
ה1בס( פ־ג שמע כךיאת הלמת אהבה. משנה כסף18 » ם

 ולישנא שבה מנוסה ממקום דוקא היינו מגואה מאח מגולה ומ״שואסהיה ולק״ש. באשחו
 ק״ש לענין שלא יבינו וסובר ערוה באשה ושער קול בסמוך שם ואמרו הכי. דייק דמגולה

: C* הזכירם לא ולכן בשערה ולהסחנל בקולה ליהנוח שאסור לענין אלא נאמר
 ימבסה כ״ב:)שכמבחי.בא״ב (שם מהמשנה ומתבאר אשומ זה ונו׳. אסור שהוא וכשם יז

, : בסמוך וממ״ש וימרא עכורים במים
דרב מימרא (נ״ד.) שם י׳ וכו חגורה היתה

 מתניו על ואי׳ כותיה. ותניא הונא
 הוא ולמעלה שממתניו אע״א ולמטה ממתניו
 . הוא ומוכרח אירש׳׳י וכן ק״ש קורא מרום
 (נ״ה.) שם ונו׳ עקבו יהא שלא ובלבד ומ״ש

 הערוה את רואה עקבו בגמרא.והלנתא מסקנא
 והרא״ש יונה ה״ר ונתבו .אסור נוגע מותר

 שאסורים בערוה נוגעים איברים לכל דה״ה ז״ל
 את רואה דקאמר משום עקבו דנקמ והא

 : מותר ורואה כנגדו שהוא אע״א הערוה
 ישן היה (נ״ד:) שם ברייתא .וכו׳ ישן היה

 מאני ראשו להוציא יכול ואינו בטליתו
 ק״ש וקורא צוארו על בטליתו חוצן הצנה
 הערוה את רואה לבו הרי ות״ק לבו על וי״א

 ואסקו . מותר הערוה את רואה לבו קסבר
 כי״א ז״ל ור״ת והרא״ש והרי״ף ור״ח רבינו

 את רואה לבו והרי דתלמודא סתמא מדאריך
 דאביי התםבגמ׳(כ״ה:) ועודדמשמע הערוה

̂ הכי: נהו סבירא אינון דבתראי ורבא
 מתחת ומוצן עד ונו' ישנים שהיו שגים יח

 רב בעא (כ״ד.) שם .וקורא לבו
 שהיו שנים יהודה מרב נחמיה דרב בריין יוסף

 לכאן אניו זה שיחזיר מהו אחת בטלית ישנים
 ק״ש ויקרא לכאן אניו זה ויחזיר ק״ש ויקרא

 מתקיף עמו אשמו ואפילו שמואל אמר הכי א״ל
 אשמו אדרבא אחר מיבעיא ולא יוסף רב לה

 ישנים שהיו שנים מיתיבי כגופו לאו אחר כגואו
 וזה ק״ש וקורא אניו מחזיר זה אחת בטלית
 ישן היה אידך ותניא ק״ש וקורא אניו מחזיר
 ק״ש יקרא לא בצדו ביתו ובני ובניו במטה
 היו ואם ביניהם מפסקת טלית הימה אא״כ

 יוסף לרב בשלמא מומר קטנים ביתו ובני בניו
 קשיא לשמואל אלא באחר הא באשמו הא ל״ק
 תניא והא ניחא מי יוסף ולרב שמואל לך אמר
 יחזיר לא בצדו ישנה היחה ואשתו במטה ישן היה
 מאסקת טלית הימה כן אם אלא ויקרא אניו

 לרב אשמו למימר לך אית מאי אלא ביניהם
 היא תנאי אמר נמי לדידי היא תנאי יוסף

 ומותר כגואו דאשמו יוסף כרב הרי״ף ופסק
 הוא נגואו לאו אחר אבל ולקרות אניו להחזיר
 צריך שאין רבינו וכתב רבינו. אסק וכן ואסור
 בדין וכן ולמטה מממניו אלא טלית הפסק

בבשר זה בשר שנוגע אע״א ולמעלה דממתניו

טוצא כל וכן דעתו שמבלבל

 דגם דכיון כלומר נגואו אשתו מ״ש מנוח ה״ר וכתב : הרהור לידי אמי לא זה
 דליכא א״א באמור אנים או באנים אנים דאילו אניו מחזיר ומ״מ מהרהר לא בה

 דסברה כברייתא אלא יוסף כרב דלא ופוסקים חולקים והרא״ש צרפת ורמי .הרהור
: מאסקת טלית בעינן באשתו אפילו

ט אימתי עד י
 אחרים ערות כנגד אסור שהוא ייוכשם ין :כנגדה

 ערום כשהוא יקרא ולא ערותו כנגד לקרות הואאםור כך
 עור או בגד של חגורה היתה, . ערותו m שיכםה עד
 לקרות לו מותר ערום גופו ששאר' אע׳יפ מתניו על שק או

 היה .בערותו נוגע עקבו יהיה שלא והוא שמע קריאת
 לכו. מתחת בטליתו חוצץ ערום והיה בטליתו ישן

 את רואה שלבו מפני ויקרא צוארו יהוץ לא יאבל וקורא.
ח ג הגורה בלא שקורא כמי ונמצא הערוה  שהיו נשנים י
 אםורלקרותאףעלפי מהן אחד כל אחת בטלית ישנים

 עד ביניהן מפםקת טלית שתהא עד לבו מתחת שיכםה
ם ממתניו זה בבשר זה בשר יגע שלא א טה.ו מ  היה ול
 גופן הרי הקטנים ביתו ובני בניו או אשתו עם ישן

 בהם נוגע שבשרו אע״פ לפיכך מהן. מרגיש ואינו כגופו
ט ז וקורא לבו מתחת וחוצץ פניו מחזיר  הם אימתי עד י
 שנה עשרה שתים בן הזכר שיהא עד זה לענין קטנים

 והוא אחד ויום שנה עשרה אחת בת והנקבה אחד ויום
 צמח ושערך נכונו שדים גדולים כתבנית תבניתם שיהא
 אם אבל .ביניהן טלית שתפםיק עד יקרא לא כך ואחר
 בקירוב עמהן קורא צמח ושערך נכונו שדים היו לא עדיין
 ,שנה י״ג בן הזכר שיהיה עד הפסק צריך ואינו בשר
: אחד ויום שנה עשרה שתים בת והנקבה אחד ויום

רביעי* פרק
ם א י ש . שמע מקריאת פטורים וקטנים יועבדים נ

 ומברכין בעונתה לקרותה הקטנים את ומלמדין
ת. לחנכן [א] כדי ולאחריח לפניה  לבו שהיה מי במצו
 ומקריאת המצות מכל פטור מצוה לדבר ונחפז טרוד
 שמע pi מקריאת פטור בתולה שנשא י׳חתן לפיכך .שמע

 ימצא לא שמא פנויה דעתו שאץ לפי .עליה שיבא עד
 חייב בעל ולא שבת מוצאי עד שהה ואם . בתולים לה

 ולבו דעתו נתקררה שהרי ואילך שבת ממוצאי לקרות
 הבעולה את הנושא אבל ט * בעל שלא אע״פ בה גם

 דבר לו ואין הואיל לקרות חייב במצוה שעוסק אע״פ
פטור עליו להתאבל הייב שהוא מת לו שמת מי ג בזה♦*

'אמאי■ שם .וני׳ קמניס הס
 הטטס ביחו ובני בניו היו אם דחניא

 אב אמר כמה ועד טלית הפסקת צריך אין
 ותינוק אחד ויום שנים ג׳ בת תינוקת חסדא

p תינוקת דאמרי איכא אחד ויום שנים ס׳ 
 אחד ויום י״ב בן ותינוק אחד ויום י״א בת

 צמח. ושערך נכונו שדים שיהיו עד ואידי אידי
 בחרא כלישנא ז״ל והרא״ש והרי״ף רבינו ואסקו
 ושערך נכונו שדים דבעינן דהא רבינו ומארש

 אחות ותינוק מי״ב אחותה לתינוקת היינו צמח
 הוו גדולים הללו לשנים דהגיעו כיון אבל מי״ג
 וכן נינהו גדולים והני תניא הקטנים ובניו

 סימנים הביאו ואם והרא״ש יונה ה״ר הסכימו
 חיישינן לא לתינוק וי״ב לתינוקת י״א קודם אלו

:ומותר להו
ד *  פרק משנה . וכו׳ ועבדים נשים א פ

 ומ״ש כ׳.). (דף שמתו מי
 שחייב תינוק מדין הוא הקטנים את ומלמדים

 לולב פרק סוף כדאיתא במצות לחנכו אביו
 בס״ש וכו׳ מברכין ומ״ש מ״ב.). הגזול(דף

 אמן דעונין אמרינן נ״ג:) (ברכות דברים אלו
 לבו שהיה טי :מפטרייהו בעידן תינוקות אחר
)י״ו (דף קורא היה פרק משנה .וכו׳  חתן .

 לא אם מו״ש ועד הראשון לילה מקיש פטור
 הבתולה את הכונס תניא ובגמרא מעשה עשה
 טריד דלא משום חייב האלמנה ואת פטור

 משום דטריד ע״ג אף חייב ספינתו וטבעה
 דה״ה רבינו וסובר וליכא. דמצוה טירדא דבעינן
 P סטור במצוה דעוסק. המצות מכל שפטור
 דוקא הראב״ד בשם מנוח ה״ר וכתב . המצוה
 או נדה היתה אס אבל עמה שמתיחד בלילות

 וכתב . חייב ליחוד מקום היה שלא או חולה
 מק״ש בין שפטור משמע רבינו דמדברי עוד

 לילה פטור דמנן והא דיוס מק״ש בין דלילות
 דקודם דחייב ראשון יום לאפוקי הייט הראשון
 פטור בלילות דדוקא ואפשר יתפלל שיקדש

 ומסח הם קדושים דישראל חייב בימים אבל
 מסתבר והכי טירדא כאן ואין מינה דעתיה

: עמיל
 פיג ריש משנה ,וכו׳ מת לו שמת טי ג

 מוטל שמתו מי ייז:) (שם דברכות
 מוטל בגמרא והקשו שמע מקריאת פטור לפניו

מוטל שאינו שאעפ״י והתניא לא מוטל שאינו אין
לאניו

עד שמע מקריאת
שיקברנו

ה עיין ב :ע״ד סי׳ פוי א נ מ ״ג; סי׳ פור ג :י׳ דף נ ה ח :וע״ש ע׳ סי׳ א׳ימ פור י״ח משין סמ״ג ד ע :מ״ג פי׳ א״ח פוי י״פ פשין סמ״ג כ״ה דף מנ

לחם
 ולק״ש באשתו אלא ותירצו התורף במקום מסתכל כאילו אשה של קטנה כאצבע המסתכל

 אבל שמע לקריאת טפח בעינן באשתו דוקא משמע באשתו לאוקמי בגמרא מדהוצרכו .ע״כ
 דאין כנגדה ק״ש לקרות אסור מועט דבר שהוא אע״פ אסור קטנה באצבע אפילו באחרת

 בעינן ק״ש לפיסול מ״מ אסור קטנה באצבע דלהסחכל אע״ג באחרת הדין הוא לומר סברא
 לומר רוצה דאשתו לומר ודוחק באשתו. אמרו ולמה באחרת אפילו לוקמה דא״כ טפח

באשתו דוקא הוא טפח רבינו מ׳יש זה ולפי כדאמרינן ודאי אלא סגי במפח באשתו אפילו
: ז״ל בה״ג וכ״כ

 עקבו יהיה שלא והוא :וכו׳ חגורה טליתו היתה ר״ה אמר שם .וכו׳ חגורה היתד, יז
 הלכתא כ*ה) שם(דף ואיפסיקא ורבא אביי מחלוקת ,וכו׳ בערוהו נוגט

 ישן היה ת״ר ע״ב) כ״ד (דף שם . וכו׳ בטליתו ישן היה :מותר רואה אסור נוגע
לבו דקסבר לבו על אומרים ויש . וכו׳ צוארו עד בטליתו חוצן וכו׳ בטליתו

עוז מגדל
ק ר ם ד פ י ש ד1ונ יקפנים וענדים נ ע .  נ״א) שמתו(דף מי סרק היא ממנימין מ.1נמצ למננן נדי ׳

 מן דספורים אגי ואומר :ז״ל נסירש״י לחינוו שהגיע נקפן מסרשה א1ה והנה
 קטן לגני מ״נ) (דף הגזול לולג ס״ם סונה גמסנח דאמרינן מיהא מדרננן מחננין אנל קאמר ההורה
 עד ופו׳ פרוד לנו שהיה מי :פד״ן ז״ל ר״ה נסי׳ לדחוק צריו ואין מדרננן דממננין לנענע היודע

ר. ונשמט ומשמר עד ונו׳ לו שמס טי פ״ו): (דף קורא היה סרק נזה. ניוצא כל ונן ח א p ה o 
: (דףי״ז) שממו מי _

משנה
ס0 ר״י כדפירש והטעם .ר״י פסק וכן רבינו פסק וק אסור הערוה אח רואה

:בתוספות
 אבל אשתו דוקא דאמר יוסף כרב ופסק כ״ד.) (דף שם וכו׳. ישנים שהיו שנים יח

:ז״ל יוסף בבית שם ■ומבואר כשמואל פסקו ואחרים מלית הפסקה צריך אחר
: הפרק סוף עד מבואר שם וכו׳\. קטנים הם אימתי עד

T f i וקטנים ועבדים נשים אמרו ע״ב) י״ז (דף מי\שמתו פרק ריש ועבדים. נשים א 
 בץ הדין מן פטורים שהם דאע*פ ז״ל רבינו וסוגר מק״ש. פטורים

 קמא בפרקא .וכו׳ לבו שהיה טי : הקטנים את מחנכין מ״מ מדרבנן בין מדאורייתא
 סמור הבתולה את הכונס אמרו מכאן לחסן פרט בדרך ובלכתך אמרו י״א.) (דף דברכות

:ט״ז) במשנה(דף דברכוס בפ״ב .וכו׳ שבת מוצאי עד שהה ואם : חייב האלמנה ואס
: י״ט) שמתו(דף מי סרק ריש משנה . מס לו שמח טי ג

איו
מיימוניות חגתות

ת רואה ד^בו סירזש׳י וכן [ע] ת א ט ובן מותר 8<*קי׳ הערו א׳ נ ר ׳ ן [א] :ע  ד׳י סי׳ נ
ג אלפס ה׳ ש ואפילו [נ] : ו ק׳ ב יום של מ ב׳ ם' ו שמע ובן התו  חתן דסטור הישן בסרק מ

ש כיום והיינו התפילין מן ס׳ עוד . עי ו ז הו כו ת שום אנו ב  היטב מבוונים אנו אין פעם שב
ת יש התן גם ה לקרו אדרג ה ר מר יקרא לא אם כיוהרא נרא ל מכוין אני כלו ב  ובן שעה נ
ק אלפס ר׳י ס ה פ הלב ק ד ת׳ דלא קורא לקרות רוצה אס דאמר כ ג ו שכ׳ ל לא דאמר בר  ב

ת ליטול הרוצה טול השט א : י



W כסף פ־ד שמע הלכותסריאת אהבה. משנה כסף D 19 י
 מי רגינו 5כמ ולכך דמי לשנע כמומל לקוכרו עליו שמועל כיון אשי רב ושירן פעור לפניו
 כדי העעס שאין לומר פנויה דעתו שאין מפני העעם רבינו וכתב וכו׳ מת לו שמת

 וגם בגמרא כדמשמע פעור שישתדל מי לו יש שאפילו המת בצורכי להשתדל פנוי שיהיה
:והראישזיל יונה ה״ר כתבו וכן בפירוש כן אמרו בירושלמי

 האחר ונשמע עד וכו׳ משמר היה ואם
 קבר החופר וכן : שם ברייתא וקורא.

 י״ד:) (שם קורא היה פרק ברייתא .וכו׳
 ואחד חופר אחד שנים היו שאם נתבאר ושם

 רבינו הוצרך ולא המת אש במשמר כמו קורא
 שדינו משמע ,וכן לומר שכיון מכיון להזכירו

: למשמר שוה
י״ע.) שמתו(שם מי פרק .וכו׳ מוציאין אין ד

 לק״ש סמוך המת את מוציאין אין ח״ר
 אפקוהו יוסף רב והא מפסיקין אין התחילו ואס

 התחילו ואם :שאני חשוב אדם לק״ש סמוך
 המעה נושאי י*ז:] [שם משנה .וכו׳ והוציאו

 המעה שלפני את חילופיהן וחילופי וחילופיהן
 להם צריכה שהמעה את המטה שלאחר ואת

 .חייבים להם צריכה המעה שאין ואת פעורים
 נושאי דה״ק מפרש שהוא רבינו מדברי ונראה
 לאחריה שהן אותם בין וכו׳ וחילופיהן המעה
 דקתני ומאי פעורים בהם צורך שלמטה מאמר
 ה*ק חייבים בהם למטה,צורך שאין ואת סיפא
 בהם צורך למעה שאין המת את המלוין ושאר

: חייבים
. ודומם יושב עד וכו׳ בהספד עסוקין היו ה

:רבינו כלשון י״ט.] [שם ברייתא
 זהכפיימה וכו׳. לקרוס חייב שאינו לפי ומ״ש

 להשתדל שצריך לפי אינו הפטור שטעם שנתבאר
 שהרי פנויה דעהו שאין מפני אלא המת בצרכי
: לקרות חייב אינו ואפ״ה ודומם יושב כאן

 י״ז:] [שם משנה .וכו׳ המת את קברו ו
 יכולין אם וחזרו המת אס קברו

 יתחילו לשורה יגיעו שלא עד ולגמור להתחיל
 אלא פטורים שאינם וידוע יתחילו. לא לאו ואס

 שמע את קורין אח״כ אבל מנחמים בעודם
 במקומם קורץ החיצונים אבל בפנימיים והיינו

 וכתב לזו. הסמוכה בבבא רבינו שביאר כמו
 פני לראות הצריכין באותן דוקא ז׳׳ל הראב״ד

 הקרובים והם פנימיים קרויים שהם האבל
 מסה אומר ואני מ״ע בעל וכתב .עכ״ל אליו
 וכי הראב״ד קדוש מפה זה דבר יצא אס אני

 נראה ולי וכו׳. דמהניתין סיפא ממנו נשמעה
 יתחילו מהם שיפטרו ואחר רבינו שמיש שכתבתי למה לרמוז היתה ז״ל הראב״ד שכוונת
הצריכין באותן דוקא יתחילו לא לאו למ״שואם שחוזר או לב̂ד בפנימיים אלא אינו לקרות

 דמפלגי היכי דכי דס״ל משום זיל יונה היר דעת וזהו יתחילו החיצונים אבל וכו׳
 הראב״ד ודעת דמ״ש. הקבר מן בחזרתם נמי היה לחיצונים פנימיים בין בשורה בעומדים

 לאו ת״ק דקאמר האבל פני רואים האי אהא לפרושי יהודה דרבי שהיא נראה
ואין משפחתו ובני קרוביו דהיינו רואים להיות הצריכים ה״פ אלא רואים דוקא

 דזיה ייואם .לקרות פנויה דעתו שאין מפני שיקברנו
 .שמע מקריאת פטור מתו שאינו אע״פ המת את משמר

 למקום נשמט והשני משמר האחד שנים השומרים היו ואם
 יוכן וקורא. האחר ונשמט ומשמר וחוזר וקורא אחר

 את מוציאין *אין ד ז שמע מקריאת פטור למת קבר החופר
 היה כן אם אלא שמע קריאת לזמן סמוך לקוברו המת
 הקריאה זמן והגיע והוציאו התחילו ואם . גדול אדם
מת. את מלוין והן  כגון בהן צורך למטה שיש כל ה

 לפני שהיו בין חילופיהן וחילופי וחילופיהן המטה נושאי
 המלוין ושאר .פטורין המטה לאחר שהיו בין המטה

 בהספד עסוקים היו ה חייביף בהן צורך למטה י שאין
 לפניהן מונח שהמת בזמן שמע קריאת זמן והגיע

 המת אין .להספד וחוזרין וקוראין אחד אחד נשמטים
יושב והאבל שמע קריאת קורין העם כל לפניהם מוטל

לקרות חייב שאינו לפי ודומם
י י,י«ב השנת 1 ן :פתו את שיקבור עד
לקבל האבלים וחזרו הסת את

 האכל י5פ לראות הצייניס אחריהם הולכים העם וכל תנחומין
 בו שעומדים למקום הקבר ממקום

 לקבל שורה לעשות האבלים
 אחד פסוק אפילו ולגמור להתחיל העם יבולין אם תנחומין

 אלא יתחילו לא לאו ואם יתחילו לשורה שיגיעו קודם
 בני .לקרות יתחילו מהן שיפטרו ואחר האבלים את ינחמו
 האבלים פני רואין שהן הפנימיים בשורה העומדין אדם

 את רואין ואינן הואיל והחיצונים שמע מקריאת פטורין
 שהוא מי כל ז : במקומן שמע בקריאת חייבין האבלים

עצמו על להחמיר רצה אם שמע קריאת מלקרות פטור
לקרות

ת ב : ע״א מ״ג פי׳ טור א מ י r דף נ p :

 פנימיים קיזייס שהם
עכ״ל אליו הקיוניס

והם

 וממ״ש בסמוך. שיתבאר כמו לבינו דעת כן
 מהם שיפטרו ואחר האבלים אס ינחמו רבינו

 אחל לקרוס ביום שהות דביש משמע יתחילו
 בהל הכי לאו הא עסקינן האבלים שינחמו

 בשורה העומדים אדם בני : יתחילו גווני
 בשורה העומדים שם משנה זה גם, . והו׳

 ובגמרא חייבים והחיצונים פטורים הפנימיים
 פטורה הפנים אס הרואה שורה ה*ר [י״ט:]
 יהודה רבי חייבת הפנים אס רואה ושאינה

 עצמם מחמת פסולים האבל מחמס הבאים אומר
 דמתני' פנימיים שמפרש כס״ק ופסק חייבים

: רואים שאינן וחיצונים האבל פני רואין
 פרק סוף משנה . וכו׳ פעור שהוא מי כל ז

)י״ו (דף קורא היה  רצה אם חתן :
 אומר רשב״ג קורא הראשון בלילה ק״ש לקרות

 ופסק יסול השם את ליעול הרוצה כל לא
 ומ״ש כרשב״ג. פסק והרא״ש הרייף וכ״פ כת״ק
 בעצמו פשוט דבל הוא וכו׳. פנויה דעתו שתהא
 דהכא אדרשב״ג דרשב״ג רמו , בגמרא ועוד
 אמר אהריהא ובדוכתא ליוהרא דחיישינן אמר
 מילחא תליא בכוונה הכא ותירצו חיישינן דלא
 ת״ק. כשחלק וא"כ לכווני מצי דלא סהדי ואנן
 מצ• דלא סהדי אנן לאו לומר הוא עליו

 היינו אם ■אבל שימין אפשר שכבר לכווני
 : מודה הוא לכווני מצי דלא ודאי יודעים
 אמר ואידך וכו׳ בכך ומה הראב״ד וכתב

מלכא לבי אסא ממסי מאן דחשיב
 שהקשה ומה וכו׳ ואני מ״ע בעל וכתב .עכ״ל

 כאן אין וכו׳ עצמו הוא והלא הראב״ד על
 שאמרו הדין כפי אפילו ה״ק דהראב״ד קושיא
 להתפלל יכול אם עצמו את אדם ימוד לעולם
 בספלה ה״מ יתפלל אל לאו ואם יתפלל בכוונה

 לבטלה ש״ש כמזכיר הוא כוונה לו אין שאס
 היינו ואית בסורה כקורא יהא בק״ש אבל

 בזמנים עתה הלא יוהרא משום דק״ש סעמא
 אין בתפלה שאפילו ליוהרא חיישינן לא הללו

 אפילו אלא בלבד הזה בזמן ולא כוונה לו
 למיחש ליכא השתא א״כ הגמרא חכמי בימי

 דעת ליישב יש ומ״מ קורין. כולם וא"כ ליוהרא
דלפוס כתבתי וכבר הגמרא מן היוצא הדין  כותב שהוא מנהגו נודע שכבר רבינו

ש״ש כפורק יהא ולא יקרא וא״ת דעתו שתתיישב עד לקרות •רשאי אינו דגמ׳ דינא

משנה לחם
מעליו

 [ואס שמע לקריאת סמוך המס את איןמוציאין ס״ר .י׳׳ע) (דף שם וכו׳ מוציאין אין ד
 אדם ותירצו . לק״ש סמוך אפקוהו יוסף רב והא איני מפסיקין] אין התחילו

 המטה נושאי ע״ב) י״ז שמתו(דף מי פרק ריש .וכו׳ למסה שיש כל : ע"כ שאני חשוב
 : ז״ל יוסף ההל.,בבית ונתבאר מבואר רבינו ופי׳ שונים פירושים במשנה ויש וחילופיהן

 :וכו׳ מוסל שהמס בזמן בהספד העוסקים ברייתא י״ט) (דף שס . עסוקים היו ה
 הפנימיים בשורה העומדין אדם בני :י״ז) (דף במשנה שם .וכו׳ המת את קברו ו

 ומפרש חייבים החיצונים פעורים הפנימיים בשורה העומדים במשנה שם .וכו׳
הקרובים הם פנימיים מפרש זיל והראביד . האבלים פני רואים שהם פנימיים רבינו

 מקום נ״ד:] [פסחים דתנן להו שמעינן איפכא והא ליוהרא חיישי לא ורבנן ליוהרא חייש
 ובכל עושין אין לעשות שלא שנהגו מקום עושין באב בתשעה מלאכה לעשות, שנהגו
 קשיא חכם כתלמיד עצמו אס אדם כל יעשה לעולם אומר רשב״ג בטלין ת״ח מקום
 כלומר השיטה מוחלפת יוחנן א״ר נ״ה.] [שם אדרשב״ג דרשב״ג קשיא אדרבנן דרבנן

 תחליף לא לעולם שאמר אחר תיריז שם ויש קורא לקרות רוצה דאס סובר דרצןב״ג
 לקרות רוצה דאס סובר רשב״ג ולהכי יוחנן כר׳ דהוי משום קמא כחירוצא פסק ורביע
 וראיה וצידן מערב חון כמותו הלכה במשנתנו רשב״ג ששנה מקום כל קי״ל וכבר . קורא

אדם יעשה לעולם דאמר כרשב״ג פסק לא אמאי באב תשעה בהלכות וא״ת . אחרונה
דחיישינן שם פסק ולמה כיוהרא מיחזי אמרינן דלא כאן פסק דהא חכם תלמיד עצמו אבל פנימית, בשורה להיות ראויים לאבל קרובים שהם שכיון מפני פנימיים ונקראים
 שהס אעפ״י הקרובים וכן מקרו חיצונים הפנימית בשורה שהם אע״פ לאבל הרחוקים

:ז״ל רבינו דעת כן ואין בהשגות זיל דעתו כך מקרו פנימיים החיצונה בשורה
 לא אומר ורשב״ג .במשנה מחלוקתם ע״ב) י״ו (דף שם .וכו׳ פטור שהוא מי כל ז

דרשב״ג למימרא עיב) י״ז (דף שם והקשו וימול יבא השם אס ליעול הרוצה כל

מיימוניות הגהות
:]ע׳« ד.עם לאחד ח«וכ אדם גין הפליג לא דהרא׳ש שם ונתב ע׳ג סימן ®[טור

 שם הזכיר ולא בטלים ת״ח מקום ובכל אלא מענית מהל׳ בפ״ה שם כתב דמדלא ליוהרא
 ועוד .כרשב״ג ליה סבירא דלא משמע רשב״ג כסברת ס״ח עצמו אדם יעשה לעולם

.כדפרישיס במשנתנו ששנה מקום בכל כוותיה דהלכה כרשב״ג דנפסוק הוא דבדין קשה
על שסמך לפי ת״ח עצמו יעשה אדם כל הזכיר שלא ומה כרשב״ג פוסק ג״כ דהסס וי״ל

מה
עוז מגדל

.מסו שיקבר עד זנו׳ המת אס מוציאין אין :י״ד) (דף קורא היה פרק מק״ש. עד ונו׳ החופר ובן
 מהם שיפטרו ואחר האבלים ינחמו אלא עד ופו׳ וחורו המת את קברו :י״ט) שמתו(דף מי פרק

ב .י״ז) שמתו(דף מי פרק לקרות. יתחילו ת הקדוש מפי זה דבר יצא אם אני תמה אומר ואני .עכ״ל אליו הקרובים והם פנימיים קרואים שהם האבל פני לראוס הצריפים באוסן דוקא ז״ל הראב״ד כ
העם נפל מיירי ופו׳ המת את קברו דקתני רישא פי ז״ל משה רבינו דעת המפרסמת שהיא בברייתא יהודה ר׳ בה דפליג פ׳) (דף שמתו מי פרק דמתניתין סיפא ממנו נשמטה ושלום חס ז״לופי הראנ״ד

פטורים והיינו חיינין פנוד מחמת פטורין האבל מחמת הנאים ואמר בגמרא בברייתא יהודה ר׳ עלה פליג חייבים והחיצונים פטורים הפנימיים בשורה העומדים דקתני וסיפא ניגהו לגמרי פטורים לאו והנהו
עד ופו׳ בשורה העומדים אדה בני ;ופד״ן לזו סמופה עצמה בפני בבא פתבה ז״ל ור״מ פלוס לחיצונים פנימיים נין חילקו לא דמתניתין בדשא אבל פוותיה מתנימין דסתס דבדיתא פת״ק ופסק לגמרי

ב .עומדין אין ופ׳ י״ו דף שם קורא היה סוף.פרק . עליו דעתו שתתיישב עד פו׳ מלקרות פטור שהוא מי פל י״ז:) שמתו(דף מי פרק במקומן. ת מאן דחשיב אמר ואידך ופו׳ בפך ומה ז״ל הראב״ד כ
אני עפ״ל. מלפא לבי אסא ממטי המגלה את הקורא פרק סוף דהא ועוד התפלה מן ראיה מביא ואח״פ לתפלה דומה זה ואין מחלה אמר עצמו הוא והלא בעיני תימה בזה גס ז״ל רבינוהראב״ד דברי אומר ו
איהו ודילמא לאניי פפא רב דא״ל עד וטרינן ושקלינן אותו ומשתקין דמי מודים מודים פאומר שמע שמע האומר זירא ר׳ אמר אותו משתקים מודים מודים דהאומר מתניסין גמרא עומדים אין ובפרק ויושב עומד

שיודע במה בסונה ק״ש לקורא מיושבת דעת בעינן אלמא דעתיה דמפוין עד דנפחא במרזפתא ליה גוחינן מעיקרא דעתיה פיון לא אי איפא מי שמיא פלפי חברותא ופי ליה ואהדר מעיקרא דעתיה פיון דלא' הוא
 חתן דשאני רנה טעמא לן ואית הטרודים בשאר לא אבל התום׳ בעלי רבותינו פן שהספימו הוא בלבד חתן ל^ני מפוונין שאין הזה הזמן מן ז״ל הראב״ד שפתב ומה התלמוד. בדין ז״ל ר״מ יפה שפיון ונמצא
 בה ופיוצא עומדין דאין פשוטה משנה נניח למה ועוד להתפלל שהתחילו לאחר להם באה היסה מחשבה ז״ל הראב״ד שהניא התלמוד וחפמי פחדיה לפפוחי ליה אינעי דברים בשאר אבל דמצוה טירדא דטריד
 לזמן הזמן זה בין חילק שלא ז״ל ור״מ אסרו מי ז״ל הראב״ד פדברי בתורה. שקורא ופמו ברפות בלא לקרות רצה אה אבל חובה ודרך בברפות לקרות אלא אמר לא ז״ל ור״מ ז״ל ר״מ על להשיב זה ומפני

:פד״ן דבריו וצדקו תורה משנה קראו ולפן מבואר ולשון בהצרה התלמוד דברי לחבר אלא בא לא הוא פי פעמים פמה דעתו הודעתי פבר הראשונים /



משנה כסףפ־ד מריאת הלכות אהבה. משנה כסף20

 שחדפו הם התוס' ובעלי ליוהרא דחייפינן בהדיא ממלא המם אמריק הא מעליו
 מסין אגי פעם בכל כלומר ליוהרא למיחש איכא יקרא לא אס אדרבא הזה שבזמן

 לגבי שכמב מ״ע בעל כדברי שלא וזה .דפסירי לאיגך חתן בין אצלם חילוק ואין
 דמ״ש וכו׳ מכוונים אנו שאין אט אבל כתבו סתם שהרי וכו׳ הוא בלבד חתן
 אלא פפור לך אין שהרי הפעורים משאר מתן
 שחיזק ומה מצוה מילדת ליה דאית מאן

 היו הגמרא בשחכמי השגתו ז׳׳ל הראב״ד
 ראיה דמשס י״ל וכו' עיבותא מחזיקנא אומרים

 כמונו מכווני הוו לא דאינהו דחזינן דכיון
 ליוהרא דחיישי׳ מפום פעור דחתן אמרו ואפיה

 לדורות שלנו דורות בין לאיפלוגי ליכא א״כ
 . ליוהרא דחיישינן «שוס פעור דלעולם שלהם
 לקרות אלא אמר לא שרביט מ״ע בעל ומ״ש

 הוא דסעמא דכיון אומר אני וכו׳ בברכות
 לא בברכותיה לקוראה שנא לא יוהרא משום
הראביד וגם רשאי. אינו בברכות שלא שנא
כקורא ויהא יקרא בכך ומה כשאמר זיל

 הפסיד ולא בברכות יקרא כוונתו בתורה
 משלש הקורא ששנינו אומה כעין הברכות

 שקורא כאדם הפסיד לא ואילך ביום שעות
 הפסיד לא הפסיד לא דמאי ואוקימנא במורא

:ברכות שכר
 שמתו מי פרק בסוף .וכו׳ העמאים כל ח

 שראה זב מנן כ״ו.) (ברכות
. .- וכתב וכו׳ זרע שכבת שפלעה ונדה
שאין קריין.לפי m בעלי והן שמע קריאת ולקרות ויולדות ונמת וזבות דזבין שמעינן מתני׳ מהא

שנאמר לעולם בטהרתן עומדין אלא טומאה מקבלין תורה כ״ב.] [דף שממו מי ובפרק במפלה חייבין כולהו
 טומאה מקבלת אינה אש מה יי׳ נאם כאש דברי כה הלא

: טומאה מקבלין אינם תורה דברי אף

 אבל .עליו פנויה דעתו שתהא והוא .קורא w לקרות
 מבוהל מלקרות הפטור זה היה אם

 שתתיישב *עד לקרות רשאי אינו
 הייבין הטמאין ״בל ח ג עליי דעתו

 לפניה ומברכין שמע בקריאת
 פי על אף .בטומאתן והן ולאחריה
 בו מטומאתן לעלות להן שאפשר

 בנדה או בשרץ הנונעין כגון ביום
 ועזרא .בהן וכיוצא ומשכבה וזבה
 בדברי יקרא שלא תקנו דינו ובית

 א״ך,ספ^ני;ש והוציאוהו ‘ לבדו יקרי בעל תורה
ו .שיטבול עד הטמאין שאר מכלל  דמשיג אמר ואידך צלוהא מ

 ישראל בכל זו תקנה פשטה ולא
לעמוד הציבור ברוב כה היה ולא

י״־’X ־י־ נתורד, לקרות ישראל כל נדונו וכבר .בטלה לפיכך בה ?
דברי שאין לפי .קריין וי] בעלי והן שמע קריאת ולקרות ויולדות ונמת וזבות דזבין שמעינן מתני' !הא

הראב״ד השגת
 : עליו דעסו שססיישג עד *)

ב ח ך ומה . ז״ל היאנ״ד כ נ  ג
 נסורה כקורא ויהא יקרא

 מעליו שמים שם כפורק יהיה ולא
 ואין לתפלה דומה זה ואין

 ידוע שהדנר ליוהרא חוששין־עתה
 שאינה והמתפללים הקוראים לחג
 גם מלומדה אנשים מצות אלא

 כן אומרין היו הגמרא כחכמי
 כי לרישאי עינותא מחזיקנא

מנפשיה כרע למודים מעינא

 מקבלין ד״ת אין אומר בתירא בן ר״י תניא
 אש מה כאש דברי כה הלא שנאמר טומאה

 מקבלין אינן ד״ת אף טומאה מקבל אינו
 להרחיק צריך יהא לא א"כ וא״ת טומאה
 הדבר דהתם דמי דלא וי״ל המנופח ממקום
 מרגישים אנו או העין אותו רואים אנו הנמאס

 אותם האומר ד״ת מבזה כאילו ונראה ריחו
 מורגש דבר אינו הטמאים טומאת אבל שם

מקבלין ד״ת אין ולכך שכליי דבר אלא
 ד״ת שאין אומרים אנו כאש דבלי כה הלא דכתיב דאשכחן דכיון י״ל ועוד .טומאה

 גבי כתיב דהא אלא המנופת ממקום להרחיק צריך היה לא וכן 'מקבלין'טומאה
 (ב״ק מרובה פרק , וכו׳ דינו ובית ועזרא קדוש: מחניך והיה הטנופת מקום
: תורה לדברי קריין לבעלי טבילה תיקן מהן ואחת עזרא תיקן תקנות עשר פ׳ב.)

פ״ח סי׳ עור א
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 בטלוה אמר זעירי אתא כי כ״ה.) (דף שמחו מי בפרק .וכו׳ זו תקנה פשטה ולא
 דאמר בתירא בן כר״י עלמא נהוג נמי התם ואמרינן בתירא בן כר׳י לטבילותא

עזרא תקנת לבטל יכולים היו והיאך שקשה ולפי טומאה מקבלין תורה דברי אין
שאמרו שמה מפרש ז״ל שהוא ר״ל ובמנין בחכמה כמוהו דין בית אחריו קם לא שהרי

שא״כ ובטלוה עמדו שב׳׳ד , אינו בטלוה
דהיכי ועוד המבטל הוא מי לפרש הו״ל

 לימא בסירא בן כרי״י עלמא נהוג אמרינן
 אמוראי דאשכחן ועוד ובטלוה עמדו ב״ד

 בחולה מפלגי וקא לקריין טובלים שהיו בתראי
 עמדו דב״ד איתא ואם לא או טבילה צריך אי

 לתקנת בטלוה הא סבילה האי להו למה ובטלוה
 פירוש בטלוה אלא זו לטבילה עיקר ואין עזרא

 מעצמה ונתבטלה בה ללכת העם את כפו לא
 היה ולא וכו׳ זו תקנה פשטה ולא רבינו וז״ש
 ישראל בכל זו תקנה פשטה לא כלומר וכו׳ כח

 הצבור ברוב כח היה שלא מפני היה והטעם
 הטעם שאם מעצמה בטלה ולפיכך בה לעמוד

 ברוב כח היה שלא מטעם היה לא פשטה שלא
 שאינו אע״פ אחר ד’דב נהי בה לעמוד הצבור
 בעיא מיהא ביטול לבטלה יכול כראשון גדול
 הציבור ביוב כח היה שלא לפי ודאי אלא

 ובטלה לטבול העם את כפו לא בה לעמוד.
 בטלה ולפיכך שכתב רבינו שדייק וזהו מאליה

 בטלוה ולפיכך כתב ולא מעצמה דמשמע
 שם היה שלא וכיון בטלוה אחרים דלישתמע

 לטבול הגמרא חכמי נוהגים היו שביטלוה ב״ד
 ב״ד שוס בטלוה שלא עזרא תקנת משוס

 לטבול העם את לטף רשאין היו שלא שאע״פ
 כיון לטבול רוצים היו כח בהם שהיה כיון הא

 בין לן דשאני והא התקנה בסלו לא ב״ד ששום
 שלא מפני הוא התקנה פשטה שלא כשהטעם

 שהוא או בה לעמוד הציבור ברוב כח היה
 ממרים מהל׳ בפיב רבינו כתב אחר טעם מפני
 עד וכו׳ ודימו גזירה ב״ד שגזרו הרי וז״ל

 כתבתיו וכו׳. נהגו וכבר :ובמנין בחכמה
 יהודה כרבי בטבילה עלמא דנהוג בסמוך

 וכמו לד״ת בין ומפלה לק׳׳ש בין שיטבול היתה עזרא דהקנת וכיון בתירא בן
 כרבי שנהגו או שבטלה כשאמרו תורה לדברי קריין לבעלי טבילה תיקן שאמרו
ובכולהו ותפלה שמע לקריאת חורה דברי בין לאפלוגי לן לית בתירא בן יהודה

: למבול צריך אינו

 בכ״מ דמסתמא ברכה סימן בה רואה אינו באב בתשעה מלאכה העושה וכל שאמר מה
לעשות [שלא] אדם לכל" דראוי מהתם מוכח הרי לעשות שנהגו במקום אפילו קאמר

ההוא: ביום מלאכה
 והראב״ד .וכו' רשאי אינו מבוהל וכו׳ פנויה דעתו שתהא והוא ז׳ל רביט וכתב

 דעתו תהיה שלא אע״פ כלומר בכך מה ואמר בהשגות זה על מולק ז״ל
 כוונה דבעינן ודאי דבתפלה למפלה דומה זה ואין בתורה כקורא ויהיה יקרא פנויה
כוונה בלא שיקרא אע״פ הפסד אין לתפלה דומה שיהיה נאמר ואפילו .לא כאן אבל

עוז מגדל
א ה לעמוד עד כו׳ הטמאים ג ככר :כ״ג) (דף שממו מי פרק נטלוה. וצפיפן נ  סוף עד ׳0 נהגן ו

קל״ז): סגז(דף ראשיס פרק הפרק.

משנה לחם
 שאינה והמתפללים הקוראים לרוב ידוע שהדבר ליוהרא דומה זה אין ליוהרא חיישת דמאי
 בכוונה בין אלא בלבד המכוונים אותה אומרים שאין כלומר מלומדה אנשים מצות אלא
 תפלה כוונת בלא אומה אומרים היו ג״כ הגמרא חכמי והרי . אומרים בכוונה שלא בין

: ההשגות בדברי כוונתו היא זו יוהרא. כאן אין וא"כ בעיונם דעתם שהיתה
 לבעלי טבילה תיקן דינו וביש דעזרא אמרו שמתו מי בפרק שם .וכו' הטמאים כל ח

 בא״ח בארוכה הענין ביאר ב״י והרב .כ״ב.) דף (שם לטבילומא ובטלוה קריין
:ע״ש פ״ח סימן

מוימוניות הגהות
חורת כרברי בתירא בן יהודה כרבי סבי בג׳ עלמא נהגו [ד] :בחתונתו ר׳ג כדעבד [ג]

: ע׳ש נו׳

שמע קריאת הלכות סליק


