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 ולסוכן לרחצם לגדולים למוסר היינו דקאמר בכולם דמוסרים בגמרא ומוכח הפנדל מנעילח
 מדאורייתא ואי מסחכני לא יומא מד מינייהו הני מנעי ואי עבדי להענוג ודאי הני והא

 ועוד הקנונים על גדולים להזהיר תאכילום לא ביה וקרינן האכלוס לא כתיב והא שרי היכי
 כדאשכחן בהני חינוך דוכתא בשום אשכחנא ולא בכולם מותרים התימקות ותני מד&סיק
 מותרים ל&רקן שהגיעו שעד משמע בהעניה

 דרבנן אי .ובשלמא גדולים ע״י ואשילו בכולם
 שרי היכי נינהו דאורייתא אא״א שפיר גינהו
 לחינוך הגיעו דאפילו לדעתו דאכילו ול״נ .עכ״ל

 מידי קשה דלא למימר איכא בכולם מוסלים
 מפרשי דלא כיון מדאורייתא דאשירי דאע״ג
 לחכמים המסורים דברים והס בקרא בהדיא

 דכיון בכך התינוקות על להחמיר שלא ראו
 מותר בהדיא בקרא דכהיבי ושהיה דאכילה

 דברים שאר כ״ש בידים ולהשקותם להאכילם
 באיסור לחנכן צריך לחינוך שבשהטעי ואע״פ

 מאמר אלו לדברים לחנכן ראו לא ושהיה דחכילה
 דינוקא דרביתיה וכיון בכתוב מפורשים שאינם
 שנתב הסור ולדעת .רבנן בהו נזרו לא נינהו

 כך ושהיה באכילה אותם שמחנכים שכדרך
 ספי שפיר אתי וסיכה ברחיצה אותם מחנכין
 הגיעו בשלח בכולן מותרים דההיניקוה דההיא
 הקסניס k< גדולים דלהזהיר וההיא היא לחינוך

לחינוך: בשהגיעו

 ביציאה וכן .לעשירי הסמוך תשעה מערב ולהתענות
 שנאמר לעשירי סמוך עשר אחד מליל מעט בעינויו שוהה
 שאוכלות נשים ז • שבתכם תשבתו ערב ועד מערב

 להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשכה עד ושותות
 לעשות יבואו שלא בידן ממחין אין הקדש על מחול
 ואחד אחד כל בבית שוטר שיהיה אפשר אי שהרי ,בזדון

 וכן .מזידין יהו ואל שוגגין שיהו להן והנח .נשיו להזהיר
:לזה הדומה כל

שני פרק
 לאכול הראויין מאכלין הכפורים ייביום האוכל א

 מכביצה פחות שהיא הגסה ככותבת לאדם
 לשיעור מצטרפין האוכלים וכל .חייב זה הרי כמעט [א]
 כמלוא אדם לשתיית הראויין משקין השותה וכן . זה

 לצד שיםלקם כדי לוגמיו מלוא וכמה חייב. לוגמיו לפי ואחד אחד כל שותה של לוגמיו
מצטרפין המשקין וכל מרביעית. פחות בינוני באדם זה ושיעור לוגמיו. מלא ויראה אחד

לשיעור
:סע לאוין סמ׳ג הריב סימן עור א

. כצ וכן :שם שכתבתי מה צפי , . , . כו׳ שם י
 נתבאר ישם לוגמיו, כמלא ויראה אחד לצד יסלקס שאילו כל אלא ממש לוגמיו מלא דלאו פ׳:) (דף בגמרא ומבואר לוגמיו למלא מצסרפין המשקין וכל חייב לוגמיו מלא והשותה במשנה

: אדם שהוא מה לפי והכל בעצמו משערים אדה שכל שם מבואר וכן רביעית מכדי פחות שהוא בינוני שבאדם

 נראה ההלכות אבל .בלבד בענוי הוספה רבינו כתב ולזה והתענה ועשירי מ׳ להתענות
 מקצתן הברייתות משני והביאו קדש יום לכל תוספת ששונה הברייתא כדברי לפסוק דעתם
 מועניהסור״ע תוספת דורש ישמעאל דר׳ דר״ה(דף-ס׳)אמרו ופ״ק אחס ברייתא הן כאילו
דעת אבל • מחבירו כר״ע דהלכה וידוע מולקיס שהם רבינו וסובר ושותה האוכל לכל דורש

 אפילו התורה מן יש שתוספת המפרשים שאר
: ההלכות מן נראה וכן סוביס וימים בשבתות
: מפורש (ע״ב) שם .וכו׳ ביציאתו וכן

T ם שי  המביא פרק ביו״ס .וכו׳ שאוכלות נ
 דאורייתא יוה״כ תוספת ל׳:) (דף

 ולא שחשכה עד ושמו דאכלו לנשי חזינן וקא
 מוסב סעמא שם ואמרו מידי ולא להו אמרינן

i וכן רבינו וכתב מזידין יהו ואל שוגגין שיהיו s 
 שאינו דבר בכל והכונה שם ומבואר לזה הדומה
 והקשו .לכל ומסור היתר בו ונהגו בכתוב מפורש

 יוסיפו שלא לצמצם להן אפשר והיאך המפרשים
 של עינוי דהוספת מכאן נראה ותירצו כלום

מן ליה ידעינן ולא שיעור לו יש יוה״כ סי  אחר ו
 השמשות בין ספק מחמס אלא פורשות שאין יש

 שבת מהלכות פ״ה כתבתי וכבר לכן קודם ולא
:השמשות לבין קודם תוספת שזמן

ב ״ ל א פ כ או פ׳ משנה .וכו׳ ביוה״כ ה
 האוכל ע״ג;) יוה״כ(יומא

 כל חייב וכגרעינתה כמוה הגסה ככותבת
 באיכות שאלו ובגמרא לככותבת מצסרפין האוכלין
 דקדקו וכן יבשה אם לחה אם זו כותבת

 דהוה מכביצה פחותה שהיא והעלו בשיעורה
 הביצה ומשקל כביצה על יתירה דאמר מאן איכא

 עירובין מהלכות ראשון פ' רבינו שכתב מה לפי
 למחשב שמבואר כמו, ועוד ארגינ״ן ל״ה היא
כל וכן :שם שכתבתי מה לפי

למלך משנה
כו׳ אדס לאוכל הראויין מאכלין ביוה׳כ האוכל א פ״ב ה .ו א׳ תנ ( ה כ א ה׳ מי ג  באיכוס שאלו ונ

 מומאה מהל׳ פ״כ המחבר הרג מ״ש ועיין וכו' יגפס ם6 לחה אס זו כותבת
: י׳) דין מת

אחד
משנה לחם

ר׳ תני אלא גרים דלא ודאי אלא אמת הם כאילו הברייתות שחי כתב ואיך מדיפתי רב
א וכו׳ מדיפתי רב בר חייא מ  דוענימם דרשה להך דמודה אפשר עצם דעצם דתנא סובר ו

 ז״ל רבינו אבל מהכא ליה מפיק לעיל כדפרישנא מהחם איסורא ליה מפיק דלא משום
 סובר הברייתא דאותה וסובר כדפרישיח אמריני כי אלא עצם עצם דיליף כמ״ד פסק לא

ז״ל ה״ה של גירסחו שזה באמת נראה והוא נכון על דבריו כל נתיישבו ובזה כדפרישית פ״ב נדרים בהל׳ מדיפסי רב בר חייא דרבי לההיא פסקה ולהכי מדיפהי רב בר הייא הדר׳
בגירססו דליתיה ענוי תוספת ע״י ולא וכו׳ מוזהר יהא יכול הזכיר ולא וכו' מוזהר יכול שדרש מי יש ששם כתב ולכך גירסתו כפי פשונייס דבריו לו דנראה דבריו סתם כן ומפני

לו היה אלא דמוקים מאן ואיכא לומר לו היה לא עצם בעצם תנא האי ז״ל רש״י כגירסת בגירסהו היה ואם אמרינא לדרשה קרא להאי ליה דמוקיס מאן ואיכא כתב וגם כדפרישית
ט׳ עצם דעצם תנא והאי גריס דלא ודאי אלא ושוהה האוכל לכל לקרא לה מוקי וכו׳ מוזכר יהא יכול דקאמר והתנא לומר :וגירססו דבריו פירוש לי נראה זה ו

 אפילו וכו׳ מועניהס הוספה דדריש כתנא ואי כלל ליכא עינוי הוספת אפילו עצם דעצם כתנא אי פסק דכמאן קשה ז״ל רבינו בדברי .וכו׳ הקדש על מהול להוסיף וצריך
 כתג ולזה שכתב ז״ל ה״ה בדברי קשה עצמה הקושיא וזו ליה מנא השאר ולא ענוי תוספת דמפיק ז״ל רבינו שעשה ספרה והך נמי עובים וימים ובשבתות מלאכה הוספת

 לגמרי פליגי ע׳) (דף דר״ה בפ׳׳ק ישמעאל ורבי דר״ע ראה ודאי דרבינו לסרן ונראה .ז׳׳ל רבינו זו פשרה המיל דאמאי שכתב הוא לזה דמאי וכו׳ בעינוי הוספה ז״ל רבינו
אלא מחבירו כוותיה הלכה דר׳׳ע כר״ע לפסוק לנו היה וראוי בים פ! וימים ובשבתות ובמלאכה בעינוי הוספת ליה אית ישמעאל ולרבי בעינוי אפילו כלל הוספת ליה ליה דלר״ע
לגמרא ליה דפשיגיא משמע וכו׳ ושהו דאכלי לנשי מזינן וקא דאורייתא יוה׳׳כ תוספת דהא ל׳) המביא(דף פ׳ ביצה במסכת דאמרו כוותיה דלא גמרא איפסיק עינוי ־דגבי משום

דר״ע לגמרא ליה מנא וא״ת .מחבירו כר״ע דהלכה לכללין הדרינן עובים וימים ושבתות ביוה״כ מלאכה בהוספת אבל בהא כר״ע דלא ז׳׳ל רבינו פסק ולכך דאורייתא ענוי דתוספת
ספק הוי הברייתא ופירוש אסור ספקו ביוה׳׳כ אמרו נ״דס (דף שנהגו מקום פ׳ דבפסחים משום וי״ל ליה עביד מאי ועניתם האי ור״ע ההם דבעי הוספת ליה לית בעינוי אפילו

 כר״ע אתיא ברייתא וההיא בעינוי הוספת ליה לית דר׳׳ע לומר הגמרא סכרח זו קושיא מפני בר׳׳ה שם כדהקשו אסור נמי תוססת דאפילו ז״ל לתוספות להס והוקשו השמשות בין
ודאי אלא הרמייה אמאן הוספת ליה דלית דמשמע דענוי מאזהרה. הוספת דמיעע יוה״כ דס׳ ברייתא ועוד אמאןתרמייה. ברייתא ההיא בעינוי תוספת ליה דליה תנא ליכא, דאי

דכחיננא סעמא משוס בעינוי כוותיה פסק לא ז״ל רבינו אבל ליה׳ עביד מאי ועניתם האי ור״ע ואמרו בגמרא הקשו זה ומפני כווהיה אתו והברייהות בענוי הוספה ליה לית דר״ע
 להוספה דועניהם דקרא דרישא ולומר פשרה להפיל אנו מוכרחים כר״ע דהלכה לכללין דהדרין ודאי ובמלאכה בעמי הוספת ליה דאית דהמביא מסוגיא דע"כ הפשרה הפיל ולכך

 שהי הביא איך א״כ אמרינא לדרשה דועניתם קרא מוקי עצם דעצם תנא דהאי אמרו דבגמרא כיון ז״ל להרי״ף וא״ת ז״ל רבינו דברי הס והם דרשינן לא שבתכם השבתו אבל דרשינן
 למעופי קרא מדאיצפריך הוספת ליה אית הא עצם דעצם דתנא הוא גמרא דבעי דמאי דמפרש ז״ל כרש״י אי שמעההא לההיא ז׳׳ל הרי״ף מפרש דכמאן אחת הם כאילו הברייהוה

 מיעופ דריש דהוא וכיון דרשה להך דועניהם קרא ליה למה עצם דעצם הנא דהאי הגמרא על לנו דאית בעצמה הקושיא ז״ל הרי״ף על קשה וכו׳ ועניתם לי ולמה ואזהרה עונש
 דמעפיה דכיון' הוספת סבר לא הנא האי ע״כ כלומר עצם דעצם הנא והאי דר״ל ז״ל רבינו כפירוש מפרש ואי להני ועניתם לי ולמה הוספת נפקא הזה,ממילא היום מבעצם דכרה

איך קשה מ״מ תוספת ליה דלית כיון ועניתם להאי עביד דמאי בגמרא בעי הכי ומשום מאיסורא אפילו נמי מעפיה ואזהרה מכרת דמעפיה דכיון דס״ל מכל מעפיה מאזהרה
חד. שהיוהברייהות הביא דעצם תנא דהך גמרא דקאמר ומאי לבד מכרת המיעופ אלא מאזהרה המיעופ הביא לא הברייתא כשהביא ומש׳׳ה מפרש ז״ל רבינו דכפירוש דודאי וי״ל י
 מ״צו להרי״ף וא״ת דועניהם דרשה סבר מצי שפיר כן אס בכרת אלא הברייתא לשון הביא דלא מאזהרה מעפיה לא דהרי״ף וכיון .מאזהרה דמעפיה משוס הוא הוספת ליה ליה עצם
 ממילא יוה״כ דתוספת אע״ג הוספת דקאמר דועניתם דקרא סבר ז״ל דהרי׳^ף וי״ל ז״ל רש״י כדכהיב כרת גבי מעופא מדאיצפריך תוספת ליה היפוק דועניהם קרא לי למה קבה

ואזהרה מעונש למעפ קרא מדדאיצפריך דקאמר ז״ל ורש״י שבוה שיש כ״מ דהיינו פובים וימים בשבתות הוספת דאיכא לומר שבתכם השבתו דהיינו לסיפיה קרא איצפריך נפקא
לו היה דלא אהא שבתכם דהשבהו לסיפיה דועניהם קרא דכולה ז״ל הרי׳׳ף כדברי לומר ז״ל רש״י בעי לא ועניתם הך איצכיריך דלמאי י^מרא בעי הכי ומשום הוספת ליה נפקא
דמעפייה דהיכא אמרינן דאמאי ז״ל ורבינו הרי״ף לפירוש קצת קשה ומ״מ .מדיפהי רב בר חייא דרבי דרשה לומר הוצרך ולכך ביוה״כ רבותא שום דנפיק משום אלא ביוה׳׳כ זה דין לכתוב

:ע״ש הלשון זה יישב ז״ל לב ן׳ מהר״י והרב קאי דבעשה נימא מעשה אפילו מהכל מעפיה מאזהרה רחמנא
ב ״ ל א פ כ או ה כתב חייב. זה הרי וכו׳ הגסה ככותבת לאדם לאכול הראויין מאכלין ביוה״כ ה במאי אלא בעיא להך ליתא דידן בנסחא וכו' הכותבת באיכות שאלו בגמרא ה״

מיקרי הושלא בקליפתה שלא מיקרי שבולת דלחה משום ההיא בעי לא ככותבת דבעי דמאן אמרו ובגמרא ככותבת לא אבל כגרעיניה הוי אי כשעורה עצם דקאמר
: האמרת הנסחא המגיד להרב לו שהיה אלא

ל כ א
עוז מגדל

ם שי ח) שואל(דף פרק שבת במסכת .הפרק סוף עד שאוכלות נ  כדי המביא פרק ביצה ובמסכה קמ׳
ף א :ל') יין(ד כ או  ובספרי ובירושלמי ע״ו) (דף דיומא בהרא פרק .מייב !ה כרי עד ביוה׳כ ה

ל : ושתיה אכילה וה הוא וה ואי הנפש אבוד שהוא הוא עינוי נפשותיכם את תענו כ  האוכלין ו
א(דף ?תרא פרק . ה!ה לשיעור מצטרפין מ כן ; מעילה דמס' פ״ד וריש פ') דיו  עד משקין השותה ו

ל : כלים דמסכת פי׳ו מרביעית. פחות כ מא(דף בתרא פ' .מרדות מכת עד מצכירפין המשקין ו ב) דיו ע׳
: מעילה דמשכת ופ׳ד

מיימוניות הגהות
 בתום׳ עיין השמשות בין חשיב ואילך החמה דמשקיעת חמד. שקיעת קודם לפסוק וצריך

 משעצם דילפינן התוספת על כרת חייב אינו אבל בזה האריך יראים ובספר ב״מ פרק
 אלא בו אין אזהרה דאפילו איתא ובת״ב וכו׳ כרת חייב. יום של עיצומו על הזה היום

 איתא לו אמרו פרק כריתות [א] :עשה אלא בו אין התוכפת על אבל היום בעצם
:זיתים שני בה אית דכותבת



165 פן, משנה מגיד עשור שביתת הלכות זמנים.משנה מגיד

ניפי מחמיר לשמואל בכריחוח <ראה וכן דבריהם של גויה בכיומאת חזור! שטשו והנוחר וה&גול הכבל בה נזכרו פייר:} (דף שס ברייתא .וכו׳ אוכלים האוכל אחד ב
ללמוד לנו יש ההם דאיחוחב ואע״ג איסורין משאר נימאין ומשקין כימאין אוכלים בשיעור : החכורים המאכלים ונהר

אבן.גיאס יצחק ר' הרב וגם זו הוספהא לדהוה ושלא איכורין לשאר ביניהם לחלק שיש מן אסור אמר יוחנן ר׳ שיעור חצי ע״ג:) שם(דף וכו׳. מכשעור פחות שהה או אבל ג
מכס אוהו מכין רבינו וכהב .כר״י וקי״ל התורה מן מוהר אמר ור״ל התורה

דבריהם של אסורין מדין הוא וק״ו מרמת
בהלכותיו כתבה ז״ל

 שבה מהלכות ראשון פרק שכיזבהי
 הוספהא וכו׳. מעני ואכל וחזר מעכי אכל ד

 מהחלת יש אם ואכל וחזר אכל
 כדי אחרונה אכילה סוף ועד ראשונה אכילה
 .מצכרפין אין לאו וחם מצכרפין פרס אכילה
 ביצים שלש הוא פרס שאכילת רבינו ופירש

 רבינו ולדברי ביצים ארבע וי״מ עיקר וכן
 ושהה וחזר מעכ שיתה :ז״ל הרשב״א הסכים

 לכל הדין והוא בהוספהא זה גס . וכו' אס
 מאכלות מהלכות פי״ד כמבואר שבמורה איסורין
 השתייה שיעור שאף שכתב מי ויש .אסורות

 בכריתות שאמרו ממה כן ולמדו פרס אכילת בכדי
 מצערפין המשקין כל פ״ה) [י״ג] לו(דף אמרו פרק

 שהה כיצד פרס אכילת בכדי הגויה את לפסול
 ראשונה שתייה מהחלת יש אם ושהה וחזר

 פרס אכילת כדי אחרונה שתייה סוף מד
 רבינו וכתב מצכרפין אין מכן יותר מצפרסין

 וי״ל העומאה אבוס שאר מהל׳ פ״ח זה דין
‘שעש.

 לשיעור מצטרפין אין ושתייה והאכילה זה לשיעור
 שאכל או המותרים אוכלים האוכל אחד ב :אהד

 וטריפות ונבלות וטבל ונותר פיגול כגון האםורין דברים
 הרי לאדם הראויין אוכלים ואבל הואיל דם או וחלב

 אכל ג ♦ הכפורים ביום אוכל משום כרת חייב זה
 שהוא אע״פ כרת חייב אינו זה משיעור פחות שתה או

 אלא כרת חייבין אין שיעור בחצי התורה מן [כ] אסור
 אותו מכין שיעור חצי השותה או והאוכל .כשיעור על

 מתחלת יש אם ואכל וחזר מעט אכל ד ז מרדות מכת
 אכילת כדי אחרונה אכילה סוף עד ראשונה אכילה
 אין לאו ואם לכשיעור מצטרפות אלו הרי ביצים ״שלש

 יש אם ושתה וחזר מעט שתה .לכשיעור מצטרפות
 כדי אחרונה שתייה סוף עד ראשונה שתייה מתחלת
:מצטרפין אין לאו ואם לשיעור מצטרפין רביעית שתיית

 עשבים כגון אדם למאכל ראויין שאין אוכלים אכל ה
 מוריים או ציר כגון לשתייה ראויין שאינן ששתה.משקין או הבאושין שרפים או המרים
 מזוג חומץ שתה ו מרדות: מכת■ אותו מכין אבל הכרת מן פטור זה הרי הרבה מהן ושתה אכל אפילו חי וחומץ
לולבי פטור. גפנים עלי אכל חייב. רטוב זנגביל =אבל פטור. בהן וכיוצא יבש וזנגביל פלפלין הכוסם [ג]חייב. במים

גפנים.
ג יכינו כלשון הריכ סי׳ טור ב :שס נטור עיין א מ׳ :פע לאויו פ

 יומא(פ״ח) משנה .וכו׳ שאינן אוכלין אכל ה
 לאכילה ראויין שאינן אוכלים אכל

 ציר והשוהה לשחייה ראויין שאינן משקים ושתה
 רבי אמר פ״א:) (שם ובגמרא פטור. ומורייס

 ואמרו לשתייה וראוי הנפש אה משיב דחומץ
 כבר מרדות והכאת .כרבי הלכתא דלית שם

: ענינה כתבתי
 חילוק מבואר שם .וכו' מזוג חומן שתה ו

 פלפלין הכופם :למזוג חי בין
 רטוב זנגביל אבל פטור בהן וכיוצא יבש וזנגביל
 רבינו ספרי בקצת הנוסחא היא כך חייב.
 רטובין בין בפלפלין חילוק דאין נראה ולפ״ז

 שם בגמרא מבואר דודאי כן ואינו יבשין בין
 מהלכות פ״ח רבינו וכ״כ .חייב רטובין דפלפלין
 לפיכך הוא ופשוט לאכילה הן שראויין ברכות
 וכו׳. עלי אבל :חייב רסובין אבל הנוסחא עיקר

 גפנים לולבי פטור גפנים עלי אכל ס״ר שם
 אמר עליהם שחייב גפנים לולבי הן אלו חייב

 יוה״כ ועד מר״ה שלבלבו כל מגדלאה יצחק ר'
:כווהיה ותניא

אכל

לחם
 פסה ההורה מן אסור השיעור דחצי ואע״פ .וכו׳ זה משיעור פחות שחה או אבל ג

 ז״צ התוספות אמרו וכבר שבועה עליה דחייל ה״ד שבועות בהלכות ז״ל רבינו
 הוא ומוכרח .שבועה עליה חייל בהורה מפורש שאינו דכיון משום דטעמא בשבועות שם
 שיעור בחצי מתניתין מוקי לא יוחנן דר׳ דחמרו כן כ״ג:) דף (שבועות בגמרא שם

 לאוקמי מצי טעמא הך לאו אי משמע ככ״ע מהניהין לאוקמי דבעי משום לקיש כריש
 . כדכתיבנא וטעמא התורה מן אסור שיעור מצי ליה דאית אע״ג שבועה מייל ולא
מייל לא דרבנן איסורא על דאפילו דמקשה ס״ד הוה נ״ג:) (דף יוה״כ דבפרק ואע״ג

לומר דמוכרח מייל לא מפורש שאינו הורה אסור על דאפילו במסקנא צ״ל מ״מ שבועה
: דשבועוה סוגיא מכה כן

 לפסול פרס חצי גבי הטומאה אבות שאר מהלכות פ״ח וכו׳. ביצים שלש אכילת בדי ד
 בגמרא איתמר והכי שוחקת ומחצה כביצה דהוי ז״ל רבינו שם כתב הגויה

.שוחקות ומחצה ביצה דבחצי כיון שוחקות ביצים שלש לומר היה דכאן קשה וא״כ בעימבין
: מחצי יותר אלא מדוייק חצי לאו התם דהוי דהחצי י״ל ושמא

לומר שייך היכי רביעית הוי דשיעורא כיון קשה .וכו׳ ושתה וחזר מעט שתה
 הוי רביעית דהשהיה השיעור עבר דפסק כיון הא סופה עד השתייה מתחלה

 דהך ואפשר . בינוני באדם מרביעית פחות הוי לוגמיו דמלא קשה אינו הכא ובשלמא
 לשאר שיעורא הך דיהיב אסורות ממאכלות י״ד בפ׳ אבל בינוני. לאדם הוי שיעורא

 שהה כך ואחר ופסק מהרה דשהה היכא דשייך וי״ל שייך. היכי רביעית דשיעורם איסורים
 שבני כדרך בריוח רביעית שהיית כשישר סופה עד השתיה מחסלת יש אם משערים דאנו
 של הגויה בטומאת חיזוק דעשו וי״ל ה״ה כסב .וכו׳ מעט שתה : ודוחק שוהים אדם

 כרס אכילת בכדי ככותבת רבא לה מתקיף אמרו פ׳;) יוה״כ(דף דבפרק קפה . דבריהם
 ע״כ. היא דאורייתא דלאו גויה לטומאת הנח פפא רב א״ל פרס אכילת בכדי פרס הצי

 דככוהבת מפום פרס אכילת מכדי ביותר פרס חצי להצטרף ראוי שהיה דאע״ג משמע
 ההצטרפות בשיעור להחמיר חכמים רצו לא מ״מ פרס אכילת בכדי הוא ממנו פחות שהוא
 השתיה צירוף בשיעור החמירו איך דא״כ קשה ז״ל ה״ה דעת ולפי .מדרבנן שהוא מפני
 קשה וכן באכילה שהקלו כמו להקל להם היה הטעם מזה אדרבה מדרבנן שהוא מפני

 דמצי אמר דשם כלומר וכו' דרבנן בשיעור טפי דמחמיר משמואל מכריחות שהביא הראיה
 אכילת בכדי וכזית כזית כל שיאכל ובלבד כלו היום כל אפילו מצטרף ומשקין דאוכלין «יס
 הצי ששיעור מפני אלא גויה דטומאח חומרא משום ההם הטעם דאין ראיה זו ואין פרס
 די כזית שהשיעור בעלמא אבל כלו היום כל הוא שההצטרפות אמרו לכך גדול הוא פרס

 וכזית כזית שבכל הצריך כאן גס שהרי זה לדבר ראיה פרס אכילת בכדי שיעורו שיהיה
 בחצי פרם אכילת בכדי כזית חשבון כפי דמ״מ י״ל לזה מיהו . אכילס'פרס בכדי יהא
 שיעור לתת לחכמים להם היה וא״כ היום חצי הצטרפותו היה לא ומחצה ביצה שהוא פרס

 החמירו הגויה שבכומאת ודאי אלא פרס אכילת בכדי כזית חשבון כפי ההצטרפות
 הקלו האכילה צירוף בענין מצד והחמירו מצד הקלו הגויה דבטומאת י״ל ראשונה ולקושיא

 של כזית כמו פרס אכילת בכדי אלא הצטרפותו אין מ״מ פרם חצי שהוא שאע״פ ואמר
 צירוף עם השתיה שיעור להשוות מכמיס ראו השהיה צירוף בענין אבל איסורין שאר

בשתייה שהקלו יראו ואם לזלזולי אתו מדבריהם היא הגוייה שכיון.שטומאת מפני האכילה

מיימוניות הכהות
 משיב חומץ דאמד כרב האכח אין מנסיא בר גידל דרש [ג] :רשב״ל לגבי יוחנן כר׳ [ב]

 אנא דא.סינא אימ.ור א.מר ואיקפד גידל שמע הלא ושהו מזגו ב״ע נפקי למהר הדעת
;ע״ב אמרי מי לנחהלה דיעכד אנא דאמינא אימר אמרי מי מזוג הי

משנה
 בשאר אבל דשתייה דומיא בה להקל באכילה ג״כ לזלזולי אתו רביעית שיעור כדי שהוא

 כן ואם התורה מן שהוא כיון באכילה יקלו לא בשהייה שיקלו אע״פ שבתורה אסורין
:מצד ולהקל מצד להחמיר אהני מדבריהם שהוא ה״ה דקאמר זה טעם

תב  דהא תרתי זה על קשה וכן מדבריהם שהיא הגויה בטומאת חיזוק שעשו וי״ל ה״ה כ
 הוי דהצירוף וקאמר למקדש. ונכנס יין רביעית שתה נמי תני ובברייתות במהניהין

 ולא פרס אכי.לת בכדי צירוף בעי ומ״מ תורה איסור דהוי ההם והא פרם אכילת בכדי
 שחילק כמו לחלק ואין התוספתא כדברי ליה סבירא לא דמהניתין משמע א"כ רביעית

 יין רביעית שהה גבי פרס אכילת בכדי שהייה דשיעור אהא פליג יוסי דר׳ ואע״ג ה״ה
 סבר נמי יוסי דר׳ פליג טעמא הך משוס ולא יוסי דר׳ כותיה הלכהא למקדש ונכנס

 התם ליה כדנפיק כלל צירוף ליה ליה אבל פרס אכילס בכדי יהיה הצירוף צירוף הוה דאי
 יותר הגויה בטומאת רבנן יהבו לא דאמאי הקשו •יוה״כ בפ' דבגמרא קשיא ותו מקרא

 דבריהם של דהוי משום ותירצו פרס מצי שיעורו דהוי כיון פרם אכילת בכדי משיעור
 יותר חדש שיעור ליה דלמיהב י״ל לזה מיהו .חיזוק שעשו ז״ל ה״ה דברי הפך והוא הקילו
 אכילת בשתייה דיהבי בהא אבל והקילו דבריהם שהיא'של סמכינןאטעמא פרס אכילת מכדי

:באכילה שיעורא הך מצינו דהא חדש שיכור זה אין פרס
 לשהייה ראויין שאינן משקין ששהה או וכו׳ אדם למאכל ראויין שאינן אוכלין אבל ה

 אוהו מכין אבל הכרת מן פטור זה הרי הרבה מהן ושהה אכל אפילו וכו'
הא פ״א:) בגמרא(דף אמרו הטור מורייס או ציר דשתה משגה על שם .מרדות מכס

גידל רב דרש הנפש אש משיב חומן אומר רבי דהניא היא רבי מהניתין וט׳ חייב חומן
 אימור אמר ואקפיד גידל רב שמע חלא ושהו מזגו כ״ע נפקו לשנה כרבי הלכה אין וכו׳

 אימור אמרי מי מובא פורתא אנא דאמרי אימור אמרי מי לכתמלה דיעבד אנא דאמרי
 דיעבד אני כשאמרתי אפילו דה״ק נראה ולכאורה . ע״כ אמרי מי מזוג חי אנא דאמרי

חייב דודאי אמרתי מי מזוג אבל הי אלא אמרתי לא מעט ואפילו מעט אלא אמרתי לא
וא״כ שחייב בהרבה לפסוק לו שהיה הימה אבל . במזוג דחייב ז״ל רבינו פסק ולכך
 שם והירן ז״ל יוסף ביס להרב זה הוקשה וכבר פטור הרבה מהן שהה אפילו כתב איך

 קאמר דהכי משמע גידל רב דברי דפשט לו נראה דרבינו אתרן ואני יפיס תירוצים
 דאין דחייב מודו רבנן אפילו במובא אבל בפורהא כרבי הלכה אין אנא דאמרי אימור
 אע״ג דחייב כרבי דהלכה ודאי במובא אבל שר״ל אמרי מי מובא אבל דקאמר דמאי לפרש
 כרבנן או לגמרי כרבי לפסוק לו היה גידל רב דודאי בכיובא אפילו עליה פליגי דרבנן
 דכיון בגמרא לו הוקשה לכך כך גידל רב דברי פשט זצ׳ל לרבינו שנראה ומפני לגמרי
 מתני׳ חייב חומן הא בגמרא קאמר אמאי א״כ דחייב במובא מודו דרבנן גידל רב דאמר

 דחומן משמע מומן נקט ולא מורייס או ציר מהניהין מדנקט דה״ק דמשמע וכו׳ היא רבי
 דהא אתי מצי נמי כרבנן אפילו כרבי מהניתין מוקי ואמתי כרבי אתי מחניהין וא״כ חייב
 דבציר לומר חומן ולא מוריים או ציר במהניהין נקט להכי וא"כ דחייב במובא מודו רבנן

 זו קושיא ומכה חייב הוא הרבה כשיהיה בחומן אבל פכיור הרבה בין מעט בין מורייס או
 דאמרי אימור וכו' לכתחלה דיעבד אנא דאמרי אימור כך גידל רב דברי פשט אפרש

 אלא ש((ותר אמרתי לא אני ואמר אקפיד גידל רב ^ומר אמרי מי טובא פורתא אנא
לכהחלה אפילו שאמרתי לי שהבינו דבריהם לפי ואפילו אמרתי לא לכתחילה אבל בדיעבד

אם
עוז מגדל

ל כ ה1מעע. א כ . כמיס עד : נ ״ ס :ע׳׳א) (דך• דיומא בהרא פרק ה ס כו  ה
;צ״ו) מנרכין(דך. כיצד פרק

.הצוניןעד
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 :וכו׳ מצטרף דמלחא אומצא אכל פפא רב אמר פ׳:) (דף שש .וכו׳ במלח צלי א̂כ ז
 פשימא ביוה״כ לככותבת מצטרף ירק שע״ג ציר ארשב״ל שם .וכו׳ שעל ציר

 אמר שם .וכו׳ שבע היה :הוא אוכלא אוכלא אכשורי כל קמ״ל הוא משקה דחימא מהו
 ופירוש כחיב העוגה לא אשר מ״ט פטור הכפוריס ביום גסה אכילה האוכל לקיש ריש

 שבע שהוא הלילה בחמלת כגון לה ינשכחס
:הערב מסעודת

 (דף במשגה .וכו׳ סכגה בו שיש חולה ה
 פי על אותו מאכילין חולה פ״ב)

אמר פ״ג) (דף ובגמרא .דיי שיאמר עד עצמו
 איגו אומר ורופא צריף אומר חולה יגאי ר׳

 יודע■ לב מ״ט עצמו עפ״י אוהו מאכילין צריך
 איגו אומר ומולה צריך אומר רופא גפשו מרח
 תוגבא מ״ט רופא פי על אותו מאכילין צריך
 גשאז ושם להקל נפשות ספק ליה דנקט הוא

 דקהגי מהניהין והעמידו ינאי ר׳ לדעת ונחנו
 אומר בשמולה בקיאין פי על אוחו מאכילין

 אומרין ושנים כמותו שנים ורופאים צריך איני
 מקילים אבל דעות רוב בתר אולינן דלא צריך

 רב גר מר אמרו כן ואחר אוחו ומאכילין
 אפילו אני צריך דאמר היכא כל אמר אשי

 שמעינן לדידיה צריך לא דאמרי מאה איכא
 ההיא עבדינן לא אשי רב בר מר ולדעת

 רוב אסר שהולכין רבינו סוגר ולזה אוקמתא
 כמר הוא כאן ומ״ש בסמוך שאכתוב כסו דעות

:ז״ל וכ״פ מתיה וקי״ל אשי רב בר
 זה נזכר כבר וכו׳. צריך אינו החולה אמר

 שיהיה ובלבד רבינו וכתב ינאי. רבי בדברי
:בקיאין במשנה שהזכירו לפי בקי

 מוסכם זה וכו׳. צריך אומר אחד רופא
 ופירוש לי%קל נפשות דספק שם מבואר

 אבל צריך איני אומר המולה בשאין דוקא
 אין כמותו אסר ורופא צריך איני אומר מולה

 דבריו שאין אמד רופא פי על אוחו מאכילין
 בסוגיא ממרא מבואר וכן שנים במקום אמד של

 בחולה רבינו ודברי ז״ל כתבו וכן ינאי דר׳
יודע: איני שאומר או שנשתתק

 כבר .וכו׳ צריך אומרים הרופאיס מקצת
 אחר שהולכים רבינו שדעת כתבתי

אומד בהן שיש נפשות בדיני ומצינו דעות רוב

 בארץ שלבלבו כל גפני־ם לולבי־ הן ואלו .חיי־ב גפניים
 הרי זה על יתר הכפורים. ועדיוס השנה מראש ישראל

 במלח צלי אכל ז ז באלי כיוצא כל וכן ופטור כעצים הן
ד] המלח מצטרף  מצטרף. ירק גכי שעל ציר .לבשר [

 הן כאוכל האוכל עם המעורבים האוכל שמכשירי מפני
 שקץ־ עד שאכל גסה מאכילה שבע היה .חשובים
 אוכלין שאכל כמי פטור שובעו על יתר ואכל במזונו
 היתר המאכל שזה פי על שאף .לאכילה ראויין שאינם

 חולה ח כזה: ששבע מי לכל ראוי אינו לרעב ראוי
ה] לאכול ששאל סכנה בו שיש“  אע״פ הכפורים ביום [

 על אותו מאכילין צריך אינו אומרין הבקיאין שהרופאים
 צריך איני החולה אמר .[ו] דיי שיאמר עד עצמו פי

 והוא .[ז] פיו על אותו מאכילין צריך אומר והרופא
 אומר ואחד צריך אומר אחד רופא .בקי רופא שיהיה

 צריך אומרין הרופאין מקצת .אותו מאכילין צריך אינו
 אהר או הרוב אחר יהולכין צריך אינו אומרין ומקצתן
 אם אבל אני. צריך החולה יאמר שלא ובלבד .הבקיאין

 החולה אמר לא .אותו מאכילץ [ח] אני צריך אמר
 ואלו בקיאין כלם והיו הרופאים ונחלקו צריך שהוא

 אותו: מאכילין צריך שאמרו כמנין צריך אינו שאמרו
 הכפורים שיום באזנה לה לוחשין [ט] ^שהריחה עוברה ט

 לאו ואם מוטב זה בזכרון דעתה נתקררה אם הוא.
 שאחזו מי וכן . נפשה שתתישב י־ עד אותה מאכילין °
נבלות ואפילו עיניו. שיאורו עד אותו מאכילין בולמום ״

ושקצים
;שם סמ׳ג פריז סי' טור ג :אלו בחילוקיס שס בטור עי׳ ב : שם סמ׳ג סריח סימן טור א

באבן בשהכהו כגון הרוב אחר •בהן וסלכין
כאן אף הרוב אחר הוצכין נחלקו ואם שהכהו במקום להסית כדי בה יש אם לאמוד להם ויש

עושין
'משנה לחם

p& או דבריו שלכתחלה אמרתי מי בסובא אבל בפורתא אלא אמרתי לא לכתחלה שמותר אמרתי 
 בחי כן אני דאמרחי אימור מעט בין רב בין שאמרתי לי שהשיבו כדבריהם ואפילו שר ג..

 בדיעבד אבל לכתמלה אלא לרבנן בהרבה איסור לן נפקא לא זה ולפי אמרתי מי במזוג אבל
 בדיעבד דפטור מורייס או ציר שסה בדיעבד דקאמר מתניתין ולהכי דמוסר לרבנן להו אית

 קאמר הכי ומשום מוהר סובא דאפילו להו דאית כרבנן דלא דאתיא ודאי לא מומז דמשמע
 אבל כרבנן מוסר בדיעבד דבהרבה כן ז״ל רביגו ופסק .רבנן ולא היא רבי מני מהניתין
 חייב בדיעבד דאפי׳ ז״ל רבינו פסק במזוג אבל וכו׳ שהה אפילו שאמר וזהו אסור גכסחלס,

 דלא משום אסור בדיעבד דאפילו ר״ל אמרי מי מזוג ׳גמרא דקאמר דמאי ליה דמשמע משום
 דהיכי הקושיא להרן כדי אלא מוהר לרבנן בדיעבד דניובא וסובא בפורתא ז״ל רבינו פירש
 קושיא כאן אין דחייב רבנן יסבור אפילו במזוג אבל כדפרישיס היא ר׳ מחניתין קאמר
 לא ומורייס דציר חייב מזוג חומז אבל פפור מורייס או ציר ואימא' כרבק מתניתין נוקמא

 קושיא שאין כיון וא״כ חומן נקט לא ולכן איירי במזוג דמתניתין שנאמר כדי מזוג ביה שייך
 זה .כפשטו כן ז״ל רבינו פירש לכך אסור בדיעבד אפילו דר״ל אמרי מי במזוג כשנפרש כלל

:ז״ל רבינו לדעת לתק נ״ל
פירוש נ״ל ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ הבקיאים אחר או הרוב אחר וכו׳ הרופאים מקצת ח

 או דבריו פירוש נ״ל הכקיאין אמר או הרוג אמר רבינו ומ״ש בשאלהות. כסוג וכן עושיןכן
 להקל בין נההמיר בין בבקיאות שוין שאינן אחר הבקיאין אחר הולכין במנין כוין אם

 מכריע הבקיאות בשוין אצמא רופאים פי על אמרו וצא בקיאין ע״פ שאמרו לפי זה וכתב
שאם כתב שהרמב״ן אלא הרוב אמר הולכין שוין המנינין בשאין אגל .ז״ל Jהרמב״ וכ״כ

 שאין ורופאים צריך אוסר מופלג יחיד היה
 צריך אינו אומרין ומומחין כך כל חכמים
 עוד .שמיקל כיון היחיד כדברי להקל הולכים

 צריך אומרים שנים דאיכא היכא דכל כתב
 פי על הולכין צריך אינו אומרים מאה אפילו

 ומאה כמאה הרי שנים שהם כיון המקילין
 מן ההצימו וכן ז״ל הגאונים מקצת וכ״ס כהרי

:רבינו כדעת שלא זה וכל האמרונים
 דכל שם מבואר זה .וכו׳ הרופאים נמלקו ואם

 להקל הולכים רנהו הדדי דכי היכא
 המולה את כשמאכילין האמרוגיסז״ל מן וכתבו

 אכילת בכדי מכשיעור פחות פחות אוהו מאכילין
 צריך שהוא אמדוהו אא״כ עליו להקל כדי פרס

 וכן הדברים ונראין פרס אכילס בכדי כשיעור
.לו אמרו פרק פ״ה) [י״ג] (דף בכריתות מוכיח
 ורופא לצום יכולני אמר מולה בירושלמי וכתוב
 ספק נעשה ר״י בשם אבהו ר׳ יודע איני אומר

 וכתבוהו ודומה להקל נפשות וספק נפשות
 ז״ל הרמב״ן וכתב . הלכות כעלי מקצת

 אבל לצום יכולני אומר דמולה ה״מ ומסתברא
 שומעין יודע איני אומר וחולה יכול אומר רופא

 דאיהו הוא כלום לאו דמולה יודע דאיני לרופא
 ובקיאין יודעין אינן חולין של רובן ידע מנא

 אני יודע שאמר שומעין לרופא הלכך במליין
:דבריו ע״כ

 (יומא שס במשנה .וכו' שהרימה עוברה ט
 מאכילין שהרימה עוברה פ״ב)

 ההיא ובהלכות ובגמרא נפשה שתשוב עד אותה
 זילו להו אמר דרבי לקמיה אתו דהרימה עוברה

;וכו׳ הוא יוה״כ והאידנא לה לחישו
 במשנה פ״נ) (שם .וכו' בולמוס שאחזו מי וכן

 טמאים דברים אוהו מאכילין בולמוס
 מולי בולמוס פירוש .עיניו שיאורו עד

 ויש רעב מחמת אדם של עיניו מאור שמחשיך
 אותו שמאכילין בגמרא ומבואר סכנה בו

 פרק רבינו בדברי ונזכר ראשון הקל הקל
: שם כמבואר הכפורים ביום שהיא משנתנו כתב וכאן אסורות מאכלות מר%לכוס י״ד

• קטן

עוז מגדל
:פ׳) (דף דיומא גתרא פרק .המוחרין דגריס מד גסה מאכילה שגט היוו

 מנין ספי ועדיף המנין בתר אזלינן דלעולם כלומר וכו׳ במנין שויס אס
 שפירש והטעם הבקיאות אמר הולכים מנין שם אין ואם ז״ל כהרמב״ן ודלא מבקיאות

 בסמלה משמע הרוב אמר הולכים שכתב דכיון חמלה הרוב הזכיר דל שרבינו מפני כן
 כדעת דעתו היה ואם הבקיאות בהר זיל מנין המצא לא ואס הרוב לבקש אהה צריך

:הרוב אחר או הבקיאות אחר הולכים איפכא לומר לו היה ז״ל הרמב׳׳ן
 טעמו וכו׳. הרוב אחר הולכין צריך אינו אומרים ומקצת צריך אומרים הרופאים מקצת

 ליכא כ״ג) אשי(דף דלרב דס״ל משום דעות רוב בהר דאזלינן ליה דאית דסבר
 ממאה עדיף צריך אמר דכשהוא כיון סד״א להקלדאיצסריך נפשות דספק דפשיטא פירכא

 הרמב״ן בשם א״ח בטור ז״ל יוסף ביה הרב כתב כן • קמ״ל צריך לא דאמר היכא ה״ה
 מרופא עדיף צריך איני כשאמר דחולה ליה דאית ינאי לר׳ נמי לעיל א"כ וקשה .ז״ל

 כשאמר מרופא דעדיף דס״ד דאשמעינן נימא פשיסא פריך מאי וגו׳ יודע דלב משוס
 יודע דלב דסעמא מאכיליןאותו צריך כשאמר מרופא דעדיף משום וי״לידלאו אינוצריך.

 וספק חד לגבי כמד והוי רופא כמך אלא ינאי דרבי אליבא ליה עביד לא נפשו מרת
 הוו כנגדו רופאים סרי ואיכא בהז־יה אמרינא דאיכא דהיכא פריך ולהכי להקל נפשות

נפשות דספק אותו דמאכילין פפיסא רופא כמד אלא הוי לא דאיהו תרי לגבי הרי
להקל

מיימוניות הגהות
 אסתכן כשאמר דוקא דהיינו שפסקו גאונים יש [ה] דמלחאוכו׳: אומצא אבל פפא א״ר [ד]
ב״ר פיר״י וכן להאכילו אסור אוכל לא אם בכך אסתכן לא אמר אם אבל אוכל לא אם

 צריר אני ואמר כפור יום או שכת שהוא החיה או החולה שיודע כיון אלא הם בקיאים או הם נביאים הולים ובי וז״ל להיתר למעשה הלבה והורה זה על נחלק ר״ת אכל שמואל
 יטעך אל דמיית ולישנא ובו' ולמתאוה כלב ולנשיבת רואה ללא סכנה מצינו שהיכן האשה וכן מסובן אינו שהחולה סבורים אפילו אותו מאבילין החולי מחמת לסבול יבול ואיני
 ואפי• מתרפאת אינה ופעמים מתעלפת היא כך ומחוך לב מכאיב האוכל חסרון כי ולקלקל להלות שמתירא מאימיית אלא נפשות ספק מאי דדייקתלישנא דא״כ התלמוד לשון שבן

 דאבון אפילו שפסק על לראכי״ה ונפלא .וכו׳ המריחות עוברות וכן מתים אין שרובן אע״ם חלל של מכה נבי בדאמרינן השבת את עליו ומחללין סכנה קורא אני אחד אבר דאבון
 יצהק הר׳ יסוד הקטן בס״ה מצאתי זאת .אבי״ה ע״ב עין הפסד ולא תליא בליבא דעינא דשורייקי משום אלא לכחלה התירו שלא שמרדה דעין מההיא עליו להשיב יש בי אחד אבר

 צריך אומר חולה דכה״ג אותו מאבילין לאכול לי תנו אעס״ב אמר אם הוא הכפורים יום לו אומרים ולשתות לאכול שואל כשהחולה פיר״י גליון לפניו כתוב והיה יוסף בר׳ מקורבי״ל
 פרס אכילת בבדי בכותבת יהא שלא מעט מעט להאכילו טוב הדבר באומד יפה בקיאין אנו אין כי ויען .זצ״ל מהר״ם לשון ע׳ב הסכנה מפני צריך אומר שאין אע׳ס ביה קרינן אני

 וישקוהו יאכילוהו בכך ולעמוד לסבול יוכל לא שאם בנפש יפשיעו שלא ליזהר צריך אמנם ברת לאיסור יכא שלא רביעית חצי דהיינו לוגמיו מלא ובשתיה לו אמרו פרק בדאשבחן
שו. מרת יודע לב משום [ו] 5 להדיא  להו צייתנו לא צריך לא אמרי מאה אפילו אני צריך דאמר היבא כל אשי רב בר מר אמר [וז] :ע״ב דנקטיה הוא בעלמא חונבא [ז] :ע״כ נפ

 בשעיברתו יוהנן ר׳ של לאמו לעשות רבי שהורה התם [ט]כדאיתא : ע״ב דאורייתא שבוע־ה ממיפך בר התלמוד בכל כוותיה לן דקיימא ועוד בתראה דהוא בוותיה התום׳ פסקו ובן
 דעתה כיישוב אומד לנו שאין עוברה דוקא הרמכ׳ן וכתב תחלה הקל הקל אותה שמאבילין והסמ״ג הטור [כתבו ° 1 ע׳ב כשעיברתו פירי אוצר שבתי של לאמו חנינא ורבי

 :תרי׳ז] סי׳ הטור עכ״ד בקיאין ע'פ לה הצריך בדי לה הצריך דבר מתחלה אותה מאכילין בקיאין פ’ע׳ אותו שמאבילין חולה אבל עצמו לשומן שצריכה ופעמים ברוטב מתיישבת סעטים
 :ע״כ] ירויטלים בבונה ויבא יעלה שאומר המזון בברכת יוה״כ של להזכיר שצריך ז״ל א״א אומר לברך'היה שיכול כענין דעתו ונתישכה שאכל^ביוה״ב חולה הטור [וז׳ל ס
משלשת בלל תתענה לא ימים שלשה תוך יולדת הרמב״ן בשם הרא״ש וכתב לו ליתן ומותר ממנו לו יתנו לא אם הוא מסוכן פניו ונשתנו מאבל שהריח אדם כל וכן הטור [כתב «

5 אדם] כל כשאר היא הרי ואילך מבאן לחולה כמו לה מתנין אני צריבה אמרה אם שבעה עד
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 כתינוק כין עשרה אתת כני מדכריהס והשלמה עשר וכן השע ככן חינוך שכחכו ממש ההלכות כדכר׳ אלו כדכרים רכינו דכרי .וכו׳ אוהו מחנכין שנים עשר וכן שנים תשע כן קטן י
 וכדינן אישות מהלכות כפ״כ כמכואר סימנין שהכיאו והוא עשרה שלש כן וכתינוק עשרה כתשהיס כתינוקת התורה מן והשלמה דכריהם כשל סלקו שלא כתינוקת כין

 ואין י"כ כשנח מדכריהם כתינוקת השלמה שיש שאומר מי ויש מדכריהם כלל השלמה כאן שאין שאומר מי יש הסכרות כזה ורכו דכריהס של השלמה כדין עליהם נחלקו וככר דכריס לשאר
ה. מתחלפות והגרסאות ההשכות. דעת וזה י״כ כשנת וכתינוקת כשנתי״ג כתינוק השלמה שיש שאמר מי ויש כלל מדכריהם כתינוק השלמה  י״א ששנת לומר ורכינו ההלכות שדעת ונ״ל כז

שאין ואע״פ מדכריהם ההשלמה כדין אינה
א מן מוכרח רכינוכן מלשון נראה^ק ר מ מי מ ^ו תשע בו סטו“ י :המותרין דברים שימצאו עד אותו משהין ואין מיד אותו מאכילין ושקצים ה

שרס2 ^ « ו ? ? פ ? התורה מן ? ״ ״ ^ כ ״ כ ] מחנכין ״ שנים עשר ובן [י] שנים ו נ  שעות בשתי לאכול רגיל היה כיצד .לשעות אותו [
 לענות מוסיפין הבן כח לפי בארבע. אותו מאכילין בשלש רגיל היה בשלש. אותו מאכילין ביום כחקא י״א שנח משעכר ההלכות שדעת ז״ל

נקבה בין זכר בין שנה עשרה אחת *בן בשעות. אותו ששלייי שנים ע׳ כן הוא רכינו דכרי ופירוש
י ־י־ י ק <ה»׳.נ«־יא־־דמג<י־א6*־!.•א :בםצות לחנבי כדי סופרים מדברי ומשלים מתענה «ו 1'־״פי י

 הנקכה גם הזכר שיהיו כספרים מצאנו לא זו עשרה שלש ובן אחד ויום שנה עשרה ^שתים בת אין התינוקות שם .וכו' פחות שהוא קטן יא
ס׳ אותן מענין י י זמנו לפי הזכר .הכריאות לפי הכל אלא שויס כגדולים p הרי שערות שתי. שהביאו אחד ויום שנה :ו

ר א &״ג סו ל ׳.p כיוה״כ לרחון א כ ת ל ו צ מ ן ה י מ י ל ש מ ן ו . מ ה ר ו ת ל ה ב ן א א אי ה. לפי והנקכה ה^וי^^ן ל מנ נחמן ורכ הונא כרכ וה,כה ז
י ! ג ״ י I׳־' ן ׳-׳ * י ) ' ^ ד י מר אלא מהדדי פליגי ולא שיטה כחדא דקיימי י י

;עכ״ל ,כתינוקת מיירי ומר כתינוק מיירי מדברי אלא משלימין ואינם הן קטנים עדיין שערורג שתי ין5 יגו3ר ומ״ש .גופו ככל גופו ׳ מקצת
אותו מענין אין תשע מבן פחות שהוא קטן .סופרים

:סכנה לידי יבא שלא כדי הכפורים ביום
 מפורש קטנה אצכע ואפילו כצונן נין בחמין

:נ״ד:) שנהגו(פסחים מקום פ'
 הכפוריס יום פרק משנה .וכו׳ והכלה והמלך

 את ירחצו והכלה והמלך ע״ג:) (יומא
 רכינו שהזכיר הטעמים נהכארו וכגמרא פניהם

: יום שלשים כל היא שכלה ג״כ נתכאר ושם
מי

שלישי פרק
 אפילו אחד אבר בין גופו כל בין .בצונן בין בחמין בין הכפורים ביום לרחוץ ^אסור א

 כדי כלח [א] פניהן, את רוחצין והכלה והמלך במים. להושיטה אסור קטנה אצבע
יום: שלשים עד כלה נקראת כמה ועד עיניך. תחזינה ביפיו מלך שנאמר ביופיו שיראה כדי והמלך בעלה. על תתגנה שלא

:שם סמ״ג תדג סי׳ שור ג :זה דין כפרמי שס כטור עי' ב :וע״ש סט לאוין סמ״ג תרטז סי' טור א

משנה לחם

מי

 דאיכא היכא דאפילו שם ז״ל הרמכ״ן דחאה שם ז״ל הטור שהכיא ולסכרא להקל.
 משמע כקיאים פי על אוהו מאכילין מהניהין דמדקאמרה הכקיאות כהר אזלינן רוכ

 נימא דעות רוכ כהר אזלינן דלא לומר הגמרא הוצרך אמאי א״כ כקיאוח כתר דאזלינן
 ע"פ אוהו מאכילין משנתנו שאמרת וזהו כקיאות כתר אזצינן חצתא דסיכא וסע״ג דאזצינן
 לא כקיחות דאיכא דהיכא אחריני ותרי איהו עדיף בקיאים השנים דאם כלומר בקיאין

:דעות רוב בחר אזלינן
טן י כו׳. לשעות אוחו מחנכין עשר בן או שנים הפע בן ק  לי ונראה ה״ה כתב ו

 לפני שנים שלש בתינוק השלמה נמצאת שאל״כ ונו' ז״ל ורבינו ההלכות דדעת
 רבינו הונך שבכל ז״ל והר״ן בהרי״ף עיין רבינוז״צ כונת על יפה ולעמוד .ע״כ חיובו

 גרסינן לא הפירוש ולאותו הגירסא דלסותה ונראה .הפירוש ואותו הגירסא אותו כפי ז״ל
 ולפני לדבריהם שנה לפני שתים ולפני שנה לפני ור״נ הונא לרב בשלמא פ״ב) בגמרא(דף

 גרים הכי אלא ליה גרים דלא נראה ז״ל רש״י וגם בספרינו כדאיתא לדבריהם שתים
 לדעתו הסוגיא בפירוש להתיישב וצריך ז״ל הרא״ש גורס וכן ניחא ור״נ הוצא לרב בשלמא

 שאל״כ שאמר ומה .ז״ל רבו הרי״ף בשיטת הולך שרבינו הדבר וכלל .מקומו כאן ואין
 או דשנה וקאמר השלמה חינוך מאי ור״נ הונא לרב תירצו דבגמרא כלומר וכו׳ נמצאת
 כר׳ פוסקים אנו ואם התורה מן חיובו לפני שנים שתי דהיינו משלימין לפרקן סמוך שהים
 כן.י״א מדרבנן דמשלימין ור״נ הונא וכרב מדאורייתא משלים שנים לי״ג דתינוק יוחנן

 דהא פנים בשום שהים או אמת שנה דקאמרה המשנה יהישב לא א״כ ז״ל הרי״ף וכדכהב
 וי׳׳ג וי״ב י״א ושנת אחד ויום י״ג מבן הוא התינוק שחיוב חיובו לפני שנים שלש הוי

 והשתא ׳״א שנת שנשלמה י״א בן שר״ל ודאי אלא .שנים שלש הרי א״כ מדרבנן משלימים
: מדאורייתא י״ד ושנת מדרבנן שמשלים וי״ג י״ב שהם שנים שתי הוי

 על ההלכות בפירוש כתב ז״ל נסים רבינו הרב .וכו׳ אמד ויום שנים תשע בן קטן
 מאי וכו׳ אוהו מחנכין דקחני דמהניחין לפרושי הונא ולרב ז״ל ורבינו הרי״ף דברי

 דפירש פירוש דהך ונ״ל וכו׳. י״ג שנת היינו ופרקן בגמרא בסוגיין וכדאסקינן השלמה חינוך
 השלמה מינוך מאי שאמרו האמת כפי אלא אינו ז״ל ורבינו ז״ל הרי״ף לדכרי ז״ל הר״ן
 ניחא ור״נ הונא לרב בשלמא ואמרו וכו' התינוקות חנן שאמרו מעיקרא דס״ד למאי אבל
ט׳  דדבריהם שנה לפני דהוי מחניתין מוקמינן ור״נ הונא דלרב רש״י כדברי הפירוש הוי ו

 הרי״ף דלדברי אלא חורה דדברי שתים לפני דהוי דדבריהם שנה לפני מתניתין וה״ק
 הוי י״ב בן ורבינו דלהרי״ף כיון בהולה ולא בבריא איירי מתניתין לר״נ ז״ל ורבינו

 א״כ זמן כלאחר זמן דתוך להו דסבירא י״ג שנת דהיינו לדידהו תורה מדברי ההשלמה
 שלש שיהיה דצריך חורה דדברי שהים לפני היא לא י״א בשנת שהוא חולה של החינוך

 ז״ל לרש״י בשלמא תורה מדברי דהשלמה י״ג שנת אבל לבד י״ב י״א אלא כן ואינו שנים
אלא ליישב א״א לרבינו אבל ניחא י״ד בשנת הוי בתינוק הורה מדבני בהשלמה דלר״נ

ת הו ג ת ה ו י נ ו מ י מי
 דאמר ברבייוחנן ודאא אותו מהנכין תשע ובן שמונה גן הונאדאמר ברב ודאא [י]נר'נ

 ובספר .יוחנן בר' רפסק בה״ג ודאא באאפסי פסק ובן אשעות אותו מחנבין י״א ובן עשר בן
 לפני אותן מחנבין אפירקן סמוך התינוקות דתניא בר׳י דייק התוספתא דאשון בתב המצות

 לתעניתא שנין תריסר בר אם לי אמרה אביי אמר נערה ם׳ בבתובות ובן שנתים ואפני שנה
 [בתב ״ :ה״נ בשם רא׳ם ובן יוחנן בר׳ בן גם בתב יב״ק בר והר׳א ע״ש לעת מעת
 בא פיר״י [כ] :ע״ב] וסיבה ברהיצה אותן מחנבין בך אאבילה אותן שמחנבין בדרך הטור
ברבי אלא דאסרי בהבמים ולא |ח] בתוספות: ע״ש באב אלא שייך לא קטנים הינוך

 ההשלמה קודם שצש שהם וי״ב וי״א עשר והשתא ׳״ב) תשע שנח שהוא שנח (והוי בבריא
 בחולה איירי הונא לרב אבל הורה מדברי ההשלמה שהיא י״ג שנה דהיינו חורה דדבר

 עפר שהם שנים שלש דאיכא נמצא מינוך הוי עשר שנת דהיינו תשע דבן ז״ל רש״י כדברי
 שהים לפני שפיר וקאמר י״ג שנח שהיא ההורה השלמת קודם עשרה ושתים עשרה ואמת

 דכתב מאי דאי ז״ל ורבינו ההלכות דברי שמפרש ז״ל הר״ן דברי בפירוש לי נראה זה
 חינוך הוי דמתניתין דפירוש ידע דהוה א״כ דס״ד מאי לפי הוי ז״ל נסים רבינו הרב

 השלמה מינוך הוי נמי התם שמואל בר דרבה מברייתא הכי בתר מקשה מאי השלמה
 להר״ן לו למה וא״ת . המסקנא לפי אלא כן ז״ל הר״ן פירש לא ודאי אלא כמתניתין

 בגמרא כן אמרו לא הא השלמה דחינוך ור״נ הונא לרב פירוש הוי דמתניתין לפרש ז״ל
 של שנה לפני דה״ק כפשטא הוי לדידהו מתניתין אבל שמואל בר דרבה בברייתא אלא

 אוקימחא מההיא נייד ומאן המקשה סבר כדמה תורה דברי של שתים לפני דהיינו דבריהם
 השלמה חינוך הוי דמתניתין ולומר לידהק הוצרכו ואמאי נממן ורב הונא לרב דאוקימנא

 מוכיח ז״ל הר״ן דברי מפשט דודאי אינו זה המפנה דברי על כן פירש לא הר״ן וכ״ת
 דרבה דברייהא ראה ז״ל דהר״ן דכיון וי״ל .כלל הברייתא הזכיר ולא קאי מחניתין דעל
 דמסקינן מאי דלפום ליה משמע השלמה חינוך הוי דסוגיין במסקנא לה מהרן שמואל בר

 דדבריהם שנה דלפני מעיקרא פרשינן דהוה ממאי והדרינן השלמה מינוך הוי נמי מהניתין
 ודא• שכן וכיון אהא מחניסין לפרושי ברייתא דמסהמא משום חורה של שהים דהוי

 ההלכות דברי ביאור והוא ז״ל הר״ן לדברי פעם נ״ל זה הוי. הכי מתניהין דפירוש
 ׳בדין אינה י״א דשנת לומר ורבינו ההלכות שדעת ונ״ל ז״ל ה״ה כ׳ עוד .ז״ל ורבינו

 מלשון כן נראה שאין מ״ש וכו'. ז״ל רבינו מלשון כן נראה שאין ואע״פ מדבריהם ההשלמה
 כתב ולמעלה וכו׳ אחד ויום י״ג ובן אחד ויום שנה י״ב בת שכתב מפני הוא ז״ל רבינו

 השלמה נמצאת שאל״כ הגמרא מן מוכרח ומ״ש למטה כמ״ש אחד יום הזכיר ולא י״א בן
 לפני שנים שלש התינוק חיוב יהיה דאפילו קשה התורה מן חיובו לפני שנים שלש בתינוק

 דוקא דמשמע לפרקן סמוך שהים או שנה אמרו דבגמרא משום אי לן איכפת מאי חיובו
 דהוי משוס פרקן ליה וקרי י״ג שנה הוי לפרקן המוך דהאי דנימא קשה שלש לא אבל שהים
 מתניתין ליישב כך לומר צריכים אנו וע״כ הלכות בפירוש ז״ל הר״ן כדכחב נדרים לעונת פרק
 קרי כרחין על אלא בתינוק י״ג שנת הוי הפרק הא לפרקן סמוך מאי דאל״כ יוחנן לרבי
 נימא כן גס א״כ ז״ל נסים רבינו הרב כדכהב עשרה שלש שנת דהיינו נדרים לעונת פרקן

 בדרבנן בהשלמה דפליגי מצינו דהא הוא המגיד הרב דהכרח לומר יש ואולי לדידן. הכי
 דהשלמה דאיתמר מאי כן אם כלל דדבריהם השלמה ליה לית יוחנן דרבי איהא ואי בגמרא
 הונא רב וכן דדבריהס השלמה לעיל כשהזכיר ור״נ עלה לוסיף דלא והבו איתמר דרבנן

ולומר עוד ולהוסיף לחדש ואין הורה של ההשלמה לפני שנים שתי אלא בהו אשכחן לא
:שלש דהוי

ומדיחה ;
עוז מגדל

 ומר וכו׳ בספרים מצאנו לא זו גירסא ז׳ל היאנ׳ד בתב ;גמצוס לחנכו פד עשרה אחת בן
 הוא וכן ז׳ל ר'מ מירסת דיומא בחרא פרק גורכין אנחנו אומר ואני : פכ׳ל בתינוקת מיירי
 דרבנן והשלמה ובחנוך דאורייתא בהשלמה יוחנן כר׳ ו׳׳ל אנפס ר׳י ופוסק גורס וכן ספרדיות בנוסחאות

 בתרא פ' .הפרק סוף עד שנה י״ג בת ; בחולה והא בבריא הא דמסיק דגמרא אליבא ור'נ הונא כרב
: שנתפתתה נערה פרק ובכתובות דיומא

 שיוה׳ה מנץ ובספרא ע׳ז) (דף דיומא בתרא פ׳ . חושש ואינו עד וכו' ביוה׳כ לרחון אסור פ״ג
:שבתון שבת ת״ל המעה ותשמיש וסיכה ברחיצה אסור I • ,דרבי מיניה בעי רב ואמר בגמרא טעמייהו מפרשי דאמוראי תרדיון בן חנינא ור׳ אליעזר 

או הוא דשמיתי בר״א הלכה אין שמא בידיה דרפיא כתב שמשון רכינו אבל הרוקח בעל פסק וכן יום שלשים בל הכלה מן תכשיטין מונעין אין כדחנן א״ל כסה עד כלה חייא
:כר״א ג״ב פסק וראבי׳יה חיי» דרבי מיניה רב מדבעא כמותו הלכה שמא


