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. ממגיוש שבןן יח ׳ ו נ  רבימ ומפרש לנה״ק שיוצאץ )f״p (חעניח בגמרא שם מפורש ו
ל :הוא ופשומ חפלה אחר שהוא כ כ . חעניס ו ו׳ נ  פרקים בג׳ בפ׳ מפורש ו

 בין בראשונות בין קאסר ח״צ דבכל ז״ל הראב״ד ופירש במענית נעילה שיש כ״ו) (דף
 בזמן ואף הראשונות על יתרות אלו במה למחני ליה הוה בדוקא באחרוטת לאי באחרוטת

 נהגו שלא אע״פ רבינו דעת וזה כך הדין הזה
עיקר: הוא כן

 יהודה ר׳ סברת .וכו׳ להם ירדן יט
 האמור תעניות סדר פ׳ בברייתא

 שמבואר כמו דר״י כוותיה והלכתא כ״ה:) (דף
:בהלטת

ה ״  בתשרי ג׳ יום הן ואלו וכו׳ שם יש א פ
 האלו הצומות ימי ד׳ .וכו׳

מפורשים

 באב בפשעה שאירעו וה׳ בתמוז בי״ז שאירעו דברים וה׳ פ״ק(דףי״ח;) בר״ה מפורשים
:כ״ו) (תענית בשנה פרקים בג׳ בפ׳ במשנה מפורשין כולן

 דר״ה פ״ק שם ר״ע סברת זו וכו׳. בתמוז י״ז זה הרביעי צום וכו׳ ימי וארבעת ד
הלכה: וכן חדשים פדר על הכתוב מפרש שהוא י״ת:) (דף

ו נ ה נ ענינן רביגו חלה .וכו׳ ישראל כל ו - ה
 שם בגמרא שנתבאר לפי במנהג

 הן בהמ״ק לכשיבנה דהיינו שלום שיש שבזמן
 על ידועה גזרה ואין שלום אין ולשמחה לששון

 חון מתענין אין רצו מחענין ,רצו ישראל כל
 . צרות בו ונכפלו הואיל באב תשעה מתענית
 חובה הן והרי רבינו כמ״ש הכל נהגו ועכשיו

 בהמ״ק: ־שיבנה עד ישראל כל על
ובשלשה

 עושים ואין .פעמים שבע ומריעין ותוקעין מריעין ופעם
 ומריעין תוקעין וכשהן בלבד. הבית בהר אלא זה הסדר

:שאמרנו כמו כאחת ובשופר בחצוצרות תוקעין שם
. שם אותם שגוזרין מקום כל האלו תעניות שבע יח

 ובוכין הקברות לבית העם כל יוצאין שמתפללין אחר °
 לא אם כאלו מתים אתם הרי כלומר .שם ומתחננים

 הצרות מתעניות תענית ובכל . מדרכיכם תשובו
 התענית. מן הצבור ויפסקו יורדין יהיו מתי עד גשמים להם ירדו יט • מקום בכל נעילה תפלת מתפללין הצבור על שנוזרין

:טפחים שלשה בעומק שירדו עד ובעבודה .טפחים ובבינונית טפח. החריבה הארץ בעומק משירדו

חמישי פרק
ש א  זה ויהיה התשובה דרכיי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן שאירעו הצרות מפני בהם מתענים ישראל שכל ימים שם י

 אלו דברים שבזכרון .הצרות אותן ולנו להם שגרם עד עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשת הרעים למעשינו זכרון
 אחיקם בן גדליה נהרג שבו בתשרי שלישי [א] יום הן ייואלו ב ♦ וגי' אבותם עון ואת עונם את והתודו שנאמר להיטיב נשוב

 והביאה ירושלים על הרשע נבוכדנאצר בבל מלך סמך שבו בטבת ועשירי .גלותן להתם וסיבב הגשארת ישראל גחלת ונכבת
 ירושלים והובקעה .ראשון מבית התמיד ובטל .הלוחות נשתברו בו. אירעו דברים חמשה בתמוז וי״ז .ובמצוק במצור
 נגזר .בו אירעו דברים חמשה באב ותשעה ג בהיכל: צלם והעמיד* התורה. את הרשע אפוסטומוס ושרף .שני בחורבן

 אלפים בה והיו שמה וביתר גדולה עיר וגלכדה .ובשנייה בראשונה הבית [כ] וחרב .לארץ יכנסו שלא במדבר ישראל על
 כולם ונהרגו הרומיים ביד ונפל המשיח. מלך שהוא החכמים וגדולי ישראל כל ודמו גדול מלך להם והיה מישראל ורבבות
 סביביו ואת ההיכל את הרשע טורנוסרופום חרש לפורענות המוכן ביום ובו המקדש. בית חורבן כמו גדולה צרה והיתה
גו׳. החמישי וצום הרביעי צום בקבלה מפורשין הן הרי האלו הצומות ימי וארבעה ך :תחרש שדה ציון שגאמר מה לקיים  ו

 השביעי וצום .החמישי בחדש שהוא באב תשעה זה החמישי וצום .הרביעי בחדש שהוא בתמוז עשר שבעה זה הרביעי צום
אלו בזמנים ישראל כל ונהגו ה :העשירי בחדש שהוא בטבת עשרה זה העשירי וצום השביעי. בחדש שהוא בתשרי שלשה ,זה

והועמד *ג״א:ג דרבנן עשץ סמ״ג הקמט טור א
משנה לחם

להתענות

 ברכה בכל וכן ומריעין ותוקעין מריעין והם הריעו [אהרן] בני הריעו וכו׳ אומר הוא
 הריעו וכשאומר קודם התקיעה עושים תקעו להם דכשאומר כאן מטרש ,׳וכו וברכה
 ואח״כ תר״ת הזכיר בראשונה זה סדר הזכיר חקע״ש בסי׳ הפור וכן קודם התרועה עושין

ת. ואח״כ ותרועה ותקיעה תרועה הזכיר  שלא אלא הוסיף עוד הסדר זה ועל תר״
 במקדש אלא זה דאין דסובר ואפשר . הריעו או תקעו להם אומר הכנסת שחזן הזכיר

 דברי על חקע״ס בסימן שכתב ז״ל הרב״י על תמיה אני ולכן ברור פעם בו ידעתי ולא
 אומר היה אמת ופעם תקעו להם אומר היה אחת דפעם דאע״ג מפרש שהוא וצ״ל ז״ל הטור
 חר״ת היה לעולם אבל לתקיעה כמו לתרועה, כבוד לחלוק אלא היה לא הריעו להם
 חוקעין היו תקעו אומר כשהיה הבית בהר המזרח דבשער שכתב הרמב״ן כדברי ושלא

 אפשר דאיך ,ע״כ ומריעין ותוקעין מריעין היו הריעו להם אומר וכשהיה ותוקעין ומריעין
 המור בדברי ראה היכן ועוד כדכחיבנא הוא ערוכה דברייתא הרמב״םז״ל דברי על לחלוק

̂׳ל הפור בדברי לו נזדמנה אחרת גירסא ואולי ,עליו שחולק ז״ל  הר״ת הוקע שבכלן שאומר ז
ם :הגמרא כדברי מסכמת והיא ז״ל הפור בדברי כדכחבנו הגירסא ולנו ע פ  ותוקעין מריעין ו

 ישראל גואל ברכס דבסוף פעמים שבע דהוו וברייתא במשנה מבואר כן .פעמים שבע ומריעין
 קמא דבפרקא וקשה .והוקעין ומריעין דתוקעץ בהדיא שם קאמר ברכות השש ממנין דאינה

כ. התרועות י״ח שבהן הצבור על מעניות מז׳ פוחתין אין אמרינן  שהן ז״ל ופירש״י ע״
 אמרות פלש איכא דהא הויין דכ״א קשה והשתא ,תרועות ג׳ אחת ולכל ברכות ו׳ מוסיפין
 :הנוספות הברכות מחמס הבאות התרועות אלא מני דלא שי״ל אלא ישראל גואל בברכת

ח ע ' ב  משמע הקברות לבית העם כל יוצאין שמתפללין אחר .וכו׳ אלו תעניות ש
 וקשה באמצעיות ולא האחרונות תעניות בז׳ אלא הקברות לבית יוצאין דאין

 הראשונות על יהירות כשאמר ובמתניחין י״ד) י״ג (דף בפ״ק אשי רב אסר דבהדיא
 לה דחשיב משוס שיורא לאו וחיבה ברכות לכ׳׳ד שוין דהם משמע ברכות כ״ד מני ולא

 משמע שיורא הוי ולא פרקין באידך ליה חשיב נמי דכ״ד אמר הכי ובחר פרקין באידך
 פעמא ומהך שיורא דלאו ודאי ברכות וכ״ד דתיבה דומיא פרקין באידך חשיב דלא דכל

 למימר דליכא יתירות גפי לה תני מדלא באמצעיות נעילה בהו דאית הראב״ד דייק
 דביח הא וא״כ דתעניות בחרא פ׳ בריש ז״ל הר״ן וכמ״ש פרקין לאידך לה חשיב דנעילה

 באמצעיות ולא אחרונות בז׳ דאיכא איתא אי פרקין באידך לה משיב דלא הקברות
 לא אמאי באמצעיות דליתיה דמשמע בשמים דמתכסיס הא וכן ממני׳ לה מני לא אמאי

בית ויציאת שקים דכסוי החומרות דאלו וי״ל .פרקין באידך לה חשיב דלא כיון לה מני

 תרחם לא אם במתים אנו הרי בלומר להתחנן הקברות לבית ויוצאין עם הטור ®[ז״ל
 יולרת לאעה התיר ר״ת [א] ;ע׳ב] ,שם להתחנן התפלה קודם שם שהולבין משמע עלינו

 אם יום ז׳ דלאחר משנין בם׳ דאמרינן ואע״ג ללידתה שמיני שהיה גדליה בצום לאכול
 קבלה ודברי קבלה דברי גדליה וצום השבת את עליה מחללין אין צריכה איני אמרה
 ובו׳ ששון ליה וקרי צום ליה קרי דר׳ה בפ״ק דאמרינן מותר הכי אפילו חורה ברברי

ונראה .מצאתי ע׳ב לאכול לה ומותר רשות הוא ולכך מתענין אין רצו מתענין רצו עד

 ראשו על אפר אחד כל שפתן דחשיב דכיון במשנה אותם מנה כאילו הוא הרי הקברות
 למתני חששה לא דמהני׳ אלא הוי להאי דדמי מילתא הקברות פית ויציאת שקים כסוי

ף .וכו' כאלו מתים אתם הרי וצער: מילי כל ד ) מ׳  לבית יוצאים למה איפלגו פ״ז) בג
 כדי אמר ומד כמתים לפניך חשובים אנו הרי אמר חד ור״ח חמא פר לוי ר׳ הקברות
 ז״ל ופירש״י .עכו״ם קברי פינייהו איכא בינייהו מאי רחמים מחים עלינו שיבקשו

 עלינו כ״ש ליכא עצמן על אפילו רחמים לבקש ישראל קברי שאין במקום עכו״ם קברי
בינו נמצא .ע״כ  במקום עכו״ם לקברי הולכים כמסים אנו הרי כמ״ד דפסק ז״ל יי
 רבינו ומפרש סתמא הקברות לבית יוצאים וכתב ז״ל רביט סתם ולכן ישראל קקרי שאין

 אע״פ בתשובה נחזור לא אס כאלו שנמות שר״ל כמהים לפניך חשובים אנו הרי ז״ל
בל : לכאורה כן משמע הלשון פשט שאין ב  דעת כן .כו׳ הצרות תענית.מתעניות ו

 אין ראשונות דבג׳ ואע״ג כדכתיבנא הראשונות על דיתרות מתני׳ מהכרח ז״ל הראב״ד
 ראשונות ג׳ בין אין דאמרה י״ג:)־ (דף פפ״ק ברייתא דאיכא דאע״ג מוכרח הדבר

 שוים הדברים שאר דלכל דמשמע וכו׳ מלאכה בעשיית מותרין שבאלו אלא לאמצעיות
 ז״ל הר״ן דכחב מפעמא כן הדין ומ"מ מיירי לא בתפלה מיירי דפאיסור שם דחו כבר

 בחרא לישנא וכו׳ דאמצעיהא ואבע״א בגמ׳ דאמרו כיון א״נ דחעניוח בהרא פ׳ בריש
רי. לא בתפלה מיירי דבאיסור דחוייא לן ולית עיקר בסי׳ ליה דאית ז״ל והכיור מיי

 הרב׳׳י פס כדכתב ובאמצעיות בראשונות דלא ומשמע נעילה אומרים דבאחרונות חקע״ט
 אלא אמר לא נמי ואיהו הוא הכרח לאו אשי דרב הכרח דהך ליה דאית , אפשר ז״ל

 ז״ל המוס׳ כדכהבו דשייר אמרינן אלו דהני אע״ג דהא בעלמא דקדוק דייקא מחניהין
 תירוצא ליה ולית ושקים הקברות בית שייר שייר דהאי שייר מאי וכ״ת דוכתי. בכמה

:ז״ל פעמו נראה זה במתני׳. כלולים דהם לעיל שמירצתי
ה ״  לא הרביעי דצום דקרא דתענית אע״ג שני [ביה] בחרבן ירושלים והובקעה ב פ

 עבדינן השתא מ״מ בפ׳ העיר דהופקעה משום פפ' אלא הוי
 דעפדינן בפבת י׳ וכ״ת בי״ז. העיר והובקעה לן חמיר שני בית שמרפן מפני בי״ז ליה
 ליום לשנותו לנו היו ראשון פיח בחרבן ירושלים על ידו בבל מלך דסמך משום ליה

 בחדש היה דהכל הכא י״לדשאני לן. דחמיר שני בית בחרבן העיר על ידו צר סמך אשר
ר' דהבקעת ובהא .חלוקים הזמנים התם אפל לי״ז פ׳ בין לשנותו קפידא ואין אמד עי ה
 לא דמקרא הוא גמרא אלא דק ולא מקרא נפיק דבגמרא חקמ״ס בסי׳ ז״ל הרב״י כתב
וקאי והועמד גריס כ״ו;) (דף ז״ל רש״י .בהיכל צלם והעמיד :בתשעה אלא נפיק

אצלם
מיימוניות הגהות

 אלו בכל לאכול להם שהיה הרבה מצפוערות שהיו דעלמא ומניקות עוברות דאפילו
 ומשלימות מתענות ומניקות' עוברות באב בתשעה ־מדאמרינן באב מתשעה לבד הצומות

 אין כ׳כ חמורות שאין העניות דשאר, מכלל ביוה״כ ומשלימות שמתענות בדרך בו
 לעתותי עד כו׳ להיכל עבו״ם נכנסו בהדש בשבעה בתרא בפרק [נ] 5 ע״כ ,בו משלימות

 בן יוחנן רבן דאטר והיינו דבעשור החמה שקיעת עד ונשרף האור את בו הציתו ערב
,,ע״כ בו נשרף היכל של שרובו בעשירי אלא קבעתיו לא הדור באותו הייתי אילמלי זכאי

ובירושלמי'
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 שמ״מ מ<£רשים קצת ואמרו נו נהגו אנל נגמרא מכר לא זה תענית .וכו׳ עשר זבשלשה
 בשושן הכל שנמהלו תענית זמן ר״ל היא לכל קהלה זמן ב׳) דמגילהודף פ״ק

 וכו'. באדר י״ג סל ואם :להתענות סמכו זה ועל ואסתר מרדכי עם להתענות באדר בי״ג
 מפני בע׳׳ש מתענין אין וכן פורים שהוא לסי א׳ יום עד לאחרו שא״א והפעם סשוס זה גם

 בתענית הלכה שנפסקה ואע״פ השבת כבוד
 שיתבאר כמו ומשלים מתענה בע״ש להיות שחל

 אבל בע״ש לו הקבוע זמע כשבא דוקא בסמוך
 בע״ש אותו קובעין אין מזמנו נדחה כשהוא

:ז״ל הגאונים בתשובת מפורש וכן
̂) (דף דמגילה. ס״ק .וכו׳ מן אחד אבל  ה

 מקדימין ולא מאחרים באב תשעה
 מקדמינן לא פורענותא דאקדומי משום ובגמרא

:תעניות לשאר דה״ה וממילא
 בעירובין הלכה נפסקה כך .וכו׳ להיות חל

 מתענה מ״א)הלכתא מערבין(דף בכל ס׳
 משלים אמרו שלא ז״ל וכהבהראב״ד «ומשלים

 ודאי אבל החמה שקיעת קודם אוכל שאינו אלא
 קדש וכבר הוא שבת מתוספת הממה משתשקע

 לתחום שנכנס שכיון אוכל לאכול רצה אם היום
 :דבריו ע״כ להתענות רשאי אינו שוב שבת

 מקום פרק נעילה. תפלס וכו׳ הצומות ובכל
 נעילה שאין מבואר נ״ד;) שנהגו(פסחים

 הוא פשוס דבר והתרועה .לשאר וה״ה נפ״ב
 חון נהגו כן ויחל שקורין ומז׳א בהן. נוהגת שאינה

 בשחרית בנים תוליד כי שרךרין באב מהשעה
 : הפלה מה' פי״ג רביע בדברי נתבאר וכבר

 שמעיקר הרמב׳׳ן כתב .וכו׳ אוכלין ובכולן
 כיון אלא וביום בלילה שוין כולן הדין

 מהענין רצו מפ״ב מון צומות בשאר שנתבאר
 דלא מאי נהוג דנהוג מאי מתענין אין רצו

 אלו יחידים כתענית אותן ועשו נהוג לא נהוג
: הוא פשומ והמנהג דבריו

 פרק משנה .וכו׳ ממעפין אב משנכנס ו
 משנכנס כ״ו:) פרקים(תענית בג׳

 מותרין ובחמישי ולכבס אסוריןלספר בסוכה להיות באב פ׳ שחל שבת בשממה ,ממעפין אב
 ולהניח לכבס אבל וללבוש לכבס אלא שנו לא נחמן כ״פ:)א״ר השבת-ובגמ׳(דף כבוד מפני
משעה לפני לכבס אסור מדתניא ר״נ ואימוסב אסור ולהניח לכבס אפילו אמר ששת ורב מוסר

באב

 בימי שהתענו לתענית זכר באדר [ג] ובי״ג .להתענות
 באדר י״ג חל ואם .וזעקתם הצומות דברי שנאמר המן

 . י״א שהוא בחמישי ומתענין מקדימין בשבת לחיות
 בשבת לחיות שחל הצומות ימי מארבעה אחד •י׳אבל
 שבת בערב להיות חל חשבת לאחר אותו דוחץ

 מתריעין אין חאלו הצומות ובכל .שבת בערב מתענין
 בתורה קורץ אבל . נעילה תפלת בהן מתפללין ולא

 ושותין אוכלים ובכולן .משה בויחל ומנחה שחרית
 ממעטין אב משיכנס [י] ן :באב מתשעה חוץ בלילה

 אסור בתוכה להיות באב תשעה שחל ושבת ."בשמחה
 פשתן [י] כלי אפילו מנוהץ כלי וללבוש ולבבם [ה] לספר

 לאחר ולהניח ש לכבם ואפילו התענית. שיעבור עד
 בשר לאכול שלא ישראל נהגו וכבר .אםור התענית
 .התענית שיעבור [״] עד למרחץ יכנסו ולא זו בשבת

 עד [מ] החדש מראש השחיטה לבטל שנהגו מקומות ויש
 ואין .דבר לכל כיומו לילו באב יתשעה ז :התענית

ם. מבעוד ש אלא אוכלץ  שלו השמשות ובין יו
 יין ישתה יולא בשר יאכל ולא .הכפורים כיום אסור [כ]
מנתו יין הוא שותה אבל .בה המפסיק [«] בסעודה [ל]

שיש
 סי׳ עור ד :פקנג סי׳ מוי ג :שם סמ׳ג חקצא סי׳ טור ב :שם סמ׳ג 5תק סי׳ עור א

:שם סמ׳ג סקנב

משנה לחם

 גיהון, משום בהם אין פשתן וכלי שלהם ככבוס שלפ וגיהון באב פ׳ לאחר להניח אפילו באב
 ס׳ שחל בשבת ללבפן אסור אבל גיהון משום בהם אין פשתן כלי שאמרו אע״פ שם עוד
 מכובסץ פשתן כלי אפילו ללבוש שאסור הוא זה מכל והעולה ,׳בגמ ע״ה בתוכה להיות באב
להתיר והרמב״ןז״להוסיף פשתן. מכלי חון אסורין כולן להניח כדי לכבס3אב התענית עד

 ורבינו למיח כדי צמר בכלי אפילו שלנו כבוש
 להחמיר שנהגו לפי היתר שוס בזה כתב לא
 שעניפ לפי מוסרין ובה׳ שאמרו מה כתב ולא

 חל אינו ובזמננו בע״ש להיות באב פ׳ כשחל
 ב״ה ולכשיבנה בשבח ערבה יום יבא שלא כדי

 ודע באב,לששון. ס׳ יהיה הראיה ע״פ ונקדש
 מסקנת וכן מותר ללבוש אפילו שאמר.התענית

:התענית עד שכתב רבינו בלשון ומבואר הגמ׳
 לא הזה המנהג .וכו׳ ישראל כל נהגו וכבר

 בשר אכילת לערן אלו בארצות פשס
 נכנסין אין אבל התענית ערב אלא נמנעין שאין

 ערב אפי׳ גמור שבדין הוא ברור ודבר למרחן
:לרחון מותרין באב תשעה

וכו׳. דבר לכל כיומו לילו באב תשעה ז
 ועיקר מקומות בהרבה מבואר זה

 נתבאר ושם נ״ד:) שנהגו(דף מקום פ׳ בפסחים
 דרבק דספיקא ואע״ג אסור שלו השמשות שבין
 כדאיתא לחומרא אזלינן ספק האי בכי הוא
 לתשעה שאין ז״ל הרמב״ן למד ומכאן התם
 הכפורים- ליום שיש כמו מבע״י תוספת באב
 שבין לומר צורך היה לא תוספת לו היה שאס

 יום מבעוד תוספת שהרי אסור שלו השמשות
וגו׳. בשר יאכל ולא הוא: ברור ודבר הוא

 יאכל לא כ״ו:) (העפת פרקים בג׳ פ׳ משנה
 ומפורש יין ישסה ולא בשר יאכל לא תבשילין שני

 בסעודה אלא אסור שאינו ל') (דף בגמרא
 ולמעלה שעות משש שתהיה והוא בה המפסיק

 בשר הוא שאוכל שם מפורש וכן רבינו וכמ״ש
 שנשסהא פי׳ ,כשלמים שהוא זמן כל מליח
. וכן אחד ולילה ימים שני משיעור יותר במלח

 שני שפירוש ז׳׳ל הרמב״ן והעלה .רבינו כדברי הכל ימים ג׳ כל והוא מגתו יין הוא שותה
 שני אבל תבשילץ מיני שני שיהיו והוא קפניס או ירק של אחד ממין אפילו הם סבשילין

וסשדה הפת את בהן ללפת מוחרין היין פירוח מיני כל וכן מותרין אחת בקדרה מינין
המפסיק

 הועמד: דחני ואית העמיד דתר אית בירושלמי היא ופלוגתא מנשה שהעמיד אצלם
 פורענותא דאקדומי בפ״ב אמרינן כ״ה) בגמ׳(דף .וכו׳ צומות ימי מד׳ אחד אבל ה

ו׳ דביום ה׳ ביום לעשותו לנו היה פעמא האי לאו דאי כלומר מקדמינן לא
וא״ת > הקודם בלשון ז״ל ה״ה כדכתב בע״ש אותו קובעין אין מזמנו דנדחה כיון א״א
 שהוא שבח ליום סמוך דהוא ראשון ליום לאחרו עדיף פפי אדרבה כן עושים היינו למה
 להקדים ראוי היה דמ״מ י״ל .הקבוע מזמנו רחוק שהוא ה׳ ביום מלעשותו הקבוע זמנו
 לא פורענותא דאקדומי פעמא בגמרא הוצרכו ולזה ירושלים על להתאבל למהר כדי

 ואע״ג בע׳׳ש אוחו קובעין היו סורענותא דאקדומי פעמא לאו דאי י״ל א״נ מקדמינן.
 ב״ה חרבן שאני מיניה לעיל ז״ל ה״ה כדכחב בע״ש קובעין אין מזמנו דנדחה דכיון

:בע״ש אותו וקובעין סמכינן הקבוע ליום לשומרו שאפשר וכל סובא דחמיר
החמה משחשקע ודאי אצל וכו׳ ז״ל הראב״ד בשם ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ בע״ש להיות דזל

שבת לתחום שנכנס שכיון אוכל לאכול רצה אם היום קדש וכבר הוא שבת מתוספת
 כתב דבתחילה אסיפא רישא דקשיא משמע הלשון מריהופ להתענות. רשאי אינו שוב
 כיון דה״ק ונראה לאכול. דחייב דמשמע רשאי שאיט כתב ואח״כ וכו׳ לאכול רצה אס

 החמה משתשקע לאכול שלא כדי בע״ש תענית לקבל יכול ואינו להתענות רשאי דאינו
 אין יתענה אם אבל ברצוט תלוי הדבר יהיה קבלה ולא בע״ש פ״ב שחל שאירע השתא

כך: שאירע אלא קבלתו מצד התענית בא דלא מפני איסור בו

 להא רבינו הביא לא למה לעיל כתבתי כבר .וכו׳ בשמחה ממעפין אב משיכנם ו
 תקנ״א בסי׳ ז״ל ב״י והרב .בהחולן ברייתא דהיא ומסן המשא ■דממעפין

 והרמב״ם הרי״ף השמיפוה ולפיכך שנהגו במקום או היא חסידות מדת דהחולן וההיא כתב
 כדכתב ליה מבעי מכובס דאפילו קשה .מגוק כלי וללבוש :ודוחק ע״כ ז״ל והרא״ש

 דהוקשה לומר נ״ל כן על אשר .ז״ל רבינו דעת שכן וכתב ז״ל f הרמב בשם ז״ל ה״ה
 ולכבס דלספר מתני׳ בפירוש נחמן רב דברי על כ״ע:) (דף דתעניוח בפ״ב ז״ל לרבינו לו

̂ש הקשה וכבר סגי לחודא ללבוש לכבס מחני׳ נקס דאמאי וללבוש לכבס דהיינו  הרא
 ולי .לכן קודם המכובסים ללבוש מוסר דלר״נ לומר סברא דאין וכתב בפסקיו זה ז״ל

 יכול לכן מקודם מכובס שהוא דמה הוא ר״נ דדעח ליה סבירא דרבינו לומר נראה היה
 לכבס מתניסין נקע ולהכי ללבוש אסור לכן קודם מגוהן דודאי המגוהן לא אבל ללבוש
 אלא דר״נ עליה ששת רב פליג לא וע״כ דמוסר ודאי מקודם המכובס דללבוש וללבוש
 דאינו ז״ל רבינו כתב ולכך ליה מודה לכן המכובסקודס ללבוש דאסוראבל ולהניח בלכבס
 אלא דעתו כן אין ז״ל ה״ה אבל .המכובס ולא לכן מקודם המגוהן אלא ללבוש אסור

 נקפיה ל״ד ז״ל רבינו דנקפ דמגוהן צ״ל ולדבריו ז״ל הרמב״ן לדעת ז״ל רבינו דעת הסכים
 לא דרכינו ז״ל ה״ה וכתב השבת כבוד מפני מוחרין ובר.׳ אמרו ובמחני׳ .מכובם דה״ה

 המשנה בפירוש ז״ל לרבינו ראיתי אבל באב פ׳ שבת בערב מקלע לא דלדידן מפני הזכירו
מאמר הוא מוחרין ובחמישי שכתב כהלכתא דלא הוי מוסרין דבחמישי בהא שכתב

רשנ״ג
מיימוניות הגהות

י׳. ט׳ מתענין היו וריב״ל רבי ובירושלמי  מי״ז בשר לאכוא שאא אדם בני שנהגו ומה ו
 שקורין ומה . בדניאל הם רמוזים כי גאון סעדיה רב בשם נמצא באב תשעת עד בתמוז
 ומגילת קינות דאמגילת רבינו וכתב רבתי ובאיכה סופרים במס' יש באב בתשעה איכה

 במם׳ כדאיתא מגילה מקרא על אקכ״ו אמ״ה כא׳י מברך השירים שיר ומגילת רות
 רב דאמר מהבא לה ילין* ויקרא פרשת בשאלתות [ג] ;ע״ב מהר״ם נהג וכן סוסרים
 קהלה מאי בעריהם היהודים נקהלו שבו הוא לכל קהלה זמן י״ג יצחק בר שמואל

 גרסינן [ג] ע״ב; רחמים, ומבקשין בתענית ויושבין ישראל בו שמתכנסין תענית יום
 עליל דאב מן חמרא למשתי דלא רנהיגי נשי הגי שמואל אמר שנהגו מקום כירושלמי

 כי שנאמר שתיה אבן פסקה שבו צמר לארוג פי׳ עמרא למשתי דלא גורסים ויש מנהג
 באב בתשעה אפילו שמואל אמר דבתובות ופ״א .ירושלמי דתענית פ״א יהרסון השתות

 אין אב משנכנס אירוסין סעודת יעשה שלא ובלבד ברחמים אחר יקדמנו שלא יארס
 מר׳ח ולכבס לספר אסור [ה] ז ע״ב , החולץ פ׳ ביבמות בדאיתא אירוסין סעודת עושין

 אסור אינו אומר רשב״ג אסור בולו החדש כל אומר יהודה ר׳ ר״ם דברי התענית עד
 לקולא ותרוייהו כרשב״ג וחלבה כר״מ הלכה רבא אמר עד ובו׳ בלבד שבת אותו אלא

 ולמעוטי שבת אותה כ״א דאמר כרשב״ג והלכה התענית עד דאמר בהא בר'מ הלכה פי׳
 ומנעלים חדשים בגדים לתקן דאסור ונראה הרוקח כתב .ר׳׳ח אחר ואפילו לכן קודם

 אותו בל ולבבם לספר לאסור רבותינו ונהגו בתוכה כאב תשעה שחל כשבת חדשים
אע״פ דר״י משמיה שלחו [ו] ז ע״ב בו׳ או כה׳ רק השכח לאחר שנדחה אע״פ ׳שבוע

ה להיות באב ט׳ שחל בשבת ללובשן אסור גיהוץ משוס בו אין פשתן כלי שאמדו  ' :בחונ
 רב דבי קצרי דבטלי תדע ששת רב אמר דשרי יצחק בר כר״ג ודלא ששת כרב [ז]

 וכיש בע״ש באב ט' שחל בגון בגמרא ואיתוקמא השבת כבוד מפגי מותרין ובחמישי
 אינו השבוע ימות בשאר גם שהרי כששי או חמישי ביום שמותר בשבת באב ט׳ בשחל

 בתרא ובפרק בתוכה לחיות באב ט' שחל שבת אלא אסרו לא שהרי יתירא חומדא אלא
 מהר״ם כתב [יו] ע״^ו ס׳ה בתוכה לחיות חל בין בשבת להיות חל בין מחלק דמגילח

 ברית בעל שהיה בריעב״ק מעשה היה שלנו שי׳׳ט מפני דאמר אהא טערבין בכל בפרק
 ורחץ גדול מבע״י׳ מתפלל והיה א׳ יום עד ונדחה בשבת להיות שחל כאב בתשעה

 וגם אשכנז בכל נהגו ובן [ט] :ע״ב היה שלנו די״ט דהכא מה״ט אותו השלים ולא
 ו׳ בהלכתא העשור צום בחל׳ בפ׳׳א עיין השמש שיבא עד [י] :ע׳׳ב יין לשתות שלא
 שהנהיגו אשכנז מגחלי ויש [ל] :ע׳ב ע׳ש כשמואל ודלא כד״י שנהגו מקום פ׳ [כ] !ע׳ב

 סעודה עושים למעריב מנחה בין שלישית סעודה אחר שבת כמוצאי באב תשעה כשחלי
 לא אך זח מנהג על חשש לא ומורי נחמנו מברכין ואין מים ושותים ביצים ואוכלים אחרת

 שנהגו גאון שרירא רב וכ״ב רבותינו [הנהיגו ע׳׳ב: שבתות כשאר מסעודותיו משנה היה
 נהגו וכן ו׳דום בדד ישב דכתיב לעצמו י^ב א׳ כל אלא הסעודה בזו בג׳ לזמן שלא

ח יחד ג׳ ישבו שלא הוא ונכון אדם בני ג׳ עם כשאכלו לעצמן לברך משולם ורבינו ר׳י  כ
 מותר בה מפסיק אין אם אבל מפסקת דוקא [מ] :בטור] וע׳ש ע׳ב בזימון יתחייבו שלא

ע״ש כתרוייחו ותניא לקולא ותרוייחו רב אמד יהודה חרב לישני כתרי חצות אחר ואפילו
וכ״ם



ק תעניות זמנים.הלטת משנה מגיד360 טשנה מגיד ^''ן

 לאכול שדפחו אע״א קביעות של אחרת סעודה לסעוד עתיד שאינו כל בה המעסיק
 מראי אוכלין ואה״ב שיין ומשהכרין בשר אוכלין רשעים בנון שבנונס כאלה לא עראי

:ויין בשר בה שאין באכילה להפסיק כדי
ב ח ר ע  :כ״מ:) דף (שם ברייתא .וכו׳ באב תשעה ו
ל ט ב ט׳ חסידים א  רב אמר ל״א) (דף .ו

אלעאי ב״ר ר״י של מנהגו היה כך
 במלח חרבה עת לו מביאין באב נו׳ ערב

 וכירים תנור בץ ויושב במים אותה -ושורה
 כמי ודומה מים של קיתון עליה ושוחה ואוכלה

ע״כ: לפניו מופל שממו
 מקום ס׳ מימרא וכו׳. ומיניקות עוברות י

 הרמב״ן וכתב נ״ר:) שנהגו(פסחים
 שהוא חולה וכן ל׳ כל חיה מיהו אלא ז״ל

 חולי דבמקום אומד וא"צ אותן מאכילק צריך
 שאס הוא פשוש ודבר עכ״ל. רבק גזור לא

 סכנה במקום אלא מאכילי! שאין לומר תמצא
 מתענות ומיניקות עוברות למימר להו למה

 לא אלו מתענה סכנה בו שאין מולה השתא
 וכן חולי. במקום החמירו לא ודאי אלא כ״ש
 פסורות ומיניקות שעוברות מכאן לדקדק נ״ל

 החמירו שלא אחרים צומות בג׳ מלהתענות
בלבד: באב אלאיבס׳ עליהן

 פ'3 בהלכות ונכתב שם .וכוי ברחיצה ואסור
כו׳ בסיכה ואסור :פרקים בשלשה

 אסור ל׳) (תענית שם ברייתא וט׳. תענוג של
 ופי׳ הממה ובתשמיש הסנדל ובנעילת בסיכה
 דלא הוא ברור ודבר תענוג של בסיכה רבינו

עדיף

 משנה וכו׳. שנהגו ומקום ביוסהכפורים: שסותר לרחיצה הדין וכן הכפורים מיום עדיף
 דברי סברה .וט׳ ז״ל חכמים ואמרו :משנה סתם ב׳) נ״ד (פסחים שנרעו מקום פ׳

ל׳): (תענית בשנה פרקים בג׳ פרק בברייתא ר״ע
י יא ד י מ ל באב. בתשעה לחברים שלום שאלת אין תוספתא וכו׳. אין חכמים ת

 ההדיופות אה משיבין פי׳ רפה. בשפה ולהדיופות
:בירושלמי אמרו וכן רפה בשפה

בברייתא יהודה ר׳ דברי וכו׳. לקרות ואסור  מליח בשר ואוכל .פחות או ימים שלשה לו שיש
] יאכל ולא יתר. או ימים שלשה לו שיש נ :תבשילין שני [

.חצות אחר באב תשעה ערב שאכל בד״א [ס] ח
 בה מפסיק שהוא פי על אף חצות קודם סעד אם אבל
 להיות שחל באב תשעה וערב .שירצה מה כל אוכל

 אפילו שלחנו על ומעלה צרכו כל ושותה אוכל בשבת
 להיות שחל עצמו באב תשעה וכן .שלמה כסעודת

 העם כל מדת היא זו ט * כלום מחסר [ע] אינו בשבת
 הראשונים חסידים אבל .מדאי יותר לסבול יכולין שאינן

 לו מביאין היו באב תשעה ערב [א] .מדתן היתה כך
 בין ויושב במים ושורה במלח חרבה פת לבדו לאדם
 בדאגה מים של קיתון עליה ושותה ואוכלה ובידים תנור

 ראוי כזה .לפניו מוטל שמתו כמי ובכיה ובשממון
 אכלנו לא ומימינו .מזה קרוב או [צ] לעשות לחכמים

 היה אא״ב עדשים של אפילו תבשיל באב תשעה ערב
 בתשעה ומשלימות מתענות ומניקות ייעוברות י :בשבת

 ואפילו בצונן בין בחמין בין ברחיצה ואסור .באב
 תענוג של בסיכה ואסור במים. אצבעו להושיט

. הכפורים כיום המטה ובתשמיש הסנדל ובנעילת [ק]
 ואמרו .בטלין חכמים תלמידי מקום וככל .עושין אין לעשות [י] שלא שנהגו ומקום .עושין מלאכה בו לעשות שנהגו ומקום
א לעולם: ברכה סימן רואה אינו מלאכה בו שהעושה חכמים  בתשעה שלום לזה זה נותנין אין חכמים תלמידי [ש] י
 .[א] ראש וכובד רפח בשפה לו מחזירים שלום הארץ עם להם נתן ואם [ח] כאבלים. ונאנחים דוים יושבים אלא באב.

באיוב אלא קורא ואינו ובהגדות. ובגמרא ובהלכות ובמשנה בכתובים או בנביאים או בתורה באב בתשעה לקרות ואסור ״
ת שם: סמ׳ג הקני סי׳ מוי » נו קי ב ו

משנה לחם
אסור והלכהא-אבל אבל גבי י״ג:) (דף דהטניוח בפ״ק דאמרינן מהא ליה דנפקא ונראה הוי חמישי דאי ליה דאיח משמע החעניס אחר ואפילו אסור השבח כל שאמר רשב״ג

. :]לומ ׳ ט ר׳ דברי ו
 ומ״מ כמותו והלכה ל׳) (תענית שם

 פרשת היום סדר שאומר ז״ל הרמב״ן כתב
 ואינו כדרכו הסדר וכל מקומן ואיזהו התמיד
 פירוש .וכו׳ נוהגין החכמים ומקצת :חושש
 תפילין להניח אדם שרשאי הוא רבינו סברת

 אלא הימים כשאר בזה הוא והרי באב בע׳
 היה שאם להניחם שלא נהגו החכמים שמקצת
 כן כותב היה לא להניחם שאסור ז״ל דעתו
 ואע״פ עיקר. הוא וכן כמ״ש הוא דעתו אלא

 נוהגות באבל שנוהגות מצות כל בברייתא ששנינו
 גמור כלל לאו וכו׳ ברחיצה אסור באב בתשעה

 שבפרס מה אלא בכלל ואין ופרס כלל אלא הוא
 וסיכה רחיצה בברייתא שנפרסו הדברים הן והן

 אין שהרי הוא כלל דלאו תדע הדברים ושאר
 שם מפורש וכן באב בתשעה המטה כפיית לנו

 ל״ת מצות לכל שהוא.כלל שפי׳ מי ויש בגמ'.
 בכלל תפילין אין כן ואע״ס באבל הנוהגות

 ביום אלא בהן אסור אינו אבל שאפילו לפי
 כל באבל שנוהג מה אלא אמרו ולא ראשון

 :ז״ל הרמב״ן העלה וכן שבעה
משחרב

 א״ש זה ולפי דר״ש אליבא התענית אמר איירי וממני׳ להתיר סברא אין התענית קודם
 תימה אבל .ז״ל רבינו הזכירו לא ולכך דינא להאי לימיה מומר דלאחריו דקי״ל דלדידן

 שבת בערב להיות חל בברייתא אמרו דבגמרא המשנה בפירוש ז״ל רבינו שפירש זה על
 בערב לכבס מומר בשבת בחמישי כבש לא ואם השבת כבוד מפני בחמישי לכבס מותר
 בהדיא הרי ע״^ אהא אחא רב תימא ואי אביי עלה לייס ולמעלה המנחה מן שבת

 דבחמישי במתנימין אמר ולמה מוהר ובחמישי ששי ביום כשמל דאפילו בברייתא אמרו
 אביי עלה לייס דקסמר דמאי מפרש ז״ל דרבינו ואולי .כהלכהא דלא הוי מותרים בשבת
 כבס לא דואם אהא דקאי פירש ז״ל דרש״י אע״ג מותרים דבה׳ אהא נמי קאי אהא

 רצה לא אפיי עלה דלייט וכיון מהדר מילתא דאכולה ז״ל רבינו סובר אולי בחמישי
 לרבינו טעם קצת נראה זה .כהלכתא דהוי ליה דמשמע משום כך דממני׳ לפרש רבינו

דחוק: קצת שהוא אם ז״ל
 ב׳ דהיינו כשלמים אלא אמרו לא ל׳} (דף דבגמרא קשה ימים. שלשה לו שיש ז

אחד: ולילה ימים
ר י סו א הכפורים. מיום עדיף דלא הוא ברור ודבר ז״ל ה״ה כתב .תענוג של בסיכה ו

 אסור תענוג של שאינה סיכה אפילו מיה״כ ילפינן דאי אצלי קשים ודבריו
 אס להעביר הוי תענוג של שאסר סיכה ופי׳ עשור שביתת הלכות בסוף ז״ל רפיט דכ״כ

 בלא אפל וכו׳ לסוך אסור דתניא סיכה תרי״ד סימן יוה״כ בהל׳ ז״ל הטור וכ״כ הזוהמא
 דאמרו מהירושלמי ונפקא אסור הזוהמא את להעביר אלא לתענוג סך אינו אפילו גזולי
 בסוף ז״ל רבינו דברי הם וכך תענוג של שאינה בין תענוג של בין סיכה זה על

 תענוג של סיכה בין גופו ככל גופו מקצת לסוך אסור שם שכתב עשור שביתת הלכות
 ליה דנסקא ז״ל ה״ה שם וכתב וכו׳ חולה היה ואם הענוג של שאינה סיכה בין

 כתב וכאן אסורה הזוהמא אס להעביר סיכה דביה״כ מכאן נתבאר א״כ מהירושלמי
.מותרת הזוהמא אס להעביר דהיינו הענוג של דכשאינה משמע תענוג של סיכה דוקא

 ונראה ע״כ, מותר הזוהמא את להעביר ואם אסור שהו כל אפילו לסוך אבל וט׳ לרחון
 משום דהוי ביה״כ ולא בגס׳ שם דכשאמר צער משום דהכל לאפל פאב מ׳ להשוות לו

 הזוהמא את להעביר דהיינו מותר הענוג של שאינה סיכה דבאבל דקי״ל וכיון תענוג
 ואיך אסורה דוקא הענוג של דסיכה כאן כתב ז״ל והטור אבילות בהל׳ ז״ל רבינו פסק וכן

 בזו כיוצא השוואה שעשה לי קשה ז״ל הטור על וגם .רחוקים והענינים רבינו השוה
 מלוכלטס ידיו היו אם ותפלה ברכה לצורך שלא אפילו דבט״ב שכתב הקנ״ד בסימן
 שיש מי בגס׳ כדאיתא הענוג של סיכה אלא אסרו שלא וכו׳ אותם רומז ובצואה פטיט

 של שאינה שסיכה יוכיח יה״כ תענוג של שאינה לסיכה חטטין ענין ומה וכו׳ חטטין לו
 מחטטין ראיה ואדמייתי הרי״ד בסימן עצמו הוא כדכתב מותרת ובחטטין אסורה תענוג
 מלוכלך היה אם שם דאמרו אחרת מברייתא ראיה לייתי יה״כ גבי דמתניא ברייתא דהיא
 דשאני ראיה אינה זו אבל מפורשת ראיה והיא חושש ואינו כדרכו רוחן ובצואה בטיט

 לסיכה רחיצה בין יש זה דחילוק הסירו לא לכלוך להעברת אבל חולי שהוא חטסין
 אינה וסיכה מותרת הזוהמא את להעביר דרחיצה תרי״ד בסימן ז״ל הטור מדברי כנראה
 רבינו שהזכיר יה״כ דיני וכל בעיני. צ״ע אלו ודברים לבד חולי מחמס אלא מותרה

 ולכך שם מ״ש על כאן ז״ל רבינו וסמך במ״ב נוהגים וכו׳ הסנדל ונעילת רחיצה גבי ז״ל
 לט׳ יה״כ בין חילוק קצת יש מספחת דשורה בההיא דמ״מ אלא ניה״כ, כאן כתב
 ל(> באב ובתשעה הכפורים יום מערב דסוחסה ז״ל הטור מדברי משמע דפיוה״כ באב
 ואולי > הסחיטה ענין ביה״כ הזכיר לא ז״ל שרבינו אלא לבאר ז״ל לרבינו לו היה וא״כ
 לעיל התפלות בסדר צ״ע .שם מ״ש על כאן סמך ולכך בשניהם שוה דהדין סובר הוא
 לשאר מנחה בין חלק ומדלא פאב פט׳ נמס שאומרים ז״ל רבינו שהזכיר תפלה הל׳ אחר

 דף (מ״ק ז״ל הרא״ש כדעת תפלות בשלש אותו דאומרים ליה דאית משמע התפלות
;דתעניות בסרא פ׳5 כ״ו)

מיימוניות הגהות
 גיאת והר״י מיניס ב׳ שהן ועדשים אורז כגון האיי רב [כתב [נ] ; פ״ה׳ע״כ וכן בה״ג זכ״ם
 ואין קטנית של* אחר טין אפילו חכמים ואסרוה כבוד דח־ הוא תבשילין כ׳ כל כתב
 מכושלים תפוחים לאכול אוסר היה ריצכ״א [ס] :בטור] ע״ש הרטב״ן וב׳ב מינים ב׳ צ״ל
 המטה תשמיש אבל ]ע] :דנדרים בירוש׳ כדאיתא ע״ת משום כחם מדיתיא אחר תבשיל עם

 אאבל דחוה מידי למחרתו עד ונדחה ט״ב בו שחל בשבת דאסור מווינ״א יצחק ה״ר כתב
 בסוף עיין רבו במקום לו לשמוע שאין כתב ומ'מ למורי וא״נ ,נוהג שבצינעח דברים דאמר

 בר׳ יהודה ר׳ של מנהגו היה כך [פ] :להיתר כתב הרוקח בעל ובן שמחות הלכות
 ואומר בקיטמא פיסתיה צבע צרכיה כל אכיל דהוה מן רב בירושלמי גרסינן .בו׳ אילעאי

 רבי רבתי באיכה ובן שני בחצין ויגרם שנאמר מה לקיים באב ט׳ סעודת עיקר היא זו
 מכאן [צ] 5 ע״ב בו׳ באפר וטובל פרוסה נוטל היה באב תשעה סעודת אוכל כשהיה בון

 כדאמרי׳ וקשות קרות מבושלות ביצים [ואוכלים :המפסקת בסעודה קרקע ע׳׳ג לישב נהגו
 אבל רבתי באבל תניא [ק] ז ע׳׳ב] בעולם שחוזר גלגל אבילות אף מגולגלת ביצה מה

ט׳ וכן יחלוצו לעיר שהגיעו וביון סנדל בנעילת מותרים בדרך מהלכים שהיו !מנודה

משחרב

 אב% ישראל שרובה בעיר דוקא טאינגלטיר״א מאיר ה׳ר כתב ,צבור תענית ובן באב
 ולשחוט סעודה להכין [ר] :היהודים כרחוב שיכנס עד חולץ אינו נכרים שרובה בעיר

 דתנן, הא כן משמע התום׳ דלשון מהר״ם וכתב חצות לאחר להמתין נהגו הלילה לצורך
 דומיא. ולמעלה גדולה ממנחה במו היום מסוף פי׳ באב ט׳ למוצאי באב מט׳ מתקינים

 שאילת אין תוספתא [ש] :ע׳כ ,ולמעלה המנחה מן ידק בקניבת דמותר הכפורים דיום
 כל ח״ד דתעניות בתרא בפרק [ת] :רפה בשפה ולהדיוטות כאב בתשעה לחברים שלום
 ונראת .וכו׳ וסיכה ברחיצה ושתייה באכילה אסור באב בט' נוהגות באבל וזנוהגות מצות

 אבל דהא המנחה תפלת עד היום כל ספסלים על יושבים. שאין הצרפתים מנהג למהר״ם
 השרת למלאכי הקכ״ה א׳ל רבתי באיכה [א] !קרקע ע״ג אלא לישב לו אין הימים ז׳ כל

 אעשה אני אף הפנסים את מכבה עושה הוא מת אבל כשהוא ודם בשר מלך החרבן בשעת
 להדליק שאין שנהגו למנהג דאיה מהר״ם הביא מכאן ,קדרו וירח שמש שנאמר בן

איזהו ומשנת הקרבנות פ׳ [ומיהו° ע״ב: החזן, לצורך אחד נר כ״א באב כוזשעה בבח״כ
מקומן
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̂רק ננ״ב הוא .לען שלא גזרו וכן עד ונו׳ חקנו המקדש ביה משחרב יב חזקת י

:פרקים כשלשה ארק כהלכוח והובא ם׳:) (דף הכהים ..
ז׳) דגפין(דף ובפ״ק מ״ס) (דף דסוסה אהרון פ׳ .וכו׳ בכלי לנגן שלא גזרו וכן יד

אסור; דפומא זמרא דאפילו ואשיקו דאסור לן מנא זמרא
וכו׳ ישראל יי  רבינו כסב כן .וכו׳ ישראל כל נהגו וכבר

 זמרא דאמרינן האי ז״ל גאון האיי
 שבק אהבה של נגינוח כגון ה״מ אשור דפומא

 שירוש אבל ביפיו יפה ולשבח לחברו אדם
 כל מנהג הקב״ה של חסדים וזצרון וחושבחוח

 המשתאות ובבית מהונה בבית לאמרן ישראל
:שמחה ובקול נגינות בקול

 שם .וכו׳ עשרות על גזרו ואח״ב טו
 גזרו.על משנה מ״ש.) (סוגיה

 אפילו דבר דבכל כלוי והלנה חתנים עפרות
 מתנים דוקא ופי׳ .אסור חילת ושל קנים של

 מוסרין אדם בני שאר אבל שממה זמן שהוא
:ז״ל וכ״כ בכולן '

 במשנה שם .וכו׳ כלה של על'עפרות גזרו וכן
 נינהו מאי בגמ' ופירשו כלות עשרות ועל

 דלאו ז״ל הרמב״ן והעלה . זהב של עיר אר״י
 כסף של שהיא כל אלא זהב של עיר דוקא

 בכך היה שדרכן ולפי אשורה זהב של או
 וזהו ראיה לזה ויש .זהב של עיר הזכירו
 ואף ועיקר זהב או כסף של יבינו שכתב

 נשים לשאר אבל לכלות אלא אסורות אינן אלו
; מותרות

 אומר בחורבנם יהודה ערי שראה מי טז
.וכו׳ וקורע מדבר היו קדשך ערי

 א״ר כ״ו) (דף מגלחין ואלו בפ׳ קשן ביוועד
 ערי אומר בחורבנן יהודה ערי הרואה אלעזר
 ירושלים אומר בחורבנה ירושלים וגו׳ היו קדשך
 אומר בחורבנו המקדם בית וגו׳ היסה מדבר

 המקדש על וקורע וגו׳ ותפארתנו קקשנו גיח
 ואס החלה במקדש כשפגע ירושלים על ומוסיף

 בפני ירושלים על קורע המלה בירושלים פגע
 ז״ל הרמב״ן וכתב • בפ״ע המקדש ועל עצמה

 בחורבנם יהודה ערי על דקתני כיון חמה אני
 והלא במורבנק בירושלים לומר צורך מה קורע
 יהודה בערי קרע שאם וי״ל , היסה בכלל
 ערי בשאר שאילו ירושלים על וקורע חוזר

 השניה על קורע אינו מהן אחת על קרע יהודה
 ירושלים ועל עצמן בפני יהודה ערי על וקורע
 חמלה ירושלים על קרע ואם בפ״ע אמר קורע

ל1
:עכ״ל , שבכולה לקדושה

.וכו׳ מעומד בידו כולן האלו הקרעים כל ייז
 הקורע מהאמין שאין קרעים ואלו שם

על

 של ותינוקות .שבירמיהו הרעים ובדברים ובקינות [נ]
 להניח שלא נוהגין החכמים ומקצת .בו בטלין רבן בית
 המקדש [ד] בית יימשחרב יד ראש. [ג] של תפילין בו

 בנין לעולם בונין שאין הדור באותו שהיו חכמים תקנו
 בטיט ביתו טח אלא .המלכים כבנין ומכוייר מסוייד

■ אמה על אמה מקום ומשייר בסיד וםד  בלא הפתח כנגד
 בחזקתה זו הרי ומכויירת מסויידת חצר והלוקח .סיד
 התקינו וכן יג הכתלים: לקלוף אותו מחייבים ואין

 ממנו מחסר לאורחים סעודה לעשות שלחן •שהעורך
 הראויות הקערות מן קערה בלא פנוי מקום ומניח מעט
 והזהב הכסף תכשיטי עושה וכשהאשה שם. לתת

 שלא כדי בהן שנוהגת התכשיט ממיני מין משיירת
 אפר לוקח אשה נושא וכשהחתן .שלם תכשיט יהיה

 אלו וכל .התפילין הנחת מקום בראשו ונותן מקלה
 ירושלים אשכחך אם שנאמר ירושלים לזכור כדי הדברים

 לא אם אזכרכי לא אם לחכי לשוני תדבק ימיני תשכח
 גזרו ̂וכן יד : שמחתי ראש על ירושלים את• אעלה
 משמיעי וכל זמר מיני וכל שיר. [ה] בכלי לנגן שלא
 מפני לשומען ואסור בהן לשמוח אסור שיר של קול

 שנאמר אסורה היין על בפה שירה ואפילו .החורבן
 דברי לומר ישראל כל נהנו וכבר .יין ישתו לא בשיר

 על בהן וכיוצא לאל הודאות של שיר [י] או תושבחות
■ ואחר טו היין:  שלא חתנים עטרות על גזרו כך

 כליל שום בראשו החתן יניח ושלא כלל. להניחם
 על גזרו יוכן .העטרה והרם המצנפת הסר שנאמר
 גדיל של אבל זהב או כסף של היה אם כלות עטרות

 אומר בחורבנם יהודה ערי שראה ימי טז :לכלה מותר
 בחורבנה ירושלים ראה ;וקורע מדבר היו קדשך ערי

גו׳. מדבר ירושלים אומר  אומר בחורבנו המקדש בית ו
לקרוע חייב ומהיכן .וקורע וגו׳ ותפארתנו קדשנו בית קלע שכבי ימדה ערי שאר על קורע אינו

 ואם .אחר קרע קורע למקדש וכשיגיע .הצופים מן
 מדרך כשיבא תחלה במקדש פגע

 על ומוסיף המקדש על קורע המדבר
ז :ירושלים  כל וקורע מעומד בידו קורע כולם האלו הקרעים ״כל * י

אבל .לעולם אלו קרעים מאחה ואינו .לבו את שיגלה עד שעליו כסות
רשאי

 ואו׳ח ,שע סי׳ יו׳ד טור ד :שם בטור געי׳ :שם וגסמ׳ג שם בטור עי׳ ב :שם סמ׳ג וע׳ש הקס סי׳ טוי א
:שס וסמ׳ג שם טור ה ב: דרבנן נטשין הקריעה ענין ובסמ׳ג הקסא סי' י

1'

 רסוייד בנין לעולם בוניך שאין הדור באותו שהיו מכמים הקנו בהמ״ק משחרב יב פ״ה
 אמה בו ומניח בסיד ביתו את אדם סד כתב הפור וכו׳. ומסייר

 המלכים כבנין מסיד בנין בונין אין כתב והרמב״סז״ל הביס לחרבן זכר סיד בלא אמה על
ם׳ בגמרא(בחרא כן משמע ואינו אמה על אמה בו ומשייר בסיד וסד בפיס ביתו פח אלא

 יסוד לא ח״ר ברייתא הך דמייתי דבהר ע״ב)
 תבן או חול גו עירב ואם בסיד ביתו אח אדם
 פרכסיד הוא הרי חול אומר יהודה ר׳ מוהר
 סד חכמים אמרו כך ומסיק מותר תבן ואסור
 אלמא אמה על אמה בו ומשייר ביתו אה אדם
 סיד מיני כל מותר אמה על אמה שיור ע״י

 של שפעמו סבור שהוא מדבריו נראה עכ״ל,
 המלכים כבנין מסיד בנין לבנות שאסור רבינו
 בסיד ביתו אס אדם יסוד לא דת״ר מהא הוא

 סד הכי בתר מדמסיק לו הוקשה כך ומפני
 אמה על אמה בו ומשייר בסיד ביתו את אדם
 מיני כל מותר אמה על אמה שיור ידי על אלא
 דהא חדא ,תימהי כמה עליו ותמהני ,סיד

 ביתו את אדם סד חכמים אמרו כך דקסני
 דשקלא מסקנא לאו וכו׳ בו ומשייר בסיד

 אלא היא בסיד ביתו את סד דין על ופריא
 רבו בראשונה הבית כשחרב ח״ר איהא הכי

 יהושע ר׳ להם נפפל וכו׳ בישראל פרושים
 פשר אוכלים אסם אין מה מפני להן אמר
 להתאבל וכו׳ א״א עיקר להתאבל.כל שלא וכו׳

 חכמים אמרו כך אלא וכו' א״א מדאי יוסר
,מועט דבר בו ומשייר בסיד ביתו אס אדם סד

 למימר שייך לא היא נפשה באפי דפרייתא וכיון
 ביתו את אדם סד חכמים אמרו כך דמסיק

 דאס״ל ועוד היא. מסקנא לאו דהא בסיד
 הלכסא דחהוי אפשר אהדדי ברייהוח דפליגי

 דגמרא דמרי דמשוה כבתרייסא ולא כקמייהא
 דתהוי מילהא מכרעא לא בבחרייחא לה מייתי

 דלא למימר איכא דהא ועוד .כווחה הנכתא
 בו שעירב או שרי גווני מסרי דבחדא פליגי

 אמה על אמה בו שישייר או תבן או חול
 ואידך ותבן דמול חקנסא חני קמייתא וברייתא
 לפי ועוד אמה. דשיור תקנתא קחני ברייתא

 המלכים כבנין סיד ניהו מאי הפור דברי
 סיד דתרוייהו בסיד ביתו את פח ניהו ומאי
 והתיר בזה רבינו שאסר לזה זה בין ומה נינהו
 רבינו בדברי דק לא שהפור נ״ל לכך . בזה
 מיני דכל קפיד סיד אמיני לאו דרפינו כלל
,וכיור ציור מיני אלא למיסר אתי ולא שוים סיד
 חכמים תקנו שכתב רבינו בדברי מפורש וכך

 מסוייד בנין לעולם בונין שאין הדור באותו שהיו
 בסוף מפורשת ברייתא וזה המלכים כבנין ומכוייר

 אין מחלוקת בלא שנויה הבתים חזקת פרק
 הזה בזמן מפייחין ואין מכיירין ואין מסיידין
 פיתוחים מיני ופיוס וכיור דסיוד ליה ומשמע
 מפייחין ואין מכיירין דאין ואפשר הם וציורים

 מיני אינו מסיידין ואין וציורים פיתוחים הם
 הסיוד ועל מסיידין אין וה״ק כמשמעו אלא ציור

תחלה סיוד בלא ופיוח כיור דאילו ויפייח יכייר

הראב״ד השגת
 כן לא א׳א .וכו׳ הקרעים *כל

 שנו שהיי הגמרא מן נראה
 ולאמו לאביו השוו לא נתוטפסא

 בנלי אבל בלבד לאייזוי אלא
 שיגלה עד שעליו הבגדים וכל
 שיקרע אבל השוו לא לבו אה

 השוה לזה גה העה לעיני גחון
 ואפשר .מיחסר לא הילכך הדר ולא לו תאר לא:עכ׳ל ,בלבד הנשיא

 בתיהם לסוד כשרוצים העולם שדרך לומר עוד
 הקנה שום אין כזה וכיור ובסיוד ומעלה גדולה דרך שהוא זה בענין מסיידין דאין וקתני סיד הכל אלא תחלה בטיט טחין אין המלכים אבל בסיד סדים ואח״כ תחלה בטיט מחים
 שוס לו שאין משמע לעולם ומדקאמר המלכים כבנין ומכוייר מסוייד בניין לעולם בונין שאין שכתברבינו וזהו הקנחא, שום מתניהא בהאי קחני דלא והיינו אמה שיור ע״י אפי׳

 וחקנתא בהדיא אותה כתב הרי אמה דשיור והקנתא תקנתא אידך תני ואידך חדא תקנחא תנא ברייתא חדא אלא אהדדי פליגי דלא רבינו סובר ברייחוס חרי ופאינך הקנה
אינו נפלה בברייתא בה מסיים .וכו׳ מסויידת חצר דהלוקח דבההיא ודע אחר: דבר עירוב בלא משמע לחודיה מסוייד בנין בונין דאין איצפריךלמיחני לא והבן חול דעירוב

היא: דפשיפא דמילסא משום לכתבה רבינו משש ולא ,אותה ובונה חוזר
מותר והדס ורד של אבל וגפרית מלח של אלא שנו לא מ״ט:) (סופה רב וקאמר לחתנים עפרות אשרו הפור כתב כלל. להניחם שלא מתנים עטרות על גזרו ואח״כ טו

ושמואל
משגה לחם

 וקשה הדנריס^ לכל הושוו ולאמו ולאביו לאיחוי דהושוו דכיון נראה ורבינוז״ל וכו'. אביו על הס מהאחין שאין דהקרעין שס הזכירו בברייהא כו'. האלו הקרעיס כל יז
משמע מאחין ולא קורעין אלא שם הזכיר לא מגדף גבי ע״א בהלכות השם דבברכת ,יהודה וערי שנשרף וס״ת השס וברכת ושמועות ב״ד ואב ונשיא ורבו אמו ועל

שס
מיימוגיות הגהות

 םורסרין בזע רבתי באיכה ואמרינן אמרתו בצע אקרא ואסמכוד. באב בתשעה בציצית
 להיות רוצים אינם וגם המנהג לשנות רוצים שאינם ויש .ראיה שום מזה ואין ,דיליה

 רבתי איכה בפסקא . מהר״ם עב״ל בגדיהם תחת קטן בטלית להתעטף ורגילים ציצית בלא
 רבתי באיכה [ד] :ע״כ וקברו לפניו מוטל מתו כאילו הדומה לכל אדם מותר באב בט׳

ד יחידי לילך שלא באב תשעה עד בתמוז מי״ז ליזהר שצריך איתא  תשע עד שעות מ
 וסכנה שולט מרירי קטב שבהן ברצועה ואפילו תלמידו את הרב אפילו להכות ואין שעות

ם, כדאיתא וגו׳ רודפיה כל שנאמר בדבר יש ת  בבתי לשורר פירש״י [ה] : ע״כ ה
 האלפסי וכ״ב [ו] :ע״ב מותר מצוד• של שיר שהוא וכלה חתן לשמח אמכם המשתאות

ו ע״ב ,בזה וכיוצא אדם ושבח אדם אר.בת של שיר אלא אסר ולא דשרי הגאון בשם

 ודלא יהודה כר׳ [ב] ן ע״ש] תקנ״ד סי׳ הטור שהביא כמו מותר היום פדר וכל מקומן
 קרבו הקורין על תגר קורא מהר״ם וד,נה .לקרות רגילין שאין במקום קורין דאמר כר״מ
 ודברים איוב לקרות ונהגו כולם את מדלגים הדעת דנקיי וכתב דנהמות פסוקים וכמה גוים

 וקרבו שבירמיה דנחמות פסוקי הקורא אבל חכמים התירו זה ודבר שבירמיה הרעים
 תוכחה ולא נחמה לא שאינו תורה תלמוד אפילו שהרי בידו היא עבירה בישעיה גויס

 ומפטירין ויחל קורין למנחה לקרותן. שאסור ונחמות טובים דברים וכ״ש כ״ש אסור
 המצות בספר וכן [ג] ע״ב: ירושלים בונד• בברכת נחם ואומר תעניות כבשאר ומתפללין

 מניח ראיתיו אמנם שלו, שמחות בד״לכות כתב מהר״ם וכן פאר שנקרא מפני• שאסור
להתעטף שלא אשכנז ארץ בכל קדמוניגו נהגו וציצית ,ולמעלד! המנחד• מן י תפילין



משנה מגידה פרק תעניות הלמת זמנים.משנה בסף362

 מינו ודעת ירוש'ים״ ועל המקדש ועל יהודה ערי ועל ונו׳ ו5ר ועל ואמו אניו על הרמג״ם ואסק ;חילה ושל קנים של עושה אכל אסור והדס ורד של אף אמר ושמואל
 את שמגלה ועד ביד הם ואמו אביו שעל וכשם אצו קרעים שוים הם הדברים אלו שבכל כשמואל אף רבינו דהא דק ולא .עכ״ל באיסורי כרב קי״ל דהא למה יודע ואיני כשמואל

 לא בהוספחא שנו שהרי הגמ׳ מן ק נראה לא אברהם אמר ובהשגוח .לאלו הדין הוא לבו .חילק ולא לאסור סתם כתב רבינו ואילו שרי מיהא חילש ושל קנים של פסק<דלשמגאל לא
6 ונוע®  לא לבו את שיגלה עד שעליו הבגדים וכל בכלי אבל בלבד לאיחוי אלא ולאמו לאביו השוו חילת ושל קנים של אף אמר ולוי אמרי׳ ושמואל דרב פלוגהא בסר דבגמ׳ ,0
כן נראה ז״ל הרמב״ן דעת ואף עכ״ל. השוו, . משום כלוי ופסק .במתניסיה לוי וקתיני אמש

:יתבאר אבל מהלכות ופ״ש . ולתופרן ללקטן למללן לשללן הוא רשאי = יש״יאל 5מי דגדול
ח תעניות הלכות סליק שלשים תוך [ז] ובא הולך לירושלים ובא הולך היה י

 הוזר יום שלשים לאתר ואם .אתר קרע קורע אינו יום
ט ’• וקורע  עתידים שהם עוד'אלא ולא . המשית לימות ליבטל עתידים האלו הצומות כל י
̂ת  החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר כה שנאמר ושמחה ששון וימי טוב יום להי

והאמת טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה העשירי וצום השביעי וצום
:אהבו והשלום

.וגו׳ ובא הולך לירושלים ובא הולך היה יח
לר' שאל קמערא שמעון ירושלמי

 בכל לירושלים וסליקנא חמר דאנא בגין אבא
 לאחר לקרוע צריך אתה אין ל׳ א״ל,תוך שעה

:ע״כ לקרוע צריך אהה יום ל׳
 .וכו׳ ליבעל עתידים האלו הצומות כל יט

ופו׳ לששון יהודה לביס יהיה שנאמר
אהבו: והשלום והאמת

תעניות הלכות סליקתעניות הלכות סליק

משנה לחם
 בהלכות וגס וצ״ע וירושלים מקדש גבי כאן כדעתו הדברים לכל להשוותו לו והיה וקורע לבו את מגלה אלא מכיר לא ברט וכן בלבד לאיחוי אלא הושוו דלא דסובר שם

צ״ע: אבלות ולאמו לאביו הושוו ^אס שבברייתא פי על אף השאר הזכיר ולא מאחה ואינו

מיימוניות הגהות
ד שאל קמטרא שמעון בירושלמי [ז] א בר חייא ל ״ לקרוע זקוק אתה אי יום % תוך א״ל שאקרע מהו שעה בל לירושלים וסליקנא חמר דאנא אנא כגון אנ

תעניות הלכות לחו סלי^

באב תשעה מנהגי מיימוניות הגהות
 תפלת אחר מועד. דאיקרי משום תחינה לומר שלא נהגו במנחה באב תשעה ערב

 ע״ג זו בסעודה לישב ונהגו המפסקת. סעודה ואוכלים לבתיהס הולכים המנדה
 אבילות אף מגולגלת ביצה מת כדאמר דאבל דומיא וקרות מבושלות ביצים ואוכלים קרקע
כו/  אחר עד חולצים אין הוא שבת ואם ערבית תפלת התהלח קודם מנעלים וחולצץ ו

 המפסקת ובסעודה . הטירוף מפני קודם חולץ הוא צבור שליח לבד ברכו החזן שיאמר
 ישראל שבארץ ת״ח בל בן שנהגו שרירא רב כתב וכן בג׳ לזמן שלא רבותינו הנהיגו

 כדי יחד לאכול ג' ישבו לא כן ואם וידום בדד ישב שם על לעצמו מברך אחד כל אלא
 בגי בין לסעוד רגיל היה אם לשנויי ליה ואיבעי גרסינן ובירושלמי .בזימון יתחייבו שלא
 בירך ג' עם בשאבל אפילו משולם ורבינו .שלנו בתלמוד איתא וכן יחידי סועד אדם

 .ה' בהלכתא כדלעיל בסעודותיו דבר ישנה לא הוא שבת ואם ר״ת. אחריו נהג ובן לבדו
 כבשאר זו בשבת בגדיהם כל מחליפין דאין בשבת קצת לשנות נהגו שבת בבגדי אמנם

 בפעם כמו ערבית ומתפללין לבה״ב הולבין. חשכה . אבלות סימני קצת להראות שבתות
 ימות כבשאר קדיש גומרים ערבית תפלת ואחר .אבלים כדרך ובעצבון בנחת אמנם אחרת
 שם ויש , בוגרים במס׳ וכן רבתי באיכה כדאיתא איכה וקורא לארץ החזן ויושב השנה
 על אקב״ו אמ״ה בא״י מברך קינות ומגילת השירים ושיר רות דמגילת סופרים במס׳

 השיבנו עד החזן בשמסיים בנחת. לאומרה מהר״ם נהג וכן שמחה רבינו וכ״ב מגילה, מקרא,
 ה׳ זכור ומתחיל וחוזר וגומר החזן וחוזר רם בקול הפסוק אותו כל הקהל אומר אליך ה׳

 פסוק כל חולק וכן .לנו היה מה ואוי אוי חרפתנו את וראה הביטה אוי לנו היה מה
 גומר והלאה ומשם תשב לעולם ה׳ אתה עד בסופו. לבו היה מה ואוי אוי באמצע

 המקום במנהג קינות ואומר הראשון. במשפט השיבנו הפסוק עונין והקהל כבראשונה/
וטעמא . תהלות יושב קדוש ואתה עד בריתי זאת ואני ומדלג לציון ובא ואומר ועומד

 ואומר קדו׳מה סדר וגומר .מפיך ימושו לא לומר שייך ואין תורה בתלמוד דאסוד משום
 קדיש אומר איכה לפני אבל , תפלתי שתם באיכה אמר שבבר לסי תתקבל ומדלג קדיש
 בשחר אבל התפלה אחר בלילה אלא תתקבל מדלגין שאין מקומות ויש .אחרת כפעם בולו

 .ברוטנבור״ק נהגו ובן בסופו דנחמתא פסוקי קצת ואומר קינות סיימו שכבר ספני אותו אומר
 נמצא בן האש מאורי בורא אמ״ה בא״י איכה התחלת קודם מברך הוא שבת מוצאי ואם

 למיתביה א״א לינוקא וגם לטעום שא״א מפני מבדילין אין הכום על אבל רש״י בשם
 לא לפיכך ב״ט בפ׳ שבת בהלכות ומבואר מערבין בכל בפ׳ כדאיתא למיסרך אתי דילמא
 שלא מי ע״ם בפ׳ כדאמרינן הכוס על יבדיל אז באב תשעה מוצאי עד הכוס על יבדיל
 גם לבדך שאומר מי ויש ד׳. יום עד בולה השבת כל והולך מבדיל שבת במוצאי הבדיל

 אלא נועם ויהי אומרים ואין בן. רבותינו הנהיגו ולא ול״נ באב תשעה בליל הבשמים על
 כאילו לציון ובא להתחיל אומר היה אליקים יבינו אבל קדוש. ואתה מתחיל קינות אתר

 כשאר מתפללין ולמחר .הקינות אחר הגאולה על ולבקש להזכיר כדי שבת מוצאי היה לא
 לאומרו הנהיג שלא כר״י ודלא תעניות ימי כשאר עננו אומר והחזן צבור תענית ימי

 תחנה אומרים ואין המקום כמנהג בתפלה קינות ואומר .תפלתי משוס^שתם יוצר בתפלת
 כתב ראבי״ה בשם אבן ה׳ ביום להיות חל אם אפילו אפים ארך אל ולא רחום והוא ולא

 מבי בתורה ג׳ וקורין .בחמישי חל אם מקומות ביש נוהגין וכן אסים ארך לומר שיש
 ואחר .העיר בני פ׳ כדאיתא אסיפם באסוף מפטיר והשלישי הימים כל לך נותן עד תוליד

 כמנהג קינות ואומר לארץ החזן ויושב למקימו ומחזירו ס״ת וגולל קדיש אומר הקריאה
 שאין מקומות ויש למנצח לומר שנוהגין מקומות ויש באשרי ופותח עומד ואח״ב המקום
 ע״ג ויושב תתקבל בלא וקדיש קדושה סדר וגומר בדילוג באמש לציון ובא ואומר .אומרים

5 ע״כ ,המנחה תפלת עד ספסלים ע״ג ולא קרקע

 לפי וחלופו המגילה קריאת וזמן בקריאה הממוייניס בו נתבאר ראשון פרק
: המקומות סלוף ■

 והאבל העמי מן והאסור ,ופסולה והכשרה המגילה איכות בו נתבאר שני פרק
 ומתנות מנות ומשלוח מהשמחה בהם לפשות והממוייב אלו, בימים

:מזרעמ יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור הפרק ונסתיים .לאביונים
 ותיוב ,שני בית בימי החנוכה בזמן שאירע הנס ענין בו נתבאר שלישי פרק

לזה ,ונמשך .הימים בשמונה ההלל וקריאת הלילות, בשמונת ההדלקה

וחנוכה מגילה להלכות משנה מגיד המדמת
 ג״כ בו ונתבאר . סופרים מדברי שהוא בהם שנקרא הימים בכל וענינו ההלל קריאת ביאור

:והגמרא המשנה חכמי בזמן אוחו קוראין היו כיצד
 זה ובאי מדליקין הם נרוח כמה בשלמוח ההדלקה משפמי בו נחבאר רביעי פרק

 מקום זה ובאי .ממנו ליהנות אסור ואם שמן זה ובאי השמן ושיעור זמן
 שמדליקין מפני נפכיר אדם ואם להדליקו הראויים הס ומי אותו ומדליקין אוחו מגיחין
 כן ואמר . היום לקדוש קודמת ושהיא המצוה מעלת בביאור הפרק ונסתיים .בשבילו
בקביתה זה בספרו רבינו ונכנס .השלום מפני מנוכה לנר קודם ביתו שנר נתבאר

:בשלום ויצא

ת ב ס  כאילו אלו מענימס אחד כל פרקי לסדר רק שעם לתת צורך אין זה ואחר .הקדש בכתבי שהיא ולפי בזמן שקדמה לפי לחנוכה מגילה להקדים מבוארת•,שיש הסדר זה ו
 התורה מן הזאת שאיןהמצוה לפי לי יראה השופר. אשרבענין הסדר הפך המגילה הכשר לביאור והזמן המסוייבים ביאור להקדים בכאן והסבה .מוחלקות הלכות שתי הן

 בהלכות ראשון בפרק נכלל ג״כ והזמן המחוייבים הזמן,וביאור בביאור הוא ראשון פרק ועיקר הזמן. רבינושהוא שהקדים מה הוא בכתוב ממנה המבואר וענין מדבריהם אלא
 ואע״ם המגילה, קריאת כמו בכתוב כך כל מבוארין שאינן לפי הסבה זאת מפני הוא למצווה המוזהר להקדים שיש לגו שקדם אע״פ נתאחר בו האסור מן שני פרק שוסר.וענין

 הוא שהקריאה שידוע ועוד המגילה. את קורין שאין הראשון באדר אפילו הוא הביאור שזה ועוד . בביאור בכתוב והתענית ההספד איסור מבואר אינו ושממה משחה ימי שכתוב
 כולל שהוא לפי קריאתו וענין זה בפרק ההלל פרשי רבינו וביאר ,עצמו בפני אחד וכל ההלל וקריאת ההדלקה חלוקים דברים שני ענינו שלישי פרק :לר.קדימו וראוי עיקר
סבס ביאור ונשלם ונבחר. האמת מן לקוח נכון בסעס אלא ומאוחר מוקדם רבינו בדברי שאין ונתבאר נחאסר. למה נזכר כבר רביעי פרק : ההדלקה מן יותר רבים ימים

אלו: הלכות סדר


