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א בפ״ז ו ה ש כ כו׳. הבריכה וישקה.מן ידלה 6ל אותה משקה ו  רנינו מדנרי נרקה ו
 ואסור יהירא סירהא מיקרי ולהשקות לדלות צריך שהוא שכל לכאורה

 בריכה במי אפילו דשרי משמע כלל לדלות ולא ולהשקות להמשיך אלא צריך אינו אם אבל
 אפילו גשמים במי ד׳.) דף (מ״ק בגמרא שאמרו מה שכפי ־לתמוה ויש גשמים מי או

 משום או קילון מי אשו גזירה או אסור ממשיך
 ולפיכך אמו קילון מי לידי נמי גשמים דמי

 הבריכה מן וישקה ידלה לא דה״ק לפרש צריך
 דולה שאינו אע״ס הגשמים ממי ישקה לא וכן

 מורח א1שה מפני ומ״ש .ברגלו ממשיך אלא
 קאי כפשנויה הבריכה מן ומשקה אדולה גדול

 ה״ק גשמים יומי ואמשקה הוא גדול שמורם
 כלומר גדול מורח לידי לבא שאפשר לפי

 המים,ויצמרך ימסרו ולהשקות להמשיך כשיתחיל
 דבריו וסוף ̂ גדול סורח דהוי ולהשקות לדלות
 משמע בו ומשקה ממשיכו מעין גבי הכי דייקי
 אבל דוקא במעין אלא ממשיך אפילו שרי דלא
 מדבריו נראה וכן גשמים במי ולא בבריכה לא

; המשגה בפירוש
מי

ז ״ לו א פ  בכל מותר תורה דבר מועד של שמולו רבינו דעת .וכו׳ אע״פ מועד של הו
 הס י״מ.) דורשין(הגיגה אין פרק בגמרא הנזכרות והברייתות מלאכה

 מצות תאכל ימים ששת ממ״ש המלאכה איסור אמת בברייתא דרשו ששם וזהו בעלמא אסמכתא
ששי אף מלאכה בכל עצור שביעי מה אי עצור ששי אף עצור שביעי מה עצרת השביעי וביום

 עצרת השביעי וביום ה״ל מלאכה בכל עצור
 בכל עצור ששי ואין מלאכה בכל עצור שביעי

.וכו׳ למכמים אלא הכתוב מסרן שלא מלאכה
 מה לדרוש לה מוקיס ק״כ.) (דף ובפסחים

 ועוד רשות ששי אף מצה מאכילת רשות שביעי
 היה הורה דבר אסור מועד של מולו היה שאס

 מן אמד ואין מצאנוהו ולא עשה או לאו אסורו
 אלא חש״מ שמנה מי המצות שמנו המחברים
 ההוספות מן נראה וכן הוא בעלמא אסמכתא

 רבי אמר בירושלמי שהזכירו ממה ראייה ועוד
 הייתי עמי שימנה מי היה אילו ממל בר אבא

 כדי אלא אשרו כלום בחש״מ מלאכה מתיר
 בהורה ועוסקים ושמחים ושותין אוכלין שיהיו
 פרק ותמרו • ופחזין ושתין כלין א אימן כדון

 במועד מלאכתו כיון גבי י״ב:) שהפך(מ״ק מי
 של שחולו רבינו למד מאלו .מדרבנן דחש״מ

 אין שבפרק שהסוגיא ובאמת . מדבריהם מועד
 מי בראש וכן .ההורה מן שהוא מורה דורשין
 אבלו דימי שישא רב אמר י״א:) (דף שהפך
.אחרים ובמקומות דאורייתא ש"מ וחולו דרבנן
 בדאורייהא עיקר לו שיש רבינו שדעת ואפשר
 ז״ל הרמב״ן אבל .שממה ומצות מוסף מקרבן

 לצורך ,שאינה מלאכה שכל ואמר פשרה המיל
 ההורה מן אסורה האבד דבר ואינו המועד
 אומן במלאכת בין מוהר המועד לצורך ושהוא

 האבד דבר שאינו אע״פ הדיוס במלאכת בין
 שאינה אע״פ מותרת האבד דבר שהוא כל וכן

 יתירהא מירמא בה דאית ואע״ג הסועד לצורך
 כמו אלו מלאכות קצת אסרו מדבריהם וחכמים
 ראוי שהיה בירושלמי אמרו זה ועל . שיתבאר

 יהו ולא בהן שיתעסקו כדי אלו מלאכות להתיר
 ועיקר פחיזות לידי מביאה שהבסלה במלין
 ונראה דבריו. ע״כ הוא הורה דבר ודאי מש״מ
אידיהן: לפני פ׳ סוף ז״ל הרשב׳יא הסכים שלזה

לן ב א  ממי ולא גשמים ממי• לא משקין אין אבל בתחלה יצא שלא ממעין בין בהחלה שיצא ממעין בין במועד השלחין בית משקין ב׳:) (מ״ק המסכתא ראש . וכו׳ מלאכה כל הן ו
סירחא מסרח פסידא במקום ואפילו רבנן גזרו הרוחה במקום רבק גזרו לא פסידא במקום טעמא מאי לא הבעל בית אין השלחין ביה ובהלכות בגמרא ואמרו קילון

קילון ממי ולא גשמים ממי לא דקהני רבנן שרו לא יהירא

שביעי פרק
 שבתון בו נאמר שלא פי על אף מועד של חולו א

 זמן הוא והרי קדש מקרא [א] ונקרא הואיל
 יהיה שלא כדי מלאכה בעשיית ^אסור במקדש חגיגה
 בו והעושה . כלל קדושה בהן שאין החול ימי כשאר

 שאיסורו מפני מרדות מכת אותו מכין האסורה מלאכה
[ ב  בו אסורה עבודה מלאכת כל ולא . סופרים מדברי [

 שלא כדי בו שנאסרו בדברים הענין שסוף טוב כיום
 אסורות מלאכות יש לפיכך .דבר לכל חול כיום יהיה

 מלאכה כל .הן ואלו ב :בו מותרות מלאכות ויש בו
 הרבה הפסד שם יהיה במועד אותה יעשה לא שאם

 לא אבל במועד השלחין בית משקין ^כיצד הרבה. טורח בה יהיה שלא ובלבד אותה. עושין
 .שבה האילנות בו יפסדו הצמאה הארץ והיא השלחין בית ישקה לא שאם המשקה. בית

 טורחגדול. שהוא מפני הגשמים ממי או הבריכה מן וישקה ידלה לא אותה משקה וכשהוא
 לכתחלה שיצא בין שהיה בין המעין מן הוא משקה אבל

ה♦ כיוצא כל וכן בו ומשקה ממשיכו פך ג בז הו '* 
 וממלא אותן ודורך אותן וטוחן במועד זיתיו את אדם

 שיש כל .בחול עושה שהוא כדרך אותן וגף החביות
 .שינוי צריך ואינו כדרכו עושהו נעשה לא אם הפסד בו
 המשרה מן פשתנו ושולה בצנעה שיכניסם ובלבד הגנבים מפני פירותיו אדם מכניס וכן

] .תאבד שלא בשביל ג  לאדם ואסור ד :אותו בוצרין במועד להבצר זמנו ישהגיע כרם וכן [
פנוי. שהוא מפני במועד לעשותן כדי ויניחם בהן וכיוצא אלו מלאכות ויאחר שיתכוין

וכל
ל: עור א ק ת :ע׳ש סי'תקלז טור ד ;עה לאוץ סמ״ג וע׳ש סי'תקלח טור ג :שס עשין סמ״ג סי'תקלז טור ב סי'

הראב״ד השגת
 אני ז׳ל הראב׳ד כתג .וכו׳ זיתיו את אדם *הופך

 אגל ושמין הפוני! זיתיו אלא כן מצאתי לא
 איתא והכי כ״כ מתעפשות שאינן לא אחר בהפוך

: עכ׳ל בירושלמי

העושין דברים בברייתא אבל גבי "א:)
>b n קורה: לאעון מואר כך כל מתעפשות וחיק הפק דכבר לאע״ג הוא זיתיו-לרבותא את שהפך מי דקחני ומתני' מוהר היה לא לא דאי נינהו האבד דדבר ודאי משמע אחריס ידי עג 

ל רבינו: לדעת כג״ל נינהו האבד דבר דאכסי לגמור יוסי ולר׳ לר״י  יוסי כר׳ דלא האבד בדבר במועד שינוי תנא מאן יצחק בר נחמן רב אמר (דףי״ב.) שם וכו׳• הפסד בו שיש כ
כו'. אדם מכניס וכן יוסי; כר' הלכה שנפסקה בסמוך כתבתי וכבר ם מפני פירותיו את אדם מכניס י״ב:) (דף שם משנה ו ל  עוד ביתו, בתוך בצנעה שיכניסם ובלבד תנא ובגמ׳ הגנ

 :בזה בכיוצא וכן יגנבו שמא הוא ומשש ספק אלא ההפסד ודאי שאינו לפי בצנעה פירוח בהכנסת שהצריכו שמה ז״ל הרמב״ן וכתב יאבד. שלא כדי המשרה מן פשתנו ושולה במשנה
 :בהלכות וכן מותר לקרקע במחובר אפילו האבד דדבר שם מפורש וכן .וכו׳ קטפיה דמועדא מולא מסא כי פרדסא ההוא ליה הוה ינאי רבי שם .וכו' זמנו שהגיע כרם וכן
ר ד סו א  במועד מלאכתו כיון מר׳זירא ירמיה ר׳ מיניה בעא ובגמרא יאבדו במועד מלאכתן כיונו אס וכולן במועד מלאכתו יכוין שלא ובלבד במשגה וכו׳. מלאכתו לכוין לאדם ו

 מפרשים והגאונים הכהן משה רבי הר׳ כתב ,לכל אומה ומפקירין רבינו שכתב מה ועל .רבנן קנסו לא לבריה רבנן קנסו דלדידיה ומסיק אחריו בנו שיקנסו מהו ומת
בשם שכתב ז״ל אבןגיאת יצחק ה״ר בהלכות ומצאתי הגאונים בדברי וחפשתי עכ״ל. קנסו לא בידים ולאבדה לכל להפקירה אבל מלאכה אותה מלעשות אוהו ומונמין לאבד אותה מניחין

משנה לחם
רב

לו א והרי קדש מקרא ונקרא הואיל שהחון מ נאמר שלא אע״א מועד של חו
שכחב מה לפי . וכו' מלאכה בעשייה אשור במקדש חגיגה זמן הוא

דורשין אין פרק שאמר הברייתא יתרן דאיך קשה וכו' לצורך שאינה מלאכה שכל הרמב״ן
שאסרו מה דכל שם מבואר הרי ע״כ. מותרת מלאכה ואיזו עד וכו׳ שביעי מה י״ח) (דף

 מסר הכתוב קאמר דהכי ונ״ל .לחכמים הדבר מסר שהכתוב תורה דין הוא חכמים
 לצורך שאינו היכא שהוא תורה מדין אסורים שהם הדברים לך יאמרו שהם לחכמים

אבד. דבר ואינו מועד מדין אסור הוא לחכמים שאסרו מה שכל לומר הכונה אין אבל ה

עח מגדל
 כל הן ואלו :אידיהן לפני פ׳1 דורשין אין פרק חגיגה במס׳ .הול כיוס עד שלמועד חולו פ״ז

 זיתיו את אדס הופך : קטן מועד הנקרא משקין מסכת ריש .סה כיוצא כל וכן עד מלאכה
: כן מצאתי לא אגי דל הראכ״ד כתב כחול: עושה שהוא עד כו'  רכושינו גס אומר ואני ו

 דל רש׳׳י כי י״א) שהפך(דף מי פרק ריש חדשיס עס הישניס הספריס וגס בזה נחלקו דל הראסוניס
 ובכפרים דל אלפס ור׳׳י דל ר״ת אבל דל הראב״ד כדברי ההדשיס הספרים רוב וכן הפוכין זיתיו גורס

 שגורסין הספרים לפי אפילו כי ואמרו כן הסכימו דל השוס' בעלי ורבותינו להפוך זיתיו גורס הישנים
 במעטן כשנתכן p כמו אבודין הן דורכן ואינו במעטן זיתיו חת דהפך היפי דכי לומר לנו יש הפוכין
 דברי דל ר״מ דברי כי אומר נמצאת .ע״כ האבד ־דבר הוי אותם יהפוך לא אס להפוך זמנן והגיעו
 אלו אידי דרב בריה שישא דרכ כוותיה תניא פירקן ריש דגרס עיקר נראית שלו וגירסת הס קבלה

 מן לעלות וצמרו המשרה מן לעלות ששתנו לגוף כדו להפוך ג״א הפוכין זיתיו את לאבל שעושין דברים
 זיתיו שהפך מי פרק וריש דמ״ק ש״ק .שנוי עד שיש כל : מיתניא עתיד לשון כולה אלמא כו' היורה

. תאבד שלא עד מכניס וכן : שינוי בעי דלא דמתני' יוסי כר' הלכה ואמר וכדפשיק י״ב) (דף
;שהפך מי פ' .תאבד שלא כדי עד זמנו שהגיע כרס וכן :שהפך מי דפרק בירושלמי

 משמע. מלאכה בכל מצוה שביעי אימא הקשו דבתחילה דכיון קשה מ״מ אבל .הורה
 דאמר ומשוס מקשינן דלחומרא משוס שאפשר מה בכל לחומרא ההקש להעמיד דרוצה

 שאפשר מה ככל נעמידהו סוף דכוף קשה וא״כ לגמרי העמידו לא השביעי וביום קרא
 כמד ההורה מן אסור יהיה חכמים שאמרו מה וכל לחכמים מסר דהכהוב ונאמר
 לצורך שלא דבר דדוקא לחומרא'כלומר מפי הוי והשתא לחכמים שמסרס מוביס בימים
 לחומרא קרא לאוקומי דאיכא כיון כן ואס לבד אסור שיהא האבד דבר ואינו המועד

ה. מוקמינן מפי להם נראה שאינו כך כל להחמיר חכמים רצו שלא בדוחק וי״ל לי
סברא

ת הו ג ת ה ו י נ ו מ י י מ
 .ע״ש אחריני מקראי דלפינן כברייתא ודלא עקיבא וכר׳ יונתן כרכי דורשין אין פרק ]5[

 W בעלמא אסמכתא אלא אינם דורשין אין פרק דמייתי הפוסקים וכל פר״ת וכן [ב]
 דאמר ואע״ג אבד לשאיגו האבר דבר בין החכמים ומהלקין מקילין היו לאו מדאורייתא

 הוא דמדאורייתא משם לדקדק אין לחכמים אלא הכתוב מסרן לא התם תלמודא
 פרק וכסוף כרנדק משמע רכן מדאורייתא היד, אם האי כולי מקילין חכמים שיחו דא״א

 מי בריש דקאמרי והא רבנן שרו פפידא ומשום הוא טירחא משום מועד דקאמר שהפך מי
 דאיסור חש״מ אפילו אלא דשרי הוא דמדרבנן אבלו ימי מבעיא לא אשי רב אמר שהפך

 סמכינן לא אבלות אבל דאורייתא אקראי דסמכינן פירוש שרי הוא דאורייתא מלאכד,
 לר״ת ראית נראדי וכן .מס״ר, ע״כ קבלה דברי שהוא לאבל חגיכם דוהפבתי אקרא אלא
 ר״י תשובת [ג] ;כו׳ לי היד, אילו ממל כר אבא א״ר כ׳ בד״לכתא לעיל דירושלמי מהא
 דמי האבר כדבר בחוד,״מ ודריכתן ענבים בלקיטת להתחיל מהו וששאלתם יד,ודד, ב״ר

 כולו אפילו כמחובר דתניא דד״א ומשקין בהוד,״מ הצדא ליה הצרו הוגא דרב מר,א ומותר
ולא הוו רהיטי משום שמואל ואיקפד חצדא ליה הצדו דרב ועוד היא יחידאה אפור אבד

פסיד
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 מהם להמסידה מלזויינין דין דנית בדו6י דמאי ז״ל נקרוגאי ורג מתחיה ורב תלסוי רב

ס נמ״ש קנסא משוס ולהפקירה מ׳ משמע לא מסלוקחומ״מ בלא פ  דצרם דדומיא מידי «
 אלא לגמרי ליה קנסינן לא בכור גבי ודאי והתם היא לנכרי עבדו ומוכר בכור אוזן
 אבל ,בדמיו עשרה עד לפדותו ליה קנסיק עבד וגבי מום אוהו על אותו ישמע שלח

:ועיקר רבינו כדברי הגאונים הסכמת

י י’״י יי י בית במועד ועשאה למועד והניחה מלאכתו המכוין ^
̂והאו̂מ תרפי ההדיוע מלאכתו כיון ואם לכל. אותה ומפקירין אותה מאבדין דין שס עוד .מכלע כדיכו

י] ומת .ממנו אותה מאבדין ואין אחריו בנו קונסין אין [
 כדי במועד מלאכה אותה מלעשות הבן מונעין ואין

 לבנות או בגד לו לתפור שצריך ^מי ה : תאבד שלא
 באותה מהיר ואינו הדיוט [ה] היה אם במועד. מקום לו

אומן היה ואם .כדרכו אותה עושה זה הרי מלאכה

י ו  בשוק שמוצא אע״ם יאכל מה לו אין ואם .וכו׳ לקרקע מחוברת תבואה לו שהיתה מ
 גני י״ב:) מדאמריק(מ״ק כן שלמד נ״ל וכו׳. השוק מן ליקח אומו איןמצריכין לקמח

 שלא אימא ואס הוה משוב דאדם משום שמואל איקפד ואפ״ה הוה יאכל מה לו אין דרב עובדא
ואפ׳׳ה לקנוהמיירי כשמוצא אלא ברעב ימות הוא חשוב דאדם משום אסור לקנות מוצא היה

יש ומ״מ חשוב. אדם אינו אם לקצור

 מעשה ולמרפסת לגג מעקה ועושין י״א.) (דף
 הסדקין את ושפין אומן מעשה לא אבל הדיוס

 לא אבל וברגל ביד במעגלה אותם ומעגילין
 ואמרו הפרצה את ומקרין שם עוד במחלצים

 ודפנא בהוצא אמר יוסף רב מקרין כיצד בגמרא
 .במיע מח ואיט בצרור צר אמר הונא רב

 ומה כדרכו. בניןשבונהו שיש ח׳יחבאר ופרק
 שאמרו ממה לו יצא מהיר אומן רבינו שכתב

 דמי היכי חופר ההדיוט גבי י׳.} (דף בגמרא
 יכול שאינו כל ינאי רבי דבי אמרי הדיוט
 בר יוסי רבי אחת בבת מחט אלא להוציא
 בשפת אמרא לכוין יכול שאינו אמר סנינא
 אומן אלא כן עושה שאינו רבינו וסובר חלוקו
 מזו זו הספירות מרחיק מכליב ופימש מהיר

; רחבות אוחן ועושה
 פרק וכו׳. מחוברת קמה לו שהיתה מי ו

 אין ואס ברייתא י״ב:) (דף שהפך מי
 ובורר וזורה דש ומעמר קוצר יאכל מה לו

 גם שם ומבואר בפרות ידוש שלא ובלבד וטוחן
 היה שלא חטים קציר לו קצרו דרב במעשה כן

:בהלכות ומבואר יאכל מה לו
ן ז שי ב  פ״ק .וכו׳ מהן לאכול יכול שהוא כ

 יכול שהוא כבשין משנה י״א.) (דף
 לבאי בדיחא ובגמ׳ כובשן במועד מהן לאכול
 ואמרו דגים הציף בדיתא ששמו נהר פי׳ טורי

 איהויי למיצד רבא להו שרא ברורא בלישנא
 לאכול שיכול כבשין חק אנן והא והקשו וממלח

 אגב מתאכלי הני ותירצו כובשן במועד מהן
 איצצי שמין ליה עבדו דשמואל הא כי איצצא

ואכיל

מותר
 בפרות ידוש שלא שהטעם במ״ש עליו לתמוה

 לשנות צריך הפסד בו שאין דבר שכל מפני הוא
ת ידוש דלא דסעמא אסיקנא דהא ח  לאו בפ

 מפרש ז״ל שרביט ואפשר .הוא שינוי משוס
 דלפעמים כלומר דיישי בפרות לאו יומא דכל כיון

 פרות בלא דיישי דכי אשסכח פרוס בלא דיישי
 כלומר הוא שינוי לאו שכן וכיון הפסד ליכא

 בדבר שינוי תנא מאן שאמרו מה אינו'בכלל
 יוסי ר׳ אמר לא דע״כ יוסי כר׳ דלא האבד

 דאי היכא אלא האבד בדבר שינוי בעי דלא
 ליכא משנה דאי היכא אבל הפסד איכא משנה
 דהא ונראה .לשנות דצריך ר״י מודה הפסד

 בע״ח לשאר ה״ה בפרות ידוש שלא דאמרינן
 בע״ח דבשאר בהם וכיוצא במקלות אלא דלא
 משום טעם שנתן לרביע ומיהו מילתא אוושא נמי

 .הוא שיטי שהרי שרי ב״ח דבשאר אפשר שינוי
 דאדם הטסקיס כתבו לא למה למידק ואיכא
 ואפשר אסור יאכל מה לו אין אפילו חשוב

דכיון

 בתפירה. כיצד .הדיוט מעשה אותה עושה זה הרי מהיר
 עליהן בטיט טח ואינו אבנים מניח ובבנין מכליב [ו]

 שמעגילים כעין וברנל ומעגילה'ביד הקרקע. סדקי ושף
 תבואה לו שהיתה ימי ו :בזה כיוצא כל וכן במחלצים
 ממנה אלא במועד שיאכל מה לו ואין לקרקע מחוברת

 מה לקנות אותו מצריכין אין הפסד כאן שאין אע״פ
 קוצר אלא המועד אחר שיקצור עד השוק מן שיאכל
 . צריך שהוא מה וטוחן ובורר וזורה ודש ]0 ומעמר
 : בזה כיוצא כל וכן לשנות צריך הפסד בו שאין דבר שכל .בפרות ידוש שלא ובלבד

 אסור המועד לאחר אלא ראויין ושאינן .כובשן במועד מהן לאכול שיכול יכבשים ז
 מהן שיאכל אפשר שהרי במועד הכל ומולח לצוד שיכול כל דגים אדם וצד . לכבשן
 :שיתדככו עד רבות פעמים בידו אותן יסחוט אם במועד

 לצודך ושלא המועד. לצודך במועד שכד *מטילין ח
 שעורים. שכר ואחד תמרים שכר אחד . אסור המועד

 החדש מן ושותה מערים [״] ישן לו שיש פי על אף
:בזה כיוצא כל וכן לרואה ניכרת זו הערמה שאין

ת ג ש ד ה ״ ב א ר ה
 הא ו'ל הראנ׳ד כתב .ובו׳ במועד פכי *מפילים

 ופליגי הכי דאמר יהודה ברבי יוסי דר׳ כהלכתא דלא
 שלא היפן מן לו טוב החדש אס בודאי אבל עליה רבנן

:•עכ׳ל מוחי הערמה מדרך

כל
י א מ׳ג ע׳ש תקלח פי׳ ט י ג :תקמא ׳ סי עור ג :עה לאוין פ :תקלג פי׳ פור ד :תקלג פי׳ פו

פו׳. המועד לצורך במועד שכר טטילין ח  ואם אסורוכו׳ המועד לצורך ושלא תאנים שצר ואחד ממרים שכר אחד המועד לצורך במועד שכר מטילין י״ב;) (דף שהפך במי שם ו
.מערימין אומר יהודה בר׳ יוסי ר׳ בכך מערימין אין דתניא היא תנאי החדש מן ושותה מערים ישן לו שיש אע״פ ורמינהי והקשו .יערים שלא ובלבד מותר הותיר י

י ״ 1 י -...................ן/5ן ן,;,) :הערמה מדין כלל נזכר לא ובהלכות להערים שאסור קמא כתנא פוסק גיאח אבן יצחק ר׳ הרב בהלכות אבל דבריהם בשל להקל פוסק ורבינו
ל כ

משנה
 הקשו הכי ומשום קוצר יאכל מה לו אין ואם אבוד כלו דאם קאמר ואהא אסור

 מילחא דאוושא אלא שינוי משום טעמא דלאו ותירצו יוסי לר׳ שינוי לי למה אבוד דבדבר
דבהא אסור כולו במחובר דקאמר במאי כווחיה ודלא האבוד בדבר יוסי כר׳ פסק ורבינו

לחם
 המועד. לצורך ושלא אבד שאיט דבר דוקא אלא חורה מדץ כך כל להחמיר כלל סברא

 י״א:} (דף שהפך מי פרק בריש שאמר במה ז״ל הרמב״ן לפי [כן] לומר צריך וגם
מדאורייתא: מלאכה דאיסור במועד אפילו אלא

ל ד כ דצריו ז״ל רבינו וכתב .ז״ל ה״ה כדכתב דרב עובדא מההוא וכדמשמע רבנן עליה פליגי משוס במועד יעשנה שלא גזרו שלא הא .וכו׳ למועד והטחה מלאכתו המכוין ו
 התם חוה״מ עד ישהה שמא בגילוח שגזרו כמו במועד לעשותו ישהה דילמא

 מן דמותר כיון לן איכפת לא דהאי במועד מלאכה יעשה ישהה דכי משום סעמא לאו
 ז״ל רבינו לקמן כמ״ש מנוול יכנס שלא הטעם אלא כך בשביל לגזור אין כן אם הדין

 את״ל וכו׳ במועד מלאכתו כיון שאלו י״ב:) (דף שהפך מי ובגמרא .גזרו הכי משום
 המוקדשין(דף פסולי ובפ׳ וכו׳. לעכו״ם עבדו מכר את״ל וכו׳ קנסו בכור אזן צרם

 השולח בפרק אסיקו לעכו״ם עבדו ודמכר לבנו קנסו דלא בבכור בגמרא אסיקו ל״ד:)
 פשיטותא את״ל דכל דס״ל ז״ל רבינו לשיטת קשה נראה היה וח״כ קנסו דלא מ״ד:) (דף
 גלי דהגמ׳ הכא דשאני אלא מכירה מהלכות י״ב פרק ז״ל ה״ה מדברי שנראה כמו הוא

 :מאלו באחד האחד הצד תפס שהגמרא כיון פשיטותא דהוי ודאי לן גלי דלא היכא אבל בהפך לן
 ובלבד צריך שהוא מה וכו׳ ומעמר קוצר וכו׳ לקרקע מחוברת תבואה לו שהיתה מי ו

שהוא ז״ל רבינו בדעת אלי הנראה וכו׳. הפסד בו שאין דבר שכל בפרות ידוש שלא

 דאינו יוסי ר׳ קאמי לא וע״כ האבוד דבר שאינו כלומר הפסד בו שאין מפני שימי
 רבינו קאמר איך א״כ וא״ס .צריך אבוד שאינו דבר אבל האבוד בדבר אלא שינוי צריך

 לא אי אפילו הא סגי בלבד בפרות ידוש דכשלא דמשמע בפרות ידוש שלא ובלבד ז״ל
 ובלבד קאמר דהכי ונ״ל .בגמרא שימיכדאמרו זה דאין בהכי סגי לא מ״מ בפרות ידוש
 מבעיא לא בפרות ידוש ואם שינוי צריך אבוד שאינו דבר דכל משום שפרות ידוש שלא

 הזה בזמן אלא איירי לא דרבינו נמי אי .טפי מילתא אוושא אדרבא אלא שיטי דאינו
 .במקלות לדוש הגמרא בזמן כמו דרכנו דאין שינוי הוה הכי ומשוס בפרות דשין שהכל
 שהוא כיון ישנה לא אמאי שינוי בלח לבגדו הכלת וטוה לקמן ז״ל רבינו שכתב בטוה וא״ח
 כך .התירו מצוה והוא לציציוחיו צמר דטוה משוס התם דשאני וי״ל .אבוד שאינו דבר

 מפרש שהוא ונראה ז״ל רבינו דברי על ממה תקל״ז בסי׳ ז״ל וב״י .ז״ל רבינו דברי לישב נראה
שינוי ידי על יעשנו אס כלל הפסד לו שאין ר״ל הפסד בו שאין דקאמר דמאי דבריו

כשמפסיד אלא שינוי בלי האבוד בדבר יוסי רבי התיר לא וע״כ שינוי צריך הכי ומשום ׳ שינוי צריך אינו האבד דבר דכל יוסי] [כר׳ דהלכה י״ב) (דף יוסף רב דמדאמר סבור
 .שינוי צריך אבוד שאינו דבר דכל פסק כן ומפני שינוי צריך אבד דבר אינו דאם משמע
 דמשמע כלומר בפרות נמי ידוש יוסי ר׳ אי י״ב:) (דף שהפך מי פרק דשמעחא וה״פ
אבוד כלו ואפילו דקאמר ארישא קאי ומעמר קוצר יאכל מה לו אין ואם דקאמר דמאי

ת ו ה ג ת ה ו י נ ו מ י י מ
סיד ם אבא פ בי ש פסיד ודאי ענ ח מנ שי ד ח ק אי כ בי ד אהו ש עו אין ו חי ת מ ר ש צו ם אנ מי  הכר

ם תני נו ת ו שו ם ר נו מי בא כה; איכנ אי צר ש מו בו ר אי כ ד א האבר דבר ו ר הו ת מו  אבצור ו

רנו דו א ת ו ט [ד] ;בג ש ה כדפ א רבי אי ר ה אר׳ וי מי ר מר [ה] : י אי רבי א נו בא ינ אי א ש בו  י

ת מחט אאא אהוציא ב ת ב ח כו א ב ,׳ו אי [ו] : ע״ ב מ אי חנן רבי מכ ש מפסע אמר יו רו  פי

תו מרחיב ר פי מואא מר ת מר ש ש באבתא א רו ני פי שי אין באב ב כוון ש ה אאא מ  אמעאה ז

ה הפך מי ,אמטך. וז [ ע״ב ,ש ן ]1! ה אבא בהאכות עיי הנ״ ה ב פ״ סי כרבי [ח] : ע״ב ,ב  יו

ה ב״ר ד הו ר ודאא י מ א ד א ת ריי כ ד ק ״ ת מין אין כ רי ע נ מ ״ ע , ך נ : ב

 דבר לכל אפילו הוא ז״ל רבינו שכתב ובלבד של זה ודין לא מפסיד כשאינו אבל שיטי ע״י
 סוגיית לפי יפה טוה דאינו שינוי ידי על שם במפסיד דטוה ההיא יתרן ובהכי האגוד

;למעלה שכתבתי כמו או דמר כווהיה אנפי לתרי דמשהמע כן פירש הגמ'
עושין

ל ד ג ז מ עו
 עד תכואה לו שהיתה מי :י׳) (דך דמ״ק פ״ק . כזה כיוצא כל וכן עד כו׳ גגד לתפור שצריך מי

 דמ״ק פ״ק הוך * שיתרככו עד יכול שהוא כבשין־ :י׳׳כ) שהסך(דך מי פרק . גזה כיוצא כל וכן
 :וכו׳ כהלכתא דלא הא דל הראכ״ד כתב :כזה כיוצא כל וכן עד כמועד שכר מטילין :י״א) (דך

 קמח עוהנין ת״ר דגרסינן קמייתא מתני׳ גמ׳ זיתיו את שהפך מי פ׳ מפורשת זו שמועה אומר ואני
 כמועד עצים קוצצין מותר זה הרי והותיר מחן ואם אסור המועד לצורך שלא המועד לצורך כמועד

 שכר ממילין יערים שלא וכלכד מותר זה הרי והותיר קצן ואם אםור המועד לצורך שלא המועד לצורך
איני יערים שלא ונלכד מותר זה הרי והותיר המיל ואם אסור המועד לצורך שלא המועד לצורך כמועד
 המועד לצורך במועד שכר ממילין ורמינהי אסיר מי גוונא האי כי ואערומי ג״א כו׳ מטילין והתניא

 ריהמא ולפוס .הגמ׳ לשון ע״כ מערימין אמרו יהודה כר׳ יוסי ר׳ משוס ככך מערימין אין דתניא היא תנאי החדש מן ושותה מערים ישן לו שיש ואע׳׳פ שעורים של שכר ואחד תמרים של שכר אחד
 הכרייתא מזאת. שהקשה מה כאולי לו קפה והיה עמו אחרת רוח ז׳׳ל ר״מ אמנם .הראשונה והכיא השנית השמיע ונם הערמה של לשון הכרייתא מן שהשמיע אלפס ר״י דעת נראה וכן הראכ״ד כדברי משמע

המועד לצורך פיעשה לו התירו ישן לו שיש שאע״ס אלא ויותיר שיעיל להערים מתיר אינו מינה דאקשינן כברייתא ואילו ומותיר כעושה להערים אסר הראשונה כברייתא כי לזו זו דומות אינן שהרי כתלמוד
בלכד



משנה מגידפ״ז טוב יום הלכות זמנים. פשני־ =ף2020

 ועוד באיסור/ כרב דהלכה נקטינן כמחיה הוה רשוב דאדם אע״ג ליה מצדו דרב דכיון
 לא יאכל מה לו דאין ידע הוה אי נמי לשמואל קמיה סיימוה לא דקאמר ללישנא דהא
 הוא דרבנן בחוה״מ מלאכה דאיסור וכיון הוה חשוב דאדס אע״ג עליה מקפיד הוה

 מלאכהו כיון אפילו המועד לצורך הכא דשרינן והא הרא״ש וכהב דמיקל^ כלישנא נקטינן
 ;מלאכתו כיון גזרו לא אוכל דבצורך במועד

כל  וכג׳ במועד הרבים צרכי כג עושים י
 מדכחב .וכו׳ לרבים וחופרים

 שישתו כדי נהרות וכריית בורות חפירת גבי
 במועד אותם שישתו כדי דמשמע מימיהם

 משמע כן כסב לא המיס קלקולי מתקנים וגבי
 וכדברי שרי הסועד לצורך שלא אפילו דרבינו

; הראב״ד
ואין

 הראב״ד השגת
ם ציני כל *עושין  .׳1וכ מי

אנ׳י כסג  שהמיס ׳ל1 הר
 וצריו יחיד של אכל להם צריכין

ל חופרין ולא חוטטין להם :ענ׳

ל ט פ׳ מלאכות כ / כו  בצנעס עושין והגרוסות והדשושות הציידין משנה י״ג;) שהפך(דף מי ו
 טויןנין הגרוסות לדייסא. חטין וכותשין שדשין דשושוח ז״ל ופירש״י .המועד לצורך

 לעשותם צורך שאין לפי אומטהם אותן כשעושין רבינו וכתב . ע״כ גריסין לצורך פולין
:ועיקר ז״ל הרמב״ן כתב וכן לרבים מלאכות שעושין האומנין אלא בצנעא

ן י שי ) (דף משנה .וכו׳ צרכי כל עו ב/
 המים קלקול את סחקנין פ״ק

 אס וססקנין אותן וחוטטין הרבים שברשות
 ואמרו הכלאים על ויוצאין הקברות עד וכו׳

 ואמר לא חפירה אין חטיפה ה׳.) (דף בגמרא
 צריכים הרבים שאין אלא שנו לא יוחנן ר׳

מותרת. נמי מפירה להם צריכין הרבים אבל להם
:ומערות שיחין לבורות הדין והוא ובהלכות ,

סין כונ .(שם) בגמרא מבואר .וכו׳ מיס ו
 את לקון יוצאין ברייתא ובגמרא

 את ולתקן הרחובות את ולתקן הדרכים
מקום וכל המקואות את ולסוד האסטרטיות ■ , ■ ,

ארבעים להוט מרגילים סאה ארבעים בו שאין סדקיהן. את ומתקנין רבים של ימערית לבורות מים וכונסים מימיהן שישתו כדי נהרות להן
' ...............— ־־־־־־־ ^-------------------------’־ .......................................... ם. שדה שמפקירין מבואר ושם סאה ׳ י כלאי

 שהרבים א״א וכו/ נהרות להם וכורק ובהשגות
 חוטטין להם וצריך יחיד של אבל להם צריכין

 פ״ח בארוכה זה רבינו באר וכבר .כורין ולא
 יחיד של ומערות שיחין בורות המתחלת בבבא

 לא לדבריו ושת'לבו ז״ל הר״א עיין ולו וכו׳
: 'כאן השיגו

א ן י די פו  הן אלו בירושלמי .וכו׳ את ו
 וערכין שבויין פודין רבים צרכי

 ועורפין הסוטות את ומשקין הקדשות מרמים
 אס ומטהרין עברי עבד ורוצעין העגלה אס

:המצורע
ן יב י נ ד  מגלמין באלו ברייתא .וכו׳ דיני ו

 ודיני נפשות דיני דנין י״ד:) (דף
 לא דאי אמרו ושם במועד מכוס ודיני ממונות

 בירושלמי ומבואר ליה משמתינן דינא צאית
ם :רבים צרכי משום שהוא ש כ .וכו׳ שדנין ו
 באלו משנה .וכו׳ אגרות הדיינין כוחבין כיצד

 קדושי במועד כוחבין ואלו י״ח:) (דף מגלהין
 כותביןשטרי אין משנה שם שצריךוכו׳. מי רשות: ואגרות ב״ד ואגרות ומיאוניןשטריבירורין חליצה שטרי סזון ואגרות שם ופרוסבוליןאגרות מהנות דאיהיקי ושוברין וגטין נשים

:שהק־ מי בפרק כמוזכר יאכל מה לסופר לו אין ופירושו לפנינו יתבאר יאכל מה לו אין ודין .יכתוב זה הרי יאכל מה לו שאין או מאמינו אינו אם במועד חוב
כן לצאת זה שרוצה גיטין ז״ל רש״י וכתב .האבד דבר משום שהוא פירשו מפרשים ושאר ז״ל רש״י אבל רבים צרכי משום שהוא רבינו ופירש הנזכרת במשנה .וכו׳ גיטין כותבין ו

בשיירא
משנה לחם למלך משנה

א פ״ז מטהרין י מחני הרג מ׳ש עיין (א׳ה .המצורע אח ו ה י׳ט הלכה בפרקץ לקמן זה כדין ה  ד׳
יע׳ש) לענינט נחזור

 אותן כשעושין המועד לצורך שהן מלאכות ייכל ט
 והבוצרץ והטוחנין הציידים כיצד .בצנעה עושין אומניהן

.המועד לצורך בצנעה עושין אלו הרי בשוק למכור
 והותיר המועד לצורך עשה ואם
 צרכי יכל *עושין י :מותר זה הרי

 קלקולי מתקנים כיצד במועד. הרבים
 את ומתקנין .הרבים שברשות המים

 וכורין . ומערות שיחין בורות לרבים וחופרים הרחובות ואת הדרכים
 .סדקיהן את ומתקנין רבים של ומערות לבורות מים וכונסים מימיהן שישתו כדי נהרות להן

 לו מרגילין הסד שנמצא מקוה וכל המקואות את ומודדין הדרכים מן הקוצין את ומסירין
א :שיעורו לו ומשלימין מים  את ופודין . הכלאים את להפקיר דין בית שלוחי ויוצאין י

 את ושורפין .הסוטות את ומשקין ההקדשות. ואת החרמים ואת הערבין ואת השבוים
 על ומציינין .המצורע את ומטהרין .עברי עבד ורוצעין . העגלה את ועורפין .הפרה

 :הן רבים צרכי אלו שכל .הכהנים מהן שיפרשו כדי ציונן את גשמים שמיחו הקברות
 משמתין הדין עליו קבל שלא ומי .במועד נפשות ודיני מכות ודיני ממונות דיני יודנים יב

 כותבין כיצד .לו הדומה וכל דין בית מעשה כותבין כך במועד שדנין ובשם .במועד אותו
ת. האשה למזון בהן שמכרו ואגרות חוב לבעל ששמו שום אגרות הדיינין הבנו  ושטרי ו
 טענות כגון .שיזכרום כדי לכותבם הדיינין שצריכים מדברים להן הדומה וכל ומיאונין. חליצה

י איש כגון עליהן שקיבלו דברים או דינין בעלי הראב״ד השגת פל̂י
 אלא ני לא ז׳ל הראנ׳ד כתג .וכו׳ ללווס שרצה *מי במועד ללוות שצריך *מי .לי ימן פלוני איש עלי. נאמן
 .חוב שטר כותב זה הרי פה בעל המלוה האמינו ולא
שכלומתנות ושוברין נשים וקידושי גיטין כותבין וכן

m מ׳ג סקלג סי׳ טור ר : עה לאוץ ס טו :שם סמ׳ג הקמה סי׳ במול הכל ג :הקמד סי׳ ב

:טכ״ל הם האבוד כדבר

 רבים כצרכי אלו
ואסור

הן:

 אומו משמהץ הדין עליו קבל פלא ומי במועד נפשות ודיני מכות ודיני ממונות דיני ודגין יב
ל נדויו שינהוג מהו ממדה י׳ד:) מגלחין(דך. ואלו נפרק־ במועד. מ מ׳ש יוסף א׳ר נ

כו׳. במועד הרבים צרפי כל עושין י  בגמרא דמדאמרו ז״ל הראב״י שדעת אפשר ו
דתרסי משמע להם צריכים בשרבים רבים בשל לומר צריך ואין ה׳) (דף

 יחיד של הבורות אם אבל להם צריכים שרבים וגם רבים של הבורות שיהיו בעינן
 והוא חד אלא בעי דלא ז״ל רבינו מדברי הבין והוא מרין אין להם צרינין שהרבים אפילו

 להם ומרין אלא רבים של שיהא הזכיר לא שהרי יחיד של שיהיה אף להם צריכים שרבים
 זה שבור אע״פ להם וצריך יחיד של אבל ואמר עליו השיג כן ומפני לצרכיהס כלומר

 נ״ל זה אבל נצרך דהיל״ל קשה צריך ולשון יחיד של שהוא כיון כורין אין לרבים צריך
: סברא קצת לו לתת

ואסור

 נדויו נוהג אינו ם'ד ואי ליה משמתינן דינא ציית לא ואי ממונות ודיני מכות ודיני נפשות דיני דנין
 לעיוני ודלמא אניי א׳ל אנן ליה משמתינן השתא ליה ודחי רגל אתי מעיקרא ואתי משומת נרגל

 שהמירו חכמים שהתירוהו קתני מי רנא אמר חכמים לו שהתיר,׳ ומנודה ת׳ש אניי אמר וכו' בדיניה
ס להטי׳ד וראיתי .ליה ושרו רבנן קמי ואתי דיניה לבעל ופיישיה דאזל קתני חכמים לו  של׳ד ר׳

 משמע כן הנ׳י מרן זה על וכתב אותו מנטל אינו נדוי של יום שלשים בתוך הרגל פגע אפילו שכתב
פ ׳ י ח והרב מגלחין אלו נ  נשם כתבו והתוספות חכמים לו שהתירו והמנודה מדתנן דהיינו נתב הנ׳

 שלשים לו שכלו ומשני נדויו לו להתיר חכמים לפני המועד לפני בא שלא פשע והלא דמקשה הירושלמי
חי של יום ס .האמור כדבר מברייתא ופשטוה נש״ס נעיא שהיא נדבר מרחוק עצות לבקש לו דלמה ותמהני . ע'כ הנדוי מנטל אינו דהרגל אלמא יום משלשים פחות נדוי דאין במועד נ  ז׳ל מרן על ג

 לא ואי במועד ממונות דיני דנין מדתנן דהיינו ז׳ל הרא׳ש וכ״כ שמעתתא שלקא ונהכי נרגל נדוי נוהג ומנודה וכתב בהלכות סס היי׳ף דהניאה זו סוגיא הניא לא דאמאי משמע כן שכתב תלונותי
כ ליה משמתינן דינא ציית ת בהלכות זה דין הזכיר דלא אע׳ג ז׳ל רנינו גם . ע׳ מ ת׳  נרגל הנדוי דנוהג מוכח ומכאן במועד אותו משמתין הדין עליו קבל שלא ומי באומרו נפרקין הכא כתבו כבר מ׳
ע : ליה משמתינן השתא ליה ודחי רגל אתי מעיקרא ואתי משומת לא דאי ד  בימי הא לטהיתו מטומאתו והמצורע והנזיר ת״ש אביי אמר ברגל צרעתו שינהוג מהו מצורע בגמרא התם גרסינן הכי דבתר ו

 ברגל נידוי נוהג דמנודה להוכיח יוסף רב רצה הנזכר נסוגיא דלעיל טונא וק׳ל .קמ׳ל קרבנותיו ישהא שמא ניגזור לטהיתו אבל נהיג דלא טומאתו נימי מיבעיא לא קאמר מנעיא לא נוהג טומאתו
ד והוה חכמים לו שהסירו ומנודה מדקתני נוהג דאינו להוכיח אניי רצה ושוב אניי ליה ודחי חי מנודה לכל שהמירו היא דהכונה דאניי ס׳ חי דאין נרגל נ קתני מי רנא ליה ודחי נרגל נוהג נ

חיו דנוהג להפן אניי פשיט לא אמאי רנא כפי והשתא .וכו׳ דיניה לבעל ופייסיה דאזל קתני חכמים !יי שהסירי חכמים שהתירוהו חיו בימי הא משמע חכמים לו שהתירו והמנודה מדקסני ברגל נ נ
אסור

עוז מגדל
אני :וכו׳ להם צריכין שהרבים ז׳ל הראנ׳ד בתש בהשגה דעתו לסוף ירדתי ולא ידעתי לא אומר ו

א אס כי זאת מ פי' כנר הרבים צורן לפרש נ ממנו שהגיה נספר היה לא שנאולי אלא ז׳ל ר׳
 הים סופר טעות וא״כ השגותיי בנוסח שמצאתי כמו ומערות שיחין בורות וחופרים אלא לרבים מלס

 בין לפרש נא ואם לרבים במלת כאן שהעסקתי כמו מצאתי וכן ידו מכתיבת הוגה מאשר בדקתי וכבר
 הראנ׳ד שמפרש מה ומ'מ .זה שאחר בפרק מאד יפה ביאור וביארו יפה כללו כנר לרבים יחיד צורך של

 וכן המים קלקולי את ומתקנין גני דראנ׳ע מתניתין גמרא דמ׳ק פ׳ק סוגיין מוכחא וכן הוא אמס
סין :ז׳ל אלפס ר׳י כתב ) קטן(דף דמוטד פ״ק .הכלאים אס להפקיר עד לנורות מים וכונ ׳ :נ
ם. רבים צרכי עד המצורע אס וטטהרין :בירושלמי עברי עבד עד השנויין אס וסודין  פ׳ק ה

ח דף מגלחין(שם אלו פרק .לי ידון פלוני עד ממונות דיני ודנין :דמ׳ק :י׳ט) י׳
ב :הם רבים כצרכי עד כותנין וכן :שהפן מי פרק .שטר כותב עד ללוות שצרין מי ת  הראנ׳ד פ

אני :וכו׳ כי לא ז׳ל  מגלחין אלו פרק הראב׳ד שכתב כמו כן לפרש רגילין אנחנו גס אומר ו
מ וגם התוס׳ נעלי ורבותינו רש׳י בקבלת  וכדאמרי רבים כצרכי אלא רניס צרכי שכן כסב לא ז׳ל ר׳
) (עירונין חמימא ולא קרירא לא שותפי דני קדירה אינשי  מצאתי בזה וגם .האנד כדבר הם ולפיכן ג.
מ נוסח  הוצרך ולכן הכ׳ף והשמיט רבים צרכי שהם מפני הסופר אותו שהעתיק מוטעה בהשגות ז״ל ר׳

 אחר טעם שמפרש במקצת כן משמע בירושלמי וגס שוים שניהן דברי דנריהק ולפי להשיגו ז׳ל הראכ׳ד
:ויאבד ויפסד ויתרשלו אחר דין בית או סופר לו יזדמן לא שמא

 .שרי קא לא המועד מצורף יותר שכר ולעשות להערים אבל החדש מן ושותה ומערים יותר ולא בלבד
ן דלשון היא חדא הערמה כל אי דקתני בכן מערימין מאי לו קשה ועוד  אין הענין נזה משמע מ

ר יוסי רבי ההיא למימר ליה הוה היא תנאי מתרן קא אמאי ועוד מערימין אחר בענין אבל מערימין  נ
 בכולן עשה דאס דביייתא בסיפא דקתני לישנא על מתמה קא דתלמודא ה׳ס ודאי אלא היא יסודה
 אסיר מי שיותיר בענין שיעש̂ה כה׳ג ואערומי מהדר וקא יערים שלא ובלבד מוסר והותיר המועד לצוח

 החדש מן ושותה מערים ישן לו שיש ואע׳פ עד כו׳ ורמינהי המועד מלצורן יותר עשה שלא ואע׳פ
 לצורן שלא להותיר גורס החדש מן טוב שהוא ישן לו שיש ואע׳ס החדש מן ושותה כשמערים אלמא

ק בהערמתו המועד ת מ  אבל נמותיר כלומר בכן מערימין אין דתניא דמותיר ברייתא ההיא היא סנאי ו
 הא אלמא החדש מן בשותה שנן וכל במותיר ואפילו מערימין אומר יהודה בר׳ יוסי ר׳ מערימין בשותה

 באות אות ברייתא כאותה ז׳ל ר׳מ פסק ולפיכן היא הכל דברי החדש מן ושותה מערים דקסני ברייתא
ק וכתב מון המותיר דיני וכתב בברייתא השנויין וקוצצין דטוחנין הנן משוס בזה כיוצא כל ו  ולא נס

 מבמזיד במטרים שהחמירו ונדאסיקנא למעלה כתבו שכנר לפי הערמה איסור דין כאן לבאר הוצע
מ דעת יוסר פשוט יהיה בכן הערמה סורס אץ כלומר בכן מערימין לפרש רצינו ואילו  אבל ז׳ל ר'
 ראשונה ברייתא על יהודה ברבי יוסי דרבי זו ברייתא נשנית למצוא אזכה ואם הלשון לדחוק רוצה איני

ל : הרבה במקחי זכיתי מר דהוא  ברייתא אותה מכח כתב זה מוסר זה הרי והותיר .וכו׳ מלאכות כ
מון שכתבתי סטפס מן הערמה בה הזכיר ולא זיתיו אס שהפן מי דפרק  רבו בדרן והלן כתבו שכבר נס

:מימיהן שישתו עד הרבים צרכי כל ועומוין :רבו בלשון לומר אדם שחייב ז׳ל אלפס ור׳י
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ו ע אי m אוח אפילו מגיהין ו b מדיהיג המועד לצורך שאינה מפני העזרה גספר 
 ס״ם להם היה פלא מון המועד לצורך היסה שאם משמע פעמא האי רבינו

ם מגיהין: כמועד כו לקרות אמר א . נוחב יאכל מה לו אץ ו כו׳  מפר שפעמו נראה ו
נכהינש להסיר אין וא״כ הוא יו״פ דנכלל נסוה׳׳מ תפילין מנימין שאין סונר שסא

רי ולפי . אמרת מנמלאכה יוסר תפילין  דנ
ר ע סו א ו י ב י ו ת כ ד ל ע ו מ ו ב ל י פ ם א י ר פ ט] ס ן [ י ל י פ ^ ת ן ן ו ז ו ז מ  אחא מכלהו לאחמורי יוסי דר׳ נראה רבינו ו

- מג,.ף,ץ ואץ , ף ן ן ן שלו אס ו.מכור להערים או נמוכה דלאמרים ך

 ומזוזה תפילין אדם כותב אבל .המועד לצורך שאינה
 כותב יאכל מה לו ̂אין ואם לבגדו. תכלת וטווה לעצמו
 אגרות לכתוב *ומותר יד ̂ פרנסתו כדי לאחרים ומוכר

 ומחשב חשבונותיו וכותב .במועד שלום [י] שאלת של
 מאד בתקונן ־ נזהר אדם אין אלו שכתיבות .יציאותיו
 ומכבסין שערו גוזזין במועד. המת צרכי כל טו"עושין במלאכות: הדיוט כמעשה ונמצאו
 בצנעה נסרים מהם ונוסרין קורות מביאין נסרים להם היו לא ואם .ארון לו ועושין כסותו
 היער מן עץ כורתין אין אבל .בשוק אפילו עושין מפורסם אדם היה ואם .הבית בתוך
] ואין לארון. לוחות ממנו לנטור כ ז :קבר בהן לבנות אבנים חוצבין [ ל] ט  רואין אין [

אבל. נהפך חגו ונמצא טמא ימצא שמא במועד הנגעים את ולא נשים נושאין 'ואין ל
: ס ש / מ פ ס ו פ : א ה ג ג ץ ו א ל / מ ס ז מ ק ס ׳ י פ ר ו מ : כ ס פ ג ׳ מ ס ו מ ק ה ׳ י פ ר ו מ ן ג י מ ב י י מ

 יאכל: מה לו אץ אם שרי ולא אסור
ד צ כי

הראב״ד השגת
 שאילת ו״ל סראנ״י כתג .וכי' אגייס לכסיג ♦ימיסי

 יציאיתיי ממשג .הכתר מילין לי יודמן לא שמא שלים
:עכ׳ל הוא המועד צורן

ל. עגינה זאס סשנ עכשיו כוחנ אינו ואם נשיירא ״  אסור הכי לאו דהא מדנריו נראה ענ
: עיקר וכן שרי גונא דנכל ונודאי מימניא ססמא מתני׳ דהא וקשה

ד ע סו א  ואין וכו׳ ומזוזוח תפילין כותנין ואין י״מ.) י״מ (דף שם משנה .וכו׳ לכתונ ו
 לעצמו ומזוזות תפילין אדם כוחנ אומר ר״י העזרה נספר אפילו אמס אות מגיהין

 כוחכ ת״ר ונגמ׳ לציציתו תכלס יריכו על וסוה
 כפונה ולאחרים לעצמו ומזוזות תפילין אדם
 שלו אס ומוכר מערים אומר ר״י ר״מ דנרי
חנ אומר ר״י לעצמו וכומנ ומוזר  כדי ומוכר מ

 תכלת ירכו על אדם פוה שם שד .סרנססו
אנן נין אומרים וחכאים וכו׳  א״ר כסלך נין נ

ק נין הלכה יומנן א פלו נין נ  כוסנ והלכה נ
 לו אין אם רבימ ופירש פרנסתו כדי ומוכר

 פרנסתו כדי פירש ז״ל רש״י אבל .יאכל מה
 דהסם יאכל. מה לו שאץ הוי ולא נהרוחה

 הגאונים ודעת עכ״ל. דשרי מודה ר״מ אפילו
 למי מותרת זו מלאכה שאין רבינו כדעת היא
 וכן .מלאכות משאר יוסר יאכל מה לו שאין

ל. גיאס אנן יצחק ה״ר נהלכוס מנוארי ״  ז
 תפילין שעשיית שכיון ז״ל רש״י לדנרי ואפשר
 לאחרים לעשות הקלו עצמו לצורך מותר ומזוזות

 אהרן ה״ר וכתנ .פרנסתו וכדי נהרומה אפילו
 ומזוזות תפילין לכסונ שמוסר שכשם ז״ל הלוי

 לערך תורה נספלי להגיה מוסר כך לעצמו
תפילין אלא בברייתא הסירו לא שהרי לעצמו אפילו נמועד אסורה הספרים שכתיבת שכיון לומר לי ויש דבריו^^ ע״כ לאחרים בעושה אלא אינה שמשנחמ מעה לשום עצמו

:לבינו מדברי נראה וכן אסור הגהתו אף אחר מפעם או מועד של בחולו אאד תורה ספר לעשות שא״א מפני והפעם ומזוזות
ש .וכו׳ לכתוב לאדם כ. בירושלמי פירשו וכן שלום שאלת של רשות של אגרות בהלכות מפורש וכן .י״ח:) (דף שלמעלה במשנה הנזכר רשות אגרות פירוש ז ״ ע

המועד וצורך הדיופ מלאכת מפני שבתוספתא חשבנותיו כותב וכן שינוי צריכין אין ולפיכך לו שיזדמן מה כפי כותב אדם שכל הם הדיופ שמעשה ז״ל וכתנהרמב״ן
:עיקר ז״ל והרמב׳ץ רבינו ודברי האבד דבר משוס פירשו ובהשגות רביע כדברי והם דבריו. ע״כ נראה ואינו האבד דבר משוס וי״א .הותרה

 אף אומר רשב״ג מעיו״פ המנוסריס מנסרים ארון לו ועושין כסותו לו ומכבסין שערו לו גוזזין המת צרכי כל עושין ברייתא ח׳:} (דף פ״ק .ונו׳ צרכי כל
ה. תנא לן דסחס דרשב״ג כותיה והלכתא ובהלכות בצנעא. ביתו בתוך ומנסרן נסרים מביא תי  מפורסם אדם אבל מפורסם שאינו באדם אלא שאנו לא ירושלמי כו

ך בשוק. אפילו ותכריכץ ארון לו ששץ חצובות היו ואם אבנים לו יחצוב לא ודכותיה ארזים לו יקון שלא מודים הכל .בשוק ארון ליה עבדון רבנין חברץ חנינא ר׳ דמך ק
«׳ כרשב״ג: דקי״ל דנסריס דומיא בצנעא לחלקן מותר חצובות ואבנים בהלכות. ע״כ פלוגתא ו

ז ו ט ם מאין אומר ר״מ ז׳.) (דף שם משנה וכו׳. את מאין אי  אתה להקל לו נזקק אתה שאם להחמיר ולא להקל אומרילא יוסי רבי תניא ובגמרא להחמיר לא אבל להקל העעי
 דאליבא סובר שהוא ואפשר כפשפה משנה כתב ורביע החם כדאיחא ליה דמזי המועד במול ראשון הסגר של שביעי מל שאם שמשמע סוגיא שם ויש .להחסיר לו נזקק י
תר: נתבאר צרעת מהלכות ס׳ פרק אבל כלל מאין אין דמתניסין דמנמים אין יו כו׳. נשים משאין ו מיבמין ולא אלמנות לא בתולות לא במועד נשים נושאין אין ח׳:) (דף שם ו

מפני

ומותר יד

עושין טו

משנה לחם
ר ג סו א  תפילין לכתוב שמותר דכשם הרא״ה בשם ה״ה כתב .וכו׳ במועד לכתוב ו

 בעושה אלא אינה שמשנתנו וכו׳ חורה בספרי להגיה מוהר כך לעצמו ומזוזה
 אפילו מגיהין ואין שאמרה למשנתנו אמר דאיך וקשה י״ח:}. (מ״ק כדאיהא לאחרים

 מדסליג כותב אימ לעצמו דאפילו ליה סבירא מ״ק ע״כ הא לאחרים בששה היא אמס אות
 א״כ־ לעצמו כותב אינו ומזוזות דבחפילץ ומדאשמעינן לעצמו. כותב ואמר יהודה ר׳ עליה

א נמי אמס אות מגיהין אין  לעצמו להגיה מותר שיהא ליה ליח דהא לעצמו אפילו מ
 הדין הוא לעצמו לכתוב דאסור דלרבק משמע לעצמו תפילין לכתוב דמוסר משום אלא

שד .ההגהה  אסור ע״כ דמדספריס ואמר ז״ל ה״ה לדבריו־ ראיה שהביא במה קשה ו
 הכריח לא ואמאי ההגהה הדין הוא כן אם בברייתא תנינש לא דהא משום .לכשב

ם שהכריח מרךשיא הגהה ז״ל ה״ה ד פ ס  בברייתא חני מדלא אסורה ההגהה דע״כ ולימא ה
שהה שתר  ה״ה הדבר הכריח ואמאי לעצמו ומגיה לומר לו דהיה תפילין בכתיבת כמו ב

ה זה הדין ג״כ לו שיש אמר ואח״כ בספרים רל ה ש ה להכריח לו יש הא נ ה ש  מן ה
ם שהכריח הקושיא ספד  ההגהה בברייתא תני דלא לומר יכול שהיה תאמר ואם .ה

 דשביק ל״ל בספרים אבל ההגהה כ״ש מומרת מפילץ דכחיבח דכיון כ״ש דהוי משום
 הספרים שהכריח אמר כתב איך א״כ בספרים פפי לאסור סברא איכא דהא בכ״ש לש

 דתרווייהו דס״ל ודאי אלא לספרים ההגהה בין חילוק יש הא ק בהגהה שאף ואמר
 הדבר להכריח שרצה אומרים היינו אמר מפעם או ז״ל ה״ה כותב היה לא ואילו שוים

 הפעם מענץ הכרח לו יש בברייתא תנינש לא דאמאי הכרח לו שיש דמלבד בספרים
כר.  מאמר אבל אמדבמוה״מ ספר להגיה יכול דודאי הכרס כאן אין בההגהה אבל הנז

 בברייתא תני מדלא אלא שי לא וראייש עצש דכל משמע אחר מפעם או הוא שכתב
ה. קושיא הדרא וא״כ בפעס קפיד ולא ת כ מ  שאמר שמה ראשונה לקושיא לומר ויש ל

ד ר״ל אינה שמשנסט ב  הכי אלא לעצמו כותב אפיע איירי ת״ק מדאי קמא הנא ד
שהה בענץ במשנהט ר״י מדברי לט שיצא הדין קאמר דדוקא לתפילין דומה דץ שא ה

למלך משנה
 לא דדתי^ן דמצורע דיסוייא שיין לא והנא .נוהג טומאתו נימי הא הכא דפשיט היכי כי אסור

חי גני דהנא קאמר מינעיא ;קרננוסיו ישהא שמא למגזר שייך לא נ
לי או ׳ סונל חכמים לו שהסירו והמנודה דתני דמסני׳ ילישנא ו  היא שהפונה אפשר פירושים נ

חי מנודה לכל התירו דמכמים  דאזל אפשר או .נרגל נוהג נדוי דאין אמרו והם נרגל נ
ר הוה ואניי אסיר נדויו נימי והא לו והתירו רננן קמי ואסא דינו לנעל פייסיה נ  דמתני׳■ דפשטא נ

חי חכמים שהתירו היא א נרגל נ  פירוש מוכרח הוה דאז חכמים שהתירוהו קתני מי ליס דחי וינ
חי חכמים שהתירו אניי  ואם דיניה לנעל פייסיה דאזל היא דהכונה ואפשר קהני לו שהתירו נרגל נ

ג. שאינו ולא שנוהג לא כלל ממתני׳ לאוכוחי ליכא כן ה ו  דפירום כתנו ז׳ל המפרשים שכל ומה נ
 דנץ דקאמר יוסן דרג מפשיטותא דנוהג דקי׳ל דכיון משום הוא דיניה לנעל ופייסיה דאזל דמשני׳

כ א'כ נמועד ממונות דיני  לומר אפשר א'נ . דיניה לנעל ופייסיה דאזל הוא דמחני׳ פיחשא ע׳
 נדדו דנוהג גיסא לאידן דוק זיל אדרנא וא׳כ קתני לו שהתירו חכמים שהסירו קתני מי ה׳ק דרנא

: נוהג נדדו נימי הא משמע לו שהסירו נרגלמדקתני
ז  ר״מ דמ״ק פ׳ק משנה .לאנל נהפך חגו ונמצא טמא ימצא שמא נמועד הנגעים אס רואין אין ט

. להחמיר ולא להקל לא וחכ׳א להחמיר לא אנל להקל נסחלה הנגעים אס רואים אומר
א מי  ולא להקל לא אומי יוסי ר׳ להחמיר לא אנל להקל הנגעים את רואים אומר ר׳מ תניא ונג
 ר' ודנרי נמוסגר ל'מ דנרי נראין רני אמר להחמיר אן: לו מקק להקל לו נזקק אתה שאם להחמיר

א אמר נמוחלט יוסי ע נטהור ינ  פליגי כי דחוי פליגי לא כ׳ע ראשון נהסגר חזי דלא פליגי לא כ׳
ר מי שני נהסגר י ומר שתיק טמא ואי טהור ליה אמר טהור אי מלתא סליא נכהן סנ נ  לטהרו ס

מ דנרי נראין רני אמי מר אמר .כסינ לטמאו או  איפכא והתניא כמוחלט יוסי ר׳ ודניי נמוסגר ר׳
 למימרא ליה עדיף דאשתו צוותא סכר ומר ליה עדיף דעלמא צוותא סנר מר דרני אלינא היא תנאי

 קצת להקדים צריך דרש׳י אלינא זו סוגיא לנאר שכדי ודע .וכו׳ אין המטה נסשמיש מוסר• דמוחלט
ל. הסוגיא התנאר ואח׳כ דיש׳י אלינא הקדמות ק נ  נסשמיש אסור המוסגר דרש׳י אלינא והנה נ

ר. ספרו ונימי מותי והמוחלט המטה ש׳י ועוד אסו  מחנות לשלש חון משתלח אינו דמוסגר ס׳ללר
ה. תוך ליכנס מוסר ספרו ונינני משתלח ומוחלט חנ כניסתו הוא דיש׳י אלינא דעלמא צוותא וסי׳ המ

לתוך
 שא ה״ה ששריח דמה י״ל פנית ולקושיא פשוט. וזה כותב לעצמו אבל אסור לאחרים

שרייחא דכיון שהה דין הזכיר לא דאמאי להכריח אבל הספרים בשאר אפילו שהוא מללת אותה הזכיר לא אמאי הכתיבה לין הזכיר ד  עצמו בפני אחר דין דזה הכרח אינו זה ה
:ונכון אמיתי הכרח וזה אסור ספרים בשאר מ״מ כלל אמרו מדלא שאמר עצמו כסיבה של הדין אלא הכריח לא השתא אבל

ז ן ט אי ס משאים ו . במועד מייבמין ואין מי כו׳  דאמר חנינא כרב דפסק נראה ולקמן הרגל שמחת שמציח מפני מ׳) (דף דאמר שנא בר כרבה דפסק נראה דכאן קשה ו
. יערב שלא שנתב וכו׳ שאין לפי כו׳ תק ויש ו הלשץ ואין הך והיינו אחרת בשמחה ויעסוק הרגל שמחה יניח שלא לומר רוצה יערב שלא דקאמר דמאי זה ל

מדוקדק
מיימוניות הגהות

ד תפילין בהלכות עיין [פ] ת׳ ץ ואין [י] 5 ע״ב ,י׳ ׳‘בה? נ תנ ואגרות עד ונו׳ כמועד כו
W פסקי רשות של אגרת פירש ובה״ג אגרת בערך בערוך ובן אלפס ש־״י וכן רשות 

 שלא נותבים נתבים בשאר אבל כותב בשאלתות ובן למכתב אסור דייתקי אבל דרשוותא
 כשינוי לכתוב להחמיר מד%״ם נהג וכן ענ״ל. הילבתא וכן יומי משאר לשנות כדי בדרכן

 וכן והערוך והאלפסי המחבר נרבינו משמע ובתום׳ באמצעיתן ומופרחת שבורות אותיות
 כוכין או רבים ימים לעמוד שראוי אבנים כנין קכר אלא אסור אין [כ] : ע״כ ,בירושלמי

 אחרת בחצר הוא שהמת אע״ם הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין הזח שבזמן מד. .שרי לאלתר עפר למלאותו בעלמא חפירה שלנו קבר כעין דהיינו הבקעה שהיא נברבת אבל
ארון ליה עבדי[ רבנן חנרין חנינא ר' דמך בד כירושלמי כדאיתא חשדא וליכא מפורסם במת חשובין כולן והמתים יודעים נולן בעיר מת ונשיש יחד מישראל עתה רב עם שאץ מפני

:ע״ב ,להקל דשרי ר״מ לגבי כחבמים [ל] J ע׳'ב ,ז״ל טהר״ם של שמד.ות מהלכות כשוקא.

עוז מגדל
תר :י״ח) מגלחין(דף אלו פ' • פרנסתו כדי עד במועד לכתוב ואסור מו  במועד שלום שאלת לכתוב ו

ב :במלאכות הדיוט עד ת אני :וכו' שלום שאילת ז״ל הראב״ד כ התוס׳ בעלי רבותינו אומר ו
 שהן הירושלמי וע״פ מגלהץ אלו סרק שבמשנת רשות אגרות בפירוש ז״ל ר״מ כדברי הסכימו ז״ל

דמ״ק פ״ק .הנישואין בשמחת עד המת צרכי כל עושין : האבד דבר משוס וחשבונות• שלום של אגרות
:ח׳) (דף
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ו נספרי שנמצא מ<! ה׳׳ה 3כמ .ונו׳ ביו״מ שלו שניעי שמל אכל כיצד יח נ  שאם מי
שס הוא כמועד מגלה שהוא כיו״ט להיוח שלו שכיעי חל  אגש או ®פריס ס

 להעמיד כהכ מועד כיח הנקרא שכספר כמכ קנ״כ כשורש המהרי״ק .וגו׳ שיעפא
 והכיכוס והגילוח והואיל כרגל אכילוסו מהג אכל דאין מטעם רבינו שככפרי המטמא

®fe מוהר אכילוחו נוהג כשאינו האבילות מכלל 
 קודם ולנכס לגלח יכול ולא הואיל ולכנס לגלח
 יגלח היאך לחלוק דין לבעל יש ואס הרגל
 מגלח הוא כי נשיבנו אבילותו שלמה שלא ברגל
 .אבילותו ישלים הרגל ולאתר הרגל כבוד מפני
 לשאר ה״ה שלו שביעי שסל הרמב״ם ומ״ש

 למעט אלא שביעי כתב ולא שבעה של הימים
 שהרי אנוס שאינו עיו״ט שלו שביעי חל אס

 מהרי״ק עליו וכתב עכ״ל. במועד לספר יכול
 הוא שהרי הכי דלימא משה לרבינו ליה חס

 נראה ע״כ וכו׳ בהדיא הגמרא כשיטת שלא
 סופר בטעות הענין התולים כיוונו דיפה ודאי

 ליישב דאפשר נראה ולע״ד מהרי״ק. עכ״ל
 שכיעי חל רבינו דנקט כמאי כשנאמר הנוסחא

 דלגלח היתרא משוס לאו ביו״ט להיות שלו
שלשים השלום עד אסור גילוח לודאי נקמיה

 בשמחת החג שמחת תשתכח שלא כדי במו;יד מייבמין
 נשים "ומארסין .גרושתו את מחזיר אבל .הנשואין
 סעודת ולא .אירוסין סעודת יעשה שלא ובלבד במועד.
 י=אין יז :החג בשמחת אחרת שמחה יערב שלא נישואין.

 אדם ישהה שמא גזירה במועד מכבסין ואין מגלחין
 והוא הראשון טוב יום ויבוא המועד לתוך עצמו

מ]  ולבבם לגלח 'לו אפשר שאי מי כל לפיכך .מנוול [
 : במועד ולגלח לבבם מותר זה הרי טוב יום בערב

 או טוב ביום להיות שלו שביעי ־שחל [נ] אבל כיצד יח
אפשר שאי שבת הוא והרי טוב יום בערב להיות שחל

לגלח שם: פמ׳ג סהלא פי׳ טור ב :נטור מ׳ש א

א מחויר אבל לו היא ששמחה מפני  וטעמים אוקמהות הרכה ובגמרא גרושתו. את ס
 הכין ס״ל דרב שם ואמרו אשתו בשמחת ועוסק הרגל שמחת שמניח מפני אמר הונא רב

מארסין :הטעם זה רביט כתב ולזה  י״היס (דף מגלחין אלו פרק .וכו׳ במועד נשים ו
כל פ״ק ומפורש ונו׳ אירוסין סעודת עושין ואין כונסין לא אבל מארסין וברייתא מימרא

 לישא מוהרץ במועד לישא שאסורין שאמרו אלו
תר לבאר רבינו הוצרך ולא הרגל ערב  זה הי
 במועד אלא האימר הזכיר שלא שכיון לפי

מותרין: הרגל שבערב ממילא
ן יץ  מגלחין ואלו פ' ראש .וכו׳ מגלחין אי

 ובגמרא י״ד.) י״ג (דף וכו׳ במועד
 שלא כדי ופירשו אמרין מ״ט אדם כל ושאר

מנוולין; כשהן לרגל יכנסו
 ביו׳׳ט שלו שביעי להיות שחל אבל כיצד יח

 שנמצא מה .וכו׳ בעיו״ם שחל או
 ביו״ט שלו שביעי להיות חל שאס רבינו בספרי
 אגב או סופרים טעות הוא במועד מגלח שהוא
 אבל מהלכות י׳ פ׳ כתב בביאור שהרי שפפא

 או חמישי צ״ל ואין הרגל בערב שלו ששי מל
 גזרת אלא ממנו בטלה ולא מגלח אינו שלישי
ולא ולסוך לרחון מותר ואינו בלבד שבעה

 מיום שלשים משלים יו״ט ולאחר השבעה שאר מפסיק ויו״ט יו״ט שיכנס עד דבר לעשות אלא שלשים גזירת ממנו בטלה לא הרגל לפני ימים משבעה פחות מ® את שקבר דכל
המיתה לו שא״א מי כל וה״ק קתני ולצדדין נקטיה בסמוך לכן קודם שהזכיר דלכבס היתרא משום
להיות שלו שביעי שחל אבל כיצד במועד ולגלח לכבס מותר ה״ז ^יו?׳ס-5מ יזלנלח לכבס
 ומכבסין מגלחין אלו הרי כתב דבריו שבסוף ואע״פ במועד, מגלח שבת שהוא מפני ביום בו לגלח אפשר שאי שבת והוא בעיו״ט להיות חל ואם במועד לכבס מותר ה״ז ביו״ע

שנתבאר כמו יום שלשים משלום עד אסור תגלחת דאילו מכבסין אלא קאי לא ביו״ט להיות שלו שביעי ואחל וכיבוס תגלחת קאי וכו׳ השביה מבית ויוצא הים ממדינת אבא במועד
ודבר

למלך משנה
 יוסי ור׳ דר״מ דפלוגתא תדע ועוד . המעה נהשמיש שמותר מה הוא דאשהו וצוותא המחגה לתוך
 נידו הרשות טומאה סימן כשיראה לשתוק כהן געי דאי ס״ל ור״מ כמוחלט כין שני כהסגר כין הוא
 חדא כתרתי דר״מ עליה סליג ור״י .דאשתו מצוותא ליה ניחא דעלמא צוותא עלמא דלכולי ס״ל וגם

 דעלמא צוותא אי מלתא ליה פסיקא דלא ועוד טומאה סימני כשיראה לשתוק יכול אינו דהכהן דס״ל
 ואיכא דאשתו מצוותא דעלמא כצוותא ליה דניחא מאן דאיכא ליה ואית עדיף דאשתו צוותא אי עדיף
 יכול אינו שהכהן דהיינו כחדא יוסי כר׳ Y0 ורכי . דעלמא מצוותא דאשתו נצוותא ליה דניחא מאן

 אלא . ליה ופסיקא רכי עליה פליג יוסי לר' ליה פסיק דלא כמאי אך טומאה סימני כשיראה לשתוק
 דצוותא מ״ד ואיכא ליה עדיפא דעלמא צוותא דלרכי מ׳׳ד איכא ליה פסיקא מאי דרכי אלינא שנחלקו
שיו : ליה עדיפא דאשתו א. לכיאור נכא כוא ועכ  לא כ״ע שנתנגע מתחלתו כטהור והנה הסוגי
 הכי כלאו הא ליה עכיד קא מאי ליה מטהר דאי תועלת כאן אין ליה חוי דאי ליה חזי דלא סליגי
 כיון מ״מ לשתוק יכול טמא שהוא כו רואה דאס ס״ל דהא הפסד ליכא דר״מ דאליכא ואף הוה טהור

ד אליכא וכי׳ש ליה חזי דלא פשיטא תועלת דליכא  שינא ואפשר ליכא דתועלת ליה חזי דלא יוסי ד
 חל אס דהיינו ראשון ונהסגר . לשתוק יכול דאינו ס״ל דר״י טומאה סימני כו יראה אם הפסד לידי

 סימן נו רואה ואם לו היא שמחה הא ליה מטהר דאי ליה הזי דכ״ע אליכא נחוה״מ שלו שכיעי
 פעם להסגירו דמוכרח יוסי לר' אפילו אלא לשתוק יכול דהא הפסד זה דאין לר״מ מנעיא לא טומאה
 מפסידו שאינו נמצא עומד היה הכלא וכנית היה מוסגר נמי מעיקרא הפסד^דהא חשיכ לא אחרת
 נמוסגר הוא ור״י ר״מ פליגי כי • ההפסד מן ורחוק לשכר קרוה הוא והרי השני זה נהסגר דכר כשום

 אותו דרואין לר״מ ס״ל כחוה״מ י״ג יום שהל דהיינו שני כהסגר והנה . כמוחלט נמי וכן,פליגי שני
 לשלש היז ומשתלח מוחלט הוא הרי יטמאנו שאס משום ישתוק טמא הוא ואם יטהרנו טהור הוא אם

ס״ל מותר הלוטו כימי והשתא כתשמיש אסור היה הסגרו דכימי דאשתו .דנשכדכצוותא ^̂^̂אע״נ
fmm וכן להחמיר ולא להקל הנגעים את רואין ומש״ה דאשתו מצוותא ליה עדיפא

 שנכנס משמחו הרי יטהרנו שאס דרואין ס״ל הנגע נרפא אם הכהן אל להראות ורוצה מוחלט כשהוא
 חלוטו וכימי כתשמיש אסור ספרו דכימי דאשתו צוותא דמפסיד ואף דעלמא צוותא ליה ואית למחנה

 והכא יטמאנו טמא הוא ואם דאשתו מצוותא ליה עדיף דעלמא צוותא דלר״מ כתכנו ככר מותר היה
 לישנא דנקטהאי אלא טמא והשתא טמא דמעיקרא חומרא ליכא דהסא להחמיר ולא לומר שייך לא

כין דר״מ עליה פליג יוסי ור׳ . וכדכתיכנא לישנא האי כיה דשייך שני הסגר משום להחמיר דולא
סימני כשיראה לשתוק יכול אינו דהכהן דס״ל משום עליה פליג שני כהסגר כמוחלט כין שני כהסגר

 חוץ וישתלח מוחלט ויהיה יטמאנו דלמא משוס כלל אותו רואה דאינו ס״ל הכי ומשום טומאה
 גכרא האי רואיןדלמא אין אפ״ה דאשתו כצוותא דנשכר ואע״ג דעלמא צוותא ומפסיד מחנות לשלש
 יטהרנו דאם משוס רואין דאין ס״ל כמוחלט נמי וכן דאשתו מצוותא טפי דעלמא כצוותא ליה ניחא
 לתוך דנכנס דעלמא כצוותא דנשכר ואע״ג כתשמיש אסור ספרו דכימי דאשתו צוותא מפסיד הוא הרי

אין. אין ומש״ה דעלמא מצוותא דאשתו כצוותא ליה ניחא גכרא האי דלמא ספרו כימי המחנה  רו
 פליג ורכי .יטהרנו דלמא מאין אין וכמוחלט יטמאנו דלמא רואין אין שני כהסגר יוסי דלר׳ נמצא
 כתיכ לטמאו או דלטהרו לשתוק יכול דאינו כר״י וס״ל לשתוק יכול דהכהן דס״ל כמאי דר״מ עליה

 רכי עליה פליג עדיף דאשתו צוותא או 2עדין דעלמא צוותא אי לר״י מלתא ליה פפיקא דלא כמאי אך
פסיקא דלרכי מ״ד איכא ליה פסיקא במאי התנאים נחלקו אך עדיף מינייהו הי מלתא ליה ופסיקא

משנה לחם
 גושאין ואין ז״ל רבינו כתב ^שוס מהלכות י׳ דבארק הימה יש מ״מ אבל מדוקדק.

 גם לך ונמנה זאת שבוע מלא שנאמר בשמהה שמחה מערבי! שאין לאי במועד נשים
 ואע״ג בשמחה שמחה מערבין שאין לעי דאמר חנינא ר׳ כדברי והיינו ע״כ זאת את

 מלכהיב לה מפיק דבירושלמי התום׳ כתבו הרי אחריני מקראי לה מפיק דידן דבגמרא
 הונא (רב.) בר כרבה לפסוק דרצה כאן כתב ה״ה דהרי קשה וא״כ זאת שבוע מלא

 התימה עוד להגדיל ויש כן פסק לא אישות בהלכות בפרקי׳ והרי הכין סבר דרב משום
 דאמר הונא (רב) בר רבה בין דאיכא ז״ל האלפסי בסארי ז״ל רש״י בלשון שכתב מה עם

 גדול הפרש בשמחה שמחה מערבין דאין משום דאמר חנינא לרב וכו׳ שמניח משום
 ע״ה המלך משלמה למד שהרי שבעולם שממה כל הוא מערבין אין דלמ״ד הדין בענין
 הוי לא הונא (רב) בר לרבה אבל הרגל שממת עם הביס חנוכת שממת לערב רצה שלא
 לא שמחוה שאר אבל בעבורה הרגל שמחת מניח עליו שחביבה דמחוך אשתו שמחת אלא

 בחגך דהיינו אשה שמחת אלא הזכיר לא נמי דרב משוס דרב דהיינו גמרא וקאמר
 דסם הוא ז״ל.ומוכרח רש״י בדברי שם מפורש כך לא שממות שאר אבל באשתך ולא
 המלך משלמה בשמחה שמחה מערבין דאין למילף גמרא מהדר אמאי חילוק ביניהם אין

ב. כדיליף בחגך מושמחת למילף ליה הוה ע״ה  דאיך ז״ל רבינו בדברי קשה והשתא ר
 נפקוהא דאיכא כיון האחר הגיעם פסק אישות בהלכות ושם זה כשעם כאן פסק

 אבל מערבין אין דאמר כמאן פסק ז״ל דרבינו דודאי לומר ויש .דינא לענין בינייהו
 מוסיף אלא הרגל שמחת שמניח משוס למ״ד מכחיש אינו מערכין אין דאמר מאן מ״מ
 שמחת דמניח זה סעס כאן לכתוב ז״ל רבינו מש לא לכך נמי שמחות שאר דאפילו עליו
 מערבין דאיו טעמא אישות מהלכות י׳ בפ׳ כתב מ״מ אבל מוסכם שהוא כיון וכו׳ יו״ט

 שכתב מה על שסמך לארש הוצרך לא וכאן שמחות בשאר דאפילו הדין שם להודיעט
 יערב שלא ז״ל רבינו כאן שכתב דמה זה דרך כאי ולומר עוד להוסיף אאשר וגס שם.

 מהל׳ י׳ בא' שפסק וכמו מערבין אין דאמר כמאן ואסק יאה מדוקדק לשונו בשמחה שמחה
 וכו׳ תשתכח שלא כתב מיניה ולעיל . בשמחה שממה יערב שלא כאן שכתב וטעמו אישות

 שלא שכתב כאן אבל וכו׳ שמניח הטעם שהוא מוסכם הטעם כתב דלעיל■ משום הוא
 גרושתו מחזיר סעודת דהיינו נישואין סעודת יעשה ולא אמר ועוד ארוסין סעודת יעשה
^ שמחה זו דאין לי  גדולה שמחה כאן דאין כיון החג שמחת תשתכח שלא משום למגזור ו

 משום הוא דטעם ודאי אלא בעבורה המג שמחת ישתכח לא ולכך מועטת שמחה דהיא
 סעודת יעשה דצא פרקין בסוף סבר שמואל דבי דחנא אע״ג בשמחה שממה יערב דשלא

 כאן ז״ל רבינו כתב כך ומאני עליה פליג תשתכח שלא טעמא דמ״ד אפשר אירוסין
 אחר ופעם הכי דס״ל משוס אישות מהלכות י׳ בפ׳ וכדכתב מערבין דאין טעם זה בדין

וצ״ע: שוה איננו זה וכל מוסכם שהוא מאני ישתכח דשלא טעם כאן הזכיר
כל ו

1עדי דעלמא דצוותא ליה מ דברי לו נראו מש״ה4  ומשום ליה טדישא דטלמא צוותא מ'מ דאפתו צוותא ואע׳גדמפסיד דעלמא צוותא ליה דאית לו היא שממה מטהרו דאי משוס אלא מטעמיה ולא במוחלט י'
י דברי לו נראו ובמוסגר במוחלט דרואין איל הכי ׳  דנפכר ואע״ג משתלח ומוחלט משתלח אינו דמוסגר דעלמא צוותא מששיק ונמצא ויחליטנו לשתו־, יכול ואינו טומאה סימני בו יראה משוסדלמא רואין דאין י

 אלא מטעמיה ולאו נמוהגר ר׳מ דברי לו נראו ומש׳ה דעלמא מצוותא עדיף דאשתו דצוותא מלתא ליה פסיקא דלרבי מ׳ד ואיכא .ליה עדיף דעלמא צוותא מותר ומוחלט בתשמיש אסיר דמוסגר דאשסו בצוותא
 אבל .דרואין ליה אית ומש׳יה דעלמא מצוותא ליה עדיפא דאשתו צוותא דעלמא צוותא דמפסיד ואע׳ג דאשתו בצוותא נשכר הוא הרי ויחליטנו טומאה סימני בו ואם"יראה משמחו הרי יטהרנו דאס משום

 דברש״י ואף רש״י לדעת הסוגיא פירוש זהו . דעלמא מצוותא ליה עדיפא דאשתו צוותא מ'מ דעלמא בצוותא דנשכר ואע׳ג דאשהו צוותא מפסיד מטהרו דאם משום מאין דאין ר׳י דברי לו נראו כמוחלט
 הדינים שרשי כפי עצומות קושיות זה פירוש על יש אך זה סגנון כפי יפה מתפרשת הסוגיא פשט כפי והנה . היגיב באר הכל נתבאר שבהרי׳ף ברש׳י בקיצור הסוגיא בפירוש רש׳י דברי באו הגמרא שבנוסחת

ה :השיגוהו התוס׳ וכבר הנ ע ראשון בהסגר דאמר דרבא עלה שפירש״י במה ו  מתחלה בעינו עומד ואם שפיר טהור דאי משוס הוא דרואין וטעמא בחוה׳מ שלו שביעי חל אם דהיינו ליה דהזי פליגי לא כ׳
 דהיינו אחרים טומאה סימני אינא הא הנזשיון קושית מלבד דהא חמיה ואני .דנגעיס ממתני׳ לזה ראיה והביאו הפשיון מחמס מוחלט טמא ויהיה הנגע פשה ,דלמא עליו; הקשו .עומד בניעכל-א-־היה נמי

ראשון בהסגר עליהם שמחליטין מלבד והמחיה לבן שער דהיינו אלו סימנין ושני סובלסו הדעס שאין דבל זהו ראשון בהסגר המוסגר' את מחליטין דאין סובר 'דרש*?!היה סיאכן־לומד וא׳כ .והמחיה לק שער
אפילו

ביימוניות הגהות, עוז מגז
בל ש [מ] :י׳ח) מגלמין(דף אלו פ׳ הכל .בכלי בין עד הוא מחזיר א תר הרצל ערב שגילח דמי מה״ט שר״ל י מו ח ד ל ל לג ד מגלחין אין דמ״ט ברג ע מו ב

 חשיב מדלא חדא בידם הוא וטעות יכנס. לא וזה מנוול בשהוא ברגל יבנס שלא כדי
 שגילח מילתא מוכחא הבא אבל מילתא מוכחא דלא התם שאני תימא ובי במועד לגלח אסור אפ״ח גילח ולא שנאבד הרגל ערב אבדה לו שאבדה הרי ועוד .מגלחין אלו בהדי
רא״ם פסק ובן האלפס פסק וכן [נ] ; ע״כ מהר״ם, וכו׳ אסורין הסריקין כל ויאמרו לאו אם הרגל ערב גילח אם מילתא מוכחא לא ברגל שגילח דלאחר ליתא הא הרגל ערב

: ע״ב ,שבת ערב לרחוץ דמוחר כשבת שלו שלשים שחל אבל
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ה ס מי  דברים שמחמשה שם מפורש ששי ופרק .עכ״ל דברים ממשה בכל בהם ואסור ה
 גזרה מפסיק רגל שאין י״מ;) ודף י״ז: (דף בגמרא כן הוא וסשוש וברור הכפורח אלו

 עולה שביעי יום שלשים בגזרח נהג כבר דאמרינן הרגל בערב שביעי כשמל אלא שלשים
 והוא הרגל בערב שלו שביעי כשחל אלא במועד מגלח אבל שאין מבואר ושם ולכאן לכאן
 וכן כוהיה דקי״ל שאול אבא וכדעת שבס

 בביאור אבל מהלכות י׳ פרק בדבריו מבואר
:ויציב אמת שם שכחב ומה

א ב ה כו׳. ממדינת ו  ואלו י״ג:) (דף במשנה ו
ובגמ׳ הים ממדינה הבא במועד מגלמין

 שיצא והוא הברי דרבנן מסקנא י״ד.) (דף
 והוא לא לשוס יצא אבל למ׳ונות או להרוהה

 ומבית במשנה עוד ,רבינו שכתב כמו לכיייל
 שהסירו ומנודה האסורים מבית והיוצא השביה

:כבוס גבי שם נזכרו וכן במועד מגלחין אלו הרי והוסר לחכם שנשאל ומי חכמים לו
כולן ו

 אלא יילהטייל יצא שלא והוא הים ממדינת והבא לגלח
ה. וכיוצא לסחורה  ומבית [ם] השבייה מבית והיוצא ב

 .במועד אלא התירוהו ולא מנודה שהיה ומי . האסורים
 לחכם נשאל ולא לכבס ושלא לגלח שלא שנשבע ומי

 :במועד ומכבסין מגלחין אלו הרי במועד אלא נדרו להתיר
וכולן :שם וסמ׳ג עור א

 אפשר היה שלא שבח והיה הואיל נמי בעיו״נו להיות שלו שביעי בשחל הוא פשוע ודבר
א :במועד לכבס מותר הילכך מועד קודם לכבס ר מ  שאבדה אומן בעי י״ד.) (דף בג

 מלמא מוכחא דלא כיון דלמא או מילסא מוכחא הוא דאומן כיון מהו הרגל ערב אבדה לו
אבידה לו שאבדה ורואים הרגל ערב אצלו שהכל ספר אומן ופירש״י .תיקו לא הנך כי

 דידוע מגלחין דקסני דמסני׳ הנך כי הוא. ואנוס
 משמע והרא״ש והרי״ף רבינו ומדהשמיפוה .לכל

 והרא״ש רבינו על לתמוה ויש לחומרא לה דנקסי
פסקוה לא למה דרבנן חוה״מ דמלאכת דסברי
עלה בירושלמי גרסינן .וכו׳ שהיה מי :לקולא

 חכמים לו שהתירו המטדה מגלחין דאלו דמסני׳
 בשלא ואי יגלח הרגל קודם לו בשהתירו אי

 יגלח אל כלומר יגלח אל לרגל קודם לו התירו
 קיימין אנן במה אלא הוא אנוס דלאו ברגל

 רבינו מדברי .יום משלשים פחוס נידוי שאין ברגל שלו וחל'שלשים הרגל קודם לו בשהתירו
דן(מ״ק דבגמרא משום הרגל קודם לו שהתירו ירושלמי האי ליה דלית משמע י״ד:) די
 אזל קאמר חכמים לו שהתירו דקחני דאמסניתין עסקינן במועד לו דכשהתירו משמע

ה. ושרו רבנן קמי ואחא דיניה לבעל ופייהיה ה: הירושלמי הוא גם שהשמיע הרי״ף של דעתו וזה אנוש חשיב דינו לבעל לפייס בדעתו היה שלא דכיון דמעמא ונראה לי הז
מוהר

למלך משנה
וגזה אדם גני ממנו שיפרשו כדי בןומאסו להודיע צריך ■ הרי הכי דגלאו כיון טעמא היינו . לרגיס השגר כאן ואין ומיד תכף מחליטו זה הרי מחיה או לגן שער הכהן ראה אס הראיה גפחלת אפילו

 :מעולם אדם גהס נחלק לא קגועוס הלכות והס צרעת טומאת מהלכות רגינדגפ״א וכמ״ש כלל
 משוס לכהן המנוגע מלהראות נמנעץ אנו אץ יושי דלר׳ דש״ל הוא רש״י גדעת אצלי והנראה

 שכגר כיון מלהראותו נמנעין אנו אין ספק דמשוס המסליטו דצר שוס לו יתחדש דלמא
 הוא גזה החלט לידי יגא דגר שוס יתחדש שלא שאף הששא איזו יש שאם אלא מתחלה לכהן נזקק,
 געינו העומד דאין החומש כפירוש שכתג לשיטתיה אזיל ז״ל ורש׳׳י .רואין דאין ואמר יוסי רגי שחשש
 ואם טהור גשיעורו עמד דאס הוא אז שהיה ממה הנגע מראה נשתנה אא״כ פוטרו שני שגוע גסוף
^ לא אס אכל טמא פשה ת ש  אגל שני שגוע כסוף דוקא וזהו מהליטו פשה שלא אף הנגע מראה נ

 על עמדו וככר .מסגירו אלא מהליטו אינו פשה שלא כל המראה נשתנה שלא אף ראשון שגוע כסוף
 זו לסכרא סתירה מהם שנראה המקומות כל אהרןויישכו קרגן רעל והרג הרא׳׳ס הללו רש״י דגרי

 סימני לו יולד שמא הוששין אנו דאין מאין לכ״ע ראשון דכסוףהסגר לרש״י ס״ל זה ולפי יע״ש.
 גגיש הוא והרי שנית יסגירנו דגר שוס לו יתחדש לא ואס מחיה או לכן שער או פשיון דהיינו טומאה

 שלא שאף שני שגוע כסוף אגל .ויטהרנו טהרה סימני לו ימצא ודלמא מקודם שהיה כמו כלא
 • מאין דאין לר׳׳י ליה איש הכי משוס הוא טמא וכמראהו כשיעורו שעמד אלא דגר שוס לו נתחדש

 יתחדש דלמא דחייש אלמא טהרה הימני לו יתחדש דלמא מאין דאין כמוחלט יוסי רכי שחושש ומה
 אלא לכהן אותו מראים אנו אין עצמנו דכל כמוחלט התס דכאני כלל קשיא לא הא . דגר שוס לו

 עושה אינו והנהן שהיה כמו טמא הוא הרי הכי לאו דאי ויטהרנו טהרה סימני לו נתחדש דלמא משוס
אין, דאין קאמר הכי משוס כראייתו 'פעולה שוס  דאי דמאין קאמר ראשון הסגר גגי הכא אכל רו

ל זה .המחליטו דגר לו יתחדש דלמא לחוש לנו ואין שנית מסגירו לאו ואס טוג הרי ליה מטהר  ל
ך :רש״י כדגרי ופרח כפתור  דמוסגר שפירש כמה אם חזקות קושיות רש״י על הקשו ז׳׳ל התוס׳ א
 דגימי ליה דאית מאן דהא זה חילוק מקום כשום נרצצא ולא לו מנין דזו מותר ומוחלט כתשמיש אסור
 ליה תיתי דמהיכא דשרי מוסגר ה״ה גלי לא גלי דלא מאי גלי דגלי דמאי משוס כתשמיש שרי חלוטו
 דימי מק״ו אסור חלוטו דגימי ליה דאית ומאן . ספרו כימי אס כי זה איסור מצינו לא שהרי איסור
 ימי גץ לחלק סגרא אין וא׳׳כ אסורים וכולס ספרו מימי הסגרו לימי ליה עכדינן זה קי׳ו א״כ ספרו

 דגס״ק תימה הוא מחנות לשלש חון משתלח דמוסגר שפירש מה גס . תשמיש לענין הלוטו לימי הסגרו
) (דף דמגילה /  כגמרא ואמרינן ופרימה פריעה אלא מוחלט למצורע מוסגר מצורע גין אין אמרינן ז

 דפירוש כסוגיא אחר פירוש ופירשו פירש״י דחו אלו קושיות מכח ע״כ אשר ,שוין וזה זה שלוח לענץ הא
 מכני ופורש יקרא טמא טמא וגס מוחלט כשהוא כהס מוזהר שהוא ופרימה: פריעה הוא דעלמא צוותא
 למוחלט מוסגר גץ חילוק אין אחר לענץ אכל . זה ככל מוזהר אינו מוסגר וכשהוא חלוטו כימי אדס

 : למחנה חון ומוחלט'משתלחים מוסגר שילוח לענין ואי שרו ומוחלט מוסגר תשמיש דלענץ
 דוקא לאו יקרא טמא טמא וגס התוס' דמ״ש שכתב ז׳ משנה דמגילה כפ׳׳ק תיו״ט להרג וראיתי

 ריהטא לפוס שהתוספות אלא גזה חייגיס הטמאים כל שהרי גמוסגר אף הוא זה דין שהרי
 דצוותא לישנא ליישג אלא גאו לא התוס׳ של עצמן כל שהרי כעיני נראין דכריו אין ולי .כן כתכו

 לית הדגרים אלו שכשגיל ונמצא ממנו אדס כני שיפרשו יקרא טמא כטמא אלא יתיישג ולא דעלמא
 לכל ניכר שיהא כדי הוא נמי דהני דטעמא דסי׳ל דאפשר ופרימה פריעה נמי ונקט דעלמא צוותא ליה

 נקט דקרא דרישא אלא דוקא לאו ופרימה פריעה אם כי דמגילה גפ׳׳ק נקט דלא ומאי . ממנו ויפרשו
ה׳ משנה דכלים וכפ״ק . כמוחלט מיוחד דין שהוא יעטה שפס ועל נמי נקט לח דהא לכלהו וה״ה

כפ״ו ז״ל לרכינו וראיתי .נקט דקרא דרישא אלא דוקא דלאו וכודאי ופרימה פריעה אלא נקט לא
 שהוא עליו העוגריס ומודיע וכו' המוחלט המצורע שיהיה עשה מצות שכתג ו' דין צרעת טומאת מהל'
 המיוחדים כדינים העוגרים דהמודיע זה דין רכינו כתג למה תיו״ט כעל הרג כדכרי ואם טמא

 כסגרת דס״ל ודאי אלא .מהמוסגר יותר המוחלט שחייג מה ללמדנו גא זה כדין רכינו שהרי למוחלט
.איירי דגמוחלט דקרא כפשטיה כמוחלט אס כי גמוסגר אינו יקרא טמא דוטמא זה דחיוג התוס'

טמא וטמא איכא דגמוחלט פעמים כתכו שהרי דוקא לאו התוס' שדכרי לומר יתכן איך ידעתי ולא
 טמא דוטמא מטעמא זה וכל .הסגרו מכימי יותר הלוטו כימי אדס מכני ופורש כתכו ועוד יקרא
 מהל'טומאת כפ׳׳י רכינו כמ״ש כטומאתם שוין והמוחלט המוסגר שהרי טומאה חומר משוס ולא יקרא
 את המטמאים כל אלא כלכד המצורעים ולא ח' דין פרק כאותו רכינו שכתג ומה . י״א דין צרעת
 דאמרינן וכההיא כעלמא אסמכתא הוא מהס שיפרשו כדי טמאים שהס לכל להודיע הייכיס האדם
 טומאה ■יקרא טמא וטמא מהכא אמר אכהו רכי מנין התורה מן לציון רמז ה'.) (דף דמ׳׳ק גפ״ק

 כתג אלא לדכריו טעם נתן לא מוחלט גכי זה דין כשכתג ז״ל ורכינו ,פרוש לו ואומרת לו קוראה
 ולא כשכתג אך • ה' למצות טעס לתת כחיכורו כא לא דרכינו משוס עליו העוכרים ומודיע סתם

 כהם יטמאו שלא כדי הוא חכמים של דטעמס כתג אקרא ואסמכוה מדכריהס שהוא כלכד המצורעים
 צריכים המטמאים דכל דס״ל דנהי הוא התוס׳ כסכרת אצלי והנראה :דכתכנו דציון דומיא אדס כני

 דקרא טעמיה כמוחלט אכל ויתטמאו כהס ויגעו אדם כני יגאו שלא כדי היינו טמאים שהס להודיע
 מכני ומופרש מוכדל שיהא הוא הכתוג עיקר דכל ממנו אדס כני ויפרשו מוחלט שהוא שיודיע הוא
 מכימי יותר חלוטו כימי אדס מכני ופורש התוספות שכתכו וזהו . דעלמא צוותא ליה תיהוי ולא אדם

 כמוחלט אכל מנגיעה אלא ממנו פורשים אינן מוסגר שהוא מודיע שהוא אף הסגרו דכימי הסגרו
 כאותו רכינו ומ״ש . דוקא כמוחלט הוא הצווי עיקר ומ״מ עמו יושכיס שאינן וכל מכל ממנו פורשיס

שמודיע ג״כ כתג ולא ספק שהוא מפני שפם על ועוטה ופורס פורע ואנדרוגינוס וטומטיוס ט' דין פרק

 לאומרו הוצרך לא מדרכנן אם כי זה חיוג שאין אף כדין שם וכמ״ש כזה חייכות הנשים שאין פשיטא
ע : אשה הוא אס אף חיוב לו יש שככר כיון טומטום גכי ד  דהכהן ס״ל ר״מ התוס' דכרי לפי שגס ו

 'פליג ור״י .דאשתו מצוותא עדיפא דעלמא דצוותא ג״כ ליה ואית טומאה סימני יראה אס לשתוק יכול
̂׳ל חדא כתרתי עליה  וס״ל כתיג לטמאו או דלטהרו טומאה סימני כשיראה לשתוק יכול אינו דהכהן דס

 שפירשנו כמו ליה מספקא ספוקי ולאו מלתא ליה ופסיקא דעלמא מצוותא עדיפא דאשתו דצווהא נמי
 לצוותא למיחש דליכא היכא מ"מ דעלמא מצוותא עדיפא דאשתו דצוותא דנהי נמי וס״ל .רש״י לדעת

 פליגי ור״י ר״מ נמי דהתוס׳ אליכא וכן • מועט הפסדי שהוא ואף דעלמא לצוותא לחוש יש דאשתו
 טומאה סימני כשיראה לשתוק יכול הכהן דאין וסי׳ל דרי׳מ עליה פליג ורכי כמוחלט כין כמוסגר כין

 וכסכרת דאשתו מצוותא עד^פא דעלמא דצוותא וס״ל יוסי דר' עליה דפליג מ״ד ואיכא יוסי ר' וכסכרת
עליה פליג ולא דעלמא מצוותא עדיפא דאשתו דצוותא כר׳׳י לרכי ס״ל נמי דכהא מ׳׳ד ואיכא ר^מ
חילק כזה דעלמא לצוותא לחוש דיש דאשתו לצוותא למחש דליכא דהיכא לר׳׳י ליה דאית דמאי אלא

: לחוש ואץ כלל הפסד חשיכ לא דעלמא דצוותא וס׳׳ל עליו לו
 טוכ כרי יטהרנו שאס רואין דבמוסגר סכר דר״מ כנקל הסוגיא כל תתכאר אלו ההקדמות כל פי ועל

 ומפסידו ופרימה כפריעה מחייכו הוא הרי יחליטנו שאס ישתוק טומאה סימני יראה ואם
 ופרימה פריעה דהיינו דעלמא צוותא ונשכר יטהרנו דשמא דרואין ס״ל נמי וכמוחלט . דעלמא צוותא
 יכול אינו דהכהן וס״ל עליו חולק יוסי ור׳ ליה עדיפא דעלמא צוותא דאשתו צוותא דמפסמי ואע״ג
 ויתחייכ ויחליטנו טומאה סימני כו ימצא דלמא רואה אינו דמוסגר ליה אית הכי ומשום לשתוק

 צוותא ומפסיד ספרו כימי כתשמיש נאסר אותו יטהר שאס רואין אין נמי וכמוחלט ופרימה כפריעה
 ליה עדיפא דאשתו דצוותא לר׳׳י ס׳׳ל ופרימה פריעה דהיינו דעלמא צוותא דנשכר ואע״ג דאשתו

 היה טמא דהא להחמיר ולא לומר שייך לא מוחלט גגי התוס' פירוש לפי דגם ודע . דעלמא מצוותא
 כמאי דר״מ עליה פליג ורכי .דרש״י אליכא לעיל שכתכנו וכמו נקט.ליה הסגר משוס אלא מקודם

עליה פליג דרכי מ׳׳ד דאיכח אלא לשתוק יכול אינו דכהן כר״י ס״ל אלא לשתוק יכול דכהן דס״ל
אותו דרואין ■ כמוחלט ר״מ דכרי לו נראו ומש״ה דאשתו מצוותא עדיפא דעלמא דצווהא וס״ל דר״י

 ספרו דכימי דאשתו צוותא דמפסיד ואע׳׳נ ופרימה פריעה דהיינו דעלמא צוותא ונשכר יטהרנו דדלמא
 רואץ דאין כמוסגר יוסי ר' דכרי לו ונראו .דאשתו מצוותא ליה עדיפא דעלמא צוותא כתשמיש אסור
 מודה נמי דרכי מ״ד ואיכא .דגר כשוס נשכר שיהיה מכלי דעלמא צוותא ומפסיד יחליטנו שמא
 לא דעלמא דצוותא סכר דרכי עליה דפליג אלא דעלמא מצוותא ליה עדיף דאשתו דצוותא יוסי לר'

 כלום מפסיד אינו שיטמאנו דאף משוס ר״מ כסכרת רואין דכמוסגר ליה אית ומש״ה הפסד כלל השיג
 צוותא משוס ואי כתשמיש אסורץ וכולם זה כדין שויס שניהם ומוחלט מוסגר דאשתו צוותא משום דאי

 רואין דאין יוסי כר' ס״ל כמוחלט אכל .כלל הפסד חשיכ לא הא ופרימה פריעה דהיינו דעלמא
 . ליה עדיפא דאשתו צוותא דעלמא כצוותא דנשכר ואע׳׳ג דאשתו צוותא ומפסיד יטהרנו דלמא משוס
 שהוא כמוחלט אלא עדיף דאשתו צוותא או עדיף דעלמא צוותא אי לומר שייך דלא יתכאר מ״ש ומתוך
 צוותא ליה אית הפרו וכימי דעלמא צוותא ול״ל דאשתו צוותא ליה אית דכהחלטו ספרו לימי מהחלט נעתק

 לא להחלט נעתק שהוא כההגר אכל . עדיף מינייהו הי לומר שייך ומש״ה דאשתו צוותא ול״ל דעלמא
 דעלמא צוותא נמי א׳׳ל וכהסגר דאשתו צוותא א״ל כהחלט כין כהסגר דכין משוס לישנא האי שייך

 דהא התוס' שכתכו וזהו . פשוט וזה עדיף מינייהו הי לומר שייך לא וא״כ דעלמא צוותא ל״ל וכהחלט
 אך .וכמכואר קאי אמוחלט ליה עדיף דאשתו צוותא ומ״ס ליה ניחא דעלמא צוותא סכר מר דקאמר

 להיות מצפה היה עתה שעד שיצטער יפסיד וגם וז״ל כמוסגר ר״י דכרי דנראין אמ׳׳ד ההוס' מ׳׳ש
״כ. טהור להיות עתה מצפה ואין טהור  קיימי אינהו דהא אלו דכרים כתכו תכלית לאיזה ידעתי לא ע

 דכמוחלט לר׳׳י ליה אית הכי ומשוס דאשתו מצוותא ליה עדיפא דעלמא צוותא דרכי דמ״ד אליגא
 רואין אין כמוסגר זו סכרא דלפי וא״כ דעלמא כצוותא נשכר מ״מ דאשתו צוותא שמפסיד דאף רואין
 מוסגר גכי אחרים לטעמים איצטריכו למאי וא״כ .דגר כשום נשכר ואינו דעלמא צוותא מפסיד דהא

:וכדכתיכנא פשוטים הדכרים והלא יוסי ר' דכרי לרכי נראו למה
 וככר .פירש״י על התוס' הקשו ליה דחזי פליגי לא כ״ע ראשון כהסגר דקאמר דרכא דכמלתא ודע

 פליגי לא כ״ע ראשון דכהסגר שפירש מי דיש כתכו והסוס׳ .דכריו ויישכנו לעיל כזה הארכנו
 כסוף דהיינו לטמאתו שצריך שעה עד למדרש שייך לא לטמאו או דלטהרו משום הטעם הוי ליה דהזי

 דלטהרו קרא שייך דלא פירוש ע״כ. יטמאנו ולא עוד להסגר הוא ראוי ראשון הסגר כסוף אכל שני הסגר
 ולא יחליטנו או דיטהרנו הכתוג דצוה הוא כזה החלט או טהרה או אלא שייך דלא כזמן אלא לטמאו או

 ולא כעינו הנגע דעמד היכא דהיינו הסגר דהיינו שלישית חלוקה יש עדיין ראשון שכוע כסוף אכל ישתוק
 ומ״מ .לשתוק יכול טומאה סימני רואה אס אף ולפיכך כהכי מיירי לא קרא וא״כ טומאה סימני כו נולדו
 לשמות שיכול ראשון הסגר תהלת היינו ראשון כהסגר שפירש ר״י דכרי דנראין וכתכו דוחק דזה כתכו
 שני כהסגר פליגי כי עדיין הכהן לו נזקק לא שהרי כלל לטמאו או לטהרו השתא שייך לא דהא כהם
 דכתחלת לומר כונתס ואין .ע״ב שני הסגר כסוף וה״ה לשתוק יכול אינו שמא שני הסגר כתחלת והוא

 כתחלה טומאה סימן אינו דפשיון דנהי ליתא ודאי דהא שיחליטנו טומאה לה משכחת לא ראשון הסגר
 וכמ״ש להחליט כתהלה מטמאין ומחיה לכן שער מ״מ כ' דין צרעת טומאת מהלכות כפ״ד רכינו כמ״ש

 דגזרה היא התוס' כונת אלא .מקראי להו דריש וכת״כ פסוקות הלכות הס אלו וכל י' דין כפ״א שם
הוא. שרואה מה כפי הדין ויפסוק יאמר אלא לשתוק יכול הכהן דאין דמשמע לטמאו או דלטהרו זו

דוקא

מיימוניות הגהות
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 .לשתוק יכול אינו שני שבוע גפוף בין ראשון בשבוע בין ולפיכך כבר דהסגירו לעומאה משנזקק דוקא
 חזי לכ״ע בהחלה הכי ומשוס הנגע ראה לא כאלו ליה הוה לשתוק יכול שיסגירנו קודס בתחלה אבל
 לשתוק. הוא רשאי לו שנזקק דקודס שתיק טומאה סימני ביה חזי ואי משמחו ה״ז ליה מטהר דאי ליה

 למחיה ולא לבן לשער לא התוס׳ חששו לא דמעולם התוס' בדברי אחר פירוש לומר הייתי סבור ועוד
 הקשו לא לפירש״י כשהקשו וזהו .לפשיון אם כי לאלו השש לא יוסי דר' וס״ל מחודשים דברים שהם

 לטמאו שייך לא דהא ליה חזי בתחלה דהיינו ראשון בהסגר דה״ק ר׳י פירש ולפיכך .מפשיון אס כי
 אין מחיה או לבן שער משום ואי בתחלה טומאה סימן אינו פשיון משוס דאי לטומאה למיחש דליכא
 מ״מ אבל .פשיון השש משום רואין שני.אין הסגר בתחלת אבל .בתחלה מאין ומש״ה להם לחוש
 הכהן לו נזקק לא שהרי שכתבו דבריהם דייקי והכי גתהלה שכתבנו מה היא האמיתית הסוס׳ כוונת

: יע״ש דברים של לעומקן ירד לא ז״ל הלכות חדושי בעל והחכם .עדיין
 פליגי לא כ^ע בטהור רבא דקאמר האי מאי ז״ל ר״י של זה פירוש כפי להלום יכולתי לא ומ״מ

 ראשון הסגר סחלת דהיינו ראשון הסגר שפירש ר״י לדברי שהרי מהו זה טהור ליה חזי דלא
 גריס דלא־ משמע דבטהור רבא דברי פירש לא שבגמרא יובפירש״י ליה גרסי דלא ואולי . טהור היינו

 פליגי במאי ללמדנו שבא רכא לא דאי הוא ומוכרח .ליה גריס הרי״ף שבהלכות בפירש״י אך ליה
 לא ר״י פירוש שכפי דבר סוף .לא או פליגי אי דטהור זו חלוקה למדנו לא למה פליגי לא ובמאי

:וצ״ע ליה חזי דלא פליגי לא כ״ע בטהור דקאמר רבא דברי פירוש ידעתי
ה נ  נסבול מ״מ מהדוחק קצת בו שיש ואף התוס' פירוש כפי הגמרא סוגית לבאר מילין, הארכנו ה

 זו בסוגיא שכתב דנגעים רפ״ג להר״ש שראיתי ודע דהלכתא. אליבא הוא שפירושו לפי אותו
 אס שני בהסגר אף רחמנא תלה בכהן סבר מאין סבר ר״מ שני בהסגר וז״ל בעיני תמוהים דברים
 בסוף לרבויי דאתא כתיב לטמאו או לטהרו מאין אין דאמר ור״י שתיק טמא אי טהור א״ל טהור
 אף טמא אינו שתיק דלכ״ע היא הסוגיא ופשט .ע״כ כהן שתיק אפילו טמא טמא דאי שני שבוע

 הכהן דמחוייב כתיב לטמאו או דלטהרו למשחק מצי לא ולר״י שתיק בעי אי דלר״מ אלא שני בהסגר
 והתוס' רש״י דעת הוא וכן כלל רואין אין הכי ומשוס טהור אס טמא אס הדין לומר הנגע כשיראה

 רבי דהא וכו' בהא ר״מ דברי נראין דקאמר דרבי לישנא הוא הפירושים לכל שהקשה מה אך . יע׳ש
 אינו דהכהן ס״ל ורבי שתיק בעי ואי הדין לומר מחוייב אינו דהכהן דס״ל דר"מ עליה פליג לעולם

 כל בפ׳ בגמרא פריך בזה וכיוצא בזה נראין ואינן בזה יוסי ר' דברי נראץ הול״ל וא״כ לשתוק יכול
 תמצא לא רבי ולדברי וז״ל דבריהם בסוף מ״ש אך .יע״ש בזה נתעוררו כבר והתוס' ק״ט.) הבשר(דף

 לפי' דהניחא דעתם לסוף ירדתי לא ,ע״כ כלל לשתוק רשאי דאינו להחמיר ולא להקל רואין אחד במס
 ואי כלל ליה חזי לא בטהור דאי להחמיר ולא להקל מאין דרבי אליבא כלל לה משכחת לא יש״י

 אך . שכתבנו וכמו כלל ליה חזי לא ובהחלט שני בהסגר ואי ולהחמיר להקל ליה חזי ראשון בהסגר
 הסגר בתחלש להחמיר ולא להקל דרבי אליבא לה משכחת הא ר״י בשם שכתבו התוס' פירוש כפי

 בתחלה הנגעים את מאין אומר ר״מ תנן דבמתני' ודע :וצ״ע למעלה הטעם שכתבנו וכמו ראשון
 ליה חזי דלא פליגי לא כ״ע בטהור דקאמר רבא דברי ליישב יכולתי לא הגירסא היא כך ואס וכו'
 זו חלוקה דרבא במלתיה גרסינן דלא תימא וכי . להקל מאין לר״מ דבתחלה קאמר במתני' דהא

 או לטהרו שייך לא ראשון דבהסגר התוס׳ שהביאו הפירוש לאותו קשה אכתי .פליגי לא כ״ע דבטהור
 ולא להקל ליה חזי לכ״ע וא״פ הסגרים לשני ראוי עדיין דהא שייך דלא בתחלה וא״כ וכו' לטמאו

 להקל מאין ולכ״ע ראשון הסגר תחלת היינו ראשון דהסגר ר״י בשם שכתבו מה כפי וכן להחמיר
 להחמיר ולא להקל לא רואיס אינם דחכמים אליבא דבתהלה דקתני מתניתין להו קשיא להחמיר ולא
 להקל לא מאין אינן ראשון בהסגר דאף וס״ל פליגי וחכמים קאי יוסי דרבי אליבא דרבא תימא וכי
סי. לר' חכמים בין מחלוקת לשים מלתא הך לרבא מנ״ל ידעתי לא .להחמיר ולא ו  אמת הן י

 צריך הדבר עדיין אך ליה נקטי לא עובדיה ורבי הר״ן וכן בפחלה מלת כלל נקט לא דמתני' דבפירש״י
 בד״ה לקמן ועיין (א״ה ודוק בתהלה במתני' גייס דלא דנראה ז״ל לרבינו המשניות בפירוש ועיין תלמוד

:יע״ש) בירושלמי מוכרחת זו דגירסא ז״ל המחבר הרב שכתב ומה
 רואה אתה שאי יום ויש בו רואה שאתה יום יש וגו' בו הראות וביום הטא אמרינן דבגמרא ודע

 ברגל וכן ולכסותו ולביתו לו המשתה ימי שבעת לו נותנין נגע בו שנולד חהן אמרו ומכאן בו
 מכאן והנה .להקל רואה אינו למה לר״מ תימה התוס' והקשו .ע״כ הרגל ימי שבעת לו נותנין

 וע״כ הברייתא על חולק ר״מ בפימש הא גרסי הוו דאי בתחלה כמתני׳ התוס' גרסי הוו דלא הוכחה
 דאי ליה חזי דלא פליגי לא כ״ע בטהור דרבא במלתיה גרסי הוו לא וכן .היא יוסי ר' זו ברייתא

 דלר״מ ליה חזי דלא פליגי לא כ״ע דבטהור דקאמר דרבא מלתיה על זו קושיא הקשו לא אמאי גרסי הוו
 היינו להקל רואה דלר״מ דנהי משוס כלל קושיא ליכא פירש״י דלפי ודע .להקל רואה אינו למה

 שעדיין בתחלה אבל להקל אוהו רואה בשביעי א״כ בתחלה לראותו הוזקק שכבר ראשון בהסגר דוקא
 שלא ומוטב בראייתו נפקותא דליכא מאחר לראותו אותו נזקיק למה טהור הוא והרי אותו ראה לא

 וישתוק אותו יראה שאם ואפשר רש״י בדברי פירושנו בתחלת למעלה שכתבנו וכמו כלל אותו יראה
 טהור הכי בלאו דהא שמחה כ״כ לו אין מטהרו ואי הוא טמא אלמא ששותק שרואה בשתיקתו מצערו

אף לעולם דלר״מ ס״ל הוו הלזו הברייתא ראותם קודם דאם התוס׳ כונת ידעתי לא ומ״מ . היה
והנראה . הכי לקרא דריש דר״מ לן אמר דמאן מהברייתא להו קשיא מאי א״כ להקל רואה בתהלה

 בתחלת דאמרינן ר״מ סברת והיא מלתא תליא דבכהן למימרא קושיא על זו ברייתא הביאו דבגמרא
 כשאר היתה דצרעת זו דטומאה לן סבירא הוה דאי והכונה וכו׳ מלתא תליא בכהן מ״ס הסוגיא

 ממילא דהא להחמיר ולא דאמר במאי ר״מ לדברי חלות היה לא טמאים הס דמאליהן הטומאות
 לר״מ ס״ל הכי ומשום טמא אינו טמא שהוא הכהן יאמר שלא זמן דכל ודאי אלא .החומרא לו באה

 ותירצו מלתא האי דמנ״ל מלתא תליא דבכהן למימרא בגמרא שאלו זה ועל להחמיר ולא להקל רואין
 דאי מלתא תליא דבכהן ש״מ רואה אתה שאי יום יש רחמנא ומדקאמר ברייתא מאותה לן דנפקא

אליבא זה יתכן דאיך התום' הקשו זה ועל טמאוהו שמיא מן והלא לא או רואה אס נ״מ מאי לא
עוד .להקל יראה רואה אתה פאי יום ויש רחמנא כתב דאמאי תיקפי אכתי סברתו כפי דהא דר״מ

 הביש אה ופנו ועוד לראות יכול לעולם להקל רואין הסגר בתחלת דלכ״ע ר״י דפירש למאי הקשו
 היא הבית את דופנו האחרונה זו שקושיא ודע .ע״כ טהור ימצא שמא לפנות טורח למה שיראה עד

 לדידן דבשלמא כלומר דופנו מקרא להם והקשו חזרו הברייתא מדברי בתחלה שהקשו יצחק ולר' לר״מ
 הדין שיאמר צריך הנגע שיראה ומיד תיכף א״כ לשתוק יכול הכהן דאין לטמאו או לטהרו דדרשינן

 לפנות טורח למה יצחק ולר׳ לר״מ אבל יטמא ומיד תיכף הכהן יבא שאם ופנו קרא אמר הכי .ומשוס
:הדין יאמר ואח״כ שיפנו עד ישתוק טמא ימצא ואם טהור ימצא שמא

 לאחר בתחלה הנגעים את רואין אין אומר הכהנים סגן חנינא ר' תנן ד' משנה דנגעים דבפ״ק ודע
 לאחר מעבירין בשבת להיות חל רואין לעולם. רע״א וכו׳ בשבת להיות חל שלו ששבוע השבת

 והנה .ע״כ הרגל ימי כל לו נותנין ברגל וכן וכו' נגע בו שנראה חתן תנן ב' משנה ובפ״ג השבת
 שהוזקק לאחר אבל לטומאה שהוזקק קודם בתחלה דוקא מיירי וכו' ברגל וכן דתנן דהא אמרינן אי
 ור״ע חנינא רבי בה איפליגו קמייתא דמתני' ניחא רואץ ברגל י״ג יום או שלו שביעי חל אס אף

 דדוחין ס״ל ור״ע בשבת ניחול דלא היכי כי עובדא עבדינן דמתחלה חנינא לר' דס״ל דוקא בשבת
 תימא וכי . לטומאה הוזקק שכבר כיון מאין במועד אף דלכ״ע פליגי לא במועד חבל השבת לאחר

 דופנו מקרא או בו הראות דוביום מקרא או דהיינו נפקי קרא מחד הא ממועד שבת נשתנה מה
 דהא לטומאה שהוזקק קודם בתחלה אלא ממעטינן לא קראי מהני דלעולס מפום ליתא הא הבית את

 קא בכולהו בו הראות דוביום נמי וקרא וכמבואר לטומאה שהוזקק קודם מיירי בהחלה דופנו קרא
 אה״נ דופנו מקרא ליה דמפיק דלרבי למימר וליכא . בתחלה מטמאה מחיה דהא בתחנה אף מיירי

 במועד מאין אין דלעולס ס״ל בו הראות דוביוס מקרא ליה דמפיק לר״י אבל בהחלה אלא ילפינן דלא
ויבא בינייהו איכא דורשי! משמעות אמר ואביי בינייהו מאי שאלו בגמלא דהא שנזקק לאחר אפילו

 מאין אם לטומאה היכאדנזקק דהיינו בינייהו איכא טובא שכתבנו למה איתא ואס הרשות דבר אמר
 דשבת וטעמא . לטומאה שנזקק קודם דוקא אלא ממעטינן לא דכולהו דאליבא ודאי אלא במועד אותו
 רבינו וכ״כ . מהדינים לדין דומה הנגע וראיית בשבת דנים דאין דקי״ל משוס היינו בו מאין דאין

 ללמדנו דמתני׳ תנא הוצרך לא בשבת נגע לו דנולד והיכא . שם ז״ל עובדיה ור׳ המשנה בפירוש
 דבשבת ללמדנו התנא הוצרך נפיק לא דמקרא לטומאה הוזכר דכבר בזה אך .נפקא דמועד מק״ו" דהא

 באופן ור״ע חנינא ר' שנחלקו אלא בשבת דנין שאין מפני מאין אין לטומאה הוזקק שכבר אף
 נפלאת לא דנים דאין משום הוא וביו״ט בשבת הנגעים את רואים דאין דטעמא דכתיבנא והא .התקנה

 כדן דהוי מטעם שהוא ז״ל הראשונים מן כתבו ביו״ט מומין רואין דאין דקי״ל בכור גבי שהרי היא
ס שם כתב לא ז״ל שרבינו ואף .לחכם סכין מראין אין זה דמטעס כתב והרז״ה הדין את ^  אלו ט

 הוא בנגעים אבל .הדין את דדן טעמא שייך לא ביו״ט דשרי נפש אוכל שהוא דבדבר דס״ל אפשר
 . יע״ש בהחלה אלא למתני' פירשה לא איך ותראה המשנה פירוש הר״ן מ״ש ועיין לכ״ע ברור טעם

 רבי בין יהודה רבי ובין לטומאה שנזקק לאחר אף מיירי וכו' ברגל וכן דתנן דהא אמרינן אי אך
 משוס זו בינייא בגמרא אמרו לא הכי ומשום לטומאה שנזקק לאחר אף ילפינן דמקרא ס״ל כולהו

 נמי בשבת כ״ש א״כ לטומאה שנזקק לאחר אף מיניה דילפינן ס״ל דופנו מקרא לה דמפיק למאן דאף
 במועד ולא בשבת זה מחלוקת ור״ע חנינא רבי קבעו לא למה לתמוה יש וא״כ .קראי מהני נפיק
 הללו משניות שתי רבי קבע למה ועוד . מועד נפיק לא משבת אבל בשבת מכ״ש ילפינן ממועד דהא
 דשבס בטעמם *ולא בדינם לא שוים דאינם ודאי אלא נינהו טעמא מחד דכולהו כיון מקומות בשני
 לטומאה שנזקק לאחר בין לטומאה שנזקק קודם בין כולל זה וטעם בשבת דנים דאין משוס טעמא הוי
 קודס אלא שייך לא זה דטעם וס״ל יטמאנו אם במועד יצטער שלא משוס הוא דמועד טעמא אבל

 חלקם הכי ומשום . יטמאנו אם עצבון כאן אין טמא הוא שכבר שנזקק לאחר אבל לטומאה שנזקק
ה: זה ראי דנא לומר מקומות בשני הללו משניות לשני רבי איז כר

טמא. ימצא שמא במועד הנגעים את רואין אין שכתב בפרקין רבינו דברי לבאר נבא בוא ומעתה
 הסגל של ז' חל דאס דמשמע סוגיא שם ויש וז״ל ה״ה וכתב . לאבל נהפך חגו ונמצא

 דחכמים דאליבא סובר שהוא ואפשר כפשטה משנה כתב ורבינו התם כדאיתא ליה דחזי בחוה״מ ראשון
 רבינו בדברי שהבין ונראה . ע״כ יותר נתבאר צרעת טומאת מהלכות ופ״ט כלל רואין אין דמתני'

 הוא והדבר . במועד שלו דחלז' היכא דהיינו לטומאה שנזקק אחר אפילו כלל הנגעים רואין דאין
 לכל כולל הוא במועד הנגעים רואין אין דלעולם ס״ל דרבינו כפשטס הס הדברים. דאלו אצלי תימה

 בימי בתשמיש ואוסרו יטהרנו שמא משום הוא הטעם והתם רואין אין במוחלט אף א״כ הזמנים
 שהרי זה טעם שייך לא במוחלט והרי טמא ימצא שמא רבינו כתב ואיך לעיל שכתבנו וכמו ספרו
 במוחלט ז״ל דרבינו לזה הרב יאמר ואולי .יטמאנו אם דבר שוס לו יתחדש ולא מעיקרא היה טמא
 רבינו נקט לא ומש״ה ליה עדיפא דעלמא דצוותא משום במוחלט ר״מ דברי לו דנראו כרבי פסק
 מוחלט ויעשנו יטמאנו שמא הסגר בתוך או בתחלה אלא שייך לא זה וטעם יטמאנו דשמא טעמא אלא
 צרעת טומאת מהלכות פ״ט רבינו בדברי השגיח לא דאיך תמהני אך דרואין, לרביגו ס״ל במוחלט אבל

 הרכ כדברי ואס חוה״מ של הדין כתב ואח״כ ובשבת ביו״ט הנגעים רואין דאין כתב בתחלה שהרי
 גבי שכתב המשנה שבפי' רבינו בדברי השגיח לא איך ועוד לחוה״מ ושבת יו״ט בין חילוק שוס אין

 אותו לומר ז״ל רבינו דהוצרך וכ״ת המועד דחול מטעמא ת״ל דנין דאין משום רואין דאין ויו״ט שבת
 בשבת יטמאנו דשמא טעמא שייך דלא משום המוחלט את האין דבמועד דאף מוחלט משוס הטעם

 וא״כלא שם וכמבואר במוסגר כ״א מיירי צא במתני׳ התם דהא האליתא .דנין דאין משוס רואין אין
 שהביאן צרעת טומאת בהלכות שם. בכ״מ מרן על התימה יגדל ועוד :דנין דאין שסמקוסלטעמא היה

 ולענין כתב ואח״כ . ליו״ט דה״ה לרבינו ומשמע וז״ל וכתב בשבת האין לאין דנגעיס דפ״ק מתני'
 את האין אין בהוה״מ דאפילו דאמרי כחכמים דהלכה ומשמע דמו״ק בפ״ק במשנה איפליגו מוה״מ־
 הס ודבריו . ע״כ וכו' יו״ט מהל' בפ״ז וכ״כ רבינו שכתב יו״ט בכלל הוי דחוה״מ ומשמע הנגעים
 ראי ולא חוה״מ נכנס יו״ט בכלל דאיך תימה דבר הוא יו״ט בכלל הוי דהוה״מ דמ״ש דמלבד תמוהים

 דמאי דמוכח חוה״מ של הדין כתב לזה שתיכף רבינו בדברי השגיח לא איך קשה תו .זה כראי זה
 ראשון בהסגר בגמ' ואמרינן שם מרן כתב ועוד .בכלל חוה״מ ואין דוקא הוא יו״ט בתחלה דקאמר,

 דברייתא אתנא אלא קאי דלא שסובר ואפשר רבינו השמיטו למה לתמוה ויש וכו' פליגי לא כ״ע
 ליה חזי לא ראשון בהסגר אף דלרבינו שכתב כאן ה״ה דברי הן והן . ע״כ דמתני' אחכמיס ולא

 הוא ויו״ט בשבת דדוקא ס״ל ז״ל דרבינו בעיני והנראה .זה פירוש על התימה מן שיש מה כתבנו וכבר
 1כמ דהוי משוס רואין אין החלט לאחר ואפילו בסוף ולא בתחלה לא כלל הנגעים את רואין דאין

 כולל והוא ויו״ט משבת חוץ הנגעים את רואין יום בכל בתהלה וז״ש . בשבת דנין דאין וקיי״ל דין
 אין לטומאה שנזקק קודם בתחלה דדוקא ס״ל בחוה״מ אך . אלו בזמנים נגע יראה שלא זמן לכל

 משנזקק אבל בהחלה אלא אינו זה וטעם לאבל נהפך חגו ונמצא טמא ימצא דלמא משום רואץ
 ס״ל לא דאשתו וצוותא דעלמא דצווהא הטעמים ואותם בחוה״מ אותו רואין טמא הוא שכבר לטומאה

 דלא ביאר כבר מ״מ בהוה״מ רואין אין דלמה הטעם הזכיר שלא אף צרעת טומאת ובהל' . כלל
 כתכ ועלה לטומאה שנזקק קודם בתהלה דהיינו נגע בו שנראה חתן כתב שהרי בתחלה אלא מיירי

ה : בהחלה ג״כ דהיינו ברגל וכן מ  נגעים דמס' המשניות דמלבד הוא זה לכל לרבינו שהביאו ו
 זה רבינו שהכריח נראה עוד וכמש״ל שוה טעמם ואין שוה דינן אין וחוה״מ דשבת זה כל דמורות

 שהיא נראה זו וגירסא בהחלה הנגעים את מאין אומר ר״מ תנן דמ״ק דפ״ק דבמתני׳ דראה משוס
 הוקשה עוד . בפחלה גרס לא בברייתא ואילו המעיין שיראה וכמו ס5 הירושלמי מדברי מוכרחת

 אומרים יוסי ור' וחכמים קאמר ולא דר״מ פלוגתיה בר לר״י דוקא הביא דברייתא תנא דלמה לרבינו
מ נראין ואמר הברייתא על סברתו קבע רבי זה דלמה לו הוקשה ועוד . להחמיר ולא להקל לא  דב

 אשר .וכו' חכמים דברי נראין ולימא אמתני' סברתו ק?ע ולא במוסגר ר״י ודברי מנוהלט ר״מ
 והוא .דברייתא לפלוגתא דומה אינו דמתני׳ דפלוגתא ז״ל רבינו הכריח אלו הכרחיות כל מכח

 דרשי הכמיס אבל שתיק בעי דאי משוס להקל מאין סבר דר״מ לטומאה שנזקק קודם נחלקו דבמתני'
 זה לטומאה דנזקק היכא אבל יטמאנו שמא משוס כלל מאין דאין אמרו ומש״ה לטמאו או לטהרו

 דאף ס״ל דר״מ ואף ולהחמיר להקל דרואיס דהיינו בהפך ס״ל דחכמיס משים במשנתנו נזכר לא
 בתחלה אלא צער דליכא אלא הכי ס״ל לא חכמים יצערנו דשמא להחמיר מאין אין לטומאה משנזקק
 לטומאה דמשנזקק משום בתהלה אס כי להחמיר ולא להקל. דולא סברתם קבעו לא חכמים ומש״ה

 לטומאה משנזקק דאף לר״מ מודה דר״י והוא מחלוקת הביא דברייהא תנא אך להחמיר אף דרואין ס״ל
 ולא להקל לא קאמר ואיהו להקל מאין דאמר במאי ר״מ עם שחולק אל.א יצערנו דלמא מאין אין

 לטוינאה שנזקק לאחר ס״ל'דאף איהו דגם דברייהא עליה ״סברתו וקבע רבי בא זה ועל . להחמיר
 דקאמר רבח דברי וכל . בזה דבריו לו נראו ולא בזה דבריו לו דנראו אלא יצערנו דלמא שייך לא

 איכא לטומאה משנזקק דאף סבר דקא דברייתא עלה אלא שייכי לא פליגי לא ובהא פליגי בהא
 לא דמתני' לחכמים אבל .דאשתו צוותא משום או דעלמא צוותא משוס או יצערנו דלמא למיחש

 טמא דכברהוא משנזקק אבל שנזקק קודם דוקא בתחלה אלא צער דליכא סברי דאינהו כלל זה שייך
 רבינו ופסק .כלל ס״ל לא דאשתו וצוותא דעלמא וצוותא יטהרנו אולי דרואין במוחלט וכ״ש רואין

 וזה שכתבנו וכמו אזלי בשיטתייהו דנגעיס דהמשניות משוס ואי מתני׳ סתם דהיא משוס אי כחכמים
 רבינו דברי אלא בזה אצלי שיעמוד מי ואין הדבר. נכון אמש והנה ז״ל רבינו בדעת פשוט שהוא נ״ל

 דהמשנה דס״ל דמשמע וכו׳ שגי בהסגר בראייתו הוא ומחלוקתם שכתב דמ״ק בפ״ק המשנה שבפירוש
 זה שאין נ״ל אבל .ומרן ה״ה ממ״ש ג״כ והפך מ״ש הפך וזה מיירי קא גוונא ^בחדא והברייתא

 והטעם . המשניות בפירוש ממ״ש הפך כתב בחיבורו שרבינו רבים במקומות שמצינו לפי מהקושי
 פסולת מתוך אוכל בו-ובירר להעמיק הגדול החיבור עשה ואח״כ המשניות פירוש עשה בתחלה שרבינו

:שכתבנו מה פי על אס כי מתיישבים אינם רביע שדברי דבר סוף • מהם כאחד זה וגם
ונול
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. שהיה וכולן יט ו׳ נ  להס שיש אע״פ והמצורע והנזיר אסורין גלמו ולא לגלח פנאי להם היה אבל אנאי להם היה בשלא במועד לגלח מוחרין שאמרו אלו י״ז;)כל שם(דף בריישא ו
כל :קרבנוהיהן ישהו שלא מוהרין גלחו ולא לגלח פנאי  שהנומא לפי לדבר והמעס לסהרסו משומאשו והעולה והמצורע והנזיר במשנה גורס רבינו הנראה לפי . היוצא ו

 בתספורת מוהר במועד ישלו שביעי חל שאס שערו כל יגלח השביעי ביום דנשיב לניהרשו מעומאשו העולה ומצורע גרסינן הכי כשב ז״ל רש״י אבל הרגל. קודם להשקשע לו אין
עכ״ל. קרבנושיו ישהה שמא גזרינן ולא ז״ל: אחרים למפרשים ראישי וכן שאסורין גלחו ולא לכן קודם לגלח יכולין שהיו לשהרה מפומאה שהעולין מדבריו נראה וכו׳

שמואל _אמר י״ד.) (דף שם .וכו׳ שנולד קטן

ט  גלחו ולא הרגל קודם לגלח פנא' להן שהיה וכולן י
 בין תגלחתן זמן שהגיע והמצורע הנזיר אבל .אסורין
 להם'פנאי שהיה אע״פ הרגל קודם בין המועד בתוך

 היוצא וכל .קרבנותיהן ישהו שלא במועד לגלח מותרין
 שנולד וקטן . במועד לגלח מותר לטהרתו מטומאתו

 ואנשי .במועד לגלחו מותר המועד לפני בין במועד בין
 מפני לגלח מותרין המועד בתוך משמרתן ששלמה משמר
יימותר כ • שלהן בשבת לגלח אסורין משמר שאנשי
] .מועד של בחולו שפה ליטול ע  שער האשה ומעברת .בכלי ואפילו צפרנים וליטול [
 ופוקסת כוחלת במועד. תכשיטיה כל ועושה .בכלי בין ביד בין הערוה ומבית השחי מבית

: במועד לקפלו שתוכל והוא בו וכיוצא בסיד עצמה וטופלת פניה על׳ סרק ומעברת
חקלנ שס: א«ורפי׳ הזביס פמ׳ג

טולמותר כ לי  ההלכות כלשון כשב ורבינו .אסמניס שהוא או האפילה שמעכבת דדוקא שכתב מי ויש .מועד של בחולו שפה לגלח שמותר י״ח.) (דף שם והגמ׳ ההלכות' מסקנת .וכו׳ '
ה :בהלכות העלו כך הצפרנים ודין .מושר גונא בכל שבמועד ואפשר ש עו ר׳ במועד תכשיטיה כל אשה עושה ח׳:) (דף פ״ק משנה • וכו׳ אשה ו

 במועד לגלח מושר במועד הנולד קטן
 ואישימא דאמימר י״ד:) (דף שם ואמרו וכו׳
 במועד לגלחו מושר קטן הכי מחנו שישא רב
 ופסק מעיקרא. שנא ולא במועד נולד שנא לא

 ועוד דבריהם בשל להקל בשרא כלישנא רבינו
 להאי מסייעא כפשטה דבריישא השם דמשמע

 נראה מ״מ סייעשא להאי דדמו ואע״ג לישנא
שי :להקל אנ  י״ז:) (דף שם .וכו׳ משמר ו
 שם ופירשו בגלוח מושרין והכהן האבל שנא
 קא דלא דידן ושנא ברגל משמרתו דשלמה כגון

 וכו׳ פרקים בג׳ דשנן כיון סבר ליה חשיב
 ושנא לגלח ואסור משמרתו שלים דלא כמאן
 .ומושר ליה שלמה מיהא משמרתו סבר ’ ברא

 כמותו שהלכה שכמו ברא כתנא רבינו ופסק
 בכהן כמותו הלכה כן למעלה כנזכר באבל

מקדש: ביאת מהלכות פ״א פסק וכן

 כשבו 'מדלא .בחוה״מ שפה ליטול מותר כ
 כל הנחה ורבינו והרא״ש הרי״ף

 . בדאביטול בנמ׳ גורסים שאינם נראה שמעכבת
 הוא וכך בלבד לזויש מזויש שפה אלא ספרא

 כווהיה דהלכשא וסברי בגמרא דידן בנוסחא
 מותר הצדדין מן שאף סוברים שהם ומשמע

 ירוחם רבינו וכ״כ מעכב שאינו אע"פ לגלח
;מדבריהם שנראה

ומי

משנה לחם

 כשחצ גזרינן ולא כלומר וכו' קרבנותיו ישהה שמא גזרינן ולא ע״ב) י״ז (דף ^"ל
 סשהה המועד קודם לגלם פנאי לו יהא דדילמא משום לגלח אסור שיהא במועד שביעי

 ליישב לי נראה זה .קרבמתיו ישהה דשמא משום גזרינן לא ודאי דלהא המועד עד
 אע״ג וכו' מדבריו נראה ז״ל ה״ה שכתב ומה .מיושב ואינו נאות אינו ומ"מ הלשון

דוקא דהיינו ז״ל לרש״י ס״ל שם דגם לומר יש לעהרה מעומאה והעולין גריס דבכיבוס

 תסוד לא אשה אומר יהודה ־'
מפני

ט ן י ל כו ר אכל אסורים גלחו ולא המועד קודם לגלח פנאי להם שהיה ו  זמן שהגיע והמצורע מזי
 במועד לגלח מותרים פנאי להם שהיה אע״פ הרגל קודם כין המועד כתוך בין תגלהתס

פ' במתני׳ מתבאר זה כל • במועד לגלח מותר לעהרתו מטומאתו היוצא וכל קרבנותיהם ישהו שלא
והנזיר ופי' .ז׳׳ל הרץ גירסת היא כך לטהרתו מטומאתו העולה והמצורע והנזיר דתנן מגלחין ואלו

 שערו כל את יגלח השמיני ביום דכתיב לטהרתו מטומאתו העולה ומצורע בחוה״מ נזירותו שהשלים
 דהוא הרגל קרבנותיו,עד לשהויי אתי דלמא גזרינן ולא בתספורת מותר בחוה״מ שלו שביעי וכשהגיע

 גזרינן דלא הר׳׳ן שהזכיר זה שטעם אלא הרי׳׳ף שבהלכות בפירש״י הוא וכן • עי׳כ ממלאכה בטל
 וסיים רש״י בשם זו גירסא הביא בפרקין ה׳׳ה אך . רש״י הזכירו לא קרבנותיו לשהויי אתי דלמא

 לאשמעינן מתני׳ אצטריך דמאי להם שהוקשה לפי זה לטעם והוצרכו . קרבנותיו ישהא שמא גזרינן ולא
 פנאי לו היה שלא כיון הרשות דבר שהוא הים ממדינת הבא דהשתא במועד מגלחין ומצורע דנזיר

בא ועכשיו מקודם להם נמנעת היתה שהתגלחת ומצורע נזיר במועד הגילוח לו הותר הרגל קודם לגלח
.קודם לגלח יכול דהיה היכא אפילו לאשמעינן דאיצטריך וכ״ת .דשרי מיבעיא ׳ מצוה ואיכא זמנה

 .כלל לאוכוחי ליכא דממתני' משמע מברייתא ופשטוה י״ז.) (דף בזה נסתפקו בגמרא דהא ליהא הא
 מקודם פנאי להם היה שלא אף ומצורע נזיר דהני דסד״א משוס דאיצטריך לומר הוצרכו ומש׳׳ה
 והרב . גזרינן דלא קמ״ל הרגל קרבנותסעד להשהות יבאו דלמא במועד יסתפרו שלא עליהם דניגזור

 כשחל גזרינן ולא כלומר וז׳׳ל וכתב קרבנותיו ישהא שמא גזרינן ולא שכתב רש״י דברי הבין ל״מ בעל
 המועד עד וישהה המועד קודם לגלח פנאי לו יהא דלמא משוס לגלח אסור שיהא במועד שלו שביעי
ל זה .קרבנותיו ישהה דשמא משוס גזרינן לא דלהא  :ע׳*כ מיושב ואינו נאות אינו ומ״מ הלשון ליישב ל
א ל  לגירסת ואף , הגירסאות לכל לאומרו אנו מוכרחין זה שטעס בזה דעתו נחה לא למה ידעתי ו

 שאר דהשתא למיתני איצטריך אמאי ומצורע דנזיר קשה מ״מ מטומאתו והעולה דגריס רבינו .
 משוס במועד דמגלחין אמרינן בהתגלחתס מצוה השתא וליכא הרגל קודס לגלח יכולים שהיו הטמאים

 רש״י כמ״ש למימר לן אית ע״כ ודאי אלא . מיבעיא ומצורע נזיר הרגל קודם מתקשט הטמא דאין
 להס יהיה דלמא משוס יגלחו שלא עליהס דניגזור במועד זמנס שהגיע אף דהני ס״ד דהוה והר״ן
 גמרא הס הללו רש״י שדברי ז״ל הרב על תמה אני ועוד :לשהויי ואתי הרגל קודם לגלח פנאי

 והמצורע והנזיר ת״ש אביי אמר ברגל צרעתו שינהוג מהו מצורע התס דאמרינן י׳׳ד.) (בדף שם ערוכה
 דלא טומאתו בימי מיבעיא לא קאמר מיבעיא לא ותירצו נהיג טומאתו בימי הא מטומאתו העולה

 .והר״ן רש״י שכתבו הטעם בפירוש לך הרי .ע׳״כ קמ״ל קרבנותיו ישהא שמא ניגזור לטהרתו אבל נהיג
 קרבן להביא צריך דגילח דכיון במועד מגלח יהא שלא ניגזור ודל שכתב שם לרש״י דראיתי אמת הן

 זה ולפי .ע״כ ביו׳׳ט יחיד קרבנות להקריב ואסור ומקריבו האחרון ידט עד קרבנותיו משהה ושמא
 כמ״ש אלא דל ל׳מ בעל הרב שהבין כמו הכונה אין לשהויי אתי דלמא גזרינן דלא במתני׳ רש״י מ״ש

 זו בסוגיא השגיח לא דל שהרב אלא האחרון ליו״ט הקרבן ישהא שמא היא דהכונה כאן רש״י
 פנאי לו יהיה דלמא היא דהכונה כתב ומש״ה ממלאכה בטל שהוא שכתב הר״ן דברי אחר ונמשך
 אלא ראה ולא השגיח לא דל הר״ן בדברי גס דל שהרב אצלי והנראה : המועד קודם לגלח
 למה טעס הוא שמא שכתב דמה הרב וסבור קרבנותיו ישהא שמא גזרינן ולא שכתב רש׳׳י דברי

• המועד עד וישהא המועד קודם לגלח פנאי לו יהיה שמא היא דהגזרה כלומר גזרינן ולא שכתב

שי :ז״ל ההוס' שס שכתבו כמו במצורע אנ  המועד גתוך משמרחן ששלמה משמר ו
 באבל כמוהו שהלכה שכמו ברא כתנא ז״ל רבינו ופסק ה״ה כתב .וכו' לגלח מותרין

 של דבר דהוי משוס באבל כמותו שהלכה למעלה שאמרנו שממעס לומר כונתו • וכו'
 קשה כן תאמר דאסלא ז״ל כונהו לי נראה זה . בכהן כמותו הלכה מהךמעמא דבריהם
באבל: שהכריח כמו דבריהם של דבר דהוי משום בכהן הדבר הכריח לא אמאי

דמתני' דת״ק שכתב מי וראיתי ז״ל ה״ה כתב .וכו' תכשיטיה כל אשה ועושה כ
) קען(דף במועד פליגי לא ור״י בברייתא אמר איך דא״כ וקשה .ע״כ ל:

ומודה
למלך משנה

 דודאי עמו והדין • נאות דאינו כתב זה ועל קרבנותיו ישהה דשמא משוס גזרינן דלא כתב זה ועל
 הדברים הרין דברי כפי אך .קרבנותיו שהה ודאי דהא בזה שמא שייך דלא כלל מיושב אינו הלשון

 פנאי לו יהיה שמא היא דהחששא כלומר עצמה הגזרה היא קרבנותיו ישהא שמא דמ״ש כפשטן הס
 שלא ומה , ממלאכה בטל שהוא ברגל קרבנותיו לשהות כדי מקודם יגלח ולא המועד קודם לגלח
 קשיא לא הא .המועד עד יגלח ולא לגלח פנאי לו יהיה דלמא דס״ד דהיינו בקיצור הטעם אמרו

 מהיכא וא״כ .במועד שלו שביעי שחל לה מוקמי דהכי פנאי לו היה בשלא איירי דמתני׳ משום כלל
 דהיה היכא אטו פנאי להם היה דלא היכא גזרי לא לחכם שנשאל ומי מנודה גבי דהא שנגמר תיתי
 בזמנם מצותן עושים פנאי להם דיש היכא דמסתמא ומצורע נזיר גבי שניגזור תיתי ומהיכא פנאי להם

 יין לשתות כדי עצמו מגלח קרבנותיו שמביא תיכף הנזיר וכן טומאות מקצת ליטהר כדי המצורע
א היא דההששא לומר הוצרכו לזה לחוש. דאין פשיטא וא״כ  לשהות כדי המועד קודם יגלח ^

 על עולה דהיה דהיינו כפשטן הם הדברים ז״ל רש״י ולדברי . ממלאכה בטל שהוא במועד הקרבנות
:האחרון יו״ט עד הקרבנות לשהות יבא שמא במועד יגלח שלא הדעת

א״ת  להם היה שלא היכא דוקא אלא ולמצורע לנזיר במתני׳ התירו דלא הגמרא של הס׳׳ד לפי ו
 דלמא שנגזור תיתי מהיכא א״כ .הרגל עד מטומאתם עלו שלא המועד קודם לגלח פנאי

 לשהות כדי אחת הלוקה יעשה דזה י״ל במועד. לגלח הותר לא לזה והלא יגלח ולא פנאי לו יהיה
 אחרת תגלחת קדמה כבר קרבנות אחריה שהיתה מצורע של זו דתגלחת ידוע שהדבר והוא קרבנותיו

 שנתבאר וכמו שניה תגלחת ומגלח ימים שבעה סופר כן ואחרי הצרוע מן הצרעת נגע שנרפא ביום
 וכול אינו ראשונה תגלחת גילח שלא וכל . יע״ש צרעת טומאת מהל׳ פי״א ריש רבינו בדברי זה כל

 שכתב וכמו שניה תגלחת ויגלח ימים שבעה ישהה ראשונה תגלחת שאחר צריך אלא שניה תגלחת לגלח
 אלא לו עלתה לא בשניה וגלחן ראשונה בתגלחת שערות שתי שייר ואס ג׳ דין פרק באותו רבינו

כ. ומגלח שבעה וסופר נגעים ממסכת בפי״ד הר״ש וכתב ראשונה. היא והרי בלבד אחת תגלחת  ע׳׳
 שיביא כדי במועד השביעי יום שיבא כדי עד לכתחלה הראשונה תגלחתו ישהה שזה אפשר וא״כ

 לעשות יכול שהיה אלא במועד שלו שביעי חל האמת לפי וזה ממלאכה בטל שהוא במועד קרבנותיו
 כל ומיהו . הכא גזרינן דלא קמ״ל המועד קודם שניה תגלחתו חלה היתה ואז בזמנה ראשונה תגלחת

 התגלחת לדחות בידו אין הרגל קודם נזירותו שלמה אס שהרי קשה נזיר גבי אבל מצורע גבי ניחא זה
 לומר אפשר היה טמא בנזיר מיירי דמתני׳ זה דנזיר אומרים היינו ואס .המועד בתוך זמנה שיבא
 ביום אס כי היתה לא טמא דנזיר תגלחת שהרי במועד זמנה שיבא תגלחת לדחות בידו זה דגם

 כדי ההזאה לדחות יכול היה וא״כ י׳׳א דין נזירות מהלכות בפ׳׳ז רכינו וכמ״ש להזאתו השביעי
 טועה זה שיהיה דאפשר הוא הנכון אבל בעיני דוחק נראה זה כל ומ״מ .ברגל השביעי יום שיבא
 דפוס דניגזור וסד״א במועד לגלח הבור יהיה המועד קודם לגלח פנאי לו שיהיה דאף וסובר בדין

:גזרינן דלא קמ׳׳ל זו גזרה משוס במועד יגלחו לא ומצורע נזיר
בגמרא  להם שהיה אע״פ ומצורע נזיר וכו' במועד לגלח מותרים שאמרו אלו כל תניא אמרינן ו

 עד בתגלחתס קרבנותיהס ישהו שלא ופירש״י . ע׳*כ קרבנותיהס ישהו שלא מותרים פנאי
 לא הלכך קראי ביה כדכתיב גילוח לאחר עד קרבנותיהם מביאים אין ומצורע דנזיר הרגל לאחר

שמשהין נמצא במועד להו אסרי ואי רגל קמי עבוד דלא דזמנין רגל מקמי עבדי בדלא להו קנסינן
הקרבנות

עוז מגדל
:ט׳) קטן(דף דמועד קמא ופרק דע״ז פ״ק .במועד לקפלו עד תכשיטיה כל ועושר•

מיימוניות הגהות
 יוסי ור' רבי דברי במועד צפרנים ליטול אסור כך במועד לגלח שאסור כשם ת״ר [ע]

 כן גם וכתב אלפס פר״י וכן במועד יוסי כר׳ פוסקים שמואל ובין עולא ובין כו׳ מתיר
אבל מילי לשאר נגוסטרי בין שאני דלא שפה גבי ליה כדקתגי שרי בחוה״מ אבל באבל אלא בנגוסכרי אסרי ולא דין בית אב אברהם ר׳ כתב וכן שרי בנגוסטרי אפילו דבמועד

 ליטול לנכרית אומרת אבל לנגוסטרי דדמי אסור נמי בסכין ושמא בעצמה בנגוסטרי צפרניה תטול לא בחוה״מ טבילתד• ליל שאירעה שאשה כתב מאינגלטיר״א מאיר הר״ר
 יפה צפרניה תהת תנקר נכרית לה אין ראם וכתב התרומה בספר כתב וכן הדר פרק כדאיתא גזרינן לא מצוה במקום שבות לנכרי דאמירה דכיון בנגוסטרי אפילו צפרנים
נגוסטרי נמי במועד דאמדי מרבותינו ואית וז״ל עליו חולקים שיש באלפס כתב .ע״כ וסכין במספרים שלא שינוי דרך או בשיגיה תגלחם או מתחתם וטיט לכלוך כל ותסיר

ארבע לסימר ה״ל תלת ש״מ מדקאמר כן דאם היא ולא אסור דבנגוסטרי מכלל בשיניה לטיפריה שקלי בחוה״ם יוחנן דר׳ קמיה קאימנא הזה שמן רב מדקאמר וראיה אסור
אלא
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מי כא  5גער אבידה לו שאבדה מי גבי י״ד) מגצמין(דף אלו דבר״פ דע .ונו׳ לו שאין ו
 היה דאנום כ״ע ידעי דלא משוס הוא דאמס אע"פ ברגל להפר אסור הרגל

 אסמר הא ומשני כ״ע ידעי דלא אע״ג לכבסו שמותר אחד הצוק אצא לו שאין ממי פריך
 בחלוקו קבוע הוא שאזורו לומר דהיינו ומשמע עליק מוכיח אזורו אשי רב בר מר אסר עצה

 נועל אמר חלוק ולובש מצוק פושע וכשהוא
 אחר לו שאין וזה בזה וקובעו מזה האזור
 ואזורו מכבסו כשהוא והרואה אזורו עם מכבסו

 פירש״י וכן אחר. מלוק לו שאין יודע יעמו
 לתמוה יש זה ולפי ק״ח.) (חולין הבשר כל בפ׳
 הא השמיכיו למה והרא״ש והרי״ף רבינו על

 אזורו מפרשים שהם וי״ל .עליו מוכיח דאזורו
 אלא לו שאין דמי כאן כדפירש״י עליו מוכיח
 וחוגרו במקכירינו ומתעסף פושפו אחד מלוק

 שאין לכל ומודיע החלוק ומכבס ועומד באזורו
 זה דלפי הערוך פירש וכן אחד חלוק אלא לו

 אסור עליו מוכיח אזורו אין שאס לומר הוא תנאה לאו עליו מוכיח אזורו דאמרינן הא
 לו שאין עליו מוכיח אזורו ומכבסו אחד מלוק אלא לו שאין שכל לומר היינו אלא לכבס
 רב בר מר אמר עלה אהמר הא דאמרינן דמאי מלוק בלא חגור הוא שהרי אמר חלוק
מוכיח אזורו אא"כ התיר לא דר״י לפרושי אהא אשי רב בר שמר למימרא לאו וכו׳ אשי
בסמוך דר״י מימרא אצל אשי רב בר דמר הא לאיחויי לגמרא ה״ל, דא״כ דוקא עליו
חלוק אצא לו שאין מי לכבס שרי אמאי ר״י על הישיבה בני אקשו דכי לומר היינו אלא
רב מר שני אמר חלוק לו שאין יודעים שאינם הרואים מפני לאסור איכא דהא אמד
 שהרי אמר מלוק לו שאין יודעים שמכבסו הרואים כל אמד מלוק אלא לו שאין דכל אשי

 להביא הפוסקים הוצרכו שלא ניחא והשתא באזורו וחגור במקכירינו מעוביף אותו רואים
עצמו ע״י לכבסו אלא ר״י שרי לא דא"כ למידק איכא דאכתי אלא

א  העולים וכל [א] והיולדות והנדות והזבות הזבים כ
 .לבבם מותרין אלו הרי המועד לטהרה-בתוך מטומאה

 .במועד מכבסו זה הרי אחד [צ] חלוק אלא לו שאין ״ומי
 הרי הספג ומטפחות הספרים ומטפחות־ הידים מטפחות

 מותר [י] פשתן כלי וכן .במועד לכבס מותרין [ק] אלו
נתכבסו אפילו תמיד ביבום שצריכין מפני במועד לכבסן

מ׳ג הקלד סי׳ טור א ; עה לאוין פ

 סרק■ ומעברת ופוקסת כוהלה אשה חכשיעי הן אלו •נו׳:) (דף ובגמרא לה הוא שנוול מפני
 משנה הביאו בהלכות וכן רבינו סתם ולזה מותרת זקנה דאפיצו שם ומפורש פניה על

סדה ר׳ תניא שם עוד .בכלל הכל שסתם לפי כפשעה  שנוול מפני תסוד לא אשה אומר י
היא שמצרה אעיפ במועד סופלתו במועד לקפלו שיכול בסיד יהודה ר׳ ומודה לה הוא

 שסיד ונראה זמן. לאחר היא שממה עכשיו
 ור״י ליה שרי דח״ק במועד לקפלו יכולה שאינה
. כת״ק הלכה ופסק ז״ל גיאת אבן וכ״כ אוסרו

 פליגי לא ור״י דמהני׳ דת״ק שכתב מי וראיתי
 הוא מול במועד לקפלו יכולה שאינה סיד דודאי

 שיכולה והוא שכתב רבינו דעת שזה ואפשר לה.
 ואולי כר״י פסק למה שאל״כ במועד לקפלו
 בכלל בברייתא מנו שלא מפני יהודה כר׳ פסק

:בסיד לסוד תכשיפין
 מגלחין באלו משנה .וכו׳ והזבות הזבים בא

 והנדות והזבות הזבין י״ד.) (דף
מי •־ וכו׳ לכבס מותרין אלו הרי לנוהרה מפומאה המולה וכל והיולדות  אלא לו שאין ו

ת :כלשונה שם מימרא .וכו' חו פ ט  הידים מנופחות י״ד.) במשנה(דף .וכו' הידיס מ
 הידיס את בהם שמנגבין מספחות ופי׳ .מותרין ^ הרי הספג ומספחות הספרים ומפפחוה
 נראה הספרים ומטפחות .המועד קודם שנתכנסו אע״פ כבוס וצריכין תמיד מהלכלכין

 התספורת אומני מספחות מפרשים יש אבל .הקדש ספרי מספהות שהוא הירושלמי מן
 מן בצאתם בהן שמתנגבין פי׳ הספג ומטפחת במועד. לגלח שהתירו אותן לספר שצריכין
שם מימרא .וכו׳ כלי וכן :תמיד מתצכלכין לבישה של שאינן אע״ס אלו כל המרחן

:י״ח־) (דף בגמרא
אין

ערב

.חשי רב בר מר דברי
 לכבסו ר״י שרי דלא דאה״נ לומר ואפשר חלוק. בלא מגור בעליו אה רואים אינם החלוק כביסת הרואים שהרי לא אשתו ע״י ואפילו אחר ע״י לכבסו אבל עליו מוכיח אזורו דאז
אזורו ואז עצמו ע״י מכבסו והוא שישמשנו מי לו אין מסתמא אחד מצוק אלא לו שאין דמי ועי״ל משמע. עצמו ע״י לכבסו מוסר אחד חלוק אלא לו שאין דמי ולישנא עצמו ע״י אלא

מוכיח
משנה לחם

לקפלו שיכול בסיד לסוד בברייתא מנו לא אמאי כר״י לן דאית נמי השתא תימא וכי בריש בגמרא שהקשו כמו עליה דפליג מאן דליכא כיון מודה דלמאן יהודה רבי ומודה
 ה״ה דקאמר דמאי לומר ואפשר יהושע. ר׳ ומודה ט״ז)גבי (דף שנתארמלה האשה ארק
 דפליג בעלמא אחר תנא דאיכא ודאי אבל יהודה ור׳ דמתני׳ ה״ק הוא פליגי דלא ז״ל

וכו׳ מנו שלא מפני וכו׳ פשק ואולי כתב עוד .ומודה קאמר הכי ומשום יהודה דר׳ עליה

משנה
 וצא הקרנה זמן לקרנ דמוטג נמוטד מגלח אמרו לשיכך בזמנן השמיני ביום קרניה ואינן הקרבנות

 הוא .מלא מקרא מצורע גני גילוח אחר עד קרננותיהם מניאין דאין פכחב מה והנה . ע׳כ לאחר
 אחר אס כי תגלחת נכתונ הוזכר לא טהור נזיר גני אן .הוא משורש מקרא טמא נזיר גבי וכן

ש׳י(נדף וכמ״ש טמא בנזיר דמתני' לנזיר פירש דרש״י אמת הן .הקרננות ) ר  להר״ן ראיתי אך י׳ז.
 רשאין אינן ומצורע דנזיר זו דברייתא עלה כתב טהור בנזיר מיירי דמתני' דנזיר שפירש דאף

 החטאת דאחר דנזיר נפ׳ו ליה דאית אליעזר כר׳ להר״ן דס׳ל ואפשר . גילוח לאחר עד קרנן להניא
 מגלח השלמים דלאחר ליה דאית לר״י ואף התגלחת אחר היו והשלמים דהעולה נמצא מגלח היה
 נזיר גני ולעולם לחטאת קודמים דהשלמיס המס להו דאית התוספות כסברת דס׳ל אפשר מ'מ

ח שפסק דרנינו אליבא ואף התגלחת אמר היו והעולה דהחטאת נמצא וא״כ טהור פ׳  נזירות מהלכות נ
מ כולם הקרבנות כל אחר היתה טהור נזיר דסגלחת  של הדוד תחת שערו לגלח מצוה דאיכא כיון מ׳
ך תלויים שקרננותיו נמצא השלמים א ת. ח ל מג  לא נזמנן השמיני ביום קרבים ואינם רש״י מ׳ש נ

 במי קיימין אנן שהרי זמנם שהוא השמיני ביום קרבים אינם נמי השתא דהא כונתו הבנתי
 להו קנסינן לא מלכך בקיצור כתב ז״ל והר׳ן .השמיני יום עבר הרי וא'כ לגלח פנאי לו שהיה

 במתני׳ הוזכר לא ז׳ל דהר׳ן דאליבא ודע : צל״ע רש״י ודברי קרבנותיהס נישהו דלא היכי כי
 הנזיר וגרסינן טמא בנזיר איירי מתניתין דרש״י ואליבא דמצורע ראשונה תגלחת וכן טמא נזיר דין

 אס כי העולה קאי לא דהר״ן אליבא אן ומצורע לנזיר העולה וקאי לטהרתו מטומאתו העולה והמצורע
 עובדיה ור׳ . דמצורע ראשונה תגלחת וכן טהור נזיר דין במתני' מוזכר לא דרש׳י ואליבא למצורע

 מסיים פשיטא וא״ת תיו׳ט הרב שס וכתב היי״ף שבהלכות רש׳י וכדברי כהר״ן למתני׳ פירשה ז״ל
 בהדיא דתנן מברייתא מסיק בש׳ס אבל וכו׳ הרגל עד קרבנותיו לשהויי אתי דלמא גזרינן ולא הר׳ן
 ידעתי ולא .ע'כ הר׳ם פסק וכן קרבנותיהס ישהו שלא מותרים פנאי להם שיש אע״פ ומצורע נזיר

 במתניתין קיימי דאינהו אלא ברייתא להן פירשוה הם והלא זו סוגיא ראו לא ומר״ן רש׳י וכי כונתו
 אפילו איירי מתני׳ האמת דלפי אה׳נ אבל פנאי להם היה "נשלא אלא מיירי דלא הס״ד לפי ופירשוה
 במועד שביעי כשחל דאף ולומר והר׳ן לרש׳י שמכריחם מה לעיל כתבתי וכבר פנאי להס בשמיה

ד דהוה לגלח דמוהרים מתניתין אשמעינן  היכא אלא היה לא דמתני׳ חידושא דאס ליגלמו דלא ס׳
 אמש הן ממתני׳ ליה תיפוק מהברייתא הדין לפסוק והוכרח ירמיה רני נסתפק נמה פנאי להם דהיה

: ודוק דהלכתא אליבא המשנה לפרש שדרכו קשה ז׳ל עובדיה דלרביט
ע ד  שהרי מקודם לגלח יכול היה לא זה שהדי במועד דמותרת נ״ל דמצורע ראשונה דתגלחת \

 דאלינא מפני הוא זה דין הזכירו פלא ומה . פרוע יהיה דוראשו מקרא בתגלחת היה מוזהר
 שנתבאר ליטהר(כמו הבא במוחלט ואף דמ״ק פ׳ק כדאיתא במועד הנגעים את רואין אין יוסי דר׳

 למתני׳ פירשוה לא הכי ומשום במוחלט יוסי כר׳ ס׳ל דרבי ליה דאית תנא דאיכא גס ומה לעיל)
וטהר הרגל קודם הכהן שראהו כגון לה משכחת הא הימא וכי פלוגתא דאיכא כיון ראשונה נתגלחת

במועד לכנסו עד כו׳ והזבות הזנץ

עוז מגדל
 :מגלחין אלו פרק ,

: דתעניות בתרא פ׳

 דהוא וכו׳ ופוסקת נוחלת פסיקתא מילהא אלא למטת רצה דלא וי״ל .יהודה רגי דמודה
תני: לא לקפלו דיכול היכא דוקא אלא פקוס דאינו כסיד לסוד אבל ענין בכל

אין
למלך

ע את ל קודם הצפרים ג״כ שהניא לה משכחת גמי וכן .ולהתגלח צפרים להניא רוצה ונמועד מג מ  ה
 •צרעה. עומאת מהלכות פי״א רנינו וכמ״ש זה את זה מעכנין אינם והתגלחת דהצפריס נתגלח ולא
 כיון להתגלח מותרים אינם נהכי מיירי דאי משוס כלל קשיא לא הא .מרן שם שפירש וכמו ד׳ דין

׳ תגלחת גני ודוקא המועד קודם פנאי להם שהיה  משום להו קנסמן דלא אמרינן קרננות דאיכא נ
 נפני ונח״ל נארן נוהגת מצורע מהרת קי״ל דהא כלל קרנן חשיני לא ודאי צפרים אכל הקרכן שיהוי
 חיישינן דלא קשיא לא הא האחרים הקרכנוה שיהוי משוס ליה תיפוק וכ׳׳ת . הנית כפני ושלא הכית

 הניא כשלא מיירי אי אכל והזאה ומכילה תגלחת לאחר דהיינו הקרכנות של זמנן נהגיע אלא אשיהוי
 ליכא כמועד. עלח שלא אומרים אנו ואם הקרכנות זמן הגיע לא עדיין א״כ נתגלח ולא הניא א״נ צפרים
ל. הקרכן שיהוי משוס ל  האמת דלפי משוס ראשונה כתגלחת למתני׳ פירשו לא זה דממעס ואפשר כ
 דאי שניה כתגלחת למתני׳ אוקמוה הכי ומשום המועד קודם לגלח פנאי לו כשהיה אפילו איירי' מתני'

 דלענין לעולם אכל וכדכתיננא כמועד מגלח אינו המועד קודם לגלח פנאי לו שהיה כל ראשונה כתגלחת
 למהרו היא שהראיה כמוחלמ וכ״ש למומאה שהוזקק לאחל* כמועד הנגעים את דרואין דקיי״ל דינא

 :כמועד) מגלח המועד קודם לראות פנאי לו היה שלא כל לעיל כזה שהארכנו (וכמו
 צרעתו שינהוג מהו מצורע כגמרא התם דאמרינן ממאי לזה ראיה להניא נראה היה ולכאורה

.מומאתגנהיג כימי הא למהרתו ממומאתו העולה והמצורע והנזיר ת״ש אניי אמר כרגל
ח. ולא המחנה אל שלאיכא צרעתו שינהוג ופירשי׳י  נימי אכל כמוחלע אלא אינם אלו דינים והנה יגל

 אמרינן דכי ליה דאית משמע נהיג עומאתו נימי הא פשיע כי וא״כ .כמכואר כאלו נאסר לא ספרו
 קרי נמי דקרא משוס הוא לטהרתו דקאמר ומאי ספרו לימי החלט מטומאת היינו מטומאתו העולה

 ונכנס ומושכ משככ ומלטמא ככיאה מליטמא דטהור והיינו וטהר כמים ורחץ וכדכתיכ טהור ליה
 לעולם דלמא תימא וכי . כמגע וכלים אדם ומטמא הטומאה אכ הוא עדיין אכל החומה מן לפנים

 קאמר שניה דכתגלחת היכי דכי פשט מקום ומכל שניה כתגלחת איירי דמתניתין ליה דסכירא
 שנוהגת הטומאה נמי הכי כרגל נוהג ספרו ימי דהיינו טומאתו דכימי דמשמע לטהרתו מטומאתו

 אם המצורע כטומאת כגמרא נסתפקו לא מעולם דודאי ליתא ודאי הא כרגל. נוהג החלטו כימי
 נסתפקו ולא כשנת כין כרגל כין עומדין הס כטומאתס הטמאים דכל פשיטא ודאי דהא כרגל נוהגת

 כתספורת אסור נמי וכן ומוכדל מופרש דהיינו כה נגעו אכלוה מדין אלו דכל וכתגלחת כשלוח אלא
 למה חזרנו וא״כ שכתכנו כמו והטעם כלכד כאלו אלא כטומאה הנעיא פירש לא שרש״י וזהו׳ כאנל

 אלא. דנהיג ודאי הא נהיג טומאתו כימי הא קאמר מאי שנייה כתגלחת איירי מתני' אי שכתכנו
 ללמוד רוצה היה דהפשטן והנראה שכתכנו. וכמו ראשונה כתגלחת איירי דמתני׳ ליה דמשמע ודאי

 למאי נוהג אינו דמצורע איתא ואס כמועד מגלח דהמצורע מדאמרינן כרגל צרעתו נוהג דע״כ
 ומוהר מכטלס הרגל תורה מדין כמצורע המחויינים הדינים השתא כמועד מגלח דהמצורע לומר אצטריך

דניג»ר דס״ד ודחו שיתגלח נרגל שלו שפיעי דחל היכא כ״ש כרגל החומה מן לפנים ולהכנס לגלח
שמא

מיימרגיות הגהות
ת טפחו מ א יו״ט. מערכ עד הספרים ו ש״מ אל

: ע״כ ,רביכו מורי התם כדאיתא דמטגפי תרי ליה אית אפילו אהד אלא יבבס לא

 שכיהא לא מדרשא בבי דנגוסטרי משום בשיניה דנקט והא שרי דבנגוסטרי
 בעל לאיתויי ב״ד אב אברהם רבינו פירש [פ] : ע״ב ,עיקר נראה וכן כתב ובס״ה .עכ״ל

 לכבס אלו לכל שהתירו ואע״ג במועד שמצאתו הכתם ובעלת במועד קרי שראה קרי
חלוק אלא לו שאין כמו לון אמר הן מה קטנים בגדי יוסי רבי קומי בעון ירושלמי [צ]

 בצינעא אלא ברה״ר יספר לא במועד לספר שהתירו אע״פ בתוספתא תניא [ק] ״. ע״ב , אחד אלא יכבס לא ומיהו תדיר ובצואה בטיט להתלכלך קטנים של דרכן כלומר דמי אחד
 כבוד מפני בצינעה בעי לא ולמועד וחול בנתר אפילו כדרבן מכבסין במועד שמכבסים אלו וכל ביתו בתוך מכבס.בצינעה אלא לבויס כלים יוליך לא לכבס שהתירו אע״פ

 מותר במועד לכבס דשרי אלמא׳דהא דכיתנא מנא לה־משיבלי דמפקי טבריה של ימה לי חזי לדידי דאמר הדיא מבר וראיה הנהר על כמל בבית יפה מתכבסין שאין המועד
 לכבס דאסור ס״ל מהר״מ אבל ריב״א פסק ובן דאסור דס״ל ממתני׳ יוהנן לר' ליה דפריך כרבה ודלא יוחנן בר׳ ב״ד אב אברהט רבי פסק וכן [ר] ; מהר״ם עכ״ל בפרהסיא אפילו

̂זה אביי וגם דמתיר יוהנן כר׳ להו סבירא ולא במועד פשתן כלי לכבס דאסור להו סבירא בתראי דהוו ורבא דאביי במועד פשתן כלי  לן לימא מאן טבריה דאנשי אההיא מקי
נהגו ולא ז״ל הרא״ש א׳׳א וכתב לכבסן מותרין פשתן כלי וכל תקל״ד סי׳ הטור [וז■ל :ע״כ ממתניתין, יוחנן לד׳ תסשה דלא אניי מתרץ דלעיל ואע״ג עשר חכמים דבדצון

נן
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 גחנו ולא לכנסו החירו ולאיכר עליו מוכיח
 עצמו ע״י מככסו בין לחלק לפיעוריס דבריהם

:אחר ע״י למכבסו
 הרב כחב .וכו׳ של האחרון יו״ט וערב כג

 האחרון עיו״ס לאפוקי דאחא המגיד
 השוק עימור לענין דהיינו נראה פסח. של

 ולפחות בפרהסיא למכור לענין אבל בפירוח
 יו״ט בערב גם לרה״ר פחוחה אפילו כדרכו

: מוחר פסח של אחרון
נהרות

חג של האחרון טוב יום וערב

ב ן כ  בהלכות ונכהב דמועדא בחולא מינה למזבן שרי שיירחא הדא ובירושלמי .מוהר האבד ובדבר רבה ואמר אסור שהיא כל פרקממיא רבה אמר י׳.) (דף פ״ק .וכו׳ עושין אי
 שהעברת המפרשים וקצת ז״ל הראב״ד פי׳ וכן סחורה ולעשות להשתכר כדי אפילו השיירא מן לקנות שמוהר מפרש שהוא נראה רביט ומדברי .כתבוהו ״לf הגאונים וגם .

 וממכר מקח אלא כאן ואין ביו״ט אפילו אסורה שתהיה גמורה מלאכה אלו בכל שאין לפי בזה והפעם ש״מ בחולו לעכו״ם ברבית שמותר.להלוות להם יצא ומכאן האבד דבר נקרא ריוח
 מן יקנהו לא ואם לתשמישו צריך שהוא מה אלא השיירא מן לקנות התירו שלא כתב ז״ל הרמב״ן אבל .הריוה העברת מפני התירו ש"מ ובחולו יכתוב שמא גזרה ביו״ט מדבריהם שאסור

 נפסד יהא המועד אמר לקנות ויצנירך השיירא
 להרויח כדי אבל עכשיו שמוצאו בערך ימצאהו שלא

 שהעברת לפי אסור בודאי סחורה ולעשות
 להלוות אסור ולפיכך האבד כדבר אינו ריוח

 דברי ממנו ולהפרע .דבריו ע״כ ברבית לנכרי
 להבטיח כדי חובו לזקוף לו מוסר וכן מוהר הכל
 האבד דבר בכלל זה שכל לו חייב שהוא מה
 משנה .וכו׳ לוקחין ואין :הכל לדברי הוא

 עבדים לוקחין אין י״ג.) (דף שהפך מי פרק
 זה אין ופירשו המועד לצורך אלא ובהמה בתים

 ונראה .כדרכו בלוקח אלא השיירא מן בלוקח
 צריך שהוא כיון הדברים שפאר פירושם צי

 הוא רשאי במועד להם צריך שאינו אע״פ להס
 דבר אסור אינו וממכר שמקח לפי לקטתן

 שהוא כל במועד ולפיכך ביו״ט אפילו הורה
 דעת לפי בזול שמוצאו להשתכר או לו צריך

 בתים אבל לקנותו הוא. מותר ז״ל והר״א רבינו
 לא מלתא ואוושא דאוושי כיון ובהמה ועבדים
 לצורך או המועד לצורך אלא לקנות התירו
 בפירוש נ״ל זה .לפנינו שיתבאר כמו המוכר

 ושדות דברים לשאר אלו בין לחלק משנתנו
 דאין למימר איכא ג׳׳כ מלתא דאוושא וכרמים
 לומר שאין לפי להו תנא לא ומתני׳ לוקמין

 לעשות שצריך מה תנא ולא המועד לצורך בהן
ממנו: שיהנה קודם מלאכה בו

ג ת מוכרי כ מ  י״ג:) (דף שם משנה .וכו׳ פי
 מוכרין וכלים כסות פירות מוכרי

 שאומנותן שכל והטעם המועד לצורך בצנעה
 לצורך שהוא אע״פ צנעה בעו השנה כל בכך

ד :מוכרי שהזכירו וזהו המועד צ  הוא וכן הסוכות חג של רבינו ופירש חג של האחרון עיו״ט ושש רבינו ללשון קרוב וכו׳ הפתוחה חנות בגמרא ברייתא . החנות היתה כי
כרי : פסח של האחרון ביו״ט משא״כ הרגל לכבוד השוק אה ומעבירין עצמו בפני רגל הוא הסוכות חג של האחרון שייו״ט לפי כדבריו  .וכו׳ בפרהסיא כדרכן מוכרין תבלין מו

ל :אותם לוקחין היום קדרת לצורך שהבלין ידוע שדבר והטעם בהלכות ומפורש אורחייהו כי תבלין לזבוני שרא יהודה דרב בגמ׳ שם .וכו׳ לנכרי אומר אינו במועד לעשות שאסור כ
:ועושה לנכרי אומר אינו עושה שאינו כל י״ב:) (דף שם ברייתא

ך ל כ כ תר : למעלה נזכר וכבר פרנסתו כדי עושה יאכל מה לו אין שאס מפורש י״ב:) (דף שם .וכו׳ שאסור ו מו  מרב מיניה בעו י״ג.) (דף שם • וכו׳ עני פועל לשכור לעשיר ו
ואסקי( יאכל מה לו שאין שכרו שימול כדי המועד לצורך שאינה מלאכה לעשות הפועל אס לשכור מהו כלומר ובהלכות ,מהו יאכל מה לו שאין פעולה שכר נממן

כו׳. דברים לוקחין וכן :שרי יאכל מה לו שאין פעולה יאכל מה לו שאין המוכר לצורך או המועד לצורך אלא וכו׳ בתים לוקחים אין במשנה שם ו

ב :טוב יום ערב  בין במועד סחורח עושין ייאין כ
 שאינו האבד דבר [ש] היה ואם .לקנות בין למכור

 שבאו שיירות או ספינות בנון המועד לאחר תמיד מצוי
 ביוקר לקחו או בזול ומכרו לצאת מבקשים שהם או

•למכור או לקנות מותר זה הרי  בתים לוקחין ואין .
ג ♦ המועד לצורך אלא ובהמה ועבדים  פירות מוכרי כ

 אם כיצד . המועד לצורך בצנעה מוכרין וכלים כסות
 ואם .כדרכו פותח למבוי או לזוית פתוחה החנות היתה
 אחת ונועל אחת פותח הרבים לרשות פתוחה היתה

 מוכרין תבלין מוכרי .טוב יום כבוד בשביל בפירות השוק את ומעטר מוציא הסוכות
ד ♦ בפרהסיא כדרכן  שאסור וכל לעשותו. לנכרי אומר אינו במועד לעשותו שאסור ̂כל“ כ

 כדי סחורה עושה וכן פרנסתו. כדי עושה זה הרי יאכל מה לו אין אם במועד לעשותו
 אסורה שהיא מלאכה לעשרת יאכל מה לו שאין עני פועל לשכור לעשיר ומותר פרנסתו.

. להתפרנס שכרו שיטול כדי במועד ו  מפני המועד לצורך שאינם דברים לוקחין וכן ב
ה • שיאכל מה לו ישאין המוכר צורך  לעשותה במועד המלאכה על השכיר שוכרין כ
 ינכרי בחול. עושה שהוא כדרך ימנה ולא ימדוד ושלא ישקול שלא ובלבד המועד לאחר

 שהכל . במועד לעשותו אינו,מניחו לתחום חוץ היה אפילו מישראל קיבולת שקיבל
 שאין במועד. לו לעשות הנכרי את שכר שהוא אותו ויחשדו ישראל של זו שמלאכה יודעין

: אסור ולפיכך הקבלן ובין השכיר בין שיש ההפרש יודעין הכל
נהרות

:תקמ׳ג סי׳ עור ד :חקמג סי׳ טור ג :שם סמ׳ג סקמג סי׳ טור ב ;טס לאוין סמ׳ג חקלט סי׳ טור א

דשכר וחסקינן

רי :בחול עושה שהוא כדרך ימנה ושלא ימדוד ושלא ישקול שלא ובלבד המועד לאחר לעשותה במועד קטלת מקבלין י״ב־) שם(דף ברייתא .וכו׳ השכיר שוכרין ?כה כ  שקבל נ
בחש״מ אבל לדוכתא מדוכחא אזלי דלא טובים ובימים בשבתות מילי והני מותר לתהום הון אסור התחום בתוך קיבולה מקבלי שמואל אמר שם .וכו׳ קיבולת

דשכיהי
למלך משנה

דמתני' דמצורע סכור דאכיי הוא והנכון .זה כפירוש דעתי נשיישכה לא ומ״מ .קמ׳׳ל ישהה שמא -
 שניה תגלחת שהיא ספרו ימי לאחר וכן ראשונה תגלחת להתיר וכא החלט מתוך מצורע כין כולל
 הפרו לימי מהחלט דהיינו ראשונה כתגלחת אס התגלחות בשני שייך לטהרתו מטומאתו דקאמר ומאי
 מטומאתו דמדקתני להוכיח רצה זה ועל • הגמורה לטהרתו ספרו מימי דהיינו שניה כתגלחת ואס

 דנוהג משוס הוא טעמא וע״כ לא כטומאתו כשהוא הא לגלח מותר כשעולה דדוקא מוכח לטהרתו
 קודם לגלח יכול היה לא שהרי שרי דהכא פשיטא לגלח דאסור עצמו הרגל משוס דאי כרגל צרעתו
 אלא איירי לא דמתני' נאמר אס אף ומיהו . נקטיה דלחידושא דחו זה ועל . מצורע שהיה המועד

 דמותר פשיטא נוהג ואס כרגל צרעתו נוהג מצורע אס כעו דכגמ' ליישכ דיש נראה שניה כתגלחת
 מדתנן אכיי השיכ זה ועל המועד קודס לגלח יכול היה לא דהא מועד' משוס איסורא וליכא לגלח

 דאס להוכיח רצה זה ועל והר׳׳ן רש״י כגירסת היתה אכיי וגירסה לטהרתו מטומאתו העולה המצורע
 ומדנקט מטומאתו כשעולה בין בטומאתו כשהוא בין כולל והיה לכד והמצורע ליתני נוהג דאינו איתא

 טומאתו כימי מיבעיא לא לומר העולה נקטי דלרבותא דהו זה ועל אסיר טומאתו דכימי משמע העולה
:קמ״ל קרכנותיו ישהא שמא ניגזור לטהרתו אבל כמועד לגלח דשרי ופשיטא נהיג דלא

 העולה והמצורע דגרסי והר״ן רש״י כגירסת הוא כמתני' דהגירסא להוכיח יש זו דמסוגיא ודע
 מלתא והוה לטהרתו מטומאתו והעולה דגריס ז״ל רבינו כגירסת ודלא לטהרתו מטומאתו

 סבור היה מה ברגל צרעתו נוהג דמצורע ממתני׳ להוכיח דרצה אביי וא״ת . שנבאר וכמו אחריתי
 ויוצא היס ממדינת מהבא גרעי וכי פשיטא לגלח מותריס והמצורע דהנזיר דקתני דמתני' בטעמא

 ס״ל דהוה וי״ל .והר״ן רש״י שכתבו ישהא דשמא זה טעס כדעתו עלה לא דהא האסוריס מבית
 אך דקרכנות מצוה שיהוי משוס לגלה מותריס סנאי להס היה דאפילו בהני לאשמועינן מתני' דאצטריך

 דלעוצם ולומר לדחות עיד ואפשר . הא אטו ושניגזור קרכנותיו אד^ ישהה דלכתהלה בדעתו עלה לא
 הכנ כולל והיה והמצורע סתמא לימא דאכתי לפשוט שרצה אלא קרבנותיהס ישהו דדלמא גזרה משוס יגלהו דלא נימא דלא הוא מגלחין ומצורע דנזיר ללמדנו מתני' דאצטריך דמאי אכיי יודע היה

: שכתבנו וכמו ישהה דלמא משוס העולה לא אבל מגלח המצורע דדוקא אומר הייתי העולה קאמר הוה לא דאי ותירצו למעט שבא משמע העולה ומדנקט
 וע״כ והזאה הצפריס הכאת הוא המצורע טהרת והנה המצורע את ומטהרין י״א דין כפרקין לעיל כתב ז״ל ורבינו . שרי במועד זמנה שהגיע כל מצורע של ראשונה דתגלהת לי דנראה לענייננו נחזור

הבאת ליה מהני לא ואי בה נגעו רביס צרכי משוס דהא ליתא הא המועד לאחר יתגלח כך ואחר ויזה הצפרים דיביא ולומר . כמכואר מעכב תגלחת דהא נטהר לא לא דאי תגלחת איכא
הצפרים

עוז מגדל מיימוניות הגהות
 מי פ' הכל .הס' סוף עד בתים לוקחין ואין :י') דמ״ק(דף פ״ק . לקנות או עד סחורה עושין אין האבד דבר קרוי דאין שהפך מי דפרק בירושלמי ומשמע [ש] :עכ״ד] ,להתירם ואין כן

: י״ג) זיתיו(דף את שהפך דאי ידע אין הוא קרן וקרנא אגרא בון בר׳ יוסי ר׳ אמר דגרסינן הקרן פוחתימן אא״כ
דרבינא מעובדא מהנא משמע וכן יזבן לא לא ואי יזבן פוחת.מקרנא והוא מיזבן לא

 יונה רבי דגרסינן שהפך מי דפרק בירושלמי כדאשכחן מותר .המועד בשמחת להוציא כדי בריוח מזומנים לו שיהו בדי מוכר אם אמנם וכו' אקרא בבני זוזי מסיק דהוה
 ר״ת כתב במועד שעושין ההלואה ועל .קונדיטון את שתי במועד לשמוח פי' מועדא את מהדי שרי א״ל במועדא מזבנתן מהו הונא לרב שאל אתא ספרין ליה הוה בוצריה

 דבשאד משום אלא אשי רב ליה שרי דלא אקרא בבני זוזי דמסיק דרביגא וההיא הלואות ולא סחורה של ומתן משא אלא פרגמטיא ׳משום לאסור לו נראה היה שלא בתשובה
מאחר ר״י וכתב .ע״כ ושרו פרגמטיא כעין אינו שלנו הלואות אבל וכו׳ להרויח כדי ביין מעות להם נותן שדרה פרגמטיא כעין היתד. הלואה אותה ליה משתכחא לא ימים

דר״ת

משנה לחם
ב ן כ  זה אין וסי׳ ז״ל ה״ה כחב .וכו׳ לוקהין ואין וכו׳ במועד סמורה עושין אי

 דבלוקח השיירא מן בלוקה איירי דלא דר״ל משמע הלשון וכשט .וכו׳ בלוקח
 כהב דלמכה קשה כונהו היתה זאת ואם לוקהין ובהמה עבדים דאכילו ודאי השיירא מן

 ודאי דהייגו נראה ז״ל רביגו דעה לפי בזול שמוצאו להשהכר או וכו׳ במועד ולפיכך
 ועבדים בתים אבל אמר זה ועל ז״ל והראב״ד רבינו בשם למעלה כמ״ש דשיירא קונה
 מדידיה קשה וא״כ מהני לא בשיירא קנייה אפילו ועבדים דבתים משמע וכו׳ דאוושו כיון

 עבדים אפילו לוקחים דבשיירא דס״ל משום בכך המשנה להעמיד רצה לא דהוא אדידיה
 דכהב דמאי נסעה דלא ר״ל וכו׳ ופי׳ דכהב דמאי לומר יש לכך .הלשון בהחלת כמ׳׳ש
 השיירא מן לוקח שיהא חרסי דבעינן כלומר השיירא מן בלוקה הוא הסועד לצורך

 סגי המועד דלצורך אלא ליהא דהא סגי לבד בשיירא דברים בשאר אבל המועד ולצורך
 או כדרכו לוקח אפילו המועד לצורך שלא לו דצריך דברים ובשאר ועבדים בבהמה אפילו

 אלא מהני חד שום סני לא דלדבריו ז״ל הרמב״ן כדעה שלא הוא זה וכל .הגי להשתכר
 לדעת וא״ה .לעיל לדעתו ז׳׳ל ה״ה כמ״ש השיירא מן ושיקנה לו צריך שיהא בעינן הרסי
 המועד לצורך שלא אכילו בצנעה המועד לצורך מוכרים פירוח מוכרי אמרו איך ז״ל ה״ה
 המועד לצורך דאכילו אשמעינן דרבוחא וי״ל .ז״ל החום׳ שהקשו כמו סגי לו דצריך כיון

ז״ל ה״ה כונס היסה זו נקכיה לרבותא המועד לצורך דנקע האי וא״כ בצנעה צריך
ומ״מ
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 בהוך אפילו בפנת שמותר מה אבל לתהום מון אף במועד אסור התתום במוך בשבת שאסור וכל קרקע קבולת דוקא הוא זה שקבולת ודע אסור. לדוכתא מדוכהא דאזלי אינשי דשכימי
:הארכתי ושם התחום תוך אפילו בשבת שמומר מה שבת מהלכות ששי פרק נתבאר וכבר הוא שפשוס לפי זה לבאר רבינו הוצרך ולא במועד שמוהר ספק אין הסחוס

כו׳. האגמין מן המוששין נהרות א &״ח ק ו מ״  פסקי דלא והוא ובהל׳ .במועד מהן להשקות מותר האגמים מן מיס המושכין נהרוס השלחין בית משקץ משנס על מימרא ד׳) פ״ק(
ם. להשקות מוסר גשמים מי דהיינו האגמים מן נמשכים שלהם שהמיס קענים נהרוס ופי׳ שם כן ומוכיח ה האגם מן פוסק נהר אוהו שאין פי׳ פסקי דלא והוא מ

שמא פסק שאם לפי ממנו נמשך עדיין אלא
 כתב .וכו׳ ̂מן המושכים נהרות א פ״ח

 אומו שאין המגיד־פי׳ ה׳
 משקע ,פירש״י וכך וכו׳ האגם מן פוסק נהר

 מיס שפע זה בנהר שיש אע״פ פנסק הוא שאם
 אסור דלי לצורך במועד לבא יוכל שלא רבים

 ימעה שמא דמיישיק ופעמא ממנו להשקות
 יצערך כך ואחר לדלי יצמרך שלא ויחשוב
 אמרו ולפיכך יתירא נורחא והוי בדלי לדלות
 פסק שלא דכל למיעעי דליכא פסיקתא מילתא

:דלי לצורך לבא א״א
זרעים

שמיני פרק
ת א ת ה  מהן להשקות מותר האגמים מן »המושכין נ

.פסקו שלא והוא במועד השלחין בית
 להשקות מותר ביניהן עוברת המים שאמת הבריכות ובן

 היא ועדיין השלחין מבית שנטפה בריכה וכן מהן.
 והוא .אחרת השלחין בית ממנה להשקות מותר נוטפת

,: העליונה השלחין בית המשקה המעין פסק שלא
 ממקום ידלה לא גבוה וחציה נמוך שחציה ערוגה ב

גדול. טורח שהוא מפני גבוה מקום להשקות נמוך
 אין ג ♦ אסור ליפותן בשביל ואם במועד. לאכלן כדי הירקות להשקות מים לדלות ומותר
̂ם?בור נמוד מתקג^ זה הרי ונתקלקלו עשויות היו ואם ;מים שיתמלאו כדי הגפנים בעיקרי עוגיות עושין ^̂ ̂ט® מורר ”^̂^  לדלות

°(,ףשס דגמרא מסקנא חופר טפח עמוקה היתה כיצד .במועד אותה מתקנין שנתקלקלה המים אמת וכן .במועד ,

 :יתר מורס והוי להשקות כדו למלאת יבא
כן  הבריכות שם ברייתא .וכו׳ הבריכות ו

 מהן להשקות אסור מעיו״ט מים שנתמלאו
 עוברת המיס אמת היתה ואס מועד של בחולו
 רובה שאין אע״פ אשי רב אמר מותר ביניהן

 אמד ביום המים אמש מאותה שותה שדה של
 ת״ר שם .וכו׳ בריכה וכן :רבינו סתם ולזה

 מוסר זו שלחין ביה משדה שנמפה בריכה
 והא והקשו אחרת השלחין בית ממנה להשקות
 היא ועדיין ירמיה ר׳ וסירן דפסקה עבידא

 מעין פסק שלא והוא אביי ואמר מספמפת
:הראשון

. שחציה ערונה ב ט׳  אמר כן על יתר שם ו
ר׳ ערוגה שאפילו בר״ש אליעזר ,

דראב״ד דשגת מעמיקה טפחיים עמוקה היתה ששה. עד בה
r את ישקה שלא ובלבד לאילן סאילן המים את וסושבין w ־ ־■™' ־=;־ *־» מ ־-,6־, .

שלא דאמי הוא דיאנ׳י נכאן רואה אני ראנ׳י משנה את להשקית מיתר לחי. שדיו היתה יאם .השדה כל
קודם שתו דלא זרעיה נמי אמר והוא השדה כל ישקה האלן הד^ר^ס שכל במועד. השדה את *ומרביצין כולה

כזה מתירץ וחכמים במועד אותם ישקה לא המועד ̂ י
ץ :עה לאוין סמ׳ג פקלז סימן עור א וזה בירושלמי. איתא והכי בזרעים כץ באילן כין וכזה א

 מכריע עשאו מי ידעתי ולא ראב״י דברי הופה המחבר
 מגריד רבא על הקשו הלא יאמר ואם • חכמים מדברי יותר למד רבא הלא ראב׳׳י לדעת דמפרש הכריע יהודה רב יאמר ואם חכמים דברי על

עד. השדה את שמרביצין אמר למה א״כ להשקותו אסור שהוא גריד לשדה התרביצא ודמו בגריד נחלקו שלא לפי הקושיא ועמדה דבר וסוף במו
:עכ״ל גדול תקון צריכין הדברים כל

 ליפותן בשביל וחם לאכלן כדי לירקות* מיס
 המועד לצורך צריך • שהוא שכל והטעם אסור
 אינו אם אבל ט מתירין גדול טורח אפילו
 שהיא הדלאה להן מתירין אין המועד לצורך
 פ״ז ראש כנזכר האבד דבר ואפילו גדול מורח

 אס אבל אסור ליפוהן כדי דוקא לאו ובברייתא
 כד שאינו כל אלא בהדלאה מותר נפסדין היו

 ב מסירין שאין השלחין כביס הוא הרי לאכלן
רבינו בדברי הוא וברור ז״ל כתבו כך יסר סורח

ן ג  ודף ב׳ (דף שם .וכו' עוגיות עושין אי
לגפנים עוגיות עושין ואין משנה ד׳:)

 שאס הוא!כדבריו וכן ונתקלקלו עשויות היו אם עתיקי רבינו ופירש מים שיתמלאו כדי הגפנים בעקרי הריצין עוגיאוס ופירוש שרי עתיקי אבל מדמי מילי והני ובהלכות ובגמרא
כן •־ שהיו ממה יוסר בהן להעמיק מותר שאין כתבו עוד .ז״ל כתבו כך מתחלה אותן כעושה זה שהרי אסור _ודאי נכר גומא מקום ואין לגמרי נסתמו  .וכו׳ המים אמת ו
 אמה שיעור ז״ל פירש״י ששה על מעמידה מפח עמוקה הימה שאס אבהו ר׳ אמר מקולקלת מאי ובגמ׳ המקולקלת את וממקנין במועד בסמלה האמה אס עושין אין במשנה

 ששה עד מעמיקה טפח אלא עדיין בה חפר לא אפילו נמי אי ראשון כעומק להעמיקה מותר טפח אלא עמוקה שאינה עד עפר ונתמלאת ששה עמוקה הימה ואס ספחים ששה
יתירא ספח דאיכא כיון דלמא או מעמיק קא חמשה מהו שבעה על טפחים לא נמי עשר שנים על כיפחיס הוא כלום לא שלשה על טפח חצי פשיטא ובגמרא דבריו. ע״כ

שכין : ולקולא דבריהם בשל שהוא לפי להקל רביט ופסק .תיקו טפי. טירחא א׳־כא מו שלא ובלבד לאילן מאילן המים אס מושכין אומר ראב״י ו׳:) (דף שם משנה .וכו׳ אס ו
 בהלכות ופריש מוסר מסוננת שדה הימה ואס הונא רב אמר ובגמרא ובזה בזה מהירי; וחכמים במועד ישקם לא המועד מלפני שתו שלא זרעים כולה השדה את ישקו

 בביס זאת משנה וסי׳ .כמותו כן גם הכריע גיאת אבן יצחק וה״ר הגאונים בין היא ומחלוקת כר״א בהלכות ופסקו יותר טורח שם ואין לחה מטוננת ופירוש ,נצרכה דלראב״י
השלחין בית אחר נמשך זה בפרק שהזכיר מה שכל רבינו מדברי נראה וכן להם מספיק לאילן ״ מאילן המים והמשכת לבד אילנות אלא זרעים ולא ירקות לא שם ואין היא השלחין
ק: בראש הנזכר צין הפר בי ר מ מועטת והשקאה הבעל בית בשדה ר״ל דמועדא בחולא לסרבוצי שרי הרביצא האי שם בגמ' שאמרו שמה וההלכות רבינו שדעת דע .וכו׳ א־ת ו

כןנדחתבהל׳. יאב״י לדעת זה שם בגמרא ודחו  שהפך מי ס׳ הנזכרת ברייתא והיא הפרק ראש אסר נמשך והוא השלחין בית בשדה ר״ל השדה אה ומרביצין רבינו שהזכיר ומה ו
 שהקשה ז״ל הר״א השגת נסתלקה ובזה בכאן רבינו נתכוון ולזה זריעה קודם אפי׳ האבד דבר שהוא לסי ופירוש שלו מיס לעונת משהגיע שדהו אה ומרביצין אבל גבי י״א:) (דף

קר: ההלכות כדעת ז״ל הר״א תירן וכן למעלה כנזכר ר״א לדעת דהרביצא הא דחו ובגמ׳ השדה את שמרביצין ופסק כראב״י רבינו פסק איך עי ו
זרעים

למלך משנה
 כשחל דדוקא נראה ומיהו . כמועד צפרים יניא תכלית לאיזה גילוח דליכא כיון והזאה הצפרים
 דמיא ולא המועד מקודם פנאי לו שהיה כיון מגלח א*נו מקודם נטהר אם אכל כמועד טהרתו

 דאית יוסי כר' קיי״ל דלא לעיל שכתכת למה הוכחה ומכאן . קרננות שיהוי דאיכא שניה לתגלחת
 לא המצורע את דמטהרין זה דין שכתכנו מה לפי דהא כמוחלט אף כמועד נגעים רואין דאין ליה

 מותר הרגל קודם שנרפא דאף י׳״ל עדיין ומיהו , *וכדכתיכנא כמועד הנגע כשנרפא אלא לה משכחת
 שניה כתגלחת דוקא אלא קרכן דשיהוי טעמא לומר כגמרא אצטריכו לא דע'כ משום כמועד לגלח
 ולא המועד קודם לגלח פנאי לו שהיה דכל הדין מן היה וא״כ הקרכן קודם היה דהתגלחת משוס
 שהיתה ראשונה כתגלחת אכל . ליה שרינן קרכן שיהוי דמשוס אלא כמועד לגלח אסור שיהיה גילח
 יכול שהיה כיה קרינן לא צפרים הכיא שלא כל המועד קודם שנטהר אף והזאה צפרים הכאת אחר
 גכי והרי . לגלח כידו שהיה קרינן לא תגלחת לגכי מ׳״מ צפרים להכיא כידו שהיה ואף לגלח

 המועד קודם נדרו על לישאל כידו שהיה דאף ז׳׳ל הראשונים מן כתכו לגלח שלא שנשכע ומי מנודה
 .כמועד לגלח מותר מעשה ע״י אלא ממילא לגלח כידו היה שלא כיון מ״מ דינו לכעל לפייס וכן

 ולפי . לגלח כידו דאין חשיכ צפרים הכאת אחר אס כי לגלח כידו היה שלא כיון נמי הכא וא'כ
המוחלט את רואין דאץ ליה דאית יוסי כר' אף אתיא כמועד המצורע את דמטהרין דהא למימר מצינו זה

משנה לחם
 כיון ובהמה עבדים לקנות מותר אינו הסיירא מן דבלוקח לו דמנין מחוור אינו ומ״מ
 שצריכין מה מנה ולא כסב עוד .כדרכו בלוקח אלא ליה משמע לא מסניחין סוף דסוף

 דכבר לקצור שדה או לבצור כרם דלקח תאמר דאפילו כוונתו וכו׳ מלאכה בו לעשות
 בו לעשות שצריך בדבר להשמיעט התנא רצה דלא נ״ל מ״מ המועד• לצורך ליה אהני

:ממנו שיקנה קודם מלאכה

כו׳. השדה את ומרביצי: ג פ״ח  הבעל בבית דהרבצה ז״ל רבינו לדעת וא״ח ו
 הרי ו׳:) (דף בגמרא כשהקשו א״כ מותרת השלחין ובבית אסורה

 מרביצי[ דאמרה וחדא במועד לא אבל בשביעית לבן שדה מרביצין דאמרה חדא ברייתות
 השלחין בביס איירי במועד בין דמתניתין דהך תירן לא אמאי בשביעית שין במועד בין

 ליה דמשמע וי״ל רצנן. הא ראב״י הא ואמרו דחקו ואמאי לבן שדה הוי ואחריתי
:השלחין בית בין לבן שדה בין כולל הוי במועד בין מרביצים דהך לגמרא

בורות
:ומחגלח עליו ומוין צפרים מביא במועד והשתא המועד קודם נשנעהר ומיידי במועד

.המועד קודם לגלח נידו שהיה כיון במועד לגלח לו אסור המועד קודם הצפרים הניא אם המועד קודם מרפא והיכא מתגלח במועד הנגע דנרפא הינא דדוקא הוא לי שנראה מה העולה הכלל
 אסור נידו היה אם אבל נידויו על או נדרו על לישאל בידו היה שלא במי אלא הותר דלא לגלח שלא שנשבע ומי דמנודה דלמ׳ד במחלוקת תלוי וה המועד קודם הצפרים הביא לא אם אן

ח באורך נתבאר זה ומחלוקת שרי ה׳נ במועד לגלח שרי דלעולם למ׳ד אך . ולגלח צפרים להביא בידו שהיה כיון לגלח אסור ה'נ שהיה אף במועד לגלח דמותייס פשיעא עהור ונזיר עמא ונזיר . נעא׳
:כמבואר קרבנות דשיהוי לעעמא איכא דהא המועד קודם לגלח בידם

לפיכך
עוז מגדל

ת פ״ח רו ה שכין :כ') (דף דמ״ק פ״ק . שכטה טד מטמיקה טד המושכין נ  מאילן המיס את ומו
 השדה את ומרכיצץ כולה להשקות מותר לחה שדה היתה ואס השדה כל ישקה שלא וכלכד לאילן

ב :יתר טורח כהן אין האלו הדכריס שכל כמוטד ת  :וכו' רואה אני ראכ׳׳י משנת ז״ל הראכ׳ד כ
 כר' יצחק רכי רכותיו בשיטת וטמד פסק ז״ל ור״מ דמ״ק פ״ק טיקרה זו הלכה כי אומר ואבי

 טשה ויפה ז״ל שלר״מ רכו מגאש הלוין׳ יוסף רכינו ותלמידו אלפס ר׳י ותלמידו ן׳גיאת יהודה
 המלחמות כספר ז״ל והרמכ״ן המאור כטל בשיטת טמד ז״ל והראב״ד ̂ רבו כלשון לומר אדם שחייב

שכתב כמו ז״ל הוא דטתו אכל כן שפסק הוא Y1 גדולות הלכות וכטל היא ישנה מחלוקת שזו אמר
ר״י

מיימוניות הנחות
 .ע״כ ברכה עליו תבא והמחמיר לאסור בידי אין כן נוהגים אדם בני ורוב מתיר דר״ת
 השבוע-מיד אותו של הרבית שיקהו בחוה״מ למלוין לומר רגיל והיה ס״ה בעל וכתב

 שקבל קתב וראבי״ה דלעיל דירושלמי ההיא כי י״ט שמחת ליתרון אותו ויוציא העכו״ם
 והד להלוות משכה דלא רזימנין ברבית במועד להלוות שמותר תלוי יואל רכובו מאביו
 שהיה בירושלמי דאמר יוסי כרבי שרי כריוח אלא בקרן נפסד שאין ואע״פ האבר כדבר
 יאבד דאמר כר״י ודלא מועט להפסד אפילו דחייש עיקר כל יאבד שלא הבור בתוך יינו
להו משתכהא דלא זימנין דאמר דרבינא להא ודמי מרובה דבר יאבד ואל מועט דבר

ולא


