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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
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ר :למעלה כמכר כראכ״י זה גם .וכו' שלא זרעים ד ת מו ר אה להסנ ו ה  שם .ונו׳ מ
 סכותא למי להו שרא ירמיה ר׳ נהרא לסחופי המלך לכני להו שרא אביי ד':) (דף

ת ;טמימא נהרא למכרא רו ) שם(דף .וכו׳ ומערות שיחין בו  יחיד דשל דגמרא מסקנא ה/
 שאיט אע״פ מים לתוכן וכונסין כצריך, מותרה ממיטה אבל להן בצריך אפילו אסורה מפירה

 לו אין אם דודאי הרמב״ן וכתב .להם צריך
 ובלבד מותרת מסירה אפילו ישחה מה ליחיד

 להרבה מספיק גדול בור לחפור יערים שלא
 ודין ודש שקוצר יאכל מה לו דאין דומיא ימים

 לו ואפשר נהר מי לשתות בשיכול הוא הגמרא
 ורוצה עסקינן הנהרות מן ^דלות ולילך למרוח
 חפירה ולא ממיטה התירו ולזה בארו מי לפתות

 שרגיל ממקום שותה או בבור מים לו יש ואם
 לו בשאין אבל לו אסורה ממיטה אפילו לשהות

 .ע״כ לחשר אפילו לו מותר ודאי ישתה מה
 שאפילו ואפשר בזול מצויין שהמיס לפי לחוש ויש
 הרבה רחוק ממקום אלא ישתה מה לו אין
 רבינו בדעת נראה וזה .מפירה לו התירו לא

שין מלק: שלא עו . במועד נברכת ו כו׳  ו
 וקברין כוכין חופרים אין ח׳:) (דף שס משנה

 נברכת ועושין הסכין את מחנכין אבל במועד
 כובסין בריכת נברכת ז״ל פירש״י וכו׳. במועד

 הגאונים פירשו וכן האי כולי טרחא בה ולית
 שחופרים מפירה והיא כובסין של נברכת ז״ל
 אלא לו שאין ומי פשתן בגדי בה לכבס בה

 הרא״ש אבל .שביעי פרק כמבואר אחד מלוק
 ופירשו זה פירוש על הקשו והאחרונים ז״ל

 שהוא פירש ז״ל והר״א .הקברות מענין שהוא
 הסועד לאחר עד לשעה למת שעושין קבר

 שאסור סבור שהוא לפי נאה קבר לו שיחפרו
 ש״מ בחולו שמת למי אפילו כתקנו קבר לחפור
 שיתבאר כמו נכון זה פי׳ ואין ,בהשגות כמ;׳ש

 תוספת שהוא פירש ז״ל הרמב׳׳ן אבל . בסמוך
 הסתים לצורך והותרה כבר העשוי לקבר מפירה
 ממה אבל המשנה לשון כתב ורבינו .שימותו
 כתבה ולא בורות לחפירה בסמוך שכתבה

 מפרשה שהוא נראה הקברות חפירת בדין למסה
 הרמב״ן כפירוש והעיקר ז״ל והגאונים כפירש״י

:אבארנו ולמטה ז״ל

 טירחא דאיכא היכא וכל כלומר יותר טורח לידי ויבא • וכו׳ שתו פלא זרעים ד
סרמינן: לא פסידא במקום אפילו יתירא

 יהודה שבמקוםר׳ נראה המשנה בפירוש רבינו מדברי וכו׳. מפסידים שהם עכברים ה
 גורס שהוא ונראה כמותם. הלכה ופסק אומרים וחכמים גורס הוא אומר

 הלבן בשדה כשאמרו אלעזר בן ר״ש בדברי
הסמ^ הלבן בשדה אלא אמרו לא כדרכו שלא

 ביה גריס אי ואפילו קאי ואחכמים לאילנות
 ע״כ דהשהא והרא״ש הרי״ף כגירסת כדרכו

 לחכמים נשמע דמדה״ק רבינו סובר את״ק קאי
 איירי כדרכו הלבן בשדה שרי כי דח״ק דכיון
 חכמים כן אם לאילנות הסמוך הלבן בשדה דוקא

 ואסרי מהדרי לאילטת הסמוך לבן אשדה נמי
דאינו

הראב״ד השגת
 כהב .וכו׳ שהו שלא *זרעים

 זה אה שונה הנרייהא הראנ׳ד
 לפני שהו שלא זרעים על

 כל על אוהו שונה והוא המועד
 מדעהו ואולי אילנוה של שדה

ה: למד ז

 *זרעים ד ̂ יותר טורח בהן אין
 לא המועד מלפני שתו שלא

 צריכין שהן מפני במועד ישקה [א]
 .יותר טורח לידי ויבא רבים מים

 ממקום הנהר את להםב ומותר
 י׳בורות שנסתם. נהר ולפתוח למקום
 אותן חוטטין להם צריך היה אם יחיד של ומערות שיחין
 .לכתחילה אותן חופרין אין אבל סדקיהם את ושפין

 *ועושין .להן צריך שאינו אע״פ מים לתוכה וכונסים
עכבריס ה :במועד נכרכת  האילנות את מפסידין שהן ̂י

 כיצד .כדרכו צד האילן כשדה .כמועד אותן צדין
 לשדה סמוך לבן שדה היה ואם .המצודה ותולה הופר

 יכנסו שלא כדי בשינוי’ הלבן בשדה אותן צדין האילן
 שפוד נועץ בשינוי צד וכיצד .ויחריבוה האילן לשדה
 מקומו ונמצא מנתקו כך ואחר בקורדום ומכח בארץ
הן. וכיוצא וגומא בקנים ]3[ אותו גודר או הדיוט מעשה בונהו שנפל גנה יכותל ן גומא:  ב

 כדרכו. בונהו שנפל הצר כותל אבל [ג] . הדיוט מעשה אותו בונה לגג מעקה עשה אם וכן
 או לישב "איצטבא אדם בונה ז :כדרכו ובונהו הסכנה מפני סותרו נוהה* היה ואם [ד]

 כדרכו במועד מתקנן [ה] שנשברו והמפתח והמנעול והקורה והצינור הציר .עליה לישן
 שבורות ודלתות פתוח הפתח יניח שאם הוא גדול הפסד שזה עץ. בשל בין ברזל בשל בין

 יאין ח י שינוי צריך אינו הפסד בו שיש כל בארנו וכבר .שבבית מה כל מאבד נמצא
הראב׳׳ד השגת אי^י♦ ביני! *ואין שימות למת מוכן להיות קבר חופרין

וקודם מעות זה גס הראב׳׳ד כתב .וכו׳ כונין ̂ואין מוסיף כיצד .במגעד מתקנו זה הרי עשוי היה אם אבל
שיקבר לעת נכון שיהיה כדי ממדתו מקצר או במדתו

ה בגס׳ *נוסחתנו ה ׳... .....י' בו ג גו
מוי עי׳ וז :הקמ סי׳ מור ד :שם במור עי׳ ג :הקלז סי׳ עור ב :עה לאוין וסמ׳ג חקמד סי׳ עור א : עה לאוין סמ׳ג הקמו סי׳ מור ו :שם נ

הראב׳׳ד השגת
 מן נמלט לא ז׳ל הראב׳ד כתג .וכו׳ ננרכת *ועושין
 כמו ננרכת סוגרים שהם רגים גו שטועין המעות

 וכי מכין לכל הידועות גדולות טעיות וטעו עוגיאות
 כירושלמי אמרו וכן הקגר חפירת מנין אלא אינה

 גקיע נקרא ספירה גה שהוא כל וכן הגקיע זו נכרכת
 עושין היו והס למת עכשיו עושין שאנו החפירה והוא

 נאה גנין או כון לו שיחפרו עד לקגר קודם אותם
 או כון לו שיעשה לאחר עד כמועד עושין הגקיע ואותו

:עכ׳ל כגודו לפי קגר

הכל

 ו׳:) (דף שם משנה .וכו׳ שהן עכברים ה
העכברים ואש האישות אה צדין

 הוא וכן האילן בשדה אומר ר״י ובקצתן ספרים בקצת מצאתיה כך כדרכו שלא הלבן ובשדה כדרכו האילן בשדה אומרים וחכמים ובשביעית כדרכן הלבן ומשדה האמן משדה במועד
 בן ר״ש הניא תחתיה האדמה את ומרדה בקורדום ומכה שפוד נוע! כדרכו שלא מצודה"כיצד עליה ופורש גומא חופר כדרכו כיצד ת״ר ז׳.) ובגמ׳(דף ר״י בשם בגמרא בברייתא

 דמהניתין כחכמים לפסוק רבינו ודעת .בגמרא ע״כ האילנות אש ויחריבו לבן משדה יצאו שמא לאילנות הסמוכה לבן בשדה אלא אמרו לא כדרכו לבן בשדה כשאמרו אומר אלעזר
 התירו דלא ר״ש ופירש דמהני׳ קמא כתנא ליה סבירא אלעזר בן דר״ש מפרש ז״ל והוא סתם השנויה וכו׳ כדרכו כיצד דת״ר הברייתא מפני כר״י או ספרים מקצת גירסת לפי

 ,רבינו לדעת נראה זה באילנות אלא מפשידין אינן שהן לפי לאילנות בסמוך אלא לבן בשדה הותר לא כדרכו שלא אפילו דאתני׳ הנא לאידך וה״ה לאילנות בסמוך אלא לבן בשדה
 בשינוי אפילו לצוד שלא רבינו לדעת מסכימים שהם מדבריהם ונראה .כדרכו צד לאילנות הסמוך לבן שבשדה אלעזר בן וכר״ש דמתני׳ כת״ק פסקו ז״ל גיאת אבן יצחק הר׳ ובהלכות
:כלל צדין אין סמוכה שאינה דכל נכון זה ואין בשינוי צדין סמוכה וכשאינה כדרכו צדין לאילנות בסמוכה שכתב ז״ל הר״א כדברי שלא עיקר וכן לאילנות סמוכה שאינה בשדה

ל 1 ת  אלא שנו לא חסדא א״ר בטיט טח ואינו בצרור צר הנא במהניהא ודופנא בהוצא אמר יוסף רב מקרין כיצד ובגמרא הפרצה את ומקרין ז׳.) ו׳ (דף שם משנה .וכו׳ גנה כו
הדיוט מעשה ולמרפסת לגג מעקה ועושין י״א.) (דף במשנה עוד הסכנה, מפני ובונהו סותרו השומה דכוהל ברייתא שם והביאו כדרכו בונה חצר כותל אבל גנה כותל

: אומן מעשה ולא
ה ז נ ו  צורך שאינו כיון המועד לצורך שהוא שכל לפי אומן במעשה לא אבל הדיוט במעשה דדוקא בלקוטיו ז״ל הרמב״ן וכתב אצטבא למבני שרא רבא י׳:) בגמרא(דף וכו׳. אדם ב

 כצורך ועשאוהו ביתו שמירת מפני הוא כדרכו שבונה שנפל הצר כותל ולדבריו בזה כיוצא לכל כלל והם דבריו ע״כ הדיוט במעשה אלא אומן במעשה הותר לא נפש אוכל
ר :שינוי צריך ואינו האבד דבר שהוא לפי נפש אוכל צי בעיק לא דאמר כר״י בגמרא לה ואוקימנא במועד מתקנן שנשברו והמנעול והצינור הציר י״א.) (דף שם משנה .וכו׳ ה

:פ״ז ראש כמבואר כותיה וקי״ל האבד בדבר שינוי
ן ח  יצחק והר״ר חננאל רבינו פירשו וכן .המועד לאחר בהם להקבר בהלכות ופירשו הנברכת בדין למעלה הזכרתיה וכבר וכו׳ קבר חופרין אין מ׳:) (דף משנה . וכו׳ חופרין אי

וכבר .למעלה שכתבה ז״ל כדעתו והוא ,וכו׳ גדול שעות זה א״א ובהשגות .פ״א כנזכר שני ביו״ט אפילו כדר« לחפור מותר ודאי מס שכבר מי שלצורך ז״ל גיאת אבן
הוכיח

משנה לחם
ת ד רו  סדקיהן את ושפין אותו חוטטין להן צריך היה אס יחיד של ומערות שיחין בו

 בברייתא אמרו ה׳) (דף דבגמרא הימה .וכו׳ לכתחילה אותן חופרין אין אבל
 דשפין ז״ל רבינו כתב איך וא״כ סדקיהן את שפין לא אבל אותן והופטין יחיד של בבור

הן. אה  שם אמרו ועוד סדקיהן. את ושפין שם גורס ז״ל דהוא לומר נראה ע״כ סדקי
קמייהא מחסיטה טפי והוי חפירה כמו הוי בתרא הטיפה דהך צ״ל לתוכן חוטטין ולא

מיימוניות הגהות
א ליומא קאמר ולא שתבחא לא ודאי אחרינ הו מ  קב ראב״י מעזנה [א] :שרי ואפ״ה ל
קי ם ודלא ונ מר יוסך רב [כ] :ע״ב ,דמתירין כחכמי א או א בהוצ דפנ  חסדא רב אמר !ג.) : ו

א תל אלא שנו ל ה כו ל אבל גינ ת א וכו׳ חצר כו א שרא רב כנ מי  : ע״כ ,■וכו׳ איצטבא ל
שלמי [ד] ש בירו רו מפר תי שום סופו דה תו מ חל א ת ה א ו שיב דל הדי ביצה במס׳ ליה ח  ב

ך רו נ' הנ תן משום סופן רהתי חל שום ת א מ שיב דל  ולא עצמו ביו״ט דאיירי הנך אלא ה
מ ה״ עד לתקן ראיה מבאן מביאין יש [ה] ; ע״כ ,אבי״ה בחו מו ם כ עלי שברו מנ ב .שנ ת  כ
ם ראבי״ה עלי עד שנקרעו מנ מו עד לפני או ב ס ואירע המו תו כיון, ולא אונ אכ עד מל מו ב

מותר

ת :לתוכן כאן שכתב וזהו קודם שהתיר רו  בשם ז״ל ה״ה כתב .יחיד של וכו׳ בו
 ודש קוצר הא וא״ת .ודש דקוצר דומיא חפירה מותרת ליחיד לו אין דאם ז״ל הרמב״ן

ע״י דה״נ ואפשר ז״לילעיל רבינו כמ״ש שינוי ע״י אלא התירו לא יאכל מה לו כשאין
: קאמר שינוי

:ז״ל ה״ה לשון היסב לך ויתבאר במקומו בב׳׳י עיין .וכו׳ מפסידין שהם עכברים ה
אין ,
עוז מגדל

^ ר״י ר. טורח טד שתו שלא זרעים :כן להוכיח הסוגיא וכשפירש כשיטתו והטומדיס אל ת י
ב :̂עשקין פ׳׳א ת  :וההשגה) התירון השמיט (הכופר .וכו׳ את שוגה הברייתא הראב״ד כ

מותר ב : במועד נברכת ועושין עד הנהר את להסב ו ת  :וכו׳ הטטוה מן נמלט לא ז״ל הראב״ד כ
אני  בפירוש דעתו וגילה ז״ל הראב״ד שחשדו הזה הפירוש מלפרש עצמו הציל כבר אומר ו

 הפשתן את בהן ששורין כאותן חפירה היא המשנה.ונברכת בפירוש דמ״ק-וז״ל פ״ק ז״ל שחיבר המשניות
 יחפור לא מפרק ונסתייע גוהה ובפרש בקע בשרש הערוך בעל נתן רבי הרב פי׳ כן .עכ׳ל ודומיהן

חשדו אולי או ז״ל לר״מ המשניות פירוש ראה לא ז״ל הראב׳׳ד ואולי .ז״ל ומפר״ח הירושלמי ומן
 רבותינו מקצת דעת על עלה כבר הוא וא״כ ודומיהן כוכין חפירת עם חברו פלא מפני הזה בפירוש

 ביארן שלא מפני שלמעלה בפ' להשיגו ז״ל הראב״ד שחשב מפוזרין דינין חיבר בכאן כי רואות עיניך והלא ז״ל ר״מ לשון על כי ואף כדבריהם הלכה לקבוע בכך חשו ולא המשנה בפירוש דל ההוש׳ בעלי
:ז') (דף דמ׳׳ק פ׳׳ק .שינוי צריך אינו עד שהן עכברים :עלי הטובה אלהי כיד שס הצלתיו וכבר כאחד יחיד צרכי חיבר וכאן כאחד רבים צרכי דיני שס שחיבר בחכמתו עשה ואדרבה שם

ב :משקין פ״א • בו שיקבר עד אוהו בונין ולא למת מוכן להיותו קבר הופרץ .אץ ת ר״ת כי רבו כלשון לומר נתחייב בזה גס אדרבה חלילה אומר ואני ;וכו׳ גדול טעות זה גם דל הראב״ד כ
ור״י
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ל והוא פ״ז. כמבואר עכשיו  משנסנו רש6מ ד
ס מופרין אין כך  מתים לצורך וקברות מכי

 בבנין וקברות בחפירה מכין ואמרו שימותו.
כין. את מחגכין אבל מ מ׳ ה ע  מחנכין כיצד ו
 מארץ קנא במתניתא מקצרו ארוך היה שאם

 חנוך ששנה שלפי נברכת ועושין פו ומרחיב בו,
 בהן שעושין בקברות פירש בקברות ולא :מכין
 .בהן שמוסיפין בנין הוספת והוא בבנין נברכת

 חון רבינו דברי עם ומסכימין ז״ל דבריו אלו
:למעלה שכתבתי כמו הנברכת מפירוש

משנתנו היא שימותו מחים לצורך דודאי הוא ז״ל הר״א בדברי שהמפות דל הרמב״ן הוכיח כלל צד איט לאילנות סמוכה דכשאינה משמע וממילא כדרכו שלא אלא צד דאינו
רבים כצרכי שעשאוס לפי עכשיו להם צריכין. שאינן אע״פ בהם לתקן שהתירו קושיא ואין כדרכו: שלא ואפילו

א ץ י עכשיו להם צריכין שאין ומערות שיחין בורות חמימת כעין הן והרי ישסו ורבים שתו רבים ה״ה כתב .וכו׳ חדש שכיר שבת שכיר היה וכו׳ לדיר הצאן את מכניסין א
כו׳. דרבי מימרא מפרש שהוא רפיט מלשון נראה ^ להם צריכים שאין כל חפירה דהיינו תחלתן לא אבל חמימה דהיינו סופן בהן שהתירו דבחוה״מ מדבריו נראה ו

לא היא מלאכה דלאו דכיון אותו שוכרים

: ־׳׳''»«יו”־ י״יי־״•״’א״ א» ו  העצמות ש את ולא המת את מפנין אץ“ ט נ
.למכובד מנזוי ולא לבזוי ממסיכד ולא למכר מקבר ״״״ הסשו״ יב

 היה כן אם אלא הימים בשאר לעולם כן לעשות ואסור נראה זכיה מהלכות שני פרק
ממכובד אפילו בשאר.הימים מפנהו שלו מפנהובתוך יללא והרא״ש הרי״ף מגירסה כדמשמע שסובר

 את מזהימין ולא האילנות את מתליעין "אין י לבזוי: וסושיבי!
 ואת האילנות את סכין אבל .מגזמין ולא הנטיעות

 במועד. בה לחפוף ראויה שהיא מפני הפשתה [ז] את יועוקרץ בשמן שבהן הפירות
א בזה: כיוצא כל וכן במועד לשכר להטילה ראויה שהיא מפני הכשות את, וקוצרין ™ “ יאץ י
ת י״ד פרק באי ואם .במועד שדהו מדייר שהרי-הוא אתהקרקע. שיזבלו כדי לדיר הצאן את מכנסין ,5,ודין׳יחוה״מ אבל מ^כו ; , ; , ״ ( , 
 ר׳ וכדעה במועד עצמות ליקוט שאסרו ממה שבת שכיר היה . הצאן את לנער שומר להן מוסרי[ ואין אותן מםייעין ואץ מותר. מאליהן

 :אבל מהלכות■ י״א פרק כמבואר דמשנתנו יוסי ממקום צאנם את לנער שומר ושוכרין אותן מסייעין שבוע ♦שכיר שנה שכיר חדש שכיר
מ] .השדה כל שיזבלו כדי למקום  שמעאל(דף” חצי נעשה ואם לצדדין. אותו מסלקין שבחצר הזבל” [
ב .לאשפה אותו מוציאין בקר ברפת  שרא יהודה רב י״ב:) שהפך(מ״ק מי פרק מקום לתקן מתכוין אם הקרקע פני המשוה י

ק , אסוף הארץ לעבודת נתכוון ואם מותר. בו שידוש או תבואה של כרי בו שיעמיד ז״ל ופירש״י לחפיפה דמזיא משום כתנא למעקר ך

p . אסור הקרקע לתקן ואם מותר עצים לצורך אם שדהו מתוך עצים המלקט V ק ״ פ  לטי פירש ??ל הר״א אבל ה
p .אסור הארץ להשקות ואם מותר הדגים שיכנסו נתכוון אס לגנה מים v [ס לחצאין לעקרו הפשתן דרך ■שאין ולפי הפנים הקוצץ [

כתב כך למקצת שצריך כיון כלו לעקרו התירו ,אסור האילן לעבודת נתכוון ואם מותר לבהמה להאכיל נתכוון אם הדקל מן חריות
שם .וכו׳ הכשות את וקוצרין •• ז״ל הרא״ה י י י

:בשכר שממילין עשב כשות ופי׳
א ץ י כו׳. הצאן מכניסין א  אין ח״ר שם ו

ואס מועד של בחולו שדה מדיירין
 צאנם את לנער שומר להם ומוסרין אותן מסייעין שבוע שכיר שנה שכיר חדש שכיר שבת שכיר היה צאנם את לנער שומר להם מוסרין ואין אותן מסייעין ואין מוסר מאליהן באו
 את המנער השומר ועל שבת שכיר על דרבי מימרא מפרש שהוא רבינו מלשון ונראה .בגמרא ע״כ כרבי הלכה יוסף רב אמר בשכר במועד במזונות ביו״ט בטובה בשבח אומר רבי

ט׳ שומר ושוכרין שכתב זהו בדמים אותו שוכרין ובמוצנד מזונות לו נותנין וביו״ט סובה לו מחזיקין דבשבת רבי קאמר הצאן וסוברים קאי מאליהן בבאו דרבי דהא שפירש מי ויש .ו
:ויו״ט שבת דין כתב לא למה תמה שאני אלא נראין רבינו ודברי . ז״ל פירש״י כך מזונות וביו״ט שכר להן לחת מותר מאליהם באו אס אבל לכתחלה אותם שוכרין אין דבסועד

ל ב ם פרק ברייתא .מסלקין שבחצר הז ^ ;שהפך מי בפ׳ בהלכות ומבואר ש״מ בסולו והיא בפסחים נ״ה;) (דף שנהגו מ
ב  ממעשיו כתב ורבינו מתכוין הוא דבר לאיזה רכר יהיה במה בארו ושם מחלוקת בלא פסוקות מימרות י׳;) (מ״ק פ״ק' וכיריס. המר עד וכו׳ הקרקע פני המשוה י

 במועד קנה לא הגר שבנכסי מה וכל הגר בנכסי לזכות הרוצה גבי המעשים פרטי רבינו ביאר ומהנה זכיה מהלכות ב׳ ובפ׳ מתכוין הוא דבר זה לאי טכר הוא
 הזכירו ולא במועד לעשות אסור ודאי כונתו מוכיח מעשה עושה שאינו אע״פ האסורה כונה לו שכל'שיש מפני שהוא אפשר כאן ומ״ש .ושם כאן כמבואר לעשותו מושר

רבינו קצר ואולי נראה זה .המוכיח מעשה אחר הולך הכל הגר בנכסי אבל נתכוונתי לכך לומר הימנה כל לא איסור כונה המוכיח מעשה עושה הוא שאס אלא ההוכחה חכמים
:המפורש מן סתום וילמד שם ובאר בכאן

תנור ,
משנה לחם

 חרי הני בין לחלק לו היה וא״כ שביעית מסס׳ שני בפרק המשנה בפירוש שכתב
 שלא ועוד שרי האילן לאוקומי ואם אסור האילן להברות זיהום הוא ל״ם ולומר זיהומי
 לומר יש לזה מיהו .דמתליעין נראה זו ובסוגיא בשביעית כלל מתליעין שם הזכיר
 כמו זיהומי חרי הני בין מפליג דלא בירושלמי תנאי דפליגי ליה סבירא ז״ל דרבינו
וה״ה בשביעית מזהמין אין דאמר דמתניתין כתנא פסק ז״ל והוא שם שמשון רבינו שכתב

וממעשיו
:הקלז שם ז :הקלו סי׳ טור ו :הקלה פי׳ טור ה :הקלו סי׳ טור ד ;הקלג פי׳ טור ג :הקלז פי׳ טור ג :עה לאוין פמ״ג שפג סי׳ יו׳ד טור א

ן י י כו׳. האילנות אח סכין אבל וכו׳ האילנות את מחליעין א  ר׳ דבפרק תימה ו
 סכין ורמינהו בשביעית בין במועד בין לגיזום שמן סכין אמר נ׳) (דף ישמעאל

 דמי מי לא בשביעית אין ר״ה השנה ראש עד אותן ומפטמין (ומנקבין) הפגין את
דבשביעית שם מבואר הרי .כאן עד ואסור פירא פטומי התם ושרי אילנא אוקימי הכא
................. , , . . האבד דבר הוה דבגיזום משום הפירוס שהם הפגים אח לא אבל הגיזום את סכין

דתרי תימצא אמר לא דידן דגמ׳ משוס דירושלמי דמתני׳ דס״ל והמעם מתליעין דאין כ״ש הפירוח את סכין אין דבשביעית כיון כן ואס לא בפירות אבל אילנא דמוקיס
ודאי בדרך היא תנאי אמר דבירושלמי וכיון דילמא בדרך אלא ודאי בלשון זיהומי משמע במועד ומזהמין מתליעין ואין בשביעית ומזהמין מחליעין שם אמרו דהא במועד

הראשונה לקושיא אבל דעתוז״ל. היא דהירושלמיזו ודאי מידי מוציא דידן דגמ׳ הפק אין מלאכה אלא רחמנא אסר לא דבשביעית הטעס בגמ׳ שם ופירשו ממועד שביעית דקיל
שנאמר כדי תנאי דהוו אסירא דסיכה קושיא בהאי שיאמר בירושלמי מציט דלא צ״ע וכיון ממועד שביעית דקיל בסוגיא שם פשומ א״כ טירחא אפילו אסר במועד אבל

הפגין את יסוך ולא שמיפה מהלכות בפ״א כתב ז״ל דהוא ועוד ז״ל רבינו עליו שיסמוך ז״ל רבינו כאן כתב איך וא״כ במועד כ״ש הפירוח אס סכין אין אמרינן דבשביעית
 תרי ותירצו אזיהוס זהום בשביעית שם הקשו דבגמרא תימה ועוד .הפירות את דסכין
 מהלכות בפ״ה ורבינוז״ל ואסיר. אילני ויי לאב ומד ושרי אילני לאוקומי מד הוו זהמי

כמו זיהום דהייט זוהמא לו שיש בדבר הנטיעות אס יסוך ולא סתם כתב ויובל שמיטה

עוז מגדל
 ז׳ל המאור געל הר׳ז כי ואף דמ׳ק ס׳ק פירשו כך ההוס׳ כעלי וינותינז אלפס ור״י גיאת בן ול׳י

 השיב כנר כן נראה ז׳ל למפרשים וגם ז׳ל הראנ׳ד שיטה על ועמד ׳ל1 אלפס יצחק רבינו על השיג
 כחול ועשאוהו התירו שני ביו׳ט אפילו כי דאמר שלו המלחמות בספר הצורן כל ז׳ל הרמב׳ן עליהם

 שהשיבו וכמו קבר כחפירת גמורות מלאכות שהן אפא ליה ולמיגז גלימא ליה למיגד ואפילו מת לגני
 מן ראיה והביא הרבים צרכי כמו עשאו ועוד ז׳ל פירש׳י משמעות על ז׳ל התום׳ בעלי רבותינו

ר הונא רב במועדא אתפתחת מבטיא דבר ביתעלמא דגרסינן הירושלמי  ועושין הדא מן מימר פנ
 אותן וחוטטין סדקיהן את שפין להיות אלא שמואל תני לא מונא רבי ליה אמר הרבים צרכי כל

 בכל להמיר סבור היה הונא רב ט ופי׳ צרורות לקבל כדי בצינור החוטט תמן כדתנינן לון וגורפין
 את ומתקנין כדתנן רבים צרכי שהיא מפני עד המועד לצורך פלא ואפילו גמורה מפירה ואפילו מנין

 כגון אלא המועד לצורך שלא הרבים צרכי התירו פלא שמואל מדברי מונא רבי והשיבו המים קלקולי
ע התוספתא מלשון סייעו וגם דמתני׳ מחנכין כעין דהיינו סדקיהן את שפין פי  אין הזה בלשון דגי

 והרנה המועד לצורך שלא ודאי והיינו .ע׳כ ומתקנין אותן ממנכין אבל במועד ומערות שיחין מופרין
 פרק סוף מצאתי זאת ראה מלבד נו להתגדר מקום לי הניח שלא עד ודבריו נראיוהיו ז׳ל הפליא
 הצורן ובשעת לעצמן לעשותם החופרים דרך שהוא ז׳ל המפרשים שפירשו דכוכין בשמעתין פירות המוכר

 אחד ליוס מלאכה היתה לא כי מוכן להיות הזמן קודם אותם מתקנין המשפחה בני וכן אומן מוכרים
טן ומערות חצר נו לעשות צריכים היו שהרי לחדש ואפילו לשנים ולא  אפילו עד מפנין אין נכון: על ז׳ל ר׳מ דברי בכן ועלו ומפורסם פשוט וזה כדא׳ל שמעון ולרבי להו כדאית לרבנן במנין וכו

השדה. כל שיזבלו עד הפשתן את ועוקרין : ישמעאל רבי פרק ריש ע׳ז נמסכת .בשמן עד האילנות את מתליעין אין :שלו האדם מורת בנמוקי ז׳ל הרמב׳ן כתב וכן רבתי כאבל .לבזוי ממכובד
ל :כ׳ח) שהפך(דף מי פרק ב ם. של המים אמת עד קרקע פני המשור, :שנהגו מקום ,פ׳ . באשפה עד שבחצר הז חי ;דמ׳ק פ׳ק רי

 כמו פירא פטורי דהוי משוס אסיר הפירור. דהוא בהפגין ודוקא שרי דהגיזום משמע
אחד ואין במחשבה עלו רבים ודברים וצ״ע. לדוכחא קושיא הדרא וא״כ גמרא שאמרה

:כהוגן עולה מהן
וטסרגין

מיימוניות הגהות
 ,כ״ב בהלכה שבפ״ז בהגה״ה כדלעיל מועט הפסד ליד, חשגינן אפילו במועד לתקנן מותר

 מקום דפרק ההיא משום ליד, מספק וריב״א להיתר נמי פסקו הלוי יואל ורבינו וראב״ן
 משמע במועד מנעליהם מתקנים רגלים עולי שבן הרצענין אף יהודה ר׳ דאמר שנהגו

 שצריבין דמילתא דאורחא רגלים עולי דנקט איריא לא הא משום ואי אסור דלאחרים
 מספרים שאמרו אלו בל בתום׳ דתניא בצינעא לעשות צריך הו ומ לאחרים וד,״ה לכך

 כתב ס׳ד, אכל ראבי״ה כת? ע״ב ברכה עליו תכא וד,מחמיר כ״א בהלכתא בפ״ז כדלעיל
 במועד מנעלים לחפור מותר שכן לומר לו היה כן לא ראם שנד,גו דמקום מד.היא דאסור

 חדשים לקנות ויכול הואיל האכד דכר מחשיכין ואין בדרכו תופר הדיוט שם בדאמרינן
 מהא לאיסור בפירוש ריב״א בשם מצאתי ואני שנהגו. מקום בפרק התוס׳ כתבו וכן .עב״ל
 וכו׳ האומן מבית מוליכין תנן רבא לן כדיק שהפך מי דפרק ומתא שנהגו מקום דפרק
 למיעקר שרי יהודד, רב [ז] ז ע״כ ר״מ, לגבי יוסי כרבי [ו] :מצאתי ע״כ ותשבח ודוק

 שמותר יוסף ה״ר כתב שבכית גבשושית ולהסיר [ח] : ע״כ ,כשותא ולמקטל כיתנא
 פסק מכאן [ט] :ע״כ ס״ה, לחרישה הראוי כמקום אלא התם אסר ודא חרישה שם שייך שאין
:ברוול לעשות נוד,גים באשר כמועד הקברות כבית ועפר עשבים לתלוש דאין מאיר הר״ר
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ג  הני והח איני הנורא למגדל שרא הונא רב י״א•) שם(דף .ונו׳ שאאשר ונירים תנור '
נא[ הממה בימות נאן קשיא לא לנחמלה חנור גודלי! שאי! ושוי! שמואל בר רבה

ש :הגשמים בימוח מ״  ברייתא בגמרא שהעמידו ממה לו יצא .ונו׳ בוני! בך ובי! בך בי! ו
 במועד וכירים תנור מעמידי! אמרו הברייסא ובראש הגשמים בימות שמואל בר דרבה
ר׳דברי במועד מלאכתו, יגמור שלא ובלבד

 את ומסרגין :יגמור אומרים וחנמים אליעזר
 ודף ח׳: (דף פ״ק משנה סתם .ונו׳ ■הממות

 מאשיליך שאי! ושוי! ובגמרא יוסי נר׳ ודלא ■י׳.)
 ועשייה! המבלים גדילת פירוש .לנתמלה תבלים
 ארוני! מוכיי! עושי! שה! מאני האפלה נקרא
 נליו מאשיל נעי! בסויה! מדקדקי! ואי! מאד

 שלא שניו! לאי זה הזביר לא ורבינו לאסוריו.
 ההפשלה היהה שאם אסור ממילא ההיתר נתב

 :המסות סירוג לומר צריך היה לא מותרת
 (ד׳ף וגמרא משנה .ונו׳ הרימים את ונוקרין

 ודעת ואמוראים הנאים במחלוקת י׳.;)
 שנקור ההלכה באסק הגאונים כדעת רבינו

 לגמור ואאילו מותר שלהם עי! ובית הריהים
ק כדרכו מלאכת!  ודי! .ז״ל הרמב״! הסכים ו

 בגמרא מפורש שלהם האמה ובני! העמדה!
 אמהא ולמבני רימיא לאוקומי שרא רבא

 התירו ובירושלמי ז״ל הרמב״ן ונתב דרימיא
 שאף ונ״ל המועד, לצורך וקדרות אלפסי! להסיק
 שה! מפני זה היתר בכלל מהחלה עשייה!
 זה ומאני כדרכ! ונעשי! נאש אוכל מכשירי
ק וכירים תנור עשיית התירו  לגדל התירו ו

 כדרכה למדדו מוהר ודאי בסכין וכ! מהולאתה
 כשנשבר לכהמלה ולעשותו אומן במלאכת אפילו

 דבר שהוא לפי אסור שהוא אפשר במועד
:ז״ל דבריו ע״כ להתיר ויש הנשאל

ד תזופתין ' א  (דף שהאך מי ארק .וכו׳ ,
 כוזתא זופתי! שמואל אמר י״ב.)

 ורב קסן כלי כוזהא פירוש מביתא ■ואיןזופחין
 זופתין ואי! מביתא זואהי! אמר מנהרדעא ימי7

 ולזה לסרמא מייש דשמואל בגמ׳ ואמרו כוזחא
 היין לאסידת מייש דימי ורב גדול כלי אסר
 ומדברי מרובה שהפסדו גדול בכלי התיר ולזה

 וכן להקל שניהם כדברי שהלכה נראה רבינו
ך סין :עיי ת סו  דגמ׳ מסקנא שם .וכו׳ פי ו
 דממרא: וכ״ש דשכרא מביתא למישע דשרי

 ממאין י״ג;) (דף שם משנה .וכו׳ את זמחפין
 מעבין אומר ר״י בקש הקציעות אס

 כמ״ד דקי״ל ודע .מעבין אף גורסין ויש
 בין מועס קש בין ס״ק דשרי בממפין בגמרא

 סתם וכן רבינו סתמו ולזה הוא הרבה קש
 רבא י׳.־) א״ק(דף .כו׳ אס וםרככין :בהלכות

 א״ר הוא הדיוס מעשה מ״ס קירמי לכסכוסי שרא
 :הוא אומן מעשה מ״פ אסור ידי בי קסרי בזשדא

 שרא יהודה רב שם .וכו׳ צפורני פוצצין טו
דרימיא דממרא ספרי למשקל

ג ז מתכיון הוא דבר זה לאי יוכר וממעשיו  י׳תנור י
 עושין במועד בהן ויאפה שייבשו [י] שאפשר וכירים

 על בונין כך ובין כך ובין .אותן עושין אין לאו ואם
 את ^ומסרגין שלהן הטפילה הכירה ועל תנור של הרש

 ומעמידין עין להן ופותחים הריחים את ונוקרין המטות.
ף • ריחים של המים אמת ובונין אותן  את יזופתין י

כ]  הבקבוק את וזופתין .היין יפםד שלא כדי החבית [
 כדי שכר של החבית פי וםותמין . טורח בו שאין מפני
 שלא כדי בקש הקציעות את ומחפין .תפסד שלא

 שהוא מפני .בידים הבגדים [ל] את יומרככין .יאבדו
 הידים [מ] בית קשרי עושין אין אבל .הדיוט מעשה

 טו״קוצצין בזה: כיוצא כל וכן אומן מעשה שהוא מפני
 יוםום [י] לבהמה. אבוס ובונין ריחים של חמור צפורני
 ליפותו. כדי ולםרקו צפרניו ליטול מותר עליו שירכב

 ואין . דם לה מקיזין אבל .במועד בהמה מרביעין ואין
 מאכל שאינן ומשקים מאכלות וכל רפואה. ממנה מונעין

 .״-venn מזוח1 לאדם מותר לרפואה אלא בריאים
 הראנ׳ד כתג .יכו׳ מפנין *אין ^'ן TtD ♦ במועד ולשתותן לאכלן
 ולא .במועד לחצר מחצר מפנין

 מנאה ולא לנאה מכעורה [ס]
 מבית הוא מפנה אבל .לכעורה

 כלים ומביאין . חצר באותה לבית
 .האומן מבית המועד לצורך "שהן
 אבל וצלוחיות. וכםתות כרים כגון

 הלוטש מן מחרישה כגון המועד לצורך שאינן כלים
 לאומן אין ואם .מביאין אין הצבע מבית צמר או

 אינו ואם .אצלו ומניחן שכרו ̂לו נותן יאכל מה
 שמא להם חושש ואם .לו הםמוך בבית מניחן מאמינו

 אלא לביתו יביא לא אבל אחרת לחצר מפנן יגנבו
 בערבי מלאכה לעשות אםור“ [ע] ין :בצגעה
שבתות. ערבי כמו ולמעלה הטנחי*. מן טוכים

העושה
 מוי ד :שם סמ׳ג תקליז סי׳ סור ג ;טה לאוין שמ׳ג תקמא סי׳ סור ב :סקמ סי' סור א

מ'נ תקלה סי' סור ז :וט׳ש תקלו סי׳ טור ו :תקמ סי׳ סור ד• :שם סמ׳ג הקמא סי'  ס
ר ; שם סו :טה לאוין סמ״ג תסח סי׳ סור ט :תקל־ סי׳ ח

מ1 מ פי׳ אוריא למבני שרא יהודה דרב שם א
 עדיף לא דודאי נראה וכן הדיוס. במעשה דדוקא ז״ל הרמב״ן וכתב בהצנה. של אבוס

 שרוכב וחמור עליו שרוכב סוס אסרו וכן אומן במעשה מותר שאינו מעקה מעשיית
:סוסיא לסרוקי שרא רבא שם ואמרו במש״מ צפרניו ליפול מוסר עליו

אין ו
משגה לחם

 שלא שכיו! זה הזכיר לא ז״ל ורביע ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ המפות אס ומסרגין ־יג
 שאין ושוי! שאמר דההם לומר הוצרכו י׳) דבנמרא(דף אע״ג .וכו׳ כתב

 דכן מפשילין היינו דמסרגין לפעות יכולים היינו המשנה דבלשו! משום היינו מפשילין
:לפרש לו היה פוסק שהוא ז״ל רבינו אבל לסתום התנא דרך

וי
ן ן ט אי  כה״ק פסק י״ב.) (דף שהפך מי בפרק ברייתא .וכו׳ במועד בהי,ה מרביעי! ו

 בהמה בי! דממלק יהודה כר׳ ודלא ש״מ בחולו בהמה מרביעי! אי! דאמר
ל :בהלכות פסקו וכן לבהמה ב  דמא למשקל שרא רבא י׳:) (דף פ״ק .וכו׳ מקיזי! א
ואין ש"מ בחולו לבהמה דם מקיזי! לך דמסייעא תניא אביי א״ל דמועדא בחולא לחמרא

ל :רפואה לה מונעי! כ  תוספתא .וכו׳ אוכלי! ו
: שם בהלכות נכתבה

ן ן ט אי  שהפך מי פ׳ משנה . וכו׳ מפני! ו
 לבית מבית מפני! אין י״ג.) (דף

 סיפא על בגס׳ והקשו לחצרו הוא מפנה אבל
 אין רישא אמרת והא לחצרו הוא מפנה דאבל
 שבחצר לבית אחא! סיפא אביי יתיר! מפני!
 מדירה לא מפני! אי! ובירושלמי בגמרא. ע"כ
 לדירה כעורה מדירה ולא נאה לדירה נאה
 ובהוך כעורה לדירה נאה מדירה צ״ל ואי! נאה
 שמחה כעורה לדירה נאה מדירה אפילו שלו

 ורבינו .ע״כ שלו בתוך דר שהוא בשעה לאדם
 במה לגמרהנו מסכים הירושלמי שאין סובר

על, הקשו למה שא״כ שלו לתוך לפנות שהתירו
 לחצר הוא מפנה אפל תירצו לא ולמה משנתנו

הירושלמי, סוף ודאי אלא הלשון וכפשע שלו
 בהשגות כתב ז״ל והר״א שלנו. הגמרא עם מולק
 על לדקדק שיש ואע״פ אחרת לחצר אפילו ונ״ל

,הוא ומתקבל נאה שלנו מגמרא הירושלמי
 כמו בהפך מוכחת שגמרתנו אומר ואני .עכ״ל

ה: עליו לסמוך אין ולזה שכתבתי בז
אין בי מ מביאי! אי! שם משנה .וכו׳ כלים ו

 להם חושש ואם האומן מבית כלים
 הגמרא מ! בהלכות והעלו אחרת לחצר מפק
 המועד לצורך שאינן כלים מילי והני י״ג:) (דף
 דהניא מביאי! המועד לצורך שישנן כלים אבל

 הכדד מביס כד כגו! האומן מביס כלים מביאי!
 ולא הצבע מפית צמר לא אבל הזגג מבית וכוס
 נותן יאכל מה לו אי! ואם האומן מבית כלים

 מניחו מאמינו אינו ואם אצלו ומניחו שכרו לו
 יגנבו שמא להם חושש ואם לו הסמוך בבית

:אמרת לחצר מפנן
ז ר ' סו כו׳. לעשות א  שנהגו מקום פרק ו

 פרק ריש וב׳) נ״א (דף בפסחים
 עד פסחים בערבי מלאכה לעשות שנהגו מקום
עושי! אי! לעשות שלא שנהגו מקום עושי! חצות

 ערבי אפילו פסחים ערבי איריא מאי ובגמרא
 מלאכה העושה דתניא פוביס וימים שבתות
 ולמעלה המנחה מן יו״פ ובערבי שפתות בערבי

 מן ההם ותירצו לעולם פרכה סימן רואה אינו
 פרי למנחה סמוך דאסור הוא ולמעלה המנחה

 דלא הוא ברכה סימן הסס א״נ מחצות הכא
 נמי שמותי הכא ליה משמסינן לא שמוחי מזי

 צ״ל ואין רבינו וכתב .בגמרא ע׳׳כ משמסינן
 חמורה שהשמחא לפי מרדות מכס אותו שמכין

 עוד .ראשון פרק כמבואר מרדות ממכת היא
 פסחים בערבי המלאכה שאיסור רבינו כתב

 שאמרו בירושלמי מבואר הזה והכיעם הקרב! ושחיפת החגיגה מפני הוא ולמעלה מחצות
 שבפל שאע״פ אסור כ! גס הזה ובזמן .קרב וקרבנך במלאכה עסוק שתהא בדי! אינו

מה ומרור מצה בצרכי לפרוח לו שיש מפני הפעם פירש ז״ל ורש״י .גזרה בסלה לא הפעם
שאי!

 אחריסגחוך משל בירושלמי ו'ל
 שמחה לכטורה מנאה אפילו שלו
 .שלו נסור דר שהוא לאדה היא
 ואט׳ס אחרת מחצר אפילו ונ׳ל
 הירושלמי ה1 על לדקדק שיש
 ,הוא ומתקגל נאה הגמרא מן

:עכ׳ל

ימים
וכל

 הסוכות הג ערבי א"כ לי וקשה ז״ל ה״ה כתי .וכו' בעיו״ע מלאכה לעשות אסור יז
/ ו כ ז ז״ל דרש״י אפשר ו חי  שמצותה שמורה במצה שעסוק ע״ש דשאני י

: ולמעלה מחצות

מיימונירת הנהות
 פירוש החמה בימות כאן עד וכו׳ תנורי למגדל תנורא לאמי שרא יהודה רב [י]

 התירו אלו כל [כ] : ע״כ .הגשמים בימות כאן במועד בו לאפות וחזל מהר שמתייבש
 הבציר שיגיע לו ידוע אם קודם החביות לקשור ליזהר צריך לכך מלאכתו כיון כשלא
 ועתה מקודם לו ידוע אין אם אבל במועד מלאכתו כיון דהיינו במועד יין לו ויהיה
 הא הבור בתוך יינו שהיה מי בירושלמי דגרסינן מותר בחובותיו לו נתנו או יין קנה

 ואם נפשו על חובא האי בצר ולא לבצור זמנו שהגיע אם קיימין אנן מה אסור לבתחלה
 ולא קאים דיכול סבור והוא כשהגיע קיימין נן כי לא אמאי לבצור זמנו הגיע כשלא
 פירש ר״י אבל חבילות בראיות בערוך פי׳ וכן קירמי לכבכוסי שרא רבא [ל] :מיקם

 כתב ס״ה ובעל גיהוץ והוא הכבוס אחר זכוכית באבן הבגדים שמחליקין בלעז ליק׳׳א
 הבושם את לקטר בערוך פי' וכו' אסור ידי בי קטרי חסדא רב אמר אמי בר יצחק רב אמר [מ] : מבפנים מכסכסו בגדיו שעל טיט תולין פרק כדאמרינן עיקר שהראשון ג״כ

 והוא פר״ש וכן המחבר רבעו דעת נמי וכן ואסור הוא אומן ומעשה חלוקין של יד בית ומכווצין ומלקטין מכניסין פ״א פי׳ ועור הכלי על מונח כשהוא חלוק של יד מבית
 וכ״ש [נ] : ע״ב בן לעשות ורגילין שוקים בתי של בירית כמו ביריא קכרי פי׳ ור״ח קרישפ״ה בלעז לו וקורין קמטים קמטים עשוי שיהא כדי ידיהן לבתי הנשים שרגילות כמו

 : ע״ב יהודה, ב״ר ר״י בשם מצאתי ובן ס״ה עכ״ל מותר ולייפותו ׳לו לסרק וכן ריב״ם בתוספות פסק כך להזכירה צריך ואין הוא האבד דבר שיותר שמותר הסוס ברזלי לתקן
שעושה ה״מ לראני״ד. נראה [ע] ע״ב: שלו, בתוך דר שהוא בשעה לאדם היא ששמחה לכעורה נאה מדירה אפ^לו שלו ובתוך נאה לדירה כעורה מדירה שרי בירושלמי [ס]

מלאכה

ראפולו
עוז מגדל

ה כיוצא כל וכן עד זופתין  :י״ב) (דף דמ״ק פ״ק .ליסותו כדי עד צפמיס קוצצין :שהסך מי סרק .ס
ב חצר: כאותה עד מפנין אין :דמ״ק ופ״כ פ׳׳א .ולכתותןכמועד עד מרכיעין ואין ת  הראב״ד כ

 לא למה הלכה היא אס אמנם נאה הסכרא ע״פ אומר ואני : וכו׳ שלו כתוך אחרים משל כירושלמי ז״ל
 רב אמר גוריא כר חמא רב התס אסיק והא ההלכה זאת עיקר ששס שהפך מי פרק ככבלי קכעו

 והם כסברא תלויות אץ אלמא מזו זו למדות ואין עקרות שהן לומר כותים כהלכות מועך הלכות
 כהלכה קבעוה שלא נראה אלא בו בקי שהיה ואע״פ בהלכות הביאו לא אלפס ר׳׳י ^גס הכל ידעו

 שהפך(דף מי פרק , לביתו יביאם לא עד כלים ומביאין : הביאו לא ולכך ז״ל ר׳׳מ ההכיש וכן
:נ׳) שנהגו(דף מקום פרק .עושין חין לעשות שלא עד מלאכה לעשות אסור :
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. ימיס שלשה הביצים על שישבה הרגגולת לחמגולים שובני! ומושיבין כא כו׳ ו
קר בי״ד לקרמוליס שובכין מושיבי! נ״ה:) שנהגו(פבחיס מקום פ׳ י

משגה
 קרנטלת בי״ד לקרנגוליס שובכין מושיבי! נ״ה:) שנהגו(פבחיס מקום

 אוהובי השהא ובגמרא ססתיה אסרה מושיבי! מהה ואם למקומה אוחה מחזירי! שברחה
 תוך אלא ל״ש הונא רב אמר לחש״מ אתא! סיפא אביי אמר מיבעיא אהדורי מוהביג!

 ואחר מינה צימרה פרח לא לאנהי למירדה ג׳
עי לה דפסדי לישיבסה ג'  לאחר אבל לגמרי ני

 ותוך מינה צימרה לה דפרח למירדה שלשה
 לגמרי ביעי פשדי לא דאכהי לישיבחה שלשה
 לישיבתה ג׳ חוך אפילו אמר אמי ר׳ אסור

מהדרינן

ד גומרה המועד  ושלא לעשות גסגו שלא אפילו ני׳
 רננ! ואתי לעשות שנהגו גמקוס עושי! המועד לצורן

 אפילו מתתילי! גמי אתחולי אומניות ג' דהני למימר
 לאסור ולא נאלו ולהתיר לעשות שלא שנהגו נמקוס

 פלש אלא עושי! אי! אומרים והכמיס קאמר מדנא
 ז׳ל הרג כתוספתא'וכך מפורש וכ! וכו' אומניות

; עיקר והוא

 לערוה לו ים הרי נמי הסומה חג ערב א״כ לי וקשה יו״ע. ערבי בשאר כן שאין
;עיקר הירושלמי פעם ודאי אלא בסוכתו

לו יט פי א כו'. במקום ו  מלאכה כל דר"מאמר נ״ה) שם(דף האמורה שהמשנה רבינו דעת ו
 שיכול אע"פ בי״ד בה יתחיל לא אבל בי״ד גומרה י״ד קודם בה שהתחיל

 מלאכה עושי! אומניות שלש וחכ״א לגומרה
 ר״י והכובסין והספרים החייעין פסחים. בערבי

 שנהגו במקום היא זו משנה .הרצעני! אף אומר
 מותר חצות שקודם הדי! לעיקר הדבר שהעמידו

 ולא קחני דיגא זו ומשנה אסור חצות לאחר
 מלאכה לעשות שלא שנהגו במקום דאי מנהגא

 נהוג מאי נחזי בזה וחכמים ר״מ פליג היכי
 מנהג כלל למעבד דלא נהוג אפילו תימא וכי

 המלאכות באלו ליה חיישינ! ולא הוא טעות
 הדין מן אסור ולמטה דמהצוח כיון דודאי ליהא

 נהוג ואס והוספת גדר בכלל הוא היום כל
 ומשנתנו כלל לעשות אסור כלל בו לעשות שלא

 רבינו דעת זה ̂ היא היתר שנהגו במקום
 ר״מ בגמרא וגרסתו דבריו אח אני ורואה
 גומרה המועד לצורך שהיא מלאכה כל אומר
 מלאכה עושי! אסור המועד לצורך ושאינה בי״ד

 נהגו שנהגו במקום חצות עד פסחים בערבי
 שלא אין לצורך מינה שמע לא נהגו לא אין

 לצורך מלאכתו גומר שהוא זה ופירוש .לא לצורך
 בערבי מלאכה שעושי! מפני הוא המועד
.שיטתו היא זו שנהגו במקום חצות עד פסחים

 אומניות ששלש סוברין שהן כחכמים ופסק
 מר״מ והקלו מתחילי! כלומר מלאכה שעושי!

 כל לעשות שנהגו דכיון גומרים המלאכות ושאר
 יש להתחיל מה! יש להם מותרות המלאכות

 אסרס שטה ובהשגות לדעתו. נ״ל כך לגמור מה!
 וכן היא לעשות שלא שנהגו במקום דמשנתנו
:ז״ל האחרונים מהמפרשים למקצת ראיתי

נ׳) (דף שם משנה .וכו׳ ממקום ההולך כ
 למקום שעושין ממקום ההולך

 למקום עושין שאין ממקום או עושין שאין
 משם שיצא מקום חומרי עליו נוהנין שעושי!
 מפני אדם ישנה ואל לשם שהולך מקום וחומרי

 ממקום נ״א:) (דף בגמ' עלה ואקשינ! המחלוקת
 מפני אדם ישנה אל שעושי! למקום עושי! שאי!

 אמרת והא עביד קום ליה ואמרי המחלוקת
 לסד ומכא! בשוקא אייכא בטלני כמה חזי פוק ליה אמרינ! אסורה מלאכה אומר הרואה אמרת מאי מחלוקת שינוי מפני בזו אין ה״ק רבא וסירן משם שיצא מקום חומרי עליו מתנין
ק .האיפור מפני בטל שהוא בפניהם יתראה פלא רבינו  שראיתי אלא מוסר במדבר אסור ביישוב ספרא לרב אביי לו ממ״ש למדו ■במדבר הוא עושה אבל ביישוב יעשה לא רבינו מ״ש ו
. מי וכן : אסור במדבר אפילו לחזור דעהו אין אבל לחזור בדעתו דוקא ספרא דרב הא שמפרשים הרבה כו'  נ״א) (דף שם הנזכר חנה בר בר דרבה ממעשה רבינו למד זה ו

 אשי רב ותירצו ממשנתנו עליו והקשו .כסיה דחזינהו כיון חנן רב בר ורבה אויא רב לגביה ועול איסור בבל בני בו שנהגו דבר אכל דרבה הסס דאמרינן אשי דרב וכאוקימסא
:ז״ל למפרשים חלוקות שיטוח אלו בדברים ויש וכו׳ יתראה שלא והוא וכתב רבימ למד כסיה שאסרו ומפני ̂ בהלכות כנזכר הוה לחזור דעתו

ן כא כי לי אפילו ודאי דהא חצות עד בי״ד רבינו בספרי שמצאתי מה לי וקשה .המועד לצורך שאינן אע״פ האומן מביס כלים ומביאי! מוליכי! נ״ה;) שם(דף משנה .וכו׳ ומביאי! מו
ק היום כל מותר ודאי ובי״ד במועד תקנן יאמרו שמא אלא מועד לצורך שאינו במה במועד אסור ולא מלאכה זו שאין מותר ולמעלה מחצות הלקו שלא בגמרא מוכיח ו

בין שם: משנה .וכו׳ זבל וגורפין עיקר: וכן חצות אחר אפילו להיות וראר הוא סופרים שטעות ונ״ל ש״מ. מחולו קל והוא למעלה כתב יבינו ואף שי במשנה וכו׳. שובכי! למו
מושיבין

_ משנה לחם למלך משנה
ח ך יח פ״ כ פי י (א׳ה יכי'• מלאמ נעשייס אשור נניס! י׳ד יום ל י י י י’ י י י נ ״ ״ לו יט י פי א כו׳. שנהנו במקום ו  מלאכות שאר בגס׳ ז״ל רבינו כתב לא דאמאי תימה ו

ק חצות עד מחציה והעניש נהששד אשור 8יע״ לומר דצידד דיךע׳ מקדש כלי מהלכות ם״ג ק המועד לצורך דוקא היינו אומניות שאר התחלת ו מפורש ו
לא ומכסים וכו׳ גומרה המועד לצורך שהיא מלאכה כל כ״ה) (פסחים בברייתא פס • י״"®)

דה. בשאר אבל אומניות שאר בהתחלת אלא מאיר דרבי עליה פליגי  דהוא נאסר ואס מו
ופסק המועד לצורך שלא אפילו חלות עד עושי! אומניות שאר וגמר אומניות שלש דהחילת להו דסבירא המועד לצורך דקאמר במאי אפילו דר״מ עליה פליגי דחכמים סבור ז״ל

העם שאין שכתב במה המועד לצורך שיהיה זה רמז ז״ל דרבינו לומר ואפשר בדבריהם. כלל מפורש שאינו כיון בהא לרבנן ר׳׳מ בין במחלוקת לאפושי ז״ל לו מנין מ״מ נסכמים
 הדין והוא המירו הסועד לצורך דהוא כיון אומניות ג׳ בתחילת וכאן התירו לא כן ומפני למועד הרבה צורך צריך דאינו משמע לשונו כפשט הרבה צורך האומניות לשאר צריכין

ה: זה וכל מלאכותי שאר כגמר אומניות שלש בהתחלת חצות עד מלאמס גמר שאר ' שו אינו
כן כ כו׳. יתראה שלא והוא וכו׳ לחזור שדעתו מי ו הוא בדין מ״מ ככותאי דשוינהו ליה אמר דאביי ואע״ג נ״א) (דף כסייה מנה בר בר דרבה מפני ז״ל רבינו כן כתב ו

:כרבה פסק ס״ל רביט ומ״מ שם עיין אביי לו שהקשה ומה ז״ל הר״ן כמ״ש המחלוקת מפני אדם ישנה שלא מפני לכסוס
ן כא כי לי . ומביאי! טו כו׳ . במועד אסור ולא ז״ל ה״ה כתב ו כו׳  הצותמדרבק אחר ביום בו מלאכה לעשות ואסור ביום בו שתקנן יאמר דשמא ניגזור נמי בי״ד א״כ וא״ס ו

 סן סמך לו שיש מפום בו גזרו מדרבנן הוא המועד דמול דאע״ג וי״ל ̂ ז׳ פרק בריש למעלה שנתבאר כמו מדרבנן אלא האיסור אין נמי בחוה״מ דהא
 לו שאין בי״ד כן שאין מה במקראות סמך לו שיש כלומר ההורה מן עיקר לו שיש ז״ל רבינו לדעת ופירושו דאורייתא י״ב) שהפך(דף מי פרק בריש שאמרו ■כמו התורה

בין כלל: התורה מן עיקר שי מו דברמה מהיכא לתרנגולים שוככים במושיבין לאסור יש טפי דע״כ להקשות יש לדעתרבינוז״ל ז״ל ה״ה שכתב הראשון בפירוש לתרנגולים. שובכיס ו
ואע״פ

. לעולם ברכה סימן רואה אינו בהן מלאכה העושה
 מכין אין אבל .ברחו בעל אותו ומבטלין בו וגוערין

.אותו מנדין שאין לומר צריך ואין .מרדות מכת אותו
 אחר מלאכה בו שהעושה חצות אחר הפסח מערב חוץ

תו. מנדין חצות  שיום לפי .נדוהו לא אם מרדות מכת אותו שמכין צריך'לומר ואין או
̂] טובים ימים ערבי כשאר אינו בניסן עשר ארבעה  קרבן: ושחיטת חגיגה בו שיש מפני [<

ח  של חולו כמו סופרים מדברי מלאכה בעשיית אסור בניסן עשר ארבעה יום לפיכך י
ד. ע עד. של מחולו קל והוא מו  זמן שהוא ולמעלה היום מחצי אלא אסור ואינו מו

הג. תלוי היום חצי עד החמה מהנץ אבל השחיטה.  עושין לעשות שנהגו מקום במנ
ט ♦ עושין אין לעשות שלא שנהגו מקום הראב״ד השגת * *ואפילי י

 כן לא Yt הראכ׳׳ד כחג . וכו׳ שנהגו מקום *ואפילו מלאכה לעשות בתחלה יתחיל לא לעשות שנהגו במקום
לצויו שהיא מלאכה כל מאיר לי׳ אלא ההלכה צורת ̂ קוד^ לגמרה יכול שהוא אע״פ עשר בארבעה

 בהם שמתחילין הן בלבד אומניות שלש [צ] אלא
 הן ואלו .חצות עד ועושין לעשות שנהגו י׳במקום
 אם אומניות שאר אבל .והכובסין .והספרין .החייטין
 חצות עד שיגמור הוא עשר ארבעה קודם בהן התחיל

 : הרבה צורך אומניות לשאר צריכין העם שאין
 עושה אבל המחלוקת מפני ביישוב יעשה לא עושין שאין למקום שעושין ממקום "ההולך כ

 חומרי עליו נותנין יעשה. לא שעושין למקום עושין שאין ממקום וההולך במדבר. הוא
 בטל שהוא בפניהם יתראה לא כן ואע״פ .לשם שהלך מקום וחומרי משם שיצא מקום
 נוהג למקומו לחזור שדעתו מי וכן .המחלוקת מפני אדם ישנה אל לעולם .האסור מפני

 בו שהוא המקום אנשי בפני יתראה שלא והוא .להחמיר בין להקל בין מקומו כאנשי [ק]
א המחלוקת: מפני  חצות אחר ״ עשר בארבעה האומן מבית בלים מוליכין"ומביאין כ
 לאשפה. אותו ומוציאים בהמה רגלי מתחת זבל וגורפין המועד. לצורך שאינן אע״פ

ומתה יתר או ימים שלשה הביצים על שישבה תרנגולת לתרנגולים. ומושיבין'שובכין
ן :שם יסמ״ג םיי ג :פה לאוין המ״ג הסח סי׳ עור ב :שם בעור עי' א י ב י ש ו מ

עוז מגדל
ב :שנהגו מקום פרק . הרבה צורך אומניות עד וכו' לעשוה שנהגו מקום ואפילו ת  ז׳ל הראכ׳ד כ

אני ; וכו׳ ההלכה צורת כן לא  פירש ז׳ל רש״י כי כאן רואה אני שלישי מחלוקת אומר ו
 בי׳׳ד מלאכה לעשות נהגו שלא במקום אפילו בהן להתחיל שהקילו הוא בלבד האלו אומניות בשלש כי

 שכן והכובסין והשפרין מועד של בחולו כדרכו תופר ההדיוט שכן בחייטין בגמרא עעמא וכדמפרש
 מי״ד יותר חמור שהוא ואע״פ בחש״מ ומכבסין מספרין האשורין מבית והיוצא הים ממדינת הבא

 מה כי הפירושים כל סובלת ההלכה וצורת לפרש הורגלנו כן אחריהם ואנחנו התוס' בעלי ורבותינו
 עושין ונפרש חצות עד פסחים בערבי מלאכה עושין אומניות ג׳ שיאמרו לי ומה חצות עד גומר התחיל ואס לכתחלה בהן יתחיל לא אומניות שאר אבל בהן שיתחיל ונפרש אומניות ג' אלא עושין אין שיאמרו לי

מר; אומניות ושאר לכתחלה  רבותינו מדעת מקוצי ז״ל הר״ס כתב וכן בה מקובל שהוא רבו כשטה ז׳ל ר״מ שהלך וקרוב .הכרה בלשונו אין אבל שנהגו מקום בפרק חקוק הוא ז״ל הראב״ד שכתב ז״ל הרב ודעת גו
 קבעו דלא כיון אמינא ואדרבה לישנייהו איברלא דלא מתניי׳ כשאר דילן בגמרא אסקוה לא למה היא דוקא ואי היא דכמכא מנלן או מדוקדק אינו התוספתא מן לראיה ז״ל הראב״ד שכתב ומה . Ys התוספות געלי

לך :דמתניתין פירושא הכי דלאו מכלל בגמלא התלמוד מסדרי ה) שנהגו(דף מקום פרק .המחלוקת מפני עד שעושין ממקום ההו :נ״ה) (דף. שנהגו מקום פרק .הפרק סוף עד ומביאין מוליכין :נ׳

מיימוניות הנהות
 ספרים שכותב מי °[וכן :לא,*כ״כ ויו״ט שבת לכבוד בגדיו מתקן אבל להשתכר מלאכת

 כר״מ דלא כתכמים [צ] :בירושלמי כעמא. מפרש הכי [פ] :היום] כל מוהר לימודו דרך
ד ודלא לכתחלה הבל שאוסר  בד בר דרבה ממעשה [ק] :הרגענין אף שמתיר יהודה כ

 הטור וכן הסמ״ג כתב וכן חצות עד היא האמיתית גיןהנוסחא :אשי רב לה ובדאוקים חנה
:עב״ל] נראה ואינו חצות עד דוקא הדמב־׳ם כתב בזה גם ז״ל ומביאין דמוליכין בהא
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 מושיבי[ מחה ואם למקומה אוהה ממזירין שברחה חרנגולת בי״ד לסרנגולים שובנין מושיבי
 .לחש״מ אהאן סיפא אביי המר מבעיה אהדורי מוחניגן אוחובי השחא ובגמרח תחהיה אחרת

 אוהובי השתא בגמ׳ שהקשו וזה הקרנגולה חחת ביצים לשום הייט שובכין מושיבין ז״ל ופירש״י
חיין מבעיא אהדורי מוחבינן  דהרנגולת וסיפא שובכין דמושיבין בי״ד רישא דמתני׳ אניי ו
 משום אוחה שמחזירין בסש״מ היא שברחה

 זה פירוש ולפי מוהר. החבד רדבר ביצים הפסד
 בי״ד לכתמלה הביצים על סינגולח מושיבי!
 וכדעח וברמה ימים שלשה עמדה אם ובהש״מ

 לישיבתה ג׳ אמר דדוקא המם דאמר הו:א רב
 המחיה. אמרח מושיבי! מחה ואם אותה מחזירין

 מפיילין שאין, דברים כשני בזה חליק ורבינו
 שאם והשני בי״ד להמגולת לכחמלה ביצים
 שובך מלשון שובכין מושיבין מפרש והוא במועד המחיה אמרה מושיבי! הי! ומחה עמדה
 נאות המשנה ולשון הערוך מן נראה וכן והתרנגולת התרנגולי! שיעמדו מקום לומר .ורוצה

 שממזירין שכן כל תחמיה אמרת מושיבין מתה ואם שאמרו ממה היא הגמרא וקושית לזה
כךנראה אתאן רישא והירןאביי למימר לי ולמה כשברמה אומה מ. ש״  הגרסא שתהיה למ

 ואם למש״מ אמאן מושיבין אין אמרת אבל דמשמע דממזירין רישא ופירוש רבינו של
 משום סיפא קרי דממזירין דהא רבינו פירש למש״מ אתאן סיפא רבינו גרסת היתה

 המשנה לשון אומר ואני .זה לפירוש מתחוורת זו גרסת ואין שובכי! מושיבין דמהני' דרישא
 תחתיה אחרת מושיבין אין מתה שאם סובר שהוא הדי! אבל רבינו לפירוש יותר מתמוור
 נ״ל וזה זה כ״ש מלאכה לעשות מותר האבד דבר מפני דאי דו אצלי מתמיה הוא במועד

 וכשנותנין שכתב המשנה בפירוש לרבינו מצאתי כן אחר שפירש. מה לפרש ז״ל רש״י שהכריח
 נתבאר וא"כ עכ״ל. שובכין מושיבי! קרי אפרוחים לגדל להתחמם התרנגולת תחת ביצים
 אמרת מושיבי! אין במועד מתה שאם אלא נמלק ולא בי״ד לכהחלה שמניחין מודה שהוא

 אהדורי מותביק אומוכי השתא מפרש שהוא ונמצא ברמה אם אותה ממזירין אבל תחתיה
 והיינו לחש״מ אתאן סיפא אביי והירן המשנה בפירוש כתב וכן ז״ל רש״י כדברי מיבעי

 אכתי תחתיה אמרח מושיבי! מתה ואם דקתני סיפא אבל שברמה לתרנגולת מציעהא
 לפי נ״ל ז״ל לדעתו והפעם .אהדורי אלא הקשו שלא במועד לא אבל בדוקא הוא בי״ד
 כשמתה הלכך אמרת תרנגולת תחת הוממו שכבר ביצים על מתישבות התרנגולות כל שאין
 בארבעה אכל בספק במועד פורחין אין ולפיכך עליהן אמרת בהושבת יועיל לא שמא

:רבינו לדעת נ״ל כך .פורמין עשר

 יפסדו שלא כדי עשר בארבעה תחתיה אהדת מושיבין
 במועד ברחה אם אבל ,מושיבין אין ובמועד .הביצים

:למקומה אותה מחזירין הביצים מעל

טוב יום ?צביתת הלכות להו סליקו

 להפסד ומ״ש מששו לא מועט להפסד ח־שו מרובה להפסד מ״ס מיפלגי קא במאי מהדרין
 קאי אברחה ע"כ אמי ורבי הונא דרב פלוגתא דהא רבינו על לתמוה ויש .משכו נמי מועפ
 למקומה אותה מחזירי! ברחה וכתב סתם ורבינו למירדה לומר שייך לא במסה דאילו

אחרת מושיבי! דמתה דבבא ועוד למירדה ג' ואחר לישיבתה ג׳ אפילסתוך דמשמע.
 ימים ג׳ אמר דמיירי ליה משמע תחתיה

 ימים ג׳ הביצים על שישבה כתב שהרי לישיבתה
 מושיבין אין דבמועד קאמר מסאי כן וסם
 כל כדשרינן למישרי ה״ל הפסד דאיכא כיון
 דבבא סובר שרבינו כיון ועוד .האבד דבר

 בי״ד מיתוקמא תמהיה אחרת מושיבי! דמתה
 אפילו לישיבתה ימים ג׳ אחר שיהיה מצריך אמאי

 ממושיב גרע לא ג׳ תוך דהא נמי ג׳ תוך
 לישיבתה ימים שלשה תוך אפילו דבמתה סבר דרבינו וי״ל .רישא כדקתני דשרי בתחלה
 לאשמועינן אלא ימים ג׳ הביצים על שישבה דמתה כתב ולא בי״ד תחתיה אמרת מושיבי!
 הביצים יפסדו שלא כדי בי״ד תמתיה אחרת מושיבי! מ״ש וכן !!מושיבי אי! במועד דאפ״ה

 דאילו מושיבי! אין דביעי פסידא דאיכא דאע״ג לאשמועינן נקטיה דמועד רבותא משום
 שום ליכא לכתמלה שובכין במושיבין דהא שרי דביעי פסידא ליכא אפילו גופיה לי״ד

 שלשה אחר אפילו אמרת מושיבי! אין במתה דבמועד שכתב ומאמר שרי ואפ״ה פסידא
ג' אחר למקומה אותה ממזירין במועד ברחה שאם שמ״ש משמע ממילא לישיבתה ימים
 הביצים על שישבה במחלה שכתב מה על דהא הונא וכדרב קאמר דוקא לישיבתה ימים

 נתיר שלא לישיבתה ג׳ אמר אפילו אסור דבמתה כיון הוא וסברא קאי יותר או ימים ג׳
 מפי במסה דמממרי דוקא לישיבתה ג׳ אחר בה שנהיר ומסחיין ג׳ תוך אפילו בברמה

 עליהם ישבה כבר עצמה שהיא מאחר להחזירה כ"כ פורח אין דבברחה משוס מבברחה
 תרנגולת תמס שמממו דכיון פובא פירמא איכא תחתיה אחרת להושיב ובא במתה אבל

 אע״פ הוא יתירא דפירמא וכיון בקושי אלא עליהם לישב רוצה אמרת תרנגולת אין אחת
 דוקא היינו בברחה להחזיר דשרי דהא כתב לא אמאי וא״ח אסור. האבד דבר שהוא

 וכדכתב בהא עליה פליג דלא משמע נמי אמי ורבי הונא רב כדאמר למירדה ג' תוך
 ממילא יחירא פירחא דהוי משוס אמרח מושיבי! אין דבמתה שכתב שמאמר ׳"ל הרא״ש
א. יהירא דפירחא כיון מחזירי! אין למירדה ג׳ אמר דבברמה משמע  שרביט י״ל א״נ הי
ח אחר אבל מפרש ר פ  אותם על והשב תחזור אס ואפילו החום לו פרח מינה צימרה ג'
 למירדה ג׳ דאחר וכיון מחזירי! אין לצורך פלא פירמא דהוי ומשום יועיל לא שוב ביצים

 שאין כיון שיחזירנה אדם לך אין הכי דבלאו לאוסרו רכינו הוצרך לא בחזרתה הנאה אין
ל : בחזרתה תועלת שום ״ עי  בי״ד תחתיה אחרת להושיב ובא דמתה להיכא גם אלא קאי בלחוד במועד תחתיה אחרת להושיב ובא ואמתה אברחה לאו ימים ג׳ דנקט דרבינו ו
 שובכין מלהושיב תחתיה אמרת להושיב כשמתה יותר פורח שיש סובר ז״ל שהוא לא לישיבתה ימים ג׳ תוך אבל תחתיה אמרה מושיב לישיבתה ימים ג׳ אמר דדוקא קאי נמי

 דביעי פסידא דאיכא לישיבתה ימים ג' אחר כשהוא אלא יתירא פירחא דהוי משוס כשמחה תחתיה אמרת להושיב אסר בהחלה שובכין להושיב בי״ד שהתיר אע״פ ומש״ה בתוזלה
 ג׳ דהוך דאע״ג דמתה ואבבא דברמה אבבא קיימא אמי ור׳ הונא דרב דפלוגתא תפרש ז״ל והוא היא דפירחא כיון לא כמועד בי״ד'אבל שרי יהירא פירחא דהוי אע״ג דאז

מה וכן ימים שלשה הביצים על שישבה שכתב שמה ניחא זה ולפי אמסה בין אברמה בין קאי לישיבתה ג׳ ואחר לישיבתה ג׳ תוך לברמה אנא קאי לא למירדה ג׳ ואחר למירדה
פסח שלא כדי שכתב :איצכיריך נמי גופיה לי״ד הביצים י

לחם
 ליישב שאפשר א«׳פ זה למחוק שצריך (נ׳ל • העמדת שובכין מושיבי! פי׳ שאין *(ואע״פ

:בדוחק) האמש לפי דהא יותר) לומר יש מ״מ ביציס
 אוסובי השתא נ״ה:) (דף בגמרא כשהקשו וא״כ אסור ובמ״מ בי״ד מותרת שוככים הושבת

 מותר שובכין מושיבי! השתא ויאמרו לסיפא דמהני׳ רישא הקשו לא ממאי ונו׳ מותבינן
 ברחה לאשמועינן דאיצפריך להרן דיש משוס כן הקשו דלא וי״ל .מבעיא דברחה היכא
כיון מוהר קלה פרחא שהיא התרנגולין שיעמדו השובכין הושבת דדוקא אמינא דהוה

שביתת הלכות להו סליסו

משנה
 דהיינו הביצים על תרנגולת דסושיב ברמה אבל הביצים על התרעולת מושיב שאינו
 פפי מותר,יותר דברחה הפוכה סברא היא האמת דלפי ואע״ג קמ״ל. לא יתירא פרמא

 יש מקום מכל אסור שובכין והושבת המועד בחול מוסרת ברחה דהא שובכין מבהושבת
 הסברא מן הפוכה אמרת סברא נימא דלא היכי כי לאשמועינן מתני׳ דאיצפרך לומר
כי יוסף בביס עיין ז״ל הרמב״ם בלשון עוד להקשות שיש מה וכל .השתא לן דאית

בדבר: האריך שם

; דשמיא בסיעתא טוב יום

ומצה חמץ להלכות משגה מגיד הקדמת
 ותערובהו וזמניו וקיומו אכילתו ועני! מהותו הממן איסור רבינו בו כלל ראשון פרס
רצוני מדבריהם שהוא ומה בלאו שהוא ומה בכרת ממנו שהוא ומה י י

:ז״ל הם שגדרו הזמן לומר
ק ר עי פ  סופרים מדברי שהוא ומה התורה מן שהוא מה השבתתו מצות בו נתבאר ש
מזמן הבדיקה בעני! הבאי! והספיקות בדיקה הצריכין המקומות ואיכות י

:בשיירא והיוצא בים המפרש כמו וליחידים לכל חיובה
 וכן הבפול כגון הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה דיני בו נתבארו שלישי פרס
מי וכן בשבת להיות י״ד שחל כגון בזמנה נעשית הבדיקה כשאין י

בבפול לו ודי הבדיקה מן פפור שהוא ומי והביעור השריפה ועני! בזמנו בדק בלא
:בו וכיוצא

 אמרים של או שלו אם בקיומו עובר תדם ממן זה אי על בו נתבאר רבילזי פרס
תערובת בקיום האיסור בו נתבאר וכן אחרים ברשות או ברשותו ואם י

: ממנו שמותר ומה חמן

 והמשקין מחמיצין ושאין מחמיצין שק המיני! החמן דיני בו נתבארו חמישי פרק
 וכיצד ממנו שמותר ומה חמן ממשש לעשותו שאסור ומה המחמיצין י

חמן בהן שנשהמשו הכלים הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה וכיוצא פסה פת ללוש ראוי
: בזה וכיוצא

 זה ומאי האכילה ואיכות התורה מן מצה אכילס ד!נ!_-חיוב בו נתבארו ששי פרק
 חכמים שאסרו ומה באכילתה והממוייבין לישתה 'ואיכות היא דבר

 אחריה: לאכול שאסרו מה וכן הפסח בערב לאכול לומר רוצה בשבילה
ק ר י פ ן ן י ב  וחיוב ההורה מן 'לאבותיט שנעשו הנסים ספור תיוב בו נתבאר ש

 שהוא המרור אכילס וחיוב מדבריהם החרוסת וחיוב כוסות הארבעה
: סופרים מדברי הזה בזמן

 בין שיש ומה הברכות וענין קדם שכבר מה עשיית סדור בו נתבאר שמעי פרק
 לעשות שראוי מה ספוק לו שאין ומן הזה לזמן קרבן לנו שהיה הזמן

:יעשה כיצד אלו דברים

ת ב כ לפרפי הכללי להקדים שראוי לט קדם וכבר החמן בעני! התורה לאוי כולל והוא המוזהרים לדברים כללי להיותו קודם להיות ראשון פרק היה ראוי כי הסדר. זה ו
הפרק אמר ונמשך תדיר במצוי וכן בזמן קודם שהוא במה ענינו להיות למתאחרים קודם להיותו היה וראוי ב׳ פרק ואחריו .המ;ווה לידיעה המוזהר ידיעת ולהקדים

קדס לזה התורה מן הן עניניו ורוב ד׳ פרק ואחריו אליו. למתאחר בזמן קודם הוא ואף ג׳ פרק ואחריו .שהזכרתי כמו בזמן קודם שהוא במה המצווה ידיעת והוא הראשון
.סופרים מדברי שהוא למה ההורה סן שהוא מה להקדים וראוי .לו לחוש אפשר שהיה שהתירו ומה ממון מחשש חכמים שאסרו במה חמישי פרק עניני רוב להיות ה׳ לפרק

 המצווה לידיעת קודמת המוזהר ידיעת להיות וחיובה המצוה דיני שיתבארו קודם החשש לאסור שנמשך מה כל להקדים שראוי הוא למתאהרים קדימהו וסבת ה' פרק ואחריו
 ו׳ פרק ואחריו .שנתבאר כמו נאות וכן למצה חמן הקדים ומצה קמן הלכות רבינו כסב ולזה כרה עונש חמן אכילת צומר רוצה הזה המוזהר ס! מלקים בקצת יש כי ועוד
 מונחים ומרור שמצה בשעה אלא אינו הנסים ספור כי וגס סופרים מדברי שהוא במה ענינו רוב ז' ופרק התורה מ! שהוא במה ענינו רוב להיות למתאחנים להקדימו וראוי
ובמר עשייתן סדור לידיעת המהוייב פרפי ידיעת להקדים שראוי מבואר לאחרון וקדימהו ז׳ פרק ואחריו .הנכים ספור לחיוב המצה חיוב ידיעת להקדים ראוי ולזה .לפניו

נתאחר: למה נתבאר וכבר ח' פרק ואחריו .מענינס הוא


