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פרטן: וזהו תעשה. לא מצות ושתי עשה. מצות שתי מצות. ארבע בכללן יש

: גו ולשתות לאכול שלא ד) בו. להתענות ג) מלאכה. כו לעשות שלא כ) ממלאכה. בו לשבות א)

:אלו בפרקים האלו המצות כל וביאור

משנה Tמגראשון פרקמשנה מגיד
>iVB מה בגמרא ומכר בכסוב מבואר זה .וכו׳ מן עשה מצות א  : מקומוה גנ

:)ע״ד [ב׳] (דף דכריהוח ס״ק משנה .וכו׳ עשיית על חייב ומהו
 זדונו שזה אלא ליוה״כ שבס בין אין משנה ז׳:) דמגלה(דף ס״ק .וכו׳ שחייבין וכל ב

 ומותר עד רבינו שהזכיר מה כל נתבאר זו ובמשנה .בסקילה זדונו וזה בהכרח
:וכו׳ לקנב

 (שבת קשרים אלו פ׳ .וכו׳ לקנב ומותר ג
ירק׳ בקניבת מוסר יוה״כ קמ״ה)

 הקנוב מהו רבינו ופירש ולמעלה המנחה מן
 ז״ל פירש״י וכן וכו׳ המעופשות העלים שיסיר

 חתיכה הוא שקניבה ראיה והביאו כדבריו
 האי ע״ג:) גדול(דף כלל פרק שאמרו ממה
 קוצר משום אחת שתים חייב סלקא דקניב מאן

 מן סלקא שחותך ופירוש .נומע משום ואמת
 מהלכות פ״ח כמבואר ומצמחת ומוזרה המחובר

 משוס אלא בו שאין בחלוש הותר וביוה״כ שבת
 העלים להסיר דאי פירושם על והקשו .שבות

 . גמורה מלאכה והיינו גורר היינו הרעים
 אלא בורר מקרי דלא לדעתם להרן; לי ויש

 אוכל ממין אוכל מין או גמור פסולת מתוך
 הכל זה אבל שבת מהלכות פ״ח כנזכר אחר
 גמור פסולת האלו העלין ואין אתד אוכל מין
 לאכילה שראויין ואפשר פסולת להקרא ראויין ולא
 שבות משום אלא בזה אין שכן וכיון הדחק ע״י

בשבת

ם. בדברים התם משמר וכן בורר משום חייב מחבץ שאמרו ואע״ס ביוה״כ והותר בשבח  לחי
 שבס. מהלכות פ״ז כנזכר טומן תולדת זה הרי דקשא״כ דק ר״ל אינו השאר יקצן ופירוש

 Jלהדיג שמוסר בירושלמי שנזכר ואמרו ירק הדחת פירשו ז״ל והרשב״א הרמב״ן אבל
שלנו: בגמרא האמור ירק קניגס היא שזו ואמרו בתוספתא נזכר וכן ושלקות כבשין

 קשרים אלו פרק מימרא .וכו׳ מפצעין וכן
 מן ברמונים ומפרכין באגוזים מפצעין

 דוקא ופירוש נפש עגמת מפני ולמעלה המנחה
 דנראה לא לכן קודם אבל ולמעלה המנחה מן

 למיכל אתי דילמא א״נ היום לצורך כמתקן
 לערב סמוך שהוא כיון ולמעלה המנחה מן אבל

.למיכל אתי ולא בסלו פח לו שיש כמי דומה
שלא' חכמים שחשו נפש עגמת מפני ופירוש
: עגומה נפשו ותהיה הכל לתקן לערב יצטרך

 בקניבת קי״ד:) (דף שם מחלוקת .וכו׳ ויוה״ב
 בסראי דאינון האוסרים כדברי ופסק ירק

ר :כותייהו ותניא ב כ  בגמרא יש .וכו׳ נהגו ו
 דרבא שאמרו וכו׳ זה למנהג רמז קט״ו:) (דף
 ואסר המנחה לפני מקדמי דהוו ביתו לבני חזא
 אגרתא אסא להם אמר שיאמינוהו וכדי להו

 דינין נזכרו כן,לא שנהגו ולפי .דאסור ממערבא
; בהלכות אלו

 יוה״כ וס׳ בכתוב מבואר .וכו׳ עשה מצות ד
 הוא זה דעינוי העלו (ע״ד:) ביומא

מאכילה

ת“ א ו צ  לחדש בעשור ממלאבה לשבות עשה מ
לבם. הוא שבתון שבת שנאמר השביעי

 לא על ועבר עשה מצות בטל מלאבה בו העושה ובל
 ומה .תעשו לא מלאבד. בל וגו׳ ובעשור שנאמר תעשה

 ברצונו עשר. אם זד.. ביום מלאבה עשיית על חייב הוא
 חטאת קרבן חייב בשגגה עשר. ואם .ברת חייב בזדון

 סקילה בשבת זדונד. על שחייבין מלאבד. בל ב ♦ קבועה
ת. בעשור זדונד. על חייבין  קרבן עליו שחייבין ובל בר
הבפורים. ביום הטאת קרבן עליו חייבין בשבת חטאת

מלאבד. שאינד. אע״פ בשבת לעשותו שאסור דבר ובל
 מבת אותו מבין עשה ואם הבפורים. ביום לעשותו אסור

שבת. על אותו שמבין בדרך מרדות  שאסור ובל ה
 שאסור ובל ד.בפורים. ביום לטלטלו אסור בשבת לטלטלו
 ביום אסור בך בשבת לבתחלה לעשותו או לאמרו

 הבפורים ליום שבת בין אין דבר של בללו הבפורים.
 הבפורים ביום ״ הירק את לקנב ומותר ג ♦ בברת הבפורים וביום בסקילה בשבת מלאבד. שזדון אלא אלו בענינים

 באגוזין מפצעין ובן .לאבילה אותו ויתקן השאר ויקצץ המעופשות העלים את שיסיר הקינוב ומד.ו ולמעלד.. המנחד. מן
 ובפציעת [א] ירק בקניבת אסור בשבת להיות שחל הבפורים ויום נפש. עגמת מפני ולמעלה המנחה מן ברמונים ומפרבין

 הוא הרי אלא הצום ביום אלו מבל אחת יעשו שלא ובמערב בשנער העם נהגו ובבר היום. בל דמונים ובפריבת אגוזים
.נפשותיבם את תענו שנאמר ושתיה מאבילה בו לשבות והיא הבפורים ביום יש אחרת עשה ימצות ד ♦ דבריי לבל כשבת

־ מפי
/ תריא סימן מור א מ ץ :לא עשץ סח לאוין ס ש ע ״ג מ ס : לכ ב

משנד. לחם
להעתיק הוכרחתי ולפיכך בזה שאין מה בזה יש גם לשון ובשינוי האחרת במהרורא כתובים זאת שבמהדורא הדברים ורוב מהתרות שתי מצאתי אלו בהלכות הטעתיק אמר

!ז״ל הרמב״ם לשונות סדר על שתיהם

א ״  דזהו דנראה קשה .זכו׳ השביעי לחדש בעשור ממלאכה לשבות עשה מצות פ
 לענין שגת לקמן שדרש ממה חון בחורה הכתוב האחר שבתון השבת

 ואס לפשה אחי והאי לקמן דריש וחד כתיבי שבהון שגת דהרי אלו לעניינים ושבתון אכילה
 לא וכאן שבתון שגס תרוייהו דריש לקמן דהא סגי לבד בשבת שבתון ל״ל קשה כן

 תנא מנא רב אמר שם אמרו קי״ד:) קשרים(דף אלו פרק דגשבת לי קשה עוד .דריש
 למאי שבות שבתון ת״ל ירק בקניבת שאסור בשבח להיות שחל הכפורים ליום מנין

כ. ש״מ ירק לקניגת לאו אלא תעשו לא מלאכה כל כתיב והא למלאכה אילימא ״  ואי ע
 ביוה״כ דאסור ירק לקניבת נמי דרשינן לא אמאי ימירא שהוא שבהון איכא נמי ביוה״כ

 ליה שדינן ולא ירק לקניבת דאתי א״ו תעשו לא מלאכה כל כתיב הא למלאכה דאי משום
 התם הכי דאמר כר״י דאתי לומר הונא רב רצה דלא שבס גבי כמו תעשה ולא לעשה
 דפסק ז״ל רבינו אבל לעמי. אתי דיוה׳׳כ דשבהון ותירן זו קושיא שם ז״ל רש״י הקשה וכבר
 דיוה״כ דשבתון דודאי אסר) ז״ל דס״ל(דר׳ וי״ל .טובא קשה הונא לדרב ופסקה למלאכה דאתי

 איפכא נימא תימא וכי .דיוה״כ מכ״ש ידענא ואנא מדשבס לשתוק דא״כ ירק לקניבח לא
 עשה לן אית הכי דבלאו י״ל לעשה אתי דשבח ושבתון ירק קניבס לאסור אתי דיוה׳׳כ
 עשה לאוקמי עדיף וספי שבח הלכות בריש ז״ל רבינו כמ״ש השטת השביעי מביום בשבת

דאסמכתא התוספות כתירון יתרן דרבינו לעיל ועיין .מפורש בתורה עשה שם דליכא גיוה״כ
:ע״ש בעלמא

לו ב ל ט׳ דבר של כ  שזה אלא ליוה״כ שבס בין אין משנה ז׳:) (דף דסגלה בפ״ק .ו
 מן ירק קניגת ביניהם יש שהרי וקשה . ע״כ בכרס זדונו וזה אדם בידי זדונו

שבת בין אץ ז״ל רביט כתב זה שלתרן ונראה .אסור ובשבח מותר שביוה״כ ולמעלה המנסה

ל ד ג ז מ עו
ת ראשון פרק צו כו' עשה מ ק ורמיוא הידועות המצות ממנין וה .ל׳ת עד ו  נמסנס קשרים אלו פי

ת(דף ד) שנ ה :קי׳ ט ם עד מ׳ חייב הוא ו ס׳ דנדריס נתרא פרק .הכפורים ניו מ ונ

ס׳ קשרים אלו סרק שנס מ ) דמנלה(דף וס׳ק סנהדרין ונ  :נפשיעוח זה מפורש מקומות ונכמה ז׳

ל ב כ עד שאסור דנר ו ה׳ ני ק .נכרת ו ר ;דמגלה פ׳ ת מו אלו פ׳ .דנר כל עד כו׳ הירק אס לקננ ו

ד) קשרים(דף ת ;קי׳ צו ) (דף יומא דמסכס נתרא פרק .שנסכם תשנסו עד עשה ס ;ע׳ו

 קניבת אבל לאלו דומים מלאכה שהם בדברים היא המשנה שכוונת כלומר אלו בענינים וכו׳
 שבקניבס ואע׳׳פ ז״ל ה״ה וכדכתב שבות משום אלא איסורו שאין מלאכה איסור בו אין ירק

:גזה חשש אין חילוק יש ירק
 שבות משום אלא בזה אין שכן וכיון ה״ה כתב .וכו׳ הירק אס לקנב ומותר ג

 משום אלא איסורן אין דבשבח קאמר היכי וא״ת ביוה״כ והומר בשבת
 קשרים אלו בפרק שדרשו כמו התורה מן איסורן הא דרבק אלא איסורן שאין שבות

 אלא איסורו היה לא דרבייהקרא לאו אי דה״ק וי״ל שהבאתי. בברייתא דשבתון מימור
 ביום אגל בשבת שהוא גלי דגלי היכא שכן וכיון מדרבנן אלא איסורו שאין שבות משוס

 דאינהו• האוסרים כדברי פסק ה״ה כתב .וכו׳ הכפורים ויום : מותר גלי דלא הכפורים
 כבחראי והלכה יוחנן מר׳ יותר אחרונים הונא ורב מנא דר׳ דבריו פירוש .עכ״ל ,במראי
 אע״ג דבריימא לדבריו סייעמא מנא ר׳ שם הגיא כגר מ״מ דר״י כוותיה דתניא ואע״ג

 כוותיה דמניא ה״ה דכתב אפשר ומש״ה היא דחויה דלאו סבר מנא ר׳ מ״מ ר״י דדחאה
 דאינך משום מ״מ פקפוק שום בלי יותר מפורשת הוי לר״י סייעתא דהוי דגרייהא אע״ג

 דמסייעא ברייתא דאיכא וכיון לר״י כסו תניא נמי כוותייהו ותניא ומ״ש כוותייהו פסק גתראי
 דברי סי׳ נראה זה . כבתראי דהלכה האחרונים כדברי נכריע לכאן דמסייעא וברייתא לכאן

:דחוק קצת שהוא אע״פ ה״ה
 באכילה אלא המורה מן עשה ז״ל.דאין רבינו דעת .וכו׳ יש אחרת עשה מצות ד

 שהוזכר יוסף ורב רבה וכדמני דשבתון מקרא ליה מרגינן עינויים בשאר אגל
 בגמרא דאמרו אמאי פליג יוסף רב דסני וסבר ע״ד) (דף יוה״ב פרק בריש בגמרא

שלרב דעתו דאין כו' מנויים ה׳ כנגד חסדא א״ר מי כעד מנויים ה׳ הני ע״ו) (דף
יוסף

מיימוניות דגהות
 :תר״ט] םי׳ ע״ש יוה״ב מוצאי אצורך יוה׳׳כ בערב חמץ הטמנת התיר ומבאן [טור °]

 ואע״ג מזרי יוחנן א״ר אבא חייא'בר׳ בר׳ ולא הונא ורב זירא רבי בתראי באמוראי [א]
;ע״ב .בוותיה רתניא



163 פב משנה כסף פ״א עשיר שביתת הלכות זמנים. מש״ מניד
כן ה נ״א  כשש כתבהרא״ש וכו׳. לסוך או בו לרחון שאסור השמועה משי למדנו ו

בעלמא אסמכתא מקראי להו מפיק דבנמרא אע״ג ענויים דהני וריב״א ר״י
 ירחצו והכלה המלך ע״ג:) ואמרינן(יומא בהו מקילינן ומה״ע לדבר ראיות כמה והביא נינהו

בדליכא ע״כ רבנן ומדאסרי אוסרים והכמיס ר״א דברי הסנדל אס תנעול והחיה פניהם את
 מדאורייתא הסנדל נעילת איסור ואי עסקינן סכנה
 אמרינן נמי ע״ז:) (דף ובגמרא ר״א שרי היכי

 חופש ואינו כדרכו סך בראשו חמסין לו שיש ומי
 כדרכו רוחן וצואה במינו מלוכלכות שידיו ומי

 נינהו דאורייתא ורחיצה סיכה ואי חושש ואינו
 מדרבנן ודאי אלא הכי בהו ■מקילינן היכי
 לו ; שנרא וכתב וה על הקשה והר״ן .נינהו

 דלאו דכיון אלא נינהו מדאורייתא דכלהו
 באורייתא בהדיא בקרא דכתיבי עינוי בכלל
יכדאיתא אתי דשבתון מריבוייא אלא נינהו

ל :וכו׳ למדנו השמועה מפי רבינו שכתב וזהו כן ודרשו ושתיה מאכילה כ ̂צו׳ האוכל ו  .ו
 :ע״ד) [ב׳] פ״ק'דכריתות(דף החסאת וחיוב .כן והוכיחו הזהיר אא״כ ענש לא ברייתא שם
כן ה  במנין ליממת ראוי היה שא״כ התורה מן מיוחדת מצוה אינה שזה דע .וכו׳ למדנו ו

 אלא להוכיחה רבינו דעת שאין לפי להתענות בכלל שהוא , לומר ואין המצות
 השמועה מפי הוא לרבינו זה אבל שבהון משבת
 מיוחד ענין שהוא אחר סופרים דברי ונקרא

 ארוכים ודברים בסה״מ דעהו וזהו עצמו בפני
 לעמוד והרוצה ז״ל דעהו על העירותי אבל הס
 יוה״כ בפ׳ הוא כאן ומ״ש .יע״ש דעהו תוכן על

 ספרי בשאר יוסף ורב רבה הנו ע״ד•׳) (יומא'
 ונעילת ברחיצה שאסור ליוה״ב מנין רב דבי

 שבתון ת״ל המסה ותשמיש ובסיכה הסנדל
 דברים פרסי למדו השמועה מפי שבוס.ופירוש

 ;אינו5 מבואר ושם פ״ב שיתבאר נמו אלו
 בלבד. ושהיה אכילה על אלא כרת ענוש
 פ״א כן הוכחתי כבר מרדות מכת ומ״ש

, שבת: מהלכות
 שם ומבואר פשוס זה וכו'. ששבות כשם ו

ך פ״א:): (דף רי צ .וכו׳ להוסיף ו
 תורה דבר הוספת שאין נראה רבינו מדברי

 ביוה״כ לא מלאכה בעשיית לא אבל בעינוי אלא
 ולהתענות לצום מתחיל שכתב חהו בשבתות ולא
 הוספת שבת בהלכות בדבריו נזכר שלא וזהו
 שהדבר נראה יוה״כ ובפרק . התורה מן כלל

 יהא יכול שדרש מי יש ששם הנאים 'במחלוקת
 לא מלאכה וכל ת״ל מלאכה תוספת על מוזהר
 הוא יום של עצומו על הזה היום בעצם תעשו

 וברייתא מלאכה הוספה על מוזהר ואינו מוזהר
 שבות שנאמר מקום שכל למדת הא שבתכם ח״ל מנין שבתות תשבתו לומר תלמוד מנין סובים ימים וכו׳ הקדש על מחול שמוסיפין מכאן ונו׳ נפשותיכם את ועניתם שם שנו אחרת

נצסוה כאילו הכתוב עליו מעלה בעשירי ונתענה בתשיעי ושותה האוכל שכל בגמרא ידועה והיא אחריהא לדרשא קרא להאי לה דמוקיס מאן דאיכא אמרו ושם .הקדש על ממול מוסיפין
להתענות

 זה לנפש שהוא ענוי הוא זה אי למדו השמועה מפי
 ושותה האוכל וכל .עשה מצות קיים בו הצם וכל .הצום

 כי שנאמר לא.תעשה על ועבר“ עשה מצות בטל בו
 ונכרתה. הזה בעצם-היום תעונה לא אשר הנפש בל

 למדנו נתענה שלא למי כרת הכתוב שענש מאחר
 או האוכל וכל .ושתייה אכילה על בו אנו שמוזהרין

ובו ה ♦* קבועה חטאת קרבן חייב בשוגנ בו השותה
והם לחכמים הכתוב ומסרם ספי קילי בגמרא ^!ףףןןץ שאסךף השמועה מפי למדנו

 דכלהו הרמב״ס דעת וכן להתענג נעשה ^לו מבל לשבות ומצוה «לבעול או הסנדל את לנעול
ב] ושתייה מאכילה ששובת כדרך  מהא לי מיחוורא דלא אלא נינהו מדאורייתא שבתון שבת שנאמר [
חוז ^בכלס מותרים התינוקות לקמן דסניא ךן,-ל^ץ. ןא,»ן ̂ לענינים ושבתון *(אכילה) לענין שבת

רחץ אם אבל .ושתייה אכילה על אלא קרבן או כרת
̂! ו : מרדות מכת אותו מכין בעל או נעל או סך או  ביום בין בו מלאכה *=ששבות כש

 בכניסתו הקדש על מחול להוסיף וצריך .בלילה בין ביום בין לעינוי שבות בך בלילה ובין
] ^כלומר . בערב לחדש בתשעה נפשותיכם את ועניתם שנאמר■ וביציאתו ג לצום התחיל [

ולהתענות
ה *נ״א כ א ל :ל׳נ משין סמ׳ג הריא תרי! סי׳ עור ב סע: לאוין סמ׳ג תריא סימן עור א .מ

משנה לחם
 אשר הברייתא להו כדדריש להו דריש וענויים וכו׳ שבתון משום הדבר לרבות אלא יוסף

 וכו׳ ונותר פיגול אביא וכו' בחמה ישב יכול נפשותיכם את תענו אידך תניא שאמרו 'שם
 איסור שהוא בתורה מפורש ענוי איסור חד אלא וליכא ברייתא הך כי להו דריש וא״כ

 אחת עשה מצות שהיא ז״ל רבינו כתב ולכך משבתון ליה מרבינן השאר אבל האכילה
להו כדדריש רבינו להו דריש בכתוב האמורים המנויים שאר דכל וכו׳ תענו שנאמר

הני דקאמר חסדא אדרב פליג דלא יוסף רב של הברייתא יישב ז״ל והר״ן . הברייתא
ר : ע״ש וכו׳ ענויים ממשה ח א ורבינו בגמרא ליה מפיק מג״ש .וכו׳ הכתוב שענש מ

רבינו חש ולא הג״ש מן אלא כן ואינו האזהרה שמענו לבד דמהעונש דמשמע בלשונו קצר
:לבאר ז״ל

כן ה  מנין שהוא אחר סופרים דברי ונקרא ה״ה כתב .וכו׳ השמועה מן למדנו ו
 מצות למנותו היה הראוי שמן •דאע״ס דבריו ביאור .ע״כ עצמו בפני מיוחד

 מצות ז״ל רבינו מנאו לא מ״מ בה הוא הכתוב שעינוי רבה דשבתון קרא שהרי עשה
 הוא זה איל הכתוב ענוי במשמעות זה שאין כלומר וכו׳ מיוחד ענין שהוא מפני עשה
 הכתוב לנו שגלה ולח דשבתון מקרא הכתוב אותו שרבה עצמו בפני מיוחד אחר דבר
 מיוסד ענין הוא אלא בכתוב הנזכר ענוי זה שאין הענוי בכלל נכנסים הענויים שאלו

: מחדש הכתוב שרבה
 ז״ל שהוא קשים הס ז״ל ה״ה דברי .וביציאתו בכניסתו הקדש על ממול להוסיף וצריך ו

 יהא אבל) עונש בכלל יהא יכול(לא ביוה״כ האמורה כברייתא שפסק כתב
 יכול אמרו פ״א) ברייתא(דף באותה שם גם שהרי וזהא״א וכו׳ מלאכה התוספת על מוזהר

 שם ונראה וכו׳ עמי תוספת על מוזהר יהא אבל) מלאכה • תוספת על מוזהר יהא (לא
 דורש הוא דאם קשה ועוד .בעמי ולא במלאכה לא איסור.תוספת שאין הברייתא באותה

 הדרשה כתב הוא איך ז״ל ה״ה מדברי כנראה מדיפתי רב בר חייא לדרבי דועניחם קרא
 יתחיל יכול שם שנו שכך ויו״ט בשבת הוספת שאוסרת שם הנזכרת אחרת ברייתא של

 ימים אלא לי אין תשבתו ת״ל מנין ביציאתו בכניסתו אלא לי ואין וכו׳ ת״ל וכו׳ ויתענה
 וימים בשבתות הוספת שיש שם מפואר הרי .ע"כ וכו׳ שבתכם ה״ל מנין שבתות נוובים
 בשבתות הוספת איסור שאין כתב איך הברייתא כאותו הדרשה דריש ז״ל דהוא וכיון ניובים
 ור״ע הקשו נו׳) (דף דר״ה קמא דבפרקא כר״ע שפסק כתב דאיך קשה וגס .נווביס וימים

 דלר״ע משמע מדיפתי רב בר חייא לכדרבי ותירצו וכו׳ ליה עביד מאי ועניתם האי
 עביד מאי קרא האי מקשה מאי בעינוי מוספת יש דאס בעמי אפילו הוספת איסור אין
 בפסקיו ז״ל לב ן׳ מהר״י החכם הקשה וכבר .בעינוי הוספת לאיסור ליה מבעי הא ליה

 שם עיניך תחזינה כאשר דחוק הירוז הירן ושם הקושיות אלו כל קמ״ב) הראשונים(דף
 סובר דרבינו דבריו מכלל העולה ■■דכפי דבריו על קשה ועוד דחוקים דברים באמת והם

 ר״ע לדעת כן תירן שהגמרא ואע״פ מדיפהי רב בר חייא לדר׳ אתי לא ועניתם דהאי
 הנודר וכן נדרים מה׳ בפ״ג כתב ז״ל רבינו שהרי כן לומר וא״א דמלהא לרווחא הוא

 הרי יוה״כ ערב או יו״ס והרי זה יום בו ופגע ימיו כל שני יוס או ראשון יום שיצום
 הצום ואיסור הואיל וכו׳ ופורים חנוכה בו פגע חדש ראש בו פגע ואצ״ל לצום חייב זה

 העמי איסור' יוה״כ שבערב שם מבואר הרי וכו׳ חיזוק צריכים סופרים מדברי בהם
פר חייא דר׳ מהא אלא אחל ממקום ז״ל לרבינו לו יצא לא הדבר וזה ההורה מן הוא בו

 שם הקשה שהוא ואע״פ חדש ראש הלכות בריש ז״ל יוסף בית הרב וכ״כ מדיפתי רב
 מדיפמי רב בר כר׳חייא זו דרשה דאין התורה מן לקרותו ז״ל לרבינו לו היה לא דמ"מ

 דקרא מיתורא מדיפחי רב בר חייא דרבי דדרשא כלל קושיא זו אין בעלמא אסמכתא אלא
 לדרבי ליה מיבעי ליה עביד מאי וכו׳ ועניהס האי ור״ע דר״ה בפ״ק וכדאמרו ליה דרשינן

 כר׳ פסק שהוא כיון וא״כ היא גמורה דרשה וא״כ ליה דרשינן דמיתורא משמע וכו׳ חייא
 מכאן למדנו וא״כ ההורה מן לקרותו ראוי א"כ שנתבאר וכמו מדיפתי רב בר חייא

 ה״ה לשון לסרן אומר ואני .ז״ל לב ן' כמהר״י ודלא מדיפתי רב בר חיי^ כר׳ שפסק
 כל כי ת״ל וכו* מלאכה תוספת על כרת ענוש יהא לא יכול בברייתא גרסי ז״ל וה״ה דרבינו

 מלאכה וכל ת״ל מוזהר יהיה אבל עונש בכלל יהיה לא יכול וכו׳ תעונה לא אשר הנפש
 יהא לא יכול גרסינן ולא וכו׳ למדנו לא עצמו יום לעמי אזהרה אבל וכו' תעשו לא

 כדאיחא וכו׳ הוא ודין עינוי תוספת על מוזהר יהא אבל מלאכה תוספת על מוזהר
 ז״ל לרבינו ליה ומשמע .כתבתי כאשר יד מכתיבת בגמרא הגירסא מצאתי וכן בהפרינו

 דמן משמע לבד מכרת אלא לעמי מיעט ולא למלאכה מאזהרה אפילו רחמנא דמדמיעט
 ליכא וא״כ עצם מעצם בעינוי אזהרה רבינא דיליף ואע״ג איכא מיהא איסורא ההורה
 איצנוריך דהא איכא לאו דאיסור משמע מכרת למעוטי בעיטי קרא מדאיצטריך למימר

 על ייוזהר איני דשם וכיון ממלאכה אלא לה ילפינן לא גופא דאזהרה כיון ועוד לג״ש
 נאמר שם דאמי ישמעאל ר׳ דבי כדחגא אלא כן פסק לא דרבינו י״ל . הכא כ״ש התוספת

 ולהכי כפשטא הברייתא ומיישבים שם האמורים פפא ורב אחא כרב או וכו׳ עינוי כאן
 רב בר חייא כר' והברייתא איכא מיהא דאיסורא משמע מכרת קרא דמיעט כיון ודאי

 קרא .הכי . מכרת למעוטי קרא מדאיצטריך ליה מפקינן דעינוי דאיסורא הכי ס״ל מדיפתי
 מאי ו,ניתם הא הקשו דר״ה בפ״ק לר״ע וכן ושוהה האוכל דכל לדרשא מפיק דועניהם

 דבחריש קרא מדאיצטרין א״א ישמעאל ר׳ כדדריש עינוי דחוספה לאיסורא כלומר ליה עביד
 ומ״מ דיפתי ׳ חייא לכדר' לה דריש ודאי אלא וי״ט בשבתות תוספת לן נפקא מהכא דהא

 קרא הביא לל. ז״ל דרפינו ואע״ג . מכרת רחמנא מדמעטיה עינוי איסור ציה מפיק
 כדיליף ,איכא דאיסורא משמע מכרת רחמנא דמדמיעט משם ללמוד הזה היום דבעצם

 דמשמע פשוטה דרשה שהיא כיון זה בענין הברייתא אותה של הדרשה תפש מ"מ הברייתא
 אע״ב פשוטה היותר הדרשה לתפוס מקומות בכמה ז״ל רבינו דרך וכן הכתוב פשט ודאי
 ביניהם הפרש אין הדין דלענין כיון מכ״מ הדין שאומר אותו של כסברתו אהיא דלא

 עצם דעצס תנא פ״א;)(והאי) (דף בגמרא אמרו איך א״כ וא״ת . הפשוט הדרך לו תפס
 לן נפיק לא עצם דעצס דלתנא מודה ז״ל רבינו שפירש מה לפי הא וכו' בתשעה האי

 לומר איצביריך הא ליה עביד מאי ליה קשיא מאי וא"כ עינוי בתוספת כלל איסור
 תנא האי גריס לא דרבינו וי״ל . קרא מהאי לזה מפקיק דלא בעינוי תוספת איסור
 בגמרא מצאתי וכן וכו׳ מדיפתי רב בר חייא ר׳ חני ה״ג אנא וכו׳ ליה עביד מאי עצם דעצם

 כתב איך דאל״כ היא כך זי׳ל רבו הרי״ף שגירסת לומר אתה צריך כן ועל יד כחיבת
 קאמר הא אחרת בברייתא שבתכם תשבתו של האחרת עצסוהברניהא עצם של הברייתא

 ברייתא הך כי דריש מצי דלא כלומר עצם דעצם תנא האי קאמר דהא דפליגי בגמרא
 קרא מדאיצסריך ליה מפקינן ענוי בתוספת באיסור ז״ל וכדפירש״י וכו׳ שבתכם דתפבמו
בר חייא כרבי דריש עצם דעצם דסנא מוכח בגמרא כרחין על וא"כ מהאזהרה למעוטי

רב
מיימוניות הגהות

 אין מדתניא ענויין בשאר דאוריייזא איסורא דאיכא שם מדקדק ל״ב עשין °][סמ"ג
 איסור הפחות דלכל משמע עניויין שאר על ולא בלבד ושתיה אכילה על אלא כרת ענוש

ה׳עינויין הגי שם ויש וכו' הכפורים ליום מנין יוסף ורב רבה תני [נ) :ע״ב) איכא דאורייתא

 וגמר סעודתו גמר אם [ג] :ע״ש וכו' בתורה ענויין חמשה כנגד חסדא רב אמר מי כנגד
 ידצת אם ולאכול לחזור שיכול התום׳ פסקו גדול היום ועוד עוד לאכול שלא כדעתו

שלישית בהלכה תענית מהלכות בפ״ג עיין מהר״ם וכן אסר המחבר רבינו אבל ס״ה וכן
וצריך
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 ולסוכן לרחצם לגדולים למוסר היינו דקאמר בכולם דמוסרים בגמרא ומוכח הפנדל מנעילח
 מדאורייתא ואי מסחכני לא יומא מד מינייהו הני מנעי ואי עבדי להענוג ודאי הני והא

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

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

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

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

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

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

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

לחינוך: בשהגיעו

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

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

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

שני פרק
 לאכול הראויין מאכלין הכפורים ייביום האוכל א

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

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

לשיעור
:סע לאוין סמ׳ג הריב סימן עור א

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אחד
משנה לחם

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ל כ א
עוז מגדל

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

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

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

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

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

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


