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 y׳f אלגנסי הרב כדפח הוא ביו״ט מהג להיוהו המוקצה דין וכו׳. שאין מה ביו״גי ויש
 יו״ט דאמר ל•) (ביצה ס״ק דריש דר״ג וכלאוקימחא ביו״ט מוקצה שיש פ״ק שפסק
לזלזולי אהי ולא דממירא שבת דמממיר יהודה כר׳ חנא לן סתם ביה לזלזולי דקיל,וחתי

 סולק׳ הגאוטם מן ויש .דמקל כר״ש הנא לן סהס
 .ע״כ בזה שוין הכל לא א״א בהשגות כתב ולזה
 והרשב״א והרמב״ן המאור בעל הכריע וכבר

 לזה ראיות והביאו ורבינו ההלכות כדברי ז״ל
: ועיקר

 שהזכיר אלו כל .וכו׳ תרנגולת כיצד יח
י״ס:) (דף דשבת פ״ק סוף הם

 ור״ש מוקצה משוס שאוסרן יהודה ר׳ מחלוקת
 שהלכה נתבאר וכבר מוקצה לו שאין מסיר
 בשבת ופירוש ביו״ע יהודה וכר׳ בשבת כר״ש
 הפירוס כגון מלאכה בלא מהם שראוי מה מומר

 הדברים' ושאר משילין פרק בהלכות כתוב וכן
 בפרק הנזכר רבינו כדעת לחולה ששחפו כגון

 דין .וכו׳ שהמוקצה וכשם :שבת מהלכות ב'
 ובהרבה ב'.) (ביצה דפ״ק בסוגיא מפורש הנולד

 שם דרבה מימרא וכו׳. מכין חול ; מקומות
 :בהלכות כדאיתא מתיה וקי״ל כלשונה ב׳:) (דף
ביצה משנה ב׳) (דף וכו׳. ביצה לפיכך יט

משבת. יומר ביו״ש מוקצה שאין ואומרין

 דכליו״ני שם ואמרו .לה גמרה מאתמול האידנא דממילדא ביצה דכל הכנה ומשוס השבת אמר
:יו״ע אחר שבה משום גזירה שבת בכל וכן שבת אמר יו״ם משוס גזירה אסורה

 שנולדה ביצה ואמת בשבת שנולדה ביצה אחת ג׳:) שם(דף ברייתא וכו׳. שאסור וכשם כ
 המסה כרעי בה לסמוך או הכלי את בה לכסוס אותה מסלמלין אין ביו״ס

וספקא השבר שלא בשביל כלי עליה כופה אבל
הראב״ד השגת

ס *ויש . שאין מה ניו׳ ׳ ו נ  ו
הג  שוין הכל לא ז׳ל הראנ׳ד נ

;ענ״ל נזה

ש  בשבת שאין מה טוב ביום ^י
 אסור שהמוקצה [נ] מוקצה ייאיסור

 שיום מפני בשבת ומותר טוב ביום
 המוקצה בו אסרו משבת קל טוב

ח • בי לזלזל יבוא שמא  לגדל העומדת תרנגולת כיצד י
 העומדין ופירות שובך ויוני להרישה העומד ושור ביצים

 לאכול ואסור הן מוקצה בהן וכיוצא אלו כל לסחורה
 עליהם ויחשוב מבערב אותם שיכין עד טוב ביום מהן

 צריך ואינו שבת אצל מוכן הכל בשבת אבל .לאכילה
:אסור הנולד כך טוב ביום אסור שהמוקצה וכשם הכנה.

ט  יום אין אבל טוב ליום מכין וחול לשבת מכין יחול י
 לפיכך .טוב ליום מכינה שבת ולא לשבת מכין טוב

 ואע״פ .אסורה השבת אחר טוב ביום שנולדה יביצה
 נגמרה ומאמש הואיל לאכילה. עומדת שהתרנגולת

ואסרוה .טוב ליום אותה מכין שבת נמצא הביצה
 אסורה שבת בכל שנולדה ביצה וכן .שבת שאחר [ס] טוב יום משום גזירה טוב יום בכל
ואפילו לטלטלה אסור כך לאכלה שאסור וכשם כ ז טוב יום שאחר שבת משום גזרה

השוחט בטל. אינו אלפים באלף אפילו מתירין לו שיש דבר ״וכל הכל יותרו למחר שהרי אסורות כולן באלף נתערבה
אקראי אלא מצוי שאינו ודבר תמיד מצוי דבר זה שאין מותרות. אלו הרי גמורות ביצים בה ומצא טוב ביום תרנגולת

ר. טור א קג פור נ : שה סמ׳ג ע׳ש ה5סי' ת בעלמא : פס המ׳ג חקיג סי׳ גיור ג :ם5 כמ׳ג פי'

P|,
 רב ואסיק אסורות כולן באלף נתערבה אסורה

 ןניו״מ נולדה ספק בהול נולדה ספק וספקא אשי
 דבר וכל מתירין לו שיש דבר ליה דהוה משום

 כתב ולא בפיל. לא באלף אפילו מתירין לו שיש
 בסול לה שאין שכיון חול ספק יו״ם ספק רבינו

 וכליםפק כתב שני ופרק אסורה שספקא פשימא
 מי יש באחרות שנתערבה וספקא אסור מוכן

 נתערבה'?אלף קתני וכי מותרות שכולן שהורה
 ולדעה שאסר מי ויש קאי אודאי אסורות כולן

 מדברי נראה וכן ז״ל הרשב״א הסכים המתירץ
 בארוכה יתבאר מתירין לו שיש דבר וענין רביע
 והתר .אסורות מאכלות מהלכות מ״ו פרק

 מהל׳ כ״ה פרק מבואר הביצה על הכלי כפייה
שם ברייתא וכו׳. תרנגולת השוחט שבת:

 מאכל אומרים ב״ש ביו״ס שנולדה
 הרבה יש ובגמרא האכל לא אומרין וב׳ה

 אפילו ב׳:) רבה(דף ואוקמה ובהלכות אוקימתות.
 להיות שחל וביו״ס לאכילה העומדת בתרנגולת

אמר

 משום שהטעם נזכר ושם כלשונה ב׳;} (דף
 ביו׳׳ט אפילו ופירוש היא שכימא דלא דמלתא
 אין מחון יצאה שלא דכל מותרת השבת שלאחר

ז״ל: הכריחו וכן גמורה הכנה זה
זה

משנה לחם למלך משנה
ס ויש ין ט אפור שדמוקצה מוקצה איסור נשנה שאין מה ניו׳ ק .ונו׳ נשנה ומוהר ניו׳  נפ׳

 ומ׳ש כר׳ש לן דפתס נשבה שנא מאי רני למתניתין התמיה מאן מכדי אמרינן כ׳) (דף דיו״ם
ט  ואתו דקיל יו׳פ דמיקל כר׳ש לן סתם כה לזלזולי אתי ולא דסמיר שכת אמרי כר׳י לן דסתס ניו׳
 דאיסור שנת קי׳כ) הרש(דף נפרק דאמרינן אהא לי קשיא ומכאן .דמחמיר כר׳י לן סתם ניה לזלזולי
) (דף דסוכה פ״ק נתוס׳ עיין רננן(א״ה ניה גזרו לא לאו דאיסור יו׳ט רננן ניה גזרו הקילה  ו׳.

 איכא כיה לזלזולי ואתו דקיל יו׳ט וז׳ל כתונ משילין ר׳פ מהרשנ״א כ׳י ונשימה. .לו אמרו ד׳ה ע׳א
ת. ניו״ט שריא מפי נמתני׳ דהא למידק שנ  נמה אנל ניו׳ט שרי גופייהו מלאכות דכעיקרי ונ׳ל מנ
ס לההמיר יש יוסר וכאן כאן קצתו שהותר דף ונפ״נ זת״ד.) מנשנת ניו׳ ט(  שאני אמרינן כ׳א) דיו׳

 אההיא דיו׳ם פ״נ הר׳ן גס .מניו׳מ נשנת נדנריהס חכמים דההמירו ופירש׳י יו׳ס משנות שנת שנות
תנ מותר דלהרנות משמע ומהא שכתנ כ כו׳  ניו׳מדאיסור אנל גזרו סקילה דאיסור דנשנת ר׳י נשם ו

ס נינמות ועיין הקילו לאו  כרת דאיסור רישא אנהו נר א׳ר דאמרינן קי'מ.) (דף רנה האשה י׳
 לי מה כרת איסור לי מה דאורייתא והא דאורייתא הא מכדי א׳ר חפשו לא לאו דאיסור סיפא חששו

 .לאו לאיסור כרש איסור נין מחלקינן דנהרחקה להרחקה חששא נין מחלק ז״ל ורש׳י .לאו איסור
) הערל(דף דפרק סוגיא לדנריו וקשיא נ א העלה אס לענין דאיירי פ׳  לחלק דאין עלה. ואמרינן נק׳

 מסוגיא לרש׳י שהשיגו ר׳נ סימן הדשן כתרומת עיין המגיה (אמר .כרת לאיסור לאו איפור נין
נ שרש מהריק׳ו ועיין זו  למשקל לנריה שניק לא רנ אמרינן פ״ד) (דף הנחנקין ונפרק כסופו) ע׳

 אה השוכר ונפרק .חנק שגגת ננו לאו שגגת אחר ומשני נמי אחר הכי אי ופרין סילוא ליה
 דאיסור שנת לענין דוקא הוי שנות לכותי אמירה רננן דגזרו מאי אי לן אינעיא צ׳) (דף הפועלים

 נפרט עוד ועיין המגיה (אמר איפשיטא ולא שנא לא דלמא או לא לאו דאיפור חסימה אנל סקילה
ד.) (דף לינמות נחדושיו הרשנ׳א רכ״ג סימן הדשן נתרומת זה ד סימן הרינ׳ש כי  תוספות כ׳

ס׳ ליומא ונחדושיו ע׳ג) קכ׳ו (דף פשוט גט נספר הרמ׳ז מ׳ש ועיין .י׳ד) קדושין(דף  יוס הוספת נ
 דה׳ל שם התוה׳ מדכרי ונראה שם. לקדושין ונחדושיו א' סי׳ חי׳ד מהרימ׳ט ע׳ג) כ׳א הכפוריס(דף

 כאיסור דמקילינן כיון להקל יש כרת כאיסור דאפילו לומר היינו וכו׳ לאו איסור לי מה דאמרינן דמא^
 ועל שם. מכרימ׳ט מדנריהם הנין וכן אחזקה וסמכינן היתר נחזקת הוא דהתם משום ועעמם לאו

 מה אמרינן איסורא איתחזק דלא כל היתרא איתחזק דלא דאע׳ג דס׳ל דנראה ק׳ל כנזכרת נתשוכה דנריו
 הרא׳ש מיש ועיין .היהרא דאיתהזק התה דשאני דינמות מסוגיא ראיה לו אין ולזה וכו׳ לאו איסור לי

נ פ'  נית נספר ועיין קי׳ט סי׳ נטאה״ע ונתנאי נלאו שהיא מגרושה טפי החמירו איש דכאשת דנתונות נ
 נפלמא נגמרא פרין טינא לנו דהעלה גנרא דההוא נעוכדא פורר נן ונפ׳ קי׳ד ס׳ ו׳ סי׳ שמואל
כל נמי דפנויה למידק וא־כא כאי כולי מאי היהה פנויה למ׳ד אלא שפיר היהה איש אשת למיד

. לאו איסור לי מה וא׳כ אישות הלכות כריש כמכואר לכ׳ע מדאורייתא אסורה אחד לאדם מיוחדת שאינה ׳ כו ה׳ז מ״ש ע׳פ ליישנ ויש ו
;מלקות עליהם שחייניס לאוין כאיסור אלא וכו׳ לאו איסור לי מה אמרינן

ו כ ל י פ א ה ו פ הר׳ן הנה (א״ה . וכו׳ אסורות כולן כאלף נתערנ ס׳ ט הכיתי מן ניציס דלויןח כתנ צדין אין נ ר רונא נתר אולינן אי נזה חוכך שהוא ניו׳ דנ  מתירין לו שיש נ
;מע־צה) מהלכות נפ׳ז המהנר

עוז מגדל
ט ויש ב :דניצה פ׳ק וריש כ׳ז) צדין(דף אין פ׳ .אסור כנולד עד וכו׳ נשנת שאין מה ניו׳ ת  כראנ׳ד נ

אני :עכ״ל נזה שוין הכל לא ז׳ל ך מה אומר ו  אתו אשר רנים מ'מ אחרים עליו שיחלקו ננ
 מן שהיה ז׳ל המאור נעל הר״ז עם המלחמות נשפר כך כל האריך ז״ל וכרמכ׳ן לו יש רנות וראיות

ד לשנת מכין הוא :עליו להוסיף מקום לי הניח ולא החולקים  .הפרק סוף עד נזה כיוצא כל וכן נ
;הכל ז׳) (דף דניצה פ״ק

 דא״כ דאורייהא דמוקצה לרבה ליה דסבירא ז״ל רש״י גפירוש משרש אינו דודאי וי״ל .דרבנן
 לאו דמוקצה ליה וכבירא מ״ח:) עוברין(דף אלו בפרק ביה הדר גופיה רבה דהא קשה

 שנהב המאור בעל כפירוש מפרש לכך ההלכוח בפירוש ז״ל הר״ן שהקשה כמו דאורייהא
 ולא מאהמול ביו״ט שנברא דבר בשבח מוהר שאין אלא מוקצה כרך דרבה זו בהכנה שאין

 ע״כ. היא כך הכתוב גזרת אלא מוקצה סרך בזה ואין מאתמול בשבת שנברא דבר ביו״ט
 נממן כרב ופכק מוקצה משום טעמא דלאו כרבה פסק כן ומפני ז״ל רבינו דברי ונתבארו

 בתרנגולת מתטהין שהעמיד במה אלא דבריו דמו דלא משום בגמרא עליו דהקשו אע״ג
 המשניות מכח הוא ומוכרח הוא כן דכדבריו ודאי הדין בענין אבל ביצים לגדל העומדת

:ז״ל רבינו בדעת ברור נ״ל זה .אהדדי דפליגי סתומות
 כל דנולד וכו׳ הנולד כך קאמר דאיך קצת !ה3ק .ביו״כי אסור שהמוקצה ובשם יח

 בריש נולד ליה ואיה מוקצה ליה דלית מאן איכא דהא ממוקצה הוא שכן
: דביצה פ״ק

 מול ספק יו״ט ספק ז״ל רבינו כתב ולא ה״ה כתב וכו׳. כך לאכלה שאסור וכשם ב
 פ״ק בגמרא דהא ותימה אסורה. דספיקא פשיטא ביטול לה שאין שכיון

 אסורה דאמאי אסורה וספיקא דאמרה מברייתא יוסף ורב יצחק לרבי הקשו ג׳) דביצה(דף
 משום אסורות כלן באלף נתערב דקאמר סיפא ליה ניחא ואעפ״כ היא דרבנן דספיקא

 פפא רב וגס בפירוש. בגמרא כדמונחשם בטיל לא באלף אפילו מתירין לו שיש דדבר
 מפני הוא והטעם יה1 סבירא דהכי התם משמע קציעות דליטרא הנא האי דתירן

 שאין דבר והוא ודאי איסור יש נתערבה אילו שבודאי ספני היינו ביטול לו שאין שאע״פ
 ואיט עצמו באיסור ספק לנו יש חול ספק יו״ט ספק אבל בטיל לא הכי משוס מתירין לו

 שוים דהם ואמר בגמרא שם זו סברא דחה אסי דרב ונהי .להקל ראוי כן ואס ודאי איסור
פשיטא ז״ל ה״ה כן מפני שיאמר אבל אסורה בספקא ה״ה מממרינן דבביטול היכי וכי

בהיות
פ דלא נידינו עלה זה ונפי . וע׳ש ניאה איסורי מהלכות כ' י'

 הרג נמרי ועיין

ניצר
מיימוניות הגהות

‘דסיג יו״ט נר׳׳ש תנא ןVסתם בה לזלזולי אתי ולא דחמירא שבת ביצה במסכת [נ]
כר׳ קיי״ל דביו״ט וה״ג 0אלם ור״י פר״ח וכן יהודה כר׳ לן סתס ביה לזלזולי ואתי

 וכן ביו״ט אפילו כר״ש דקיי׳ל המביא פרק פירש רש׳י אמנם .מוקצה ליה דאית יהודה
 דפסיק יוחנן לרבי וכו׳ שנשברה רקורד. מההיא דפריך דשבת בתרא ם' מוכח וכן פר״ת
. ע״כ , כר״ש לקולא בשניהם שפסקו גאונים יש ועוד ,ובשאלתות בתוספות ועיין כר״ש

.א׳־פ אלא שני ביו׳ט להסיקן אסור ר״ה של ראשון ביו״ט קצת שהובערו לפידים וכן [כ]
 ולאחוז לרזדלק טובים להיות להם שגורם מפני הכנה הוא הכבוי שהרי בחול תחלה הוסקו לא אם לה הסמוך ביו״ט להסיקן אסור בשבת הובערו אם וכן תהלה בחול קצת הובערו

 או לפניו לשבת הסמוך ביו״ט או ליו״ט הסמוך בשבת שכבו פתילת שירי ובן ומדליקס מוכנים עצים עליהם מרבד, כדאמר בהן ולערב לד,רבות אחרים עצים וצריך האור בהן
 שנשרו פירות וכן אביצה דהוי מידי בחני איסור אין גליות של ימים בשני אבל בחול מקודם ונבנו הודלקו לא אם טעמא מהאי שני ביו׳ינז להדליק אסור דר״ה ראשון ביו״ט

[ע׳׳ש0 : ע״ב דביצד,״ ובתוספות התרומה כספר ועיי; לזה זה הסט,וכים ושבת ביו״ט או ר״ה של יו״ט בשני בן שאין מד, מד,"ט בשני מוהרות גליות של ראשון ב־ו״טי מאלי,־,;
;ביו״ט] שנולדה. ביגוה בספק שנעשה, ר״נשיל ברץ בט־ור



1T7 פטמשנה מגידפ״א טוב יום זמנים.הלמתמשנה מגיד
ה כא ד עבדינן טעמא מאי והשחא ד׳:) (דף שם .ונו׳ שאנו ז  דפלחו מפום יומי ח

 בכ"מ טובים ימים שני שהוא ר״ה וענין . בידיכם אבוהיכם במנהג הזהרו מקם
p אף היום נוהגין וכן עיקר ורבינו ההלכוח ודברי חולקים^ ויש■ בהלכוס מפורש t o 

:ר״ה ימים שני לעשוח ישראל
ב כו׳. טוב יום כ  :בכ״מ ומבואר פשוט זה ו

כל כו׳. הממלל ו  מקום פרק ו
 רב מבי אחא אסיא בר נסן רב שנהגו

 יוסף רב שמתיה דעצרה שני ביו״ט לפומבדיסא
 ונשמהיה אביי א״ל נגדיה דאמרי איכא וכו׳
 שני על מנדי! חרוייהו דאסרי ושמואל דרב מר

ס ה״מ ותירן גליות של טובים ימים  דעלמא אי
 ליהדבמערבא עבדי ליה דטבא מרבנן צורבא אבל

 רבינו ופסק .אשמתא מימנו ולא אנגדא מימנו
 ענין מבואר ועוד ,בהלכות וכן אממן ■ כלשון

ת: מהלכות פ״ז והנדוי מרדות מכת  ח״
ם ש כ  במס׳ מפורש ההספד דין שהראשון. ו

 דיני וחלוק ח׳.) (דף משקין פ׳ מ״ק
 ביו״ט מת רבא אמר ו׳:) (דף דביצה פ״ק המת

 בו יתעסקו שני ביו״ט עממין בו יתעסקו ראשון
 אמר ר״ה של טובים ימים בשני ואפילו ישראל

 לא אבל דאישתהי אלא אמרן לא זוטרא מר
 לא אפילו אמר אשי ורב ליה משהיק אשההי

 שויוה כחול מש לגבי שני יו״ט מ״ט אישתהי
 אסא ליה ולמיגז גלימא ליה למיגד אפילו רבק

 לחלק הסברות ורבו קבר. לו לחפור וכ״ש פירוש
 שביו״ט רבינו כדעת הוא והמחוור אלו בדינין
 אפילו כלל בו מתעסקין ישראל אין ראשון

 ועממין בשבת בו שמותר מה אלא לטלטלו
 אפילו שני וביו״ט נשתהא לא אפילו בו מתעסקין

 בו מתעסקין ישראל עממין שם ויש נשתהא לא
 העלה וכן ^ ממש מול הוא כאילו עניניו לכל

 ומותר ז״ל הגאונים מקצת וכתבו .ז״ל הרמב״ן
 ומינה התחום בתוך ראפון ביו״ט הסח את ללוות
 להם מותר אם .לתחום מון אפילו שני ביו״ט

למזור

 כ׳יו פ׳ הנזכר המומין הבלעס שהוא אלפים מד׳ פחות שם שיש כל למקומן למזור
:להקל ונראה צ״ע ברשות ליוצא

ד י כ נ ס ודף ד׳: שם(דף וכו׳. אלו טובים ימים ש  ימים שני דאמר כרב מסקנא ה׳
 לדבר ללמוד יש ומשם נינהו קדושות דשתי בזה מותרת בזה גולדה גליות של טובים

 להמתין צריך אם יתבאר שני ופרק .המחובר
וי״א א :בו גזרו לא בעלמא  לארץ בחוצה עושין שאנו זה כ

א. מנהג ימים שני מאלו טוב יום כל  שני טוב ויום הו
 ואץ .בגלות שנתחדשו ומדברים הוא סופרים מדברי
 בראש אלא טובים ימים שני ישראל ארץ בני עושין
 נבאר זה מספר החדש קידוש ובהלכות .בלבד השנה
 ימים שני השנה ראש עושץ טעם זה ומאי זה מנהג עיקר
ב ♦ מקום בכל  מדברי שהוא אע״פ יישני טוב יום כ

שני. אסור בראשון שאסור דבר כל סופרים  וכל ב
 בדבר בין השנה ראש של ואפילו שני טוב יום המחלל

 לתחום חוץ שיצא בין במלאכה בין שבות משום שהוא
 מן יהיה לא אם אותו מנדין או מרדות מכת אותו מכין

 ותענית בהספד אסור שהראשון וכשם . התלמידים
 לענץ אלא הפרש ביניהן ואין השני כך בשמחה וחייב

ג * בלבד מת  יתעסקו ראשון טוב ביום ^המת ביצר כ
. ישראל בו [ע] יתעסקו שני טוב וביום הכותים בקבורתו

 התכריכין ותפירת המטה עשיית כגון צרכיו כל לו ועושין
ה. כיוצא וכל הבשמים וקציצת  לגבי שני טוב שיום בז

 של טובים ימים בשני ואפילו חשוב הוא כחול המת
ד ז השנה ראש  גליות של אלו טובים ימים ̂שני כ
 שהיה דבר לפיכך אחד כיום ואינן הן קדושות שתי

 הכין אם בראשון שנולד או ראשון טוב ביום מוקצה
ר. זה הרי לשני אותו ת  שנולדה ביצה [פ] כיצד מו

 יאכלו בראשון שניצודו ועוף חיה .בשני תאכל בראשון
 יאכל בראשון שנעקר לקרקע המחובר דבר .בשני

 גליות של טובים ימים בשגי אמורים דברים במה חולי. שם שאין ואע״פ שני טוב ביום העין את לכחול מותר וכן .בשני
 ביצה אבל בלבד. המת לענין אלא הדברים אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן אחת קדושה השנה ראש של ימים שבי אבל

ה. כיוצא כל וכן בשני אסורה ■השנה ראש של ]5J בראשון שנולדה  מהן באחד ביצה ונולדה טוב ליום הסמוכה ישבת בז
ה. כיוצא כל וכן כשני אסורה לו: הסמוכה בשבת תאכל לא שני ביום נולדה ואפילו בז

 ביו״פ שנחלש שהסחובר וי״א שיעשו בכדי
 בכדי שני יו״ט מוצאי עד מותר אינו ראשון
 הסכים וכן רבינו כדברי והעיקר שיעשו

ט׳ לכחול מותר וכן :בראיות ז׳׳ל הרשב׳׳א  .ו
 למכחל שרא אמימר כ״ב) שחל(דף יו״ט פרק
 שאין בהלכות והעלו ר״ה של שני גיו״ט עינא

 וכן גליות של שני ביו׳יט אלא כמותו הלכה
 חולי שם שאין אע״פ רבינו וכתב ז״ל. הסכימו
ף שהנאת לפי והטעם  חולה וצרכי היא מו

 מתירין שאין ז״ל הרמב״ן העלה סכנה בו שאין
 ביו״ט אפילו ישראל ידי על גמורות מלאכות לו

 נתבאר וכבר לו. מתירין שבות כל אבל שני
 רבינו ודעת דעתו שבת מהלכות שני פרק

 :סכנה בו שאין בחולה ישראל ע״י בשבות
ה מ  פ״ק .וכו׳ יו״ט בשני אמורים דברים כ

 כמאן וקי״ל מחלוקת ה׳:) ודף ד׳: (דף
 פרק בהלכות ומפורש הן אמת דקדושה דאמר

 של שני ביו״ט העין לכחול שאסור שחל יו״ט
ת :ר״ה ב  (דף שם .וכו׳ ליו״ט הסמוכה ש
 בזה נולדה אסר רב ויו״ט שבת אתמר ד׳)

 מותרה בזה נולדה אמר יוחנן ור׳ בזה אסורה
 לאפרוה הדין וכן כרב הלכה רבא ופסק בזה

 דבר אבל בזה א״יר בזה שנעקר מחובר ולדבר
 שאפילו שני פרק שיתבאר במחובר במינו שאין

 באו שלא למי ביום בו מוסר לתחום מחון בא
 באו ואם בשבילו שבאו למי ואסורין בשבילו
 למי אפילו לו הסמוכה בשבת מוסרין ביו״ט
 ר״ה של סוביס ימים בשני הדין וכן לו שבאו

:ז״ל כתבו וכן
אפרוח

אפרוח: שם סמ׳ג הקיג שי׳ עור ד : שם סמ׳ג מקיג סצו סי׳ עור ג :שם סמ׳ג הקט סי׳ עור כ : עה לאוין סמ׳ג סצו סי׳ טור א

משנה לחם
 דפסק ז״ל דרבינו ונ״ל כלל. יצדק לא זה בהפך פפא ורב המקשה דעת על שפלה בהיות
 ואתי דאורייתא ספק דהוי מפני אסורה דספיקא ודאי דאורייתא הכנה ליה דאית כרבה

מפני הדבר הכריח שהוא ז״ל ה״ה לשון במשמע זה אין אבל שכתב מהדין ומומי מקל

למלך משנה
 רפ׳ו התוס׳ ונתבו דביצה פ׳ק דרבא מימרא .הכופים בקבורתו יתעסקו ראשון ביו׳ע המת כיצד בג

:יע׳ש שבת ונ׳ש עוב יום דחי לא מצוה מת דקבורת וכן) ד׳ה מ׳ו־ דנזיר(דף
אפרוח

 ספיקא משום טעמא דלדידיה כלל ליה צריך היה לא זה ולפי וכו׳ אסי רב ואסיק ה״ה שהביא ועוד דאורייתא ספיקא דהוי משום לומר לו והיה כלל הכרח איט וזה ביטול לה שאין
 : דוחק זה וכל וכו׳ יאסר מוכן ספק וכל כתב שני ובפרק ה״ה כתב מזה להנצל ואולי לקולא שהוא מדרבנן ספק דהוא אסור דספיקו להשמיענו לו היה בעלמא ביו״ט ושד דאורייתא.

ל כב כ ר״ה של שני ביו״ט אפילו אלא לאו איסור ביה וליכא בלבד מרדות מכת אוחו דמכין גליות בשל לאמבעיא כלומר .וכו' בדבר בין השנה ראש של ואפילו שני יו״ט המהלל ו
של שני ביו״ט דה״ה ז״ל לרבינו ליה משמע מ״מ גליות של שני ביו״ט אלא מרדות מכת הכאת הזכירו לא דבגמרא ואע״ג מרדות מכס אוהו מכין אלא לאו איסור ביה ליכא

ם סופרים: מדברי שהוא כיון בלאו עליו לעבור סברא דאין השנה ראש ש כ וכו׳ הגאונים מקצת וכתבו ז״ל ה״ה כתב השני.וכו׳• כך בשמחה וחייב והפנית בהספד אסור שהראשון ו
אפשר אי זה ופירוש אחר דין עוד לנו יצא הזה הדין מן לומר דכונהו דמשמע מינה׳ דקאמרו האי עיון צריך .כו׳ שני ביו״ט ומינה

ץ *(ונ׳ל jg gpgg Qp,j,g ןן,!,. . * vjj מהראשון זה דין נמשך דאינו הנראה כפי  בתוך מומר ראשון דיו׳ע דכיון הדין מן די
^ .ig^^ g ״^pgg, g ןg-J,gמותר אס ומ׳ש לתהום חון מותר שני ע ביו התחום . ןן

Vg jgן,p,p,,p ,pg p ק _ g,̂  ggg ונו ki ל): וק מיניה אדסליק קאי ולא אחר ענין

שבת מהלכות ששי בפרק שכתב טעמו כפי שהרי לזה וקשה מומר. הוא שני ביו״ט דמיד רש״יז״ל כדעת ז״ל שדעתו ז״ל רבינו בדעת סבור דהוא משמע ז״ל. רביט כדברי
משום

מיימוניות הגהות
 ביה לאיעסוקי עממין וליכא ראשון טוב ביום שינבא דשביב היבא יש בשאלתות [ע]
 אפילו ישראל לקוברו דאכור ר״ת פסק עמטין ראיכא והיכא ישראל ביה יתעסקו לא

אבל .תולין בפרק בשכר לבני לוי להד כדשלח תורה בני אנו שאין לפי שני ביו״ט
 ולוי הבריות כבוד גדול ועוד שרינן מצוה במקום בעלמא לכותי דאמירה שרי בעממין
 מזלזלין שהיו מצא בקעה אלא הבריות בבור במקום כשכר לבני אוסר היה לא מכתמא
 בו דמה והיכא מהן יותר תורה בני דאנן למימר ואיכא .גדר בה וגדר ביותר באיסור

 לבני לוי להו בדשלח אישתהי דלא כיון עממין ולא ישראל לא בו יתעסקו לא ביום
 להתעסק כדי ביו׳ט לתחום חוץ המת אחר שהלכו מליאון בני על ר״ת כעם ובן בשבר

 מת אם אמנם .תורה בני מליאון בני תורה כני • אינן כשכר בני להו ושלח בקבורתו
 לשהותו צריך ביומיה ליה קברו לא דאי כיון אישתהי דלא אע״ג ע״ש שהוא ראשון בע״ט

 תולין בפרק פירש״י וכן .עממין בו ויתעסקו דמי דאישתהי כמאן השבת אחר עד .
 זה וכל עממין דאיכא היכא לא בלל י׳שגאל ע״י אכל ע״ש Jדמעו דכנישתא בעובדא

 דמותר ראב״ן כתב בקבר ולהשימו ולהוציא להלבישו אבל . ותכריכין ארון לתקן דוקא
 דשרו בו לקרות וס״ת בו לצאת ולולב למולו רקמן דומיא ראשון ביו״ט אפילו לישראל

 שלא נמי הותרה לצורך הוצאה שהותרה דמתוך מצוה צורך דאיבא כיון דהכא בפרקין
ל מהר׳ם של שמחות בהלכות ע״כ כה״ג לצורר לישראל שני ביו״ט שרי ר״י אמנם . ז׳

 למימר שייך ואין מלאכתן שיעשה לישראל שיכופו מצוי שאינו כיון לחברי חיישינן ולא
 אע״ג חיישינן דלא אגילוי דהוי מידי להתירו אחר מנין צריך שבמנין רבד משום

 מצינו בה וביוצא מהן יותר תורה בני דאנן לאסור ראיה אין בשבר ומבני קפדו דבימיהם
 כותים דשליקו תורמוסא חזי לגבלא איקלע אבא בר חייא רבי ישמעאל רבי פרק בע״ז

 בישולי משום תורמוסם על והברז צא א״ל יוחנן דר׳ לקמיה אתא בי עד ישראל ואבלי
 הנאכל כבל להקל נוהגים אנו הזה בזמן ואילו תורה בני שאינן משום טעמא וקאמר כותים
 אנן תורה בני לאו אומרים אנו ואין מלכים שלחן על עולה שאינו או חי שהוא כמות

 וב ככה על תמה ור׳ת והתירו הרי״ט בן יוסף והרב יהודה רב לפני מעשה בא וכן
 המחבר רבינו דברי כבל והנם נמי אישתהי דלא י אע׳ג דאמר אשי וכרב ס״ח כעל פסק
 תינוק שמת מעשה כטור [ע״ש ° ע״כ]! מהר׳יסז״ל של שמהות ובהלכות בתוס׳ ועיין

 אין הדשיו לו שכלו ידוע ודאי היה שלא כיון הריב״ם ואמר שני ביו״ט יום שלשים בן
 ולד יולדות נשים דרוב כיון אמר הלבן הרי׳יץ בן ור״י יו״ט עליו לחלל מת כשאר דינו
 ע״ש תלת בהני דרב בוותיה הדכתא רבא אמר ]s[ : ע״ב] מת בשאר דינו קיימא של
 יו״ט גזירה להחמיר בכולו נהיגו הראשונים שגאונים שכתב כראב׳ן ודלא רבותינו יתר וכן

 בליל הכותי מן ביצים לקבולי דיסרי בד,״ג כתב ]5[ :ע״כ ,ר״ה של ימים שני אטו גליות של
יליליא, דביצה התהום בתוך שהביאן ובלבד גליות של יו״ט ובליל ר״ה של ראשון יו״ט

■ לא


