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ק כ  ומלח מיס לקדרחה חבלין ששאלה קאשה ל״ז.) (דף שם מש;ה .וכו׳ ששאלה החשה ו
?ו׳. שלקחו שנים וכן :שתיהן כרגלי אלו הרי לעיסתה  שלקחו שנים אהמר שם ו

 נמי חכית אפילו אמר שמואל אסורה ובהמה מותרת חבית רב אמר בשותפות ובהמה חבית
 ופי׳ מהדדי. חחומין ינקי דקא מפום אסורה ובהמה ברירה יש סבר דרב ואשיקנא אסורה
 ופסקו להלך יכולין ששניהם למקום חון אסורה
 דלא בהמה אפילו שהתיר מי ויש כרב בהלכות
 מה לזה והביאם מהדדי תמומין ליניקת מיישינן
 באיסור רב על אסי ורב כהנא רב שהקשו

 ז״ל הרשב״א העלה• וכבר .רב ושתיק הבהמה
 הגאונים ולדברי רבינו דברי על לחוש שיש

:כן שסוברין
״ כו׳. להיות שמל יו״ט א “פ  פ״ב ריש ו

 להיות שהל יו״מ ע״ו:) (ביצה
 ועושה וכו׳ לשבת מיו״ש בתחלה יבשל לא ע״ש

 בגמ׳ ושאלר לשבת עליו וסומך מעיו״ע תבשיל
 לשבש מיו״ש שיאמרו כדי אשי רב ואמר מ״מ
 מעם שם ויש .למול מוב מיום ק״ו אופין אין

ה :בחרא הוא אשי ורב אחר מ ל  .שמו נקרא ו
 זה שס לקריאת עעס נתן רבינו . וכו׳ עירוב
 וכבר מצרות, עירובי כמו היכר משום שהוא

 נזכר למה עירובין מהלכות ראשון פ׳ נתבאר
 סבור שהוא ומדעתי עירוב, החצרות בהיכר

 מלח ועיקר תחומין עירובי אמרו ג״כ זה שעל
 אלא הנחתה בתחלת אינה אלו בדברים עירוב

 שאף לפי ולמבשילין לחמומין והושאלה מצרות גבי
 בהשגות כתע ז״ל והר״א באוכל: נעשין הם

 צרכי עם שבת צרכי מערב שהוא אלא כך שאינו
חד, לעשותם יו״מ  יאמר שאףבתהומין ואפשר י

 לילך יכול היה פלא התמומין מערב שהוא כן
 בו לילך יכול שהיה התחום עם המלה בו

א: ונכון הו
עירובי

 ולשה מלח או מים מחברתה ששאלה האשה אונן כ
 או העיסה הרי תבשיל בהן בשלה או עיסתה בהן

 בהמה שלקחו שנים ובן . שתיהן ברגלי התבשיל
 מנתו אחד כל שלקח אע״פ טוב ביום ושחטו בשותפות

 חבית לקחו אם אבל .שניהן כרגלי הבשר כל הרי
 אחד כל של חלקו הרי טוב ביום אותה וחלקו בשותפות

 בהן ברירה יש- סופרים מדברי ותחומין הואיל כרגליו,
 , ומובדל לו ברור היה לזה שהגיע חלק כאילו ונחשוב
 ואין .מעורב היה לא וכאילו טוב יום מערב בחבית

 אפילו שהגיעו זה שחלק בבהמה בן לומר יכול אתה
 טוב יום מערב בבהמה מובדל שהיה אותו נחשוב
 כשהיתה חבירו של מחלקו ינק הרי ברור היה וכאילו

 כל ונמצא מזה זה יונקין איבריה שכל קיימת הבהמה
כרגלי הן לפיכך חבירו. וחלק מחלקו מעורב ואבר אבר

:שניהן

פרקששי

. תבשילין עירובי ג כו׳  בץ כזית צריכין הבשילין עירובי רב אמר ע״ז:) (דף בגמ׳ ו
אין : למאה בין לאחד . העירוב זה עושין ו כו׳  אלא שנו לא בגמ׳(דףגי״ז.) ו

 אבל דמלפת הבשיל דדוקא אמרו ושם הוא ופשוט דלא פירות שק וכל לא פת אבל תבשיל
שהוא הבשיל אלא רבינו כתב ולזה ז״ל כתבו וכן ההלכות דעת וזה לא אחרון ללשון דייסא

 סגי פת בלא אחד שבתבשיל ודע .פרפרת
 הגאונים מקצת כתבו וכן ההלכות מן נראה וכן
 רבינו וכדברי והרשב״א הרמב״ן דעת וזה ,ז״ל

 להוציא ותבשיל פת להצריך להחמיר שנהגו אלא
לו :ספק כל מידי  קדרה שבשולי עדשים אפי
 קדרה שבשולי עדשים חייא רבי תני שם וכו'..

 דאית הבשיליןוהוא עירובי משום עליהם סומך■
 גבי שעל שמנונית יהודה רב אמר כזית בהו

 עירובי מפום עליו וסומך גורדו אדם הסכין
:כזית ביה דאית והוא תבשילין

 (דף שם ברייתא .וכו׳ שאמרו תבשיל ד
 כבוש צלי אפילו זה הבשיל ט״ז:)

 שהדיחו האספנין קולים ואפילו ומבושל שלוק
 האספנין קוליס רבינו ופירש .מעיו״ט בחמין
 בשולן גמר זה שהדחתן ביותר קטנים דגים

הוסיף. ורבינו שבס. מהלכות ט׳ פרה כנזכר
 הוא וירושלמי בברייתא נזכר שלא מעושן

 במעושן שיוצאין המבושל מן הנודר פ׳ בנדרים
תבשילין: עירובי משום

 במשנה(דף .וכו׳ זה עירוב שיהא וצריך ה
 עליו יבשל לא שאבד או אכלו ט״ו:)

 נקיטינן אביי אמר י״ז.) (דף ובגמרא לכתמלה
גומר: זה הרי עירובו ונאכל בעיסתו התחיל אס

 נכונה וסברא וכו׳. אפה שאם נ״ל א״א ובהשגות
 לצורך נתכוון אפילו בהיתר שנעשה שמה היא.
 ואילך מכאן ולבשל לשבת להניחו יכול יו״ט

: ליו״ט
המגיח

 ומבשלין אופין אין שבת ערב להיות שחל טוב 'ילם‘ א
. ■בשבת למחר אוכל שהוא מה טוב ביום

 מיום לבשל יבא שלא כדי סופרים [א] מדברי זה ואיסור
 עליו סומך שיהיה טוב יום מערב תבשיל עשה אם לפיכך . לחול שכן כל מבשל אינו לשבת הוא וחומר שקל לחול. טוב

 עירובי הנקרא הוא עליו שסומך ותבשיל . מותר זה הרי לשבת טוב ביום ואופה ומבשל
 מערב ומבואות בחצרות שעושין שהעירוב שבשם עירוב. שמו נקרא *ולמה ב : תבשילין

ך לרשות מרשות להוציא שמותר דעתם על יעלה שלא כדי הכר משוס שבת כ ת. ב ש  ב
 שאינו מה טוב ביום לאפות שמותר ויחשבה ידמו שלא כדי וזכרון הכר משום התבשיל זה

 שיעורו תבשילין *עירובי ג :תבשילין עירובי זה תבשיל נקרא ולפיכך .ביום בו נאכל
 בריפות ולא 'בפת לא זה עירוב עושין ואין . ■לאלפים בין לאחד בין [ב] מכזית פחות אין

הן. וכיוצא לביצים ודגים בשר כגון פרפרת שהוא בתבשיל [ג] אלא בהן וכיוצא  ואפילו ב
 יש אם גורדו הצלי בה שחותכין הסכין גבי שעל שמנונית ״ואפילו קדרה ■שבשולי עדשים

 מעושן או כבוש אפילו שלוק אפילו צלי אפילו זה עירוב לענין שאמרו תבשיל ד :תבשילין עירובי משום עליו סומך כזית בו
עד מצוי זה עירוב שיהיה וצריך ה ז עליהן סומך זה הרי לאכילה בשולן היא והדחתן חמין במים שהדיחן קטנים דגים אפילו

הראב״ד השגת
. מירוג שמו נקרא "יולמה ׳ כו  ז״ל הראכ״ד כתכ ו
 כלומר חצירוה מערוכי שאול הוא כי לנפריס הזה הפעם

 שמו זה מה הוא היכר משוס וזה הוא היכר משוס זה
 מערב שהוא■ אלא p ואינו עירוב שמו זה אף עירוב

:עכ׳׳ל יהד לעשותס יו״ע צרכי עס שבס צרכי

 כתב .בלבד טוב ביוס וכו' שיעורו תבשילי! *עירובי
 אפה] ולא בישל או בישל [ולא אפה שאס נ׳׳ל ז׳׳ל הראב״ד

 קיים שהעירוב בעוד שעשה מה אבד או העירוב ונאכל
:עכ״ל לשבס לו מותר

/ תקכז סי' טור ב :שצז סי' טור א מ :כר״ס פסק שס העור ג :עה לאוין ס

משנה לחם
שיאפה

 שבת מערב ומבואות במצרוש שעושין שהעירוב שכשם עירוב שמו נקרא ולמד, בפ״ו
לרשות מרשות להוציא שמותר דעתם על יעלה שלא כדי הכר מפום

 לו דדמי שיסוף לקרותו ראוי היה טפי וא״כ .בפת ולא אחר בדבר שנעשה בהפך ממ״ש
 דמה דמשום וי״ל .דברים בשאר זה שנעשה כמו הפס מלבד דברים בשאר גס דנעשה קצת

 כמוהו עירוב השאר לכל לקרות רצו עירוב שמו וקראו חצירוס עירובי היה החלה שתקנו
:כך אמר שנעשה לשיתוף לדמותו רצו ולא באוכל שהוא דמיון צד שוס דיש כיון

ך ה רי צ  נראה ז״ל הראב״ד כתב .וכו' שהוא מה כל שיאפה עד מצוי זה עירוב שיהא ו
דהוה כלל מדוקדק ז״ל הראב״ד לשון אין .וכו׳ בישל ולא אפה שאם לי

ליה
מיימוניות הגהות

תבו [א] : ע״כ ,חבירו קנה לא להכירו מציאה המגביה ר״נ  מצרפת רבותינו וכל התום׳ נ
 בגון ביו׳יט הנאה בו שאין כגון לשבת מיו״ט אפילו התורה מן אסורה לרבה רהכנה

 שביתה קנין לענין או ליה חזי אורחי ליה ומקלעי הואיל למימר דליכא לחשיבה סמוך
בם׳ הואיל ליה דאית לטעמיה דרבא לרבא חבשילין עירובי מועיל ואפ״ה מהר צורך שהוא

 אשי רב דקאמר והא ליה חזי אורחי ליה ומקלעי הואיל דאמר אליעזר כר' עוברין אלו
 גיתקן שלכך קאמר דעירוב טעם על להול ק״ו אופין אין לשבת מיו״ט שיאמרו בדי הטעם

 לחול מיו״ט אופין שאין ק״ו מעיו״ט התחיל אא״כ אופין אין לשבת מיו״ט אפילו שיאמר
 כעוד הכנה לאסור מספיקים אינם האלו הטעמים אמנם .מס״ה ע״כ שם רש״י■ פירש וכן

 עירוב דגרס כירושלמי ודלא דידן כתלמורא [נ] : ע״ב ,הואיל למימר דאיכא גדול היום
 לשבת ומיו״ט לחבירו מיו״ט בו' ואומר בבזית ותבשיל בבביצה פת נוטל הוא כך תבשילין

 בעיו״ט לערב צריך שאבד או אכלו האחרון יו״ט מוצאי עד זה עירובי על שסומכין ולמי
 הוא ושבת בע״ש יו״ט שבא היינו לחבירו מיו״ט דאמר ראבי״ח-הא ופי׳ .עכ״ל האחרון

 של יו״ט דכשחל הירושלמי מן נמי ושמעינן שניהם להזכיר שצריך ואשמעינן שני יו״ט
יועיל לא אחר ליו״ט להניח אבל האהרון יו״ט מוצאי עד בפירוש שאמר לאחרונים גס יועיל ראשון דיו״ט תבשילין דעירובי בן הוא גם עצרת שמיני של יו״ט דעתה בה״ו סוכות

כדי טעמא רבא מפרש וכן להשכיחו שבא מאהר זכרהו זכור משום דטעמא כיון דהבא השנה שבתות לכל אהת פעם שמניח חצירות לעירובי דמי ולא שנד. אותה של יו״ט בכל
בלא דפת יהודה ב״ר ר״י השיב וכן פירש״י וכן [ג] :ע״ב , דאבי״ה פי׳ ע״כ מוו גדולה שכהה לך אין האי כולי עירובו מקדים ואי ליו״ט יפה ומנה לשבת יפה מנה שיברור
שמשון ורבינו ור״ת ה״ג אמנם מאיר רבינו בן ר״י וכן בשאלתות פסקו ובן דב״ה ואליבא דידן כתנא הלכה, רבא דאמר אחד בתבשיל סגי פת בלא תבשיל אבל סגי לא תבשיל

לקיים כדי ותבשיל בפת לערב שרגיל ר״י כתב והנה .פת בעי לאפות אבל לבשל דוקא היינו לא פת אבל תבשיל אלא שנו לא התם, דאמרינן הני וכל ופת תבשיל דצריך פסקו
מ[שם 5 כה״ג ופח בתבשיל נוהג שרבו רש״י כתב וכן בתוס׳ בדמפורש סגי אחד דבתבשיל שפסק מאיר רבינו בן יצהק ה׳׳ר דברי לו שנאמר אע״פ רבותינו כל ידי ולצאת המנדוג

:ע״כ] ענין בכל הוצר והטור לא ימים ארבע או משלש אבל מעיו״ט השמנונית בסכין והתך מעיו״ט שבשלו בעדשים דוקא יי׳א בכור

 מה ביו״ט לאפוס שמותר ויחשבו ידמו שלא כדי וזכרון הכר משום התבשיל זה כך בשבת
 דעת דלפי ה״ה כתב .חבשילין עירובי זה תבשיל נקרא ולניכך .ביום בו נאכל שאינו
 נעשה שהוא מפני עירוב נקרא כאן אבל מצרות בעירובי עירוב מלס דעיקר ז״ל רבינו

וזה אחר בדבר ולא בפת אלא נעשה אינו דעירוב לעירוב דמי לא מ״מ וא״סהא באוכל.

עוז מגדל
״ו ב :תנשילין עירובי ה1 החבשיל נקיא ולפיכך עד שנה כערב להיות שהל עוג יום פ ת אנ׳י כ  הר

ה הטעס ז׳׳ל אני :וכו׳ צנניריס ס  שם וכלשון .ע׳ז) (דף דגיצה פ׳ב ההלכות אלו עיקר אומר ו
 מלשונו מוכן וכן השמש הערנ כשעת שקונה לפי הערכים נין מלשון עירונ נפרש !״ל ר״מ דעת העירונ

 לשון כי ואף תערוכות מלשון אותו מפרש והראנ׳ד .קנייתו עניני נסמוך שמפרש וכמו שנת ערנ שכתכ
בי : עלי עיכ ז״ל ר״מ לשון מ״מ ראשון כמושכל מונן !׳׳ל היאכ״ד  .כו׳ פהות אין תכשילי; עירו

ב : נלכד ניו׳׳ע אוכל כהוא מה עד ת אני : וכו׳ אפה שאס נ״ל ז׳ל הראנ״ד כ  אס אני תמה אומר ו
 שני פיק אמרו מ!ו גדולה והלא בזה יודה שלא זה הוא נגי עי ז׳׳ל הראב׳ד מרנינו יצאה זו השגה
מי עידונו ונאכל עיהתו התחיל שאס רביצה  מתניתין גמדא ריש הוצא רנ אסיק התם דהא ועוד גו
 הנית שלא מי דאפילו שס אמרו ועוד .רבנן שרו חייו כדי ומשוס הניח שלא (עולם דברים דשלש

 וכן במעריס שאסרו ואע׳פ עליו אוהרין ואץ מותי ובישל ואפה וענר והזיד כצל הבשילין עירוני
 עירובו שהניח בזה וכמה כמה, אחת ועל נהיתרן מודץ וככל הפרק בזה הדינין לאלו ז״ל ר״מ כתבן

:בהיתר שעפה כמה שכן כל כך אחר והכין שעשה כמה אפילו' להתיר לנו שהיה כאבדתו או באכילתו ונאנס



D משנה מניד ^ D T . ת כי ל D ה V ב ״ו טו ט משנה מניד פ 197 צ

 עירוני שמואל אמר פ׳.) הלון(דף פרק נעירוכין מימרא .וכו' הנשילין עירוני המניח 1
 מהלכות פ״א ונתנאר שנש כעירונ שדינו מנואר ושם לזכות צריך תנשילין

מי עירוני! ד. : מזכה אדם ני
ו ז נ אי  פשיכיא דעה צריכין הגשילין עירוני רנ אמר ע״ז•־) שהל(ניצה יו״ני פ' .וכו׳ צריך ו

 שהניהו סי דעה נעינן מניה דעה
 מערש דשמואל שמע הא נעינן לא סו נעינן לו

 מערני אסי ורני אמי רני נהרדעא אכולה
 כולהו מהני ושמעינן ונהלכות כינריא. אכולה

 נשמודיעו אלא לו שהניהו מי דעת נעינן דלא
 וממך הולך מאתמול עליו שעירנ עצמו ניו״ע

 :עכ״ל כשנת לכההלה ומנשל עליו ומניה
 יעקנ ר׳ מכריז שם .וכו' לערש לאדם ויש

ר  הנשילין עירוני הניח שלא מי אידי נ
ר רהומי רש אמר וכמה שלי על ולסמוך ינא  נ

 ז״ל הרשנ״א וכתג .שכת המום עד זכריה
 אינו לנא ויכול תמומין עירוני עירנ אפילו

 אלא הסתם מן
אפילו פירש אם

 שהוא בל ולבשל לאפות צרייך שהוא מה כל שיאפה [ל]
 נאכל ואם צריך. שהוא כל חמין לבשל.־'ויחם צריך

 הרי יאפה או שיבשל קודם נשרף או אבד או העירוב
 אוכל שהוא מה אלא להחם או ולבשל לאפות אסור זה

 בתבשילו או בעיסתו התחיל [ה] בלבד. טוב ביום
 עירובי המניח ן גומר: ° זה הרי אבד או העירוב ונאכל

 לזכות צריך” ואחרים הוא עליהם שיסמוך כדי תבשילין
 בעירובי שזוכה וכל .שבת בעירובי שמזכה כדרך להן

 באותו זוכה שאינו וכל .תבשילין בעירובי זוכה שבת
 שזכה לאלו להודיע צריך ^ואינו ז ♦ בזה זוכה אינו עירוב

 זבה שכבר לידע צריכין הן אבל .טוב יום מערב להן
.ויאפו ויבשלו עליו יסמכו כך ואחר להן ועירב אחר להן
מותרין. אלו הרי טוב ביום אלא ידעו שלא פי על אף
 אליה הקרוב כל ועל העיר כל על לערב לאדם לו ויש

 הניח שלא מי כל ואומר מכריז [י] ולמחר התחום בתוך
 יהמניח ח : עירובי [ז] על יסמוך תבשילין עירובי
 אלהינו ה׳ אתה ברוך .לברך חייב תבשילין עירובי

 מצות על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך
 מיום ולבשל לאפות לי יותר זה בעירוב ואומר .עירוב

 לי יאמר לאחרים בו זכה ואם .לשבת שלמחר טוב
 ולבשל [ח] לאפות כולם העיר לאנשי או ולפלוני ולפלוני

 תבשילין עירובי הניח שלא מי ט ♦ לשבת טוב מיום
 ולאפות לבשל לו, שאסור כשם .אחרים לו הניחו ולא
 לעצמו שהניח לאחר ואסור .אסור ומאכלו קמחו כך

 שלא לזה כך אחר יתן רצה ואם .קנהו שהרי שלו ואופה מבשל זה שנמצא לו שיקנה עד הניח שלא לזה ולאפות לבשל
 אוכל זה הרי• באו ולא אורחים שזימן או והותיר ביום לאכול ואפה ובשל תבשילין עירובי הניח שלא מי י : במתנה הניח

 על ואסרו החמירו ולמה .עליו אוסרין אין לשבת ובשל ואפה עבר [מ] .לאכלו אסור זה הרי הערים ואם . למחר המותר
 מצוי אינו המזיד אבל .תבשילין עירובי שם וישתקע מערימץ הכל נמצאו למערים תתיר שאם המזיד על אסרו ולא המערים

א אחרת: פעם יעבור לא היום עבר ואם  מיום תבשילין עירובי עושה שבת וערב בחמישי להיות שחלו טובים ימים שני י
ב. יום ערב שהוא רביעי ה.’[ בראשון מניחו הניח ולא ישכח טו תנ מ  ואומר חמישי ביום תבשילין עירובי מניח כיצד ]ו

 יותר זה בעירוב טוב יום ולמחר חול היום ואם כלום צריך ואיני לשבת ואופה אבשל למחר חול ולמחר טוב יום היום אם
ב לשבת: טוב מיום למחר ולבשל לאפות לי היום אם אומר ראשון טוב ביום טבל ע;ל כלכלות שתי לפניו היו בו כיוצא י

חול :«ה לאוץ סמ׳ג תקכז פי׳ מור ד :שם ג :שם ופמ׳ג במור ;הקכז סי׳ עור א
משנה לחם

״י הממם עיין מהלכה דרכינו הא שדחו מה .וכו׳ הגיח שלא מי ט קיים העירוג כעוד יו״ם לצורך שעשה שמה שנת לצורך נישל ולא אפה כשלא למימר ליה :חקכ״ז סי' ננ

 דעהו נתן שלא עליו סומך
 ולפיכך תחומו הוך שהן על
 אף החומין עירוני ע״י אצלו לכא שיכול מי על
 התוספות דעת וזה .עכ״ל ,עליו סומכין הן

: ראיה אלו לדנריס ואין
ח ח י נ מ  ידוע זה .וכו׳ הנשילין עירוני ה

 עליהן מנרך כולן המצות שכל
 האמורה כנוסח שהוסיף מי ויש לעשייתן עוכר

 למיפא ההלכות נעל וכ״כ הנר את להדליק
 וכהכ שתא ולאדלוקי צרכין כל ולמעכד ולכשולי

;לומר ראוי שכן ז״ל הרשכ״א
 שם .וכו׳ תנשילין עירוני הניח שלא מי ט

 הניח שלא מי להו אינעיא ) י״ז (דף
 או נאשר וקמחו נאסר הוא תכשילין עירוני

 תא ואמרו נאסר אינו וקמחו נאסר הוא דלמא
 זה הרי תכשילין עירוני הניח שלא מי שמע

 ולא לו לא יאמין ולא ינשל ולא יאפה לא
כיצד לו ומכשלי! לו אופי! אחרים ולא לאחרים

הוא

 וקמחו נאסר הוא ■.״0 שמע לו ומכשלין לו אופין ואחרים לאחרים קמחו מקנה עושה הוא
 רכה אמר החמין את ניומנין אין אומרים דכ״ש משני׳ גני כ״א;) וכגמרא(דף . ש״מ נאסר

 את לו ומדליקין אחת קדרה לו ושומנין אחת פת לו אופין תנשילין עירוני עירש שלא מי
אכל . הלכה שאינה שסנור לפי כהלכותיו ז״ל הרכ הניאה ולא כמחלוקת שהוא ונראה הנר

 כספר כתכ וכן פסקוה ז״ל והרשכ״א הלוי הר״ז
 קמחו להם להקנות אחרים שם היו לא שלו קצר

 לו אופין לאחרים קמחו להקנות רצה שלא או
 וצולין אחת קדרה לו ומומנין אחת פת כצמצום

;עכ״ל J הנר אס לו ומדליקין קשן דג לו
. וכו׳ תכשילי! עירוני הניח שלא מי י

 הוא מנשל אכל ע״ו:) (דף כמשנה
:לשכת הותיר הותיר ואס ליו״ע

ם א  ייתא כנ לאכלו. אסור זה הרי הערים ו
:אסור הערים ואם י״נ.) (דף שם

ר ב כו׳. ואפה ע  ואתו י״ז.) (דף שם כעיא ו
 אסור הערים ואם זו מנרייהא למפשפה

נ ודחה  הערמה שאני קאמרת הערמה אסי ר
ה דאחמירו  אפשיפא לא ונעיין ממזיד עפי רכנן נ

דרננן, ספיקא ליה דהוה ז״ל המפרשים וכמנו
:רנינו כדכרי ,ולקולא

 אמר שם .וכו׳ של מוכים ימים שני יא
 תנשילין עירוני אדם מניח רנה

:ומתנה לחנירו מיו״נו
א יב צ ו י פ׳ נעירונין .וכו׳ לפניו היו נו כ

 נרייתא ל״מ:) מערכין(דף ככל
 היום אם ואמר מכל של כלכלות שתי לפניו ■היו
 אין קדש היום אם זו על תרומה זו תהא חול

 למחר ומניחה שם עליה • וקורא כלום כדכרי
 על תרומה זו תהא חול היום אם אומר הוא

 עליה וקורא כלום כדכרי אין קדש היום אם זו
 ימים כשני הלכה דכן ומסקנא ואוכלה שם

 של מונים ימים כשני לא אנל גליות של מונים
 סנשילין עירוני גני וכן .כהלכות כתונ וכן ר״ה

 אלא מהנה דאינו ו׳•) (דף דיו׳׳מ פ״ק מפורש
כשני

 נראה וגם .מעם זה לדכר אין אפה ולא שנישל או נישל ולא שאפה נקמ ולמה מהני
 שהוא כל ולנשל שכתכ זה דין לו שמכחיש נראה שמלשונו מפני ז״ל רנינו על השיג שהוא
 ז׳׳ל רנינו דנרי ליישכ ואפשר .ליו״מ כין לשנס נין לנשל שצריך מה דמשמע לנשל צריך

 אע״פ לשנס שצריך מה כל שיעשה עד קיים עירוכו שיהא דצריך כלל אפה דלא לומר דרוצה
:ז״ל ה״ה דנריו הכין וכן יו״מ לצורך שעשאו

ח ו י נ מ  לא .ע׳'כ שכס כעירוכ שדינו מכואר ושם ז״ל ה״ה כתנ .תנשילין עירוני ה
:אותו כיאר כהלכות אכל כגמרא זה נתכאר היכא ידעתי

ר ח מ או  אין מחר של מ״ש .לשנת ממר של מיו״מ ולנשל לאפות לי •ותר זה כעירוכ ו
ו׳ ויום ה׳ יום הוא ולמחר ד׳ יום שהוא כעיו״מ עומד שאם לומר הכונה

 נשם למסה ה״ה כתכ דהרי לשנת ה׳ מיום לכשל מוסר שיהא מונים ימים שני שהם
 משמע חולק שרכינו ז״ל ה״ה שם כתכ ולא רחוקה ולא התירו קרונה נשכת העיסור נעל

 או ה׳ יום שהוא נעיו״ע עומד והוא שנת ויום ו׳ כיום יו׳׳מ כשחל הכוונה אלא ס״ל דהכי
:ו׳ יום שהוא אחד יום אלא להם דאין ישראל כארן שהוא

ת ו ה ג ת ה ו י נ ו מ י י מ
 הצירות בעירובי כן שאין מה שיעור בו שיהא צריך בסופו דאפילו התם מסד,נא [ד]

 במילתיה לאסתפול,י איכא ו״ל הרא״ש ®[כתב :בו׳ נקיטינן אביי אמר [ה] :ותחומין
 אם ובן יטמין ולא יבשל לא ושוב בה שהתהיל זו עיסה גומר למימר בעי דאביי,אי

 שבת,בעור בצרכי להתעסק שהתהיל כיון שמא או לבר יגמרנו אהר תבשיל לבשל התהיל
 שבת צרכי כל דמשמע גומר די,אמר כן משמע והלשון שבת צרבי כל גומר קיים העירוב

 מכריז [ו] :צדק] יורה יבא עד שקול והדבר גומרה למימר ליה הוה קאי לחוד אעיסה דאי
 מ״מ [ו] ! ע״כ ,שלי על ויסמוך יבא תבשילין עירובי הניח שלא מי אבודימי בר יעקב ר׳

 גם מזכיר בספר שהרי כן כמו ולהדליק לאטמוני להזכיר נכון [וז] s ראבי״ה כתב וכן שמואל דמר קמיה מתניתין מסדר דהוה סמיא מההוא כדמוכח עירוב להניח אחד לכל מצוה
וכן לקמן העמוד לשון בדמוכח הצירות עירובי ובן [י] : ע״ש פ״ב התם תלמוהא דמשני בשינוי משמע וכן כס״ה פסק וכן [ט] ע״בז , המצות בספר כתוב בן והדלקה הטמנה

5 ואסור תחומין בעירובי הצירות דעירובי פסק רשב״ט אבל באן עד אלפס פר״י

ר י ב  וקשה להיתר הנעיא פסק ז״ל רנינו .וכו׳ עליו אוסרין אין לשכת וכשל ואפה ע
 פירושיו המעשר י״ח;) (דף דאמרינן מהא לאיסורא למפשמה אתו כגמ׳ דהרי

 פירי ליה דאית דאיירי ותירצו אסור דמזיד דמשמע יאכל לא כמזיד יאכל נשוגג נשכת
 פירי ליה דאית כרייהא הך מוקי להיתרא נעיא הך דפשיס דלרכינו משמע ע״כ אחריני
 כקכיז נין ומעשרות תרומות המגניה כתכ שכס מהל׳ כ׳׳ג כפ׳ שהרי קשה וא״כ אחריני

 אחרים פירות לו שיהיה שצריך שם כתכ ולא יאכל לא כמזיד יאכל בשוגג ביו״ס בין
 דאית תירוצא להאי צריכנא לא המסקנא דלפי למימר וליכא אסור. גוונא דבכל משמע

 ביו״ע בין בשבת דבין כסב ז״ל הוא דהא שאני דשבת איסורא שם אמרו דהא פירי ליה
 מהא לאיסורא בעיא הך ופשטו כשחזרו מפרש ז״ל דהוא לומר וצריך במזיד. יאכל לא

 לפשיכיות אפילו אכולהו קאי נמי אי דהך וכו׳ בשאלה אפשר נמי אי ותירצו וכו׳ דהממביל
 מאני ליה■ דלית ואפילו פירי ליה דלית אפילו התם ובין הכא בין נמי אי כלומר קמא

 פסק ז״ל והוא בכלים וכן מחבירו־ לשאול אפשר כלומר,בפירוס בשאלה דאפשר והמעס
מיושבים: דבריו ובזה נמי כאי

ל ^ כ
ל ד ג ז מ עו

 : טצה דמסכת שגי פ׳ ז״ל אלפס ר׳*י והניאו חלון פ' .נהן זוכה אינו עד תכשילין עירוני המניח
ח :ע״ז) (דף דניצה שגי פרק .עירונו על יסמוך עד להודיע צריך ואינו  עירוני המני

 דפשחיס פ״ק ומדאסיקנא נרכוש נהלכות שכשנתי ששונה אושה מכח כשנ זה , לשנש מיו״ט עד שנשילין
 איש מקונל העירונ ומסח .לעשיישן עונר עליהן מנרך כלן המצוש כל דעל דוכשי ,ז')ונכמה (דף
 מיו״ע עד עונים ימים שני :י״ז) דניצה(דף שני פרק . אחרש פעם עד הניח פלא מי איש מפי

;ל״ט) מערנץ(דף נכל פ׳ . שנש מוצאי עד לפניו היו נו ביוצז^ :ו') (דף דניצה פ״ק • לשנש



משנה מגיד ̂״ף טוב יום הלכות זמנים. משנה מניד198

 בעל ונסב .מוסכס חה ר״ה של עובים ימים בשני לא אבל גליוס של עוביס ימים בשני
 השיח קרובה דשבת לשבש ה׳ ביום לא&וס יכול אינו ד׳ ביום עירבו אס שאף העעוי

;השירו לא רחוקה שבש עירוב ע״י
ד ל י  ז״ל רבינו פברש .ונו׳ ומשנה אדם מערב שאין אומר אני ולפיכך וכו׳. הדברים כ

ברור שדבר לפי מאד נכונה נראיש בזה

ם טז ש ל :מקומוש ובהרבה מ״ו:) שחל(דף יו״ע פ׳ .וכו׳ לכבד שמצוה כ כ  המבזה ו
 משום ששח רב אמר קי״ח.) (דף פסחים ערבי פרק .וכו' המועדוח אס

 לך העשה לא מסכה אלהי שנאמר עכו״ם עובד כאלו המועדות אש המבזה כל ראב״ע
:ששמור המצות חג אס בשריה וכשיב

 יו״ס שהוא לנו ידוע חמישי יום שהיום הוא
 עושין שאנו אלא חול הוא ששי ושיום בברור

 והיאך ביו״ע יערב היאך כן ואם יו״ט אותו
 זה אי יודע והוא חול היום אם ויאמר ישנה
 ספק בשביל ולא קדש מהן זה ואי מול מהן
 א״א כשוב ובהשגות יו״נו. שני עושיןהיום אנו

 תהיה והיום וכו׳ נועם כעין בדבריו שיש אע״פ
 אימ שהמעשה לומר שיכול כ״ש זו על חרומה זו

 כלום יעשה לא בראשון ודבורו בשני אלא נגמר
 שכל עירוב בהנחה לדבריו הדין והוא עכ״ל.

 מול ולמחר יו״ט היום אם לומר שיכול שכן
 שני כולל התנאי שהרי מקפיק זה אין ומ״מ
 ספק כאן אין הזה ובזמן המסופקים ימים

 והיום קדש אחמול אם בהרומה יאמר והיאך
 כדבריו הוא שכן ידוע והלא תרומה תהיה מול

 קדש עשאוהו הודאי מדרך וחכמים חול שהיום
 גזרתם מפקיע ונמצא לתרום שלא בו וגזרו

 בעירוב הדין וכן הודאי מדרך שגזרו בידים
 קדש היום אם חמישי ביום מחנה שכשהוא

 הוא שכן ידוע עירוב צריך אינו חול ולמחר
 ביו״נו אופה ונמצא כלום עירובו ואין כדבריו

 אלא עירוב בלא שבש לצורך דבריהם של שני
 :כנ״ל עמו ונמוקו אליו ראויה רבינו סברת ודאי

כשם

 הראב״ד השגת
 כהב .וכו' האלו המרים *כל

 במריו שיש חע׳פ ו'ל הראנ׳ד
 הגאונים ראינו לא טעם כעין

 וכל זה בדבר שסלקו הראשונים
 חול עסה השני שהרי הוא שכן

ואייר אדר שהרי הוא גמור

ז ת ' ע ב ם החג ימי ושמונת הפסח ימי ש  ע
 ההספד איסור . וכו׳ יו״נו שאר

 ובפסחים כ״ז.) (דף במ״ק מבואר והתענית
 מקומות ובשאר דברים אלו פרק ס״ח:) (דף

 מפורש השממה וחיוב .בארוכה למעה ויתבאר
 אדם חייב ת״ר ק״ט.) (דף פסחים ערבי פ׳

 במה בחגך ושמחת שנאמר בחג ביתו את לשמח
 להם בראוי אנשים אומר יהודה ר׳ ביין משמחן
 בבגדי בבבל יוסף רב אמר להן בראוי ונשים

 ושם המגוהצין פשתן בכלי ישראל בארן צבעונין
 אלא שממה אין קיים המקדש שבית בזמן אמר

 •- וכו׳ שם ואכלת שלמים וזבחת שנאמר בבשר
ח א י הו ש כ  ליתום לגר להאכיל חייב אוכל ו

 דברים .וכו׳ שאר עם ולאלמנה
 רבינו שהביא והפסוקים בכתוב מבוארים אלו

להביאם: אליו ראויין לראיה
ט ם י  במועדות ושתייה שאכילה פי על א

 שמל יו״ט פרק .וכו׳ מצות בכלל
 (דף דברים אלו פרק ובפסחים ט״ו:) (דף

 לאדם לו אין אומר אליעזר ר׳ הניא ס״ח:)
 ר ושונה יושב או ושוהה אוכל או אלא ביו״ט

יהושע
אלא ואינן הם מסרים ואלול

 בדברי אין חול והיום קדש אתמול אס בשני יאמר ואם להם הסמוכין חדשים ראשי אחד יום
: עכ׳ל מאתמול לומר שיכול שכן כל זו על תרומה זו תהיה והיום כלום אתמול של

 בדברי אין קדש היום ואם זו על תרומה זו תהיה חול
 חוזר בשני ולמחר .ומניחה שם עליה וקורא .כלום

 חול היום ואם כלום בדברי אין קדש היום אם ואומר
 כדרך ומניחה שם עליה וקורא זו על תרומה זו תהיה

 שם עליה שקרא זו את ומניח .בראשון עליה שקרא
 אמורים דברים ייבמה ע ♦ השנייה את ואוכל תרומה

 של טובים ימים בשני אבל גליות של טובים ימים בשני
 אינו שוב רביעי ביום הניח ולא שכח אם השנה ראש
 מקנה או עליו ערבו אם אחרים על סומך אלא מניח
.לשבת ולבשל לאפות אסור יהיה או שערב למי קמחו

 תרומה הפריש ולא שכח אם וכן
 עד מפריש אינו שוב רביעי מיום

 הדברים *כל יד שבת מוצאי
 בית שהיו בזמן היו שאמרנו האלו

 פי על מקדשין ישראל ארץ של דין
 שני עושין הגליות בני והיו הראיה

 לפי הספק מן להסתלק כדי ימים
 בני שקדשו יום יודעין היו שלא
 ארץ שבני היום אבל .ישראל ארץ

 שאין אומר אני יולפיכך טו כלבד: מנהג אלא הספק להסתלק.מן שני טוב יום אין עליו ומקדשין החשבון על סומכין ישראל
 אלא תנאי על הטבל מעשר ואינו מבואות שתופי ולא חצרות עירובי ולא תבשילין עירובי לא הזה בזמן ומתנה אדם מערב

ם :בלבד טוב יום מערב הכל ש כ ד  וכל מכובד ה׳ לקדוש שנאמר טובים ימים כל כך ולענגה שבת לכבד שמצוה [כ] ט
 ימים בערבי יפעוד שלא לאדם ראוי וכן .שבת בהלכות והעינוג הכיבוד בארנו וכבר .קדש מקרא בהן נאמר טובים ימים

 :כוכבים לעבודת נטפל כאילו המועדות את המבזה וכל הכבוד. בכלל זה שדבר שבת כערב ולמעלה המנחה מן. טובים
 שמח בהן להיות אדם וחייב .ותענית בהספד אסורים כולם טובים ימים שאר עם החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת ין

 היא כאן האמורה שהשמחה פי על אף .וגו׳ בחגך ושמחת שנאמר עליו הנלוים וכל בניו ובני ואשתו ובניו הוא לב וטוב
 :לו כראוי אחד כל ביתו ובני ובניו הוא לשמוח שמחה אותה בכלל יש חגיגה בהלכות מבארין שאנו כמד שלמים קרבן
 אוכלין והאנשים ממונו. כפי נאים ותכשיטין בגדים להן קונה והנשים .ומגדנות ואגוזים קליות להם גותן הקטנים כיצד יח

 ולאלמנה ליתום לגר להאכיל חייב ושותה אוכל וכשהוא .ביין אלא שמחה ואין בבשר אלא שמחד. שאין יין ושותין בשר
 ולמרי לעניים ומשקה מאכיל ואינו ואשתו ובניו הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות שנועל מי אבל .האמללים העניים שאר עם

 לנפשם. לחמם כי יטמאו אוכליו כל לחם אונים כלחם זבחיהם נאמר אלו ועל כריסו. שמחת אלא מצוד. שמחת זו אין נפש
 מצות בכלל במועדות ושתייד. שאכילח יאע״פ יט :חגיכם פרש פניכם על פרש וזריתי שנאמר לד.ם היא קלון כזו ושמחה
 מדרשות [ל] ולבתי כנסיות לבתי העם כל משכימץ בבקר הדת, היא כך אלא .כולו היום כל ושותד. אוכל יהיד. לא עשה.

היום חצות ואחר היום, חצי עד ושונין קורין מדרשות לבתי והולכין ואוכלין, לבתיהם וחוזרין היום בענין בתורה וקורין ומתפללין
שצגתקכחסמ׳גלאויףעה: הקכח: בטוי בעי׳ אטויסי׳ ה: סי׳ ט אוין מ״גל ה ט קג ח סי׳ טזי מתפללין דטורוסמ״גפס; ג

משנד. לחם
 גבי ד׳) דביצה(דף דבפ״ק שחלה מקום בכאן יש שאמרגווכו׳. האלה הדברים כל יד

בגט׳ שם אמרו בזה אסורה בזה נולדה אמר רב לזה זה הסמוכים ויו״ט שבת
 כרב הלכה ז״ל רבינו ופסק דרבה הכנה משום מתסר ומ״מ הן קדושות שמי רב דקסכר

 כאן רבינו של סברתו כפי א״כ הפרק בראש ג״כ פוסק דרבה וכהכנה ב׳ פרק בסוף
 הודאי מדרך גזרו מכמים ומ״מ חול שהוא ודאי דידעינן מול ספק שהוא בשני דל״ל,

 דהרי קדושות שתי דהם הזה בזמן מתה גליות של טובים ימים בשני א״כ קדש ועשאוהו
 בראשון שנולדה ביצה אסור יהא לא למה קדש עשאוהו דחכמים ספק דהוא כאן לומר אין

 הכא דרבה הכנה משוס אסור מ״מ קדושות שתי שהם שאט״פ ויו״ט שבת כמו ב׳ ביום
 הזה לזמן הקדום מזמן סלק לא דהוא ז״ל רבינו מדברי משמע לא וזה הכי נימא נמי

יש נמי ביצה דלענין נראה ולכאורה .ביצה לענין לא אבל שהזכיר הדברים לענין אלא

ל ד ג ז מ עו
ל  :וכו' טעם כעין בדבריו שיש אע'פ ז׳ל הראב׳ו כתב :בלבד מעיו״ט עד האלו הדברים נ

 גמרא בדבריו ליהן לי יש גדול וטעם כן מסכים הסוס' בעלי רבוהינו מדעת מקוצי הר״ם אומר ואני
 בזה מותרת בזה נולדה אמר רב גליות של טובים ימים דשני בשמעהין ד') (דף דביצה קמייתא/דפ׳ק מתניתי;

 ידעינן דהאידנא אסימסתברא דרב כוותיה זביד רב אמר ואסיקנא בזה אסורה בזה נולדה ורבאסיאמר
 עד וכו׳ משיאין היו בראשונה דתנן מסתברא דרב כוותיה אביי אמר יומי הרי עבדינן וקח דירחא בקביעא

יומי תרי עבדינן מ׳ט והאידנא יומא מד עבדינן שלוחין דמטו והיכא יומא וזד עבדינן כותים בטלו ואילו

 בס׳ ז״ל רש״י כמ״ש וכו׳ קדש הראשון אס נפשך ממה שני ביו׳׳ט להתירו דאין לחלק
 התם דבשלמא וי״ל .קדש עשאוהו ומ״מ חול הוא דהשני ודאי ידלנינן דהא צדין אין

 שעל הכא אבל סוהר הוא חול הוא דהשני כיון ממילא אלא כלל מהנה אינו הביצה בענין
 וע"כ מהנים שהיו ספק להם כשהיה מקודם עושים שהיו כמו להתנות צריך פנים כל

 במנהג הזהרו משוס ספק להם כשהיה בראשונה עושים שהיו מה כל לעשות:עתה צריך
 ולמחר מול היום אס או חול ואתמול קדש היום אס ואמר מהנה כשהיה א״כ אבותיכם

 הדבר יעשה הימא וכי מול היום ודאי דהרי שקר דבר הוא מפיו שמוציא התנאי קדש
 :שפירשתי כמו בראשונה עושים שהיו כמו לעשות דצריך אפשר אי זה תנאי בלא

ד יח צ י ת. להם נותנים הקטנים כ  :יו״ט הלכות סוף ז״ל יוסף בביס עיין קליו
:שם עיין .בבשר אלא שמחה שאין

ואין
מי׳ימוניות הגהות

 אין ובנותיהן נשיהן שעל* שתלקו האחים דאמרינן אהא דקדושין בפ״ק בירושלמי גרסינן [כ]
 בחול להשתמש בראויה וחולקין לאמצע מביאין אין לבתו קטלא העושה אמר אבהו ר׳ שמין

 מכאן ע״ב. מבעיא שבת בלי הולקים רגל כלי אמר אבא ר' והול־ןין לאמצע מביאין ברגל
 ע״ב: שלשים, פרק שבת בהלכות עיין שבת מבגדי רגל בגדי יהיו טובים שיותר משמע

ורלא לכם וחציו לה׳ חציו חלקהו רביצה ופ״ב דברים אלו בם׳ בפסחים דאטר יהושע כד׳ [צ]
כר׳

 תלת בהני דר׳ כוותיה הלכתא רבא אמר דגרס שמעתין בסוף הכי פסיק נמי רבא דהא אביי ליה וכדסבר כרב וקיי׳ל לאיקלקולי ואתי שמדא דגזרי זמנין בידיכם אבותיכם במנהג הזהרו מתם דשלחו משום
 עד שמנוה כשם ההדש: קדוש בהלכות וכמו.שהוכיח בכאן ז״ל ר'מ שכתב וכמו הוא בלבד שמנהג למדנו נחלק לא אביי טעם וגם הפוסקים כל פסקו וכן דלקולא הוא וזאת לחומרא בין לקולא בין

 כאילו עד יסעוד שלא לאדם ראוי וכן ; הוא רב בי קרי זיל קדש ומקרא טובים ימים נקראו ור׳׳ה כפורים ויום כו׳ בו שאין כפורים יום זה קי׳ח) (דף הקדש כתבי כל פרק מפורש זה . שבת בהלכות והענוג
 ובירושלמי כתבי(שם) כל פרק .ביין עד שמח להיות אדם וחייב :בתלמוד מקומות בכמה כן ומביאה תעניש במגלת עיקרה .ותענית בהספד עד הפסח ימי שבעת :קי״ח) (דף פסחים ערבי פ׳ .לעכו׳ס נטפל
ס׳ח) דברים(דף אלו פרק פסחים במס׳ .הלילה עד כו׳ במועדות ושתים שאכילה אע״ם : בכתוב מבוארים אלו דברים .חגיכם פרש עד חייג ושותה אוכל וכשהוא ;בתלמוד מקומות ובהרבה ג׳) דחגיגה(דף ס׳ק

ט״ו): דגיצה(דף ופ׳ג
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 ור׳ אליעזר דר׳ וקיי״ל ע״כ המדרש לבית ורציו ושסיה לאכילה הציו תלקהו אומר ׳יהושע
:יהושע כר׳ הלכה יהושע

ם כ ד א ש  :מבואר זה גם .וכו׳ ובשחוק ביין ימשך לא ברגל ושמח ושוחה אוכל כ
א ם כ י ב י  קדושין(דף בשילהי אביי מדאמר רבינו למד זה .וכו׳ להעמיד דין בית חי

דשהא סקבא אביי אמר כ״א.)

 ואני לקרוע שמייב שכן כל לא אבלות שנוהג האחרון שני יו״ש לקרוע חייב אבלות
 ביו״ש תאמר מדבריהם ואפילו כזו מלאכה בעשיית אסור שאינו מועד של לחולו מה משיב

 לפי אבלות שנוהג אמרו ואס ראשון ביו״ש שאסור מה בכל מדבריהם אסור שהוא שני
:כנ״ל ויקרע בידים יו״ש שיחלל יאמרו יו״ש שמחת אלא יו״מ *מחלל שאינו

.וכו׳ ריגלא
נ נ ם כ מי  פרק .וכ̂ו ושביעי ראשון שבין י

כ״ז:) (דף במ״ק מגלחין אלו
 וכל חכמים תלמידי בפני מועד אין י מימרא

 שלא אבל בפניו מילי והני ופורים מנוכה שכן
 דמי שמועה-כבפניו דיום העלו ושם לא בפניו

 וכן .וכו׳ שמועה ויום א״א בהשגות כתוב וכן
ב מ  י״א פ' רבינו כן כתב וכבר בהלכות כ

:אבל מהלכות

 ולשתות לאכול לבתיהן וחוזדין המנחה תפלת מתפללין
 ושמח ושותה אוכל כשאדם כ ♦ הלילה עד היום שאר
 שכל ויאמר ראש וקלות ובשחוק [«] ביין ימשך לא ברגל

 והשחוק שהשכרות שמחה. במצות ירבח בזה שיוסיף מי
 ולא וסכלות הוללות אלא שמחה איגה הראש וקלות הרבה

 שיש השמחה על אלא והסכלות ההוללות על גצטויגו
 את עבדת לא אשר תחת שגאמר הכל יוצר עבודת בה

למדת הא .בל מרב לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה׳ בג
ן ההספד: אח שמרגלח מפני ברחוב י א ק לא השם את לעבוד אפשד ואי בשמחה. שהעבודה ו

:שכרות מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק מתוך
א  שיהיו ברגלים שוטרים להעמיד דין בית "חייבין ד

 כדי הנהרות ועל ובפרדסים בגנות ומחפשין מסבבין
 ויבואו ונשים אנשים שם ולשתות לאכול יתקבצו שלא
 שלא כדי העם לכל זה בדבר יזהירו וכן .עבירה לידי

 ביין ימשבו ולא לשמחה. בבתיחם ונשים אנשים יתערבו
ב :עבירה לידי יבואו שמא  הראב״ד השגת *ימים כ
 כחב .וכו׳ ראשון שנין *ימים וראשון פסח של ושביעי ראשון שבין

 כנפניו שמועה ויום היאנ׳דו״( בגולן- והן הסוכות חג של ושמיני
דמיעכ״ל: וחמשה הפסח בתוך ארבעה

 ואע״פ מועד. ונקראין מועד של חולו הנקראין הם החג
 מותר ותענית בהספד יואסורין בשמחה חייבין שחם

 ובפורים בחנוכה חדשים בראשי לומר צריך ואין .בהן לסופדו אסור שיקבר לאחר אבל בפניו. חכם תלמיד בהן לספוד
 : בהן לספוד אסור הקבורה לאחר אבל ותענית. בהספד אסורין אלו שימים פי על אף בפניו. חכמים תלמידי בהן שסופדין

ג  אין וכן במועד. מתאבלין ואין לקברו. מביתו אלא ההספד את להרגיל שלא במועד ברחוב המת מטת אין־מניחין כ
] ולא יקורעין נ ם] קרוביו אלא המת על במועד הכתף הולצין ולא מברין [  אדם או הכם היה ואם .עליו להתאבל חייבין שהן [

 טוב ביום קורעין ואין .קרובו שאינו פי על אף במועד עליו קורע זה הרי נשמה נטילת בשעת עליו עומד שהיה או כשר
ד מוז- של קרוביו ואפילו כלל שני  אינן המת נקבר מקוננות. ולא מטפחות לא אבל מענות המת בפני במועד נשים כ

 .כאחת עונות שכולן עינוי זהו אי .מקוננות לא אבל ומטפחות■ מענות המת בפני ופורים וחנובה חדשים בראשי .מענות
נעצב והוא הרגל יבא שלא כדי יום שלשים לרגל קודם מתו על שיעורר לאדם יואסור .עונות וכולן אומרת אחת קינה

:לשמחה דעתו ויכוין מלבו הדאגה יסיר אלא הצער מזכרון וכואב דואג ולבו
ו :שס עשין פמ״ג ד :שם ופמ׳ג עור ג :כ דיננן וגעשין עה לאוין סמ׳ג סקמו פי' עור ב :הקכע פי׳ עור א * ל ו ח

 כ״ד י (דף שם משנה .וכו׳ אין וכן מהאבלין
 אלא מברין ולא מולצין ולא קורעין אין כ״ה.)

 או חכם דעל ובהצכות ובגת׳ מת של קרוביו
 בשעת קאי אי דעלמא אדם או כשר אדם

 גזכרו וכבר במועד לקרוע חייב נשמה יציאת
 :אבל מהל׳ בפי״א הפרק סוף שעד אלו דינין
 וכן כתבו כך .וכו׳ שגי ביו״ש קורעין ואין

 שאפילו ודע .ועיקר ז״ל הרמב״ן הסכים
 ושל סוכות ושל פסח של האחרון שגי ביו״ע
 כנזכר אבלות בהן נוהג מתו את שהקובר עצרת
 כמו הגאונים וכדעת אבל מהלכות עשירי פרק

 זה קורע אינו אלו בימים אף שם שיתבאר
 זה על מקשים וראיתי .ז׳ל והרמב״ן רבינו דעת
 נוהג שאינו מועד של חולו ומה ק״ו מדין

אבלות

ד ם כ שי כח;) (דף שם משנה .וכו׳ במועד נ
 לא אבל מענות במועד נשים

 המפה לפני הסמוכות אומר רשב״ג מכיפחות
 חדשים ובראשי ובפורים בחנוכה מפפחות

 נקבר מקוננות אין ובזה בזה ומפפסות מענות
 עמי זהו אי מפפחות ולא מענות לא .המת
 וכלן אומרת אחת קינה כאחת עונות שכולן
 נהי בנותיכם למדנה שנאמר אחריה עונות
 מהו הבא לעולם אבל קינה רעותה ואשה
 דמעה אלהים ה׳ ומחה לנצח המות בלע אומר
ר :פנים כל מעל סו א  .וכו׳ לספוד לאדם ו
 על אדם ישרר לא במשנה ח׳.) (מ״ק פ״ק
 ואמר יום שלשים לרגל קודם יספוד ולא מתו
 אחד באדם מעשה משום דמעמא בגמרא רבא

 אחד ספדן ובא לרגל לעלות מעותיו שכנס
 ונמנע לו ונהנה אשתו ונפלתן פתחו על ועמד

 ושמואל כך על גזרו שעה ובאותה לרגל לעלות
 שלשים עד הלב מן משתכח המת שאין לפי אמר
 פוסק ורבינו בחנם. עביד דקא בינייהו מאי יום

 ובירושלמי כמותו נראה שבירושלמי לפי כשמואל
 לפי בדין וכן ישן למת חדש מת בין חלקו
 יספדנו לא אפילו חדש שהוא שכל שמואל פעם
 הזכיר וכבר .שלשים תוך להשתכח לו א״א

 דעת וזה אבל מהל׳ י״ח פ׳ רבינו זה חילוק
 מן ויש כשמואל לפסוק בפירושיו ז״ל הר״א

 מוהר בחנם שעושין וכל כרב שפסקו הגאונים
 :ז״ל והרמב״ן הרשב״א הסכימו ולזה

לו חו

משנה לחם
ג ן כ אי  לחוה״מ מה למפרך דאיכא ז״ל ה״ה שתירן מה על והו׳. שני ביו״ס קורעים ו

.וכו׳ מדבריהם שאסור ביו״פ תאמר מדבריהם הקריעה במלאכת אסור שאינו י
פירכא הכנסת נעביד מדבריהם אלא שני ביו״ס מלאכה איסור דאין דכיון להקשות יש

. למלך משנה
ג  פרק המוזני הרב כדברי טיין (א׳ה .מת של קרוביו אלא במוטד קויעין אין וכן כ

:אבל) מת׳
ומטהרין

 האחרון יו״מ לקרוע חייב ומ״מ אבילות בו נוהג אינו אלא זו קולתו לו הועילה לא מלאכה בעשיית אשור שאינו שאע״פ חוה״מ ומה הכי ונעביד בהורה כתובה דאיכא כיון (בק״ו)
ע. חייב שיהא דין אינו אבילות בו נוהג מלאכה בעשיית אסור שהוא שאע״פ  נוהג דאם פירכא הכנסת כאן ליכא כלומר אבילות שנוהג אמרו ואס ה״ה כתב זה דלתרן וי״ל לקרו
 תלמיד של הספד וכן שני ביו״פ דאסודה משמע בחוה״מ ההבראה ז״ל רבינו דמדכהב קשה אבלמ״מ . קבחוה״מ שאין מה מלאכה עשיית היתר שיהא הדין מן ראוי אין אבילות

 מברין אבילות נוהג שאינו הוה׳ימ ומה מק״ו פסח של האחרון ביו״פ מספידין ויהיו ונאמר זה ק״ו של זו קושיא שם תפול וא״כ אבלות מהלכות י״א פרק ז״ל רבינו כתב וכן חכם
 הספד דאין ה״הז״ל כמ״ש וכו׳ אבילות שנוהג אמרו ואס למימר ליכא דהשתא פירכא הכנסת נעביד וכו׳ לחוה״מ מה ומספידין שמברין דין אינו אבילות שנוהג יו״פ ומשפידין
 הראשונים מב׳׳יימיס האחרון פסח של שני יו״פ אלא האחרון יו"פ הוי לא שני ביו״פ אבל מהלכות י״א בפרק ז״ל רבינו שכתב שמה סימא וכי מבחוה״מ. "פ1בי חילול והבראה

 לא דאס ועוד ת״ח הספד וה״ה הבראה ה״נ שני יו״פ בכל הוי דקריעה היכי וכי מברין ואין קורעים ואין קאמר דהא שבעולם פני יו״ס כל שני יו״פ משמע שהרי אפשר אי זה
כלל דקאמר דמאי הכי משמע כלל ז״ל רביגו דקאמר דמשוס לומר סברא דאין האחרון יו״ס הוי לא כאן ז״ל רבינו דכתב דמאי נימא ז״ל רבינו על כאן הקשו מה כן תאמר

:וצ״ע במשמע יו״ש דכל ודאי אלא דבריו בסוף שביאר כמו מת של קרוביו לאפוקי הוא
לו חו

ל ד ג ז מ ו ע
 עאו שמא עד להעמידנו׳ ב״ד חייבץ :מכואר זה כל • שכהה מתוך ולא עד ושותה אוכל כשאדם

 דשתא סיקבא אביי אמר פ״א) (דף קידושין בשילהי אביי מדאמר כתכ זה .עבירה לידי
•כ״ה) מגלהין(דף אלו פרק • בהן לספוד אסור עד ושביעי ראשון שבין ימים : מלא :

 תוך השמועה באה אס כי להלק לי יש אומר ואני :עכ״ל דמי כבפניו שמועה ויום ז׳׳ל הראב״ד כתב
 לקרוע חייב שאינו שלשים לאחר ואס כבפניו דינו שבעה ולהתאבל לקרוע חייב זה והרי שלשיס

אבל: דהלכות פ'שביעי ז״ל ר״מ■ דעת נראה וכן מגלחין פרק משמע וכן .אינוכבפניו שבעה ולהתאבל
 עד שיעורר לאדם ואסור :כ״ז) מגלהין(דף אלו פ' . עונות וכולן עד וכו' המת מעת מניחין אין

:ח') דמ״ק(דף פ״ק • הפרק סוף

ת ו ה ג ת ה ו י ג מו י י מ
 דירים אלו בם׳ בפסחים דאמרינן והא כר״א הלכה דאין בס״ה פירש כך וכו׳ אליעזר בר׳

 לראבי״ד, נראה דכפורי יומא ומעלי ופודיא מעצרתא בר בתעגיתא שתא כולי יתיב
 ואפילו כאן עד בתענית אסור הילכך יהושע כר' לן סבירא ואנן אליעזר כר׳ ליה דסבירא

 :ע״כ ,עשר שלשה פרק תענית בהלכות במקומו כמפורש בתענית דאסור כתב בר״ח
 עושין שיהו התרתי עמי שימנה מי לי היה אילו ממל בר אבא רבי אמר בירושלמי [מ]

 אכלין אנון כדון בתורה ויגעין ושותין אוכלין שיהו אלא אסרו כלום בהוה״מ מלאכה
 מועד והילכתא לחכמים אלא הכתוב מסר לא דאמרו הא ראבי״ה וכתב ופחזין ושתין

הכל כהילכתא כו' לו שמחה ומתוך במועד שישטח תלוי ו ח  בהלכות ולהבין ללמוד נו
לדברי וכן עד וכו׳ עצלות מתוך ולא עצבות מתוך לא שורה השכינה אין כראמרינן רנל

וההולכים דרך ועל •במועד שמח שיהא כדי יאכל מה לו כשאין או האבר כדבר מלאכה לעשות התירו וכן הטורח מן עצב שלבו את אסור יתירתא טירחא דאיכא היכא הילכך תורה
[כתב0 :בארתי שם אבל מהלכות פי״א ועיין במועד הבראה שיש ואומרים דהולקין גאונים כיש ודלא מהר״ם וכן דוד בר׳ אברהם ור׳ ראבי״ה פסק אלה בדבריו [נ] : וצ״ע ע״כ , כולם

וכן בירושלמי משמע וכן ראבי״ד• פסק וכן הלשון כדמשמע נשמה נטילת בשעת שלא שמועה ביום ואפילו [ס] ; ע״ש] מברין הכל שלדברי משמע ופורים בחנוכה אבל הסמ״ג
 שמועה שמע דאמרינן דהא במועד יקרע לא קבורה כיום שאפילו שפסק כראב״ן ודלא שמועד• ביום ולא במועד קבורד• ביום קורע הוא מתו על שכתבו כה״ג ודלא למהר״ם נראד•
שקרע רש״י בשם כתב המצות ובספר .מהר״ם מדברי במועל״ אמר ולא ברגל מרקאמר בחוה״מ ולא ביו״ט איירי התם קורע לא אי קורע אי פליגי יחוקה נעשית הרגל ולמוצאי ברגל

אחדבחורו״מן מת על


