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  מניין ימי השלושים כשרגל מפסיק אבלות

   ב, כד קטן מועד בבלי

  . עשר ארבעה כאן הרי - ועצרת עצרת לפני אחד יום: נשיאה דבי אפיתחא ששון בר ענני רבי דרש

  ! היא אושעיא רבי אמר אלעזר דרבי? היא דידיה אטו: אמר. ואיקפד אמי רבי שמע

 5  . עשר ארבעה כאן הרי - ועצרת, עצרת לפני אחד יום: גלותא דריש אקילעא נפחא יצחק רבי דרש

  . היא אושעיא רבי אמר אלעזר דרבי? היא דידיה אטו: אמר, איקפד ששת רב שמע

 ז"י דברים+ שנאמר - שבעה כל תשלומין לה שיש לעצרת מנין: אושעיא רבי אמר אלעזר רבי דאמר

 יש השבועות חג אף - שבעה כל תשלומין לה יש המצות חג מה השבעות ובחג המצות בחג/+ ז"ט/

  . שבעה כל תשלומין לה

 10 ארבעה כאן הרי - השנה וראש, השנה ראש לפני אחד יום: ודרש, סבא אויא לרב פפא רב אדבריה

  . עשר

  . יום ואחד עשרים כאן הרי - שלו ושמיני, וחג, החג לפני אחד יום, הלכך: רבינא אמר

 ראש לפני אחד יום מר אמר: לרבינא דפרת מסורא חביבא רב ליה אמר, דפרת לסורא איקלע רבינא

   –? עשר ארבעה כאן הרי השנה וראש השנה

 15  . דאמינא הוא גמליאל כרבן מסתברא אנא: ליה אמר

   ב ,ד השנה ראש בבלי

   –? ביה דרשו מאי, הסכות ובחג השבעות ובחג המצות בחג האי, יעקב בן אליעזר ורבי מאיר ורבי

 שיש לעצרת מניין: אושעיא רבי אמר אלעזר רבי דאמר. אושעיא רבי אמר אלעזר לכדרבי להו מיבעי

 השבועות חג מקיש, הסכות ובחג השבעות ובחג המצות בחג לומר תלמוד - שבעה כל תשלומין לה

 20   –. שבעה כל תשלומין לו יש השבועות חג אף - שבעה כל תשלומין לו יש המצות חג מה, המצות לחג

   –! שמונה כאן אף - שמונה להלן מה: הסוכות לחג וליקש

   –. הוא עצמו בפני רגל - שמיני

 תשלומין הכל דברי - תשלומין לעניין אבל, ב"קש ר"פז לענין - עצמו בפני רגל שמיני דאמרינן אימור

 של האחרון טוב ויום, הרגל כל את חוגג - חג של הראשון טוב יום חג שלא מי: דתנן. הוא דראשון

 25  . חג

   –. תפשת - מועט תפשת, תפשת לא - מרובה תפשת

 טעון המצות חג א) מה, (ה ,המצות לחג לאקושיה -? הסוכות לחג רחמנא כתביה הלכתא למאי אלא

  . לאהליך והלכת בבקר ופנית+ טז דברים+ דכתיב -? מנלן והתם -. לינה טעון הסוכות חג אף - לינה

   –? להו מנא לעצרת תשלומין) אלעזר בן( שמעון ורבי קמא ותנא

 30 מנה, חדש וקדש ימים מנה תורה אמרה: שמואל בר רבה דתני. שמואל בר רבה מדתני להו נפקא

   –. למנויו עצרת אף - למנויו חדש מה, עצרת וקדש ימים

   –! יומא חד עצרת אימא

 למימני ומצוה יומי למימני מצוה: מר והאמר? מנינן לא שבועי, מנינן יומי עצרת אטו. רבא אמר

  .כתיב שבועות חג: ועוד. שבועי
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 35   כג פרק ויקרא ן"רמב

 זמנן שהגיע כיון, ימים וכך לכך לסעודה בניו את שזימן כשר, לפני אתכם עצרתי - היא עצרת) לו

 הם אגדה ודברי, י"רש לשון, פרידתכם עלי שקשה אחד יום עוד עמי עכבו מכם בבקשה אמר ליפטר

 ויום), יא כ שמות( הארץ ואת השמים את' ה עשה ימים ששת כי, האמת דרך ועל. רבה בויקרא

. שמינית היא והנה, הארץ ואת שנאמר זוגו בת היא ישראל וכנסת, זוג בן לו ואין שבת הוא השביעי

 40 כולם כי ולאחריהם לפניהם בקדושה ימים שבעה המצות בחג וצוה. הכל נעצר שם כי", היא עצרת"

 שמיני יום וקדש, עולם כימי שבועות שבעה יום וארבעים תשעה ממנו ומנה', ה ובתוכם קדושים

 מתן יום והוא ,בחג והשמיני הראשון בין מועד של כחולו בינתים הספורים והימים, חג של כשמיני

 חג מקום בכל ל"ז רבותינו יקראו ולכך. האש מתוך שמעו ודבריו הגדולה אשו את בו שהראם תורה

 רגל שמיני) א יז חגיגה( מאמרם וזהו. כן הכתוב שקראו חג של שמיני כיום הוא כי, עצרת השבועות

 45 כאחדות ואינו הראשונים אצילות הוא כי, הוא דראשון ותשלומין. ב"קש ר"פז לענין הוא עצמו בפני

 וחג השבועות וחג המצות חג, רגלים בשלש) טז טז דברים( הבכור כל בפרשת יזכיר ולכך. שלהם

  :מבואר זה והנה', וגו זכורך כל יראה אמר שם כי, השמיני יזכיר ולא, ימים שבעת הסוכות

  כב הלכה ז פרק ומוספין תמידין הלכות שמח אור

  ':כו השבועות עם הימים למנות ומצוה', כו שבתות שבע לספור ע"מ] כב[

) א"קנ עמוד( ה"הרמ באגרות אמנם, באורך דעתו ביאור לרבינו) א"קס ע"מ( המצות בספר ראה 50 

' כו בקמה חרמש מהחל דכתיב וכמו, קיים ק"שבהמ בזמן דוקא ת"מה הוא השבועות דמנין האריך

) א"ע ו"ס מנחות( אמרו ז"וע, הזה בזמן אף תמיד ת"מה הוא הימים מנין אבל, שבועות שבעה

 תשאל ואם, ת"מה אינו השבועות מנין כי, הוא למקדש זכר ט"מ, שבוע מני ולא יומי מני אמימר

), ד"ח ה"נ אדם( ירוחם ברבינו הדברים וכן, יבוא מי אלוקי ובסוד, הוא מלך גזירת אומר ז"ע, מדוע

 55 דילפי) א"ע' ה( ה"דר ק"בפ התלמוד בעלי רבותינו לנו שגילו ליראיו' ד סוד הוא באמת ולדעתי

 ואימא ופריך, למנויו עצרת אף למנויו חודש דמה, שבעה כל בעצרת וחגיגה ראיה לקרבנות תשלומין

 דחג דדרשי נמצא, כתיב שבועות חג ועוד', כו מנינן לא שבועי מנינן יומי אטו רבא אמר, יומא חד

 מנה תורה דאמרה, הסוד לן איתפריש כ"וא, שלו החג לקרבנות תשלומין השבוע כל שתהא שבועות

 בשבת ובחל, הרגל לקרבנות שבועות חג וקדש שבועות מנה, יומא חד טוב יום עצרת וקדש ימים

, עולם חוקת לדורותיכם הוא עצרת של טוב היום כ"א, תשלומין בימי רק להקריב רשאים אינם 60 

 נזכר ולא, יום חמשים השבת ממחרת לכם וספרתם כתיב לזאת, לדורות כ"ג הוא שלו המנין לכן

 שלו המנין כן, החג לקרבנות תשלומין דהוא, שבועות חג קדש תורה אמרה אבל, שבועות חג שם

 שבועות שבעה) ט, טז דברים( כתיב לכן, קרבים שהקרבנות בזמן רק אינו כ"ג השבועות מנין הוא

 מנין כתיב ולא שבועות חג ועשית, העומר מזמן פירוש, לספור תחל בקמה חרמש מהחל לך תספר

. למעיין הדבר עומק וזה, בו קרבים והקרבנות קיים ק"שהבהמ בזמן מחודש ענין והוא כלל הימים 65 

 וזה, ש"יעו אבילות לענין ק"בהמ משחרב כשבת דעצרת) א"ע ט"י ק"מו( אליעזר' ר סברת וכן

 השבוע וכל, כתיב השבועות דחג משום, הבכור כל דעצרת שני טוב ביום קוראים שאנו הטעם

  :ודוק, לתשלומין

 אומר אחד כתוב שוטה לו אמר) ב"ע ה"ס דף מנחות( ישמעאל' ר בפרק הגמרא לשון יבואר ובזה

 70 דאמר, כדאביי דילמא זכאי בן י"מדר אי, פירכא להו אית כולהו רבא אמר', כו יום חמשים תספרו

 חולק דמאן, כדאביי דילמא אמר דמאי ביאור וצריך, שבועי למימני ומצוה יומא למימני מצוה אביי

 שבועות דשבעה מקרא אביי יליף דשבועות דספירה ועוד, כן כ"ג אמר) א, ה( ה"בר רבא הא, אביי על
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 כדאביי דילמא דאמר ש"א ובזה). ב"ע ז"י דף( חגיגה כמבואר', כו בקמה חרמש מהחל לך תספר

 לכן, בתשלומין קרבין אינן הרגל דקרבנות אף, קיים ק"בהמ שאין בזמן אף שבועי למימני דמצוה

 75 אבל, השבועות לספור שמצוה כ"ג כתב דעצרת טוב יום רק שבועות חג כלל נזכר דלא אמור בפרשת

 ולא, השבת אחר להיות בחל תמימות שבתות ושבע, טוב יום ממחרת הוא השבת ממחרת באמת

  :היטב ודוק, קיים ק"שבהמ ובזמן, כתיב שבועות חג ושם, ראה בפרשת רק השבועות לספור כתב

   ב עמוד כד דף קטן מועד מסכת תוספות

 מוקראתם תשלומין דמפיק יעקב בן א"דר ברייתא מייתי דלא והא - היא אושעיא ר"א אלעזר דרבי

 80 איזהו הקציר חג אמר לקיש וריש השבועות חג זה אומר הוי וקוצר קורא שאתה חג איזהו ובקצרכם

 אושעיא מדרבי לאו אי ימים כמה ידעינן דלא לומר ויש עצרת זה אומר הוי בו וקוצר חוגג שאתה חג

 הזה בזמן כרגלים דעצרת ליה מנא ליה קשיא אלא) ושם: יז דף חגיגה( דורשין אין פרק כדאיתא

 גופא היא מיהו לגמרי משמע כרגלים עצרת מדקאמרי משמע הכי' דמתני ונהי תשלומין ליכא הא

 תשלומין לענין קיים המקדש שבית בזמן וסוכות פסח כמו ונחשב יומא חד דעצרת כיון ל"י ליה מנא

 85 דליהוו הכי להו סבירא דלא משמע הכפורים ויום ה"בר מיהו וסוכות דפסח כרגל לדידן נמי חשיב

   גמליאל דרבן ליה ולית עצרת אלא נקט מדלא ימים כשבעה חשיבי

 הקשה וסוכות פסח במקום הוא דלעולם כרגלים ישנן כ"ויוה ה"ר אפילו דאמרי דבסמוך פפא ורב

 יום ערב לגלח מותר נמי הכי בלאו ימים כשבעה השנה ראש שיהא צריכים אנו מה הרב בתוספות

   שלשים גזרת הימנו דבטלה כפורים יום קודם ימים שמונה מתו את קובר דהוי כפורים

 90 דחשבינן עתה אבל כיפורים יום אחר מגלח דאינו כיפורים יום ערב גילח לא אם מינה דנפקא ותירץ

 השנה ראש ובין קודם ימים כשבעה השנה ראש וערב כשבעה הכפורים ויום כשבעה השנה ראש

   ומגלח ימים שני כפורים יום בתר ליה ונקיט שבעה כפורים ליום

 יש אלא הרגל אחר מגלח:) יט דף( לעיל דאמר שאול כאבא לן קיימא דהא זה תירוץ לי נראה ואין

 יום אחר ימים שני בהני רחוקה שמועה לה דחשבינן רחוקה שמועה לענין מינה לן דנפקא לפרש

 95 יום משלשים פחות רחוקה שמועה שתחשב מקום בשום מפורש אינו זה כי גדול דוחק וזהו כפורים

 מיהו במקומו יושב לעיל דאמר שלישית שבת השנה ראש אחר דחשבינן לענין לומר יכול היה ויותר

 יום שלשים גזרת ממנו בטלה הרגל קודם ימים שמונה דאמר דהא כלל קושיא שום נראה זה אין

 אמרינן לא אחד יום אם כי אבילות נהג שלא זה אבל ימים שבעה אבילות דנהג היכא דוקא היינו

 זה כענין פירש ובסמוך פשוט זה דבר כי כך הרב פירש לא למה ותמהתי שלשים תבטל כפורים יום

 100 הרי עצרת דשמיני אומרים בהני דדוקא יום א"כ כאן הרי שלו ושמיני וחג החג לפני אחד יום הרב

 למנין אחד יום אם כי עצרת שמיני הוי לא הרגל קודם אבילות נהג שלא ברגל מת אבל יום א"כ

  הרב פירש כך הבירור יודע ואיני לי נראה כך שלשים

   י אבל ם"רמב

  ג הלכה

 105 אפילו מתו את הקובר וכל, בהן נוהג אבלות מדברי דבר אין הכפורים ויום השנה ראש וכן הרגלים

 מונה נמצא, שבעה גזירת ממנו בטלה הכפורים ויום השנה ראש קודם או הרגל קודם אחת שעה

 בטלה שהרי, יום עשר ששה הפסח ולאחר יום ועשרים שלשה הכפורים ויום השנה ראש לאחר

 יום עשר ששה אחריה מונה עצרת קודם קבר אם וכן, עשר ארבעה הרי החג ימי ושבעת שבעה גזירת

 ראש לאחר מונה נמצא/ ד"הראב השגת. /ימים לשבעה ועולה רגל היא הרי אחד יום שהוא פי על אף
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 110 הוא הרי השנה ראש לפני אחד יום שהרי שבוש כאן יש א"א. ועשרים שלשה הכפורים ויום השנה

  .שבעה השנה וראש שבעה

  ד הלכה

 עצמו בפני רגל עצרת שמיני שהרי, בלבד ימים תשעה החג אחר מונה הסוכות חג קודם מתו את קבר

 ועשרים אחד הרי אחד רגל חג של ושמיני, החג ימי ושבעת, שבעה מפסיק הראשון טוב יום ונמצא

 115  .יום

   ג פרק קטן מועד מסכת ם"לרמב המשנה פירוש

. כרגלים הכפורים ויום השנה ראש באמרו גמליאל וכרבן, כרגלים עצרת באמרם כחכמים הלכה] ו[

 ימי ושבעת, שבעה גזרת ממנו בטלה המצות חג קודם אחת שעה אפילו מתו את האדם קבר ואם

 מתו קבר אם וכן. יום שלשים להשלים יום עשר ששה החג לאחר מונה נמצא, המנין מן עולין החג

 120 עשר ששה אחריהן מונה זה הרי השנה וראש הכפורים יום לפני או עצרת לפני אחת שעה אפילו

 אבל. שלשים גזרת ממנו בטלה להן קודם ימים שבעה מתו קבר אם ולפיכך, כרגלים שהן לפי יום

 ושבעת, רגל כל כדין שבעה גזרת ממנו בטלה זה הרי הסוכות חג לפני אחת שעה אפילו מתו קבר אם

 נמצא, עצמו בפני רגל חג של שמיני אצלינו שהכלל לפי מים שבעה לו עולה חג של ושמיני, החג ימי

 אינו ברגל מתו והקובר. יום השלשים מכלל בלבד ימים תשעה אלא חג של שמיני אחר לו נשאר שלא

 125 שבעה בספירת ממנו ומתחיל, עצרת שמיני של שני טוב יום כלומר, חג של אחרון יום עד באבל חייב

 שאחר הימים בשאר ונוהג, המת בו שמת מיום יום שלשים ומונה, שבעה גזרת חייב הוא שבהם ימים

  .שלשים גזרת החג

  הערת הרב קאפח

  

 130   א עמוד טז דף קטן מועד מסכת הקטן מאורה

 ובעו יום א"כ כאן הרי שלו ושמיני וחג החג לפני אחד יום ל"דקי החג בערב שכבא דשכיב והיכא

 אחר של' י ביום שמועה ליה דאתיא מאן המת מקרובי איכא אי ימים' ט החג יומי בתר למינקט

 הדבר זה לו שנסתפק מי החכמים מן יש רחוקה כשמועה או קרובה כשמועה ליה הויא אי החג

 לי נראה ולדעתי נקטינן באבלות המיקל וכדברי אבלות ספק ליה דהויא משום להקל הדבר ותלה

 135 אתה והלא המת שמועת עדיין לו בא שלא למי הרגל שיעלה נראין הדברים שאין להחמיר הדבר בזה

 בטלה לא החג בערב שקברו וזה' ל גזירת ממנו בטלה הרגל קודם ימים' ח מתו את שהקובר רואה

 של' ח קודם ימים ד"י לו עלו שכבר פי על אף ימים' ט החג אחר מהם להשלים וצריך' ל גזירת ממנו

 המת במות שמע ושלא ידע שלא זה ש"וכ' ז גזירת קיים שלא זמן כל' ל גזירת ממנו בטלה לא חג

 במי אמרו אם יום א"ככ שלו' וח וחג החג לפני אחד יום לו לעשות רגל לו יעלה היאך הרגל קודם

 140 ככולו' ל יום מקצת אמרו הרי ועוד שמע ושלא ידע שלא במי יאמרו אבלותו החג ימי לו שהפסיקו

' ל יום מקצת שאמרו פי על אף אלמא ט"כ ביום כשומע הוא הרי' ל ביום שמועה דשמע מאן ואילו

   לחומרא מלתא בהא מסתברא הלכך כן זה ואף כלל נהג שלא למי עלה לא אבלות שנהג למי ככולו
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 בעי ד"מ איכא יום ד"י כאן הרי ה"ור ה"ר לפני' א יום ל"דקי ה"ר בערב שכבא דשכיב והיכא

 יומא נפיק ולכי יום ו"ט כ"ויוה כ"יוה דקמי יומי תמניא להו דהוי יומי עשר שית עלייהו לאשלומי

 145 חול של בימים שיצא שכיון כ"יוה ערב לגלח מותר ד"מ ואיכא' ל יום מקצת עלייהו משלים דכפורי

 ימים' ח בטלו ואם' ז גזירת קיים שלא פי על ואף ככולה מקצתה לו עלתה' ל גזירת מקצת עליו וחלה

 זה ש"כ' ל גזירת עליו שחלה] היום') [ז יום( מקצת או' א יום מפני' ל גזירת הרגל קודם ימים' ז או

 ומותר מפסיקו הרגל כבוד שהרי' ז גזירת קיים לא אם חוששין אנו ואין ימים' ח' ל גזירת עליו שחלה

 זה ש"כ' ז יום שהוא כ"יוה בערב לגלח הותר ה"ר אחר שקברו מי ואם כ"יוה כבוד משום לגלח

 150 וכן להתיר בזה דעתי וכך לגמרי' ל גזירת לה בטלה כ"יוה בערב לגלח שהותר וכיון ה"ר לפני שקברו

  .החג בערב לגלח מותר כ"יוה בערב מתו את הקובר

   טובים וימים שבתות ענין - האבל שער האדם תורת

 עשר ארבעה כאן הרי ועצרת עצרת לפני אחד יום נשיאה דבי אפיתחא ששון בר ענני' ר דרש) צא(

 אלעזר' ר דאמר, היא הושעיא רבי אמר אלעזר' דר היא דידיה אטו אמר ואיקפד ששת רב שמע, יום

 155 ובחג השבועות ובחג המצות בחג ל"ת שבעה כל תשלומין לה שיש לעצרת מנין הושעיא' ר אמר

 רב אדבריה. אבלות למנין ימים שבעה כאן הרי ודאי שבעה כל תשלומין לה דיש וכיון', וכו הסוכות

 אמר. יום עשר ארבעה כאן הרי השנה וראש השנה ראש לפני אחד יום ודרש סבא אויא לרב פפא

 איקלע רבינא. יום ואחד עשרים כאן הרי שלו ושמיני והחג החג לפני אחד יום נאמר אנו אף רבינא

 וראש השנה ראש לפני אחד יום מר אמר לרבינא דפרת מסורא חביבא רב ליה אמר דפרת לסורא

 160  . אמרי גמליאל כרבן מסתברא אנא ליה אמר, יום עשר ארבעה כאן הרי השנה

 ראש אלא, שבעה גזרת ממנו בטלה דהא שבעה חשוב השנה ראש לפני אחד יום בשלמא לי קשיא

 של שמיני וכן, כלל חגיגה ביה לית דהא שבעה השנה לראש תשלומין אין והא אמאי שבעה השנה

 היא דידיה אטו לעיל אמרינן ואנן ,שבעה ליה ולית הוא דראשון תשלומין איהו, אמאי שבעה חג

 תשלומין לה שיש לעצרת מנין הושעיא' ר אמר אלעזר רבי דאמר, היא הושעיא' ר אמר אלעזר' דר

 165  , הוא שבעה כל תשלומין לה שיש משום שבעה למנין כשעולה אלמא שבעה כל

 דכן ובכל ביה איקפד פשיטא במילתא ששון בר ענני דרבי עליה ששת רב דאיקפד דהא לומר ויש

 חשוב ודאי שבעה כל תשלומין לה דיש הושעיא' ר אמר אלעזר רבי דאמר דכיון לומר, עליה אתא

 יהא לא שבעה תשלומין ליה דלית דכל ששת לרב ליה פסיקא לא ומיהו, שלשים למנין שבעה הוא

 פפא רב ואתא, הוא ודאי הושעיא דרבי ששון בר ענני דרבי דמילתיה קאמר איהו אלא ,שבעה חשוב

 170 גזרת מבטל דהא שבעה חשוב השנה ראש לפני אחד יום הוא דכרגלים כיון נמי השנה דראש ודרש

 לגזרת שלם כרגל חשוב שבעה לגזרת כרגל דהוי דכיון שבעה נמנה עצמו השנה וראש, שבעה

  . 'יי מועדי אלה דכתיב לזה זה המועדים כל שהוקשו מפני שלשים

 מקום מכל והרי, היא הושעיא' ר אמר אלעזר' דר אמר היכי ששת דרב בקפידא לפרש צריך אני עוד

 כשבת עצרת משחרב אבל קיים המקדש שבית בזמן אלא מועילין תשלומין שאין לומר לנו אפשר

 175 קאמר דהכי לומר ויש, הזה לזמן מידי למגמר ליכא הושעיא' ר אמר אלעזר' ומדר, אלעזר' ר כדברי

 בזמן כרגלים שהיא לפסוק שאלו, היא הושעיא' ר אמר אלעזר' דר לי למה עשר דארבעה מנינא האי

  . היא' דמתני דרבנן הזה

 והלא, זה לחשבון צורך מה עשר ארבעה השנה וראש השנה ראש לפני אחד יום שאלו והראשונים

 שבעה שלשים בגזרת ונוהג, שבעה גזרת ממנו בטלה השנה ראש לפני אחד יום מתו קובר כשהוא
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 180 נמי הכפורים דיום שלשים גזרת ממנו בטלה הכפורים יום ערב וכשיגיע, הכפורים יום עד בחול ימים

 שאר מבטל כ"ויוה, נוהג הוא כ"יוה עד עשר לאחד או עשר לארבעה ה"ר שתעלה ובין, הוא כרגלים

 שמועה לשומע יום עשר ארבעה אותן שמנו הזו הקושיא בתירוץ שסוברין ויש. השלשים גזרת

 אחד יום לו שמונין יום ובעשרים עשר בששה השנה ראש קודם שמת ממי השנה ראש לאחר קרובה

 וכן אחד יום אלא נוהג ואינו רחוקה שמועה ליה והויא, עשר ארבעה השנה וראש השנה ראש לפני

, יום ואחד עשרים שהם שלו ושמיני והחג החג לפני אחד ביום הזה המפרש לדעת נוהג הדין זה 185 

  . רחוקה לו שנעשית ימים תשעה החג לאחר שמועה לשומע

 שלא למי ימים יעלו דהיאך, ל"ז הלוי זרחיה' ר הרב דברי בה אני ורואה, מאד רחוקה הסברא וזו

 לשבעה הללו ימים לו שעלו במי אמרו אם ,כלום ממנו בטלו ולא אבילות בהם עליו חל ולא שמע

 תשעה ביום כשומע שלשים ביום השומע והרי, כלל שמע שלא במי יאמרו, גזרותיו ממנו ובטלו

 190 ונהג שמועה ששמע במי ככולו שלשים יום שאמרו פי על ואף, ושלשים שבעה ונוהג הוא ועשרים

 ולא שמע שלא למי לשבעה אחד יום מונין אין כן זה ואף, כלום שמע שלא במי אמרו לא, אבלותו

 הרגל אחר השומע, בו שנהג מי כדין אבילות נהג ולא שמע שלא מי דין היה ואלו. כלום ממנו בטל

 שמועה שומע לה משכחת ולא, שלשים גזרת ממנו בטלות היו ימים שבעה הרגל קודם מת לו שמת

 אפילו הרגל קודם ימים שמונה מת לו מת שאם, לעולם רחוקה נעשית הרגל ולמוצאי ברגל קרובה

, היא קרובה הרגל לאחר אף שבעה תוך מת ואם, שלשים גזרות בטלו שכבר היא רחוקה הרגל בתוך 195 

 שנא ולא הרגל ערב שנא לא הילכך. הנוהג כדין בו שמע ולא אבלותו נהג שלא מי דין שאין אלא

  . לעצמן אלא שמועה לגבי נמנין אינן רגל של יומו

 דתרי, השנה ראש בערב מתו הקובר מן שלשים גזרת מבטל הכפורים יום שאין פירשו ואחרים

 גזרת ממנו ויבטל אחר רגל ויבא שבעה גזרת ויבטל אחד רגל שיבא, עבדינן לא אבילות בחדא קולי

 200 הרגל אף, שלשים של זו גזרה מעליו לבטל כח בו היה לא בו שפגע הראשון שהרגל כיון ועוד. שלשים

 יום בערב מתו הקובר וכן. ברגלים להתנהג הזו האבילות הוחזק וכבר, הראשון מן יפה אינו השני

 בעל ודעת. יום עשר ששה הכפורים יום אחר מונה אלא, שלשים גזרת ממנו מבטל החג אין הכפורים

 וראש, שבעה למנין לו עולה אחד ביום השנה ראש קודם מת ליה דמית והיכא שכתב, כן ל"ז ההלכות

 כ"ויוה, ועשרים אחד הרי הכפורים ליום השנה ראש שבין ושבעה, עשר ארבעה הרי, שבעה השנה

 205 למשלם יומי תרי הכפורים יום בתר ליה נקיט, ועשרים שמונה הרי, שבעה ליה חשיב רגל דהוא

  . הלכתא וכן, הסוכות ערב ומגלח תלתין

 למנין עולין אחד ביום הכפורים יום ומקמי השנה ראש ומקמי עצרת מקמי מת ליה דמית והיכא

 כרגלים הכפורים ויום השנה ראש אומר גמליאל רבן דתנן גמליאל כרבן לן דקיימא ,עשר ארבעה

 שמואל אמר מנשיא בר גידל רב ואמר עצרת מיבעיא ולא לזה זה המועדות כל הוקשו טעמא מאי

 210 אחר מתו שהקובר לפי, ל"ז הלוי זרחיה' ר הרב לדעת נוטה דעתי בזה וגם. גמליאל כרבן הלכה

 יום מקצת שנהג מפני זה ואם, שלו שביעי יום שהוא הכפורים יום בערב לגלח מותר השנה ראש

 הדעת אין, אותו נאסור שלשים בגזרת השבעה אלו כל שנהג זה, לגלח נתיר שלשים בגזרת אחד

 הגמרא מן לנו שאין פי על ואף. שהפסיקן הוא אחר רגל, שלו שבעה למצות לנו מה, כן סובלת

 נגעים ש"בר הובא תזריע כ"תו' עי+( .אתה הרים דקל לבעליה נאמר אבל בראיה הזו הסברא לדחות

 215  ).+ ז"מ א"פי

 צורך לנו אין כרגלים הכפורים ויום השנה ראש דאמר גמליאל רבן לדברי דודאי אחרים אמרו ועוד

, שלשים גזרת מבטל הכפורים ויום שבעה גזרת מבטל השנה דראש, יום עשר ארבעה של בחשבונן
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 כרגלים הם בלבד שבעה לחשבון אלא, לגמרי כרגלים שיהו גמליאל כרבן סובר היה לא פפא רב אבל

, שמחה בהו כתיבא לא דהא כרגלים אינן גזרות לבטל אבל, להדדי מועדים דאיתקוש משום

 220 אפילו אלמא שבעה גזרת ממנו לבטל כשבעה עשאוהו השנה ראש שלפני אחד יום והלא וכשתאמר

 שראש מפני, באה היא כרחך על שבעה הפסקת ואומרים משיבים הם, כרגלים הם גזרות לבטל

, עשר לארבעה אותם חשבו כך ומפני, השנה בראש כלה שבעה גזרת והלכך כשבעה נחשב השנה

 לו נכנסת ביומו כלה שאינה שלשים גזרת אבל. לתוכו נכנסת אינה ממנו יוצאת שאינה דכיון

 אנא דפרת מסורא חביבא לרב רבינא ליה דאמר והיינו, לשבעה שנחשבת אלא ממנו ויוצאה

 225 ד"לראב הסברא וזו, אמרי גמליאל כרבן הלכה ודאי אין קאמר ולא אמרי גמליאל כרבן מסתברא

  . ל"ז

 עשיתו, השבעה גזרת שביטל הוא עצמו השנה ראש יום כן אם, זה דבר יאמר קדוש פה תמה ואני

 יום חשבו ולמה, לזה זה המועדים היקש מפני שבעה נמנה שהוא אלא מפסיק ואינו עולה כשבת

 כשאר שבצינעא בדברים עצמו השנה ראש יום של במקצתו נהג לא למה ועוד. שבעה שלפניו אחד

 230 יהו שלא, למחצה מועדים של זה היקש עשו היאך ועוד. בתוכם נכנסת שהאבילות הרגלים

 קדוש היום שנאמר, ועצבון אבלות ואיסור שמחה השנה בראש וכתיב, שבעה למנין ועולין מפסיקין

 היא' ה חדות כי תעצבו ואל לאדוננו היום קדוש כי' וגו תבכו ואל תתאבלו אל אלהיכם' לה הוא

 אשר בדברים הבינו כי גדולה שמחה ולעשות מנות ולשלוח ולשתות לאכול העם כל וילכו מעוזכם

 גמליאל כרבן מסתברא אנא ל"ז הרב' שפי כמו הגמרא לשון במשמעות שאין ועוד. להם הודיעו

 235 ראש שלפני אחד יום שיהא רבינא הודה שלא במשמע יש הלשון אחר לדקדק באנו אם אלא, אמרי

 גמליאל כרבן מסתברא אלא מלתא הא אמרי לא אנא ואמר מזה והתנצל, עשר ארבעה ה"ור השנה

 אמר אבל להדיא כן הלכה פסק שלא שאמר או, בשמו כן לומר טעו וממנו, אחר דין שהוא אמרי

 שאמרו כמו וזה. ונראין ומטין הלכה בין') ב ו"מ עירובין( בגמרא שדקדקו כענין ,טעמיה דמסתבר

 מדקתני, אמרי כותיה מסתברא ליה אמר שמעון' כר הלכה מר אמר מי') א ז"כ ביצה( צדין אין בפרק

 240 אלא בפירוש כמותו הלכה פסק שלא לומר, כותיה מסתבר מינה שמע חכמים בלשון בברייתא לה

' כר הלכה מר אמר מי') א ח"מ( דופן יוצא בפרק נדה במסכת וכן. טעמיה דמסתבר אמר ממתניתא

 והכא אחד יום קתני פירקין מדכולי אמרי מסתברא ליה אמר אליעזר' ר משום שאמר כיפר בן יוסי

 מסתברא בין וחלוקה הפרש הדין בעיקר לנו אין מקום ומכל. כותיה מסתברא מינה שמע קתני לא

 בלשון הלכה שפסקו במקומות ומצינו, בכל ולא במקצת כמותו לעשות כמותו הלכה ובין כפלוני

 245 כל דחינו עכשיו וכן. כותיה מסתברא מלשון כיפר בן יוסי' כר שהלכה שהזכרנו זו כגון, מסתברא

 אחד יום במנין תועלת מה בשבילה הדעות שנשתבשו השאלה לעיקר הענין אותנו והחזיר הסברות

  . עשר ארבעה השנה וראש השנה ראש לפני

 השנה דראש לאשמועינן פפא דרב, לצורך שלא השאלה בזו החמירו הללו שהמפרשים אומר ואני

 מכלל לו ועלו שבעה גזרת ממנו שמבטלין לומר עשר ארבעה לו דעולין וקאמר, אתא כרגלים

 250 לומר שהוצרך כיון אלא, השלשים מכלל השבעה למנין צריכין שנהא ולא, אחרים שבעה השלשים

 שדרש וכלפי, בהן נהג כאלו לו עולין עשר דארבעה שהוא כמות הדבר אמר ומבטל כרגלים שהוא

 לארבעה עולה נמי השנה ראש שאף פפא רב דרש עשר לארבעה שעולה בעצרת ששון בר ענני' ר

 דאמרי דלרבנן, פפא רב של מנינו מכלל יצא ועוד ,שבעה נמנה שיומו גמור כרגל שהוא לומר עשר

 ושמא. הכפורים יום לאחר ומגלח הללו ימים לו עלו הרגל אחר לגלח אסור הרגל ערב גלח לא אם

 255 כן שסובר ובין. בטלו לא ימים בטלו גזרות סברי כרבנן הונא ורב רב דהא ליה סבירא כרבנן פפא רב
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 ענני' כר הרגלים ודשאר השנה דראש דינא ל"וקמ קאמר קושטא דהוא מלתא איהו סובר שאינו ובין

  . ששון בר

 ה"ר לפני אחד יום מר אמר לרבינא דפרת מסורא חביבא רב ליה אמר דאמרינן דהא אומר אני ועוד

 ליה קאמר הכי, אמרי גמליאל כרבן מסתברא אנא ליה ואמר יום עשר ארבעה כאן הרי השנה וראש

 260 כאן הרי אמר שלא רבינא שהתנצל מה ובודאי ,כרגלים שהם אמרתי אלא מנין פירשתי לא אני

 אנו אין, כן אמר הדין בעיקר ולחלק להפריש אם, אמרי גמליאל כרבן מסתברא אלא עשר ארבעה

 ארבעה למנותן ראויין שהם יודה שלא שנאמר או, דרכים משני באחד אלא הלשון חובת ידי יוצאין

 בהרי ודאי דרבינא, כן למנותן צריך שאינו שנפרש או, עולין ואינן ומפסיקין הן כרגלים אלא, עשר

 ארבעה למנותן הן ראויין לרבינא ודאי כרחין ועל, אורי לא זה ובמנין, גמליאל כרבן אורי כרגלים הן

 265 כשאר עשר ארבעה לספירת ראויין יהו לא למה כרגלים שהם גמליאל כרבן סבר דאיהו דכיון, עשר

 של שמיני והרי, בעצרת ששת דרב וכטעמיה שבעה כל תשלומין לו שאין מפני תאמר אם, הרגלים

 אף ואמר, קאי פפא דרב עליה רבינא הא ועוד, כלל תשלומין לו אין שבעה עצמו רבינא שמנאו חג

 פפא לרב ליה מודה אלמא, יום ואחד עשרים כאן הרי שלו ושמיני והחג החג לפני אחד יום נאמר אנו

 הכי דרבינא משמע ודאי אלא. שלו ושמיני החג וגמר דייק ומינה, עילויה פליג ולא דידיה במנין

 270 ארבעה למנין צריך שאיני, מנין השנה בראש אמרתי לא אני דפרת מסורא חביבא לרב ליה קאמר

 ארבעה או שבעה אותו אתה וחשוב כרגלים שהוא אמרי גמליאל כרבן מסתברא אלא, שלו עשר

 אצל החמורה הזו הקושיא מן ונזהר נשמר עצמו רבינא הרי הזה הפירוש ולפי, הוא רגל דודאי עשר

 יום במנין לרבינא חביבא רב לו שאמר מה בין חילוק שאין שתאמר ובין כך שתפרש ובין ,המפרשים

 לומר אלא, אמרי גמליאל כרבן מסתברא רבינא שהודה מה ובין עשר ארבעה ה"ור ה"ר לפני אחד

 275 מ"מ הקושיא אין, דבריו נראין כלומר טעמיה דמסתבר אמר אבל להדיא כמותו הלכה פסק שלא

 ועולה מספיק תחלה שאמרנו ומה, למעלה שהזכרנו הרחוקים הדינים כל מדקדוקה להוציא ראויה

 הרגלים ודשאר השנה דראש ודינא, כרגלים השנה דראש קאמר כדאיתא מילתא פפא דרב, כהוגן

  . השאר מפסיק הכפורים ויום, יום עשר ארבעה לו שעלו ל"קמ כחדא

 ויום השנה ראש קודם אחת שעה אפילו מתו את הקובר שכתב ל"ז הספרדי משה' ר לרב מצאתי עוד

, ושלשה עשרים הכפורים ויום השנה ראש אחר מונה נמצא, שבעה גזרת ממנו בטלה הכפורים 280 

 שבעה לו ועולה רגל הוא הרי אחד יום מונה שהוא פ"שאע עשר ששה מונה כתב עצרת קודם ובקובר

 עצמו בפני רגל שמיני שהרי בלבד ימים תשעה הסוכות אחר מונה הסוכות קודם בקוברו וכן, ימים

 ואחד עשרים הרי חג של ושמיני עשר ארבעה הרי החג ימי ושבעת שבעה הראשון יום ונמצא, הוא

 שבעה עולה שיהא השנה ראש במנין אורי לא דרבינא סובר שהוא ל"ז הרב של בדעתו למדנו, יום

 285 יומו למנות לא אבל כרגלים להפסיק אמרי גמליאל כרבן מסתברא דאמר והיינו, רגל שאינו מפני

 שכל, השנה ראש קודם מתו הקובר מן שלשים גזרת מבטל הכפורים יום שאין סובר ועוד, שבעה

 ואין. למעלה הנזכרת הסברא כפי מפסיקו שני רגל אין בתחלה בו שפגע הראשון רגל הפסיקו שלא

 אינו וזה הרגל מכלל שזה פי על ואף, שבעה שנמנה חג של לשמיני ה"ר בין הפרש שאין, נראין דבריו

 לו שיש במי הדבר שנתלה או אלא, רגל ולא ברגל תלוי זה מנין שיהא בגמרא לנו אין אנו, רגל

 290 כרגלים עולין ואינן המפסיקין בכל כן שנאמר או, בעצרת ששת דרב כאתקפתיה דשבעה תשלומין

 דכל ממילא שמעינן חג של שמיני רבינא דאוסיף וכיון, השנה ראש אפילו דאמר פפא דרב כמימריה

  . ליומן שבעה נמנין המפסיקין
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 כרגלים הכפורים ויום השנה דראש, למעשה הלכה בידינו עולה כך השמועות ומכלל הדברים מכלל

 גזרת ממנו בטלה השנה ראש קודם אחת שעה אפילו מתו הקובר לפיכך. אבילות לענין הן גמורין

 295 ערב ומגלח שלשים גזרת ממנו מבטל הכפורים ויום, הכפורים יום עד שלשים בגזרת ונוהג, שבעה

 אחת שעה מתו הקובר וכן. הכפורים יום אחר לגלח מותר הכפורים יום ערב גלח לא. הכפורים יום

 ממנו מבטל והחג, החג ערב עד שלשים בגזרת ונוהג, שבעה גזרת ממנו בטלה הכפורים יום קודם

 שלאחר יום מתו את והקובר, החג אחר מגלח החג ערב גלח לא ואם, החג ערב ומגלח שלשים גזרת

 החג שלפני ימים, ומגלח החג לאחר תשעה מונה כ"יוה לאחר קברו. הכפורים יום ערב מגלח ה"ר

 300 מבטל חג של שמיני אין למה לדברינו תאמר ואם. הלכה וכן ועשרים אחד נמנין שלו ושמיני והחג

 דבטלה הרגל קודם ימים שבעה מתו קובר ליה והוה עצמו בפני רגל הוא שהרי שלשים גזרת ממנו

 שהרי תורה אינה זו, שמיני של רגל קודם יום עשר ארבעה לזה עלו כבר שהרי שלשים גזרת ממנו

 שינהוג עד גזרות ממנו מבטלין אין שלשים למנין עולה שהרגל פי על ואף, שלשים בגזרת נהג לא

 . בקצתן


