
 תחפשןערובי
 הכיום 1ep1P בכדי לערב שני ב"מאסוד
 'ראשון כ"ט מוכן לספק הדין וכן . הםארוף
'bffולערב . שני בחט אפי'  שאסור אסור רשה 
 של ראשון ל"ט הדין וכן . שרגשובכדי
 בין מלפניה בין לשנת הסבוךגליות

 אב5 . קרושות שתי שה! אע"פטלאהרהק
 לאשון בים שהובא במחובר במינו שאיןרבר
 לשבת הסכוף מוב ביום או השנה ראששל
 לפי שני טוב בום שפאר הטוויםדורו
 אימתי שום ולא הכנה איסור שום עליישאין
 הימים ששם שנאמר ברי בקרושההתלוי

 שמא נזירה הוא ~DS וכעין . הן א'כקרושה
 . ראשק יום עליו שקנסת ודיו להביא לוהשמר

 ואעפיכ . חוsxvn  5 גליותן של טוביםיסים תגי וכל התרעדם בקבועי אט בקיאיןעכשו
 ביום בו שמצודו דגים או שנתלשופירות
 כ5 . שיעשו בכדי ולערב . אסוריןבשכירו
 תשמישו בעינך לא כרעשה בכיי שאסורדבר
 סעפה . הנאותיו גל אפ" שא אטרלבד
 ואסרוה חתנים לחופת הרס a~a וחבאוהיה
 זצ 5נן שלף כדי שיעשו כדי ש5 חזשיעיר . לתעשו נרי ער לערב בה להריחאפי'

 . יביא פעו ההרס או הפירות ויביאלפררם
 רק לרגשזין צריף שאים שהורה סיויש

 שהצח ואחר לתרים משץ מנבאוכשיעור
 : ומעה ופרית ואוכל מותר ~הזמן

 : רסיקתן רחטנ-אבריף
 תפלנה וכיק תרנהגיל לו אשר הואוברוך
 : יתה,יברכה כזל ע.-וטרוכס

 שערים לחמשה חלכר*ף מזערבית
 היאשוןהשער

 שהתירה נפש אוכל מלאכת כל בוז*כאר
 היהר בכלן נכנס ויזם ב"סתורה

 וכן . לאו אס נפש לאוכל שצריך מה כלזה
 איכל צורף משום הוהרה שלא כלאבהכל
 חלקי כל הא'כור בכלל נכנסו אםנפש

 זה טכלל ויהבארו )א( : לאו אםהטלאכה
 והמרקד יהטוחן יהבירר והרש וההולםהקוצר
 הפירות את והכוחט והטגבן והחולבהכצד
 שהם דבש חלות והרודה כשקין כהןלהעיא
 רבר ממורוה אם ברט אסוריהפלאכוה
 ככלל שהותר כה ואבאר . לאו אםתורה
 שהותר מה ואבאר )ב( . אנו טלאכוהטקצה
 מכלל שהחגר מה )נ( : דבש רירהפכל5
 כה )ה( : סוחט מכלל שהותר מה )ד( :דצלב
 מבלל שהותר מה )ו( : בורר מכללעצטתר
 מה 0ק( : טוחן מכלל שהוהר כה )ז( :דש

 מכלל שהןתר סה )ט( : כרקד סכללשהותר
 וכתנת הלה הפרשת דין אבאר )י( :צד
 מלוק די; )יב( : ביזט הנשהטת בהמהש. וחלבים ;ותת רין אבאר ויד( : טובביום
 מלאכה תורה רבר )א( : והחזרתן רדיותתריסי
 כל שגא, כבשבה טוב ביים אמרהעבודה

 מלאכת היא ח אי . תעשו לא עבירה:?אכה
 כהורה נפש אוכל צורך בה עאין כל;בורה
 היתרה ולא . בה; וכיוצא ואורנ ובינהונורע
 וצא וב ובשול כאפייה מטנה נהמת גפששכל זי גרש אתל צורף בה שיש מלאכהאיא
 אשר אף 'עשה לא כלאכה כל שנאמרבהן
 ולא לכם יעשה לבדו הוא נפש לכליאכל
 לברו הא אך שנאמר מיעט שרתירא"ר שתרי הכתוב התיר נפש אב- מלשתבל

nup'טיעופין ולכם לברו הוא אך . לכם 
 בוץ שיש כלאכות אפ" יש י5!יכך .הם
 הכהרג ומסרן ואסורות נפש אוכלצורך

 מוש והת51ש שהקוצר אכרו והםלהכתים
 הכמנבן והחולב והמרש- והבוחןוהברר
 גדוען טהן להוציא הפירות אתוהכוחט
 והצר לרדות מרבריהם אסח וכן .אסור
 8ת סם כה ומפני הכוורת. כן רבשהלוה
 סה ב"ט לתקן התורה רותירה שלא לפיאלו

 ל'מיפ הרבה סנן לתקן ארם בנישררך
 טחמת רהקן ביעט יטריח שלא כריהרבה
 כערלו רבי "עקור "א .?סי, כ"פיי' -ובהט ~kr פרברים תקון אלא ר~עירה לא וכ: .הול

אפי'



 הכגדשעבודת*1
 סטעכק שנפגטין ואבטיחים תותיםהם"

 וגלקטץ הפירות שרוב לפילמחרהן
  שתהא בדק ואינו סרובה ~סןפע~עסרע
 וכל אסורה. זה ושל סותרת זה שללקיטתו
 חטהף ברשותו שאינן חים בעלי צירתשכן
 בטל ונמצא בחוריהם ולצוד לטרזהצריך

 ואפילו פלאטה יש דעת : יו"טמשמוצו
 יעוסה שלא כרי טרבריהם שאסרוטלמולין
 : שיהבאר כמו בחול עושה שהואכדרף
 ככללן שהותרו טהן יש אלו מלאכות)ב(
 אותן לררות אסורות דבש חלוהכיצד

 אמורים דברים נסה . שבות טשוםמכוורתן
 לפי לררות וצריך בכברות שרבוקותבהק

 מן נהלשו . סנדולו דבר כעוגךשנראה
 אפי' מוהר בשרות הצף דבש וכןהכוורות
 החולב )ג( : במט לומר צריה ואיןבכבה
 אסיר. בפיו לינק אפילו אנא ע"ד ילאאשר
 חולה היה . חולי צער בטקום שלאבד"א
 בפיו יונק סכנה כחליו שאין אע"פ לווצריך
 אלא בו ואין יד כלאחר מפרק שהענק?פי

 גזרו לא חולי צער ובמקום כגבוהכשום
 היה כיצד מותר ביר לחלוב שאפילופעמים
 זה הרי אוכלים בו שיש הכלי בהוךישלב
 . כאוכל הוא הרי לאוכל הבא עהכשקהכגהר
 אלו דברים נחכרו  שלא ז"ל הגאוניםוהרו
 לתיף חולב אפילו בשבת אבל טוב ביוםאלא

 איסיר :ויש tyD מבא מפני אסירהאוכל
 . הטוקצה סן טלר הוא והרי בשבתלשוחטה
 דבריהם שנראין ואעש . כי"ט להתירבשבת הורי והאחרונים הראשונים סנדוליומקצת
 . למעשה הלצוק להחכיר לראשונים:וטעין
 הקירה להוך לחלוב כופר בי"ס מקוםיבכל
 לאכנה. מעוהעולדת בהנקב אוכלין.בר"אשל
 c*ta אפילו אכנר לחלנה העומדת בעזאבל
 העשויין פירות )ר( : המוקצה מן נולרמשום
 סוחטין אין וענכש כזיתים משקה מהןלריצוד
 ולא . בשכת לומר צריף ואין בישאותם
 מהן ויצאו לאוכ"ין הכניסן אפילו אלאעוד

 להוציא רעהו יהן שמא חוששין איריןכס"קק
 רובן ורמונים תותים . ויסהוט משקין5הן

 ~r'anl אין ולפיכך למשקין ומעוטןלאכילה
 . לכיסיהן אותן שמהטין יש שהךידיתן

 מוהרק משקין סהן ויצאו לאוכלההבניסן
 לאפילה אלו והכניס לאכילה ומרובןימכר
 הנשטין אין מהן היוצא כצעיר nnuvאע"פ

 שדות סרי עשר . ויסחטו ימלךשכא
 FS לאכילה כלן ופרישין וחבושיןכעוזרדין
 סיתתן ולפיכך לשחקה עשוין ואקעוסדין
 סחוף אוכל כמפריר אלא שאים לכתחלהארען
 וע רוי והשלקנה והבוסר השום .אוכל
 י לכתחילה אותן סיתטין ואין ורסוניםכהותין
 אפה שאיכף . לפשקין שרובו הבוסר שכןוכל

 סחימחו. היא ע דשחיקתו אסור בקערהכשזקקו
 כררכם נדוכין וההררל והשהלש השוםאבל
 לועטם רנ . יסחוט לא אבל חוששואינו
13QOאסור זה הרי צירו . 

 יכו"
 שריסקן

 והתר יום מבעור קורה והטעינן שבתמערב
 טוב ביום לוכר צריך ואין מותריןסעצ10
 ינסור לא אבל . וענבים זיתיםואפילו
 סותרין בירים להסוט שאפילו פעמים .בידים
 אפילו אדם סוחט כיצר . וענבים זיתיםזאפ"
 בה שיש הקררה לתוף ;נבים שלאשכול
 הבא משקה שכל בארנו שכבר בשבהואפיל, נכרע ואינו אוכלין בו שיש מקום ובכלאוכלין
 כפפרר אלא ואינו כאוכל הוא הרילאוכל
 הגדולים רבותי המכיסו וגן . איכל להוךאוכל
 שאסרו הגרולים סן שיש אלא הוראהסורי

 הראשונים רברי נראין בשבת כןלעשות
 הבורר )ח( : ברכה עליו תבאוהמחמיר
 לפי ובכברה בנפה יברור לא בי"סאוכלין
 אבל ני"ט אפ" ואסורה גמורה ברירהשוו
 שאין ובקטחוי בקנון נחיקו כדרכו הואבורר
 ובייש . שבות משום אלא בשבת אפ"כאן
 בורר וכשהוא- נפש אוכל צורך משום גזרולא
 פסולת או האכולה 4צ; וסניה איכלנוטל
 שוין כששמחם ברש . אאוכל אחוסמה
 . בשיעורו פרובה האוכל היה ו"פי,1בטירה
 או בשיעורו ?רובה שהפסולת בזם;אגל
 4(ע נוטל גטורהו וסרובה בשיעורוכועס
 התירו איטהי הפסולת. את וטניחהאוכל
 לאכול ומניח שבורר או ואוכל כשבוררלבחר
 ביום לבו והניח נורר אס אבל .לאסתר
 חטאת חייב ובשבת לאוצר ככוהי ~ההרי
 כשעור לאלתר זהו אי . אסור בירט אפ"ויש'
 כל ובשבה . סעודה-בלבד ,אותה שמסימה

 ואפרן ובהכחוי בקנון אפי' לכלישפורר
 מיג שם לפניו היו . אסור לאסתרלאכן?
 כעעוך זה גהור איש זה עם זה טעורבקפירות
 אפילו משניתץ עשאק ובכברה בנפה ב"2זה

 ובקף! ביר אבל ובכברה בנפהבירט
ובתחחי



 מושיבית
 מנפח ב"ס סלילו; ד%'% . סוחרובתששי

 ואפי'. ואיכל יד על ידעו
 ובתמחוי בקנון

 . בכברה ולא בנפה ולא בטבלא לאאבל
 אחד אחר בחצר פירות לו נתפזרו . ואוכליד על מנפח לסחר "ט מערב בכולל הדץוכן
 . ואוכל יד על יד ע5 מלקט היה ואושידצה
 הקיפה יהוף ולא הסל לתוף לא יתן לאאבל
 בחול עושה שהיא כדרך יעשה שלאכדי
 נוהן אחר במקום נפלו עאם רבמעיטוהורו
 צרורות בין לו נתפזרו . הסל לתוףאפילו

 ואוכל אהד אהד טלקס שבהצרועפרורית
 אין . הקופה לחוף ולא הסל 4זוך יתןולא
 שמרים להובה ליתן המסמרה אתחולין
 עושה שהוא כדרך נעשה שלא בעטואפח
 שטריכ לתוכה נוהנין הלויה היתה .בהול
 מערים . נוהנין אין להלויה אפילו בשבתאבל
 ונוהן אוהה והולה בי"ס המשמרת קלאדם
 נוהן רצה אם ואה-כ פירות או רסוניםבה

 תלויה כמשמרת זו שהרי שמריםלהונה
 החרדל את מסננין אין . ביט בהש:וחנין
 בכס:גת הביצה את כסנן אבל שלובס:ננת
 שההררל לביצה חרדל בין ומה חרדליטל

 . במסננת נשאר שמקצתו כגוררנראה
 כבורר שהוא ודל כבירר נראה איתוהביצה
 דשין אין )י( : כבשבת .ב"ה אפ"אסור
 בי'ט אוולין מעי ושאר וקמג'ותהבואה
 שלו הקשין מן ביר החרדל את מפרכיןאבל
 מולל כולל וכיצד . כ"ט מלילודו טולליןוכן
 האצבעות כל על אחת באצבע נריעבירו
 כן לעשות דרכו שאין שינוי כאן יששהרי
 . ובתמחוי בק:ון אפי' מנפה וכשהואבחול
 סי ויש . שבארנו כסו ובכברה במה לאאבל

 ב'יט אלא הללו דברים גאכרו שלאשהורה
 כלל קש כתוך אובל מפרקין אין בשנתאבל
 . האוכל את לרכף לכלל אבא התירוילא
 בירו בשבה מנפח שית סערכ סללואס
 רומירים מברולי ויס . כהו בכל ואפילואהת
 אחת באצבעו זה בשנוי בשנת שמוללוטהורו
 אבל אמורין בשבת הללו ודברים . כלןעל
 אין )ן( : שנוי י12ם בלא כדרכו כוללבירט
 את לכהוש אלא עוד ולא ב"טטוחנין
 במכתשת בריא אסור במכתשושרישת
 קטנה במכתשת אבל בחל ררכו שכןגדולה
 שהדירין ובמקומות בב" לבני בירא .13תשץ
 וצריכין רי-בה וכותשין הריפוהלאכול

5

 להם קצף הקטנה ולפיכך גדולהלטכתעשע
 שאץ הטקיסות ולכל ישראל ארץ לבניאבל
 שאין יאסור בקטנה אפי כן לאכולתדירין
 שטא אטור בקטנה אפילו פרוציםעביים שיש טקום כל . לרש שנוי בקטנהכתישה
 אין . עשינו בקטנה ויאמרו בגדולהיעשו
 מסרטת שזו שלדגם ברחים הפלפלין אתשיהקין
 אפי' כררכן אותן רכין אבל להם היא;מורה
 כדרכז נדוכין התבלין שכל אבן שלבכרוך

 נדרכו נדוך הכרכום ואף כתבלי;והפלפןין
 קצת המרוכה שיטה צריך עצמה בפנישדכה בזגג ולפיכך בשנוי ה.טב הרבית רכההמלה
 בתוך דכה ואם בדיבתה קצת שישנהכדי

 השוס . חושש ואינו כררכו רףהתבלין
 וקראה . כדרכן ש"ט נרוכין ור;-ברלוהשחלים

 שלהן ברהים החרדל את טוהנין שאיןלי
 הדבר ולטה . ואסור זו היא נטורהשטהינה
 שלהן ברהיס הפלפלין את לשהוקדומה
 דק דק ירקות הפורס . שבארנו כמושאכזר
 וסם מותר ב"ט לבשל או לא?הרלאגול
 בהן שיש ירקות . אסור ביום לבולהניה
 ואפי ביד אוהן מלקבין וגרקכין כמושיןעלי;
 במספרים קוהן יגזוז שלא ובלבדבכלי
 יראה שיא המהובר מן בהן אוהן לגוזשדרכו
 והערביות הקורנם . הכחובר מן אוה;כתולש
 כממפרים יגוז שלא ובלבד חוששואינו מתש מרובה טרחוהן לתקנן בא שאסאע"פ
 . בככפרים אף להתיר שהורה ויש .שלהן

 כאן שהסספר"ם עיקר לי יראהוהראשון
 הקטה את סרקירין אע )ה( : אמורוכאן
 אבל היא גמורה מלאכה שהריקה טובביום
 בלא אפילו לשנות להקל שהורו מי ויששונין
 הקמח בתוך קיסם או צרור נפל . נהגו וכןשנוי
 rv לפי ביר קהלן שאסור שהורה טייש

 ליצול מותר אלא כן לי יראה ולאכבורר
 כבורר אלא אינו בל שעושה שגלביר

 ובכברה בנפה אלא אמרו ולא ירכלאהר
 הביד"ץ מן דנים צדין אין )ט( : שנארנ'כמו
 רגש אסירה שהצירה בארנו שגברבי*ט
 בכיכר בד"א הביברין טן היה צדין אבלהירה
 ביבר היא זו אי . גדול בביבר לא אבלקטן
 ער אחת בריצה וטגיעו אחרט f-u ב"קטן

 ב.בר היה . שיגיענו ער לפוש צריךשאינו
 זה הרי אהת בריצה להגיעו יכול שאינונדף
 הביצר כן עופות צרין וכז . ואשר נרולביבר

המקורה



 ושקודשעבה-ת72
 הביבר מן לא אבל כנשרון הן שהייהמגורה
 למצורה צריך משאינו ברא . כקורהשאינו
 אפינו לצורו מצורה צריך אם אבל .לצורו

 וחץ עושת שהשיה סי דש אסורבכקורה
 וצודו לטצודה צריך שאין קט; בביברוזה

 כסה אסור לצוח למצרה שצריך וכלכותר
 ברשותו שאינן ועוגות בהיה אמוריםדברים
 יקניא כיצר שתר ברשותו שהמש בטהאבל
 בטפיח'ן שקננו וצפרים עליה ויונישובף
 אינן אלו הרי שבפררם'ן והחיהובבירה
 הרדסיאית יוני אב5 . לצורם ואסורברשאו
 וכן לערב לכלובןשבאין

 אווזיי
 ותרגמלין

 אצרו הן שמצויין גרוי בביבר ואפי15 .כותר
 ואסור צייה שמחוסר כל . עליוומזפותן
 איןלצודו

 נותניי
 שמא חוששין טזונות לפניו

 היסד יטבכקום לי יראה ל( : ויצודישכח
 של נחיל כיצר . מזונות לפניהם לרעןהתירו
 יברח שלא בשביל פרנסה לו עישוןרבורים
 שמנתר וכל . בתהלה אותו צרי; איןאבל
 כל בשפת ואפי' מזונות  לפניהן התניןלצורו
 מערב הטים אמת  הסער . טוב ביםשכן
 סותריו דגים בה ומצא השכים ולסחרי"מ

 שהן וכל האכה בתוך מערב שנצודובידוע
 שזו זימון צריכין ואין הן כנצורין האמהבתוף
 היא בפרדס שקננה חיה וכן . הזסנהםהיא

 מותרין העופריט אבל . שבארנו כמואסורה
 בריא . הן כנצורין בפררם שהעפריםשכ5

 ולפיכך עלקכן שרעתו לעיר הסטוףבפררם
 סחוף שאיני פררם אבל זיטון צריביןאינן
 עד אסורין :לפיכך . עליה; דעתו איןלעיר
 וטככורת כצרה הפורש . חט מערבשיזמן
 ואין יעיף היה בהן מצא ולמחר הטמערב
 הרי '"ט לאהר או י"ס מערב נצרו אםירגע
 המצורה מצא . אמור מוכן שספק אמוריןאלו

 דגים . טוהרין ולפיכך נהקלקלוובכגיסקן נצורי י'ט שמערב בירוע סקולקליןוהמכמורת
 כי'ן שתלשן פירות וכן ביט הגףורצדן
 . לעצמו לקטן או שצד; שע"פ אשרין אלוהרי
 שנצודו ינורע לישראל שיפירוה סגיםהביא
 עיכרין שהדנים אע"פ י*ט סערבונלקטו

 נצודי כאלו ברטיבותן מהפירותבארמיסותן
 כש.ם להן ח.ששין ואין סוהרין מהיוםונלקטו
 בית בסיף נתבארו וכבר . יומן בנינזירת
 . לישראל דורן! המביא גוי דיני שארנתיבות
 ואסור תורה רבר בירט כשהריו ו-ברים ישני(

 סקדהטץ 5א נדנך . שפרש ברברי כן~שבז
 מנביהין חלא נןורימין ולא מעריכיןו5א

 בשבת חולחל בקט אלו כל ומעשרותתרומה
 שהש ואויפ שבבז משוס אסרק אש'רכל
 בחז שרש ואעךפ לכהן ומעשר תרוסהליחן ואפתי כן כעשות אשר כן אפ" טצוהבאלו
 כן לעשות אלא אכרו לא . נפש אוכףמשום

 מידע בק אונסין בין שעימו וכלן..כתהלה
 לפיכך . בי*ט ואצ"ל בשבת עשוי שעשהטה
 בחם .הלתה טפריש אין ירט מערב עיכהנלנל
 חלתה אפריש אין י"מ מערב לישההוגמר
 טערג גלגלה C:A וכן . כחיל ואש'ני"ט
 הלחה ככריש אין בירט יישתה וגמריזם
 חא האור חלת ואם . לכהן ונהנהבי"ט

 ביט ישרפנה ולא הערב ער וכניחהמפרישה
 לאשת רצה ואם . בסט קישש שורשןשאין
 ולזבוב ואוכל אופה  הפרשתה קורם בי"טהכל

 אוכל חיל שחלת לפי הלזהה טמנהמפריש
 ספריש חינו למה א"ב . מפריש ואב"כוהולף
 אין והלא בסט לישתה בשגסר אףביט

 שקריאות לפי כמתק; ואיננ טעכבתרופרשתה
 כמתשם תראה לזרים אומרת שלהשם

 אופטר אי מסח של בחט לפי' .בהפרשתה
 חכה! לירי באה שהרי העיסה כןלהפריש
 ולפ" . הפרשתה לאחר אף עליה לישאליכול שרוי יראה בבל ע1.5 לעבהי הוא שלווגהמין
 ראפ ופת פת שכל 5פי מפררם יאה'כאופה
 ונותן ואוי פפריש לכהן הלה ליתןשנהנו במקוטפי . לעצבו כאוכלה הוא והרי לאכוללו

 עליו שיצאה ואעות לגדול בין לקטן ביןלכהן
 או שטבל. וריא בה כותר טנופומשאה
 לבטלה יכול שהרי בו טומאתו בעוראפ"
 שהורה סי ויש . טומאתו נימי ו5אכ51ברוב
 סערב כשלוטה אף תזל חלת ולהפרישלהקל
 הפרשנה שאין כמתק[ זה נראה פאקי'ט

 לאחר ולדפריש לאכול יכול שהרימעכבת
 שאמרו אע"פ חיל חלת . שאמרנו כסוכך

 שצרף שהורה מי יש מפריש ואחגרשאוכל
 ושיא ריכלה שיעור מכרי יותר קצהלשייר
 ויש . השקש סן לר"ריש שצריף לפיטפרים

 להפריש צריף שאין במז נס כהקל שהורהמ'
 6תן שניתו סקוכות . המוקץ מן ח*5חלת

 %0ישין ורקיבה והלחים השוע כהתהמקנות
 השדתו סאטש נשהטו es1~ לכהןוסוליכין
 טקשת שאין לפי כהיום שטורמו ישסאסש



%מ ולאה איהק  

 ועור . טובלתו הסתנפם אק שהרי כסתחןאח
 שהרי הן כמופרשות הפרשתן קרם,48וף
 טנאה ואים הן עצמן גפת ועוסרותנכרות
 הפרשתן לאחר הן שאף ועור .כמתקן
 תקון שום כא! און ולפי' לזריםכותרות

 הבהכה את רוטוהם קיא( : וסוחרבהפרשתן
 להגביהו ומותר העיר את מששיטגי"ט
 לצלי בשר עלט וסולח הדורסן לפתולזתנו
 גמורות מלאכות ומליחתו תור שדריסתאעיר

 זה אין עבודה מלאכת משום בירטהשכורות
 תחלתן משום סופ; ורו;ירו יד כלאחראלא
 נמנע הא אף כא; טתיר אתה אישאם

 ומצד . י"ס משטחת בטל תמצאששמט
 סליחה כרי מעט כאן וסולח מערם סולחוהוא
 כולו נטצא צלי טלידצ; כרי מעט וכאןצ4
 צלי כסליחת כועסת במליחה בריא .נסלח
 אסור קדירה כסליחת טרוניה טליחהאבל
 כל אלא הזהירו לא יד כלאחר זו שאףאעיב
 ובגרא . ההפסד נק לשוכרו רי בו,42ש

 ולא =ט מערב שוחט אבל בייוכששחט
 לו היה אפשר ושהרי אסור לכתר ערהופשט
 ולפי' "ט כערב הדורסן לפני ולחבולפלחו
 . בשר עליו יש אם אלא אסור להגביהאפי'
 העורף והלא אותו טגביהין איןולכה

 יושב ראוי אינו הלה שהעור לני עליהןלישב שראויי ספני בשבת אפי אוהןסטלטין
 החלבים אה כולהין אין . כדוחק אלאעליו
ואין

 כהפכיי
 עצבו בפני לכולתן יבא שמא יתירותגבי עי בהה אותן שוטהין ואין בהם

 עליהן למלוח אפשר שאי כטעבדויראה
 בולע הבשר שהרי העור על שסולחכררך
 תיבה תריסי ספלקין )יב( : ההלביםמן

 או תבכין מהן להוציא שכחניות וסנדלוידה
 סהז'רין אף אלא בלבד זו ולא בישפירות
 התירו ולסח . בכלים וכתירה בניןוכאין
 לפי שבות טשום כאן יש והלא להחזירלו

 אינו הוא אף להחזיר לו כתיר אתה אישאם
 בטל נמצא פותה אינו ואם ופוההטסלק

 שירה שבהיבה תריסין לפ" . י"טנשממת
 פלפתוח נמנע שאינו אכזר שבכתיםומגדל
 זבד'א . הבית בהנף עננכרין פהוהיןולדגיחן
 משתטש פתח שם יש אבל פתה שטכשאין
 ואפ" עיקר כל ציר להן ובשבין . הפתהדרף
 מן ציר להם ואין באכצע ציר יהןבשיש
 שלא ובלבד מותר צרנו כל מחזיר ואפי'הצר

 הש"כ נטורה מלאכה זו הרי תקע ואםיתקע.
 שאגרע אלו דברים . בפטיש סכהטשום

 הצר סן ולפף רפתן ואען ~P1eבתרסין
 נסורים רפש היו . צרכן גל להחזיראסור
 בשבת ואפי' הצר טן ציר בשיש ואפי'מחויר
 : יתקע שלא והוא בי"ס 4מר צריףואין

 השניהשער
 ובשל ושרוטה אפייה דיני בואבאר

 ;סשה המותרים הדבריםהנאר
 שחיטה דין )ב( : אפייה דין )א( : נפשאוכל
 להטם סכין מראה דין )ג( : הדםוכסוי
 וסיירים והפשט העור מליגת ודין .בי'ט
 בי'ט הבהטה על נסנין דין )ר( :הבשר
 החנוני ומן הטבה מן והלוקה בשרושוקל
 ומדה וכמוקל מקח סכום לו לזכור 'כולאם
 ככשירי מ( : 4'ט הלואת דין )ה( : לאואם

 פתיחת דין )ז( : טהן והאסור הסותרהבכלין
 או ייז צירות מהן ליטול חביות ופהיהתבית
 דבר ספני הנר אה מכבה דין )ה( :שטן
 שלא וביקעתאחר

~cyn 
 או הבית עליו

 השפור ותקון הסכין השהות ודי; .הקדרה
 : הבושם טעם ללקוט בבשמים האירוחועשון
 ברם שאכל וכלים הטבלא סלוק דין)ט(
 אשין )א( ! שיניו בו להצוה קיסםוגומל
 דקה בין קטנה פת בין נרולה פת כיןביים
 כטפח עבה פת יאפה לא ובפסח . עבהבין
 . רקיקין פתין הוא אופה אלא ה-,בש?שלא וו- ריכוץ לירי יבא עבה שהוא כתוךשכא
 יפה שהפת מפני רו;נור את אשהומסלא
 בשי קדרה ובסלאה . סלא שהתנורבשעה
eepNכדי אחת ההיכה אלא צריכה שאינה 

 ליחן שאפי' יראה ולפ" . טשמניםשיאכלו
 לאחר אפי' התיכה אחר ההיכהבקדרה
 ומחמס . כותר האש נבי על קררהשהניח
 אלא צריך שאינו אע"פ מים של חביתנחרום
 קורם הכל אה שיתן ובלבד אחרלגבתון
 לחול סחט השפה . האש גבי על חביתשיניח
 כן לעשות שאכזר אע'פ שאכל לאתרואפי'

 שיזדטנו אפשר שהרי לוקה אינוטדבריהם
 הערים . שאפה למה היומ ייצטרף אורחיםלו

 כרי לו שצריך סמה הרבה יותרלאפות
 15 הסכוכה לשבת אפ" או להוללשייר
 אסורה ה-ת כל עירב לא קםטפסריו

.כשיבה



 הקדשעמףת*י
 אב"כ ביים הבהמה את ישוצט:ארם לא1, : הטהר מן יוקר בטערים ושסירושחיבה
 פסיענת היתה ואם בירט מטנה לאכול 6ך

 אם תישך שלא ער תסות שכאומתיירא
 פטנה שיאכל ערעור כרי ביום שהותיש
 שאים ואעיק נמנע 1pa1 שוחט צליכזית
 עלו . מפוט להפסד  שחששו 5פי מסנהאובל

 בהכה כצצתו או שדרסתו או לכחעלשטרפו
 . בדיקה צריף עפר ולא לעת טעתהכהה
 ההדשין נירט לשחטו יאסור שהורה מיהמט
 ריעות' בו שנשר כיע טריפה ימצאשמא
 שהורה סי ויש . לצורף שלא שוחטחסצא
 מסוכנת בהמה . לי יראה וכזה 51הת'רלהקל

 ובסטה בכוט יביאנה לא בשדהששחטה
 פשנהטוסביאה אלא בחול עושה  שהואכדרך
 ויש . בהלוך שסרבה ואעיב אבריםאברים
 שיש במסוכנת אלא אסרו שלא יהורהכי

 אנל י"מ מהסת נשהטה שלא הוללרבר
 ובסטה בסוט אפח כביאה הבריאה אתשהוט
 אסרו ולא בבריאה אפי' כן שהורה סימש

 ראוי וכזה בהות; שרברו אלאנססוכנה
 יראה הכסוכנת בעור יעשה ומה .להוטת

 לצורך בשוחט אלא העור טלטול  התירוטיש בשר עליו יש אארב מפקועו מזיזו  שאץלי
 להצלת זה אבל יש משמחת ימנע שלא'-ט

 הכסר כחכה ימנע ולא שוהט הנאססשט
 משביה בעור שספיר מכה יאררוטור
 אבר משייר עושה הוא כיצר אלאבבשר
 ופביאאהד

'DP, . לבור שנפלי בנו ואת אוהו 
 ואינו לשחום כנה ע5 ריאשון אתמעקה
 אחר ושוהט השני אח ומעלה ומעריםשוחט
 ופעלה שפערים לי ויראה חצרצה אחהכהן
 נמנע רצה ואם זה אחר זה שניהםאת
 ע5 לחוס כרי זה ו5א זה לא  ירוהטואושו
 ולהחמיר לחוש וראוי . לו להתירוסכתו
 ועוף חיה בהמה השסט . מהם אחדושוחט
 ניצה לפרוט שהתיר הגרולש טן ישבירט
 למריטה שרלטה שלפת סריסה בץהירש ואין לסכין סים לעשות שבצואר צמראו

 נפש אוכל צורה וזה וזה השהיטהשלאהר
 שאינה סכסכה היא שהרי ועור .חרחר
 ראף וכן שא.סר סי ויש . לנופההדיכה
 ועוף חיה השוהט .  למעשה הלכ"להצרות
 5ו היה אא*ב לכהחלה ישחוט לאבשט
 שמוסק כירה אפר או יום מבעוד כוכןאפר

 הכינו שלא סתם אפר ואפי' יטטערג
 לא הוא. סוכן כירה אפר שסתםכותר
 למטח בעפר לו שהם ואעוף לכתחלהישרטט
 נעיצה שאין יום מבער נשץ דקף לוויש

 ויש וותקם עבר . נטורה הכנה עושההתקר
 ויכסה בדקר חופר תיחוח יעפר נעוין רקר15
 ברוא, . ויכסה לערב ער ימתין אומריםואין

 אין כיבה ו5א פעוט שחט . ביטבש"ט
 ובעפר נירה באפר זאפ" בהט ארעוסכסין
 רשומו אם יכסה י"מ מצאי ער וימתיןכוכן
 רובה לח והוא כוכן עפר לו היה .ניכר
 בו סכמן אין כטיט נעשה שלאאע"פ

 שהומק כירה אפר . הרנה 5ה בעפרטככין שא"
 לטלטלו ואסיר הוא נולר בו פכסין איןביעט
 בהנה בו לצלות ראוי ואין בשנצתנן3ר"א
 רשי עורגו בו סכסין חם ערין היה .קקה

 מכמין ולס" בו לצלות ראוי שהרילמלאכת
 שאם לי היראה . חם באפר אפ" שמכמיןם

 בסט שרוסק כירה אפר אלא לו ואיןשחט
 ולא . כיסוי כצוה QIWD בו לנסותשמותר
 כירה ואפר געלן דגך לו הם אפ" אלאעור

 ברקר פרמה העינו באפר מכסה ביששהוסק
 ועפר ולהורסתו לגינהו עפר הכניס .נשץ
 יראה ביתו את בו לכוד וסיר גגו אתלכסות
 לשחוט עליהן משכין ואין נעוץ כדקר שהןלי

 סכניכ . בהם מכסין  ולוהט עכר ואםלכתהלה
 צרכו בל בה ועושה עפר קומתו סלאאדם
 בד"א . לכהחלה %ף לשחוט עליווסומך
 הוא הרי כן לא שאם זוית קרן לובשייחר
 שוחמין אין . הקרקע לגבי במיעוטובט5
 . הוא בהמה וספק חיה שספק בי'ט הכויאת

 לפי ביט וא"א הספק סן כסוי צריךולפיכך
 מטלטליןשאין

-DY 

 לפי . לצורך שלא ואמר
 פוכן ועפר כירה אפר שאפ" המוכן סןשאינו
 אלא עור ולא לודאי אלא לספק כוכניםאינן
 וההיא רוזינוקות צואעז לכסחן הכינואפילו
 נירת טשום הכוי את בו סכסין איןכפק
 עד טטתין יעשה וכיצד . הלבוהתרה
 בדם בהפה דם או דכו נתערב ויכסהדוקרב
 אחת בדקירה לכסות יכול אם שיףחיה
 . רקשימז סשום אחת. דקירה גוורין ואיןיכסה
 וסטיט5 טורח נטצא שהרי יבכה 5א 5אוואס

 אץ )נ( : הבהמה ורם הכוי רםכהרת
 כסעורה שנראה לפי ב"ט לחכם סכיןמראי;
 בהימחל בשר למכור שריצה כטבחחו5

יתלמיר
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 ומשאילה בביתו לעצמו תאה חכםוהלכ-ד
 יטלך כסא ומששין ועין לרהיט סרהבאפ" ברגם" אצל וסכין טבח ט'ליכ.ן ..לאחרים
 לצורך שלא לרשות כרשות הוציאונמצא
 . וסכין טבח אצל בדגנה סוליכין וכןידם

 איל ותבלין טרוך כמיכין ברברניוצא
 מולינין . תבלין אצל וטרוך וטרוכהמדוכה
 באור איתן וכהבחנים הרגלים ואתז הראשאת
 בארכה ולא בחרסיה לא אותן טוגליןואין
 במספרים איתן גוזזין ואין בדגל. כמעשהווששלו
 הגאונים מן יש . לצכר כצריהשנראה
 אלא הבהמה כל לכלת ההירו שלאוהורו
 לאכול שמתכהן ואע'פ בלבד ורגליםראש
 אלא כן עושין שאין DS' בהמה שלעורה

 כדרך זה לעשות אכרו ביותרהמפונקין
 יותר ש:ראק ועור . הכלים את לגמרשחסרו
 ולא שהתירו הוראה סכורי ויש הול.כפעשה
 ולזה . נהווה שדברו אלא בלבר ורעלםראש
 . בי"ס העור את פרגילין אין , נוטההדעת
 הבשר כל את אוציא הטרניל הואוכצנר
 are העור כל שישאר כדי האחד דרנ5דרך
 . אסור זה בלא  ~אפשר סרובה שטירחהוולפי
 לעשוה כמהכוין שנראה לפי לי יראהועוד
 זו ארר זו חהיכות כטה ארם סולח .כלי

 . אחת להשיכה אלא צריך שאיתואעיט
 ער חצה איני 111 רוצה אני זו לוסרומערים
nhPשלא מפוט האמר ובמקום . כולם את 
 יעוד . זו הערמה לו התירו הבשריסריח
 בשקום אלא הערסה אסרו שלא לייראה

 עירבולא או עירב ולא ששכח כמופשיעתו
 טהרת לו שבא כל אבל . ונאברשסרו
 : מיתר לו גרכה פשיעתו ילא י"סשטחה
 ב:"ט למתחלה הבהמה על נסלק איןל(
 וכחלקין שוהמין ילבעתר סעירה כמניןאבל
 לבהמה דמים פוסקין אין כיצרביניהן

 ואני וכף כך שוה זו בהפה לזמרלכחחלה
 מוסר לא וכן . שליש נוטל ואני רביענוטל
 אוכר אבל כעתים עסק הריני לחצירוארם
 יעשו וכיצר . ולרביע לשליש לכהצהלו

 אהד כל שיפרע זו בהכה שוה כפהתדעו
 ושכר בהכות ב' פב'אין 51קה מה לפידטים
 ארם בני מנין אף נמנין שאק וה-אה . כחזו
 על חמשה נפנה לוטר יכחחלה הבהמהעל

 עליה נמנו אבל . חול כטענה שזה חבהמה
 עכהם 41כנוח למוזר למוסיף יכליןטעיתן

 לטושר פחלקין כשדק . אחרים חמשהעור
 כסו ני"ט המאפן שעין בפייס יחלקולא
 מח"ק אין ובן . בשבת כט(ייסיןולן

 כל כאזנים נכף בתם l'n'wD שאיןבמשקל
 בטאזנה בביתו בשר ארס לרגזיה זאפ"עיקך
 . אסור העכברים סן לשמרו 9"" לישקוללא

 אהון שחולין בטבעת רוזלוין בטאזניםבד"א
 שם שנותנו שנראה 5פי כששוקלקבה

 יאשר ולא . בחול עושה שהוא כהרףלשקול
 שוחט אלא בשר בדינר לי שקול לטבחאדם

 הכבודם שררף וכקים . ולוה לזהומחלק
 חלק לי תן לוטר רשאי ידועה חלקיםלסכור
 ולא . חול ררך WU" DIWD כאן ואין וכךכף
 ביר בשר ל כשק אבור אימן טבח אלאעור
 שיקל אומן שאינו אחר . ככשל שידיוספני
 רפף אסרו לא . ולזה לחה באוסר תוהןבירו
 שיורע אע"פ האימן הטבח אבל .משקל
 הוהד ליט' והצי ליכף לריעוף חתיכתולכחן
 לשקול אסיר אימן טבח . נמנע אינוכדרכו
 לבוין אומן היה אם כיצר . בסיםבשר
 איאז ער טים של בכיי חתיכה נותןכשהוא
 חש הרי לים' ההשי או הלים, שנתעלהטקום
 לו נעשה בהטיםאסור

 כפשקי
 לעשות אסור .

 אבל חיל פלשה שוה בכלי לבשר ירבית
 לריתוך וכותר . הול מעשה תה  שאין כותרביר
 ההיכה לו תחח, שיא לסטן הבשראח

 אצלו רוגי5 רועה אצל ארם הזלף .באחרת
 אוטר הטבח ואצל אחד נרי לי תן לוואוטר
 ככר או אהר אהיונ לי תן לו ואוטרישראל רצוני ואצל אחה ירף או ארעו כף ליהן

 ישראל פטם ואצל אחת גלוכקא אואחר
 ואצל אחד נוזל או הור לי תן לוואיפר
 בצים עשרם לי תן לו ואותר ישראלהחנוני
 ועשרים אפרסקין ועשרש אגודםוחטטים
 ולא מרה שם לו 'זעיר שלא ובלבדרמונים
 או קב 4 הן לו יאמר לא כיצר כקחסכום
 ששוה כה בסכום רם'ם לו יפסיק ולאקביים
 וכך כך . לו יאסר לא וכ; סמנו של:קחמה
 כך לך יהיה ועכשיו אצלי לך היהככף
 יש ועוזים חמושם * יאמר לא וכן .וכף

 דברים שכל באה בהיו חמשים לי תן",,ב.ד'
 אדם אוטר . חול של ומסכר כמקחאלו

 ש כ4 רן-" וזפ" יין חח כלי לי מלאלחצירו
 שכן חול טעשה כאן ואין לכך וכיוחדפדה
 בבלש יין שולחנם על לרגביא ארם בנידרך



 הכךהשעבודת78
 %א . טרה שם לו יזכיר שלא מדה,ובלבדש5
 זה כלי לי סלא לו לזמר כיתר אלאעור

  תבלין המהתום  מודד . אותו נמדודולכדור
 . תבושלו יקריח שלא כרי קדרתו 5הוףומתן
 ששכר לפי אסרו בלבד שהנחתוםויראה
 אתן אש חששו סרובה ילהפסדקרבים
 להפסד חששו שלא במדה יתן לאבביתו
 שעורים אדם ימרוד לא אמרה שרוימועט
 או קג קורר אלא ב"ס בהטהו לפניויתן
 כל בפאור שאף ואפשר . לפניה ונוהןקריים
 שדברו אלא נחתום אסרו ולא פותראדם
 בטרה לעולם ליחן נחתום של שררכובהווה
 מדברי נראה וכן . תבשילו יקדיח שלאכרי
 ונותנת קמח כורדת האשה הגאונים טןקצת
 יפה בעין הלחה שהטול כדי עיסתהלהוך
 וש . לישרך שבא למי כן מורין איןאנל
 מהלוקה זה ורבר כן להורות אף שהורהמי
'hwלהורות ק5א לחוש וראוי . הישיבות 
 וכדי .'ן כדי כחבירו ארם שואל )ה( :להקל
 בשבת אפ" ככרוה סהברהה אשה וכןשמן
 בלטון לו יאמר לא אבל . בתטואצ"ל
 יבא ושמא מרובה לזפן שהלואההלואה
 אם בי"ס טחבירו ושפן יין הלקחלכתוב.
 לי ויראה : אצ" טליתו מניה כאסינואינו

 אצלך טליתי הרי לו יאכר לא אצלוכשמגיהו
 הלואת . יאסור בחול ככעשהו שזהמשכו;
 Dl*ff~ מי :ישידם

 וביד ליהבע והנתנה
 מ' ויש . לונזקקין

 שנכתפ"
 שמא זה בדבר

 קרם אם מקים ומכל . לו נזקקין ב"ראין
 . המלוה סיד סוציאין אק הלוה כן והשטמלוה
 כוציאק אין למשכנו כלי טסת נטלואפ"
 ולא לוה לא נזקקין "ין ספק שהדברממס
rng. א', כליו סטנו ותפש הלוה חור ואם 

 הוא שלו כי לכלוה לההדירו סטנוכוציאין
 כלה כוציאין 13CD שנטל כלי כלוה לושיחזיר כדי סלוה יטל כליו הלוה נט5 . ונטלשחזר

 מגבין אנו "מ הלואת שיא לטלוהוטחזירין
 מוצ.אי; אגו ההוה מן שגזל נזילהאלא
 י"ס הלואת וכולם לרברי כי ויראהלי .ממנו
 אוהה וגובין יה נזקקין וב"ר ליתבע נתנהשני
 הקורות כן D~SY מבקעין אין )1( :בביר

 ב"מ שנשברה הקורה כן ולא לבניןהראויות
 מן טבקעין אבל . ישגה בין הדשהבין

 שנשברה הקורה 1סן להסקה הסוכניםהעצים
  וכמשוא לבנין עור רשי אינה אםסעידה

 ובסגי בקרדום יבקע לאמבקע
 ובמנייה

 ו5א בקפיץ מבקע אלא גחול כמעשהושזה
 ולטה . שלו בזכירת אלא ו5ו רוהבבצד
 לבקע יכול חולא בי"ס עצים בקועהסירו
 בלא ולאפדם 5בש5 אפשר שאי 5פ'מעבט
 בירט מתשה נטצא בקע ו5א שכח ואםעצים
 שהתירו הטלה כריכת אותו עשוולפיכך
 דויירו ש5א אמרו המורים וגדולי . שימיעיי

 אבל גדולים ועצים בקורות אלאהבקוע
 .טסלאכה ואסור בקוע בלא להדלק בהיןדגלם
 לא . טוןק טשום עליה וחייב זו היאנמרה
 אותה לשבור כרי בקעת גבי על אבן ארםיתן
 שוברי; אין . ושוברה בחור מכניסהאבל
 החרסאת

 ואי
 ע5 ליתן הנייר את קותכין

 שלא כרי הדג את עליהן לצלות האסכלהגבי
 המורש מן ויש . כלי כמהקן הוא ודוייהרך
 מותריו אוכלי; שסבשירי באלו להחרשהורו
 הלבסם ס! ההנור את נורפין .איןבא,כלי;
 רצה יכף שהרי סעיפם וסם שנפתוהעפר
  אפשר אם ביט שם נפלו . מעייםערוף
 . לגרוף אסור גריפה בלא בריות בולצלות
 וטתירא בדוחק אלא לצלות לו אפשר איואם
 ובעפר בלבנה יגע אם הצלי יחרךשכא

 עצם נפ5 אס נטנע ואינו גורף ההנורשבחוף
 והנחלים האפר מן דברור את ולגרוף .מ"ט
 ואעףפ מותר שהווו לי יראה הסקהלאחר
 eetl . כן בלא אפשר א' מכבהשהוא
 מותר כך נפש אוכל לצורך להבעירשכותר
 כטניח זה והרי נפש אוכל לצורהרכבוה
 שאיןמפיניןאת אמרו והרי הגחלים עלבנר
 ואץ , שתר לאפות בשביל ואם בצתןהחגור

 וש5 כנחלת לכעזקו שאסור רמררל כמיהוקזה
 אלא נהלת כבוי בלא ראוי החרדלעץ

 ראף והוא כסיכת של בגחלת שאפשרוער למפושלי
 מפני לכך שצריך ואעיטהתנור פי לסתום העפר מגב5ין אין . יותרומצוי

 מעייף לגבלו ואפשר היא גמורהמלאכה שהגיבוי
 למתש ט.תר הנהר שמה שעל טיס שםהיה
 ומלאכה סכרת שזה אע"פ ההנור פי אתבו

 פער'*ט כן לעשות אפשר אי היאנמו-ה
 כד"א . וכותר היא נפש אוכלוכלדכת
 ואם סעישט הנהר ש2ה על והכיתבשנתקן

 ניבול בן אימ האפר . אסור הא כן עוסהלא
 הזרוקים סן יש התנור פי בו למהום באואם

 לירן אלא עוד ולא בטש ינבלמ שלאשאסח
בתיכ-



 לילם וכשהיטה אפיהרז
 אלא גועלו עי ששדיותו חיב מםבתשו
 דגרו דגורים שאר וכל . דיבש פי על:ותע

 ונזה . גיבל בן שאינו 5נב4 אפ"שסוהר
 ולרבינו לנבלו לאפר אפשר שאי 4יראה

 וכ5 לשעתו דוא מתיבש שהרי כעפרמנערב
 לסתור אסתי . מותר טעי"ט לו אפש-שאי

 ולפיכך . נפש אוכל לצורך ואפ. בי"טומהלש
 להמקה עצ.ם ממנה נוטלין אין 'בריאהסוכה
 סותר ;זמרי ועצרת פסח של ב"סאפי'

 אדם שאין אסורה טעצכה נפלה ואפ"אוהלש
 סוכתו היתה . סוכתו הפול אימתי ומצפהיושב
 עסויה שהרי סוהר מ;'*ט וההנהעליהרעועה
 התנה לא ואם . עליה התנה שרוי ועודלכך
 . טיט מוקצה ויש טיקצה משום אסורעלטה
 שלא מסה לדפנות הסטך מן 4ט51וטהור
 וענפי קנים אגודות נחן . הרפנות עםניוינ
 לשם נטלו שלא מהן נוטל הסוכה נבי עלאילן
 ולייבשם שם להצניען אלאלסכוך

 נהי
 עליה

 לה תצריך מן יוהר אוהה ועיבה הרבהסכך
 לסכוך נעשה שהכל העליון מן אפ" יטולכא
 ואם . כבתחתון בעליון אהל סתירת טשוםוחם

 שאינו בפיו גילה שכבר מותר עליההתנה
 היא כצוה של סיכה החג .סוכתסנעעלסיכוך

 של אחרון ביט אפי' מטנה נוטמן איןולר"
 שאי אין עליה התנה ואפי' רעועה ואפ"הנ
 הח; קרושת עליה חל כרהו שעל בה לטע

 הוקשה שהרי החג ימי לכל היא הגוףוךקדושת
 שאין מקרחתו הנוף קרושת להוצשטרייר הנאי שאין בה מועיל ההשי איןלחגיגה
 שלא לי ויראה בכרי. נפקעת הגוףקרושת
 ?~:c שעשויה בסובה אלא אלו רברשואכרו
 וקייצון ובורגנין רועים בסיכה תעשב אנ5רנ
 זה ש:כנכ שבשביל בעלמא כסוכה רפאהרי
 לי יראה עוד זו נתקדשה לא פתו גטםואוכל
 עליה וצתנה אס זה ceri הכנטויה בסוכהשאפ"
 תנאי השכשגח בין ג5 מטנה בודל איניואם'
 מועיל התנאי שאין אמרו ולא . בה מועילכזה
 אפול למחר או אטול לכשתפול במעמר אלאבה

 בין כל מפה בורל אינו באומר אבל .מסנה
 וב; בנויין כסו סוכה בעצי קחם תנאוהשמשות

הריי
 . כותר זה הרי אטול לכשארצה באומר

 תנאי בשש מסנה ליטול שלא לחוש ראויסגם
 כביאין אין . לה הסמיך כן או הזותן כןאלא
 . לרירה רציף שלא הקרפף נץ ואפ"סרהב מביאין "ב5 המכונמין מן ואפ" השיה ס!עצש
 יבאישו המפ41ר מן לא אבל רגפכונס מןבריא

 ואע*פ לציר סמוך שהא בליפף אטרוקרפף
PNffאע*פ פיתחת לו יש ואם . פותחת לו 
 תוף שומא כל סמנו סביאין לעיר מסוךשאינו
 תוך רבין שהווה סי ויש . לעיר שבתתחום
 אין לעיר סכוך ביןרחחום

 מביאיי
 אא"ג סטנו

 איזהו . עיקר נראה והראשק . פותחה לויש
 לעיר סטת שהוא כל לי יראה לעירסמוך
 ד"א הרי זה שעור שבהוך וש.רים אכה ע'תוך
 קנים עלי . מקום בכל העיר מכללנחשב
 שדווח לפי מביאין אין כנונסין אפי' גפניםתלי
 עליוץ הניח אם עליהן רעתו ואין לפורןעשוי
 או-ם מגבב . כותר הרוח ייזרע שלא דברשום
 שבחצר מה שכל ומדליק קסמים ההצרטן
 בריא בחצר שמפחרין ואלפ . כוכן הואהרי

 ציבווין ואוסף מגבב אבל ומדליקבכגבב
 עושץ אין . להול כסבנם שנראה לפיאסור
 אין : תבשילו תתה להסיקן אפ"פהמין
 האבנים מן ולא העצ" כן לא האור אתטוציאין
 שהוא כפני המים מן ולא העפר סןולא
 לו שאפ17- וכל כעריצה לו ואפשרמוליד
 מכאן כלי יסרר לא ביעט קררה ובטושת .האובל מכדררי וא"" . אסור נפש אוכל ואינומע'4ט
 ררך שזה הקררה את ע4הם וישתרעוטכאן
 כלים תחתיה וטסדר הקררה שחז אלאבנין

 לא בירט מרורה העועים וכן . עליהןשתשב
 עליהן וווטים יסכאן פכאן העצים א"עיערוך
 שההתיהן בחלם האש את להדליק כריעצים
 את תהת'הן ומסדר בידו העליונים אשואלא
 ביורם וכן בערבוב נוהגן או ומכאן טכאןהעצ"
 ונחתן . מכאן ושחיה מכאן שורה יעטירלא

 שביניהן בהלל האור את ויתן גביהן עלאחרים
 שופתק האיך א"ב . אהל כבונה אלושכל
 בעושה אלא אסרו לא . כירה גבי עלקררה
 כבונה ע"ה גניהן על וטפן ביריוהצררין
 אחר כלי נבי על או כירה נבי על עיתןאבל
 אמדו רא שאכסנו אלו רברים . כבתה חחאין
 . כאלו להלל וצריך ביניה; חלל כשעושהאלא
 כוהר לפיכך כותר לחלל צריך בשאירואבל
 עליהן השולחן להושיב שולחן סוס,לסרר
 טלבנק אק . השולחן שהחת לאו.רשאת
 עליהם לצלוח בי"ט ההפוטים הרעפ.םאת
 ומעכסיו לפי "ם קודם בתנור נתחסכואאר

 מבקריין אק וכן . כלי עושה זה והרימתחספק
 ק-רם בחגור נתחסמה אשב חרשתבקירה
 הכקם ככל הן רוי שרשש וכירים חומר .לכן
 הניטלין5



 הכורשעבותת18
 סהחממץ שאף בוץ ותופץ בחצרהני8לין
 ואת רקררה את שפין וכן . לבר זהבהסק
 להחליא כמטלין שהן שין אין אבלהפוער

 הסקה לאחר בצוגן אותן טפיגין ואיןולצחצחן
 ועושה שמתקנן  וכחזקן ספני ולחזקן לחסמןכדי
 במט והוחסו מעבט נההסמו . כליאותן
 סוהר פתו שם תש-ף שמא וחוששקרבה
 Qs נרולה בפורני אופין בצינן הגטןלהפינ
 ביורה חמין מחסין ובן כרובים אורחין לוהם

 ן ואגדולה
 חוששיי

 הוא לחול יאמרו שטא
 הדשה בפירני לכההלה יאפה לא אבל .עושה
 טורח נמצא תפחת ואם ליפתה שדרכהספני
 לפ' בטפוח באש נופה.ן אין . לצורךיטלא

 נופח'ן אכל סיאבה עושה כאומןשנראה
 במס:נת ההררל את כשנין איןכשפופרת

 מ2מ עץ של כנחלת אוהו מכתק.ן ואיןשלו
 ולכה . מחגר מתכת של בגחלה אבישככבה

 והלא עץ של בגחלה אן אוהו ככתקיןאין

נותניי
 שהרבה ועור . מבערג אפשרשההררל ספני שככבה ואע*פ גהל'ם גבי על צלי
 את כטחן מא והרי ררכה ל.מיםסהג4יו
 שהשוחק פפני אוהו שוהקין ימה א"כ .ההם'ם
 ככובש . יר כלאחר מלאכה א ריי דש-ארלאת
 שאומר מי יש . קטנה במכתשת החציםאת
 זולתי ם גחל מיהוק נלא לבל שנאבלכפני

 בשל תקונו שעיקר פפני לי ויראת .למפונקים
 sv אוהו כשפקין ארל . נכורה מ4.אבהוההיא הכבוי את נתיר ולמה . עץ בש. ולאכתכת
 שהוא בית )ז( : חושש ואינו עץ של גחלהגבי
 ממקום נוטל ביט הפחת כתום פירותסלא
 נאסרו שלא לי יראה . יותר מהןליבול כרי ותר הבית מן יפחות לא אבל .הפחת
 הפרות. על שכעתו רעוע אלפבית אלורברים
 עליהם דעתו שאין אסיר בריא הבית היהואם
 מרבותי ייש . יעשש'ח וקערה שבכוסכשטן
 פ~הר בנ"ט ונפרעת בריא בית שאפי'שאש-ו
 לדבר בסיס שהם וקערה לכוס דומהואינו
 ולגרוגרות . לב.ת בסיס אלו 61-רותהאכר
 סן דעהו מסלק שנינו דוטה אינווציכוקין
 והרי בבית סגורין נבן אלא עצמןהפירות
 הנרונרות סן רעתו הוא טסלק אבל .נפדעז

 . ראיין אינן עצמן שהן סמי עצמןוהצ.סוק"
 גרוגרות סטנה לאכול החבית את ארםשגבר
 כעושה שניאה ימה פה לה יעשה שלאובלבד
 הקירו ולמה בי"ס וגח"ל אסרו בשבתכלי

  בביים  וסתירה בנין שאין לפי כןלעשור;

 גרשים כלש הי בון. וכצצת כחביףשלניס
 . וסתירה בנין טשום בהן ויש כאהלים הןהרי
 שהן אע"פ בסוסתקי וסחיברין טהולקיןדח

 שבתוכן פירות ינוטל שובר כאהליםנרולים
 . כפה ל. להיוה השבר את פה י שלאובלבד
 להניחה בשבת יין של החכית ראש אדםמעיז
 טתכוין זה  שאין ביעט אציל האורחיםלפני
 ייובעין להם לתת אלא לחבית פהלעשתי
 אלא זה שאין במקבות יקבנה לא אכליפה

 ימיר כן ולא בברוא נקב 5ה לעשותמהטין
 על ממפה אדם מקב . ראומה שעלהסגופה
 הסגופה בנוקב בריא יין ממנה להוציאחב.ת

 של מצרה אפיי מצרה בנוקב אבלטלמעלה
 אץ . חבית של בגופה ואצ"ל אגורפנ.פה
 שבחבקע בנקב אותה ,Q'ff שפופרתחותכין
 ונפלה שם היתה . כשכת ואצ"ל אסרובירט

 . ביט ואציל נשגח אפילו אוההמח~ירין
 אע"פ כעי"ט או טעיש ועודדת חתוכההיתה
 בנקב אותה נותנ" מבערב בנקב נתנוהשלא
 לכתחלה לחתוך יבא שמא חושש'ןואין

 ולא ט(קיע לא אבל ננזיר שכקרקעהותטות
 מתיר  ושבבלש י"ס ואחר שבת אחרח.תף
 חותשת . י'פ "חד שגת אחר וחוחךוטפקיע
 יין של החבית פי שעל העור את ארם~,?y וחותך וטפחתן כתיר נרונרוה ושל תמרששל
 : זינוק לעשות יכווין שלא ובעבר סורייםושל
 אחר דבר פפני ביעט הנן את טכבין אין)ח(
 כופה אלא הנר לאיר לשטש שאסיראע"פ
 לחוץ כוציאו כלי לו אין ואם . הכלי אתעליו
 את עליו תעשן שלא הבקעת את סכביןואין
r~un"צריך ואץ בתוכו שאוכל בית ואפ 
 להים במכבהלומר
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 ואי" וכשסור הבקעת
 מסונו הצלת ספני סרבה איש דליקהנפלה
 טעשנת הנקעת היתה . תחמישו כליוהצלת
 נפש אוכל שלצורף לכבסנו סיתרהבשייו
 לפנותה אויר לו בעזאין בד"א . ימכבהמבעיר
 לפנותה אחר טקום או אויר היה אבלשם

 שלא להלצה יי ויראה מעבה. ואיתמפנה
 בשני וכן אות ש. ראשון ב'"ט אלאאסרו
 וטל שני בירט אבל השנה. רא'ט ש.'"פ

 שהתירו כררף אחר רבר משו' אף סכריןכוסיות
 לחוש ראוי כן ואפילו העין אצק בולכחול
 אבל אבן של נמשחא משחידן אין .ולאסור
 ועל חרם נבי על אי עץ של במשחזתמשרוו:
 לתלסורהפ ואפ" לרבים כ, סוייו ואק אבןגבי
 אמור6



 ושהיטה אפיהק
 שהרי סעי"ט נפרמה ש כשעמדה ברש .אסיר
 אלא עושה אינו 51פיכך מע"מ להקנהיכוץ
 מהדדה ביעט נפגמה או עכרה אב5 .גשמי
 אוכלין שמכשירי אבן של בסשהזתאנ"
 ובריא . פיט מותרין סעי"ט לתקנן אפיריבאי

 לאו ואם הרחק ירי על אשלו לההוףביכולה
 ממקצת ויראה . גמרך בלי כעושה שזה .אסור
 של במשחזת משחיזין שאין רואשוגיםדברי
 . ברט נפגכה או עמרה ואפילו לעולםאבן

 להזש שיש אלא עיקר נראהוהראשון
 ביט ראשו שנשבר שפוד . דבריהםולההמכן

 יכול אינו שהרי להקנו וממותר שהירה מייש
 יכול שהיה מעי"ט נשבר אם אב5 בורהשהכש
 להשתמש וראוי בפט שנכפף או מבערבלתקעי
 ש5א טורח כחה לפי ביד לפורטו אתיאסור
 או בשנשבר לאמור שהורה מי ויש .לצורך
 כלש עישין שאין ני'ט ואפי' לנסריכשנכפף
 של היה . טיעט כשנעקם אלא ההירו ו5אטים
yvאותו טחליקין ואין אותו סהררין אין 

 את כעשנין . נסור כלי עושהו שזהבסכין
 מעם שילקטו כדי סמים בקטורתהפירות
 האש נבי ע5 הבשמים שנותן ואע.פהבושם
 בשר כצולה שזה ריח ומוליר ומבעירומכבה
 יו: וכוליר ומבעיר שמכבה נה5ימ גביעל

 . בשר עליהם שאין עצמות )מ( : ומותרהריח
 למאכל שאאויין אע"פ השלחן שעל קליפוןוכן

 מעל ביט אותן מטלקין אין ובהמהכקסם
 . שיתבאר כסו בי"ט נולד שיש לפיהשלחן
 השלחן למקום צריך אם ששה הואוכיצר
 צריף ואם . )מנערה כילא הטבלא אחמסלק
 וק-אה . מאליהן נו?לין והן טגערהלפבלא
 ומנערה הטבלא את מסלק כה ובין כף שביןלי

 הטבלא להיות חשובין והקליפין ר"צכותשאין
 כל בשבת אבל בי"ט שאמרו וזה . להןבסיס
 השלחן מעל מסלק! בהמה לפאנל רא:ויןושהן
 שפור . בשבה ונולר כוקצה שהן לפיוערקן
 שומטו אלא לטלטלו אכור בכר בוולצלו
 בשר עליו בש.ש בד"א . זית בקרןוממרש
  בשר כזית עליו הטה . טכזית פהותואפילו
 עליו אין . שירצה במעם ומניהזממלטינו
 בו יזוקו ש5א כרי כסלקו הם רנו ועבשר
 ואם . הרבים כרשות הקהן את שמכלקיןכדרף
 . כמקובו מזיזו אינו בו יזה שמא הושעםאינו
 יראה בהם להתר כ5אכתו והלא אסרוולכה
 סוקצח ויש הוא כיאום בהמת שכוקצה פפנילי

 בה שבשל וקריה כהמ גאול קערות .כירט

 טוחתן הן 11שף לצל מחסה בתם לטלטלאסור
 כגתן ויתורך גיפן ולצהרך . מטווסמחמת
 )לרשרוש לטלטל סיתר בבית עסו דיו .סותר
 ועצטות. ו5קלשק בו שצלו לשפור הדין וכןרעי שי כגרף לו  1ePJv ספני נתרצה פקוםלאיזה
 ואעשפ בשי עליו לקצב' העלי אתנוטלין

 שמלאכתן אטי" הכלש שבל לאיסורשסלאכהו
 חרו מקוגל ולצורף גופן לצורף נטולוןלאיסור
 לפלגכתן וטקק שסייחרן חבס.ם טסנומאותן
 יזרע לא בער עליו קייב . כיס חסרוןמפני

 טהטה או יגנב שלא חושש ואפילוממקומו
 כפו כקומו ולצורך גופו לצורך אלא .לצל

 . שמו בו להצףן קיסם ארם נוטל .שבארנו
 לטאכל הראויק הרכים הקסמים מןבד"א
 ההטה למאכל ראי שאית קשה ההןבהמה

 : לקטמואסור

 השלישיהשער
 מלאסם בו לעתית מותר אם בו 84באך)א(

 ישראל לצורך ש5א נפששכל
 אבאר )1( : ולנכרים לו בשחוף עישהזאפ"

 קבים א 7 :ל:4ךגה:לךער
 ייכף לצתיך שאינן הרברים דין לה( :כלים
 והבערת כררוצה לנפש צריכין אלאנפש

 הכלש את ולגמר . כנגדה להתחכםהמרורה
 השאח דין )1(אבאר : הבית וכיבדולהריה
 הוצאה עירוב יש אם אבאר )ז( : לצורךשלא
 הסתנפן דק אבאר )ח( : לשבת כסולחט
 שאים טה יין . לחברים בייט שולחשארם
 קקיחץ וכן . בירט הרלף מפני וסצי5כטלטל
 חכתוב שהתיר אע*[ )א( : בהסה עה(וקרצוף

 חוץ אופין אין ולפיכך . בלבר ישראללצורך
 עיסה לו ה'הה . הנכרי יצורךמבשלין
 ספני אורם: אופין אין הנכרי עםביותפות

 . ביכה לחלקו לו אפשר שרדי נכרי שלהלגן
 טוהר הנכרי עם בשותפים בהפה לוהיתה

 בשר לכיח לישראל אפשר שאילשוחטה
 ישראל של הכשפהות העברש . שחיטהבלא
 שאינן הרברים להם יבשל ולא יאפהלא

 בקהררע מחמתן ריבה . לישראלראיק
 סוחר שהוא לי היאה ותנורויבמשארותיו

 את לפיס  ואפשר לגבראל הכ5 וראויהואיל
 עכרם3



 הודשעביה9
 לו אץ 881" אתים בדבר" ושצחותיועבריו
 שסכל שסה לו גיזדסן ואנשר ולא"יעכשיו

 ראדון עורונן דברים בשבלן18לרבחז
  לאכול דרכו שאין קיצר פת להןלאשת סי ויש ואסור בה וכעצא כנבמה4
 העברט.  לצורף  בפירוש במיפה זה חזריצמנו
 על  וסוונה:יו "ט קורם ישראל עם המקל"?ניי

 . שבארנו הוה המצם  טן  לווזיר אפ42ייש4ר4ל
 רדם  אופין אין ישראל של ובתמתובלביא
 ישראל נפש לצורך אמא הכתוב התירעל4

 להיכף . לכלבים ולא לכם לכם קמשהקח4ומר
 לרשות מרשוה ותבורה תבן משניאץאק

 נסורה מלאכה שרוהוצאה לגרגרנולהאכיל
 לבד הטלטול אלא אצלן התירו ולאהיא
mnrבזמן כלבים עיסת . סופרים טדברי 
 שיש והוא ב'"ט נארית לרועים ראומהשההן
 רצה שאם הכלבים את בה לפייס נבלהלו

 ויראה . הישראלים לרועים כלה אתמאכיל
 בה לפייסן נבלה עכשיו לו שאין אע"פלי

 דברים או נבלה לו  שתרטן ואפו%-דכאים
 לפייסן שאפוראתריס

 בד"
 מוכנין אין )ב( :

 בשבילו ירבה שמא חוששין ביים דגויאת
 ראויין שאינן דברים עצפה בפניבקררה
 לו 9יתן כוהר בי'ט אצלו הנוי נכנסלישראל
 אם לו שחומר וכלבד לעצמו שרפויןמגטה
 אבל מוטב לעצרנו שהכננו בכה נוחהדעתף
 הש . בזה וכיוצא אפשר אי פחמתףלצגות
 יכול אם  שאעפי"כ שאפרו דפתריםסנדולי
 לברוח יצטרף שלא כרי ישבט סמנולישטט
 לטרמל התירו שמדוחק . בשבילוולטלטל
 ולא . ישראל על מזונותיו שאין סיבשביל
 ביד לפניו ליחן בשבה הגף את מזסנקפטרו
Nbaלעצטו נוטל והוא מקום 6 שמראין . 
 וכיש כן לעשות הקרואים ררך ושאין ליויראה
 עליו תבא האקיר ושט . בעכוזםהתירו בחזי שאסרו ומה ריעה בת  שאעהלבוזתה
 'שראל אצל נכרי נכנס .ברכה

~yD1 
 אצלו

 רושש ואינו הנף בו  ששהה הכוס אתפטלטל
 שאינן אע" נסך יין של כוסות עכוריטעמם
 לפי בהנאה אף 41וכורין כלל לישראלרשויין

 אצל הם ובטלים כלום חשובים איןשדהטוורין
 את זוקפין לג( : הכוס ע"י ומטלטלי,הכום

 ואפי , . דגר את בה להרליק ביו"טהנצורה
 . בכלים  וסחירה במן שאין לפי הלוות שלההש

 כותר רפויין יאינן רשיין חוליותיה א?"ולפיכך
5

 נשרה ברפויה וכיש . בשבת לטלמלהאפין אסתי ג'ק שכיוצא אעקש . בירטלזיקפה
 4 ויראה . אותה זוקפין בשבת אףשהקש
 לתקוע עשויה שאין בסנורה אלא אפרושלא

 אסגר חוליותיה לתקוע עשויה אבל .חוליותיה
 מערג שע.פאן וחלולין סתוסין נרות .לזוקפה
 וכן . ואסור כלי ועשית היא נטורהמלאכה שי בהן להדליק לשנים אותן חותכין אין"ם
 לו לעוצות בידו יתקענו לא יוצר שלבצים
 (~Pg אין . כלי הוא עושה שהרי קבלבית
 סהבהבק אין ביעט לכתחלה הפתילהאת

 ע"ה שהוא ספמ לכבותה כדי באויראותה
 ואין כלי. עכשו עושה שהוא ועוד .פחם
 הטורה ביי פמעכה אבל לעגים אוההחותכין
 באכצע וסרליק נרות  שתי בפי ומניחהבשמן

 הנרות בשהי לשנים נחלקת הפתילהשכצאת
 בפתילה פדליקין . לשניהם שצריךוהוא
 הפתילות כל . מע.ט מהובהבת וראינהאעפש
 בשבת בהן טדליק'ן שאין וכאכרו השנתים~כל

 שאין לפי שריפה מתמן חוץ בי'ט בהןטדליקין
 א5א בשנת אסרו לא . כי"ט קדשיםשורפין
 סותר. ב"ס ולפיכך הטיה לירן יבא שלאכרי

 ובכלי כרגל בין ביר בין הפהילה אתסוהטין
 אע"8 באוח להרבות השרוף ראשהלהסיר
 ואים הפתילה מראש שמסיר מהשמכבה
 . לצורך כבבעיר סותר לצורך שמכבהחושש
 שהמסתפק שבנר Icen מן מסתפקיןאין
 ח5י6 ארור ולפיכך ככבה dleo הרבטסנו
 סן השמן את למשוך כדי הנר אתלזקוף

nSsnenא' בנר בפתקות ולרבות . ומכבה 
 שהוא לי יראה בארה לרכות אם דולקשהוא
 בסדה-ה עציי וכפרבה לצורך שזהחתר
 : חמחרה ואת הנר 3ת לכבות שימהרואע"פ
 נורם שוה אשר זה הרי כנויו לקרבואם
 ש..תברר אחר . נפש אוכל לצורך שלאלכבוי

 הכבה טשים חייב שבנר השסן סןשדמסתפק
 gff ואפ" ביצה של שפופרת בי"ס ליתןאטר
 שתהא הנר פי על ונקובה וטמן פלאההרם

 . בשבח שאסרו בדרך הנר 6י עלכטפטפת
 מתחלה היוצר והברה הרס של ה"נואם
 "ט מערב אציי הנר אח כניחין אין .סוהר
 במלטולו שסותר כנזוף הוששין אילן גביעל

 בשבת קן :ז4ן כה באילן ישתפששמא
 אהלן נטי על שבת סערב הנר אתשסניחין
 יבא %א בשרת הנר טן הוא ברלשהרי

4ה:תסש



 81מא ממטדעישוכל

"~twb"מד 
 pdi'rb שכצהר 4 יואח .

 טדרשחע ובכתי כנמיות בכתי: בליליתער"ן
 נרתע אק .ם ש היו' כדו' צורף כאן ~וושחזרי
 ושתקז להתפלל העם שם יתאספו ל8רולע'

 שלא החער' נפש אוכל לצורך הבערהוצהוושרה
 זה חפרי קצת ר,יום צפיך 2דש כללצודך
 בהם שאין וביכים . בה לקרות ספרבהיצאת

 הנלקידן חר,טי' תשכים כלי ~ן : צותוסונעין והבאלהר*קה לרוטר %אכמיןעלאמר
 שק טבילה שצריכין אינצ'סבות

 מממליי
 ומדק

 אלא כלי כטתקן שנרזה לפי בייטוכתחלה
 ט דיה מ לרלי רישוי כלי הואאם

 מן מש וקיהון כוס מסלא וכן . טאויוהוכשר
 כוכשרין הן והרי  לשחוז שמגהר אוהטעיין
 אכורק אלו דברים 12אק לי ויראה .כשלעץ
 בני ש5 שדרכן הכים מן ינ.טל ברולהאלא
  לשהותארם

 מרי
 והטביל עבר . לרגליו לכביסה ,נזט5נדיה ns~v בקץ שאף אפשר .

 ישתרש ובשוגג בשכת לוטר צריך יאקביש נדן ישתמש 5א נכיר כררכן הסייםאת
 קעכק 1Nff כ"ט לוטר צריף יאין נשבתבהן

 אים מהמס לק( : טזיר פשום שוגג wa'בכהצא
 לשתייה ראיין שאינן טים ואפ" לרנליוהטין
 כה בכלל הו8 ורד-י נפש לכל צריך זהשרבר
 'nvP נפש לכל יאכל אשר הכהובשאטר
 בהם לגהוץ אסיר משם שריויו המין .5כם
 כל לוטר צריך ואץ אבר אבר. ואפ" נו16בל
 רוחץ בץ זה ברבר הפרש ראין . ביהרעפו

 בהפין הייו וכן . בקיקע רוחץ בץגכליפ
 רוהץ שבר, סערםשהופנטו

 בד"
 פנ'1 בקנת

 . אבר גבר אפ" נופו כל לא אבר ורמיויריו
 ש-סהר הנאטים הורו סעהם שהוחסוחסון
 ארם רוהץ . הרטש אינו גופו כ5 בהןרוהץ
 והורו . ביט לודר דו"צ בשבת טבריאבחכי
 שגומר סי דש בסנופפין אפ" ק:סיהררבותי

 ואין ס-הוין ואין . עיקי והראשוןבטנופפין
 ניש בו רסוך  שמן מותן . הקיכע אחסכין

בסרר"
 גהל', ;בי על ואפי' ראשין בנלי אפ4

 בכico 4 נוזנין עביין ביטבת כן שאיןסח
 שכלו להשיר ואפד מבריא בחטי אףראשק
 שאיןכלי כותר ש.י בכלי אבל כבשלראשון
 בשולו.ערטק אינו iCW של והפשט טכש25צי
 כנגמר ערטין אין כונרה. להקתכם טרור'ארס
 למשנקים איא נפש לכל שוה וה שאיןביש

 . שטר %ש מוחי. שלא הא מ4ד תוייי
 בנטים גבי ע5 אורע. יכפה לא שמעמרס4
 סחיר  שהרי הריח אח שבנרי .מ"צכרי
 להריח בעצים עם ארם טמ5טל .בבגדכםריח
 וסורח יסרטן ומוללן לחולה בהם וסניףבהם
 את למבר שמתר הנאטים הורו . לש-דוםיר טהן מרשהן ההארע ונסין קשק היו שפיליבהן
 סותם שתכפן שאק יבר שכל הגומותיעיה בפשל אוששין ואין ביט ואציל בשבתהכית
 האמרגן וקליפי! וזורורות עפר 1%aואע"פ
 את לרשעת מורשע טוצשין )ו( : רעישל כלרף 5ו שהם ספי 21טותר לי יריאהלטלטל

 נ".לגז*יר~ק; .שניי על יי ?ץ את 'לייןרפטי
 דן ושין ליום צורך בהן יש אלו שבלבי

 הוצאה שחותרה ומתוך נפש 5כלבצרככם
 לצירך שלא אף נכד היתרה נפש אוכללצח-ך
 אין אבי . ליום צוקן בו אדש כל נפשאוכל

 ליום צורך בו שאין וכ5 העבנים אתמצואי;
 אוכלש תחתיו 2דש ספתה . נפש לכלהעגה
 בידו 5ההנהח מתער ליום צירך בהםש"ג
 והכלים האוכלים שאע אע"פ ואפשרלררן
 סוכנש ולהיחעם לשערן שצריף מפניבחוץ
 נואק כלים של סזתח . להם יצטרך אםכירו
 זה עהףן בחוץ להוציאו אמר ביט להםצריך
 לר,וציא אמרו ימה )0 : אבנים כההואתאלא
 שנאסרה לטי בחצר הניסלק כמם ב"טבהזץ
 ברבר כבשבה בישט לרשות מרשותהוצדה
 משאץ אין . בר,וצאהו ליום צריףשאין
 ל'4ט צורו בהם  ופאין כלים לחצרמחצר
 שיש כסו למם ומצאה וכערוג ערבו א"2אלא
 אפ.6 בירט הפארא . לשעת והוצאהערוב
 עושה שדיא כדרך יוציא לא ריוםקצורך
 סביה היה כיצד מצת הוא משנה אבלבהול
 ובקופה בסל יביאם לא למקום כמקום ייןכרי
 אפשר אי טום . לפגיו או כתפו על מביאאבל
 . ההוץ סן במביא בריא . מותר למותלו
 ואץ פותר לזוית מו.ית בביתו בספנהאבל
 טשנה אדם יהא לעולם . בי"פ לוזרצריף
 לישא רגיל שהיא מסה בי"ס כמשואוקצה
 בגר בפריס" רק לשנות יב51 אינו ואפי'בחול
 . הח5 ממעשי לשנות ביי פורם הסשאויע5
 יבית לא נהמה נבי ועל . סותר אפשר איואם
 . כבשבת גי"ט חיים בבע*  משתטשי;שאין
 . בועל עושה שודא כררף יעשה שלאיעור
 נשיםך



 הי-שפטדת9ח
 את יכסו 5א הטין מן טים רס"ליםנשים
 בקרה אותו ותביא יפי שמא בבגרהכר

 פעסיס רבד תקשרנובפי .ואםטראהלרשאש
 סבטשזו אלא קשירה שירי ותבאשיפסק
 לה אפשר  שאי חוששת שרנה כדרכהמעלה
 נסקלו דרדור ייצא דסוסא אק . זהנלתי
 ונמצאת סקל בלא לצאת 5ו אפשרובעץ
 יוצא הקמע אבל . לצורך שלא מקלוהתנאת
 . זולתו להלך יכול שאינו לפי שלובמסוכות

 בלתי להלף יכול ואינו רנליו שנקטעו נר31ן
 אין ואפי לפסה כרנלים שהן בהן יוצאפקלות

 ישייי(יךסיין טשד:יף:?ייייי1.!4י:
 ואחד האנט ואחד . בתרגולו יוצא הרועהזרן

 כשאי; בד"א ככסא אותן משיאין איןחבשה
 לררוש לו צריכין רבים דוו אב5 לו צריכיןרב"
 אחד פותר לצבתי הצריכין לדברים אולהם
 שרבים האשה יתרה . האשה ואחדהאיש
 להצריכין

 שככתפיי
 זרושת על י~צאין אותה

 זרועות על יושבה עליווהיא זרועו מניחוהברו חברי כחף על ידו טניח זה כיצר .אנשים
 שהיא ספני כותר באשה זה יבר .שניהם
 נבעת אעו הא"ש אבל . תפול ושמאובעתת
 פעמים . הול ממעשה יותר שזה .אסר
 שטביאי; הבם כיצד מוהר האיששאפו'

 מפני יפול שמא וטתירא בצבור לררושתלם'ריו א'ה~
 ער בפרוצה אותו כ.ן שפול או הצבורהוחק
 ספניו שעטדין הצבור כבור ספניכקיכו
 בי"ס פנות משלחין )ח( : וסותר אותומכתפין
 בין ועוף היה בהטה אף וסשלהין לרעהואנט
 ויש . וסלתות שסנים וטנות שהוטק בקריין
 ועדשים חטעורי' חטים טש5הין שאין שהורהסי
 בהול ואף בסט אותן לטלין אפשר שאילפי
 נרנין שאין וכל לאחר.טריגה אלא ר4ציקא"ק
 אוהו משלחין אין שד"א כטות בתו,טטמ
 שאף לי וראה הגדולים טן קית כרברי .בהם
 מהן לעשות ראויין החמים שהרי סשלחיןאלו

 קל' פהן לעשות או קטנה במכתשתעמסיהם
 השעורים וכן וקלי וקמח וערופים פולושאניתה
 . עיקר שזה לי ויראה . הבהפה לפני5יתן
 אום; ואיצ שהוא כממז בחול בו שנאותיןכל

 ראו' שחן ואעוץ ב"מ אוהו טשלאיןלתקנו
 תפלין משלחין כער . ביש בו"השתמש
 כרה"י ולהוצש כן רימזרו ולמה . ביטתפורע
 בנעזגותיו שמתכבד לו ו1א שששתו לפילר*ה

 יבר כ5 יא . ויחם מירך חז הרץש~חנרו
 כיצר . שמן שחףצ את אלאהתירו

 טסני תפוחן שאינן בין תפורין ביןכלם משלדיי
 ולא תחתיו ולהמען בהן להתכסותשהארץ
 אם דבריהם של כלאים בוק יש אפי אלאעני
 כנרץ * איו . בהן ולהתכסותתחתיו להודען  קמותרין שת! סשלחק קשקהם

 הרטירו בחול בו ש:אותין ואט" בתםהמסוטר
 שגזרו התקנה מזני ריח לשלחו שלאבו
 שאים לא אבל ישפור סנדל ס:לחק .עלע
 כשמשלה . לאומן עיין שצריך פפניתפור
 לו שרש טפנו ארם בני לשה עש ישלחלא
 נרוח . לטכני לשוק כסוליכק ונעשו גחלגול
 עא po1 סין כ5 שלה אס אבל ג' יץ א'סק
 עש ד' 14 כסין שלשה דרו ואפ" מותראחר
 במקל הבהמה את כטיגק ואין אדם בני וד'ג'
 . בחול עושה וטדיא כדרך יעשה שלאכדי
 פורות 15 שפיו מי לסכור. לשוק ככוליךויראה
 כפנה הנשם" טחסת יפסדו הס' ומתיר' הגגעל
 אפ" 4נ ענג יושיפף לא אבל לזו" מזויאהון
 יורידפ "*א בחבל ישלושלם ולא השכןבנגק
 ארובה דר3 אותן ונטמין אבל . סולכו'ררך
 אותן כשילין אין בגג ארובה אין לב"שבגג
 פוש ננ היה לבית ההצר ומן לחצר הגגמן

 לעלעול יטרח לא הגנ בכותלי הלינותגררחזיו
 פורח שזה לפי ההלון ררך ולשלשל'לחלון
 ארבע ערעור וכסה ביט הרבה ימרחשלא כרי סרובה שמע"י כשילין ואק . לוכרובה
 קדורה סי דו . יותר ולא קופותותכש
 וטכפיואת . בשבת לא אבל התירו בתםזה ורבי כסוס הפס- כשום כשילין דיבהשאפי'
 טבל של פירית ואפ" הנשטים כפניהפירות
 שם; וכרי יק ביי וכן . ביומן לו רא-ןשאין
 wmimt ולא כרי טכסק הלבניםואפי'

 אכרו ncvll הקמע מטון שלהפסדבנשכים
 אפיי הד4 ת-ת בלי טתגין וכן ב"טואציל
 אפי' . ב"ט ואצילבשבת

 בד*
 רשי שאים

 עויפה הכל- נהטלא . הבית שנף שלאכדי
 גרף . נמנע ואינוושונה

~ff 
 של ועבש רעי

 וכשומא . לאשפה אוהה פתרא-ן רנונםכימי
 טש כעט לתוכן נותן למקום( הכליםכחדר
 לא רעי של גרף להוציא כיהתירו .ומהזיר;
 עצת בפני א.י' אלא דבירו בצד כליעיי

 עונתן 4ין . רירתו ליו המיום שלאכוציכן
 בסגים גרף דוה כיצר לבישולה רע? שלגרף



 9פמב נמש גושדקר
 תשם"1 כלי שם אכנש י1י 5ט שם וףיסחו
 בריא ואושחט רעי של גרף ע4 שרעופתכר*
 לעשיע ובצרף אבל u~a השסד במקסעלא

 יורר ר5ף ויה כשי . סיתר 0שטלהצלת
ש רר ועיט ביע4שך  שכגז יטת4דא 
ש טכניס דחיס כיסס מהסתהצל  כלי 

 כגרף עליו דם-5ף שיח כרי וסטתותשטירי
 ום9-וין כקרצפין . לחוץ הסים ומהויא רעיש5
 עושה פעמים שהתיור אע"פ ב"ש הבהמהאת

 סווררין . 10הר ולפיכך לכך טתכרן אעויגורה
 כבנק שא זה תאין הבשז בית שלטנ4'ס

 : תביד*ן עירובי דיגי בבשת הףכלשער : בכך גזרו 5א ככורו וסשהער"ן
 ערעור וכטה סערבין בסה)א(

 אם אחרים על שמערב סי לנ( :העירוב
 צריך ואם . שחינכה קורם למוריקצריך
 : ncto סי עש ודסזכה . rw-~-ם עעלזהת
 ו5א .ששכח מי או ע.ר.בו ששבל סימ(
 בהתמת לתרוץ פרט להניה סותר אסשדב
 של טובש יסים לשני גליות של טובשימים  שני בק זה ביבר הפחם  יש 41,ם . ל1אם
 אחרים 4 ערבו ולא עירב שלא מי )ר( :דהה
 חצרות עירובי דין כאן יבאר ולא . namועגת
 אחר כל רין גארהי  שכנר תחוכיןוע*חבי
 הס )א( : הראיון בבית עצנו בפניואתר

 לכתחלה אופין אין שבת ערב לרחתשחי
 חבסים הצריכו לפיכף . לחול מ"ט ממרש ?שבה כ"ט אופין אין שיאסח כרי לשבתסחט
 עליו שמוסף לנזכר אחר תבשילדשות
 עירובי הנקרא והא לשבת ס"ט ואופה 5 :וסב
 שמא ס"מ כן ונק-א 4;עבש

' r r -  

 ט1יט
 לשבה סים ונבשל להבין וו יום הקיוו;חאבה
 תבשיל . היום לצהרך בחט כגאל ש-ואכררך
 בין צלי בק סבוש5 בק שיי שכומניןזה

 א1א צריך ואינו מעושן אש' כבוש כין,159ק
 ציכיו כל בו 5עשג'ע ע5ין' וסוייף שירתבשיל
 פת להניח שנהגו אלא לאפות בין לבשלבק

 סערבין אק ולפיכף . ר4ת את בו4:ת שראוי יבר על אלא סוסכין שאיןידוב משום עליו סוטכין 1 א לבש הפת . לוהבש
 סערבין . בפת סח אילין שאיןבריפות
 אפ" ולפיבף . 5ל.ת בפין וק 911בעדשש
 שמנונית . בהן סערבין קררה שבשוליעירמים
 דגים . עליו וסוכך נורח הפנין גתיקהל
 נים בשלי משום בהן .אין למוחיןק"שש

npmשטום עישון סמך נף גש4 ש 
 גק כהת ח: ערוב ערער תבשף4ןירובי
 כמום אינו וה סחןעהר פה1ת . למ"מ ביןלזי
 שאסרנו זה ושקי . במט בין בתהלתובק

  סערם )ב( * קישר לו אק לטעמה אב5לסטה
 עד aww צ4פ ואע-פ עירו בני בל שאדם
 שרקו שהערוב עליו סוסכין שחשכהלאחר
 וירקו . לו שדמ"ע סי רעת א-1 הטניחרעת

 . עירב שלא בו הצ5 עיי זה ערובשיאסר
 ועל עיי חז דיי יאסר ירועש אגשש ע5עירב
 אק עירב שלא טי ע5 הטערג . silselפלוגי
 תוך עסו שהן כל אלא עירובו עלכוםכין
 חרוקת ערובי שעירב מי ואפי' שבהחוצם
 טז! שלא עליו שסך אינו אצלו לבארכול
 . החומו תוף שהוא על אלא הסתם מןדעתו
 לבא ושל מ ל אפי' פירש אםולפיכך
 סוסכין הן אף תועסין עירובי ידי עלאצלו
 וכרר בע עש נחכה אשו מזכה וכשהוא"כיש צריך אחרים 4 העירוב את רג(ניח .עליו

 כפני הכנעני' ושכשזו עברו עיי חישהקטנים
 כיר האשה שיר  א42זו עע ולא כירושידן
 ובתו גע יוי ע5 הוא פזרה אבל .ב4ק
 טי רש העברם הטפותיו עברו ועשהנרך"
 שלתנו על הסטוכין רגרולים שבניושהורה
 . ידוהם על ט~כה אינו כקטנים הןהרי

 142ע1 מי וצם והיה עירו בני כל ע5הכערב
 ושכח לעצמו סערב אלא עליו לכסוףרגיל
 שסרובו ע5 לסמיף יכול הוא היי עירבולא
 א'לפי פעם אלא שכח בשלא בךיא . זהשל

 פעם מגור פעם שבח אם אבל הו'ששדגנ
Ptne'הפושעים על המנית דעת ואי; הג . 
 הפושעים על המניח רעת היה שאם ליויראה
 על באקב"1 סברך העירוב את המניח .מוהר
 שרי יהא עירובא בדק ושמר עישבכצות
 לכיפא ולפלו' יפלו או עירי בני ולכללי

 מיוחא צריכין כל ולמעבר ולאטפגיולבשולי
 ולאהלוקי שצ"ל נאון וכתב . לשבהאסבא
 רפא אף עירב שלא שמי ולאפיקישרגא
 טי יש . לשבת מחט רגש את להדיי;אסור

 ודברי ולהוצאה הנר להדלקת ולא .אכילה לצרכי אקא עירוב הצריכו שלא שא'צשהורה
 שיא ער שאבר או ;ירובו ונאחלהבמילין עירובי הם4'יה ):( : עיף- לי נראהשאון
 לא הטסי' :לא וער בישל שלא ופדאפה
 ונא רז יא עזיו יטמץ ילק יבשל ולציאבה

שטייס



עכדתחוישח
 סש6 לו וכשבשלין אופין נפשרים ולאלנחרים
 תיר ה דצריר . חשם לייט ד"א bvanחבל
 . אסיר העוים מיום שלש*עוים ושבדלשבת
 שלא ער ושירובו ויאכל בעולזו ריזדדלטיט
 דגיהו ולא וערוב הניח הש שסח . נוכרנטר
 לא ולפיכך נחסר. וקפו נאמר דשנו אגוריםלו

 אחרים עין וכן לותורים. יבהיל ולאיאשה
 ערכה הוא וכקר כשלו לו יסבש"ק .ששק
 וכבשלק אופין ואחרים שאחרק %vכקבה
p)nwלהם להקות אדרים שם היו לא. . לו 
 אופק לאחרים קמחו להקעת רצה שלא אוקטתו
 אולין א' קףרה לו ומודוין בצמשם א' פתלו

 לי יראה . הנר אח לו וכדולקי. )קטן(שדג
 בצכצום כן לעצטו וטטטין אופת ד1אשוף
 . בשבת יתענה ש5א לו רוזירו הייו.סכרי
 לחבירו פ'יט תבשילק עירובי אדםכניח
 גליוה :ל טובים יבים ינני כיצר .וסתנה
 עוטר עירב ולא הנכח טלפניו לשבההסכוכק
 אין ולמוזרחול קרש ויום אם ואוטרבראשון
 קרום ולמחר הול היום %1,ם כלוםברברי
 ולבשל לאפות 6 סותר יהא זהבעירוב
 בד"א לשבת פיט צרכי כל ולעשורורהטסק
 רעד של י"מ שני אבל גליות .של "מבעגי

 : להתנות לו א"א ילפיכך - הן אח'כקרושה
 בד"א . כותר ואכה ועבר עירב שלא פי)ד(

 העריב אם אב" במזיר בשיגג'ואפילובשעבר
 כרי לי"ט לו הצריך מ; יפזר הרבה לייטהשה
 אוהו ק'נמין הכנרוי לי.ם ואומר לשבהלקוהיך
 ההכירו שהרבה אסור שהותיר מה כלהזם

 ליימ ובשל אפה , המזיר כן יותר'בטערים
 אצלו לסעוד אהרים אצלו שיבאו סבורהרבה
 רפורמה כאן שאין בזה כיוצא כל ובן באוולח

 : לשבת סותר שהוהיר פהכל
 יש אם בו אנאר )א( החמישיהשער

 ביש ונולד מוקצהאיסור
 או הורה דבר אסור אם nYptD1 לשאם

 : ספקו רין על לעכור כדי סופרי'סךברי
 עכו"ם קצבין שטביא'ן בהסות דין אבאר)ב(
 הביאום אס יודע ואינו עזראל שי לכקי6;בקט
 המוקצין שאר רין וכן . 1~1 אם לתרשםויץ

 עצמו ע4 שאסר סי ורין ביט פריפהשאיית
 עליו נשאל ואם לאו אם לטלמלו סותר אםדבר
 אם ילה לא אפ" כותר אם לו ודוכה-לוזכם
 יום ורין עעבף של כולפ ושילכתעליה ויוני שובף יוני מטל רין אבאר )נ( :לאו

 תזהזץהרר"האות
 זתרצ~"

 העוטפן שהש"א
 אפה ב,יט שסלד עגל ידין . בים הע:ףםמן דגי ובחג' ומפקיה ביעט שנעדה ביצהדק אבאי )ר( : סתם שיקסה והרנ~לת ב'1"לנרל
 הכמסהר% שמלאכות אבאר )ה( : בישםש._ולר
 סופרי' מדברי sre" הנכרי עי אף5עימוהן
 אע'פ2שאכרו )א( : תורה מדברי אפ4ופעכ"
 קשה אמיר.ן ב'*ם בשבת ונולר מוקצהשאין

 שהשבה לפי השבת מן יהר ביעטהחסירו
 ואם ק5 'ים אב5 בה לזלזל יבאו ולאהטורה
 1 . בו ח61ל להקל יבאו לו סתםאתה

 לא ב'שש אפרק והנולד שהמוקצהשאסרנו
 הלכק לפי כופרים מדברי אלא דיזודהטן

iP'te?לבא קרוב שאינו ברבר בדשא . להקל 
 בשל לינע קרוב היה אם אבל הורה אסורילידי
 חורדך כשל להחמיר במפיקו אף הו"כיןהורה
 ולעופוה לחיה רשהות או מכמורת פירשכיצר
 ואינו ועקש הוה בהן ומצא השבים ילכהרמש"מ
 עצזשבה:הרי לאחר מב;רבאו ניצדויורעשו

 שחרס 5פי כוכנים מפק שהן אע"פ אשריןאלו
 היירה את לריזיר הרבר ק-וב כן כתיראתה

 כ ואפי' . בספוקו ההכירו ולפיי ד"תשאסורה
 כבערב מקילקלק והרשהי הסכמור' מצאאם
 כבזרה נתלשו רא בידוע כותרין אלוהרי
 רוצים כל . למעלה וכ"ט לנדו אםבלתי
 לתססן: דן סוכנים ביותר הרמוביןחאפ"

 תחה להסיקן ראיין אינן בים שהרסאע"
 גדול להשק הן ראויין עצמן בפני רוהבש

 הן סוכנים כלם ולפי' יבשים עציםבתערוב'
 לא הבקעה את סכלמלק אין אבל .להסקה
 בה לסשף אפ% ולא הדלת אק בהלסכוך
 אלא העצים נלא,:תנו לפי הבנינו קדרתאת

 בדשן בו לצלת עץ כקל ארם ניטל .להסקה
 בפץ 6 חבש ת'-ין להסיקי רראוי יבשבשן
 עצה בפני לרסק ראיי רטיבשאין א3לעצת.
  בהערוב' לצלה שמוהר ~1R Tra?' :איןאמוי
 לבית תכ:סאש, לא . בו לצלות כהרגהלקו
 נור שב- דיש בו לתקן אוי טהן מול להעצים
 העצם נחנו לא לכך כעולט הוכן אבאלא
 ההקן טעישט שריתקן אור וכן : כהסקהאלא
 שהוא לפי בו מסיקין אין בחם ינכבר האשבו

 כל". ב3:2רי ואיןמכיקץ בכלים ומכיקיןכנילר
 כין פע"ט בין ועטש היה בהכה א-םשבהט
 את ושודזשין כדוקין אין )ב( : יריה אםשוגרו ול"י כלבו לפזי o-yo בני ומשייךבי"ם

הברגשת



 86מנ ונוכר פקצהק

 אבס . מקצות שק לן"ביבא.דטינרית
 בקהות הן יאלי . הבייתוה את ן זשוהשזמשקץ
 לטת ובאחז להחום וצץ וריעות שמזאו'נ5
 אלא רגיקצה קא.ן בארח כבר . לתהוםתוך

 זלפינף . להקל במפיק 0ופרים'!דילכיןמדברי
 והובאו אעשפ יירא' 6מן4 בהמה והב"גוי

 אטרום לחחף חוץ שלנו ירדן אם המהא'לצורי
 אפ" גוי לצורך הביאום ואם . סוהר ספקותם
 ישר' בשביל שהבא כוול שרובעוש בעירסתם
 הרוב לצורף  שכבז' וכל יחשך לנפרחי כותרזה
 רעץ ללכת שדרכן היועות בהמ' . מבשהוא

 שמא אוסר אוני ff ב בעיר ו:כצאולתהום
 . ומוחרד לנו לריצה 711ץ לתהף הכניסןמבערב
 הכניסום מבערב ומחזקה בבקר השודש(יןוכרש
 שהשש כרביתי ל4מ ראיתי ולא . דן?הוםלהשך
 לגיזהה ורהל לדלגה העומדת העז . זהלדבר

 הטווהדין ופייי,ת רביצתה עדהרהוהרנגולת
 .אסורין בירט "0ה לחו העומר" ושוריםלסהור'
 שצענו הבד . ב"מ כוקף שיש בארנושכבר

Sוכן סעף הקורה אח ר cttite זב חץונע 
 בין ראף שאעו מא נילד 4ףדקרה

 ביים ולפי . לכשקה ולא לאכול לאמשף
 ואיןנולר בי-ם ומשטלר נוהר ובשבהאשר

 אסור -רה לס ועיסדות הכרוטהבשבשרם%ות

"05
 הרגים . אחר קבת א% . בש

 שחן וכסין פעמים למהורה יעין כצ עהמלוירן
 :סאכין ' רב(ץצלא הערי בחע וכיוצאפפרחולאף

 בשבה אבל . סחופן מ-מק ff'1 הן ןוכוקצ
 פחסה אפ" בחבת t1?Q וזכין ל0ל4לןכותר
 ש-אויה והוא כלבר איטר סחטת אלאסינוס
 אכל היה . באוההעגת והרליקו כנרבימים
 זדתון בהן והותיר בהול בענבים אובתגני'
 כחן לאבול ואסור טוקצוה אלו הרי לייבשןלגג
 בד"א ב:ש0 ואצ"ל אמרו בשבה . שייבשועד

 בנהים מסרהבות שהן ם(ני ןבגרונרו'וצטוק
 שר*ן רות הפ שאר אבל כהן רננתווכמלק
 טאלק ואק ומהדץ בלתי' ס0ירק ואקליבש:
 *0.. שכת.ולרוני לר"מ כנעצה FSO1 pA~דע.תו
 . אדם בידי נכרו יאמלל . שכיס ביר' נטרו .4וא

 טע.רו'. לעשותן יגג וענבים תאמם העלהגער
 סייח או כעגם לאביל' ונראו יבשו עתוצמוען
 לאכילה רשוין היו ונא המששכה נדוצואב"כ
 . נ-מזרין אלו דוי בראו ונהקנו חורו בסםובו

 שאץ שצול אכוה לאכילה אץ רבר. .שצים בירי אלא ארם ברץ תלוי ~ra שאקואעש(
'melo

 לחש-

 גרגרה נפטרל. *1(סר ויפ שבת
 n~pe הזם מבלז וש קצת עגת'יב2ףממקע

 גן אוכלין rw ויקצת כן כעץ חוכליןאנשיע
 דמינן ואם שבערב הוגעה צרינין אלוהרי

 לאו ואםפהזרין
 אסוריי

 ואן  נייבש יוקצה
 ור(עכ4' כהז'.הכלים  סבער' בו סכיריןהבעלי
 כל מהן ארם ועהפה רבר לגל אותןומלמלין
 לר;,2זעת אלא ס רג5 נתט לא אוכה ואקצרנו

 ר;סרש. באגופם ססיקין ול(י' לאכיף/ור,אוכלין
 ולנרעימוץ בקלפיה קן סם את אכ4 אםאבל
 ג*0 נשברו בכל". קין פס וכן כנוול. שהןלפי
 והשכרים בשאון ברקע בשבריו כדוקיןאין

 היו אם אבל דדאשוגה מלאכתן לכעיןראינן
 כרעיתן הן הרי היאשמה סלאכתן לכעיןרארין
 פלאכוק iYD, איורן . בהן הריקין הן םוככל
 זכיכית ושל מקופה לתוכן  לצוק  וווזווזוברי
 2ר(%*? ערכה שנרי אכל שכן לתיבהלצוק
 לכט*ע זכוכית שברי ההכות את. בהןלככ!ת
 ראטר כלי כתורת אלו יצאו כבר הפך פיבה!

 כשכח אבל ביעפ לטלמלן )אפ" . ברןלרקיק
 לכלאכ' אפ" שראיין כל לטלטלסוחרין
 נץ למלאכ' ראויין כק טעייה נשברו .אחרת
 !ץ וודוי מסיקיטבהן למלאכה ראוייןשאיק

 זרן 08 הקררה ואה רם-לת אה בהןלפסוך
 טפט ש4ע אסור יוסרת לסלאכה אפ"האויין
 כותר. נעזרת למלאכה ראוין !אם להמקה.א"א
 יאיש ובלכד בכלש ססיקין כשצמח .עליהם כ5י ותוהת אררת לכלאכה טבערב היכןעוקרי
 ואבלת האיר בהם שאחקה לביז' בדם מהפףיהא
 כסלד הן ורוי כלים שברי שנעשו לפיקצתן

 רימוז נאמר מהפך ד"א ביסור מהפףכשהוא
 ביפ IEnS* יתר מב(" עצים עלירםיבה שאם דל המהבר בשם כתב 4ל דגגידהרב

 *ט( ט-לכף בנ"ב כתב כף סהפף הואשבדוהר
 בץ לטלטל מוהרין להיתר שטלאכתן רגלי'בל

 לצל מהמה העפי' בישם ביןבשבח
 לצו* ואציי

ט י ,. ,.%י-יוי"י~יי,ון.יי  
 אלץ לאיסוראיןסטלטליןאותן ש0לאכהןרגל"
 את טק יצע א! עמהן ל'שב צרע-ה.ה כיש- נופן ליורף . ?y? ויצירך גופןיצורף
 ארם טטל . כהרהאפדם

~rr-בו לחתיך ק 
 לבצוק וירגם ונבעה בה לנור ובנירהדגלה
 שזל בירנם אמרו קירנס אז גאי . אטרםבו

 זשנ בקירנם ' "שפ" נפחים של ויובסועודם
 עשל5פי שלבעצדמלא שרנס אכל .זהמם
~-kW

 כק"ש וי וקובע יזקלקל 5ש ם עלו טקפיר



 הקודשענודתא
 אסרו ברבר כיוצא . ל50אכה1 נדוחדההעת
 לייתרן עמהן מ-4יר שארם הכלששכל

 בין גוץ לדרך אפי' לטלטלן אסורלהלאמתן
nawaשה סהר של כזד לפיכף . בים בין 
 של וככק בי. ששוהמין מברדם ל עוסכק

 יתלקלו א ש[. עליהן סקפירין הבע"מ אלושכל רצעני
 למלשלן שיעזירו המים כל . לטלמלןאסור
 שהא הכקום טן כלבר להטן לא סקוסןלצוףף
 כוליכן בירו שהן כל אלא התירו לוצרע-
 סקום ברחוק זאפ" שירצה מקום אז באישעירק
 וכיצג שגם בה שיש בזמן מרוכה לבית.ופיחז
 אלא יונחה סטלמין אק ריקה ואם . עצלשחמה אפ" אוהה כטלמלין בטדוכה הנרוכק טןבה
 כלים כשאר סיבה לצורך או נופה רךלצ

 :מה שום בה שיש בזמן . לאיסורשמלאכתן
 אלא תימק או ככר אסרו לא והלאסמלטלה
 אלא דיכדוכה נאסרה שלא לפי בלבדלנפז
 . בה וכיוצא אעם שחיקת של זו כלאכהסחטת
 נכצא בכלחכת' היתר  טשמשת היא רויהעכשו
 התבשיל. עם הכטלמלה כקדר' כתירהמשטרה
 בה אק ולפ" . ביעט להיתר טלאכתההמרוכה
 עצים . לצל טחכה אפיי איהה סמלטליןשום

 בסט הדקל מןשנשרו

 אכה-

 עצים עליהם כרבה ההנור בתוף נשרויחס ולהסיקן לטלטרן
 אין וסדליקין. באיכור כהפך שלא כדישוענים
t'P~aבעריסה טההילין ולא שבמיקצה בעצים 
 . רטיט את בו לגבל או ברגשה לכאכלישאף בהבן בד"א . באיצר סתחילין שאין לפיהרובן
 לפי סותר בקוצים ושכעורב -וה בתכןאבל
 הטיט את בו לגבל ולא לטאכל וא ראישסעי
 בי*מ הטריפה את רושן . להסק: הואתשנן
 יראה ולפ.' . אח-,ה מטלטלין אין טריפהנכצאה
 המצא שאם בסקוס אלג הטייש את רואיןפאק
 שלא א5א סמקוכף להדחז יהאצריף לעשייפה
 . זה זרור שחשו הראשוני' בן לא'וזויתי
 לא בירט בין בשבת בין שכהה בריאהבהמה
 שאין כלבו לפני לחתכה ואפי' סכזטהחרזנה
 זו חסרי בהמרו תמות אימהי ה סצ%חם

 היתה כלל על" רעתו עאץ וצכוקקגטיגרוה
 להתכה סותר כתה ולסרי מבערב .שסיכנת
 לכלבים. מבערב ץ ה.ה' :זוכנת רכלנ"לשד
 פותר בשבת כתה ולמרר כבערב ועלה%1הה
nirwויש אבור בירט ב5 הכיבי' לפני 
 הכבר השתשי . בשבה כיקצה ואין ש בשמקזה
 וטלטלו כותר , ביעה בל או בגדר עצמועל

 ל אלא אררו 4,א אהמם אצ5 כסתרשאוכבר

1Osyשה בי! גסה . בט5טו5 לא דבורו וטחכלה 
 לאכיל' טרעהו אותן ומקצה וצכוקיןלגרוגרות

 דוכה11 וה אין ד% . לוק:(אחר"5א
tuneלאן שאמותן גסחוב' בטינן ואין פירס 
 עליה נשאל בטעטול. לכלן ומותרק לחהוכוהרין
 שיא באכילה א(" לו מפזרת בח( אובשבת
 שצריך אג'( . להלוטין כרעתו אות'הקצ'
 הנדר את לפתחו הירועץ והריוטות .דדיוטף בני אף נתרין שחדר* לפי יהת.רולשקר"
 חכם בא אפף נחכ' נררו ת5ה לושתרקק סי יכצא ויצה שאם מוסכת רעתו הןמצוין
 : טמנה רעתו סילק ולחלוטין נררו *להתיר טשי אית שדאגם אס.ר ש-וא ל יראהורוזירו
 פקם שלקחה ותרננית גחרננ41ן אווזין)ג(
 כהן ולנמעט ליקח וטגהר . כסזוכנין הןהרי
 ושרין זיפץ צריכין אין הרדסיאות יוני וכן .ב"ט
 בפרדס שקמר חיה . כ"ט אותן גשוחט:ןאותן

 שאזרי וסע ן צריכ וא-ן מוערץ שלההעופי"ם
 לצורה אפ.ר ראם אבל . בקטנותן כנצוריןהן
 ~nffw ואשר . אסור עצידה ושריךשלל

 אב6 לעיר הסמיך בפרדס גיא . היאדט"קצת
 טהוסרין העופץ'שאען אפי' לעיר סכוףבשאינו
 צריכיןצידה

 דכי
 המהם טן עלקכם דעתו שאין

 טפרים ה עזי יני שובף יוי~י . למעלהכמ"ש
 צייה הן ס-ומרין ובבורות בטפיחששקננו
 קצת ס(רשין או טדרין היו . לציירןשטי
 צריכי ל אב . יציידן טוהר צירה חסיריןשאען
 הוא וכיצר הכוכן מן שאינן טשש דפוןוץ

 נוטר אני גוה חז ואוסר סע..ט ערכועושה
 צריך רוהר צפור ולנענע 5יטו5 ואש חד5:

 דכע . באסה ההחלף שלא כרי בכנפיהלקשר
 וכצב השכי' ולכרו שלהן בקן שווטהור"
 כלן  ע%,ורי' בכקים ולבנון 5בנ" בפקף רי'שה

 לכנן ש מקן נתה5פו עמא אוכרת איןאשרין
 אלא לבנין בסלם כשזורים ומערשבמקום
 הקעי נשאר להן והלכו כרהב שאלורעששין
 שם בייש בי"א . לכאן באו הקיניןהטבעאר
 קיווים שכילו ואעי( זיכנן שלא כאלויחרש
 . ששכרון קורבה בכקה ואפף ררוב ארוהיכק וגןוב רוב ,~ff כקום שכל טהר לחהתה
 ראפ" אתרן כוו, ג' יכצא הג8 בתוך עגי'זיכן

 נעיבת ירי כטקומן זיו לא שהשניםהאסר
 ריוב אצל במל וטעו הוכן שלא אהדביניכן
 % ש ק ח6א עור ולא בסלק ודים יבעלי12שק
 בן וטצא ג' זיטן . בתל ים ישאיף flwמתירק

סותיץ
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 5%י ש11%.שייש'שגן 1%" "ש6ךע:'ש%- ,י4%'"ל"1אי
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 שי ש% א:4 . אץ'ב-"*נ'שש,,4מן'5שח.ע
 נע5ב

 :5ה',
 וה3גכ(ם

 סש%'"4תוענה;
 ך )ל4

 הלבז' שבתחהתה אוסר שאני %.וןד'ןבשיש?
 ן 1נא1-בהתחזני 6 שנש"ינ רט-553מ.4ם 'להם
 ,יה" %% nii*a::.gsl~ea שלא ע%%ח

 6ג' בעיינה;%%( dwK,i י5%ש%אשמ
% ש ט יי1שש%55"%"ע%ישעל%ש%%' יין-6%%%י =י%
 :?rfifi-ini*,1 %ץזין5%ל%קי.%5מק

 ד3-א, א%1"ל"ך3סצא1לש6".16אהי,שע4
 שם בער.ט, וצ(ומלמ אלו יצריםב"ליאש,) כסואן כאלו מהדרין הק פתח כאק5היא
ין'ן4('פ.מ' %) אם אבל אבה הוך'חמשים נעשיםקינים
6ה"

 כרדת אי% קו יידה %ק*(._1ו4י%4 נש44.4 5דהי.אלא ?ש;ן""5%א
 -LT_-:,א6"ש"אוץ

 בין בוניו., בק: ד' לשונסוליכק(שהו;'סי%נךי שועד של '.,סולם אכה
 גגו ל114י"- ,. יאסרו וגמא רישויין וזלןברוזתי
 אלח ילאועיר ברהט-. יאפה יא,-יליןמ_ של סולם א% ; עליו מוכיח עשובכו צריףהא
 . : אמר לקק טרללי גהר ן%4484ד1שיך4

 64ו4להפפי'-כתרנגולת ףט יםם8%'ג'לד('1ףצץ

 לאכלהצר שאסי141ייש%ק% בשם? בחלוליהן מגצשל- ) .העיסרת:ל64יץ"

 שנייטק . ליי מנינהאקבת'
 (,-_ן(ס28י,%4ש4.4יןה-צ

 4*4 ' =י (4'4

 ,4ן,:"מ%- 4 י,%'%%44.%8ישק
 יהיוולטעסאיפשו5ש5ףא.ונוידת הואאפרוחי הי 4,9 4,5מעש5'"

"btif~ll
 '3*ןהף .ף35"1(.'5,ש4,8 נגמרה

 פ2י:ן :?י,ש6ניל4"נייהון שנו5.גןזיהביצר;
 מצת וטאאו רנר האם במעי ג'סוריםהגמצאקי
 בסט.(% שמלזה שהביות כבר,נתבאר .תדיר
 כשםבפית

 שצמנו"
 . ל6ל6לה' אסתי 3"ביליכף

 א55י 4ע לטל6להלס56טליןואע4[:שאסל
 ן התקבולת; 5?4(1חת ניהנץ: אין אבלל85'תה

 ' סן4כ3וץ 65 מבטלין 'שלוןלקבלילב-יצתקי%
 בי% -אי" ש4 :%)נונלן5תש%שהן%ם

 . כוליי אינו -משת5%'א,לאקש(.ם1תרנג%11ר
 קל בקינה מיקלט 4פי4בדק לפי' . ביוםאלץ
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 ביצה בה כצא ולאתרננולין
 תטרי

 ר,ושגים,
 ,של% במךע סוחרת ביצה בה ומצא לייהבעור
 כצח. %א סבעככ דוה יפה שקדק ואעיפולדי
 וחולא , רובה יצאה סעי"ט בוהלי אוסראני
 בתהצ ן תז?נש',"88יייטה בדשא שחשכה לאמר (ה%ןלה כנולדת ויא יר~4.
 1" ,ויעור גור- זן,יי. ע6ה יצה לא לרמץי%,

 ב,%ה..' שאתיםוליכדאפש-
 בהם גה וטצא השבים ולסחר מצא ולאמעהט
 4ן), בלילעךלהה קג-לקה איסר שאיאסורה

הזליי
 קדגרוקי.א,ו.. לפי רובה בקראת' בץ נם

 אווקה:בל.%,טנלילא נתל% ומוטבסצף'כלךכדנ
 יולדת.. אננן הקרקע טן; 'המפנוה רבג%" ,?ץש בקצה מבערב ברק לא . 5רקשיי
 לוו-'4%,;"מב, אותה פטילח ב(ום:ולפ"אל4
אה%, % שייטדניעם - ,ןךףןש,י4 '1למךפצולמ pan' ואיןדגמצי

-~ti?-Fttש לק"חכב ש81 שוקך 
 ש48אן,יו1. ..41)"[וש'זגיזמן.

bff~bמז ג ור6,,9כי-יי:י%. , 
-noy,לוקתן ויכון וב*,. ,"!גי?1,)מץ:עיבר 
 וצכרי מן .ביצירו

 גליל-

 114,3צ, טהנימ.,ש5 י616
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 חהףצןשעבוי,"א8
 זה ,גרבר ר,ואץמות בכ5 שהחזית האשסר
 ביצה גישם המוצא רק. כת 5ת שדשכפ..י
 נלאה אם בה המהפק תרנגה4ן שלבקינה
 . אסירה % דדי ימ.ם ג' אז אנ היום אושאמש
 זה שהרי השבת שלא-ר ישם היה אםכדצ"ל
 תוקרה ננסרה סאסש משח הורה בש.ספק
 דעלכא יט ב אפ" אלא תורה רבר ואסוריה.ום
 מכין ה סתירין לו ww רבר שגל לפיאשר'
 ביצה רבריהץ של בספק אפ" להום-אבספקו
 כו* באלף ש:תערבז ביטוטו45ה

 אטרווז
 בטל אינו באפף אפ" מתירין לו קז.ששכל
 שחירה סי יש באחרו'  שנתערב'שמיקה

 בשל וזפ" כפיק' ספק שרגא לפינצתרחז ש:*
 יש וגיפף לניקל ספיקא בספק וצלכקתירה
לו

 'כתיריי
 שעין בזו גס ששמר מי הש .
 , y'v- 5י הראה ורואשון . נלברההערובות בספקי אלא להקל ס".קא בספקיילכין
 כל באחרים וכאלו באחדות שנתערבההדאה

 ספק כחן יש שהרי ושהרוה השגייטבהערובת
  שנשרו פירמו או עז-ם . להתיר אלובספיית סיפון וכן הקערכם מן רגאוהספיקא
 בירט שנשרו פיחת וכן בלט אפייןנזזכה
 וי'מ עהשבת כסי זה ש,-וי בשנתישורין
 שסלד אפרוח . ברין וא'% לחבירו ר.א'יצנין
 עליו שיצאו או ביום בו עיניו הכתהוביזם
 ביה( גו לרי;ירו שרירה סי יש עכוכנפיו
 . לו שנהחרשה בשקיטה עצנו ומהירובארל

 אוסרי אס אין הנא רסוקצ; חסרושצאונים
 לאסורלפיכף סוסנין אנו ועלמם . כזההגאיל
 3ין טלפגיה בין לו רגמוכה חמבתיאש

  ,טא-ן בגיצה r~a אסור 3זה נולדהסלארזריה
 ונתברר 3.'ט ש-51ר עגל . לחצירו מכיןוא'
 לאכילה עוסית אסו רהבה אס חרשיו לושבלו
 . אמו נב על כצכן הא עוזרי אתר א הץף

 אמ סאת-ו 6 סמוכה שבת היתה אמלפיכך
 סותר כבעש שחיה להלה בשבתוכקטו
 כבר חז הכין ירט שהרי באוכצחלבריא
 לשבת כמשיר זה זה-י לשבה זל"לעצבו
 אכור מלפנס לייט דנסוכה בוכת טלדטהר
 אפגר ;א. לעצמו הכין לא שבשבת לפיביט
 למחרתו חסור ניסי שנסור ופל ישורכם*

 ש,יכוראחר א5א 5עצ( הכין שודטבת4%י_ בזו: גס ומ;.רה טי ויש . לחרירו כבכיןצנרורה
 רעלה לו יש ואם . לסוחטן אחשד ש4י לוגרם
 -ב"וכצא לבריא אף וסוחר . מוהר כיהונשוך

 מה הסר פן ב,ש עד(כר ושל רבריהםיריי
 טכני שדוי אמו אגב מוכ! דיא שאףשהר

 שחש שה sixseb . הא שלממכשהשא
 טדויה.שחץ עררי פתילה שעץ . סיכןשיש ונד הם6ע3תוף הסוכן כרכר האםבמץ
 שאשעתח4ק ש.זהה טי יש בשבת שכסשמן
 )ה('4מ : 5-ט רגעה שבת כא15 זה שהדיבירט
 -שרל ע5 הוטה עבד וננתר דיעשביםנרים
 לישראל מלאכה עושין אין תהטבים אינןאפ"

 חמתך בן וינפש שם תורה דבר ו-מנשבת
 . הכתוב יבר תושב תר עכוזם בעברוהנר
 שאגף שי"-ה טי יש הכהום שאסר תושבגר

 ול4 . ישראל של שכייו גש:עשה אגשאטר
 השפון הכהוב דבר ,א ם שכןיא . כן 5ייראה

 וננחמה העבד וכן . ושראל אצל שכירכשאינו
 אלא הכתו' אותן אסר שלא שהורג מרביתייש

 אינן אפי' א5א כן לי יראה ולא הושב.יבשחן
 שהעבר לי ויראה . ישראל כישתושבים
 דוגרן בלבר רבן בטלאכת לאוהאמה
 סלאנה שעיקרן אלא ישראל לכל אלאהכהוב
 חסור עא,טראל טלאכה כל . בתך כישר'לעצמן

 לעשתזה לגוי יאמר לא ונשבת בישלעשותה
 כהוצטו וגף עשאה . שבות לנוישהאסייה

 שלא למנעו שצריך לי יראה ישראל רעתעל
 אלא עושה הוא עצמו רעת על גיאסרו

 אל ח אצ"ל לכבות בא שאם בלברברליקףז
 נוכל לא לבהמהו ' עשב הגוי ליקק .תכבה
 כוקצים אלו שהעשבים לצי ביד ישראלאחריו
 15 אסח- אלא עוד ולא . למלמלך ואסורהם

 ב'-נהו כעביר שאדם על'רם ברנתושהעמיר
 . אוכלת והיא בשבה טחוברין עשבים נכיעל
 ש"א הושש.ןואין

-~ayt 

 אק טלל תירה של באים%-ין הן זריו-ןשהבל לפנ" ויתן ביר ויתלש
 יסכה כסא השקצה ער בהטרו סעסירארם

 ברססו בפת ריא עוטה אבל . ביריוושלטלמ
 מים שסילא עכושס . מעצבה אוכלתוהיא

 העכהם דיה יחיאל אחרי משקהלבהכהו
 טיס שבילא או שחט:י' וליקט ישראל שלמגירו

 .  יע4יג5 אחריו ל יחו ולח ישקה לאלבלימתו
  יש8-א5 בחיל לרבות גו שיש רבר בכלובן
 ן יולאט ישראן .גפני יפלא ז% שילקשודשא
 העכו"ם עשה . ישראל בשביל "haשדא

 בה לרבות אפשר אי אם עצכו לצורףטלאנה
 בפותו להש;סש סוהר ישראלבשביל

 אחויו יחי בו *רר כבש ה;כו.ם ערמהכינר .וגי
 משתטש לעצמו אז.דמר ד4-ליק וכן .ישראל

 לרנני נר . למאה נר. לאיד ור ישראלבו
דבריך

 נאה-

 : לנתיבתי
 ושקידש עבוריך ספרנקלס




