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 ל~ג דף ביצה במס~ תנן בי~ט אש ~מצאת של האיסור ושורשהדין
 העצים מן לא ~אור את מוציאין איןע~~א

 ול~
 מן ולא האבנים מן

 מן ולאה~~ר
 ה~עפי~

 ומשני טע~~א מאי בג~~~ ~~ם ופריך המים~ מן ולא
 לשון על הוסיף ה~~א מהיו~ט ב~~ד והרמב~ם ~יו~ט~ דקמולידמשום

 הותר שלא ~ הטעםוכתב המשנ~
 ביו~~~

 אש ל~~~ציא אבל מצויה~ ~~אש להבעיר אלא
 וכתב ~כ~ל~ מבערב אותה לה~ציא א~שר שהריאסור

 ~רה~~~~
 ~~והטעם

 הקודש עבודת בס~ הרשב~א של ל~ונו וזה ז~ל~~ הרשב~א ~~כ כתבהזה
 ואפש~ מוליד~ שהוא ~~מפני ו~ אות ה~ניב~ער

 לו
 יו~ט~ מער~

 ע~~ל~ האוכל~~ מכ~ירי ואפילו אםור נפש אוכל ואינו ~ו~ט מערבלו שאפש~ וכ~

~~~~~~~
 תק~ב ס~ או~ח

 כת~
 ~של כוונתו ~נראה ~ הט~ז זה על

 הרה~~~

הנ~~ל~

 הרמ~~~ם בא דלא
 אל~

 אלא נפש אוכל זה דאין להו~ות
 אפשר אם אסורים ~שירים ו~ל בערב~ זה להוליד לו והיה נפש אוכל~כשירי
 ולא נפש אוכל דין הו~~ל בו לחמם כדי אש במוציא לפי~ז וק~לבערב~
~~שירין

 וכ~~~~~
 אש ~גון מגופו שנהנה דבר כל תק~~א בס~ כ~~~ש הר~ן

 אין תנן סתמא אנן והא ה~~נ ו~~ת ~~~שירין~ ולא או~~נ דין הו~~ל בולחמם
 היתר אין לאו~~נ דדומה דאע~ג הרמב~ם ~וונת ונ~נ~ד ו~ו~~ האשמוציאין
 אלא בעולם כבר שיש מה לתקן כדי אלא נפש אוכל התורה ה~ירה לאכי
 ולהוליד לה~~ציא אבל ואפיה בישול כמו התיקון בלא ל~וכלה ראוי היהשלא
 הרמב~ם תירן לזה אש בלא אפשר שאי כיון נפש אוכל התורה התירההיאך א~~~ ע~ז דקשה אלא התורה~ התירה לא זה מאין יש דהיינו נפש אוכלשיהיה

 עכ~~ל נפ~~ אוכל התורה התי~ה דוקא ובזה ו~בערב אפשרשה~י

~~~~~
 הוא ה~ור את ~וציאין דאין דהא הרמב~ם בדעת דסובר מ~בריו

 ה~ירה דלא ~~~בערה~~ איסור מחמתמדאורייתא
 ה~ו~~

 ה~ערה

 רק דהוי ~צו~ה ~~אש להדליק אם ~יביו~~~
 ~ו~פ~

 אבל אש
 ל~

 ~~י ל~וליד
 הבערה~לא~ת

 א~
 אף א~נ~ מאין~ יש דה~ינו כלל בעולם ~יה שלא

 ד~ילו~
ז~

 ~~~ הוא~ ס~רא ה~~~ז של
 טע~~א הך דמהני לומר מנלן

 ג~
 ~~ו~ייתא לענין

 משנה דההיא דתנא נ~~י חזינן דהא הוא~ דרבנן רקודלמא
 חשי~

 איסורא

דהוצ~~
 תב~רו דלא ד~רא לו~ר יותר~סתבר ו~~ ~~דאוריי~א~ ולא ~~דרבנן רק דאסירי ד~רים שאר ב~די אור

 ביו~~ הא מיניה דדייקינן השבת ~יום א~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 הבערה של הלאו עיקר ~ל על קאי~רי
 דלי~~

 ל~~~ד כמו ~יו~~~~ כלל
 הבערה על ~~~ייב לא ~נין דבכל יצאת ללאוהב~רה

 ~ר~
 ו~~~לה

כש~~
 ב~~ליק ~ין ה~לאכות ~ל

 מנ~ נ~
 ומוליד ~~~~~א ~בין

שהוא א~
 ה~~נ ~אין י~

 וא~ ביו~~~
 ~לדא~רבה ד~ובר ה~~~ז לדעת

 וא~רינן לחומרא ו~זלינן ממע~ינן למ~ט דאפשרמאי
דל~

 התיר

 מ~~~~ ~~צויה~ מאש ל~~~י~ אם כי~~תו~
 במ~ילין ~ירושל~~י קשה

~~~
 בר~~~ש הובא

 פ~~
 א~~~ה~ של נר להדליק מהו ~ כ~~ב ה~ ב~ה דמס~

 לא אדחזקיה פלי~א מ~ניתא אסור א~ר ~זקיה לו~ צריך ~אינו בטלה ~ל נר~~
 השבת ביום ~~ו~בותי~~ בשל אש~בערו

 אתה א~ל ~~~עי~ אתה אי ב~ב~
 תימא אין ביו~~~~מבעיר

 ~תיב הא קיימינן אנן נפש ~ו~ל בהן ~יש ב~ברי~
 ~ניתא ~ס~בר ודאי דהא קשהה~~~ז ו~ד~~ ~~~~ל~ ~ב~לה של בנר קיימי~ן ~ן כי אלא נפש~ לכל יא~ל אשראך

 יות~
 ~קרא ~ומר

 ד~יו~
 השבת

 ב~
 ל~תיר

 ~~~~~ה ~היא הבערה להתיר ~רא דאתי מלומ~ אש~ לה~ציא אף או~~נלצורך
גמורה

 א~
 משו~ ודאי אלא ~לל~ לצו~ך ~לא

 כתיבהלאו דב~יק~ דכיון הירושל~~י דסובר
 ביו~

 דהיינו ~ש ~~~צ~~ דאף ~~~ת~ר וא~~~ ~יו~~~ שרי ב~בת הכתוב ~א~ר מאידכל ~~שו~ ענין~ ב~ל שרי ביו~~ט ~א ש~יר ~~יניה דייקינן השבת
 ~יו~~ט~ מה~ת שרי הבערה איסורנמי

~~~~~
 ~~שא~ ~ שכתב תק~~ב ~~ יו~ף ברכי ב~~

 להמציא יכול היה לא
מערב א~

 שיו~יא ב~~ה לו נזדמן ולא במ~בר או במאסר ש~יה ~~ון יו~~~
 יו~~~~ד

 ו~ן ~~ועד~~ בית ס~ תו~~ ב~ל הרב דעת נראה ו~ן ביו~~ט להוציא ~~ותר
 ~~~רי מוכ~ הני ד~~~ול~י הרי ק~~נ~ ס~ ~ר~ב~~ם בלשונות ה~דב~~ז~תב
 ~ר~~~~~~ב~ע~

 הוא מו~יאין דאין ה~עם דעיקר
 מ~שירין דהוי ~~שו~

 ולכ~
 עשו

 ~ערב אפ~ר בין~ילוק
 יו~~~

 ~~ו~ א~~ר~ ללא
 ~~לאכ~ א~ לעשו~ ~~רי יהו~ה כר~ד~~ק ה~~ב~~~ בדע~ ~~~י ~א~נהו
 משא~~~ ~את~ול~א~~ר הי~ שלא מכשירין ל~ורך דאורייתא

 לדעת
 ה~~~~

 התורה א~רה~ ~צ~ו נ~ש באו~ל דגם
 הוא ו~אי ~~אין י~הבערת

 דלדידי~
מ~ת~ול ~~~~ בין ל~לק ואין אס~ר ~נין ב~ל
 לל~

 אפ~~~

~~
 ~~ו~פרש ו~ו~ ~~ו~יאין דאין משנה א~ך שכתב ~יצה למ~~ במאיר~ ראי~י
 ~~ולהו ט~~~אבגמ~

 דקמולי~ ~~שו~
 ~~~לו אסיר שאינו דבר ה~~את ו~ל

 ~~ע~ כת~ והר~~~ נפ~~ או~~~צור~
 לה~צי~ה לו ~~~ר שהיה

 יו~~~~ ~~ב~~~
 דק~~וליד~ ~שום עליה ו~ם~יב בג~~ לש~ול צריך היה לא ~א~כ תמוהו~וא
 ~ר~ב~~~ בדע~ המאירי פירוש ~גם ברור נראה ו~~זהעכ~~ל~

 כה~~~ז דלא הוא
ד~יל~~~ה

 דהיינו מוליד ~~שום הט~ם עי~ר ~וי להר~ב~~~ ~~ ~ל~
 מאיןיש ה~~צ~~

 לו קשיא ומאי עצמו המאירי וכדע~
 ע~

 ~רמב~~ם~

~~~~
 כיון נראה

 ~ל~
 ד~ע~~א המאירי כ~ב

 דהרמב~~
 הוא

 ~הוי משו~
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 שי~ה סובר דהמאירי נראה מאתמול~ דאפשר משום סתם כתב אלאמכ~ירין
 הרמב~~ דברי עפ~~י והיינו הרמ~~~ם~ בכוונתאחרת

 שכתב עצמו
 בפר~

 א~
 ב~וכל שהן המלאכות ~~כלמהיו~~~~

 נפ~
 א~רו ו~~מ ה~ורה מן ~~ותרים

 א~שר בהם וכיוצא אלו שכל משום וה~~ינה ו~דישה הקצירה אתתכמים
 מותרת שהיא הבערה ו~~~נ חסרון~~ ולא הפ~ד ~כך ואין יו~~~ ~~ערבלעשותן

 חכמים אםרוה ולאביו~~~
 ע~~~

 ~פ~ר זה אין ~הבערה משום ד~יינו לומר

 ~רמ~~~ם כאן כתב ולכןמאתמול~
 שפי~

 אבל מ~ויה מ~ש הב~רה דוקא דהיינו
 את לה~יאלא

 משו~ הא~
 והבערה מאתמול~ ש~יר אפשר הלא האש דהמ~את

 וכדומה~ וטחינה כק~ירה חכמים עשאוה יו~~ט ~ערב לעשותה אפשר שהיהכזו

~~~~~
 נראה

 דא~
 דא~~רו הא ש~יר ליישב יש הרמב~~ם בדעת המאירי פירוש לפי

 למ~וא הגמ~ צריך דמ~~מ משום ~מוליד~~ משום ה~עםב~~~~
 א~

 יסוד

ה~ילו~
 בהי~ירן דקיי~~י ההבערות משאר חכמים דאסרוה זו ה~ערה ד~~~~ש

 ולפירו~ דקמוליד~ משום אמרוול~ן
 דכל הרמב~~ם בדעת די~~ל נראה זה

 אם ~ין חכמ~ם ~~רו אשהמצאת
 ההמצא~

 דהויאחר א~ ~~מנו להדליק כדי רק היא
 ~ור~ ר~

 ל~~~ כדי אש ~~וציא אם ובין מ~~ירין~
 צורך דהוי בו

 אסרו ענין דבכל מ~ום עצמו~או~~נ
 חכמי~

 וכדומה~ ו~חינה בקצי~ה ~מו
ד~יון

 דרו~
 אם ~ף ענין בכל ~כ~~י~ אסרוה תו יו~~ מערב א~שר פ~מים

 היה ולא במדברהיה
 ~פש~

 יות~~ בע~ה נ~אר ~ול~~ן מאתמול~ לה~ציא

 למדי~~~~~~~
 דה~אירי אליבא הרמב~~ם דלדעת דידן נדון לענין מזה

אסור
 להמצי~

 האל~טריא אור את
 לאורו ליהנות כדי ביו~~~

 ד~לי~י ל~~~ן ש~בואר ~כמו ע~מו או~~נ ~שיבא אורה דהנאת הסובריםלדעת א~
בה

 רבוותא~
 מת~ת מאתמול האור את להמציא אפ~ר היה שלא בכה~ג ואף

 ט~ם מ~~ת או דמ~וןפםידא
 אח~

 אסור מ~~מ
 ~ו~

 ע~ו דלא
 הרשב~~א דעת אמנם אסור~ ענין דבכל ועחינה קצירה כמו והויבגזירתם ~ילו~ חכמי~

 ~~מים בה גזרו לא עצמו באו~~נ הוא דההו~דה דהיכ~ נראה והמ~~מוהרדב~ז

 ~~ ואףאיס~ר~
 היה לא אם שרי מ~~מ מכשירין רק ~וי אורה דהנאת נ~~~ר

 לקולא~ בד~בנן אזלינן הוא דספיקא ~~יון נראה לכאורה ולפי~ז מאת~~ול~אפשר

~~~

 ביו~~ט ההדל~ה את שמתירים ה~~ברים מן שראיתי
 מטע~

 משום זה
 לה~~את הה~נה ~ל האל~~ריא בתחנת נ~שה דכברדכיון

 ~ז~~
 ו~אדם

 קלה לתנועה רקצריך
 לל~ו~

 ב~צבעו
 לחי~~

 ו~~יד ה~~פ~ח הכפתור על קלה
 את מוצ~אין דאין במתניתין דתנן להני דמי ול~ ה~ור~ ~ת ~בר מולידהוא
 ד~ליל~ נראה מ~~מ ~פי~ מעשה צריך דב~ני מ~וםהאור

 גזירה להקל
 להול~ד אי~ור ~כמים ש~זרו נמי מצינן דהא ז~~ ~לוש ~ילוק ~~ח~ת~~~שנה מפורש~

 א~ ביו~~~רי~
 ד~ם

 ~ז~
 צריך אינו

 ר~~ למע~~
 ~~פזר שהוא א~א

 ~שמי~
 על

 אציליו ת~ת לשאת נמי וא~ו~ לא~ ותו~בגד
 זר~

 שעושין התולעים
 המש~
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 ו~ף בחומו ~~ולי~ ~~וא~~פני
 דהנו~~

 אין ול~ן ~לל~ מעשה ק~ביד לא ~ותו
 ~ ~פוסקים~ ~~ן ~ו הג~~~ מן יסוד שום בלי זה ~עם ~~ח~~תלהקל

~~~~
 סו~ר ~תב ~שו~~ת

 ס~ז ס~ ~או~~~
 ה~י~

 ראיה
 אש דה~צא~

 ~~~ל~כ~
דאוריית~

 ת~ילה ~קת~י דביצה הי~~מת~יתין
 פלוגת~

 ד~~
 א~ ~וציאין ~ין ~ני והדר ~~ו~צה לעניןורבנן אליעז~

 דדין משמע האור
 ז~

 אלי~א
דכו~ע

 הו~
 גם

 קתני ו~ם איתא~ לר~~~
 ~מ~נ~

 אליעזר ר~ אמר ועוד שלאחריה

 דר~~א ~תנ~ ~לא שלפניו דבד~ן~~~~~
 ד~וד~ ~ול~

 וע~~ן ל~ה
 ב~~~

וקשה ע~~ב~ ~~~א
 ר~~~ ה~

 ס~~ל
 ר~~~

 שא~שר דמכשירין תולין
 ג~~~

 לית ~~~א ~~~כ ~ותר
 שב~ כתוס~וס~~ל דאורייתא~ ~ו ד~~לאכה ד~~~ל רק לנו ואין ~ ~אור את מוצ~אין ~אין האליה

 תולין ר~~פ
 דר~~~

 רק ~ותר שאפשר ד~~כ~ירין ~~~ל לא
 ה~~~~~ד נאיד משו~~ה וא~שר יהוד~~ לר~ ~~ודה בדאוריי~א א~ל ~רבנןב~~לאכה
 ד~~~ל ~ה~~~ב~~םל~רש

 כרשב~~
 כלל דרש לא דר~~א יותר לו דנראה בש~ת

 אפשר אפי~ ~~~יר בדאורייתא וא~ילו ~~הוא~~~יבת
 ל~שו~

 ~~ערב
 יהיה יו~~~

 ע~~~ל~ אסור~~ נולד ד~~שום כתב ולכן כ~ושתינו לוקשה

~~~~
 דהכת~~ס וד~י זה

 ל~
 התירה דלא ~סו~ר ה~~~ז בשי~ת כאן ~זיל

התורה
 ביו~~~

 ~~שום נפש~ או~~ לצו~~ ~~ מאין יש הב~רת
 מ~~מ והא מ~~ירין~ דמתיר אליעזר לר~ ~ו קשיאמ~י דא~~~

 ד~סור שאני ~ש ~וצא~
 אל~ עצ~~ו~ באו~~נאף

 ~~שום הוא דהר~~~~ם ~~ע~א דס~~ל ודאי
 שם מבו~ר ו~ן משנה~ המ~יד שכתב ו~~~ו מאת~~ול~ ~אפשר~~כשי~ין דחשי~~
בדבריו ל~די~

 שהבי~
 ב~~~יל~ הירושל~~י דעת

 ~~~ו פ~~א
 דש~

 ~~~ורש
 הו~

 טע~~א
 צ~~ע וא~~כ מכשירין~ דהיי ~~שום הוא ~~וצי~ין~~~ן

 ~וב~
 ~פשר דאיך

 ~~א~~~ול שאפשר ~~כשירין דהוי דנהי ~~דאיריי~א~ ~וא ~ש הוצ~תד~יסור לו~~
 מדאורייתא ~סור ~ש ד~מצאת אמרת דאי ~~סתברא~~~~מ

 ע~~~
 דהיינו

 לא ד~מ~י קשה וא~כ הבערה~איסור משו~
 ני~~~

 מתוך
 שהותר~

 הבערה
 ~~~~ה שיבו~ר כמו ל~תחילה ~ם ~~דרבנן אפילו ישרי לצורך שלא נמיהותרה לצור~

 ~~אתמול~ ~פשר היה ~ם אף קצת צורך שפיר ~~יק~י מ~שירין של ד~ו~ךלקמן
 לדעתו~ף

 הפוםקי~
 ~~~רינן ~לא

 ~~תו~
 או~ל ממל~כת

 נ~~
 דאפשר ל~~כשירין

 ~~~~~~מ~תמול~
 כ~ב דהא היא גדול תימה

 ה~~~~
 דרבנו ה~~א מהיו~~ט ב~~~א

 דהיתירא י~~ב~ דף ביצה רש~~י כדעתסובר
 דמתו~

 לשלא ~ם ~~הני
 ל~ור~

ו~וצ~ת ~לל~
 מוקצה ~~~עם רק הוי דאסיר~ אבנ~~

 מ~~~~ ול~
 ולכן הו~~ה~ ~יסור

כ~ב
 ש~

 דהבערה
 של~

 ~רי נמי לצו~ך
~~ 

 אי~ור ד~בי ~~שום ל~~~ילה~
 הא מיניה למידק השבת ביום רח~~נא כתבה~ערה

 ד~לי וכיון שרי~ ביו~~~

 ה~יר ~נ~ן דב~ל ~~רינן ~ו ~רי דביו~~~~ר~
 ~שו~ ~כ~ו~

 ~~ו~רה ~~~וך
ה~~רה

 לצור~
 דלא ~יון וא~~כ ענין~ בכל שרי ולכן לצורך ש~א נמי הו~רה

 ~שרי כ~~ש ~~ת צו~ך הר~ב~~ם~צריך
 ~~ור~

 לא ~הא ~~כשי~ין
 ג~

 לצורך ~~לא

 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~
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 ד~~ו~~~ מקרא לי~ו דממעטינן ~וא דגזיה~~כ מכשירין דשאני לו~ר ואיןכלל~
 גבוה לצורך דל~ם מקרא דממ~ינן ~מו ~כשירין ולא הוא מיניהדדרשינן

 ~רא ל~וק~א אפ~ר דהא ה~א דשאני וכדו~~~וע~ו~~~
 ד~יעו~~

 דוקא דהיינו

במלא~ו~
 דלא

 משכח~
 ב~הו

 בשו~
 ע~מו~ או~~נ לצורך פעם

~~~~~~
 הוצאת דאיסור י~~ל שפיר אליעזר דר~ אליבא

 א~
 מן ה~א

 ד~~~ך היתירא כלל ליה ולית הוא שמותי דר~~א משוםהתורה
 לדידי~ולכך

 ל~ורך אף או עצ~~ו ~ו~~נ לצורך א~ כי ל~בע~ה ~~~נא ש~י לא
 דבמלא~ה כיון מאתמול~ אפשר היה שלא~כ~ירין

 דאוריי~~
 דהיכי ~~~א ~ודה

 מ~~מ אבל ה~ורה~ מן א~ור מאתמול אפ~רדהיה
 הרמב~~~ בד~

 איך יד~תי לא

אפש~
 לא אם התורה מן דא~ור לומר

 ~~מו הכת~~ס הלא זה ועל ה~~~ז~ כדע~

 וצע~~~~ ~ליומ~י~

~~~~~
 האור את מוציאין דאין דהא ה~ת~~ס של ראיתו לסתור נ~ל בלא~~ה
 די~ל ~לי~זר~ ר~ מודה א~אי דאיל~ה ~שום הוא תורהד~ר

 דהתם תולין דר~פ לההיא דמי לא אפי~ה מדר~נן אלא אסור דלאדאף ~שו~
 ע~י~ באיסו~אי~רי

 א~ו ~זי~ה ~שום ~~רבנן ~ק ~וא ד~יקרו א~~י ~והל
 מ~א~~~ קבע~אוהל

 דהתורה אלא מלאכה אב שהיא הבערה דהוי אש במוציא
 א~רוה אש בה מ~ציא שהוא כזו הבערה מ~מ א~ל ביו~~ט ה~בערה אתהתירה
 וי~~ל~כמים

 דבכה~~~
 מלאכה דעיק~ו כיון ~פי ח~ירא

 דאוריית~
 ו~כך הוא

 ~~~ע~ ~א~ו~ מאתמול אפשר היה דאם ר~~א בה~~ו~ה

~~~

 ש~בוא הירושלמי דמדברי נ~~ל
 הכת~~ ש~

 להוכיח עצ~~ו
 ד~עמ~

 דאין
 להוכי~ יש מכשירין~ רק ~הוי משום הוא האור אתמוציאין

 קצת
 פ~~א בירושל~י איתא דהכי מדרבנן~ רק ~וא מ~ציאין דאיןדאיסורא
 יהודאר~ ~ש~ ~~תני נפש אוכל אלא לשבת יו~~ט בין אין ד~גן אהא ה~~ו מגילהד~~ס~

 א~
 בינייהון מאי התירו~ ~פש אוכל ~~כשירי

~ 
 ל~דד א~ר חסדא ר~

 מהאבנים אש הו~יא א~הו דר~ ~ריה ~נינא ר~ ~יניי~ון~ איכא ~פוד שלרא~ו

 הד~ר ~וא ד~רזיליה פזי ~ר יהודה ר~ תניבינייהון~
 ~~ירו~ ~

 בת~~יה
 חכמים ביה דפליגי הדבר זהווכי

 ור~~י~
 ראשו ל~דד ~~ הדבר הוא מהו

 שפודשל
 ~ל ~פירוש ~~ ~דבר הוא האבנים מן אש להו~יא ~ו הדבר~ הו~

 הוא הא~~וראיה ~~ןאיזה
 ~~ת~~יה~

 ~~~ין ~ת ~שחיזין אין כהדא אלא לך לית
 יהודא ~~ דמר הי~~ יהודא דר~ חסדא ר~ א~ר ~ברתה~ גבי ~ל משיאהא~ל

 ה~דה ובקרבן שעליו~~~ שמנונית להעביר כדי היא~ ה~ל דב~י ש~ואלבש~
 א~ר ~~~~ו ר~~ח דהא דקמ~מה הוא ~סדא דאר~ ~תב ה~ניבפירוש

 יהודא ר~ מ~~יזין דאיןמשנה דה~
 הי~

 והיינו להשחיז~ אסור ואפי~~ה
 ~שו~

 ד~~
 ד~ורייתא~ ולא דרבנן במל~כה אם כי התיר לאיהודא

~~~~
 ט~מא מ~ום בשום הביא לא דהירו~למי יראה בירושל~~י הי~ב המעיין
 אף יהודא ר~ מ~יר דלה~י די~ן ב~מ~דאמרו

 ~צור~
 ~שום מכשירין
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~ ~  והיינו צרכיכ~~ כל לרבות דלכם מקראדדריש
 דר~~י סו~ר ד~ירושל~י משו~

 א~ דרבנן ב~לאכות ~ק פליגיוחכ~ים
 או~ל ב~~שירי התירו

 נ~~
 ~ם ל~~ ~ו

 ל~קדקיש
 דס~ל ~בהו ד~~ בריה ~~נינא דר~ ד~~~~

 דהוצי~
 וב~~אי בינייהון~ שפוד של ראשו ל~דד דאמר אר~ח ~ליג ~עם ומה בינייהואיכא ~אבני~ מן ~ש

 ~נינא דר~ ודאי נ~~ל ול~ןפלי~י~
 חול~

 שפיר
 אר~~~

 ר~ ד~ם ~דא~~רן וסובר
 לאי~ו~א

 לומר ר~ה לא ול~ן דאורייתא ולא דרבנן מלאכות אם כי ה~י~
 דא~ור~ מודה יהודא ~~ וגם דאורייתא הוי ~הא ביני~הו איכא שפודדחדוד
 דהוי האבני~ ~ן ~ש הו~אתאלא

 ר~
אל~~א וחכמים~ ר~י פלי~י בהא דרבנן ~~לא~ה

 דאיסור~
 הוי וכו~ ~וציאין דא~ן

 ר~
 ודו~~ק~ דרבנן

 ~~~~ס בעל הגדול ה~און על כמשתו~~ם ~ייתי הירו~למי בדברי~~~~~~~
 ה~~שנה דמלשון שכתבז~~ל

 בהא ~~ודה אלי~~~ ר~ ד~ם ודאי מוכ~
 דהוי משום הוא דאסור דט~מא דכיון הקשה ולכן האור~ א~ ~~ו~יאיןדאין

 אם בין ענין בכל במכ~ירין ~~~יר אליעזר ר~ והא מא~מול שאפשרמ~שירין
 ול~ן א~שר~ לא ו~ין מא~מול ~פשר~יה

 הוכר~
 אור הוצאת דאיסור לתדש

 י~נ~ ~ה דמ~~מ ~ובא לי קשה זה ועל מודה~ אליעזר ר~ וגם דאורייתא~וא
 מן אש דהוציא להדיא דאמר ~בירושלמי אבהו ~~~ בריה חנינא ~~לדברי

הא~ני~
 ~אי לא וכו~ מוציאין דאין ~~שנה דהך להדיא ~רי בינייהו~ א~כא

~ר~
 י~וד~

 אש~ להוציא שרי לדידיה ד~ם א~יא לא נמי אליעזר כר~ וא~כ
 דידן דבתלמודא כמודהא

 בר~~~
 כר~ סובר דר~~א אמרו תולין

 יהוד~
 ה~~נ

 ~ושית ק~ה וא~~כ ~ם~ בירושלמי כןא~רו
 הכת~~~

 דהך אליבא
 מ~~~

 ו~~~בירושלמי~
 דהירושלמי שם ~~ו~י~ עצמו הכ~~ס לדברי ק~ה בלא~~ה

פל~~
 דלא ה~כי אם כי מכ~ירין י~ודא ר~ ~~י דלא דא~רו דידן אתלמודא

היה
 ~~ש~

 אבל ~~אתמול
 הו~ הירושלמ~ וד~ת לא~ בא~ש~

 לר~ שרי ~נין ~~כל
 ~~תיר דר~~א מצינן ו~ם חילוק האי ליה לית אלי~זר ר~ דגם ודאי וא~~כיהודא
 מצו~~~כשירי

 דאין בבא דהך לו~ר ע~כ דצריכים ודאי אלא בש~ת~ אף
 וכו~מוציאין

 ~ליעזר~ כר~ קאי ל~

~~~
 ועוד דקתני דמת~י~ דלי~נא ש~קשה

 שהא~יך דבש ומצור בס~ ראיתי וכו~~ ~~וציאין דאין קמיי~א אבבאר~~א ~לי~ ד~א ~~~ע אלי~זר ר~ א~~

ש~
 ~~יה כאן אין ~~כי ~ י~~א סמן בחאו~ח וז~~ל האלק~ריא בענין הרבה
 זו משנה דאחרי ~~תני~ והתו~~ ~~~~י דהא היא ר~~א מו~יאין ד~יןדמתניתין
 הוא ר~א לאו מתניתן דהך כת~ו ר~~א א~~רדועוד

 ר~
 ~~~ל ומשו~ה רבנן

 דהא דועוד לישנאלר~~~י
 ~ר~א ס~~ל ~לא ~~וציאין דאין בהך רבנן אפס~ו~

 ב~יצה ו~וס~ רש~~י בד~רי המעייןכמ~~ש
 ד~

 ופל~א~ ל~~ד~
 ~יא ~דולה

 ד~ריו ~י~ך שכתבו הנ~~ל ו~תוס~ רש~~י דברידאישתמיטתיה
 ממ~

 לה ואזדא
 ~או מוצי~ין דואין דהך דנ~י כלל נכונים ד~ריו ואין ל~ ע~~ לג~~רי~~ראיתו
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 ~~ר ועוד ל~~י~ני ~יי~~ ~~ ~~~~ א~~~~~~א
 ~פ~~ ד~י~~ ~יו~ ~~~

 ~~יל~א
 ל~ ד~כ~~~ וד~י ~~~~ע ~~~~~~ ~~~ דיליה~דלאו

 ~בא אהך ר~~א פליג
 הי~ב להמע~ין ~דברינו ~~~ואר וכן ו~ו~ ~~ו~~~~ן ד~ין~~א ומוד~

 ו~ו~~~ בר~~~י ש~

~~~~
 נ~~י ~~י~ ~ליעזר דר~ אמרינן אי ד~דר~ה נר~ה ל~~~~ד

 ~ה~
 ~~א

 ר~ ~מר ~~ו~וד~~ ~~ני דמתני~ לי~נא ט~י ני~א ו~ו~ ~~~יאיןד~~ן

 ~הנה~לי~זר~
 ב~~

~~~~ 
 ~מ~ ו~ו~ ~ני דלהכי רש~~י ~~ב

 ד~~י ~שום ~~א
 והק~ו ~ק~~~~ ~~רית~ ו~וד הכא ק~~~ר ~וק~~~ ~~~ ~ק~~~~~~

 ~ש~~י ~~~~
~~~~~

 ~~~קו~~ ~~~~~
 ~וב~ ~~ילי רב~ן

 ה~ור את מו~י~ין ~אין
ד~הדיה ו~נ~

 ו~~~~
 לא

 ~יי~
 ~~וכ~ דה~י ו~וד ~~י~ר ~~ה

 הי~י דכל ב~י~ובין
~~~~קוה

 דל~ בדב~
 לא ~ה ~י~~י

 שיי~
 לדע~ א~~~ ~כ~~ל~ ו~וד~~ ל~ימר

הר~ב~~ם
 ~י~~

 ד~יון
 ~ב~ דה~

 וכן אמרה ~לי~זר ר~ ל~ו מו~יאין ד~ין
ד~~ילתא ~יו~~~

 דה~
 ~אין בבא

 ~~ל~ני~
 הט~ם הוי נמי ~הן ל~~ות הרעפים את

 מ~ו~
 ~ין מ~לי~ ~לא ר~~א וא~~כ מאת~ול~ ~~פשר ~~~~רין הוי הר~~ים~תיקון
~פשר

 לל~
 ~א~~ר

 ~ועיין שבמ~נה זה ~דין נ~~י ~~~~
 ~כת~~~~

 ד~ולי י~~ל וא~~כ
 ד~~יל~~ סיו~~~ הויבבא ~~

 ~~~יי~ ב~~~קה ~~יי~י ו~~ו~ א~~~~~ דפלי~י דרבנן
 בז~~ גם ~~מים עליו ופליגי ר~~א א~ר ~~ועוד~~ ~~י ו~דר דה~~קה ~ילי~ל

 דו~~עוד~~~ לי~נא ~פירו~~~וקדק

~~~
 א~

 ~~רא כי
 הו~

 הראשוני~ מד~~י ~ש~ע בכ~~ז ~ן~ לו~~ר
 שב~וגיא

 נ~י ~ליג ~~א ~~ ד~דרב~ש~
 ~ה~

 ~ו~וד~ לי~נא ~פי ק~ה ~בא
 ~א דס~לב~י~~א דאפ~קו~ דכיון ~ירצו ~~וא~רים ש~~~~ בי~ה ב~~ס~ ז~~ל הר~~ן לשוןוזה

 ~~יב~
 נלע~ד וכן ו~וד~ ~ני ושפיר כלל ה~סק

 הי~ב~ שם ל~עיין כמבואר ד~ירובין~~~וגיא קצ~ ~ו~~

~~~
 ~כתב פ~~י ב~ל ה~און ~ל ~זליה ~ר זו ב~ב~א היי~י ש~לי~~~ ~~~~י

 ד~ין דה~י ~~נרא~ ה~מב~~~ דלד~~ ו~ו~ ~~וצי~ין דאין ~ש~~~ה~
 בר~~פ לר~~א ~~~ינן דהא ~רי ודאי לר~~~ ד~י ~וא דל~~ל ~כנ~ים ~~דברי~~וציאין
 ב~מ~~ התם כדאיתא מתיר מעיו~ט ~~~ו~ן ~אפ~ר מכ~י~ין דאפי~~ולין
 לקמן ותוס~ רש~י ~הק~ו ~~ה ליי~ב י~ובזה

 הס~~ו~ בד~
 א~~ר ו~וד במ~נה

~~~א
 ~קשי~

 דפרי~~ת ול~~י ~~~יתא במיל~א דא~ס~ה ~יון ו~~ד לשון ~~ו
 דחכ~~ים כי~ן ~חריתא במילתא ה~~~ה הוי ד~א ~~יר ~ת~ ה~מב~~םבש~~ת

דר~~~
 ~ו~ייהו

 ~ו~
 האי לה דמ~ק~

 ב~~
 ו~ו~ ע~~ל~ ~וציאין~ דאין

 וכפל ~זר
 דב~יואת

 בד~
 ליישב~ ויש צ~ע לעיל שה~~י~י ו~ה ע~~~~ ~~~ד

~~~~
 נר~ה

 דלדע~
 ל~טתיה הר~ב~~ם

 בלא~~~
 ה~~~~~~ קושית כלל ק~יא לא

 דידן דב~~~~ אףדהנה
 ~ר~~~

 ~ולין
 ~~בוא~

 א~ ~ולין דא~ן דטע~א
~מ~מרת

 ~~ו~ הו~
 בפ~ק ~~~~מ ארעי~ ~והל עשית אי~ור

 הר~ב~~~
 ~פכ~א

~~~
~~~ 

 הי~~ז
 א~ור ~ו~ן ~ ~ת~

 א~ ל~לו~
 עו~ה ~הוא ~~רך המשמרת
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 שתמהו שם ובמחה~~ש י~~א ס~~ק שט~ו ס~ ב~~ג~~א ו~יין לש~~ר~~~ י~וא שמא~חול
 אוסופי הש~א אלי~זר ל~~ בגמ~ ~~ פריך מאי דא~~כ קשה הרמב~~ם~לדעת
 הרי הרמב~~ם לד~ת והא שרי~ לכתחלה למי~בד ~~וספינן לא ~ר~י~והל
 בדבר יש אחר ~~ם אלא במ~מרת אוהל ~~י~ ~יסור כלל ~~אליכא

 שכתב תולין בר~~פ שם הרשב~~א דברי ~פ~י ת~י~תם לי~שב ונל~נ~~דועיש~~ה~
 שהוא כדרך י~שה שלא מדרבנן א~יי ~מר ~אלא בד~~ה ~~~א קל~~ח בדףשם

 ל~מר יתקן שלא אלא הוא אר~י אוהל משום דלאו ז~~ל פיר~~~י ב~ול~~ושה

 את אדם ת~לה לקמן מדאמרינן והראיה בחול~ עושה שהוא כדרךבקב~
 ורימוני~ א~וזים בו לתלות ביו~טהמשמרת

 משום ~~מא ואי שמרים~ בו ותולה
 תול~ לי מהאוהל

 ארעי~ אוהל ~ביד הא מ~~מ לשמ~ים תולה לי מה לרימונים
 אר~י אוהל אוסופי השתא לר~~א ל~יל ד~דאקשי~ ז~~ל הרמב~~ן עליווהקשה
 הוא אר~י אוהל משום ~~שמרת ~~מא אלמא ש~י לכתחילה לעשותאסור

 בש~ת דל~יל סוגיא דדילמא ז~~להוא ותר~
 יוס~ ר~

 לפרש יש ולפי~~ז ~~~~ל~ איתמר

 ה~~~ קו~י~ ~לל לי~א המ~קנא דל~י ה~מב~~~ ב~ע~~~
 ברי~

 ~~ר~ הפרק
 יהודא מר~ ו~דיפא י~ודא כר~ דר~~א לשנויי כלל ב~ינן ולא אר~~א~לי~זר

 ~וג~
תתישב

 בכ~
 ו~ייש~~ה וכו~ ~לי~זר דר~ בד~~ה תול~ן בר~~פ שם התוס~ קושית

ודו~~~

 וכו~ ~~וציאין דאין בבא הך שפיר אזלא להל~ה~ דקיי~~ל מאי ל~י ול~י~~ז
 ~שו~ אלי~זר~ דר~ אליבא~ם

 ~~~~מ יהודא ~ר~ במ~שירין ~~~א ~ובר אי דאף

 דאפש~היכ~
 ~את~~ול

 ודו~ק~ ד~סו~~ ~ו~~

~~~~

 הדברים לפי ד~כ~פ דידן לנדון
 ~אמורי~

 את להתיר אפשר ~אן ~ד
 נר~א~ בה לשדות יש אמנם הרמב~~ם~ לד~ת ביו~~ט ~אלק~ריאהדלקת

ד~ר~~~
 ~ל שלא יודעים הוו ~אלא ~ וז~~ל במלחמות הר~~ב~~ן ~תב צדין אין

המלאכו~
 ~ות~ו

 ~ל~ ביו~~~
 ובישול אפיה ~גון לא~לן המאכלים ה~שר

 ש~ינן חיים ב~לי לצוד ~בל~הן וכיוצ~
 ~גון מגדולו דבר ל~קור וכן אד~ ברשו~

ק~יר~
 ומה ~כ~~ל~ עבודה~ מלאכת ב~לל והן אסו~ין בהן וכיו~א אלו ותולדותיה

 ~~ותר ויהא התורה מן ח~ים לט~ון אסור יהא למה דלפי~~ז הר~~ן עליו~ת~~ה
 בלשון עיין הוא~ ד~וחן תולדה וד~י ~~יקה שהרי כדרכן הנידוכין כללדוך

 ~~ינה נתמ~~ו הכל ולדברי ~ וז~~ל בזה שהרגיש ז~~להרמב~~ן
 והר~~~

 שלא
 אל~ ביו~~~ תורההתירה

 אלו אבל ובישול~ אפיה שחי~ה ~~ון יומן של מלא~ות

~קו~

 הן
 וד~~

 כדרכו יתקן תורה אמרה הרבה לי~~י~ מהם לתקן אדם בני
 ~~יו~~~ יתקן שלא ליו~~ט~~~ול

 שמ~ינו וא~~~פ חול~ של הר~ה לי~ים
 נמי כדרכן םנדוכין וכל שלהן בריחים הפלפלין את ~וחנין הללו~~~~אכות הית~

 ותולדו~יה קצירה נתמ~~ה ומ~מ נינהו ~יום מלאכות הנהו ~ היא~~ינה
 של~ הנאכלי~ ~ירו~ ~ולש~~ון

 אבל שברשותו אוכלין להכשיר אלא ~ורה התירה
 םנפ~מי~ לפירו~ ואפי~ לא מ~דולו ד~רלעקור

 ותותים ~אנים כגון לחברו מיום
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 ואפש~~כ~ל~
 ני~א ~לא ט~מא ~היינו

 ל~
 להר~~ן

 חילו~
 בין ה~מב~~ן של זה

מלא~ו~
 לא או יומן של

 משו~
 דס~~ל

 דל~
 גם זה ~י~וק דמהני לומר מ~~בר

 ד~ו~ייתא~לענין

~~~~
 דהא מילתא ה~י אמר דנ~שיה מסברא לאו ז~~ל דהרמ~~~ן ודאי זה

 הי~ושלמי בשטת ~לל אזיל לא תי~וצא בהאי דה~מב~~ן שםמבו~ר
 ~ל הותרו דלא ~מוכיןדדריש

 אם כי ~מלאכו~
 ר~יזא היכאצ~~ע וא~~~ ואי~~~ ל~ש~ מ~~~

 ~ילי~ ~אוריית~
 ~רשות הוא ~מאכל אם בין זה

 ~אד~
 או

 וצידה דקצירה להר~ב~ן ומנליהלא
 וכיוצ~

 ד~~~כ ונר~ה מדאוריית~~ ~סירי בהן

~ומ~
 דוקא ד~י~רי ~שמע נ~ש~~ ~כל יא~ל ~~ר ד~~~ך דקרא דפש~א דס~~ל

 כבר לו דיש~י~י
 המ~~~

 מלאכה עושה והוא לאכילה ר~וי שאינו אלא ברשו~ו
 ובכה~~~ לאכילה~ א~שר להיותו אותוו~~תקן

 שה~~אכל כיון
 הו~

 ~ר~ות כבר

 התורה ה~י~ה~אד~~
 כ~

 א~ל לא~ילה~ או~ו ל~~ן ~די ~לא~ה
 א~

 המאכל
 לאו~דיין

 אד~ ב~~ו~
 הוא

 מביא הוא מלאכה ~ע~~י ~ל~
 א~

 המאכל
ב~~ו~ו

 ב~ה~~~
 דמיקרי~ ~וא ~פש ~וכל לאו

~~~
 ד~~ו~~~

 פס~
 מדאוריי~א ש~י וצידה קצירה ד~ם הרמב~~ם ~דעת המחבר

 דוקא דהיינו די~~ל נראה~~~~~~
 הוי וצידה קצירה דחסרון דסברי משו~

 אלא ב~ולם המאכל בהני דגם ~סב~י משום ו~דו~~ה~ וא~יה בישול~~~רון
 בעולם אינו ~המא~ל היכי א~ל ~ד~~ לרשות הכנ~ה דהיי~ו תי~ון ~~~ו~ר~~וא
 ~ג~ן~לל

 ה~~~~~
 ~ש

 ל~ ש~~יק~~
 היה

 א~
 ~הוא דאף נראה ב~ולם~ ~לל

 ליהנו~ כדי או ~ו ל~~ם ~~י ~ותו~~~יא
 כמו ל~ורו

 האלק~ריא~ בהדלק~
 נ~~ר ~ם~ף

 דהנ~~
 או אורה

 הנאת דהוי ~~ו~
 ~גו~

 כהנאת חשי~א
 דל~ ד~יקר~ הוא נפש או~ל לאו ~~~~מ~~אכל

 ~י מלא~ה שום התורה התירה
 ~~ורך~ם

 נ~~
 לאכילה~ והכשרתו תי~ונו ד~יינו ע~מו ה~~א~ל ול~ורך האו~ל

~~~
 ל~ורך רק ~וי ~אן

 ה~ד~
 ו~א

 לצור~
 ~וא ~מאכל בנ~ד ~הא ה~א~ל

 ליתנייהו ד~~תי ו~יוןהאש
 לה~~

 ~ולא הוא~ נפש או~ל מלא~ת ל~ו ~~ולם

משמ~
 הט~~ז ~~וונת זה פירוש

 ~~שו~
 משום הוא דאסור ד~~מא נראה ד~~לשונו

 מקום ~שום מצינן דלא ~ן קשיא ואהא ~שובה~ ~לא~ה ~וי מאין ישדהמצאת
 מלאכה ביןחילוק

 חשוב~
 לאו דברינו ולפי ל~~ או

 מח~~
 המל~כה ~שי~ות

הו~
 ד~~ור

 אל~
 לאו ~ב~ה~~ג מ~ום

 הוא~~ נפ~ אוכ~

~~~~

לומר
 הב~רה דה~~נו לצורך שהות~ה מתוך ~~~עם לי~~רי ד~~~~~

מא~
 לאש ~יתא דכבר דכיון משום דשרי מצויה

 ~~~רה הוי ב~ול~
 ומוסיף מ~דילו שהוא אלא בעולם ~בר ~הוא האש א~ ~~תקן הוא ~אילוזו
 ו~~יב אור~~~יו

 ~~ור~
 האש~ ה~~~~ שרי ה~~נ ה~ו~ל

 וא~
 דהמצ~ת

 לעיל ו~דאמרן ~וא ~פש אוכל ל~וה~א~ל
 ד~~

 אשר
 י~~~

 ל~ל
 נ~~

 ד~יי~י
 לא מ~מ ~עו~ם שהוא המא~ל לצורך דוקא היינו קראביה

 גר~
 ~~~ת מהו~~ת
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 ~~~וך ד~~~רינןולולב
 ~לא נמי ~ותר~ ~כ~ל~ ל~ו~~ הו~א~ ~הות~~

 וה~~~א~י~ה ~צור~
 ~כ~~פ בנ~~ד

 קצ~ ~ור~
 דהית~רא קי~~~ל דהא ו~ראה הוי~ ~~יהו

ד~~תוך
~~ 

 הי~א ~ם כי ~~~נ~
 ~ו~ך ~~ דא~~~

 ק~~
 נ~~י ו~~ינן

 דוק~יהי~ ~ה~ור~
 ו~ראה נ~ש~ ל~ל ~וה

 ~~שו~ ~~~~
 ~ורך דבעינן

 ק~~
 ~י~יה

 ~~יי~ו ה~~ל~כה ~י~ר הו~~ה ~~~~~~~י~ ה~דול ~צו~ך~~ין
 ~שו~ ~ו~~

 לכל
~~ש

 ר~~~~~ דה~
 א~~ר

 א~
 ~~~~~ ~~לכל י~כל א~ר

 ול~~
 גם

 ה~ור~
 הק~ן

~רי~
 ~י~יה

 דוק~
 נ~~~ ל~ל ~וה

~~~~~

 ~ה~ בפ~~~ הר~~~~~~ פ~~ ליי~~ א~ר~י זה
 ~~ת~~~~י ~~ו~~ ~ שכ~~ ה~~~ ~מ~

 ה~~~ן~
 ~י~ם

 ~ופ~ ~ו~
 ~ד ~~י עליו

 ומב~~ו~~ ~~~~
ו~תב

 וד~~ ~ ה~~~~~~
 ~~ילו ל~ר~ה הנראה לפי רב~ו

 א~
 ~י~ל ~א

 ~~~קו~~ו י~ערנו בה~הות ~~הק~ו ~ ~~~ ו~כ~~~~~ ~יו~~~~ ל~ו~~ו יכולאינו וא~~~~~
 ו~~

 ~הותר~ ~~~וך י~ודא לר~ ~י~~י~
 ~צור~~~~~ שלא נ~~י הותרה לצורך הב~~ה

 ה~~~~ ל~~~ך ~לא ~~~רה ~~שהתירווי~~ל
 כשיש

 קצת היו~ צור~
 וכ~~~

 ~יון ~יו~ צי~~ ~י~~~~
 ד~י~~

 ~צוה
 לי~~

 קד~י~ ~~יפ~ ~~א
 ~~צות

~~י~ו ~~~
 ו~וד ~ו~~~~ ~~~~

~~~ 
 ~~~רינן

 ~פ~~~
 א~רי~ן ~לא ז~ דף ד~~ו~ות

 ~~~ו~
 ה~ו~ ב~נ~~א~~

 ל~ל
 ~פ~

 ~וף ~~ל פי~
~~~ 

 ה~אה לי~א והכא
 ת~~~~ו ~~ ~א~ף ~~~~ן ור~י~י ~~~~ל~~י~~~ ל~ו~

 ~ק~~~
 לכ~ו~י~ בחדושיו ו~הפלאה

~~~~~
 ~ליו

 דה~
 ~ל ההי~ר יםוד

 ~~ו~
 הוא

 ב~~~נ~
 ~יצה ד~~~~

 ד~
 י~~ב~

 או~ו ל~~ול ותינוק בו לל~~וד ~~ר לה~~~א שרינן~~~~
 ל~~~ ולול~

 ~ו
 ולא ~צוה ~נאת רקד~י~א א~

 ה~ו~ הנ~~
 דברי בא~ת אמנם ש~י~ וא~~~~ה

 ~אן~~ס~~~
 ה~

 ה~יאו ~~צה ב~~ס~ ז~~ל הר~~ב~ן דברי ~~מש
 ש~

 ב~ף ה~~~ן
 ו~יי~~~~ ~~~אי~

 הנ~~~ ~~~~~~~~~
 ~~ע~נן ~~~~א

 ל~ל שוה דוקא יהיה קצ~ ~~צו~~

נפ~
 הו~רה שעבורו הנדול הצורך ~~~ין ~יהי~ ~~~ינן ~~~ום הוא

 דכ~~ו נ~י י~~ל ה~לא~ה~~יקר
 שעיק~

 ההב~רה היתר
 דהי~נו המצוי ~א~

 כלו~~ חיובי צו~ך ~וא או~~נלצורך
 שיוכל ~די האש ~הבערת רוצה ~הוא

 רוצה ~הוא קדירתו את בו ולב~ל פתו את ~ולאפות
 בה~

 ~ר~וצו לא אבל
הוא

 ר~
 ק~ת ה~ורך שגם בעינן וה~~נ העצי~~ את לכלות

 ג~~כ יהי~
 ב~~יל המלאכה את בו עושה ~הוא הדבר את ~ר~ך ש~וא~לומר ~~יו~

 צור~
 ק~ן

 ס~~ת הוצאת~גון
 ולול~

 צריך שהוא
 לה~~~~

 ~~~וה~ בה~ לקי~ ~די והלולב
 ו~לולב הס~ר של בקיומו רו~ה שהוא כ~ה ל~ו~ך ~וא ההוצאה ע~~~פאבל
 ~פ~~והוי

 כ~~ו
 הוצ~~

 ל~כלו מאכל
 ש~ו~

 ש~וא כיון~אן ו~~ ~~~א~ל~ ~קיו~ בהוצ~~ו רוצה
 רוצ~

 ~~ש~~~~ ה~דול~ ~צורך מעין שפיר הוי הד~ר ב~יום
 ד~ו~~ א~ ~~~ ו~~~~~ קד~י~~~י~~

 נ~~י ח~י~א ~~וה
 צו~~

 כל דהא ~צ~~ו נפש אוכל דהיינו ה~דול הצו~ך ~~עין זהא~ן ~~~~~ ~~~~
 הה~ער~~
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~וצ~
 הכונה ~יקר הוי וכאן האש של בקיו~~ו ~וא

 והתכלי~
 שיתב~ר

 ו~ן מתוך~ ~ט~ם מותרת זו ה~ערה אין ולכן העולם~ מן ~~הרהדבר

 ~לא הוצאה הוי נ~~י ה~~~~~ן בה ~~יירי לקבור~ ~~~~הוצא~
 זה צורך ~ומה ואין לגופה צריכה שאין ~לאכה הוי מת הוצ~תדהא לצו~~
 ה~~א~ל הו~את דהיינוהגדול לצור~

 ~הו~
 לר~~י דוקא זה ~ל ו~~יהו לגופו~ ~ריך

 מלאכה הוי לגופה צריך ש~ין ד~לאכהדס~~ל
 וא~

 מי~ה חייב ~שבת הזיד
 ~ס~ל ל~~שא~ל

 ~~~~~ ~מ~~צל~~
 היא ~ל~כה ל~ו

 ~~~~~~~ מ~~ב~
 ~~~ש

 ~~~ום~שרי
 דה~

 ח~~יה דאסרו
 הו~ מ~א~ל~~~

 גז~~ה משום
 ד~רי~

 ו~ל ~~ופה~

שא~
 ל~ופו~ ~~יך באינו דשריטפי כ~~ש שרי ~רי~ל~ופו הוא

 ו~~
 הוא דו~ק~גדול ~י

לה~~~י~
 ~~~~~~ הר~~ב~~ן בדברי זו ~ונה

 לד~ת ומיהו היא~ י~רה ~~~~ה הסברא

 ד~ פ~חי~ ~~~~~~ ק~ה ~דייןה~ס~~~
 ד~~וכח ו~~

 דשי~כ~
 ~ע~~א

 ~וקא הוא תש~י~ו דתובת התם ד~~~ד מאי דלפי ונרא~ ~מ~~בשריפת א~ ד~~ו~
 ביו~~~

 ~ ו~~~ע~ ~יובי צורך שפיר וחשיב היום ~ורךמיקרי

~~~~~
 ויכבה הרבה שיבעיר כדי בנר פתילות עוד להוסיף ~~סור יש זה לפי
 הבערה דהוי ~~שום~~~ר

 ד~ין לצור~~ ~ל~
 לו~~~

 ד~~מ
 איכ~

~ו~~
 ה~דול הצורך מעין זה אין דהא ה~בו~~ ~ת למהר רו~ה שהוא ~~ה קצת

~~ו~
 ו~~ע להכבה~ ~י~~הר ~די רק הוא רו~ה וה~א הד~ר של בקיו~~ו ~~~ה

 וג~ ~הי~ר~ ש~תבו ס~~ב ~קי~~ד ס~בשו~~~
 רק הוי האוסרים

 דסברי ~~שו~
 ולדברינו ד~סר ~~~ן ליכא עצמה הבערה ~~~~ת אבל ~בוי כ~רם הוידב~~~~ג

 ג~צ~~~~
 הו~את בענין תקי~~~ ס~ ובב~~ח בב~~י ~~ע

 ~פ~~
 לחלק~ ויש ו~לים

~~~~
 נ~זור

 ל~ורך רק הוי נ~ש אוכל של היתר דעיקר ד~יון לנ~~~
 ~~ואה~~א~ל

 בעול~
 מ~~ם להתיר אין ה~נ ל~קנו~ רק רוצה והוא

 הדלקת משא~כ בכה~~~~ א~ ~י~~~וך
 מאכל ה~~~ת רק דהוי האלקטרי~

עבו~
 האדם

 ~בו~ ול~
 ~כה~~~ עצמו ה~~~כל ~יקון

משום התורה~ התיר~ לא
 בהג~~ה הר~א כדעת דאסור דקיי~~~~ כלל לצורך שלא כ~ל~כהדחשיב

 תקי~~ח~ ס~~היו~~ט

~~~~
 דלא לו~~ר אפשר

 כת~
וצי~ה קצירה גבי אם כי זה כלל ה~מב~ן

 בהמצאת ל~ולם הוי המלאכות דאלו ~~~ום דהיינו ~הןוכיו~א
 ~~~א~~~ אדם~ ברשית ש~ינומא~ל

 דהו~רה ה~ערה
 ביו~~~

 כ~ו~
 ~~ב~יר ש~וא

 ~בר יש אם בין ענין בכל ~רי תו הבערה כ~ר דאי~תרי וכיון ה~~וימאש
 א~ ובין מוםיף~ שהוא אלאאש

 ~~ל אש ליתא
 אל~

 ~יון ממציאו שהוא
 שם ~~דכתב אמנם ביו~~~~ שרי הא וה~ערה הוא ה~~רה שם רק עניןדב~ל

 אחד ליום שנעשית ~~לאכה בין זה ~~לוק גםהרמב~~ן
לי~~ים שנ~~י~ למלא~~

 ר~י~
 ואסר

 ~~ ~~~ו~
 א~~~א מותרתבלין ש~יק~ ואפי~ה ~דאורייתא~ ~~חינה מלאכת

 דא~
 א~ ל~~חיל~ דש~י טחינה דאיכא

 איכא מ~~מ מדר~נן

 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~
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~ ~  קצת לחלק דיש ואף בהב~רה~ כ~ן ה~נ וא~כ התורה ~~ן דאס~ר~~~ה
 לא ~י~ו ס~י~א ~~ידי עכ~~פאבל

 ד~זלינן דאורייתא ספי~א והוי נפקי~
 נראה ו~~~מ וצ~~~~~חומרא

 דבדע~
 אין הר~~~~~ם

 לפר~
 דסובר כיון כן

 וא~~כ כלל~ לצורך לשלא אף ~~הני והב~רה בהוצאה דאמרינן דמתוךדהיתירא

א~
 לא אי

 או~~נ לצורך בכה~~~ חשי~
~~~~~ 

 לא
 גר~

 משלא
 ל~ור~

 ~י~ל ו~ף ~לל~
 או~~נ ל~ורך כ~ו לשוייה ~ם כי דמתוך ה~תירא מהנידלא

 משא~~~
 ~כא

 או~~נ הויאי דא~
 ממ~

 כמו אסור נמי
 שנ~בא~

 דמתוך~ היתירא כלל ~מרינן לא
מ~~מ

 נרא~
 דאמרינן ~שום היינו כלל ל~ורך שלא אף דמתירים ד~ע~א

 כלל התורה א~רתה לא זודמלאכה
 ~~שו~ ~יו~~~

 חשיבא דלא
 מלא~~

 ~א~עבד~
 הת~ שאני א~ור חול לצורך ~ו דלעכו~מ

 דגזיה~~כ
 הוא~

 ו~~~~
 ה~~נ

 נפש ל~ל יאכל א~ר אך ביה קרינן דלא מ~ום הוא דאסור דטעמא כיוןבנ~~ד
 הוא דא~ר דטע~א ה~~~ז ~דעת ומ~~מ מו~ר~נמי

 ~~~ו~
 היא חשובה דמלאכה

 שפירניחא
 א~

 ודו~~ק~ הרמב~~ם לש~ת

~~~~
 אם כי התורה מן ~~ור לא ז~~ל ה~מב~~ן לדעת דאף י~ל ל~אורה
 כ~ון ד~ז לאורו ליהנות או בו לח~~ם כדי אש מוציאכ~הוא

 כלל ח~יב לא אז ממנו ~יהנות כדי עצ~ו ~אש לצו~ך הוא המלא~הד~י~ר

 בשעת דהיינו הה~~~אה דבשעת דכיון משוםאו~נ~
 מלא~~

 עדיין אין ~בערה
 ה~א~ל עי~ר את ~~מציא הוא מלאכה שע~~י אלא ~עולםהמאכל

 בכה~~
 לא

 אבל או~~נ~~~י~רי
 הו~ א~

 ~מציא
 אם אף או בו ול~של לאפות ~ד~ א~

 כדי רק הואכונתו
 לה~לי~

 י~~ל ובשול אפיה לצו~ך אחר אש בו
~בכה~~~

 ~סור לא
 משו~ מה~~~~ ~~~

 הבערה שרי אמאי קשה ד~כאורה

ביו~~~
 ~לל נהנה אינו והלא

 ~~גו~
 ידו על שהוכ~ר מ~ה אם ~י ~אש

 ~~שירין ~קח~יב וא~~
 וקש~

 נ~י ~ר~י ו~ף מ~~י~ין ד~סרי יהוד~ דר~ ל~בנן
קשה

 ~אפשר היכי ד~~~~~~
 ~כ~~~

 בשו~~ע וראיתי לית~ר~ ~~יהו מאתמול
 ההב~רה ~~וכן ~ שכתב תצ~הס~ הר~

 אע~~
 ~ף ~או~ל בגוף נ~שית שאינה

~ המאכל את מת~נת ~היא~יון ~~~~~ עלי~ם ו~~בשל בעצים אש מב~יר הוא שהרי ~כילה לצורך ~יאאם  גם ה~י 
 הי~

 נפש~~ או~ל ~~לא~ת בכלל

ולפי~~~
 דשרי דהא צ~ל

 להדלי~
 ~פרור

 הע~ים את בו להדליק כ~י ביו~~~
 אמרינןולא

 דהב~~~
 ח~יב ה~פרור

 ר~
 העצים~ את בו להדליק כדי ה~שרה

 ~עצים של דה~ש ~~יון מ~וםהוא
 הו~

 ~ולדה
 מ~א~

 ~אילו הוי שבגפרור
 ~מו ה~פרור ~דלקת גם וח~יב הקדירה בבישול מסייע ה~פרור אש~ם
 ~~ערה דחשיב הטעם דעיקר כיון י~~ל וא~~כ עצ~ו~או~~נ

 ~~אכ~
 הוא ~ו~~נ

~~~ו~
 ה~ת תי~ון

 והקדיר~
 או~~נ ל~ורך נ~~י חשיב ה~ש ~~צאת ~ם א~~כ

 ~הוא דהמאכלכיון
 רוצ~

 הוא ~רי בו לתקן
 בכ~~~ג ~סור ולא ברשותו~ ~ב~

 מוליד~ ~~שום מדרבנןאלא
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 דא~~כ קשה ל~אורה
 א~ ~~

 לי~שב נ~~י לאורו ~י~נות כדי אש ממציא
 ל~~ן ~י~ואר ~~ו ~ו~~נ ~כשי~י ~~ו~~~~פ

 ד~נא~
 ~~י~ ~ורה

 ~פ~י או~~ מכ~ירי ~~יב או~ה ~הנאת לק~ן ש~בואר כ~ו או~~נ~כ~ירי
 מכשירין ~~טעם שרי ~לא נהי וא~~כ לאכול יו~ר מת~וים האורשע~~י

 אבל ~~~מול~ד~~~ר מ~ו~
 עכ~~

 ביה נימא
 ~הו~ר~ ~תו~

 ~די אש ה~את
 ממ~אכת מתוך דאמרינן קיי~~ל ד~א מ~שירין לצורך ~ר~ ה~~נ ולב~ללאפות

 ל~כ~י~ין~או~~נ

~~~~

נ~~ה
 ~~ו~

 בד~י~א ~לא ~~וך ~~ום ~רי ~לא ד~יי~~ל ד~יון
 צורך הך ~שיב ד~~וך ~~מא דמ~מת משום היינו קצתצורך

קצ~
 משא~~ גדול~ צורך ~מו

 כמו חשוב מכשירין דהנאת נאמר אם דאף הכא
 מ~ו~ אסור~ נ~י ~צ~ואו~נ

 ~מלאכה דבש~ת דכ~ון
 אי~

 כלל ה~אכל
 דברינו דלפי ודאי נ~~ל לה~א דאתינן כיון ברם ~ו~~נ~ ~לל חש~ב לאבעולם
 אין דה~מב~~ן אליבאדלעיל

 שו~
 ~אפות כדי אש ה~צ~ת בין לחלק סברא

 ל~הנות ~די אוול~~ל
 ו~~ו עצ~ו~ ה~~ ~~ו~

 ~ו~
 ~ם ו~ה

 ~א~
 ~צ~ו

 ואינו מא~ל כ~~וחשיב
 שו~ ~~וס~

 ~יד ~~~ו לי~~ות ואפשר ~יקון
 מכשיר רק דהוי היכא כ~ש אסור~ ואפי~ה לאו~ו ליהנות או ל~מםכגון
 א~רלדבר

 ל~פו~ ~~ו~
 בו ולבשל

 ד~י~~
 ההנאה

 ~ו~
 ולא ~המ~כל

 ~ פשוט~ והוא טפי דאסור~~~ש ~הא~

~~~
 מ~~~ פסחי~ ~~~מ~ לדברינו ראיה קצת ל~ביא לי

 התם דפריך ע~~ב
 דאי~ לרב~~~יי

 הואיל ליה
~~~ 

 הנשה גיד ה~ב~ל דתניא
 בחל~

ביו~~
 וחזי הואיל ליחייב לא אהב~~ה הואיל ~מרת חמש~ואי לוקה ואכלו

 א~~ל הוא דאורייתא ו~ו~צה ~וקצה~ עצי ועייל הבע~ה אפיק ~~אלאל~רכו
 מ~כא ואזהר~יה יביאו אשר א~ והכ~נו ה~שי ביום והיה ד~תיב~ין
 ~שום לאו ~וקצה דעצי ~מלקו~ ודאי זה והנה ~~לא~ה~ ~ל ~~שהמלא

 ~~ל וע~~כ הבערה~ אפיק ~מרת דהא הואהבערה
 מוקצה בעצי דההשתמ~ו~

ה~~
 ~או הוי ~~~ו

 ~ינו א~ ~~
 ~ל~~~ מלאכ~ ~ו~ ~ו~~

 בשמו~ו מלא~ות
 ~פי~ דוהכינו ד~קרא ~~שום איכא שפיר ~עשה~~ דב~למא לה~ין ישול~י~~ז
איכ~

 בו ~שתמש או אוכלו שהוא ד~ר ד~ל למילף
 מוכן להיות צריך ביו~~

 ~את~ול ~~~ה בלי או~~ו ~הוא ו~ל~~~~ל
 ~וב~

 ד~יכא מנלן אבל ב~~ה
~כא

 אזהר~
 וכתב מל~כה~ ~ל ת~~ה דלא

~~ 
 הוא ~~זו~ן ~לאו ר~~~י~דכיון

 הכנה קראווהכתוב
 ל~ הוי~

 מלאכה~~ כל ל~ת ~~שום ~ליה ו~ובר ~~ל~~ה
 ~ית דהכנה ~ז~נן דוהכ~נו ~~~~א ד~יון כוונתוונר~ה

 ב~
 ח~י~ות

 דא~~מר~נן ל~~
 מאתמול מו~ן היה לא

 והו~
 הוי ה~נה בלא בו משתמש

 שמו~
ז~

 ~הרי מלאכה~ שפיר ו~שיבא ל~~~כל או להס~ה עכשו ~ותו ~~ין ~אי~ו

אשכח~
 ~~לה

 ~נ~~~~
 א~תה נו~נין דאין ~ כ~~ז ~י~ה ~~~~ ~~~י ד~~~ר

 ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~
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 שום כאן דאין וא~~~~ כל~ולפני
 מ~~~~ טור~

 ~אין ו~~ם ביעורו~ זהו
 א~~בה דרחמנא החלה את מב~רים אין ~ך שנ~מאו ~קדשים אתשורפין

 מדליקין אין כדא~~רינן ~ורך ~ה ד~ית ו~ע~~ג ~לאכה בה דלית אע~~גלהבערתו
 להדלי~ יו~~~ צורך ~~וא וא~~~פ ביו~~ט ~רפהבשמן

 ע~~ו~ד אכילה ל~ורך

 רחמנא ~~ן וה~~נרש~~י
 אחשב~

 התם כ~~ו ההכנה ~ת
 הביעור~ א~

~~~~
 ד~שלמא צ~~ע

 הת~
 נהנה שהוא דנהי י~~ל שפיר קדשים בשריפת

 זו~~דלקה
~~~~~ 

 צורך לאו קדשים שרי~ת ביעור של ה~~צוה ~יקר
 חשיבות דעיקר כיון ב~דיה הנ~ה נ~~י ~י~א אי אף אסו~ ולכך הוא~ו~~נ

 ד~שיב~ נ~~י נהי ~~וקצה ה~נת אבל הוא~ נ~ש או~ל לצורך לאוה~~~~ה
 ~לאכה

 נ~~~ ~הוי ובישול מאפיה ד~~~~ש מלא~ה כל ~~ל~~ת הוא דאזהרתיה אפשר איך~~~~מ

~~לא~
 כאן וה~~נ הוא עבודה ~~לאכת דלאו משום או~~נ לצורך שרי וא~י~~ה

 את ~וכל אםב~ל~~א
 גו~

 ש~כל ~גון עצמו ה~~וקצה
 ביצ~

 או ~יו~~ט ~נולדה
צמוקים

 וג~וגרו~
 וגם דוה~ינו אעשה ד~בר שפיר ניחא מאתמול חזי הוי דלא

 קשה ~~וק~ה ~צי בהדלקת הכא אבל ~~לא~ה~ ~ל ל~~ת של לאו אזהרתעל
 ~~~~מ ~~ו~צה לא~ילת דד~~י במוקצה ~~שתמש חשיב העצים דבהדלקתנהי

 לקמןמבואר
 דא~

 בהנאה המוק~ה ~ן ליהנות ~~ו~ר מ~~מ דאורייתא מוקצה אי
 ל~ת~~~~ ושרי המוקצה ב~וף מעשה ע~י שלאד~~~~ילא

 מוקצה~ של אש נגד ל~של או
 לה~חמם ~~ותר יהי~ שידלי~ם דלאחר ~יון והא הלאו אזהרת עובר~על הוא איךוא~~כ
 ואמאי או~~נ ~~ורך ~~לאכה כל דל~~ת אלאו דעבר נמצא וא~~כ כנגדם לבשלאו

 רחמנא שרי דלא לומר ואיןלוקה~
 מלאכ~

 או~~נ
 א~ ~י ביו~~~

 היתר~ של ב~~אכל
 מלאכה ~~יד ד~א משים ~ייב במוקצה משתמש או ~~בעיר~~~א~~כ

דח~יבא ב~~ילת~
 ~יו~~~

 ~רי נמי נבלה או ~יה~~נ ~~בשל דהא היא ולא האסור~ ד~ר כ~~ו
 ל~ו~~נ דד~י ~שובה הנאה נמי ביה ~~שכחת הוי דאי ו~~ש~ע ~~תוך אמרינןאי

 לכו~~~ שרי הוי היתרע~~י
 משום

 ד~שי~
 עצמו או~~נ ~מו

 וא~
 א~~ור ~ל דמאכל

~וא
 וא~~~

 כאן~ ה~נ

~~~~
 ד~~י~ אמרינן להכנה חשיבות ד~יכא קרא דגלי דכיון ניחא לדברינו
דל~

 לה~קה אותם ~כין הוא וע~~ו להס~ה בביה~מ~~ש קיי~י ~וי
 בהם ש~~~תמש או עצמה ההסקהע~~י

 שי~~ו~
 ~דש דבר מוליד כ~~ו הוי א~ר

כיון
 ד~~עיקר~

 וב~ה~~~ קיימא~ להכי לאו
 נ~ש ~ו~ל ~~לאכת לאו

 ~~שו~ הו~
 בעולם כלל ל~~אכל ליתא כאילודהוי

 מלאכ~ ~~י~ וחשיב~
 אלו כל אך ודו~~ק~

הדברי~
 א~ רק הם

 דכל נ~~~ר
 ~הב~רו~

 ~~ום ~~עם םוי ביו~~ט דשריא
 כ~~כ דבריו ~ין עדיין אבל הרב~ בשו~~ע ש~תב וכ~ו עצמו נפש כאוכל~~~י~א

 ~ ר~~~ ביאור ~זה וצריך~~וכרחים

~~~
 ב~~ת עליה ~~ייבין ~~לאכה ~~~ל ה~~ב~ ~היו~~ט בפ~~א הר~ב~~ם

אם
 שלא ביו~~ אות~ ~~~

 ~~יל~ ל~ו~~
 לוקה

 ~ו~
 ~ן

 ה~וצ~~
 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~
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 ל~~ו~~~רשו~
 הותרה אכילה ל~ורך ~יו~~~ ~ו~אה שהותרה ש~תוך ו~הבע~ה

 לפיכ~ אכילה~ לצורךשלא
 מותר

 ביו~~~
 מ~תח או תורה ספר או ק~ן להוציא

 ב~לווכיוצא
 ו~ן לר~ות~ ~רשו~

 לה~~י~ ~ות~
 ~~ינו אע~פ

 ~~ילה~ לצו~~
ושאר

 ~לאכו~
 ~י~ כל

 ~ו
 ~ור~

 וכיו~א ולישה ואפיה שחיטה כגון מותר אכילה

 כת~בה כגון אסור א~ילה צורך בהן שאין וכלבהן~
 ואריג~

 בהן~~~ וכיוצא ובנין
 משנהו~מ~יד

 א~ ~יר~
 שכל הוא כך רבנו בד~ת אצלי המכוון ~ וז~~ל דבריו

 ~שה ~ם ~~ילה לצורך ש~א היא ~~ל~כה ואו~ה ב~בת עליה ש~ייביןמל~כה
 ~יו~~~~ותה

 לוקה
 ~ו~

 אינו אכילה לצורך ~אינן שאע~~פ וההב~רה ההו~~ה ~~ן
 ~~~ן ו~פילולוקה

 של~
 א~ילה ל~ורך ~לא שהיא מל~כה ופירוש אכילה~ לצורך

 היה וא~~כ ושתיה באכילה נעשית ש~ינה ~לאכה ~ל ~כולל רבנו בדברינתבאר
 שיהיו הדין~~ן

 הב~ר~
 כ~ו נאס~ין והו~אה

 וארי~~ כתיב~
 שמתוך אלא

 לפי ההוצאה אלו~ לשני טעם ונ~אה ל~ור~~ שלא הותרו ~~ילה ל~ורך~~ו~רו

~~~
 ב~ו~ל היא

 ו~~~ק~
 ו~ע~~פ

 ~הי~
 והב~רה ~~תוך~ א~~רינן א~רים בדברים

 ~יום מושבותיכם בכל אש תבערו לא כתיב ו~~קין ב~וכלין שאינה~ע~~פ
 הא דאסור הוא בש~תהשבת

 וההב~רה ההו~~ה יחוד ולבאר ~ ~רי ביו~~~
 הלול~ א~ לא מוציאין אין או~רים ב~~ש דיו~~ט פ~~ק ~נינו ה~~~ראמן

 את ולא
 את ולא~ק~ן

 הס~~~
 מתוך~ דאמרינן סברי ~ב~~ה וא~יקו מתירין~ וב~~ה ל~ה~~ר

 אלא דבר בכל ל~מרי ~ותרת תורה דדבר ז~~לו~רש~י
 וכיוצ~ ~בני~ ~~ו~א~

 בהן
~סורה

 ~שו~ מדבריה~
 נרא~ ו~ן ~ירחא

 מן
 ~הל~ו~

 וזה
 ולא ~בנו~ דע~

 להזכירהוצרך
 דב~יה~ ~י~ו~

 שאסור ש~ל זה בפרק שכתב לפי אבנים ~הוצאת
 אלא ~יו~~~ לטל~לו אסור בשבתל~ל~לו

 לצור~
 מבואר שם ההבערה ודין אכילה~

 ~כ~ל~ בהב~רה~~ נ~י הכי בהו~אה ~~~וך ב~~ה דאמר~ היכי דכי ר~ידסובר

 לב~ל ע~~מ ~צים מבעיר דאפי~ד~ימא ~ו~ דמה~אוי ז~~ ~~רוש ~~~ב~י~ם לי י~אה ה~~~~~י~ ב~~ול~ ~בינו~י~~~~
 דלא דכיון משום אסור נ~~י ~ה~

 ~~מו ה~~א~ל ב~וף הבערה כללמשכחת
 ל~

 נפש אוכל מלאכת כלל חשיבא
והוי

 ר~
 ו~~ת מ~שירין~

 המ~~~
 ~~~~ג הוא

 מהיו~~~
 דר~ כרבנן פסק דהרמ~~~ם

 ~~~~ירין דאסריהודה
~~ 

 דביום ק~א ~לי ~ל~ מאתמול~ א~שר היה ~א ~ם
 ~~יניה למידקה~בת

 דלא אמינא הוי דמתוך ~ע~~א לאו אי ומיהו שרי~ ביו~~ ה~
 ~~~~~ דהוי בו לבשל ע~~מ במב~יר ~ם ~י דשרי קראגלי

 משום נפש אוכל ל~ורך
ד~פשת

 אל~ תפש~~ ~~ו~~
 ~נין ב~ל הו~רה הבערהד~~לאכת ~ב~ א~רינן ~ו ~~וך דא~~רי ~~~~ה דק~י~ל ~יון

 א~
 ל~ור~~ שלא

~~~~
 ~וא ר~~~י~ דעת ו~נה ל~~ או קצת ~ורך ~~יהו בעינן ~י צ~~ע א~תי
 ~הותר~~כיון

 ל~ור~
 במידי גזור רבנן אלא ל~~רי ~~ורה מן הותרה

 דלא ~ר~אדהוי
 ~רי~

 שכתב ~מו ~~ אנפי~ ב~רי ~~יל~א האי לפרושי ואי~א ~כ~~ל~ גזור~~~א ביו~~ ~הו דצריכין תורה וספר ב~~ן ~בל אבנים כגון
 הר~~
~ 
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 ~ש~י ~דברי~~בל
 ז~~

 נ~ל
 שאין א~פ כלי~ ד~ו~~~

 בה~
 ~יו~ צורך

 כל כלל
 ול~י~ז כן~ מטין ז~~ל א~פסי ~רב דברי ואף שרי ~~ר לצורך אותו ~וציאשאינו
 אלא כלל לצורך שלא אף נ~י שרי מוקצ~ ~וי דלא כלים דהוצאת ר~~י~ובר
 בין חילוק יש אז לצורךבהו~אה

 צור~
 רש~י ד~~ב ו~א ~~ר~ לצורך היום

 הוי ביו~ ~~~צ~יכי~
 ר~

 אבל ~~ר צורך לא~~י
 ~~ול~

 ~לא
 ל~ור~

 כלל

 דמן דנהי ב~ שרינ~י
 דהוי ~יכי איסור רבנן גזרו ~~מ ~נין בכל ~רי התור~

 לצורך~לא
~~~ 

 דוקא ו~צריכו
 צור~

 אם כי אתוס~ רש~י ~לי~ ולא ק~ת~
 בז~

 ד~~ סבריד~~וס~
 ~ן

 התור~
 דוקא ב~ינן

 צור~
 רק שהוא סו~ר ורש~~י קצת

 ו~פירו~~דרבנן~
 ~אחרונים~ רוב ~ירשו זה

~~~~
 בד~ת

 הר~ב~~
 ~~~ כר~~~י ~ובר דהרמב~~ם ~~ב ~~~מ ~אף נ~ל

 שוים שני~ם זה לענין דוקא דהיינונראה
 ה~

 ב~ינן לא ~~ורה דמן
 ~ד~ת נראה דרבנן ל~נין אבל כלל~צורך

 ~ר~ב~~
 ~לל מצריך דלא

 א~ לצור~
 ~רמב~~ ~רי~ ~י~ דאיל~ה~דרבנן~

 ל~זכיר
 ~זיר~

 שרי ד~א ~כ~ים ש~רו זו
 ומ~ש לצור~~ אם כי או~נ ~אכת~ל

 איסור להזכי~ ~וצרך ~ולא ~ המ~~

ד~ריה~
 בפרק שכתב ~~י אבנים בהו~~ת

 ז~
 שכל

 שאסו~
 אסור בשבת לטלטלו

 ז~ ~ע~ ב~ו~~~ל~ל~לו
 ~ספיק

 ר~
 ~ו~את אבל ~ן ~מוקצות אבנים להוצאת

 שייכא דלא לצורך שלא נר ~דל~ת או לצורך שלא~א~ל
~ 

 ~~~א
 ד~ו~צ~

 לכת~יל~ ~ דשרי ודאי~ש~~
 זכר ד~א כיון

 ואין בז~~ ~יר~ ~ו~ ~~~ב~~
 ~ר~זלו~ר

 לג~יר~ הר~ב~~
 ואיכא אכילה~ לצורך שלא ד~ותרה שכתב ב~ה ~ו

ל~יד~
 ~אכיל~~ ל~ורך שלא דדו~א ~יניה

~~ 
 ~דא בעי~ מי~ו א~ר צורך

 ד~~~

 דדע~ ~~יני~
 הוא ~ר~~ם

 ~~~ו~
 ~תור~ מן דגם דסבר

 אם כי שרי לא
 לצורך בשלא אף ד~רי ~ש~~ ה~א וב~~ה ~~ב ב~~ד דלק~ן ו~וד קצת~ל~ורך
 ד~ת נראה וכןכלל

 הל~~~
 הט~ו בפ~א

 וב~~~~
 ~~~~ וכן ~~ז

 מלשון ~צת
 ~ייל או ל~ולו דו~א ~וא קטן דהוצ~ת ד~י~י~א כלל זכר שלא ~צ~והר~ב~ם

 דו~~ ס~~ ו~ן~ו
 ~ה ו~י~ו ~~וס~י~~ ~ל ש~זכירו ~~ו ו~ו~ בו לל~וד

 ~שון לשנות ~צה דלאי~ל
 ~פתח ה~~את בדין אבל ~ת~א~ ד~תני ~~שנ~

 ש~ ~~ת~ אי א~ור~י ~~ם ו~לי~י מהי~ושל~י הואד~קורו
 דו~א או~לין

 כלי~ של אףאו
 ב~ה וא~כ

 ~כ~~ צר~~ ה~~
 ~של בין ב~רווייהו דש~י ל~זכיר

 שלא ד~א יד~ינן ~וי ו~~ילא ~לי~ ~של ו~יןאוכלין
 ל~ו~~

 ~לל
 שרי~ ~~ין דבכלודאי ~ל~ ~סו~

~~~~
 ~ תקי~~ ס~ ב~~~~ש ~איתי

 ~ק~~
 ~אינו ~~ו~בערה ~ שכתב

 דניהו ~צ~ובאו~ל נעש~
 ד~בישו~

 הוא
 ~לא אינו ~ב~~ה ~בל ו~תקנו~ באכיל~

 ~שותם ~א~א ~כ~ירין ~וי דהא לכו~ע ד~ותר ניהו אוכל ~~שירי דהןב~ים
~~רב

 כ~~ ~ותרי~ ד~י לרבנן ו~~י~ יו~~
 אעפ~~ ~~~~ ר~ס ל~יל

 ~ותר
 ד~יתורא וא~~ג ~~בת~ ד~יום ~יתורא ~תוך בי~וא~רינן

 דביו~
 השבת
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 הב~רההו~רה
 שכ~ב ~מ ומדב~י קצת~ צורך בה אין אפי~ ל~~רי ביו~~

דהב~ר~
 מותר

 מ~ו~
 מתוך

 ו~~
 דס~ל ל~~~יה ~ז~לד~~מ ל~~~ ~צת~ ~ורך דב~~נן ~~~ל מתוך ~~י

 ד~רמ~~
 ~בי דב~~נן ד~א ~~~ ~~~ת ~ל

 צורךמתוך
 קצ~

 התורה ומן מדר~נן אלא א~נו
 ~ות~

 כלל~ צורך ליכא אפי~
ו~~~

 ואפיה ושחיטה הבערה
 ו~דו~~

 דמ~~ת שוין
 ליכא א~~ מותרי~

 ומשמ~ ע~~ל~ קצת~ צורך ב~ינן מדרבנן אבל~לל צור~
 הרמב~ם בד~ת דמ~רש

 דוקא בעינןדמדרבנן
 צור~

 הוא א~ת וא~נם אסור כלל לצורך ושלא קצת
 שג~

 תקי~~ בס~ כן כתבהב~י
 דא~~~ צ~~ ~~מ אך ~~~~ה הלכה ולענין בד~~ה

 דו~א דב~ינן זו גזי~ה כלל הרמב~~ם זכר לאאמאי
 צור~

 בבי~ור ועיין קצת~
 וד~ק~ תקי~~ ס~הגר~א

~~
 ~~~ה~~ש ש~~ב מה

 דהב~ר~
 מותר

 ש~~א מכשירין דהוי מש~~ לכו~~

ל~שות~
 מ~~ב

 לכאורה דר~~ לרבנן אפ~לו ושרי יו~~~
 צע~~

 עי~ר דהא
 מאתמול אפשר היה דלא היכי רק הוי ו~י דרבנן~לו~תייהו

 דה~
 באפשר

 מן דאסור ר~~י גםמודה
 התור~

 ב~מ~ כ~בואר
 דדרי~

 ונראה מקראי~ הכי ליה
 ~ ש~תב ה~י ~היו~~ בפ~~ד ~השגות הראב~ד ד~רי ~פ~י הוא ~מחה~~שדכוונת
 קיי~ל~להלכה

 כ~
 דמכשירין יהודא

 שא~~
 מ~ריו~ט לעשותם

 ~ות~
 כד~ם ל~~ותם

 דבר ~יהיה והואביו~~
 הצרי~

 וא~ ל~ול~ תיקון בו יהא ולא
 ל~שותן אפשר

 וזהו ש~נוי ~~~י אותן עושיןמע~ו~ט
 ~ע~

 זה כל ועם למלח~ ו~עם ל~יקוע
 תבלין א~כ מעיו~ט לעשותן שא~~א אע~פ חכמים ~דעת שהרי תיקון הדברצריך
 כדרכן נדוכין ט~םמה

 ומל~
 אלא הכתוב מסרן לא אלא בש~וי אפילו למה~

 ~תבלין והם עצמו ~אוכל ~~ם מכ~ירין יש אמרו והםל~~מים~
 ~כ~י~~ לד~ת ואפילו שינוי ע~י וזה כדרכו זה והתירו עצמו באוכל~נכנסים והמל~

 חומו ~~מו~דהיינו האש הבערה דה~~נ ה~~~ש וםובר~~~ל~
 ~כ~~

 ה~~כל ב~וך

 יש דא~~ו להא ודמיומתקנו~
 ~ב~

 ~צים
 בפ~

 להש~זת דמי דלא אלו כ~~ן ומכשירין
 לרבנן ~~ שרי שפוד ותיקון~כין

 ~~ א~
 מובנים ובזה מאתמול~ אפשר היה

 הה~ערה ~וכן ~ ש~תב שלו ב~ו~ע הרב דבריהם
 א~~~

 נעשית ש~ינה
 ~~אוכל ב~ו~

 ~יון ~~~
 ~וא~ ה~בערה ~נין ~ה~י ה~וכל א~ ~תקנ~ ~~~~

 וגוף האש שמרבה אואש ~וצא~
 הא~

 היא שהרבה או שהוציא ~ו
 ~מתקנ~

 את ו~~שלת
 בכלל היא גם ~ריהאוכל

 ~לאכ~
 ~~שמע ל~ונו שמ~גנון דאף ונ~אה נפ~~~~ אוכל

ד~ובר
 דמ~~

 ל~ך דנתכון לומר דו~ק מ~מ ~צמו או~נ ~ש~ב טעמא האי
 לו~ר שרצה המ~~א ואף מכשירין~ רק דהוי כתבו המח~רים ו~דוליהואיל
 ~שום אחר ~עם מחמת אלא הוא ~ט~מ~ה לאו מ~~מ ~צמו או~~נד~שיב

 לאורו להת~~םה~ע~ה דמ~~ח~
 שה~

 נהנה
 מגו~

 ~בל נפש כאו~ל ד~~יב ~צ~ו האש
 ו~ם ~צמו~ או~נ ~שיבא לא המ~~א לד~ת גם ו~של לאפות כדי הבערהמ~מ
 ~ין ~אינו~א

 הפו~ק~~
 ולכן ה~ב~ ~כ~ברת ש~תבו

 נרא~
 ~~~כ הוא ד~ו~~ו



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 בה~ו דמודו מכשירין דאיכא ~רא~~ד דב~י עפ~יכדאמרן
 ~כמי~

 ד~~יבא

קצ~
 וצ~ע~ עצמו ~או~נ

~~~~
 ~~~שוני~ ~ו~

 ~מו
 ול~ ~~~י~~ ~~

 ~~בו
 ~יו~~ ~~~ ~ו~

 וג~ ההב~רה~להית~
 ד~ודו ~כשירין דאיכא הראב~ד שכתב מה

 והביא חכמים~ה~
 מדיכ~ דו~~

 ו~ל~ ~~לין
 יש

 ל~ל~
 להבערה כלל דמי דלא

~הת~
 ~ש~~כ המלא~ה~ בו ~נעשה ~ד~ר מגוף נהנה הוא ~~ילו וחש~בב~~ירה ~י~ נשאר הת~לין ~עם ב~בלין ו~ן ~צמו המלת ~וף את הוא אוכל

 ד~וםהבערה
 הא~

 עצ~ו כאו~נ ל~~ש~יה אפשר איך התב~יל בתוך נשאר אינו
 יש ד~יי~ל דכיון לומר הוא גדולודוחק

 ע~י~ שב~
 הוא ~~ילו ח~יב בפת

 ~~~וףנהנה
 הא~

 דהא חדא עצ~ו~~
 ~של~

 קיי~ל גחלים ע~ג
 ~ודי דכו~~

 מות~דהפ~
 ~ליגי בהכי ואף כנ~דה~ כשא~ו~ה אם ~י אסורה הפת ואין

 שב~ אין ואמרי~בנן
 הרמב~ם ל~ת ק~ה דלפי~ז ו~וד בפת~ עצים

דפס~
 עכו~מ ~~ה~ ~פ~~ז

 ה~~
 דאם

 בהמ~ ש~~
 של ~סכין ~~וכנת

 וכן אסורה הבהמה דכלכו~בים ע~וד~
 השו~~ פס~

 ~מ~~~ ס~ ביו~ד
 לפי~ז וא~~כ

 ~אילו ד~~יב ~~ום ~צמו נ~ש ~או~ל למי~~ב ~עי נמי ~כין הש~זתאף
 ו~וכ~ להכ~א~ כלל דמי דלא ודאי אל~ ע~~ו~ הסכין ~גוף נהנההוא
 דשרי מ~אנמי

 להדלי~
 ביו~ט אש

 א~
 עצמו אש באותו ~של אינו אם

 רקאלא
 ~דלי~

 ב~~ בירושלמי נמי ואית~ ב~ן~ לבשל כדי א~רי~ ~צים בו
 א~ן ביו~ט ~~~יר אתה אבל מ~~יר אתה ~י ~~~שבת ~~~ הלכהמשילין
 יאכל א~ר אך ~תיב הא ~יימין אנן נ~ש אוכל בהם שיש בדברים~ימא
 הוא ~~שירין ~~ום לאו שרי דהבערה דטעמא מהא ומשמע וכו~~ נ~~~לכל
 והיינו ~צמו או~~נ דחשיבא מ~וםאלא

 א~
 לכל יאכל א~ר

 נ~~
 ~קרא~ האמור

~~~~~~~~~
 שאין מלאכה אם ~י ~~שירין ~לאכת ~יקרי דלא די~ל
 זו ~~שרה דדרך ~לא המא~ל לתיקון ס~וך ~עשותהדרכה

 ~ולה דרך דאין סכין ו~שחזת ~~וד תי~ון כמו מכ~ר מ~~כן להיותהוא
 השפוד את ~צליה בשעת אז ~תקןבשר

 אל~
 את לתקן הוא העולם דרך

~~~ו~
 ול~~~יז

 ה~כין ~~
 בש~~ מקוד~

 או לצלות ~דיין ~ו~ה ~ינו ~~ז
 מכין שהוא אלאלשחוט

 אות~
 מלא~ת זו למלאכה ~רינן ולכך הצורך~ לעת

 וחשי~מכשירין
 לרבות דלכם קרא ד~בינהו לאו אי עבוד~~ ~~מלא~ת שפיר

 שפיר מקרי אי~~ה ~~ל מאתמול ~~~ר היה דלא היכי דו~א והיינו צרכי~םכל
 ~שא~~ יהו~א~ לר~ אף ע~ד~לאכת

 שמב~ירין ת~~ד הוא ~רכה אש הב~~ת
 לה~ין הוא אפשר שאי וכ~~ט ולבשל~ לא~ות רוצה שהאדם בשעה האשאת
 כך ~די ~ד ~אשאת

 של~
 בשע~ ~יו~~ א~~~ יצ~רך

 ~י~ו~ו
 להו~~~

 ~ליו
 את ~צ~ לת~ן ~ואור

 כמלא~ת זו ה~שרה ~~יר מקרי ול~~י ~דור~
~ו~נ

 ~צ~~
 במל~~ות ב~~~~~ן ו~י~ן עבודה~ מלא~ת זו ואין

 ד~
 ו~ר~~ ~~ג~

 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  לה~יר יש ~ך צדין~~ין
 דכ~~

 זה
 דוק~ ~ו~

 ה~~~~יר בדבר מל~~תו בעושה

ול~
 אבל עצ~~ו~ ה~~כל בגוף

 הו~ ~~
 מה~~ת ~רי ~ז עצ~ו המא~ל את מתקן

 ~םאף
 דר~

 דדעת וכיו~ב טחינהצידה קציר~ כגון ה~~ילה שעת קודם ~ותו להכין הוא זה ~~קון
 ~~ הרמב~~~

 ~מלא~ות אלו ד~ל
 ~~ותרי~

 ~~~~~ת
והיינו

 ~~שו~
 הוא ד~לא~תן ד~יון

~ 

 ב~ו~
 ~~ל~~ת גווני ב~ל מיקרי האו~ל

או~ל
 נ~~

 ושרי~

~~~
 ~ראה

 ~י~~~
או~ל ~~~~י~ ב~לאכ~ו ~תקן כשהוא אם כי הו~ לא דמכשירין

 ~הו~ נפ~
 בו ג~~ר שכבר לאחר גם קים נשאר

~~ 
 הכשרת

 השפוד תיק~ן כ~וה~~א~ל
 וה~חז~

 לאחר ד~ם הסכין
 לצלו~ כב~ ש~מ~

 או~~נ ~~כשירי רק שפיר ~~קרי ולכך המ~שירין הם קי~י~ ~דיין ל~חוט~ו

 ל~ולם אלא זו לש~ה דוקא ל~ו ~וא ~~לאכתו שהריואסור~
~~ 

 לצורך
 ~~ח~

 ~~~~~~ א~ור~ולהכי
 ~הוא ~~ה רק הוי ה~ל~כה דעיקר הבערה

 ~~~ל~
 ~ת

 ~~~ו והאש הדו~קהדבר
 הו~

 ~ל ו~לה ~הולך דבר
 ר~~

 ~וכל ולא
 ~~שיר ב~ם האשאת ל~נו~

 ~~מי~
 ו~עי~~ז ושרי~ או~~נ ככל הוי ולכן עליו ש~ו

 ~ם בונה ~~ום ב~גבן ~ליכא ע~~א צ~~ה דף שב~ ב~ס~ הפ~~יכתב
 כיון ומיהו ביום~ בו לא~לו~~תכוון הו~

 דמ~~~
 ל~ל~כ~ נמי ד~י לא

 ~~~ש ~ו~~נ
 נ~~ל הי~ ה~~כל~ בגוף ~ל~כה זה א~ן דסו~~סכיון

 ~עיק~~
 דל~נין

 כ~
 ש~יר

 ~~יניה למי~ק השבת~~ ~~דביו~ קרא דגליי~~ל
 ה~

 דאף קרא וגלי שר~ ביו~ט

 ~~יב~בכ~~~
 ~ו~ל ~פיר

 נ~~
 הו~יל

 ועדי~
 מהי~ו~ל~י ~ך ~~~~י~ין~ נ~י

 ~ש~~ע ל~ילשהבאתי
 דהבער~

 ~לל בעינן לא דשרי לבשל ~ד~
 ד~~א~ ל~ו~

 ע~~ו~ ~ו~~נ חשיב בכה~~ג דאף ~סברא קיי~~ל ~ה~יו~~~~ע

~~~~
 עו~ה ~המ~~~ר הי~י דוקא היינו ד~~רן ה~ברות אלו ד~ל ~~~ל

 ~~ון המ~כל~ בגוף ~יק~ן~~~הו
 הב~ר~

 ל~פו~ כ~י אש
 ול~~ל

 עצמודהאש
 הו~

 ~או~נ ש~יר ~~~בא דאז האוכל ~ת והמתקן ה~~~יר

 ~ש~ב מ~~ט א~ר דבר ~פני ~יו~~ נר כבו~ דאילת~~ה לא איל~ה אבלעצ~ו~
 ~~~~בה ו~ן דר~~ לרבנן ו~סור ~מכשירין ~~~א כ~~ב בי~ה בגמ~ליה

ה~~דורה א~
 של~

 דחשיב הרא~ונים ~ת~ו נמי קד~ר~ו ~שרף
 ר~

 ו~~ל~~~ ~~שירין~
לט~~

 קדי~ה דתיקון די~~ל משום ק~ת ניחא ש~~בנו הראשון
 ש~ו~

 ~~צוי
 אל~ הא~ ~בוי ע~~י ~וי לאתמיד

 ~בל הא~~ מעל ~ק~ירה בהסרת
 עליו ש~ו שלעולם ~~כשיר כאן ~ין ~~~~פ ~~א צ~~~ השנילטעם

 ודאי אל~
 א~ ~תקן ע~מו הכבוי שאין ה~םדשאני

 ~וא אלא ה~~~~ל
 ר~

 ~ליו מגין
 ודו~~~~ עצמו~ או~נ ולא ~כשירין רק הוי ולכך~הפסד

~~~
 ביצה במס~ הר~ן

 ד~
 ב~~ש בגמ~ גרסי~ ע~~א י~א

 מול~כ~ן ~ין אומרי~
 וב~~ה ו~כין טבח אצל בהמה ו~א ב~מה אצל וסכין~בח

 ואפי~ ~ירוש זה~ ~צל זה~וליכין ~ומרי~
 דר~

 דאפ~~ ו~~~~~ רה~ר~
 לה דעביד



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 מ~~~ ~רי א~~~~~א~~ול~
 דהוצאה

 באוכ~
 נפש

 ~תי~ו~
 ולא ע~~ו או~~נ

 אוכל ותי~ון~~כ~~רין
 נ~~

 ל~~ותו א~~ר אפ~ו ~רי ~צ~ו
 ~~ר~

 ~~א יו~ט

 בי~~~~ג~
 ~~ר

 ~~~ ~~~~ ו~~
 ו~ב~יו ~~~ ~~י~ין

 ת~והי~
 ד~א

~כ~
 לא

 הוצי~
 הסכין את ~א

 ד~~~בא ~~ין ~~~~ת ~נא ~אי וא~~
 או~נ~כשי~י ר~

 א~
 ד~~יב הס~ין מהו~כת ה~אכל ~~וף תיקון ~~~ ~ה~~ין

 או~ל ~ר~~ן~ה
 נ~~

 ~ ~צ~ו~
 דו~ה דאינו נראה אך ~~תב~ ת~ו ס~ או~~ ~~ נזר ~אבני~~~~~~

 ה~לאכה~רי ל~~י~~ ~נפג~ה ~~ין ד~ת~ן ~כ~ירין ~אר דהוצאה~כ~ירין
 נ~~~

 נ~~ה לא ובאו~ל ~ס~ין ~~וף
 ~ו~ ~ת~

 אלא דבר

 ב~ יש~ו~שא~~~
 סכין ~~וציא אבל ותנור~ ~פוד וכן

 ~רי ~~ו~
 נ~~ה לא~כין בגו~

 ~ו~
 תי~ון

 ~צרי~ ~
 ~יהי~ ה~~~ה אצל ~אן לס~ין

~וכ~
 ו~~ ~~י~ה~

 ~ג~~ב
 ~ב~~~ ~~~~~ ~~ ~ב~~ ~~ ~~~

 ~ל
 ~ת~ון נ~~ה ו~ריה~כין

 ~~~ נפ~ ~אוכ~
 ~נ~שה כמו

 ב~פ~
 ~~~ה

 נפ~ או~~ גו~ ~~י~ ~ן ו~ל ה~לאכ~~בו
 ~כ~~~

~~~~~~~
 יש

 ~קפ~
 זו סברא על

 דבר ~~לא חדא ~ע~י~ תרי ~~~
 ד~לאכת הוא ודאיזה

 ~וצא~
 זה אין ~לאכה ד~~יבא ה~כין

 עצ~ו בסכין ה~~אכה מ~~ת ~לא הפרה אל ה~~ין קירוב פ~ולת~~מת
 הוי ~זר האבני וסבר~ א~ר~ ~ר~ות זה ~ר~ותשהוציאו

 ~ת~רבת הסכין הולכת ד~~י~יון ד~~~ ~שו~ ר~
 ה~ר~

 מלאכתו ~~י ~שה כאילו ~וי ~~כין אצל
 והואי~ האוכל~ ב~וףתי~ון

 קש~ ו~ן
 שרי יהא ד~פי~ז

 א~
 את ל~~~יז

 ביו~~~~י~
 ~~~~ מלא~ ~~י ~ום

 ~ן
 כך ~~~י מת~רבת שהיא~פרה ב~~ תי~~ ~ו~ עו~

 אצ~
 ~~יט~~ ראוי ~הוא ~~ר ~כין

 ~~ ליו~~
 מ~י~רא ~ם

~~ 
 הי~ ~~~~רון אלא ~ר הס~ין ~יה

 ~ה
שהוא

 ~~רבו כדי ~~כה ל~~ות דשרי וא~ר~ ר~ו~
 ~~ו~

 דהת~ר~ות

~פר~
 הס~ין היה א~ ה~נ ~~ר~~ ב~וף כ~יקון ~~יב ו~סכין

 ~~ו~
 ו~מ~א

 ה~כין תיקון ~~י ועכשו כשר ~סכין ר~ו~ה ~כשו עד ה~ה~הפרה

נ~שי~
 הפ~ה

 קרוב~
 ~~ר~ ל~~ין

 ד~~
 או ל~ר~ה ~די הוצאה ~ל~כת ~י

 ~נא~ תיקון~לאכת

~~~~
 ~ו~ ~וצא~ דג~ נר~~

 זה דאין י~ל ד~~י~ ה~א~ל
 מ~~

 תי~ון

ב~ו~
 ~~אכל בגוף ~שתנות ~ום גר~ה לא ההוצאה פעו~ת דהא ה~אכל

 לע~ות ר~מ~א ~רי ~~נ ~רי ~~א~ל דתי~ון ~~~ו נראה ד~~י ו~~~א~צ~ו~
 ~אכה~ל

 בגו~
 אם ה~אכל

 ר~
 ו~י~ז ~וא~ ~ורך

 ג~
 את ~~יא אם

 ו~קר~ה ~תי~יו ~ל ~צ~ה~פרה
 א~

 הס~ין
 אין ד~~י ד~א נ~י נרא~

 ~י~ון~~~ת ז~
 ~~ו~

 ~נת~~~ה ~זה ה~רה
 א~~

 ~י~ון לאו דהאי ~~כין
 ~~קר ~לאהוא~

 הוא דשרי ~~~~
 מ~ו~

 ד~לאכתו ד~יון
 בגו~

 ~צ~ו ~~אכל

 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

 ~~~ק
~~

 דקרא בהתירא נ~י ו~כלל ~~~נא~רי
 דא~

 לכל ~א~ל א~ר
 נפ~

 ו~י~ז וכו~
 דמלאכתו ~ס~ין את רק מוליך הוא אלא עצ~ה ~~רה את מוליך א~נו~ם
לאו

 בגו~
 ו~~ו נפ~~ אוכל מ~שירי רק דמיקרי הוא ודאי הוא המאכל

 תיקון לאו וה~כין הפרה ד~תקרבותשבארנו
 ה~ר~ בגו~ ה~

 ~א~~י ~יון
 נתקןלא

 ~כ~
 ~גו~ה שינוי שום ולי~א ~לום

 דמ~יקר~
 א~ורה היתה

 את לתקן ~די הכ~רה רק ~וי ו~התקרבות עומדת~ היא באיסורה~כשו וג~

~פר~
 מכשירין~ ש~י~ ומקרי

 כי הר~ן לדעת ~רי דלא לומר יש נזר ~אבני ~עת ~לפי ל~~ור י~~~~~
 ההולכה מלאכת דע~י ל~יפך או ה~כין אל הפרה את ל~וליךאם
 אצל וה~~י הס~ין את מוליך אם אבל ה~כין~ אצל הפרהמתקרבת

 ~ם דהא הגדי ב~וף השתנות ~ום נעשה לא הסכין ~ולכת דע~~ילשחוט ה~~~
 הוא הסכין הולכת ~ע~~י אלא הס~ין אל סמוכה הגדי היתה~~יקרא

מקר~
 לב~ ה~די א~ מוליך ~יה ואם ~טבח~ אצל ה~כין א~ רק

 אז
 אינו הסכין ~הולכת עכ~~פ אבל מה~כ~ן~מתר~קת ~ית~

 עוש~
 רק הגדי ~גוף תי~ון

 י~~ל וא~~~ מהפסד~מונע
 ד~~~~~~

 במס~ הר~ן ~כתב ואף מכשירין~ רק חשיב
 בקע~ דכ~וי פירשו ~ואחרים ~ ע~א כ~ב דףביצה

 הבית ית~שן ~לא בש~יל
 ~אי ז~~ל רש~~י ~~ברי שלא ~ל יו~~~ צורך ~~ן ו~ין ממונו ~~ס~ מ~~יוהי~~ו
 מזה ~דול נפש אוכל לך אין שם יושב שהוא הבית יתעשן שלא~פני
 ב~מרא ויש שרי לרבנןואפילו

 הוכח~
 ~~מ עכ~ל~ בח~ושיי~ והארכתי לזה

 דוקא דהיינונראה
 ~תיכ~ ~ת~

 ~בקע~ כבוי בשעת
 שיו~ל הבית את מתקן

 נפש אוכל שפיר חשיבא הב~תאת ~י~ ~תקן זה ו~בוי הו~יל מ~מ בבקעת ~וא שמלאכתו ואף בה~לישב
 לדע~

 ה~~אחרי~~
 וא~

 אינו דהכבוי
~תקן

 ~עצ~
 אצא

 מונ~
 דגם הר~~ן סו~ר ~~מ מהפסד רק

 בכה~~
 חשיב

 התקרבות דא~ו סכין בהולכת הכא ~שא~~כ נפש~ אוכלש~יר
 הוי ~בהמ~

 תיקוןכבר
 בגו~

 הבהמה את בו לשחוט כ~י הכשרה רק הוי אלא הבהמה
 הס~ין הולכת ג~י הר~ן ודברי מכשירין~ רק ~~י~ ובכה~~ג לאכילה~ולתקנה

 ביאור~צריכים
 ~או~~ רענן זית~~~~

 מכשירין ~אסרו לרבנן דא~ילו כת~~ א~ סמן ה~ז
 היכא זהו מאתמול לעשותן אפשר ~שאיאפילו

 של~
 גם אזי זו למלאכה ישנו עצמו באו~נ שגם היכי אבל עצ~ו נ~ש באוכלזו מלאכ~ כעין נמצא

 היו~ נורך בו יש והרי ~~תוך~ ~שו~ דשרי ~ודורבנן
 לתקנו כ~א~שר וא~ילו

 ד~ל לומר א~~ר היום צורך ~בעינן ~~וס~ים ל~עת יו~ט~ו~~י~~ערב
 עכ~ל~ ~יו~ט לו שצריך כיון היום צורך מכלל יצאלא כה~~

~~~~
 ~וכל ~היינו דס~~ל ~שמע ~לא זה פירוש מ~מע לא הר~ןמ~שון
 וצ~ע צדין~ אין ב~פ הרמב~ן מלשון נראה ~וכן ע~מו~נ~ש
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 פ~~~ב~~לח~~ו~
 ע~~א ~~~ב דף דבי~ה

 וצ~~~ק~
 להר~~ן ליה ניחא דלא והא

 דלא דכיון סובר דהר~~ן י~~ל רענן ~זית וכ~ברת מתוך ~~~~~ ~~ריל~י~~ר
 ~~ע~~רי

 דו~א שיהי~ נמי ~~~ינן קצת צורך דאיכא היכ~ אם ~י ~תוך
 נרא~ והט~~ נפש~ לכל ה~והצורך

 ה~ורך שזה ~ב~ינן מ~ום לעיל כדא~רן
 ה~לאכה היתה ~דול ~ורך היה ~אל~לי ~שוב ~ורך הפחות לכל יהי~הקטן
 זה צורך ~~~~ת~ותרת

~~ 
 ק~ת צורך דרק כ~ון אלא דמתוך~ טעמא לולא

 דוקא שיהיה דבעינן דכ~ו י~ל וה~~נ דמתוך ~~עמא דו~א בעינן~וא
 לעכו~~מ ולאישראל ל~ור~

 ול~
 ו~דו~~ה~ ל~~וה

 וא~
 ח~יבי הני ~~ם דמ~~ברא

צור~
 י~~ל ה~~נ הוא~ ח~וב ~ורך לאו מ~~מ בתוס~ ~~ואר וכן קצת

 דלא התורה הח~ירה ומכשירין הואיל הוא ~שוב צורך לאו ~~~שי~ין~ל ~~ו~~
 צורך נמי ~שיב לא ולהכי מ~~~~ול ~פשר הי~ דלא הי~י אלאשרי

 ודו~~~~קצת~

~~~~
 דאיכא ור~יתי בפוסקי~ ב~נותי

 דלא ד~~רי דאף ~ו~קי~ הר~~
 קצ~ לצור~ א~ ~י מתוך ~~~~~~י

 ל~ל שוה שהוא
 נ~~

 אפי~~ה
 ~ם מהני ד~~~וך דהיתירא~ברי

 ממלא~~
 דלא נראה ולכן ל~~~י~ין~ או~~נ

 נפש לכל ~וה דאינו צורך דשאניד~~י
 ~צו~~

 בעיקר דהנה מכשירין
 נמי הו~רה ל~ורך שהותרה ~~תוך ב~הדאמרי הדב~

 כל ת~הו לצורך~ של~

~גדולי~
 ד~~ה

 ~~ר~
 אמאי ~דר~ה זו היא

 ל~
 ושלא ~רי לצורך דדוקא נימא

 ביצה למס~ בפ~י ~זה ועיין אסורלצורך
 ד~

 ~כ~ב ~ה י~ב
 ש~

 ~שם
 המ~~~ש~זקנו

~~~~~
 דלרבות מש~ע ו~יהו ~ וז~~ל הר~~ן כתב י~~ז~ דף ביצה ~~ס~ ד~פ~~ב
 פרק לן ~דאיבעיא למידק איכא ומיהו ~ ~ותר ביו~טב~יעורא

 ישמעאלר~
 במנחו~

 ב~תי ~רוגרות שתי ואיכא גרו~רות לשתי ש~מדוהו ~ולה
 ושלשעוק~ין

 בעוק~
 דל~~א או ליה ד~זיין מייתינן שתי~ מייתינן הי~ ~חד~

 מייתינן~לש
 דק~מ~~

 ~ בק~ירה
 וע~

 לן ק~י~~יא לא כאן
 הת~

 בכה~~ג אלא
 ד~נים לן ד~שי~א ~ש~ע אבל בצירה~ ר~וי איכא עוקצין ב~נידב~~~ם

בעו~~
 אחד

 ו~לש~
 דלרבויי ~ייתינן לא שלש ~~יי~י ~~ים א~~ ~~וק~

 נראה ל~י~ך ~ אסור~שיעורא
 ~~עורא ר~ויי דודאי לי~~

 בשב~
 מדאורייתא

 שהשבת בשבת ~י~ורא לר~ויי ~יו~~~ ~~~א ריבויי ד~י לא ואפי~~ה~י~~ר~
 ולא חולה אצל ~יאד~ויה

 ~ר~
 אף א~ור ~~לאכה שה~י~ר כל ול~יכך

 דאפי~ בה הותר נפש שאוכל יו~~~ ~ל מדאורי~~~ ו~יתסר כמוהות~וספתו

אפש~
 ~ל שרי יו~ט ~~ערב

 ~רב~ ש~~
 א~ד ב~ורח שיהיה ובלבד העיקר ~ל

 או~ל דמלאכת ~~~רת ~~י ול~י~~ז עכ~~ל~ כמוהו~וס~תו
 נפ~

 אם כי שרי לא
 ד~ו~ת לומר יותר ~~תבר ולכן ג~ור~ ~~י~~ ולא דחיה כ~~ו ~וי ה~ורך~~עת
 ל~דו הוא נ~ש ל~ל יאכל אשר דאך בקראה~ורה

 יעש~
 הוא לכם

 ד~~
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~לו
 ~צריכו~ ה~לא~ו~

 ה~ורה אסרתן לא ~לו ~ל~~ות נפש ~ל ל~~כל
 כתב וכן ~~ור~ הי~ר הן ו~ר~~לל ב~ו~~

 בש~~~~~
 ~תובות ל~~~~

 ד~
 ~ וז~~ל ו~

 ~לא~ו~ אותן כל כלו~ר וכ~~ לצורך שהותרהמתוך
 ~~ותרו

 לצור~
 לא א~ילה

 ~ל ת~שה לא בכלל~יו
 ד~ת~ וה~י ~לאכ~

 ~אכל אש~~ ~ך ר~מנא
 ל~~

 נ~ש
ל~י~~א

 ה~~ ב~ל~~~
 ש~ל ~~~ביה

 המלא~ו~
 ~ו~רות יהיו לאכ~לה ~צ~יכות

 עכ~~ל~ביו~~ט

~~~~~~
 תולין ב~~פ התוס~ ~ו~י~ ליישב ב~ה לן

~~~ 
 ~~מרו

 יה~דה כר~ לה ~~ר אלי~זרד~~ ~~~ ~~
 ועדיפ~

 אפילו שרי ד~א ~ר~~י
~~שירין

 זה ~ל ות~הו ~~יו~~~ ~~פ~~
 ש~

 ~תימא ~ בתוס~
 ול~~~

 תיקשי
 פ~~~ דדרו~~ ~ר~י הנהוליה

 ד~~~ילה
 ~ד~

 ז

~~ 

 ~תיב יהודה ור~ דקאמר
 הו~

 ל~~וכתי~
 לא

 קשי~
 הוא דריש הוי ר~א ו~~ת וכו~ ~אפ~ר ב~כשירין ~אן

לדרשא
 א~~ אחרינ~

 לימא ~פלי~ הוי יהודה דר~ התם ~נ~~ל
~ 

 יהודה
 כ~ א~ריתי לדרשא נ~יליה דרי~

 ~~~~~ דהנה ניח~~ דבריני ו~פי עכ~~ל~ ~~י~זר
ל~~ס~

 ד~ ~~צ~
 ~~~~~תין ד~ש~~ אהא ~ה~שות יש ~ולכאורה כתב~ י~~~~

 ד~ל~פשיטו~
 ה~~ל~~ו~

 ל~אי תקשי וא~~~ מתוך~ א~רינן ל~ורך שהותרו
 ~ל~~ה ~ך אין וא~~כ מותרין נמי נפש ~וכל ד~~~ירי יהודא כר~ הלכהדקיי~~ל
 שפוד ~דאמרינן נ~ש אוכל ב~כשירי שי~כי דכולהו התורה מןשאסורה
 בונה דהוי ~נור ו~ריפת~נרצף

 ו~ות~
 כל ו~ן

 המלאכו~
 ~וק ~זריעה לבד

 ~בדית ~~אי מלאכה ~ל תעשה לא ~תוך אמרינן נ~י בהני אי וא~כות~~צ~~
 ~~~~כליה

 ~ל~
 דשאני לו~ר שיש אלא מ~וך~ ~~~רינן

 ~~שירי~
 יהודה דלר~ כיון

 ~צינן~ופא
 ~~יל~

 שאין דק~~ו ~~יטא א~~כ ו~ו~~ לכם ו~~יב ~~~וב
 לומ~

~ה~
 ~בל ~תוך

 ב~~אכו~
 ~אוכל השייכים

 אף שרי דמדאיריית~ ממ~ נ~~
 ו~~ין ~~וך~~ ~פיר א~רינן יו~~ ~ערב~א~~ר

 בפר~~~
 יו~~~ ~~~ בפ~י~ה

 ~לא
 ו~יי~~~ה~ הם נכוחים הפ~~י ד~רי דברינו לפי ו~~נם ~אן~ הפ~~י בדב~י ליהניחא

 דל~ו~~ י~~~~~~~~
 דלכם ~קרא דרבינן כיון

 דמשמ~
 צרכיכם כל

 ל~בו~
 נפש אוכל ~~כשירינ~י

 דמהי~י עצמו~ או~נ כמו דהוי ~פי ~ש~~
 תו ה~אכל~ ~~וף המל~כה שתהי~ דוקא בעינן דלא קרא ד~~י ד~יון לחלקתי~י

 א~ד ה~ל או~~נ ו~~שירי ~צמה או~נ ~לאכתהוי
 דכ~

 ~~י~ לצורך רק דהוי
 לך אין א~~ מתוך ב~ה דאמרי דכיון ה~~~י קושית ת~עורר דלפי~~ז~לא

 ו~~~~ התורה~ ~ן שאסורהמלא~ה
 דרי~ יהודה דר~ לומר ב~~~ ד~קו ~ך

 לנו הורה ובזה מאתמול~ דא~שר ~כשירין למ~~~י דהואמקרא
 הכ~ו~

 דהי~ירא
 רק הוידמכשירין

~~~~ 
 ב~הו ~~רי~ן לא ולהכי שב~ ~בי ~י~ו~נ כמו דחיה

 ה~ורה~~ ~ן א~ור או~~נ ב~~שירי שי~ורא רבויי ~ולפי~ז דמ~וך היתיראנמי

א~~
 ~ל ~~יר דמתוך הי~ירא כלל ~~ו דלית ב~~ש ~תל~ידי ~הוא אל~~זר לר~

 כלל ק~ה לא וא~י~ה א~ד~ הכל או~~נ ו~שירי דאו~~נ הס~רה~~י
 קו~י~
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 דא~~~הפ~~י
 ק~א~~ ~~יקיימי ד~פיר ת~שה לא עבודה ~~לאכת ~~ל קרא בטלת

 ד~ם ס~רי ב~~שדהא
 מלאכו~

 ~לל~ ~שיא ולא ל~ורך אלא ~רי לא או~נ

ודו~~~
 ~י~ב~

~~~~
 ל~~ט דף ש~ת ~מס~ ~כתב הרשב~~א סברת ליי~ב א~רתי

 ע~~~
 דבית

 ודבריו הואיל~ ~~~~ו דלית ~~~ש ~תוך ליהו דליתשמאי
 ~מוהי~

 ד~~ה

 ורב דרבה לפלוגתא מתוך א~~~ינן אי וב~~ה דב~~ש פלו~תא בין איכא~ייכו~
 בתוס~ דהנה ניחא בדברינו אך אורחין~ ו~יקלעי הואיל א~~רינן אי~~דא
 מלאכת ~ל בטלת א~~כ הואיל ליה דאית לרבה ת~~הו ע~ב ~~~~ו דף~~חים

שב~
 ~ם ודחקו ~כנה~ בו ~י~ ל~ולה ור~וי הואיל

 חולה דשאני ~~שו~ ל~ר~
 דלא ~כנה בושיש

 שכי~
 הואיל~ אמרינן לא ול~כי כלל

~~~~
 ~~~י לחקור יש דלכאורה נראהלענ~~ד

 ~עמ~
 לוקה ד~ינו דרבה

~~ו~
 ו~לא ~ו~יל

 ~ו~~~
 ~~י~~א

 ב~~
 ~לל ~~~וין לא ~לא~ה

 בשבת ~מבשל שם ~מ~תפק ר~~ג למוד ד~ ל~ודי בס~ ו~ייןלאור~ין~
 חולה לונזד~~ן וא~~~~

 שי~
 או מ~חיוב נפ~ר א~ זה לתבשיל והוצרך ~כנה בו

 דב~ה~ג נראה ול~נ~~ד בז~~ ~האריך ועייש~~ה חייב~ ל~ה כיון שלא ~יון~ל~~א

 וא~י~~~ שבת~ אאיסור עבר ~לאכה דבשעת כיון דחייבודאי
 מהא קשה לא

 דב~עת כיון ו~א וא~אי דהו~יל ט~~א משום ל~ול מיו~~ט באופה רבהדפטר
 חייב להיות צריך לחול ~יו~~~ לבשל נתכון~~יה

 א~ א~
 ~ח~ב~ו בתר ~~~יזל דב~ינן ~~וםאורחין אח~~~ באו באמת

 יש ~~ר אם כי נדחית אינה ולכך ~מור היתר ולא ~ולה אצל היאדד~ויה שב~ דשאני מ~ו~ ~לאכה~ ד~ש~~
 דחינן ואז לעינינו~~~לה

 ל~ב~
 ~~~~~~~ חולה~ ~בור

 אם
 ב~ע~

 ~א ה~לאכה
 ~בת אאיסור ב~זיד ו~בר חולה שום ~דייןהיה

 ל~
 ~לל פ~ר

 א~
 דלאחר

 לו הו~רהשעה
 מל~כ~

 זו
~~~ ~~ 

 ל~ו אז
 הית~

 מ~~~כ הוא~ ~מור
אוכל

 דהית~ ביו~~ נ~~
 מלאכה דכל נמי דאמר~נן רבה ~ובר הוא ~מור

 נ~ב~ר א~~~כ אם ואף כלל~ התורה א~רתה לא נפש ~וכל לצורך ד~ויאפשר דר~
 היתר דמעיקרא ~יון איסור ~~ה לא אפי~~~ ליו~~~ ~ורך שום בזה היהדלא

~ו~
 הוא

 לצורך דדו~א ו~ובר ~ברא האי לי~ לית חס~א ור~ ה~~ק~ ~ח~~
 האש~י

 ~ל~
 ל~ול ~יו~~~ דהאופה נראה ול~י~~ז ~~ת~ כ~~ו יו~~~ ~וי לצ~רך

 אם אף ~~דא לרב~~יב
 ב~~~

 נתכון לא ד~~יקרא ~יון אורחין א~~~ באו

 כן שהביא ~~ ל~ודי ב~~ ו~יי~שלאור~ין~
 ~כ~ בש~

 דרק ד~יין ~~שום ~בת דשאני מ~ו~ בפ~~י~~ התו~~ קושית נמי ליתאולפי~~ז וצ~~~~ על~ו חולק והוא א~ד
 חולה ו~~~תרמי הואיל ~~שום ל~~פטריה ליכא ~ולה אצל היאד~ויה

 משו~
 דאף

 מ~~ ~ולי א~~~כ אירע ב~מתאם
 ע~ה~ כ~ין שלא דמעיקרא כיון חייב

 נ~~~~~~~~
 שנתבאר דל~י הר~ב~א ~בר~ שפיר

 ~טעמ~
 ד~~~רי דב~ה

 נ~~י הותרה ~צורך ~~ותרה~תוך
 ~ל~

 הוא ~צו~ך
 ~סברי ~~~ו~
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 ~~י ~הו ניחא ולכך ד~י~~ ולא הוא ג~~ור ~יתר ביו~~ט ד~רי או~נד~~~אכת
 וקר~ נאסרו~ לא ~~~יקרא או~נ ~~~לאכת הפסוק כוונת אתלפרש

 ~שר ~אך
 לכליאכל

 נפ~
 דפלי~י דב~~ש דעעמא נ~~י י~ל ול~י~~ז הוא~ בעל~~א ל~ימנא

 הוא~ב~ה
 מ~ו~

 שפיר די~~ל סברי דאינהו
 ד~לאכ~

 ~ותרה~ ולא הוד~ה או~~נ
ומ~~~

 קשה לא
 מה~

 ~~את~ול נ~~י דאפשר היכי אף דשרו
 מ~ו~

 ~ש~ני די~~ל
 דהאו~ה נמי סברי ולפי~~ז ב~ה~~ג~ גם דדחי קרא ד~ליהכא

 ~~יו~~~
 פ~ורולא לוקה~ ל~ול

 טע~~ ~~ו~
 ~~ום ~ורחין ו~~יקל~י דהו~יל

 ~מו הכא הוי דלב~~~

~~בש~
 ודו~~ק~~ כאן וה~~נ דחייב חולה א~~~כ ונזד~~ן ב~בת

~~~~
 בהי~ירא ט~~א האי דל~~ור~ ~~~~ ע~יון

 ~מ~ו~
 לדעת רק ניחא

 ל~ל~ א~ ~~~~~~ מהני ד~תוך דהיתירא דסברי והר~ב~~םר~~~י
 לצורך

 ~י~ר או~~נ ~~~ל~~ות כד~מ~ן י~~ל ~~יר ולדיהו~לל~
 ~~ו~

 ~ן
 ד~~ וקר~

 א~ר
 ד~לאכות ל~לות הוא ~~ל~~א ל~י~~נאיאכל

 הצרי~ו~
 ~מור הי~ר האדם ל~~א~ל

 אבלהן~
 לדע~

 דהיכי ד~~רי התוס~
 דליכ~

 ~לל לצורך ש~א הוי אלא ק~ת ~ורך
 התורה ~~ן~סור

 ולו~~
 ~~שום

 ל~~~
 דוקא דבעינן מנלן דעכ~~פ קשה מלא~~~ ~ל

~ו~~
 ד~~~~~ ונ~~~ קצ~~

 ד~תו~~
 ~~ו~ דהי~~ דנ~י ד~ב~י ~~ו~ הו~

 ~ן
 מ~~~וכהנ~ל~

 לבדו דהוא ~סיי~ נפש לכל יאכל א~ר אך דשרי קרא הך הלא
 דר~ינן והיינו ~לכם~יע~ה

 ~~לכ~
 ~רכיהם לכל

 א~ דא~
 רק

 צור~
 דלא הוא קצת

חשיבא
 אוכל כך ~~~~~~

 מ~~~ נ~~
 ~~~נן ~יהו ~~~~ם~~ ~כ~~פ א~ל לכם~ י~שה

 דוקא מצר~ינןולהכי
 ~ור~

 קצת
 משו~

 ד~~קים
 ההי~~

 ורש~~י האיסור~ שם
ור~~ב~~

 דר~י לא
 ~ל~

 היתירא לענין
 ד~~~ו~

 קרא
 רק ~אתי ו~~רי דל~~

למ~ו~י
 צור~

 ו~בוה ~~ו~~מ
 ו~דו~~~

 ~לל~ לצורך לשלא לא אבל

~~~
 ~יון ~כ~~פ

 דה~
 ד~צרכי~ן

 דצורך נראה דלכם מ~~א הוא ~צ~ ~ור~
 דמכשירי קרא ~הך רבי יהודה ר~ דהא לכ~~ ~~יר ~~יבאמכ~יר~ן

 שריאו~נ
 ו~~

 ~~~ דא~י
 לעשותה אפ~ר דהיה להיכי ומי~~יה ~~דהו~~

 ~~~~~~אתמול~
 דאתי י~~ל

 ר~
 מש~~~ דל~ מלא~ו~ הני למ~ו~י

 באו~ל כלל
 לרבינ~ו איכא ~~י~ ~~מו באו~נ ~אפ~ר הני א~ל במכשירין אם כי ~צמינפש

 ל~~ רק ~הני דא~~ן ~~~~א דה~יד~פשר ~~~~ ומיהו ~תוך~ מ~עם שרי ~נין וב~ל ~ דלכם מקרא ~ווני בכלל~יתירא
 יהוד~

 לרבות דל~ם מק~א דדריש
כל

 ~~~ צרכי~~
 דר~~י לרבנן א~ל ~רי~ נ~י ~ו~~ מ~~יר~

 דל~
 מקרא דרשי

דלכם
 צו~ך כמו הוי ~כש~רין דצורך י~~ל ~~יר לדידהו ~~~~~רין נ~~~ לרבו~

 נ~ש ל~ל שיהשאינו
 דל~

 דלא ~יון ~~ת ~י~ך חשיב ו~א ה~~ול ל~ורך ד~~י
 ~~יןהוי

 ~~ור~
 ש~חמ~יה ~~דול

 הו~ר~
 ה~~~אכה~ ~י~ר

~~~~
 ל~~ו~ ~די ~~ין דהשחזת זה ב~בר ~~~וקה ~ב~ה נ~~ל

 ~רה בו
 הנאה ~פירמיקרי

 ~~~ו~
 ה~~~ דגי~ ~~~ו~ ~צמי~ ~~כין

 נהנה
 ש~וא ~כין לו ~ישמ~~ה

 ~רי~
 הנאה ~~יר ומיק~י דבר לאיזה לו

 ~~~~~~ ~~~~י~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~י~~~~~~ ~גו~
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המכשיר~
 וא~

 ~ו ל~~שיר ~די רק הוי דהנ~~ו
 דב~

 דהוא ~~ון מ~מ א~ר
צריך

 ל~כשר~
 זו

 רוצ~ ו~ו~
 ב~ה ~הנה ~ו~ו הרי בה

 ש~שלי~
 את

 הנא~ ~ך ל~קנו~ רוצ~ שהוא ~ד~ר ~תותיקן ~ו~
 זו

 ~ינ~
 ~וכצ ~שו~ה

 ו~ם מ~~ל הנאת דוקא דבעינןמשום ~~~
 ל~

 חשוב~ צורך כך ~~מת חשיבא
 לי~ דאי~ זו ~הנאה נ~האמנם

 מהמכשיר
 ~ריע~ ל~

 תינוק מהנאת ~לל
~מול

 ולול~
 ד~תוך ~~מא שפיר מ~ני וה~נ מתוך~ משום ד~ותר ~ו לצ~ת

ממלאכ~
 או~נ

 למ~~ירי~
 מ~ום

 ד~~
 ~נאה ~י~~ במכשירין

 ~וכל ולא ~נ~ה ~ק דחשיב אלא ה~לאכה ~ו ~~ה הדבר מ~וף נפשלכל ~ו~ ~~י~ קצ~

 בתר ולפי~ז ד~תוך~ ~~~א שפיר מהני זה ~סרון ולהשל~ת ממש~נפ~
 כברד~~ני

 טעמ~
 הו~ אלא או~נ מ~שירי כמלא~ת ~לל ~שיב לא ~ו דמתוך

 ש~יר ושרי עצמו ~י~~נ כמו ו~~יב עצמו ~מ~שיר ~גוף קצתהנאה
 ודו~ק~ יהודה דר~לרבנן א~

~~~~~
 ליה דלית דמאן ש~תב הנ~ל הרשב~א דברי ליישב אמרתי ז~

 שתמה שבת ב~~ס~ הש~ס ב~ליון ו~יין הואיל~ ליה דלית ~~שמתוך
 ~יכא ש~יכות דמה הדבר בעיקר צ~~~ בלא~ה ולענ~~ד פ~חים~ מגמ~ זהעל
 א~רינן אי דאמוראי לפלוגתא במ~וך וב~~ה ד~~~ש ~לו~תאבין

 הואי~
 ומי~ל~י

 ניחא ובזה לא~ אואורחין
 מ~ו~

 דט~מא הרשב~א ד~ובר די~~ל
 דהוא~

 דהו~

~~
 כיון אלא ממ~~ נפש לאוכל למלאכתו משוי לא כ~כ מצוי ש~ינו ספיקא

 כמלאכ~ הוי אורח~ן דאיתרמידאפש~
 מ~ום ושרי קצת~ צורך בה דאית

 ור~~ח דרבה פלוגתא ולפי~~ז ל~ורך~ שלא נ~י הותרה לצורך ש~ותרהמ~וך
 דלדידהו לב~ש ולא ~תוך דאמרי כב~~ה דקיי~~ל להלכה רק הוי ל~ו~~ל מיו~~טבאופה
 ודו~~ק~ שרי~ ולא הוא ~מור נ~ש או~ל לאו והאי דוקא נפש אוכלב~ינן

~~~

 הוא ~ו~קי~ הר~ה דדעת
 דל~

 ~מלאכ~ ~תוך ~~רינן
 ל~~~ירין או~~נ

 המביא בפ~ דכתב כן ~ובר אינו ~הר~~ן נראה לכאורהמ~~מ
 ד~

 ל~~א
 ~נש~רה הקורה מן דמבק~יןאהא

 יו~~ מ~ר~
 ה~א ~ומקשו

 למ~
 ל~קע ה~ירו

 ~~שותן ~~~~ר ~כ~ירין והא שינוי ~~~יואפי~
 נראה נינהו~ולי יו~~ מער~

~ל
 שהו~

 של ~~ופו נהנה
 דב~

 ~או~ל
 נפ~

 עצ~ו
 הו~

 ש~ין למכשי~ין ד~י ולא
 על ~הוכשר ממה אלא ו~נור ו~פוד כסכין עצמן ה~~כשירין ~~ן נהנה~דם
 מדורה מ~ן שעו~ה בע~מן ~הן שנהנה בעצים ~שא~~כידיהן

 ומת~מ~
 כנגדה

 אע~~~ שרי מדורה ל~שות שלבקעןוכיון
 ~רי ~הן ל~של אף מ~~מול~ דאפ~ר

 ~ו~ ~ר~~ ד~~~ להדי~ ~~י עכ~~ל~ מ~ו~~~~ום
 ~~וך ~~יר ד~~רינן

 ביקוע ~גון או~~נ~מלאכת
 למלאכת בה ~התחמם מדורה מהן ל~~ות ~די עצי~

 תב~יל~ ל~ורך ~צי~ ~יקו~ דהיינו~כשירין

~~~~
 נרא~

 ס~ין הולכת ~בי דמתוך ב~עמא להר~~ן ליה ניחא דלא דהא
 דח~יב לחדשוהוצרך

 נפ~ ~ו~~
 עצמו

 דבהולכ~ משו~ הו~
 ס~ין
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~ ~  דחי~שי~ מ~ים ב~מ~ שם מפורש ~~אי ד~ית וע~~~א ו~~ה ב~~ש התםפלי~א
 ו~ודים שרי ~יישי לא הא לאימלוכי ד~יי~י ד~~~~א ומש~ע לאי~לוכי~ א~ידיל~~א

 וא~~~ לב~~~~~~~~
 משום הוא דשרי ד~~מא ל~י~ר ~יכא ~ו

 מתו~
 ב~~ש דהא

 ליהו ולית וכו~ הק~ן את לא ~ו~יאין אין~ו~~י~
 כל~

 דמתוך~ התירא
~ל~ן

 צ~~~
 ~ר~ן

 ~הול~~ ל~ד~
 ~צ~ו~ ~או~~נ ~~יב ה~כין

 ה~~לו~~~~~~
 להש~~~ ס~ין הולכת בין הר~~ן ~ל

 ~~וד ותיקון סכין
 ל~יל כדאמרןנראה

 לתיקון ~מוך לע~~תן דר~ן ~ין דהני ~~ו~

 ~שא~~כ ~~~ירין חשי~ ולהכי~~~אכ~
 הוצא~

 ד~ם לרשות מר~ות
 מ~~נה ~ינ~ ע~מוהמאכל ~הוצא~

 ~ל~
 הוא ד~רי ו~עמא

 ~~ו~
 ס~ו~ה דדרך

להוציא ב~~
 ולהכ~י~

 זה ~~ר~ות
 הולכ~ כאן וה~~~ אחר~ לרשו~

 ~מי ~רכו הסכין
לה~שות

 ג~
 ל~לאכ~ סמוך

 ~ו~~נ דחשיב ה~~רה ~מ~אכת ודמי הש~י~ה
 ול~

 הולכ~ ~~~י נ~י ~~ןמכ~ירין~
 נש~נה לא ה~כין

 ~ו~ כנ~
 ה~כ~ן

 ~~ו~
 ד~לאכת

 ~לאכה רק הויההו~אה
 ואי~ הא~~ ~ו~ ש~

 ~~~~~~ו ~~י הכ~רה פ~ו~ת כאן
 נשארת~פעולתו

 ~~~ ק~~
 ~~~ב ולה~י ~~אכ~ו ~~~ר ~~~ר ל~~ר גם ~~~יר

שפיר
 ~צ~ו~ נ~~ אוכ~

~~ ~~~~ 
 מ~ד ד~~ה ~ראה

 ל~~ו~
 ולומר זו סב~א ~ל

 ~פש אוכל דצורך הי~יד~ל
 הו~

 ~~~~ ור~ילין
 ~~ו~ ~~~י~ ל~שו~ו

 ל~יקון

 ו~~~המאכל~
 ~י~ו

 ~~~ נק~~
 ~כ~יר

 לא~~ ~~
 ~ל~~תו ~ו ~מר ~כ~ר

 דבכה~~~
חשי~

 כיון ~~מ~~ או~נ כ~ו
 ~~ו~~~

 ל~ו ~לאכ~ו
 ~~ו~

 וצ~~~~ הו~~ ה~אכל

 י~~~~
 לה~יר

 ~~~ר~ מלאכ~
 ~~~מ~וך~~ ~טעם

 דמ~כ~~ ~~~ו~
 באו~נ הבערה

 כ~~~~~ ~~~~ ~ה~צי~ ~ה~ה שהיא כ~ו~~~~ו
 מדורה ~~הם ~ו~ה ש~וא

 ~~או~ה~~~~~~~~
 ~~~~~~~ ~~~ ו~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~קי~~ ~~~
 בשם

 ~~ש~~~~~~ן
 כ~ו הו~ ~ה~~רה

 ~ו~~~
 ~~~~~י ~ ~~~~~~ ~~~ו

 ~פ~ ~~ ~~~~~~~
 ה~בי~

 ~~~ה ה~א ~~~~ו ש~~~~ ~~~~בד~
~~~~~ 

 והא ~~~וי ~~~ ~~~י~ ~~~~~~

 ~~פ~~מכ~י~~~
 ל~~ו~ן

 ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~י ~~נה~ ~~~ו~~~
 ~ל ~~ופו נה~ה

דבר
 ~~~ הי~ ~~~~~ ~~~ ~~ו~~

 ~~~~~~~י~ ד~~~י
 ~א~~

 ~~~ה א~~~
~~ 

 ~~~~~רין

 ~~כ~~~~~~~
 ~~~~ור ו~~~~ד

~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ 

~~ 
~ 

 ~~ה~ה ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

~ה~
 ~~~~ה ~ע~~~ן

~~~ 
 ~~~~~ה

 ~~~~~~ ~~~ו~ ~~~~ע~ ~~כ~ו~ ~~~~ה~ ~~~~~~~
 ~~~~ר ~~~~~~~י

~ו~ר י~ ~ה ~~~י ~~~ל~ ~~~ו~ ~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~
 ~~ו~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ הי~ ~~~~ ~~~~~~ו~ דכ~

 ~י~~ו~
 ~~~~~ ~~~~~~ו~~~

~~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ 

~~~~
~~~~~~ 

~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~ 

 ~~~~~~~ ~~~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

 ~ו~~~~~~~~
~~~~ 

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~ 
 ~ר~~ן ~~~~ ~~~~

 ~ה ~~~~ה~י ~כ~~~ ~~~~~~~~ ו~~~~~~~ ~~דו~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ בי~~~מס~

 ~~~~וכ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~י~~ ~~ ~~~~י ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~~ו~~רי

 כנומ~ד~פש
~~~~~ 

 ~~ו~~~
 ~שוה ~הו~רה ~~~ הי~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~
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 עצים לבקע מותר מותרת שמדורה כיון וא~כ~תוך~
 ~~~דור~

 שנהנה כיון
 שאין סכין כגון למכשירין ול~ד עצמ~~מהעצים

 נהנ~
 בעצמו מהן

 ר~
 ממה

 ~~ן ~~~ ידיהן עלשנעשה
 ב~ד~~

 ו~~ון
 ~~~לא~ת כלל משכחת לא תו ~מג~א של זה ~ירוש ולפי עכ~ל~ בישול לצורךנמי ~ות~ ח~~ו~ לצור~ ב~י~~ שהותר~

~~~ר~
 כיון עצמו נפש ~וכל

 ד~~
 אלא שרי לא חימום לצורך ה~~רה

מ~ע~
 מתוך~

~~~~~~~
 דבשלמא מאד תמוהים דבריו

 ~ב~ר~
 ~ ~צורך

 ~פיר שרי מדור~
 דכיוןמשום

 ~הבער~
 מבעיר שהוא כגון שרי ממש או~~נ לצורך

 חימום ל~נאת גם שרי ולכך ב~ם ולבשל לאפות כדיעצים
 מ~~~

 מ~וך
 ~תוך משום אלא שרי לא עצ~~ו והוא הוא או~~נ לאו עצמה מדורה איוא~~כ מדור~~ לצורך א~ כי או~נ לצורך ביקוע ~לל מש~חת דלא ~צים ביקועאבל
 עצים ביקוע לאשכוחי מעיקרא בעינן דהא ביקוע~ איסור ל~~יר אפשראיך

לצור~
 משו~ נמי אמרינן הכי ובתר או~~נ

 עצי~ ~יקוע כלל אשכחנן דלא הכאמשא~~כ לצורך~ שלא אף דשרי דמתוך ~עמא
 ~נאה שום דליתא כיון או~~נ לצורך~

מגו~
 העצים

 בכונת ~דברינו ~~תבו תק~~א ס~ ובב~~ח ב~~~י ועיין או~~נ~ דחשי~
 ובב~~~ א~והו~~ המהר~~י של~ושתו

 סובר דהר~ן צ~~ל דע~כ מזה שם הכריח
 נפש~ לאוכל דמיא ממנו נהנה גופו דכל כיון להתחמם דמדורהכאן

~~~~
 נרא~

 אמרינן דלא הפוסקים ~דעת דסובר הר~~ן בדב~י אחרת כוונה
 קש~ ~י~ ול~ן ל~~שירין~ נפש אוכל ~מלאכת מ~וך~לל

 ל~ר~~ן
 דגם משום דשרי לומר ואין ~וחן~ ~וי והא ~צים ביקו~שרי דמ~~

 בטחינ~
 אמרינן

 ורק היא או~~נ מלאכת דטחינה משום מתוךמדאורייתא
 ר~נ~

 בה דגזרו הוא

כמבוא~
 ~ר~~ן

 ר~~~
 מצינן וכן שינוי~ ע~י עצים ב~יקוע כאן ~תירו ולכך צדין אין

 ז~~ללהר~ן
 שכת~

 ~~צר מן עצים ~~~ב גבי ל~ב~ דף ביצה במס~
 ד~~

 ביה ד~ית
 וק~ה ~ב~רה~ כמו שרי אפי~~ה מעמראיסור

 דה~
 הוי

 ר~
 ולא או~נ מכשירי

 ~~א ביה ד~לי ל~בערהדמי
 דביו~

 ל~~ידק ~שבת
 מיני~

 ~א
 או שרי ביו~~~

 צריך וע~~כ מכשירין רק ~וי הלא ~צים מ~~~ר אבל לעיל ה~~ו~אים ה~~מיםכשאר
 כגון ~צמו באו~~נ ~ימור ~מ~כ~ת ~~יון משוםלומר

 שהו~
 דשרי אוכלין מעמר

 גיבו~ נ~~י ד~רי אמרינן ולכךמדאורייתא
 ~חינ~~ גבי כאן ו~~~נ ~~תוך משום ע~ים

 דביקו~ דכיוןמשום
 דמתוך ט~מא כלל בי~ מהני לא מ~שי~ין רק הוי ~צ~ם

 כתב זה ועל ל~כשירין~ או~~נ ממלאכת דהוימשום
 את יב~~ דאם דכיון הר~~ן שפי~

 הנאה דהיינו מדורה לצו~ךהעצים
 וא~ הע~י~ מ~ו~

 מ~~מ ממש או~~נ זה דאין

 נהנה שהוא ~יון מ~וך מ~ום ~~~~~תשרי
 מ~ו~

 ל~קע גם שרי ולפי~ך העצים~
 בישול לצורךעצים

 דל~
 לסכין דמי

 וש~ו~
 לו אפשר אי דהתם

 ~נאת רק הוי ההנא~ ו~יק~ עצמם~ והשפוד ה~~ין ~גוףליהנו~
 עצמם~ מ~ם ל~נות כלל יתכן ולא א~ר דבר בהם להכשירמכשירין



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

מש~~כ
 ה~~

 ~ם ליהנות ד~~שר
מ~~צי~

 ירצהשאם כ~ון ~צ~ם
 ומ~~~ דמיקרי~~וא מכשירין לאו כך ומשוםכנ~דן ית~~~

 משום דשריהר~ן

 ~~א~~~ו~~
 ליהנות ואפ~ר ~הואיל~ כמו הוא דכו~~ו

 ו~הא עצ~ם~ ~העצי~
 ר~ה~אמר

 ~או~~
 אור~ין ומיקל~י הואיל ~~~ום לוקה אינו לחול מיו~ט

 כאןה~נ
~ 

 מכ~ירין חשיב
 הואי~

 ואף עצמם~ מהם ויהנה ית~מם ירצה ואם
 ליהנות מיהו ~אפשר ~בכה~ג נראה מ~מ הואיל ליה ~לית חס~אר~

 דהואיל ~~~א ש~יר ~הני~~בר מגו~
 ~~די~

 וח~י~ מ~~י~ין
 ~צ~ו~ ~ו~נ ~מו

~~~~~~~
 ב~ו~~ט או~ל ולאפות ל~~ל דשרי לי נראה

 א~
 כלל מתכוין ~ינו אם

 את לאכולכדי
 הפ~

 שהוא אלא ~צמם~ והתבשיל
 רוצ~

 זה בפת

 ב~אכל בו להחליף כדי עכו~~מ לצורך אופה שהוא ~~ון אחר~ דבר בו ל~כשירכדי
 הי~ ו~ם ~כשירין ~ק ה~י כונת~ ~לפ~ ואף ~י~~~ ל~כלו רוצה~~וא

 ~~~ר
 דאם כיון אפ~ה מאתמול~לעשותו

 ירצ~
 עצמו ~פת מ~וף ליהנות הוא יוכל

 מ~ש~רין~וצ~ע~ ולא או~נ שפיר~יקרי

 ~בי~~~~
 ראיה

 ~~ר~
 מתוך אמרינן ד~א הפו~~ים ~עת דאי~ת~ה זו

 ~נו איך ל~כ~ירין או~נממלא~ת
 להדליק כדי ~פרית ~צי ביו~~ מדליקי~

 בישולמכונית
 וה~

 ו~ם ה~פיר~~ את להבעיר כדי הכשרה רק הוי זו ה~לקה
 ~וי הספירטהב~רת

 ר~
 ידו ~ל שיודלק כ~י הברזל את ל~~ם כ~י הכשרה

 והויהנפט~
 ר~

 ~צים הב~~ת בכל ל~קשות יש וכן שרי~ ואמאי דמכשיר ~כ~יר
 הרב סברת ל~י דאף לה~ משכ~~ ~יכי רח~נא ד~רי בהם לבשלכדי

 בשו~~~
 ד~~~מ עצמו~ ~או~נ חשיב הקדירה את מ~קן ~~~ו שה~ש דכיוןשלו

 א~
 בשעת

 ~ומד התבשיל אין ~דיין עצים~ב~רת
 ש~

 בתחילת מיד וא~~כ ~עצים~ על
 דאיסור ומסת~רא ל~ור~~ שלא ה~צים מן ק~ן חלק מב~ר הוא ה~ציםהבערת
 ~ל איכאהב~רה

 ~~ כ~

 ש~ו~ הע~י~ ~~ן
 דאמרן וכ~א הא~~ ע~י מ~~ער

 ה~דיש א~ המדליק ~ביבירושלמי
 ~שב~

 ~יוב דאי~א משום מתשלו~ין דפטור
מיתה

 כדי ההדלקה בת~ילת צורך ליה דאית נהי וא~~כ ושבולת~ שבול~ כ~ ~~
 ז~ א~ש~~י

 ה~צי~ כל ידלקו
 ~לא הא משום אי מ~מ ~ה~~ לבשל רו~ה ~הוא

 אף מכשירין דא~רי יהו~ה דר~ לרבנן וק~ה או~~נ~ מכשירי אם כיחשיב
 ד~כ~~פ ק~ה נמי יהודה לר~ וגם מאת~ול~ א~שר היה לאאם

 שמיד כדי ה~צים הדלקת קודם קד~רתו אתשי~יא תקנ~ איכ~
 העצי~ הדלק~ ע~

 תתחיל
 דאיכא כיון ד~~~~מ לומר ואין הבישול~כבר

 ~הדלק~ צו~~
 את לבשל כדי זו

הקדירה
 ממיל~

 ~הבערה ~ל נמי שרי
 וא~

 ~צת דאי~א
 הב~ר~

 שהוא
 מ~~מ או~נ~מכשירי ר~

~ ~~ 
 מר~ו~י

 ~~אני ~א~~ וה~~נ ד~רי ~יו~~~ בשיעור~
 ~לא כולה ה~דלקה דת~ילת כיון~כא

 לציר~
 ו~מאי מהתם ט~~ ~ריעא היא

 משו~ ודאי אלאשרי~
 דכיון

~~~ 
 או זה ~אש ~ם ל~של לו אפ~ר רו~ה הוא

רוצה א~
 ~תחמ~

 או~~~ ד~~י~רי משום ~~ין ב~ל שרי ל~ן לאורו~ ~וא
 ~כשירין~ ולא ~צ~~ו

 ~~י~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~י ~~י~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 הוא זה ~כל
 ~~כח~ דל~

 כלל
 הבע~~

 ו~ב~~ה ~צ~ו~ ~~ו~~נ
 ~~כל אני ~ריכי~ד~רי

 הטעמי~
 ל~~ס~ ~~~~ן ועיין ל~יל~ ה~מוריה

 ל~~~~ ~דף~יצה
 ~~ומדינ~ ~ ~כת~

 ~יו~~~ דגיבו~ שרי בשדה ~פוזר ~פילו
 מו~ר

 חשיב א~י~הדצורך
 או ~צי~ כביקו~

 כה~ער~
 ~כ~~ל ע~~ה~

 בדף ~~ נ~י וכת~

 ~~ום ~י~~ דא~תי ~~ואע~~ג וכו~ ~אתמול ~~ייריה והוא ~~~~ה ~ל~~~
 מ~ר~

 ~ותוכש~~
 ~תנו~

 היינו
 ~שו~ טעמ~

 מות~ת ~י~~ו ו~ין ~י~ולו בין דמדינא
 נפש אוכלדצורך

 י~רי הו~
 הו~

 החום~~ ~~ת~~ר זו ש~~י~ה לפי ~ו~ה כהב~רה
ע~~~ל

 ומ~~
 זה

 מש~~
 ודו~~~~ ליישב ויש ע~מו כאו~~נ ~שי~א דהבערה ק~ת

~~~~
 דהיי~ו ל~ורה ~~יהנות ~די ~~~~רה צ~~~

 הדלק~
 רק הוי אי נר

 נפש כ~ו~ל ח~יב ~~~י הנ~ה ביה דאית ~~יון או או~~נ~מ~~יר~

 ש~תיר ה~לק~ריא מאור ע~~ד חדש אור ~~~ וראיתי~צ~~ו~
 א~ ש~

 ההדל~ה

 וז~~ל או~~נ דהוי ~~~ו~ביו~~~
~~~ 

 שהוא אחרי ד~יד ~דכיון ל~
 ~הנה ~י~ ~~~~

 ~שיבא ~ופו ~למזה
 שפי~

 ע~מו כאו~נ
 דאילת~~~

 ~~וך ליהו דלית ש~~י ל~ית
 נרות ~דליקואיך

 ביו~~~
 ד~~ ~~~~ אלא

 במדורה ~~~~ה פליגי ~~~~ש
 ~~ו~ר~~~~ז ~ה~~מ~

 להדלי~
 נר

 ביו~~~
 חיי ז~ו נפש ~וכל התירה ~ה~ו~ה א~~י דזה

 ~~~נ~נפ~~~~
 כ~~כ ר~יתו ~ין

 די~ ~שו~ ~כר~~
 ~~שירין מטעם ד~~י לומר

 דהא ~רי או~~נ ד~כשירי ~~~שוסברי
 ר~~~

 בר~~פ להדיא ~ן סובר ~וא ד~מו~י
 ד~יינו שם ה~וס~ לדעת ו~ף ~~את~ול~ ~~פ~ר ~ף שרי או~נ דמכ~י~יתולין

 ולאבדרבנן דוק~
 מ~~~ בדאוריי~~

 או~~נ ד~~כשירי י~~ל
~~~~~ 

 דא~רי~נן ב~~ש נמי ~~ודו
 ~ ו~~~~מתוך

 דבדב~~~~~~
 ה~~~ אי זה

 ~מוה
 ה~ו~

 ורגליו ידיו ~ניו רחיצת הנ~ת וכן
 רק דשרי ~ו ~~~~~ ~ו~~נ הוי אי או~ה הנאתוכן

 מ~ו~ ~טע~
 ~ליגי

 מכבין ~~ן ~ם ~אמרו ~הא ב~~~~ פריך כ~~~~ דף דבביצה רבוו~א~~ה
 א~

 הנר
 ~חר דבר~פ~י

 ~ה~
 וא~ ~יו~~~ ה~ק~~ א~ מכ~~ן אין ד~~יא

 שלא ב~ביל
 י~ו~ה ר~ הה~א ו~~~~י ~ותר~ ה~דירה ~ו הביתי~עשן

 דדריש ר~~י ההיא ופרש~~ילר~נן ~נ~ ~א~ינ~ ~י ~י~
 ~ר~~כ~ ל~~ ~כ~

 דר~~~ ~זה ונראה ~~~י~~ וכן
~ו~ר

 ~~ דתש~י~
 דלאו

 הנ~ה רק והו~ הו~ ממ~ מא~~
 ~~ל~ ~~~~~

 י~~ל א~ר
 ור~~ן ר~י ~הא הוא~ נ~שלכל

 ~מ~יר לר~~ ו~~~ ב~~ש~~י~ ~~ ~י ~~י~י ל~
 תשמי~מכשירי

 דבר ל~ורך ~~~י דהיי~ו
 א~~

 ~~~ל ~~~~כ
 ע~מו~ ~ו~~נ ~שי~ ~~ה~

 להרמב~~~ובפ~ה~~~~
 ~פ~~ב

 ~~~~ ~~~~ו~~~~~~ ~~~~ ד~ מ~נ~
 ~~ ~~~~ ~י~~יר

ל~ת~מ~
 שאמר מ~ה ~עיקרה לפי בו

~~ 
 ~~ר

 ~~~ ~~~ י~~~
~~~~~ 

 ~~נ~
 ~~תיו

 ~~וףהנאת
 ~~ב~ו~

 וב~~ה
 ~~א~ר ~~ ~ומ~י~

 ~נאתכל ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~כ~ ~~~ אך ~ש~
 הגו~

 וכן ~ו~ם~~
 הר~~~~~~ ~~~~

 ~ה~כו~יו
~~~~ 

 הט~~~ז
 ר~~~~

 ו~י~ה
 ביו~~~~ ~ותן ועושין ו~תיה אכילה בכלל ~ןהרי

 ~נ~~~ר
~~ 

 אשר
 י~כ~

 ~~ל
 נ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

לכל
 ~~ו~ שצרי~

 לפיכך
 ~~מ~

 מים
 ורו~~ ביו~~

 ור~ליו ידיו ~ניו בהם
 ואף הנאות~ לשאר וסיכה ר~~צה בין ל~לק ודוחק~כ~ל~

 דב~~מ~~
 כתב ~ ~א דף

 מ~~ יותר~ נפש לאו~ל דומין ל~מם י~דו~ה~שר~יצה
 לא הרמב~ם ב~~ון

מ~~ע
 חילו~

 זה~

~~

 בחדושיו הר~ב~א
 כ~~

 במדורה וב~~ה ~~~ש ~ה דפליגי משנה אהך שם
 ב~תוך פ~י~י אי ~מור~י הקטן את ~ו~יאין באין ~~אי בפר~ין ד~ליגי~הא פלי~י~ ל~ורך ה~ערה ש~ותרה במתוך וב~~ה ~~~~ש שמעינן ~ומהא ~וז~ל
שהותרה

 ~~יר~
 ודכוות~ תשמיעינ~ה~ לא ~הא קא~ר~ הכי ל~~ או

 איכא
 ~וב~

 מתוך דא~רי הי~י ~י למימר יותנן לר~ לי~ למה ~ ק~ת ~~ה אך~גמרא~
~הותרה

 הוצ~~
 אבל לימא הבערה~ ~הותרה מתוך נמי א~רינן לצורך

 ~מר~הא לב~~~
 מתו~

 א~רוה דהא לצורך שלא נמי הו~רה ל~ורך הבערה שהו~רה
 ו~יהו עכ~~ל~ ~יהו~ שמיע לא דבריי~א וי~~ל ~ה~~א~ה~י

 ג~
 ~ה חזר הר~ב~~א

 וא~ילו ל~~ליו ~מים אדה ~~~חמם ~ כתב ה~ ~ות ג~ ~~ר ~~ו~~~ק~בספרו
 שאמר מה ב~לל הוא והרי נפש לכל צריך זה שדבר ל~~~ה ~~וין שאינןמים

 ל~ל י~~ל אשר אךה~תוב
 נפ~

 ל~~~ יעשה
 ונרא~

 חזר בעבוה~~ק דהר~ב~~א
 לה~און ר~יתי שו~ בדו~~~ ותרצה שם שהקשה הקושיא ~~~ת ~~דושיומש~תו
 בס~י~~ ~ר~י~ ~~ סמן יו~~ ~~~~ ב~או~~ שבס~~י ~~~ה ~~ריב~ל

 ודע~ו ~ו
 ~~מרנו כ~ו נ~ישם

 דהרשב~~
 עבוה~~ק~ ב~פרו בו ~זר

~~~
 דבעינן ד~א הנ~~ל הגאון שם שכתב שראיתי ~ה ~פ~~ ל~לפל ~~י~~ש

דוק~
 ה~יה דבר

 נפ~ ל~~
 דהנ~~ ב~ידי דוקא היינו

 אכ~לה לגבי אבל

ל~
 התירה ~~~~כ הנ~ה דלענין ~~ואף ה~עם שם יכתב נ~~~ לכל ~וה כלל ב~י~ן
~תירה

 היינו ~פש לכל שוה ב~י וא~פ~~~ ל~די~
 דוק~

 דלא~ריה כיון ~נאה
 י~ורך הנאה הוה לאה~וב

~~ 
 שיהיה מה יהיה אכילה שם ~בל ה~ורה התירה

~~ור~
 צ~~ע ולענ~~ד א~ור ~ר~ ב~נוך אלו לדבריו ~מך ש~~א ~עייש~~ה התירה~~

 ~נו~ ~מנ~~~~י~~
 מצוה

 דלדע~ ו~~י נ~ל ולפי~~ז ה~ או~ רצ~~~
 ~~~ל ~חנוך

 ל~ל ~וה שה~אד~נאה
 ע~מו ~ו~~נ בכלל והוי ~~ש אכילה ~יקרי נפ~

 נפש ל~ל יאכל אשר דאך דקרא ד~יל~ה דמתו~~ ~לה~~ירא ~לל~עינן ול~
 מיי~י ל~

 ~ם~~
 באכיל~

 לומר ~~כ וא~~כ ~מש
 דדרש~

 לה~ריך נפש ל~ל יאכל א~ר דאך

די~~
 ~מידי ~~ל קרא איי~י לא דהא ב~~ילה נ~י היינו נפש לכל שוה שיה~ה

 גם אם א~נםדהנ~ה~
 י~~ל ש~יר ~~א ביה ואיירי או~~נ בכלל הוי ה~א~

 ל~ ד~י~~~~ב כסבר~
 שוה הוי

~~~ 
 א~ילה מי~רי לא נפש

 אב~
 שוה שהיא ~נ~ה

 ~~~ר ~~יב נפשל~ל
 ~~~ כ~כ~ל~

 ודו~~~~
 הד~~י~~~~~~

 ~ל בס~ ~ראי~י מה ל~י צ~~ הנ~~ל
 אורו~

 ~ל
 ל~~~

 ~~לאכות
 דאמרינן ד~א מ~בה~ ~מלאכתש~תב

 והמס~פ~
 משום ~יי~ ממנו

~כב~
 ~וקא היינו

 ~ש~~
 אבל

 ביו~~
 אם

 מ~ת~~
 מאו~ו

 שמ~
 ואוכ~ו

 א~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 דע~~~ שרי~ הוא א~~נ דלצורך ~יון ~~כבה~הוא
 ~~~ה מ~ום בי~~~ט א~רו לא

 לכ~ות הוא וכוונ~ו שבנר ~ש~ן להסיר ~~ון או~~נ לצורך שלא כשהואאלא

 רש~י שכתב ומה שרי~ הש~ן את לא~ול כדי ~וא כוונ~ו כ~עיקר אבל הנר~~~
 כ~ב~ ביצהב~ס~

 דמסתפ~
 ~ל ש~ייש~ הנ~~ל ~~~~ ~ייש~ה שאוכל היינו

 ז~
 ו~ביא

כ~~
 את לכבות שרי דיהא צ~~~ ולפי~ז להלכ~~ ~ן ומכריע זה לדין ~איות

~נר
 א~ ביו~~~

 עכ~ו לכבות הוא כוונ~ו עיקר
 א~

 ל~~לה ידליק שלא כדי הנר
 ~~ש או~נ לצורך ~בוי הך הוי וא~כ הצורך~ ל~ת ביו~~~ אח~כ וידליקנוויחזור
 ~או~ את~~ ליהנו~ כדי הוא ד~ונ~וכיון

 ואין עצ~~ו~ או~~נ כ~ו דהוי הנר
 לאכול ~די מכ~ה בין ל~לק סברה~ום

 לבין השמן א~
 ליהנות כדי מכב~

 מלאכתו את עושה שהוא כיון עצמו או~~נ תשיב ~דתרווייהו כיוןמהאור
 אפשר בין כלל מחלקינן לא עצמו או~~נ דהוי וכיון ממנו~ נהנה ש~ואהדבר בגו~

 ~פורש וא~רבה הא~ דשרי מאן דא~כא ~~~נו לא ומ~ולם א~שר~ ללא~את~ול
 הוא או~~נ לאו אורה ד~נאת ני~א אי א~נם דאסור~ מקו~ות בכ~ההוא

 לצורך כבוי דלאו ~שום דאסור שפיר ניחא ~תוך ~~טם אם כי ~רי לאנר והדלק~
 ~צ~תי שוב הוא~או~~נ

 ב~טמ~~~
 ביצה למס~

 ד~
 ~כבין ~אין ~ שכתב כ~~ב~

 ~די הבקעתאת
 לחו~

 ~ל אחרת סעודה לצורך להצניעה דעתו וא~י~ ~י~ עליה

 לא דש~א ~יישינן לכבוי רק ~~יך אין מיהו דה~תא דכיוןיו~~~
 בה~ יהנ~

 אסור~ דלכו~ע שפ~ר נראה ולפי~~זעכ~ל

~~~~
 נראה

 ד~~~~~
 להכהות שלנו בפ~ו~ות להתיר זו סברא לצרף יש

 שידלק כדי ~וא כוונתו עיקר אם הפתילה הורדת ע~~י האוראת קצ~
 מהאור~ ז~ן יותר ליהנות ויוכל ארוך יותרז~ן

 וא~
 את ~כהה ~וא ד~כשו

האור
~~~ 

 ~~בה אינו וגם או~~נ~ של אחר ~ועלת בזה דאיכא ~יון
 א~

 אור
 ~~ ואולי ד~רי~ י~~ל לגמריהנר

 איכא בזה
 למי~~

 א~~כ~ יהנה לא ~שמא

~~~~~

 ~~~~ז
 הנר את ל~~ות דאסור דהא שכתב סק~~ד תקי~~ד ס~ או~~

 דוקא היינו הפתילה~ ~~ן השמן להרחיקכדי
 א~

 הוא כוונתו
 להוציא כדי כרגע הש~ן מן להרחי~ו ~וא כוונתו אם אבל לעולם כךשישאר
 ~ט ~~תילה~ן

 ואח~~~ יות~
 ה~מן יחזור

 ~~ותר יותרשיאיר ~די לה~תיל~
 ~~ור ודאידזה ב~וב יותר להדליקו כדי ל~~רי ל~כבה ד~~הואינו
 כשרקאבל

 ~~ע~
 הדלקה צורך הכל זהו יותר שיאיר כדי אורו

 ~כבה בין זה חילוק ~לל הבינותי לא כי א~וש ולא ~ואודהו~ותר~
 ל~ין~~ור

 לה עביד ואי ~~~ ~בוי ח~יב נ~י דה~ ~א~~ מ~~~
 דהמ~~פק ~ע~א דהיינו ביצה ב~ס~ ה~וס~ שכת~ו כ~ו ~י~ה ~יי~ ~~זיד~ש~ת
 את קצת~ מכהה ש~וא מפני ~~בה משום דחייב שבנר ~ש~ן~ן

 או~
 הנר

 שם השלתן ו~ערוךו~~~ע~~
 ~וסי~

 ע~~ז
 ~לנו בפ~~ו~ות ני~א ול~י~ז ~ וכת~

 זו וברגע קצת למ~ה ה~וליא ול~~~יך להדלי~ן~דרכן
 נתמ~~

 אורו
 וא~~~

 ~ ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~
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 ~~ולי~~~ש~~
 א~ר באופן וא~א הרבה ו~~איר ל~~~לה

 זה על ~ת~~י~ וי~

 הית~ שב~~נו ~~הולפי
 בזה לפקפק ואין הפשוט ה~~נהג וכן הוא~ גמור

 אול~ ~~~~~לל~
 ברורה ב~~~ה

 ב~א~~~~
 אבל ש~~ ~~ב

 ב~מ~
 ~י כן א~~ו

 ~~ובא להדין ד~י ממשהוא
 ב~ני~

 אפי~ הדולק מנר פתילה ליקח דא~ור
 ~שמוציא~ ש~רי א~ר ~נרליתנה

 שאמרו ו~~ה אותה מ~~ה הוא מיד
 שהו~

ל~ו~ל~
 הלא

 לצ~צ~ אפ~~
 ב~~ילה

 לה~נ~~
 האור את המשינקע לתוך

 ולא הפתילה שםולהדליק
 להוצי~

 הפתילה
 לחו~

 וא~~~ ולה~ליק~
 ל~ורידה

 הד~רים ולפי ע~~~~~ ב~צ~י אני נה~תי ו~ן מ~בה ב~לל ~~הו ל~~הולהמשי~ה
 הוא הנר אור שתי~ון כיון דש~י די~~~ צ~~~ לעיל~~מורים

~~~ 
 לא~ר ולא

 ואיןזמן~
 ~ו~דת ע~י ד~~~~~ לומ~

 הפ~~~~
 כבוי אי~א

 בגו~
 ואף ~פ~ילה

 יו~~ שיאיר או~~נ של תועלת בזהדאי~א
 ~כ~ירין רק הוי ~~~מ

 מ~ו~
 ד~כבה

 או יותר~ תאיר דול~ת שנשארה הפתילה ש~לק ~די הפ~ילה מן ק~תהוא
 הוי וא~~כ ארוך~ יות~ ל~מן~~לק

~~ 
 תדא מאתמול~ אפש~ שהי~ ~~כשירין

~הא
 מ~~~~

 צורך יהיה אם הפתילה את ויעלה ~יחזור נמי אפ~ר אח~כ

 וג~בכך~
 הפתילה~ א~ שוב י~לה הצורך של~ת לכך הוא ~~וין מת~ילה

וא~~~
 עכשו~ שנ~בית ~~מה הפתילה בגוף ~תיקון ~בר הוי תו

~~~
 ~ברת כאן ל~רף דישנרא~

 נעשי~ ש~הנאה ~יון דבכה~ג דסב~י הפוסקי~
 אע~~~מי~

 ~~ו~~~ נ~ר ב~~ני ו~יין ע~~ו~ או~נ ~שיבא ~~ר בד~ר ש~יא
~~

 או~ ~~~~
 ~פרשי~ וה~ש הר~~ן ~ולשטת ~כ~~~ י~~ב

 לו~ר צריך ~בר~ב~~א
ד~~כשיר~ן

 ל~
 ~ק נק~א

 א~
 ~ש~ת

 עשי~
 באוכל תיקון שום אין המלאכה

רק נפ~
 במ~שי~

 ו~~ין ~~~וד רק תיקון אין ד~כשו והסכין ~פוד תק~ן ~מו

 מ~~ן כבוי בש~ת ~תיכף ~זה אבל האוכל את ו~~ין בשפוד ~וא ~תקןוא~~~

 רק נק~א ~~~ירין ל~ו ~ו לישב ~יוכל הביתא~
 ~ו~

 ד~ת וכן ~ו~~נ~~
 ~ו~

הרבה
 פו~קי~

 ~ייש~ה
 וא~~~

 ~ש~וא מיד כאן ה~נ
 מורי~

 אי~א הפ~ילה ~ת
 ~~~דת~קון

 הפמו~ שאו~
 ~~~כ~~רין ולא ~צ~ו ~או~~נ הו~ וא~~ יותר ~~~יר

 נר~~ ו~~~~~ ב~בר~וצ~~~
 א~~~ דאפשר כ~ון זו לשטה אף ב~ך להקל ~אין

 כ~י~~ה

 ל~זו~~נ~
 כתב תק~ב ס~ בשו~~ע וע~~ן נפ~~ הו~פת ~~~י ~נית ול~~ליקנו

 ומו~ר ~בה~~~ה ~~מ~~
 ~~~ו~

 א~ מו~ן בעפר או בכלי האש
 ע~~ז ו~תב ~כ~הו~ אינו

 בה~~ו~ דכונתו ~ואף סק~~~~ תק~~ז בס~ המג~~א בשם ברורההמ~נה
 לצ~ר~

 ~ו~~נ

 ב~ר צולין דהא לאסור אין או~נ ~צורך ו~בויל~~חר~
 ה~~ ~אני ג~לי~ ע~~

 בשע~דה~בוי
 ה~ו~ל תיקון

 משא~~~
 דש~י~הבע~ה ~~~~~~ ~צ~~~ מקוד~~~~ הרבה ~הוא ה~א

 ונ~אה זמן~ לא~ר אלא מיד נהנה אינו א~ א~
 זה ~~בוי משו~

 בנ~ד~ צ~~ע ולכן ~כשר~ ~~~ו רק~ש~ב

~~~~

 דא~ ודאי נראה
 ~ל השלהבת ~לה

 ~דתו מכדי ל~ל~ הפמו~

והו~
 להורידו מותר ~וב~ ~איר ואינו עשן מ~לה

 ש~~~ ל~י ביו~~



~ ~
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~ ~  דהנא~ו ~יוןזו
 ה~בוי בשע~ ~ו~

 ע~ ש~יכ~
 מיד הפתילה הו~דת

 יו~רנהנה ~ו~
 יוד סמן ח~ו~~ח עבדי ישכיל בס~ ו~יין הנר~ ~או~

 שכת~
 ד~ת

 הספרדי~הר~ני~
 ~ב~ה~~ נר~~ ולי ~ה~ ב~נין

 ~ת קצת לה~ריד יו~~ נכון

 מלהוצי~הפ~יל~
 את

 ל~ו~ ה~מו~
 יהי~ שלא מ~ד להזהר ~צרי~ים

 א~ ~ך לכבות~שי~ול רו~ ב~ו~
 הדל~ה

 ~הנ~~
 ~רי לא ~ורה

 משו~ אל~
 אפ~ר ~~וך

דאסו~~

~~~
 ~~~ ~יתי

 כ~
 אות ת~י~~ד ~~ ה~יים

 ל~~
 דהל~~~~~ן ונר~ם ~ שכתב

 ~~~~אשלנו
 ~ימ~ו~ ל~ א~ להדליק~

 ע~י מ~חלה לתוכו הפתילה

השרא~~~
 ~נע~ה

 בה~
 ו~~~~כ

 הו~
 ~וצי~ה

 ל~ו~
 ~זה ו~ין ~ותר~

 ~~ו~
 ~כ~ה

 ~~וש~~שע~
 ~יון לתו~ו הפ~ילה

 ש~~~~
 א~~ ב~נין להדליק

 שם ~ק~~ק
 יד ~תשו~ ו~~~כ ~~ ~ו~ רי~~~~בלקו~י

 ח~~~~ ~ו~~
 ו~י~ו ל~~~~ ס~

 א~
 ~פ~ר

 ~תחלהלצ~צם
~~~ 

 ה~תי~~ ול~ורי~ להג~יה יצטרך
 ~~~ נכון היותר הוא

 של השל~בת עלה ~ם~~~ה
 ~~~יל~

 ל~עלה ~ל~~פין ~ל
 וא~

 יורידה לא

 להורי~ה דמותר ~ז~ו~ית~~~~
 א~ש~ שא~ ~ת~~י מע~~ו~~~~

 זה י~~ה
 עכ~~ל~ ~~וי~~י

 ו~ל~
 כלל זכר שלא הוא

 בז~
 דעת

 וה~רו~ ה~~~~
 ~~לחן~

 ב~~~~~~י~
 ל~ס~

 בי~~
 ז~ ה~ בפ~~ד

 ב~~ ש~~~
 ~יו~~ט ה~~ילה את ד~ו~~ין

~~~~~~~
 שמפילו

 והו~ ~~ר~
 שמותר כמו ~ותר כ~ה

 להדלי~
 ל~שת~~ש הנר את

 ~ו~ר ~ךל~ורו
 ~~ונ~ מ~ לכ~ו~

 וצ~~ע~ הנר~~~ הדלקת

~~~~
 דף ~~~~~ק

 ונ~~ה כ~ב~ ~~~
 ~ל~

 נר ~~~קת ~~ירו
 ~יו~~

 ~~א
 ~ות~ה נ~ש או~ל ל~ורך ~הותרה מתוךמ~~ם

 הדלק~
 הנר

 שי~
 בה

 ו~~~ ~גוף~~~~~ת
 ליהו דלית שמאי ~~ית א~כ

 ~תו~
 הנר ~ת ~~דליקין הי~ך

~יו~~
 ~~~ ~~י~ דבהא וי~~ל

 הנאת ~ה ~י~ ~יון מודו
 ~ה ~י~ ו~ו~ הגו~

 יותר י~~~ך ~~פע~~ים ~ו~~נ~~שר
 ~~או~

 קדירתו בה
 כ~ מ~ו~ל~ הי~ א~

~~~~
 ד~~ ו~ד~ ל~~ ~ו

 עירו~ ~~~~
 וא~ לש~ת~ ~יו~~ ~דלי~ין

 ד~סור איתא

 ~~יו~~~ מידי ~י~~ ~~ יו~~~~~ר~
 ל~~ר~ו~~ ~י~~~ ל~~ו~ן ו~י~~ר~ ~~ור

~~~ל~
 ד~~ ~~מ~

 ה~~ת
 ל~ ~ור~

 ד~רי ו~~י ~~~~ ~ו~נ ~~יב
 הש~~~~

 ~~ן

 ~~ו~לכ~~ ~~י~ לו~~~~~
 ~ה ד~~יגי ~כין

 ו~~~~~ ~~~~
 ד~~~~ע

 ה~ ל~ימלוכי ד~יי~~ ~שום הוא~~~סרי ~~~~~ ד~~~~~
 ד~~~ ~פי~ י~~ ~רי~ ~א~~ה

 ~~י~ר
 ~~מ~ינן ~~שום~~וא

 ~~~לא~~ ~~תו~
 ~ו~ל

 ק~ה לא וא~י~ה ~~כשירין~ נפ~
 ד~~~~לק~~~~~~~~~

 דה~
 ~~~~י ול~ אב~~~ פליגי ~~ש

 ~~~ מ~ו~
 ~ין אמרי

 ~וצי~~~
 ~~~נו~א~

 או ~~צוה ~ורך רק דהוי התם ~~~~~י ~י~~ ו~ו~~~
~~~~ 

 ~נ~ה

 ~ו~~ ~~~~~י~~~~~
 ~~ו~ דשר~ ~~~ש ~ו~ו ב~~~~ג ~מש

 ד~~~ ~~ו ~~וך
 ודו~~ק~ ~ר~ד~~ת

~~~~~
 ~~~ה ~~~~~

~~ 
 ~~ ל~ו~~ ~ני~ ~~אבל ~ ר~~י ~~ב ~~~~

 ~~~~ים ~~~
להריח

 הו~ ~גו~ ~~נ~~ מות~ רי~
 ו~או~ל

 נ~~
 ~ש~~י אך דמי~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~~ ~ א~יל
 ב~~

 ~~~תיה
 ד~ל וד~י דסוב~

 או~~נ הוי ~~וף הנא~
 בע~~~~ ~~ כ~בוא~

 ר~ בד~~ה~~
 י~וד~

 ~~דהנא~ ~ם~ שכ~ב~ ב~ן גם ועיין ל~יל ~נ~באר וכמו וכו~
 הנאתרי~

 ה~~~
 וכאוכל היא

 נפ~
 ו~פ~ר דמי~~

 ל~ל~
 ש~וא מ~ני שאני דריח

 ~~ ובפ~ח ממ~~ בגופ~נכנס
 ס~~~ תק~~

 ה~וף הנאת דכל מכרי~~ ב~
 ~ו~~נ~~יק~י ~~

 ול~
 א~~ ~~י

 ~~~ם
 ~~~ו~

 מל~ון הכי ~~י ו~ו~~י ודו~~ק~ ~יי~~~ה
 ב~~~ה~ו~~

 קדשים שורפין שאין לפי בד~~ה ~ ~~~ז דף ש~~
 ~~ו~~

 בקדשי~ ~~דשים~ ת~ו~ה ~ל~ינן הי~י~א~~ת שם~ וז~~ל
 ד~ן

 ~ו~
 שריפתן ~א~ן

 דו~~
 ~~ין ל~ייו~~~

 בשע~ ~י~ני~ י~ו~
 ~מרינן ולא ~ריפה

 ~לא ~לא לצורך ~~~ ~~~י ~ו~רהל~~~ך ה~~~~ ש~ת~ ~תו~
 ל~~ר~

 ~~~ל
 נפ~

 ~בל
 ק~~ ~~~~ צרי~

 ~ה~~~~~ו~~
 ~~ום או

 הנא~
 לצורך שלא ל~~~רי הבערה א~ל

 א~~ ~~תר~~ ל~
~רי~~

 ליהנו~ ש~ות~ ~~א~ ~~ומה
 יאסר ל~ה ש~יפה ~ש~ת

 ~~ש~ן ~~~~
 ד~~~ת התו~~ מ~שון ~~שמ~ ~כ~~ ~כ~~ל~ להנאתו ו~~דל~קו לשו~~ו שמותר~ו~~ן

 אלא שרי ולא ממש או~נ ~שיב לא ד~ר~~~וף
 ~~ו~

 ~~ו~~

~~~

 בזה תתיישב
 ת~~יה~

 י~~ז ~י~ן ~שו~~ת הגרע~~א
 ד~י~

 ~להחם ~~~ר אפשר

 כדי~~י~
 לרחו~

 יה~ התורה~ ~ן אסור גופו ~ל
 ~כלל

 ג~~כאי~א ~ופי ~~ ר~~~~~
 ר~י~~

 רק והוי ור~ליו ידי~ ~ניו
 ~ר~~

 שאר ר~~צת לצורך ב~ישול

ה~ו~
 א~~ ונ~~ום ב~ירו~ין כ~א~~~נן ~~ד~וריי~א דשרי

 ו~~~~אר א~~יה
 ב~~~~

 כ~י דגם נ~מר אם אמנם מים~ ~דירה א~~ ממלא ~בי דביצ~~~~
 א~ים דלא י~~ל ~תוך~ מ~~~ ~~ ~י ~~י לא ו~גליוידיו ~~~~ לר~~~

 ה~
 לא אבל ~צ~~~~~~י ~~ כי ~~~א

 הט~~ לפ~ בז~ צ~~~ ~דיין אך צ~כו~ ~~די יו~~ להר~ו~
 ~שו~ הו~ ביו~~~ דש~י בשי~~ר~ ~ר~ויי ~~~~ן ~~~ ~~י~~~~~נ~

 ~~היתר ד~יקר~ ~~יון
 ~ו~פ~ו

 כ~~ו~~
 ~~~~כ

 ~~יר ~יתר ~תוך ~~ום דשרי הא כאן ה~~~
 דהא ד~~ה ולא~וא

 ~ו~~~
 ת~נוק

 אף שרי ולול~
~~ 

 ~את~ול אפשר היה
 ד~י~ר~ל~~א

 ש~ת~י ~~~ ו~ברו~ ארי~ ב~~~ת ועיין ד~י~~ ו~~ ה~~~ ~~~~~
 ~לא ~~י ~ל~ ~~~ ~ו~~~ הוי דל~ היכידכל

 מ~וך ~שו~
 ל~

 ב~~ו א~ר~נן

 משו~הו~יל~
 ~~~~~ ד~רינו ולפי י~ד~ אמרינן לא ו~ו~יל ד~תוך

~~~~
 ב~~רובין ר~~~א ~~~~~~ן ראיתי

 ד~
 ~ ו~~ל הר~ן דברי ~ל ש~מה ~~~~

 ~א וא~אי ~ימיה~ ~~ב ל~ימר ל~~ל ~~~~~ ליות~וה
 ~~ נתי~

 לכת~ילה
 ~ה בין ~פרש ומה נ~ר~~ ע~~י ~~ו~ו ~קלהחם

 לז~
~~ל~~ה ג~~~ הוי ד~בוי ~יון

 ול~נ~~~ ~~~~~ וצ~~~ ד~ו~יית~
 נר~ה~

 פשו~
 יש דהנה

 ~~קו~
 ~ש~ת

 ה~ א~ורי~ ד~בנן איסור~ ד~להר~ב~ם
 ה~ורה ~ן

 ~~שו~
 ל~~~~ והא ~ו~י ב~ק~ם ש~ות שרי~~~אי ~~~ תסו~~ לא

 דאו~יית~ איסו~ ~~~~~~~
 ~וא

 כמו צ~ל ו~~~כ ~~נ~~ ~ל ~ולי ב~קי~ א~ ~ישרי ול~
 ~ר~יע זהר~שם פ~~~ ~ש~~~ הש~~~ ~כת~

 דר~נ אי~ורי דכל דכיון הרמב~~~ ~ל הרמב~~ן קו~י~ לייש~
 הוא ~~ור לאב~לל

 לומר דרבנן ב~יסורי ~קילו איך א~~
 ד~~~ ~פי~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~  שא~~ו מה ד~ל כיון~~ולא
 ו~~~ ה~ורה~ ~ן ~סור הוא הרי ~~מ~~

 ~ס~
 ליי~ב הרקיעזהר

 שכ~
 כדי לקולא ~~ם ללכת התקנות מתקני מאת הורשו

 כאן ה~נ ולפי~~ז אמרו~ והם ~~ו הם ~~~ת בי~י~~להפר~
~~~~ 

 צ~ל
 לא ה~זירה ~ש~ת~~עי~רא

 כ~~ ~זר~
 השבות על

 ~ולה ול~בי ~ולי במקו~
היתה

 ~ו~
 ~זירה

 ~ה~
 הי~ר הוא

~~ 
 כ~ו והוי ד~יה~ ולא

 מ~אכ~
 או~~נ

ביו~
 דני~ום אם כי התיר לא ולהכי כאן~ ו~~נ ג~ור היתר ד~ש~ב

 ד~~י~~ ~יון ד~~~~~ ~ו~ ~י~~~~
 ~וא

 ~~ור הי~~
~ 

 ~ו~פ~ו
 ודו~ק~~כ~הו

~~~~
 נרא~ ~~ו~

 ~אין
 להו~י~

 נלענ~ד דבלא~ה ה~~~~~ ~קושית כלל
 חי~ום בין ד~~~ל~~נן ה~עם ~עי~ר משום תמי~תו ל~בפ~וט

 ~ו~ו ~ללר~י~ת
 לרחי~~

 ור~ליו י~יו ~~יו
 ~~ו~ ~ו~

 דרחי~ת
 פני~

 ~ר~ליו ידיו
 ~נאההוי

 ~הי~
 ~וה

 ל~~
 הנאה לו יש ~דם ~~ל נפש

 מרחיצ~
 ר~~צת משא~כ זו

 ולפי~~ הוא~ נ~ש לכל ~וה ל~ו גו~ו~ל
 ידים ר~יצת הנאת דגם ש~יר ני~א

 ~ל ר~יצת ע~~~ור~לי~
 ה~ו~

 לאו כזו והנאה א~רת ~נאה כבר ~וי ב~~~ג

שו~
 נ~ש ל~ל

 ו~יין כ~ובן~ ~חריתי הנ~ה ~בר הוי דב~ה~~ ~ו~ הי~
 ברש~~~

~~~~ 
 ~כ~~ ל~~~

 ~~י~ם
 לרתיצ~

 ~יינו ~דאורייתא דאסורה ~ופו ~ל
 ~~וןדוקא

 ש~ו~~
 ~ופו ~ל

 ~ונת~ כי ראיתי ~וב הי~ב~ ודו~ק א~~ת~ ב~ע~
 מוהר~~~ להג~ון~זה

 ~יי~~ אור~ות בס~ ש~~כ
 מהר~~~~~~~

 ~ל דאם שליט~~א~ ווייספיש ~ו~ ~~ ה~און
 יו~~

 ל~~ר
 אוהשבת

 דיש ביו~ט~ הנרות את שמ~ליקין ~~ה של שני בי~ו~

להזה~
 ~~ ~ידי~ להו~יא ~לא

 לה~י~ כד~ בנר שנשת~ירו ה~בויות ~פתי~ות
במקומ~

 ~שו~ א~רות~ ~~ילות
 הוי למידי ~זיא לא שלנו כ~ויה דפתילה דכיון

~וק~ה
 גמ~

 ~ל~לן ~ר~ ולא ו~~נים~ צרורות ~מו
 א~

 ~ן א~ כי ~קומן ~ו~ך
 שראיתי ו~~ני ה~ותר~~ דבר לצורך דהוי ~~יון אחר בד~ר ~לטול ~~י אוהצד
~~~

 דיש לו א~ור~י בזה~ ~~ירי~ אינם ~~~~ים
 לה~

 ד~~ת ל~~~וך ~י ~ל
 ~הן ההנאות ד~לה~וסקים

 שוו~
 ~נאת וה~נ ~צמו נ~ש אוכל ~~יקרי נפש לכל

 ~די אורה להנאת דהיינו או~נ ל~ו~ך זה ~ל~ול הוי א~כאו~~
 לה~לי~

 שם
 ~ק~~~ בס~ ~רמ~~א ו~סק א~רת~~פתילה

 ל~לטל ד~ותר ~ב~צה ~תו~~ ~ד~ת
 יו~~~ ושמ~ת או~נ ~ורך~~צה

~~~~
 ~אן ~~~בואר לפי

 ה~~~~ דהכרע~
 אלא ~רי לא ההנא~ת ד~ל הוא

 כתב ו~ן ~תוך~~~~
 ד~ו~צה כיון לא או שרי אי צ~~ השטמ~~

 דאו~יי~א ס~י~א כמו ד~~י משום א~ור ו~~י~ו ~א~ריי~א~ ~עין~~י~
 ביצה ב~ס~ ב~ו~~כ~~יתא

 ד~
 דמציאות ~ס~י~א ~ו~א דהיינו י~ל אך ~~~ב~ ~~

 לא~בל
 בס~~~

 דדינא
~~ 

 ספי~א מ~ום ~~~ל
 דדינ~

 ~~~וא~ ט~י תמיר
 בדרבנן ~~י~~ה ~ורה~ דבר אסו~ין דהס~יקו~ ה~~~~~ ~~ ~וד~ ~ב~~~~~~~ו~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~~ ~~~~~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~~ ~

 ~ד~~י להוכיח נ~ל ו~ן היטב~ ~~~עיין כ~ובן טפי ~יל ~~ינא ד~~י~א~~~ר
 ביצ~ מס~ בשלהיה~א~~ש

 צ~~ע בנ~~ד אך דדינא~ יקא בספ מוקצה ~בי ~ם שמקיל
ד~א

~~~~~ 
 הצ~ ~ן ~~ל~ול א~~ר

 דרבנן ספי~א אמרינן ו~י אחר~ דבר ~~י ~ו

לקול~
 די~ הי~י אבל מתירין לו דאין ~יכי

 בדרבנן אפילו מתירין לו
 ~לחומר~~

~~~~~
 ל~קל א~שר

 אח~ ע~~ מחמ~
 ~ו הנ~ה מ~מת ד~כ~~פ דכ~ון משום

 הב~~ה דהייגו דאוריי~א ~לא~ה ~ח~נא~~י
 לא ה~נ מ~וך~ ~~ו~

 מו~~ה איסור חכ~ים ~ה~זרו
 משו~

 מהבע~ה ט~י מו~צה ב~לטול ~~מירו ד~א
 מחמת להקל עוד תק~~א~ו~~שר ~~ מ~א ועיין דאו~ייתאשהיא

~~~ 
 א~ר

~שום
 ד~~

 מ~~~ נפ~~ אוכל זו הנ~ה ~~י~ לא ~י
 ב~~~ מבואר

 ~~~שירי ד~~~~~
~וכל

 ~~~מ~ק ו~יין הוי מי~~ נפ~
 ד~

 ו~~~ ל~די~~ ~ן ש~~ב כ~~ב~
 ד~~ו י~~ל

 א~ לטלטלדשרי
 וכן מכשירין~ לצורך גם שרי ה~~נ או~נ לצורך ~מו~~ה

 כת~
 אד~החיי

 ק~א ב~לל
 ה~~

 בתי~ה או~לין של מפתח ~ונח היה דאם
 ה~יוחד~

 ליק~ ~~י התיבה להוציא מותר אעפ~~כ מוקצה ד~וו מ~ות בו ו~~ונחלמעות
 שהתירו ~צמם ~תוס~ ו~ם או~~נ~ לצורך מוקצה ל~~טל דמותר משום המפתח~מנו
 ב~~שי~ין נמי~יינו

 ~~בוא~
 ביצה בתוס~

 ד~
 צורך כאן ה~~נ וא~כ עייש~~ה~ ח~

 דלכאורה ~~ום צ~~ אבל ~וי~ ~י~ו~כשירין
 נרא~

 ~כשירין ~הוי אורה ~הנ~ת
 ~ת~יל~ ש~ אין א~ דוקאהיינו

 אור
 אל~ אח~

 ~כשו~ אותו ~דליק שהוא זה
~בל

 ~דאיכ~
 ~הוא אלא דולקות נרות כ~ר

 ~~וסי~
 מכשירי הוי ~~ צ~~ע אור ~וד

 דבלא~~ה ~יון~ו~~נ
 בדעת לעיל דאמרן כמו ה~א לומר אפשר אולם אור~ א~כ~

 שאין אפל ב~ית להעמידו זה נר וחזיא דהו~יל ~~מא ה~א איכא דעכ~פהר~~ן

 הדלק~ הוי וא~~כ אחר אור~~
 זה על לה~יב ויש ממש או~נ מכשירי זו

 בדבר~וצ~ע

~~~~~
 הדל~ת בענין לדון לעניננו נ~זור דלעיל הד~רים ~צ~ת א~רי

 בכונת המפר~ים דלד~ת ונ~אה ה~~ב~~ם~ לדעת ביו~~~~אלקטרי
 ~זי~ ה~~~~~רי

 ~עת ~ם הוא וכן ~~בוה~~ק~ ~ר~ב~~א בש~ת
 ~ע~ סברידתרווייהו ה~~

 דט~מא א~ד
 א~ דהמצא~

 דכיון מ~ום הוא ביו~ט אסור
 נהנהדא~נו

 ~~הא~
 מא~~ול ~אפשר או~נ מ~שירי כמו ~שי~ ~ה~ציאו עצמו

 מ~מ אור המצאת נ~י ד~וי דאף האלק~רי ב~דלקת בנ~~ד להסת~ק י~דאסור~
 נהנה הואהלא

 מגו~
 ~המציאו~ ~אש

 ד~נא~ הסו~רי~ דלד~~~~~~~
 אורה

 חשי~
 ~~ום מו~ר ~~~ו או~~נ ~~ו

 א~~ר ללא מאתמול אפשר בין מחלקינן לא עצמודבאו~~נ
 איםו~ וכ~~ש דאו~ייתא~במלא~ות א~

 מדרבנן אלא ~סור דלא למימר דאיכא ~וליד
 דאם נמי נ~אה ב~~רית חיכוך ע~~י ~~רור הדלקת וכן ל~יל~ שנתבארו~מו

 בחיכ~ךמת~וין
 ליה~ו~ ~די ~~

 מותר~ ~צ~~ ~~פרור ~~ור

 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~

 א~
 ביו~~ שרי לא נר הדלקת ד~ל נא~ר

 אלא
 ~ל ~~~וך~ מ~ע~

 א~ד~מצא~
 ~יון הגפ~ור ב~יכוך

 דהול~~
 אפשר היתה זו

~~ 
 ~אתמול

 ר~ ד~שי~ מ~ום ~אסור~נר~~
 דהנאת ~יון ~מכ~ירין

 או~
 ~ו~~נ ל~ו

~~~~~ 
 ו~יהו מ~וך~ משום א~א שר~ ול~~ו~

~~ 
 זו לש~ה

 נרא~
 ~~סיק הוא דאם

 ה~~רו~ בגו~ ~~ ~~י~ת~~~
 אש~ בו להוליד ~ותר ~צ~ו

 ~ל~ וא~
 ~ינ~ר

 של ~הסקהתו~לת כל~
 ע~

 ~לא ~ס~בר מ~~מ הגפרור
 משו~ חשי~

 ~~~שי~ין~ כך

ואי~
 ל~ אמאי ~לפי~~ז להקשות

 מתוך ~י~א
 שהותר~

 ~ש ה~צ~ת
 לצור~

 או~~נ
 ~רבנן דב~לא~ה ~~~תברא או~~~ ולהנא~ חימו~ לצורך נמי הותרה~צ~ו

 ד~וק~ דמתו~~ כללא הא~ ~ללאמרינן ל~
 דד~י~י מ~ו~ ~~~ ~~רינן ב~אור~יתא

 ל~י~~ ל~~~ה~יהו
 ונ~לל גמורה מל~~ה חשיב נ~י או~נ ד~ל~~ת

~~~ 
 בלאו

 כלת~שה דל~
 ו~פי~~ מלא~~

 ולכ~ יו~~~~ ש~~ת משום אסורה נדחית
 ~~קו

 לפ~~
~~~~

 ~~ר ד~ך
 יאכ~

 ל~ל
~~~ 

 ~~ו~ן הוא~ ~ה~ו~ה
 כ~ולו~ ~ינן או~נל~ורך ל~~~ו~ הר~~לו~ מל~ו~

 ~~ל ~~~כוין ~ינו א~ ~ף וש~~ מלא~ה ~ל דל~~ת ~לאו
 ~~מי~ ~זרו ~לא י~ל ש~יר בדרבנן ~שא~~ או~~נל~ורך

 ~לא ~לא ~י~ור
~~א~~כ לצו~~

 ב~קו~
 ~לל ~~~~ת לא ד~ילת~~ה גזרו~ לא בהא צורך

 איסו~
 טלטול

 ~~~ ~יו~~~~ו~צה
 התוס~ ~~בו

 כ~~
 להלכה קיי~~ל ו~ן בי~ה ב~~~ פ~~ים

ד~ותר
 ל~ל~~

 וא~~~ יו~~ט~ וש~חת ~~נ לצורך ~וקצה
 ~ל כ~ר לי~~רי תו

 או~נ לצו~ך שלא גם ~וקצהטל~ול
 ~דאמרן א~~ו ד~~תוך~ ~~מ~ מ~ו~

ד~אי
 ~~ במ~א ו~יין ב~רבנן~ ולא ~~אורייתא ~וקא הו~ כל~~

 ~~~ ~~~ ש~~
 הזכירו הדיעות ~שתי כיון נראה ולפי~ז ~~~ובמחה~ש

 ל~~תנ~~ד ~שי~ להל~~ הפו~קי~
 ~רמ~~~~

 ~א~לינן ~רבנן כ~~יקא
 לקול~

~~~~
 נראה ב~מת

 ולא ה~~ף הנ~ת רק דהוי מידי ד~ל נאמר א~ דא~
~~כל

 ל~ ~~~
 ~~יב

 מ~~ או~~~~ כל~
 ש~תבנו וכ~ו ו~אי~ ~וי מיהו או~~נ ~כ~ירי ~~~פלאורו לי~נו~ ~די האל~~~יא ~דל~ת
 בש~ ~~י~

 ד~~~י הש~מ~ק
האו~

 ~ו~ה
 ו~~אוה המ~כל א~ ~~~~

 ~י~~ל נ~~ה לא~ול~ יות~
 ד~~~~

 ד~~~ו

 אור המ~~ת על אי~ו~~כמי~
 דה~ מ~ו~ הו~

 בל~~ה
~~ 

 ~ק הוי ~~~רה
שה~רכנו ה~~~~י~ מ~מ~ דש~י הו~ גזיה~~~ בהבערה ו~יהו ל~יל~ שנ~באר ו~מוה~~רה

 המ~~~ מ~א~~ לעיל~ בה~
 מ~שיר ~ו~ה הוא ~~ילו מיחזיאחר א~ ~~~י להדליק ~די רק ~~וא ~ש
 להדלי~

 ~ז הי~ה דלא נ~י וא~שר אש~ בו
 בכל ~ה~עיר בכך ~~~דהדרך

 ~מ~א~ ~~~י ~~~
 ל~ו ש~ש א~ו כ~ו

 אל~ לכך~המוכנים ~~רורי~
 היה ~ר~ם

 ל~~ ~~~~
 טמ~ן א~ ה~~~~ן ~ן ת~יד

~~~ 
 ~~י

 ול~ך ~~ר~ ~~ ~~~~~~
 כ~ו~

 ~זרו ~~~~~ירין ~~י~זי
 אור~ הנא~ ~י דאף די~ל נראהזה ול~~~ ~י~ור~ ~~מי~ בי~

 ~ו
 ~או~~נ ~~י~ הגו~ ~ימו~

~~~~~ 
 א~רו

~~מים
 להמצי~

 ~ש~
 לצרכ~~ א~

 אלו
 שפיר נראהזה ~~~ ומ~~~ ~~כש~~ין~ ~י~ז~ ~~~~~~ ~~ו~

 כ~ומר~
 שאסר ~ופר ~כתב

 להמצי~
 ~~י ~~~וך ~~י ~יו~~ט אש



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~~~י~~
 ~~כ~ירין דלאו ה~~~ן מ~ברי ד~~ו~~~ ל~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ד~ק~ ו~~

 ~י~~ ו~~ ~~~~ו~ כ~ו~~נ ו~שי~~וא
 ~הי~~ ~ע~~י ~ל ~כא

 ל~יל~ שא~~נו
~~א

 ז~ ~י~ו~
 ~~~~ ה~א~ל~ ~תיקון ~מוך תמיד ל~~ותו ד~כו ~~~

 י~~ל
 ~~~ו~~ין דב~~

 ד~~ו~~ ~~~ו~
 אמנ~ ל~~כשי~ין~ ד~~י ~~~~צאה

 זה ~ל
 ~וק~ הו~

 ~~~~~~ ~~~~ב~~~
 ל~~~יק א~~ר

~~~ 
 ~~ ~~~~צי~~ זה

 ~~י~ ~~י~~י ~~ר
 זה ~~~~י~~ א~שר ~אי ~~לק~ריא ~~א~~~ ~~~~~ר~~~~~

 ~~ז~
 דלא ~~~ה

~~~ז~
 כ~~~~י~~~ ~~~

 ושרי~

~~~~~~~~~~~~~~ 
 ה~~~~~ ~~ד~רי

 ~~~נה
 ה~~ ו~~~~~~~ ~הר~~~~~~ ~~ת~

~~~~~~~~~~~ 
 ~יו~ה

 ~רו~~
 ~ר~~ב~~~ ~~ב~י ו~~ו~ה

 ~~ה
 שהו~י~

 ~~ש~ ~~הר~~~~~
 נ~נה ~~י~ו ~~~ון לו~~ר ~וו~~ו ~~ן ~~~~~~ו~~~

~~~~~~~ו ~א~ מ~ו~
~~~~~ 

 ~ו~~~ ~~~~שירי ~הוי ~~~י~ ו~~~ר ~~~~ירין רק
 ד~~~ר

 ~~~ו~~~~~~ו~~
 ~~~~~~ז

 ~ד~ ~~ ~ו~~~ א~ ד~~~~~~ ~~~~~ ק~~י~~ ~פ~~ ~ש~

ל~~~~~~
 ~~~~~י ~ו

 ~~~ו~ ~~~~ ד~~~ ~~~~~
 ה~~ר

~~~~~ 
 ~ו

 ~~י~ ~~~~~~~
 ~~~~ו ~~~~~~~~~ ~~י~ ~~~~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~א~~~

 ד~~~~ ~~~~
 ד~~י

 ~~~~~~ ~~~~ ל~~~~ב~~~
 ור~~~ו י~יו ~~יו

 ד~~ ~~ו~ ~ו~
 ~~ר

 ו~~ש~~~ו ~~~ו~~~ ~~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~נו ~~~~ ~~~ו~
 ד~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ל~

ד~~~
 הרה~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~ין

 ~צ~~ו
 ק~~

 יו~ר
 ~~~~~ ד~~~~~

 יו~~~ ~~~~
 ~זי~~~~ ~~ו~ שרי וא~י~ה ~~~~~רין~ ~ק ~יי ~~~ר~ ד~~ ~ר~~~~~~~ד~~
 ~~~~~~~ו~

 ול~י~~ז ~~~~ ~~ו~~~ ה~ ~~~~~ ~~יי~~~ן
 מ~~~ ~~~

 א~רו
 ~~מי~

~~~~~~
 ~ור

 ~~~~~~ ו~~~
 הי~

~~ 
 ~~~~ה ~ק הב~רה

 ~רה~~~~ ל~ע~ וא~ו~
 ~~~~ ~ר~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ס~~~

 ~~~ירין ד~~רי י~וד~ ~ר~ ~~~נן

~~~
 ~~~ן

~~ 
~~~~ 

 לו~~ר ו~ו~ק ~~~~~~ו~~ א~~~ ד~~
 ~ה~~~ו~ ד~~ ד~~

 ~א

 ~ו~ ~~י~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ר~~~~~
 ~~~~רה

 ו~~~~ ~~ו~ר~ ז~
 ~~ו

~צ~~ו או~~~
 א~ ~~~~~~ ~~~~~~~

 ~~~~~ול ד~פ~ר
 ~~~~~~ דה~ ~~~~~~~ ~~~ו~ ~~~~

 ~~ ~~~י ~~ה~~~א~
 ה~~ ד~זי~~~ ה~~ר~ ~~ ~~ ~ו~

~~~~ 
~~ ~~~~~ 

 ~ק
 ~~ן~ יה~~~~~~~~ר~ן

~~~
 ~~~~רו דידן ~~~~ ~~~~ אזי~ ~ר~~~~~~ ~~~ ~~אה

 ~~~מ~
 ד~~ור

 הו~
 רי~ ~ול~~ ~~י ~~יל ~~~~י ~~י~~ ו~~~ו ~~~~~~~~~~ו~

 ~שו~ א~ור ~~~ו~~ד
 ~~ו~ ~~~~ ~~~ל~~~ד~~~~זי

 ד~ר ~ו~ה
 ~ד~

 ו~~ ~ר~~~~~ שכ~~ ו~~~י
 ~ר~ב~~ם

~ו~ר
 ה~~~ ~~~~~ ל~י~ ~~~~~~ ד~~~~ ~~~ ~~~ ~ירו~

 ~~~~ ~ ~~ ~~~~ ה~
~~~~~~

 ~ח~~ר
 ~פ~ד ~~ יהי~ ו~~ יו~~~ ~~~~~ לה~~ו~

 ול~
 ~~~~~ ~~ ~~~~ן

 ~~~ו~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 או~~ה

 א~~~~ ~יו~~~
 יל~ה ~~~ל~~ ~~ו~ך ~~~א

 ~~ר~~~ו
 ז~

 ~זי~ה
 ~~ל~~ו~ אד~ ~~י~ ~~~~

 ~~~~~ן ~~פשר
 יו~~~ ~~~ר~

 ~ו~~~ ו~~~~~ליו~~~
 ~ו~ך ~~ו

 ב~ש~~
 ~ו~ן

 ול~ יו~~~ ~~~~~~ יי~~~~ ~ל~~ו~
 יהיה

 מבו~ר ו~ן ~כ~~ל~ ~א~ול~ פנ~ילו
 ש~

 ד~ל ה~רק בכל
 מ~ ~שרי ה~ל~~ו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~~ו~~
 ~~~ת א~ כי ~כ~י~ ~~רו לא

 ט~~
 שהיה זה

 אפש~
 מא~~ול~ לה~~ות

~וא ~כ~י~ ~~~~ו ד~עמא נ~י~ אש ~~צאת איסור גבי לו~ר ~רמ~~ם ~וצרךולכן
 דבר כ~וליד ד~י~זי ~~צא~ ש~ר~ ~שו~

 ~ד~
 ~~~ר ~יה

 ~~ת~ול~ ~ל~שות~
 ~~~ו ~לא מאו~יי~א ~פי ~~בנן במל~כה ל~~~יר ~ברא זה ~~ן~~א

 ~דל~ ~~~י ~~מי~
 כאן~ ו~~נ אפשר

~~~~~~~
 ~סרו ד~~ר דכיון נראה זה

 ~כמי~
 מ~מת אור המצאת

 טע~
 ~ה

 דאפש~משו~
 אי~ע אם אף ענין בכל כבר אס~ו תו ~א~~ול

 ~אס~ו וכמו מאתמול~ א~שר היה~לא
 א~ ~כמי~

 ~נין ב~ל וה~~ינה ~ק~ירה

 א~~~
 מאתמול~ א~שר ~יה ~לא אירע

 ד~~
 לד~ת נמי ~צירה

 הרמב~~
 לא

אסור
~~ 

 ירקות ~~ישת גם אסרו וא~י~ה מדרבנן
 וא~

 דנתלשו דהני
 חילו~ ח~~~י~ עשו דלא מ~ום ו~יינו טפי~ ~די~יביו~א

 בכל ו~סרו בגזי~תם
דהוי א~ מולי~ ב~יסור ו~~נ ~אתמול~ דאפש~ פע~י~ רוב בתר דא~לינן ~שום~נין

 ר~
 מצינן ~לא משום ענין בכל ~אסרו~ו נמי מ~תברא דרבנן אי~ור

 למוליד~ ו~~ינה ~~ירה בין הרמב~ם בלשון~ילוק ~ו~
 ו~~

 לאו עיקרו דמוליד
 הרמב~ם ~נתן דלכלם כיון מ~מ מ~ר~נן אלא א~ור ולא ~וא~דאורייתא

 ר~
~ע~

 זה
 מ~ו~

 והיינ~ מאתמול~ דא~~ר
 פעמים רוב בתר ~אזלינן משום

 דאפש~
 וא~~~אתמול~

 ההמצאות רוב כאן~ ה~~נ
 לא ו~רמב~ם ~מאתמול~ ~~י~ אפ~~

 ע~ר על א~ כי ~עםנתן
 ~~זיר~

 על למיחשב דבעינן לא אבל
 כ~

 ו~רט ~רט
אם

 הי~
 לא~ או מא~מול אפשר

~~~~~
 באיסור מצינן

 וממכ~ מק~
 הוא ~נין דב~ל ד~~תברא ח~מים~ דא~~והו

 ערב היה אם אףאסור
 ~ח~

 א~י~~ה ~ח~~ אלא לישוב ה~יע ולא ב~דבר
 מ~~ו~מ מא~ל ~~נות ~רי דלא~ר~ה

~~ 
 אפ~ר היה דלא או~נ מכשירי דהוי

 דעיקר כיון אסרו ענין ~בכל הדבר דנראה משוםמא~מול~~
 הו~ ~טע~

 ~שום

גזיר~
 דא~ור ~~תיבה

 ~~ ביו~~
 דאסור כאן ה~~נ או~נ ל~ורך

 דדמי משו~
 דברלעו~ה

 ב~כשירי וח~מי~ ר~י ~לי~י דלא משום ענין~ ~~ל אסור נמי ח~~
 דאסור מודי ~ו~ע חדש ~י ~ע~ות אבל ~לי ב~~ון א~ ~י לא ~ו שרי איאו~נ
 ה~~ב~ם דלדעת הבר~י שהביאו כהרדב~ז דלא ו~וא ~מור~ או~נ לצורךאף

 א~ ~ש ל~וליד~רי
 ~יה

 ער~
 וצ~~~ ~ז להמציא אפשר היה ולא במ~בר ~חג

 מא~~ול אפשר דלא ~י~יו~יהו
 משו~

 בכהה~~ דממון פ~ידא
 דאפשר נראה

~~~
 כתב יוד ב~ל~ וגם דאסור~ מודה הרדב~ז

 הרמ~~~ ש~
 מב~עין דאין אהא

~צים
 בק~דו~

 בקרדום אסרו ~ול~~ה
 ו~יוצ~

 ~ו~ה ש~וא ~דרך יע~ה שלא בו

~~ו~
 ~ו ~י~ אפשר שהרי

 ל~ק~
~ יו~ט מערב עצים  ו~ל 

 לזה הדומין הדברי~
 ב~ן התירו הטעם~זה

 מ~
 ד~~ם ומשמע עכ~ל~ ~א~רו~~ מה ואס~ו ~התירו

 קאי~ה
 יו~ט ג~י ~כמי~ שגז~ הגזירו~ ~~ ע~

 ~ל~
 ~~~ מ~נ~ א~ כי אסרו

אפש~
 מא~מול~

 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~
~~~~~ ~~~~~~~~ 
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 ביצה ב~~ס~ ה~~~~ ד~~~~י~ לת~~וה יש
 ד~

 ~~מע ע~~א י~ג

ד~~
 מ~~~~ ביו~~~ תרו~~~ ~~~ביהין דאין

 ~~פני דוקא היינו
 בתרו~~~~ כ~רשנ~חייבו

 א~ ~בל ~~~ערב~ להפ~יש א~~ר ו~יה ~~א~~~ול
 אירע

שה~~י~
 לבי~ו ~~~ין

 ל~שו~
 ונ~ל~ ~יס~ ~~הן

 ~~בלי ביו~~~ ל~~וללן ~ל~~ן

ביו~~
 כ~ילו ד~וי ~~~ום

 נ~~~~~
 תרו~~~ להפריש דשרי ביו~ט~ מלא~~ן

 גם

 ול~ביו~~~~
 טבלי רוב דע~~~י ~~שום ~~אתמול אפשר פ~מים ד~וב ~יון א~~~ינן

~א~~~ו~
 ~~~ו תו

 ~כ~~~~
 ~נ~ן ~~ל

 א~
 ~ל~ איר~ ~ם

 משום אפ~~~ ~יה
 דילמ~ וא~~ במו~~~~~ ~~~ו ב~זי~~ם ~~לוק ~שו ו~א ~~רו ~ניןדבכל

 באיסור ה~~נ
 ~~~ו ~ז~ו לא נ~~ימול~ד

 הפרשת ~בי ה~~ ד~א~י ונ~~ל ~רו~~~~ ב~גבה~
 ~זי~ן דהא~רו~~מ

 ד~הד~~
 ~ילוק חכ~~~ם ~שו

 ז~
 דהא א~~~~ ללא אפ~ר בין

 ~~~ ~~ו~~ ~~יק~י נמ~ ~ל~ה~~ש~
 ב~~~ור ד~~~א ~~~~י הני

 וא~י~~ה ~לה ~~י נ~~י~י~א ת~ו~~~ ~~ר~~
 ל~

 ~~~חיי~ת ~ל~ול ד~ש~ת ~~שום ו~יינו ~סרוה

ב~ל~
 ~פ~ר ~י~ ולא

 ~~א~~~ו~
 ~~~נ~

 ~~ו~
 ~~ום ולא~ות ~יום ל~ל~לה ~וצה

 ~~~ה~ ~פת ~~~ ליהדניחא
 ול~~

 ~ו~ר~ו ד~בר ~יון
 ל~~ו~ ~~מ~~

 זה ~ילוק

 ~ילוק ש~יר ~~~~~ ~להלג~י
 ~~ ז~

 ~י~ב ו~יי~~ש ת~ו~~~~~ לענין
 הר~~~~~פ~~

~~~~~~~
 נ~~ל

 ~~ דא~
 או~נ לצורך הדלקה ~ו~ ~לק~ריא ~ה~לקת נ~~~ר

ד~נאת מ~ו~
 ~ו~~

 חשיב מ~מ ~~כשירין רק הוי ~י ואף ~~~~ו~ ~ו~~נ ~~~ב

~~~~~~~~~~~ 
 ~ו~נ ~~~~~י~י ד~~~ון

 אסור אפי~ה ~~א~~ול~ ~~~~ ~י~ ש~~

 ~ב~~~ש~~
 ול~ ~~~~י~ ~~~ו ~~ין

 דידן ל~ב~א ל~וש ויש ב~ז~~ת~~ ~ילוק ~שו
 ~ק~~ב ס~ ב~~~~ז בפר~~~~ג ו~~~ן ד~ור~י~א~ ~י~ור ~~א ~וי ה~~~ז ד~ד~ת~יון

~מ~~~~
 ~~~~ל

 ~~~~ ל~ל~~
 ~~~~ז

 ~~~~ורי~~~ ד~~ו~
 ~~~~~ק

 ד~~ לי~~~~חוקה בס~~~ ש~
 הר~~~ב

 ~~ה~~ת א~ור ביו~ט אש ~~~~~א~ ~וב~
 ~ל~~~

 דהכי
 א~ ~~ו~~א~ן דא~ןדהא ל~~י~~ נ~~י אי~א ~ד~ן אין בר~~פ הר~ב~~ן ~~~ ~ל~י לעיל ~~ב~ו וגם~~~~~

 האור
 את להדליק ד~~~ר נראה ול~ן הוא~ ת~ר~ דב~

האל~~רי~
 וג~ ביו~~~~

 ב~~
 כ~

 ב~ם ב~ אות תק~~ב ~~~ ~~תב ר~י~~ ~~יים
~~

 ה~ו~קי~ ד~~~~ימ~ ~~~~
 ~א

 ~א~ ~כתב הבר~~י כ~~~ מ~מ~
 היה לא

 ~ה~~ציאיכול
 ד~~ו~~ ~~~יו~~ א~

 ד~הוליד ~~מע אלא ביו~~~~ ל~וציאו
 אסור~ ענין ובכל ~~~לא~הנראה ~~

~~~~~
 לש~ת רק הוא ה~א עד ד~~רן מאי כל

 הר~ב~~~
 א~ל והרמב~~ן

 ולב~ר ב~~גי~~ ~~~ב~~~ לד~~ ~~~~~דיין
 ה~~~

 ~ת
 םבר~

 של ~~~לוקתם

 והראב~~ד~~ר~~~~~~




