
~ ~ ~ ~ ~ ~

 ה~~א מהיו~ט ~פ~ד הראב~~ד
 השי~

 הטעם שכתב ה~מב~~ם על
שאסרו

 המ~א~ ~כמי~
 אור

 ביו~~
 הותר שלא מפני הוא

 להמ~יא אבל מצויה מאש להבעיר אלאביו~ט
 א~

 להמציא אפשר שהרי אסור
 הכנה כאן ואין מוליד שהוא מפני ~ויאמר ~ ~ז~~~ל ע~~ז וכתב מבערב~אותה
 כאן רואה ואני ~ הרה~~מ ע~~ז וכתב עכ~ל~ ~~מרא~~ שמפרש הטעםוהוא

 בעצמו הראוי דבר זה שאין לפי שאסורה שנולדה כביצה זה אין שהרילהשי~ ~פ~
 ולא ~ו להשתמש ש~ותר הוציא שאם ונראה בו~ לאפות ~ו ל~שלאלא

 עכ~~ל~ מבערב לו שאפשר ~יון להוליד לו ~יה שלא מפני אלאאסרוהו

~~~~~~
 הרב ~ומ~ש ~ הט~ז כתב תק~בס~

 שא~ המ~י~
 האש הוציא

 ירדתי לא להשתמששמותר
 לסו~

 מ~שירי הוא עכ~פ דהא דעתו
 נפשאוכל

 ול~
 הוי וא~~~ מכשיריו~ ולא הוא כדדרשינן התורה מן יו~~ דו~ה

 דביצה בפ~~ב דאיתא מבשל~ או במזיד בשבת פירו~יו כמעשרדינו
 ד~

 י~~ז
 דרבנן דהוא תבשילין ~ירובי לענין אלא אסור דיעבד אפילו ~~תדבאיסור
 בין ואין די~בד אפילו אסור דאורייתא דמידי ~~~ וא~י~ה בדיעבד~קילו

 לבשל אסור דלכת~ילה מיב~יא דלא נלענ~~ד נפש~~~~כ אוכל אלא לשבתיו~~
 הוציא שהישראל כל אסור דהתבשיל ובישל עבר אם אפילו ~לא אשבאותו
 לשטתיה הוא ה~~ז דפ~ק ונ~אה עכ~~ל~ בשבת~~ כמבשל ודינו באיסוראש

שכתב
 ש~

 בדעת
 הרמ~~

 כתב ולכן התורה ~מן אסור אש ~המצאת
 דרבי~ ואף בדיעבד~אפילו ~אסו~

 בסמן שכתבנו מם לפי מ~מ הט~ז~ על בזה השי~ו
 נראה מ~~ת דא~ור נמי ל~~יחש אי~א צדין אין בר~פ הרמב~ן דלדעתהקודם

שפי~
 דהת~יל ובי~ל עבר דאם שכתב בזה אך בדי~בד~ דאסור הט~ז כדעת

 ביה דלית ודאי זה בבישול מ~מ דהא הפוסקים ~דולי כל עליו השי~ואסור
 הט~ז ודברי כלל~ דאורייתאאיסור

 ~מוהים~ ה~

~~
 ולא או~~נ מכשירי הוא עכ~פ ~~דהא הט~ז ש~תב מה

 דו~~
 מן יו~ט

 דנתכוין נר~ה מכשירין~~ ולא הוא כדדר~ינןהתו~ה
 בז~

 ~~בעיא דלא
 לא מאין יש דהמצאת משום הוא דאסור דטעמאל~ט~יה

 התיר~
 ~תו~ה

א~
 עצמו באו~נ

 כ~~~
 דאסור

 א~
 אלא בדיעבד~

 א~
 רק דאסור המ~~מ לדעת

 ~~~~ ~~~ירין~ ד~~י~~שו~
 תמיהני וע~ז מאתמול~ דאפ~ר כיון ה~ורה ~ן א~ור
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~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

~וב~
 ~~מא ~~שום ~~ה~~ת מו~ר ~~~~~ ~~~~י~ין ~ק ~~~יב ד~~~

 דמ~ו~
 ~~ו~רה

~ב~~ה
 ~ין ה~~~מ לד~ת דהא ל~ורך~ ~~א נ~~י ~ו~ר~ ~~ו~~

 ~ו~
 ס~רא

~~~ק
~~~~~ 

 ~ין
 וא~~כ א~~ ה~~א~ ~~~י הב~רה או ~~~צוי ~~~~ ה~~ר~

 אף ~רי~~~~ילא
 ל~ו~~

 ~~~~ירין
 וד~ת ~~תוך~ ~~שו~

 ב~~~ ~היו~~~ ב~~~~ ה~~~~
 ד~~~~~ ~~י~~ר~ ~ו~הר~~~~~~

 ~ף ~~הני
 ~צו~~ ל~ל~

 ~~~תבר וא~~כ ~לל

ד~~~~
 ~~~~~י~ן ~וא

 ~~~~~א~ו~ ~~~~~
 ד~ו~ר ~~י לפי וב~ר~ ל~~~שירין~ או~~נ

~~~~~~~~~~~ 
 ב~~~ד

 ~ר~~~~~ בד~~ וה~~
 ~~~~~ירין דפ~ק

 דל~
 יהו~ה ~~~

 ~ל~ ~י~י ~~י~ יו~~~ ד~י ל~ או~~ ~~~~~יריו~ו~ר
 אפשר היה

 יו~~~~ מ~ר~
 אי~וא~~~

 לה~~יק ~ו~ר
~~ ~~~~ 

 לה~ליק כדי ~~~ויה
 ז~ ~~~

 והלא א~ר אש

~~ו~
 ~~ו ~~~~~~~~~ ~ק

 ~~~ו~ ~~~ו~
 ~~~~ וא~~~ ~אן~ וה~נ ~

 לד~ת צ~~ל

 אל~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ל~~~~~~~~~
 ~~~~בנן

~~~~~ז ו~~~ ~~ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~
 ד~~ ד~~~ר~

 ל~~ת
 ה~~~~~

 א~ור
 ~~~~~~ ~ה~~~

~~~~~
 הרה~~~~ ~ב~י ~~י~ר

 ~~נ~~ד
 דא~ ~~~

 ~~ל
 ה~דולי~

 ~~~~יו ~בינו

 ~ר~~~~~~ ד~ד~~~~ו~~
 ~ם

~~~ 
 ו~ו~יא

~~ 
 ~ף ~~סור ~~ובר נר~ה ~דרבה ~~א ~ן ~~~~~~ ה~~~~~~ ~~י~ ~ין~~נ~~ד ~~~~~ בד~~~ד~ ~שר~

בדיעבד
 הר~~~~ ~ריך ~יה ~~~רי~~ ~אי ~~~ו~

 ~~י~ראה ~ זה ~לשון לו~~ר

שא~
 ו~ו~יא ~בר

 ~הי~
 ו~ו~~ ל~וליד ~לא א~רו ולא בו לה~ת~~ש ~~ו~ר

 ~~ו~~ ~ו~~~~~ב
 להולי~~~ ~ו היה שלא ~~~~י ~לא ~~רוהו

~~ר א~ ד~~ יו~~ נרא~
 ו~ו~י~

 ~ה~~~ש א~יר
~~ 

 וה~בר בדי~~~~ זה ~ש
 ~רי~

 עיון~

~~~~~

 ~~~~~ ~~ ~~~~~ בל~~
 ~לי~ ש~רי א~~כ ~ ה~~~מ ~ל

 רבינו ד~תב

 ~~ ~~~ ל~~ ~~לד ד~~י ~~~~~~~~~
 כיין ~ו~ד ~ם ~~ה

 ~~ינ~
 ר~וי ~~~אל~

 ~ב~~
 ו~~פות

 ול~ר~
 זה

 לחלק~דבש~~~~ ~רי~
 כל~ם ~~ברי

 ~~ני~ ב~~~~~ ~~~~נ~~~~
 ~~י~~ם ~ני א~ן ה~ש א~ל ~~פי~ ~ו ~ב~~~ל

ל~~
 ~~~~~ו ~~ו~ד

 לה~קה ~~~~~ ~י~~י~ ~~~
~~~~ 

 כבתחילה י~י~ ~~וא

 ~ו ~~~~~ ~~~~~י~~~
 ~ין ~ן ~~ ~~~~י~

~~~ 
 ~הם ש~~נה הוא ~~מו

 ~~צ~~ ~ו~~ ~ו~ ~ב~ ו~ד~י~ ~~~~אל~
 לת~ור ~ו ~ס~ין וד~י

 שה~
 ~~~ירים

 ~ן ו~~נ~ ~~~~~ ~ומ~י~וה~
 לא~ור ר~~ א~

 והו~~ ~~~~~ אי~ ~~ו~ ~י~
 ~~~ ~~~ וז~ ~~י~~ ~~~י ~~~ הב~~~~בענ~

 ~~ב ו~~י~ז ~~~~~ ב~~~ו
 ג~

 ~~~~~~~~צ~~
 ~~~ב ~~~

~~~~ ~~ 
 ב~ברא

 ~י~~~ה~ ~~~ ~~~~
 ד~~ ד~ו~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ~~ד ~י~ור ~ל ~דין י~וד
 ~~~~י~~~~~א ~שו~ הי~

 א~~~ ~ב~
 דכל דו~~~ו

 ~~~~משי~ דב~
 בו

 ב~ב~
 ~רא~ ~~~ ו~~או~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ו~~~

 ד~יון לו~ר
 ק~א~הא~ ד~ש~~

 ו~~~ ב~~ ה~~ ~~~י ~הא ~~~~לה ~~י~~ ~~~ ק~י ~~
 י~ל

 דל~
 ~~י~~ ל~בי ~ל~ ה~~~~עי~

 ~ל ~א~יר ~~לן א~ל
 ובג~~ ~~וק~ה~ ~~~~~~~

 ~~קצ~ ~~~ ~~~~ ~ ~~ו~~~י~
 ~~ ~~צי~ ~~~~ה ~~נ ~~~~~~א

 ~וק~ה

 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~~~~~~~
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 ~~ור~~י
 ~~ ו~~ל~ ~ור~ דב~

 ו~ל~א
 ~~ל~ון ~~ו~ ו~~א~ ~כי~ה~ ~ו~~

הכ~ו~
 ~~צא~ וא~~ ל~~ר~ ליה ד~~~ך ~ידי ~~ ~~~~ יביאו~~ א~ר ~~את

 אש
 ~כ~~~~~

 ~לא
 ~שת~~

 באש הוא
 ~נול~

 ~הוא בזה
 ~דל~~

 בו
 וא~~ א~ר~ א~

לו~
 ד~ד~

 ח~יב ~ו~צה ~ל ~~ש
 ר~

 ~~אה
 ו~~~~

 ד~ותר
 ל~ה~ו~

 ~ן

 דח~יב ה~א ~~ניה~ו~צ~~~~
 ~~ה ~~~י ~הנא~

 בגו~
 ד~~ינו ~~וק~ה

 כלים בשברי ~סי~ין דאין בהא וכן ~~ור~~~ו~
 ל~~ן יתבא~

 דא~
 הודל~ו

 ~ו~~~~ית~
 לה~~~ד

 ל~ס~~~ ש~~ לא א~אי וא~~ ~~~ר~ו~ ~~
 ~~~~~ה

~~קו~~
 בשביל ל~~ח~~ה דה~~~ה א~ו ~ל~ול~ ~~~~ ~לא

 כ~
 ~~~את כאן~~~נ א~~ ש~וש~ ~שיב

 כד~ א~
 ~~~ל~~

 בו
 א~

 ד~א ~סתבר א~ר
~  ~ה~~~ 

ד~~וקצ~
 ~בר הוא

 בעול~
 לה~~~~ו ~סור ~אן ו~~נ להדל~~ו דאסור
 הב~רה~~~י

~~~~~
 ~י~וק ל~דש ~נלן

 ו~פ~ ז~ דחו~
 ~~עת ~ן

 ~רמב~~
 ~ם ו~~~~א

~~ב~~
 לאש דא~ר הראב~ד ~~עת סובר

 ז~
 ~ולד~ מ~ום בדיעבד

ואפי~~
 ~א

 הר~ב~~~ נק~
 ~ום ~ה טעם

 ~אסור בג~רא ~א~רו כלשון דנק~
 ~~~ ד~~~~ ~ולי~~~ום

 ~שום ולא ~~אכה ~שום הוא בג~~ דא~רו ד~~~א

ד~~
 ~~יב הנולד

 ~ו~צ~
 ~שום

 והא ~ו~~ד~ ולא ~נו~ד~ ~~~~ לי~ ~רי הו~ דא~~

~~~~~~~ 
 י~ל ~ו~ד~ ~ו~ נ~~ ד~סור ~~~ ~כי א~~ו

 ד~~~~ ~ו~
 ד~ול~ד

 לכו~~~ו~
 בר~~ ~~~וא~ תנאי ~~ דפל~ג~ נולד ולא

 אבל ביצה~ ~ס~
 ~ה~כ~

דקיי~~
 דנולד

 ~וד~ ב~ו~~ אסו~
 ה~ב~ם גם

 דא~
 בד~~בד א~ור זה

 והא~ולד ~~ו~
 ד~~

 ~י~ו~ו ~~~י דכ~ון ~~ום ~וא ליה ~~ט
 ל~

 זה דין ~לל נ~~ר

 בג~~פו~~
 ל~יל~ כ~ר שהזכ~רם נו~ד אדי~י ס~ך ~כן

 ב~ון ~י~~ ד~~~~ין עוד~~~~~~~
~~~ 

 כ~ל נת~וין ~א ~~ בעל~ל יראה

 ז~ דחו~לחילו~
 ~ל

 דא~~ ~~ו~ ~ל~~~
 ~ לו~ר צריך היה

 שא~ן~לפ~
~~ 

 ו~דליק ~~ין שהוא ~~א בו ו~א~ות לב~ל בעצ~ו הראוי דבר
 א~ל אחרים~עצים

 בא~
 הראוי דבר זה ~א~ן ~לפ~ ~ כ~ב אלא כן כ~ב לא

 אלא~עצ~ו
 לב~~

 ~הוא ד~זה הוא דכונתו להד~א ו~ש~ע ~ו~~ ולאפות
 ~ש~ב לא ~נולד באשו~~~ל או~~

 כנהנ~
 ~וא ש~נאתו כיון עצ~ו ~~אש

~~ 
 ~ה~אכל

~הות~ן
~~ 

 ד~~~ב האש ~גוף ולא י~ו
 ר~

 ועל כ~כש~ר~
 ז~

 ~ושית ~שה שפיר

 כל~~ ~~ב~י ~~~ש~~~~~
 ומ~ש נולד ~ום ב~ם ולבשל לאפות ~אסור
 דשר~~ה~א

~~~~
 ~~רון ~שום ~וא ~ו~צה דהוי נולד כל דבא~ת ~לענ~~ד

 ד~יכל ~~די~ל דקיי~~ ~כנ~
 ב~ו~~

 ~~~~ ה~הר~~א ~כתב וכ~ו אכילה כ~ו ד~~יב ~~ום היינו דאסורנ~י ~וקצ~ ו~ש~~~~~ ~את~ול~ ~~~~ צר~ך

 ד~~יצ~
 ל~~

 ~וצא~ ולפי~~ ~י~ש~~~ ~~ק~ת ק~ירה ס~~~~ גב~ ~~א
א~

 הא~ני~ ~ן
 ד~ל ~~ון נ~י ~ראה

 האבנ~~
 ה~~ויות

 א~ להוצא~
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~ ~

~  

~ ~  שנולד~ בביצ~ ~ם ד~א הכנ~~ כלל צרי~ות אינן לכך ~ן~ומדות
ביו~~

 דחשבינן
 ל~

 ~יצ~ מס~ בריש
 לנולד

 תמ~
 כיון ו~א הרשב~א

 כאן אין לכך היא ~ומדתדהתרנ~ולת
 חסרו~

 ~~ל ~כנה~
 שבת במס~ז~ל הרש~

 ד~
 ז~ל רש~י ~~ ב~~ קכ~א~

 צוא~
 ~י ו~א ק~ן של

לכלבים
 ותנ~

 את מחתכין
 תניא ו~א ~וא נולד וכ~ת ~כלבים לפני ~נבל~

 אלמא אדם כל כר~לי ~ן ~רי ~נוב~ין ומ~י~ות ~מושכיןנ~רות
 ד~כי כי~~

או~חיי~ו
 מ~שים ויש ~ילוי~~ ד~תיה ב~כי ד~ורחייהו כיון ~~~ ~ילוי~ ד~~י~

 ריש מדאמרינן~ליו
 ~יצים ל~דל ה~ומדת בת~~ולת ~י דמאי דביצ~ פ~~

 ד~תי~ הכי דאורחיי~ו כיון ~א קוש~א מאי איתא ואי ~וא~נולד
 ~ילויה~

 ישאלא
 לתר~

 ~מיא כ~ופא ב~ופא דא~ידא כיון ד~תם ז~ל רש~י דברי
וכ~ון

 איכא דאכ~י אלא אסו~~~ ~~י אי~י ~סו~~ דא~~
 ל~יד~

 ~~א~לי~ו
ב~ש

 וב~~
 ~יון והא ואמאי מוקצה ומשום ~ ו~צמות ב~ליפין

 למי~לנ~ דד~תי~
 ד~תי~לפירי

 למיהב א~ליפין
 ד~ת~ לב~מ~

 א~ר ותו קמיירי~ לב~~ה בראויין
 ~מוכנים א~צ~ם ד~תיה ו~א דאסור ~ביצה ~פ~ק דאמרינן ביו~~שהוסק
 ל~א~ל ~~ו~ד דכל ו~ל אא~ר~ נ~י דד~~יה ני~א וא~כלתבשילו

 י~ב לאולתשמישו אד~
 ד~תי~

 לכך אלא
 ול~

 ד~תיה דאין דידיה פסולת אד~תיה מסיק
 שבת במס~ ז~ל ~רשב~א כתב וכן ~כ~ל~ לי~ דחזי אמאי אלאדאינש

 ד~
 ~~ד

 הכנה כלל ב~י לא לכך ~ומדות ד~אבנים כיון ~כא ~~נ וא~כ~ייש~~~
 כנולד חשיבולא

 משו~
 ~לוי~~ ~ד~תי~ ~וי אורחיי~ו דהכי דכיון

~~~~~
 האדם מ~שה ~~י אם כי נולד דלא ל~יכי ~אדם~~י פ~ול~ שו~ בלי מ~ילא דאתי מידי בין ~לל לחלק דאין הוא

 וכן נולד~ חשיב לא להכי ד~יימא דכיוןנראה ד~~
 שם ~רשב~א מדברי משמ~

 ואד~~~ייש~ה~
 ל~ולידו האדם דביד דמאי נראה

 ~די~
 דממילא מנולד ~פי

 בא שלא דבר ל~ניןד~א
 דביד ו~יכי כדשל~ל~~~ דקל פירות חשיבי ל~ול~

~א~ם
 ל~ול~ להביא~

 ~למא ~דושין במס~ כמבואר ל~ולם באו ככבר חשיב
 נולד חשיב לא ש~מציאו זה דאש כיין ~פי~ולפי~ז ~דיף אדם בידי ד~מרןד~יכי
 ~רמב~ם כתב ולכן ל~ולידו~ לכתחיל~ נ~י שריממילא

~~~ 
 את לאסור אחר

 האשה~צאת
 חכמי~ אסרו דכבר כיון ומיהו מוליד~ משו~

 מן אש ~וצאת
האבנים

 משו~
 כיון לכך ~ומדות ~אבנים ~ן כאילו הוי תו מוליד איסור

 ולכך איסוראדאי~א
 א~

 מ~~ם בדי~בד אסור אש מ~ם והוציא ~בר אם
נולד~

 א~~~~~
 בד~ת כן לפרש ~יא ישרה סברא כי

 הרמב~~
 אין ~מ

 זו סברא כלל זכר דלא כיון ~מ~מכונת ז~
 ואפשר ~ילויה~ דד~תי~

 סברא ב~אי ~י~ ניחא דלא ~עמאדהיינו
 מ~ו~

 ~א כאן ד~ד לומר דיש

~א~~
 אורחיי~ו ד~כי דכיון ~~ש~א

 ~לוי~ ד~~י~
 איםור ו~י~א

 ~ול~
 דו~א

 ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~י ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י ~י~~~ ~~~~~י~~
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~ ~  כבר היה ~מקצ~ובדבר
 ~~ול~

 ~נולדה ~י~ה וכמו
 דג~ ביו~~~

 ~~ת~ול
 ה~י~הכ~ר נ~מר~

 הו~ ~ב~~ אל~
 ~~~א~~כ באפ~~ דאחידא

 כ~~ו ~הוי א~ בהמ~~~
 נו~ד שפיר ~שיב ב~ה~~ג ~~יןיש

 ש~~ ~~~~~ התו~~ ~~~ו ו~ן ~~ין~ ~~~

 בד~~~ ~ י~~~ד~
 בי~ ~~ן ~דאם וכו~ ~~~ן

 ז~ וה~~~ן יו~ ~ב~וד ~~ד
 והול~ת

 ~~ הש~~~~ל
 ~מן או~ו אסר

 ~שו~
 נולד ~~וי מוק~ה

 ד~~~~ א~~~~ לא~י~~ הש~~ות בין ר~וי היה לא ש~ליווהעי~ול קורו~ ~~~~~~ ~~~ו~
 הני~ו כן

 עלו~מך
 ז~

 כל ~יזוב
 השב~

 ~~ידי לאו ~~~י~ה ~~י ב~ולם ~~שקין דאין כיון
 ד~ין ~~~~ג ד~~י ~י~~~ לקדיר~ דמי ול~ ~~~ור~ נולד והויהוא

 ~יון דהתם לא~ילה~זי ל~ ה~~~~ו~
 ד~~~~~ ~הני ~~ול~ ד~בש~

 ו~ן ~~ני~~ כן
 הם ~בר~נו~~ות ~~עיינו~

 ~~ול~
 ~~יה ק~ן צוא~ ו~ן

 כב~
 ~~~י~ה~ בהן ~~~~י ב~~יו

ול~
 שרי~קן ו~~ו~ר ה~ום ו~ן יו~ ~~~~וד ~רי~קן ו~נבי~ לז~תי~ ד~י
~~~~ב

 ~ה~~
 ~זו

~~~~~~ 
 ~~~י~ה

 ~~~ ה~~ ~~~
 ~זו

 ~ינווה~שקה ~~~~~~ ביה~~~~
 ~~~א ו~דיפא ע~~~~~ ~רב~~ ו~~ור ~מור נולד הרי ב~ול~

 ס~י~ שי~~~ ~~~ ה~~~~א~סק
 ב~

 ~ן ~י~ו~ קצ~ ~וא~
 ל~~יא ~~ור יו~ מ~~וד ~ולה היהא~י~ו בש~~ ל~ול~ ~~~וב~

 ש~~~ ~~~ו~ ב~ב~
 ~ש~ת והולך

 ~~ה ~~ל ~שום והיינו נולד דהיינו ~וקצה~~ ~~שום בוו~ש
 ~הול~

 ~שיב ו~~ל
 כ~~ש וא~~~ ~~ור~~נולד

 ~ו~ דה~~צא~ ה~~
 ~~ו~א וד~י ~~יב

 ו~ו~~ק~ ~י~וי~~ ~ד~~יה ~~ה ~~ל ~~~ני ולא ~~~ור נולדו~~יב א~רי~~

~~~~

 דסב~ת נראה
 הו~ ~רה~~~

 ד~ין
 ~ה ~י נול~ ~~~~~ ל~~ו~

 ~~ דאו~ל ~יו~~~ שנולדה בי~ה כ~ון ~~~~ו הנולד ~~דברנ~נה ~~~~~
 ~ה~ק ~~~~~~ ~~~~י ~~~~ ~~~~~ ~~~ד~ ~~~~ ~צ~~~~~צ~

 ~י~~~ נ~~י נ~אהנולד ~~~~~ ~~~
 דהיינו

 ~~~ו~ ט~~~~
 נולד ~יסו~ ד~ל דכיון

~~ 
 ~וף

 וא~ור ~~~~~שב~י~
 לס~~ו~

 שאר ו~ן ק~י~ה בהם
 הנ~ו~

 ~~~~ר
 ~~~י ~הנו~

 השברים~ ב~וףהשתמ~ות
 ול~~

 ~~וק~ה ~~ ~~יר חל
 ג~

 ~ל
 ~א~

 שנ~הוה
 ה~י המיק~ה ~~ן שנ~~וה מה ד~ל~השברים

 וה~~נ ~~וק~ה~ הו~
 ל~סו~ ד~~ נ~~י נראה מוקצות ~הן הא~נים~ן ~~ ב~ו~י~

 ~ת
 ~א~

 ~יון ~~בן ~~ן ~נולד
 אם א~ל מוקצ~~ הוא ~~~ו ה~בןדגוף

 ביו~~~ ~~ ~~~י נא~~
 ל~ו~יא

 ~~ן א~

האבני~
 דהא~ני~ ~יון וא~~כ

 ~לא
 ~ו~~~ו~

 האש את לא~ורטעם ~ו~ ד~י~~ ~ר~~~~~ סו~~ לכך הן
 כיון ~ולד~ ~~~ו~

 דהא~
 ~ר לאו עצמו

 א~יל~
 ~אי~ו הוא

 ~~~~~ ל~~~~ ~~ ~י~~~י
 ל~~ן ~~~י~~ בו

 ~~~י ~א ~~ל ~~~ ~~ י~~ ~~
 הנאה ~יכאזה

 דה~ ~א~ ~~גו~
 נכ~ס אינו

 ב~ו~
 המא~ל

 הו~ ~~~ ו~~
 הו~ך

ו~לה
 ~~ל ~רי~ ול~ן ~~~ש ~יה ולית ר~~ כ~

 לעו~~
ה~~צאת ~~~~י~ א~רו ~~~~ ~~ר

 משו~ ~~
 ~~וליד

 ~ו~
 ~ו~~דו~ ה~בני~ ~ין

 ~לל
 אש ~ה~~א~

 עבר א~ ול~ך ~י~ור ~~~~~תהן ו~~וק~ו~
 וזהו נולד~ שפיר ~שי~ והו~י~

 ~א~~~
 הרה~~מ

 ~ו ~יה ~לא ~~~ני ~~אלא והוציא ע~ר אם בדי~בד אף פי~ א~רוהו~~~ולא
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 האבני~ הוי ולכך ~וליד אי~ו~ ~~ו~להולי~
 ~ם חשיב ו~~ילא ~ו~צות

 אבל~י~צה הא~
 א~

 ~ש~~ הוי לא ד~רי הדין היה
 ו~לא ~ולד האש כלל

 ודו~~ק~כהר~ב~~

~~~~~~~~
 להביא

 דאילת~~ה זו לסברא ~אי~ ק~~
 אי~

 ד~~~י~ין אמרינן
בכלים

~~~~ 
 זה ~~~~י~ דל~נין הוא ו~אי ~ה

 וד~י ה~קה ד~יינ~

~ל~
 ~~יניה דעתיה ~ס~ ו~~יק~~ ~ה~י קיי~א

 מו~צה חשיב לא ~מאי וא~~~
 ו~י~ו זה~ תש~~~לג~י

~~ 
 ~~י~ה ו~~י עליו ~~י ~~ם דכ~ן ~שום נ~~א

תש~י~
 ב~~ לאישתמוש~ ש~י ו~מילא מוקצה ~ם ~ליו ~ל לא ~~~ולם

 ב~ל

 ~~~ל ה~~~ן ~~ב ו~ן ~י~צ~מ~
 ע~י~ דדו~~

 ל~ן ~לי תו~ת ~~י~~ ש~ין כיון

הו~י~
 ~יו~~י~ ו~ין

 ~ו~דין ואין להס~ה אלא
 לשו~

 דין להם יש א~ר ~בר
 ~ב~ ד~רי~ ~~~ לגבימוק~ה

 דאיכ~ ~ידי
 בו להשתמש ~ותר כלי ~ו~ת עליה

 בכלים מסי~ין דהא ~ו מיו~ד ~~ינו לדבר~פילו
 אע~~

 ד~ ביצ~ ב~~ס~~~~~ל לה~~~ ~יוחדי~ שאין
 ב~ו~צה ו~ף ~~~~~

 מו~צה דחשיב כיס ~סרון ~~ח~~~
 שחיטה של סכין כ~ון לאי~ור ~~ל~~תו ~לי ~ו~א דהיינו ה~חרוני~כ~~ו
 ושל מילהושל

 סו~~י~
 ~לל מזיק ~יס החסרון ~ין ~היתר ש~~אכתו כלי אבל

 שי~ולכיון
~~~~~~ 

 ~ו
~~ 

 מ~~מ דהא צ~~ע עדיין ~בל בחיל~ כמו ~ש~ת
לענין

 הא~
 לי~וי וא~כ מעי~רא ~יניה דעתיה ד~סח ודאי מ~כ~י שנ~הוה

 ~דיין של~י~ ה~ שהכלי~ בשע~ ~~ ~ול~ ~~~ו~ ~~וקצ~ה~~
 א~ו ~~רי~ ו~~~~

 שיי~א דלא~~אמרן
 ~יו~ ~~ ~בי מו~צ~

 הא~ מ~וף נהנים דאין
 ו~ם עצמו

 היינו כ~ים ~~~רי ~סי~ין ~~ין ו~א ~~~ש~ ~יה~י~
 ~~וקצה ~שו~

~ו~א דשברי~
 ~יון ~ל~י~ ~ל~~ ~~~~~~

 ול~ ~~~~ ~ל גםנו~ד איס~~ ל~כא ל~ן מוקצ~ ~שיבי ~~ ~~~~ ~~~
 ל~~~~ ד~י

 שהוסק
 דאפרן בי~~~

 א~ו~
 ~וק~ה ~~ום

 ~ליו ~ל שפיר ול~ן ממש ביה דאי~ אפר דש~ני ח~ ביצה ב~~~כמ~ואר
 נולדשם

 ~~ מ~~~~~
 ~~וא

 הול~
 ~~~ש~ ~יה ולית וכלה

~~~~~~~~
 ~נ~~ ~~י ~ו לסברא אנו

 ב~ס~ ד~נן ~~~א לבונה~ ~~שון ריח

 ה~~~~~ א~ ו~~~י~ין ~ ~~~בביצ~
 או~רין ו~~מים ביו~ט

 מ~לוקת אסירב ואמ~
 לגמ~

 אבל
 דדמי ~שו~ ופר~~~י ~~תר~ ~כל דברי להרי~

 ~הנה אינו ה~ם והא ~~~~ל~וכל
 ~~ו~

 מעשנה אלא ~~~לי~ שע~ג ~לבונה
 ד~~ונ~ ו~ף נולד~ ה~~ן ~שיב ~אוא~~אי

 התוס~ לדעת קשה מ~~מ להכי ~יי~~א

 ~ש~ן ~כ~בו י~~~בשב~
 ש~

 ~~~ג ~ד~ין
 ד~~~~~

 ה~י~ו כן
 וס~~

 זה ~ל
כל ש~ו~

 ~ש~~
 דבביהש~~~ש ~יון אפי~~ה

 אי~
 ~~ידי לאו םמיכה האי בעולם משקין

 נולד והויהוא
 ו~~~~ ~~ו~

 ~~נ
~~~ 

 א~רי~י~ כ~יל~~ נ~י ~שי~ לבונה ל~בי
 וכיון מ~ש ~י~ דלית כיון ~~~ו ה~~ן ~ל נולד איסור גזרי דלאא~ו

 מותרמותרת דהלבונ~
 הראב~~ד לד~ת ו~יהו ~עשן~ ג~

 דשיי~~ ~וב~ דפלי~
 ~~ור

 על גםנולד
 ה~~

 צ~~ל ~צמו
 ד~~מ~

 הוא ~~לים ד~סיקין
 משו~

 דעכ~פ דכיון
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~ ~  כיון ~וא נולד לאו ולכך ~אתמול~ מוכן ~בר ~היה ~~ר ~~~ש הודלק זה~ש
 ודו~ק~ מא~~ול ~בר היה ~אשד~י~ר

~~~~~~
 זו ~ב~ברא אנא

 בפ~~ב הר~ב~ם שטת ליישב י~
 מ~יו~~~

 ~פסק הי~ב
 ~צריך ~לל הביא ולא שלמ~ם בכלים ד~סיקין~ם

 להרבו~
 עליהם

 הגמ~ פריך כ~~~ דף שבת דבג~~ מ~א נו~כ ~ליו ות~הו ולבטלם מוכנים~צים
 בכלי~ ד~סיקין~הא

 כגון ו~שני קמ~פך ב~יסורא ק~~~ך והא
 שמרב~

 עליהם
 וא~~כ ו~בטלם~ ~וכניםעצים

 קש~
 ~לל הזכיר ולא ~תמא הרמב~ם ~~ב ~דוע

 ~שום ני~א ובזה ז~~תנאי
 די~~

 ל~י~זר דליכא ~בנו דסובר
 ~וקצ~ גזיר~

 כש~ל אם כי כלים~שברי
 ~~ עליה~

 שב~ים
 דאז באש בוערות שאינן בש~~

 נולד גזירת על~הן ~ל ושפיר לשי~וש קצת הןראויות
 ג~

 אבל ~ס~ה לענ~ן
 ~ז~א לא ~~לא~ה ~בר דולקות שהן בש~ה אלא שב~ים שם ~לי~ן ~ללא א~

 ~וקצה גזירת ל~יגזר ב~ית אי וא~~כ כבו~~ ~שום עצ~ן בהן להשת~שהשברים
 הנולד האש עם להשתמש שלא כך ל~נין דוקא היינו הבוערות ה~~ריםעל

 ש~יר םובר כך ולענין~~שברים~
 הר~ב~~

 דלית כיון באש ~ו~צה ג~יר~ דליכא
 דקושית י~ל קמהפך ב~יסורא קמהפך והא בגמ~ ~ם ד~~יך והא ~~ש~ביה
 שפיר דתל ודאי דל~ידיה דאורייתא ~וקצה דסובר דמאן אליבא ~ם אזלאהג~~

 ~וקצ~~~
 אליבא זה ~~ן ל~וקמא וכדי ~ול~ות~ שהן בשעה ~ם השברים ~ל

דכו~~
 ו~ב~לן ~~וכנים ~צים על~הן ש~רבה כ~ון דג~~ לתי~ו~א שפיר ב~ינן

~~ל
 ד~יי~~ ל~~~~

 דאי~ור
 ~זירת רק ~ו~ ~וקצ~

 ~~~ר ~כמי~
 כת~

 ~~~~~ם
 ~~ים~ לרבויי כלל ב~ינן ולא שרי ענ~ןד~~ל

~~~~
 ~וקצ~ דאי ל~קשות

 ו~ו~~ ~ליהם ש~רבה כ~ון ב~מ~ ~שני מאי דאורייתא
 ~יתא דרבנן רק הוי מו~צה אי ~בשל~א לכת~~לה איסור ~ב~לין איןוהא

 דאורייתא ~ו~צה אי אבל בדרבנן ולא ב~אורייתא ~ב~ל~ן אין א~רינן~כ~

 ~ית~ ההסקה~ שת~ילת הכא כגון ממילא ~אתיא דנולד ונראהקשה~
 דהוי ודא~ של~י~ב~לי~

 ר~
 בלא שרי לא ואפי~ה ~ב~לינן ולכך ד~נן

 ד~ילתא ~יומא נמי וני~א דאורייתא~ ~וקצה ה~קו~ות דבכל כיוןב~~ול
 ד~~ון משום ~~י~ ~בוי ~~י אף דהיינו כלים בשברי ~~יקין איןאבל

 ~שגתינן לא להלכה אבל ל~~~ילה א~~ור ~~~לין אין דאו~י~תא~~ו~צה
 ב~א~כלל

~~~
 דמו~~ינן דכיון להרמב~ם לו ~שה ד~יה ה~מב~ם ~סק ליי~ב נ~ל
 ש~וא ~גון דוקא הוי בכלי~ ד~סקיןדהא

 מרב~
 עליהן

 א~ר הכי דהא ב~וב וליב~לו ו~~אי כ~ים~ בשברי ~סיקין אין דהכידו~יא וא~~~ עצי~

ר~
 ביצה~ ב~ס~ ~תנה

 ד~
 ~ן ~נ~רו ~צים ~~

 ~~ק~
 ~~בה התנור לתוך

 ו~ני לכ~תיל~~ איסור ~~ב~ל והא ~ם ופריך ומ~יקם ~ו~נים ~צים~לי~~
ה~~~

 הוי הדקל ~ן שנ~רו ~צי~ התם ו~א ~ב~לין בדר~נן א~ל בדאורייתא
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 נראה רש~~י ו~עת שרי~ והתם דא~ור הכא ומ~ש ~ה~א כלים שב~י~מו
 דמס~ וה~יא השברים ~לטול ~~ום היינו כלים בשברי מסי~ין דאיןדהא
 את כלל מ~לטל דלא התנור לתוך נפלו דהא שאניביצה

 ~מוקצ~
ודלא

 ~תנור לתוך דוקא דנ~ט אהא א~ר ~עם שכתב סק~~א ~ק~ז בס~כ~מ~~~א

 ול~~~ז~ייש~ה~
 רק ~וי ~א~ור כל~ם ב~ב~י ג~

 הו~ ~~
 ל~ל~ל רוצה

 ~~ו~נים עצים ל~ביא הוא רשאי אבל העצים~ א~להשברים ~~
 לצורך ~צים לטלטל דאסור כתב סק~~ג תמ~ו ~~ דב~ג~~א ואף ~~~ולב~לם ~ש~רי~ למ~ו~

דב~
 מדליק דהא שאני הכא מ~מ העצים על ~לי ~ה דלאו כיון המוקצה

 המוקצים ה~צי~ א~נמי
 וא~~

 פשטא בהאי לי~ ני~א לא ~הרמב~ם י~~ל

~~שו~
 מ~יקין אין אמרו ענין דבכל ומשמע ש~רים ~~י ~~י~~ נמי איירי ~הכידומיא עצים~ עליהם שמרבה כגון מיירי בכלים דמסיקין רישא דאי לי~ ד~~מע

 א~~ין
 ~~ביא הוא

 השברי~ א~
 ולכן השברים~ אצל ה~צים או העצים אצל

סובר
 הר~ב~~~

 דהך
 סוגי~

 סברה שבת ~מ~~
 דא~

 ~~~מ דרבנן מוקצה אי
 והכא היתר הכל הבי~ול דבשעת היכי אם ~י ל~ת~לה איסורא מבטלינןלא
 בשעה עצים עליהם ~רבה ~הוא כ~וןמיירי

 והם שלמים עדיין ש~כלי~

 ~ודם עוד מב~לן שהוא דמיירי סק~~א תק~ז ב~~ המ~~א וכמ~שהיתר~
~התחילו

 לה~ר~
 ~בר ד~וי הי~י ~~א~~~ שברים ויהיו

 כלים שברי ~יקר~
 ביצה ~מס~ סוגיא עם חלוקה שבת ד~מ~ זו וסוגיא לכת~יל~~ לבטלאסור

 ~יי~~ש~ מבטלינן דבדרבנן אמרו ענין דב~לדסברה

~~~~~~~
 אמאי להקשות ~אנו אם מתנה כרב הרמב~ם דפסק להלכה
 קמהפך והא בכליםמסיקין

 ~~~ קמ~פך~ ~איסור~
 לשנויי ב~ינן

 רשאי שלם הוא ~הכלי בשעה דמעיקרא ד~יון די~ל והוא א~רינאשינויא
 וא~~ל~דליקו~ הו~

 מעיקרא
 ~ב~

 כיון להסקה נמי ד~אי דכלי תש~יש שם ~ל
 השברי~ ~~יבי לא ו~ן והואיל ה~קה ~ל זו בפ~ולה אתחילדכבר

 ~יון נולד
 מל~~תן למעין הן ראויותדעדיין

 ~ראשונ~
 אפר כמו ה~א והו~ הסקה~ ד~יינו

 כיון מ~~מ נולד דהוי אחרי~י מילתא וחשיב עצים ולא אפר דהוי דאף~ם
 כלל צריכים אנו ואין כאן~ וה~~נ עצים כמו חשיב בי~ה בו לצלותדראוי
להרבות

 לפי~ז אך ~צים~ עליה~
 יצ~

 ~דש דין לנו
 דא~

 ~כבה אירע אם
 אין מ~~מ מהשבריםהאש

 השברי~
 ל~ין הן ר~ויות דעדיין ~~ון ~וקצות

 תלמוד~ צריך ו~דבר הס~ה~ דהיינו הראשונהמלא~תן

~~~~~
 שב~ ב~מ~ דאמרו ~א דלפי~ז מאד דחוק זה פירוש

 ~תנה כד~ב
 ל~נין ~ק~יינו

 ת~נ~ ~~יכ~ ז~
 כ~ון

 שהו~
 ~בל וכו~ מ~בה

 מתנ~ אר~ זו ~מ~ פלי~א ב~א~~מ
 אם כי ל~רבות שרי דלא וסברה

 בשבר~ מסיקין דאין ברייתא מהך הגמ~ פריך לא א~~אי ו~~כ היתרשהכל בשע~
 הראשון~ כאופן יותר נ~אה ולכן מ~נה~ ~רב~לים



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~

 עוד בו להטעים
 ~~ב~ טע~

 מבואר ~~~א ק~~~ד דף ~~ת ב~מ~ ~~נה
 ביו~~~ אף בבקעת ה~~ירה את ~ו~~כין דאיןדטעמא

 ~וא
 ~~שו~

 דגזרו

 ל~~~~ דף ביצ~ ובמם~ כלי~ תורת ליה דלית ~~ום דאסור שבת א~ויו~~~
 דלאו ב~יי~א הגמ~ ~ם~ביא

 גזי~~ משו~
 לפי ~כי דינא אלא דאסור הוא

 עצים ניתנושלא
 ו~יין להס~ה~ אל~

 בר~ב~~~
 זו~ סתירה על שת~ה ביצה ל~~~~

 ואנן הא~ מתני לא הא דמ~ני ומ~ן נינהו לישני דתרי והר~ב~~ן הרז~~ה ד~תוה~יא
 דמס~ דהא ועוד ~דוכתיה ~א~ת~ר ~שום ~דא בי~ה ~ב~ס~ ~ישנא ~~א~קיי~~ל
 דש~ת וההיא ברייתא ~ויבי~ה

 הו~
 ליה שמיע דלא ואמרינן דרבה ~י~~~א

 ~~~~~~א ~~~ז ת~~ה א~נם ביה~ ~~ר הוי ליה ~מיע הוי ואי ברייתא ~ךלר~ה
 לאו אידמ~~מ

 ~זיר~
 ~ושיא ~הדר

 לדוכת~
 ~~~~~תן דלהסקה ~יון דמ~~מ

 גופן~ לצורך מו~רים יהיו וא~~כ ביו~~ט הןל~יתר
 ותיר~

 ~יה הדין דמן ~~~ז
 לאסו~ראוי

 ~הן ~אין מפני ביו~~~ ובין ב~בת בין לה~קה אף עצי~ טל~ול
 אל~ הן~ ואבנים וכ~רורות ~ליתואר

 לצורך ל~סקה לטל~לם חכמים ~התירו

 ולה~ק~או~~~
 בל~ד

 נ~נו~
 הוא ו~ן א~ר~ ל~בר ולא

 דע~
 ז~ל ~~רמב~~ם

ש~תב
 ~היו~~~ בפ~~~

 הקדרה את סו~כין ~ואין ~ הי~~א
 ול~

 בב~עת הדלת את
 ~ורהשל

 של~
 ביו~~ט ~~ים ~ל~ל התירו

 אל~
 דאף הרי ~לבד~~ ל~~~ה

 אסורי~ ע~י~ד~ל
 ואפי~~~ ל~סק~ אף בטלטול הדין מן הם

 חכמים התירו

לה~ק~
 או~נ צורך מ~ום

 ה~קה צורך דמ~ום ד~זינן כיון ו~~~כ יו~~ט~ ו~~~~~
 אי~ור בו ~ז~ו ~לא ~~ש ה~וקצ~~ אתה~ירו

 מוק~~
 ~ל

 ב~ו~~ א~
 ~יון

~ל~
 ודו~~~~ לעיל וכד~מרן בל~ד לה~~ה ~לא א~ר תשמיש לשום חזי

~~~~~
 נו~ד דין בעיקר

 י~
 לחקור

 מ~~~
 דהוי ~~שום אי אסור הוא

~~וק~~
 ~ואיל

 ומ~יקר~
 זה דבר היה לא

 בעלי~ אס~י ~עול~
 דעתייהו

 ~ומיניה~
 ~~~ו~

 ד~עי דבר דכל
 מו~ן ל~יות צריך ~יו~~~ ל~~יכ~

 ~לל ~יה לא ואתמול הוא דנולד ~יוןו~א~ מאת~ו~
 ב~ול~

 ~ע~יה הוי אם ואף
עי~ויה

 מ~~~~
 מ~תמול ~וכן לאו

 הו~
 דודאי אף לעו~ם בא שלא בד~ר דהכנה

 בשבת התוס~ דד~ת לעיל כבר והבא~י הוא~ ~~נה לאו ~~~~מ דאתידעבידא
 וכן ה~ני כהצדנ~אה

~~~ 
 סעי~ ~י~~~ ~~~ הרמ~~א

 ~ירו~ ק~~ וא~ ב~
 מן

 א~ילו ב~בת לחולהה~~חובר
 א~

 ~~~עוד ~ולה היה
 יו~

 לבריא א~ור
בש~ת

 ~~ו~
 אלמא נולד~ משום בו ויש ~שבת והולך ש~דל

 דא~
 ~מעיק~א

 ~י~דל מה כל ~ל דעתיהנ~~י
 בש~~

 נולד~ הוי ואפי~~ה

 נ~~~~~~
 את~ר ו~ דף ביצה ב~מ~ דהנה

 אפרו~
 ~מר רב ביו~~ שנולד

 מוקצה א~ור א~ר רב מותר א~ר ~ו~נן ר~ ואיתימא ושמואלא~ור
 ~מר ר~י ואיתימא ושמואלהוא

 מות~
 ~ש~י~ה~ עצמו ומתיר הואיל

 להיות ב~ידתו עצ~ו ו~~יר ~וא~לו~~~ש~~י
 נ~~~

 ליד~ו ~פני ~י~ ~לא ~ה

א~
 צ~~~ ועדיין ~הא~ איתקן להא דאיתקן ד~יגו ~~ידתו ~צמו התיר מוק~ה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

 ~~ור~ אי ד~של~א לש~יטה~ ~~וקצ~ ב~ן ~י~~ ~יי~ות ד~~הגדול
 ד~רווי~~ו

~וי
 ~~ ~~ ~~~מ~

 ו~ף
 מ~~~~ ~ט~~ ~~ ד~~ו~י~

 ד~~י ~~~ו~ ~~~ר ~ייכא

 ~נ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ב~~~~~צ~נ~
 ש~י~ה ~ין בין ~י~~ שיי~ו~ ~~ה

 מי~ו~ דנימא ~~ו~צהלדין
 ~~~יו~~ ~~~~~ ~~~ ~ו~ ב~~~~~~~~

 נ~אה לכן ~ שכ~ב ~~א
 לפ~~

 ~~ן

 ~נין ~~יקר ~~~~~~~~נ~
 דהו~ מוקצ~

 ~ו~~ינו מקרא
~~~ 

 י~~~י
 ~ה ~~ו~ן~י~י~

 ~~~~ב שי~נו שהדבר הייני ויו~~~ ~~~~ ~~ו~~
 ו~~~יו~~~ שב~

~ר~~
 ב~רב ההויה ב~וג כלל שאי~ו ~~י ~בל ה~~ה~

 ~ב~
 א~ כ~~ו

 ~~ין ~רי~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~יי~

 ~יה שלא כ~ון מוקצה כאן
 ב~~~~

 ~~~ו ב~ו~ם ~~יה ~~נך ודו~אכ~ל~
 בגש~~י~

 ד~ריך ~יו~~~ היורדות
 מ~ו~ ו~~ירי נו~ד ד~וי ~הו~י~ו~ו ~י~~~

 דב~יבא
 והי~ ב~~~י ~~בל~

 ~~ן ~י~ ~ב~~~י~ ~~~ ב~~י~~~יה~
 ~ו~~

 ~פר ~מו
 ביו~~ ש~יס~

 ~~ר ~~וג והיו ע~שו ~ל בהווי~ן ~~ינן ~~~~ג עציםהיו יו~~~ ד~ודם
~~~~~~ 

 ~~ילו ~~י~ לא
 היו~א

 ~שא~~~ יו~~~~ ~~קוד~ ~ל~ ב~ו~~
 ~נ~שית בביצה

 ש~~הו~ ~פרו~
 ~~~וג

 ~~~~~ ו~~י ~י ל~~~~ה~~~~~
 ~~שה

 ~~~ ~וי~ בג~ר ~ית~ ~~~
 יו~~~~ ק~~ם

 ~~~הו ~~יו~~~~
 ~~~ ~~י~~

 ~~~~~ו וז~ו לאו~לו ~ז~ תי~ף הויה ~~~ר
 ~~~~~ה ~~~וו~~תיר הואי~

 ד~~~~קר~
 ~~י ~וג אל כלל ~תיחסות לו אין בבי~ה

~~~~ה
 ~נ~~~

 ~~~י~~ ~י ~~שה
 לא ותו ה~~י~ה ~ליו

 ד~י ~ו~צ~ שי~~
~~ק~הו  ~~י~~~ ואי~ו 

 ההק~אה
 כ~הו~

 א~~~כ ל~~ו~ו דומם ~~~ר
 ההק~~ה ~~ו~יל ~~~נו ~~ו ~י~~~~הוה

 ~ש~ו~
 ~גדר

 ה~פ~
 ~ה~~ותו

 ~ב~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~ה~נ נ~ל ~~~

~ו~ר ~~~~~~~~ ~~~~ י~ ~~~~
 ד~~~~~~

 ~ש
 כנול~ ~~י~ ~~~~נ~~

 ~מור
 דל~

 ~~~יקרא היה
 ~ל~

 לא ולכן

~~
 ~י~ור

 ה~~ ~~ ~~~~~
 ~יון ~~ו~ד

 ד~ת~~ו~
 ~לל היה ~א

 ב~ו~~
 ~~~ר והיה

~~~~~~~~ 
 ~יו~~~ ~~ו~ק ~~~ר ~~~~

 ד~~יב
 ש~י~

 נ~לד
 א~ ~שא~~~ ~לי~ ~ברי ~~ו ~~י~ ו~~~~ א~רי~י~~יל~א ~~~~ ~שי~ ל~ ~ה~~

 ל~~~רי ד~שיב
 וה~ ~ד~ה~~ר~ה

 משו~ הו~ ~לי~ ~~~רי ~~~~קין דאין
 ~~ו~~ה

 ד~~רי~
~ו~~

 ~~~~~רן~
 ~סק הבינו~י האו~~~ דב~י~~~~~~

 ~~ל מוק~ה דאין ש~~י בס~ן השו~~~
 עכו~~~~

 ול~אורה ~~רוג~ו~~ ב~~~ו~~~~~
 ל~לק ~דין די~ו~ ת~והי~ הדברי~

 ~~ר~~~~~י ~~~ ~~~רא~ ~~~~~~~~
 ו~~ינו ב~~~ן~ הובא ~יצ~ ~ו~

~יסור ~~~~~~ ~~~~ק~~
 ~~~~~ מק~~ ל~ דע~ו~~~~ ~~~ו~

 ה~ל ~ל וד~~ו א~סור
 ול~~

 ~~ו~ר
 נ~~~ ~~י כלל ~זי ו~א דמ~י~~ וגרוגרו~ ~~וקי~ אבללישראל~ א~

 ~~ו~~מ ב~ן אי~א

 דשל ~כיון ~י~~ ~לד~ריולי~ר~ל~
 ה~~ ~כ~~~~

 ~~נה דין אין
 בז~ נוה~

 ~לל
ולא

 שיי~~
 כלל ~יה

 כאילו ודמי דוהכיני ~ר~~
 הי~

 ו~~יהו ה~פס~ בסו~ א~מול
 ~והג נולד איסור ד~ין ה~~נ~פי~~ז

 ב~~
 ו~יין ~כו~~מ

~~~~~~ 
 סק~~ג תק~~ה ~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 א~ור ד~ולד ב~~י~ות ו~תב ~ל~ו~~ ~~תמ~
 א~

 בלא~ה ומי~ו ע~ו~~מ~ ~של

 ד~איצ~~
 ~נ~

 בהו אמרי~ן ואפי~ה ט~י דחמירא ו~~ו~רות ד~~ו~ים מו~~ה
 ~~ון ר~ דהא ~פי דקיל ונולד ומותר~ הכן צריך אין עכו~מדב~ל

 נו~ג ו~~י~ה בנולד ומתיר דאסור ו~רו~רותבצ~ו~ים ~ו~~
 נול~

 וצ~ע~ ע~ו~מ בשל

~~~~
 ~~~ב~י~ ל~~~ צ~~ ~~יין

 ליו~ט מכין ש~ת ~אין ד~מו
 ויו~~

 לשבת
 ג~ ~כיני~ אינ~ה~~נ

 ויו~ט בש~ת ~מן ירד לא כך ו~~ום ~עצ~ם

 והא נולד~ ד~שי~~~ו~
 הת~

 ת~~ה בריאה הוי ~~כ
 ~~ום דלאו וע~כ נולד~~~יב ו~~י~~ ויו~ בש~~

 ~ו~~~
 מש~ם אלא הוא

 דגז~~~
 דו~א ד~עי ~וא

 סברא כתב לא דהאו~ש ונראה הוא~ מא~מול ~וכן לאו והאי מאת~ול~כנה
 דנולד קיי~ל אי אלא~ו

 א~ו~
 לרבה מ~א~כ ~וקצה~ ~שום והיינו מדרבנן

 ו~שו~~ האו~ש סברת כלל ליתא דל~ידיה ודאי ~אורייתא ה~נהדסובר

~~~~
 ~או~~ ~ברי

 לענ~ד
 ת~והי~

 תכ~ים ד~סרו טעמא ~הא
 נול~

 וי~~~ב~בת
 הוא

 ~~ו~
 תזי הוי לא בביהשמ~ש ד~יקרא ~כיון

 איתקצאי ביה~מ~ש דאיתקצאי מ~ו א~רינן תו ~~ולם אז היה ד~א~שום
 ובריטב~א ~ כ~ו דף ביצה בר~~~י מבואר ואיתקצאי דהואיל ו~עמא יומא~ל~ולי
~וכה

 ד~
 דה~ע~ ~ ~~ו

 ~מ~ו~ ~ ~וא
 ש~ת ~בי דכ~יב

 ויו~~
 שיהא והכינו

 ב~בת ~וקצה ל~יסר רבנן ~~וך יו~ ~ב~וד ~ש~ת ~~ין~ול
 א~ ויו~~

 היה לא
 ונת~ר ממש~~ ~בת או ~יו~~ הכן ~ו ~י~ ואע~~~ מ~~ מ~עו~~י ה~ןלו

 דהיינו ~כ~ה מ~עם ~אסורדהי~י ל~י~
 ~~ו~

 היה אם אף נ~י א~ור דוהכינו קרא
 דבכה~~ דאדרב~ וא~ש~ הא~~~ ב~דראתמול

 המ~ירי וכ~ו~~~כ ~~י אסור

 ליש~א~ יו~~ ~~ן ~י~~ל~
 ~יו~~ ו~א ב~בת ~א

 ~ינ~ ~~ דאין ~~ום
לעצמ~

 וא~~ עיי~~~ יו~~ט ולא
 א~~ ~~עם כיון ינולד מוקצה ~בי ~אן ה~נ

 ד~תו לסוף לירד זכיתי לא נמי זה בלא ואףלכלם~
 נראה ה~~ו~ה ול~עתי בז~

 ל~תים בינה ~על להגאון כ~ראיתי ונהניתילהיפך~
 ~כ~~~

 בפ~ב
 מ~יו~~

 ~ ~~~א
 הי~~דבאפרות

 ס~ד
 א~י~ לאסו~

 ל~~
 דיוצא ~~ום

 חי~~ ל~ד~ ~ומ~ ~ד~
 ~ת~~~~~~

 בדוחק לי נ~אה מ~ו~ ~הני ~אמאי ~יצה ב~מ~
 א~~ו~ דהנ~

 ~~אוס ~ום חדא ~~מי תרי מחמת לא~ילה חזי לא ~קליפתוב~ו~נו
 ~היא לידתו ~ל ו~צ~ים יו~בים והב~לים ור~~ים~ שקצים איסור ~שוםו~וד

 מיני~מ~~~~
 והנ~ ב~~י~~~ לאכילה מתירתו ו~ם מיאוסו

 הדין מן
 לא~ילה יו~~ר מתי הזמן כל ומצ~ההוא דיוש~ א~

 מ~~
 ~~יון משום מוקצה שפיר תשיב

 בבי~ו~ ~~ו~~ה ~יניה שי~תלק מאת~ול ודאי יד~~ל~
 ~ו

 ~כנה ~אן אין ביו~

ו~~י~
 ביהו ~~ודה ו~רו~רות דצ~ו~ים ~~צה כ~ו

~~ 
 כמבואר

~~ 
 בתו~~

 ~~י~ו~עיי~~~
 שחי~ה היתר ל~נין מ~א~~ הא~~ון~

 ~~ תיכ~
 ~וי~ יציאתו

 מס~ל~ה~ו~~
 ~ינ~ה

 ור~שי~ דש~צי~ א~סו~
 והוכ~ר

 ~~ת~ו ~ק א~ לאכי~~

 אמרו ול~ן~יניו~
~~~ 

 ~תי~ה לענין ~~~תו ~~ת~יי~ה ~~ו
 ~~ ד~י~~
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 ~זמן ~ל יו~~ ~~יה
 ומ~~~

 ו~ינו
 ~רי~

 ~~~~~ין ה~~ כלל~ ~מתין
 לא~יל~ ~~~~ מיאוסו מיניה ~ש~ע מיד

 כלל~ להמתין צריך ואי~ו
 ~ה~י ~~ת ש~~~י ~ישך אי~ו~~ ~ר~ ~~~ ~איל~ ~~~~~~~

 ~לשני~~ ~~ו~
ה~~

 יושב
 ומ~פ~

 וצ~~

~~~
 דאמרן ~מא~

 דא~ ל~י~
 ביה ולית ו~לה הולך שהוא כיון ~צ~ו

 ביה ~זרו לאממש
 ~~~ מו~צה~ ~שו~ ~~מי~

 להדיא מצינן דהא
 ~להב~ ~י ~ו~צהאי~ור

 במ~~ דאמ~ינן
 דל~~ שב~

 ~אינו דבר דס~~ל
 ~הוא בשעה הנר את ~~ל דאסור מודה אמאי מותרמת~וין

 דול~
 כיון

 ~יישדלא
 לשמ~

 ב~~ ~~ ומ~ני יכבה
 ~~~א מ~ז דף

 הנ~
 ופ~ילה שמן לנר

 אלמא ~להבת~ בסיס הוי דכולהו ותוס~ ופ~~~י האסור לדבר בס~סדנעשה
 בשלה~ת מו~צה איסור ~~ירד~ייכא

 וא~
 ~יה דלית

 ואדרב~ ~~~
 כולהו

 וא~~ לדידיה~ בסי~הוי
 דאין נולד א~כא ה~נ מו~צה אי~ור דאיכא כמו
 סברא~ום

 ל~ל~
 ביניה~~

~~~~~
 ~~ני הוא מו~צה השלה~ת התם ד~שיב ד~א לומר דאפשר
 להדלקה דקיימי ~יין לאי~ור דמלאכתן וה~תילה ~~שמן~נתהוה

 כ~י שם להו דאית כיון ו~מן ד~תילה אלא דאסור~ ~ש מודה מוקצהובהך

ואוכ~
 ראוי היה

 עכ~
 שלהבת ~שא~כ מקומם~ או ~ו~ם לצורך ל~לטלם

 ו~או מ~שביה דלי~
 תורת ליה דלית לאיסור שמלאכתו כמוקצה ~פיר חשיב עליו כלי ~~

 וא~ור~לי
~~ 

 ~אין דמ~~ת א~ר~נן אלא ה~לה~ת על ~דש איסור כאן ואין ~ופו~ לצורך
בו

 ממ~
 לשלהבת~ בסיס ~ולהו הוי וממילא מ~ליו~ מו~צה שם כך מ~ום מיניה פקע לא

~~~~~
 מוקצה ~שיב דשלהבת ט~מא דהא כלל ד~י דלא נ~~ל בלא~ה
 ולכך דמי~ ואבנים וכצרורות כלי תו~ר ליה דלית משום לקמן~בו~ר

 משו~~דר~~
 ביה דל~ת

 כלי תו~ת ליה דלית כיון מו~צה ~פי ח~י~ ממ~
 איסור ~~~~ים ~י~ג~רו

 טלטו~
 ו~ראב~~ד~ הרמב~ם של הידועים ~טעמים מחמת

 משום הכנה ~שום אלא אסור ולא ~וקצה כלל ~~יכא דלא ~~~ימש~~~

 ~דא~מו~
 כלל היה שלא או ~זי ~וי

 בעול~
 די~ל ~~יר נראה בזה

 ודו~ק~ הכנה ~לל ~יי~א לא ~מש ביה דלית דבמילתאכדא~~ן
~~~~

 מר~ב~
 משום הנולד האש את בדיעבד לא~ור ~ין דל~ך כתב ה~שנה

 ברכות בגמ~ ד~יתא מאי ~עפ~~ימוקצה
 איסורא הך תימא ו~י נ~~~ ד~

 והא ליהא~יל
 ~~רינ~

 אחרינא והאי אזיל דנולד ק~א פורתא הך ~וא~וא~כ
 אור כל שהרי נולד~ ~~י~ לאד~תריה

 ור~~ ר~~ ~כ~ הדול~
 א~ר אור מתילד

שאו~
 ואינו ליה אזיל ~~א פורתא והרי נולד חשיב לא םאור מן הנולד

 מןנהנה
 הנול~

 עכ~~ל~

~~~~~~~
 דאור~א ד~יון לומר ואין אש~ והשתא ~צים מ~יקרא דהאנולד ~שי~ העצי~ מן ~נולד אש דכל דמ~ת~רא מ~וונים דבריו אין



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~ ~  ~ו~~
 ~ו~ד ל~י ל~~קה ~~יי~~י

 הו~
 ~~~~י~ין נ~~י ~~ן דהא

 ב~לי~ א~
 אסור לא ואפי~~ה ל~~קה קיי~~י דלא וד~י והני~ל~~י~

~~~ 
 ~~~י ~~ן ה~ו~ד

 ~~יין ~הוא~ש~ה
 לו~~ר ~ר~~ו ו~ל נולד~ ~~שו~ ~ל~

 ד~יון ~~שום נולד הוי~א ~ל~~ ~~~~~~~ לד~~
 דא~

 הוא ~יקרו זה
 ~~א~

 ~~א~~~ול ~ו~ן שהוא ~חר

 ~ה~~ מ~ו~ ~ול~ ~שי~~~
 ר~

 ה~~יל ~אי~ו
 ~ל~ ה~~ א~

 ~~ם ~~ה~~ג ג~~ו

 כל אם~ ~בלנולד~
 הא~

 לא
 הודל~

 אלא
 מא~

 ד~~י~ ~~~ת~~ ביו~~~ ~נולד
 בין ד~א ~~~~ ~ולדה~ל

 א~
 ובין ה~~~י~ ~~ן שנ~~וה זה

 הא~
 שהוד~ק

 דלדע~ ~~י נראה ולפי~~ז ~ולד~ ה~ל ~~י~~~~~נו
 ~ב~ א~ הרא~~~ד

 ~~ד
והוציא

 א~
 שה~~~יא כ~ון או ה~~ניה מן

 ~~~י~ ~~~~~ ביו~~~~ א~ ~~ו~~~~
~כל

 ההדלקו~
 ה~~אה ~~~י ~ן

 נר~ה ~~פרי~~ ~~~רו~י~ א~ מ~כ~ שהו~
 א~ר לישראלדא~ור

 ל~שת~~
 ~או~ו

~~ 
 ~~שום

~~~~~~~ 
 ~נולד~ הוא

 ~~~ א~ו~~
 ~~שו~ ~~י~ באו~ן ~~יקין דא~ן נ~~י נר~ה והדליק

 ה~י ד~~~ב
 ו~~~~~ נולד~אש

~~~~

 כיון ~~י~ ~~אנ~ ~ו~~ר
 ~יי~~ ~~~

 ~ל~
 ל~~~ה

 נ~~~~ ~~~ ~~י~ ל~
 ב~~ין ~ל ל~מן ~~~יולא

 הקו~ו~ ד~~ח~~~ מ~ו~
 ~ליו שהיו ו~~י~ול

 ~~~~~~~ כלל ~זי ~וי לא~יה~~~~ש
 ~צים

 ~א~
 לה~ק~~ הם ~אויים ~~י~~~~~~ש

 נראהילפי~~ז
 דלד~~

 ~~~~~~ד
 ז~~~

 ל~מ~יא ~ו~ר
 ~~~י א~

 חיכו~
 ~~~רורים

 ~ת ~הדליק ו~ן~~פרית
 האלק~~י~

 ה~ ד~~יוחדי~ ~יון
 ד~~~~~ היא ולא לכ~~

~א~~
 ~~ו ד~~י~~י ~נ~ ב~ולהי ~רא~~ד

 ו~~י~י ~ר~~ב~~
~~ 

 בהני
 ~ל~

 קיי~~י

למילת~
 ~ה~קה~ אלא א~רי~י

~~
 ~י~~~~ ~~~נו~י~ ~ה ~~~ר~ה ~~~~ה ~ו ~יו~~~ ~נ~~דל ~~פירי ד~~~~~ ~~~~

 ~י~~ ר~~ דב~ל אש ~~י ~נא ו~~~י כנולד~ ~~~ו~ף ל~~הדחש~י~ן
 ~יל~~ ~~י~ ל~ ~א~י~~~ ~~הו~~~

~~~~

 דהנה נראה
 א~

 ~א~רו דה~~ם
~~~~~~ 

 ~ולד
 הי~

~י~א ~~~~~~ ~~וק~ה ~~ום
 ק~~

 א~~י ~הב~לים דבר רק ~שיב ~~וקצה בי~יהם ~יל~ק
 נולד אבל ~~יניה~~~י~

 ד~~~יק~~
 ~ייכא ~לא נ~~י א~~ר ב~ולם ~לל היה לא

 ~יון הק~אה~יה
 דל~

 דאס~~~ו ~~~~~א אלא ב~ול~~ היה
 ח~~~י~

 ~~שוה ~וא

~~~~~
 ד~~~~ל ~~ידי ד~ל ~כ~ה

 ~יו~~~
 ~~נה חכ~ים ~~רי~ו

 מא~~~~~
 וה~~

 הו~~ ~~א~~~ול ~~ו~ןלאו
 מוק~ה ~אי~ו~ וא~

 כ~~
 הרמב~~ן

 ב~~~~ו~
 ~יש

 ביצה~~~~
 ה~~~

 חכמי~ דברו ~א ~י~~ ו~ל ~ וז~~ל
 שי~~ור ~די אלא ב~~וק~ה

 צרכיו לעצ~~וו~זמין
 מעיו~~~

 למ~ר ~~~רך ו~א
 ל~~ו~

 ~~וא ~~~א ~~עידה

 ~~~~~ו~
 נ~~י ~ר~~ נ~~~ ~~י ו~~~~ ~~~~~~ ~~~~ה

 ד~~~~
 ד~~ור

 ~ו~
 ~~~ני

~ל~
 ~~~י~ ר~ו

 ד~תו ~ומך אדם ~יהיה
~~ 

 ד~ר
 ~ל~

 ל~ול~ ~דיין ~א
 ~~ ~~~~ ~~~~ ~י~וא~ו~אי ו~~

 ~~וכן ~יהי~ ח~~י~ ~צ~י~ו ול~יכך ה~~ק~ ~ל
 עכ~~~ ו~אי~~א~~~ול ~~~~~

 ~~ר דאי~א כיון דמוקצה אלא הוא~ ~~~ש ~~וכן ל~ו
 ב~ול~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~
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~ ~  אף נולד משום חכמים אסרו דלא די~~ל נראה ול~י~~ז נולד~ ~שא~~~ ~הזמנ~~

 אל~ דא~י ד~בידי~ה~~~
 מוכן שיהיה נמי דא~שר כגון הכנה ביה דשיי~א ~~ידי

 ד~~~~ ה~~ר~ משא~~~מא~~~ול~
 ר~ע כל

 ניתוס~ ור~~
 וא~~כ מאת~~ול היה שלא אש ונולד

ליכ~
 שום

~~~ 
 משו~ ~~~ א~ בכה~~ג לאסור

 ~בי ה~נה כלל מש~חת דלא כיון נולד
 ול~ן~~~

 ~וב~
 ~~~~~~ם

 ד~יכ~
 ~ל הוי ד~~א~~ה ~יון אש ~בי נולד איסור

 א~
 נולד

 ~~~ שר~~וא~י~~ה
 ~ובר הראב~~ד

 ד~~~~~~
 ביה ~זרו נולד הוא ~~יק~ו דהיכי שפיר י~~ל

 איסור חכ~יםשפיר
 ~שו~

 ו~~~~~ לקמן ה~ו~אים הש~~~~ק ~~~רי ועיין ~ולד

~ ~  ו~ל~~~~~ המ~~~ מדברי ~~~
 דסבר~ נראה

 דר~
 ~המציאו הרא~ון האש

הו~
 ~~~ו ~אי ~איל~~ה בו~ ~הודלק השני האש ולא נולד ד~~יב

בדע~
 ד~~~ל הר~ב~~ם

 ה~~את ד~~ דל~
~~ 

 לביצה
 דה~~ ביו~~~~ שנולד~

 הוא
~הנה

 ~~גו~
 שהו~ ~יו~~~ שנולדה עצמה הבי~ה

 ~ש ה~~את מש~~~כ ~ו~ה אוכל

 בו להדליק כדי רקדהוי
 ואם נולד~ איסור בו ואין כ~כשיר רק ~~י~ א~~ א~

 ~ן ~הודלק ~ה דכלנא~~ר
 הראשון דה~ש נהי א~~~ נולד נ~~י תשי~ ה~יל~ ~~

 נולד ~י~ור ~ליו ~ל ולא ~~כשיר רקחשיב
 ומבשל אופה שהוא ה~ני הא~ ~~~~~~

 ד~זיר~ דס~~י ודאי נראה ולכן הוא~ ~ולד הלאבו
 רק הוי אש דג~י נולד

 ו~~~~ ה~ני~ ~ל ולא ~ראשון אשעל
 כד~ת י~~ל ~פיר

 המרה~~~
 דדוקא

 ~~ו~
ר~שון

 הו~
 ו~~~~~ שני~ ע~וד ולא נולד דהוי

~~

 ה~רכב~ דברי ~~ן בלא~ה
 שרי והו~יא ~~ר ד~ם נהי ד~~~~ ~~יני נראים

 האש ~ם ב~י~~דלה~תמש
 מ~ו~

 והלך כלה ~בר שה~~~או ~ראשון ד~~ש
 ~בר ד~תבטל אולו

 ברו~
 בי~ה צל~~ח ~ועיין נולד~ ~שיב דלא אח~~כ שנולד האש

~ף
 ל~~~~

 וא~ור נולד ~~אי הו~ הראשון דה~ש כיון ~~~מ א~ל
 בו~ לה~ת~~

 דא~ור ודאי נראהא~~כ
 לה~~י~

 בהמ~~תו דמיד ~~ום ~אש
 הו~

 אש עושה
 השת~שות ש~יר ו~שיב אחר ~ש ~וד לו יה~ה זה אש ש~~~י ~~ה ~ו ו~~ש~~~שנולד

ב~~ו~צ~
 ~דיין ו~~~כ ~ולד~ של

 הראב~ד כ~ברת להרמב~~ם ~י~ לי~ ד~~~~ ק~~
 לעיל~ כדאמ~ן לו~ר יותר נראה ול~ן נו~ד~ ~שוהדא~~

~~~

 נר~ה
 דמ~~~

 ה~~רה~מ בסברת להשתמש ~ש
 ו~~ד~

 די~~ל גדול חדוש
 עם ד~~יד כיון נולד ~שום האש את בדי~בד ~לל אסר לאהרא~~~ד דא~

 שה~~~יאו הראשון האש ~בר ~~ההדל~~ו
 והמיעו~

 נתב~ל הנ~אר
 ~רוב~ כ~~

ומ~~~~
 אסר

 שפי~
 ~ש ~~~את

 ~שו~
 ~יון נולד

 דהא~
 נולד ~פיר חשיב הראשון

 ו~ד~~רן לה~ציאו ~סורלכך
 מ~ו~

 ו~~שתמש נולד ~ושה הוא בהמצאתו ד~יד

 ~פני דג~~ לישנא הראב~~ד ל~~ת י~ישב כן נא~ר ואםבו~
 שהו~

 ו~מ~י ~וליד
 לכה~~~ דקרי ~ש~~ס ב~ל ~מו נולד ~שום א~רולא

 ול~י~~ז מוליד~ ולא נולד
 שפיר שרי בד~עבד דהא אח~~~ ו~א ה~ולדה ~~עת הוא האיםור ד~י~רניחא
 נולד ו~א מוליד משום ~מרוולכן

 א~ דאםו~ ד~ש~~
 ~כל ~ך נולד~ ~~ום בדיעבד

 בד~ת ~ס~רי נראה~~וסקים
 ~רא~~~~

 ~~סור ז~~ל
 א~

 משום ~די~~ד
 נול~

 ודו~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~ ~

 לנוי~
 א~ ~~קו~

 ל~לוק הוא בהש~תו הראב~~ד ~ונת
~~ 

 ה~~~ב~~ם

ול~~
 ט~~~ו ~לל ליה

~~ 
 ~ל רק ~~~ה דהראב~~ד או הר~~ב~~~~

~ר~~~~~ה
 ~~דו~

 כלל ז~ר לא
 ה~~פור~ ~~~

 ~~וליד שהוא ~~פני דהיינו ב~~~
 ~י~ו~ו הוי ש~~~ודל~י

 ~~שו~
 סברת ~~יקר אבל הכנה ~סרון

 ל~ הר~~~~~~
~ל~~

 דכונת נפרש דאם ונלענ~~ד ה~אב~~ד~ ~לל
 הר~~ב~~~

 דא~ור
 ~~~שו~ ~ו~

 ~~~ה~~~א~
 כדי רק אלא הנולד האש ב~וף ~~~משין ד~ין ~יון

 או ~~את~~ול דאפשר ~~כשירין ~שום א~ור ~~רי~ ~~י~~~~~נו להד~י~
 ~~~ו~

 ~~~י~זי
 דלד~~ דכי~ן ודאי נראה~~~~שירין~

 ~לל נז~ר לא הר~ב~~ד
 ז~ ט~~

~~~~ 
 ~שו~ ~~~כ~ירין~ דה~י ול~דש ~~~~~~נו זה ~~~ ~בדי~ לנואין

 לו~~ר לנו ~יש
 ~~ל~~~~ ~~שו~ ~~ ~~מ~~~~ ~שו~ד~רי

 רק חשיב ד~רי ~יו~~~ ה~~~ה כל
 הא~ ~~~וף נהנין שאין כיון~~~~י~ין

 ~זיה~~כ ~~~ום שרי ו~פי~~ה
 דביו~

 השבת
 ~~ ~~יני~~דייק~נן

 א~~ר~ ואי כאן~ ה~~נ וא~~כ ~~י ביו~~ט
 ~~יב הב~רה ד~ל

 ד~~~~~~ ~~תו~~ ~~~י~ הכ~~~ ~~ ~רי א~~~ ע~~~וכאו~~נ
 דבפירושא

 כ~ל ~לי~לא ד~~~ו~
 ~ר~~~~ ~~ ~~~ב~~

 ו~~~ו
 ~~מב~~~ דלד~~

 א~~~ינן
 ~~~ו~

~~~~ל~~~
 ה~~נ ל~~~ירין א~~~נ

~~ 
 להרא~~~ד~

 נא~~ר א~ א~
 דברי ~~ונ~

 הו~ה~~ב~~~
 ~~~ו~ רש~~י ~~~ב וכ~~ו ~~יליד מש~ם ד~~~ר

 ~בר שה~~ול~ד
 ~ד~

 ~~לא~~ ל~ו~ה הואקרוב
 ~ד~ה

 והר~~ב~~~
 דה~~~ ה~~~ ה~~יף רק

 ד~זרו

 דלפירוש נראה ל~אורה ~א~~~~ל~ אפ~~ דהיה ~~ום~~~~י~
 ז~

 ~~~ת~ר
 של ~ט~מו נ~~י סו~ר דהר~ב~~ד לו~ריו~ר

 דה~ הר~~~~~
 ~זירת

 ~~ולי~
 היא

 חכ~ים ד~זרו נמי ומ~ינן ~ללית~זירה
 ~~ו~

 ~לל דלי~א הי~י אף ~~וליד
 א~יר~י כ~א ס~ופ~ ~~~י ה~נה ד~~~וןט~מא

 ביומ~
 מ~~ם רק דאסור ~~א

 ולא~~וליד
 ~~~ו~

 ~ובא ~~~~הני בזה דב~י ~ו~~די ~אן~ וה~נ ה~נה ~ס~ון
 שתמה הנ~~ל הל~~~מ~ל

~~ 
 ~ל

 ה~~~~
 ותי~ה ~~~~~ ד~~וליד מאיס~רא

 דהא~וא ~דו~
 לא רי~ הו~ד~

 א~ו~
 ~לל

 מ~ו~ אל~ נול~ מ~ו~
 ו~~~~ג~~ ~~~ליד

נל~נ~~ד
~~~~~ 

 ~~~ל
 הול~~ ~~~י דל~

 ~~י ס~~~י ~הא ~י~ להולדת אש
 כד~ ~~לבישי~ ~ל ~~ב~סם ~י~ ~י~~ ~הוא ה~~נוא~יר~~

 בה~ לה~~י~
 ק~ה רי~ ל~~וליד אש מוליד ד~~י אי וא~~~ ~~~ו~~ הב~ש~~~~

 דא~~
 ~רי

 ~~וליד ~הוא ~וליד א~~ור בי~ אי~ י~לא ~יו~~~ב~רה
 ~~~י ~~~י~ א~

 בב~דיו~ ~וב ריח ~~ולי~ ~הוא התם ~~~והדלקתו

~~~
 שאנ~ אש דהולדת ו~~י

 ~~ו~
 ~זרו לא ~~ר ~~נין אפשר דאי ד~יון

 לו~~ר יו~ר ~~~ת~ר וא~~כ ~~וליד~ ~~סו~בי~
 דל~

 ~לל ~זרו
על א~

 ~ול~~
 הוא ב~~~~ דא~~רו ~~~~א הראב~~ד דעת דל~י כיון הרא~ון ה~ש

 נולד~~~ום
 ~~שו~ ול~

 ואיכא ~~וליד~
 ט~~ רי~ ל~וליד ~מי ~לא נ~י למימ~

 ב~~ד

~~~ו~
 ~ו~ה ה~א כא~לו ~~יב דה~ם

 בג~
 לאו ~מ~יקרא ~דש

~~~ 
 הוא מבושם

 ב~ולדת ~~~א~~~ ר~~~י ו~~~ו~ש ~דש כבגד ו~~י~זי מבו~~י~~~י
~~ 

 ד~י~א



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  
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 ~~~~~האי
 ביצה ל~ס~ ~~~~~~~ק ו~יין נולד~ ~לל ~~י~ ~א

 ד~
 שכתב ל~~~~

 דא~~רו~הא
 ש~

 דאס~ו ~~ע~~א ~~~~~
 חכמי~

 הוא ~ור ~ו~את
 משו~

 ~~וליד
 קא ~הא ~~~~~ים ~ו בע~ים ביו~ט אש להדליק א~ור ~~א ~~~כ וא~~ת ~וז~~ל
 לע~ו~ה ~פשר אי הבערה ד~יקר וי~~ל~~וליד

 יכסה הכא אבל יו~~~ ~~~ר~

א~
 ~~ב~וד וי~~~ין

 ~~ו~י~ י~~ר~ ו~~ ~~~
 ~כ~ל~ אש

~~~
 ~ל~נ~~ד

~~~ 
 א~ר

 ~יי~~ ~~~
 הריטב~~א דברי ~פ~~י ~~וליד גזירת ה~א

 קורין אין ~~~~רו אהא הקדמונים קושית ליי~ב ש~~ב ~~~~בסוכה
את

 ה~~~יל~
 בשבת

 ~שו~
 והיינו ברה~~ר ~~~ות ארבע יעבירנו ~ש~~א ~זירה

~עמא
 דלול~

 נ~~י נ~זור ~א~~~ והקש~ ~~יפר~ וה~~ט
 בשב~ ל~ו~ של~

 משום

~~
 י~ ~~~וד ~ זה ~ל וכתב ~~~~א~

 ב~~ילה
 ~~~לאכת כיון נ~ון א~~ ט~~

 י~חא~ הי~ ~~י~~ ~ל~כה עצמה~~~ילה
 ל~לל תורה

 ~~~ות ~~~~ ~~
 ~~יל~

הי~~
 ~ה י~זרו

 ~~~ו~ ~כ~~י~
 ~~ירת

 ~~יל~ ~~יא ~א ~ופא היא ~רבה~ הו~א~
ו~זיר~

 ב~~ וראי~י ~~~~~~ ~פ~ר~~ ~~ ו~~י וזה לה ~~~~~ א~רי~י ד~~לאכה
~ר~~~נ

 ש~~~~
 ד~ ב~~~י~ ד~~~~נן ~~הא זה ~ל

 צ~~~~
 ד~~~~~~~

 ה~~~~ו
דבריהם

 ~~~ והרי ~ר~~ במקו~
 ב~~ר ~~~ל~לין ~א~ן

 ~~~~ הו~
 רק

 ~שב~ ~יל~ ד~ינן ו~~~~~כ דרה~רגזירה ~~ו~
 ~~ין ~~ביאין ולא

 ח~ירו~ ~ר~
 ו~~ילה

~ופ~
 ש~יא

 נראה ול~נ~~ד ~~~~ ד~י ~לא~~
 ~ל~

 כ~ יש ~ל~ולם ~לל ק~ה
 חכ~י~ביד

 ~ן דבר לעקור
 ב~~רות ~לטול ~יסור ד~זרו וכיון ב~וא~~ת~ התור~

 נ~י ל~~י~~י זו ~ז~רה נמי~לים
 ~~~ו~

 ד~ורייתא
~~ 

 ~וברת~ היא אם
 ר~~~ ~~~ס~ דתנן~~הא

 את ~ליו ~~~~רין אין ר~~ה של ~ופר
 הת~ו~

 וא~ן
 ~ת ~~יו~פק~ין

 ה~~
 ~~~י~~ ב~~~~~ ו~~~~~ה ו~~~

 ~צ~~ למי~~י נ~~ ~לים
 עדיין ~~י~יימי לא א~רב~ן ד~~ר ~בעידנא כיון~יל~

 מש~~~~ ~~ילה~ ~~~ו~
 ר~ה~זי~ת

 ~~י~ה ~~צ~~ ~~ ~~~י י~~~ר~י ~~~
 ~~ו~ ~~ ~~~~

 ~~~ת
~~שא מ~ו~

 ~~ מ~ו~ י~ו~ דש~~~
 היא ~~יר ~~~רינן בהא ד~ורי~~~~ ל~~~אכה

 לא~ופא
 ו~זי~~ ~י~~~ ~~י~

 ד~~ל~~ה
 ו~ו~~ק~ לה ~דחי א~ר~

~~~~~~~
 ה~נ

 א~ ה~~~א~ ~בי בנ~~
 ~~ הראב~~~ ~~~~~ נ~~י נראה

 גזרו

 ~~שו~ב~
 ~~~א~~ה כיון ~~~ליד

 הכ~ ~י~~
 ~~ל~~ה

 דאוריית~
 דהי~ני

 ול~ך ה~ירה ה~ורה וא~י~~~הב~רה
 ל~

 ~זרי~ן
 ~ש~~~~ ~~וליד~ ~זיר~ נ~~י ~~

 ~~ ד~י~ רי~~הו~דת
 ~לל ~~~א~ה

 זול~
 ~כמ~ם ~ה ~זרו שפיר ~~ו~~ה

~יסור
 ל~לק ד~ש ו~ף ~~וליד~ ~שו~

 ק~~
 ד~רי~~~~א ~הא

 דה~
 ~זי~ת הכא

 ~~~ ~~~א~~~ כללי~~ ~זי~~ הוי~~וליד
 ב~זירה

~~~~ 
 דהוי י~ב~רנו

~~~ 
 ~~וה

 ~~~ה~א~~
 ~~~~ י~ ~~~

זו ~~~~ ~~~~ ~~~י ~~~~~ ~~~ו~~ ~~ר ~~ה ~ין
 ~~~ו~ד~ ל~ל~

 ~י~~

~~~~~~
 כעין נ~~~

 ב~~ג~~~ ~~
~~ 

 ~ק~~~
 שת~~~ י~~~ ס~~ק

 דא~~אי שם
 ב~~~ וה~ ~ל~~~~ בכ~~ם~~יקין

 ~אילו הוי הס~ה
 הו~

 ~~~ר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 ~אסור ל~~רי ה~לי ~ת~ידי~
 א~

 ד~ייר~ ב~~~ התם ד~~~~ע ו~וד ר~וי~ ~~לי

א~
 ו~~~~ ר~וי ~אינו ~כלי

 וכתב בכלי~~ אף דאסור ~מורה ס~ירה הוי הלא
 כיון הותרה ואפי~~ה היא מלאכה אב ~ופא ה~ערה דהא ליתא מ~יקראדקושיא
 מלאכה שעה באו~ה עו~ה אם לי דמה ~תירה ה~~ה או~~נ ~ורךדהוי

 ודו~~ק~ ב~~~ד ~אן ה~~נ וא~~כ ~תי~~או אח~

~~~~~
 כ~~רת שפיר ליה דאית לומר אפשר הר~ב~~ם דבד~ת הוא מד~רינו
 עלאיסור ח~~~י~ ~זרו לא דאלמלי הר~~ב~~ם ~ובר אלא מ~ע~יה לא אךהרא~~~ד
 הוצ~~

 הכנה~ דחסרון ~~מא נמי ליתא אש
 א~

 אסרו דכבר כיון
 אשהו~את

 מ~ו~
 ~ו דמוליד ~ע~~א

 ~שו~
 קיימי לא ~ו ~~~~ירין רק ~חשיב

 האש ~~יר ו~~יב להכיהאבנים
 ~~ל ~~וק~ה~ משום בדיעבד אף וא~ו~ נול~

 הרא~~~~בדע~
 נ~~אר

 דל~
 ודו~~ק~ ד~ר~~~~~ם כ~~~~א כלל ס~~ל

~~~~~~~ 
 דידן פי~ושא ל~י רק ~וא זה

 או ~~נה~ ה~~~יד דברי ~כונ~
 בי~ה בעל להגאון שראיתיכ~~ו

 לעתי~
 ה~~~~~~ דאף שכתב

 ה~יר לא
לדעת

 הר~~~~~~
 הו~יא א~ אלא

 בשו~~
 ~~שו~ נ~רי ~~~י או

 אבל ~ולד ~~יב דלא
 דא~ור ~ובר הר~ב~~ם אף באיסור במזיד הו~יאאם

 א~ ~ט~~ז~ וכד~~
 ~~רי

 שפירוש ראיתי היטב~עיינ~י
 ז~

 ד~ברי הפוסקים גדולי כל ד~ת נ~ד ~וא
דלדעת

 הר~~ב~~~
 שהוא ד~תי בזה ~טלה ו~~מילא ~ולד כלל ~~י~ ולא בדי~בד ~יתר

רק
 ~~ח~~~

 אבל ~~~~~~~~ ~לשון דקדוק
 בא~~~

 דהיינו דידן נדון דל~~~ן ~ר~ה
 לד~ת דאף כו~ע ~יה ~~ודו הא~~טריבאור

 הר~~~~~
 דהא ~דיעבד~ ~סור

טעמ~
 נהנין שאין ~~~ום הוא דשרי ה~~~~מ ~דעת ד~~~ר~י

 ~~~ו~
 ~~~~ו האש

 הכא ~~שא~~כ עצמה~ הבי~ה ~~גוף שנהנין ביו~~~ ש~ולדה לבי~ה ד~י ולאשהמ~יאו
 ~פיר נה~ין האלק~ריאבאור

 הד~~ מ~ו~
 ביו~~ט שנולדה לביצה ~פיר ודמי ה~ולד

וא~ור
 ~~שו~

 נולד~

~~~
 סברת ל~י

 ~כ~~ ה~~רה~~~
 ד~~~א

 א~~ נ~ל~ ~~י~ דלא משום הוא הנולד~האש ~דיע~~ ליהנו~ ~~רי ~הר~~~~
 כל ולא ק~~א פור~א

הא~
 ~הוא ~לא~~~כ

 חשי~
 ~ייכא זה דכל נראה האו~~ ~~ן ה~~לד ~~ור כבר

רק
 ד~ין ~אל~טרי אור ~~~~~~כ ~~ני~ן ~יה דאיירי ~~ בהמצ~~

 ~שני ה~~
נולד

 רא~ו~ ה~~ ~ח~~~
 דאין ~~~~ו

 נ~~~~ ~ו~
 ~~ ~~ן

 ~בר ~איר
 ~~ק~ד~

 או
 ~לל נולד א~נו הש~י ה~~ כי ההדל~ה ~~יל~ הואשעכשו

 ~~ח~~~
 האש

 ר~ע כל ~לאהראשון~
 ~י~~ ור~~

 ההו~לה חוט~ ש~~~י הת~נה~מקום ~אלק~רוני~ הזר~~~ ע~~י ~~שה ~ולדה
 הנ~~~~י~

 ~~~ם
 ה~ זור~~~~

 החו~ ל~וך

הדקי~
 נה~כי~ ו~~~ הזכו~י~ ~~תוך

 הם
 זה ונ~ון ל~~~ורות~ רג~ כ~

 ~ל ש~ו~דלאחד דו~~~
 ו~~~כך היו~

 אב~י~
 הזמן כל אש ~~ו~יאו~ והן ~זו זו

 שוםבלי
 ה~~~

 כל ~~שי~ ד~~סתבר
 ה~~

 נולד
 ~~שו~

 כל דאיכא
 רג~

 הולדה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  
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 הא~ א~ ~~~ור י~ ~~ן ו~~~נחדשה~
 בדי~~ד

 ~~~ת ל~י ~ר~~ב~~ם ~~~~ א~

 ול~~~ה~~רה~~~~
 ה~~ב~~ד

 אליב~
 דכו~~~~

 ~ק~ ד~~~~
 א~ ~א~ ~~~~ ~~פי~~ז

 ~~לק~~יא כבר הו~לק
 ~~~ר~

 או ש~ת

 הא~ ~~~ש~ צ~י~ ~~~~~~~~~יו~~~
 כ~ולד

 ~שו~
 ד~כל

 ~ג~
 ~~~י נו~ד ור~ע

 ד~קו אם ~י ~~~ה קו~~~ ~י~ ~~~ א~~ ~אלק~~~~י~~~~
 או יו~~~ מ~ר~

הדליקו
 ~יו~~~

 לא ד~ל~~~ה כיון ~~~ו
 תול~~ הש~י האש חשי~

 הר~שון~ ~~האש

~ל~
 ~ל

 ~~~~ ו~~~ ~~~
 ו~פרט ~~~ה~ לי~ה

 בזר~
 ~~~~~לף

 ה~ק~~
 וו~קסיל

 ~ו ~~~ש~~~י~~~~~~~
 קבו~ אינו שהזרם בא~~י ~~ו~

 ~לא ~~יד ~~ו~ים
~~~הוה

 ~ה~
 י~~~~ ~~ל~ ז~ם ~הם ~ין ~ז ל~~י~~ד ~חו~ ~~~ל~ ~הו~ ו~ש~~ א~~~ ב~~יה פ~~~ים ~~~~י~ ל~ירו~ין

 ~ז~~ כי ~~י~~ז
 והבערה כבוי ~י~א זה

 ~~~~י~~מ~י~
 ו~~ה א~~ ב~~יה

~~~~ 
 ~~~ ~הני ~~ה ו~~~כ ~~~י~~ המ~ור

~ה~דל~
 ~~ר

 ~~~ ~~ר~
 האש ~ותו זה אין ~~~א~~ה כיון

 ~~א~~~ו~ שהודל~
 הנולד ~~ן ויו~~~ ב~~~ ~~~~ הי~ הריו~~~~

 ~הו~
 ~~וק~ה~

~~~~
 ~~~~ו ~~אה ~~~ו~ה

 ה~~ו~~ בי~ ~~~לי ~~~~ו~ו~
 ~ל

 האלק~ר~~
 לה~~ר י~ ~~רי~~~

 ~~ו~
 ~וק~ה ~ין ~קיי~~ל

 ~~ו~~~ ב~~
 כ~~בואר

 כי ~~יהו ~ בי~ה ~~~ ב~להי ~ר~~ן ~~~ב ו~~~ו ~~ו~~~~ ~~קו~~ו~בכ~~~
 ~~ו לי~ ~~רי ~ל ~בל י~~אל ~ל ב~ה~ות ~~ילי ה~~ ~~~ו~~ה ~~וםדא~ירי א~רי~~

~~~ום
 ~~~ ~~וק~~

 ה~~רי דאין ~ירו~~~~י ~~~רי~ן
 ~~י~

 ~פי~~ה ו~יהו ~~~~ל~ הכן~
 ~~~יד~ק ~~ ~י בדי~ב~ ~רי~א

 ~את~ו~
 ~~~ר ~~קום והיה

 ~~ו~ הז~~
 ~~ז

 של ~הוא ~~~~נה ה~~ינרו~ור ~~~י ההד~~ה ~ל~~י~
 ~שו~ ו~רי ע~~~~~

 ד~ין
~ו~~ה

 ~~ ~~ ~~~ ~~ו~~~~~ ~~~
 ~לקו

~~~~~ 
 ~~ג

 ~זר~ ו~~~~
 ~עוכב היה

 א~ פ~~~~~
 ~~~~ר

 ודאי ~~~ו ~יו~~~ ה~~~
 ~שו~ נ~~ד~ ~שי~ ד~~~

 דבכה~~ג
 ~~ ~ה~~~~~~~ ~י~~ ~~י~~~ ב~ל זה~ין

 היה
 י~ו~

 ~~ל
 הא~ א~ ~הולי~

 ~~~~נורה
ז~

 ~~~ר~~ ~ל~
 ~~מו

 ~ו~
 ~ו~ד~ ~פיר והוי ~~ולידו

~~~~

 ~ה ~י~~ ~~ ל~~י~
 ~~~~~ ~~~~ ~ה~

 ~ק~ה ~~~
 ~~ו~~ש ~ וז~~ ~~~~~

ה~בוש
 ד~י~

 ~וק~ה
 ~י~~ ~~ו~~~~ ~~~ ו~ו~~

 ~~ור דנולד
 ב~~

 כ~~ו נכרי
בינה

 כ~~~~ ו~~~
לאסור וי~ נו~~ הוי הלא בנ~~ד ה~~נ י~~~כ ~~~~~~ ו~~י~~ז~~ ~קי~~~ ~~~

 ג~
 ~ל~ ~כו~~~~~ ב~ל

 ~מרו
 בשל נולד ~י~ו~ ד~י~~

ה~~יל ~~ל~ ~~ ~י ~~ו~~~~
 ~~~ מ~~~~ו~ ה~~ו~~~~

 ~שה
~~ 

 ביו~~~ ה~~~~ה ~ל
 ד~ז

 ~בלנולד ~~~י~ ~~~~
~~ 

 ~בר
 לי~~ ~~~ת~ו~ ~~~~~

 ~י~ור
 ~ול~

 דב~די כיון ~~~~~~ ~~ל
 ה~~~~~ כ~~ וכןלגמרו~

 ~~~~~ה ~~~
~~~~ 

 ו~יין יוד
 במ~~~~~

 ~~ ש~ירש
 ד~~יו

~ק~רים
 דה~~~~~

 ~פ~~ו ~~~~ק~ה ~ובר
~~ 

 ~~ו~ר נ~~י ~~~ו~~י ה~~יל
 ~שו~

ד~כ~
 א~~~י~ן ~~ין

~~~ 
 ב~ולד ~בל ~~ו~~~~~ ~של ~וק~ה

~~ 
 ~~י

 א~~י ~כו~~~ ב~~
 ה~~י~ ו~~ ~~~ בי~י ~~~~רו הי~~

 ה~י~ וב~~~~~ ~~ב~ו~~י~ ~~ר
 ראיה

לזה
 מ~~

 ד~~בואר
 ~~ ~שו~~

 רנ~~~
 ~~~ה דנ~~י ~~~ד

~~~~~ 
 לי~ראל

 בשב~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 התחיל אם דוקא דהיינו היש~~ש וכ~ב ללבשו הישראלדרש~י
 ~~~עו~~י ~עכו~~~~

 ל~יבו~א ~רתי ד~יכא דהי~י הוא הדברים קיצור נולד~ ~~שום א~ור לא~~ההא
 ו~~ ~~בעו~~ידהותחל

 ש~י ~דם ב~די נ~~י ג~~רו
 ע~ו~~~~ בש~

 במוק~ה אף

דנול~
 כאן~ וה~~נ

~~~~~
 בכה~~ג אי ~~~~

 כיון ~~~~~~~ ב~די ~מ~~ ~~י~ דנ~~~
 ד~~

 ה~~~~~ונים
 של ~~יא הז~ו~ית ~~נורת בת~ך ~ם כי לאור נהפךאינו

 י~רא~
 וב~דו

 ב~בת כן לעשות דא~ור ואף הזרם~ את להפסיקהוא
 ויו~~~

 ~~~~מ ~~כבה ~~שום

 חשיבא דלא ודאינראה
 ~ידו אין אם דאף ~~שום ע~ו~~~~~ של כך ~~~~~

 ביו~~~ האור אתלכבות
 ~~~~~ מכ~ה~ ~~שום

 הזכו~י~ על הוא בעלים הלא
 ל~שו~ יר~ה אם לכ~יתה ו~ידו היא ברשו~ו ו~ם היא דשלו ~יוןה~~איר~
 ~יהדר וא~~כ ~~ו~~~~~ ~~י ~גון בהי~ר כביי נ~~י ד~~שכחת ועודאיסור~

 לדוכ~~~ שובקושתנו

~~~~
 ההולדה וג~~ר ~~~~~~י~ ~בר הת~ילה ~הולדה דתחילת דכיון לו~~ר
באה

 ול~ מעצ~~~ כב~
 ~וד צר~כים

 ~ד~~ ~ד~ ~~ ~~~~~ ל~ו~
 ולא ט~י

 ש~~ ~דדין של ~~ש~~ן ~~~~~ש נולד~ ~לל~שיבא
 הבד בית קורות את עליהם ~~ן

 והש~ן~אתמול
 יט~ דף שבת ב~~ס~ התוס~ כ~~ו וא~~~~ה הש~ת כל מ~~~י ז~

ד~שי~
 ~~~~ג ~~~ור נולד

 ~ע~~~
 הש~ת כל שיזוב זה על וסמך הניחו כן

 ~~שקין~ב~ול~ דאין ~יון נולד ~שי~ וא~י~~ה אדם של ~~עשה לשום צריךואינו
 בז~ם ו~~~ט ~~~ו~~ ~ולד נ~~י ~~יב בנ~ד ה~~נ וא~כ הוא~ מידי לאו סמיכ~האי

~~~ל~
 ~טראהם וועקסיל הנקרא

 שהזר~
 ב~וון ורגע רגע ~ל ו~~תחלף מ~~דש

 מגנ~י~ ע~~יאחר
 ה~~גנ~יות זרם ש~~~י החו~ים של בקר~~ם הבאים אלק~ריים

שבהה
 בחוטי~ מהוי~ ה~

 כ~ן יש ורגע ר~ע דכל ודאי וא~~ אלקטרי~ זרם
 ו~~~אי ~~~הל~~ה

 ל~
 ~~יב

 נילד~ האו~

~~~~
 בע~~ה לק~~ן שיבואר כפי

 דהנא~
 ~ושה הוא ~ם רק הוא ~~סור ~~וקצה

מע~ה
 ב~ו~

 ה~וקצה בגוף ~לל ~~עשה ~ו~ה ~אי~ו היכא אבל המוק~ה
 האל~~רי ~~מאור להנות ש~יר שרי ולפי~~ז שרי~ ~מילא לו באה שההנאהאלא

 עושה שאינו ~יוןביו~~~
 ~ו~

 ד~~~~~ ~~~~ ~~יין אבל המוק~ה~ ~~וף ~~~שה
 יהיה

 בה דא~ת ~~ון ~~י~~~ האלק~ריא מנורת את ל~לטלא~ור
 א~

 נולד שהוא
 וא~ו~

 ~הנאה א~ כ~ ~רי דלאב~לטול~
 ~~שו~

 הנ~לד ~~וף כלל ~~~שה ק~~~ד ~~א
 את ל~לטלא~ל

 ה~ול~
 ו~~~~~ ב~בת~ ה~ולק נר ~ל~ול כ~~ו דאסור ודאי ~צ~~ו

~~~~
 בכל נהגו ש~בר מכיון

 ת~ו~ו~
 לטל~ל י~ראל

~~ 
 ~~נורת

 האלק~~י~
 ~ר~ו~ ~~~ ~~~~נ~ ל~ ו~~~ול~~~ו~~

 ~~~ל ל~ן ~ה~ ~ל
 די~

 דלא לו~ר
 ~~שום נולד ה~א~שיב

 דל~
 היכא ~ם כי נול~ ~יסו~ ~~~~~ ~~ינן

 דאי~~
 ~~יהו

 ~~ו~ה~~~ו~
 ד~~~יקר~ כלי~ שברי כ~ון הד~ר

 או ~לים ~ב~י ו~~שו ~לים
 שהוסקאפר

 ד~~יקר~ ביו~~~
 ~ם כאן וה~~נ אלו~ כ~ו ועוד ~פר ועכשו עצים



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~~ ~ ~ם
 הוא ה~~לקה ~נ~יל~

 ביו~~~
 לא ב~יהשמ~ש דמ~יק~א משום נולד נ~י ~שיב

 הז~וכית בתוך ~ור י~ ו~~שיו ~ורהיה
 ו~שי~~

 הזר~ הי~ אם א~ל ~ו~ד~ ש~יר
~תו~

 ~ור ~י~ וכבר מא~מול
 בתו~

 וכל יו~ט ~~רב הזכו~ית
 עו~~ ה~~

 ~אש
 ואינובעינו

 מש~~~
 בו ואין אתמול ~היה הצורה ~אותה והוא כלל

 שנוי ~ו~
 ~~ל~~ראה

 נולד~ ~~י~ ~~
 ו~~

 ~ילוף ע~~י הוא ~~ור ה~שכת ~ם
 הזר~

~ל בי~ דאית
 ה~ין אין אדם בני ~יני ר~ות דל~י ~יון ~~~~ ו~ב~ר~~ ~~וי ור~~ רג~

כלל מ~~~~
 ו~~אור והב~ר~~ ~בוי ~~ו~

 נ~~~
 ~ול~~ חשיב לא ב~מן כ~~ו הזמן ~ל

~~~~~~~
 נראה

 דא~
 ב~וצ~ת

 לס~ר א~ם יכול האבנים ~ן א~
 ~ער~

 ~~~וני~יו~~
 ~~ו

~~~~~ ~~~~~ 
 ~ום ~לי הז~ן ~ל

 ה~~~
 א~ ~~~ן ~~צא ב~ופן בזוזו ~~ני~ ~תי

 הר~~ בלי ~ז~ן כל
 וא~

 ~~~~ ~דשה~ידה איכ~ ורג~ ר~~ ד~ל
 ל~ ~~~~~ ה~י~ו~

 ~שיב
~~~ 

 הליד~ ד~ין ~יון נולד
 כלל ני~רת

בגו~
 ה~ור~

 א~~~~~~
 ל~~ל ~~י לא זה ~פי

 ש~ בא~ ביו~~~
 א~ ~יה~~נורה א~ לטל~ל או ~לק~~יא

 ה~נורה ~ש~~~ה
 ~ם ~בל ~~א~~י~~ ~~~ דו~~~

~~ילת ~~
 ההד~ק~

 נ~~ה
 ל~ך ה~~וי הש~ון ~~י או ~כו~~מ ~~י ב~ו~~~

~הוא ~~~ ~~קוד~
 ~~ מ~לי~

 ~~~ה ~אור
 ~קבו~~

 א~ ל~ל~ל ~סור
 ביו~~~ ה~ש מנורת

מ~ו~
 ~י ור~י~י ~ולד~

 ה~ו~ד~~ ~~
 א~נם

 ~~~קדקי~
 ~~~נור~ א~ ומ~לטלים בזה

 ~נ~~~ ~י ב~~~~ביו~~~
 ל~ל ד~~י ה~~ק~~יא

 ~~ו~ר~ א~ ~~נו~~
 ~~ל~ול

 ו~ינ~
 דול~~ ~י~ א~ ~ין ~ה ל~י~~ק ~לל ~~~~~י~

 או מ~~~ול
 ~~ו~לק~

 ~יום~ בו

~~~

 ד~~ דא~ ~~~~ ~ד~ין
 מ~~~ ~~~~ס ~בכל נו~ד ל~~~הו זה נו~ד ד~~~

 קשה
~ה~ל

~~~~~~ ~~~~ 
 אי~ו~ ו~פיסקי~ ~~~~ ~~ן ברורה ר~יה ~ל~ ז~ ב~ייה

 ~הו~~וק~~
 ~~~~~י~א ~~~ן ~~~~ר

~~~ 
 ~שו~ ~~ו~ נ~י ~~י~~

 ~~~א
~אי~~~~א ~ספיק~

 ~~אי~~ ~~~~~~~
 ~~~~ע ~א~~בה ~ ~ ~ף ~~~~~ בי~ה ~~~~~

 ק~~
 ~אף

 ר~ ~~~~ר ~~~א ~י~ד ~~י~ב~~~~~
 אין א~לן ~~~גוזי~~ ~~~רי~ ~~~~קי~ ~הוד~

~סיקין
 ~~~~ו ~לא ואף ובק~י~~ן~ בגר~יניה~

~~~~ 
 גרעינין מ~יקרא דהא מ~~י~ן

 ~שי~ ~~~י~~ה ~~י~לו וע~~ו ~~י~לו ~~~ק~א ~~~י ~~וזי~ וקליפי ~ר~יניןו~~שיו
נו~~~

 ~~יך ~ו~~ן דהפ~ר~ ~~~
 ~~~ו~ ~רי ~ו~~

 ד~א
 ~~~~~ ~ינכ~

 ד~~י~ ~לא ~~~ל
 ~~~לןי~~~~

 ל~ ~~~~~ ~ב~ה~~~ ו~ו~~~ ל~~~
 יצ~~~~ נול~ ~~יב

~~~~
 ב~א

 ~~מעתי ~~י ~י ~נין ~~נו זה אור דה~ה ל~~ו~י איכ~

 בו אין~~~ו~~י~
 ~~~~~ ~ו~

 ~~קר ~ל ~י ~~ל
 ב~לי האו~ ה~~~י~

 עבים נ~שת ~וטי ~~י ~~~~י~ האלק~ריא ~~תחנת זה~ ~או~ן ~יאהז~וכית
 מ~וברי~ ה~י~י~ ~~~ א~~ ~~~ו~~~~ ל~~~ו~~ ~~ ה~ינירו~ור ~~~~ ~~~ני~~וצאים

ה~
 ה~ינו~ו~ו~~ ~~~י לזה זה

 ק~~ ה~ ~~נ~~ק~~ הז~י~י~ ~~ו~ ~~
 ו~ק ~~זה ~ה

אותו
 ה~ו~

 ~~~~יר ה~ק
 הזכו~י~ ~~י~

 החו~י~ ק~ו~ ל~ני ק~ור ~~וא
~~~~ר

 הו~
 ~וב

 ה~ו~י~ שני א~
 ~ו~ ~~~~~ ל~~~~ ~~~ר ו~י~ה

 דקיק
 ~~וי ז~



~ ~
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 בו ד~ך העובר ~אל~~רי ש~ר~ ז~ באו~~הו~
~~~~ 

 ~ה במצבובהי~ו גבו~ה~ למדר~ה ~ד אותו
 ~ו~

 של תו~~ת כל בו אין ~~ל מאיר~ לגוף ונהפך ~~לבן
 הס~ור זה זכוכית כלי כי י~ן~להבת

 רי~
 הוא

 חומצן בו ואין מ~וי~
 הנחו~

 לשלה~ת~
 מצא~יואנכי

 לבנה זכוכית ל~תתי נסיון~ עפ~~י לדבריה~ תוק~
 בו ~יש הנר אור ~לוהעמדתיה עב~

 כל את בעדה וראיתי שלהב~
 ~להע~דתיה שו~ ה~להב~

 ~נור~
 ~~ כי בעדה אז ראיתי ולא ~אלק~ריא של הזכוכית

 ~וט
 ~מיתת את מוכית וזה ~להבת~ כל בלי מלובןדק

 ~ל זה באור כי דבריה~
 של~בת שום ~ו אין לבוןמנורת

 התו~ ~~~
 ולפי~~ז ~ מאיר~ ע~מו הוא המלובן

 דאםנראה
 הודל~

 דאין כיון כלל נולד איסור משוה בו ד~ין ודאי מעיו~ט כבר
 האור ~יקר אלא א~ר~ ~להבת נולד ר~ע ~בכל לומר שנוכל כלל שלה~תכאן

 הז~ן וכל מאתמול ~בר נת~ממה הלא זו ~~תכת וגחלת עצמו~ החוטמחמת הו~

~ומד~
 כ~ל ~נוי שום בה ולית בעינה היא

 ובכה~~~
 דלא ודאי נראה

 נולד~~שיב

~~

 ל~ת~ילה אף להדליק ד~~י לדון יש זו סברא ~ל אנו סומ~ים ~ם

~יו~~~
 הוא אסור אש דה~~צ~ת ד~ע~א דסובר הראב~ד לד~ת ~צ~~ו

 ~~צינן ד~א נולד~משום
 גזיר~

 ~ם כי אש ~בי נולד
 דו~י~

 ~~וציא~ן ד~ין דמתניתן
 שלהבת מוליד שהוא האבנים ~ן ~אור~ת

 ~ד~
 על נולד ~ם שפיר דחל

 שבת גבי דבכה~~ג ואף ה~וט~ ~ת רק שמחמם הכא ~~שא~~כהשלהבת~
 תולדת זה הרי ~שבת הברזל א~ דמ~מם ~~~א ~בת מה~ בפי~ב~ר~~ב~~ם ~~~

 מ~~~~ וחייב~מבעיר
 דאין כיון נולד משום ביה ~ית ברזל דח~~ום לומר יש

 הי~ה הלא וה~~תכת מ~כותי גחלת אלא ~לל שלה~תכ~ן
 ג~

 ו~ופה מאתמול
 ~~תכת ותהיה שתכ~הנ~י

 ול~ ~בתחי~~
 אור ~ל ~ל

 ז~
 ואף נולד~ איסור

 מ~ום הוא דא~ור טעמא ד~י נמי אפשר הרמב~םלדעת
 דחשי~

 י~~ל מוליד
~~כה~~~

 ליכא
 גזיר~

 כיון מוליד
 דל~

 להו~את דמי
 ~~תניתן~ או~

~~~
 ~~~ז ~~ חאו~~ח כת~~ס ב~ו~ת

 ע~ומה בג~לת גפרור להדליק דשרי ~ת~
 שם וכתב שב~חלת~ אש כאן ~יש כיון ~להבת מוליד שהואואף

 ~האור~~ את ~וציאין אין ד~נן ה~שנה מלשון הרמב~~ם שינה כךדמ~ום
 משו~ ~האש~~את ו~ק~

 אפשר אור דמלשון
 אסור נמי ~להב~ דה~~צא~ ל~עו~

 רק הוא ~איסור ד~יקר כן אינוובא~~ת
 א~ ~מצ~~

 נראה ול~י~ז ~להבת~ ולא
 ל~~לת המ~כת את מה~ך ~הוא מפני ~סור ~יו~~~ ל~~~ילה דלהדליקשפיר

 ~ילוק שפיר מהני כך דלענין נראה ~~~מ אבל ונולד~ ~~וליד ~~יר ו~~י~א~

ז~
 דל~ ודאי ~~א~~ול ~בר הודלק דאם

 בבי~ול שפיר ושרי נולד ח~יב
וב~ל~ול~

 ~דוש נלע~~ד הנ~~ל~~~~~~
 גדו~

 ה~ל~~רי מנורת את ~~ל~ל דשרי ~~מו
 גופו לצו~ך בשבת אף שרי ה~~נ~יו~~

~~~ 
 אלו ~~ון מקומו

 ~מנורו~
 ~~~~ ~~~~~ד ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~ י~~~~~~י~
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 כדי לשל~נו ס~~וך למ~ה להורידן דמו~ר נר~ה ולהורידן לה~ביהן~אפשר
 וכן למקומן~ צריך כ~הוא ~הגביהן ~ו יו~ר~תאיר

~~ 
 ל~ל~לן נ~~י א~שר

 טעמא דהא הוא~ ~ופו צורך דבכה~~~ ~שו~ שרי נמי ל~דר ~~דרולהבי~ן
 ב~~ה הנר את ב~בת לטלטלדאסור

 ~הו~
 ~ד~ דף ש~~ במס~ איתא דולק

~~~~
 כל אומר מאיר ר~ יהודה ר~ ד~~י י~ן לא אבל חדש נר מ~ל~לין

הנרו~
 הנ~ ~ן חון מטל~לין

 ב~ שהדליקו
 ~מ~ון ר~ בשבת

 חו~ או~~
 מן

 ופרש~~י לטל~לה~ ~ו~ר כבתה בשבת~ הדולקה~ר
 חו~

 שהדליקו הנר ~ן
 ליה ד~ית ~~ור שכבהואע~~פ

 לר~~~
 מוקצה ליה ולית אי~ור מ~~ת מוק~ה

 מי~ו~~מחמ~
 ~~רי~

 ~~~~~ ~ מ~~ו דף בג~~ התם
 הנר א~ לטל~ל דאסר דר~~ש

 שהואבשעה
 דול~

 דנק~ דבהדי דילמא ~שום לו~~ר דאין
 ~א כ~תה לה

 ~לא בג~~ שם ומסיק ~ותר ~תכוין ~~ינו ד~ר ~יה ד~י~ ל~~~ש ליה~מ~ינן
 רבאא~ר

 הנ~
 ופרש~י האי~ור~ לדבר בסיס ו~~שה הואיל ופתילה ש~ן לנר

 ~ודה ~וקצה האידבכי
 ולאו בו בעידה לש~~בת טפל ~הכלי ~~~~

 לכבייה~דחייש משו~

 ~א~~~~~~
 ~~~מע ד~כ~ו~ה

 ק~~
 ל~~~ש~ אם ~י דבסיס ל~~~א ב~ינן דלא

 נראה~~~~מ
 דא~

 להל~ה
 דקיי~~~

 כר~~מ
 דאי~

 ~חמת מוק~ה ליה
 את ל~לטל ואסר~יסור

 א~ הנ~
 ל~~~א נמי ב~ינן ~~~מ ש~בה לא~ר

דרבא
 מוק~ה ~שי~ ש~נר דהש~ן נהי דאי~~~ה ~סי~~ דהוי מ~ו~

 ד~יון ~שום ~~~נו לה~~פק ואסור~יסור מח~~
 דביהשמ~~~

 שדלק בשעה
 להסתפק א~ורהיה הנ~

 ~~ו~
 ביהש~~~ש דאיתקצ~י מ~ו ~~יר א~רינן ~~בה

 ממקום תמיד ~ ל~ל~לו גם הוי דנר ~~~יש הא ~~~~ יי~~~~ לכול~איתקצ~י

 לה~ו~ כד~ ~~י~ ו~~בי~ל~קו~
 ל~ורו

 וא~כ הצורך~ ~~קו~
 מעיקר~

 לא
הק~ה

 אל~ ~ש~~ ~~
 ~בל ממנו ~~~~~~~ק

 ד~~~א צ~~ל וע~~כ מטל~ו~~ ל~
ד~~ור

 ו~סור ב~יס ~שי~ הו~
 א~

 ו~יתקצ~י~ הו~יל ~שום ש~בה לא~ר
 א~א אסור אינו דולק שהוא ~~~ה עכ~~פ~בל

 וה~ בסי~~ ~שו~
 דאמרו

 ~ו~א ט~מא האי~~מ~
 ל~~

 יהודה ~לר~ ~שום ~~ינו
 ניח~

 למימר דמ~ינן
 ~שוםדאםור

 ~שש~
 דנ~~ בהדי דדיל~א

 ~~~~ ~ריך ולה~י ~ב~ה~ לה
דוקא

 ~~ו~ לר~~~
 ~ותר~ מת~וין שאינו דבר ליה דאי~ לה~יא ליה ד~~~ינן

 ~קיי~~ל לדידן~~~א~כ
 ב~~

 לנו דאין ~~~כ ~~ותר ~תכוין שאינו דדבר ~ר~~ש
~ום

 ~ע~
 טל~ול ~ת ל~~ור

 ה~~
 ~~~ו~ א~ ~י דולק שהוא ~ש~ה

 ט~מא

דרב~
 בסי~ הוי ד~ולהו

 ~ לשלהבת~

~~~~~~~
 דה~~ דנהי ל~קור ל~ו יש

 ב~יס חשיבי כולהו והפ~ילה וה~~ן
 ~~~~~לש~הבת~

 דנהי מוקצה~ ~שיב ~עמא ~אי ע~מו ~להבת
 לא ל~ו~יהדהשלהבת

 ו~י~~ ~~לטולא~ חזי~
 ~~~~ו ב~ני ל~ל~לו ~יסור ~~י

משו~
 מ~בה

 מ~~~
 הלא

 ~זי~
 ול~נין והפתילה הנר ~~~י לטל~ול

 ל~ ~~
 א~חי

 ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  בשבת ל~לטל דשר~ כלי כל דאטו דעתייהו~~עלים
 שכל דוקא בעינן ויו~~

 עצמו~ומ~~ ~פני לטלטלו ראוי י~יה מהכליחלק
 א~ ואף דמצר~ינן~ ~כא

 בעינן ול~ך עצמו בפני ח~וב כד~ר והוי טפי דח~יב ~להבת דשאניאמרינן
 ביו~~ט הדולק נר ~לטול קשה א~כ לחודיה~ גם ~~לטול ראוי שיהיהדו~א

 בשבת ה~להבת ~ל~ול את לאסור דאמרן טעמא דהא שרי~~~~
 איכ~

 ביו~~נמ~
 ד~~מא לומר הוא ~דול ודוחק ביניהם~ ל~לק הוא טעה ומה

 נ~דטל~~~
 ביו~~ ש~י הדולק

 הוא
 ~~ו~

 דמותר
 ל~ל~~

 את
 ה~ו~צ~

 לצורך

 ותו הכי~ דס~רי הוא התוס~ רק דהא ~שוט ~~~כ זה דאין ~דא~ו~~נ~
 או~נ~ לצורך שלא אף הדולקות נרות ביו~~ט ל~ל~ל נוה~יןדהא

~~~~~
 ב~לטול נמי שרי ב~בער~ דשרי כיון יו~~~ ד~אני לו~ר אפשר
 ב~ל~ול אסור ד~ימשום

 כ~~
 דאסור

 הוא ד~~י להב~י~
 להולי~ כדי ~ידיםמלאכה עו~~

 ו~וד המוקצה~ את
 נמי חזי דהא יו~~ ~שאני י~~~

להשת~
 עם

 השלה~~ גו~
 שרי ומשו~ה אחר אש ~ו להדליק דהיינו עצמו

 ~טלטול~מי
 משא~~~

 ~ר של השתמשות ד~יקר כיון קשה עדיין אבל ~~ת~
 ~ל~ול ע~י ל~ולם הוי דשלהבת דת~מיש כיון וא~כ אורה~ להנאת~וא
 נ~י שרי בחול ~ו שמ~תמשין שמוש אותו והא דאסור שבת מ~~ש א~כהנר
 מוקצה~ חשיב ואמאיבשבת

 וא~
 השל~בת את ל~ל~ל ~ם א~שר ד~חול

 אפשר וכןלחודיה
 ב~ו~ ל~שתמ~

 משא~~~ אחר אש בו להדליק כגון השלהבת
 הא ~~~~~ דאסור~שבת

 ג~
 ~לטול ע~~י אורה להנ~ת תשמישו עיקר הוי בחול

 מוקצה~ חשי~ ואמאי מהא דעתייהו ~לל ~עלים אסחי לא וא~כהנר~

~~~~~~~
 ד~עמא די~ל לי אמר שלי~~~א תפילינסקי שמואל ר~

 הולך דולק שהוא דהשלהבת דכיון מ~ום הוא מוקצההשלהבת דחשי~
 רגע ~לומבעיר

 ור~~
 השמן ~ת

 שבנ~
 לאיסור~ ~~לא~תו השלהבת ח~יב

ו~~וד~
 שלהי בתוס~ כדאיתא דאסור לאיסור ש~~לא~~ו במוקצה שמ~ון ר~

 לצור~ ד~~~~ להקשות ואין מדליקין~ במהפ~
 די~ל לישתרי~ ~~יהו ומקומו גופו

 כדאי~א ו~קומו ~ופו לצורך אפילו ואסור ~ליו ~לי שם דלאו ~להבתדשאני
 ד~צים משוה ב~בת בבקעת ~קדרה את סו~כין דאין קכ~ד~ דף ~בתבגמ~
 הני ~רי מיהו גופו דלצורך ואף להסקה~ ~קיימי משום לאיסור מלאכתןבש~ת
 ול~י~ז לא~ עליו כלי תורת דליכא הי~י אבל עליו כלי תורת דאיכא היכי~~ילי
 ~יו~~~ שלהבת חשיב דלאניחא

 משום ~וקצה
 חשיב לא הבערה דשרי ~יון דביו~~~

השלה~~
 לאיסור~ ~~לא~תו

~~~
 נ~ל לכאורה~ ~י

 קצ~
 פסק ג~ ~~יף ש~~ח דבס~ מהא לד~ריו ~איה

 לאיסור ש~~אכתו ~ליה~~ח~ר
 ~ות~

 ~ ~ר~~~א ~~ז ו~~יה וכו~ ~טלטלו
וא~

 לאיסור נשתמש
 ביה~~~~~

 עכ~ל~ ר~~~~ ס~ לעיל עיין שהודלק נר כ~ון
 נ~א~ ~~~ לאי~ור~ ד~לאכתו ~שום הוא בטל~ול ~אסור ד~~~~אאל~א

 דאין

 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

דבריו
 משו~ נכוני~

 אם ~י הוי לא לאיסור ~מלאכ~ו
 כשהבעלי~

 מלאכה ת~יד ~ושים
הא~~רה

 בשב~
 באותו

 דב~
 בשבת~ דא~ורה לה~קה עו~דים שהם ~צים ~ג~ן

 דהשלהבת אף שלהבת אבל בשב~~ דאסור כלים בו ל~קן עומד שהוא קורנסאו
 ~ל ~ו~ה~צ~ו

 ור~~ רג~
 הבערה

~~~~ 
 ד~עמא הוא~ לאי~ור ~לאכתו לאו

 שמ~אכ~ו בדבר ~ל~~ל ~יסו~ ~~~יםדגזרו
 לאי~ו~

 כתב
 ב~ו~ ~~~ב~~~

 פ~
 שבת ~~ה~~~ה

 גזיר~ ~~~ו~
 טע~א והאי איםור~ דבר בו ל~שות יבוא דש~א

 ~ושה ~צמו כשהכלי לא אבל איסור מל~כת בו ~ושה שהאדם ב~~י רקשייכא

 לו~ר ואין ה~~לאכה~א~
 ד~~~~~

 ד~ומד משום לאי~ור מלא~תו השלהבת חשיב

 בו להדליקנמי
~~ 

 ד~סור א~ר
 ~יקר מ~~מ דהא ~בעיר~ משו~ בשב~

 להא~ קיי~א לאדנר ת~מי~
 וא~

 ~מ~ואר שרי נמי ולהי~ר לאיסור כ~לאכתו הוי אי

בשו~~~
 ד~יק~ו הכא ~~~ש

 הו~
 להיתר~

~~~
 ה~מ~~א ד~ל~ון שכתבתי

 משמ~
 הוא ~אסור ד~עמא

 משו~
 ד~לאכתו

 דכל הוא דאמת משום ראיה זה ד~ין נראהלאיסור~
 די~

 של מוק~ה
 ה~סור לדברבסיס

 הו~
 ל~יות ~וא דמיוחד דכיון לאיסור ~לאכתו ~~ום

אי~ור
 מונ~

 ב~~ז ~~~ח בס~ הפרמ~~ג שכ~ וכמו לא~סור כ~לא~תו ~שיב עליו

~ ~
 הב~

 ב~~~~~ דא~
 גופו לצורך ~רי לא ומ~~מ לאיםור~ מלאכתו ~~יב

ו~~קו~ו
 דבכה~~~ משו~

 האיסור היה דביהשמ~~ש כ~ון ~~י ~רע
 ~ונ~

 עליו
 ~ף וא~ור ~פי גרע לאיסור בסיס ה~יתר א~ לעשו~ ~דיבכונה

 ומקומו~~ופו ל~ור~

~~~~
 המחבר מפסק לדב~יו ~איה ה~~א הנ~~ל הרה~~ג

 ש~~ח ס~ או~~~ בשו~~~
~~יף

 נ~~
 ~~~ה ~ ו~~ל

 שמור~
 ~ל

 ~ש~ו~
 ~~יל~זי~~ו שקו~ין

 בי~
 שהוא

 וכבר לטל~לו מו~ר א~ להסת~ק יש ~~ר ~ין של שהוא ~ין חולשל
 ה~נה~ ~ש~

 ו~~~לאיסור~~~
 ~ו הזמן ל~דידת דד~י ~שום הוא ל~ל~לו ~אסור ד~~~~א ה~~ג~~א

 והו~ ה~~למדיד~
 אל~א לאי~ור~ ~~~~~~תו ~~י

 דא~
 עושה ~צ~ו דה~לי

 ולא ה~דידה~~לאכת א~
 ~אד~

 וא~ור ל~יסו~ ש~לאכתו ~לי ~קרי אפי~~ה
 ~שו~

 ~~לטול~כך

~~~~
 ד~ם נראה ל~נ~~ד

 ה~~
 דבזה ~שום ~לא לאי~ור מלאכ~ו הוי לא

~ה~ד~
 הוא כאילו הוי הש~ות את מורה שהוא ה~לי ~ת מ~ל~ל

ע~~~ו
 מו~~

 בזה
 ו~הפך מט~~לו שהוא חול ~ל ש~ות ~ ~ורה כ~ון הז~~ן~ ~~

 כלאותו
 הז~ן א~ בו למדוד כדי ש~~

 ול~~
 ל~~~ור ~לא~~ו ש~יר ~שיב

 ~~~ו~

דדר~
 הוא זה כלי

 ~האד~
 ~צ~~ו שהכלי ~ה אבל בשבת~ ~אסי~ דבר בו ~ושה

 ~~לא~העושה
 כלל לן אי~~~ ל~ ה~

 ולי~
 שום ~יה

~~~ 
 ~~י~י וגם לאיםור~

בשו~~~
 ס~ ח~~ב ~אירות ~נים

 א~ן ~לני שעו~ ד~ורי ~~ת~ ק~~~~
 שו~

 א~~ור
 ה~ו~~~ ~~כיל~לטלם

 ~~דקד~
 ~ול של ש~ה

 ו~~~~
 או מדקדק

~~ 
 ~לו דדוקא ~ל

 תנו~ת שום ~לי ש~ות דבה~י ~שום בהו ~ית רבה ו~עמא לטל~לאסורים



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 לפעול יכולים ~ינםהאדם
 פ~ולת~

 דהוי לטלטל א~ורים הללו לכן ~ ~מש
 כחיות אופנים שמראה ~והרי~ן בש~ר משא~כ בשבת ~ש~ה מודד שהאדםכמו
 א~ נושא ~~י ~נ~ ~יו~~י

 ~שר עצמו
 ו~ול~ נ~ר~ ~~~ קוד~

 כ~~ד מ~צ~ו

~עו~
 כדברינו לה~יא ה~י ~כ~ל~ ~~ורים~ הללו יהיו למה

 חשי~ דל~
 ~לאכתו

 איסור עושה כ~האדם ~ם ~ילאיסור
 עצמו ~ש~כלי ולא הכלי ע~

 מלאכה~עושה

~~~~
 נ~ל

~~~ 
 זה ~ל ~~~ן

 שנהג~
 ב~נין היתר ~~שו

 ~לטו~
 ~~ו~ ~מורי

 והרמ~א ~הב~י~ף
 ~ול~

 יש הפ~~~א סברח על ו~ם ~איסור הכרי~ו
 נזהרי~ שה~ מדקדקי~ שיש ראיתי דהנה ונראה~ערע~ים~

 בשבת ~מדוד שלא
 דהוי ~~שו~ אד~ בני של חום מדת בו למדוד העשוי כלי שהוא ~מד~חוםויו~~ט

 ו~ל~~י~~
 ~~די~ו~

 חז~ל אס~ו
 ול~

 חו~ ~די~~ בין ~פלגינן
 מדי~ות ל~~ר

 אם כי שריולא
 א~נ~ ממש~ חולי ~מקו~

 ד~~~~א לזה לחוש דאין נראה ל~נ~ד
 ~דידות ~כמיםד~ס~ו

 ומשקלו~
 ב~בת

 ויו~~
 מקו~~ות ב~מה מבואר

 ~~דידות באלו ~ם כי זה ט~ם שייך דלא דחול~~ונראה עובדין ~~ום~וא דהט~~

 ~חול בימי ב~ן ~~~קין רוב ש~~~יו~משק~ו~
 ומ~~~ מק~ ב~~~

 או
 וכיוצא חול שלומתן ~~ש~ ש~~

 ~~הד~רי~ בה~
 לו נתיר אם ול~ך ויו~~~~ בשבת האסורים

 והמדידה המשקל~ת
 בשב~

 והיינו בחול עושה שהוא כדרך בהן ל~שות יבוא
 מדידה כלל שייכא דלא אדם בני חום ~~דידת ד~ול~מש~~כ עובדין משום~א~ום

 והוי דחול לעובדיןזו
 ר~

 ו~פי~ז ויו~~~ ב~תות ~~ ~רי לכן דחולי ~ובדין
 שהשת~שו ~~ות המורי ד~םנר~ה

 בה~
 ~גון מלאכה איזו עשית בש~ת אם כי רוב ע~~~י בהם השת~~שו לא חול~של ש~ו~ מ~~~ ~~ון ~ק~דמים בדו~ות

 ה~~ק~~בב~י
 בדיוק הז~ן ~ת לכוין ~~לאכתו בש~ת היטב לדקדק ~ריך שהיה

 ב~עתאו
 מלאכ~

 משא~~~ הז~~~ חשבון עפ~י אותה ~עו~ין א~רת
 בדורות

 ~איןה~~רונים
 ל~

 בהם ~~~~~~שי~ וכלם ~עה לו שא~ן ~דם
 ~~ הז~~ן את בו למדוד שפיר ו~~י דחול ~ובדין ~ו מדידה ~שיב לא~~לא~ה ב~ע~ ~ל~ ג~

 ומ~~יל~ ויו~~ב~~ת
 וצ~~~~ לחלק~ וי~ לאיסור~ כמלאכתו נמי חשיב לא

~~~~

 דאמ~ת ~~אי ל~בה אביי ~~ל ק~~~ד~ שבת בגמ~ איתא דהנה לי נרא~
 בין ניטלין להי~ר ~מל~~תן ~כ~יםדכל

 לצור~
 ובין ~ופן

 לצור~
 בקעת והא בבקעת הקדירה את סומ~ין איןתנן ה~ מקו~~ן~

 ד~יו~~~
 להיתר שמלאכתו דבר

 אסור~ מקומו ל~ורך ובין גופו לצורך בין להיתר שמלאכתו דבר אל~א~וא
 הת~ומשני

 הוא לאי~ור שמלאכתו דבר דבשבת כיון טעמא היינו
 ד~אי משו~

 ל~~~ דף ~י~ה ו~~מ~ ש~ת~ אטו יו~ט ~זירהלה~קה~
 תניא

 ~תמ~
 אין ת~ר

סומ~ין
~~ 

 הקדירה
 ~בקע~

 לה~קה~ אלא ע~ים נתנו שלא לפי הדלת ו~ן
 דלא הרמ~~~ן ~~זוכתב

 לי~ ~מי~
 ביצה ד~~ס~ ברייתא הא לרבה

 עצים נ~נו שלא ל~י בהדיאטעמא ד~~פ~~
 אל~

 לי~ ~מי~ דאילו להסקה
 הוי לא

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



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  ל~זירה ~לל~ר~ך
 דיו~~~

 ותמה שבת~ א~ו
 ע~~

 וז~~ל~ בי~~ ~מ~~ הר~~~~א
 תיהדר ~זירה לאו אי דמ~~מ לי קשהוא~חי

 ד~~מ לדו~תה ד~~יי קו~י~
כיון

 דל~סק~
 ויה~ו ביו~~ט הן להיתר ~לאכתן

 מו~רי~
 ~לפי~ך גופן~ לצורך

 אלא תשמישן עיקר ניתן שלא לומר אין להסקה ע~ים ~תנו דלאנ~אה
 ~לא~ס~ה

~~~ 
 ~כ~ים הת~רו לא

 ~ל~
 הם אסורים דמדינא להסקה

 אלא הן ו~~רורות כלי תואר להם שאין ליו~~~ ובין לשבת ביןלטל~ל
~ה~ירו

~ ח  
 בלבד ולה~קה נפש או~ל לצורך לה~קה ל~ל~לם

 להסקה~לומר נ~נו~
 הת~רו~

 ~~היו~ט ב~~~ד הר~ב~~ם ו~ם ~כ~ל~ אחר לדבר ולא
 א~ סומכין ואין ~ וז~~ל כן כתבהי~א

 הדלת את ולא ה~ד~ה
 בב~~~

 של
 ביו~~ עצי~ לטלטל התירו~ ~~שלא~ו~ה

 אלא
 דה~~נ י~~ל ולפי~~ז בל~ד~ להסק~

 ~לי תור~ לי~ לי~~ל~ב~
 כל~

 בין ל~ל~לו אסור היה הדין ומן
 ובין בשב~

 אלא צ~ורות כ~ו דחשיב משום~יו~~
 כיו~ דביו~~~

 מו~רת עצ~ה דההדלקה
 ב~לטול~~ דשריכ~ש

~~~~
 תואר לעצים להו דלית דנהי ביאור צרי~י~ עדיין הרשב~~א ד~רי
 לה~קה דהיינו שבעולם תשמיש ל~ום ד~זי כיון מ~~מ~לי

 לשום יחדן ד~ם ואבניםמצרורות מ~~~
 כלים בכך דחשיבי ת~מי~

 ומ~~~
 דלא~ ~צים

 לכ~~~פ ב~ינן ~~מ אחת ~עם רק א~י~ אם או הר~ה פ~מים ~ו לה~תמשראוי א~ כי כל~ שם חל דלא משום הוא כלי בק~ת ~שיב דלא ד~עמאונראה
 קים הכלישישאר

~~ 
 משא~~~ תשמישו~ בו ~~ר ש~בר לאחר

 דתש~י~ו ב~עת
 הנא~ו דעיקר ~יון ~לי ~כך ~~י~ לא וביעורו שריפתוהיינו

 דהיינו נמיונראה מהכליון~ הו~
 דל~ טעמ~

 ביום בו לאכלו כדי במגבן ~~יחייב
 או בו לדור מקום בונה אם כי בנין חשיב דלא משום~ונה מ~ו~

 להשת~~ש~ כלי בנ~
 ביום בו לאכלו כדי ~~ינה ~נה ~שא~~כ להת~יים~ כדי ב~גבן או~ו

 שב~ פ~~י ~יין כלל~ בנין בכך חשיב לא ל~~רו כדי רק הוידבנינו
 דף

 בכל בו להאיר כדי הוא דח~מישו בשלהבת צ~~~ לפי~ז אךצ~~ה~~
 מקו~

 שיר~ה
 דשלהבת כיון ד~~~מ ונראה לכלי~ ודמי הרבה פ~מים לטלטלו חזי הלאוא~~כ
 כל וכלה הולך שהוא ~~בר~וא

 ר~~
 ~~ר שלהבת במקומו נולד ~מיד אלא

 וצ~~ע~ כלי ~שיב ולא כילויו הוא תשמי~ו ~עיקר לבקעת דמי ~ואל~ך

~~~~~
 ביצה בג~~~ דהנה לבק~ת כלל דמי לא דשלהבת ל~לק נראה לענ~ד
 כירה דאפר א~~רו ח~דף

 ביו~~~ שהוס~
 דם בו לכסות א~ור

 עדיין בו יש א~~ אלא נולד~שום
 דלא ביצה בו לצלו~ ~ראוי ח~ רמ~

 ה~~~~א ~~ז ות~ה ~~~ו~ ~עיף תצ~~~ ~~ בשו~~ע ~~ק ו~ן ומותר נולד~שיב
 הקדירה סומכין אין ס~~~ ~ק~~ב ס~ לק~ן דפסק~נן ממאי לי חמוה ~וז~~ל

 שם מג~~א ועייןבבקעת
 א~

 מוק~~ הוי עצים ~~~מ ~וק~ה ד~רי למאן
 ל~ל

~~מישין
 שמחו~

 מה וא~~כ להסקה
 בכ~

 כ~ו ו~וי בי~ה בו לצלות דר~וי

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



~ ~
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~  

~ ~  ו~~~כ דבר ל~ל ~וקצין ~~~כ העצים הא עצמןעצים
 מ~

 ש~צה
 ע~~ל~ וצע~ג כנולד הוי כלי כדין דברים לש~רבאפר לה~ת~

~~~~
 היה הדין ד~~ן דא~~רינן ד~א ~י~ל נל~נ~ד

 ל~לט~ ~סו~
 העצים את

 ~~~~ו~~
 את שמטל~ל דבשעה משום ~ק ~יינו הסקה לצורך

 ~ולקאינו ה~~
 וא~ ~~יי~

 ראוי ~~~פ
~~~ 

 ~~מ בו
 אסור~ ל~ן כלי תורת נ~~ לי~ דלית וכיון ל~~ידי ~זילא ~הו~ ~~~ ~כ~~ כיו~

 אב~
 ~ם

~בר הודל~
 נרא~ מ~יו~~~ הע~

 דולק שהוא ~מו בו להשתמש שא~שר ~בכה~~ג
 ל~ל~לו~ ~דין ~ן ומותר כלי ~מו שפיר ~שיב כלל מ~שה~מחוסר ול~
 ~יון ולכך ~דולקים~ ~צים ~מו היינו ע~י~ ~~ו ב~מ~ ליה ד~שבי ~םאפר ולכ~

 לענין כ~י תורת ל~א~ר ליה~אי~
 ב~לטול ה~~ן ~ן נ~י שרי צלי~

 מ~ו~ הסקה~ ל~ורך~לא ~~
 לשו~ דחזי דכיון

 ממילא הדין מן בעולם תשמיש
 דבכה~~~ ~ו~ ~ירצה~ ~שמיש ל~לשרי

 וא~ שלמ~~ בכלי~ דמסיקין~הא וכד~וכ~ מו~צה~ שם מיניה פ~ע
 ~שם כיון מ~~מ להסקה קיי~~ דלא

 ~רי ע~ו~~י
~~ 

 שי~ה ת~מיש
 ~~ ~~~~ ו~י~~~ כ~~~ ~ה~~~

 ~~י ש~ת
 א~ אף וא~~כ ת~~~שו באמצ~ הוא הרי ומ~יר דולק שהואבשעה

 ~להבת
לית

 מ~~~ ~לי תורת לי~
 הדין ~ן מותר להיות צריך תש~ישו בש~ת

 לכלל~ל~לו
 מקו~

 ~ם~ א~ר כמו שירצה

~~~

 הקשה ז~ל הרשב~~א שגם ראיתי הנ~~ל ה~שב~~א בדברי בעיוני
 ש~

קושי~
 וכן בב~עת ~~~רה א~ סומ~ין אין ~ ו~~~ל ~ג~~~א

 ל~י הדל~
 להס~ה דהיינו ל~~מישן שראויין כיון לי ~מיה ל~~קה~ אלא ע~ים נתנושלא
 ונ~~~ש הדלת את ל~~וך אפ~לו י~ל~לם לא ל~ה לתשמישן ל~לטלןו~~ותר
 ש~ו~קמאפר

 ד~~רינן ביו~~
~~~~~ 

 ~כל
 ~~ ש~ו~

 בו לצל~ת ש~~וי ~יון
ב~ה

 הביצה במקום אותוולשום ~~~ ~~~~ ~~רי ~~ ~~~~ ~~ר ~י י~ ב~~~מ~~~ ~~~ ~~~
 לצלו~

 שם בו
 י~ול הוא ~ף שכן וכיון ביצ~

 במ~ום ~ותולתת
 ~הד~ א~~~~ ש~ שהד~

 ~~וי שהרי בו ~~ת~סה
~דיין הו~

 לצלו~
 להצית א~א ~אן א~ל ~ביצה~ ~ת ~ם ~ו

 א~ ב~
 ~~~~ום האור

 ~מוכה אותה שנתן ~מקום ~א ואף ה~לת את בהשסמך
 לקדר~

 י~ית שאם
 ~~ב~

 האש
 תשר~

 וא~~כ ~כ~ל~ הקדירה ~ת ת~יל ו~ן תפול או הדלת
 מוקצה ~שיב דשלהבת ד~ע~~א נראה ולכן ה~~~ל~ ה~~וש נמי ליתאלפ~~ז

~ו~
 ~דאמרן~

 ~ל~ך הוא דכונתו לומר ד~ין נ~י מו~ח כאן ~מובאים הרשב~~א~~~~~~
 ~ל~~ א~ו~~~~

 ה~ין ~ן ~~~ם
 לצור~ ~~

 ה~~ה
 ~~ל ~עצים ו~ל הצרורות כל ל~לטל יבואו שמא חיישינן כלי תוארלהם ~~י~ ~כיו~ ~~ו~

התשמישים
 א~

 ~~א י~ר~ל ~~~ון ל~ל שנ~~ר ~דבר להסקה ראוין ש~ין אותן
 ל~ולםלהסביר

 דע~
 ד~ק ~דרו ולכן אסורה וזו מותרת זו

 מותר~ להסק~
 ולא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~

~ ~

 ~~יא מאי דא~~כ משום הרמ~~ם ~ד~ת ה~לחן ~רוך בעל ~תב וכן א~ר~ל~~
 אם נמי עצמם וצרורות אבנים דהא גמור אש דהיינו חם מאפר להר~~~~אליה
יח~ן

 ב~ל~ו~ ה~ ~ו~רי~ תש~י~ ~~ו~
 ~לא אדם מכניס וכן שירצה~ מה לכל

 בכה~~ דאף אל~א צרכיו כל בו ו~ושה ~פר~ו~תו
 לא מ~~מ למי~עי ד~יכא

 ~י~~~ של ל~~~יש ה~יוחד בכלי איסור ~כ~י~~~ו

~~
 צ~~~~

 ודאי בו מכסה שהוא חם אפר אותו מ~~מ דהא הרשב~~א בדברי
 מתקררשהוא

 באחרוני~ ראיתי וגם הד~~ ~חמ~
 ל~זהר שצרי~י~ שכ~בו

 וא~~ מכבה~ מ~ום נ~ו~ות ~~אפר יה~השלא
 ל~סות דאסור טעמא דהא קשה

את
 הד~

 ב~פר
חשיב ד~ ~כ~וי משום ד~יינו ה~חרונים בגדולי מבו~ר ~יו~~~ ~הוס~

 לו~ר דאין במוקצה~ כמשתמ~
 ~שו~

 ד~ותר קיי~~ל ד~א ~לטול איסור
 ב~~וי ליה אס~ית דאי ~יון והאי יו~~~ ושמחת או~~נ לצורך ביו~~~ מו~צהל~ל~ל
 ~א~~ נ~צ~ ל~~ו~ א~ו~~~יל~

 ~ונ~ו
 דטע~א ~ת~ו ולכן יו~~~ ~ש~~~

 משוםהוא ד~~ו~
 שמו~

 שרי דלא מוק~ה
 א~

 או~~נ ל~ורך
 וכמו~~

 ~מ~~ המהרש~~א
 ~וא מוק~ה ~אפר כ~וי איסור ד~יקר ~י~ז נמצא ~ייש~ה~ ע~~א ל~~ג דףביצה
 אלא שמוש בהו ד~לית האפר ~~אר ולא בו מתכ~ה שהדם אפר אותומשום
 אי ~לא ~ו מכסה שאתה זה אפר דמ~~מ הרשב~~א לדעת צע~ק וא~~ ל~ד~טלטול
 ~ודאפשר

 ל~לו~
 משו~ כ~וי אי~ור ה~א דלי~א ונהי קר שנ~שה ~יון ביצה ~ו

 לא אפרדכבוי
 מ~~מ אבל כבוי~ ח~~~

 ~ר~
 הקדרה את בה ~סומך מ~ק~ת טפי הכא

שאינה
 מתבטל~

 ה~א משא~~כ בלבד שעה לאותה אם ~י מהסקה זו םמיכה מ~מת

שהאפ~
 ליישב~ ויש ל~ול~~ מ~ליה ~~תבטל

 ~י ~ל~י ~~~~~~~~~~~
 מוק~ה שפיר דחשיב ש~ן ~ל לשלה~ת דמי דלא ודאינר~ה א~~~ החוט~ של לי~ונו מחמת ~ק הוא ה~ור כל אלא שלהבתשום ~~ ~י~ לב~~ ~~~~~~~~ ~~ל~~~י ~~~ו~ ל~י~ ד~~~

 דאית דנהי משו~
 ק~ת ~משביה

 מ~~
 ~~ור כלי דחשיב נראה הכא ~~~א~~כ כלי תורת לי~ לית

 מלובן ד~~וט ~~ום ~~טו ~אירשהוא
 פק~

 דק~ו ונראה כלי~ ~רת מיניה
 שב~ ~~ס~ התוס~ שכתבו מפתילההוא

 ו~ן כלי ד~שיב מ~~ז דף
 מוכ~

 א~~כ לבק~ת~ קצת דמי דפתילה ואף ל~~ב~ דף בי~המ~מ~
~~~~ 

 ~~ין ה~א
 כלההחוט

 נרא~
 ~וקצ~~ ~שיב ולא מאיר ~~וא ג~ור ~לי ד~ש~ב

 וא~
 מה לפי

 ש~~ח ס~ ב~~~~תשה~יא
 ~ק~~~

 דפ~ילה שכתב ~ו~~ק בעל ה~און דעת שם וב~~~נ~~ב
 ולא למאכל ~זי דלא ~יון כ~י ח~יבלא

 ל~ו~
 ~~א ~י~ר ~ל ~~~יש

 מוק~~ האלקטרי של הז~ו~ית כלי נמי חשיב ולא שרי~בנ~ד הכ~ ~~~~ אסור~ ו~קומו ~יפו ל~ורך ואפילו וצ~ורות כאבנים הו~~ל בלבדאיסור ל~~לא~~
 ח~רון ~~ח~ת

 ו~ו~~ק~ היטב להמ~ייןכ~ו~ן כי~

~~~~
 ~ברינו דלפי ~~~ע עדיין

 דטעמ~
 הוא מוקצה ~שי~ ~~~הבת

 מ~ו~
 ~לא

 ~ א~~~ לבק~~~ ודמו כליחשיב
 אסור יהא ~יו~ט

 ל~ל~~
 הנר את
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 לצ~ר~ א~~י
 שרי~ הדולק נר דטלטול ~נלן וא~~כ אסור לצל מ~מה לטל~ל אבל יו~ט ושמחתאו~~נ לצור~ א~ כי ביו~~ט לטלטלן דא~ור דקיי~~ל המוקצוח כל ~~ו או~נ

 אורה הנ~ת דלענין נראהומיהו
 ~~יכי~ אנ~ א~ן ביו~~

 לט~~א כלל
 ~מות~

 לט~ל
את

 לצו~~ המוקצ~
 להד~יק דמו~ר ~כיון הוא פשוט אלא או~~נ

 משו~
 אורה הנאת

 לא דהא ב~ל~ול ~שרי~~~~
~~~ 

 ~~ל ~הדלקה~ טלטול
 עכ~~

 ~נלן ל~ל מחמה

 אף ~~~~ול אסורה בק~ת ~האדשרי
 לצו~~

 שלא ו~~קומה ~ופה
 לצור~

 ה~קה
 לצ~~ מ~מהוכ~~ש

 חדו~~~~~~
 דלא הרשב~~א ש~~ב מה דלפי גדול

 א~ו~
 הקדרה את בה לסמוך

אלא
 מ~ו~

 ~אש את בה להצית אפשר ~לא
 במ~ו~

 הקדרה את בה ~סמך
ו~יינו

 ~~ו~
 די~~ל נראה ולפי~ז מהסק~~ דמבטלה

 דבק~~
 ~ל~ול ב~ל מותרת

 אינו אםאף
 צ~י~

 לצורך טל~ול ח~~~ים דהתירו דכיון מ~ום והיינו ומקומה לגו~ה

~ס~
 לכל לטלטלה ~~ותר ממילא

 שי~צ~ מ~
 אסרו ולא

 להשת~~~ אל~
 ~ה

 ~הס~ה מב~לה~הוא בכה~~~
 משו~

 ~~ירו דלא דכיון
 ח~מי~

 אלא
 משו~

 ל~ן הסקה
 ~ינו ~ם א~ל מהסקה~ בי~ולה עצ ~י~ו~~זרו

 ~~בטל~
 הבקעת אין מהס~ה

 ו~כן המותר~ דבר כ~ל בטל~ול ~יא ו~ותרת מוקצה~שובה
 מות~

 נר ל~ל~ל

 ל~ל ~יו~~~ה~ול~
 ~ירצה~ ~~

~~~
 היא דתמיהה מילתא דל~אורה

 דלצור~
 אסור קדרה סמי~ת ~היינו גו~ה

 ולכאורה ~ו~ר~ לצל ~~ח~~הול~ל~לה
 ק~~

 לאי~ור שמלאכתו ~~לי ע~ז

ד~~ו~~
 ~ו~ו

 ~ח~~ וא~י~~~ ~ו~~
 אבל א~ו~~ לצל

 באמ~
 אין

 ז~
 ~לל קו~יא

 יבוא שמא ~זירה משום לצל מח~ה אסור שפיר לאיסור שמלא~~ו~~~י

לעשו~
 ~ום הוא מו~צה דחשיבי ד~עמא עצים ~שא~כ האסורה~ ~לאכה בו

 חכמים דהתירו דבתר י~ל שפיר ולפי~~ז כלי תורת להודלית
 לטלטל~

 להסקה
 ~~ר~~מילא

 לטל~ל~
 ל~ל

 מ~
 ~~~ום ~י~~ה

 דפ~~~
 מיניי~ו

 ~ןנ~אה וק~~ מוקצה~ ש~
 משו~

 משמע ביצה במס~ ה~מ~ דמל~ון
 ח~ דא~~

 ~לל חשיב לא

 ו~ם מוק~ה~ כלל ~שיבי לא ~צים ה~נ א~דדי אשוינ~ו דהר~ב~א ו~יוןמו~~~~
 הואסברא

 לו~~
 בו מלצלות האפר את מ~טל אינו ~כסוי דע~~י נהי דאיל~~ה כן

ביצה
 מ~~~

 ני~א~ דב~ינו ~~י אבל שרי וא~אי הוא ה~קה לצורך לאו הלא
 הרה~~~ לי אמרוכעי~~ז

 מח~~ה בק~ת ~~~~~ל די~ל שליט~~א תפילנ~קי שמואל ר~
 מ~לטול ~פי עדיףלצל

 לצור~
 דכיון משום ומקומה ~ו~ה

 דלהסק~
 התירו

 נ~י והאי שרי נמי הסקה ~ורך ~הוא ~~~ול כל ~~~נחכ~ים
 צור~

 ה~קה
 ~גנב~ או תתקל~ל שלא שו~רה שהואהוא

~~~

 ב~ו~~~ ~פו~~י~ ~~ברי
 ס~יכת ד~סרי דהני משמע א~א כן מש~~ע לא

 לה אסרי י~~ה ~~ק~תקדרה
 ב~~

 ולא ל~סקה ~ם ~י ש~וא ~ל~ול
 ועי~ן ~~ר~לדבר

 םעי~ ~קי~~ ~~ ~שו~~
 ע~ ~לק~ ~ ~~

 ~ווצלה ל~~ו~ ~יו~~ ~אינו
~~~ 

 ל~ל~לו אסור
~~~~ 

 זו~~ בק~ן ומני~ו שומ~ו אלא ~לי שאינו
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 של~~די
 ~~ו~~ ~ו~~~~ יזוקו

 כן ~~ב
 ה~~

 ז~~ל
 בשו~~

 ~~~~ב ס~ שלו
 ~ ה~~~

 ל~ך ו~יו~דין ~ומדין ~~ן לפי בלבד לה~קה אלא ~צים ~~ל~ל התירו~~ולא
~~ל

 אפי~ ~~לטלן ~~ור הס~~ ל~ור~ ~~~
 לצור~

 שאין ~~ני ו~~ו~ן ~ופן
~~יהן

 הן והרי כ~ל ~~י תור~
 כ~בני~

 ~~א ל~~~לן ~~סור
 ל~ור~

 כמו ~~~~נ
 ~ל~~~ עכ~~ל~ ~ק~~~~ ב~~שיתבאר

 בין ~~ל~ול אסורה דבק~ת
 דמנלן צ~~~ וא~~~ ל~ל~ מ~~ה וביןו~קומה ~ופ~ ל~ור~

 ו~~~~~ שרי~ דשלהב~
 גדול ~י~~ה

הו~
 ~~ל~

~~~ 
 את ה~ו~~ים הבי~ו

 הרש~~~~ דע~
 ~~~~יר

 לה~ת~~ עכ~~
 ~~ו~~~~ק~~

 שאינה ב~ה~~ג ~ופה
 מ~טל~

 ו~~~~~ ~~~סקה

~~~~
 שכבר ~~~~ר ~ר~ה

 ~ב~
 ~~~~ה א~י~ ל~ל~לו שפיר שרי אז הנר

~~~ 
~~ו~

 ~~~~~א
 דבשב~

 כבה ~~בר לא~ר אף ~~ור
 ~שו~ הו~

 ~כיון
 ~י~~~~~~~ד~~~~צ~י

 ~~~~~ת
 ~~י~

 אי~קצי ול~ך ~של~בת
 ~יון יו~~~~ב~ ~~~~~~ יו~~א~ לכול~

 דג~
 ~~~קוה לטל~לו מותר דולק ~הנר בש~ה

 ו~~ולאורו ~יה~ו~ ~~י למקו~
 ~~~ו~

 ~~~~~ת
 ~ו~~~

 ~~ל ~שי~ דלא משום א~א מו~צה ~ו~ה

~~ו~~~
 ~~ח~~ ה~ל~~~ א~ ל~לטל דאסור נא~~ר אם אף ול~ן ~ך~ ל~~ין

 ל~ל

 תו ד~רי ~ל~ול ~~~~פ ~יה דמשכחת כיון~~~~~
 ט~~א בי~ שייכ~ ל~

 ~אי~קצאי~דמגו

~~~~
 ~נ~שה ~~~ר ב~בר ~~~~~~י

 בסי~
 שמ~~~~ו לכלי

 ~יי~א אי ~אי~ו~
 דיןביה

 ב~י~
 ~לדבר

 ה~סו~
 משו~ ל~~ או

 ~~ו~צה נעשה דלא די~~ל

 ~שהא~סור ~ה ~י בסיס~~~מ~
 ה~ונ~

 עליו
 הו~

 ~לל ר~וי ש~ינו ~~ו~צה

 ~~ל~~~ו~
 גו~ו דלצורך לאי~ור ~מל~~~י ~לי ~שא~~כ י~~ו~~ו ~ופו ~~ורך

~~~~ב פ~~~ ס~ ש~ת ~נחת ב~~ וראי~י בסיס~~ ~ך ~~שום ~~~~ ~~ ש~יו~~~ו~ו
 ~הי~וי~~~~ ~~~~

 סובר
 דב~ה~~~

 ~סיס ~ש~ב ~א
 וב~~~~

 ~וס~ ~~~~ד
 ל~י~~ר ש~ל~~תו דכלי לקמן ה~~~ו~ר ל~י נראה ול~נ~~ד~~יש~~ה~

 חשי~ ל~
~~~

 כיון ~ו~~ה
 דל~ור~

 ~~י ~ופו
 ו~

 אסרוהו
 בטל~ו~

 ~ם כי
 ~~שו~

 ~זירה

 ל~~ו~ ~בו~ד~~~
 ~ו ~~~א לי~א ד~~סיס ד~יון ~ר~ה ~~סורה מל~~ה בו

 ש~יר~ס~בר
 ~בל ה~שויע~~ק~ ~דע~

~~~~~ 
 דבנ~~ד נ~~ל

 ~פי שרי דה~א ~ודי כו~~~
 דה~~~שו~

 ~~א קיי~~א לא ~~~בת
 להנא~

 בו להדליק או אורה
~~ 

 אחר
 שנ~~~ הנ~ וא~~ כלל ~יתקצי לא ה~~~~~י~ שני אלוולענין

 לש~הבת בסיס
 ~ר~ך~~~ו

 ל~יו~
 ~~~ור

 ~~~ל~ב~
 ל~~~~~~ה מו~רת ~צ~ה ה~ל~~ת ומה

 ~ה~ בסיס שהוא הנר~ה~~נ

~~~~~
 ~ו~ר ו~חולה ~חיה בשבת שהדליקו ~~ר ~ ה~ סעיף ר~~~~ ~~ ~~ו~~~
 ו~י~ן כ~ה~~ אםל~~~לו

 ב~~~~~~ ~~
 דשרי דטע~א שכ~ב יוד ~~~ק

 ~דל~~ו דהא ~יניה ומשמ~ ~בת~ ל~צי מו~צה וא~ן ~ש~ת שהדלי~ו מ~ניהוא
 שבתמ~רב

 לצור~
 ~ולה

 וא~ א~ו~
 י~דו דמ~~ק~א

 ל~לטו~
 מוקצה חשיב מ~~מ

כיון
 דל~

 אלא ~טלטול ~רי
 וכתב ע~~ז שהשיג בפ~מ~ג ועיין דחי~~ משו~

 ד~~~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  חשיב לא מל~לטלו דעתיה ב~לים אסח דלאכיון
 הוא ק~ו וא~~כ עיי~~ה~ בסי~

 ה~ם ומהלנ~~ד
 דל~

 ומו~ר ~סיס חשיב לא ואפי~ה ד~י~ מ~ום אלא שרי

~~~
 ודו~~~ הוא ~מור דהיתר ה~א

~~~~~

 ~אתינן
 לה~~

 ~הוא בש~ה ~ם ~יתר בו נ~~ו ~ל~ך די~ל נראה
 דול~

 א~ ד~~משו~
 דין הנר על חיילא לא

 ~ו~צ~
 ה~סור לדבר בסיס של

 ש~רצה~ מקום לכל ה~להבת א~ ל~לטל ש~י דעכ~פכיון
 ~לטול ע~~י דמ~~~ ו~~

 נרא~ השלהבת~ את ~ם הוא ~טלטל לצל מחמההנר
 ב~ו~~ ועיין ~מותר דבר לנורך דשרי ה~ד מןטל~ול א~ כי ח~יב לא ד~א

 ול~י~ז הי~ד~ שי~א ס~ הרב
 ~נעשה משום הוא דאסור ~עמא שבת ב~מ~ דאמרו דהאנ~אה

 בסי~
 דמשמע

 ~רי לא~ההא
 וא~

 לצורך הוא ~~~ול דעי~ר
 השלהב~

 דבר ל~ורך דהיינו

 דהיינו הנר של ל~קומו או ל~ו~ו ~~יך הוא אם אף לא~ור כדי היינוהמוקצה~
 לאו דאי ~מותר דברלצורך

 ~ותר בנ~~ד ה~נ ול~י~ז שרי~ הוי בסיס משו~
 ~~~מה וכן הנר של למקומו או ל~ופו צריך ~הוא בכ~~ג ביו~~ט ~נר אתל~לטל
 א~ לסבול יכול אי~ו דאם נ~י ונ~א~ וכדו~~~לצל

 ~לטול ~~יב ~~י ~אור
 הצדמן

 לצור~
 ~אור~ את לסבול י~ול שאינו האדם לצורך ד~יינו ה~~ותר דבר

 ~ל~ול דרך דלעולם כיון הצד מן ~ל~ול כאן ח~יב דלא לומר דישו~ף

השלה~~
 להקל דיש נר~ה ~~מ לשלהבת~ יד ~מו נחשב שהוא הנר ע~י הוא

בז~
 לה~קה דחזי כיון יבשה דבקעת ~וא הפו~~ים רוב דעח דבלא~ה כיון
 ד~~בו אלא שירצה טל~ול לכל היאמותרת

 דמ~~ הפוסקי~
 יש לכתחי~ה

 ~ש~י~ נראה הצד מן ~ל~ול כמו הכא נמי דחשיב וכיוןלהחמיר~

~~~
 לצורך היא טל~ול ד~ת אף בטלטול אסורה דב~~ת דטעמא די~~ל נ~ל

 אחת פעם אם ~י מטלטלה אינו הסקה דלצורך ד~יון משוםה~קה~
 דלית ~יון ~ל~ול בת חשיבא לאל~ך

 משא~~כ מא~ל~ ~ו כלי תורת נמי ~~
 פעמי~ כמה ~ל~ול בה דמשכחת כיוןשלהבת

 ליהנות כדי למקום ממקום
 ה~~~לטל כדבר השל~בת חשיב מ~ילא אחר אש בה להדליק כדי אולאורה

 שירצה~ ~ל~ול ~כלושרי
 וא~

 שלהבת חשיב~ דבשבת
 מוקצ~

 ~מ~מ מ~ום היינו

 ולא מבק~ת טפי ~רע כלל ממש בה דלית~יון
 ~וקצה והוי ~לי ח~י~

 אותו ל~לטל מותר ~~מ השלה~ת הוא מוקצה אי דאף יו~~ מש~~כ~מור~
 ביו~ט דמו~רת עצמה מהדלקה ~רע ~לאמשום

 וכיו~
 טל~ול בר כך דל~נין

 ודו~ק~ שהוא ~ל~ול לכל ~~ותר מ~ילאהוא

~~~~
 ד~צים לומר אפשר דאיך תמו~ים נ~ענ~ד ~רש~~אד~ריעיקר

 ורק מוקצה משום ל~~קה הדין מן הם אסורים לה~~ה~מיוח~ים
 כתב הרשב~א כדברי והנה הוא~ ~~~יםהיתר

~~ 
 ~ וז~ל קצת בשנוי אך הר~ן

~ל~י
 ~ל~

 ~צי~ ני~נו
 אלא ~יוחדין ~אין ~כיון ~י~ ל~ס~~~ אלא

~~~ד להס~~
 ~יהו ~~~~ות~ ~א~ ל~בי מו~צ~ די~ ~~~ י~ ~~י~~ ~~~ ~ו~~ ~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

 ~אינו ל~לאכה אפי~ בי~ לאישתמושי שרי עילויה ~לי תו~~ דא~כ~ב~ידי
 ב~לים מסיקין דהא להמיוחד

 אע~~~
 לפרש ונ~~ל עכ~~ל~ להסקה~ ~~יוחדים שאין

דבריו
 דלעול~

 הדין ~~ן הוא בהסקה דשרי ~א
 א~~

 הוא דמיוחד כיון דמ~מ
 דבר לצורך ל~ל~לו ~סור ולכך כלי תו~ת ליה ליתלכליון

 א~~
 לו~ מיוחד ~אינו

~בל
 ל~מר ~~~ן צ~~~ ~רשב~~ בדע~

 בבק~ת סו~~ין דאין דהא ס~~~ דה~ש~~~

 מיוחדת דאינה ה~וק ~ן נוטלה שהוא ב~קעת~יירי
 לשו~

 דמי דבכה~~ג דבר
 לצרורות~~יר

 ואבני~
 ~כלים ~פיר חשיבי להסקה המיוחדים ע~ים משא~~כ

 חילוק להזכיר הרשב~~א צריך היה דא~~כ שירצה~ ~~ה לכל לטלט~ן ו~שאי~~ורים
 דהו~ שב~ במ~~ שא~רו הטעם ~פי דהא לבי~ה~ שבת גמ~ שביןזה

 ~שום
 ~שא~כ להסקה~ המיוחדים בעצים אף לסמוך דאסור ודא~ ~~ת אטו יו~~ט~זירה
 ~י~ה דגמ~לט~מא

 ל~
 ואבנים לצ~ורות דדמי השוק ~~ן בבקעת אלא ~~ור

ולא
 בע~י~

 בין מקום ב~ום זה חילוק ~לל מ~ינן לא ו~ם להסקה~ ~מיוחדים
 ~ ו~~ע~ השוק~ מן בקעת או להסקה ~מיו~דיםעצים

~~~~~
 הגפרורי~ א~ ל~יוני איכא בהא

 יש שלנו
 לה~

 ומ~ילא כלי ~ורת

 ~שאר בטלטול הם~~ותרי~
 כלי~

 נר~ה ולכ~ורה לבקעת~ דד~~י או
 לפתילה דמידגפרור

 דאפשר פתילה ד~~ני לחלק יש אבל כלי~ ד~שי~
 פ~~ים ~הלהשת~ש

 רבו~
 לבקעת דמי ~חת לפ~ם ~לא ~זי דלא זה ~~שא~~כ

 נ~~מ נמי ו~י~א גפרור~ וה~~נ כלי חשיב לא כלויו הוא תשמישו דעיקרדכיון

 ל~בול ~ותרא~
 ע~

 כלי ב~ך חשיב דאי ~פרור לעשותו כדי ~~פרית קטן
אסור

 ~~~ו~
 ד~יקר ~יון דשרי אפש~ ~לי ~שיב ~א ~י אבל ~נא ~יקון

 ~~~~~ ~~חיים א~ר~~~ ~ס~ מ~ר~~ין ~~ה~ש~מ ה~א~ן נשאל ו~~י~ז שריפה~ לצורך ~וא~יקונו
 לייבשן כדי חם בתנור ~חים עצים ביו~~ט להניח מו~ר ~ם

 להוכיח ו~ין עייש~~ה~ ~נא תיקון ~שום בזה ישא~
 מה~

 ~~מים עושין דאין

 ~פני ר~~י ומפר~ביו~~~
 ~הו~

 דאפ~ר פחמים דש~ני זהב~ לצורפי כלי ~ושה
 פ~מים בהםלהשתמש

 וצ~~~~ גפרור ~~ש~~~כ לפתילה ודמי רבו~

~~~~
בלא~~ה

~~~~ 
 אלא קאי לא ג~רור דסתם דכיון ודאי נראה דלענ~~ד

ל~מ~א~
 משו~ ביו~~~ דאסור דקיי~~ל אש

 כלי הוי וא~~כ מוליד
 לאיסורש~לאכתו

 ~ל~
 ולא ומקו~ו ~ופו ל~ורך אלא ב~ל~ול שרי

 לצל~ ~~ח~~
 ~י~ור א~ מיבעיאולא

 הולד~
 אלא דק~ה~ כ~ש דאורייתא הוא אש

 א~
 לא אי

 ~דרבנן אלאאסור
~~~~~~ 

 הוא מלאכתו אי דאף מקו~~ות ~כמה הוא ~בואר
 שהוכי~ ~~~~ ס~ במ~ז בפרמ~ג ו~יין ב~ל~ול~ ~סור נמי דרב~ןל~יסור ר~
 כן

משו~ר
 דח~י~

 ~קי~ה דאיסור ו~ף מוקצה
 ויו~~ ב~~~

 ואין דרבנן~ רק ~וא
 זו להדלקה אף ~י מצויה מאש להדל~ה נ~י דקיי~~י ~פרוריה ד~אנילו~ר

 יו~~ ה~טו~י~
 מעצים

 ~~רי~
 כ~לים חשיבי ו~מילא שבראשם הגפרית מח~ת

 ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~י~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~
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~ ~

 פעמים דרוב כיון דמ~מ ולהיתר~ לאי~ור~~~לאכתם
 ~~שתמשי~

 נראה ל~יסור ב~ם
 ~~~~~~~ג של וז~~ל ל~יסור~ ~~ל~~~םד~שיב

 בא~~~
 בס~

 ~דא~ ס~~~~~ ש~~~
 רוב

~~מי~ו
 הו~

 ~~ר ~זלינן ל~יסור
 מ~ו~ רו~

 רוב א~ר הו~כין הכלים דכל

 הוא ~פרור של תשמ~שו עיקר כאן ה~~נ ו~~~כתשמישן~~~
 להמצי~

 ~ש בו
 אותולהדליק ול~

 ו~~כ ~חר~ ~~~~
 ה~ דאסורי~ נרא~

 גופםלצו~ך ~~ כי טל~ול ~~ל
 ומקומ~

 יחדן ~ם ~י וכדומה~ קורנס כמו
 ~~עי~ר~

 יו~~ט לצורך
 היתר~ של לת~מישדהיינו

~~~~~~~ 
 ~מהני הפוסקים לד~ת דאף נר~ה דל~נ~~ד צ~~~ נמי ~חדן ~ם
 ~בק~ת או ב~בןיחוד

~~ 
 ~ם ואף בלבד זו ל~בת י~דן ~ם

 היינו מ~~מ יום~ מב~וד תיקון ~ל מ~שה ~ום ~הםעשה ל~
 דוק~

 ~~~וקצה
 ואבניםדצרורות

 ד~עמ~
 ~~שום הוא בטלטול דאסירי

 ולכך למידי חזי דל~
 היחוד דע~~י שפירל~י~ר איכ~

 פק~
 מינייהו

 ~~~לאכתו כלי ~~שא~~כ ~~וקצה~ ש~
לאי~ור

 ד~ע~~~
 ב~לטול דאסור

 משו~ הו~
 ~~~א דחיישינן

 י~ו~
 בו ל~~ות

 נראה האסורה~מל~כה
 דב~ל~~~

 הש~ת ל~חר אף היתר ל~~ל~כת י~דו ~ם
 י~~לשפיר

 דל~
 ~לי דה~י כיון ~יסור ~~ל~כת בי יעשה ש~א ~וד חיי~ינן

 הואמיוחד
 ר~

 למל~כת יחדו ~ם מ~א~~כ להיתר~ ~~~לאכ~ו כלי כ~ל והוי להיתר
 לש~ת רקהיתר

 ~ח~
 ~~סתברא

 דה~ ~~הני~ דל~
 זה לענין

 של~
 יעשה

 י~וד צריך אינו בל~~~ה ~יסו~ ~~לא~תבו
 התור~ דה~

 ו~~י~~ה ~סרתו
 יש~~ שמאחיישינן

 דר~יל ~יון ~אסורה מ~אכה ~ו וי~שה
 ~ו~

 בו ל~שות
 להדלקה ביו~~ט הג~רורים ~ת שי~ד מה ~~הני ~ה ו~~~כ ~יסור~ מל~כת~~~יד
 ~ש ~הם לה~~ציא הוא רגיל החול דבימות כיון ~~~~מ ~~צויה~מ~ש

 איכ~
 למי~ש

~~יר
 ש~~~

 י~~ח
 שהו~

 כך משום נ~~ל ו~י~ הרגלו~ כדרך ויעשה יו~ט
 שרי דל~

 לצ~ ~~ח~~ ה~פרורי~ ~תל~ל~ל
 ל~~~צי~ ~ל~ ל~ול~ ~שיחד~ ~~ ~י

 בהם
~ש

 ~ל~
 ל~דליק

 מא~ ~ות~
 מצויה~

~~
 ה~~י ~מד~~י שי~י~ תפילינסקי שמו~ל ר~ הרה~ג בזה לי העיר יפה
 יחוד ד~הני משמע ש~~חבס~

~~ 
 בנו כתב ~ שם הב~~י דז~~ל בלבד~ לשבת

של
 הרש~~~

 ~ד~ ש~~ניס ר~~ונה ~~עם שנוה~ין מקום ~ל
 לבהכ~נ בנו

 ~שבו ש~~~~ש כיון ~ל~ול ~יסור בו שאין יו~~~ וא~ד שבת ~חד בידו ~עוהנר מבי~

להבי~
 הש~וה

 ההי~
 ד~ר ל~ל~ל מתרת ומח~בה

 אלמא ~כ~~ל~ ה~~וקצ~
ד~~ילה ~א~

 בשב~
 יש ומיהו ליו~~~ י~וד מהני ~פי~~ה לאיסור שמל~כתו כלי חשיב

 דליח~ב מחשבתו שפיר מהני כך ל~נין ד~כ~פ התם דש~ני קצת~~לק
 שימו~

 זה
של

 הנ~ הב~~
 ~שום שרי וממיל~ הנר~ של לגופו צריך הוא כאילו לבי~~~~נ

 ~מל~כתו ד~לידקי~~~ל
 ~כךי~~ו ל~ א~ מש~~~~ ומקומו~ גו~ו לצורך לטלטל שרי ל~יסו~
 ~שי~~ ל~

 וצ~~~ ו~~ור ~שימוש ה~~ה הך

 י~וד ד~הני ל~וכיח י~~~~~
 ~~ב~

 מ~א לאיסור ~מ~~כתו בכלי ~ף ~~ת
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 ביצה ד~~ס~ ה~ פרק ריש בירושל~~ידאית~
 ~~~~~דת~

 פריסין~ ~ו~~ן
 לו~ ~~~~ מ~ל~לתון~ ~~הו ל~ב שא~ון ~~ון ש~~שא~ גו ~~~~ר~יןו~ויין

 ~~ור

 ~~פרש ~~~~~תון~~ ~~ון ושרי ראשי~ון תו~תי ~~~~נין ~לי~ן חש~ין ~הון~~י~~
בקה~ע

 ~צודו~
 היו

 פרוסו~
 לרב ו~אלו הש~ש מן שרופין והיו

~~ 
 ~~ותר

 ~~~~ף הת~ ומש~~~ ~ליה~~ לישן ~אשן תחת המצודות שי~~ו מבעוי~~ו ~ליהם~שבו ~~~~ א~א לאיסור ש~~~אכתו כלי דהוי ~~שום דא~ור להם והשי~ל~ל~לן~
 ודו~~ק~ ~רי נ~י בלבד שבת ~~ותה רק ~שבו

~~~~~~~
 כלי דאף ה~א ~~~יק~ן ~יון צ~~~

 ~~ו~
 בכל ~ו ר~יל

 י~דו ~~ ~~י~~ה איסור ~לאכת בו לע~ותהחול ימו~
 ל~~~

 ~~ת

~~לא~~
 ב~ר ~זלינן ~לא ~~ום והיינו ל~יתר~ ~~~ל~כ~ו ככ~י הוי היתר

 א~ר אם כי הי~~י~ כל שלתש~~ישו רו~
 רו~

 ~ש~ישו
 ש~

 ש~ל~כ~ו ב~לי דקיי~~ל מהאקשה ~~~~ ~~מו~ ב~ני יום כל
 לאי~ו~

 בתר ~~זלינן ולהי~ר
 רו~

 ~~~י~ו
 ב~שית איסור ~י~א ד~ש~ת כיון והא ו~~~אי ~~וק~ה~ ~~יב ל~יסור רובוואם

 כאילו ~וי א~~כמלאכה
 ה~

 ולא ~~ול רק איסו~ ~~~~~כת ~וא ~~יו~ד כלי

 ~~~ו~בשב~
 דלא ונראה להיתר~ רק הוא תש~~ישו כל דב~בת

 קש~
 ~לל

דכיון ~~שו~
 דל~

 יחדו
 מפור~

 שפיר ~סור ו~~~~ילא להיתר~ מלא~תו ~שיב לא
 משו~

 ~~שא~~כ~זירה~
 יחדו א~

 ~~פור~
 דשייכא דאף נראה בכה~~ג הי~ר ל~לאכת

 דגזירה טע~~א ~פיר~יה
~~~~~~ 

 ~~~~ים בו גזרו לא להיתר ד~לא~~ו כיון
איסור~

~~~~~
 שפי~ ~הני ~פרורי~ גבי דבנ~~ד נראה ~~א~~ה

 י~וד
 א~

בלבד יו~~ ~אותו
 ~~שו~

 דבאותה
 ~קופ~~

 ~~~ורי~ ודאי ~יכא ליו~~ט ~י~דה
 בה~~י~~~~~

 ביו~~ט רק
 ול~

 ~ל~~תן ודאי ~~יבי ~ני וא~~~ ל~~ר~ ~וד י~יו
להי~ר

 ל~ל ~~~~ה ב~ל~ול הקופסא כל ~~י ו~~~יל~
 דשרי ה~ד ~~ן ~טל~ול חשיב היתר בהדי ד~טל~ל ~יון ו~וד לכ~~~~יצט~ך ד~~~~ ~שו~ ~ד~

 ~הוא ו~יון ה~~ו~~~ דברלצורך
 מטלטל~

 ~ל~ כדי או ל~ל ~~~~ה
 היינו י~~בו

ל~ור~
 דאיכא ~~ון ה~~ו~ר דבר

 הכ~
 ג~רורים

 ~ה~
 ג~ור~ היתר

 א~
 ~י~~ה

גדול
 הו~

 דב~י~ן לו~ר
 י~וד~ ~יק~

 וא~
 ~~י ~איתי לא הלו~דים המון בין

 בזה~~נזהר

~~~~
 בזה לי ה~יר ~לי~~~א זלאזניק מוה~ש~~ז ~~~ון

 די~~~
 ~לי ל~ל ד~י דלא

 כלי~ ל~י~ון אלא ~ו~ד הוא ל~ך לאו דעיק~וכיון מ~~~ א~וזי~ לפ~~ נ~י בו דאפשר דאף קורנס ~גון ל~יסורש~לא~תו
 ~שיב ויי~~~ בשבת דא~ור

 ד~י~ר גפרורים ~שא~~כ ~~וקצה~שפיר
 ~הי~ ל~דלק~ הו~ תשמיש~

 ~ו~רת

 דרוב ו~ףביו~~ט~
 פ~מי~

 ~ש~משים
 ב~~

 ביו~~ט אסירה שהיא כזו בהדלקה
מ~~מ

~~ 
 חד ~~לקה

 להיתר~ ~לא~תו שפיר ו~שי~ הו~

~~~~
 נראה ל~עתי

 דא~
 לצלות ~~רי ~הא זו לסברא דו~מא ק~ת דמצינן



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

בבקע~
 ~יו~ט

 וא~
 לצליה ולא להםקה ~לא עצים קיי~~ דלא

 אמרינןאפי~ה
 את בו ~תו~בים דהיינו בו לצלות לי מ~

 הבש~
 לי ו~ה

~צלו~
 ב~~~~ו

 ~י~ו~ ד~~ ~שו~
 נר~~ ~~~ הו~~ חד

 ~א דה~ם ד~י דלא
 כי טעמא הךמהני

 דלא ד~יון ודאי נראה הכא מ~א~כ צליה~ להיתר א~~
 ד~סו~ה ~ש להמצאת אלא גפרוריםקיימי

 כ~לאכ~~ ודאי חשי~י ביו~~
 לאי~ור

 ד~יקר~יון
 גזירה ~משום הוא בטלטול אסור לאיסור שמלא~תו ד~לי הטע~

 ~~ו~ יבו~~ש~
 ~~~~ א~כ איסור~ בו

 ~פרורי~
 ~רגיל

 לה~לי~ הו~
 ב~ם

 מקו~ם ~~ דחמירי נראה המ~אה ~~ית~יד
 דל~

 ~י לאי~ור מלאכתו חשיב
~ם

 ב~~~
 כ~ים ת~קון

 ול~
 ~שעת

 שהוא דבמה הני מ~א~~כ א~וזיה~ פיצו~
 ~~םעסוק

 ב~ו~~~
 הדלקת ד~יינו

 רגי~ ~~
 לעשות הוא

 בה~
 באו~ן תמיד

 אל~האסו~
 מ~ום שיחש~ו לא אבל מותר הוא גופו דלצו~ך כיון ~מ~מ

 ~ וצ~~~~ להי~רכמלאכתן ~~

~~~~~
 מן אש מוציאין דאין ~דין דעיקר מ~ום היתר בו נה~ו דלכך

 ~כ~ו וזה מוס~ם~ ד~ר זה איןהגפ~ורים
 הגאון ~י לי נוד~

 יוםף ~~הגדול
 שאו~

 ~ספרו וז~ל המתירים מן הוא נטנזאהן
 ~ו~~

 מהדורא

~תיתאי
 א~ שנ~~~~ ~~~ ס~~ב~ שא~

 ~צים ~ך הנר להדליק ~ותר
 בשפירטששמושחין

 הנקראי~
 אין בכלל הו~ לא אם ~ינדרליך או רייב~~ליך

 וה~ול~ העצי~ ~ן האור ~~~ו~י~ין
 ב~ה~דב~ל~א וא~~י ב~ה~ נזהרין ~ין

 מן או האבנים ~ן או ה~ציםמן
 ~ע~~

 רק בעין אש דאין וכדו~ה
 הכאהע~~י

 ~ו~ שעו~~ ותח~ולו~
 א~ל בלי~י~ דמבלע נולד מק~י אש ~מציא

 ~ח והיינו אש תצא נע~וע במעט ~יי~~ליך דהנך רואות עינינו הא~אן
 ח~ימות בהם שישהשפירטש

 א~
 א~~ האש ותב~ע תצא קט ~~~ט

 שייך לא
 ל~~יר בדי~ו~ים ש~א~יך ו~יי~~ה בז~~נולד

 הר~~~~ם~ לד~~ א~
 ~תבדמ~ו~ש וא~

 ~ל~ ~~
 ~מ~שה ~ן הורה

 א~ אל~
 לו י~~~מו

 המעייני~
 ועי~ינו

 ו~הג~ ה~ ~דו~י~ ~~~ ~~~~ו~
 בעל ~~~ ~~און ~דעת ~י~ור ~ו

 האי ~ולי איסור בו נה~ו דלא י~ל מ~מ ו~וד~ ועודז~ל כ~~~~
 א~

 טלטול ל~נין

~~~
 ל~עיר

 דא~
 זו ~ברא מח~ת התיר לא השו~מ

 נ~נו~ ד~מע~
 אש תצא

 מן אש בהוצאת אםכי
 הגפרורי~

 כאילו ד~שיב דס~~ל ~שום
 א~~

 בהו

א~
 ה~פרית דהיינו אותו מדליק שהוא זה ~דבר ונמצא מכו~ה~ שהוא אלא
 הדק דהחוט באלקטריא משא~כ ~~יקר~~ אש בו היה כבר ~~~רורשבר~ש
 אור בו ממציאשהוא

 ~עיקר~
 ~ודם

 החו~י~ תבו~
 ~יכול כלל זרם ~ו אין

ל~רו~
 ה~לטר ~תוך היורד שהחוט חדש ~ק שיצא ~~שו ובפרט אור~ לה~~וות

 לה~~~~~
 ~נק~ ~~~ ~ו~א

 ~זה
 ולא הזרמי ה~ו~ ~הו~

 הנו~~לי ה~ו~
 ~~ו~ר~הוא

 האדמ~ א~
 ~ו ש~ין

 כל~ ~ר~
 ~~ובר ~אי~ו ~שעה

 ~~זה~ ל~ו~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

וא~~כ
 חו~

 ~~~י ~כ~ו ורק זרם שום מקודם בו היה לא הזכוכית ~בתוך זה
 דמי ~א או~~ בו ומוליד אותו ~~מם שהוא זרם בו ~כניס ה~וטיםחבור

~~יר
 ~~ להוצ~~

 ~ן
 לד~~ ~~ הא~ני~

 ז~~~ ה~~ב~ד

~~~
 דהנה בשבת~ האלקטרי המאור מנורת טלטול את להתיר נ~ל סב~א
 כ~~ד פ~ בסוף והראב~ד ~~מ~~~ם ביה פליג~ מוקצה ~לטול איסורבטעם

 בב~~ח ~ועיין ~ר~ב~ד לדעת מי~עיא ~לא ונראה ~ייש~~ה~ שבת~~
 סי~ רי~

 שכתבש~~
 ~א~

 ז~ל הרמב~ם לד~ת
 ~ע~

 זה
 ~יק~

 הוא דא~ור ד~~מא דס~ל
 ~להב~ נמי ביה אית אי אף באלקטריא דהכא י~~ל הוצאה~~שום

 שרי ~מ
משו~

 משום הוצאה כלל ביה משכחת דלא
 דא~

 יוציא אם
~ 

 לחו~~ המנורה
 כיוןמ~מ

 ש~~ובר~
 ~נשארו ה~וטים עם ~יא

 ~בועי~
 חשיב לא במקומם

 יכבה ~יד הלא ~~ו~ים מן ינ~קנה ואם הוצא~~ משום ופטור כללהוצאה
 אסרו דלא י~ל נמי הרמ~~~ם לד~ת ואף ~לל~ שלהבת יהיה ולאהאור

 אל~
ב~ה~~~

 כאן~ משא~כ ~מור ~ל~ול ביה דמשכ~ת

~~~~

 מוקצה דאיכא~~~ו שי~~ ~~ במג~א ו~ן סק~א של~ו ס~ ~~~~ז דמבואר מהא ע~ז להשיב
 ~שום היינו החולקים לד~ת ואף במחובר~ א~

 דאיד~ברי
 ל~

 אסור
 מ~ו~

 ~לא משום מוקצה כלל חשיב לא במ~ובר השתמשות
 מוקצה ~יסור ~אי~א מוכח עכ~~פ אבל מ~~~ דעתייהו ~עליםאס~י

 א~
 ב~חובר~~

ונרא~
 ד~~ דהת~ דמי דלא

 ~הוא זה
 ~~ת~~

 ו~יז מחובר ~שהוא ע~~ו בו
 אי~ור ~~יר ביה ~יי~אאותו

 מו~צ~
 ~וקצה חשיב נמי יתלש דאם ~כיון משום

 תנ~ק דאם בנ~~ד הכא משא~כ במחובר~ אף מוקצה איסור שפיר ביה חיילאלכך
המנורה

 ממקו~
 דלא נמצא תכבה ~יד ~בורה

 מ~~ח~
 טלטול אופן בשום בה

 דשרי~ודו~ק~ י~ל לכןגמור

~~~~
 ה~ור מנורת טלטול לאסור דאפ~ר לומר בר~יוני עלה

 ~שב~
 משום

 מנענע ~וא ה~ל~ול~~~י
 בזה ~מהר שהא ואפשר ההובלה ~וטי א~

 וע~~י אור איכא נמי טל~ולו דבל~ו ואף מב~יר~ וחשיב האלקטרי זרםא~
 לאה~ל~ול

 נ~תנ~
 אם מ~מ האור~ ~וף כלל

 אמ~
 ~מהר שהוא הוא

 מב~יר דחשיב י~ל ההזרמהאת
 ~שו~

 הזרם לאו~ו מתי~~ת דההדל~ה
 ~~ר שאל~י אמנם הוא~שגרם

 ז~
 ~רור זה ~~ר ~י לי ואמרו ממומ~ים

 אינ~ חיצונית ~נועה כי ~~ק שום בו ואיןהוא
 ~ר~יל מ~לכם ~ל כלל מ~~~ת

 וכלל~ ~לל האלק~רוניםשל

~~~~
 י~ דבל~~ה נ~ל

 להו~יח
 ~בכה~~~

 דאמרי בהא דהגה מב~יר ~~יב לא
 ו~מאי כ~~~ ד~ ~יצ~ במ~~ הרא~~ש ~~ז ~~ה מבעיר משום חייב בנרשמן המוסי~

 ~מאריך משום ד~ייב ~~מא ~והיינו וכתב ו~רי הבערה גרם רק ח~יבוהא
 כשיכל~ ~~~ הי~ בנר שמן נ~ן לא~ ד~ילו~ה~ע~~ו

 ~הוא ו~ה ~בנר ה~מן

דלו~
 כאילו הוי ואילך מ~ן

 הו~
 ול~אור~ ~~~ל~ ~~לי~ו~~

 מ~ום ד~~ל ק~ה

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

~ ~  הש~ןדחלק
 מת~ר~ הנוס~

 שמן מוסיף כשהוא מיד וא~~כ ה~ודם ~~~~ן מיד
 הנר~~ואבת~תוך

 כב~
 ולא בידים מב~יר שפיר ו~שיב ~נו~ף ~שמן גם הפתילה

 הוא הנר דאור כיוןגורם
 תיכ~

 דע~י ~יון ד~~~~~ ודאי אלא הנוס~~ משמן גם
 לא~עשיו

 נש~נ~
 דאינו הכא וכ~~ש מבעיר כך ~שום ~שיב לא~ האור גוף כלל

 אות~~ ממהר רק אלא זרם~וס~ף

~~~~
 לומר

 פלו~ ~ל~
 ב~עה הנר את ל~לטל אסרו ענין ובכל ב~קנתם ח~מים

 דלא ד~עמא לנר~ נר בין ~~ל~ינן ולא דולקשהוא
 ~לו~

 רק ~יי~א
 בזה היתה דלא כן ~ינו באמת אבל ~תקנה ~טלה לא ~הטעם~טל א~ אף ולכך ~ש~ת הדולק נר ~ל~ול על מיוחדת גזירה חכ~~ים גזרו היו~ילו

 ~ו~
 גזירה

 ו~~ילא נחמיה בימי עליהם דגזרו המוק~ות כל כמו הוי השלה~ת ~לא~~יו~דת
 גם ל~ל~ל~סור

 גזירת כל כ~~ו ב~יס מ~ום וה~תילה והנר ~~ן א~
 ~סי~

 לדבר
 בא~ר מ~~~~כ איסור~ ~ז~~ל ביה שגזרוהמוקצה

 האלק~~י~
 הני ~ל שייכי דלא

 ~~רי~ נראה~~מי
 וא~

 ~שום נמי דחייש יהודה לר~
 דילמ~

 דנק~ דבהדי
 לה

 כלל שייכא דלא משום באלקטריא כאן שרי נמיכבתה
 למי~~

 לכבוי~ הכא

~~~~
 זא~

 ל~~עשה ולא הלכה של פלפול ב~רך ~ק כתבתי זה כל כי למוד~ה
 ~~ותר שהוא הוא א~ת אפילו אם אףכי

 ~~~ור דחול כעובדין מיחזי מ~~~~
 זה שאין ~~מת הוא ה~לטול ~יתר כי ההמון שיחשבו לתקלה ל~~יחשואיכא
 ולכבות להדליק ויבואו גמוראש

 על גזירות להי~יף לנו אין כי ואף בשבת~ ג~
 איסור~~ בו שנהגו לישראל להם הנח מ~~מתז~ל

 כ~~~~~~~
 ~וא זה

 דוק~
 אם

 הודל~
 הודלק ~ם אבל ~עיו~~ט~ או ~~ת ~~רב

 דא~ור ~נראה ~~עצ~~ו ~ודלק אם ובין אדם דלקו אם בין ביוםבו
 כו~~ע~ ביה ד~~ודו שנת~אר וכ~~ו ב~לטול אף ואסור נולד משום בולה~תמש
 נולד ד~שיב ודאי הרא~~ד לדעתדל~~מ

 מ~ו~ וא~ו~
 דע~ לפי אף אלא מוקצה

 משנ~ה~~גי~
 הרמב~ם בדעת ~סובר

 ו~וצי~ עב~ דא~
 לית הא~נים מן אש

 באש דוקא היינו בדיע~ד~ ממנו ליהנות ו~רי נולד משוםביה
 ז~

 עשוי שהוא
 ~~מנו להדליקרק

 עצי~
 א~רים

 ו~שי~
 ~~ופו נהנין שאין כיון מכשיר רק

 ~נולדה ~ביצה דמי דלא ~יון ובכה~~~~~מש~
 ביו~~~

 ~~הבי~ה דנהנין
 ~צמ~

 לא
 ד~נאת כיון האל~טריא באור בנ~~ד ~~שא~כ נולד~ ~~~ום חכמים בי~גזרו
 ו~~מילא ~~וקצה ~פיר ד~שיב ודאי נראה הנולד הד~ר מגוף הואהאדם
 בטל~ול ו~סור להאור ~~יס משום ה~~נורה גםנא~רה

 ל~לטל ד~סרינן דהאנראה ו~~~~~ ודו~~ק~ לכו~~
~~ 

 ~הודלק המנורה
 ב~ב~

 נולד משום ויו~~ט
 היתה אם אבל ~~יו~ט או בע~ש דולקת היתה לא אם ~וקאהיינו

 דולקתביהשמ~~ש
 א~

 בו ו~ו~לקה ~זרה א~ מ~מ כ~ה~ שלאח~כ
 ע~י ביו~

 ~וקצה גבי דקיי~~ל דכ~~ו משום נולד~ כלל ~~יב לא עכו~~מ ~~י אוה~עון
 ש~~ ל~~י ~וק~הדאין

 ~ס~ ~~~~א כתב וכן ~ב~~ לח~י ~ולד דין אין ה~נ

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
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~ ~  דאפר ~ק~~ותק~~ז
 שהוס~

 ~ולד ~שיב נ~טנן דאם דאף ביו~~ט
~~~ ~~ 

 חזר
 ~~שו~ ש~יו~וחם

 ~ולד ד~ד~י אל~~א ~בת לחצי ~וק~ה דאין
 וצ~~ע~ כ~ןוה~~נ ~וק~~ ~כ~

~~~~~~~
 שהיתה ז~ו~ית דלפי~~ז צ~~~

 מאיר~
 ו~ח~~כ יו~~ט של בביה~מ~~ש

 ומ~ו~ה גופה ל~ורך אף בטל~ול היא דאסורה~בה
דכיון מ~ו~

 דהחו~
 הדקיק

 ~~~ו~~
 היה

 ב~י~ש~~~~
 למת~ת ונה~ך נתקרר ו~כשו אש

 אפר ~~ו הוי~שו~
 נול~ דחשי~ ~יו~~~ ~~ו~~

 מ~ו~ ~אן~ ו~~~נ
 ד~ם דכ~~ו

 ה~ו~הו~~
 ~~~נ ~נ~תנ~~ מפני ~ולד ~~י~ ביו~~~ ו~~לבן

 כ~פק~
 ליבונו ~~מ~ו

 כל ~שי~ דלא נ~~ה זה ו~יהו ד~~~נה~ כיון נולד ~~~~~~ב ~ריךנמי
 בשעה ~~ ~י שבתו~~ לה~ו~~~יס הז~ו~י~

 שהו~
 אין ~ז ~~~בה ~~~א~~~ דולק

 יו~ר~~וב ~~ו~
~~~~ 

 ~~~וכית
 ~~ ו~~

 ~לל
 ש~

 ~ לאיסור~ שמלאכ~ו כלי כל כ~ו בט~~ול היא ו~~ו~רת שב~ו~ההק~ן ה~ו~ ~ח~~ הז~ו~י~ ~ל על ~לד

~~~~
 ~~ד~ינן מ~י דלפי נ~אה

 ~וקצ~
 ד~ין ד~~ו ~וק~ה לש~ר דנולד

 בביהשמ~~ש דולק הנר ~יה ~~ם נראה נולד~ ה~~~ שב~ ל~~י~וקצה
 כ~הוא~~כ

 ~ו~~
 ול~דליקנו ל~~ור

 ל~~~ ~ני~
 ה~צאת א~ר דלא ~ר~~~ד

 אם כי ביו~~טאש
 ~~~ו~

 נולד
 וא~~~

 אף מו~ר ממילא נולד חשיב דלא ה~א
 דא~ נא~~~ וא~להדליק~

 זה ו~ין א~ר אש דחשיב משום נולד ~~יב בכה~~ג
 אתמול דולק ~היה אשאותו

 ול~
 וחזר ~נת~רר לאפר דמי

 והו~~
 דלא

 וצ~~ע~ לטלטל~ גם דאסור נראה א~~כ א~~יתי~ מילתא כ~~כ~~יב

~~~~~~
 דא~ ~~תבא~

 הנולד ~אלק~ריא
 ו~סור ~~ור ~נילד הוא הרי ביו~~~

 בו ולבשלל~~~~ו
 י~

 דינו ~~ה לדון לנו
 הנאה ~ענין ~~ א~ ש~

~ל~
 ~~שה ~~~י

 ב~ו~
 ע~~י שלא בו ולאפות לבשל ~ותר א~ ~גון הנולד

 ~~ותר ~ם ו~ן האש~ ב~וף~ל~ול
 ~יה~ו~

 ו~קירה נולד~ ~~וא כיון ~~אורו
 נולד ~אי~ור דוקא לאו ~י~זו

 א~~
 ~וקצה~ אי~ו~י ~כל

 הר~~~~~~~~
 ד~רים מ~צת לטל~ל חכמים ~סרו ~ הי~~ב ~~ת מה~ בפ~~~ד

 כדר~בש~~
 ומה א~~רו זה~ באיסור נגעו ~~ה ומפני ב~ול ~ושה שהוא

~~
 הזהירו

 נביאי~
 יהא ~לא ו~וו

 הילוכ~
 שיחת ולא בחול כהילוכך בשבת

 כטל~ול ב~בת ~לטול יהא שלא ק~~ו ד~ר~ ודבר שנאמר ה~ול ~~י~תהשבת
 ל~ינה מפי~ה כלים ולתקן ל~~ביה ויבוא ב~י~יו ~ול כיום י~יה שלא כדיבחול
 ~~ביתאו

 לבי~
 לה~ניע או

 ~~ני~
 בביתו ויושב בטל יושב הוא ~הרי בהן~ וכיו~א

וי~~~
 שלא ונ~~~א בו שית~סק דבר

 שב~
 ו~וד י~ו~~ למ~ן שנ~מר הטעם ו~טל

 בהן שי~עסק א~~ר לאיסור ~~~ל~כתן ~לים ויטל~ל~~יבקר
 מע~

 לידי וי~וא
 שמק~ת מפני ועוד~~לא~ה~

 הע~
 ~ובתי~ ה~ י~~יה~ ~~ל קרנות ויו~בי ה~יי~י~~~ון י~יה~ ~ל בטלין אלא אומניות בעלי ~ינם

 ~~לאכה
 ו~~

 ~ו~ר יהיה
 ~לא נ~~~א הי~~ים ~~אר ול~ל~ל ולדבר~הלך

 ~ב~
 ~~רים ~ני~ר~~ומ~ני שביתה

~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 
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 וא~רו ה~ל~ול באיסור נגעואלו
 של~

 ~~ם ~צריך ~לים אלא בשבת אדם י~לטל
 הראב~ד ובהשגותעכ~ל~

 הוסי~
 צורך לאו טל~ול א~ו א~רו ~וד וכתב~ ע~~ז

 כלים שלשה ש~מרו זו משנה נשנית חכליה בן נ~מיה בי~י ועוד הואהוצאה
קטנים

 ני~לי~
 ש~סרו מה בטלטול אסרו ההוצאה תיוב מפני כי נמ~א השולחן ~ל

 עכ~ל~ להוצ~ה גדרשהוא

~~~~~~~~
 דבביצה דאף

 ד~
 לאו טל~ול אטו בג~~ אמרו ק~~~ד~ ובשבת ל~ז~

 וכל הוא טלטול ע~~י הוצאה ~תתלת שם ופרש~י הוא הוצ~הצורך
 מ~~ הוצאה~~ ~~שום אלא אינו שגזרו~ה

 אפש~ר
 ד~רמב~~

 ~פירוש ליה ניחא לא

ז~
 עליהן ונמלך לזוית מזוית ~פצים דהמעביר ספרא כרב קי~~ל דהא משום
 איסור גזרו איך ו~~~~ לכ~~ ר~שונה משעה ~קירה היתה שלא פ~ורוהו~יאן
 והלא הו~אה משום~לטול

 א~
 כיון ~טור נ~י יוציא אם

 של~
 ~~~ה עקירה היתה

 בזה ו~יין לגזירה~ ~זירה רק הוי מ~מ מדרבנן עכ~~פ ~סור ואף לכך~ראשונה
 הוצ~ה ו~א דה~~פ בג~~~ אחרת כוונה הרמב~ם ~פרש ולכן וצ~~ע~ שמת אורבס~
 ה~ורה ~תי~ה וא~י~~ה דאוריי~א ~לאכה דחשיב~יו~ט

 הוצא~ א~
 ולולב ק~ן

 כיון מלאכה~ חשי~א דלא הוצאה ~חלת רק שהוא טלטול על ל~יגזר אפ~ראיך וא~~ שרי~ קצת צורך ליה דאית ~יון דמ~מ ~~שום והיינו או~~נ צורך חשיבדלא
דחזינן

 דהוצא~
 ~~ס ד~א נמי ונראה או~~נ~ ל~ורך שלא אף ביו~~ט ~~ותרת עצ~ה

 הוא~ הוצ~ה ~~~שום~ לאו גופא ~וטל~ול שלנו ה~פרים כגירסת ב~~~~הר~ב~~ם
 אחרים~ ספרים ב~ם הש~ס בגליון שנדפס כמו הוא הוצאה ~~צורך~~ לאו גרסאלא

 כן~ היתה נ~י הראב~~ד דגירסתונראה

~~~~
 טל~ול את לאםור רק מספיקים והראב~~ד הרמב~~ם של הטעמים

החפצי~
 לאיסור~ דמלאכתן הני או ויו~~ט ~שבת כלל לו ~ריכי~ שאינם

 צמוקים כגון המוקצה את לאכול דאסרינן בהא צ~ע עדיין ~~~מאבל
 יומא~ ל~ולא אי~קצאי לביהש~~ש ~איתקצאי כיון משום דאסירי ביו~טשנתיב~ו וגרוגרו~

 ב~וקצה וכן בביהשמ~ש~ חזי הוי דלא משים דחזי מידי באכילה למיסר האומנלן
 ~שום כבה שכבר ל~~ר אף בטלטול דאסור שבת מערב שדלק נר כגוןדטלטול

 הא~ ומנלן דאיתקצאי~ מיגו אמרינן בידים ד~תיהדכיון

~~
 יש

 להרגי~
 ארי~ו~ שבכל הרמב~~ם בלשון כאן

 כאן זכר לא המזוקק לשונו
 מוקצה שםכלל

 ו~~~מ~
 וכן ל~ורך שלא כלי דטל~ול

 ~ל~ול~
 ש~~לאכתו כלי

 הרמב~ם בלשון יותר היא מפורשת זו והרגשה ביה~ נג~ו מוקצה ~דין לאולאי~ור
בפ~~א

 ~היו~~~
 לטלטלו ~אסור ~~ו~ל ~ וז~~ל הי~~ז

 בשב~
 אלא ביו~ט לטלטלו א~ור

 שאין מה ביו~~ט ויש ביו~~~ מותר בשבת שמו~ר וכל בה וכיוצא אכילהלצורך

~~~~
 איסור

 מוקצ~
 ~סור ש~~וקצה

 ביו~~~
 ל~דיא אל~א ע~~~ל~ ~~בת~ ו~~ותר

ד~י~ו~
 ~ל~ול

 כלי~
 ~לא

 לצו~~
 ח~י~ לא לאיסור שמלא~תו כלי ~ל~ול או

 ~לל

 ודו~~~ ש~ת בהל~ ~~תב כ~~ו הוא דאסור וט~~א~וקצה~
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 מוקצה ~כמים דא~רו ד~~מא נראה
 באכיל~

 ~יל שהבאתי כמו הוא
 דברו לא עי~ר ו~ל ~ שכתב ביצה מס~ בריש במלחמות הרמב~~ןד~ת

חכמים
 במוקצ~

 למחר יצ~רך ולא מ~יו~~ט צרכיו לעצמו ו~מין שי~רור ~~י אלא
ל~~וח

 בס~וד~
 עכ~~ל~ לו ה~סורין ט~ול או מלאכה בה ל~שות יבוא ~~~א

 ~אכילה דאסרוהווכיון
 מ~יל~

 ב~לטול אף אסור
 ~ש~

 ~זי דלא מידי ~~~ל~ל
 דכל דוהכינו אקרא רבנן אסמכינהו אכילה לענין ש~זרו זו ד~זירה ונראהלי~
 בשבת דמי~ל~ידי

 צרי~ ויו~~~
 ~ומך אדם יהיה ~לא כדי והיינו מאת~ול~ הכנה

 ~לדעתו
 דב~

 כ~ין מוק~ה חמירא ולכך ~תבדה~ למחר דשמא לו מזו~ן ~~ינו
 נר ~~ון מוקצה ב~לטול וכן~אורייתא~

 בביהש~~~ ~דל~
 ד~~ט נמי נראה

 אדם יטלטל שלא איסור ל~זור ראוי היה הדין דמן ~שום~אסור
 שו~

 בשבת דבר

ויו~~
 ~צבור רוב שאין מ~נ~ ~לא מקומות בכמה ~~~ו~ש כ~ו

 י~ולי~
 ל~מוד

 ומשו~ שאסרו~ מה ואסרו ~התירו מה התירוולכן ב~
 ה~נה דין נמי גז~ו כך

 טלטוללענין
 ~עכ~~~

 דבר כל
 שמשקד~

 משום ב~לטיל אסור היה היום עליו
 משום בשבת~ לכ~~פ נתירנו שלא מיניה ד~תיה דא~צי משום אואיסור

 יכולי~דבכה~~
 בה לעמוד כבר

 דל~
 ~ו~ ליש~ר~

 אלא ה~~ת בתוך טלטול
 ב~ל~ול רא~י שהיהמה

 השב~~ בת~יל~

~~~~~~~
 אסור דמוקצה להוכיח יש דלכאורה ניחא

 ~מאי שרי ~אי בהנא~
 ~שום באכילה דאסירי נהי ~שבת דאחזי וגרוגרות צ~ו~ים לטלטלאסור

 ~~~~הכנה~
 נינהו מוקצה לאו א~~כ מהם לי~~ות ~רי דאחזי בתר ד~כ~~פ כיון

 ולא לאכילה דקי~מי הני דשאני לו~ר ודוחק ~רי~ויהיה
 חשיבי ולכך להנא~

 בתחילת מוקצה שהיו בשמים דלפי~~זמו~~ה~
 ~~שום ~~לטול לישת~י השב~

 ~ה~ להרי~ דש~ידכיון
 ס~~~ב ת~ט~~ו ובס~ סק~~ ת~~~ו ס~ במג~~אועיין ~~ל~ול~ אף ~ותר ויהיו מוקצה כלל חשיבי לא

 ובשו~~~
 ט~~~עיף ש~~~ ~~ הרב

 אב~
 ה~נה דשייכא דאמרן מאי לפי

~~ 
 ~פיר ני~א טלטול לענין

 דאפ~ר לחקור יש ~דיין אולם בטלטול~ א~ור מ~~מ בהנאה שרי ~ידאף
 יהיה שלא כ~י בהנאה גם לא~ור יש דה~מב~ן~עמא דמש~~

 סומ~ אד~
 ~ל דעתו

 לא או לו~ מזומן שאינוד~ר
 ותו בהא ס~י ~כילה אםרי דכבר ד~יון משו~

 ~ וצ~ע~ להכי~ חיישינןלא

~~~
 בכ~ה המ~~~א

 בפסחים התוס~ דמדב~י ~~~ומו~
 ד~

 בד~~ה ~ כ~~ו
 חד~

 הקשה ~ שם התו~~ ~ז~~ל בהנאה מותר ד~וקצה דסב~י ~ו~~יות~
 ~בח יש נימא ואמאי בשבת ואפ~לו יאכל ב~וגג בשבת המבשל ~~ אהרןהר~

~וקצ~
 ~נאה ~איסורי אלא שייך דלא ר~~י ואומר הן~ מוקצ~ן דגחלום בפת

 אך בהנאה~ שרי דמוקצה משמע הרי ~כ~ל~דוקא
 תמ~

 ~גמ~ המג~~א ע~~ז
 דאית לרבה אביי התם דפריך ~ מ~~זפסחים

 לי~
 המ~של דתניא מהא הואיל

 הנ~ה~יד
 חמש לו~ה ואו~~ו ~יו~~~ ~ח~~

 לו~~
 ~י~~~נ מבשל מ~ום

 ~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~י~~~
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 הואיל ליחייב לא אהבערה הואיל א~רינן ואי הבערה~ משום ולוקה ו~ו~ביו~~~
 בגמ~ התם ומ~ני לצרכו~ ליהדחזי

 אל~
 מוקצה~ עצי ועייל הב~רה אפיק

והא
 ה~~

 דלא
 ~כי~

 נהנה ~ק אלא ~וקצה ל~צי
 ~~ישול~

 אסור וא~י~~ה
 סק~~ט שכ~~ה ס~ ב~~חה~~ש ו~יין בהנא~~ אף אסור דמוק~האלמא

 בש~ שהבי~
 דלוקה בפ~חים ה~מ~ ד~ונת ~~שה חמד~~

 משו~
 הנאה ~שום זה ~ין מוק~ה

 דהא עליו לתמוה יש ול~אורה ~~וקצה~ טל~ול משוםאלא
וא~~כ ביו~~~ איירי ה~~

 אפש~ אי~
 טל~ול משום הוא דאסור דטע~א לומר

 מוקצ~
 ~תבו והא

 ~מ~התום~
 את לטל~ל דשרי הר~~~~~ם נמי פ~ק וכן ביצה במ~~ פעמים

ה~~וקצה
 ביו~~~

 וב~למא הוא~ או~~נ ~ורך לבשל כדי נמי והתם או~נ~ לצורך

 אם ~י ביו~~ט מוקצה ש~י דלא ניחא הנאה מ~ום הוא דאסור ט~מאאי
 הכירה אפר שמסלק כגון א~ר~ מדבר ליהנות כדיטל~ול

 לאפות ~~י ביו~~~
 א~לפש~ידה

 ל~
 כמו דח~יב המוקצה מגוף ליהנות

 אכיל~
 כ~ו דאסור~ מוק~ה

 ש~~חת ~שום ה~ירוה ולא מוק~ה ~~שום באכילה דאסורה ~יו~~~ שנולדהביצה

יו~~~
 אלא ~סור לא אי אבל כאן~ וה~~נ ואו~~נ

 ~שו~
 קשה~ טלטול

~~~~
 ביו~~ט ה~~וקצה את ל~ל~ל ד~~ותר א~רו דלא ~לל ק~ה דלא נראה
 א~ור לא ד~וק~ה ~פ~~ים ה~מ~ ~~~קנת לפי אם ~י או~~נל~ורך

 ד~~~~ ~אי לפי ~בל ~דרבנןאלא
 ~פיר א~ור דאו~ייתא הוי מוקצה ד~ל~ול

ביו~~ט~ ~~

~~~
 שו~ דאין הוא ודאי מוקצה ד~ל~ול נראה

 ~~דאורייתא~ דא~ור לו~~ר סברא
 דמוקצה שבג~~ הס~~ד ל~יואף

 דאוריית~
 ~~שום ד~~ור אכילה ~ענין דוקא היינו

 מא~מול~ הכנה בעי ו~ו~~ט בש~ת ~מי~ל ~~ידי דכל מיניה דילפ~ן דוהכינוקרא
 ועוד ~כנה~ דין ~לל ביה שייכא דלא ~~~תבר קרא ביה איירי דלא טל~ולמשא~כ
נראה

~~~ 
 תרצה אם

 ~ל~ול הס~ד ~לפ~ ולומ~ ל~~ו~
 ~~ור נמי מוקצ~

 ~~אתמול ה~נה בעי ה~~נ א~ילה לענין הכנה דמ~רכינן ד~מו ~~~ום~דאורייתא
 ~ל~ולל~נין

 מ~~~
 מאת~ול~ ה~נ~ טפי דבעינן הנאה לענין הוא כ~~ש דל~י~~ז נלענ~~ד

 יש ~פיר דהו~אה דררא משום דרבנן רק הוי מוקצה טל~ול אידבשלמא
 דטלטול מ~ום ~~בהנאה ~פיב~~טול ~ומר~

 קרו~
 אינה נמי והנ~ה להוצאה~ יותר

 ~~נה משוםאסורה
 משו~

 ~~שמע דו~כינו דקרא
 ולא א~ילה לענין דקאי יות~

 ~~שום התורה ~ן הוא בטל~ול אסור דמוק~ה דטע~~א אמרת ~י אבל~הנא~~
 כ~~ש טלטול לענין ~~א~מול הכנה מ~רכינן דאי ו~אי נראה דוה~ינו~קרא

 לא~ילה~ יות~ ד~מי הנאה לענין ~~יד~~רכינן

~~~~
 ~קיי~ל ל~תר רק הוי ~הנ~ה ~ותר דמוקצה התום~ דכת~ו דהא לומר

~~וק~~
 א~~ מדר~נן~ רק אסור

 הוי דמוק~ה בגמ~ ~ם ה~~ד ל~י
 שם השיג יפה זו סברה דעל בהנאה~ ~ם א~ורדאורי~א

 ה~~חה~~~
 דמ~תברא

 מדרבנן לדידן אסור דאורייתא הוא ד~~וקצה הס~ד לפי מדאורייתא דאסור~מאי
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דאין
 וא~~ ל~לק~ ~ע~ שו~

 ~~כ
 דהשתמשו~~ צ~~

 מוקצה ~ל בעצים
 מ~נ~ אסו~

 ומוכ~ ה~וק~ה~ ~ן ~הנה~הוא
 בהנאה~ אסור ~מוקצה ~פיר

~~~~
 הא~רו~~~ גדולי ~ל

 ~ינו מוקצה דלעולם לחלק בזה הסכי~ו
 א~ו~

 כדי עצמו המוק~ה ב~וף מ~שה ל~שות ~~מים ~~רו ו~~~~מב~נאה~
 ל~נא~ו ~ול~ש~מש

 משו~
 אכילה ~מו חשיב להנא~ו ~מוקצה ב~וף ~הש~מ~ות

 חשיב דביעורן נראה להסקה ד~יימי ~צים ובפרט ~~~~ול~ הכנה דוקאדב~ינן
 הקד~ה את סומ~ין אין ביצ~ במס~ נ~~י ~~נן אכילה~~~~ו

 ותמה ביו~~~~ בבקע~
~~~ז

 והל~ המ~~ש~~
 או~~נ~ לצורך שרי ביו~ט מוקצה ~ל~ול

 ות~~
 דה~~מש~~

 המוק~ה ~ן ליהנות אבל ~ייש~ה~ כאכילה חשיב מעשה ~~~י ה~וק~הבגוף
 שרי שפיר מ~שה בלא דממילאהנאה

 מגו~ א~
 ~~~~~~א הי~ב בזה ו~יין המוק~ה~

 שם היטב ועיין ~ק~~~ו~ תק~~ט סי~ סקי~~~ תק~~א ~י~ סק~ט ~כ~~ה סי~ובמחה~~ש
 ובמ~ה~~ש ~~~~ג תק~~זב~י~

 ש~
 ~ן ליהנות דאסור הוא המג~א דד~ת שכתב

 בהנא~ אףה~~וקצה
 וצ~~ע~ המוקצה בגוף מ~~ה ע~~י ~לא

 ש~צאו ה~תי~ות ~ל את בזה לה~יג אמרתי נ~ון בבירו~ זה דין לברר~~~~

 כך ע~~י ולבוא זה בנדוןהא~~ו~י~
 לע~~

 השוה~
 א~

 לבאר החילו~י טרם
 ק~~ה~ הקד~ה להקדיםנ~~ל

 דא~
 ~שיב לא מ~מ ~הנאה א~ור דמוקצה נא~ר אם

 ה~וק~הדבר
 ויו~~~ ב~ב~

 אל~ נםך~ ויין ~רלה כגון אי~וה~~נ שאר ~~ו
 זה

 ~יקר אלא ה~ותר~ ~דבר מוקצה ~שיב כך דלענין פקפוק שום בלי הואודאי

ה~פ~
 קדרתו א~ ~ב~ל שהוא ~גון ~מוקצה מן נ~נה ש~ופו ~הנאה הוא

 ל~~וקי איכא ~הא מוקצה של הנר לאור מת~מם שהוא כגון או ~וקצהבעצי

משו~
 ~בר דכל די~ל

 ~~ו~
 אסרו~ו מוקצה

 בה~א~ ח~מי~
 ~גוף

 ויו~~ בש~~
~שו~

 א~יל~ דל~נין דכ~ו
 א~ל הגוף~ הנאת לענין ה~~נ מ~תמול הכנה ~צריכו

שאר
 ~~בו דה~נה ט~מא ~לל שי~~א ~לא טלטול לענין י~ק ד~רי~ ודאי ~נ~ו~

הר~~ב~~~
 ו~ר~ב~~ד

 פ~וט~ ו~וא אחרים~ טעמי~
~~~~

 ד~ ~ב~
 תני~ כ~~ט~

 ש~ ופריך כלים בשברי מסיקין ואין ~כלים ~סי~ין
 אדליק ~יב~~~

 פורת~ ב~
 קמהפך~ באיסורא קמהפך וכי כלי ש~ר הו~~ל

 ליה ק~יא ~לא המו~צה~ מן ליהנות איסו~ דאין נ~~ל מ~אן ~ הר~ב~א ע~זוכ~ב
 בהו ~י~פך היכיאלא

 ~לו~~
 בהו מהפך לא אי הא ל~ל~ל שאסור

 א~
 פי על

 ב~ך אין בו מ~בשל~התבש~ל
 כלו~

 ואפילו לא~לו או ל~לטלו א~רו ~שלא
 לסמוך או ה~לקה כגון בידים בולהשת~ש

 שאינו ב~קו~ו ואפי~ המטה כר~י ב~
 הכא ~שאני תדחי אא~~~ דמי~ שפיר ממילא הבאה ~נאה אבל ומ~לטלו~~זיזו
 הא אי~ורא איקלידמיקל

 ~מוקצ~
 ~י~ר~ נראה והראשון לי~נו~ א~ור ב~~ן

 דבר דכל בה נ~עו ביטול מתורת לא מוכנים עצים ~ליהם מרבה דאמ~ינןו~א
 צריך ~לא לבטל צריך אינו הכא אלא ~~ל~ אינו תשמישו ~שעת וניכר ~עיןשהוא
 כ~טל~ל יראה ~לא כדירוב

 האיסו~ ~~
 וכי בהיתר כ~טל~ל אלא

 ~~טל~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~ל~~~ש~
 ~~~ל~ הצד ~ן כ~~ול

~~~~~~
 ~~ז ~מה ~ו ~~ יהודא ~ן

 ~~ ~~~~ ד~ ביצ~ במס~ ה~~ פריך ~אי ~~~
 ~ן ~~שרו ~י~ ~~~ר

 ~תו~ ~ד~~
 ~~נור

 ~~ב~
 מו~~י~ ~צ~~~ליה~

 ו~~י~ן
 ו~

 אין
 ~בטל~~

 ~רשב~א ול~ב~י לכת~לה~ איסור
 כאן אין~~א

 ד~
 ~ו~ דאי ~ל א~~רין ~~ול

 הא ~וקצה הנאת
 הר~ב~~ לד~~

 ~~~ משו~ וא~ בהנ~ה~~ות~
 ~לטול

 ~ב~
 לדין ~לל בעינן לא ~~י המוקצה

~~ול
 ~ר~~~~ לד~~

 מ~ו~ הו~ ~~י ו~~~א
 ~~יב

 ~~ל~ו~ ~
 ~כתו~~~ ~צד ~ן

ול~נ~ד
 ~רא~

 הרשב~~א בכונת הי~ב דק דלא
 דה~

 אם כי שרי דלא להדיא כתב

~~~א~
 ה~ם כ~ון דו~א ~היינו ~~ילא ~~~ה

 ~~תחל~
 הכלים היו ~~~קה

 ו~כךש~~י~
~~ 

 ~י ~~יד
 ~ורת~ ~י~ א~לי~

 שלאח~כ ו~הנאה ~לי~ ~ברי הו~ל

 הנולד מן כבר~וי
 אם ~ש~~כ ממ~~א~ לו באה זו דהנאה ~~ום שרי ~~

~~יקר~
 בהן מתעסק והוא התנור לתוך ~וקצה עצי נ~לו

 ב~ונ~
 ברוב לב~לן

 ולה~יקן מוכני~~צי~
 ~כה~~

 של הנאה אי~ור וד~י איכא
 השתמשו~

 ב~וקצה
 ~פיר~ ה~~~ ו~ריך ברוב~ דב~ול ~~מא ~~~~ א~א ~רי לאול~ך

~~~~~

 ~יצה ל~ס~ ~~ש~~א
 ד~

 ו~סתברא וכו~~ והא בד~ה שם וז~ל ד~
 ~י~ול אין ~כירן~ הא שנ~ערב ל~~ר ה~י~ור ~~י ~כ~ ~אינ~ד~ו~א ~י~

 בי~ אמרינן ולא ל~ין הניכר בד~ר בי~ול שא~ן להןמועיל
 מהפך קא בהתירא

 בהי~ירא לא~וכי ~~~~דאי
 בל~ו~

 האח~ונים זה על ות~~ו ~כ~ל~ איסורא בלא
~~וא

 סות~
 ~אף ד~יירי שכתב ש~ת ~~~ ~~ו ד~~י ~ת

 ~~ו~
 ולפי ו~י~~~ ב~ין

 שפיר ב~ינן ול~ך הנ~ה איסור לענין איירי ביצ~ דבמס~ ~שום ני~א~ברינו
 הרשב~א ד~לשון ואף דבי~ול~ ל~עמאדוקא

 ~שמ~
 איסור ~ענין דאף

 דמילתא ~לרו~א אפ~ר ~~מ דבי~ול ל~~~א נמיב~ינן טלטו~
 ואשמעינן ~~י~ נק~

 ו~~שר ~~וקצים ~~צי~ א~ ~לל ~כיר אינו אם אףד~רי
 ~טל~~ ~הו~

 ~ותם

 ~שו~ דאי שרי~ ואפ~ה עצ~םבפני
 ~~~א

 ד~ל~ו~
 דלא נראה הצד ~ן

 ~האי~ור כגון ~ו~א ~לא~~י
 הו~

 ד~~ ו~יכר~ ~~ין
 שמא ~יי~ינן ני~ר ~י~ו

 ~וא ~לטולו~יקר
 ~~ו~

 ~~וקצה~
 וא~

 ד~שיב
 ר~

 ספיקא
~~~ 

 ~בי ~י~ל הא
~ו~~~

 ~~רא ~ו~~י צריך ~בת ב~ס~ ה~~~א דלד~ת צ~ל וע~כ א~ור~ ~~פי~ו
 ~וקא דמיירי~התם

 זהיר להיות ~פיר וי~ול ניכרים ש~שברי~ בכה~~
 ~ל~ולו שעי~~

 יהיה השברים ו~ל~ול הנו~פים ב~ציםיהיה
 ר~

 ד~~רא ~היא משא~כ ~צד~ ~ן

 צרי~ ~בלא~~ כיון~יצ~
 דמיירי התם לאו~~י

 ~ו~~
 שפיר שרי ביטול ~~י

 כלל~~טל
 ע~

 כיון ק~הפך ~איסורא ק~ה~ך כי דיל~א חיישינן ולא שירצ~~
 ה~ר~ ~~~יב כבר~נתב~ל

~~~~
 ~ו~ר הוא ~ב~~ובו~יו הוא ו~אי זה

 א~
 אי~ור ~יטול מצינן ~לא ~~~~~ ~י~ ב~ו~ת ~~ל ~~~~או~~~ל שבת~ למ~~ בפירו~ו דבריו

 ני~~
 ~ית~~תו~

 ~ל ~ני~י~ ב~ני ~~א
 בדאוריי~א ~י~ר ~~~ שאין דבריה~

 ~ל~ ~גו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

~ון
 לאר~

 ב~וק~ה וכן ~~
 ~ר~

 ביו~~~ התנו~ לתוך שנשרו ~ע~ים ש~יפ~ו
 ד~רבה

 ~~~יקין ~~י ~דליקין במה בפ~ ~אמרו וכאותה ו~~~יק~~ ~וכ~י~ ~~י~עליה~
 ~ברי הו~~ל פורתא בה דאדליק כיון דאקשי~ ~לים ב~ב~י מ~יקין ואיןב~לים

 קא ~כיכלי~
 מהפ~

 ~איסורא
 ק~

 ~תנא כרב ~יה ד~ב~ד ופרקינן ~הפך
 שנ~רו ע~י~ ~~~נא~ב דאמ~

~~~~ 
 ~~~ור

 ~יו~~~
 ~כ~~ל~ ומסיקם ~ו~נים עצים עליהם מר~ה

 דפריך אהא ביצה ב~~ס~ האחרונים ~תמהו ~~ה יתישב דב~ינו~~~~~~
 הת~

 מר~ה שהוא מה מהני ד~אי ~~ת~ה ארב~ג~~
 עליה~

 ~צים
ו~לא מו~~י~

 הו~ ד~יל~~~~
 בטיל ולא

 א~
 ~~יתי~ ה~כי מילי הני בג~~~ התם ומשני בדרבנן~

 ה~א ~~~~יהלאיסו~א
 ~יקל~

 ~אי ~ה~י ~אי ד~~מ ~~~ז ותמ~ו איסו~א~ ק~א
 ~י~ו~ ל~ני~~~~~

 מהפך ש~וא בש~ה ו~א טלטול
 ~ה~

 נ~רפו ולא בעין הם ~~~ין

 אי~ור ד~~נין ני~א ~ב~ינו ~לפי לב~וף~ קלא ד~~קלי מ~ ~~הני מאי וא~~~~ו~
~ל~ול

 י~ד ה~צי~ ~ל את ~~טלטל שהוא ~גון שפיר לאוק~~י איכ~
 דח~י~

 ~לטול
 דא~~רו ו~א ~~ד~~~ן

 ~~~~~ ש~
 מ~ו~

 דוקא היינו ~י~ול
 ~שו~

 איסור
 הנא~

 ~ן
 ד~נאתו ~יון קלי ד~קלי ט~מא ~~שום שפיר וש~י ה~~י~ ~~~ר~~ת ~~יינו~מוקצה

 ו~~~ע~ ~~י~ה ~הר~ב~~א דלא הוא ~פי~~ז אך ~~~יפתם~הו~

~~~~
~~~~ 

 הר~~~
 כ~ב ב~~ה ל~~~~

 הגמ~ ד~ושי~ ש~
 וה~

 איסו~ מב~לין ~ין
לכת~ל~

 הי~נו
 ד~יו~~~ ~~~ו~

 והמגיהים לב~ל~ א~ור
 שבדפו~

 וו~לנא
 וצ~~ע~~~ אסור ב~ול אפ~~ לכתחלה איסור דלב~ל מובן ~א~~ו ו~תבו~ ~~~זת~~~ו
 ד~יבר ~י~~ל ~~~לוהיה

 הר~~~
 כלל ~~י~ים אנו אין מוק~ה טלטול אי~ור דלע~ין

 הצד~ מן טלטול ד~שיב משום הרשב~~א שכתב ~מו הוא דשרי והא דבי~ולל~~~~א
ו~~נ~ן

 ~נא~
 ~~ו~ר נ~~ ~~~ל ~ו~~ה

 הר~~~
 ~י~ור כלל דלי~א

 ~נא~
 ~מוקצ~~ מן

 למ~~ש ~יא ו~ו~תו ביו~~~ ביטול אי~ו~ ~שום דוקא הוא ~גמ~ ~קו~י~ פי~שול~ן
 דעת סקי~~ד ש~~~ג ~סי~~~~~~~א

 הת~~~~
 אי~ור לבטל ~~~ור

 מ~ו~ בשב~
 ~אין

ל~
 מן ~~לטול ע~ים ל~ני הרביי~ ~~~י דמשוי דמ~י ~~~י ו~ובר מזה~ ~דול ~יקון
הצד

 אין אמרינן דכי ~~מ~ שפיר ~ר~ו וע~~ז ביו~~~~ ו~סור ת~קון ~~ו נ~~י ~שי~
 לא מדר~נן אלא ~~ור דלא דהי~י ~~שום מבטלינן בדרבנן אבל ~ד~ורייתאמב~לין
 ה~ומאה בולד שנט~~א דכלי י~~~~ דף ביצה במ~~ ~~י~א וכהא ת~קון~~שיב

 ד~וריי~א תיקון ~אן דא~ן ~~ון ביו~~ט או~ומ~בילין
 ~~ן~ ו~~~~

 ~דול~ ~~י~~~~~~
 חדא הר~~ח~ ב~ונת ~ן ~פרש ~יא

 ד~סתבר~
 דמתיר דמאי

~ל~ו~
 ה~צים

 מ~מ~
 ~~ד למן טל~ולו ד~חשיב א~ר ~בר

 ~~~~ ל~
 ~לל

~יקון
~~~~ 

 שלא
 תיקון שום ~כך נ~~~

 בג~~
 המוק~ה

 ~~~י ו~ו~~ ~~ו~~ ו~ו~
 ולא ותי~וק כ~ר ע~~י ה~~ת א~ ל~ל~ל דהתי~ו~הא

 א~~א ~לל~ ב~~~~ הת~ פ~י~
 ד~ריך ~א שפיר א~י לא דלפי~~ז ועוד ~יקון~ ~~~ב לאדהא

 הת~
 מהא ~~~~

דד~י~~~מ
 ל~

 ול~ירוש ב~יל
 ז~

 כלל~ ~ושיא זה ~ין

~~~~
 נ~~~

 ~דבריו א~רת כונה
 והו~

 כמו שפיר סובר ~ל~ול דלענין
 ~~מרן~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  רק ~יא ~גמ~וקושית
 משו~

 וסובר ~נאה
~~ 

 ד~~וקצה הר~~ח
 א~ו~

 בהנאה
בגמ~ ~ד~וכ~

 פסחי~
 ~~בוא~ אף ע~~ב~ ~~~~ז

 ~~א אסו~ דמוקצה ד~עמא ~ם
 ~~שו~

 דררא

דל~
 לי~ראל ~~ו~ר מן ישר~ל ~~~~~ש~ה התם~ אית~ דהכי ~~לאכה~ כל ~עשה

 ~ו גרם גו~ו שאי~ור ~יו~דט~ל ~~ א~~ר~ המוקצה מן יביא לא י~ול הט~ל ~ן נסכים ~~יאין אין אמרומכאן
 כ~ ~~

 ~ו~ו ~איסור ~~ר
 ג~~

 יצא ~ו
 איסורי כל והנה ~ו~~~ ג~ם א~ר דבר אי~ור לו אלא ~רם גו~ו איסורשאין ~ו~~~

לא
~~~~ 

 רוב ~לד~ת נד~י~ ~מס~ ~~ו~ר ~~~ורה
 ~~יבי הראשוני~

 ר~
 ~יסור

~ברא
 ול~

 וע~~ נ~כים~ מ~ן מ~יאין אין ואפי~~ה חפצא
 תורה איסו~י ד~אני ~~~ל

 עצם כי דאף וטרפות נבילותכגון
 מהו~

 רק ~וא האיסור
 אי~ו~

 אבל גברא
 לא ול~ן נטר~ה או ~נ~נבלה מ~ני האסור הדבר בגוף היא האי~ורסיבת ע~~~~

 איסור ~שא~~ לישראל~ המותר ~~ןחשיב
 מוקצ~

 דהוא
 ~שו~

 ~~יב ~~~~~~ה דררא
 איסו~ל~מרי

 לא ~יא הסיבה שגם מפני גברא
 ~דב~

 בגוף אלא המוק~ה
 ל~י ואף לישראל~ ~מותר מן ש~יר ~שיבול~ך האד~

 ה~~~נ~
 א~ור לא ~~~וק~ה

 ל~ ~מ~~~~ נמי נרא~ מדרבנןאלא
 ~~ו~ר י~~ל וא~כ א~~ ~~ן ש~~א ~קדש ~רך ובס~ ~~ ס~~ן הג~ע~~א שו~תו~יין ד~~נן~ ~יסורי ~שאר ~~ו~צה אי~ור ד~~י

דבאיסור ~ר~~~
 כז~

 ד~~ ל~ת~ילה~ ~יטול איסור דין נמי ביה לית
 של ~~ין יסוד

 ~ו~ו דאי~ור תרומה ל~נין תרומות במס~ משנה הוא איסורין בי~ולאי~ו~
 ול~ן לכת~ילה~ אף ~~ב~לין ולכך לו גרם א~ר ד~ר דאיסור מוקצה ולא לוגרם
~ירש

 הוא ה~~~ ~~ושי~
 משו~ ר~

 דע~~פ
 ~סו~

 לבטל מיהו
 ב~ג~~א היטב ועייןמתקן~ ~~ו~ ביו~~~

 ש~
 ו~~~~~ נ~~ו ס~ ו~שאג~~א הי~~ח ~~היו~ט פ~~ד ו~מ~~מ

ואפש~
 ~יון ש~ני די~ן דנדון

 דל~
 ~בא ליו~~ט ו~ן למ~ר דהא ליומא אלא ~ת~ן

 ול~ך שרי~לא~~ה
 מות~

 ~י~ב~ ו~ו~~ק ל~ו~ע~ בדר~נן ש~יר

~~~~~~~
 ~~~ת נראה

~~~ 
 ~ה

 משכ~ ממט~~איבפ~א ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ו~י~
 נדה במס~ ~תוס~ על ת~ה הי~ד ו~ושב

 שה~שוסא~ ~~
 ~~ג~

 ה~י ~הא המל~~מ ע~~ז ו~מה ברובא~ ד~יב~ל כלאים ~ו שאבד
 וכדאמר~נן משא טומ~תכמו

 בפ~~
 דבכורות

 ~נבל~
 בשחו~ה ב~לה

 ו~מ~
 ר~

 טהורחייא
 ב~ג~ מל~~~~

 במשא ~~~מא אבל
 משו~

 ~י~ול שייך אכילה גביודוקא הי~~ דאיתא כמאן ד~ו~אה
 משו~

 ה~לי~ה ל~ית שיורד ומ~~ו משהו ~כל
 טומאת וכן נחית דהיתיראאמרינן

 מג~
 דבשעה משום

 שנוג~
 בזה נוגע אינו בזה

 מ~א לטו~~את דמי נ~י בגד ו~~י ~רוב ביטול שייך לא אתת בבת שהוא כלאבל
 ~א~רוני~ וראיתיעייש~ה~

 שנתב~ל איסוה~~נ ד~ל חדש כלל ~זה ~למדו
 א~ו~ ~~~~~

 הכ~~מ~ו~
 כ~הו~ ~מי~ ~~~ ~~~ ~~~ א~~ בבת

 מו~ר
~~ 

 ה~י ~~ל
 ג~ וד~י נהנההוא

 ו~מי יותר מרובים הם המקח ~ד~י בזה מהאיסו~~~נ
 ול~ מ~~~ל~ו~~ת

 א~ כי ל~וכר~ ~רי
 ~ו~צה ~י ו~~~~ א~~~ בבת ~לא

 בהנא~א~ו~
 הוא והלא ~י~ול ביה מהני ~~או

 נ~נ~
 מ~ל

 וד~י כא~ד ה~צי~



~ ~ ~ ~ ~
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 ו~ל בהנאה ~ו~צה שרי דבלא~~ה ~~~ל ו~~~כ ~רי~ וא~~אי ~שאל~ו~~~ת
~קלי

 ו~~~~
 טל~ול~ לענין רק ~יירי ~ב~מ~

 ד~~~~~~~
 אס~ו

 ~~~ ליה~ו~
 שהד~ר ~~פני אם כי ה~~וקצה

 שהו~
 נה~ה

 ו~סור מוקצה ~ם עליו ~ל ושפיר ~~אתמול ~כ~~ ~~ו~ן אי~ו~~~~ו
 ~כבר דל~~ר ו~~יקן ~וכ~יה עצים ~ליהה ד~ר~ה בההיא ~~~~~כבה~א~~ א~

הרבה
 ~ליה~

 כ~ר ~~~ ~ו ~~י~~ים ~צים
 ש~

 הוא ורש~י ה~~י~ ~ן ~וק~ה
 בכללהש~~ש

~~ 
 ~צ~~ו בפ~י וען

 ~~~י~
 דבי~ול~ ~~מא ~~י~ קדיר~ו את ~ו

 ~בר ד~זיוכ~ון
 ליה~ו~

 ~~~ו ~~ני ~~נו
 ל~הנות שרי ~~יל~

 ~~ כב~
 ~כ~ם

י~ד
 ~נ~~~ ~י~~

 ~~ל ~יון ~~~~ה דין ~~ן
~~ 

 הרי ~צמו ~פני
 וא~ן~~~ור ה~~~ ~ו~

~~~ 
 ד~~י ולא ~ו~~~~

~~~ 
 א~~רינן דאי ~~~וה~~נ ל~ל

כמאן ~~י~ו~~
 ~~~כ י~דמ~~ם ~יה~ו~ ל~~יר ~די ולפי~~ז ודו~~ק~ ב~יסורו ~ו~~ד ~~~ם הוא ~~י דאי~~

 ל~~~~ ג~ ~~~~
 ב~נ~ ~ן ~~כל ו~יהנות ל~ל~ל ד~רי ~לטול

~~~ו
 ~~~ו~ ~ש~~ ~~א ~~~~~~ ~~

 ~פי~~ז ו~~~~כ שנת~אר~ ו~~~ו ה~ד ~ן
 ני~~

 ~ב~ייו~~
 ה~שב~~~

 דיש ~~~ל ועוד ~י~~~ ודו~~ק בי~ה ב~~~~
 ל~ל~

 א~סור בין
 וצ~~~~ לדר~נן~א~רי~~א

 שת~ה~~ה
 ~~ ה~~ל~~~

 ה~ון י~וב נל~נ~~ד ה~ו~~
 ~סו~ ~~~

 ר~~~~א
ב~ד

 ש~
 ~~ר

 ~~ו~ ופשתי~
 ~~יה~ ד~א שבו הפ~~ים או ~~ו ה~~~ר

 ~~~ו~~~ ~~~~מ~ ~~~ו~ ~ל~ ה~~י~ר~~
 ו~~אה ~~~~ אי~ו~ ~~ן נולד

 ~~~~~ ~~ ~~ ר~~~נא ~~ר~~א
 ה~ם

~~~~ 
 ~ל ~נופל

 ה~~~
 ~~ד דה~י~ו

 ופש~~ם~~ ~~~רשל
 ה~שו יפה ולפי~~ז ש~~~~~ שהו~

 התו~
 ~~יר ד~יב~ל

מ~~ו~
 ו~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~פש~ן

 שיהי~ ~~~ד ~~~~י~ הפשתי~ ~י~ו~ ~~ן
 ו~~~כ ~~ו~~~~~~~ ~~ר ~לקרוי

 ש~~~ז~ איסור נ~~ לי~~
 ד~~י~ו~~ וא~

 ד~ית~כ~~~~
 ~י~ר ה~א ~~~~מ

 הו~
 ד~~י~ו~ ~יון

 לא
 ~שם ~ינוי ~י~ ~ר~

 שפיר ו~~ן ~ליו ש~ו ~~רא שיה~הה~~ד
 ודו~~~~ ~ות~

~~~~~
 שב~ ב~~~~ ה~שב~~א ~~ד~~י לל~~וד י~ ~כ~~~

 ~יה~ו~ שרי ד~א
 ~~ן

 ד~~י~א ~ה~אה אה ~יה~וקצה
 ול~

 הדיןהוא אי~ ל~~ו~ וי~ מ~~ה~ ~~~י
 לד~~

 ~ם ה~שב~א
 ~ו~

 ~ת מ~~א
 ~~ ו~~~י~~ ~דרת~

 ~~י
 ~ו ~~י אי ~ולקו~ ~הן~~וק~ה

~~ 
 די~~ל

 דב~ה~~~
 ~י~ה שאינו

 ~~ש~
 כלל

 המו~~הב~וף
 ~~ ~~ב~

 או ~~~י ~~~ב~~א
 כיון ד~~~~~

 ד~נא~
 ~ינה זו

 ~~ור ~~~~י~אלו ~א~
 וההי~

 מ~ו~ ש~~י ב~לי~ ד~~~~ין
 הה~~ה דב~~~לת

 הכלים ~דיין היו ואז ק~ר~ו א~ כבר~~~~יד
 ו~~~~~ שלמי~

~~~
 ~ וז~~ל ה~וק~ה מן ליה~ות דשרי ראיה ה~יא ~י~~א ~~~א ~לוי בי~

 דנהנ~ ~י~י ~~~~~~
 ~~רינן ~~~~~ דף ~~ש~ת ד~ותר ~ר~ה ~ו~ו

 ~~~~ ד~ ~~~~ ו~ן ~ו~ו~ ~~~ל~ל~ן וא~ן ~~~ר ~~~זי~ו~נין
~~~ 

 ול~
 י~~~י~~ה

~~ול
 ~~ו~~ ~ר~י~ ובא~~

 שה~י~ה ~ה~וק~ה ד~ה~ה ~ה לן ~יכפ~ דלא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 ~~~ואר בו~~וכןנצלית
 ד~ בשב~

 קמ~א
 ~ק~

 ~ידו ינענ~ו לא ה~~ה שע~~ג
 דהוי ~גופו מנענעואבל

 טל~ו~
 נהנה הרי הקש על ~ש~וכב וא~~י ~צד מן

 המוקצה ~ןגו~ו
 ממ~

 הגאון ~דמו זו ~בראיה מותר~ ואפי~ה
 רע~~~

 ז~~ל
 ס~ לשו~עב~דושיו

 שכ~ה~

 דה~דלקה ש~תב ~מה הרשב~~א על לי צ~~ע ומ~~מ
 לישב מו~ר אמאי דא~כ ה~~טה ~ר~י בו לס~וך כגון בו א~ורוהתשמיש

 ~נ~תפק מה במוקצה~ו~ם והביצה התבשיל להט~ין מותר ו~ן ~מוקצהעל
 הוכי~ לא אמאי צ~~ע בהנאה שרי איהר~ב~~א

 ~~~~ל~ מזה

~~~
 של ~~יקו ולפשוט ~הנאה שרי דמו~צה להוכיח י~ דלכאורה נלענ~~ד
 ~~ו~~ ~מחוב~ הדס ~ לז ~ף סו~ה במס~ ~אמרו ~האהמג~~א

להרי~
 ~שבת~ בו

 וא~
 גז~רה מטעם רק הוי דאסור אתרוג

 ~ב~ודם דאף אלמא למגזיי~ אתיליה שרי~ דאי משו~
 מחו~רי~

 ולהריח~~הם לי~נו~ ~רי אפי~~ ~ן ~~וק~ות
 וא~

 ~~ בי~~ במ~~ ~מבואר מא~ל כמו חשיב ריח דהנאת
 כ~~

 ואינו ~ואילמ~מ
 עו~~

 שרי~ ה~וקצה בגוף ~~ע~ה שום

~~~~
 ~לו ד~~ל נ~ל

 לה~~י~ אין ~ראיו~
 דל~~ צ~~~ דל~אורה כלל

 לא
 בשוק בש~ת הולכים אנו איך דאיל~~ה ~הנאה ש~י דמוקצההוכיחו

 ~פר ~לודורסים
 הא~~

 בהו ~מודו הוא ~מור מו~צה ו~בנים צרורות והלא
 ~ל לתמוה יש וכן המוקצה~ ~ן נהנים אנו איך וא~ככו~ע

 היה מיניה ו~דיפא ה~מ~ בלשון קל מדקדוק ספיקו את דפשטב~בת ה~שב~~~
 מ~~ה ~~י שלא ד~~ילא בהנאה המוקצה ~ן ליהנו~ ד~רי ~הוכיחלו

 מתבשל והוא שבת בערב ה~בשיל את ~ומנים איךדאל~~כ
 בשב~

 הגחלים ~ל
 ל~תחמם או ב~בת הנר לאור לא~ול או לקרות אפשר איך וכן מוקצות~~הן
נגד

 א~
 מזה להוכיח להם והיה המוקצ~~ מן נהנה ~וא והלא ~תנור שבתוך

 המוקצה מן בשבת ~י~נותדשרי
 א~

 הגו~~ בהנאת

~~~~

 די~ל נראה
 דס~יק~

 משום ב~~וקצה~ ולא בנולד ~ק הוי ה~ב~~א של
~עצים

~~ 
 הן ג~ור דמוקצה

 בשב~
 שיבשלו ~די שבת ב~רב שהדליקן ~יון מ~~מ

 להתחמם כדי או בשבת קדרתואת
 לאור~

 ב~~ת מ~יקרא ל~ך יחדן הלא
 אנו כך ומ~ום ~זו~ גדולה הכנה לך ו~ין מוקצה כלל ~שיבא ולאה~ל~ה
 עפר ~ל ב~~תדורסין

 האר~
 משום המוק~ה מן להנאה כלל ~ישינן ולא

 ליהנו~ ל~ך הוא מיוחדדהעפר
 שרי ו~ה~ט טלטול~ ע~~י שלא זו הנא~ ממנו

 ~בש~נמי
 אף בינה

 ~חו~
 שרי ~חול את ~~ל~ל~ ~אינו דכיון משום מוקצה שהוא

 ד~לכיון
 ~פ~

 הוא מיוחד
 להנ~~

 טלטול~ ע~~~ ~לא
 וא~

 מיוחדים דאינם
 אל~

להנא~
 הנאות לשאר ולא דריסה

 כמו שבעולם~ ההנאות ב~ל כבר ~רי ~~~~

בכלי~
 ה~ דמיוח~י~ דכיון ~מורים

 להש~מ~ שרי ~מילא תשמיש לשום
 בהם

ל~ל
 תשמי~

 להס~ה~ כלל ~יו~~י~ שאינם ואף ב~לים ~סי~ין דתנן וכ~א שירצה
 טלטול ~~~~ ~לא הנ~ה ~י~ ד~~~~ת ~יון כאן~~~נ

 ממיל~
 כל ~ו~רו

 ההנאו~
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 א~ ול~ט~ין בש~ת הקש על לישב נמי מו~ר ו~~אי~~~א טל~ול~ ~~ישאינן
 ~דרתו

 וכדומה צמרבגיזי
 וא~

 ~לל מייחדי לא דהני
 לשו~

 דכל ~שום שרי~ מ~~מ בש~ת הנאה
 לא~מוקצות

 אות~ הקצ~
 הק~ה ולאהמוקצה בגו~ מ~ש~ שע~~י מהנאה או מ~לטול כ~א הבעלים

 או~~
 מה~קת לבד מ~שה~ ע~י שלא צדדית מהנאה כלל

 ע~י ~~א אף ~אסו~ ~י~ ~ראה ~וקצה ~הן~צים
 דחשי~ ש~ני~לוי ש~ דהנא~ ~~ו~ ~ל~ו~

 הו~ והרי ~~ילה ~מו
 ועיקר ה~וקצה~ את כאוכל

 של~פיקו
 הר~ב~~

 דביהשמ~~~ ד~יון משום בנולד~ רק שהוא נר~ה
 כלל היה לא

 ול~ב~ול~
 ~פשר היה

 ליהנו~
 מ~~נו

 בשו~
 יש ולכן שה~א הנאה

 מקו~
 לומר

 ב~ה~~~~~~ ו~יתקצא~דהו~יל
 בעולם כלל היה דלא ~יון ~~~ול ע~~י שלא ~הנאה ~ם

~~ור
 ~ו~

 ל~ל
 ג~ השב~

 לו הבאה בהנאה
 לאד~

 מ~ילא
 ~~שו~

 דבעינן די~~ל
 מאתמולה~נה

 ול~נין לא~ילה~ כ~ו ה~אה ל~נין ~~
~~ 

 יפה
 הוכי~

 הרש~~~א
 דמותר ש~ת~~מ~

 ודו~~ק~ דמ~ילא~ בהנאה ~נולד מן ליהנו~

~~~~~~~
 ~י~

 בתשובותיו ז~~ל שהרשב~~א ~ב~~י כ~~ תרע~~~
 תמ~

 שיטת על

 ב~~הרי~~~
 שמ~תר ~~ו~ה

 להשת~~~
 ~מנה~ ~בור ~~ר ~~ורה

 ל~~~יק ~~~י~ ש~~רו ו~תילות ~~~י~ בה ה~ירו ל~~הד~~~כ
 ~הרי בש~~ בה~

 או~ן התירו ~א ~~~ן~ל
 ~ל~

 דלשיטת ו~יון ל~ורה~ להש~מש שא~ור ~~ני

הרי~~~
 ל~יח~ אי~~ ~דיין ~~ו~ר ~~ו~ו ז~~ן לא~ר

 בשו~ת ור~יתי י~ה~ לש~א

 ש~~ם ק~~ל סי~ חאו~~~כ~~~~
~~~ 

 איכא והא הוא~ קושי~ ד~אי ~~~ז לו ~ק~ה
 ~~יה~~~~~ ~~~יון ~~ת דשא~יל~ימר

 ד~י~ק~י וכיון ~~~ו ליהנות לו א~ור היה
 יו~~ לכו~~ ~ח~~~ ~י~~צי~יהש~~~~~

 שיש~~~~ ~שש ולי~א דש~~א
 וה~י~~ף אצלו

 ~~~~ל~
 ~ו~ר ~~ול רק

 ~~~~ להשתמ~
 ~לא

 שיי~
 ולא ~~ול ד~י~~צי ~~~א

~~בת
~~~~ 

 ~~ו~ה ~~~ן
 ו~יי~ש בשביעי~~~ בא~רו~

 ב~~~~~
 ו~תב בזה שהאריך

 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~א~~~~י~ן
 ה~ו~~ה ב~וף

 ל~ש~~ ~צ~~ ~~ר~ ~
 או בו

 בג~~ ה~~ב~~א ~~דברי ~ן והוכיח א~סור~ זה ~ין לאורולאכול
 שהובא ~~~ט~ ~ב~

 ל~י~~~בר
 דברינו~~~~~~

 ה~וד~י~
 נראה

 מו~~ ד~~
 בהנ~ה ~~~א ד~רי ~ה~שב~~א ~לל

ה~א~
 לו

 ~~מי~~
 ולא

 ~קר~ ~שהו~
 לאכול ~ו בו להש~מש ע~מו ~ת

לאורו
 דא~ור ~פי~ א~ש~ דב~ה~~~

 א~
 ~לא ~יכי

 ק~~י~
 ~גוף ~לל ~~שה

 ~~~ו~~~וקצ~
 ד~~~~פ

 ל~
 ~נאה הך לי~ ~~~

 אל~ ~מיל~
 ואםו~ מ~~~~ ~~~י

 לה~~~~דנ~~י
 א~

 ~~וק~ה בע~י ל~~לה ~די ~יו~~~ ~ד~~ו
 כלל נוגע אינו א~ א~

~~ו~
 ול~ ה~~ו~~~

 מצינן דלא ~~~ום ~~~ה ~וה בהו ק~ביד
 בר~~~~~

 ~י דש~י
 ~ה~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ב~ה~~~~~

 ~ל~~~ ~~~י~ ~~יין ~~ו
~~יר נ~~ ~~~יל~

 ד~~
 בגוף ~~עשה ע~~י שלא ~~נ~ה ~רי ה~וק~ות ~ל ~~ ד~ף ~~ואל

 נה~ין דהא~מוק~ה
 ~~~ו~

 ב~בת ~נר
 א~

 ~~ום היינו ~~ו~~ה~ הוא ~הנר
 הנ~ה לענ~ן ~~קצה כלל~שיבי דל~

 מ~א~~~ שנ~ב~~~ וכמו ~~עשה ע~~י של~
 נר
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~ ~  דממילא~ בהנאה אף האור ~~ן ליהנו~ אסור היה דביה~מ~~ש ~שבת~נוכה
ב~ה~~~

 איתקצאי ביהשמ~~ש דאית~צאי ~י~ו ~פיר ואמרינן מנולד ~~י דגרי~א י~~ל

לכול~
 יומא

 ג~
 ~רי ו~א מהנאה

 בהנא~ כ~~
 ~לא אף מ~שה ע~י ולא ד~~~~ילא

בגו~
 הא ו~י~ו ה~ור~ מן ליהנות א~~~ מ~רב ~~וא וכ~ון ה~~וק~ה

למימר ליכ~
 דא~

 הוק~ה
 ב~יהש~~~~

 ה~בת כל נ~י ~שיב מצוה ~~~ת ש~ת של
 למצותוכ~~וק~ה

 ~~שו~
 ~~רא שום זה דאין משום ואיתקצא~~ דהואיל ~~מא

 טעמא ביה שייכא לא דעכ~~פ כיון ~~~ותו ז~~ן כמו ה~~ת כל ד~~יבלו~ר
 פשוט~ והוא ~~צוהדביזוי

~~~~~~~
 שנולד האלקטריא באור נ~~ד לענין נראה

 ביו~~~
 דא~ור

 לאפו~
 ול~~ל

 מעשה ע~~י שלא אףבו
 ב~~~

 ~אור~
 וא~

 נ~י נראה אורה בהנאת
 י~~~~~~~ור~

 לק~ב דא~ור
~~ 

 ~~~ ~~ו~ לי~~ו~ ~~י ~~~ו
 ~~ ~~כה~~~ ~יון

 הוי
 אכילת ד~של~א ה~ברא בעיקר צ~~ע לענ~~ד ב~א~~ה וגם ~~מילא~ לו הבאההנאה

גו~
 שנולדה ביצה כגון המוקצה

 ביו~~~
 ~כמיה ליה דאסרי ד~ע~~א י~~ל ~פיר

הוא
 ~~~ו~

 ~~~י~~ ~ידי דכל וא~~~ו דוהכינו אקרא רבנן ד~סמ~ינהו
 ויו~~~ בשבת

 וא~רו ~~~ת~ול~ הכנהב~~י
 ג~

 ב~~י ההסקה את
 ~~ו~~~

 ~נש~רו ~לים כגון

 דהסק~ ~~~ו~ב~ו~~~
 והוא הואיל אכילה ~~~ו חשיב

 ~~~ל~
 אבל העצים~ את

 ~קדרה ~ת בה לס~~וך הבקעת את לאסור~~נלן
 ~כ~ כמו ~ל~ול ע~~י של~ א~

 וע~~~הרש~~~א~
 ~צריכו הנאה לעינן ד~ם ל~יל דאמרן כמו ~~~ל

 ~~מי~
 הכנה

 באה ההנאה אם לי ~ך וא~~~ א~ילה~ כ~~ו דח~יב משום ההנאה את וא~רומאת~~ול
 ~~~ה ~~~~לו

 ה~וק~~ ב~ו~
 ~~וא ~ו

 ~ו~~
 ~~ה

 של הנר לאור ע~~~ו את מקרב ש~ואכ~ון ~~וקצ~ ~~ו~ ~איג~ א~ר~
 מוקצ~

 לאורו לאכול או בו להתחמם
 ~~ור דלא דכיון ~מסת~רא ביו~~~~ שנולד ~~ון ~וקצה האור ד~שי~ובכה~~ג
 אין הכנה ~שוםאלא

 לחל~
 מעשה ע~~י שלא ד~מילא בהנאה דשרי ו~עמא כלל~

 ~היא לא~ילה כלל דמי לא ממילא לו ~אה שההנאה דבכה~~ג משום נראהכלל
 כאן~ וה~~נ ממילא ולא האדם מע~הע~~י

~~~~
 ~ל~ול ע~י שלא הנולד ~~ן אף ליהנות שפיר דשרי נ~ל להלכה

 הר~~ן ~כתב מהא כן להוכית וישהנולד~ ב~ו~
 סו~~~

 ע~ה גבי כתב~ כל
 אחריו ירד דדוקא ~~~ל הר~ב~~ן וכתב ~ וז~~ל א~ריו ישראל בו ~רד בו לירדכבש
 אלא ואינו בו שיו~ד ~לא ~ט~~לן~אינו

 ~יוש~
 הא~ן על

 א~~
 אסור ל~ל~לו

 העצים היואא~~כ
 תלושי~

 שבת מערב
 מ~~~ לי~~ ~בכה~~

 שאין לפי ~וקצה
 ו~~מ~ הכל~ על ודעתו ~לום ~~קצההנ~רי

 ע~~י שלא הכבש על לירד דהא מזה
 לעולם שרי~ל~ול

 ~א~ א~
 נו~ד הכבש דחשיב בשבת ~~צ~ם ~ת תלש

 ~ה~
 עצים

 ה~~ל ~ןשנשרו
 ביו~~~

 כתב
 הרי~~~

 להסיקן דאסור ביצה ~ס~ בריש
 ~~ני ביו~~

~צמן
 ~ישנא וגם נולד~ להו דהוי ~~~~

 ד~ש~
 כ~ש

 אם אף נמי משמ~
 עש~
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~ ~  ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~א~
 ~~ר~ל ~~~~ו ~~ד ~~ן ואפי~ה ~~~ור ~~לד ~~~יב

~~~~~
 ~יהנו~ ~~רי

 הנולד~ ~ן

~~~

 ש~דליק ~~~י ה~~ ~~~~ ~~~~ ~~~כ~~ ~~
 ~~רא~ ~~~~~ ~~~~~~~ הנ~ ~~

 ~~י~ ~~~~ו~~~~~~
 ולי~נו~ ~~~~~~~ ~~~

 הנר ~~אור
 ~~רי ~ד~י~~ ~~ ~~

 ~~~~ ו~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~י
 ~~ד~יקו ה~ר ~~ף

 ~~יב ~~י ~ה~~~~~~ ~~~~

 ~~~~ק~~ ו~~~ול~
 ~~~ וה~~~~~~ ה~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~יל

 ~ד~~
 ~ר~~~~ד

 ז~~~
~~

 ~~יב
 ~~~ ~~ ~~ ~~ל~

 ו~א ש~~~צי~ו ~~~~~ן
 ~~~ כ~

 ~~~~~ ~~~~~ו~ ש~וד~ק
 דה~י~ו~ר~ה

 ~יו~~~ ~~וד~~ א~ ~~~ ~ק~י~~ ל~~ל ~~נה ~~~~ ו~~ ~~~~~ ~י~~
~~~~

 ~~~~ ו~~~~ ~~~ ו~~~ו ~~י~ ~~~~~~~ ~~~ ~ו~~ ~~י~ ~~
 ה~~~~~~ק ~~~ו~~~כ

 ד~י~~~~ו~
 ה~~ ~~ ~~ ~~~ין ~~~~ ~~ ~~~~ ~~י

 לו ~~ריך
 ~~ ל~~

 ~~רו
 די~~~ ~ר~~ ו~~~~~~ ~~~ור~ ~~~~י~~~ה

 ד~~~~ו
 ~~~א~~~ שב~ ול~ יו~~~ ~ו~~

~סור
 ~~~~~ ~~~~ ו~רי~ ~~ב~י~

 ו~~~ ~~~~~~~
 ~~~ה

~~~~~ ~~~ 
 ה~ליק

 ~~ו~~~
 ~ר

~~א~
 הנו~ד

 ו~~י~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~ ~~ ד~~
 ~~~~~~ דשרי ~~ן

 ו~י~~
 ~~ב~י

 ב~ובר~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~ר~~~~~~~ו~
 ו~~~~~ ~~

~~~~
 ~~~ר

 ~~ו ~ר ~~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ה~~ ד~~~י~י ו~ו~~~ ~~~ו~
~~~~ 

~~ה
 ~~ו~~~~ ד~~~ ~~~ו~ ~~ו~~~ ~~~ו~

 א~ן
~~~~ 

 ה~~~
 ה~~~קי~ ~~~~ ~~~

 דנ~~~ר ו~וד ~~~ ~~~~~~~~
~~~~ 

 ~~~וקצה
 בש~ ~~ שיי~ ~~ו~~

 ו~י~ן ~~ו~~~~

~~ו~ו~~~
 ~~~ב~ל ~~דוקא ~ ה~רו~~ ב~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~

 ~~ו~~ ~ש~~
 ~~~~ר

 ~ו~פ~~ו
 ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~יק~~

 ~מ~~קרא ~~ל~~ות ~אר ~ו
 ~~י ל~

 ~~~~י~ ~~~~~~~
 ~~י~ ~ר

 ~~~~ ~~ו~~
 ~~~~~ ~~ו~ו ~ו

 ~~~~~ ו~~~~
 ~ ~פירש

 ~~~~~ד~~~~
~~~ 

~~~~ 
 ~~~ ~~ ~~~ר ~בי~~ ~כ~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~יה~ ~~~~~ ~~~~

~ו~~
 ד~~י~ ~ו

 ~~~ ~~ו~~~ ~~~י ~~ש~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ר~~
 י~~~ל

 ד~ק~ א~~
 לו

 ו~~~~ ב~~~ה~ ~~ור~~~ו~~ה ~~~ ~~~~~ ד~~~~ ~~ז~ ו~ו~~ ~~~~~~ ~~רי~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ד~~ירי~~~ו~
 ~~~~ ד~~~

 ~ו~ה
 ~ו~

 ד~~ור
 ד~~~~ ~~~ו~

 ~~ו~~~א~
 ו~~~ ~~~~~~ ~~~ו~~~

~~~~~~~ 
 ~י~

~~~~נה י~יי~ ~~ ~~~~ ו~~~~~~ ~ק~~~
 ~~~ ~~~~ ד~~ ~~ ~~ור~

 ו~י~ ~ה ~~~וק
 ש~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~

~הי~~
 ~בנ ו~~~~~

 דה~ ~~~~ ה~~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~יק ~~~~ ~~~ן

 ~~ו ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~יי~~
~~~ 

~ר ה~~י~ ~~ ~~~~~~~ ~~וק~~~ ~יה ~י~~א
 י~~~~ ~~

 ~~~~~ק ~~~~~~ ד~~י
~~ 

 ו~~ב~ ~~~~~~ ~~~
~~~ 

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

 ~~~~~~ הל~ו~~ ~~ד~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~רי~

~~~~~~~
 ~~~~ ~ר~

~~~ 
 ~י~ו ~~ו~~ה ~~ש~ל ~~~~ י~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~ו~
~~~~ה

 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~ה~~~~~~
 ~~~ה

 ז~ ~~~י~ ~~~~ה~~וק~ה ~~~~
 ~~~ן

 ~~וק~~ ~~י ~~~ ב~~~~~ ~~ ~~~~~
 ~~י~ו ~~~~פ

 ~ב~~ כ~~~~~~~זיז~
 ~~~~ון ~ ו~~~ הו~~~ ~~~~ ~~~~ ~ק~~~

 לה~~~~~
 ~~~ד

 שהו~ ו~~~~~ ~א~ר~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~י ~~~שי~ה~~דור~
 ~ה~ה
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 מ~~מהמוקצ~
 שאינו מ~יליה לו באה שה~נאה ~יון

 עו~~
 מעשה שום

 בגו~
המוקצ~

 גזרו לא ~מנה ב~נאתו
 חכמי~

 אחרת כונה נ~~ל ול~ן ע~~~ל~ כך~~ ~ל
 ~מ~ ~~~ ~~~~~~~~~י

 ~ל~אור~ ~~~~
 ~~לשון גר~ה

 ~דר~ו את ה~~י~דאם ר~ ~~ הר~~~
 בשע~

 שלמים עדיין היו שה~לים
 וא~

 כי ד~יד
 כלים שברי ~ו~~ל פור~אבהו אדלי~

 ונמצ~
 דאסירי ~לי~ בשברי מתבשל שהתב~ול

 הבאה דהנאה משוה ~רי מ~מ נולדמשום
 מ~יל~

 ולפי~~ דמי~ שפיר
 הא צ~~ע

 ד~~ ~~ש~~ ש~דמסיי~
 דאמרי~ן

 עצים ~ליה~ ~~ב~
 מוכני~

 לא ומסיקן
 שלא כדי רוב צריך אלא ~ה נ~עו ביטולמתורת

 ירא~
 האיסור את כמטלטל

 וקשה הצד~ מן כ~לטול הו~~ל כלים ב~אר מ~לטל ו~י בהיתר ~מטל~לאלא
 ד~~י~ ~שום דשרי ~לטול איסור לעניןדהתינח

 ~~~~מ אבל ~צד מן ~ל~ול רק
 ב~צים ~~מהפךבעידנא

 הל~
 בכונה מה~ך ~וא

 ג~
 את

 השברי~
 מ~י וא~כ

 ~~~ני
 ד~ל~~ל

 ~~ו~~~
 ~~יב

 ~~ ר~
 ~~ ו~~א ה~~~

 שהוא זו ~נאה
 העצי~ היפוך מחמתנהנה

 צ~~ל ו~~~כ ממילא~ ולא ~שיו ע~~י כ~ר לו באה

 שאינ~ א~ד~~~
 לו ב~ה

 להדיא ~~שה עו~ה ד~ינו ~יון שרי ~מי ~מיל~

~גו~
 הצד ~~ן ~לטול ע~~י אלא המוק~ה

 ~ל~
 ~שיב

 כ~~~
 לומר ~ודוחק מעשה

 אח~~כ של ההנאות ~ל חשיבי ל~ך שלמי~ ה~לים היו ההסקה דבשעתדכיון

 לו הבאה ~כהנא~
 ממילא~

 ו~~~כ
 מוכ~

 להת~רב ד~רי להדיא
 וליהנו~

 מן
 ~עביד דלא דכיון משוםהמו~צה

 עכ~~~
 מעשה

 המו~~~ בגו~
 ~אילו נמי ~שיב

 הר~ב~~א ד~דברי ואף ~~ילא~ לובאה
 משמ~

 להביא דאסור קצת
 קדר~

 נגד ול~שלה

א~
 מ~מ כלים~ שברי של

 י~~
 ~~י חשיבא דהא

 קשה לא ו~~~מ וצ~ע~ ממיל~

~~~~~~~ ~~ 
 ש~~י ~~~ ~~ו~ ~~~ י~~~~ ~~ ~~ ~ושי~ ~~ה

 מעשה ט~י חשיב ומסי~ן עצים עליה~ מרבה ש~וא ד~~ההתם
 ~גו~

 המו~צה

ואסו~
 לי~נות שפיר

 ל~ו א~ ב~ה~~~
 ~שו~

 ודו~ק~ ברוב~ בי~ול

 י~~~~~~~~
 מגמ~ מוקצה של אש נ~ד ולבשל לאפות דשרי להוכיח

 ~ו~יל לי~ ד~ית לרבה ~גמ~ ~תם דפריך ~~ו~פסחי~
 ~יה~~נ המב~ל~תניא מה~

 ביו~~ בחל~
 הואיל אמרינן ואי ~מש לוקה ואכלו

~הבערה
 ל~

 הת~ ומ~ני לצ~כו~ לי~ ד~זי הו~יל לי~ייב
 ~~יק בגמ~

 ו~ו~ הוא דאורייתא ומוקצה ב~מ~ ע~ז פר~ך והדר מוקצה~ עציועייל ~~ער~
 לאוקמא מצינן והא הבערה א~יק לומר הוצרכו דאמאי צ~עולכאורה

 ~~ ~ו~ ~~~~~י~
 ~ע~י

 ~א~ ~~~~
 ~~קצ~ ~י

 לא
 ~~ו~

 ~ד~~~ן א~א

~~~~~~
 א~דא תו א~ור מיהו דמדרבנן כיון לצרכו ליה וחזי הו~יל א~~רינן לא
 ~~דאוריי~א ש~יר ל~~ ו~מילא דהואיל~ע~א

 דד~ת וכידוע הבערה~ ~~שו~
 ~ו~ ה~~~וני~~דולי רו~

 ה~ערה מ~ום ל~י לא דבכה~~ג שפיר ני~א מוקצה של אש נ~ד לבשלדשרי נאמ~ א~ אבל לדאו~ייתא~ ~הני ~~~נן ~ודי כו~ע ~בכ~~ג
 ~~שו~

 פ~ור~ ~פי~ ביה ושייכא זה אש נ~ד ולבשל לאפות לאחרינא ~זיד~~~
 דהואיל~

~~~~~
 אזדא ~ד~בנן דאסור דהיכי אמרינן לא כאן דעד ~לל ראיה זו אין
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~יה
 לנו ~י~ ~~~~~ ~~~ ד~~~י~ ~~~~~

 או לא~ול~ האור~י~ ירצולא ה~י~ו~ ~~~מ~ ל~לו~
 ~ל~

 ו~~ילא ~~ומין איסו~ ~~~~ת ה~ור~ים יבואו
 ~~יו~~ ~~ופההוי

 ה~~ משא~~ ~~~ ~~ויין ה~ור~ין ~א~ן ב~~~ום ל~ול
 ~~~י

~בר~
 ~~~~ו

 ל~
 ד~~~וין דכיון ~~י וא~~כ ~וקצה~ ~איסור ~לל ~יה ~יכפת

 ~~~~~ ~ו~~~ לצורך ~~יב ~א~יה~~נ ל~ור~
 לב~ל ש~~ר ל~ה ~ז~ הא

 א~סור ~~~י ~~
 ~ב~

 ~פיר ביה ~יי~~ ו~~י ו~~ה~~~ה~~ותר~
 לכו~~

 ודו~~~ ~הו~~ל ~טו~א

~~~~~
 דל~ נרא~

 או לא~ול ד~רי ~~י~~יא
 ~קר~~

 ~נולד האלק~רי ~אור
 ~ש~~

 לאפו~ נמי ד~~י ~~~~ ~ל~ויו~~~~
 בו ~לבשל

 של~
~~~ 

~~ור ב~ו~ ~~~ו~
 וי~

 זה אש נגד ל~~ל א~ור אי דאף ~מי ~ומר
 ליהנו~ ~~~~~~

 ~רי~ ~~ורו

 ~~~~~~כ~~~~
~~~ 

 ק~~
 ~ם ~א~י~

 ~~~~~ נרא~ ~~~~ בהנ~~ א~ו~ מוקצ~
 אי~ור ~ו אין ו~דו~ה ~~~ו לאכול לאורו~י~~וש

 ~~~ו~
 ~נהנה

 ~~שלהב~
 ~~ין

 ~~פו~ ו~וק~ ~~~~~~~ו
 או ~~בוקה ~~ל

 לה~~~~~
 ~~ל ~~~ר

 ~~א~
 ~ו~ה

~~ן שהו~
 ~פ~ו~ ~או~

 ולי~ ה~~ ~~ף ~ן
 ~יה

~~~~~ 
 ~~~~ אמ~~ ~יי~~~ה~ שרי ~לל

ב~~~~~~~
 ~ק~ז ~~

~~~~~ 
 ~~ותר~ דבנ~~ד נר~ה ~~~~~~~ ל~יפ~~ ש~~ב

 ה~ו~~~ דברי~~~~~~
 ~~~ל ~רב של

 ה~~וב~י~
 ל~יל

 ~ס~ ~~י ~~וה~~ר ה~~ון כ~~

~~~~~
 דפ~~~~ק ר~ב~~ד ~לי~~~א

 ירושל~
 קול ~~~~~ו~י ~ירחון ~~ו

 ~ין ~~ל~~א~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ א~~ ~~~~~~~~~
 ~~ ל~~ו~

 הה~ל~ה ~~~ה

~~
 ~~אור

 ה~ו~ הו~א~ אי~ור ~ל ~~~י ~יו~~~ האלק~רי~
 ~ינה

 אל~
 ~ולדה

~~~~~ו~
 ד~ולד ~~וק~ה ~י~ור ~פני ~ו לה~~~~ש ~~אהר ד~~~י~ן ~~~~~ש~~ של

 ל~~~ר~ ~~ל~~~~~~~יל~
 ד~הב~~ה

 ש~~ הי~
 ~כה~~ג ~~ל ו~~ור~~ יו~~ ל~ו~ך

 ~~ן ~~~ ~~~~ י~~ ~~~ו~~ה~~~י~
 ~~~ו~

 ~~~~ר
~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~ההדל~ה~~

~~~
 יוד~~ נ~~י כי

 ~~ד
 לה~ו~~ ~~כי ~~י~ו~ ~~

 ~~רא ~~י ~ם
 ~~~~ ר~~

 ד~~~ה ~ו~~~ בד~~יו ~פ~~ק י~ ה~י~ן ~ל~~רנל~נ~~ד
 ד~פ~

 ל~בר
~~וט

 דל~~~
 ~י~ור ~י~ר ~ל ז~ל ה~אב~~ד

 ~~~ אינ~ ~ו~ הוצא~
 ~ו~דה

 ו~~נ~~ד ה~~~~ו~~ ~ל~אי~ור
 נר~~

 בזה
 ~ל~

 ~ר~ ~~ריי ל~י ~~א ~וותיה
 ל~~~יא הרא~~~לדעת

 לה~~~~ ~די א~
 הנ~ה ~האור ליה~~ת ~די או ~ו

 ~~שה ~~י~לא
 ~גו~

 מוציאין~ אין ~~ין דב~ל נקטה ~~~א ה~א ומ~~~~ו ~א~~
 פירוש על זה ~~ין ש~~~ה ת~~ב ~~ ~~~~זו~יין

 ומ~~~ ה~~ב~~~ בד~~ המ~~~

 ל~~~~ה~
 ~~יר ני~א הרא~~~ד

 ~בכ~
 ו~ין ~ו~י~ין~ ~ין ~נין

~א~יר ~~~~~ לו~~
 ~~ו~

 הה~~~ה דבשעת
 שהו~

 ~ו~יא
 מ~ל~ל ~וא ה~י הא~~ים ~~ן ~~

~י~ים
 א~

 ~נולד
 ~ש~~~~ ~ל~ו~~ ~~~ו~ ו~~ו~

 ה~א
 מ~~~ ד~~י ~אלק~רי~

 א~~ו~הדלקה
 ~~~~ט~

 ד~~~~ הנולד~ הא~ א~ כלל
 גם

 ע~
 ד~ש~ת~ו קשה זה

 ~~ור ~~ין דב~ל דמשמע נק~הסת~א
 של~ א~

 ~ל~ול ~~~י
 ב~ו~

 הנולד~ האש
 ל~ל~ל דמו~ר קיי~~ל דהאו~וד

~~ 
 ה~~וק~ה

 ל~ור~ ביו~~~
 ~ו~נ

 יו~~ ושמ~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 צ~~ל וע~~כ ל~~ילה~ דד~~י משום ~ימוש אלא אסורולא
 דא~ו~ דה~~~

 דלא מ~ום
 סילוק כמו המו~ר מד~ר ליהנות ~די ~ם כי או~~נ לצורך מוקצה ~ל~ולהתירו
 ~שטיד~~~ לא~ו~ כדי הכירה מןאפר

 ~צ~~ו ה~וק~ה ~~גוף ליהנו~ ~די לא אבל
 מאי דהא טפי~ דאסור ~או~ייתא מלאכה ד~~~ש נראה וא~~כ המותר~ באופןאפי~
 לא הוא טל~ול ע~~י ה~וקצה ~ן ליהנותדאסור

 משו~
 ~זי~ דלא ~ידי ד~~לטל

 הצרי~ו ~ל~ול ~~~י ~~יא כזו דהנאה משוםאלא
 ~כמי~

 כ~ו מבעו~~י הכנה
 ~~~תבר וא~כ אכילה~לענין

 דכ~~~
 ע~~י ~ם כי לו באה אינה הנ~~ו ~ם דא~ור

 ודאי נלע~~~ד ולכן הבערה~ דהיינו דאוריי~אמלאכה
 דא~

 אסור הראב~~ד לדעת
 ברורות~ בר~~ות בע~~ה לק~~ן ~נבארוכמו

~~~
 קו~לער נתן של~ה ר~ הגאון הרב ד~ ~וברת הנ~~ל בירחון ~ליו תמה

 אמנ~ ~~דא~ ~ ~ם וז~~ל מ~י~~ויט הרב~ליט~~א
 הגאון של ~יסודו

 ~סור שיהי~ ~ולדה ~שום הוא הרא~~~ד ד~~ם נ~וןהר~~~~ד
 ו~~~~ להשת~~

 ~~~~ההו~~ל
 מ~~~~ ל~ור~~ של~

 א~ור י~יה מוקצה ד~שביל שה~לה ~ה
 דהראב~~ד חדא לפ~~~~~ אינו זה האלק~~יא~ אור ל~ין המ~נה ~ין מחלקול~י~~ז לה~ת~~

 ד~ם~ובר
 ביו~~~

 ועיין ~וקצה מותר
 בפ~~~

 לו~ר א~א וא~~כ הי~~ז~ יו~~ מה~
 הוא להשת~ש ~שאי יהי~ שלא~ה~~ם

 ו~ו~ ~וקצה~ משו~
 ~~~ני~ תהוי דלפי~~ז

 ~~וק~ה הוי לא דלפע~~ד ועוד ~ ~ר~~י~ וסתמא ור~~ש ר~~י ~יןבפלוגתא
 ז~~ל הראב~ד ~עם אכן ~ כן~ לעשות שבידו ~יון להוציאמו~ר א~

 הו~
~  דכמו 

 לאכילה ה~ומדת בתרנ~ולת דא~י~ ביו~~ט ~נולדהדביצה
ונולד מוקצ~ דאינ~

~~~~~~ 
 לשבת מכין יו~~~ שאין ~ו~כינו מפסוק הכנה משום ~~ורה

ולא
 שב~

 ושבת יו~~ט לא ו~ן ליו~~~ מכין
 ל~צ~~~

 מ~ירי ~עי~
 להשתמש א~ור דיהיה להראב~~ד ~~~לו~~ן לביצה~

 ב~ו~~~
 ~~~ול ~כין שלא ~~טעם

 ואדרבא ~חול~ לה~~נו צ~י~ין דנהנה ~יון רק ~ מוק~ה ~~שום לאו זהואסור
בזה

~~ 
 לב~~~~ ודמי~ מכשירין דל~~ה כיון ~דאורייתא ~אסור מודה הרמ~~~ם

 וה~לק~ריא כרבה דהלכה ~אורייתא איסור הויולפי~~ז
 עכ~~ל~ דר~ה~~ ~~~עמאמד~ורייתא ~יו~~~ ל~ו~~~ אסור~

~~~~
 דבריו לפי

 יצ~
 ~~ דאף ~~ול ~~וש לנו

 או ב~בת ~אלק~ריא מ~ור הו~לק
 ~~דל~ק ~הוא מ~~מול ל~ך העשוי ה~עון ~~~י או עכו~~ם ע~~יביו~ט

 הק~ועותבשעות
 מ~~~

 ד~~חמת לו~~ר ואין ז~~ לאור לק~ות או לא~ול ~~ור
 הנולד האור ~שיב שבת ~~~רב ~שעוןערי~ת

 בשב~
 ד~~~~ש ~~א~מול~ כ~ו~ן

 ב~דין של~שמן
 דא~

 טען אם
 בי~

 מב~וד ה~ד
 יו~

 ז~ והש~~ן
 והולכת

~ל
 ד~~~ ו~~ ~ש~~

 ~ני~ו כן
 וס~~

 האי ו~פי~ה ב~בת שיזוב זה ~ל
 אינו דהמשקה דכיון מ~ום מי~י לאו~מי~ה

 ~~ו~~
 נולד הוי ש~ת בערב

 ח~יב הכא ה~נגמור
 נול~

 נ~~י נ~~ה ~ל~י~~ז ~~~ ~~~ כאן ואין ~~ור
 מ~ו~ וי~~~~~ ~ש~ת ~דאי אינו זה ב~~~ור ההשת~שותעיקר ד~~

 ~חמת דל~ע~ים
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~יזה
 קלקו~

 ~פ~ק
 הז~~

 קצר לר~ע
 ~ל~

 הוא ומיד ~תיכף
 ~וז~

 ו~דליק
 והודלק ~~זר ומה אתמול של הכנ~ו ~~קה כשכבה מיד וא~~כ ~י~ו~~אליו

 היא הריא~~~
 ~ול~

 ~מנו ליהנות ~אס~~ ~~ור
 ~שו~

 ~נרא~ הכנ~~ ח~רון
 דנתב~רד~ף

 ~~י~
 אי~ור דוקא היינו ~~~~מ שבת ~~~י נו~ד דאין

 ~~ב~ ~~שא~~~ ~ו~~~~~~~~ת שהו~ נול~
 דא~ר

 משו~ ~~ד~ו~י~ת~
 ודא~ נר~ה הכנה

ד~~
 כבה

 ה~ב~ ב~~~~~
 דמ~יקרא ~כנה ב~~ה

 לעצ~ה הכנה הוי ו~ו~

 והו~דאסור~
 פל~י~

~~~~~~~ 
 ~ל הי~וד

 ~לי~~~~ ~די~רו~ ~ר~
 ~~~~ם דאסור דהי~א

 ד~~ה~~נה
 א~ ~סו~

 ומ~יל~ ~הנ~ה~
 להגר~~~פ לו הודה

~יסודו ~לי~~~~
 ב~~~

 המצאת איסור ד~~ם נ~ון ~וא ה~~~~~ד
 הו~~ל וא~~~ להשת~ש ~~ור שיהיה~ולדה ~~~ו~ הו~ א~

 ~ב~ר~
 ~~ן ל~נ~~ד לצור~~ שלא

 הו~~~ ונ~~~ נ~~י~הדברי~
 ~רורה

 דא~
 דרבה ה~~ה ~~~~ם א~~ אי

~~~~~ 
 ד~~ב ~~~א ד~~ילא ~~~~ה~~י

 ה~ג~~~
 ~~~ב ~~~~ו דף ~סחים ד~~מ~ ~כ~~ה ~~~

 ~כ~בו התו~~ על ~~זה ו~~~ה ~~ור~ ~~~ו~~~~~~~~~
 דמוקצ~

 ~הנ~ה~ מותר
~~~ין

 ב~~ ~ה~י~ ~~~חה~~~
 סוגיא ~~~ני ~ו~~ש ~~ל

 דפ~חי~
 דאזלא

 לפי ה~~
~~~~ד

 ד~וריי~~ ~ו~ ד~~ו~~~
 ד~יי~~ל ~~תר רק הוא ד~רי בתוס~ ו~~~ש

 ד~ו~~~
~~

 ~~ור
 ו~~ה ~דרבנן~ ~~~

 ה~~~~~~~
 זו סברא

 ~שו~
 מאי ~~ל ~מס~~ר

 מוקצה דאי~ור ~~~~ד ~~י ~~ד~ור~~~א~~~~ור
 מה~~~ הו~

 לד~דן ~סור ~~~נ
~~~~ב~ן

 ~י~ו~ ~ו~ ~~~ ~~ינ~ ד~~ ~~ש~~
 ~י~ש~~ה~

 ~~~ אל~~
 ~ו~~ה ~י

~~~~~י~~
 ~~~ום

 ~ר~
 דו~~ינו

 ~~~ ~~~ור~
 דהיינו ~ג~~~

 ה~ ~~~
 ~ר~א

 דר~~
ד~~~

 ב~~ה
 ~~~~ר ~יו~~~ ~~ול~~

 ה~ב~
 ה~~י~ו ו~~י~~ה

 א~ו~ ל~ ~~~~~~ ד~ור~י~~ ~וק~~~י ד~~ ה~ו~קי~ כ~
 ו~~~~ ד~~~ילא~ בהנ~ה

 לדידן נ~י ה~~ה

 הכ~~ ~~~~ דא~ו~~י~~
 ~~~~ ש~~~~ ב~נאה ~~ ~י ~~ו~ ~~ ~~י דר~ה

~~ו~
 ו~~ ~~~יל~ דד~י ~~ולד

 ד~~י~~~ ~~~אה

~~~
 ב~ו~~~ ~~~

 בד~~ה ~~~~~ ~י~ ~~~~~א ז~~ל ה~ב
 ~ת~

 וז~~ל
 ~גמ~ ~~שהרי ~ ~~

 ~~י~ ~כ~ה ~אי~ו~ ~הדי~~~וכ~
 ד~וריי~~

 ~~~לי~ הבאה ~הנ~ה ~ותר
ו~י~

 ~~ור
 א~~

 ~~~ש ~ו ו~~~~~ש ~~~~לו
 ד~

~~ 
 ~בי ע~~~

 ה~
 ~~ריך

 ב~ל~~~
ל~~~

 ד~~ר
 ~שו~

 דאוריי~~ ~~~ק~ הוי הכ~ה
 ~~~ל~~~ן ~ין קת~י ~פי~~~ וכו~

 דא~ ~ש~~ ~~~ה ~~~י~~~וך
 ~ו~ר ~~~ל~לה אינו

 ~ס~ו~
 ~~~ה ~ר~י ~~יה

 ה~~ה דהוי~~שו~
 ה~~~

 ~~~~ל~ מ~~יה
 ו~~

 ב~~~ ~~~~~~~ ~~~דכת~ ~~~~ ל~נ~~ד כי

~~
 ד~~~~~ ~ה~~~ ש~~~ ~~~~

 הו~ ~~ ~~~~ א~ו~ ה~~~ה ~~~י ~ה
 ש~~נו ב~ק~~~ו

 ~~~~~~ ומ~~~~ו~~~זיזו
 ~ה~ר~ז ~~~ה

~~~~ 
 ~סור ~י ~אף

 נ~~י ד~~~ הכנ~ מ~ע~
 ~ה~~ה~~רי

~~~~~~
 ~פ~ לא~ור י~ ~~וק~ה ~~שוה א~ור דאי ~י~~א נר~ה ל~נ~ד
 ד~~ור ~היכאב~~אה

 ~~שו~ ר~
 ~ן לל~ו~ וי~ ה~~ה~

 ~ד~~
 הי~~ש

 פ~~ ~י~~~~~~
 ש~~~ ה~ ~י~ן

 ~~י~ה
 ~י~י~ ל~ד~ ה~ו~~~ ~~~~נ~ו~~ שנולד~
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 ~שום ~דין מן ל~ל~לאסורה
 ~ו~צ~

 ~א~ילה בעו~דת משא~כ נולד~ דהיינו
 מאן ה~נה מ~וםשא~ו~ה

 לי~
 וה~ ~~לטול~ דאסו~ה לן

 ~~ל~לין אין ~דתניא
 איכא ~מטה ~רעי בה ~ס~וך ולא ה~לי את ~ה לכ~ות לאאותה

 בתרנ~ולת דוקאד~יירי לאוקמ~
 ~עו~ד~

 בסו~ ו~יי~~~ ~יצים~ ל~דל
 ש~~יים דבריו

ומ~~מ
 נרא~

 העו~דת מתרנ~ולת ~באה בי~ה בין ולחלק לה~ל ש~ין
 לאכיל~

 או

מ~~נ~ו~
 ~את~ ~יצי~ ~~~ל ה~ומדת

 הן אסורין בא~ילה אסו~ין ששתיהן
~~ 

 בטל~ול טפי לאסור יש מו~צה מ~ום דאסור ד~יכא ל~דיא אל~אבטל~ול~

ובהנא~
 וה~ע~ דרב~~ ~כנה משום רק דאסור מהי~א

 נראה
 ~~ו~

 ד~~מא ~~ום
 ~יינודה~נה

 משו~ דוק~
 בא~י~ה דו~א ד~יינו ויו~ט שבת ~עודת ~ל ~שיבות

~~~
 והנאה ב~ל~ול ולא

 משו~
 בא~ילה~ ד~יי~י ד~רא דו~יא דוקא דבעינן

משא~~
 לו~~ י~ דר~נן ~הוא ~וקצה

 וד~~ק~ ל~נות ~ם דאסרו

~~

 ~וציאין דאין דמתני~ן ד~עמא לו~ר דאין ~לי~~~א ~~רצ~~פ ~ו ~~שי~ מה
 מ~ום הוא ה~וראת

 הכנ~
 נ~~ן לרב דלפי~ז מ~ום דרבה

ור~ יוס~ ~~
 י~~~

 ד~ואר יו~~ן ו~~
 ברי~

 מהך לדידהו תיובתא הוי הרא~~דל~ת וא~~~ להו ~ית ד~ה ד~~~ה ~י~~ ~~~
 מ~נ~

 לומר ~וא ~דול ~ודוחק
 הטע~ ד~פרשי הראב~ד ~ם מודה די~~ודאליבא

 כמו דאסור
 ~ר~~~

 דמשמ~~ו~
 דט~מא

 ד~~
 ד~ולי אליבא אזלא

 אמו~אי~
 ~~~ל היה

~~~ו~~
 דלא ד~א י~ל

~~~ 
 ~ב~ית ב~כנה ~ו~א היינו דרבה הכנה

 ה~נ~ ~ש~~~ ש~~~ בי~י~הי~
 ~ד הני דג~ י~~ אד~ בי~י ~~יא

 ~~נה בין זה וחילוק דוה~ינו~ ~קרא ש~יר דאסורסברי
 טב~י~

 ל~כנה

 א~~ש~~י
 ביצה ב~~ התוס~ בדברי הוא י~ודו

 ד~
 מ~~ט~ ב~ו~~ה י~ז~

ו~~יה~מ
 להר~ב~~

 ביצה~ שבמס~ ראשונה ב~שנה
 זאתכת~י~~~~

 יצת~
 ל~ור

 ~ו~
 מהיר~ון חוברת

 הנ~~
 ~בר הרגיש ~צמו~~רצ~פ שג~ ור~~י

 תרי מ~מת ~ם ד~או אך זה~ ב~ילו~
 ד~באר משום ~דאט~מי

 ש~
 ל~ח~ ~ירובין דמתוס~ היא דכו~ע לאו זה דחילוק

 ~ו~~ א~י אין ו~נ~ד זה~ חילוק סב~י דלא~ ~שמע ור~~א~~ה
 ~ום בזה

 דסובר הראב~ד ~ד~ת לו~ר שפיר אפ~רד~~מ ה~~~
 כד~~

 ~יצה במס~ ה~ו~~
 א~ ~וציאין דאין משנה הך ~פיר אז~אוממילא

 אליבא האור
 ד~ו~~

 ~אן ואין

שו~
 עוד ~יוב~~~

 ש~ ~ת~
 דאפילו נכונה ~ברה

 ~מ~~
 בביצה ~~וס~

 דוקא היינו אסור~ ~~ידי~ דבהכנה מודה דר~ה הכנה לי~ ~ליתל~אן דא~
 אי~ו~דאיכא ~~ו~

 ליו~~ט משבת הה~נה ו~~ולת ~שית על ~ברא
 אב~

 אין ~דיין

לפר~
 ד~וא ~אור את מוציאין דאין ההיא

 אסו~
 למאן אף ~~נה משום

 דל~
 ד~~~לי~

 ל~~ור ~~נין
 א~

 ~ן~ שוין ודממילא ד~ידים ה~נה ~וכן כ~ר אשר
 דאף ~ראה ~~~~דאכן

 דפי~ו~
 ה~ון

 הו~
 ~די התוס~ בדעת זו כונה ~פרש

 ע~~~ ד~~י ~~ ~ו~~י~ יהיו~~א
 ~לא ~~א~~~ד בדעת ~~מ ~ירו~ין ב~~
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 ז~ חילו~ דסו~~ ~~י~~פ~ר
 ~א~ וסוב~ די~ד~ ~~ין ~ף

 ~~~י~י ~~ד ~ני
 דביד~ם ה~נה ל~נין דוקא ~~~ר~ דו~כינו ד~רא דסברי משום דו~א היינואר~ה
ו~א

 בה~נ~
 שמ~~ בי~י שהיא ד~מילא

 ~~י~~~ ז~ל ה~~ב~ם ד~ת ~וא וכן
 היו~ שנולדה הביצה כי ~וד לנו ויש ~ ~םוז~~ל

 מאת~ול
 נגמר~

 יו~~ ~שי~ול
 ונולד~ ~ב~~~~

 ונ~סור או~ה הכי~ה ~~~~ח ~~י אסו~ה ~יו~ט
 או~~

 כ~נולדה תאסר כן וכ~ו ~שבת~ אחר יו~~ ~זירה יו~~טב~ל
 ~ב~ ~ו~ ב~ב~

 ~~יא הכנה ~ן וכמו יו~~ט~אח~
 הכנ~

 אסרוה ~ב~ית
 ~ז~ר~

 ובה ~דר~נן
חול~ין

 ב~~~
 אבל או~ה~ ומתירין

 ה~~נ~ א~
 מיו~ט ~~לאכה היא

 ה~י ל~ב~

הי~
 ~כל ל~בר~ אסורה

 ~~ני ל~~יל~ ~ידי~ הכנה ~ין זה ד~~לוק ה~י ~~~ל~

 א~ר א~ לא~ור דיע~ד ל~נין~~
 ~ב~

 וד~~~~ ליו~ט מש~ת הו~ן

~~~
 זה חילוק כלל ה~א שייכא דלא ירא~ הי~~ ~מעיין

 משו~
 מס~בר דלא

 ~לא זה~ילוק
 לד~~

 ~רמ~~ ~ודב~י ~~וסקים
 ~פי~~~~ ז~ל

 דש~תד~ברי צ~~
 ויו~~~

 שפיר מכינים
 ל~צמ~

 ~בת ד~ין רק הוי ~~ה והכנה
 יש דלפי~ז ל~בת~ יו~~ וכן ליו~~מ~ין

 ~פ~~ לחל~
 משו~ ט~~~אסור אד~ ~ידי ~נה בין

 לא ו~~ילא אס~תה ~~ורה ליו~~~ מש~ת ה~כנה דמ~~ה
 ~~נ~ משא~~ מו~ן~~~יב

 פ~ולת ~ום בה נעשה שלא שמים ~בידי ט~~ית
 ~~ו ~~ש ד~~א~ד שלי~~~א מד~~רוי~ הגאב~ד ד~ת ל~י אבל ~פי~ ~ילהכנה

 הוא דרבה ה~נה דין ד~יקרהמאירי
 ~שו~

 הנא~ל דבר ד~ל
 צריך ויו~~ ~שב~

 נרא~ מא~~ול~~כנ~
 ~ד~ בידי הכנה ~ין ל~לק סברא ~ום אין דלפ~~ז

 ל~כנה
 הוא~ מאתמול ~כן לאו ד~ו~ס ~יון ש~י~שבידי

~~~
 ד~רא~~~ד י~ל דע~י~ן ~לי~~א הג~צ~פ של תשוב~ו ~ל ~~שיב ~~ל ~~מ
 בהא אלא ~רבה פלי~י דלאסובר

 דסוב~
 וכן ~יו~~ מכין ~~ת דאין

 וב~~ ל~~~~יו~~
 ד~~ון ~סברי מ~ום פלי~י

 מ~רי הן קדושות ש~י ויו~~~ ~ש~
 ~ו~ן הוי דלא עצמו ~יו~~ט ~~ור נולד מ~כחינן ~ד אבל מאתמול~ מוכןשפיר

 דוהכינ~ ~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~י~ ~~~י ~לל~~~~~ל
 די~פי~ן

 מיני~
 מידי ד~ל

 ד~ברי ~שום נראה דפליגי ו~~מייהו ~אתמ~ל~ הכנה בעי ויו~~~ ~~~~ד~י~ל
 מ~א~~ חול~ כמו יו~~~ לג~י שב~ הוי ~ן קדו~ות ~~תיד~יון

 ~לא אור ב~וצאת
 לדעת ד~ו~ע אליבא ~פיר אסור מאת~~ול ~ו~ןהיה

 ה~וברי~
 דאין

 ~ו~~
 מ~ין

 פ~~~~ג ב~ל להגאון יו~ף ר~ש ~ס~ ~שראי~י מ~ד ~הניתי~~צמו~
 ~כת~

 בל~ונו
 ~אמ~ו ~~אהקצר

 בג~
 דלא או להו~ לי~ ~ב~י~ דה~נה ~או ל~ו לי~ ה~נה
 עכ~ל~ חול~~ הששידרשי

~~~
 ה~ב~ ב~י~~

 ~ל ~ולק ד~~~~~~ד די~ל נראה
 הרמב~~~

 שהו~ בזה~ ~ק
 ~ובר

דט~~~
 וא~ור ~נול~~~ ~ינו ~מוליד~ מ~ום בגמ~ דאמ~ו

 משו~
 ח~~ון

 אל~~~~~~
 ד~~י~~ל ~ל~~ה

 כו~י~
 ~יצה כ~~ו מ~א~וריי~א אסור

 שנול~~
 ביו~ט

 ד~סו~ ~ברי אר~ה ד~~יגי ~~ד והני כאן~ ו~~נ ~חול הכנה ~ה~ת~צרכינן
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 מ~ו~ מדר~נ~עכ~~~
 ~ד~בנן הכנה חסרון משום נמי והיינו נולד

 דה~
 ר~~ש אף

 מוק~ה ליה~~~ת
 מ~~~

 ב~ו~צה ש~יר מודה
 דצמוקי~

 ~זי ~וי~א דבבי~ש~~~ דהיכי ו~רוגרות
 ו~~

 ואיתקצאי הואיל מ~ום הם אסורים ~~מ ב~בת א~זו ד~דר

לביה~~~~~
 כ~~ו בדף ר~~~י וכ~ב יו~א ל~ולא איתקצ~י הש~ת ~חלת דהיינו

~~~ 
~ד~~~~

 ד~סו~ין
 מ~ו~ הו~

 כ~ן ~~ין
 ~ב~ו~ הכנ~

 ~יה דאי~ ומאן יום

 ~~ וכן יביאו~ אשר את והכינו ה~שי ~יום ~דכ~יב ~~י מבעו~~י וה~נ~~וקצ~
 סוכה ב~~~~~~~~א

 ד~
 את מוציאין דאין ~שנה הך ~פיר ני~א וא~~כ ~~א~ מ~~ו

 דהיינו נולד משום דאסורהאור
 ~~ו~

 ~ום מינה ליכא ו~פי~~ה ~~נה ~סרון
 ~א~מול ~כ~ה דמצריך רבה דלדעת א~א מ~~ד~ ל~דתי~בתא

 מדאו~יי~~
 ~סור

 מדרבנן ~לא אסור לא עליו ולהחולקים ה~ורה~ מןה~א
 מוקצ~ משו~

 דנולד
 ~~צרי~ו הכנה ח~רון משום נמידהיינו

 ודו~~~~ חכמי~

 שכ~~~~~~
 שם

 הגר~~~
 דדוקא ~המאירי דלא הוא ~תוס~ דדעת שלי~~~א

 ל~צמו מכין שפיר ~צמו ~ו~~ט אבל ליו~~~ מכין אינושבת
 ו~~~

 להביא
 ~~רא ~ל תמיהני ו~יה~ ~~~ה ב~ דף ביצה מס~ ברי~ התוס~ ~~לשון ראיהע~ז
 דלא דכותיהרבה

 ~מפו~~ אשג~
 א~~ו

 ש~
 להיות ש~ל ביו~~ דדוקא ב~~~

 הכנה מ~ום המן ירד לא שבתב~~ב
~~~~ 

 בשא~ אב~ לשב~ ~כין יו~~~ ד~ין
הימי~

 ה~ן ירד
 יריד~ ד~א ל~צמו שפיר מ~ין דיו~~~ להדי~ הרי ביו~~~ ג~

 דף ~~צ~ ב~~~~ התוס~ ~~~בו ~הא נמי ומוכ~ שרי~ ואפי~ה הוא ג~ור נולדה~ן
 וכו~ אלא בד~הד~

 דליד~
 פריך מאי קשה וא~~כ ה~נה חשובה נמי הביצה

 מעתהאלא הג~
 יו~~

 ור~~ ~שתרי~ ד~למא
 דוקא לומר הוצרך א~~אי נמי עצ~ו

 משו~
 אלא ~ולדה דלא ~~י~ן ות~ל ה~~~~ א~~~יר~

 מא~~ול מוכן לאו א~~~ ~יו~
 היא ~תוס~ ד~~ת וד~י ~לא דוהכינו~ קרא משום שפיר וא~ורהוא

 דשב~
 ויו~~ט

 לע~מ~~ ~פירמ~ינים

~~~

 שכתב מה
 ש~

 לומר דאין מדיטרויט הרב
 דט~~~

 הוא הראב~~ד דאסר

משו~
 ~וקצה

 הר~ב~~ דה~
 ~גם ~ובר

 ~~ויש י~~ז ~ל~ מהיו~~~ ~פ~~א ז~ל הרמ~~ם דז~~ל ~~~ה~ שוםבזה רוא~ אני ~ין ~ו~צה~ מו~ר ביו~~
 ביו~~~

 ~א~ן מה
 ביו~~ אסור שה~וקצה מו~צה אי~ורב~בת

 הראב~~ד ~תב ו~~ז בש~~~~~ ו~ו~ר
 וא~~~ בזה~~~ שוין הכל ~דלא בהשגותז~~ל

 ו~י~ שיטות ~מה בזה ישהלא מ~~~ ל~שי~ היא כונתו אם דאף י~ל
 שם ש~נה ביצה מס~ של~י ברא~~~

 ~מ~
 ש~טות

 דכן ~יו~~~ דאסור הראב~~ד גם ~ודה דנולד דבמוקצה שפיר י~ל וא~~כבדבר~
 רוב ~עתהוא

 וג~ ~יש~ה~ הפו~קי~
 בפ~~ב

 מהלכו~
 פ~ק ~י~~ יו~~ט

 לא ואמ~~ כלים בשברי ~~~י~יןד~ין הר~ב~~~
 השי~

 ~ל גם הראב~~ד
 ז~

 לא~מעינן
 משמע ~לא דשרי~ סובר נמי דנולד~~ו~~ה דא~

 דאמ~
 ~ודה הרא~~ד גם ד~נולד הוא

 ~~~ד~סור~
 הט~~~ ~דברי

 הר~ב~~ד ~דעת ~~~~ל י~ב~ר ~ה~ן
 ~א~

 במו~צה

 ~רא~~~~ סו~~דנול~
 ~יו~~~ ~וקצה ~אין
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 סק~~א ~~~~ז ~ס~ ה~~~ז ד~~ה נראה
 ד~~יר להר~~~~ד ד~ף ~~~

 מוק~~
 שהו~ ב~ה~~~ ~~~~~~יו~~~

 ~ודה ה~ין ~ן ~~כוסה
 א~

 ד~~ור הראב~~ד
 ו~ו~ר נו~ד~שום

 דא~
 ו~~~~ ~יי~~ה~ ד~סור כזה ב~וק~ה ~ודה ר~~ש

 י~ל
 נו~~ ה~~ ש~י~ ~~יב ~~ןד~~~נ

 שהי~ ~יון ~מור
 ~~ן ו~~ו~ה ס~וי אתמול

 ~לל ~יה ולאהעין
 ~היו ~ד~ים נולד ~~~ ו~~י~ ~~~~~

 ~~~ו~ כב~
 ~~ולם

 רקשהיו ~ל~
 מ~ו~י~

 ~~ו דהיי~ו חד~ה ב~יה חשיב הלא והכא ה~דם ~~~ן
~~ 

 לא~~ ד~י ד~~~ד ~~י ונראה~~אין~
 שהו~ק

 ד~~ ביו~~~
 ~יו~~~ נולד לה~תי~ין

מ~~~
 והש~~ ~~י~ ד~~י~רא כזה ~~ור ~נולד

 אפר
 ~ו~~~

 וא~~~ ד~~ור~ מודים
ה~נ

 אזלא ולפי~~ז ~~~ר~ נול~ ח~י~ כ~~
 ~פ~~

 ~~~~י ~~~~א הס~~יא
אמוראי~

~~
 ש~~ב

~~ ~~~ 
 הנ~~ל

 דל~
 שי~~א

 א~ ~~ו~~~
 ל~וצ~א ~~~~ר

 דבידוכ~ון א~
 אין ל~~~~ד כן~ ~~~ו~

 ז~
 ~ה~א~~ ו~~ו נ~ון

 ~~~ ~~י~
 ~מס~התו~~

 ש~~
 ~מה ו~~וד ~ י~~ט

 ~~ומו~
 נולד ~אי~ור

 ~יכ~ ג~~~
 בד~~~~

 דב~~~ור נ~י ו~ז~נן ודאי~ ~ה~לד ~וא ש~ו~ו
 ~~ נול~

 ~~ל ~~נ~
 ~~~~~ול~~יד

 ~~~וגי~ ~ד~ו~~
 שב~ ד~~~~

 כ~~~ ד~
 ~יי~~~ה~ ~~~ב

~~~~
 ~~ו~ו~~~ ~ב~~~~ ~דב~י

~~ ~~~~~ 
 ~~~~ דמ~ר~ וד~י ~ראה

 ~~~~~~ד

 דל~ז~~~
 ~~ר

 ~~ כ~ ביו~~~ ~~ ה~~~א~
 ~~~ ד~י~ למ~ן

 ~~~ור
נו~ד

 ו~~ש~~~ ~יו~~~
 ~~ ~~ר~~~~~ ~~ב ו~ן ור~~ש~ דר~י ~~~וג~א ד~לי ~~י~יה

דלד~~
 ~~סר הראב~~ד

 ~~ו~
 היי~י נולד

 דוק~
 אבל ו~~~~~ לר~~ש~ ולא לר~~י

~~~~~
 ו~א~ ~זה ~~י~ח

 דל~
 ~~~ר~~

 הר~~~~~ ~דע~ ~~~
 הג~ב~~ד כד~ת

 ~~~~~ו~~י~ר~י~
 ~ ~~~~ ~~~~~ ~~נ~ ~שו~ ~ו~

 ~~סור ~~ודה ~~~ון ר~

ו~~
 כלל ~ייכא

 דל~ ד~רי~~ לפי דאף ונר~~ ור~~ש~ ~~~~י ~~ל~~~~
 ס~~ל

ד~נולד
 ~~~ו~

 כזה
 קשי~ ~~ ~~~~~ ר~~~~ ~~ ~וד~

 להו
 דהר~ב~~~ ~~ה~ ~ל~

 ביו~~ט ~וקצה ~י~לי~
 ~~ו~

 נולד ולא ~יה לית ~וק~ה דדוקא ~ד~~~~ן די~~ל

 ו~~ע~ ה~~~ל~ ~~~~ז ~ל בזהופ~י~י

~~~~
 ~ ש~~ב ס~~ב ס~ן שתיתאי ~ה~ורא שו~~מ בס~ רא~~י ע~~ו זה

~~והנ~
 קשה ל~אורה

 ~~ אליב~
 ב~~ה ריש ד~מרו

 דביו~~~
 לן ~~ם

 ~ב~~ין אין ~~ת~ן כ~~~~תנא
 עצי~

 ב~ו~~ ו~~ש ו~ו~ הקורות ~ן
 ד~~~

 אין
 איךשנדחקו

 דל~ ~~וכ~
 ~ר~~ש

 א~~אי וקשה ו~~פה~ ביו~ב רק מ~י~ ~~~ וה~
לא

 ~ן ~ס~~ ~~~
 ~נ~

 ~נן ~ה~י כ~~י
 ~~~~ ~ד~

 לא ה~ור א~ ~~וציאין ד~ין
מן

 העצ~~
 ~~ו~ ו~רש~~י ~~בני~ ~~ן ולא

 ~רא~~~ד ו~~~כ ד~וליד
 ~נולדה כבי~הדהו~~ל דיו~~~ פ~~~

 ו~~~ל ~ו~צה~ ל~ה דאי~ ~~~~ ו~~~ ב~ו~~~
משום א~ו~ ~~~

 ~~נ~
 ~~ום אסור דבי~ה דס~~ל לרבה דזה אינו דזה ~רא~~~~~ וכדבי~ר

 ~ב~ה~נ~
 נ~~ן לרב

 ~ה~נ~ דל~~~
 ~~א~~ר

 ד~ בבי~~
 ~ר~ה דכ~הו ~~

 הכנה ~ל~~לא~רו ~~
~~~~ 

 נול~ מ~י~ אסו~ ד~ם
 שם ~~~~ס ~הרי ~~י~ה כ~ו
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~יר~
 ~הדיא

 ~~ו~
 ~ול~ד דקא

 ~וקצה דל~ל דלר~ש כ~י ~~~ וא~~
 ~תיר ~ש דהרי שריבנ~ד ג~

 לה~י~
 כלי~ בשב~י

 דהו~ל אף כ~ט~ דף בשבת
~ס~ד ~יצ~ ריש דא~רו בהא דהנה נראה אך ~דול~~ ~ושיא ל~או~~~ והיא~ולד

 דא~
 ל~ה דלית ~אן

 ~וקצ~
 דר~ש מהך ~תוס~ וה~~ו ליה אית נולד

ד~תיר
 לה~י~

 ולי~ כ~י~ ~~ב~~
 ~~ ~ש~ני ו~תבו נו~~~ ~יה

 ב~ו~ם ד~יה
 ~~אסררק

 א~~
 ~ך רא~ה להביא ~צי הוה לא נולד לי~ לית ~וקצה דלית ד~אן דח~דש~נ וא~~~ ~~ש~ אסור ל~ש ~ם ~עולם ~תח~לה היה ש~א נולד

 האור את ~וציאיןדאין
 ו~מ~ל ג~ור נולד והו~ל בע~ן האור ואין בלי~י דש~

 ~~ ~ו~הד~~ה
 ~ל~

 ~~ך ה~יא
 דאי~

 ~צי~ ~ב~עין
 ב~ולם היה דג~כ

 ~~~ל~ ברו~ו~~

~~~
 לל~וד לנו

 הראב~ד בד~ת ~~רש גאון ~האי חדא דברים שני ~ז~
 ~ד~תז~ל

 מ~יטרוי~ הר~
 משום ~וא דהראב~~ד ד~~~א ~ליט~~א

 ועוד דרבה~ה~נ~
 דג~

 ~מור דבנולד די~ל לעיל ש~ת~נו כ~ו סובר הוא
 שהיהכזה

 א~~ו~
 ~ולד~ ~~ום דא~ור ~~ש אף ~ודה ~~~רי העין ~ן ~~וסה

~~~~
 ~נראה ל~נ~~ד

 דע~~~
 נכונים

 ח~א שלי~~א~ הגרצ~~פ ד~~י ה~
 דטע~א ז~ל הראב~~ד בד~ת סברי והפר~ג דהב~ח ל~ילדנתבאר

 ולא דנולד ~וקצה ~שום ~ואדאסור
 הכנה~ מ~ו~

 וא~
 בעל הגאון

 ~ו~~
 נר~ה

 הואדאיסת~ו~~
 ד~~~סתפ~

 הראב~~ דברי בכונת
 הי~ב ל~~~יין שנראה ~~ו

בדבר~ו
 כמו הראב~ד בדעת ד~~ל לומר הוא נ~ון ויותר ה~~רוש~ם~ שני שכת~

 נולד איסור דגם ~יון הראב~ד ~~ונת הם א~ת ה~ירושים דש~י ל~ילשכתבנו
הוא

 ~שו~
 ו~ו~ ~כנ~~ חס~ון

 נ~אה
 ז~ל ד~~~~~ד ~וא ~~~ א~ דא~

 ~~ אסור נ~י ~צ~הדה~~ה ~וב~
 דהכנה קיי~~ל אלא ~~י קיי~א לא ודא~ להלכה

 להיפך או ליו~~~ ~בת אם כי ~תא~~ה
 ~ב~

 ועיין שפיר ~כיני~ ~צ~ם
 מקו~ות בכ~ה ב~ג~א ו~ן תקי~~ ובסו~ס סק~ז ת~~א ~~בט~ז

 דל~
 הזכירו

 דה~נה זו שטהכלל
 ~שה ויפה אסור~ נ~י ל~~~

 ה~רצ~~~ בז~
 ~לי~~~א

 ש~מ~~~הוכי~
 וא~~~ כן~ סוברים הפו~קי~ כל

 ~לל ~ל~י~ש לן לית להלכה
 שלי~~~א מדי~רויט ה~ב ~ל ~אד ונ~~תי זה~~~ירוש

 ~כת~
 דאף בפשי~ות

 ~~~א ב~~ב~~ם ו~יין כן~ סובר נ~י ~~להר~ב~ם
 ~~ול ~ ש~תב הי~~~ ~היו~~

 ליו~~~ ~כין שבת ולא לשבת מכין יו~~ט אין אבל ליו~~ ~~ין ו~ול לשבת~כין
 שנולדה ביצהו~פיכך

 ~ח~ ב~ו~~
 ~ומ~~ שהתרנ~ול~ ואע~~~ אסורה~ השבת

 ו~א~ש הואיללא~יל~~
 הביצ~ נ~~~ר~

 ונ~אה ליו~ט~~~ אותה ~~ין שבת נ~צא
 ~ה~~~ד~~תב

~ ~  נ~~ 
 א~ ~~~ לא ~~ ~מע

 ~רי ~וי הי~ם
 ודו~~ק~ לעצ~ו שפיר מכין דיו~~ט ~שוםו~יינו

~~~~~
 ה~אב~~ד ~ל היסוד ~צם ~ל לדון נשוב

 ~והרצ~~
 שלי~~~א

 שג~
~~~

 שלי~~א ~די~~ויט
 הסכי~

 בדי~בד מותר דאם זה~ ~ל לו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

להשת~~~
 מ~א~ר ולי~נות

 מ~~~ ~~י של~
 ~א~~ ב~וף

 אין ~~ב
את ~~סו~ ~קו~

 ע~~
 זו סברא ומחמת ההדל~ה~ ~~שה

 התי~
 הדלקת את הנ~ל הגאב~~ד

 האלק~ריאמאור
 יש ול~נ~~ד הראב~ד~ לד~~ ב~ו~~~

 לפק~~
 טובא בה

 אסור אינו ~ד~ו~צה ~ ד~ריו ~~וף ~~ב סק~~ג ~ק~~ז ס~ב~ג~~א דהנ~
 בהנא~

 ואיסור
 ~ל ~~י~הה~~ה

 ~ו~~ה~
 ~שו~

 ומש~~ הו~~~ ~צים ~~~ול
 ד~~ו דס~~ל ~זה

דמותר
 להתת~~

 נגד ולבשל לא~ות אף שרי ~~נ מוקצה של הנר ~ר וליהנות

א~
 מוקצה של

 א~
 ה~וקצ~~ ~ף ~ת כלל מ~לטל ~ינו

 וא~
 י~~ל דלכאורה

 האש ~~ום מפני ~~י חמ~רי~ ובישולדאפיה
 נכנ~

 אותו~ ו~תקן ה~אכל לתוך
 אינם ~פוסקים דרוב נראהמ~מ

 ~וב~י~
 דכ~ו סברי אלא כן

 ישאמרינן דל~
 ~לי~ שב~

 את לא~ור ל~נין מו~צה איסור גבי בפת
 הפ~

 בדיעבד
 ל~ת~ילה~ אף שרי ה~~נ ~ כ~~ו ~פ~חים התוס~וכ~ו~~ש

~~~~~~~
 צ~ל

 לדע~
 הגר~~פ

 שלי~~~~
 ה~ב~~ד בד~ת

 ז~~
 ~~~ אש דהוצאת

 נגדה ולבשללאפות
 ש~

 דס~~ל ~יון שרי~ טל~ול ~~~י
 דלד~~

 ~ראב~~ד
 ~לא ה~~~ה א~~ור מ~ום ~לא אש ל~מצ~א א~ורלא

 ל~ור~
 וכיון

 לכ~~ילה אף ל~מציא נמי שרי ~~לא האש~ ~ן ~דיעבד להנות שרידבכה~ג
 ד~בע~הכיון

 לצור~
 ועיין הי~~

 במ~~
 שכ~בו ובלח~מ

 דב~~~~
 ש~וא

 כ~ון ~~מצי~ו ~צ~ו ה~שמ~וף נהנ~
 ש~ו~

 ~ו ~ו~ה
 ~ש~

 מודה ~נ~דו

~~~~~~
 ד~~ור ~~א~ד לד~ת

 ולדע~ נולד~ ~שו~
 ~~צ~~פ

 שליט~~
 ~וא

 דמותר~ סו~ר ז~~ל הראב~~ד גם דב~ה~גאיפ~א

~~~~~
 נא~ר אם דאף נ~י

 דאסו~
 ~גד ולבשל לא~ות

 א~
 בתחילת ~כתבנו מה דלפינר~ה ~~~ מו~צה~ של

 הפו~קי~ ~ד~~ דמש~~ ז~ פר~
 ~צמו אש ~~ותו אם ~י ליהנות א~ור לא ז~ל ה~אב~~ד לדעת דאףדס~רי
 אבלשה~~ציאו

 א~
 א~ר

 שהודל~
 ולפ~~ נולד~ ~~יב לא בו

 אף ד~רי נ~~ל
 ~~דל~ה דהנאת מ~ום ביו~~~ ~כו~מ שה~ציאו ~~אש נר ל~דליקלכתחילה

 הג~ז ד~ת ל~יל ש~באתי וכמו ד~רי דקי~ל גרידא ~נאה אם ~י חשיבלא
והג~~~א

 וב~~~~
 ~~ל נ~אה יו~~ ~בי ובפרט הלוי~ בית

~~~ 
 ~~תירו

 או~~נ לצורך ה~וקצ~ א~ ל~ל~ל~כ~ים
 ~~אה~ גם ~תי~ו ~~נ יו~~ וש~~~

 ה~ו~צה מ~וף הנאה בהדי ~לטול אם כי א~רוולא
~~ 

 ל~כילה דומה ~וא

 א~לדאסו~~
~~~~~ 

 ב~~~ות ~והר~~ק לה~און ראית~ ו~ן ש~י~ ג~ידא ~נאה

ח~מ~
 מות~ י~~ ~דלשמ~ת ~ שכת~ ~ ת~~~ז בס~ ~ל~ה

 ~הנאה
 ~ו~~

 דלא

~~~
 ~~ל~ול

 מ~~~~~
 לומר ואין א~ו~~~ ב~כי~ה

 א~ו~ ~~~
 ל~דליק

~ל מא~
 מוק~~

 מ~ינן דלא נ~ו~~ ~יני~ דש~ל כמאן דמיחזי מ~ום
~~~ 

 ~י זה
 נ~ ~ב~א~

 חנו~ה
 ו~וד מ~ו~~ אכ~ושי ~שו~

 דה~
 בגוף נ~י~ה ~~~ישלא ~דלק~ נ~י מש~חת

 הא~
 ~מו

 ~הי~ ג~רי~
נו~~ת ~~י~ ~ודם ~וד נ~~ת

 בגו~
 ~שה וא~~כ האש~

 ~ד~~ א~ו~ ~~
 הר~ב~ד

 ~י~~~ א~ ה~צא~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  ~ו לה~ליק~~י
 א~

 או~~נ~ לצורך היא זו הבערה והלא אחר

~~~
 איסור נ~י ~י~ ד~ית ~~ום ~וא ד~סור ~ע~א די~~ל ~יל ב~ה לומר שרצ~תי
טל~ול

 דלא ~דא כלל נכון זה אין ~המ~א~~ בש~~
 נ~ש~

 ~ם כ~ נולד
 ~ל ~רי~תובשעת

 הניצו~
 בכה~~ אי דאף ועוד הוא~ ~ידו ל~ו ואז האבן מן

ג~ור ~וקצ~ דא~י~ ד~יי~~ל בידו נולד נ~שה כאילו הוי ~~~מ ~ל~ול ~שיבנ~י
 שה~

 עם ל~לך ר~אי אלא מיד ~ידו להני~ו ~ריך אינו ~~עו~י בי~ו
 כ~ן וה~נ שי~~ה~ ~קום באיזה ולהנ~~ו שבידוהמוקצה

 לה~ו~ צרי~
 ~ותר

 ב~וף מיד נעשית ה~דל~הא~
 לומר ודו~ק א~ר~~ מע~ה שום ~לי ~נעו~

דא~
 ~~יב דלא

 ~ל~ו~
 ג~~ור

~~~ 
 ה~~ דמנלן ב~ו~~ה~ שימוש שפיר ~~יב

 הוצא~ נ~י דמשכ~ת לעיל נת~אר דהאו~וד
 ~ל~ול ~~~~ שלא אור

 דל~~ ו~ף הני~ל~ ד~ר לצורך אלא ני~ל ~כלי~ ד~~ן ב~~~ ~~~ד נמי אי~אדהא ~לל~~ונר~~
 בהא~יי~~ל

 ~וותי~
 ~א~~כ ה~ל בטל~ול דוקא היינו מ~מ

 ~ל~~~
 ~מורה

 חיה ~פני מזונ~ת לי~ן דאסור נמי וקיי~ל ~אסור~ נר~ה הב~רהד~יינו
 מו~צה שהםועוף

 וא~~כ אות~~ יטל~ל שמא ~~י~ ~ו~
~~~~ 

 דאם ה~א~
 ~מורה מלאכה דהיינו ביו~~~ אש ל~~ציא~ו~ר

~~~~ 
 שי~וא

~~ 
 אותו~ ל~לטל

~~~~

 ד~ר להוליד ~די ~מורה מלאכה דע~ית ~דאמ~ן נ~ל
 שהו~

 ~קצה
 ד~סור~ ~ל~ול ~~י ~~ור ממ~ו ליהנות~די

 וא~
 ה~ל~~ה דב~~ת

 ע~מה ה~מצ~ה ~שובה דע~~~פ נראה מ~מ מו~צה שום ~אן~ין
~מור ~שי~ו~

 ו~~ו~
 ~ו~~נ~ לצורך ~ף

 וא~
 ואין היא ~שו~ה זו סברא ל~נ~ד ~י

 ~מוציא על ואדרבה ~איות שום עליהלהביא ~ור~
 מסבר~

 ראיה~ להביא ~ליו זו
 כן~ ~ובר ז~ל ~~~ס ב~ל ה~~ ~~און ד~ם ב~ליל יראה דל~לן מדברי~ו~~~מ

~~~~~~
 כתב ~~~ז ס~ ~או~ח כת~ס

 ~רמב~~ לד~~ ד~~
 צ~ל ~~כ

 הוי ~לא משום מוליד איסור ליכא אי אף בו ל~מם כ~יאש ד~~מו~י~
 כאוכל הוי אלא~~שי~ין

 נ~~
 ~צמו

 דל~
 מ~~~ול אפ~ר בין ביה ~חל~ינן

 מודה מ~~מ אפשרללא
 הרמ~~~

 דא~ור
 מ~ו~

 נולד
 ~דאל~~

 א~א
 שרי ל~מ~

 מ~ו~ ~~י~ ~יסור נדנוד ~ו ואיןל~מ~י
 גם ק~ה דר~נן נולד

 לבש~
 ול~פות

 או~~נ ד~וי בו לח~ם שהו~ר ~תוך משום מותר יהיה ~~מנו ~צים ~דל~ת~~~~
 בי~וע ל~נין ~מביא בפ~ הר~~ן ~~~~ש לא~ות כ~~ ~צ~~ ל~דליק ~די נמיהותר

 לבשל כדי שרי ~ן ל~מם ~די לבקו~ דשרי הוא~לע~י~
 משו~

~ מ~וך  
~~ם ו~~~~

 ל~~~
 איסור ~ש בו

 ~~~ו~
 מדרבנן נולד

 מיה~
 להוציא דאסור וכיון

 לח~םאפי~ א~
 הג~

 איסו~ בו ש~ין
 מ~מ מדרבנן רק

 סו~
 לצורך ~לא מלאכה כ~ס

 שוב ל~~ם ר~נן ~א~רו ~~רי ממילא מ~או~יי~א~ ו~~רהיא
 מלאכ~

 הוצאת
 ~~ו ~ו~רה לא~ור

 ול~~~ ל~~ו~ ~די ~מילא מ~~וריי~א~ ~י~ ~ו~~ ~~~~~
 ~~שו~אסו~

 שא~~ר מכשירים
 ל~~ו~~

 דלא מאת~ול
 עכ~~ל~~ו~~~~~ שהותר~ מתו~ ~יי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 איסור דמ~~מ ~מוהים
 הוצא~

 הרמב~~ם בדעת הכת~ס דסובר אש
 מלא~הדהוי

 דאוריי~~
 מ~שירין רק ד~שיב ~שום

 ע~~
 ד~י~ו~יה ~~~ל

~וא
 ~שו~

 דהא הבערה ~יסור
 המצא~

 מלאכה לאו אש
 דאורי~ת~

 ~~ היא
 התורה דמן ~~תבר וא~~כ ה~~~ה~ מ~וםל~ו

 אי~
 בין ~~ערה ב~לא~ת כלל לחלק

~~עיר
 א~~ מ~~

 הוי תרוויי~ו דהא אבנים ע~י האש את מ~ציא ש~וא או

ר~
 דהיי~ו ל~ורך ה~~רה שהו~~ה ~~תוך נימא לא אמאי וא~~~ ה~ערה~ איםור
 אף הבערה ~~לאכת נ~י הותרה ולבשל ל~~ות ~~י א~ר ~~ש ~~יםהבערת
 מ~~מ מאתמול ל~שותן אפשר והיה מכשירין רק דהוי ו~ף אש ה~~את~~~י

 דל~ הרמ~~~~ לדע~ ו~~~~ הוי~ מיהוק~ת צור~
ב~ל ~~ד~וריית~ קצ~ צורך ~לל מצריך

 ~~ל~~ו~
 ובהב~רה דמתוך התירא ~הו דשיי~א

 ~רמב~~~ ~~~ ~~~~~
 של נר ~הדליק לכ~~ילה אףד~רי

 וא~~כ ביו~~~ ~~ל~
 ע~~

 ~~~ל
 ד~ס~ ד~~~~

 ~~~ ~~ ~~~א~~~~~~
 רק

 ~~ו~
 ~~בנן רק ~הוא ~מצאה ~י~~ר

 ול~
 ו~~מיל~דאוריית~~

 ~~ורך נ~~ הותרה באו~נ ~הותרה ~תוך דנימא קשה לא
 ~ו~~נ ל~ורך אף אסור זה מוליד דא~~ור דאפשר ~~אמ~~יר~ן~

 משו~ ועו~
 דלא

 היתירא כללאמ~י~ן
 ד~~ו~

 ד~בנן~ ב~לאכה

 י~~~~
 כ~כ זה אין דמתוך דטעמא ל~יל שנ~באר מה לפי ~ליו ל~מוה

 שהותרה ד~תוך נימא או~~נ לצורך המל~כה את ה~ורה התירה ~םדא~ו ~בר~
 ו~~~ ~~ורך~ שלא נ~י הותרהלצורך

 ד~~~רינן הקודם בסימן לעיל שכ~בנו כ~ו צ~~ל
 אלו ד~ל כלו~ר נפש לכל יא~ל ~שר אך ~~ו~ה נקטה ב~~מאדלסי~נא
 צרי~ו~ ~הןה~~לא~ות

 ל~ו~
 מ~ני מ~י וא~~~ ~לל~ ה~ורה אסרתן לא האדם

 ~~ ~י~ ~~~~~ דק~~~ ~י~~ ~~~ ~~~ ~ול~~ ~ו~ ~~~ ~~ ~~~ים ~~סרו~אי
ז~

 מו~ר
 לה~ת~~~

 ~מצאתו גם הי~ה ו~~~לא בו
 ושייכ~ מות~~

 ~~~א שפיר
 וא~רינןד~תוך

 דהמ~~~
 א~רה לא התו~ה ~ש

 נולדד~יסור ~~~~י~ ~זיר~ ~הני איך וא~~~
 לשוי~~

 ל~~~~ה
 לאסו~ ~~~~ המותר~

 ו~ב~ת מ~אורייתא~ אותה
 מה~~ ראוי אינו כאלו הוי תו ~דרבנן ~~סור דהיכי ~כ~בוהא~רונים

 ש~י~א
 בדיעבד א~ור דאי או~~ין ו~י~לעי הואיל ~שי~ דרבה היתירא לגבירק

 ~יון א~רינן~דרבנן
 דסו~~

 הוי תו ד~בנן איסור ~~~ום אכלי אור~ין מ~ו לא
 ~ודו~~~ דמתוך הית~ ~בי ~שא~~~ מה~~ת וא~ור חול לצו~ךרק

~~~~~
 דמדרבנן דכיון הואיל גבי ~סוברי~ לדעת גם

 כשלא הוי תו ~זי ל~

לצו~~
 ~~ופה ליה דאי~ ~רבה מ~~ט צ~~~ לכ~ורה ולו~ה~ ~לל יו~ט

 לחו~מיו~~~
 לו~ה אינו

 ~~~~ ~שו~
 אורחין ומיקל~י דהואיל

 וה~
 ~~רבנן מ~~מ

מיהו
 אסו~

 קכ~~ו ס~ חאו~~ח י~קב במ~כנות ו~יין דהו~יל סברא ~י~א אי אף
 מיהו דמדרבנן ~יון מ~מ הואיל ליה דאית ~ר~ה דקיי~~ל דאף ל~לכהש~כריע
 ~ב~ איאסור

 דהפת ל~ול מי~~ט ואפה
 אסור~

 וא~כ עייש~~ה~ בדיעבד
 קש~

 ~ם
 אינו אמאילרבה

 וה~ ~וק~
 ~~ורך ~שלא הוי תו ~דיעבד א~~והו ד~בנן כיון

 יו~~~
 ~~~~ ~י~ד ~~~ ~~~~~ ~~~י ~~~~~~~~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~  

~ ~

 לוקה~ אינו ~~~מ ~סרו דרבנן ואף חזי ד~~אוריי~א~~~יהו ~כיון ודאי ~לא ולוקה~~לל

~~~
 לצורך שלא דרבנן ~ל~כה דעב~ד דלדידיה דנהי כלל ק~שיא זה אין בא~ת
 ב~ול ~מנו ליהנותא~ור

 א~
 כ~ו בדיעבד

~~~~ ~~~ 
 אם ~~~פ ~בל

 בו האור~יןיבואו
 ואף שפיר~ אכלי ומצי איסור שום ליכא דלדידהו וד~י ביו~

דכיון
 שהו~

 ואפה ידע ~א
 לצו~~ מת~יל~

 ~ול
 להיו~ ~רי~

 מ~שה ~מו ~~רבנן
 ~~~~ לאחרים~ ~ם יו~ באותו א~ור ויהיהשבת

 ~~בת א~לי אי דהתם ד~~ לא
 נהי משא~~~~~א ולאפות~ לבשל אסור דב~בת כיון שבת ממעשה הם נהניםהלא
 ~אפהדהוא

 מתחיל~
 מ~~ זו~ באפיה אדרבנן ~פיר עבר חול לצורך

 ~צ~ אינהו
 עבורם ולבשל לאפות דשרי כיון ביו~ט שפיראכלי

 ג~
 ופשוט~ ביום~ בו ~כשו

~~~~
 נולד איסור חכ~ים ~~זרו דכיון כתב דאיך הכת~~ס ~ל גדול ~~~ ~דיין
 בדיע~ד ליהנות דאסור כיון להתח~ם ~די אש להוציא איסור ~י~אתו

 ~בר ~הובא ק~~ל בסי~ן שם כתב עצ~ו הוא והלא נולד~ משום האשמן
 להדיא שם ו~תב ה~ו~~ה~ בגוף מ~שה ע~י שלא הנאה המוקצה מן ליהנותדשרי ל~י~~

 ו~ם ~וקצה~ של נר נגד לה~~~~םדשרי
 ש~ כת~

 לאור א~ר שימוש ל~שות או דלא~ול
הנר

 משו~ טפי ד~רי ~~~~
 וא~~~ ~יי~~~ ~מש ביה דלית משלהבת הוא דהנאתו

 ~יך
 והלא לה~חמ~~ כדי ~ש להוציא א~ור נולד איסור חכ~~ים שגזרו ד~חרי כ~ןכ~ב
 אל~ מוקצ~~ ~ל הנר ~~אור וליהנות להת~מם דשרי ~ו~ר ~~~ו~וא

 ודאי
 ~~~~~~ האש~ מן ליהנות בדיעבד ~רי אי דאףכדאמרן

 ~די לכת~~לה לה~~~יאו
 ואסור~ גמיר שימוש ~שי~ ~~נוליהנות

~~~~
 ~ליט~~א הגרצ~~פ דלד~ת לתמוה יש

 ד~מ~
 א~ ה~~~~ת ~ראב~~ד דאסר

ביו~~~
 ~וא

 משו~
 ~~~~ לצור~~ שלא ~ב~רה איסור

 ק~ה
 ל~~~

 טרח

ה~~~
 הר~ב~~ם נאיד ל~ה טעם למצוא

~~~~~ 
 והלא הרא~~ד

 המ~~~~
 כתב עצ~~ו

בפ~~א
 בשט~ מהיו~~

 אף ~~~ני הוצאה גבי ד~תוך דהיתירא דסובר ז~ל הר~~~~ם
לשלא

 לצור~
 רק הוא דא~ירי אבנים והוצאת ליכא~ דרבנן אי~ור ו~פי~ ~לל

 מוק~ה~~שום
 וצ~

 מזה ו~שמע הוצאה ~~שום
 דה~

 שלא כלים הו~את
 להו~~~ ל~~רי דדמי הבע~ה ה~~נ וא~~כ ל~תח~ל~~ אףשרי לצור~

 אף ד~ותר נמי נראה
 שו~ דאין כלל לצורךשלא

 דא~ור נהי וא~~~ להבערה~ הוצאה בין ל~לק סברא
 נולד משום האש ~~ן ~די~בדליהנות

~~~~ 
 ~~ון לה~ציא כך מ~ום א~~ר לא

 מותר~ נ~י לצורך שלאדהבערה

~~~~
 ~~ת ד~ם נראה אלא שלי~~א מוהרצ~~פ ה~אב~~ד כדעת דלא בזה נל~~~~ד
 ד~יון ~~ום ביו~~ט האל~~ריא מאור את לה~צ~א א~ור ז~~להראב~~ד

 ~ולד איסור האש עלדחל
 וא~ו~

 אותו להמציא טפ~ דא~ור כ~~ש ב~ל~ול אף
 ו~~ור~ ג~ור כשי~וש אלא ~מילא לו ה~אה ~הנאה חשיב לא דב~ה~~גו~דאמרן
 תק~~ בס~ בדבריו הי~ב דה~~עיין כן~ ~ובר נמי ~~ה~~ש בעל הגאון דאףונראה
 ל~~~ א~ אצלו הוא שספקירא~

 אסור ז~ל הראב~~ד
 בדי~~~

 נולד ~~שום ליהנות
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 ~ה ~לי~~א הג~צ~~פ ולדעת לא~או
 ספ~

 הוא
 והל~

 הראב~~ד דברי עיקר זהו

 ודו~~~~ ~דאמרן א~~וז~~ל~

 א~ור אש דהמצאת דטעמא ב~~~ דאמרו לי~נא שפיר מדוקדק דברינו~~~~
הוא

 משו~
 ~~ום אמרו לא אמאי קשה ז~~ל הראב~ד ולדעת ~~מול~ד~~

 בכל כמו~~נולד~
 הש~~

 ד~~ור ~וא דהכונה ידעינן ומ~ילא נול~~ ~יה דקר~
לה~~ציא

 משו~
 ד~רינו ולפי נולד~ ~שום א~ור דבדיעבד

 ניח~
 א~רי הוי דאי

~~ו~
 היה ~~ולד~

 א~ש~
 ~יון לה~~~ם כ~י אש להמציא עכ~~פ ~~~י לומר

דהנאת
 חימו~

 שרי אי דאף ~~וליד~~ משום א~~רו ולכן ה~~ו~~~~ ~ן מותר
~די~בד

 ל~הנו~
 ודו~~ק~ הנו~ד ~ת מול~ד מ~ום ~סור ~~~מ

~~~~~
 נ~~ל היה ד~~~ת~ינא

~~~ 
 ל~יסור א~ר

 דה~ ביו~~~~ אש ה~צא~
~~ו~~

 פס~י~ ב~מ~
 ~~~ו

 ~וקצה ד~~ ~~~~
 ~סו~

 מ~ום ~דאו~ייתא

~ר~
 באזהר~ נמי ~ובר דוהכי~ו

 ~~רק ל~יל ונת~אר ~לאכה~ כל ת~שה לא של

הקוד~
 דה~~ם

 ~~ו~ הו~
 ד~מרה ד~יון

 דכ~ תור~
 ב~~ת בו שמש~משים ד~ר

 התורה דנ~נה הרי ~~א~מול מו~ן ~~י~~ צ~י~וי~~~
 להש~~~~ו~ ~~יבו~

 של
 ~ב~

 ~~ ול~~ויו~~
 לנת~נ~ ו~~~ כ~לא~ה שי~ו~ו ~שיב ה~נה ~~י ~לא ~ש~~ש ~וא

תרו~~~
 ו~~ ל~לבו~ ביו~~ט ~~~אה

 נ~באר
 ד~~

 לא ~מוק~ה ה~סקנא ל~י
 ד~~רו ד~~מא ~יון ~~~~~ ~~בנןא~~~ ~~ו~

 חכ~~~
 אסמ~~א ~שום נ~י הוא מוקצה

ד~~~~~נ~ו
 רב~~

 נ~~ ~~יב דוהכ~~ו ~קרא
 א~~ו~ ~~

 מל~כה עושה ~מו גברא
 ~תב י~ן ~~ב~~ ~~דרב~ןה~סו~ה

 ~גר~~~~
 דכמו נר~ה ולפי~~ז ה~ ס~ן בשו~~ת

 ~~~~ו~דאסו~
 ה~וקצה ~ן בדי~~ד

 ~שו~
 דמ~ ~~ו~ן שא~~ו בדבר ~השתמשות

 ~~ור ה~נ~~~~~~~~
 ל~~ו~

 ד~~~נא ~~ון ויו~~~ ב~~ת ~כנה של ~~שה
 ל~לאכה~ נ~י דמי להכ~הא~~בה

~~~~
 לו~ר ~~~ל

 בז~
 ה~~קנא לפ~ דאף ~י~ל

 ~~וקצ~
 אסור לא

 אל~
 מדרבנן

~~~~~~
 בה א~~ ה~נה

 ~~~בו~
 ~דאורייתא

 דה~
 ~כנה דב~ינן כ~בה ~יי~~ל

~דאו~יי~א~
 וא~

 ד~יי~~ל
 ל~צמם ~~ מכיני~ ויו~~~ ד~ב~

~~~~ 
 דוקא דהיי~ו י~~ל

 א~ אף ה~~וכן דבר ~~יר ד~שיב דיעבדלענין
 הוכן לא

 אל~
 ו~ותר ביום בו

 ~~וב דבר דה~נה ~יון ~~~~פ אבל ביו~~~~ ש~ולדה הביצה את מה~~תלא~ול
 הה~נה דמ~שה ~פיר י~~להוא

~~~~ 
 כגון

 להמ~י~
 שפיר אסורה ~מור נילד

 ובפר~ ~לאכה~ ~ל ~~~ת משום היא ואז~~~ה דוהכינו עשה~~שום
 ב~~~צא~ו ~ם

הו~
 נהנה

 ~~דב~
 ~י~וש ~פי ~~יב ~יד הנולד

 ו~וב~
 של ~לאו

 ל~~~
 כל

 האלק~ריא מאור ה~~את ולפי~~זמל~~ה~
 ב~ו~~

 מה~~ת~ אסור

 ל~ר~~~~~~
 זו כו~ה

 דכתב והא ז~ל~ ה~~ב~~ ~ד~~
 ~~~ ש~

 ~חר
~ותר ~ל~

 ביו~~~
 ~ה~~יר אלא

~~~ 
 לה~~יא אבל מצויה

 א~
 ~סור

 אפש~שהרי
 דאם ~שום היי~ו ~בערב~ ~ותה ~המציא

 ~את~ול אפ~ר הי~ ~~
 ע~~~ ביו~~ הב~רה שרי דרחמנא ד~~ון לומר ~~ו~ר~ים היינואז

 דקרא לו~ר
 ושתיה בא~ילה אלא ק~י לאדוה~ינו

~~~~~ 
 ולא

 ולכן ~צים~ בהב~ר~
 כת~
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~ ~  הכנה~ דין ~פיר ב~ה שייכא ו~~מילא מבערב אותה ל~מציא א~שר ה~אד~ם
 ~ופירו~

 הט~~ז~ דרך על הוא

~~~~
 פ~חי~ ב~מ~ ~~ ~~וק~י ~~י א~~י ~~~ ~~

 הא
 ~ה~בש~

 ~יה~נ
 בו ובשל אש שהמציא כגון דמייריביו~ט

 דעו~~
 ~~ערתו על ש~יר

~~זה~~
 ~ל

~~~~ 
 קו~י~ ו~ו~ ~~כ~~ ~ל

 זו
~~~ ~~ 

 ~פי~וש ל~זור ר~יוני
זה

 ר~
 ש~יר ~ובר ע~~~פ אבל מ~כה~ כל ל~ת של לאו על ע~ר דלא ~ך לענין

 דפש~א כיון דוהכינובעשה
 ד~ר~

 שהק~ידה נר~ה
 התור~

 להכ~ן
 דוק~

 ב~ול
 מ~שה לענין מ~מ ~כנה שפיר מהני דיעבד דלענין ואף עצ~ו~ ביו~טולא

 ודוחק~ בעשה~ דעובר ~פיר ~~ל עצמהההכנה

~~~~
 לא זו ש~ו~יא ~איתי קצת שעיינתי ל~חר

 ק~~
 ~~ירוש ~ל דוקא

 לדעת ~ם קשה אלאשלנו
 ה~~~~

 אש דהמצאת להדיא דס~~ל תק~~ב ~~

~~ור~
 ו~ן ~~ו~~~ ~ן

 ~~~ ~~~ ק~~
 ~~~ק דא~~ן

 דה~צאת נמי למיחש איכא ~דין איןבר~פ ה~~~~~ ~ל~~~ ~~וד~
 א~

 משום התורה מן א~ורה
 ה~ר~~אי~ור

~~~~
 צריך היה אש ש~~ציא כגון דוקא מיירידאי די~ל ~שום ליישב נ~~ל

 לאו~מי בגמ~ דבעי מאי לפי דבשלמא בה~י~~ הכא למיתניה~רייתא
 עיקר ד~כ~פ כ~ן קצת למידחק איכא מוקצה בעצי שבשל כגון דמיירישם

 איסור ~שום אי ~שא~~כ ברייתא בה דאיירי הבישול בשעת הוא~אי~ור
 המצא~

~~
 בשעת ד~או

 בישו~
 צריך ~וי הוא

 ה~ריית~
 ~ בהדי~~ הכא למיתני

~~~~
 יש

 לה~שו~
 ביצה מ~~ בריש התוס~ דה~שו מ~א זה ~ירוש ~ל

 דאורייתא והכנה~הואיל
 היא~

 דס~~ד ~אי לפי והא ואמאי ני~א~ עצמו ליו~טדהא ו~~~ ל~~~~ ~יו~~ט ו~~ין ~ו~ין
 הת~

 ~~יב ובישול דאפיה
 ~~י להו ~יא לא א~~יה~נה

 ד~י~
 ~ף ולבשל לא~ות שרי

 לצור~
 ע~מו~ יו~~ט

 דהואיל~ טעמא מ~ום ניחא דלרבה בתי~וצם ה~ס~נא לפי אף ק~הוכן

~~~~~
 ~ופין איך ~לל להו קש~א לא דהא די~ל מ~וה זו ~ושיא ליישב
~ נ~ש לכל י~~ל א~ר אך הוא מלא דמ~רא ~יון ביו~ט~ומבשלין  

 להו~י~ דיש ש~יר למימר ואיכא לכם~י~שה
 על כלל ה~ורה ~ק~ידה דלא מזה

 ~יעבד לענין א~ ~י ~~~ו ~י~~~ ~~~נ~~~~~
 של~

 ~ש~ת~ מיכן יהי~
 א~ור הוא דבשבת ~יון לשבת ~יו~ט ומבשלין או~ין איך אם ~י ה~שולא ולכ~

 אפוי דבר ד~ל ש~תבו המ~~נא ל~י מ~א~כ ל~בת~ מכין יו~ט דאין~שום
ו~בו~ל

 ל~
 דאיכא י~~ל ~פיר בעל~א תיקון רק מ~וסר ~אינו ~~נה~ ביה שייך

איסור
 ~~נ~

 בהא~ תסדא ורב ר~ה ~לל פליגי ולא התורה מן עצמו ליו~~ט אף

וא~
 אם

 דו~~
 הוא

 ל~ר~
 יש שפיר ~רמ~~~ם בד~ת מ~~מ התו~~ בכונת כן

 לפר~
 הרמ~~~ן בדעת וגםכן~

 אי~ בר~~
 הי~ צדין

 אפשר
 לפר~

 משום ~או אי זו ~ונה

 ד~~~~ ~~~~~יי~
 ~וא ד~סור

 ודו~~~~ ~בו~~~ מל~כ~ ד~~י~ ~~ו~

 ~~~~~ ~~~ ~~~ו~~~~~
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 דכל דס~~ל ז~~ל הראב~ד ב~ונת לפרש לי נר~ה
 ~קו~

 ש~סרו ~~~~~נן
~~מים

 ~~ו~
 ~ן בדי~~ד ~י~נות ח~מים דאסרו דכמו היינו ~וליד

~נולד
 א~~~~~ ~שו~

 ~~מ~~ ~ס~~ ה~~נ דוהכינו אק~רא
ביה דאי~ משום להוליד

 ולפי~~ז ה~נה~ מע~~
 ל~

 אם כי מוליד מ~וה ז~~ל הראב~~ד לד~ת א~רו
 ~ו ~ה~ריכו ~זה דבר ~וליד~~הוא

 הכנ~ חכמי~
ד~~~~~מ משמ~ וכן דיעבד~ ל~~ין

 מ~~~
 ~ן

 ~~ו~~
 כסא מ~~ופי ה~ם ~קשה ~אי דאיל~~ה הר~~~~ד

 כ~ון א~ור ~א~אי~שיראי
 ~ל~

 ~לא ל~יל ו~תב~י ~י~ש~ה ה~~ה ביה ב~ינן
 ני~~~ לפי~~ז א~ל ד~ריו~ ~ת לה~יןזכי~~

~~~~~~~
 ~וד נ~~ל היה

~~~ 
 הד~~~ א~ ל~סור א~ר

 ה~~~~רי ~אור
 ~יצה ~~~~ ד~~ןביו~~ט~

 ד~
 ל~~ב

~~~~ 
 ה~תילה את ~ו~כיןו~ין ~יו~~~ ~~~ין ~ו~ין ~ין

 ו~פו~~
 ~שים הטעם ה~ם

 דק~
 ~ם מנ~~ מתקן

א~רו
 ב~~~~ ~~

 א~ ד~~
 ל~~ת~ש ~די הוא ~ו~~ו

 בה~
 ~~~ר~ נמי ביום בו

וי~
 פ~יל~ ד~יקון ~~ה ~~~וד לנו

 ~צמה ה~~ילה ~~~וף נ~נה ~~וא א~~~פ

 ~ו~~~הו~
 אפיה כמו שרי אוכ~ין ~יקון גב~ דב~ה~~ג ~~~~א~ה א~ ~ה

ו~~~ו~
 הנאתו דעיקר ד~יון ~ומר ו~ו~ק ~סור~ ~~י ~יקון ואפי~~ה

 הו~
 ~~י~~של~ב~

 ולא ~אירה
 הפתי~~ ~~~ו~

 ה~צים ~~~וף ~ה~ה אינו נ~י ~ימו~ ~~ור~ ~~י~ ~יקו~ ~~~ ~~~~י~ין~~~ו ה~תי~~ תיקון ~שיב ל~ך ~צמה

 ~ה~ו~ א~ ~י~צ~~
 ו~פי~~ה

 ~וב~
 ~ו~~נ ~~~ו ד~שיב בי~ה ב~~~ הר~ן

 ~ל~ וה~~~~ו~~
 ~~~~ק~ין ~~כיון הר~~ן כ~ב ש~נוי ~~~~ א~ כי ה~~ ~רי

 ל~ור~
 ל~ך ~לי~~~~~

 ל~
 ~ר~~ן ו~יין שינוי~~~ ~~~~ אל~ ל~ק~ ~~ירו

 ~~~~ ל~~ ~~
 דא~~~~~

 דא~ור~ ~~ודה ~לי ב~~י~ ~~~~~~ ~~~~יר~ן ~~רי י~ודה ר~

~~~~~~~
 ~ר ~הדליק שרי ד~~~י ~~~~

 ק~ והל~ ביו~~~
 ~~וא ה~ר ~ת ~~קן

 הנאתו ~~י~~ כיו~ ~~~ ~ד~~ ~~ו~ו~ ~~~י~~י~~~ונר~~
 בו ש~~ה במה רק הוא ~יקונו ד~יקר ~יון ~~~ד ~יקון~ ~~יב ~א~~ה~ילוי הו~

~ל~~~
 דלי~ כיון ושל~~ת

 ביה
 לפי דידן ~נ~ון ~שא~~כ כלי~ ~שי~ ל~ ~~~~~

 ~ןכש~ו ליה~~ ~~ייה הנקרא ~~נו ~בון ~~נורות של האל~~רי דב~~~ור ~~תבנו~ה
 הו~

 ~ו ~~ין
 כל~ ש~הב~ ~ו~

 ~ו~ ~~ כי
 ~~יר~ שהוא מל~בן

וא~~~
 ~~לבן ש~וא בזה ~~י ~~י~ ~יסי~ כ~ן יש הלא

 בושאין פשו~ ~~~~~~י ~ו~
 שו~

 חו~ ו~~ מ~יר~ ל~וף אותו ~~~~ך והוא ~ור
 ~לה אי~ו זה

כלל
 ביו~~~ ברזל ~~י ~מ~בן דו~ה זה דנדון ~~~ה וא~~כ ה~ור~ ~חמ~

 ~~וא
 א~~~ היה ~א א~ אף ז~~ל הר~~~~~ם ל~~ת דא~יר ~נבלה~לוע

 ~~~~ול
 כ~~שו~~~כ

~~~ 
 ~~לי ד~שיב

 ד~נאת ~~ו~קי~ ל~~~ יב~ר~ לג~~רי~ ~ד~
 ~יק~ן ~ב~ין ואף או~~נ~ ~~כ~ירי א~ ~י ~~יב לאאורה

 מ~~
 בפוסקיש ~~~ואר

 ז~~ן ל~חר ~ו מיד נהנה בין זהחילוק
 מ~~~~

 דוקא היינו
 הו~ ~א~ ~כה~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 
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נהנ~
 דההדלקה הכא ~~א~כ מכון ~א מנא דל~י~ון מילתא מו~חי לא ~יד

 ~מור~ תי~ון חשובה~צמה

~~~~~
 ל~חות דיש נ~~ה

~~~ 
 ה~~~~ דב~~ ~פ~~י זה

שהביא י~~ ~~~ק תק~א ~~
 בש~

 דמסיקין דתנן אהא שתמה יראים בס~ הרא~מ
 לא דאמאי~למים בכלי~

 סתירה~ משו~ אסו~
 ודיי~

 גמו~ה ~תיר~ דאפי~ מזה
 ~מוט דמותר דנהי המג~~א ~~ז ו~מה רפוי~ בכלי ~מיירי או ב~~ים~ שייךלא

 ~~ ~פויכל~
 ~א

 אסו~
 ו~וד ~~~רי~ לשב~ו

 ד~כו~~
 שחקק

 בב~~~ ק~
 ~~ו

 ~~ב ולכן נו~ד~ משום אם כי דאסו~ בגמ~ אמרו לא ואפי~ה הוא רפוי~לי
 הוא סתי~רה דאי~ור דכיון ליתא מ~יקראדקושיא

 בשע~
 ההבע~ה מלאכת

 ד~ער~ ד~יוןאמרינן
 ב~אותה ~ו~ה אם ~י דמהסתירה ה~~~ לצורך הות~ה ואפי~~ה היא מלאכה אב גופה

 שע~
 א~~ מלא~ה

 ולפי~ז שתים~ או
 ~~קון דמלאכת ד~יון נר~ה בנ~ד~~נ

 ~נ~
 הבע~ה מל~~ת עם יחד היא

 סתיר~~ ~מו מנא תי~ון נמי שרי מותר דהבערה דכיון שפיראמרינן

~~~~
 באמת

 נרא~
 ~ייכא דלא

 הכ~
 כלל

 שאין כיון מנא תיקון איסו~
 הוא ד~כו אלא לעולם מאיר נשארהחוט

 ל~~תנו~
 ול~ך ת~יד

 כלל ח~יבלא
 הוא לעולם לאו נמי ש~ון דעריכת ואף כלי~ ~עוש~

 דאסור הפוסקיםכתבו ואפי~~
 משו~

 הת~ שאני כלי~ תיקון
 הוא עשוי השעון דע~~~פ

לכ~
 ש~ות כ~ד ש~ל ~לא השעה את ת~יד ~יראה

 צריכי~
 פעם להעריכנו

 זה זכו~ית ~לי ~כא ~שא~כ תיקונו~ שזהו כיון ~יקון שפיר חשיב ול~ךשנית
 לכך הוא עשוי~מאיר

 ש~
 נראה ולכך הצורך לעת א~ כי ~~יד ~ו להאיר

 ודו~~ק~ תמיד ~~שתנה שהוא כיון כלי תיקון ~שיבדלא

~~~~
 אי~א דלפי~ז צ~~

 למימ~
 משום ביו~~ט אש לה~ציא אסור דלא

 א~ כינולד
 דהו~את דו~יא

 ~זו ~ו אב~ים ~~~כך שהוא דמתניתן א~
 אש ניצוצי מהןומוציא

 דבכה~~
 שפי~ א~רינן

 דכל
 ניצו~

 נולד הוא הרי היוצא

~~ו~
 כדי יו~ט בע~ב לאבנים יחדן אם ואף ב~ולה~ כלל אתמול היה שלא
 אש בהןלהמציא

 ~ה~י לא הוא ~מור דנו~ד דכיון משום א~~~ נ~
 משא~~ מאתמול~ עלי~ דעתי~ ד~וי~אי כל~

 ~יון ~מור נולד זה דאין י~ל הכא
 כשהוא ועכשו ~איר לא קר כשהי~ מ~יקרא~ אלא דבר שום המ~יר בחוט נוסףדלא

 הו~~~
 ו~~~כ מא~ר

 דב~ה~~~ י~~~
 נולד~ כ~ חשי~ לא

 וא~
 ד~כ~י

~~~~ 
 ~ב

ב~~עת
 חשי~

 שלא אע~פ נולד בגמ~ ליה
 הוסי~

 שום בו
 דב~

 אלא
 נשתנה כאן ה~נ ו~~כ לכלי ~בק~ת ~~~יו~~י שנשתנ~

 ~~ ~איר~ ל~ו~ ~שו~ ~~ו~
 ~א~כ קיימא~ ~ר מידי עכ~~פ ~ביד ד~א התם ד~אני דמ~~

 תו~
 ~ה

 האדם ע~י ~כ~ושנ~חמם
 א~

 יוסיפו לא רק
 ל~מ~

 ~~ית או~ו
 ע~~ החרוש~

 ו~~ יכבה~ מידזרם
 קלה לחיצה ~~י תמיד להשתנות ~ומד הוא הלא

 חשיב ~לא י~ל ו~~~~ג~~~~ו~~
 כל~

 נולד~

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

~  

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ו~~ע
 סעי~ ש~~

 ~~~ל ~ ח~
 הכלי~

 דלתותיהן בשבת הניטליה
 נ~~ר~ו בין ני~לי~ מהםשנ~פר~ו

 בתו~
 ~~~ב בש~ת~~ נתפרקו ובין

 ~~ול~ ~ ~ט~זע~ז
 בע~ב בנש~ר ט~י דשרי בס~וך כלי~ ~~ב~י להא דמי

~ב~
 ~~ברי ~שא~~~ הכלי ~ה להתתבר שראוי הוא כל~ אכ~~ ד~~א ~~~~בת

 א~א כלי שאינןכלי
 בשבת כשנשבר ~~י גרע דאז אחרת ל~~לאכה שראיי מ~~~~

 הוא ~ו~ד הלא ה~~נ וא~~~ נולד~~~ד~ו~~ל
 ~ו~

 למ~ר או היום להכבה זה
 נו~ד ~לל חשיב לא וא~כ ~בת~ילהשוב ולהיו~

 ו~~~יל~
 מותר

 לכתחילה~ א~ להדלי~
וכן

 ~פ~
 ש~~~ה

 עכו~~~~
 שכ~~~ בס~ בשבת

 התם דמ~רשי דאיכא ~~ ס~יף

דטעמ~
 ואפ~~~ה נ~לד~ דהו~~ל ~שום הוא או~ריה דיש

 לא~ות דשרי ביו~~~
 והיינו נולד ח~יב לאול~של

 ~~~ו~
 אד~ בידי וגמ~ו דהואיל

 נו~ד ח~יב לא
~יון

 וא~~~ לכך~ דעו~~~
 ב~למא ~אן ה~~נ

 ~ו~י~ א~
 נולד היינו אש ניצוצי

~מור
 ~~ו~

 משא~~~ מאין יש ~~~~~יא
 ד~שיב הכא

 ר~
 חו~~ ליבון

~~~
 נקר~ שב~ שה~ו~~ן אינפאנד~~א ל~תן דאסור

 שהשומן ~פני ~~ש ~~~ד
 ל~ ה~ול~י~ ואף נולד והו~~ל ני~~וחשבו

 הת~~ו
 אל~

 ~~ש~~ו~ן ~~~ני

ני~~ו~
 וא~~~ ~~ינ~~ ולא ~~ין ~ינו

 ד~~ינ~ר הכא
 ~~~~~ נולד~ ~~וי ~~~~~~

 נראה

די~
 חשיב הכא משא~~כ א~רית~~ מיל~א הוי דהתם לחלק

 ר~
 תיקון

 ק~~
 שהוא

 ה~ו~ א~מחמם
 ש~וא ~ד

 ~~פי~
 ~צ~ו הראב~~ד לדעת ובפרט אור~

 הב~זל אתדהמ~מם שסוב~
 בשב~

 ~לל ~~חייב ~א
 ~~~ו~

 אינו עצ~ו שהברזל כיון ~~ב~יר
 אלא ~~~ייב ולאנ~רף

 כאן ~שיב א~~~ ~~בשל~ ~שו~
 חו~

 קר ש~וא בשעה זה
 ~ו~~צא בשר~מו

 דל~
 ~~וא ~אן וה~~נ בי~ול~ צריך שהוא ~פני לאכי~ה ~זי

 מ~וסר נ~~י היינו חי~ום~~חוסר
 בי~ו~

 וא~~כ
 י~~~

 ~יון נולד חשיב דלא
 ~אתמול~ ~ילויהדד~תיה

~~~~
 ~י~ר י~וד ~יק~ ~ל

 הראב~~~ ל~~~ ז~
 ז~~ל

 ~ו~
 דא~~רן ~~אי ל~י ~ק

 דאיןלעיל
 ב~~או~

 בעל לה~און ראיתי אכן שלהבת~ שי~ זה
 ~ו~~~

 בית

י~~~
 ~~ ~חיו~~ד

 ק~~~
 זה דדבר ~~ודע ~ ש~~ב

 פ~ו~
 ה~~~ק~רעציט~~ ~~ ע~~י המ~הוהושלהבת ~~י~~ו~ ~~~י ב~~ת ד~~בשל

 זה ~~ ~~~י ב~לב ~שר ~~~של או

חייב~
 וא~

 ~זו ב~בערה ~~~ל ~לא
 ~~ שו~

 כ~ו שו~ן אי
 דברי~ בה~ער~

העומדי~
 ~השרי~ה ל~ריפה

 ש~אויר הח~וצי י~וד התקשרות ~~~י ~תהו~
הנשי~~ה

 ע~
 הפ~~י י~וד

 שבה~~
 או

~~ 
 השלה~ת רק שבהשומן ה~ימי י~יד

 ויבער יתח~~ וע~~~ העלעקטרית ~במ~ונה ~~~ראהם ב~יבורבאה

הפ~~~נ~ר~~~
 ה~~~ובר

 ~~~ ה~זכר~~ ל~~~ונ~
 שלהבת לעינינו ~נ~אה כיון

הו~
 ~~~~ל

 ב~~
 ו~ייב

 ~שו~
 או שבת

 ~~~ו~
 וג~ בב~~~~ מבשל

 דאם ~~וט זה
 ~וריכבה

 ~ז~
 העל~ק~~י~יטא~ כ~ ע~י ~~~הוה

 ~~ום ~ייב
 מב~~

~ 
 ~~ גחל~וד~~ב~~ וא~

 פ~ור ~~~~ת
 ב~ב~ ~~~בוא~

 ~~~א וב~מ~~~ם ~ב
 ~ש~~

 ה~~ב
 זה של~~~~ב~~

 דוק~
 ~אינו מתכת של גחלת

 ~ור~
 על~~רית ~ל~בת אבל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  ח~יב ~ו~ףשהוא
 בסוף ~דש אור ב~~ח~~ס כתב וכן עכ~ל~ בשבת~~ כבוי משו~

 ליבון ~לבד ~עלק~רי דבמאור א~סי~~ן
 החו~

 ~להבת~ ~ם ~ו יש

~~~~~
 ~יו~י

 נב~~
 למומ~ה פניתי זה ב~נין

 ~~~~ ב~ד~ מ~ו~ס~
 או ב~~וט קשורה שלהבת ~לנו ליבון במנורות יש אם אותוושאלתי

 ~ל ~ראהו למה שלהבת בו אין וא~לא~
 בש~~ ~חו~

 הרבה עבה מאיר שהוא

יות~
 מאשר

 חו~
 לענו~ ~~הנני תשובתו~ ~יא וז~ת ק~~ ~זה

 שאלות על לו
 ~מקובלות ל~~ות בהתאם ל~ני~~ה~מיד

 מלביןחשמל ב~~נו~~ א~ בז~~נו~ ה~יסיק~ ב~~~
 במ~ורה אין של~בת~ של תו~פת כל ~י לב~ החו~

 ש~לולים אדים אוגזים כ~א~
 ל~צו~

 י~ולים זה דבר קש~~~ ~~נורת כדוגמת שלהבת
 להו~יחאנו

 ג~
 מוצק גוף של אור בין ה~בדיל ספק~רלי אנליז בעזרת

 ה~ור ~ין ~בדל בא~~ת מראה ספקטלרי אנליז גז~ או אד ~ל אורובין
 ישנה ל~אשונה להט~~~ ~מנורת ~ל זה בין ק~ת~~ ~מנו~תשל

אדים
 מאיר~~

 מה כלל~ ~אלה ~ין ובשניה
 ~~ ~החו~

 מנורת
 לה~

 נ~~ה
 שד~ו בשעה יותר עבהלנו

 ל~~ ל~פש אנו צרי~ים זרה~ ~וב~
 נר~ות החדר באויר הפו~ות הק~נטנות ~אבקות ~י לנו ידו~ לגמ~י~אחר ~ש~~ ~אור

לנו
 מוגדלו~

 או~ן~ ו~איר~ ~גור ת~יס בעד חודרת שמש שקרן ב~עה
~בר

 ז~
 ~דפר~צ~ה~~ של תו~אה הוא

 ש~
 כוכב כן האו~~ ק~ני

 ~ז~
 נראה

 מ~~ת נקודו~~ רק שניהם כי ואם ~ל~~ כו~ב מא~ר יותר כגדוללנו
 מ~יב~ המדוב~~ ש~ת ~בכוכבי ~א~נורחו~ם

 גם זו
 ~ו~

 חשמל מנורת של

 נ~א~לו~~
 ~ו

 ~~בוד ~ר~ כ~ה ~וט מאשר יות~ עב~
 ~די~ינס~~~ י~ ר~

~~~~
 נ~אה

 יור~ דהאמ~
 ח~יב מ~~מ כלל שלהבת בו א~ן אם ~אף ד~כו

 ~יון ~מורנולד
 ש~ו~

 ו~ש~ב ~~איר לגוף חשך מ~וף לג~~י נהפך
 ~ולידט~י

 ~ושה דד~י מ~ום דא~ור בב~ד רי~ ~הולד~
 ב~~

 ~נ~ד ו~~נ ~דש
כיון

 דהחו~
 בש~ה הזכוכית שבתוך ה~ק

 שהו~
 כלל נר~ה שאינו ~~~ט קר

 כאילו שפיר נראה א~~ דקותו רוב מחמתלעינים
 הו~

 ~דש מ~י~ ~ל~ עושה
 מ~~דת ~יל לא נמי ~צמו ~~ור הולדת ו~ם ~עול~~ כ~ הי~ לא~מ~יקרא

 א~ור~ וא~י~ה ~מש בהו לי~ ~תרווי~וריח

~~~~~
 המופל~ אחי בזה ל~ הגיד משוב~ת

 דלדעת ~יחי~ אלי~ז~ ~~ ~רב

 ~ל~ת~~~י
 ה~~~~

 ש~תבו ב~ניות
 דטע~~~

 ~וא א~ור דמוליד
 אמת אם ~ף ~אן ה~~נ ~~~כ ~דש~ דבר ~ושה כאילו ~מיחזי~ או ~דד~י~משום
 לנו נראה שהוא כ~ון עכ~פ אבל ~לל~ שלהבת בו ~איןהוא

 ~ית ~מש ~שלהב~

ב~
 וא~ור~ ~דש ד~ר עו~ה כא~לו ~~~~~זי~~ ~~א ~~יר

~~~
 כל

 ז~
 רק אמור

~~ 
 ~עשה ~שיבבכפתור לח~~~ ע~~י האלקטריא מאור דהדל~ת נא~ר
 בידי~

 ~ירו~ ~עון זה דבר עדיין אבל גרמא~ ולא
כ~

~ 
~~ 

 נ~מר
 ~ע~~

 אי~ור ~עה
 ביו~~~ ~~ ~מצ~~

 ~וא
 ר~

 ~ד~חזי~ ~שום

 ~~~~~ ~~~ ~~~י~~י~~
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~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~ ~ז~~ ~ל~ ~~~ ~~~~~ ~~~ דב~~
 בי~י~ ~~~~~ ~~יד ד~א

 ~~~ ~~י~ ~~ור~~~~ ~~~~~~ו~ ~~ ~~יי~~~ ב~~~~~ ו~~~~~~~
 ~א דא~ור

~ר~~~
 ~רי~

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

~~~~~~
 ~~~ ~~ ~ור~ ~ו~

 ~ר~~~ד
 ~~~ ~~~ ~ו~~~

 ~~~ון
 ~~~י~ ~~ ז~ ~דר~ ~~~~~ ~~~~~ר~~ ~~ ו~~~~ק~ ה~ב~~~~י~~~~~ ~~~~ ~~ו~~~~~~

 ~ו~ ~~~~~
 ה~~סו ~~~~ ~~י~

~~~~ 
 ~ז~ו~י~~

~~~~ ~~ 
 ~~ו~ ו~~י ~ו

 ~~ ~י~~~ ל~~~ ~~נ~י~ ו~~ז~ ~~ז~ה~ו~
 י~וב ~~ן וגל~ל ק~~~~ ~~ה

 בי~יה~
~~הו~

 ~~~~~ה
 ~~ ~~~~~ ~~ר~

 א~ ו~~~~~~ ו~~יו~ ~~בו
 הזה הק~ן ~~~~ל

 ק~~~ ~ני ~ין ~כי~ן ~~~~יו~~~
 הז~ הצפוי ~~י ה~ו~ין

 ~~בר הגלגל ~על

 קצ~~ ~~~ ~~במ~~יו~~
 ק~~ ~~וי ו~~~ה ה~~~ין

 גשר ~~~ין זה
 שהזר~

 ~ובר
~ליו

 ~~~ו~
 זה

 ~~ו~ ל~~~
 ~ה~ו~ין ~~~י~ ו~~י~ ~~~~ד~

 הז~וכי~ ~~תו~
 ונדלקין

 ~~ ~ק~~ ~~~~~ ~~י~ ו~~~~~בבתי~~~
 ~~ו~~ן ~~~נ~ד ~~~~~ו~~ ~~ר~ ~~~ור

 ול~~~ז נ~~~~ והא~ הזר~ ~~~~י~~~
~~ ~~~~ 

 ~~~פ~~ד ~~~~~בו
~~~~~ 

המ~~~~
 ~~נו

 ב~~~~~ ~ר~~~ א~~
 ~~~~~ק ~~~ה

 ~וש~ אינ~ ~~~ק~~~~ ~~
ד~ר

 ~~~ ב~~~
 ~ו ~~ר ~~~~~~~ן ~~א ה~ד~ק

~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~ביר ~ו

 ~~~~~~ז~~~
 ~~אד

 ~יד~ ו~~י~ ~~ ~~~~ ~די~ ד~~
 ובא

~~~ 
 ד~~ור ו~~לו

ו~~
 ~~וק ~~~~~

 ~~~ ל~~~~ ד~~ ~ו~~ הו~ ה~ר~~
 ~~~~ה ~י ו~~ה

בסלוק דר~
 ל~~י~ ~~~ש~~~ ~~רם~ ~~~~~ר ~~ר ~~~~~ ~י ו~~

סלוק ~~~~~ שדו~~ ~בוי
 ה~רי~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~י
 ~~~~~ר

 ש~~
 וא~ הזר~~ י~בור

 ~~~ר
 אלאד~~~ו

 ~ר~~~
 אור ב~~ ר~י~~ כן וכ~ו ~~~~~~ ~~י ~~י~~~ ~~וי ~ר~ הרי

 ל~ר~~~~
 ~~~~ן

 ~~~ ~~וי~~~ ~~~ר~ז~~~
 ו~~~ ~~~~~

 דב~ ~~~ו~
 בן ~~רב

 ~~~~~ א~ ~י ח~י~ דל~ ~~ב~ ~~ ~~~ ~~~רי~ ~~~י ~~ש~~~~ין

 ה~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~י כ~וי ~~ ד~ף ~~~י~ ~~~ון ~~~~~י

 ~ר~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ בכפ~~~~~ו~
 לאו ~~~מ

 ~~~ ~ו~~~
 ד~ב~י

 ~~י ~~ו~~~ ~~וי ד~ר~~כי
 ב~~קו~ ~~~ ~~

 ~ו~ה ש~וא ~~~~~~ ~~ידא

 ה~~ ~~ל~בו~
 ~~~~~~~ ~~יין ~~ר~ ~~ולק

 ל~~י~ ש~~~ ~קי~~~ ~~
 ~ם כי שר~לא דבש~~ ד~~י

 הוא וכן בי~~~~~ ~~~~ פ~יד~ ב~~קו~
 ד~~

 ~~ר~~ז
 בשו~~~

 ~לו




