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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
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~ ~ שם
 הלכ~

 במש~~~ב אמנם והק~~ו~~~~ע~ אד~ ה~יי פס~ו ו~ן ~~
 בשעה~~

 כ~ב
 ב~קום כשלא ~שיב דהכא ודאי זה והנה שרי~ דביו~~ט ~א~ש~ ה~אמ~~רבשם
 ~לא ~יוןפסי~א

 הודל~
 הדליקו ~צ~ו הוא ~לא מקרה ~~~י

 ד~ף דאפ~ר ~ספו~י נ~י דאיכא וכיון ~סידא~ ~~~ום כלל ~~יב דלאנראה וב~ה~~ ~ת~יל~
ה~תירים

 ל~
 ~הוצ~~ ~~ ~י ~~ירו

 ~~ין בש~ה נר
 הרו~

 שו~ט
 ו~דו~~

 ~שום

דעכ~~~
 משא~כ ~כך~ כיבוי דרך אין

~~ 
 הוא הכיבוי דרך

 ~רמא ~~י לעול~

ב~~
 ~וי אי ~בוי ל~נין מ~פקינן ~ד ול~י~ז האוסרים~ לד~ת למיחש ודאי איכא
 בידים ~~שה חשיב דאי זה ל~נין ~ק היינו גרמא או בידיםמלאכה

 אףמה~~ת ~~ו~
 ביו~~~ בין שרי ג~מא רק תשיב אי משא~כ פ~ידא~ במקו~

 ובין
 לענ~ן מ~~~כ פס~דא~ מקום דחשיב בכה~גבשבת

 לסתפק יש ביו~~ הבע~~
 איסו~ דאי משום לכתחילה נמי ~רי ~רמא ~ק ח~יב דאיו~ו~ר

 אש ~וליד
 י~ל ~דרב~ן ~קהוא

 ל~ דבה~~
 ושרי גזרו

 א~
 ל~~~ילה~

 לה~די~ נ~~~~~
 ה~דמה ~וד

 ~צר~
 ~ע~~י אף כי דלהלן~ לדב~ינו יסוד ~היא

 ~לל ל~ת~~ב ~אין נראה ההלכהכללי
~~ 

 רק הוא האור ~תהוות דעיקר אל~ט~י של זה מ~מ~במאור אות~~מ~גישים ~~ד~ ~ו~י שא~ן דברים

 הוא וגם הז~ם~מ~מ~
 ד~~

 המהוה דהזרם נ~אה בו~ ~רגיש המישוש ~וש אשר

~~
 ששני~~ כיון ~בנר שמן ~מו חשיב ~אור

 ~ורמים
 ~~ור~ להת~וו~ ה~

וא~
 וכ~ה דולק ~צמו הוא דשמן

 מח~
 הל~ב

 ~שא~~~
 דאפשר אלקטרי זרם

 ~לה ~ינוש~וא
 מ~מ~ ונש~~

 דכיון לק~ן יבוא~ ~~מ ~חו~~ של או~ו
הוא ~~~~

 ~הו~
 את

 האו~
 שמן~ כמו נמי ~שיב

~~~~~~~
 ~~ ד~ף נרא~

 ש~~ב ו~הד~קה הכבוי ד~פן נ~~ר
 ~כפתורי~ רוב מ~מ ג~מא~ רק חשיבשליט~א הג~~~

 ו~וג~ים שפותחים

בה~
 ~~ו~י~ ה~פתור גל~ל ~תון שבו התלל בתוך זה~ באופן הם הזרם את

 קצו~ שניש~
 של קפיצים בשני ה~וט

 נח~~
 ד~ך ~עבירים שהם

 הוא הרי להדליק כדי ~כפתור את מסבב וכ~הוא ה~וט~ כל כ~והזרם א~ ב~
 הקפיצים א~ הסבוב ~~י בכחומזיז

 ש~~
 ~צו~ה שהוא הגלגל ~ד על ~מו~ים

 בה דרך ~עבירה ~אינהבזכוכית
~~ 

 ה~פיצים ~וז~ים ו~יד הזרם
 של ~~~~ו~י ~דו~ל ונופלי~

 ה~ל~~
 הזרם ותנו~ת

 מת~ל~
 ~ו~ה הוא ה~י וא~~ מיד

 ~ת ב~~ו מקרב שהוא בידיםמעשה
 האל~טריי~ ה~וטי~

 ד~ש~ב בם שהז~ם
כמו

 מט~
 ~וא לכבות ~די שנית ~~בב כ~הוא ו~ן ~נ~~ ~לפי ה~מן ~ת

 בכחו שובמ~ביה
 ~בוב ~~~י הקפיצי~ א~

 המתכ~
 ומיד ~גלגל של

ה~~יצים שו~ חוז~~~
 ונס~כי~

 ~ל
 הזכוכי~

 הרי ו~~~~ ~ז~~~ ו~פ~ק
 הו~

 בידיו ~~תק
 ה~ו~יםאת ~מ~

 שי~
 בהם

 ~ר~
 שהוא זה

 ~הו~
 ~~ ~ו~ח בשו~ע ו~בואר האור~ את

ת~י~ד
 דהמרחי~

 כ~ן~ וה~נ ~כבה~ משום חייב ה~תילה מן הש~ן את

~~~
 בא~ת

 נרא~
 וההד~קה ה~בוי סדור אם דאף

 הו~
 ~~~י זה באו~ן
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~~~ו~
 ~ז~ז אינו

 חו~ א~ ~ל~
 ~בו~ שע~~י ~לא הזרם

 ~ל ~~ון
הדל~ה

 הו~
 ~סל~ו~ רק הוא ~ני ~~וב וע~~י הז~ם לה~ברת ~~ר רק ~ו~ה

מ~~~~
 דמי לא

 לסילו~
 ~פוי דהר~~ת מ~ום חדא ~~מי~ תרי ~~~ת תריס

 קצות ~~י ~~ין~~~~
 חו~ א~ ~~~ו ~~סיק הוא ~אילו הוי ה~ו~

 ~פ~ילה
~היא

 ~ל ח~יב ~אן דגם ה~ל~ב~~ ל~~ום ~~נר ה~~ן א~ מושכ~
 בו ~דרך~ארוך החו~

 האל~~רו~י~ עוברי~
 עד ~בתחנה ~~מר~ז

 א~ת ~~~ילה ~~נו~ה~~וך ה~קי~ לה~ו~
 ~רו~~

 זה~~~י ו~~~~ א~~ למקום ~~~ן א~ שמ~בירה
 ~מ~~~ א~ ~~~י~ ש~ו~

 ~צות ~ני שבין
 ו~~~ביר~ ה~ו~

 ל~~~ד

~~י
 הו~

 ד~א מהשמן ה~~ילה ~וף ~~ר~יק
 ~ת~~ ג~

 ~ו
 ~~ ~~~ב~~

 ע~מ~~ ~~ילה ~~ו ~ויה~ו~י~

~~~~

 הר~ב~ם דברי עפ~~י נראה
 ש~~~

 א~ יכן ~ ה~~~ רוצ~ מה~ בפ~~ג
~ב~

 ~מי~ ~תוך עליו
 בו נשאר שלא ~ד

~~ 
 ~יי~~ ו~~ת ל~לות

 ל~ני~ ~דיןו~וא
 ~הני~ו ~ד וחו~~ו חברו פ~ על ידו

 ~~פרפ~
 ~כול ואינו

 ~ליו שבנה או ~מת~ ~ד ב~מה או בצינה והניחו ש~פ~ו אול~יות~
 ~קו~

~~
 ממנו ~מנע

 הרו~
 אלו ~בכל

 נהר~
 ~בל בידו~ שתנקו ~~~ו שזה ~ליו

 א~~~ופ~
 והני~ו ~ב~ו

 ב~~~
 והניחו ~כפתו או ~מת ~ד

 ב~קו~
 ~~וף

 לבוא החמה או~צינה
 לש~

 ~ ש~~~ ב~ס~~~~ ועיין ~כ~~ל~ אותו ממיתין אין אלו המ~זיבה~בכל את~ליו ~פר~ או ~י~י~ ~~יו שכפה או וה~יתתו ובאה
 ~שו~מ

 ל~~ו~
 ~א~ ב~~~וך לעיל שכתב ~מה גי~ית כפה בין ~ה

 ~ליו בנה

מ~ו~
 ~ד

 ~~נ~
 הרוח ממנו

 עליו ~~בו~ה י~~ל ושמא חייב~ ~~ו~
 צ~~יו~~ל ~~ק~~

 קוד~
 כבר ה~~רון הכו~ל שי~~ום

 מ~א~~כ חייב ול~י~ך ~ה~יתו ~הבל ~נת~~ה הרוח כלה אז הרבי~יה~ו~ל ו~שס~~ הרו~ ~ת~ע~
 ~כ~~ל~ גי~ית~ עליו~ש~~ה

~~~~~
 ה~~~~~דב~י

 ~ליו דבבונה ~ זו היא ל~נ~~ד להמ~יין
 בי~

 ~ז
~~ת~ל~ תי~~

 הבנין
 שבתו~ הרו~ כב~ ~~~~~

 לא ו~דיין הבית~
 דב~עה כיון ולכך הבונה~ מ~~ה עודכלתה

 ~הו~
מר~יש הבי~ בבנין ~וד ~ו~ק

 כב~
 ד~~~ ~י~י~ ~ליוכ~ה ~~~~~~ בידי~~ ~~~~ה ~פיר ~שיבא הרוח ~סרון את ~אדם

 ~ק הוא ה~פיה
 ~ג~

 או א~ד
~~~~ 

 בשעה וא~~כ

שהאד~
 ~תחיל

 להר~י~
 ~סרון את

 הרו~
 ולכך ה~ופה פ~ולת ~בר כ~תה

 שפירח~בי~ן
 כתרי~ ~יגי~ לה~

 ד~ם ו~~ו וה~וח~ ~אדם בין
 ~ל~

 את
 הוי ה~ן מ~בר בפ~יה~ריס

~~ 
 ש~וא ~ריס ~~~דת ה~נ ~~מא

 ~דיין נע~ה לא הפעולה דבשעת כיון הרוחמפני מפ~י~
 ודו~~~ ~רמא נ~יח~יב הנהר~ ~~וף שנוי שו~

 כ~תו בין אי~א ~ילוק מאי קשה ~לכ~ו~ה צ~~~ ע~יי~~~~~
 ב~~ו~

 חמה
 אדר~ה נ~אה ולכאורה ד~~ור~ בר~ב והניחו ל~~תוד~ייב

 דא~
 ~ת
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~~מ~
 ~ר~א~ רק והוי תמיתנו שהחמה הוא ~רם כאילו לה~~ב צ~יך ~~~~ה

 מיתתמשא~~כ
 רע~

 ע~~י שנעשה ומכיון עצמו מ~ופו אלא זולתו ע~~י הוי ~לא
 ב~~ רש~י ופיר~ הו~~ ~~~יתו ~אילו הויהכופת

 הריגה ד~ר כ~ן א~ן שכפתודבשעה ~~שו~ ~~ז~ ס~הדרין
 והרע~

 מאליו בא
 ~הול~

 לאחר וחזק
 ובאור במים ל~~~צם דמי ולא ~עה ~לזמן

 וב~וס~ עכ~~ל~ מזומן~~ ~~הור~
 ~יון ש~פתו בשעה כבר רעב היה אם דאפילו וכתבו~ ~ודהוסיפו

 ד~~
 לא

 רעב סוף ~ו~ל מת הי~ ~א הר~ב ~ליו מתחזקהיה
 ד~~ לבו~

 ל~פתו ד~~י
 עכ~ל~ בה למות שראוי חמה ~ליו נפלה ~כברבחמה

 כ~~~~~
 בונ~ ~ין זה חילוק עשו דלא לדידהו נ~חא זה

 ל~ופה בית עליו
 אבל ~י~ית~עליו

 לד~~
 צ~~ע הכס~מ ~ל באורו ולפי הר~~מ

 מ~ני כתריס רק חשיב דהגיגית מ~ום גרמא רק הוי ~יגית דכפית חזינןדהא
 וע~כ חייב~ ~ית עליו בנה וא~י~~ההרוח

 דא~
 ~ב~עת כיון ~~~~~~ הוא ד~רמא

~עשיו
 ~~רגי~

 וא~~~ חייב~ הרוח ~סרון את הנהרג כבר
 ~יד ברעב ה~~נ

 עליו ~ת~זק בו ומתעסק בידו עוד אוחזו שהוא בשעהבכפיתתו
 והוי הרע~

 ס~רא ואין דחייב~ ~~קום עליו~בונה
 ל~ל~

 ר~~ ~ין
 מהר כ~~כ ~~~יתו ~אינו

 יותר ~מהר שהוא בית ~ליולבונה
 כגון נמי משכחת דהא ~~יתתו~ א~

 עד רעב כ~כ~היה
 קר~ שכ~~~

 ומתעסק כופתו ~הוא ~~עה וא~כ למות ~צו
 ו~מאי ~יתתו את יותר ממהר שהוא ונמ~א ~~ד הרעב עליו מתחזקבו

 ~~~ הוי ר~ב ~~~יתת ~שום דפ~ור ע~מא דהיינו נראה וע~~כ~טור~
 מ~~מו

מ~ום
 דההור~

 כלל מעשה עשה לא
 ~~ו~

 מלאכול אותו מנע רק אלא הנהרג
 שבידו הס~~נין את נטל כ~ו ~ר~~א~ ~פיר והוי ההצלה מ~י~ת רקדחשיב
 ה~ולה את ~~ו~יא או עצמו את לרפא ~ני~וולא

 ש~תו~
 הבור

 ול~
 הניחו

 ~ר~~א בג~~ להו דחשיב ~ולצאת
 ה~נ וא~כ הצל~~ מני~ת רק דהוי משו~

 את ממנו ~נע רק והלא חייב אמ~י בית עליו בנהכאן
 הרו~

 לא אבל
 הנהר~~ ~~וף כלל מעשה~שה

~~~~

 ד~יון ~ית עליו לבונה ברעב ומת כפתו ~ין לחלק הרמב~~ם בד~ת נ~~ל
 לך~אין

 צור~
 שהאדם הכר~י

 ~רי~
 כמו ורגע ~~ע כל לו

 הרו~
 ו~ורך

 ואינו תמיד לו ומזומן מצוי הואזה
 ~רי~

 לשאי~~ ~~צדו פעולה לשום כלל
 א~אהרוח

 לעול~
 תמיד נמ~א הוא

 בתו~
 ולכן לו~ ה~ר~כים והרוח האויר

 לאדם ליה ד~~~ינןנראה
 בתו~

 דבשולה וכמו הים שבתוך ד~ים ~מו הרוח

ד~
 שבת במס~ אמרו הים ~~ן

 ד~
 נ~~ה~ נטילת משום נמי דחייב ~ ~~ז

והיינו
 מ~ו~

 דכיון
 ~נט~

 ה~~נ בידי~~ המיתו כאילו הוי חיותו ~~מ~ם אותו
 או~ו והכניס ~רוח שהוא ~~ותו מ~קום הא~ם ~ת הוציא כאילו הויכ~ן

 ~מים או ה~וח במניעת פעול~ו עשה לבין האדםאו הד~ ~גו~ מ~~~ ~~~ ~ין ~~לק דאין ו~ס~~א לחיות~ יכול שאינולמקום
 דהרו~ משו~

 והאדם
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~ ~  ~~~בה מ~וה חיי~ שבנר הש~~ן ~~ן ה~~~תפק נמי ו~~~רו ~~~~ ~דבר~~י~א
 ו~~מ~

 מ~י~ן ולא ו~יי~ ~~וי ~~יב ~ניןד~~ל
 ב~ו~

 ~ו~יא בין ~ילוק שע~ו מקום
 ~~ן הש~~ן א~בידים

 ~נ~
 ~~~יצה רק שעשה ~ו

 מפסק~
 ש~א הנר ~~וך

 ~אן ~יי~ וה~נ ~~כ~ה ~~שום חייב דל~ולם ו~~~תברא ~פ~י~~~ א~רהש~ן י~~~

 ~~~~~ ~ש~~~~ ~וצ~~~ש~~
 ~~וי ~~נו ~הל~ם ~~ב

 ו~מו~
 לו

 ~~~י~ ל~~~~
 ~~י~~ ו~~~ הרו~~מ~

 הרעבון ~~ן ~ה~לה ~ק הל~ם
 ו~~

 ~ניח ואינו כפ~ו
~ו

 לא~ו~
 ~אי~~ו ~ק ~וי

 א~ מ~~~ ~ו~
 ו~~י~ הצלתו

 ~~~~א~ ~~~ר

~~~~~~~
 ~~~ה

 ~נ~~~ ד~~~~
 ~~יקר ~יון ~אלק~ר~ ב~ור

 הו~ ה~~~ ה~הוו~
 ~~~~~ הזר~~~~~~~

 ה~~וברים ה~ו~ים ~~וך ~~יד
 ~~~נור~

 ~~ש

 ש~ זור~י~~~~
 ת~יד

 להאור הזרם י~ס ~~יב וא~~כ ~~שה~ ~ום בלי ~~~~י~~
 ה~~ים ~י~ס ~זכו~ית~~תוך

 א~ ~סק ~ה ול~ך והד~י~~ להאד~ והרו~
 ~ל~ו ~~ונה הוי ת~י~ ה~מד~ ע~~יהזרם

 ~~ ~~קו~
 ~~~~נו ~~~~ע

 הרו~
ו~ה~~~ד~

 ~~~יצה
 ~~בדל~

 ו~ף ~אן~ וה~~נ ד~יי~ השמן בתוך
 אי~ו~הזרם ~~ת~ל~ בזר~

 ק~ו~
 ~~~~~~ ~~ו~~ ~~יד

 ~היא א~ת שבש~יה כיון
 ~ש~~~ אח~

 ב~קה
~תהוה

 דחשי~ ודאי ~ראה ~~~ים~ ~~~~י~ הזר~ ~ה~
 ק~ו~ ~זרם כאילו

 א~ו ~אין ~יון ~~~~~ש~
 ~ר~ישי~

 ו~וד ~ה~דרו~ ~לל
 ~ל~

 גרע
 ~~שמן ~י~ה~ל ~~שפו~~~

~~~~~~ 
 ~~ף ~~נה

 לתו~ ~י~
 ו~פי~~ה ה~ר

 סוב~
 הר~~~ש

 ~~~~ן ~~ן מ~~~ק ~וא~~ם
 ~ב~ו~

 ~שפופ~~
 לד~~ ואף ~כבה משום ~ייב

 אם ~~~~~~ול~י~
 כ~ א~ ~וק~ הו~

 השפו~רת
~~ 

 ל~ד אותה ו~~טה ~~מן
 ד~שי~ נ~~ ~~רי~~ר

 כ~י~
 ~~~ו~

 ~ל~א בפו~קי~~ כ~~ו~ר
 הת~ דא~

 ש~ין
הש~ן

 ~~~~ ~~ש~~~~~
 מ~~~ר

 ~ה~לה~~
 כ~~~ כביי חשיב ו~פי~~ה ~בנר

 ~~ן
 ~~~~ל בתוך אה~די ~~~~רי ~~~י~י והאורשהזרם

 ו~ו~~~~ ה~ו~י~

~~~~~
 דה~~ה ~~י

~~ 
 קט~ה ק~רה ~פה

 הנ~ ~~
 ~י~ ש~ק~~ה ד~יון

ק~נ~
 ~~~ב ה~ר ~כ~ה ~יד

 ~כב~
 ~מ~~ ד~נן והא גר~~~~ ולא ~~~~ש

ש~~
 ק~~~א

~~~ 
 ~ופין

 ~~ ק~~~
 הנ~ ~בי

 תא~וז שלא בש~יל
 בקור~

 ~מ~~~ע
 ~~~~י~ו

 דוקא ד~יירי צ~~ל ק~נה היא הקע~ה
 ~ת ~שה נו~ל שאינ~ ~~ה~~~

כל
 ה~ו~

 ~~ב ו~ן ~כ~ה~ ~~~י~ ~~יב ד~יל~~ה
 ה~ג~~~

 ר~~~ז ב~~
 ה~~ר~ א~ ~~~~~י~~~ה ד~רי~ ~ק~~~

 ~~ט ויניח
 ~ו~~

 ~~~יה~

~~~
 ~~זיר דברינו לפ~

 שו~
 ד~ה ה~ס~~~ קו~ית

~~~ 
 מ~לק

 ~ליו בונה~ין ה~מב~~~
 ~קו~

 אור ב~~ וראיתי גיגית~ ל~פית
 ש~~

 ~ שכתב
 וכו~ הג~~ית א~ ~~יו~~כ~ה

 ~ירו~
 ש~יון

 שהאוי~
 ~תנענ~ וחו~קו דוחקו

~~יבריו
 מ~~ ו~~נענ~

 ונפת~ ה~י~י~ בכ~ו
 ו~יין ~ייב~ליו בב~~ ~~שא~~~ סידקי~ ~~~חט האויר

 נראה ול~נ~~ד ~~~~ל~ ב~ס~~
 דכוונ~

 משום הוא החילוק

 הגי~ית היתה אםאשר ה~וי~ ונפ~~ מע~ או~~ מג~י~ ה~יגי~ ש~~וך שהאדם ~~ון גי~י~דבכ~י~
 נ~אר~

 ~ך
 לעול~

 אל~ ~~~~ היה לא
 ~ו~רת דמיד



~ ~ ~
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~ ~ ~

~  

~ ~ ~~י~ית
 ~בר נסת~קה ה~י~ית ה~~הת ד~~י א~רינן ול~ך ~וב~ ו~ו~~~

 ~עש~
 כאי~ו ו~וי~כופ~

 ~נהר~
 ע~~ו~ את ה~ית

 וא~
 ~~~י זו ~יתה לי~י ~בא

 ~~ופה~ע~ת
 ~וי ~~

 ר~
 ג~~א~

~~~~~~
 נרא~

 ~אור ~ל~עת
 כ~~~ ש~~

 כ~כבה ~וי האלק~ריא דכבוי הוא

~~
 דו~ה ~ה הרי ~בריו ~הא

~~~ 
 עד בית ~~יו לבונה

 ~~ רצי~~ ~שום ד~ייב ה~וח ~~נוש~נע
 וכ~ש ז~ן~ לאחר רק ~ת ~~וא

כ~~
 ~ני~ת ~~שיב ~י~ נעש~ ש~כבוי

 ~זר~
 ~רו~ ~ניע~ ~~ו

 ו~ייב ~אדם ~ן
 ~~בה~ ~שוםודאי

~~~~
 ש~ל כיון ד~כא נראה

 ~חו~ אור~
 ~~ובר הת~נה ~~קום ה~תוח

 ל~נורת~וא
 הוא א~ ולכך ~א~

 ~עכ~
 את

 ס~וב ע~י הא~קטרי זר~
 כמו הוי~כ~תור

 הני~
 ואינו ~פרפר שהני~ו עד ו~ו~~ו ~ב~ו פי ~ל ידו

 ד~ייב לחיותיכול
 ל~ו~~

 ~~ום
~~~~ 

 נראה כ~ן ו~ם הנהרג~ ב~וף ~שה
ד~~יב

 ב~ו~ כ~עש~
 ש~שה כיון בוער~ שהוא ~~נורה שבתוך הד~יק ה~וט

~ת
 ~ו~

 ~~~~~ה
 ב~ב~

 או ב~ה ~עשה ~שה דהתם ואף ~~ ה~~ובר
ב~ו~ם

 ש~~
 ש~ם ו~רם ~יים ע~~ם

 ה~
 דאין ד~סתבר ה~א~ ~שא~כ ידו על י~ותו

 כ~ב דף ~י~ה ב~~~ ה~א~ש ~~~~ ~~י ובפר~ בכ~ל~ל~
 ע~~

 יעוש~ה~

~~~~~
 ד~א ~דא ~~ח האור לדעת קצת צ~ע

 סת~ נק~
 ~י~ית

 ~אד כבדה~~~ית א~ ד~שמ~
 א~ שא~

 מתנענע םוא
 בתו~

 האוי~אין ~~~~ ה~י~ית ~לל
 ו~ו~ ~~ל~ נ~תח

 ~ית~ר ~~~ז סנ~דרין דב~מ~ ~~ה
~~~ 

 ~י~ית ~ל~ו

ופ~~
 את עליו

 המ~זיב~
 רבא

 ו~
 ~~יב אמר חד זירא

 ו~ש~ע פ~ור~ א~~ וח~
 בתוך ישן אדם שהיה ~~ון היינו ~~ע~י~ה את ע~יו ו~רע ל~ניהם~ א~דד~עם
 ד~וי ~שום הוא דפ~ור וטע~א ~צנה~ שם נכנסה ה~עזיבה ~רי~ת וע~י~בית

 ~~~~ ~רי~~כ~~~
 האו~ש סברת ולפי ~צנ~~ ~עבר את ~~ב

 ~ילו~
 ~דול

 ~רי~ת ביןיש
 לכפ~ ~עזיב~

 אה~די~ כ~ל ~לו ולא ~י~ית על~ו

~~~~

 כו~ין סת~א ~~קתני הוא רבנו ד~~ת אדרבה נראה
 קער~

 ~בי ~ל

 ~ש~הנ~
 ~~י ~נין ד~כל

 ~~ א~
 אינו

 ~ני~
 וסופו תח~יה אויר ~~ט

 שי~ב~ודאי
 בקער~ ד~יירי ~שום ~רי ואפי~ה אויר ח~רון ~~~ת

 ~דולה שהיא

 ~איןקצ~
 הא~

 כ~ו ~ר~א ו~שיב ~יד כ~ה
 ב~פ~

 על ~י~ית
 ומת~ האד~

 ~ותר ~ ~כתב הי~ד ~י~ב ~~ת בה~ בפ~קיו הר~ב~ם ~~שון ~צת ~~~עו~ן

 כ~י הכ~י~ ב~~ ~~~י~~~שו~
 תעבו~ ש~

 הד~י~ה
 א~י~

 ~ ~ים ~~ים

 ~תבקעי~ שבודאיא~~~
 ~נר ~בי על קערה וכופין ~ותר~ כבו~ ~~רם ו~~בים

ב~~~
 ~לא

 ו~~ר עכ~ל~ ~~ור~ ~~~ו~
 דטע~א אל~א כ~וי ~ר~ ~יני ~~י נ~~

 הוא קע~ה~~ו~~ן
 ~~ו~

 ~ר~~ ד~~יב
 וא~

 ~לא
 ~~~~ ~ר~~~~ ~ק~

 דשרי
 ~ד~תב ~~מ קערה~ ~פית ~ין ~מי ~נקט ~בתר כבוי ~~ם~~ני

 גר~א ~שום נ~י דה~י ~~ ~~א~י~י ~~~ הכי בת~
 נרא~ ולכאור~ ד~~~ הו~

 ~~ום ~ן



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~  מ~~ קשהדאיל~~ה
 ~י~~ ~בות~

 זה בדין ה~א
 ש~

 תשרף שלא ק~רה כפית
 אם ~~נםהקורה~

 שגה דמיירי נא~~
 הנ~

 ~~~ל וגם ~וא~ ~דול חדוש נכבה
 וא~י~~ה כבוי~ ~~~ ד~רי כ~אן מ~נה הך ~א~יא זהלפירוש

 ני~~
 ~כ~ב ~א

המ~~~א
 מ~ום ת~תיה אויר ~~~ שיני~ ד~רי~

 דאל~~~
 בקע~ה ג~ור איסור ~יכא

 ~~מ גר~א ~ק ~שיב ~~ ד~ף ו~וד ~יד~ נכבה שהנרקטנה
 ד~פי~ ולפי~~ז פסידא~ או היזק~מקום א~ כי ש~י ל~

 רק ד~שיב משום בנר ~ם ש~י גי~ית
 ד~א ~האו~~ש דלא הואגרמא

~~~~ 
 דידיה

 שיי~~
 אדם גבי רק

 לעני~
 רחיצה

 לענין נר ~ביולא
 מלאכ~

 שבת~

~~~
 נר~~ ~עב~ ב~~ום והנ~~ו מ~פ~ו ל~יל שהק~י~י

 דבשלמא לחלק ~יש
הני~ו

 במ~ו~
 ~ינה או חמה

 החמ~ הל~
 ובנה בעול~~ כבר הם וה~נה

 ~~שו~ נמי ביתעליו
 ח~רון ~ת האדם ~בר ~ר~יש הבנין בתחילת ד~יד

 אף בר~ב א~להרוח~
 דבשע~

 כיון ~טור מ~~מ ר~בו~ו ~ליו מ~גבר ~י~ כפיתה
 אינה עצ~~השה~פיתה

 מעורר~
 ומניחו כופ~ו הוא אם דב~~~א ה~עבון~ א~ ~לל

~מקום
~~~ ~~ 

 אבל בית~ ל~נין קצת ד~י ~אכול י~ול ~ינו לא~ול ~ה לו היה
הכא

 הכפית~
 לאו

 כלו~
 ב~קום גם דהא היא

 שהו~
 ~ק ~ם לא~ול לו ~פ~ר ~פות

 כפותים ידיו אם ו~ף אוכל~ לויביאו
~~~~~ 

 ~שיב ולכך ~ותו י~כילו שאחרים אפ~ר
 דפ~ע דט~מא ני~א ולפי~~ז גרמא~רק

 א~
 הוי ד~~ו~ים גיגית ~ליו ו~פה ה~~זיבה

 חדמחמת
 ט~מ~

 הנהרג~ ב~וף ולא אחר בדבר המעשה רק הוי דבשניהם משום
 נראהאמנם

 א~ דא~
 מאדם רוח ל~ניעת דמי ולא גרמא רק ~שיב נמי ב~יו כפתו

~שום
 ~ו~ דהרו~

 חיות ~יקר
 ה~ד~

 רק חשיב מאכל מני~ת משא~כ
 ~צלה~כמנ~~ת

~~~~~~~
 לומר נראה

~~ 
 הר~ב~~ם בד~ת

 ד~י~~
 מ~~~ ~י~ הר~ב בושהת~יל דאע~~~ שאני ~עב

 בצנה או בחמה לכפתו ד~~ לא

 ומת בצנה ו~ת בחמה דכפתו ~הא ~~~ב ~~דו~יו הר~~ן דברי לפידחייב~
דחייב

 לשע~ ד~~צרי~
 בשעת להמית כד~ צנה ובאותה ~מה באו~ה היתה אם

 כלומר~פיתה
~~~ 

 ~פתו
 בבק~

 משום ~~ור~~~ צר~ו כל ~~~ש שנת~~ם קודם
 ~סוף ב~~קום ככפ~ודהוי

 חמ~
 ~~י שפיר ניחא ול~י~~ז ~פטור~ לבוא ~נה או

 צנה ובאותה ~~~ה ~~ותה ~יש ד~יון משום ו~צנה ב~מה בכפתודמ~ייב
 הו~~~ להמי~ כדי~צ~ה

 לתוך עליו ככבש
 ~או~

 לתוך או
 המי~

 דחייב
 א~

 אם
לא

 מ~
 כפתו ~ש~~~~ ~אן~ וה~~נ ~יד

 ומ~
 להמית כדי עדיין בו אין ~פי~ה ~ש~ת בוש~ת~יל הר~~ ~~ן השי~ור אותו ברעב

 אל~
 ~~ה במקום לכפ~ו דומה זה וה~י ~מי~ו שהוא~ד רג~ ~ל הוא ~~וסיף

 בבק~
 ד~וי ~~ום דפטור

רק
 ~~ו~

 לבוא צנה ~ו ~~ה
 ד~~ו~

 ~אן~ וה~~נ

~~~~
 והא ~ייב ~~אי ה~וח ממ~ו שמנע עד בית עליו בנה קשה ל~י~~ז

 אלא להמית ~די בו אין הרא~ונה בש~ה ~הוא ההבל אותו נמיהת~
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 עד והולך מוסיףש~וא
 שיהי~

 ~פתו כ~ו ~וי והא חייב ואמאי ~המית ~די בו

ברע~
 ואין דפטור ומת

 לומ~
 כ~ו חשוב רוח ~ו שאין דבית

 ~~קו~
 מים או אש

ו~ה
 הת~

 ~א~~כ ~~ן~ ~~נ חייב
 אי~

 א~~ו
 ד~מר הוא ~~בא ~ס~יי~ ~~~ ~~

 ו~יין ~טור~ ברעב ו~~ת כפתו רבא דאמר מהא ~טור~ ~~י~ית את ~ליוד~~ה

~ר~~~
 הת~יל ה~י~י~ כפית ב~עת ~~י~ הבל~ ל~י~~ ד~י רע~ ~י~~ ~~~ב

 שהוא ~בלבו
 מוסי~

 מן ה~י~ור אותו ~רעב כן וכ~ו להמי~~ כדי עד ו~ולך
 לו ובא הוא ~וסיף ~~א ל~מית כ~י בו אין כפיתה בש~ת ~ו שהתח~להרעב

 בשטת ~לל אזיל לא דהר~~ב~ם ודאי אלא היא~ ראיה מאי הנ~ל ולפ~מאיליו~
 דכפתוהר~~ן

 בחמ~
 ~ו~ר אלא ~~קר ולא בצהרים דוקא היינו דחייב ו~~ת

 לעיל~~ שכת~נו זה לחילוק שפיר אנו צריכים ולפי~~ז שפיר~ מחיי~ ~ניןדבכל

 דמחייב ש~נר ה~מן מן דהמסתפק מהא לן דקשיא~~~~
 מכב~ מ~ו~

 יש
 ~יה דלית הרוח ~~~ניעת ~עשה ~~י דחשיב שמן נ~ילת דשאנילומר

 יותר חשוב ~בנר דשמן ועוי~ל ~לל~מ~ש
 גו~

 א~ד
~~ 

 הרוח מ~מו האש

~~~ד~
 דאין מ~ום

 לתו~ נכנ~ הרו~
 שהוא ~צת מ~~ה ע~י אה כי האדם

 ~~י הפתילה אחר ~~מילא נמ~ך שהוא שמן ~שא~~כ הרוח את ושואבבאפיו נו~~
 ב~~~~ דאמרו וכו~ ביצה של ~פו~רת אדה יקוב דלא וההיא כלל~ מעשהשום
 משוםדהוא

 גזיר~
 הרמב~~~ מפר~ ~~יני~ לאיסתפוקי אתי ד~מא

 דטעמא
 תורה~ אסרה ~חשבתד~~לא~ת ש~~ דשאני י~ל בלא~ה ו~ם כבוי~ ~~שום ולא ~וקצה משום הואלהסת~ק דא~ו~

 ה~ל אבן בם~רו כי לי א~~ר שלי~~~א מל~ר זלמן איסר ר~ ה~~ הגאון~~~~~
 הנקודה את ולמחוק להגיה דיש הרמב~~ם דברי את ליישב~תב

המפסק~
 ~קודם לדין ~~קום עליו בנה דין בין

 ~~~ו~
 זו ה~~ה ו~פ~י לו~

ני~א
 דה~

 אבנ~ נמי קאי הדין בת~ילת הרמב~~ם דנקט כפ~ו
 מקו~~ עליו

 חשיב ל~ודיה מקום דבניןואף
 ר~

 מ~~~ ~י~ית~ ~ליו ~פה אם כ~ו ~רמא
 כיון

 ~עשה נמי עבידדקא
 בגו~

 חשיב שכפתו זה ע~י הנהרג
 והביא ממ~~ רוצ~

 שם הרמב~ם מלשון ממש כרצי~ה חשיב מעשה ~~די דגר~א זו לס~ראראיה

~כת~
 עליו והדליק לבית ~~הכניסו~~ או עליו ועי~ן ל~~רה ~שהכניסו~ ~ו

 דמשמע הנראת
 דבהדלק~

 ואפי~ה מיתה מי~ייב לא לחוד עי~ון או נר
 דקא מעשהבהדי

 עבי~
 או למערה ההכנ~ה פעולת ~~יינו ב~ופיה

 כאן~ וה~נ בי~ים הר~ו כאילו~~יב לבי~

~~~
 ל~ ד~~~~ ~~~

 ~~י~ייב
 בהדלק~

 ואף לחוד נר
 על ~לי~ ד~רמב~~~

 אשו דסו~ר לר~י דאף וסוברהתוס~
 משו~

 ~~יתה~ מי~ייב לא נמי חציו
~~~~

 ~~ד של ב~ו~ו ~~ית ~מו הוי הכא הא
 וא~

 האש את ~ו הח~יק ~לא
 ~~ ה~מןכל

 מיתה ~ייב ואפי~~ה שמת
 א~

 או ב~ית נר דהדלקתמסת~ר וג~ מ~~ונו~ ~~שום אשו ~דס~~ל לר~~ל
 עישו~

 כמ~שה ~~י~ ~~ע~ה
 ~גו~

 האד~~

 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~
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 חשיב דלא הכונס פ~ ~שלהי ה~דיש את ~המדליקוההיא
 אל~

 דוקא מיירי ~ש
 ~הדליק~גון

 ס~~ו~
 לו

 הודל~ דל~
 ~וי דאיל~~ה רוח~ ~~ל~ת ע~~י אלא ה~דיש

 דמ~ל~ הב~~~ ~~ ~דליקכ~ו
 ~ל ~ל

 ~חשי~ ~שו~ ~בתו~~ מ~
 אדם

 ול~ה~זי~
 מ~~ש ~~ע דבריו דלפי ~~וד כאן~ ו~~~נ אש

 ד~ק~
 בנה הר~~ב~~ם

 ביתעליו
 נק~ ול~

 טפ~ עדיפא ובה~י דידן~ ד~מ~ ~לי~נא ~י~י~ ~~יו כפה

מ~ו~
 היה דבזה

 ע~מו שלי~~~א מורי ו~ם ~~תו~ לא ~ו כפתו בין ה~ילוק יו~~ מודג~
 עליה דאשקל בהה~א צ~~~ דב~יו דלפיהר~יש

 בדק~
 ד~יא

 קא נ~י הת~ דה~
 ~ברוח י~ול ש~ינו ב~קום וה~י~ו ש~~~ו בזה ~~עשה~ביד

 ב~מ~ כ~בוא~

 ואפי~הו~רמב~~ה~
 ל~

 ר~~ון מ~ח ~ת ~~ אלא מחייב
 א~ר~ לגרם זה גרם ~ין ל~לק הוא ~~ול ודו~ק ~ר~~א~ד~שיב ~שו~ שני בכ~ ול~

~~~~
 פירוש נ~~ל

 ~ינ~ ד~אי דסוב~ הר~~ב~~~ בד~~ א~~
 ד~לי~י ~י~ית עליו ד~~ה

 בכה~~ג ~~ל ~יירי לא ב~~~ אמוראיבה
 ש~נ~

 ~~~נו
 רו~ח חשיב ב~ה~~ג דאי רו~

 או ~~~ה שמת ~גון ד~~יירי המ~זי~ה א~ ~~יו ~~~ע דומיא ~~יירי אלא~~~~ש~
 כאן ~יירי וה~~נ~צי~ה

 ~~~~~~ ב~~~~~
 ה~~~ית

 ש~~~
 אי~ו ~~יו

 ~פ~ו דאי אל~ ~מת~ ~~ צ~נ~ ~ו ~~ה ב~~קום ~מ~ומו ~פות ונשאר~~~ם ל~לו~ יכו~
 קא דלא ~י~ית עליו כפה מ~א~~כ ו~ייב בידים מ~~ה ש~יר חשיב ~~~שבגופו
 ~לל מעשהע~~ד

 ~~ו~
 ה~הר~

 שפיר ו~יירי ו~טור~ ~רמא ש~יר ח~יב ~~~~ו
 בה שיש~גיגית

 רו~
 הר~ב~~ם ל~ון יותר ~~דוקדק ובזה חור~ בה שיש ~גון

 בנ~ ~~ידדוקא
 עליו כפה וגבי הרו~~~ מ~נו ש~~ע ~~ד ~ ~ב בית עליו

 ו~יינו סת~א~ נקטגי~ית
 דק~י ~~ו~

 אלעי~
 בצנה או בח~ה ד~~ת מיניה

 נ~י וני~א ~אן~וה~נ
 ה~

 בנין במקום ~קט ~לא
 מקו~

 וכ~ון גיגית כפ~ת
 דר~ה ~~שום רוח בהש~ין

 ~שנו~
 ד~יירי שבגמ~ גי~י~ כפית מלש~ן ~כונה

 בכה~~גדוקא
 מנ~ של~

 מ~~ו
 הרו~

 ולכן
 נק~

 ודו~ק~ מקו~~ ~ליו ~נה

~~~~
 ב~מ~

 פשוט נ~אה
~~~~ 

 ~ל
 הפוסקי~

 ד~~י~ הוא
 ק~נה ~~~ה

 ת~תיה ~ויר כלל ~~י~ וא~נו הנר~בי ע~
 חשי~

 ש~ינו דמי~רי מש~ע נ~יד~תניתן ולישנ~ ג~ור~ ~~כבה
 הקורה ~ל ~~ין רק אלא הנר ~כבוי גור~

 א~ל האש בה תאחזשלא
 לעול~

 ~~יל שהקשיתי ו~ה כבה~ אינ~ ~~~ו הנר
 מאידא~~כ

 רבות~
 ד~לי דאש~~~ינן שכתב השלחן ב~רוך ~איתי ~ה בדין איכא

~~~ל
 א~

 ו~~אה ני~ל~ שאינו דבר ל~ורך
 ~א~

 משנה ~ך דמוקי דאוסר ~צ~ק לר~

~~ר~~

 מ~מ ל~~קו~~ו ~
 ג~

 ~דוש זה
 הו~

 הכלי א~ נ~ל דאם
 ל~ור~

 הני~ל ד~ר
ר~אי

 הו~
 ל~ל~לו כבר

 ~~ו~ ל~~
 ~יר~ה

~~ 
 ני~ל~ שאי~ו דבר לצורך

 ~~ור~ כ~וי ~~י~ ק~~~ ~~י~ ~~~~ דכ~וי נ~אה עכ~~פ~~ל
 ו~~

 ~~~~י לד~ת
 כ~~ ~בידמפרש

 ~~~~מ ~הבל~ מ~~~~ ~~~~ ~~ון ~~יי~י בסנ~דרין ג~~י~ ~ליו
 ר~י~ה ~ין ~חלק~ריך

 ~~ש~~ ד~ל~~~ ~ב~ ~~אני ~~~ ל~לא~~
 ~סרה

 אלמאתורה~
 ~א~

 אשר ה~מו~י יסו~ ~~~י כתריס רק ~~יב הקערה דכ~ית
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 ~ום ~לל י~~ן לא~ל~דו
 כאן ה~נ ~~ור~ מ~ב~ ח~י~ וא~י~~ ~לה~

 ה~ו~י~שבתוך הזר~
 כאן ה~~נ ~מור כבוי חשיב התם ומה החמוצי יסוד כמו ~שיב

וא~
 ל~אור~ ~י

 שהת~~רותו ש~נר שלה~ת ~ין לחלק יש
 ע~

 הוא ה~מוצי י~וד
 דב~

 עם האדם וכןשב~ב~
 עם שחבורו ~אלק~רי זר~ משא~~~ וכדומ~~ ~רו~

 נל~נ~ד ~~~~ א~~~ ב~י ~חבולות ~~י ~לאכו~י באופן רק הואה~איר ~חו~
 ע~~י ה~רימוס מ~ונת ד~בוי ודאי נ~נ~ד ולפי~~ז ~~~ משום לחלק דאיןהוא ד~~~~~

 הב~~פתיחת
 ש~וא הרוח בפני כתריס ~הוא

 דוח~
 את

 ~נ~~
 ל~קום לעלות

 ה~אב~~~ ד~~ לפ~ אשראש
 דחשיב נלענ~~ד שליט~~א מו~רצ~~פ

 ר~
 ~בוי~ גרם

 ודו~~ק~ גמור כבוי כ~ן חשיב לדברינומשא~כ

~~
 שכתב מה

 ה~ר~~~
 התריס לסלוק ממש דומה האלקטריא ד~~וי ~ליט~א

 ~עבר עושה הוא הסלוק ~~י א~ ~יד~ה
 להח~

 ~שר את מ~לק שהוא או
 ופ~ע גיגית עליו דכפה אהא כתבו וכו~ כפה בתוד~ה ע~ז~ בסנ~דריןדהנה צ~~ ועדיין ~רור~ כ~כ זה ~מיון אין לענ~ד הז~ם~ בו יע~ור שלאהמעבר
 לכפתו דמי דלא מעזי~העל~ו

 בחמ~
 מקודם עליה אתו כבר דהתם דחייב וצנה

 ליכא הכא אבל ~המית ~די ~הן שיש וצנהחמה
 א~

 ודמי עליו ומתחזק הולך
לכ~תו

 ברע~
 ~ב יש ש~בר

 מ~~
 ותמיד

 מתחז~
 דאם צ~~ ודבריהם עכ~~ל~

~וו~~
 ~פר~ ~ ~י~ה ~קו~יא

 ~~זיבה
 תר~ו ~אי א~~

 ד~~~
 אלא ליכא

 ~גון נמי איירי והא וא~איומתחזק~ שהול~
 ~פר~

 ~מעזי~ה את
 בש~~

 חמה כ~ר שיש
 ~יקר הוי אי ואף להמית~ ~די בהם שישוצנה

 ק~שת~
 מ~מ גי~ית עליו מכפה

 את ~פרע קשהאכת~
 המעזיב~

 דחיי~~ צנה או חמה במ~ום מכפתו דמ~~ש
וע~~

 ~~~ ~~אני צ~ל
 ב~וף ~~~ה ש~שה

 הנ~~~
 הכא ~שא~כ

 דפר~
 ~שה ולאהמ~זי~ה א~ רק

 מעש~
 וא~~כ התרי~~ ~סילוק רק הוי הנהר~ ב~וף ~לל

 לא החמם מפני התריס דס~לוק דכמו קשה לא נמי ה~י~ית את עליו~~פה ~~

חשי~
 מעשה

 ~~ו~
 הנהר~

 ~שי~ לא נמי הרוח ב~ני ~ריס העמדת ל~יפך ה~~נ
 להתום~~ להו קשיא ו~אימעש~

~~~~~
 ~~ ד~וי ~תוס~ ס~רי ~י~ית דכפית

 עושה שהוא כפיתה
 מעש~

בגו~
 שום דאין דסברי מ~ום ~נהרג

 חילו~
 בגופו כופתו הוא אם בין

 כמו הו~ דהא הק~ו ולכן כ~~יתה חשיב נמי דהאי ~י~ית עליו כו~ה שהואאו
כפתו

 רק והוי ההורג ליתא דאכתי ~~ום שפיר תר~ו זה ועל חמה~ במקו~
 הכפיה דע~י הר~ן ~טת עפ~י ל~יל ~יטב שנת~אר וכמו לבוא צנה או חמהכסוף
 ש~תחיל ה~ב דאותו ברעב ל~ת שפיר ודמי לחנקו מעט מעט ההבלמתחיל
בו

 ~~ע~
 עליו ומתתזק הולך אלא לה~ית כדי בו ~יה לא כפיתה

~ד
 ~~ו~

 וא~כ מת
 ה~~

 ~רעב אותו זה אין אח~~כ שהמיתו

 ~ודם~~~י~

~~~

 ללמו~ י~ עכ~~פ
 ~י~ית ד~~ית ~~אן

 מפ~יעת ~~י מ~~~ ח~~
 מ~זי~~
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 ~~וםוהיינו
 דפרי~~

 גיגית עליו שכפה ~גון ~ריס עליו ~~מי~ ~שא~~כ לה~מה~ או החן אלה~רי~ה מתיחס~ התריס כסילוק רק דהוי מ~זיבה
 הרוח שלי~~ ע~~יומת

 חשי~
 גי~ית עליו בכפה דקיי~ל ו~ף הו~~ המיתו כאלו

 היינו דפוטרכמאן
 ~ח~~

 ~אי לאו אי א~ל לעיל שנתבאר וכ~ו ~~רינא ~~~~א
 ה~~~ו ~אלו ~שיבטעמא

 הו~
 ח~יב כאן ה~נ וא~כ

 ~כ~~
 ~~ו~~

~~~~
 מלאכה חשיב ל~~עשיו ~כוף מיד נעשית ~~~~~~ה הי~א דכל נראה

בידי~
 שנא מאי וא~~ת ~ שהקשו ~ם התוס~ ~דברי נראה ו~ן ~~מ~~ ולא

 מתריס א~ו~י בה ד~לי~י ~עזי~ה~רע
 ובדק~

 דמיא
 ד~כא וי~~ל שני~ ~כ~

 ~תחילות והצנה דהחמה פירוש ~~~~~~ בשעתיה ביה ד~ת~יל ~ד~סיק טפיחי~ב
מיד

 משא~~~
 ~ליה ~אש~ל

 ד~י~ בדק~
 ניכר שהוא הפסק יש

 לאד~
 העומד

 ה~אי~ ה~י~ ~יןורואה
 ולהכי ש~י מכח אחרי~ם ~~אים לאלו ראשון מ~ח

 ~נ~~ד ולפ~~~ז גר~~א~ ש~ירחשיב
 ב~לקט~י~

 והה~ערה דהכ~וי דכיון ~ר~ה
 ~~ידנעשה

 ו~~
 דזרימת

 הזר~
 ~~~ו לאו

 ~~~~~ הו~
 ל~יצת עם ש~יד ~יון

 ד~ר~ ואף מ~~~~ בידי~ ~~לאכ~ הוי מיד המלאכה נעשה ~~~תור עלהאצב~
 את~ל~ו

 ה~~~זיב~
 דהיי~ו ~~~ל דפ~ור קיי~ל

 ה~~ דוק~
 הוא א~חולי דרק

דמת~יל
 מ~~~~~

 הכא
 באל~~רי~

 כו~~ע~ ביה ד~ודו י~~ל ~יד ננ~~~ת המלאכה דכל
 יות~~ ב~~~ה נבארולקמן

~~~
 ~~~ל

 דל~
 גרמא הוי

 ~~שו~
 ~בסבוב ד~~ון

 ה~~~ו~
 ב~ת~יותו מח~ר הוא

 ק~ו~ ~ני~~
 כאילו הוי ה~ו~ין

~~~ 
 מעשה ~ושה

 החו~י~ ב~ו~
 ~צמם

 ~זיז אינ~ ~~א~
 ~~~ול~ ~~~~~ ~~~ או~~

 בגוף וכמ~~ה ~~יקון הוי ה~בור

 היתה ~אם ו~אי ~ר~~ ~~ ו~~~ ~~~ד~ ~שני~ ~~ ~~~~ ~~~~החו~~~
 ~ולקתפתילה

 בתו~
 ונ~~קה ~שמן

~~~ 
 ~שמן את הי~ב ~~בה ולא ב~~~~~יתה

ובא
 אח~

 ~ה ~~~י ו~~רה
 ~ס~~

 ~ת
 ~~ו~

 דחשיב ~חרת בפ~ילה ~הפסקה
 ~שה~א ו~ן בידי~~ ~~~ב~ירודאי

 נמי הוי ומ~בה ~כפתור את ~ני~ מ~ב~
 ב~וףכמע~ה

 החו~~~
 ~חלק ~ק ולא

 ~מ~~~
 סבב שהוא ה~פתור שבקצה

 נקב ~~שה א~ד דא~ו א~ר~ ~~ד~ו~ה
 ~~~ ~ב~~

 הוא נ~חייב וכ~ חברו של

לשל~
 הצמ~ דמי רק

 הנ~ב פי כמלא
 ומ~

 כ~רמא רק הוי ~בגד לכל הפסד ~~רם
 ~אילו הוי הנקב מע~ה דע~~י ~אמ~ינן ~~~~ ~לא מעש~~ בו ~~ה שלאכיון

קר~
 ו~~~~ הבגד~ כל את

 את ~~~~בה ~שיב כאן ה~~נ
 ה~ו~ גו~

 עצ~~ו
 החו~ ~ו~ך ~~ל כיון~איר שהו~

 ~שואבת ~תילה ~~ו ~~וב
 ~~מר~~ זר~

 שבתחנה

דמ~ת~~
 ש~ן~ ~מו ד~~~ב

 ל~~י~~~~
 ~~י~בה ~ור ~אמר כשמואל ~קיי~~ל מהא לדברינו ראיה קצת

~ליו
 תור~

 להבלו
 וכ~~~

 דבשלמא וצ~~~ לחבטו
 הבל~

 בידים ~~~~ה קעביד
דמ~יק~א

 ל~
 חלל היה

 ז~
 בו ש~ין

 רו~
 וע~~יו

~~~ 
 הבור חלל ב~פירתו הוא

שי~
 חבטא לענין א~ל לה~~ית~ כדי בו

 אר~ ד~לי~ מ~~~
 להבלו ד~~~ל

 ול~
 ~~ב~ו



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~~ו~
 משום הט~ם הרא~ונים וכתבו הזיקתו ~ו~ם ד~ר~ע

 דבחב~
 עשה לא

 דהא ~ללמעשה
 ג~

 ~עיקרא
 חב~ הי~

 שהיה אלא זה
 ~עפ~ מכוס~

 ~וי וא~~כ
עפר

~ 
 הבור את ~חפר וזה הבור קרקעית ~הוא החבט מקום ~פני כתריס

 מפני ~תריס את כנטל רקהוי
 הח~

 דהוי משום דפ~ור
 ר~

 וא~כ גרמא
 שכל דכיון ~~ו~ל ד~ובר צ~ל ו~~כ ד~ולק~ד~מ~אל מ~~

 ~קר~~
 אין י~~ מחוברת

 נח~בת העליונה~~רקע
 ר~

 כתריס
 א~

 ~וי
 כחל~

 ~הוא התחתונה ~~הקרקע

ה~ב~
 גם והוי הבור בק~~עית מעשה ~יקרי מהבור העפר ו~וצאת

 רב ואף הוא~ עשאה כאילו חשיב מיד נ~שית שהתקלה דכיון דידיה~מעשה החב~
 להבלו תורה עליו ~חייבה דבורדס~ר

 ול~
 דוקא דהיינו נמי נראה לחב~ו

 שיפול עד דונפל מקרא דדריש חדו~ו אלא בו לך ואין הוא חדוש ד~ורמשום
 הוא דאיהו משום ~פי מעשה ביה דאית ה~לא דדוקא ואמרינן נ~ילהדרך

 ד~ף חב~א ולא לגמרי ליהד~עביד
 ולא ~~הבלא גרע ~~מש ~רמא הוי דל~

נו~ל
 למיל~

 ד~נ~ד מוכח ~כ~~פ אבל מיניה~
 גרמא~ ולא ~מור ~~וי ח~י~

 א~~~~~~
 גמור~ מבעיר ח~יב דבשבת נמי נראה האלק~ריא הדלקת לענין
 את ל~~קרב ~ו בנר ~מן ל~~וסיף דמי דלא י~ל לכאורה ~יואף

 להשמןהפ~ילה
 דהת~ ~שו~

 הוי כאן משא~כ אש כבר איכא
 ר~

 כנו~ן
פתילה

 לתו~ כבוי~
 ~~~~מ מיד מאיר הוא הזכו~ית שבתוך שהחוט ואף ~שמן~

 שבתחנה זו ל~כונה אלא האדם ל~~ע~ה כלל מתיחסת אינה שההדלקהי~ל
 לתוך זורם שהוא הזרם את יוצרתשהיא

 החו~
 הזכוכית שבמנורת

 ע~ז~ סנהדרין ב~ס~ התוס~ כתבו זה וכ~ין מאיר~ שהוא עד ~רבהאותו ומחמ~
 דמי דלא נ~ז~ובב~ק

 ~~י~
 ל~~~ו ~נחש את בו

 בחמ~
 או

 ~צנ~
 דהתם

 הארס אין ע~ין מקיא הוא מעצמו למ~ד הארס מ~א~כ בעולם כבר ~םוהצנה החמ~
 ל~וא האש סוף כמו הוי לאש עדיין דליתא דכיון י~~ל כאן ה~~נ וא~~כבעול~~
 משא~~כ כלל בעולם הארס אין דהתם כלל דמי דלא נראה מ~~מ גרמא~דחשיב
 הלא~אן

 הזר~
 זה חוט ואם או~ו יוצרת שהיא המ~ונה בתוך תמיד ~~צוי הוא

 בכפתור דלחיצה שבארנו מה דלפי נראה וא~~כ אחר מקבלהו ממנה מקבלהואינו
 ~מ~שה חשיב החו~ים את לחברכדי

 בגו~
 שהיא זו דמ~ונה נראה המנורה~

 שהוא לאש דומה היא הרי אדם תנו~ת שום בלי מע~מה הזרם אתיוצרת
 ~~רור דהמביא הוא דפשוטחום פול~

 ב~ב~
 מ~~יר משום דמחייב ה~ם ל~~ום

 למקום ה~פרור את ש~~יא האדם ל~~שה רק מתיחסת ~הדלקה שפעולתמפני
 את מחממת המכונה לא כ~ן ה~~נ החום~ ~ת הפולט לאש ולאחם

 החו~
ש~מנור~

 האדם אלא
 שקר~

 חום כמו דח~יב הזרם למקום אותו
 וא~~

 ~ייב
 מבעיר~ מ~ום~פיר

 כת~~~~~~~~
 ח~ חוברת הנ~ל ביר~ון ~לי~~~א ~וקיצינסקי מוהרי~מ הגאון הרב

 אחד קצה לנ~יעת זה נדון מדמי ~וא ~~מא ~דרךאך
 ש~

 ~וע
 ע~
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 שהיאבאש~
 נ~~ז~

 ~דמיון הוא אמת כי ואף השני~ הקצה ~ד ובוערת והול~ת ~ו
 ~~מו ~~וא ~וט דשאני כלל נ~ון אינוזה

 נשר~
 ~ל ה~ניהק~ה שרי~~ שפיר מתיחסת ולכך

 ה~ו~
 ~~וא ~יון ל~ע~יו

 ~חמ~ נשר~
 ~לק

 שהאד~ ה~~ו~
 עצמו

 ~~יב ה~ת~ת ~~~ור ~אן ~שא~~~הדל~קו~
 ר~

 דאמת ודאי נראה מ~~מ ~שר~ כ~ו
 ~ל השני ~~~ה שריפ~ ~ל ~~~ייב ד~איהוא

 המו~
 ~ה~~הא~~~כ נשר~ ~הו~ ~פני זה אין

 ~ר~~ו~
 רק ~שי~ הוי ד~~~~ האד~ ~~~י ~~~ד~ק

 א~
 אדם ולא

 ~~~~ ~~~ה~זיק~
 ~~י~ו ד~~יב

 ~~ ל~~
 ~ל

 ~~ו~
 ו~~לי~ו

 ל~ו~
 אש ~ריפת

 ב~~ק ב~מ~ ד~~וקמינן דהא ~כ~~ו בראשונים ~~י~י כ~ ~ק~ק ~ו~ז~רו~~ ~אן~וה~~נ

כ~ב~
 ~~~~~ כ~~~

 ~~ו~ו
~~ 

 ~בד
~~ 

 ב~י~ן
 דוק~

 ~ופו
 א~ אל~ ~~~

 אם

 ר~ה~י~
 ~~~ש וא~~~ ~~~~~ ~גו~ו ~~י~ ~~~ו ~~~ב ~~י ב~~דו

 ~~~ו~ הכ~
 שהוא

~וף
 ~~ד~

 ~י~~ אי ~ל~
 ל~~ור ליה ~~~~ינן ~הא ~ד~~וי~

 נבו~
 הוא א~ד שבק~ה

~~וח
 ~~~נ~~ ~~~י ו~ק~~

 בו
 והל~ ~פרי~

 מלא ל~נור הפ~וח ~דו א~ וה~ה ~חד
~~ן

 היו~~
 ד~~~בר ה~~~ר ~~ן

 את בי~ים ~~ל~ק ~אילו ~ש~ב ~~י דב~ה~~~

 ~~~י ~בק~~ה~פ~י~
 ו~~

 ~~ה ~לא
 ה~פרי~ בגו~ ~ל~ ~~~~~

 הזיזה ולא
 כל~

 ~~~~~~~~~~קו~~ה~
 נראה

 כאילו ש~יר ~~יב לה ~~~~ו~ר בדבר ~~שה ~~~~ דכיו~

 הגפרי~ ~ו~ ~~לק~
 והדליקה

 כ~ילו ~שיב כ~ן וה~~~ ה~~ן~ ~~ו~
~~~ 

 את

 ל~נם ול~י~~ז ומאיר~ ~~~~ם ~~י~ ~~~קו~ ~ב~~נור~ה~ו~
 הש~~

 ~יסמאן מ~ הרב ~ליו
הי~~ו

 בי~~ו~
 הנ~~ל

 ~ליו וכ~ב ~~ ~ו~ר~
 ~~ו~

 ודו~~ק~ ~ה~לט ~ו~ה

~~~~~
 נ~~

 ~~~~~~ ~~נ~
 באיסו~ ~~~~~ק רנ~~ב ב~~

 ~~ינה
 ב~ב~

 אם
~~~~יר

 ~~~~ ~~~ ~~~ריי~~~
 בר~יים ב~ו~ן

 ש~
 ~עצ~~ו דהוא יד

 ש~ ל~חיי~ חטי~ ב~ותן אבל ~~~י~~ ~~~~~~ ~~~ו~~
 ~ים

 דה~~ינ~
 ~צמה

~~ש~~
 רק הו~ ה~י~ ~~~י ~~~~ילא

 ~חקירה ה~רי~ו ו~~ר לא~ או דר~נן ~יסו~
 ~ו~~~קה

~~ 
 ~~~~~~~~ ~~ולי

 מ~~רא~~ד לה~און א~~ה~ א~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ין

 ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ב~~~~~~
 ~~ד

 ~~~ב~
 דרבנן איסור רק דהוי לה~~ה

 ולפי~~ז י~~ ~ל ~ר~יי~ ~~ו סקילה ~~י~ ~~~ ~~ בר~יי~ ~~~~~~ ~~ו~~ו~ו~~~
~ר~ה

 דה~~~
 ~~~~ד

 ~ה ~~~~י ד~~ב~~ כי~~
 ~~ו~

 ~ל ~~~~~יו~ו ~~בר
 ה~~~ו~

 ~ש~~ ה~ו~י~ ~~יא~
 כ~~~~ה

 ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ב~~~
 ~~~ל~כת ~אמר

 ~מ~ו~~ ~~~~י~~~ההדלקה
 ~~~~~ה

~~~~~~ 
 ~~ לר~יי~ ~~י~ ~~י~ת ~~ו ~~~

 ~~ים

ד~~
 ד~~~~אכה

 ~~~~ ה~~~ ~~~י ~~~~י~~ ~~~~~
 הא~רו~ים ה~~~~ו

 ~~~~~ ד~שי~
ד~וריי~~

 ~~~~אר ~~ה ~~~י ~~~י ~~~~~ ~~ן~ ו~~~נ
 ד~~י~~ ~~י~

 ~~י ~כפ~ור
ל~~ר

 ~~ו~~~ ~~
 ~~~~~ה ~~~ב

 ב~~~
 ~~~~ר וד~~י ~~~~~~ה

 ה~~~~~ ש~י ~~
 ~~~~ ~~~~ה~ ~~~~~י~ ~ב~ב~~~~

 ~~~ה
~שבת ~~יק~ לה~~~ד~ ~~~~ ~~~י ~ב~~~~~

 ה~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ד~ ל~~~~~~
 ב~~

 ~כ~~~
 ~~~ק

 ~ירה~יסור ~הו~ ~~~~
 ~~~ ~ה~הו~ ו~~~~~~~

 ~~~ ~~~~ נ~~~~ ~~י וא~~ ה~ו~ר~
 ~ם

ה~~וקה ~ב~
 הו~

 ~ה~א
 ~ד~ ~~ ~ו~~~

 ד~~א ~~דון
 ~~~~ו~ ~ה~~~ ~י~~ ~ה~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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 דאין אור למקום זו מתכת ~רך ~~~ף ל~~~~ו~
 שו~

 א~ בין לחלק סברא
 ~מל~ה

 או מציצה ע~י~יא
 ד~י~~

 בגוף כמעשה חשיב הכא דגם כיון
 ולא הזרמי~ החו~

 מותר ~בוי גרם~מרו
 אל~

 שי~ו כזה ב~ופן ה~י~ א~ נותן שאי~ו היכא
 ~יכ~

מעצמ~
 נכ~ה הוא אז המים אל מתקרב כש~אור אלא ול~בותה ~דליקה למקום

 ה~~~ כ~~ ~~י כאן מ~~~כ ג~מא ~~יב~~ה~ג
 על~ה

 ~~~ ~~ ~ש~
מ~אכה~

~~~
 כ~ל דמי דלא נלענ~ד

 לעו~~
 אינו שהגשר ~שר

 מ~בר~ א~ כי עוש~
 שלא רו~ות ד~ינינו ~יון זה ~נדוןמשא~כ

 ה~ופי~ כ~
 הזר~~ ~ת מובילים

 דאלונראה
 א~ן ~מו ח~י~י המובילי~

 שואב~
 ~וש~ת שהיא זו ~~ולה בה שיש

 ומעבירו הזרם את ~ואבת שה~א הוא המת~ת ~בע כאן וגם הברזל~ ~תאצ~ה
 בזה מש~רים זו ~דע ~עלי ~י ואף ~אדמה~ ל~~ן אולמר~זו

 ~עמי~
 אחרים

מ~מ
 ~~~ נ~~

 ~מוך אין
~~ 

 על
 ~ערת~

 ~א~כ ~ה~ ~~ין
 עיקר דהתם ל~לק יש דלכאורה ואף ~לוקה~ להעמדת ממש דמיהחוטים דת~~ נ~~

~ ~
 ~~~ה היא

 מ~א~~~ ~~
 כ~ן

 ה~~~ שאי~~ ל~
 אם כי ה~לאכה ~יא

 ג~רור למקרב דמי אור נעשה ש~יד ~יון נראה מ~~מ שלאח~~כ~ האורהתהוות
 ודו~~ק לא או ~ידים ~מלאכה חשיב אי שואבת אבן ~~י לרשות מרשותוהוצאה ~הכנס~ וצ~~ כאן~ וה~נ ~מור מב~יר דחשיב נדלק הוא שמיד חםלמקום

הי~~~

~~~~
 כל ~בא~~ו

 ז~
 נ~ל

 ~ב~~
 ~ב~ ב~~~ דאמ~ו ~ללא ~אי בארוכה

 דף
 ~וא עשיה דוקא ~ש~ת ביום מלאכה כל תעשה לא ד~תיבק~כ~

 ~~ואר ~~~ ~ר~ ה~~ו~
 ~~ ~~~~ ש~

 אלקיכם לד~ ~ן ת~שון דלא מקרא דר~ינן נמי ה~ם ד~חיקת איסירא לעניןה~נ ~~~ ~ל~כ~ ~בי ~~י ~~י~ן
~~ה

 ג~ ~~ ד~~~ ~~~
 ~ר~

 ולכ~
 ~~יה ~~י

 ~~ו~ ש~
 ו~ובל יורד ב~~ו ~ל

 ~עמא דהיינו נראה ולכאורה בגמ~~ עיש~~הכדרכו
 דחשי~

 גרמא רק זו ~בילה
 מחיק ~קא הוא איהו לאו דעכ~~פ משום ה~ים ~וך הוא יו~ד שבמתכוןואף
 ~ורם רק הוא אלאלשם

 שהמי~
 דמ~ש נכון זה אין א~ל ~שם~ את ימחקו

 המי~ בתוך לאדםמד~~ו
 מיתה ד~יי~ ומת

 וא~
 ~רם רק אלא הרגו איהו ~~או

 בירידתו ~אן ה~~נ וא~כ ~ר~א~ ולא מ~ש רוצח ~שיב ואפי~ה ~~~ים ~~~ישיומת
 ה~ם דש~ני לומר ודוחק ה~ם~ את עצמו ~וא מ~ק כאילו הוי ה~יםלתוך

~~ו~
 ~ו~ה

 ~~~ הא~~ ~~~~ ~~~
 ~~~א ב~ה

 ~פ~
 ~~ כאן וה~נ בידים~ ~~מ~ה זו ~עשהוחשיבא ה~~י~לתוך כב~ו או

 ~~יושכתוב נייר לוקח ~יה
 מ~~~~~ השם~ ~~י~~ ~י~ור ~~י~~ ~דאי ה~י~ ~~וך ~~~לי~ו~~

 דהוי הכא
 וממילא כדר~ו ו~ובל יורד שהוא זה ע~י ממילא~ק

 הוי ~~מ ד~א נמחה~ הש~
 רי~א~~יק

 וא~
 חי~ו~ ~~~ ליה ני~א דלא

 א~רו לא ני~א לא או ני~א בין זה
 מלאכת דוקא ד~עינן משום שבת ~ביאלא

 מ~א~~ מ~שב~
 האיסו~ים~ בשאר
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 וא~~~ ~רמא~ ~~יב ולא דחייב ודאי נראה נז~ין ~~יובכה~~~
 איסור דלגבי מ~~ש

 ליה חשבינן ~~~~ון ~פי ~ח~ירא~בת
 ר~

 וצ~~ע~ גרמא

~~~~~~
 ברשב~~א

 שכ~~
 שהוא מכיון דהא לי ~~מיהא ו~ובל~ דיורד אהא

 את מקרב קרינן דלא וי~ל כיבויו~ את כמקרב ה~~ז ~מים ידומכניס
 בו שאחז ה~לית בצד בנותן וא~נ הנר ~תחת ב~לי מים נו~ן ~כענין אלאכ~ויו
 כאן א~ל תכבה~ ודאי דליקה שם ת~יע או הניצו~ות שם יפלו דאם משוםהאור
 הי~נו נ~חק ו~אי שאילו ימחק דלא~פשר

 כ~~~~~
 ידו נו~ן הוא ~ה~י

 מ~ני הוא דשרי טעמא הרשב~~א דלדעת לומר דאין נלענ~~ד והנה ע~~~ל~במים~~
 דוקא ומיירי מתכווןשאינו

 בכה~~~
 שם מ~ואר דהא השם~ שימ~ק ודאי זה שאין

בגמ~
 ד~ע~~

 וכו~~ ת~~ו דלא מקרא הכי ודריש גרמא דהוי משום הוא דשרי
ע~א קל~~~ ש~ת במס~ נמי ואש~~ן קר~~ לי למה מתכוון שאינו דבר דהוי מ~וםואי

 דפרי~
 ~אינו ודבר הוא מתכוין שאינו דבר ~רא ל~~~ל הא ב~~~ שם

 מותר~~~~כוין

~~~~~
 שאינו דבר משום שרי הוי לא קרא לאו ד~י ~ע~א דהיינו ~י

 דוקא ה~ינו שימחה ודאי זה דאין דכתב דהר~ב~~א ~שום~~~~וין

~י~~
 ידו ~~י~~ ~ם

 ל~ו~
 דאז ה~~ים

 א~
 ~אילו הוי ~מ~ק היה

 ~ו~
 עצמו

 ~~~~~~שף
 זה באופן ~~ מיירי ל~ולם ~בל ו~~ו~קו~ השם

 שא~
 בתוך ישהה

 שי~~ק וד~י~מי~
 דהיינו דידיה ~עשה דבשעת דכיון משום ~רי~ וא~~~~

 המי~ לתוך~~י~~ו
 ולכך לצאת עוד לו אפשר דהא ~~ום מוחק ~~ ~ליו ~ל לא

 ולא ~~~~כ דפשע~ף
 את כבר גמר ~האדם דבר דכל ונ~אה גרמא~ רק הוי יצ~

 דידיה מ~שה דבשעת דאף ~ש~ת ~ת ~~ית כגון ל~הדורי ~א~~~ ~לא~~~~יו
 ל~ ~~~ הדב~~ד~יינ~

 ל~דותו ד עו לו אפשר ~הא ~יובו ~וד נ~מר
 קוד~

 ~יקר~~ו

 מ~~פניו~
 שו~ דבלי ~יון

 מ~דו ~~~ה
 ~~ל~~~ נגמ~~

 דהיינו ~מ~שה ~~י~~ על~יובו ~יק~ ~וי אז ~עצמה
 ההד~~~

 ~~יכי~ אני ו~ין
 את לחיובו ל~רף כלל

 הוריד דאם ~לא הוריד ילא להור~ד ~ו ~~יה ~פנ~~טע~
 פ~~

 עצמו את
 חיובו שסי~~ לא~בל

 הי~
 ~ם

 מ~מ~
 נ~אה ולכך ~להו~יד~ שמ~ע

 דא~
 בשעת

 המלאכה ~ל הזי~הה~בקה
 ול~

 ואחר ~פיתו~ ג~ר קודם להורידו אז ח~ב
 ~~~רט ~דביק~כ~ר

 הו~
 אלא ~הוריד ~בר ורוצה ~עשיו ~ל

 שנאנ~
 יכול ואינו

 א~י~~להוריד
 דמעשה משום ~יתה ד~יי~ נראה

 ההורד~
 גורמת ~ק היא

 א~לפ~ור~
 ל~

 רק לו בא חיובו ד~יקר כיון ל~ייבו ~~י ל~~יע~ו כלל בעינן
 ה~ד~קה~ מ~~ה~ל

~~~~~
 לפי

 ה~דו~
 א~ו ל~~~ד ~הק~ ב~~ק ד~ס~ ~~~ב הנמ~~י של הידוע

 להדליק שרינן ~יך ~~יו~~שום
~~ 

 עם הנרות
 ~שכ~

 וההדל~ה

~ולכ~
 בשבת ונ~~רת

 ו~~
 בשב~~ ~צמו הוא ה~עירה כאלו הוי

 ומתר~
 ~ בז~~~ל

 כזורק חציו מ~ום ~יובו ש~רי לן קשיא לא שפיר במילתא נעיין~כי
~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
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 שיצא~~עה
 הח~

 מעשה ליה חש~ינן ולא הכל נעשה שעה באותה ידו מתחת
 ליה חשבינן דאי ולהבא~דמכאן

 ה~
 ~ידו שאין ~וא דאנוס משום למיפ~ריה לן

 מת אילו וה~~נלהחזירה~
 קוד~

 את להדליק ~הספיק
 ~~שתלם ודאי ה~די~

 מתחיי~ ואמאי ישלה שלם אש ת~א כי כאן ~רי ד~א דידיה נכסיםמאחריות ניז~
 מ~הרי

 השתא דאדליק כמאן דלאו ש~מ לאו אלא הוא~ חיובא בר לאו ומת
 כמאן אלא ליה חשבינןבידים

 דאדלי~
 ליה~ חשבינן ~שיעה משעת מעיקרא

 א~חיל דכי שב~ ל~נין הדיןוכן
 ~ב~ ~ער~

 דא~מרי~ ו~מאן א~חיל
 ~ידים

 ד~ דף שבת בתוס~ צ~~~~ ומ~~מ עכ~~ל~ חשי~~~ איסור ביה דלית עי~נאבההוא
 ב~בת שהדביק ה~ת את לרדות לו התירו לא דאם שם ~כתבו וכו~ קודםבד~~ה
 הוא שרבנן מפני הוא מרדה ~אינו שמה כיון ההדבקה על סקילה מ~ייבלא

 מזה מוכח ול~אורה ~ייש~ה~ ~~מים ~פ~~י ~נוס ו~וי ~~י ל~י~ב~ ליהד~~רי
 לחלק~וצ~~ע~ ויש כדברינו~דלא

~~~
עכ~~

 חייב ~~יר ול~ך מעשיו ליה כלו הפת את כ~~~ביק ~~יד התם

וא~
 על הח~וב דאין משום ~רמא~ רק הוה א~~~כ מוריד דאינו דהא

ז~
 באדם ~~א~~~ ~~דב~~~ ~שה ~ל אלא מוריד ש~ינו

 שהו~
 ~צמו

 בא החיוב דאין נראה כמחיקה~ המים לתוך לירידתו דח~בינן המיםלתוך נ~~~
 ה~ים בתוך שוהה שהוא הזמן כל על הוא ה~יוב אלא הכניסה תחילת ~לדוקא
 דבכה~ג ומסתברא ~רמא~ שפיר הוי והא ה~ם נמחק ועיי~~ז משם יוצאואינו

 המי~ לתוך ירד דבת~ילה הי~י כו~~מודי
 פשע ואח~~כ מיד ~צאת ע~~מ בכוונה

ונשא~
 שם ~ו~ד

 ול~
 אם ד~ף קיי~~ל רציחה דגבי ד~ף ~ש~~ ~נמחק ~~ יצא

 המים בתוך מתחילההיה
 והו~

 כבשו
 ש~

 היינו מיתה~ ד~ייב לצאת לו הניח ולא
 חייב נמי דמצמצ~ קרא רבי דהתה משוםדוקא

 דומיא בעי~ן שבת גבי מ~א~~~
 בגמ~ סברי נמי השם מחיקת ו~בי כמ~שה~ חשיב לא ומצמצם ~מ~~ןדמלא~ת
דב~ינן

 ~ש~
 ג~ור

 ובכה~~
 ~שיב

 ר~
 ולפי~ז ~~מ~~

 נרא~
 ~~ ד~ף

 ~ם
 הכניסה במ~שה ~~~מ שם~ לשהות ע~~מ המים לתוךירד בתחי~~

 עצמ~
 עדיין חשיב לא

 אנו ~ריכים ל~ייבו באנו ואם לעלות~ עוד לו א~~ר דעכ~~פ כיון שם~חי~ת
 אלא הוא בידים מ~שה לאו והא עלה ולא ל~לות לו שהיה זו פשיעה גםלצרף
 כ~~~מצההוי

 לתו~ הש~ א~
 ~~~ו כ~ו ~כא ו~וי ~~~א~ רק ד~שיב ה~ים

 דבעידנא משום פטור וסלקו הוא קדם דאפילו בבור וםולם הבור לתוךלאדם
 ~רמא~ רק הו~ הסולם את א~~~כ שסלק ומה לעלות יכול הי~דשדייה

 ~~ כאן~וה~~נ

~~~~
 תתישב

 קושי~
 כ~ו דף ~מגילה ~~א שתמה י~~ז ס~ חאו~ח במהדו~ת הנו~ב

ע~~~
 בק~ר אותו גונזין שבלה ~~~ת

 ת~~
 ח~ס כלי דצריך שם ומ~קינן

 ו~~~כ רבים~ י~ים יעמודלמען
 מוכ~

 לכלי וצריך הואיל השם ~~חיקת לגרום דאסור
 ב~ו~~~ ~איתי ו~ם ע~~~ל~ ו~~ע ד~בת זו ל~וגיא ו~ותרחרס

 ~י~~ק מ~ר~~מ
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~י~ ~~ ~י ~~~~י~ י~~~ ~~~י~ ~י~~ ~~~י~~
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 דדוד שם דקא~ר ~~~א י~~א ד~~ות ה~~~ס ~ל ש~ק~ ~~~~~ ס~~~או~ח
 לי~א~ למשדי אחספא שם למיכתב רשאי אי ~יה ~~ספקא ~י~~ן כש~רה~~~ה ה~ל~

 ק~~~ בשב~ א~~ר~נן ~אוק~ה
 רק הוי עליו כתוב ושם ~מים דלטבול ~~~ב

גרם
 ני~א דב~י~ו ולפי וש~י~ ~חיק~

 דהת~
 מיד

 בשע~
 השם זרי~ת

 ~ניז~ו או~מים לתו~
 כאילו הוי הקב~ לתו~

 הו~
 דהא ~~מש~ בידים השם את ~~בד

 ~~והוי
 זריק~

 אדם
 לתו~

 או ה~ים
 האו~

 ד~~יב
 רוצ~

 ~שיב ~אן וה~~נ גמור
 לא בשרו ~ל כתוב שם בהיה ~~ש~~~כמוחק~

 ~פש~
 כיון הכניסה על לחייבו

 ולא אח~~כ שפש~ ו~ה שי~לה~ ~וד אפשרד~ז
 רק הוי ~ל~

 ולגבי כמצמצ~
 ושרי~ גרמא רק הוי השם מ~יקת או שבת~יסור

~~~
 דכתב ל~א ד~~י

 דכל וה~וס~ ~ר~מ בד~ת מק~ש מ~יא~ ~~ו~~~~ ה~~~~~

 הד~~ש~~יל~
 כ~עשה ~שיב בה~תר שהיה אף ~~שה ~~~י היה

 א~
 אם

 ו~שו~~~ מעשה~ שום ~~~י ה~יס~~ ~~~~~נ~~~
 נזיר התו~~ ~~~ו

 לבי~ שנכנ~
 ב~י~~הק~~ו~

 ח~רו ובא ומ~דל ~יבה
 ופר~

 הש~יה על דלוקה ~~~זיבה מעליו

ג~
 ו~ף עליו לוקין ~ין ~~שה בו ~ שאין לאו למ~~ד

 ע~~~
 בשהיה מעשה שאין

 בידו הרי נ~י ועכשו מעשה ~~~י היתה הקברות ל~ית ~יאתו ש~~לת ~יון~~~~~~
ל~רוש

~~ 
 ד~כ~~פ התם דשאני ~ ~~עשה ~ש~יה ~ם ~שיב פורש ו~ינו ה~ו~אה

~ו~
 ול~נין מ~שה ע~~י שלא רק דהוי ~לא ~טו~אה ה~או על ~ובר ~~~ו

 ~~יר~~י כ~
 ד~~י~~ ~~~

 ~מר ד~ח~נא ה~א ~שא~~כ ~~~~ה~ ~~~י הוי העבירה
~שיה

 הו~
 ~~בואר ולקמן כלל~ איסור כאן אין שרי ~~~א הא ד~~ור

 ~יותר

~~~~
 נר~ה ל~~ירה

 ~שיב נ~קין ~~י דב~~~~
 אד~

 אף ~ר~א ולא ה~זיק

~~
 מת~י~ה גם

 ל~
 דף המניח ~~~ רבא ד~~ר ~עשה~ ~~~י היה

 בתוס~ ו~ר~ו ~מוני~ בנ~י ו~ין ~ו~ו ב~ז~י בין ~~י ב~זקי ~ייב ראשון~~~א ל~~~
 ב~~~~בין

 ~ו~~
 כשה~~~ו ד~ני מ~~נו ב~~קי ובין

 ב~~~~
 ר~שון של

 ד~נ~שיה כיוןהוא דפ~ש~ משו~
 ~פי~

 ה~זיק ~דם הוי
 לרבנ~ ו~~

 לאו נ~קל דס~~ל
 פוש~

~~~מ
 ~וש~ ~שי~

 לא דאיהו דאף אלמא להזהיר~ או ל~~וד לו שהיה מ~ום

 מ~ש~~~~
 אלא ~~י~ק

 הניז~
 ~שיב אפי~~ה ~~מו ~~~י והוזק בו שנ~קל היא

 לומר ואין המזיק~אד~
 ד~~~~

 הוא שחייב ש~ירה חיוב משום הוא דחי~ב
 ~~מו א~ל~~~~ר

 ~ו~ ~~~ דל~
 שה~יחן ו~~או ס~ינו ~~ב~ו ~~~ו

 ~רה~~~
 ו~~ור בור רק ~וי ~~~~~דח~~ב~

 ~ייב וא~אי אכלי~
 דשני~ מ~ונו א~~קי הכ~

 נזק~ ~ל דחיי~ הקו~ה ב~ל ~~ד דאם ~~~א לזה ראיה שהביאו ב~ו~~ו~יי~~~
 אל~א חברו שלחבית

 ה~~~~~ אד~ ד~שי~
 לו דהיה ד~עמא ~רי ~יר~ ולא

 ~א~~ ליה מ~~י~~~מוד
 ה~א ו~~~ש ~מזיק

 ד~~
 לו ~היה דפשע

 לעלו~
 מן

 גר~~~ ~ק חשיב ואפי~~ה ~לה ולאה~ים
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 הוי ד~~ הת~ דשאני ד~י דלא
 ההיז~

 ~ו~ו ~~~י
 ו~~

 חשיב
 אד~

 ~~~ מ~~~ה~~יק~
 הוא ~~רו ~ל~ו

 ~חי~ ~~~
 ד~~י אלא ל~ם

~~יד~ו
 ה~~~ ~וחקי~

 את
 ול~~ ה~~

 לכאו~ה ולפי~ז גר~א~ רק שפיר ח~יב
נר~ה

~~~ 
 אליו ו~תקרב אחר ובא ~ש בידו ומח~יק ב~~ת ~ו~ד ~חד

 נ~ד ובשלו~דירתו ע~
~~ 

 מיתה חייבים ד~ניהם ~וחזו ש~ב~ו זה
 דל~

 ~יב~יא
 קדי~ה הנ~ת ~כל הוי ד~~יה דל~בי ~התק~בזה

 ע~~
 אלא ב~ול ~~~יב ה~ש

~או~ז
 ~ייב נ~י הא~

 מ~ו~
 ~יכול ד~יון

 ליל~
 כ~~~ל הוי הולך ואינו ~~ם

~ידים
 מ~ש~

 וכ~ו
 ד~~ ה~~

 א~ם דחשיב שבי~ו בקורה חברו של חביתו נשברה
 משוםה~זיק

 טעמ~
 אינו דזה וכיון מב~ל~ כאן ח~י~ ה~נ להזהיר לו דהיה

יכול
 וז~

 יכול ~ינו
 שניה~

 ~~ ואפ~~ ~יתה~ ~ייבים
 ב~חד להסתפק

 בר~~רו~מד ~פ~~
 וב~

 אם חבורה בו ונעשה ~ש~ת בו ונתקל אחר
 נתחיי~

 העומד
 בכה~~ חבו~ה~ עושה~~ום

 ~חשבת~ ~לאכת נ~י דח~יב לכך נתכון דמתחלה

~~~~
 נ~אה

~~~ 
 חשיב בכה~ג נזקין ~לענין

 ~ד~
 שבת לענין ~~מ ה~זיק

 ~נ~לה וכו~ חמה סוף בד~ה ~~א ע~ז בסנהדרין התוס~ דהק~ו~טור~
 מי~וס~ין

 מ~ום א~ו למ~ד הוא הפילה כי ו~יהוי פסולה שחי~תו א~~י ושח~

 אםחציו~
~~ 

 ונ~ל בשחיטה~ נ~לק
 ס~ר~

 דחייבדט~מא דסו~~ לר~~י קשה דלכאורה לחלק
 רח~נ~

 חציו כמו דחשיב משום ה~א ב~ש
 דאזל~

 וחייב ממש מכחו
 ו~~כ ~~רים~ ו~ד~ במי~הנמי

~~~ 
 נ~ל והא ~~ויה~ ש~ינה רוח ~הולכת דפטור

מן
 ~ג~

 על גם לעולם מועד ד~דם ~שום חייב והזיס ~צויה ~~ינה ברוח
 מפני ~צויה~~ינה רו~

 שהו~
 ו~~~כ ל~שיעה קרוב

 מ~~
 לומר ואין דפטו~~ אש גבי

 דכיון התםדש~ני
 דה~יז~

 ש~יה מפני ~ייב הוא ולכך ~מש גופו ע~י נ~שה
 להת~ברלו

 ג~
 ~שא~כ ~צויה ש~ינה רוח נגד

 ~~ ~בי הכ~
 ש~ת דעל שפיר י~~ל

~נח~
 ל~יחש דעתו על ~העלות כלל ~חויב ד~ינו משום לחייבו ~פשר ~י האש

 ~ו~~~ני
 ול~ת~ ~צויה~ ש~ינה

 ~הניח
 כב~

 כיון חיציו ~~י~ לא תו ה~ש ~ת
 חיציו ~שיב הוי לא הנחתודבשעת

 כד~ית~
 ~~ום כ~ג~ דף ~~~ק

 דל~
 מסתבר

 גם ~יתחזק ל~ייבוכלל
 דמס~ פ~ב בשלהי השט~~ק כן כתב ומ~ו~ש הרו~~ נ~~

ב~~
 חייב ~צויה ~~ינה ברוח נפל ~ וז~ל

 דאונס וא~~~
 הו~

 לו היה ~~מ
 עצ~ול~~ור

 ~ל~
 אל~~ עכ~ל~ לעלות

 דחייב דט~~א
 הו~

 על לא
 ~ע~

 נפילתו

מה~~
 אנוס דאז

 הו~
 ש~לה זו פ~יעה על אלא

 ה~~ ע~
 ליה דהוי משום

 יבוא ~~א אד~תיהל~סו~י
 שאינ~ רו~

 ~טריה ~מאי א~ גבי ה~נ וא~~כ ~צויה
 מצויה ש~ינה רוח על~ח~נא

 וה~
 ה~א ~ם

 פש~
 בש~ה התם כמו הנחה ב~~ת

 דלא ~ו~פ~רשעלה
 שיי~

 כשאינו ~ם כי ~ציו
 שו~ מחוס~

 ~נחת ב~~ת מעשה

הא~
 ~~ם ~~ון

 מצוי~ ~ו~
 ~ו~י~~ו

 כ~~ ~שי~ דל~
 ~~~~כ ~ע~ה

 צרי~ א~
 ~רוח

 ~צויה~~ינה
 ה~

 ~צי~~ ~~י~ ~א

~~~~

 משו~ יוח~~ ל~ ד~וי ד~~ ד~יוב~ ודאי ~~ל
 דו~א ~יינו חציו

~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 
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 הס~ד ולפי עליה~ ר~~נא דרמיא ש~ירהחיוב
 ~שום אשו דס~~ל ד~~י ב~~

 מ~מת שמירה דחיוב לר~~י לי~ דק~יא זה~ ביאור נ~~ל ממונו ~שום ליה ליתחציו
 ביה לית אי ~בל ממש ביה דאית במילתא דוקא ~ייכא ממונו~הוא

 רק ~וי וא~~כ היזק גרמה שפעול~ו זה ע~י אלא לחייבו לנואין ~מ~
 ~עלמא~ ג~מ~

 של בר~ו~ו אינן דברים ~ני בגמ~ דאמ~ו ~~יוחזינן
 אד~

 ~אלו ה~תוב ו~שאן
 ברה~~ר בור הן ואלו ברשותוהן

 ו~מ~
 ולכאור~ ולמעלה~ שעות מ~ש

 הד~רים
 דבשלמא ביאור~~יכים

 חמ~
 אלא דאיל~~~ כשלו ~חשיב הוא דגזיה~כ צ~~ל

 ח~י~
 ~כל

 מ~~ט ~~~כ הפקר שהןא~סוה~~נ
 עב~

 והא יראה אבל
 ל~

 על אלא הכתוב הזהיר

~מ~
 רק ~וא ח~ובו ודל~א ~שלו דח~~ב מנ~ן ברא~ר ~ור אבל שלו~

 ~~ו~
 מ~שה

 ש~~ר ושמ~תי כשלו~ חשיב דהבור מנלן ~בל ברם~~ר ~~כשול שעשההתקלה
 רבים~ בזהנתקשו

~~~~~~~
 מ~שה עבור רק חייב אלא שלו הוי דלא דכל פ~וט שהוא נר~ה
 כמו גרמא רק חשיב קודם~ ~~שהה~קלה

 הפור~
 בהמת ב~ני גדר

 ~שוה גרמא~ רק ~שיב מ~~מ ~~רה שמירת את ~קלקל הוא דבפרי~תו ו~ףחברו
 מ~שה קע~ידדלא

 בגו~
 וא~~ ה~רה~

 ל~ייבו באנו אם מ~ונו נזקי בכל ה~~נ
 דחייב ~עמא אלא גרמא רק הו~ כראוי הדלת את נעל שלא פשיע~ומחמת
 ש~~ר שלא ~~וםהוא

 א~
 הדלת~ ~תיחת על ולא שורו

 ג~ ולכ~
 צריכי~ בבור

דוק~
 שלו הוא כאלו הבור בשמירת דנ~חייב לטעמא

 גרמא~ רק הוי דאיל~~~
 ומ~ום בר~ותו~ הוא ~אלו הכתוב דעשאו דא~~ווהיינו

 כ~
 יו~נן ר~ ~ובר

דא~
 ~~ונו נזקי מכל הוא ~לוק

 שההיז~
 אינו

 מעשה ע~י אם כי נעש~
 מעשה את לייחס אפ~ר דלא אש משא~~כ ור~ל ~ן ~רן כ~ו ~ושהשמ~ונו
 חשיב ולכך הוא~ כוונה בר ולאו ~~~שה בר דל~ו כיון האש לגוףההיזק

 מה ~ם דהא ~~חו דאזליכחציו שפי~
 הול~ שה~~

 ~~כ הוא צריך כחו ע~~י למרחוק
לסיוע

 ~ט~~
 אל האש א~ת לקרב רק הוי בו דמ~ורב א~ר כח ~אן וה~נ כ~דו~ע

 כלל~ מס~~~ו אינו ה~~זק ~~צ~ א~להג~יש

~~~~~~~
 דרך שדרס כגון הילוכו דרך השור הזיק דאם א~ ~~ושים~ שני נ~ל

 פכים ~ל~ילוכו
 פעולת את כלל ליחס שאין כזה ~אופן ו~ב~ם~ ק~ני~

 וגם השור~ ל~צוןההיזק
 ל~

 שהזיקה ר~ל כמו חיותו מח~ת
 ד~~

 אלא הילוכה
 היה ה~יזק~יקר

 ר~
 נרא~ בכה~~~ השור~ של הטב~י הכו~ד מ~מת

 שורו ד~שיב
 דאטוכאשו

 ד~י~ ~שו~
 ממש ביה

 ושייכ~
 טפי~ ~רע ש~ירה חיוב נמי ביה

דנראה
 א~ דג~

 השלהבת דו~א היינו ~מש ~יה דלית בגמ~ עליו ש~מרו
 תרנ~ול בא דאם ~ ~~ט ב~ף ובפ~~ב ו~ דף בב~~ק ר~~~י לדעת ואף ~~~ו~הגחלת ול~

 משום הדליל ב~ל כלל מחייב לא והזיק אדם ~ל דלילונטל
 א~

 התם דוקא היינו
 משא~~כ דאזיק~ הוא ה~רנגול כאילו וחשיב התרנגול כח מח~ת הוא דה~יזקמשום
 ~ק עשה התרנ~ולאם

 ~~ו~~
 ד~א דחייב~ נראה ל~ד ההול~ה

 של~
 חש~ו ~יד
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 ~וא השור הי~ק אם כאן ה~נ וא~כ ~דאמרן~ א~ו מתרנ~ול ו~ש חי~בנ~י
 נמי ~~יב חציו משום אשו דס~~ל ול~~י א~~ ~מו דחשיב נראה כו~דומחמת
 המזי~~ כ~ד~~~~~~

 דאף ב~
 ~שום ~דליל לבעל דמ~ייבי התוס~ לד~~

 א~
 ח~יב~~

 ר~
 ומאי התרנגול כח ~~י נ~שה דההיזק ~יון ~ציו~ ולא ממונו

 הוי ~דליל ב~לדמ~ייב
 ר~

 מחמת
 ~יו~

 אלא ח~יב ~לא שמירה
 ~היז~

 שממונו
 דאילת~~ ח~יו~ ולא~ו~ה

 בארב~ה נמי לי~יי~י ור~ל ~ן קרן
 דברי~

 ~יא דמ~ונה אף נמי תמה ~רןדהא ~ש~ מש~ם
 מ~~

 לא
 ~רו~ גר~

 ~~ויה שאי~ה
 הב~לים תחת נכנם חנם דשומר מהאכדמוכח

 להתחיי~
 ~ל נזקא ~פלגא גם

 ב~ל גה מחייב אמאי לבור חברו את שדחף תם ~ור דאי~~~~ה ועוד ~ם~~רן
 דאף ודאי אלא בשמירתן~ מיעטה ~התורה דברים מארב~ה הוא בור והלאה~ור

 הואד~שונה
 מ~~

 לאו עצמו שההיזק ~יון הבור היזס ל~י ~צויה כרוח חשוב
 ה~ונס בפ~ וצ~~ע כדאמרן~ צ~ל ע~~כ וא~כ הוא~משונה

 ד~
 ודו~ק~ ~~~ב נ~ז

~~~~
 דבר

 ז~
 מ~מ ~יציו כ~~ו ח~יב דא~ו דס~ל לר~י ~אף ודאי נראה

 שמירה חיוב דאיכא התורה ~ד~ה לאאלמלי
 ג~

 חשוב היה לא באש
 ~יוב מ~~ת ורק לג~רי פעור והיה ~~יו ~~וכלל

 שמיר~
 ה~תוב ~~ייבו

 ה~דיש הדלקת את אנומיחסיה
 שבסו~

 הנחתו ~ל דהיינו ~עיקרא לפשיע~ו
 רוח ע~י להזיק יוכל לא אה משא~כ ל~וליכו~ י~ולה מצויה ~רוח במקום האשאת

 ה~מ~ פריך ומ~מ המזיק~ אדם כלל ~שיב לא מ~מירה התורה ד~~רתומצויה
 חיוב ~ליו ליתא ~מון דלענין לומר דאין משום א~מון פ~ור ~מאי דלר~ישפיר
 ~וף דלענין כיון דמ~משמירה

 נמי ח~יב הדליקו עצמו הוא ~אילו הוי ה~די~
כאדם

 ~~ המז~
 דב~~שנה נמי י~ל דברינו ~ו~פ~י בגדי~~ ~מון ~הוא מה על

 חציו~ ליה כלו שלא באש נ~~י איירי ו~הבער המבעה דתנן ב~ק ש~מ~~ראשונה
 אדם היינו ד~~כ ~א~רונים קושית כלל קשה לאואפי~~

 המזי~
 ליה תני ו~א

 אדם זה מבעה ד~ו~ר למאןמב~ה
 מ~ו~

 לא שמירה ~יוב לאו אי דמ~מ
 כללחשיב

 אד~
 שמירה חיוב דאיכא לאש~~עינן התנא שפיר וצריך המזיק

 ג~
 ~רבה תתיישב ובזהבא~~

 ודקדוקי~ ~מיהו~
 ולפי~ז האחרונים~~ שם ~תמהו

 ~חיט~ דגביני~א
 חשיב ~רה שחי~ת דין לגבי שמירה חיוב כלל שייכא דלא
 ~~ אד~~ ~~י ולא מעצ~ה כנ~ח~השפיר

~~~~~~
 ~שום מ~ייב דלא בשבת בו ונתקל אחר ו~א ברה~ר ~~ד דאם י~ל

 ~ש~ת~בורה
 א~

 אם
 מעי~ר~

 לא שמירה ד~יוב מ~ום ל~ך~ נ~כון
~ייכא

 א~~
 יעשה שלא ש~ירה דלי~א שבת גבי ~שא~כ נזקין או מיתה ל~נין

 שהוא רק צריך אלא השבת ביוםמלאכה
 ל~

 כיון לנזקין ~שם מחיקת דמי דלא נמיוניחא בידים~ כמ~שה זה ~ין ולכך יעשנה
 דג~

 הוא ~שיה קרא גלי ~תם
 הש~ דמ~יק~ ~או מ~מת ~יי~ אינו ממי~א שרי ~רמא האדאסור

 מן לצאת
 ו~וי ~וא מ~~ו כאי~ו ח~יב לא ולהכיהמים

 ר~
 נזקין לענין משא~כ ~רמ~~

 ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~י ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~י~ ~י~ ~~ ~~~~~~
 ~~~ ~~~י ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~~ ~~ ~~
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 גופו ע~י ההיזק נע~ה ~א
 מ~~

 ~היה וכגון
 לבו~

 ~~~~י יק~י~ ~גדים
 המי~ בתוך ~דול זמןשםית

 ~פיר חשי~ א~י~ה המים~ ~~י ~ת~לקלים הם
אדם

 המזי~
 גרמא~ ולא

~~~~~~
 ~ו~ו היה דאם נמי נראה

 מונ~
 רק דחייב בו והוזק א~ר ובא ברה~ר

 המזיק א~ם בכה~~~שיב אדם דגבי דכמו לומר ואין שור~ משום ולאבור משו~
 ~~י דדו~א דמי דלא אכלים~ נ~~י וחייב בור ולא שור כאן חשיב ה~~נ שנתבאר~כמו
אדם

 שי~
 שפיר חשיב דעת בו

 מ~מ~
 ~אי~ו הפשיעה

 הו~
 מ~א~כ הזי~~ עצמו

 והואיל בשמירתו ~פשע על ל~עלים רק ומחייבינן הוא דעת ~ר דל~ו~ור
 המונחין ומשאו סכינו כאבנו זה שור ש~יר חשיב הנחתו דרך ה~יזקונעשה

ברה~~
 היט~ ו~יין כאן~ וה~נ בור דחשיב

 ל~~ב~ דף בב~ק שלמה ~שק ~הגהות
ודו~ק~

~~~~

 ~ק הוא חצ~ו כמו ד~שיב דאש ד~יובא שכת~נו זו ס~רא ~ל להקשות
רק

 מ~מ~
 ועפי~~~ ש~ירה~ חיוב

 ומחיקת ושבת ~~י~~ בין חילוק עשינו

 ח~יו משום דאשו לר~~י ~~~ק במס~ להנמ~י ליה קש~א קא מאי דא~כ לנזיקין~ה~~
 ~ת מדליקיןאיך

 הנרו~
 ~ם ב~~~ש

 ח~כ~
 בשב~ דו~קו~ ו~ן

 ~אילו ~וי דהא
 כלל קשיא לא לכאורה דברינו ול~י ב~בת~ ~דליקן ~צמוהוא

 שבת דשאני משו~

דל~
 לא ול~ך שמירה חיוב ביה שיי~א

 חשי~
 שפיר הוי אלא הוא ~דליקן כאי~ו

 מ~~מ ~ר~י רק לו דקשיא משמע הנמ~י דמל~ון דאף נראה דלענ~ד מעצמן~~~ולקות

 דר~נרא~
 דפלוגתא משום ל~~ל~ גם דקשה איה~נ אבל הכי נקט דמילתא לרווחא

 ו~לד~י
 אש ~~דליק ~ק דהוי נרא~

 ב~ו~
 שלו

 ודלק~ ו~לכ~
 אבל ~~~ו ~ל בתוך

מדלי~
 דחשי~ ודאי ע~ד של ~גופו הצית כמו דהוי ע~מו ה~~יש את

 הוא כאילו
 ההיזק כל אתעושה

 ו~~י~
 אחר שכח ~אש אלא פליגי ולא לכו~ע~ ~ציו

 ~כך ההיזק את עו~ה האש היה לא הרוח ד~לא כיון ר~~ל ד~ובר בומ~ו~ב
לא

 ~~יב~
 ~צמו הגדיש את הדליק ~בל כ~ציו

 ~ד~ ~שי~ דלכו~~ וד~י נר~~

המזי~
 אין ועכשיו דכו~~ע~ אליבא ~שה הנמ~~י קושית וא~כ ממש

 ל~ר~
 כמו

 ג~יה דליתא שבת דשאני~תרצנו
 חיו~

 המלאכה היא נעשית הכא דהא שמירה

 ה~מ~י שפיר צריך ולכן הוא~ ~שאה כאילו ודאי וחשיב הרוח סיי~ת ב~ימעצמ~
 כאילו דהוילחדש

 הודל~
 ~ב~~ בערב דהיינו ההדלקה בתחילת ידו על הנר כל כבר

 צ~~~~~~~~
 דלר~~ל ~~~ב ~ף ב~~ק במ~~ ~איתא מהא ~דול

 דסוב~
 אשו

 כל ועל הג~לת הנחת מקום על ~ק הכלב בעל מחייב לא ממונומשום
 הוה אלא דשור ~צרורות חשיב לא ה~דיש דשאר משום ל~מרי פ~ורה~דיש

 ר~
 אש

 ~~ משא~~~ התורה~ ~ייבתו לא כלבו של אשו~ל
 הגד~ש ~ל של היזק ח~יב יוחנן

 כלל פלי~י לא ד~כה~ג ד~רינו ול~י ~רורות~ ~דין נזק חצי וחייב כלב שלככחו
~י

 ~דו~ ~~~ ור~~
 כחו כמו ח~יב ~~דיש כל ~שריפת מסתבר ד~א~ם ~מו ~הא

 ~י ~~ דפלי~י ו~~~ ~לב~ ~בי~~נ
 ~~י~~~~~~~ ~~ ~~ ~~י~ ~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~י~י~ ~~~ ~~~~~~~~ ו~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~ ~

 היכא אם כי ~בוי גרם שרי ~לאנראה ז~ל ה~ב~א לשון ממשמעות
 ~לפי~~ז בו~אי~ ולא יכ~ה ~ם ~פק רק~הוי

 לכאורה אלקטריא ג~י בנ~~
נראה

 ~א~
 לאסור~ יש מכבה שהוא ו~אי שהוא כיון מ~מ גרמא רק ~ו~ אי

אולם
 לענ~~

 מ~שה עושה שהוא היכא אלא א~ר לא הרש~~א דגם פשוט נראה

 המכב~ב~ו~
 או

 בגו~
 ואף שי~בה ו~אי ~וא דאם הרשב~א ~ובר דאז הדליקה

 נעש~שהכבוי
 מים של לרחיים ת~ואה נתינת כמו הוי מ~~מ ממילא~ אח~כ רק

 דכיון משום ו~יינו מה~ת~ דא~ור הוא הפו~~ים רוב דדעת לעיל~נת~אר
 עשה כאילו חשיב ממילא המלאכה נגמרת כך שע~י ~מעשה תחילת הואשעשה
 הכל~הוא

 וא~
 ~התם

 זמן לאחר רק ~וא ~הכבוי ~כא משא~כ נט~נים הם מי~
 כ~עת נא~~ר אם האלקטריא בכבוי משא~כ הן~ דשקולין הרשב~א ~וברמ~מ

 חשיב הכפתור של המתכותי דצ~ו שליט~אהגרצ~פ
 ר~

 ולא ~אש בגוף לא כלל מעשה עשה לאוב~ילוקו הזרם~ למעבר כגשר
 המכב~ בגו~

 הוי אי ולכך
 ב~~ ראיתי בלא~ה ומיהו פסידא~ מ~ום דחשיב בכ~~~ג שרי שפיר גרמארק

ישו~ו~
 ~~חבר נכד בדברי ~ל~ד ~~ חאו~ח י~קב

 ~~ב~ ש~מ~
 ~ר~ב~א דברי ~ל

 הוא אם אף שרי כבוי גרם ~כל הפו~קים רוב כדעת הוא שהעי~ר וכתבהנ~ל
 כ~וי~ לי~י שיבואודא~

~~~~
 וה~בוי ~הדל~ה ~רך דמ~מ כי~ן אתר טעם מחמת לא~ור יש עדיין
 שבת דגבי ~כיון י~ל הכפתור ~בוב ע~י תמיד הוא האלקטריאשל

 ~חשב~~לאכ~
 דלענין היכא אף חייב תורה א~רה

 עצ~
 רק הוי ~~לאכה

 כיוןגרמא
 דמלאכ~

 ב~ק במ~~ ~אי~א ו~~א בכך~ ~רכה זו
~~ 

 ת~ר ע~א ~~
 הרוח ולבתהליבה

 בג~~ ופר~ך פטו~~ לאו ואם חייב ללבותה כדי בלבויו יש א~
 כזור~ ליהוי פטוראמאי

 דחייב מ~ייעתו ורוח
 בשב~

 ~הוא אע~פ מלאכה ~~שום
 לענין ה~מ מ~ייעתו ורוח זורה אמרינן כי אשי רב ומשני הרוח~ של ל~יועצריך
 מחשבת ~מלאכתשבת

 א~ר~
 בנזקין וגרמא ~וא בעלמא גרמא הכא אבל~ תורה

 אלמאפטור~
 דבכה~~ ~א~

 ח~יב שבת גבי מ~מ גרמא חשיב נזקין ל~נין
 ~עשה דכיון משוםמלאכה

 ~צ~
 ליה דניחא מחשבתו ונתקיימה מעשה

 חייב~ להיות צריך נמי באלקטריא וה~נ חייב~הרוח בסייע~

~~~~
 הגמ~ ~מ~יק להא ~ותר ב~~ק דמ~~ זו ~גמ~ הרגישו האחרונים גדולי
 מותר~ כבוי דגרם ~~כ~בשבת

 ~וקא היינו דאו~ר יוסי ~ ו~~
 משו~

 יו~י ר~ גם מודה גזירה הך שייכא ~לא ~יכי אבל בי~ים לכבויי ~אתיגזיר~
 ולענ~~ ~פטור~ בנז~ין כמו מותר בשבת ~גרמא אלמא~שרי

 לה~שות נראה
 ב~רו על כתוב שם דהיה בכ~~ג ~האיותר~

 דיור~
 בגמ~ לי~ דמ~מינן וטובל

 חשיב ~לא ודאי נראה בנז~ין כ~~ג ואפי~ה ושרי~ גרמא רק דהוי שבתלמלאכת
 אל~א וחייב~גר~א

 אדרב~
 ~~ש~ ~יקרי ~ז~קין דל~~ין ~יכא דאף

 וחייב בידים
 לעניןמ~מ

 שב~
 ~וי

 ר~
 ופטור~ גרמא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~ מב~כ~ בז~~
 דדוק~ ש~~ב~ י~ ~א~~~~~~~ ~דו~י ~ין

 ל~נין
מ~אכת

 זו~~
 דמלא~~ מ~~ מ~ני~ ~רו~ ד~י~~ א~~ינן ~לבד

 א~ש~ אי~רי~
 ו~כך ה~ו~~ ס~וע מ~ל~ד~ שת~שה

 עו~~ ש~אד~ א~
 ~ק

~~~~
 כ~ולה מלאכה מק~ת האי ~שיב ~מ ממילא נעשית והש~ר ה~לאכה ~ן

 משו~~~~~
 ~ו מלא~ה היתה ~שכן ד~ם

 האדם~ ~שה ~~י ~~צת~ ~~
~מ~או

 ~ור~
 ל~ב~א

 שכתב ~ב~ק ~רא~ש מד~~י ~
 דאע~~ ש~

 ~וי לא ~ורה
 ~תו~~ ~יי~~ בהכי בעל~א~ ~~~אא~א

 ~יקר זו דמלאכה ~יון
 ~~י עשית~

 באו~ח העוזר א~ן בעל ה~און דברי את ~א~~ונים ~ת~ו ~~פ~ז ~כ~ל~~~ו~
 ~כת~ ~כ~~~~

 דנתינת
 ח~י~

 איסו~ ~וי ב~~ת ~ים ~ל ברחיים
 דאוריי~א

ד~
 ~ורה ראיה והביא ש~~ כ~מ~~א

 ו~ו~
 מסייעתו

 דא~
 נעשית ~מלא~ה

 ד~לאכת ~שום ~ייב אפי~ה ~~~א רק ו~וי ~~ו~ ~~י~~י~~
 ~ת~ב~

 אסרה

 דרכה זו דמלאכה זו~ה דשאני ~מי דלא ~~ז וכתבותו~~~
 ו~~ בכ~

 ~וי במשכן
 משא~~~כי~

 ש~ ~~~יי~ ~ית~ שבמ~~ן ד~~ינה ~~ל ~~ינה
 ~צמו שהאדם יד

 בשל ולא ~~חינה ~ל ~ושהעצמו
 מי~

 בס~ הי~ב בזה ועיין ממילא~ דנע~ה
 ש~~~יך ~~ידבו~~ ~~דכי ~ לה~~ון ~~ד~י~ב~י

 ~נין ~~י~ו~ ~~ב~
 ז~

 ~סי~ן
 ואי~ך~ ~ו מ~ותכ~ב

 להסתפ~ י~~~~~~~
 באי~ור

 ה~ער~
 עיק~ אם ב~בת

 מ~שה הוא האיסור
 נעשית ~היא האש ~שית דהיינוההדלקה

 האדם~ מע~ה ע~~י ~ול~
 הדבר את האש שמב~ר ~הבערה על ~וא הקפידא דעי~ראו

 הדול~
 דהי~ו

 ~והשמן
 איסו~ ולפ~ז ~א~~ ~~י ~ב~רי~ שה~ ~עצי~

 לא~יה ~מי הב~רה
 ע~י ממילא נעשה ה~מר אבל האדם ע~י היא המלא~ה תחילת שרקו~ישול
 בי~ור דהיינו ~~בערו~ לא הפסוק מלשון ~שני ~האופן נראה ולכאורה~אש~
 ראיה ק~ת ל~ביא נמי ונ~אה כלוי~ לשון ש~וא תומו עד ה~לל יב~ר כאשר~מו

לז~
 דאמרו מהא

 ב~~
 משום חייב בנר שמן ~מוסיף כ~ב~ ביצה

 ~ם וכתב מכבה מ~ום ~ייב ממנווהמס~~ק מבעי~
 ט~מא והיינו וז~~ל~ הרא~~

 שמן נתן לא דאלו בהב~רתו דמאריך משום חייב ~נר שמן~מוסיף
 ~נ~

 היה
 ש~וא ומה שבנר השמן כשי~לה~בה

 דול~
 ~דלי~ו הוא כאילו הוי ו~ילך מכאן

ע~~ל~
 ד~פידא מזה קצת משמע ולכאורה

 ~~ער~ דאיסו~
 על רק הוי לא

מעש~
 ד~לא ~הדלקה

 ה~~
 זמן מא~יך ~הוא אלא ~יקרא אש כבר ~יכא

 חיי~~ולכן ואמאי הדלקה ~~ן ואיןה~בערה
 מסתב~

 אי~~ דעי~ר לומר יותר
ה~ע~~

 חייב~ ~~יר ולכן ~ש ע~~י השמן ביעור על ~וא

~~~~
 ~מנ~ המסתפק דאמרו אהא ~ם שת~הו והרא~~ש התו~~ דברי מדויקים
 ויש ~רי~ ~בוי ד~~ם ו~יי~ל ~רמא רק הוי והא ואמאי ~כבה ~שוםחייב

 הקשו לא א~אילד~דק
~~ 

 הרישא על
 ד~מוסי~

 משום חיי~ דא~~י בנר שמן
 ~וי והאמבעיר

~~ 
 ט~~ ~~ה ואהא ~~מא

 דצ~י~
 להיות

 מות~
 לכתחלה

 א~
 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  ~י בהול ~~וא דכיון משום כבוי ~~י דוקא דהיינו ~בוי ~רם דאוסר יוסילר~
 ~כיון ני~א דברינו ול~י ה~ערה~ בג~ם משא~~כ בי~ים לכבוי~ אתי ליהשרית

דמבעי~
 איסור והיינו אש ~מקום הש~ן א~ נותן ~הוא ~יון האש ע~~יהשמן א~ בידים כ~~ב~ר הוא הרי בנר ה~מן את כשנתן ~יד א~כ ביעור היינו

 הבער~
 כל ~~א~קר~~

 ~וי ה~ער~
 ~~ש ע~~י ~י~ וסו~ה ~א~ם ~~~י ת~~~~ ר~

 את מבער שהואעצ~~ו
 דר~ה זו דמלאכה כבוי לענין משא~~כ ה~ול~~ ה~ב~

 הא~~ ~~~י כולהלהעשות
 שום דא~ן נראה ולפי~~ז שרי~ ~~רמא ~פיר ~יי~~ל ~מו

 בה~ל~ת ~אורייתאאיסור
 האלק~רי~

 ע~י ולא בידים לה ע~יד ~י אף בשבת
 אם ~אף האור~ מפני מ~בער שהוא ה~ולק דבר ~אן שאין ~פני~רמא~

 ל~י~ים נראים שאינם כיון ~~~מ ומאיר~ לוהט לגוף נהפכים עצמםהאלק~~ונים
 ~שבת הדולק נר לטלטל ~סור יהיה דאיל~ה ביעור ~שיב דלאמסת~ר

 ה~~וצי ביסוד ~~להבת פוגע טל~ולו ע~~י כי הבערה איסור ~~וםמדאורייתא
 ש~ם הנשי~ה~באויר

 הו~
 ה~ערה ~~שיב דלא ודאי ~לא לאש~ נהפך

 כאן~ו~~נ ב~~

~~

 זו דהנחהנ~~ל
 ~~וט~~

 דק~ידא ודאי להוכיח דיש נראה דלענ~~ד היא
~אי~ור

 הו~ ה~ער~
 ~~ר ביעור על ולא ~~~~ה ~הדל~ה על

שנת~וה ~~ול~
 ז~ל ~רב לשון וזה הא~~ ע~י א~~~~

 ~שו~~~
 אות ~צ~ה ס~ בקו~א שלו

 אע~~~~ לאפר צריך אא~~~ חייב אינו שה~בעיר ~~א~~פב~
 אינו החיוב עי~ר

 ה~צי~ וכליוןשריפת ~שו~
 האש ר~וי משום אלא

 כד~~~מ~
 בה~יא

 ברמב~~
 פי~~ב

 ~ימום גבי ~בת~ה~
 ברז~

 לשון וזה ~כ~~ל~ באור~~
 הרמב~~

 ז~~ל
 בהלכ~ ש~

 א~
 א~~~חמם

 ע~ז וכ~ב ו~יי~~ מב~יר ~ול~ת זה ~רי ב~ים לצרפו כ~י ~ברזל
 לא ולמה ~הש~ותהראב~~ד

 ~שו~
 כמו ~~ב~ל

 סיכת~
 ו~דר ר~י ~מרפא לאתונא

 הר~~~מ ב~ת ~~בין ב~~~~מ וע~ין ~~~~~~קמיט
 ש~

 הוא ~ראב~ד דש~ת ~~ובר
 אלא חייבדאינו

 משו~
 די~~ל נראה מ~~מ בל~ד~ מבשל

 ~ה~~
 משום נ~~י מחייב דלא

הב~ר~
 ~~ום

 ~סוב~
 כ~י ~הב~~ה

 ל~~~
 ח~ובה אינה

 הב~~~~
 ~~א~כ בי~ול אלא

 ~ההד~קהבנ~ד
 להנא~ הי~

 אורה
 בכה~~~

 הראב~~ ~אף י~~ל
 ה~~רה ~~שי~ מודה

 דל~עת ודאי מכאן לל~ו~ יש עכ~~פ אבל יותר~ בע~~ה נבארולקמן
 הרמב~~~

 לא
 הניכר ~סרון בו אין נמי לצרפו ~~י ברזל ח~ום ד~א הבי~ור על כללקפ~ינן
 הברזלב~וף

 דאין אף ב~ל~~ריא ~~נ וא~כ חיי~~ ו~פי~~~
 ה~ו~

 ~לה המאיר

~חמ~
 נטול ה~~וצי ~יסוד מפני ה~ום

~~ 
 ~י~ו הדל~ה מ~~מ

 וחייב~הוי

~~~~~

 אלא ~רי הוא כבוי ~רם דו~א ~לאו ~פיר נראה להכא ~אתינן
~~ 

~ר~
 דאיסור דק~ידא דנת~אר ~כיון ~שום ~רי~ נמי ~ב~~ה

 ~ב~ר~
 ר~הו~

 הה~לקה ~~~~ה ~ל
 שה~~~

 ~וי ~ו ה~לא~ה כל א~ עושה עצמו
 לעיל לן ~~~יא ו~~א~ ~~בערה~ ה~נ ~רמא ~רי ~תם ו~ה ~~וי~~~ו

 ~ה~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~~ ~  בי~~ ב~~~~ ה~וס~דהק~ו
 רק

 א~י~~
 ~~~בה ~שים ~ייב ~~נו דהמס~~ק

 ד~ייב בנר שמן דהנו~ן אר~~א ~קשוולא
 י~~ל מבעיר~ משו~

 ל~קשויי דבעי משו~
 ד~~~~נן כבוי~גר~

 בשב~ ה~בורי~ בשל~י ו~יין ד~ר~~ להדי~
 אות ~סוף ק~~כ

 שרי אי ~~וי דגרם האי כי גרם ע~~י ~בת ~ל~~ת ~כל ~~ו~~ו~קני ש~תב~~~
 ~קיל~~ דליק~ ~~י דל~~א~ו

 ולכ~
 ה~יפא ~ל להקשות ~פי להו ני~א

דהמ~תפ~
 הרישא~ על ולא

~~~~
 נראה

 ד~~~
 דא~~י בנר ש~ן דהמו~יף אהא והרא~~ש התו~~ ה~שו לא

 ~ם מיד מ~~רב הנו~ף שהשמן דכיון די~~ל ~שום ~~ב~יר ~שוםחייב
 והפ~יל~ ה~ודםהש~ן

 שואבת הדול~ת
 תיכ~

 לא ול~ך שהו~יף ~~שמן גם
 א~ ~~ גורם~שיב

 מ~עיר
 ~מ~

~~~ז ~ול~ דולק~ ~וא מיד ~הו~~ף זה ששמן כיון
 ~ו~

 ה~ס~נא דלפי נראה בתרו~ו הרא~~ש ~דברי ~בל ה~~~ד לפי רק
סובר הו~

 ~ע~ דמ~מ~
 שנוי שום ~לל מינכר לא דע~~~פ כיון ~בעיר ~שיב לא זה

ב~ו~
 יו~~ט דיני בינה בא~~י כי ראיתי שוב הקודם~ ~פרק ~כ~בנו ו~~~ו ה~ור

 ~~למ~ ~ ע~~ז ת~ה אך זה~ ב~דוש ~~~כ הרגיש י~טס~ן
 ~יון ~~~עיר הוי לא

 ~מן דמבעיר ~~ידדה~וש
 הנוס~

 נ~י דבעינן דברינו ולפי שהיה~~~ ש~ן כמו
 ~~וף~י~ר

 ניח~ ה~~
 ודו~~~~

~~~
 דאיסור דקפידא ה~א ~דאמרן להוכי~ יש הנ~~ל הרא~~ש ~~דבר~ ל~ נראה

~~ע~ה
 הו~

 היה דאיל~ה ההדל~ה~ עצם על
 צרי~

 דהיינו לומר הרא~~ש

 ד~וסי~~~~~~
 מבער שהוא ~פני ~~יי~ בנר ש~ן

 והוא השמן א~
 ל~

 כן כתב

אל~
 ~~~~~ני ~ ~תב

 ש~ארי~
 היה בנר ש~ן ~~ן לא דאלו הב~רתו זמן

 ~ב~
 ~~~ןכ~י~~~

~~~~ 
 ~ד~יקו~~ הוא כ~לו הוי ו~י~ך ~~~אן ~ולק ~~וא ו~ה

 ~ו~ ~~~~ ד~יקראל~א
 שה~א כיון ~~~לא אח~~~ שנעשית דההבערה ~שום

 הדלקה~ מע~ה נ~י ואי~א בידים הוא הב~יר ~~לו הוי ~~~שיו ~~~~ב~ה

 להו~י~ די~ ~ר~~~~~~~~~
 דנתינ~ עוזר האבן כדע~ הרא~~ש מדברי שפיר

 מים ~ל ~~יי~ ל~~~~י~י~
 ההדל~ה הכא דהא התורה מן א~~~

 נ~שה~לא~~~כ
 הוא~ ~~לי~ו כאלו ~שיב וא~י~ה ה~ש ~~~י ~~~~יל~

 וא~
 דה~ערה

 ה~וח ע~~~ בכך ד~כה שלעולם זורה כ~~ו הוי~~
 ~ה~

 ~הוא ההדלקה תחילת

~יק~
 ל~ו~ם נעשית ה~לאכה

 ~~י דו~א דלאו אלמא ~צמו~ האד~ ע~י ~ול~
 הל~~ט בכל ה~~ה אלא תורה אס~ה ~חשבת ד~לאכת שבת ~~נ~ א~~רוזורה

 ~~ר~ ~~י ~~~~~ ~~~~ ~ה~~~~~~~~
 ~~~י ~~יתה ~יקר ~ו דמ~אכה ~~~ום

 מ~~ח ~י~ ~~ד~י בד~ר~ ~י~ן~רו~~~
 דע~ שהבי~

 שמפרש חריפתא ה~לפלא
 ~ר~~~ש בדברי ~חרת~וונה

 הדברי~ ו~~ו~
 דדברי הנ~~ל בספר שם מסיים

הפ~~ח
 ועייש~~~~ ~י~ר~ ה~

 נ~יי~ ~~~~~
 נראה מילתא בהאי שפיר

 מע~~ דא~
 כשהוא אם ~י לבד האדם ע~~יכולה נ~שי~ אינה הה~לקה

 ~~ח~~
 שהוא עד בזו זו אבנים



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  מהן~וציא
 א~

 ההדל~ה כל את עצמו האדם עשה ~אילו ~פיר חשיב דאז

משא~~
 הדל~ה

 מא~
 כאילו דחשיב יותר נראה ~צויה

 הא~
 חום פולטת שהיא

 אתעושה
 ההדל~~

 מבעיר משום חייב ואפי~ה
 וא~~

 דרכה הבערה מלאכת ~ם

תמ~~
 נעשית שאינה

 לחלק יש אבל אחר~ דבר סיוע ע~י אם כי האדם ע~י כול~
דכ~ון

 שהו~
 מי~ נעשה

 עצמו הוא כאי~ו ~פיר חשיב
~~~ 

 את
~~ 

 הה~קה
 ודו~~~ דמיא בד~א של ראשון כחכמו

~~~
 להוכי~ דיש נ~ל

 ה~וציא ~ צ~ב דף שבת במס~ דתנן מ~א האב~ע ~ד~ת
 והוציאוהו להוציאו א~ד י~ול לא פ~ורון שנים ~וציאוהו חייב ל~ה~רככר

 חייביןשנים
 ו~

 קיי~ל ואנן פוטר~ שמעון
~~ 

 ול~אורה חייבים~ דשני~ם יהודא
 ~ל הרי חייבים שניהם אמאי ההוצאה מלאכת את עשו יחד דשניהם דכיוןצ~ע
 דמ~ייב למאן מיבעיא ולא מלאכה~ מקצת רק עשה ~~הםאחד

 א~
 היה אם

 כדאיתא הכי קיי~ל ו~ם ~ניהם א~דכשיעור ר~
 בד~

 דהא דקשה ודאי ~ צ~~~
 אלא שי~ור~ ~צי רק הוציא אחדכל

 א~
 לזה ושיעור לזה שיעור כדי ~יה אם

ג~
 ~ה

~  ~~~ ~~~~ 
 ~~ה

~ א~~ כ~  ~ ~~~ 
 ~כה

דו~א ~~עינ~
 בעשו~~

 המשאות הוצאת היתה במשכן ד~ם ואף מקצתה~ ולא כולה
 אם כי דמשכן הוצאה קרא אסר לא דלמא מ~מ יותר או שנים ע~י~כבדים
 שא~דבכה~~ג

 ע~~
 מקצת~ רק עושה אחד וכל שנים ~~י ~שנעשית ולא ~ולה את

 סיוע ע~~י לעול~ הוי דהתם לזורה דמיולא
 ~רו~

 ~כ~פ ~משכחת הכא ~~שא~~כ
 ובל~~ה א~ד~ ~~י ~~ ~~~כןהו~אה

 ק~~
 י~ול אינו דזה כ~לא ~אי ד~א

 ~ם הכי אמרינן דהא הוצאה במלאכת ~וקא זה אין חייבים שניהם יכולאינו וז~
 ה~ד שבת מה~ פ~ט ברמב~ם ועיין ע~א ל~ד ביצה בגמ~ ~מ~וארבמבשל

 ~ייש~ה~ י~א סימן ~ירה בפ~וברא~ש

~~~~
~~ ~~~ 

 ~~~א ~ר~
 ד~~~

 ~וא
 ~ו~

 ~ר~ ד~~~ ~~יון
 ~~ת ~בי

 שעיקר אף בזורה דחייב טעמא והיינו ~ורא אסרה ~חשבתדמלאכת
 ואחד אחד כל שהוציאו בשנים ה~נ הרוח~ ע~י אם כי נעשה לא~מלא~ה
 הוצא~ם דהי~ה ~כיון משום ~ברו של מעשה על מ~שבתו מ~מת ~םמתחייב
 י~ודא ר~ וסובר זורה~ ~~י רוח סייעת ~מו חברו ל~בי אחד כל הויכאחד
 רוח בסייעת ~ו~א היינו דמיחייב בזורה ~רא דגלי דהא אמרינןדלא
 כל ע~ה ~עצמו הוא כאילו דנחשב רח~נא ~לי אז דדוקא ~בעי סיועשהוא

 ו~ף דנפשיה~ אדעתא עביד דקא אדם ע~י הוא הסיוע אם משא~~כ~מלאכה
 חייב רוח ~בי ד~א אדם של ל~יוע הרוח סייעת ל~מרי דמי דלא צ~לד~~כ
נ~י

~~ ~~ 
 ~~ולת

~~~ 
 ה~~ם ~ל ~~~יו ~לו ~כבר לא~ר ~ם ~ת~לת

 בנתינת או~זורה כ~
 ח~י~

 יכול ~ינו וזה יכול אינו בזה מ~א~כ מים~ ~ל לרחיים
 א~ כי ~~יי~דלא

 ~~~ ~~יה~ ~~ו
 אבל אחת

 בז~
 דהאחרון או זה אחר

 או~ייב
 ~~ורי~ ד~ניה~

 מ~~מ מני~~ ו~ה עו~ר זה ~צינן דלא
 סו~~

 י~ודא ~~
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~ ~  תרווייהו עבידי דקאדהיכא
 ב~~

 בסנהדרין מצינן וכעי~ז לרו~~ ~פי~ דמי א~ת
 לא דעדיין משום הוא ד~טור ארי ל~ני ד~פתו ד~ע~א התוס~ ~כתבוע~~ז~
ה~~יל

 ל~~ו~
 אם ~בל בו

 ק~~
 ומת ב~מה ל~פתו ~~יר ד~י ~יד הארי עליו

 ארי בין כלל מ~לקינן לא מיד ~דבר ~נעשה דהיכא אלמא ד~ייב~ ומתבצינה
 אדעתא ע~ידדקא

 דנפ~י~
 שהוא ו~ינה ל~מה

 ~~דושי בזה ועיין שב~בע~ ד~~
~~~~ן

 ~~ול~
 מה נמי ני~א לדבריו דאף נראה ומ~~מ התוס~~ ~ל

 ודו~~~~א~~ן~

~~~~~~~
 ליישב יש

 דפטר ~~א ע~~א צ~~ד דף שבת במס~ ~תוס~ קושי~
 נושא ~ה~י מפני ה~י את ב~וציא נתןר~ ש~

 שם וז~ל עצמו~ א~
 שהחי משום ד~י פטור ל~ה ל~~~י ~תי~הש~~י בד~~~

 ~יק~
 אפילו והלא עצמו על

במש~
 ~~ני~ משו~ ואי ~ייב יו~ר קל

 י~ול זה הוי הא ~~ורין שעשו
 וז~

 ~ינו
 בו י~ והנושא הנושא בלא עצמו את לישא יכול הני~א ~~~ןיכול

~~ 
 לנו~או

 להו~יאו דמי דלא ני~א ובזה ~~~~ל~ ~ת~~ ~יהא~ילו
 שני~

 א~ד כל דהתם
 ~ת~~יב ולכך המלאכה מן חלק ~יהועושה

 מחמ~
 מ~שב~ו

 ג~
 ~~רו ~לק ~ל

 כא~לו וא~ד א~ד ~ל לג~י~~ו~
~~~ 

 ~ח~~ת מלא~ת שבת דג~י כיון ה~ל~כה כל ~ת

 אף לנושאו יכול דהנושא נה~ עצמו את נושא בחי ~~שא~~~ ~ו~ה~ דא~~~הו~
 מת ~יה~~

~~~~ 
 שעשה כמו

 כ~~
 עשה לא

~~ 
 א~רה ו~תורה ~לאכה מק~ת

 ~אילו ~וי ע~מו את נושא ש~חי דמה לו~ר ו~ין ~~~~תה~ ולא ~ולה~~~ותה
 ולא דידיה מ~שבה משום ל~ו דהאי חדא אותו נושאהוא

 ~שו~
 מ~שיו

 ~ושאהוא
~~ 

 כך אלא ע~~ו
 ו~ו~ עצמו~ את נושא שהוא ה~י ~ב~

 ~הא
דהאדם

 נוש~
 כלל מלאכה כאן ואין הוא ~שא לאו דה~י כיון מלא~ה~~צת ג~ הוי לא מ~יי~ ~~~י ומה הוא מ~א ~ם ל~ו ~צ~ו את

 ~~ ול~~
 אם

 כאילו ות~~וב למעשיו ה~י ~יי~ת~צ~ף
 ע~~

 ~ותה
 ~~~~ ~נוש~

 ~~~צ~ה

 ~ש~~צתה ולא ב~יובא ~ולה ב~שו~ה ב~ינן ואנן ב~~ור~~~
 ~ ודו~~ק~בפטור הי~

~~~~~~
 דבכל הוא מדברינו

 ~לאכו~ ~ל~~~
 ד~ל~~ת כללא האי אמרינן

 ~סר~~~~שב~
 ממילא ~~ל~כה נע~ה אם אף ו~ייב תו~ה

 הא~רו~ים קושית ~וב הד~א ול~י~~ז בזורה~ כ~ו גורם רקו~וא
 ~רי דמ~~~

 בזורה~ כמו ליה אסרינן ולא כבויגרם
 י~~~ בי~ בשו~~~~~~~~~

 שמסת~ק נ~~ז ~~ ~או~~ח
 ש~

 שלוח לענין
 ד~וי ~~ו~ ~~~~ ~~~ ~י ב~בתה~~לעגאף

 כ~י~ה~ ג~~ ר~
 בענין שהאריך ~~~ד ~מן ~~~א ~מת זרע בת~ו~ ומצא~י כתב~ הד~ריםו~~וך
 ל~~ו~כ~י

 ~זורה ~הך ~קשה הדלי~ה~ושם את
 ורו~

 אהא מ~ייע~ו
 ~רי ד~ר~אק~כ דש~~

 ות~ר~
 מ~שה עביד דלא דהי~י

 ~ש~~
 ~~~י ל~ח~ז רק מ~~כה

 מ~~האותו
 ~ר~

 מ~~כה כ~~ו~ה אבל ~רמא ~י~רי ~מלאכה ~~~שה
 ~י~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~י~י ~~י~~ ~~~~~~~~ ~יכ~
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~ ~ לפ~ולתו
 אע~~

 ראיתי ו~ן עכ~~ל~ דזורה דומיא ~וא אחר דבר ב~יו~ שנע~ית
 דהכבוי כיון באל~טריא ול~י~~ז להל~ה~ ~ה ~ילוק שתפשו אחרוניםבהר~ה

 לומ~ י~ ע~יין א~נ~ ו~י~ב~ זורה ~~ו שפיר הוי מיד נעשהוהה~ל~ה
 ~ד~~רן

 מעשה מיהו ד~ושה היכא דדוקאל~יל
 ~~ו~

 המלא~ה ~ת עו~ה ~הוא הדבר
 דעושה מים של לר~יים חטים נתינת כ~ון ה~לאכה בו ~נ~שהאו

 ~עש~
 ~גוף

החטי~
 בגוף מ~~ם דעושה הדם ל~צי~ת ~לו~ה הע~~דת או נטתנים~ שהם

ה~לו~ה
 המחבר דהכ~תור נא~ר ד~ם האלקטריא באור ~~~א~כ המו~~ת~ שהי~

 הוי החוטים שני אתב~תכיותו
 ר~

 מע~ה ~ושה אינו א~כ כתריס
 כ~

בגו~
 ושרי בעל~א גרמא ~פיר הוי המלאכה בו ~נעשה ~ו ש~ושה הדבר

 לזורה~ דמי ולאהואיל

~~~~
 ~פריסת ושרי ~רמא ~חשיבא מים מל~ים ~לים העמ~ת ~~~ש צ~~ע

~צו~~
 ד~פ~ר ש~~ז בםי~ הפר~~מ דכתב שיצוד ~ודאי ~יוד~ במ~ום

 שט~ז בס~ עצ~ו דברי את שם ~סותר רנ~~ב בס~ ~מ~~~א דעת וכן ס~ילהדחייב
 עליהם ה~יג ~~ ~מן ~או~ח אפרים בית ו~~ו~~ת ב~~חה~ש~ עייש~הםק~ט
 נכנס~ לא אם אפי~ה שיצו~ בודאי יו~~ אם דאפילווסו~ר

 ה~יה
 מי~

 בש~ת
 חיו~ כאן ואין ~אורייתא אי~ור לי~אהפרי~ה

 ~עת ו~ן עייש~ה ח~את
 ~ו~

 ~לאכה משום א~ור ~~~דר~נן מיהו סברי ~ו~ע ~כ~פ אבל האחרוני~~מ~~ולי
 ל~ת~ילה דשרי מים מלאים כלים ע~~י כבוי מ~רםו~~ש

~~ 
 ~~רבנן~

 דכ~ו כיון ניחא כלים~ב~~מדת והנל~נ~~
 שהמי~

 א~שר אי הכלים ב~וך עכשו םם
 ~ידיה מ~שה לאו והאי האור ~~חמת ~יתבקעו ~דיין ו~~חוסרלכבות

 כבויו את שמקרב מים של במחיצה ~שא~~כ ~ר~~א שפירוח~יב הו~
 מ~~

 ~זה
 הרשב~~א מ~לקשפיר

 ב~~~
 ~כיון ספק רק או ודאי מכבה הוא אם בין ~~ב ק~כ

 בפ~ק ~כתב ברשב~א ועיין ~רמא~ ~מו הוי ~וא ודאידלאו
 ד~

 פורשיןאין ~ ~~ב י~~ז
 מצודו~

 ~ידי~ צ~ שאינו א~~~פ ~י~ ו~וף ~יה
 ד~למא גזרו אפי~~ה

 ילכ~ ~רישתו ~~~~ת ~פ~~ים ~ט~ת חיוב לידי בי~אתי
 או חיה

 ~ו~
 וחייב

 או לבהמה ~צודה הפורש בתו~פתאכדתניא
 ~ו~

 ~ייב לתוכה נכנסו אם
 וד~ק~~~~ל~

~~~~
 ולא למצו~ה לא דמי לא ~י~ן דנ~ון נראה

 למחי~~
 ~ים של

 משו~
 דהתם

 מ~~ה עבידקא
 בגו~

 ~נע~ית ~ה כל ולכך המלאכה ש~ו~ה הדבר
 כאלו הויא~~כ

 מ~א~~ ~ו~ עש~
 הוי ~י~יה ~מעשה ~אלקט~יא

 ר~
 בתריס

 לחילוק ~נו וצריכים הד~ר~ ~גוףולא
 ז~

 גם
 ~ל בפ~ ~~בורי~ הש~י ל~~~

 הוא אלא לכבות מ~וון שאינו ב~נין הוא דשרינן כבוי ~רם ~~ל ~ ~~ת~כתבי
~ושה

 שו~
 ד~ר

 ל~צו~
 כך ו~~י ~דליק~ ב~ני

~~ 
 ~~אי אי הכבוי~והלכך

מ~שה
 ב~ ~~ו~~

 אלא הוי ד~א ד~י ש~יר הכ~וי ממי~א
 כבוי גר~

 ~כוון כ~~ינו ו~יהו~~כוין~ ~ל~
 דהוי אע~~ ~~

 פסי~
 גר~ ע~י שרי רישא
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 ל~צות התירושה~י
 והוי וי~בו יתבקעו ש~ודאי אע~~~ מי~ מל~י~ ~כלי~

פס~~ר
 אלא שאינו כיון שרי ~~~~

 ~ר~
 לה~יא נראה ול~נ~ד ל~~~~ מכוון ואינו

 ראיהקצת
 לז~

 ב~ונן ישת~ף שלא ובלבד שם דאמרו ע~ב מ~ דף שבת ~~מ~
 פוסקים הרבה ו~דעת שעליו~ מי~ ~~פשיר מ~ני ה~דורה כנ~דויתחמם
 ~יה ד~םנראה

 מתחמ~
 ~ן אמרו ומפורש ~מור בישול חשיב הוי ~רבה

 שב~בירושל~י
 שהיה ~הרי ד~~~ש ~~ה ול~אורה ~ייש~~~ ~~ד פ~~ג

 ~נ~ד דישב דכיון ~~~ל ו~~~כ ו~ובל~ דיורד בשרו עלכ~וב ש~
 ה~דור~

 להת~מם
 וא~~~ לכ~~ ~~תכון ו~שיב ~פיגרע

 הכא לכאורה
 באלקטרי~

 רק הוי אי ~ף
 פ~~ר הוי ~א ~~~מ~ר~~א

 ו~~
 נראה מ~מ לכך~ הוא ~תכוין

 שפי~
 כד~~רן ל~לק

דלא
 השה~~~ ~ת~

 מע~ה מיהו דקעביד היכי א~ כי זה ~לל
 הדליק~ בגו~

 או
 וצ~~ע~ תרי~~ סילוק רק דהוי היכא משא~~כ המ~בהב~וף

~~~~
 א~רה ~~חשבת ד~לאכת טע~~א מ~ום חייב ב~~~~ג דאף ודאי נ~~ל

 י~ודא רב אמר ע~~ב ק~~כ שבת בג~~ דאיתא ~הא בזו~ה~ כ~ו~ורה
 בשבת ה~דורה ~נ~ד דלת אדםפותח

 שרו~ ואע~~~
 ל~יט האור~ ומבעיר ~נ~בת

 אביי~~ל~
 ופרי~

 אילימא עסקינן ~~אי הגמ~
 ברו~

 מ~ויה
~~~~ 

 אי דא~ר~ דמ~ן
~~ו~

 ~צויה ~אינה
 מ~~~

 לעיל~ ו~שני דש~י~ ד~~אן
 מ~ויה ב~וח

 מ~
 סבר

 פות~ ~ ~~ב חננאל רבנו ובפי גזרינן~ לא ס~ר ו~~ר~זרינן
 אדם

 דל~
 ~נגד

~~דורה
 בשב~

 ואע~~ ~וש~~ ואינו
 אביי עלה לייט האש~ את מלבה ~הרוח

 ליה~~~~~
 ומושבה שמניף והוא היא ~צויה שאינה רוח ואי האש~ א~ כ~ב~י~

 ברו~ פלי~י ~י ד~~ור~ ~לי~יל~
 שאינה רוח אטו מצויה ברוח גזרינן ~בר א~יי ~צויה

 ~ב~ ו~~~~צוי~~
 בנזקין לדיר צאן ~הכונס ב~מ~ וק~מרינן ~~~יי~ ו~ל~~א ~זרינן לא

ה~~ל~ה
 ואי~

 זורה כי ליהוי פ~ור אמאי ואקשינן פטור~ ללבותה כ~י בלבויו
 סמן ט~מי ~מה בה ו~מרינן ~~סיי~תו~ו~וח

 ש~בה כגון אביי א~~ ברו~~~
 יל~~ה זהמ~ד

 הרו~
 וליבתו מ~ויה ברוח שליבה ~~ון א~ר רבא א~ר~ מ~ד

 הי~א ~~~ אשי ר~ צמו~י~ ~~~די כגון א~ר ז~~א רב ~~ויה~ שאינההרוח
 זו~הא~רינן

 ורו~
 אבל תורה~ ~ס~ה מח~בת דמלאכת ~~ת לענין ~סייעתו

~~~
 ~~~~ פטור~ ~בנזקין וגר~א הוא ב~למא ג~מא

 אפי~ אורחא דמשוי דכיון
 הרי ע~~~ל~ ~~~שבת מלאכת דהיינו ~ש~ת א~ור לכן ומחשב ללבות מ~ויהלרוח
 דאיהו דאף ~ה~אמו~ח

 פת~
 שהיא הדלת ~ת רק

 כ~רי~
 וא~י~ה הרוח ~~פני

 איכאאי
 ~ו~

 דגם אל~א ~קילה~ חייב מ~ויה ש~ינה
 דמ~~מ אמרינן בכה~~

 לא הוא דהמעשה ואף ~עשה ק~ת ~יהו דק~בידכיון
 בגו~

 שנ~שה הדבר
 ~~~ המלא~ה~~ו

 מ~ילא מיד המלאכם כל נ~שית זו ~עשה ש~~~י כיון
 ~זורה~ כמו ~יתה~ייב

~~~~~

 נ~י מו~ח
 דל~

 דאי זורה ~לא~ת בין ~~ילוק ש~שו הא~רונים ~ד~ת
 דהא ~~לאכות ל~אר הרוח ~יי~ת ~בל~די הזריה שת~שהא~שר
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 ~ייב ואפי~ה ~הב~רה אייריה~א
 ~~~א האי מ~ו~

 ~~ל הוא דכ~לא א~א~ורה א~ר~ ~~~ב~ ד~לא~~
 ו~ו~~~ ב~~י~ ~מ~ש~ הוי~אלק~ריא ~~ א~ ~ב~~ וד~י נראה ו~ן ~לא~ו~~ ה~~~

 ~כאן לל~וד י~~~
 דל~

 דרק שכ~ב ~רד~י דברי ~~ ~ראי~י ~~ה
 ~משני זירא ורב ורבא אביי כגון ~~ק דמס~ ~ד אי~ך אבל תורהאסרה ~~~ב~ ד~~כ~ ~~~ ~א~י לנזקין ~בת בין ~ה חלוק דסובר הוא~~י ~~

ה~~
 דמי ונזיקין ד~בת סברי אלא א~י דרב הא להו לי~ אחריני שינויא
 ל~~~ האח~ני~ ב~בור~ ראי~י וכן~ה~~י~

 ב~~
 ~א מו~ח ו~כאן כן~ שכתבו

כוו~יהו
 דה~

 שינויא ה~ם ~~ני אביי
 א~רינ~

 א~~ן אבייע~ה ד~יי~ ה~א ~~רינן ואפי~ה
 ~ל~ דפת~

 אפי~ ה~~ורה ~~~ד
 ברו~

 דרוח ~זירה ~שום ~צויה
 ~ן דאסור א~א ~~ויהשאינה

 התו~
 והא ~~~ירה~ ~זי~ הוי ~יל~ה

 י~ל אשי רב כמו ~~ם~שני ד~~
 דזור~ דבכ~~~ ~סברי ~~ו~

 גר~א ~וי לא
 ודו~ק~ אשי דרב ~ירוצא על שת~הו בתוס~ ועיי~ש~ה נזקין~נין ~~

 ~נין ~~~רן~~~~~
 מ~כ~

 ~שה בו ~אין ~ו ~נין ~ם ~מרתי שבת
 ~עשה ~~י אם ואפי~~ עליו לו~ין ~~ין~קי~~ל

 ~עש~
 באה ב~~ילה

 ~פסקי דו~~או~ ב~ ~ביא והנני ~לוקין~~ וקיי~ל ~ע~ה חש~ב לבסוף~עבירה
 ~ס~ ~ה~ ~כ~ ~פס~הרמב~~

 ~ה~ ב~~~א הרמב~ם
 ~מ~

 ו~צה
 ~אינו ~ ה~~

 ~לא ~ ימצא ולא יראה לא ~שוםלוקה
 ~מ~ קנ~ א~~~

 כדי חימצו או בפסח
 איסור שום ~ין ה~ורה ד~ן ודאי וזה מע~ה~ בושי~~ה

 עיס~ ל~ח~י~
 ב~~ח

 קפי~א~~א
 ש~ ר~ הו~ ד~~

 ו~ ה~~~ ~~ י~הה
 ~~א

 יח~י~
 וא~י~ה

 הח~~ שהי~~~יב
 ~~ק וכן ~~שה~ ע~י ~ו ה~היה לידי שבא כיון כ~~~ה

 ביאת מ~~בפ~~
 ~קד~

 ~ב~ו ובא ו~~דל ~בה ב~י~~~~ברות לבי~ שנכנס נ~יר או שם ונטמא למקדש שנכנס ~י
 ופ~

בביה~~ק ה~הי~ על ד~~ה ~זיבה ~עליו
 ו~~

 ~~שה בה ~י~ דשהיה
 מ~~

 ~~~ה ~וי הקברו~ לבי~ ביא~ו ~~חילת כיון
 הש~יה נ~יח~יב

 שבסו~
 בהר~ה ~ו~ח ו~וד ~מע~~~

 מ~ומו~
 ~נ~ל~ כה~לל ~~יי~ל

~~~~~
 ~~ ~ו~ ~מס~ התוס~ כ~בו ~ה

 בד~ה ע~ב ~~
 ה~

 ~ה~~יי~ וכו~
 ש~שה ~~ן היי~ו דלוקה ~~~~ל~י~

 ~ד~
נמי ~ל~~ הכלאים~ ~ביב

~~~ 
 היא ה~~ירה דעיקר

 ~יו~
 בה ~לי~ ה~לאים

 ~עש~
 א~י~ה ~לל

 הכל~ים בקיום ליה דני~א ~ע~ה בהאי ~ע~י~ דמ~~י ~שה נמי ד~~י~~יון

חשי~
 ולוק~~ ~שה ~ו שי~ לאו ש~יר

~~
 הוא ~דול ~י~~

 לו~~
 ה~ל~ים ~ביב ~דר ~~יד דקא דהאי דנהי כן

 מעשהח~יב
 ~ייכ~ ל~ ~~~

 ~לל
~~~ 

 האי~ור ~צם ~ו
~~ 

 ~יום

הכלאים~
 וא~

 ~~ית ~ע~~י
 הכלאים~ של בקיו~ו ~וצה ~הוא דע~יה ~לי ~~ד~

 ~יסורו שנ~ברר ~ה ~~ני ~~ וא~~ ליה~ דניח~ מאי הוא העבירה ~יקר~~~
 ~~שה~י

 סו~ והל~
 ב~~~בה מעשה

 ~חי~~~
 ד~~~ ~~ ~~~ל~ ~י~ ו~~כ

 ~~~~י~ ~~~~י ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י~~
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 סביב ~דרל~שות
 הכלאי~

 ~~ר ועבר בקיומם רצה כבר
 ע~

 ד~לאי~~ לאו
 לא ה~דרוב~שית

 הו~י~
 אם ~י כלל

 שהוכי~
 ולא מעשה~ ע~י רצונו את לנו

 לעיל המובאות הדוגמאות שתי לאלו כללדמי
 דהת~

 ~מעשה
 ~ורמ~

 את
 נ~ל ולכן האי~ור~ את מבררת ש~יא רק ולאהאיסור

 חדו~
 בהבנת ~דול

 ~~בר מעשה ע~י שלא כלאים מ~יים הוא דאם לומר כונתם דאין התוס~דברי
 משו~ לקי דלא אלא בלאו נמיהוא

 מעשה~~ ביה דלית
 אל~

 דאם דסברי נראה
 דלאו משום דכלאים אלאו ~לל ~~ר לא מעשה ~שהלא

 ז~
 ~י עליו ~ו~ר אינו

 של המעשה שפיר הוי ולפי~ז זריעה~ לשון ביה ד~תיב מ~ום מעשה ~~יאם
 אאיסור ~~ל עבר לא ~מ~שה דמבלע~י כיון העבירה מעצם חלק ~~דרעשית

 ~~~ וצע~~~דאוריי~א

~~~
 ~ל האחרונים שתמהו

 פ~~
 לעיל המובא מקדש מביאת בפ~ג הרמב~~ם

מהא
 דפ~~

 לעזרה שבא ~מי ~ ה~א ח~י~ה מ~~ בפ~א
 ביו~

 ולא רא~ון
ה~יא

 עול~
 שלא דיו לא

 ע~~
 עו~ר אלא עשה מצות

 תעש~ ל~ ע~
 לא שנאמר

 ריק~ פנייראו
 דאף אלמא מ~שה~ עשה לא ~הרי זה לאו על לוקה ואינו

 שעיקר ~יון אפי~ה לעזרה ביאתו ד~יינו מעשה ע~~ באה הלאודעב~רת
 ברית השבתת ~~י דהנה דמי~ דלא לי נראה לוקה~ אינו מעשה ביה לית~לאו
 הרמב~~ם פסקמלח

 בפ~~
 ~הקרי~ ~ הי~ב ~בח אי~ורי מהל~

 לו~ה מלח בלא
 תשבית ולאש~אמר

 מל~
 דין ולכאורה אלקי~~~ ב~ית

 דומ~ ז~
 דלא ללאו ממש

 ~רמ~~ם דפסק נ~י ומ~ינן ריקם~ פנייראו
 ~כל ~ הי~ד עבדים מה~ בפ~~

 והרי ר~ם~ תשלחנו לא שנאמר תעשה ב~א ~ובר רי~ם ואמתו ע~~והמשלח
 ניתקוהכתוב

 לעש~
 ומשמ~ לו~ תעניק הענק ~נאמר

 הא לעשה דניתק ט~מא
 אלמא לוקהלא~ה

 דא~
 ביה לית והא ~ו הע~יק שלא מ~ני הוא עבירתו דעי~ר

 מעש~ ע~~י ה~בירה את שעבר כיון ואפי~ה ~ואמעשה
 ~שיב השלות דהיינו

 וצ~ע~ מע~ה בו י~שפיר

~~~~

 בפ~ה הרמב~ם כתב ההקרבה דסדר כיון מ~ח ברית דשאני נראה
 ~מצות ~ הי~א א~ממהל~

 עש~
 שיעלו קודם הקרבנות כל למלוח

 תשבית ד~א אלאו ע~ר ~~לח ב~א וה~ריב ע~ר כי מיד ו~כךלמזבת~~
 ~יקם תשלחנו דלא בלאו וכן ~עש~~ בו שיש ל~ו שפיר ~שיב ולכןה~~רבה בשע~

 ~ח~~כ לו מ~ניק הוא דאם ונהי השלוח~ בשעת הוא ד~רא ד~פידא אמרינןנ~י
 הרוצה אבל הוא~ לעשה ניתק זה דלאו משום רק היינו הלאו את מתקןהוא
 מ~חילה ~ם לע~ור~~א

 ע~
 מיד הענ~תו את לו שיתן הוא צריך זה לאו

 דבע~ן ומסתברא זמן שום התורה נתנה לאדהא
 ל~ שית~

 ה~לוח~ עם מיד
 ריקם יראה דלא בלאו משא~כ וצ~~~ העבד ברצון נמי דתלי אפ~ראו

 ו~~יתו ~עזרהד~ניסתו
 ש~

 ~והה ~הוא זמן ~ל דהא כלל איסור ~~ו לית
~ד~ין

 אפש~ ~~זר~
 עוד לו

 לה~~י~
 קר~נו

 ונ~צ~
 ~~ני~תו מצוה ש~שה

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~י~~~ ~~~י~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~י~
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 לית והאי הקריב ולא כשי~א לב~וף אלא ע~ירה דהוי הוא ואי~תיובשהיתו~
 ב~יסור משא~~כ ~לל~ ~~עשהביה

 טו~~א~
 ~~נ~~~~ ד~~י~ ~קדש

 שוהה והוא
 לע~יר~ מצ~פינן יוצא ואינובעזרה

 ~~ית~ ~ף ~כניסה מעשה את ה~היה
 אז

 ק~ת דו~ה ~יקני~ ד~~יה זה ונדון ודו~~~~ כמ~שה שהיה הך שפיר ו~שיבבהיתר
 ~גד ל~ישת איסור ליכא דבשבת י~~ג ס~~ן או~~ח ~~ו~~ע ~~ר~~יל~~ת

 ש~
 ד~

 על אלא הב~ד ל~ישת על לא הוא דקרא דקפידא משום ~יצית בלאכנ~ות

~צו~
 לל~שו ~ם ש~י ציצית בו להטיל אפ~ר ~לא ובשבת ציצית להם דוע~ו זו

 ת~~~~ ~~~וה במנ~~ח ו~יין ציציתבלא

~~~

 עיקר ד~~~מ ~~~ע ~דיין
 הטע~

 הוא מ~שה ~אין אלאו לקי דלא
 הלוקין~ הן אלו בר~~פ כדאיתא דחסי~ה ללאו דומיא דב~ינןמשום

 ~עשה ~~עשה ~~~י ~בא אלא מע~ה בי~ לית הלאו עיקר אם ד~ף מנלןוא~~~
 והא דלוקיןבתחילה

 מ~~~
 נ~~י דמ~ינן דכיון נראה ולכן דחסימה~ ללאו דמי לא

 דגמר דאף ~בתגבי
 המלא~~

 ~~~ילא נעשה
 ע~~י היתה שת~י~תה כיון ~~~~

 ~כה~~ג דאף אלמא ~קילה וחי~ב ה~~ל~כה כל עשה כאלו חשיב~עשיו
 רח~~נא ד~א~~~~ה חשי~

 א~~
 ל~נין נ~~י ה~~ה ולכך ~לאכה כל ~תעשה~~ לא

 ~~עשה בו שאיןלאו
 לוקין~ דבכה~~~

~~~~~
 בנדרים והר~~ן הרא~~ש ד~ת

 ד~
 שנזר ~א~ד ע~~א ~~

 ~~י~ ו~ו~
הקברו~

 ואף ד~הרה~ דנזירות תאחר דבל לאו על לוקה דאינו
 נמי ואיכא מ~שה~ בו ~אין ללאו להו חשבי ~~~~מ מעשה ע~י בא~~~ילתו
 תאחר~ דלא לאו ~ל לוקה אינו נמי במזיד עצמו ש~~~א טהור נזיר ~אףדסברי

וא~
 לאו ~ל ~יד ~בר ה~ומאה ~עשה ~ם דתיכף

 ~ברי אפי~~ה תאחר~ דל~
ד~שי~

 הנזירות אי~ור שהוא ה~בירה שעיקר כיון מ~שה בו שאין לאו ש~יר
 ונ~א~ ~עש~~ ביהלית

 ד~~י~ן עונ~ין דשאני סברי דאינ~ו
 ~~~י~

 ד~~י~ה
 ודו~~ק~דוקא

~~

 ד~יקר דנתבאר כיון ~~~ע
 ש~~שה ש~ורם ה~~שה תחילת רק הוי המלאכ~

לבסו~
 נ~~י ותנן ד~ דף שבת במס~ דא~רינן הא ק~ה א~~כ ה~~לאכה~

 ~~או~ ~ייבי כל ע~~א ק~~ב בדףהתם
 וסופן תחילתן שתהא עד חייבין ~ינן

 ~~נלן ולפי~~זשג~ה~
 דאמרינ~

 כללא האי
 ג~

 בזורק
 לר~ו~ ~~רשו~

 ~א~ר ונז~ר
 פת שהדביק או מידושיצתה

 ב~נו~
 היכא דוקא ודל~א שא~ה~ קודם ונז~ר

 כל שת~~הדבעינן
 ~מל~~~

 נזכר דאם שפיר א~~רינן אז האדם ~~~י כולה
 אחת אות שכתב כגון בש~גה כולה הוי לא~ינתים

 וב~נ~~ בשוג~
 ~ו הזיד

 ~~~~ם ~יעור לח~י ידיעה י~ למ~~ד וש~ח וחזר בינתים נזכר רק אםאפילו

 אבל מפסקת~שהידי~~
 הי~~

 דעיקר
 הוי החיו~

 ר~
 המ~שה ת~ילת ~ל

 ה~~לאכה גמר ~ם ~~~~כ נ~שה אם אלא ~תייבדלא ו~~
 מ~~~

 ~יון
 דל~

 ~עינן
 ~נ~ן וא~~~ חייב~ ואפי~ה מעצמה היא נעשית ~הא ~בעשו~~~~ המלאכה~גמר
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 בכה~~ג~גם
 להיו~ ~~י~

 גם שו~ג
 ב~ו~

 עיקר יהלא
 החיו~

 רק הוא
 ע~

 תחילת
 והיאה~~שה

 ~ל~
 בשוג~~ כולה היתה

~~~~~
 בינתי~ נז~ר ~ם ~~~טאת ליה פ~רי~ן ~א~~~י ~~~~ ד~לא~~ה

 ות~~ל

~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 בזו~ק

 ח~~
 ~שי~א ~~י~ וה~א ל~~י~ ~~רשות

 ~י~~~~פ~
 ~ו

 והרי ל~ה~~רי ~צי ל~
 או~~ הו~

 ~ל
 הסו~

 ~מאי ~ייב ואמאי
 ~~~~ו ~פ~ור ~זיד ~ופו~נא

 נראה ו~~ן ~~ייב~ ~ו~~
 ד~~

 ש~גה ~ו~ן דב~ינן

ט~~
 ד~יוב~ ~~~ו~ ב~ב~~ ~ש א~ר

 החיובי~ לשאר ד~י לא ~~א~ דקר~ן
 ~~ד בהן ~~~~י~~~א~~

 ש~~~י~~ א~~
 ~יוב משא~~כ החיוב~ ~ת ~~ררת

ח~~~
 ~~~~~~ב ~י~ו

 ~ל~
 ~ד

 ~~ ~נוד~
 ז~~ן ו~ל

 נו~~ ~~~
 לו

~~~~ 
 אינו

 ו~~י~ו ~לל~~~י~
~~~~ 

 ~~~לקות ~די~ות ח~~ת ~יוב~ גבי דא~~ר~~ן
~ידי~ת ~שו~

 ה~~~
 ~וי

 ו~~ ~~יוב~ ב~~~ ~~~
 ~ייב ~~וא יוד~ הוא ידי~~ו ש~~~י

 ~~ידי~~ואלא
 שהי~ הי~~~~ ולכ~ ~~~~יי~ ~ו~

 ו~חלקת~ ~פ~ק~ ~~יו~ ~~ר
ול~י~ז

 ~וד~ ד~ם ~~י~ ~י~~
 קי~~ ~ו

 ~בר אי~א ה~י ~~ל~כה ~ל שנג~רה
 ידי~ה~מק~ת

 וא~
 ~~ ~~~~י כיון עדיין ~~~ייב~ו א~נה זו דידי~ה

 ~יובו~ נג~~ר
 ~לב~ו~ לי~י~~ זו ~~י~~ ~~~ר~~~~~~

 וש~ח ~זר אם ו~ף ~~~ב~~ לי ד~~ד~ כיון

~~~~~~
 שנוד~ דב~~ה ~יון

 ~ו
~~~ 

 ולכך פטור ~ל זו י~י~ה הי~ה ~~~ל~~ה ~ן
 לבסוף ~ו ו~י~~ ו~זר ~~~ א~אף

 הוי מ~~~
 ר~

 המלאכה ~~ר על י~~~ה
 ~~י~~ה עלולא

 ~שו~
 ~~ר א~ת ד~די~ה

 ~~~~נ~
 ~ס~ ראיתי שוב שתים~ ולא

שביתת
 זור~ ~~~ל~~~ ה~~~

 בחול וסו~ה בשבת ~יתה ~~חי~תה מלא~ה ב~~ין
שכ~ב

 ש~
 ~~ין

 ב~~ ז~
 ולפי~~ז ~~~~~~~~ ~ג~~~~פ

 ני~~
 כללא דהאי שפיר

~~~י~ן
 ~~ו~~ ~~י~~~

 ~~יר ~י~כא ~~~ה
 ודו~~ק~ ~לאכו~ ה~~~~ ~~~

 ~ד~רי~~~~~~~
 ד~א נמי נר~ה ~נ~~ל

~~~~ 
 במס~ ~כתב ~וד היד

 שב~
 דף

 אהא ע~~א~~
 הת~ ~פרי~

 ב~~~~
 דאה~~ ו~~~

 וה~~ן ~~~יי~ מי ו~ידכר
 ~~אי ~~~שי~ ~~ש~~~י ו~ו~ ~ייבין אי~ן ~~~ית ~ייביכל

 דה~ קוש~~
 לקמן

 ב~ר~ ~~~ יו~~ן ר~ קא~~רס~~ ד~
 א~~פ

 ~~ז~~
 ש~גה בל~ו

 ה~~
 ~א~כ

 ~~י~רי ני~~
כ~ון

 ~מעיק~~
 ש~ג

 ב~ר~
 ובלאו

 להור~~~~ מותר אם ושאל הל~ו ~ן ~~~~ וא~~~~

ובתירו~
 ~~מ~יקר~ כ~ב~ ה~ני

 כאן א~ן
 קו~י~

 יוחנן ר~ ~אמר לא ~~~~כ ~לל

דשגג~
 ה~בירה כשעשה ~עיקרא היינו ב~~ו שהזיד ~~~~פ ש~~ה ~מה ~~ת

 ~~ו אי~ו~ שי~ די~~דא~~~ג
~~~~ ~~~~~ 

 י~ע ~~א כיון
 ~~ר~

 ואילו
 יד~ ~י~

 ~~מכר~
 שפיר ~~בירה ~י~~ היה

 נק~~
 ~~~חילה אי א~ל מ~די~תו~ שב

 לא~לל יד~ ל~
 ו~~ ~~כר~

 ~לאו רק ~~ילו יד~ הוה ואלו ~~לאו
 ל~

 ~ו~ה ~ושה ה~ה
 ~ייב וא~נו י~י~ה הוה הלאו ~ידי~ת יו~נן~~

 ד~
 ~~~יקר~ י~~ ~וה אלו

 לא
 ~מורה ~~~ה ו~ופי ~~ילתו שיהא ~ד ~יי~ ~ינו כזה ו~אדם כלל עושההיה
 ו~ופן ת~ילתן דב~ינן ד~ע~א ~~ת~אר ~יין לי~א ד~~ינו ול~י ~~~~ל~ מלאו~~אפילו
 ל~ו ~~זיד ד~ופי דכיון ~שום לא הואשגגה

 שו~~
 מ~ום אלא ד~~יקרי~ ~וא
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 ביה קרינן לא ח~ובו נגמר לא ~עדיין ב~עה בא~צע לי דנודעדכיון
 לב~ו~

 או
 חטאתו לונודע

 ~~יר חטאתו נודע מי~רי נמי כרת דידי~ת יו~נן ל~~ משא~~~

~ר~~
 ~ייב להיות

 ~ ודו~ק~ בכה~~~ ~ ח~א~

 א~ז ר~ ה~און~~~~~
 מלצ~

 אמרינן דלא נראה דלד~תו בזה לי העיר שליט~א
 שלא קצת ~מלאכה את כשעושה אלא ~ריד~רמא

 ~דר~
 שהוא כ~ון עשיתה

 בכך~ כבוי דרך דלאו האור את ומכבין מתבקבין והן ~ים מלאים ~ליםמעמיד
 שהיהאו

 ש~
 ב~~ו על ~~וב

 ו~ו~
 אין נ~י ו~ובל יו~ד

 בכ~~ ~~יק~ ד~~
 ~~יח~ת ממילא אח~כ הנעשית ~מלאכהאין ול~~

 משא~~~ ~רמא~ רק והוי למעשי~
 ו~דלק~כבוי

 מבעיר שפיר מקרי הכפתור ס~וב ע~~י לעולם דהוי האל~~ריא של
 של ~רחיים ~~ינה דבריו ולפי ~רמ~~ ולא בידיםומכבה

 מי~
 דאורייתא ו~אי הוה

 שבמשכן ד~~ינהואף
 הית~

 ר~יי~ במשכן נמי הוה אלו מ~מ י~ ב~ל
 הת~ואה נתינת ע~י ~חינה נעשית שם ~ם~יתה ~י~ ~ל

 לתו~
 ו~שיב לא~ ותו הר~יים

 ו~למא הא מנלן מס~רא דאי צ~ע א~ל בכך~ דרכה זו דטחינה כיון טוחןשפיר
 וה~בוי ההב~רה ~יתה התם ומה דמש~ן דומיא המלאכה עשית אופן נ~יבעינן
 האד~ע~~י

 ואין ~רמא ע~י לעולם הוי והה~ער~ הכבוי דדרך אף הכא מ~א~כ לבד
 ~~ל~כם ח~יב ולא ~וא המש~ן דמלאכת דומיא לאו ~כ~פ מ~מ כלל שנוי שום~אן

 ~שבת התוס~ דמדב~י נלענ~ד ו~ם~~ך~
 ד~

 קצת משמע לעיל שהב~תי ע~~א צ~ד

דא~
 ~ וצ~ע~ המשכן דמלאכת דומיא נמי ב~י~ן המ~אכה אופן לענין

~~~~
 ~~ אל~~רי ~ל והבערה דכבוי שלי~~א מו~רצ~פ ה~אב~ד דכתב
~~מ~

 ~יר~ון ראית~
 ~נ~~

 הרב שהביא ו~ז ~וברת
 חברון בישיבת ר~מ אהרן ר~ כקש~~ת ל~און שעויו ~~א ע~ז הע~ר ~~ז~ל מדי~רוי~
 ד~ידלא ב~יה~~~

 לח~
 שהתם

 הח~
 למקום לבוא שי~ול רק עומד אינו

 התרי~
 והתריס

 הכא אבל ~רמא~ זה לעכב שלא ~תריס מ~לק והאיש אותויעכוב
 הזר~

 מ~וכב
 הע~וב פותחוהאדם

 דמי~
 ~רמא ולא מזיד דנקרא דמיא ב~קא ~ליה לאשקיל

 דמיא שהב~קאמ~נ~
 הי~

 כשמתנתק ~זרם וה~~נ מכבר ~עו~ב
 מתע~

 והאיש
פו~ח

 הע~ו~
 בסמן ח~ ~חוברת ושם עכ~ל~ כ~דל~ה~ ממש ~עושה נחשב ~~כ

 ~ליו ~שי~ק~~
 ~ר~

 בדקא ~ד~אני ~ וכתב ~ליט~א ~וקצינסקי ~והרי~~ ה~און
 דב~שכו משום ~~י~ ב~ל~ל או במים דוקא הוא ראשון כח של דהחיובדמיא
 זו ובבחינה הוא במשיכתו ~ראשונים ה~ים נמשכים הפקקאת

 דו~~~
 הזרם

 עכ~ל~ ~מים~ ~ל ש~יל~

 דב~~~~~
 זה

~~~ 
 ו~וד ~~תבו~ש ~י הוא

 כ~~
 ~וסקים

 ~~~רי גרא~
 ~ראשוני~דה~ים

 א~ל ממש~ מכחו א~לי לפקק ~סמו~ים
 לכאור~

 צ~ע
 אד~ הוי הלאדמ~~מ

 י~ול א~נו
 וה~י~

 במשיכת ~י ודאי זה דהלא י~ו~ים

~~~~
 ה~ים ד~י~ת ~או אי לבד

 ה~ני~~
 וא~כ ה~ל~ל את ל~בב י~ול היה לא

 האדם~~יב
 ~ש~ב ואמ~י ~סיי~ ר~

~~ 
 ידים~ ונ~י~ת ש~י~ה ~~נין ~רא

 ~~~~~ ~~~ ~~~י~~~~~
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 ~ר~~א~נ~
 קשיא דלא

 דא~ ~ל~
 ~~~ו ~~י~~ ~~י ידיו את נו~ל הוא אם

~~~ 
 ~בד דבר ~ל כדרך ה~~ע לו ~~יי~~~~

 וא~~~~~ ל~~~ ~~ו~~
 דמחמת כיון

 נרא~ ו~~~~ ~אן~ ה~נ הכל ~וא ~~ה ~אילו ~~יב הוא~~~יו
 ד~~ד

 ודאי ~~~~
 ~~ו~ שני כח~~ו

 או~ה שקו~רין מח~ת רק ש~ו~דת ל~וכני דמ~ דהכא
 ד~~~~

~~ת~~
 ד~~~ת

 ~תר~
 וכן כחו ~~ו ח~יב לא ~~וד ~~~ר

 בד~~ ~ת~
 ב~ם

 ~~אד~ כאן ו~~נ חיים~ ~נותס~
 יכול אינו

 ל~ז~~
 ~א~ק~רונים את ~לל

 מ~~ו~~
 אינ~ ~זר~ותנו~~

 ~~וצרת המכונה מח~ת אלא
 ~ד~ זר~

 ~ת דו~ף ~הוא
 מרוצת~ ~~ ~י~ר ~כל מלבד וא~כ ה~ו~ים~ שבתוך אלואת

 ~~מת רק ~וא

~~כונה~
 נוס~

 א~ן ~ד~ין ה~~ור פעולת את הוא ש~~ה ב~~ה כי הוא לזה
 הדוחף~זרם

 ~מ~~ל ב~~ה כי ~~ול~
 ~~ו~

 ש~ אין ~חובר אינו
 דוחף זרם

 וא~~~לל~
 ד~~~~~ ודאי ~ס~בר

 ~א
 ח~י~

 מ~ש~ ~חו

~~~

 דמ~יי~ דהא ~וא ~תוס~ דש~ת להוכיח נל~נ~~ד
 ביד~א עליה בא~קיל

 ומתד~יא
 בכ~

 דהא ~~ש~ מ~~ו נ~~~ים ~~מים ~פני ~ה אין רא~ון
 דבמשכו דא~רן~~~א

 הפק~ א~
 ~וא ~כך מפני הוא המים את גם משך ~אלו ~וי

 ~ל ס~ו~י~ ש~היות~ ה~י~~ב~
 ~~ו~ פק~

 ~יד ז~ימ~~~ את ~כב
 א~רי~ ~מי~ ~הר יותר בת~ילתם זור~ים הם ~מ~~באת ~~מס~ר~~

 ~~ו~בים ~יו שלא

 וכ~י~~~~לל~
 ע~א ע~ז בסנהדרין התו~~ כתבו

 חמ~ סו~ ב~~
 דהא

 נו~ל ~מעלה ~מושך ~דמתוך משום ~וא ~כ~ו לאו דהירידה אף ~לו~ ~ריד~אדרך דחיי~

יות~
 דא~~כ צ~ ול~י~~ז כאן~ וה~~נ ~~ו~~ והוי למרחוק

~~ 
 השניים ~מים

הנפרדי~
 ~לא ~מ מ~פקק

 ~~ סמוכ~~
 דמ~י~ת ו~~ון ~~~שו~י~~ ~~י~ ~ל

 המי~ הוי א~~ הוא מ~כם כאלו ~שבינן הראשוניםה~ים
 ~פקק הראשונים

 כ~ו ~~ים של שני כ~ והוי ה~ניים ה~יםבפני
 ו~~~~ כ~ו~ ~~

 ב~~
 דף

 דבעיא כ~ופו~ דחשיב כחו ~מו הוי כחו דכח ~וכחי~~
 ~ת~

 כחו ~~ אשי רב
 לא או כחו ב~ח לה ו~וקי ~לכ~ ג~י~ מי לא או דמי ככ~ו אילסומכוס
 אל~~ כלל~גמיר

 ד~ייב ודאי צרורות דין וליכא ~לכה גמיר דלא דבאדם
 א~

 ~זקין לענין דוקא דהיינו די~~ל נראה אמנם כחו~בכ~
 אב~

 אינו ~יתה לענין
 שהוא ראשון בכח אלאחייב

 כ~
 ~~ח ולא ~שוב

 כ~~
 כבר~ קלי~ דידי~ דכ~ו

 ונרא~ עייש~~ה~ וחייב הוא דכחו~~ל ו~~ו~ ד~י כחו כ~ח ד~ימא מ~ו ע~א ~~ דף מכות ב~ס~ להדיא ~כיואיתא
 ~~~תה נמי פ~ור ~גלות דפ~ור ד~מו

 מדעת ~לא~ו~י הת~ס~ד~טת

 הרמב~~ם~

 ~לל מצינן לא
 דרש~

 גלות ~בי מיוחדת
 ול~י~~ז כ~ו כחלפטור

 נרא~
 דשקולין

 הן~
 ~ה~ בפ~~ז הר~ב~~ם לדעת צ~~~ ~ו~י~ו

~וצ~
 ~כתב ~~~~ו

 נשמ~
 מן הברזל

 ה~~
 המתבק~

 ~א~ן מ~ני ~ולה אינו
 וא~י~~ה וכו~ כחו מכח אלא ~כחובא ז~

 ~ס~
 שם

 צרור הזורק ~ ~י~~ ~פ~~
~~ותל

 וחזר~
 ~אבן

 ל~~ורי~
 ~ית~ ~ייב ו~ר~ה

 היא שמ~~ו ב~ד
באה

 וצ~~~
 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~
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 ~~~~ק התוס~ לדעת קשה
 ד~

 דאשקיל ע~~ב ד~
 עלי~

 ~~יא בד~א
 כ~ הוי דהא ~~ע וא~~כ נזקין לענין אף היינו שני אכחדפ~ור

 כ~ו

 דג~ מלי~נ~ ה~י דייקו ד~תוס~ נרא~ ולכןד~ייב~
 ~~ח אבל דאמרו ב~נהדרין

 הוא ב~ל~א ~רמא~ני
 דמשמ~

 רק דחשיבא משום~ פ~ור נמי נזקין ל~נין דגם
 המים דמשיכת ו~בריג~מא

 ~~מא אלא ~וא~ ממש כ~ו לאו נמי ~ראשוני~
 כחוד~שיב

 הו~
 ול~ך כחו~ כמו הוא המים ~ליו נפלו דמיד דכיון משום

 כמו הוי השניים ל~בי אבל ~ראשונים המי~דו~א
 פר~

 ~ברו בהמת בפני גדר
 התוס~דש~ת

 הו~
 דחשיב

 ר~
 הרא~ונים המים דדו~א די~~ל נר~ה אמנם ~רמא~

 ~ע~ה ~צת בהם שעשה מפני ~~ו כמוחשי~י
 וכמו~~~

שבהסרת קנ~~~ ס~ באו~ח ה~~ז
 הד~

 משא~~כ לדף~ ~סמוכים המים את מנ~נע הוא ~מי~ את המעכב

המי~
 שפיר ~שיבי מעשה ~ום בהם ~~ה ולא כלל בהם נ~ע שלא השניים

 פר~ גבי ע~א ע~~ז בסנהדרין ~יתא וה~~נגרמא~
 דמשמע המ~זי~ה את מעליו

 הת~
דא~

 הארכנו וכבר מיתה וחייב כ~ו כמו ~שיב מיד ונגמר נעשה ההיזק
 וצ~~ע~ ל~ילבזה

~~~~
 אהא ~תמה ~~~ב ע~~ז דף סנהדרין מס~ ~ל רמ~~ה ביד ראיתי כעת

 באשקיל ר~~פדמחייב
 עלי~

 לך קשיא ואי ~ שם וז~~ל דמיא~ בידקא
 ה~ים בין מפסיק דבר שהיה כגון אלא עסקינן מכ~ו בדאזלי לאו הכאמכדי

ובי~
 הוא~ כחו לאו הא מחייב ואמאי מ~יליהן עליו באין המים ונמצאו ונ~לו

 בו זרק דאמר מדרבה שנא מאיו~ו
 ח~

 ובא בידו ו~ריס
 ז~

 ו~פילו ונ~לו
 דשדא דב~ידנא פ~ור ונטלו קדםהוא

 מפס~
 אל~~א גירי~ ~~יקי

 אע~~~
 דקא

שקי~
 ~~הוא ~יה

 מיד~~
 ביה ד~דא גיריה ו~ין ב~ניה מפסיק דהוה

 דא~~~ג לך תקשי לא מ~ייב~ ואמאי אזלי קא מכחו ל~ו ~ירי דהני ~~אוכ~~ש פ~ו~
 כיון הוא כ~ודלאו

 דמחמ~
 ~י ג~ר~ה דהא דמי ככחו קאזלי דידיה ~~שה

 מחמת אלא אזלי קא כחו מחמת לאו~אזלי
 ליתר~ דשבי~

 ואז~י קשת של
 רב דקאמר והיינו שנא~ לא ה~~נ עלייהו ו~יחייב ~מילאגירי

 דידיה ~ירי פפ~
 דמיא ולא ומי~ייב~נינהו

~~ 
 מילתא

 לזר~
 בו

 ותרי~ ח~
 דאלו בידו

 כי הת~
 ל~בי דמ~א לבתר דאי דסליקיה ~וא ל~ביה ג~רא דנימ~י ~יק~י לתריססלקיה
 הוה ולא ~~י גירא אזיל הוה לא ~ו לתריס לי~ מסלק דהוה א~~~גתריס

 לגבי~ דנמ~י מקמי בדסלקיה ע~~כ ודאי ~לאמי~טל~
 להכי ואמ~ו ~סקינן

 סוף ~מרת ~אי ~~ד~ ~י~י לאו ~לקיה ד~יפ~~ר
 ח~

 ~ל אמרן הא ~~וא
הורג ~ו~

 ~בו~
 דמפסיק לעפרא ~לקיה ד~י הכא ~בל הוא ב~למא ד~רמא פ~ור

 מיאבין
 לדידי~

 גירי לע~ר סלקיה כי גופא עפרא בההוא נג~י ~וי מיא
 ע~~~ל~ מ~ייב ל~כי ואמטו היאדידיה

~~~~~~~
 ~למדים אנו

 דא~
 בזרק

~~ 
 את מס~ק הוא אם נמי

 התרי~
 שה~~ב~ע~

 דמיא ביד~א ~ליה לאשקיל ד~~י לתרים ס~~וך הוא
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~ ~  רא~ון~ בכחומת
 וא~

 ~~לוך
 ~ח~

 ~~ור ב~~ת ש~ר~ו ~~רי~ה ~ח מ~~ת הוא
 אלא הוא זר~ו לא ~~ילודחש~ב

 ~חמת ~מ א~ר~ אד~
 סילו~

 ~צ~ו התריס
 ח~יב נמי בנ~ד ד~~ה נראה וא~כ מיד~ ~עשה שההיזק כיון כ~ו כ~ו~~יב
הזרם

 ה~
 הוא ~אילו הזכו~ית לתוך מ~מתו

 ו~ף מכחו~ ב~
 ~~י~ דהת~

 ה~~ ~~~~~ ב~ול~ כב~ ה~ו~ח~
 ~ל יו~~~ ~~ת~נה ~ה~~ונה

ולכאורה ~ד~ זר~ ~~~
 דסובר יתושין ל~ני ~~פ~ו ~מי נרא~

 ~הני מ~ום ד~~ור א~י ר~
 דחילוק נ~ל מ~~מ אתו~ והניאזלי

 ~לו~
 הוא

 מ~ו~
 ~לענין ד~ס~בר

 כ~ו האור את המהוה ה~כונה ~ם ל~ת~שבלנו י~ די~
 והח~ המי~ ~~

 ~ר
 ב~ו~~~ ~בר ~וא ~רי האור את הגו~ם דבר כאילו ש~י~ ו~יב ~~ולם~בר ה~

 מח~בת ~~לאכת שבת ~שאני ל~יל דנת~אר שבת גביובפר~
 אסר~

 וחייב תורה
 א~ אף ~חייב מש~ע וגם הרוח~ בפני תריס סילוק עלגם

 אינה המלאכה
 תיכף הם וההבערה שהכבוי כאן כ~ש וא~כ התרי~~ ס~וק עם מידנגמרת

 ודו~ק~ ה~פתור ~ל הא~~ע לחי~ת ~םומיד

~~~
 נ~ל

 ~א~
 נמ~ תורה א~רה מ~~בת דמלאכת שבת דשאני ~~מא לאו אי

 לא הכא ~שיבלא
 כ~לו~

 הוי אלא שנ~ ~כח דמיא ~בדקא ולא תריס
 דהא ממש~כחו

 דע~
 הוא ה~וסקים ר~ב

 ד~פור~
 אפילו חברו בהמת בפני גדר

 חייב אינו מ~מ ובריא חזק ה~דרהיה
 הפור~

 ~בה~~ נזקי ~ל
 שיצ~ה ~צ~ה

מ~~
 ~ע~ה קעביד דלא ~יון בעלמא גרמא רק דהוי משום

 בגו~
 ולפי~ז הבה~~~

 לו ~יש באחד נמי הדין דהוא לומר צריכיםלכאורה
 חבי~

 אחר ובא יין ~לאה
 בהו~שה

 כל דמי לשלם חייב דאינו שבה היין כל ונשפך ה~~י~ ב~ולי נק~
~יין

 ~ק דהוי ~ו~
 ~ר~

 בדקא ~ליה באשקיל ~~ו
 דמי~

 דהני ד~~~י~ן
 ח~יב כאן וה~~נ גר~א רק הוי שני ~כח דאזלימיא

 ע~י~
 ל~נין בחבית הנקב

 כמו שבההיין
 פור~

 חד~ש שמע~ו לא ומעולם דפ~ור~ חברו בה~ת לפני גדר
 מזיק חשיב דתברה ~נין דבכל ~שמע ד~ ד~שלם ש~ייה או דתברה כזה~~דול

 ממש~ מכחו אזיל לא הנשפך היין אםאף

~~~~

 סמו~י~ והכלי שהיין דכיון נראה
 וגם לזה זה הם

 החבי~
 עשויה

 זהעשה א~ ולכך מש~יכה אותו להציל בה אשר היין את לה~יל לכךהיא
 נ~~

 ו~שי~ היין בגוף כמעשה חשיב ה~בית ~~וף
 ש~כו כאילו ש~יר

 ~שא~כ ממש~ בידיםהוא
 ~לו~

 כיון התריס
 דתרי~

 תמיד להגן ע~וי אינו זה
 כנ~דו הולך שהוא זה חןבפני

 ז~ מחוברי~ ~~נ~ ו~~
 חשיב לא ולהכ~ לזה

סלוק
 הת~י~

 ו~ן הח~~ בגוף כמ~שה
 בפור~

 ~יון נמי חברו בהמת בפני גדר
 זה אין הגדרדפריצת

 כ~~~
 ~שי~ ולכך הפרה לאבידת הכרח

 ו~לכו שנשפכו עצמם המים דלענין נמי נ~אה דמיא ~~קא ~ליהובאשקיל ~רמא~ שפיר
 ~ה~ים ~היזק מ~~מ אבל לשלם ~~י~ חיי~לאבוד

 עושי~
 ~י ~חו חשיב לא הא

 הר~~ונים ה~י~אם
 הס~וכי~

 לפקק
 א~~

 גרמא~ רק חשיב אידך
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~ ב~~ ~ ~  ~~ ה~~ ~~~ ~~~ ~~ 
 ~ר~ ~ב~ו~ ~~~~~ הוי ~~ו~י~~~ור ~ ה~~~~~~

 ~~~ו
 ~ין ה~ב~~ ~~וך יין כ~ו~~ב ה~~~~ ~ב~ו~ ז~ ~~~

 ~מ~
 ~~~ון

 ~מיא ~~א ~מ~ ~~
 ~ל~~א ~~י~ ~א~

 ל~ ~~~~~ שה~י~ ~ה~~ ~~ ~צ~~ ה~י~ ה~~
 ~וא ~~ו

 ~א~~ו ~ו~ ד~~ון ~~ידא ד~נין נהיכאן ו~~
 ה~~~

 ~וא
~~ 

 ~~ין
 ~~ ~ב~

 ~~~ן

ד~לאכ~
 ~~ו לאו ~הדל~ה

~~~ 
 ~וא

 ~ואי~
 ו~רם

 זו~~
 ~~~ב ו~א ~צ~ו

 ד~ם היא ולא ~לאכ~~~לל
 ר~

 ~וא ~~רה
 ~צ~~ ה~יםד~נין א~ ו~~~ ב~~ ~~~~ ~~אד~ ~~

 ~צ~ו ~וא ~א~לו ~~יב
 ~~ או~~ ~~י~

 ~~א~~ ~~~~ו~~ בכ~ ~~~ לא
 ~~א

 ד~~ול~
 ה~~~ור

 ~ו~ ~ר~ א~ ו~~ו~ ~~ו~~
 רק

 הביא כאילו ~~~יב ד~ל ~~יר נ~ה לכן וכבוי~ ~ב~רהל~נין
 ל~קום~ז~ם א~ ~~~~ ~ו~

 או~
 ו~ן

 ל~י~~
 ~היא דה~~ו~ה ודאי ד~ס~בר ~~ום ~בו~ ~בי

 א~~ ~~ו~ ~~וב~ ~~ר~ ~~יוצר~
 עם

~~ 
 ו~~~~ ~~ו~~ אורך

~~~~~~
 ראיה ל~ביא הנ~נ~ד הסב~א

 מש~~
 נז~~ ~~~ ב~~ד הר~ב~ם

~~~ 
 ~ה~~ ל~ני ~~ ~~~~ר~

 ~ב~ו
 גדר היה ~ם ו~זי~ה ויצא~

~ז~
 ~ל ~~~~י~~ וזה ~ ~~ב לוניל ~כ~~ ובתשוב~ו ~ייב~~ ובריא

 ~ליס~~~מן ז~ דב~
 ~יי~ין ~אין ~ב~יאה הדיר ~~יצ~ שפרצו

 בנזקי~
 ~ד

 יצ~ה אםאבל ~יו~יאו~
 ~וש~א ו~א~ ~~~רין ~צ~

 ~י~ו~ה ו~הו ~א~~ ה~
 ~פ~

 ~~ול
 ~ברו ו~ין ~די~ שפ~ו ל~טי~ ביןיש

 ~פר~
 ב~~~ו לפני

 ~כוונ~~ ~הל~~~
לגנו~

 ~פיכך ~בה~ה
 כ~

 ש~א ~~ן
 ~ ~ב~לי~ ~~שו~ ~וציאו~

 ו~א נ~~ייבו

 וב~~ ~רשו~~נ~שי~
 ~יוציאם

 ב~ו~~ נ~~י~
 ונ~~ייב

 ~נ~~י~
 אם אבל

 ~~ו לא ~רי ~םה~י~ו~
 הנ~~

אבל ~~ור~ן~ ו~יכך ~~ניבה ~הוא לו שנ~כוונו
 הפור~

 ~~צא אלא ~~~וון ולא ל~~וב כוונתו אין ~ברו ~דר
 הב~ליםוי~~ייבו ו~זי~ ~~~~~

 בנזקי~
 באו~ו ~ייב ~וא ולפיכך

 נז~
 כל כדין

 ~זי~
 ו~~ו

הפר~
 ו~ין ליסטים בין

 בה~~ ~ור~
 ד~א צ~~~ ולכאור~ ~כ~ל~ ~~רו

 פי~שו הר~ב~םל~עת
 נו~~

 ~הא
 ד~רי~

 ~ם
~~ 

 בדי~י ב~י בכו~ל אילי~א
 שפי~ו ו~וס~ ~ר~~י ~לא ~יי~ו ~ייב נ~יאדם

 ~אי הג~ ד~~י~
 ר~

 א~ו~ל

 הרמב~~~~~~~
 ~~~ר ~~ר~ינן

 כ~ב ו~ן א~~~ה ~~י קאי ~~~~ ד~ושי~
~~ 

 ~וא

 ~~ ~~ צ~~ ו~~כ ~נ~ל~ ב~~~ב~~צ~
 ה~~ ~~~ כל~

 ו~~ו
 דפ~ור וסל~ן א~ר ובא ~סתותאו ~ר~~ ~~~~

 ~~ו~
 ה~וס~ ו~~ו~~~~~ו ג~~א~ רק ד~~יב

 דףבס~ה~רין
 ~~א~ ~~~~

 וא~
 ~צמו ~הרמ~~ם

 ~ו~ל מה~ ב~~ ~~~
 ~ז~ד~~ ו~~

 היינו ~~ ~יי~ נ~י כלי
 ד~~

 ~~ום
 ד~ס~

 דדאין ~~אן להל~ה
 ~~מ אבל ד~~י~ינא

 דע~
 ~יצד ~~ ב~~~י ~וא רבה

 ד~~ו~ הרג~
 ~אי וא~כ

 ה~אפריך
 והא נ~ייב ~~~ אדם ~בדיני ~~~י~ו~ ה~~

 ~י ~~א ~ה~א ~די~אוה~ם ד~ו~~~ רב~ אי~~
 ו~~ס~ו~ ה~רי~ סלו~

 ~ו~ם ~וא
 ~יז~

 ודאי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~

~ ~

 ב~רי~~~שא~
 ~בה~ כוו~~ נמי ב~ינן א~תי ה~דר

 מהדיר ל~את
 ו~~

 ~א
 ~~ל וע~כ ~~אבד~ ~~ייןבר~ר

 ~~~ ב~~
 ~~ני ~~דר~ ד~ובר כ~~רן

 ו~ה ~ה היין ~~~~ ~~י~ ~ו הויהבהמה
 ה~~

 ~~יב
 ~ה~~

 היין ~~ף
 סלוק ~שא~כ הבהמה~ ב~וף כאן~~נ

 ש~יר ד~י ה~~י~
 תרי~ לנ~יל~

 ~הוי

~~~
 עצמה הבה~ה ל~נין ד~~ינח קשה א~תי

 לשל~ דחיי~ ~נא~~
 ~ל אבל

 ~ד~א ~ליה לא~~יל ~~י והא ~יי~~ א~אי ל~ח~~ם שהזיקהנזקיה

 ~~~ינ~~~
 ~שיב שנ~ בכ~ דא~לי ~יא דהני

~ 
 גר~א

 ומ~~ ~~ו~
 ~כא

 ב~ל ~ר~י דפוטר למאן אף עושה שהבהמה הנזיקין על ~םדחייב
 מקו~

 וא~~ה
 נראה ולכן הכא~מחייב

 הרמב~~~ דשט~
 ה~רה היתה ד~~יקרא דכיון הוא

 ~ה שבא אלא הגדר ע~~ישמורה
 ו~ר~

 השמירהחיוב א~ בז~ ~ק~ ~~י~ה~ את ו~ל~ל ~ו~ו
 מה~ע~י~

 בשמירתה כבר דנת~ייב ומ~~ון בש~ירחה~ הוא ונתחייב
 וחדוש עושה~ ~ממונו ~נזקין כל ~ל וחייב עליו דשמירתן ~ממונו שפירחשיב

~~ו~
 ~~ול ~ע~~י זה

 השמי~
 ברה~~ר ~בור ~ב~~ם ל~~ו כממונו ~שיב

 ~~י ואפי~~ה שלודאינו ~א~
 קר~

 וה~נ ~רשותו הן ~אלו ה~תוב דעשאו הבור~~ ד~~בעל
 דהני משום היינו וכו~ דברים שני דו~א בגמ~ דאמרו הא ולפי~~ז הנזיקין~בכל

 ~~ ~פו~י~תרי
 שור משא~כ ב~~~ק

 יל~ינן ~~י ו~~
 מ~ו~

~~~~~
 דמיא בידקא עליה ~אשקיל צ~~ע לפי~~ז

 דה~
 המים היו ~~יקרא

 ~ל~ל הפ~ק בהוצאת ו~כשו הפקק ע~~ישמורים
 א~

 המים שמירת
 ~ו~ה שהיא נ~~~ה ~ל ~ם הוא ~ת~ייב ~בהמה ~פ~י ה~~ר ~ב~ריצת ~מווא~~כ

 כאןוה~~נ
 צרי~

 ~בר אזלי הני על אף המים נז~י על חייב להיות
 שני~ בכ~

~~~~~
 דאיה~~נ

 דלדע~
 דאמרו ד~א לומר ע~~כ הרמב~~ם

 ב~~
 דפ~ור סנהדרין

היי~ו
~ 

 ~יוב לענין
 ~ז~י ~נין משא~~~ ~ש כחו דבעינן ~ית~

 ו~י~א הגמ~ דפריך ~ ד דף ב~~ק שבג~~ הס~~ד וכד~ת ד~יי~ ודאי נראהממון
 ו~פי המים זהמבעה

 התירו~
 אף דהא וכו~~ ואימא ד~~ה שם שבתו~~ הרא~ון

 בדין הרמב~~ם ~ל ה~ול~ים ה~ו~~יםל~~ת
 פור~

 ~דר
~~~~ 

 ~אם ודאי נ~~ה
 ~~אש שהני~ן ו~שאו סכינו מאבנו ~רע לא ~הא ד~ייב ודאי שלו ~מיםהיו
 ~~א ו~~~ש עליו האבנים ד~מירת משום ד~ייב והזיקו ~צויה ברוח ונפלוג~ו
~~~א

~ ~~~ ע~מ~  ~פיר נר~ה הר~ב~~ם ול~עת ההי~~~ במ~ו~ ה~~~ 
 ש~ירת קלקולדמחמת

 המי~
 ~ם ~אילו וחשיב שמירה ~יוב ~ליו ~מיא
 ממ~~ממונו

~~~~
 לה~~ו~

 ~ציו מ~~ם ~ו ~~~ ~~~י ד~~~כ
 ~~יי~~~

 נ~י ל~ייב כוו~יה
 אזלא דהתם דסוגיא לומר ודוחק סנהדרין~ ב~מ~ ליה פ~~י ומ~~טמיתה

 ~~~לדוקא
 דסוב~

 ו~~ ממונו~ משום אשו
 כר~~י ד~סק ~ר~~~~ם מ~סק קשה

~אשו
 משו~

 חציו
 ובפ~~~

 ~ס~ ~וצ~ מ~~
 ~~~~ סו~יא כהאי הרמב~~ם נ~י

 ~נה~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~
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~ ~

 זה ואין ~~י~~~~~~ור
 ~ושי~

 אמרינן דלא ~לל
 דחשי~

 אלא ~חציו
 א~

 ~~ה
 למ~שיו חשבינן ~אז האש ~גוף~~~ה

 ה~~ כזרי~~
 הוא ~~ובו אם אבל

~~ 
 ~וי ~~י~~~חמ~

 ול~ז ~~~לו~ין~ ו~יי~ ~~י~~ ו~~ו~ ~~ו~~ ~~
 ~ם ד~יא דבי~~א שני ~ח דפ~ר~ ~~~וס~ דלא הוא~~מ~~~ם ~~~

 ממון~מ~ש~ו~י

~~~~~~
 ~ה~ נ~~~

 מח~~ת דתניא
 ה~ר~

 לו אומר שנ~~צה
 ~~ו~

~ 
 ולא~~מ~ה נ~י~~

 ~~מ~ לה ו~ו~~ באח~יותן~ וחייב קי~ש זה ~רי ג~ר~

ב~~~
 כגון ~ו~א דהיינו לומר צריך ד~רמי~ דינא ~דאין ~~~מ ~ו~א ~ק~י ק~ דף
~נפ~צה

 מ~צ~~
 ~בל

 ~~ייב ו~~י נרא~ בידי~ פרצ~
 א~

 גרמי~ ~~ין ~לא למאן
דמ~~ש

 ~פור~
 בהמ~ בפני גדר

 ~ההיזק ~כא וכ~~ש ~חייב חברו
 ב~

 ממ~לא
 הוא ניכר דהיזק ובב~~ב ב~ק במס~ התוס~~~~ו וג~

 וא~~~
 מ~ום ~ייב ד~כה~ג נר~ה

 ~מו~הוי
 מסכ~

 ~פנו
 ע~~

 ה~זק ד~~יב חברו ~ל ~~ואתו
 ~כו~~ בי~י~

 כיון

 ~אן~ וה~~נ מעשהדק~בי~

 בה~~~
 ~ם כ~~ואר לג~ור ~~רם בעל דעל כיון דהא ~ו~א לעיוני איכא

 שורו כמו ~רמו ח~יב ~א ~מאיו~~כ
 ומ~

 כ~מו ה~נ ~יי~ ש~זיק שורו
 דשניהם ואף שורו~ כמו וחשיב הואד~מונו

 מזיקי~ והזרעי~ הגפני~
 זה הם

 ד~ל ~יון מ~~מזה
 הכר~ בע~

 אחד זא~~ז שנים הזיקו כאי~ו הוי לגדור
 ~ר~ו~

ו~ח~
 ~~א

 פ~ור דב~~ות ד~~י ~ר~ו~
 זה וכעין כאן~ ו~~נ ~יי~ ב~שו~ ושל~

 לא בפ~ ~כ~ים ~~נו ההר~קות כל ~ל י~~~ ס~~ק ק~~~ה ב~~ן ~נ~~ה~~מהקשה
יח~ור

 ועייש~~~
 אמנ~ זו~ ~ו~יא ~~יין מית~צא לא שם דב~ירוצו

 דכיון נראה
 ~~~ודל~ו

 ליל~
 ו~הזיק

 ~נ~ש~ ~ל~
 שור ~ש~ב לא במקומו ה~יזק

 ~ל~ו מידי כל דהא נינהו ~לים וזרעים אכלים פ~ורובור בו~ אל~
 בע~~~

 ממ~~ינן הוא
 ~חמורליה

 ~שום כלל לחייבו אין ולפי~ז כלי~~ ול~
 ~~יר~

 ~לא הגפנים

~~~~
 צ~~~ ~ב~ ~רמא~ ~פיר ו~וי ל~דור ~ו~~ו

 ~מ~ך קשה דמ~מ
 שהניחן ומשאו ס~ינו דאבנו דס~ללרב בריי~א~

 ברה~~~
 דחייב אפקרינהו ולא

 ~פ~ור ואמאי הוא וממונו לכרמו אפק~יה לא הכא דהא ק~ה ו~~י~יה~כלים ג~

 וצ~~~~~~~י~

~~~~~~
 שהאריך דגרמי ~דיני ז~ל להרמ~~~ן שמצאתי ~~ חפש~י הקו~יא
 מ~א ש~עינן היכא למידק איכא תו ~ שם וז~ל בזה הרבה~ם

 ~ה~ני~ דאזיק הוא מ~ונו ~א ~~רמ~ ~י~א ~~י~י~ןמ~~י~
 ~~ו

~~ 
 שהולכין

 מפני ל~~ור ש~ליו ו~אחר או~ה ואוסרין חברו של ~~וא~ו ~םומ~~רבין
 להרחיק הניזק ~ל בה אמרינן ולאה~יסור

 א~
 אמ~י עצמו

 ל~
 ל~ייב

 ~ורו~א לכו~~~
 דל~ ~ו~

 לה ומ~רקי ~ד~~~ ולא ל~~ור לו ~היה מ~חר ~אפיה ~~ח
 ז~~לרבנן

 לה~
 ~ו~יא

 דל~
 מחמת מי~סר

 עיר~ו~
 שנתיאש מפני ~לא לחודא

 הוא ויאושו~ל~דור
 ~גור~

 ~~ ו~מרי ~התחיי~ לו ה~ורם והוא האיסור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

 ירק ~רואה ~~~י~ ב~~~~ ד~~ן~~~ת~י~ן
 בכר~

 ~ו ל~~~~י~ וא~ר
~לק~~ו

 ~~ו~~
 ~~ו~ר ~~~י ו~~~~י ~

 ש~~
 ~ירק ~~~ר

 ~~קור ~ד~~ו ~תיאש ~לא~~פ~י ה~~~ ו~~
~~ 

 אילו כ~ן
 ל~

 ~~~~ו נ~י~ש

 ~~ו~~~ ~~~~ ל~~גדו~
 ~~~ר

 ~ל~
 ו~~~ש~~ו וי~ו~ו לזה ~~~ן

 הו~
 ש~~רו

 ~~~~ ~~יי~ווהוא
~ 

 ~~~ ~~ר~ ~~
 ה~ר~~י ~~~ק ר~

 ~~~~~~ ~~ו~פו~ ב~~
ונראה

 ז~~~ ד~ר~~~~~ ~~~~
 ~~~ר

 ~ב~ה~~~
 ~ש~~ו ~שיב

 ~~ור~ ~~~
 ו~~

 ~~~~~ם
 ~ר~ן לאואלו

 ו~~~~~ ~י~~
~~~~~ 

 ~~~ה
~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ~~י ~~י~א
~~~~~ 

 וא~~ו ~~י~~ו~
 ~~~~~רינ~ ו~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ו~~

 ~~ור
 ~~ש~~ ~י~

 דר~ו ד~~ו

 ~~~~~ ~י~~~ ~~~~~~ל~ל~
 ~~~ק ~א~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י~ א~ ~~~~ ~~~~~~

~~~ 
 ~~~~~~כ ~~~~י~~

 ש~~ו~ ~~ו ~פ~ר ~~~~ ~ני~~ ב~קו~ ~~~ ~~~י~~ ~~~

~~
 ~~י~~~ו ~~ ~~~~י~ לבו~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~

 ד~~~
 ו~~~ר ~~~יב

 ~ב~
~~~ 

 ~~ ~ ~~~~~ דףה~רה
 ~~ו

 ~~~~ ~הב~י~ ~~~
 ~~י~ה

 ~ב~
 ~~~~ה ~~~ר

פטור
 ~ור שור ~וי ~~~~~

 ~ל~ ~~~~ ו~~~~
והא ה~ל~~ א~ ~ו ~~יי~ ~ור מ~י~ו

 ~~~ הת~
 השור

~~~~ 
 ~~ור

 ~ד~~ ~~~ ~~~י~~ נ~י~~ ל~~ר ~~שהשה~~זק ~יו~ ו~~י~~~ ו~זיק~ שב~ו~ ~~י~ ~~
 ~~~ו~ו

~~~~ 
 ~ור

 ~~~י~ ו~~~~
 כ~~ר~ ~~~~~~ ~~~י~י~~~~

 ~~~~ ~ב~~~~
 ~~~ון ~ו~~ר

 הו~ ~~הי~~
 ~ה ~~~י

 ~דלי~שה~
 ~~ד

 ~~ו ~צ~ ~שי~
 ד~~

 הי~ו~ן~
 ו~~~~~

 ב~ו~~
~~~~ 

 ו~ ~~
~~~~ 

 ~~~~ו

דה~ו~~
 ~ף והזיקו שנ~לו והאילן

 דין ~~~~ ~~ו ~~~ ~~י~~~ ~ר~
~~ 

 ו~ור

 ~~~יי~~~~~
 הר~~~~~ן דבר~ ב~וף שה ראיתי

 ~~~~י~ א~~~~י~ ~~ו~~ן ~ ש~~~
 ~לו

~ו
 דו~~~

 ~זו
 ~~~~~ ~~ו~ ~~י~ ~ה~~~~~~ ~~~ו~~~ ~הד~~י~

 ו~~~~ו
 ~~ר~

~~~~~
 ~~~~ר ~~~~~ ~~~ ~~און ו~~ורי ה~הור~

 ~~ה~~~ז ~~~~~ו ~י ~ר~~ ~~י~~~~

 ב~~ק ~~~וש~~~י מד~~ר ~~~ ד~~~~~ ~~~ ~י~~~ ~ז~~~~ ~~~~~י~~~
~~~~ 

 ~~א

 ~רה~~ר ~~~~ ~ה~י~ו~~י~
 וב~

 ~~ר
 ו~~~~~ ~~ ו~~~~

 ~~~יו
 ~~~~ ד~~~~ ~~ה~רי~~~~י ד~~~~~

 הה~~~ ד~~~~~ ~~~
 הו~~ ~הא~ ~~~ו~ ~~~י ~וא

 ~~~ב ~~~~~ ~~ ~~~יק ~~~י~~~וש~~~
~~ 

 ב~~
 ~~ון

 ~י~~~ ~ו~ ~~~~~ ~~~~ל~
 ~~~~י~ ~~ ~~~~~ה~~~~

 וצ~~~~

~~~~~
 ~~~~~ ~ר~~ וי~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ן ~ל ~י~~~ו

 ~~~~ין ~~~~~ו

 ד~~י~~ ~י~~ ד~~ ~~~~~~י~ הו~ר~ו~
~רמו ~~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~יי~ו

 ~~ ~ו~ ~~יו~ ~~ק~ ו~~~~
 ~ל

 ד~~ורוהא ~ו~ה~ ~~~~~~ ~הי~~ ~~ ~~~ ~~~~~
~~ ~~ 

 ~~~~~ הי~~ו ~~יאש
~~~ 

 ~~~ר
 ~~~~~ו ~~~ ~~ ~~~ ~~י~

 אהאבל
 ל~ ו~~~~ ~~~א~

 ~~~~ו הוי
~~~~~ 

 י~ו~ו
 לא ~~ו ~~ו~ ~שהש~~ו~ו ~~~~~ ~~~~~ ~~~

 ~~~וי ~~ר~ נ~~
 ~~~~ וה~~~ ד~יי~ ו~זי~ ו~~~

 ~א~~י~~ ד~~ נ~~~ ~~~ ד~ס~פ~~~~~~~~
 ~ו ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~ ב~~הי

~~~~~~ 
 ~~דו

 ו~ש~~
 ~~~ב

~~~ 
 ~~~~ד

 ה~~~ ~~~ ~~
 ~~יה

 ~~ב~נו ה~י~י סבור לו~ר י~ול ~~~מלסלק ~~~~
 ~די~~

 ~~ ~יפרע
 ה~~~~ ~~~~ ו~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~  

~ ~

 דוקא דהי~נו לו~רי~
 ה~זי~ באד~

 רק הוא דחיו~ו עושה ש~~ונו בהיזק ולא
 ש~ירה~~~ת

 ו~~ה~~~
 ול~י~ז שמירה~ חיוב כלל לי~א ל~ציל ב~ל י~ול ~הני~ק

 ~~ם~~~ה
 א~ ~ד~ רו~~

 ~ורו
~~ 

 ~ירותיו ~ת ו~וכל לרשו~ו שנכנס חב~ו
 ומ~ילא ~שור~ ב~ל ד~~ור להציל הואוי~ול

 ני~~
 במ~יצת ~כא

 ה~~~
 שנפ~צה

 דבעלכיון
 הזרעי~

 הגדר מפריצת הוא יודע הניזק ~הוא
 ו~~

 ~מיא ע~יה דלאו

 מב~ל ~~י~ה חיוב ~~ר פ~~ בכ~~~ ~~~ל~י~ד~
 ה~~

 רק וחייב
 משו~

 ~~ם
 ודו~~ק~ גרמי~ ~פיר חשיב ולה~י לגדור לו דהי~המזיק

~~~~~~
 נראה

 קצ~
 ב~ך פקע ה~מירה ~ל~ול דע~י הרמב~ם ל~טת ראיה

 בור רב דאמר מהא המקלקל לרשות ועובר מ~בעלים ~~ירהחיוב
 להבלו תורה ~ליו~~ייבה

 וכתבו ל~~~ו~ ול~
 ~~אשוני~

 הוא ~~~~יה
 בגוף כלל ~ע~ה עביד קאדלא ~שו~

 ה~ב~
 העליונה הקרקע את נטל רק אלא

 ~ק ל~~י ~ל~~י ~~~ ~~~~~~~~
 ~ו~~ ש~חב~

 לומר הוא וי~ולבש~~רתו ~יי~ ואינו ~ורם רק ~~יב
 ~ר~~

 האדיר ~הגאון ושמ~תי הזי~תו~ עולם
 חייב מ~~ט דא~~כ ~צומה קו~יא זו ~ברא ~ל הק~ה ז~~ל סאלוויצק ~ייםר~

 הוא~ עשאו כאילו דהבלא היזי~א הוי ~ור כורה דבשלמא הפתי~ה ~לרחמנא
 פו~חאבל

~~ 
 דבור ב~בלא עשה ~~שה

 ומ~~בר~
 ני~א הרמב~~ם לדעת אולם ההבל~ היזק לגבי הבור ~~פתיחת החבט לגביבור בח~יר~ ~~י ~~שה ד~י~א

 עדיין חל לא ~~ור חפירתד~ת~ילת
 ש~

 דכיון אמרינן ול~ך ~חבט על תקלה
 ~שהדלא

 בגו~ מ~ש~
 החב~

 ~ות~ ~שא~~ ~ר~א~ כ~ו רק ח~יב
 כבר דאיכא

 חיוב בכך ~קע ופתחו זה ש~א כיון ולכך כי~ויו ~~~י ~מור שהוא אלאבור
~~ירה

 ~~~~~ ו~~י~ ~~יר~~ ~וא ו~~יי~ ~~ו~ ~~~
 עלהחולקים ~~וס~י~ ~~~~ ~א~

 הרמ~~~~
 דהיינו נראה ~דר בפורן

 דו~~
 תקלה כבר אי~א ה~סוי הסרת עם ד~יד הכאמש~~כ ~י~ ~קלה דליכא ה~ם
 ל~

 ~כא ~~יב
 גרמ~

 ל~ילו~ ה~ ג~ ומודי~ממ~
 אבל זה~

 עכ~~~
 וקצת יו~ר~ ניחא ~רמב~~ם לדעת

 דברי הם זו לסבראסעד
 ב~~~~ הרשב~~

 ~משא ביה לית ~שו בד~~ה כ~~ב~
וז~ל

 ~וא~ת ~ ש~
 ו~~

 ל~~ד בורו
 ~ו~

 י~ל ביה~ ~ית ~~שא ~אי להבלו
 ואית ~מונו לי~ קרודא~י~~ה

 בי~
 של מ~שות נשתנה כרייתו שע~י ממש

 פותח ~תורה ~ייבה שהרי מתיישב עדיין זה ואין ~~ בור ונעשהה~רקע

 ו~יקרו התורה חילקה דלא י~~ל~~ורה~
 מ~ו~

 הבי~ו~ ועפ~~י ~כ~~ל~ בור
 הנ~~ל

 ודו~ק~ הי~ב דבריומתייש~ים

~~~~~
 נמי

 ~א~
 נמי ד~~חייב ל~מואל

 ד~~יד מ~ום טעמא ה~י צ~~~ א~~ט~
 ~לי זרק דאיל~~ה ~~ור קרק~ית ~ל תקלה שם איכא מעשיועם

מר~~
 פטור א~~אי והכ~תות ~כ~ים את ו~לק א~ר ובא ~גג

 ולחיי~
 ~ור מ~ום

 עם ד~יד~יון
 סילו~

 ק~ק~ הוי והכסתות הכרים
 הכלי ~גבי חב~א של היזק זו

וליחיי~
 בשום מש~ע ולא בבור כלים דמיחייב יהודא ל~~ מ~הו

 מקו~
 דחשיב



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

 ~ל ~קלה שם דלאו דכיון ודאי אלא~ור~
 ה~רק~

 אלא ~ור כלל ~~יב לא

הכרי~
 ~שיבא והכס~ות

 ר~
 וא~~~ ~ח~~ מ~ני כתריס

 דגם י~~ל ש~יר
 שם שיה~ דב~ינן סובר א~בטא נמידמ~ייב ~~וא~

 ת~ל~
 זה

 ~~וד~
 הוא ואז

 ~וב~
 לרשותו

 ממש~ בידי~ ~עושה דחשיב דהבלא היזיקא ~מו או השמי~ה~ קלקול~~י
 הי~ב~ודו~ק

~~~~
 שפסק הר~ב~ם דטעם ~~תב שצ~ו ס~ ב~ו~~מ ה~~~~א בביאור ראי~~

~פור~
 הוא ד~ייב חברו ב~מת בפני גדר

 משו~
 דפסק לשטתיה דאזיל

 ה~רה תשלו~י לענין התינח דמ~מ ~~~ע לענ~~ד אבל ד~רמי~ דינא דדאיןכמאן
 דהא ~יי~ אמאי א~רים שהזיקה נזקיה על אבל נאבדה או שנ~נבה ו~~וןעצמה
 ~ליו שש~ירתן מפני אלא ~יחייבי לא נמי עצ~ם~עלים

 ~פור~ משא~~
 דאי ~דר

 ר~~שי~
 הכלב את בו משי~ה הוא וק~~ו ב~מירתה~ מת~ייב ~וא איך גר~י

~פטור
 ו~~~~

 ~אן
 שפ~~

 קלקול דמחמת ~~~ל דאמרן מאי לפי ה~דר~~אבל את רק
 מעשה עביד דקא משום ה~א דמחייב שפיר ני~א בש~י~ה הוא מתחי~ב~~~~ירה

 ~~רה~ ש~~ירת שהואבגדר

~~~

 ב~ריצ~ ד~~יי~ ~רמב~~ם לדעת לי ק~ה היה
 אטמון ק~אדפטר ~כח~ היכי א~כ ה~דר

 בא~
 מ~מת שלא גדר שנפלה כגון בג~~ ד~~וקמינן

 והאדלי~ה
 ~יון ~~~

 ד~י~
 הגד~ הוי תו לגדור לו

 ה~רם מ~יצת ~מו
 ~ייב התםו~~ה שנפרצ~

 מחמ~ ג~מי משו~
 משו~ נמי ית~יב כאן ה~נ ה~דירה חובת

 שפיר ני~א שמירה חיוב ~~מת אלא מ~ייב דלא ד~יון ני~א לדברינו אבלגרמ~~
 ~~~ון~ על ד~~ור~א

 ~מ~~~~ ~פש~דאיך צ~~~ דבלא~~ה שלי~~~א ~~~א~ז מורי לי ~~יב י~~ ~~~ א~
 רק הוא שההיזק כיון ~זיק ~מו ~שוב הגדירה ~ובת

 משום הוא גרמי דחשיב דט~מא צ~~ל ו~~~כ מעשה~ ~~~י ולא ~~שה שלילתמ~מת
 שיא~~ו בזה שגרםיאושו

 הזר~י~
 חשיב ולכך נאסרים אינם אייא~ לא אי דהא

 ~זיק~פי~
 מ~א~~~

 גדר ~נפלה ב~~יא
 של~

 מ~~מעליו ~~די~~ ~~ובת ד~ף ~דלי~ה ~~~ת
 ל~

 ~שיב
 בכ~

 וד~ק~ כלל~ מעשה ע~יד קא דלא ~יון מזיק

~~~~~
 לענ~~~ ~י לענינו

 בחו~רת ראיתי הנה כי זה בנדון ~קירה ~וד נראה
 ב~מוד חש~ל~הו

 ~בתוך להודי~ י~ ב~ם ~זה~~ל~ ~~
 חו~

 אין כזה
אנו

 ~האלקטרוני~~
 עוברי~

 באותה
 המהי~ו~

 אנו הריק בחלל בה~ רגילים שאנו
נישאים

 הסערה~ במהירו~
 בתו~

 הבזק במהירות קופצים אנו האויר
~~ 

 ~אין
 שזרם אלקערי ופעמון ~אמר~ הלז~ ~חומט אנחנו זו~לים ~~ן ~~~ת~ בחו~יכן

 ~ו ~~י~פעילו
 בר~~

 ואפילו ~וצא הפ~מון צל~ול הכפתור ~ל לו~צת ~האצבע
 מ~~קום רב ב~רחק הואאם

 הכפ~ור~
 אנחנו אולם

 ו~ו וחלליו ~ו~יו ~ל א~ ומ~לאיםב~וט מצויי~ ת~יד הרי האל~טרוני~
 ש~כפתור בר~~

 נל~~
 נוצר ~ך וע~~י

 אל~~רונים ובאי~ זור~~י~החבו~
 ו~ורמי~

 הדבר למה החוט~ כל לאורך דחיקה
דומה

~ 
 מיד א~ד מצד מים מוסי~ים א~ מים ~לא לצנור

 נשפכי~
 ממנו

 מי~
 ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~י ~~~~~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 אלה אינם הנשפכים ה~~ים ~~ן ~~אד~ רב יהי~ ארכו אם ואפי~ו ה~ני~צד
 א~ ~י עתה~נו~פו

 ~רויי~ שהיו מאלה רק
 והוא ה~ינור~ ~ל ב~ופו לכן קודם

~~~ן
 ~~ו~

 ה~~~~י~ ~ז~ם
 ה~ובי~ ה~ו~ אור~

 על ~~~י~ אינו
 מ~ירו~

 ~זרימה
 האלק~~ונים~ל

 אל~
 לחן

 הראשונ~~
 הדוחק ~וא מזה ~~קצה

 ג~
 את

 ע~~~ל~ ~זה ש~קצהה~~רונים

~~~~~~~
 ~נ~ ב~ן המתכו~י ~~ו את ל~וון הכפתור ~~בו~ב כי ל~קור יש

 ~~ולתו ~~~~י ~זה לבד ~~וט~קצו~
 ~וש~ ~א~

 חבור הוא
 ו~ור~

 זרםליציר~
 אלק~רונים של ~~סוים מספר זה ~~בוב ~~ ~~וסיף הוא ~רי חד~

 ~תו~~נמצא~
 זו ~תכת

 של~
 היו

 מ~~ זזי~
 הוא סבובו ע~~י אם כי אור ל~~קום

והרי
 ~ו~

 וכן בנ~~ ~מן כ~~ו~~ף
 ~ש~ו~

 ~וא הרי ומכבה שנית ~סבב

~~~~~~~
 השמן ~ן

 ~~נ~
 ~~~ס~ר ואף ~~כ~~~ מ~ום ו~ייב

 האלקטרוני~
 הנ~~~אים

~~ו~
 ~~~פ~ח

 ול~ אור~ ל~רום ~~צ~~~ י~ולי~ אינ~ ~~~~~~
 טפה ל~ו~יף דמי

 ~ב~יר ~~שום דחייב ~דול נר לתוך ~מןא~~
~~~~ 

 ה~פה גם
~~~~~ 

 י~ולה

ל~רו~
 ~~ו ~~יב כאן ~~~א~~~ אור

 ז~
 דשאני ~~~~ ~~~~~~ ו~~ו~ר~ ד~~ור ~~מש ~ושאין מסיי~ רק דחשיב י~ול אינו וזה יכול

 ה~~
 עכ~~פ דאי~א כ~ון

 ק~~ר~~
 ~ז~ ד~~סיי~ אפ~ר וא~~~ ~אור את ~~הוי~ הם ~רק

 ~פי ח~ור
 ו~~~ע~וא~ור~

~~~~~~
 ~~~ל

 ~א~~ורי~ ~ד~רי~
 ~אן ~ד

 הו~
 ~ףוכ~ויו בש~~ האל~~רי דה~ערת

 בידי~ כ~~ל~כ~ ~~י~~ ~~ו~~~
לע~ין ~~ ודאי~ ~ן ואסורות

 י~~ל ~ד~ין ביו~~~ הד~~~
 ה~וברי~ דלדע~

 רק הוא אש ~~ול~ד דאי~ור
מדרבנן

 ל~
 אם ~י ~סרו

 ~כ~~~~
 כ~ו דוקא י~ו ~ל נ~שית ~~ולדה ~כל

 ~ל~נין אף ה~לקטרי אור הולדת ~~שא~~כ וכדומה האבנים מן אשהוצ~ת
 כ~ילו ~~יר ~שיבדאו~ייתא

~~~ 
 ~כל הוא

 אפ~ר ח~~ים ~זירת ~ענין ~~~~~~

ד~כה~~~
 הפוסקים ~~תבו ~~~יכנו כלי ב~~ול אי~ור ~~נין מצינן וכן ~זרו~ לא

 ~בשבת כדי מלמ~לה כנגדו נר ~דולק השל~ן ~~~ ~~~~ו~~י ~לי ליתן~~ותר
 השלחן א~י~יר

 עו~~~ ~ה~לי ונ~~צ~
 ת~ת ~~צ~~ו

 ~נ~
 ~אינו מ~ני הוא והט~ם

 ~~~יכנו ה~לי א~~~~טל
 בידי~

 דאו~ייתא דבמלאכה ו~ף בי~ול~ ~ורה ~ק

 ~~יב ~לא ו~אי ~~ס~~~ב~~~~
 ~~~ש~ ~ל~ ~ור~

 איסור לענין ו~פי~~ה ~ידים
דר~נן

 הקילו~~ו~~
 ~~ביאין היו ג~~ליאל ר~ דבבי~ נ~י ~צינן ~~וליד באי~ור

 ולמחר ~~~יו~~ נקבי~ן ופוקקין יו~~~ ~ע~ב או~ן ו~~~~נ~ן ברזל שלערדיס~אות
 נק~יהן את פותחין נ~נסיןכשאו~חין

 ונ~~צ~
 ~בית

 אל~א מ~~יו~ ~תגמ~
דלא דבכה~~~

 ק~
 עביד

 ~~ע~~
 ת~ש באור וראיתי כאן~ וה~~נ ~רי מ~ש ב~דים

 ~ד~
 ל~~

~~~
 זו ר~יה ~~יא הוא

 ו~סי~
 דשר~~ כך ~~שום

~~~~
 הר~ב~~~

 ~פ~~ד
 כ~~ ה~~~ מהיו~~~

 ~כלי שמ~יאי~ כגון ה~~י~ מן ולא

ז~וכי~
 ~~נ~~ין ~~ים מל~ה

 ~~~~ ~ו~~
 ~ין

 ~~~~ ~~~זו~ ~~ ה~~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~



~ ~ ~ ~ ~
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~  

~ ~
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 ~~~~ ~~~~~ י~~~ק~~~ ב~ וכיו~~לפש~~
 ~ם ~ף א~ור ~~נין

 ת~~~ה ~~י~ הו~

~~
 ~~י~~ה ~~~ילא נעשית ד~הדלקה ואף הז~וכית ~~ ~~~י~ ~~~ ו~~~~ הפשתן

 ו~ש~~~~ו~~
 ~~י אין זה ~~~ין

 ~~ו~~
 לדע~ אף עליו

 ~ש דהו~דת ה~וב~ים

~יו~~
 לא

 ~~דרב~ן~ ~ל~ א~ו~
 ל~נ~~ד רי~ ב~ו~ד~ ו~~

~~~~ 
 דאפ~ר

 ד~~
 ~~י

 מ~נ~ות~י~ן ~~~~~~י~ק~ו~ ~~ ~י מאיליו ~~~~~ר ו~~י~ נקביהן ~~ ~~ו~~ין~כה~~ג
 ~~~ ~~די~ ~~~

 וד~י ~~ג~ר ~הבית ~~ה ~י איסו~ ~ום ~~~א
 ה~ק~~ ו~ל ~לל ~~ורד~א

 ~~רי~
 הו~ בי~~ ~ב~~~

 רק
 ~~ו~

 ~~~י~ ~י~ור
 ל~ר~~כדי

 ~בל
 ~ב~ ~רי~ ~~~ו~

 בו ~ין
 ~~א ~~ופי ~~~א~כ ~י~ו~~ ~ו~

 ~~י ~~סור י~~ל~~יר~י
~~ 

 ב~ה~~ג
 ~~ ר~ ~ו~~ ~הו~

 יה~~ד~~ הנק~ים
 ד~~~~~ ~יו~ ~~~~~~~מתג~~י~

 ~~~ור
 הו~

 ~~ני
~~~ 

 ~בר ~~ול~ד
 קרו~ ~~~

 ~~ל~~~ ~~~~ ~~~~~~ו~
 ~~~~~~ ~~~ה

 דמשו~ נא~~ ~~ ד~~ ~ר~~~~~~
 אי~ור

 ד~~~~ ~ו~~~
 ל~~~~ ~~ן

 ~~~~ד

 ~~~ו~~~~
 ~~וד ~~~י~ ~~ש~ ~~~~ ~~י~ ~~א

~~~~~ ~~~~~ 
 א~רה

 ~~~~~ ~~~~~נ~~שיב~
 ~~~~ו~ ~ו~~ ל~~~~~ ~~י~~ ~קוד~~י~ ~~~קי~ ~~~~~~ ~~ון

 ביו~~~ ~~~ולד~
 ~ת~ר~~ ~~ן ~וא

 ו~~
 ~א ~י

 ~~~ד ~~~~ ~ל~ ~~ו~
~~~~~ ~~~~~ 

ל~י~
 דידן דבנדון ב~~~ב

 ~~ו~
 ~~~ה שהנ~~ו ב~ה~~ג ~~~~ו הד~ר ~~~ף ~ה~ה

 ~ובאה
~~~~~~ ~~~ 

 ~ו~ו ~~~~ה ~~~~כה ~~~י
 ~~ו~~~ ~~וק~~ ~~ו~ דאסו~ ~ו~~~

 נ~א~~~ן
 ל~~י~ ו~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ד

 ה~~~י~י~ ~דברים ~~~~ל ו~~י ~~~~~~~ ~בוי
בפ~ק

 ז~
 י~ב~ר

 ד~~~~~~
 ד~~~ד

~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ואין ~ר~~~~ ו~א

 ~ו~
 ~י~וק

 ~~~~ ~~בין
 הי~רד

 ~~~ ~~~~~ ~ו~ ~~~~~~ ~~~~
 ~יון ה~ו~רלי ~ו

 ד~~~וו~
ה~~ר

~~~ ~~~~~ 
 ~~יה~~

~~~~ ~~ 
 ~~ילה ~י ~וד~~י ~ז~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~ ל~~~~~ נ~~ל ~ה

 ו~~ י~ר~ל~ ~~ולי ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~~ להורו~לי
 א~~~~י

 ~~~י ~ה~~ו~~ ~~~י ז~ ~~
 ר~~~

 ~~ו~ ~יה~ ו~~~~~~~~~ן~
 ב~~~ים בהם י~~~ו ~י

 ~~~רש~~ ~~י י~קב~ו~ ~הו ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~י~~ ב~~~ה~~~~~~~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

 את ו~סו~ר הפותח הכפתור דסבוב שנתבאר
 הזר~

 דבר על ל~קור יש ~טאת~ חייב ~~בת ליה עביד ואי גרמאולא בידי~ מלאכה חשיב
 יו~~ט או שבת בע~ב אותו להעמיד מותר ~ם זיגע~ר ווע~~ק הנ~רא ה~~עורר~שעון
 הכפתור אלסמוך

 ולערו~
 באופן אותו

 כז~
 ~ל אחד ~צה שקושרים

 ~ו~
 בידית

 ה~לצול בשעת המסתו~בהברג
 וא~

 של השני קצהו
 ~ושרי~ ה~ו~

 ~כפתור

 ~חוט מושך אז הצלצול ~~ת ~~תבוא ומידהאלקטרי~
 א~

 ~מדליק והוא הכ~תור
 ~צמה ש~ת ל~נין לדון י~ דשרי נאמר ואם מכבה~או

 א~
 חבור

 ה~ו~
 בכפתור

 מלאכה חש~ב זמן לאחר שיכבהכדי
 דחשיב או מה~~ת~ ~ן ל~שות ואסור בידי~

 ~ד~ב~ן~ אלא א~ור ו~א ~~ארק

~~~

 ~ין הכלים בכל מחיצה ו~ושין ~~~א ק~~כ דף שבת במס~
 מלאי~

 רי~נים ובין
 שלאבש~~ל

 ת~בו~
 חדשי~ חרס בכלי אוסר יוסי ר~ ~דליקה

 מים מלאים
 ול~לכה הדליקה~ את ו~כבין מתבקעין והן האור את ל~בל יכולין שאיןלפי

קיי~~
 ו~בואר ד~ו~~~ כרבנן

 בג~~ ש~
 ~שו~ ~ט~~

 קרא דא~ר
 ל~

 כל ~~~ה
 עשייה~~א~ה

 ~ו~
 ~רי~ גר~~א הא דא~ור

~~~~
 בזה ~קודם בפרק הארכנו

 שהאחרוני~
 שבת דמ~~ זו ~ג~~ תמהו

 זורה אמרינן כי ע~~א ס~ דף ב~~ק במס~ ~שי רב דמ~יק להאסותר
 ל~נין אבל תו~ה אסרה ~חשבת דמלא~ת שבת לענין ~~מ ~ייב מסיי~תוורוח

תשלומין
 גר~~

 חשיב נזקין דלענין דאף אלמא ~~ור~ בנזקין וגר~א הוא ב~למא
 מלא~ה חשיב שבת גבי מ~~מ~רמא ר~

 שבת דשאני משו~
 מ~שב~ דמלא~~

 ~סרה
 מ~~בתו איתעביד והאתורה

 וא~~~
 ש~י~ ~~מא ~א ~אמרינן ה~א מ~~ש

 בז~~~~~~~
 תירוצים

 הרב~
 ב~בד זורה במלאכת דדוקא א~

 הו~
 דאמרינן

הכא
 משו~

 ~~וח סיוע מבלעדי שתעשה אפשר אי הזריה דמלאכת
ול~ך

 א~
 מ~צ~האי ~שי~ ~~מ ~~ילא ~~שית והשאר ~~א~ה מקצת ~ק ~ו~ה ~ה~דם
 זו מלאכה היתה במשכן דגם כיון מלאכה ככו~ה מלאכה

 ר~
 מ~צתה

 להעשות דדרכן מ~א~ות הני משא~~~ האדם~ מ~~~~~~י
~~~ 

 ~צמו האדם ע~~י



~ ~ ~ ~ ~
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~  
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 גר~א ש~ירחשיב
 א~

 כיון נמי ~נ~ד ולפי~ז ממיל~~ גמרן נ~שה
 דדר~

 כבוי
 האד~ ע~י רק הואו~בערה

 ש~מל~כה כיון גרמא ~~יר חשיב לבד
 נע~~

 ממילא
 ~אד~~ ~~י ולא ~שעון~~י

~~~~
 ~ם ~~ת ב~מ~ דאי~א מהא זה חילוק ~ל לסמוך ד~ין ל~יל נתבאר
 יהודא רב~מר

 ~ו~~
 שהרוח וא~~~פ בשבת המדורה כנגד דלת ~דם

מנשב~
 ב~~י ופריך~ הכי~ דעביד אמ~ן ~ביי עלה לייט האור~ את ומב~יר

~סקינן
 אי~ימ~

 ד~ין כיון דהא ד~סר דמאן ~~~~ מ~ויה ברוח
 להב~י~ דר~

 ~רוח
 ~ישא פ~יק ל~ומ~ויה

 ול~
 דמאן מ~~ט ~צויה שאינה ברוח אי ושרי הוא ימות

 ל~ולם ומ~נידשרי~
 ב~ו~

 ~זרו אי בהא ופליגי מצויה
 רו~

 כתב הר~ח ובפי~ לא~ אומצויה ~ינ~ ~~ו מצויה
 ד~עמ~ ~~

 ~~מא חשיב ולא ד~ייב
 ~ו~

 מ~ום

 שבתדש~ני
 ד~לאכ~

 בלבד בזו~ה לאו שבת דשאני כלל~ דה~י אלמ~ עייש~ה~זו~ה מלאכ~ גבי ב~~ק במס~ דאמרו כמו תורה אסרה ~~שבת
 הו~

 דאמרינן
 מל~כות~ הל~ט בכל הוא ג~ול כלל~לא

~~~
 ~דוקא ת~צו~

 דו~י~
 חשיב אז מיד המל~~ה נ~שית גרמתו ש~~~י דזורה

 שה~מר אע~פ מחשבת מלאכת~פיר
 נ~ש~

 מש~~~כ הרו~~ ~~~י ממילא
 ~רמא שפי~ חשיב זמן לאחר המל~~ה שתעשה רק גרם גרמתו ~~~י~~~א

 זמן לאחר אם ~י נעשים אינם ההב~רה או שהכבוי כיון נמי בנ~ד ולפי~~זו~רי~
 ג~מא~ שפ~ר ~~יב הפעמון צלצולבשעת

~~~
 חילוק דמה צ~~~

 איכ~
 בין

 נעשי~ ה~ל~~~ א~
 רק או ~יד

 והא זמן לאח~
 דאשו ~ר~יקיי~~ל

 היכי ש~מה ב~~ק במס~ ~נ~~י וע~ין ~ציו~ משו~
 את לה~ליק חשיכה עם~~ינן

 הנ~ו~
 הול~ת ו~הדלקה

 ונגמר~
 בשבת

 וה~
 הוי

 בשבת~ עצמו הוא הבעי~הכאילו
 ותי~~

 בשבת ב~דים השתא דאדליק ~מ~ן דל~ו
 כ~אן א~א ל~החשב~נן

 ד~דלי~
 אתחיל ו~י ~עיק~א

 ש~~ בע~~
בידים דא~~~י~ כ~אן

 עידנ~ בההו~
 ~י~ה ה~~ל~כה ~ם אף וא~~כ ח~יב~ אי~ור ביה דלית

 ~מרו כ~ילו הוי והא ~רמא ח~יב א~~~י ~תי~ ~ו ש~ה ל~חר אלא מידנ~שית
 ש~תבו מ~צי~ה הוא וק~~ו גרמא~ ולא בידים מלאכה וחשיב ~עשיו עםתיכף
 נ~ו דף ~~ק במס~ה~ו~~

~~~ 
 או ~מה שסוף ~מקום והביאו לאדם כ~תו דאם

 ~ילוק ~ום ש~ין מפני חציו משום ד~שו ~ר~~י דקיי~~ל להלכה חייב לבואצינה
 ~קרבבין

 ד~~
 כאן כ~~ש וא~~~ הדבר~ א~ל ~~ש מק~ב ו~ין ה~ש אצל

 אצל המכבה אתמקרב שהו~
 והלא ג~מא רק חשיב אמאי הא~

 ~ב~
 ~פי חמור

 תורה~ ~סרה מחשבת ד~לאכת שבת דשאני משוםמרציחה

~~~~
 משמ~ ק~~כ~ דף שב~ למ~~ בר~ב~~ן

 היכי ~לא ~בוי גרם שרי דלא
 רקדהוי

 ספ~
 נמי דאפ~ר

 דל~
 ~~~בה

 וכלי~נ~
 כבתה ואם דגמ~

~~תה
 דמש~~

 אבל ס~ק רק ~~וא
 ~שיב מ~~ה דודאי הי~~

 ו~ן ואסור~ להדיאהכבוי גו~ כמק~~
 כ~~

 בשו~~~ אול~ עייש~~ה~ שם הרש~~~א
 ~~ או~ח



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~  

~ ~  ~~~ב סעיף~ל~~ד
 פ~~
 כליאפילו ~דלי~~ ~ין להפ~יק ה~לים בכל מ~יצה ~ועו~ין ~

 לשם ~ש~גיע יתב~עו ~וד~~ מי~ ~לאים ~דשי~ חר~
 דג~~ ~דל~ק~

 ~לשון ~ שכ~ב בי~וי~~~ק ורא~~י מו~~~~~כבוי
 ~~ודאי ~אן ה~ב~~~ ש~ת~ ז~

י~~ק~ו
 ל~

 ד~פ~ר כן הו~יא ~אין יד~~י
 ה~

 דק~~ר
 ~ש~~~

 ~~~ב~~ין מ~ני
 ו~~י~ני ~~~ל~ ל~~בקע~ ~יכולי~היינו

 ~ו~~
 ~~~ן ~ל

 זה ~ל~וןיפה ~ש~~ ~ל~ ~~~~~ ~~~~
~~ 

 הוא ה~~~י
 ~מ~

 כ~ב וכן ה~ור~ ל~ון
 הר~ב~~~

 ז~~ל
~~~~~~ 

מ~~~~
 נר~~ ו~~~ ~יי~~~~~ ~~ד

 ~~~ דל~~ין
 ~~ין י~ל ~דין

 ~ו~ מז~
 ~~י~ה

לד~~
 והר~~ב~~ן הר~ב~א

 ~ד~ין מ~~מ ~בל וד~י מתבק~ים ~הם דנהי משו~
~פק

 ~ו~
 תגי~ אם

 ~ד ~דליקה
~~ 

 ו~~~~~

~~~~~

 ק~~כ דף ~ב~ במ~~ ה~בורי~ ב~~~י
 ו~ה ~ ~~ת~

 ה~ואו~~~ ~כת~
 ~ה ~~חז טלית ~ל~ד~~

 א~~~פ לפו~~ו ש~י ~או~
 ~הו~

 ~יון ~~~ה
 ב~שי~ו~ו מכוין~אי~ו

 לכ~ו~ ז~~
 ~~~ש~~ע

~~~ 
 שא~ור ל~ך ~~~וין

 ו~יןלפוש~ו
 ~ו~

 ~יז~~ר ~~~פוסקים ~~ד
 ד~~

 כ~ם ~ד~~י כי זה
 ~ו~~

 ~~רם
 ~ודאי נר~ה ~~~מ ל~ך~ ~~~וין אפילו ~רי~~וי

 דשרינן ~~וי ~ר~ ~~
 ~ו~

 ~~נין
 ~כבות ~כוין~אי~ו

 אל~
 דבר ~ום ~ו~ה הוא

 ל~~ו~
 ~ך ו~~~י הדליקה ~~ני

ב~
 כ~~י~ ~כ~וי

 ~ו ~ור ~פ~יסת
 מ~~צ~

 מי~ ~ל~י~ ~לים
 ~לי נ~ינ~ ~ו

 הנ~ ~~~ריקן
 ~כו~ן שאי~ו ~א~ו ו~יוצא

 ~ל~ ל~~ו~
 ב~~י אי והלכך לה~ין

 בא ~עושה~~שה
 ממיל~

 אלא ~וי ד~א ד~י ~פי~ ~כבוי
 ~בוי ג~~

 בל~
 מ~כוין

 א~ור ~רם ~~~י א~י~ו ל~ך ~~וין~~י
 ~~~וון ~שאינו ומ~הו ה~ור~ ~~~~~

 ~~יק ~הוי~~~~פ ל~~
 התירו ~~רי ~ר~ ~~י ~~י ~י~~

 ~י~ מל~י~ בכלי~ ל~~ו~
 פ~~~ר ו~וי ויכבו י~~~~ו ~ו~אי~~~~~

 אלא ש~ינו ~יון ~רי ~~~~
 ~ר~

 ואי~ו
מ~וין

 ל~~
 ~כ~ל~

 ~ל~~ד ~~ ~~ואו~~~~~~~~~
 ו~לי~ ד~~~

 ~~ור ד~דברי ~~שה~~~ ~ן גם ~תב
 ~רי ד~אנר~ה

 ~ל~
 ~ ו~תב ~~ז הו~יף ~ך ~~~וין~ ~י~ו ~ם

ו~~~~~
 ~שקין שנו~ן

 ~~~כוין ה~לי~ ~~
 הו~ ל~בו~

 ~אני ה~ם ושרי
 ~ל~

 ~וי

אל~
 ~י~ו ש~ר~ ~יבוי ~רם

 ~ו~~
 הדליקה בגוף ~~~~ה

ל~~ום ~א~ ל~שיגי~ אל~
 ה~י~

 יו~ל לא
 ש~ ל~לו~

 אבל ~א~יו וי~בה
 ~~~י~ ~~~~ת~~~ ~~~~

~~~~~נ~
 ו~~~י ~~~~ה ~אש

 א~ור~ היה ל~ך ~תכוין ~יה ~ם ~~~י~ הי~ ~~
 אין פו~~ים ~אר ~~ד~רי א~ל ~בנו לדב~י~נ~~ל

 נ~~~
 ~ל~ ל~לי~ צריך~ינו א~ אפילו ~לא ~ן

 ש~~~נ~~~ ~~~י ה~ש ל~בות ~מ~כוין
 ב~לית ~~ויו מצד

 ~לא הוי דלאשרי
 כתבו שהרי ~~וי~ ~ר~

 דיני~
 ~פ~~ ומ~~~~ ס~~ אלו

 הלשון
 מת~~השהוא

 ~כו~ן ודאי ~וא אבל ל~~ות ~~ת~וין יר~ה שלא ~די ~טלי~
 ונראה פי~~~~ וב~ו~~ ~תבי ~ל פרק בירו~למי ו~~~ ~רי ואפי~הל~~ות
 ע~י ~י~בה ~ו~אי אינו שהרי הוא רישא פ~יק דל~ו ~~וםדט~~א

~~ 
 ו~וד

 יד ~לא~ר ~בוידהוי
 ל~ הלכ~

 רבנן ביה ~זרו
 ב~קו~

 עכ~~ל~ פסידא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~יון ד~~~~ד ו~~י ~~ה~~~ דנ~~~נר~~
 ו~~ ו~~י ~~~~~ ~הו~

 ~~וין

~~~
 ~מו שפיר ~~יב

 ו~סור ~י~י~ ~~ל~~~
 דה~

 ~דידיה
 ~~~~~ א~

כלי~
 ~~~וי~ הו~ א~ א~~~ה ~~י ~י~ ~~~ים

 ~ה~~~ ~ר~~ ~~~~~ ד~~~פי ~ב~ הדו~ק~ ה~~ר א~ ל~~ו~ ~די
 ~ק דהוי

 ול~ ~ו~ן ~~ל ~~י ~~~~~
 ~סור

~~~ 
 ~ו~~~ ~~ו~ ~~ו~ ב~~~~ ~~~~~י ~~~~ ~~~היכ~

 בו ו~~~~ה
 א~ ~~~~~~

 ~~ר ~~~~ ~~~~~ ~י~~הו~
 ~ד~~ וב~ר~ וש~י~ ~~~~~ ~~י~ ~~י~ ~~ ~~~

 ~~ ~~~נ~ ~~~~~~~
~~~~~ 

 ד~~~~~ ~~~~ ~ר~ה ~~~ר ב~בר~ ~~ר~ ~~~~ ~~~~~
 מ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ י~ ~~~ור~~ול~

 ~ ~קי~~~ ~~~ ~נ~ו ה~ור ~~~ק
~~~ר

 ו~~ ~~ו~~~ ~~ד~~~~ ~~ו~~ ש~~~ ~~
 ~~יו

 י~~~ ש~~
 ~ו~ו

 ~י~ן י~ו~
 ~~~~~~ ה~ו~~ ד~~~~י~י

 ~ו~~~~ ~בוי ד~~~ ש~ ~~י~י~ ~~~~~~ ~~~~ן

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ל~~~
~~~~ ~~~~ 

 ~~~ ~~~ ~כ~~~ ~~~~~~
 ~~~~ה ~~י~ ~~~~~~ה

 ~י~ן ~רי ד~~ י~ר~ד~~~~~~
 קו~~ ~~~ ~~לש~ו~ ה~~ו~~ ד~~

 שהד~יקה
 ד~~~ ~ה~ ~~~~ ~~~ין ~בל ~יי~~~~~ ~הב~~~ ו~~ ~~ה~~י ו~~~~

 ~~~~ו ה~~ר
ב~~

 ~ה ש~~ז ~~~י~ ~~~~~
 י~ו~ ~~ו~

 ~~~דה ~ליה ~י~ן
 ~~~קי~ ה~~~~

 ~~~~ו

 הו~ ~~ה~~~ ~~~ ו~ו~י ~רי~ ~~י~ ~~כ~~~~~~
 ~~י

 ד~~
 ~~ור

~~ ~ ~~~ 
 ה~~ר

 ~~~ ~~~ו~~ו ~~~וין ~~~ו~~~~
 ~ו~~ ~הו~ ~~~קו~ ~~~ ~~ ~~בו~

 ~בר

~~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~שה

 ~~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~
 ~~~ר

 ו~~~~
 ש~י~ו

 ~~~~~ ~~~ב~
~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~פ~ר ו~~י~~~ שר~~ ~~י~ ~~ ~~~~ד~יק
 בד~ת ~~י~ ד~~~~~

 ~ק~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ר~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ה~~~~~א

 ~~ו~~~ קו~י~
 ~~~ ~~י~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ק~~ ~~נ~י~~~~~~~~

 ו~ו~~ק~ ~ק~~~~
 ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י~~~~~~

~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~ 
 ~~~~~ו ~~י~ו ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~

 וה~~~ ~~~יקר~ הו~

~~~
 ר~ ~~ה~~~ ~~~י ~~~ נ~ וה~~~ ~~~י~ ~בי

 ~~~ד~~ ~~~~
 ~ו~~~ ~רוש

 ד~~~~ י~~~~ ~~~~~~~י~~~~
 ד~~

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

 ~ה~ש הי~~ ~~ ~י ~~יו

 ~~~~רב ~~~~~ ~י~~~~~~י~
~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~פ~ר
 ב~~~~~ ה~~ ~~~~

 ~~ו~~~~~~
 הו~ ~~~יק~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~י~~ו

 ה~~~~ה~ ~נ ~~~קרב
 ~~~ ~ה~קר~ ~~~ ה~~י~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

 נ~חר
~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ ~~~י~~ ~~~י~~
 ~~~ב ~~~~ו

 ו~~~~ו ס~~~~ ~~~ו ו~~י~~~ ~~~~~ו~ ~~~ו~ ~~~

 ~~~~~ה~י~~
 ו~~~~ ~~ו

 הו~ ~~~~י~ וה~~~~ ~~~~י~ ~~~~
 רק

 ~~ו~
 ~~מונו

 ו~~
 ר~~ ו~~~~צ~ו~

 ~י~~ב
 ~~~~ה~ ~~

 ה~ו~~
 ~~ ב~~~~

 י~~~ל~ ~ייש~~ה~ ~~~~ ~~~~
 ~ב~ ~~~~~י~~

 ~~~~~~ ~נ~ ~~~~ ~~ ד~~י~ ~ב~
 ~~~ל ~~~~ בי~ים~

ברורה הי~~~
~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ו ~~~ר ~~~ב
 ~~ו~~ ~~ ~~~~קי~ נד~~ ~~

~~~~~~ 
 ~פ~ו

וה~י~~
 ~~~ום

~~~~ 
 ~~ה

~~ 
 ~א~ ~~~~~~ה ~~~~~ ~י~ה

~~~~ 
~~~~ 

 ב~~~
 ל~~ ~~~~~~

 ~מוןיו~נן
~~~ 

 דפ~ר
~~יר ~~~~~~ ה~~ ~ה~~~~ ו~~ ~ה~ ~~~~~~ ~~~~ ר~~~~

 הדל~~ ~ב~~~ ~~~~
 ~~ש

 ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ר~~ ~~~~ ~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  מחייב ~לא כיון דאז לגדיש והוליכתומצויה
 אל~

 ~~רו ש~יר ממונו משום
 וא~~ חציו~ ח~יב בהכי דאף ודאי אלא ~~מון~הכתוב

 כהנ~ל~ קשה

~~~~~
 קפידא ועיקר מעשה ביה ד~~יב ~~ת דש~ני

 הו~ ~קר~
 ~וקא

 שיהי~ הא~ם גוףעל
 נ~

 עיקר דבשעת כיון ולכך איסור~ ~מלאכת
 הוא המלאכהעשית

 נ~
 כלל ~~יב לא

 דל~ וא~ מלאכ~
 שגרם בשעה נח

 וג~ נ~~ שפיר ו~שיב ~יא מלא~ה ל~ו האי מ~מ המלא~הל~שית
 חשיב

 ~מל~כה~~ ש~ע~ה ~לל ~ורם ~ינו~אילו
 לב~וף~~ול~

 לזורק ~מי
 ח~

 דכ~ו
 מ~~

הו~
 נר~ה ל~אורה דלפי~ז ואף כאן~ מש~~כ

 דל~
 הנ~~י קושית כלל קשה

במס~
 ב~~

 בקושתו דהנמ~י די~ל נ~אה מ~מ וכו~~ ב~~ש נרות מדליקין דאיך
 ~ם ~מ~מ~ו~ר

 בתחיל~
 בהי~ר שעשאה ואף ~מורה מלאכה עשה ההדלקה

 כ~ילו חשיב~~מ
 מלאכ~

 ולכך הזמן כל אותה עושה הוא בע~ש שעשאה זו
 משא~~ שפיר~~ריך

 לכך ~רמא אם כי מלאכה כלל עשה לא בתחילה אם
 ל~רמתו שפיר מתי~~ת א~~כ שנעשה מהדכל ~~

 מ~~~
 היא

 מ~יחס~
 ע~~י רק לו

 עיקר שבת ~גבי כיון המו~ר באופן ~~יינו הגרמא בשעת עשיתואופן
 נר~ה ויותר ו~ידוע~ מתבשל שהתבשיל מה על ולא המבשל הא~ם על רק~וא ה~פי~~

לומר
 דא~

 יש נמי הנמ~~י של בתירוצו
 שכב~ שראיחי מחמת אך כהנ~ל~ לפ~

 זורע במלאכת השבת ~בי~~ ~ס~ שליט~א ~רנק מוהרצ~פ ~~און בזה~~מני

 הם ישרים ~י ~הנ~ל הגאון דברי בכל ו~ייש~ה מלכתבו מנעתי ולכן ~~או~
 דא~רו ע~ב ל~ד דף בכתובות הגמ~ מדברי ~י להעיר יש אךודפח~ח~

שם
 הני~

 ~ייבים נכ~ים אחריות אביהם להם
 הנמ~י כ~ע~ נמי מש~~ לשל~

 ~~רי נס~רים הנמ~י ~~ברי זו הבנה לפי כי לה~יר י~ ~וד ~תו~~~ועייש~ה
 שאמרו התוס~ ס~רת נ~ד הם הנמ~י דדברי שכתב סק~א ש~צ בס~~ק~וה~ח

 היא פשו~הו~ברא
 לחל~

 אבן זו~ק בין
 ח~ לזור~

 ודו~ק~ ~ייש~ה

~~~~~~~
 דהנה נ~ל

 לכאור~
 ~בת ~בי דאמרינן כ~א אהאי טובא ל~מוה יש

 רנ~ג ס~ בשו~ע ~מ~ו~ר מהא שרי ~רמא ~א ~אסור הוא~שיה
 קוד~ אפי~ ~ליו או ~חורף בית תנור~ אצל ~~רה להושיב~אסור

 שעושה ההי~ק

 ש~ ו~ת~ א~~~~~עכו~~
 נותן ~אחד דהו~ל משום הטעם ~א בס~ק ~מג~א

הקד~ה
 וא~~

 דהראשון ~אש
 ~~ו~

 הוא גדול תימה ל~אורה ו~נה א~ור~ אבל
 ~בשלמא זהדין

 בעצה ~חילה והיו הם ישראלים שניה~ א~
 א~~

 שפיר חשיב
 הוא השני אם אבל מ~רבנן~ ואסור השני ל~לא~ת ~צת ~מ~יי~הראשון

וא~כ ע~ו~~
 ~יק~

 ~מור ~היתר היא שלאח~~כ ~~ישול ~לאכת
 בכה~~

 ~מי אסור ד~א
מ~ו~

 ל~כו~ם אמ~רה
 על הקדרה את ש~~מי~ זה י~ראל וא~~כ ש~~ כמבוא~

~תנור
 קוד~

 ~היסק
 וי~י~~ אח~כ ה~~ו~ם שיבוא ודאי הוא ~יו~ ואע~~

 עבי~ מי~י ל~ו ה~~רה העמדת ב~עתמ~מ
 מע~יו ש~~י ~~~מא טפי ו~יל

 ~ואש~שה
 ~ו~~

 ~~~ה ~ה~ל~~ה
 מ~א~~ ודאי מ~צ~~ כב~

 ~~חוסר כ~ן
 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~י~~~~ ~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

~~שה
 ההי~~

 ל~קיר~ ד~י ולא העכו~~ם~ ~ל
 ~ת~ ד~~ני דאסור הנחה בלא

~ה~קירה
 ע~~~

 ~~ ~~ אף ואסור ה~~לא~ה ~~ן חלק ~בר היא
 לבסוף~ הונ~ה

 דב~ינן ~~יו~זינן
 דוק~

 ראשונה ~ש~ה ה~קי~ה ש~הא
 לכ~

 ~~~י~ה ~~שום והיי~ו
 הקדרה ~עמדת ~אן מש~~כ ה~לאכה~ ~ן ~לקהיא

 ב~קו~
 הי~~ כל~ם לאו קר

ו~~
 מ~~ש וא~~כ איסור~ בשום ~לל ~ובר ~ינו אח~כ ת~ב~ל לא אם

 ~גר~~~

דקיי~~~
 ד~~י~

~~~~~~~
 נ~~ל היה

 הו~ ~מ~~~~ ד~ו~~ לו~~
 ~כ~~ים ד~זרי ד~זינן ~~~ו

 ~~~ירה עלאיסור
 ל~~ו~~~

 דהא~~יר~ ואף
 ~שי~ו~ בה אין ~צ~~ה

 ק~~ א~ ~י אינ~ ד~יא ~יון~לל
 ~~~ו~~~ ל~~ל~~~ גרמא ~~~ו

 ~~ור~ ו~פי~~ה
 ~וא הקדרה ~ע~~דת ~~~י א~~~~נ

 ~ו~~
 להסק ~~~~כ ה~א ש~~כו~~מ

י~~ה ה~~ו~ ~~
 ~~לא~~ ~~

 ~ק~~ה ~~~~~~ ~~י~ א~~ בישול
 ~~א~~י~ה ~פי ~~~~~

 ל~~ו~~~
 ה~~ג~~א ד~~~~רי ~ל~ד אמנם שבו~~ משו~דא~ו~

 דד~~~ נמי נר~ה ~ן~ ~~~~~~ ל~

ת~~~
 ו~~ ~~~ו~~~~ ~~~י~~ ~מו נ~~י ח~יב דהא ל~דש הם

 נ~~ה
 ד~~~~~

 ד~~ור
 קדר~ו את לה~~יד~ף

 ה~~ו~~~~ ש~
 ~~~~ו

 דב~ה~~~ וא~
 אי~ור ~לל לי~א

~ב~ת
 ל~~ו~~~ ~~~~~ר~

 ו~י~~~~

~~~~
 לו~ר יו~ר נראה

 ד~ר~~~
 ~~~~ה ~~~י ~~למלאכ~~

~~~ 
 ~~ ~ף א~ו~ ~פ~ר

 ~~~א~~ ~~ ~מ~~~~ ~~שו~ ע~ו~~~~ ~~~י אם כי ~~~ית אינה ה~~ל~כה~יק~
~~ו~~~~

 ד~~צ~נן ו~מו ~לאכה~ שפיר ~~יב
 בנ~

 ~~ו~לק
 ~~ו~~~ י ~ ~~ב~

 ד~ין
 ה~ש ~~ו~י ברכת עליו~בר~ין

 ~שו~
 ~שיב ~לא

 וא~ ~י~ו~ ~~מלא~~ ש~~
 ל~שו~ ד~~י וד~י ע~~~~ד~~ו~~

 ~~~כה
 ד~~~~פ ~יון ~י~י~ ~~לא~ת שפיר מיק~י ~~~~מיתה ~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ו~~ר~~ ~~~~

 ~י~~
 ~לא ~~רא

 ~~~~ נ~
 ~ל~ ~ש~~ ל~ ~~~~~ ~~~~~ נ~שי~ ~ה~~לא~ה ~~ה~~ג ~~~א~~כ הנר~~דלק~

 ~~מא
 ~יון~~ל~לא~~~~

 ד~~
 ~~~~~~ ~נ~~ג~ ~~י ~ין לבסוף

 ~~~ל~~ה
 נראה ול~י~~ז~רי~ ~~י~ ~~~~~ ו~~~

 ~אי~~
 ~י~ור

 ~ף ~~~~ ~~~~~~ ל~~ו~ ~~~ו~~ ל~~י~ ~~~~

~~
 ~~~ום ~~~~~י ה~~לא~~ א~ ~ו~ה הוא

 ~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~י~~ ~~~~ ד~~~~~
המלא~ה

 מ~~~~ ~~י ~~~יי~ דאף ~~~צ~~~ ~~~~ר~
 ל~~~א~~ ~~י~~ו

 ~~~ר
 ~י~

 ו~ו~ק~ לאי~ו~ול~

~~~~~~
 ~~~סק קו~ם הקדרה ה~~דת ~אי~~~ גדול ~דוש נל~~~~ד

 דו~~ ~ו~
 ~הוא ~ין א~~ ~~~~ ~~יסק נעשה ~~~~~א~

 י~~~~
 ו~ין

 ~~ו~
 ה~~ד~ ~~א~~~~~ו~~~~

 א~ק~~י ~~ור ~ל ~~~ת קד~ה
 א~~~~ ידל~ ~~ו~

 ל~~~וןרק ~~~~~~ ~ל~~~~~ ~בי~ול ד~לא~ת ~~~י~ ~~י קיל ב~ה~~ג ה~~ון ע~~ימ~צ~ו
 ~~י~ ~ב~~נ~ ~~~~~רי~ ו~ה~~כונ~

 ו~~~~ הזר~ א~ ~הוה
 ~ם

 ~~לא~ה ~לל ~~ן ~ין~ב~וף
 ~~יר ו~רי ~דם ~~~י ה~~~י~

 שריד~ר~א ~~~~רי~ ~ד~~
~~ 

 ~לא
 א~ פ~~ד~~ ~~~קו~

 נ~~~ר
 ד~~

 ~~~י~ ~~~~~~~~ ב~~~~~
 ז~ן ל~~רו~אי

~~~~~ 
 רק ~שיב

 ~ר~~~
 ~אינה ~~ון

 ~~יל~ א~נ~ ~יד~ נ~~י~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 קיכי~~ן הענ~~י~~~~ דבר על הדור גדולי כל כבר ~אריכו זה בכעין כי בזהלהקל
 לאי~ור ~~מיה כ~~ה בזהו~תבו

 וכ~~~~
 נמי שייכא ה~ע~ים רוב

 דידן~בנדון

 הר~~~~~
 לו~ר דיש בזה לי העיר שלי~~~א זלזניק מוהרש~~ז הגאון

 ל~ך גרם בד~ך רק ע~יד דקא דכיון משום דשרי ג~~א דשאניא~ר ~ע~
 בידים כן לע~ות יבוא ש~א ~יישינןלא

 וכ~י~ז הוא~ היכר גופא דהאי משו~
 משא~כ בש~ס~ ~~~~ים כמה~צינן

 העמד~
 ~יון ל~של ~די קד~ה

 דק~
 ~ביד

כדר~
 ו~~~~~ בידי~~ לגומרה גם יבוא ~מא שפיר ~יישינן המלאכה

 דב~ים ~שלחן ~רוך בס~ ראיתי זה ב~נין קצת עיוני~~~~
 המעוררי~

 תמ~ון
 וז~~לגדול

 בסו~
 ~וד~ ~ רנ~ג ס~

 שלנו בתנורים הוא זה היתר דכל
 קיכי~ן ענ~ליש~~~ שקורין ב~פלי~ע~~ס אבל סמיכה הוי התנור עלדההעמדה
 ול~ ענין~ בכל אסור ~ליו הקדירות בהעמדת הוא הבישול~עיקר

 מיב~יא
 מ~~ל דזהו א~~~~ י~יק ~הא~~י ~~~ך על עליה ה~דרה י~מיד ב~צמושהי~ראל
 ו~בריו ע~~~ל~ ~~~~~~ אסור יהודי אינו ~~~י אפי~ אלא ח~את ו~ייבגמור

 הראה וכ~י~~ז חייב~ ~אחרון ד~ק ובפוס~ים בגמ~ הוא מפו~ש דהאתמוהים
 ס~ק שי~~ח ~~~ במחה~~ש ~לי~~~א תפילינסקי שמואל ר~ הרה~~ג גםלי

~~~~~
 כ~ד ס~יף של~~ד ס~ בשו~~ דהנה לעניננו

 כת~
 שאין י~~א ~ המחבר

 לה כשיגי~ שיכבה כדי ~שקין עליו ליתןיכול
 ~~~ות~ וי~~~

 כן ל~שות
 משקיםב~אר

 חו~
 המי~ מן

 וי~ כבוס מ~ום
 ~ב~א ודברי במים א~ילו מתירים

שני~
 כירה ב~וף דידן כגמ~ דקיי~ל שם ~גר~~א וד~ת ~~~ל~ נראים

 ~לי ~נתינ~
 ולא כבוי קי~וב חשיב הנר ~חת ~~י~ בושיש

 נתינת וה~נ ואסור~ גרמ~
 משקי~

 מים של כמחי~ה חשיב נ~י שיכבה כדי ה~ליתעל
 ואסו~

 דבר שאין ~יון
 ד~ת אבל האור~ ובין בינם~~~סיק

 ה~~
 טלית ~ כ~~ג בה~ שלו ב~ו~~ע ז~ל

 כדי ~~האור ~צת רחוק ~שקים ~ליה ליתן מותר אחד מצד האור בהשאחז
 ואע~~~ לש~ ~שי~י~ האורשיכבה

 ~~מ להאור בינם המפסיק דבר ~אן ~אין

 כבר ~שנדלק מה ~לל ~~~ים ~ינ~~~
 אל~

 והוא ייתר מלדלוק האור ש~ונעים
 ~וא דאסר ~~ן דאף ~ש~ה~~צ כתב נ~~ז ס~~ק שם ו~~~שנ~ב ~~~~ל~ מאיליו~בה
 שם כ~ו מדרבנןרק

 ד~
 לענין ~~~ב מ~~ז

 דאדרבה ותמיהנ~ עיי~~ש~ ניצו~ו~
 ~~ה~~

 שבת ~~ו שבת ערב גזרו א~אי דאיל~ה מה~~ת אסור ~~מה דבשבת~שמע
 דאפילוות~ל

 שב~
 אסור לא ע~~~ה

 ~שו~ אל~
 גיקו~ ואנן ~זירה

 ונ~זור
 ~משמע והא מה~ת~ הוא האוסרים דלדעת נראה יותר ולכן ל~זירה~גזירה

 ד~ ~יצ~ במס~ ה~וס~~~ברי
 כ~~ב~

 דה~
 חייב ד~מסת~ק

 ~שו~
 היינו מכ~ה

 ~נר~ אור את מ~ה הוא שמיד מפנידוקא
 לד~~ וא~

 ~~מא נמי הרא~~ש
 כבוי דחשיב ~~~ום הואדאסור

 מ~~
 ~וי ~~~~א ~ק הוי אי אבל גרמא ולא

 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

 וא~אי~רי
 ~~~ ו~~

 ~ום אין ~אי~ו ~~~ב
 נר~ה ~~~פ~י~~ דב~

 די~~~
 ~ש~ני

~~~
 שאינו

 ~~ו~
 ~לא דולק שהוא ~~ור א~ ל~בות ~לל

 ר~
 ~ל ~~~ין

שלא ~~~~~
 י~~~

 בכ~~~~ וא~~~ ה~~ילה א~ר
 ה~~ ~~~י וג~ ~~י~ ~וי ~רמא רק ~ו~~י ו~כ~ ה~ליק~ ~ן הצלה כ~ו רק ~~יב

 ~לילה ~~~~ רק הוא ה~בוי דגרם

 ~~ו~~~
 ~~~ו~~ כבו~ ~י~~~ ~~שי~ ~~~ ~~~י~~ ד~~

~~~~~
 ~~של~א נל~~~~ד

 ~~ה~~ ~~~~
 ל~בו~ ~~ו~ן ~ין דמחלק

 לא ~ו
א~~ר

 ש~~~
 לו~~ר

 ד~~לו~
 שפיר ~~ה~י זה

~~ 
 וא~י~~ דאורייתא~ ל~נין

ל~
 דהא קשיא

 מ~~~~
 ~~~~ר

 ~נ~~~
 שאינו ~~ל די~~ל דנ~אה ~~~וה הוא ~~ה

~ו~ה
~~ 

 ה~~~~~ה
 ~~~~~ ביד~~

 ~~יב הוי ~א
~~~ 

 ~~~ו~ ל~~ אי ~~~~~ה
 ~~~ון ~~י~י ~~י~א ~~~בר ו~~ה~~ג ~ורה~ א~~~ ~~~ש~~ ד~~א~~ שב~~~אנ~
~מש

 ל~
 מ~ני

 ~~~~~ ~ל~
 ~~וי~~ ד~~~~ר

 ~~~א~ה ~~י~ דלא ~יון ~~~לא~ה
 א~~

~~שו~
 ~א ו~א ~~~שבתו

 ק~
 ~~~~~ נ~~י ~רא~ זו ~ב~א ו~פ~~י ~~~~ ~~~ון

 ~ת

 הר~ב~~אד~~י
 שה~י~

 לנ~ול
 ~ד~ ביתו ~~ ~~~יל~

 ~~~~ו~
 וה~~י ~י~ו ~ת

ול~
 א~ור

~~~ 
 הר~~ן ~~~ז י~~~ ~~ד~~ ~~שים

 ~ר~~~
 וד~ריו ~או~ג

 ~~ו~~~
 הרבה

 ~ריך ~הוא ~~פניו~י
 ~~ ל~~ו~

 ~ו ~~~ר ~י~ו
 ל~שו~

 ו~פי~~ז בש~~~ ~לאכה
 ~~א ~~~~~ן שהי~ה צידה ד~י~ר מ~וםני~א

 ~ג~
 הי~ה ~בית ל~וך כניס~ו

 ניצו~ הו~ ה~ל~ ~~יל~ ש~~~~ ב~ה~~~ ~~~~~~ צי~ה~ע~~י
 ~סור לא ~א ~~~ילא

 ד~ל~~~ מ~ו~~~~
 ~~ש~ת

 וב~ה~~~ ~ורה~ ~~ר~
 ד~~~~ה דהא הרשב~~א ~ובר

 הו~מוע~~
 ~~כו~ן ~שא~נו די~א דה~ינו א~~ביה ~~דר

 כדי ~ה ~~ ד~~ לשו~

 ~ם ב~~כון ~~~~~~~ הצבי~~יצו~
 ל~ב~

 א~ר
 לסבר~ ד~~י ~~ה~~~ ה~~ו~~

 ה~~~~
ב~~~~

 בש~ ~~~
 ~~ ~~~~ א~~ ד~~ י~י~ ~~~

 ~~ ל~~י~ שהוא
 ~דבר

 ~~י~
 ב~ין

 ~~רובו~ ~~~יולא
 ~~ן~ וה~~נ

~~~~~~~~ ~~ 
 ~~ן

 ה~~~ ~~~~
 ~א ~א~ ~ו

~~ 
 ~~~בר

 ~ל~
 ~~ה~~ לו~ר

ג~
 ואין ~אוריי~~~ ל~נין

 ד~שי~ ~י~ מל~י~ ~לי~ ד~~ני לו~~
 ~אילו

ה~~
 מ~בה הוא

 א~
 ~זה ~צ~~ו

 ~~ש~~~ הכל~~~ ~~ ~~~~~ ~הו~
 ה~כא

 ~ה~~~
 אם ~י ~~ו~ר ולא ב~לוי~ם

 ק~רו~
 ל~וד האש

 ~כה~~~
 ה~ורה~ מן שפיר אס~ר

 ב~קדבג~~
 כ~~~ ד~

 ~~~א
 ד~וק~ ~ו~~

 ~~לה
 גד~

 אז הדליקה ~ח~ת ~לא
 ל~~ ~~וח~~ב

 ה~~יק~ ~~~~~ ~~ אבל ~~~ו
 וא~~~ ~ם~ ~צ~ו

 ה~~נ
 ~~~~ כא~

ב~ן
 ~~לוי~~~ ~~~י~ ~כלי~ שב~ו~ ~~~~

 די~ וא~
 ל~לק

 ד~אני מ~~~ ק~~
 ה~י~ דמ~~מה~א

 ~בתו~
 ~~ו~~ם אינ~ הם הלא הכלי

 לבק~
 ~~~~~~~ ~~~י ~ת

 נ~~ד דל~~~ן יבין הי~ב ~ה~~י~ן נר~ה מ~~מ ה~~~ לענין דאיירי~~~
~~ת~ר ~~

 כל~
 ~~נ~ ~ו~ר

 ~~~ו~
 ~ה

~~ 
 ילכן ~~~~~~

 נ~~~
 ידאי

 י~ל ואפי~~ה ~~ד~בנן~ א~א אסורלא ~~~~ ~ד~י~~ ~~~
 הוא ~~~~~ ד~י~ו~

~~~ 
 ~~~ שגז~ו ~ד

איסור ~~~~~
 שב~ ב~ר~

 ו~~ ש~~~ א~ו
 יו~ר נראה

 ~~~ לומ~
 ~ל ה~ילוק

 ~דו~~ק~ ה~ור~ ~ן ~לא ~~דר~נן רק ~~~כ הוא~ה~~ג ב~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 בין ~מפסיק דבר ש~ין כיון מים מ~יצת ~~~ו ד~שיב ~מי נראה די~ן
 הדולק הדבר ~ת ל~בות ~~~וין ~א הלא הכא ו~ם ו~נרה~~בה

 ו~~~~~ב~~
 נראה

 אסו~ דב~ב~
 ~מחיצת דחשיב מ~ום ~ן לע~ות

 מ~~
 דק~י~ל

דא~ו~~הנה
 ל~בל הנר ת~ת ~לי נותנין ~נן כיר~ בסו~~

 ני~וצו~
 ולא

 ~~וא ~פני ~יםלתו~ו י~~
 ~~ב~

 ו~ריך
 ב~~

 יוסי ~ר~ סתמא תנן לי~א
דאמר

 דאמר אי~ר ותי~~רא אסור~ לכבוי ~ור~
 מי שבת ב~רב בשבת יוסי ~

~מ~
 ת~~ כלי נו~נין ו~תניא בשבת ~~~נ ~י~א ו~י

 בשבת ניצוצות ל~בל ~נר
 ב~~ש צ~~לואין

 ול~
 ב~בת~ צ~ל ואין מע~ש מ~בה ~הוא ~פני מים לתוכו י~ן

 כבו~ו~ את ~~קרב ~~ני ה~א שאני רבנן תי~א א~ילו אשי רב אמר~לא
 א~ו גזירה משום שבת בע~ב דאסור הוא הגמ~ ד~ונת ותוס~ ר~~י שםוכתבו

 שם ~תב ו~ם~בת~
~~~ 

 שאין מפני שרי מים מלאים ~לים של מ~~צה דדו~א
ה~ים

 מ~בי~
 א~ן הכא אבל ה~לים שיתבקעו עד

 הפ~~
 ומיד לניצוצות ~ים בין

 ~~יצת ~~ון דאסירא מים כ~~יצת ו~וי בכלי ~~נופלותנכ~ות
 וזה ו~רד~ של~

 הרבלשון
 בשו~~ ז~~

 ~ס~ה ~ס~ שלו
 ה~~

 ת~~ הכלי ~~נותן
 ניצוצות בו ל~בל ~נר

 שאר או ~ים ב~לי יהיה~א
 שמקר~ מפני משקי~

 שי~בו ~ניצוצות ~בוי ז~ן
 דברים משני~ בא~ד אלא כבוי לגרום ב~לי~ה ~פילו התירו ולא ~~ה ~י~לומיד
 כלי ~גון ~לי ~~וך המים שיהיואו

 ~ר~
 מ~אי~ ~דשים

 אינם שהם ~~ים
 מ~ב~~ים הם להם האו~ר ו~~~ג~ע ~אור ל~בלי~ולים

 ומכבי~
 האור שנמצא

 אלא אי~ו וה~דם ~מכ~הו~וא
 ~ור~

 אלו ב~לים ~מים ~שנתן שהר~ בעלמא
היו

 הפס~
 המים אין אפי~ או הכלים דופני ד~~ינו להאור ה~~ם ~ין ~~יצה

 שהם אלא ~בר שהודלק ~ה מ~בים המים ~אין בענ~ן שהוא א~א כליבתוך

~ונעי~
 כ~ון יותר מל~רוף האור

 טלי~
 ליתן ~~ותר ~אור בו ~~~זה

 משק~
 ~ל

ה~לי~
 ש~ שכ~יגי~ ה~ור ~ן קצת ~חוק

 ומאיליו יו~ר ל~~וף יוכל לא ~אור
 ~ין ~~~יקים ~כלי דו~ני שאין~אן אב~ י~ב~

 נ~
 שתח~יו ~בכלי למים

 ~~~ ~~בי~ ו~מי~
 ~ת

 זה ל~לי ~ים ל~ן אסור מב~ו~י וא~ילו כבוי~ ~רם נ~רא זה איןהני~וצות
 ש~ל ואע~~פ ~ש~שי~ה יתן שמא~~ירה

 מלא~~
 בה אין מאי~יה בשבת הנ~~ית

איסור
 א~ א~ ~ל~

 ~תחי~ה
 ש~א ~וש~ן ~~~ן ל~~י~~ ס~~~ ~י~י~ נעש~

 ~הכל ל~י מ~ת~שך כן לעשותיבואו
 ~ודעי~

 מלא~ה ~שית איסור
 בשב~

 ולא
 כלל אי~ור שום בזה שאין בדעתו יד~ה כאן אבל בזהי~~ו

 א~
 ~שת~שך

 ~נפיל~ קוד~ ~~י~ שנו~ןכיון
 ע~~ל~ ~ניצו~ות

~~~~~

 לפי~ז
 לכאור~

 עם החוט את ל~בר א~ור בנ~ד נמי ד~~ה נראה
 האלק~ריהכפתור

 א~
 כן ל~שות יבוא דש~א ~גזירה ~~ום ש~ת בערב

~~
 ~מחי~~ ~ד~י ~שום ~אסור ~~בת

 ונרא~ ~~סור~ דקיי~ל ~י~ של
 ד~ף

 יכול עצ~ה דב~~ת ~שום הוא דגזרו ד~ע~א ~~רה סו~פ שב~וס~~רא~ון ל~ירו~
 לבו~

 לי~י
 מ~~~~וי

 יגבי~ אם
 בשעת ה~לי את

 י~~ ~~~ הניצוצות~ נ~י~
 דוקא ד~יינו

 ~~~ ~~~י~~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

 לא דאי ~~וםה~ם
 ה~יצו~ו~ נפיל~ בש~~

 ה~בוי את מזמין הוא כאי~ו ~~יב
קוד~

 ולא בניצוצות הוא הכבוי עי~ר דהא האש ~ת ~הדליק
 ב~ו~

 ~שלה~ת~
~ש~~כ

 א~ש~ ב~~
 ~גם

 ~שו~ א~ו~ ~~ ל~ירו~
 כבוי קירוב ~~יב ~ע~פ

 ~~למא~~רמא ו~~

 נ~א~~~~~
 ~~ ~ל~י ~~ו~ ה~~ דשאני ד~י דלא

 ו~ובר ~ו~ה ~הוא
 א~כא גרמא רק הוי הכלי לתוך מיםדנתי~ת

 למיח~
 שמא ~פיר

 אם כי ב~בת ~בו~ ל~רום יכול שאינו בנ~~ד משא~~כ בשבת~ גם כן לעשות~בוא
ע~~י

 הערכ~
 והא לצלצול או~ו לתקן ב~~ת השעון

 דאסור שפיר ידעי ~ו~~~
 ~ול~ משמיע שהוא מפני ועוד מנא מ~קן דקא משום חדא בשבת ~ןל~שות

וא~
 הוא כונתו ~הא ~ול להשמעת ~לל מ~ון דאינו

~~ 
 להדליק או לכבות ~די

 של~~ח ב~~ כמבואר א~ור קול להשמעת הוא מיוחד כלי דהאי כיוןמ~~מ
ול~ן

 נר~~
 ~~ותר~

~~~~
 ואף האדם ולא המכבה הוא הש~ון כח כאילו דח~יב ה~א דשאני י~~ל
 ~בשב~ הכי עבידאי

 חשיב ~צמה
 ר~

 חשיב ולא השעון לכבוי כמסייע
 דמי האור ל~קום הבאתו ~~י אלא מכבה דלא דכיון לומר ואין ~ר~א~אלא
 ד~שיב מים להבאת ה~עון הבאתהכא

 ודא~~ ל~בות שסופו כיון כ~וי קירו~
 מ~בה השעון ~וף לא ~אן ~א~כ עצ~~ם המים ~חמת הוא שה~בוי מי~ד~אני
 כלל לכבות י~ול א~נו הש~ון ה~את בשעת כאילו ש~יר ו~שיב השעון~ כחאלא
 דנתבאר וכיון למ~בה~ להיות נ~פך הוא זמן לא~ראלא

 דא~
 נ~י מים מחי~ת

 י~~ל מד~בנן אלא א~ורלא
 בו גזרו ו~א ~ים מלאים לכלים דמי דבכה~~~

~~~~~
 אי~~~~

~~~~
 האחרון ~ז~ן אבל ~צלצל~ ~עון ~~~י כבוי ~~רם רק הוא זה כל

 ש~וני~ מיני כמהנתחדשו
 השמעת שום בלי ומדלי~ים מ~בים שהם

קול
 ו~~

 הם ~יו~דים האלו הש~ונים
~~ 

 הכבוי אופן א~ לבאר ו~ננ~ לכך~
 ~שעוני~ ~סוגי א~ד שלוההדלקה

 כמו הוא הש~ון עיניי~ למראה שהיה
 שעות כ~~ד בן הוא שלו המספרי שלוח אלא השעות למראה ה~שוי ר~ילש~ון

 בזה אך בערך~ מ~ל~~ע לשלשה ~~וב ~ואומהלכו
 תלו~

 מורי משאר הוא
 שבהםהשעות

 הלו~
 ה~א השעות והוראת אחד במקום ק~וע תמיד ~ומד הוא

 ה~~זו~ע~י
 לה~ך ובזה הלו~~ ~ל ה~~תובב

 המחו~
 הזמן כל ועומד ~~וע הוא

במקו~
 ואיגו א~ד

 והו~ ~לל~ מ~נ~נ~
 ג~ד י~~ בכוון ת~יד ~ו~ד

~~ 
 ~~ן

 בו ~י~ לוהסמוך
 בליטו~

 תחת הזמן כל מסתובב והלוח שניים~ כ~ו ~ר~ה
 רוצה שאם כגון זה באו~ן ~שו~ והוא השעות~ את ~ורה הוא זה ו~~~י~מ~וג

האד~
 לכבות

 האו~ א~
 הוא אז בלילה הר~יעית בשעה

 נוע~
 ב~~ספר קטן בורג

 שבלו~האר~~
 שהוא זה ו~ורג

 נ~ו~
 ~סתו~~ הלו~ ~תוך

 עם יחד הוא
 אז הרביעית ה~עה ובה~יע הזמן כלהלוח

 הבור~
 ישר בכוון עומד ~זה

 ת~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  ~וא ו~םהמ~וג
 ~וג~

 את בדרכו
 ~ח~

 אך ה~לגל~ מב~י~ות
 מח~~

 ~~הלכו
של החז~

 ז~ ו~~י דרכו את לו ה~~כ~ת הבליטה א~ ~בור~ מסוב~ ה~ו~
 מצב משתנה

 ~ה ~ם זה הם מ~~ו~~ים ש~ם כ~ון האל~~רייםה~וטים
 א~

 הם
 מתנ~~י~

 ואם

 ~~נפרדי~
 ~וא כאשר זה ~ורג הכלל זה מתח~רי~~ הם ~ז ~~זה זה

 פוג~
 ~ז ה~~~ל ~~יט~ ~~~~~~~

 ~~ול~ עוש~ ~ו~
 ~ו

 מדלי~
 ולפ~~~~ ~כבה~ ~ו

 או טו~י~ ~מי~בשנ~
 הכבוי את מסדרים השבת ~חר להיות שחל ביו~~

 ושלש העשרים במספר אחד בורג נו~צים זה~ ב~ו~ן ~ימי~ ל~ניוההד~ק~
 שהוא זו בשעה דהיינו ~~לוחוחצי

 רו~~
 ועוד הימים~ בשני האור ~ת להד~יק

 נועצ~~~ור~
 ועכשו הרבי~~~ ~~~~פר

 ~~~בו~
 ו~~י ו~~ש ~שרים של ~~ה

 אז הראשון הלילה של הר~~~ית הש~ה ו~ש~גיע ~אורידלק
 יכב~

 האור
 ~וזר הואל~~ר וכ~

 ומכב~~ ~~דליק ~לי~~

~~~~~~~
 רא~ונה

 ז~ ש~ו~ ~ה~~~~ נר~~
 ~~ור

 ~שו~ ~ע~~~ א~
גז~ר~

 ~בוא שמא
 לנ~ו~

 ~~ ~ור~
~לל ~י~נ~ לא דה~א ~יון בשבת

 נמי ~~~א ת~~ון אי~ו~ וג~ ~ול~ הש~~ע~ ~שו~
 ל~

 ~דא ה~א~ שייכא
 ~ש~ון ב~וף ~~ל ~יקוןזה דאי~

 אל~
 כ~י ~ש~ון בגוף ~~ולה רק ~ושה

 זה אין ~~ל ל~ו~~~ו~ו להשתמ~
 נמי ~ו~ג נעי~~ ו~~שו~ ~~~~ ~~ון ~ש~~

 ל~
 א~ור

 ~~~י ~~~ישו ~עיקר דכלי ~ק~~ה ~י~~~ ~~ ב~~~ז~~בו~ר
 הוא ~ם א~י~ ~~ל~~ה ג~רמ~קרי ל~ תמי~ פי~ו~

 בחוז~ ~וק~
 ו~כבוי עייש~~ה~ השרוי~~ף

 זה ~~וןע~~~
~~~~ 

 ~~יל ד~~~~ן ~~~ו ~ו~ר ד~ין
 ~א כאילו ד~שי~

 ל~~ו~ נה~~
 ש~יד כיון ה~א ד~אני ~~י~~ ~לאי~ ככ~י~ וח~י~ ז~~ן ל~~ר א~ ~~ל~~~~

 ~ו~ ~~ו~~ ~~~~~~~
 ~~~יל

 ~~~ק~~
 ~י~ף

 ~~ל~~ א~
 בכה~~~ ל~בו~ ~ד~

 ~~י ~~~יר
 ~~ו~ ~בוי ד~שי~ נ~~יו~~ש~

 ודאי נזקין ל~נין ~~יב~יא ולא ה~ור~~ מן וא~ור
ד~~~~~~

 אלא ~~~ש ~~יו ח~יב
 א~

 די~~ל נר~ה ~~~ לע~ין
 שפיר מ~ני דבכ~~~~

 ~ורה ~~רה ~~~~~ ~~~~~~~~~~
 א~ל וצ~~~~ ~דאו~ייתא ~~ור כ~וי ~לי~ש~

 ~~חי~~ ד~י מ~~~ר~~~~~
 ~~בוי ש~יקר ואף ~סור מים ~ל

 ~ו~
 ~~~~ת רק

קי~וב
 ~א~

 אל ~תקרב ש~~~כבה ~~ן ~~~ש ה~י~ ~ל
 ונהניתי ו~~~~~ ה~~

 ~~ר~~ש ~ר~~י ד~רי ~~~~~ ~~~כ~~~יתי
 בחילו~ ג~~~

 כיון וא~~כ ז~~
~~ור דבשב~

 ~ן ל~~~~
 ~~~ילא ~י~ ~מ~י~ת ד~וי ~~ו~

 אף א~ו~
 שב~~ א~ו~~זירה ~~שו~ בע~~~

~~~~~~~
 ד~ ~~יף ר~~~ה ~~

 ~ת~
 ~~ו~~~~~~ ~ ה~~~בר

 מים לי~ן ~ותר
 לכבוי ~ת~וין שאינו כיון ~~ת ~~רב ~ה ש~~~ליקיםב~~~ית

 אל~
 ~הג~~ה ~ר~~א ~~~ז וכ~ב ה~~ן~~ל~~בי~

 ~וי~~~
 ש~י לכ~וי ~~~וין אפי~

 ~~ין המי~ שאין~~~חר
 ח~~ ~ל~

 הוי לא ה~~ן
 נוהגין וכן ~בוי ~ר~ ~ל~

 ש~ ו~~~~~~~ ~כ~~ל~~~~~~~~~~~
 ד~ד~בה ~~~ז ~מה

 דל~ ~~ה~~~~~ ש~ ~וכ~
 שרי

 מתכוין ~ש~ינו~לא
 ל~בו~

 ב~ר~~~~ ועיין ב~תכוין~ ולא
 המפ~שי~ ג~ולי וב~וד
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 ~~פי~ ~ שם הט~ז ד~~~ל ה~ג~~א של זו תי~~ה שפיר מ~ישב הט~~ז דבד~ר~~כ~בו
 דהיינו עכ~~ל~ הכלי~~ יקלקל ולא תיכף יכבה ~ש~ן שי~לה ~א~ר~מתכוין

 ר~ הו~ ל~ב~~ כונ~~שעיק~
 כונתו אם עכ~פ אבל ה~לי קלקול ~ש~ם

 הו~
 רק

 אל~~~ א~ור~ל~~ו~
 יכולים וא~נם מ~וסים הם ש~~ים ~אף

 אלא תיכף לכ~ו~
~ד

 שיכל~
 א~ו~ ~א~י~~~ ~~~ן

 ~מ~נ~~ב ש~~ב ~ה לפי ואף כאן~ ה~~נ

בב~ה~~~
 הוא כוונתו אם א~י~ דשרי הר~~~א דב~י ~ת לקי~ם

 ~פ~~י לכבו~
 ז~~ל ~~ר~~אדב~י

 דלתירו~
 שב~וס~ הראשון

 כי~~ ~ו~~~
 אסור לא

 א~ ~ל~
 נו~ל

ה~~
 להדיא

 ל~ו~
 ~~~~~כ ה~ים

 בנ~ינ~
 ~~~~ בעששי~~ מים

 ~ס~בר ~~~ד
 ~הד~~ כ~~~ ד~שיבו~~י

 ואסור
 לעשו~

 ודו~ק~ שב~~ ב~~ב אף כן

~~~~
 ד~~~א להדיא ~ברי ו~ו~~ דרש~~י אף דהנה ~דול ~דוש עוד נ~~ל

 ~~ו~ מ~~דנתי~~
 בערב אף א~ור ~כלי

~~~ 
 א~ו גזירה משום ~וא

 לו~~~ אפש~ מ~~~~~~
 כל ~לא

 הג~~ לשון דהנה לזה~ ~סכי~י~ ה~~שונ~~
 צ~~ל ואין ~ע~~ש ~~בה ~הוא ~~ני ~י~ ל~ו~ו י~ן ~~ולא הוא כ~רהב~ו~~פ

בש~~
~  כלל נזכר ולא כבויו~~ את ~~ק~ב ~פני 

 שו~
 ד~עם דהו כל ~~ז

 הואהאיסור
 ד~~~~ ~ז~ר~ ~~ו~

 שגם הוה פלא ו~ותר שבת~ א~ו
 ה~י~~

 ז~~ל

 נ~~ינק~
 ~ל~ו~

 ו~ן הג~~
 הר~~~~~

 ז~~ל
 הי~~~ ~ה~~~ בפ~~~

 ליתן ~~ואסיר ~ כתב
 ~~~ב ואפי~ ~יה~~ו~ו

 ~ז~ירו ולא הני~וצות~~ כבוי ~קרב שהוא מפ~י ~~~
כלל

 ה~
 יו~ דמב~יד ~זירה

 באו~ר רא~תי וכן ~שחשכה~ א~ו
 הג~וני~

 למ~~
 ~~~~וני~ ~ו~~~~ ש~ ~ה~~אשבת

 אחד ו~ף זה בענין
 ל~ מה~

 הז~יר
 זו~ גזי~ה~לל

~~~~

 ~~~מא ב~מ~ ~~~~~י ~י~~ הנל~~~ד
 דא~ו~

 ~~ו הוא
 בי~וש~מי ~א~ר~

 שב~ד~ס~
 נו~~ין דאין ב~~ה דמודו ~טע~א ~~~ה ~~~א

~ל ~ר~יי~ ח~~~
 ~~ו~ ~ו~ ב~~~ ~~~

 חטה ~ל של ד~~י~ה
 וח~~

 ~דשה~ ~~ינה חשובה
וכן

 דל~ בה~י~
 יקוב

 ~~ו~ר~ ~~~
 ~נר ~~~~י וי~~נה ~מן וימלאנה ביצה ~ל

בשביל
 א~~רו נמ~ ~~~~~ שתה~

~~ 
 הותחל שלא ~פני הוא דא~ור ד~ע~א

 לתוכו מ~פ~ף אלא ~צמו ~נר ב~וך ~ינו ~הש~ן כיין פי~וש ו~~ה~ ~~הבכל

טי~
 ~ם ו~יין ~דשה~ הד~קה ו~יפה ~י~ה ~ל ~~יב ~יף

 שכת~ בקה~~~
 דש~ת

 היאהירו~ל~י
 ד~~

 ~~~ה ש~ו
 ~ל~

 ע~~~פ הי~ה ה~לאכה דהתחלת ה~כא
 ~היא דאע~פ וסברי אב~~~ ~לי~י ו~~א~בעו~~~

 ~~~~~ ב~~~ מא~לי~ נ~מר~
 ~ע~~ש פעולתו ע~~י ~~ א~~~ו~ר~

 הו~
 גורם

 ~ג~ ל~לאכ~
 ב~בת ~יא ת~ילתה

א~
 וא~~~ ד~~ור~ מודו ב~ה

 י~~ל
 דא~

 על א~~ים טע~~ם נתנו דידן דבג~~~
 ב~צה~ של ש~ופרת א~ם יקוב דלא ב~היא ו~ן ~~י~ של ברחיים ~חינהאיסור
מ~~~

 ו~~ה ~~ה דכל ס~~~ דלא בזה רק הירושל~~י ~ל פלי~י ~לנו ד~מ~ י~ל

 ~~ינה~~קרי
 ~דש~

 ו~ן
 כ~

 וס~רי ו~פה ~~ה
 ~כה~~~ דא~

 הותחל כאילו חשיב
 ~שא~כ מבעו~~י~כבר

 נתינ~
 ~ים

 לתו~
 ~המים ~~לי

 עושי~
 ~עה כל ב~בת
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 ~דש ~בויו~~ה~
 ~לי~~ ל~ ב~~

 כלל
 ב~מ~ דא~רו הא והיינו הירושלמי~ ~~

 שמ~~במפני
 א~

 של טעם כלל ה~כירו ולא ~בויו
 גזיר~

 והיינו
 משו~

 דמש~ה
 ואשמ~ינן וב~ה ב~~ש בה ~~לי~י ~מתניתן סיפא היא~ו

 ה~
 ד~י~א ~שנה

 המל~כהתחילת ד~~
 הי~

 ~אסור~ ב~ה גם ~ודו בשבת

~~~~~
 ~בר לה~עים

 ז~
 ל~ל ~לא~ה ~הלא יותר

 הפירושי~
 ~גמ~ לומר ע~כ

 ~~ש~~ ה~לקה וט~ה ~פה כל ~מ~שיב ב~א הי~וש~מי על פלי~~י~ן
 לאסת~ו~י אתי ~ילמא משום ~וא דאסור ~טעמא שלנו ב~מ~ אמרו א~ך~איל~ה
 ~ט~מא רש~~י ו~תבמיניה

 ~א~ו~
 ~~ת הוא וכן מ~בה משום הוא להסתפק

 כ~ב מ~~מ שם התוס~ ~~עת ואף ביצה~ במס~הרא~~ש
 דכונת ~~פרשי היש~~~

 ~ח~יב ~ברי התו~~ ~ם ~בהא הש~ו~רת כל את יקח שמא ~חיישינן הואה~מ~
 ח~שה ה~לקה חשו~ה וטפה ~פה ~כל אמרינן ו~י ~מור~~בוי

 א~~
 קשה

 שהו~ל~ה עצים של ~אגו~ה~מ~~ש
 דקיי~~ במ~ו~~

 ~~ל
 ע~

 ~א~זה לא ש~דיין
 ואינו לשמטו מותר האשבו

 ~ומ~
 חשיב ~שמן דכל ~שום הנר מן שמן למסיר

כ~ו
 שכב~ ~~

 הדל~ה טפה כל חשיב ד~~ה~ג אמרת אי וא~~כ האור~ בו א~זה
אחרת

 א~אי ה~סתפק וא~כ ~אור בו אחזה כאילו ~שיב דלא ו~אי מסתב~
 סובר דידן ד~מ~ א~ו ~כב~~ משום~ייב

 ד~
 ח~יב השפופרת ~בתוך השמן

 רק פליגי לא ודלמא ב~תים ~פלי~י נימא תיתי מהי~י וא~~כ שבנר~ שמן~מו

 ~בלא~~ה כיון בהא אלא פלי~י ~לא י~~ל נמי מים של ברחיים ואףבהא~
 וא~כ מ~רבנן ~ק הוא הירו~למי ~אסר דמאימ~תבר

 י~~
 שפיר

 ד~~
 ~ידן

 ~שי~ הר~יים לתוך החטים ~נת~נתסובר
 הטחינה הותחלה כבר כאילו

 הת~לה דאי~א היכא ~ש~~כ הח~ים ב~למבעו~~י
 גמור~

 הבבלי גם מו~ה
 ת~י~ת ~ם כאילו ו~אי חשיב השעון ע~~י דכבוי נראה לפי~~ז וא~~כדא~ור~

 וא~ור~ בשבת היאהמלאכה

~~~~
 ה~און ~~ב

 המפורס~
 ~יש לי העיר שליט~~א ח~ל~~פ מוהרי~~מ

 ~מי ~לא עמוק~~ ~ב~א עפ~~י ~ל~יל ההוכ~ה אתל~~ות
 האור בו אחזהשלא לע~

 דמות~
 ~בוי ~עיקר ~יון התם ~שאני לשמ~ו

 הו~
 רק~

 א~~כ פחםעשי~
 ע~

 ה~צים ושאר כלל~ פחם בו עושה אינו שומטו שהוא זה
הלא

 נעשי~ ב~~~~~
 הם

 א~ לפחמי~
 יק~ אם

 ע~
 כבוי~ ~שיב לא ו~כך זה

 כיון השפופרת ~ן שמן במסתפקמשא~~כ
 הוא ה~מן המעטת ע~~י דע~~~~

 את יו~רממהר
 עשי~

 כיון כ~וי~ ש~יר ח~יב ל~ן הנר שבתוך בפתילה הפחם
 היא בפתילה ה~חם עשיתדדרך

 אולם ה~מן~ או הפתילה הוצאת ~~~י תמי~
 גראהל~~~~ד

 ~מ~~
 פ~~ ע~י~ ~~י~ לא

 ש~וא כבוי בה~י א~ כי מלאכה
 כל חשיב אי ~שא~כ הד~ק~ דבר את~~כבה

 טפ~
 ~אילו ~~יב דלא אפשר וגם הד~קה~ ~ניעת ע~~י פחם ~עושה ~שיב~מ~תפק ~~~~ ח~שה~ ה~לקה ו~~ה

 ו~ו~~~ ~עצמה פ~ם שנ~שה כ~ו הוי א~א ~חם ~ושההוא
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 ~~תב ~ ~~ג ד~~ס ח~א ~~בת שביתת
 שבש~~~~

 מ~נה
~~~~ 

 ~~ג
 בש~~~ ל~יו~ ע~פ ש~ל בשנה ~ש~ל ~~~ב~~

 אם
 מות~

 את למכור
 רק~ע~~ש ~~מ~

 ל~תו~
 הירו~~מי מדברי ~ם ו~~יא ב~~ת~ הוא ~קנין ~לות שזמן

הנ~~ל
 ~~ג~

 מלא~ה להת~יל שמותר
 ב~~~~

 ~ליה נגמרת והיא
 בשב~

 ~מ

 ל~~ו~אסו~
 ב~ול

 ~~~ ה~~~ ו~~ ה~~~ל~ ~~ ~י~~ ל~רו~
 ~ם ומדייק

 הר~~~~ם מ~ון~~ם
 מ~~

 ו~~~~ דאורייתא~ באיסור ~ובר ומ~יי~ כן
 תמה

 בשבת א~י~ מלאכה גרם דהא ממנ~ שגבו אלו ודברים וז~ל~ שבי~~שבעל
מו~ר

 משו~
 דכתיב

 כ~ ל~~~
 עשייה מ~~ה

 הו~
 הא ד~~ור

 ואע~פ שר~ גר~~
שמת~לת

 המלאכ~
 ל~עשות

 איסור יהיה דבחול יתכן ואיך ~שב~
 תור~

 אם
 ~~מי ו~יורא בארעא ~ציבא בש~ת להעשות ~מלא~ה שתתחיליגרום

 ע~~~ל~שמיא

~~~~~~~
 עביד דקא דהיכי די~~ל תיובתא לאו ~א משום דאי

~~ 
 ~רמא

 שפיר~רי
 א~

 דלא משום בש~ת
 ח~י~

 ~לל
 מלא~~

 שנתבאר ו~מו
 נתינת ~שא~כ הנמ~~י~ בדעתל~יל

 חטי~
 של לרחיים

 מי~
 הירושל~י דש~ת י~ל

 ~ייב בשבת ה~י ~בד דאי אבה~~~ ~על ה~און ~~~תהיא
 וכן ~ו~ן~ מ~ו~

 ~~ב~ ה~י עבד דאי הירושלמי ~ובר נמי השפופרת לתוך ~מןנ~ינת
 משום ~ייב

~~~~י~
 ~ם א~ור ו~ן

 ~~~~ת או ה~לי לתוך מים בנתינת וכן שב~~ בע~
 י~ל נמי~~ון

 דבשב~
 אסור עצמה

 לעשו~
 ולכן גמור ~בוי ד~~יב משום כן

 באיסור ו~ן שב~~ בערב אףאסור
 מק~

 ~~ל הג~ ~גאון ~יה דאיירי וממכר

מ~~~
 נר~ה

 דב~ דהל~
 אסור עצמה דבשבת הוא פשוט זה

 א~ א~
 מתנה הוא

~ל~
 ל~~ר ~~ ~י הק~ין י~ול

 ~ע~
 כן ל~~ות ~פיר ~~ר ולכך ש~י~ או

 מוהרצ~פ הגא~~~ד עליו שתמה ומה שבת~ ~ערבאף
 פרנ~

 דברי ע~~ ~ליט~א
 וב~~מ פ~~י ~ת~ו~ הא~רוניםגדולי

 וח~ס~
 דב~ב~

 להמשלח ל~ייב ~פ~ר לא
~לי~ות מ~ע~

 משו~
 א~ ~י הכתוב ה~פיד ~לא

 שביתת על
 ~ום אין זו ~ברא לפי וא~כ שובת~~לא ~משל~ וגו~ ה~ד~ גו~

 ~קו~
 מדאו~יי~א לאסור

 ~~רו~
 בע~~ש

 ה~לאכה~~~~יל
 בשב~

 כיון מ~יליה
~~~~~ 

 ~ופו
 שהגאון ראיתי בשבת~ נ~

מח~~~
 ה~דולי~ דברי ~ם והביא בזה ~~~יש עצמו ז~~ל

 ועייש~~ה הנ~ל
 ב~ה~שה~ריך

~~
 ~פריז ז~~ל מ~~ח שבעל וד~י זה

 המד~ ע~
 בזה

 שכת~
 ~מחלל ד~שיב

 מה הוא דאוריי~א דאיסור כיון אחד כלי ~הוא מפני מותר מתחילההיוצר ~~ר~ א~ אמא~ דא~~כ ~~א מלא~ה~ כל ד~ת ~לאו ועובר גמורשבת

 דאמרו ועוד חברה~ לא ~ו חברהלי
 ~ומרה מלאכ~ך ~ל מל~כתך~ כל ו~~ית תע~וד ימים ש~תש~אי דבי~ טעמייהון ומה ~ בירושלמי ש~

 יו~~ מב~ו~
 ~~מייהוןומה

 ד~~~
 וביו~ דה~י ~~~ וביום~ מ~שיך ת~~ה ימי~ ש~ת

 ד~שינן
נמי

 א~~ני~
 ~עמא ~~ה מ~יימין מה

 ~עבו~ ימי~ שש~ ד~~~~
 כל ~עשית
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מל~~ת~~
 בידי~ מל~~ה יעשה ~לא ~י~ ביידן בעו~די

 בשבת
 משא~~

 ~שנ~שית
מ~צמה

 שרי~
 הוא הגמר וגם ההת~לה ד~ם דהיכא המח~~ח כדעת ואם ע~~~ל~

 האי ~דר~י ה~ם מ~ני לא אמאי א~~~ מה~~ת~ ~אסור לב~ש ב~ה ~ודובשבת
 ~שרי הוא גמרה ~רק בשבת ולא המלאכה כל לעשות מותר בע~ש דדוקא~כל~~
 ~סור ~א הירו~למי ~~~ת דאף ~~ו כו~~~ולא

 א~~
 בס~יקא ולפי~ז ~דר~נן~

דבעל
 מ~~~~

 שפיר ~רי מדרבנן אלא אסור דלא דכיון י~ל וממכר מקח ב~נין
 בדרבנן~ ולא ד~ורייתא ~איסורי אם כי ~זרו דלאמשום

~~~
 כעין ~~~כ כתב שבי~~~ש בס~

 פירו~
 זה

 בש~
 המפור~ם הגאון הרב

 ל~עם ~~דגם שם~ ו~~ל שליט~~א ח~ל~~פמוהרי~מ
 של~

 ~פה ~כל הות~ל
אינו

 אל~
 יעשה שמא גזרינן ~פה ~פה יורד שהשמן דכיון ו~~~ל שבות

 כבויו את שמ~רב מפני כירה סו~~פ שאמרו ~ענין בשבת~והוא שתתחילמ~~ה ~~~
 ~~~~~ השיב שלי~~~א פ~נק מוהרצ~~פ ~~און אכן בשבת~ כן יעשה ~מאוח~י~ינן
 בכל הותחל ~לא משום איריאדמאי

 ~פ~
 הא

 א~
 אם איסורא איכא נ~י בהות~ל

 הכי ~ ~~ד ~~ב הירושל~~י ל~ון וע~ד י~ה~ ~מא כדגזרו לנר הש~ן~~ אתיקרב

דיי~
 י~רום שמא ד~זרו הזכיר מדלא ~~~~ו מצד אי~ור הוי ~~~א דלהאי
 כאן אין ראשון דלטעם ~שמע ו~ו~ יש~ח ~~א ~~~א לאידך כדקאמרלהב~רה
 ~~רינן ה~~ה דבפ~~ק ו~וד ~נן~ דינא ~לא~זירה

 דל~ דל~~~
 ברחיים ה~~ה ~ו~חל

 וא~ ~ה~~ט~א~ור
 זה דגם נאמר

~~~~~ 
 כן לעשות יבואו ש~א דחששו ~זירה

 ד~תיר הני ~~ל ~~ש א~~כ~ידים~
 ש~

 ג~רית ל~ינה מים ~ותקין בברייתא
 הירושלמי דכונת לומר נראה ~אמנם בידי~ לע~ות י~וא ש~א חש~ו דלאו~~וג~ר

~~~~~~
 ד~~~ום היינו הותחל שלא מ~ום

 ז~
 ~צד אסור

 שבי~~
~ כ~ים  ובזה 

 של ד~ריו ~ק~תנ~יים
 המח~~

 ד~גור~ ~ירושלמי עפ~~י לחלק
 הת~~ת ש~ם מע~~ש

 א~ור בשבת תתחילה~~לאכה
 מד~וריי~~

 אלא אינה זו דנ~~מ בידן פלגא נ~טינן
 בשגם אלא א~ור דלא כלים שביתתל~נין

 התחל~
 ביום היה פעולתה

 השב~
 אבל

ב~התתילה
 לע~ו~

 ד~יי~ל לדידן וממילא ~ עליה ~וזהרין אין מבעו~~י פ~ולתה
 אם ואף כלל דירושלמי חלוקא האי לן לית כ~ים שביתת ~ל מוזהריןדאין

 בכ~ שרי~ נמי בשבתהותחל
 עכ~~ל~ ~נין

~~~~
 הוא ~לים שביתת דאטו חדא ~ובא קשה זה דלפירוש נראה לענ~~ד
 ינו~~ דל~~ן ~קרא ~פידא כל~ גבי כלל שייכא לא והלא סברא שלדבר

 גם לרבות ת~~~~ו אליכם אמרתי אשר דו~כל מקרא הוא דג~יה~כ לומרו~~~כ
 ש~יתת לרבויי דרשה שום בירושלמי כלל הביאו לא אמאי וא~~ כלים~שביתת
 דלפי~~ז ועוד~לי~~

 מ~וד~ קש~
 ~יה

 פריך לא וא~אי ב~ה שרי מ~~ ועו~
 ועו~ מעש~~ עבדי ~לא וקו~רי בל~י דמיירי ולשנויי שלנו ~~~~~ כ~ובג~~~ ה~~
 נ~אה

 מעשה שפיר עביד קא ר~יי~ד~של~א
 משא~~

 ~פופרת
 ש~

 ביצה
 דלא ~~~תברש~ן מ~נ~ שמ~~ט~

 חשי~
 ~~~~ וא~~ ~עשה~ ע~יד ~א הש~ו~רת כאילו ~לל

 לו~ר
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 ~ובר~הי~ושל~~~
 ~~מ~~כ~ דה~~~

 ~~~~לת
 ~שב~

 אסור
~~ 

 דל~ היכי
 ~ביד קא

 אף הירושל~~י סובר ה~~נ ד~~ש אליבא דידן ~~~~ י~~ף ר~ ד~יבר ו~~ומעשה
 וא~~כ דב~ה~אליבא

 ~י~ מצו~~ קש~
 ו~ו~

 ותו שרי מ~~ט
 ב~~י לש~ויי לי~~

 ~י~ו ד~י~ושלמי כיוןוקוק~י
 ~ילו~ ~ו~~

 ~א~ או מע~ה ~~יד בין זה

~~~
 ~וא כלי~ ~בי~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~~א ~~י ~~ה

 א~~~ ~ה~~~ וא~ו~
 ~~~ילה היו~ר ~ברה א~~מ~י

 ש~ו~ מפ~י ~ות~
 כ~ ~~~ ו~~ ~~~ כלי

 ~ר~~ר~~
 ~וב~ הו~ והרי ~ד~ה הדל~ה הכלי ~~~~ נ~~ה

 ו~אי ~~י~ ~~ית~ ~ל
 שב~ה~~~ ור~י~י ~~~~ כלי ד~~יב מ~ימה~~

 בזה נ~~שה
 ד~~ ני~~~י אמנ~ ~~~~~~ ונ~~~

 ~~ור
 ~ל~

 ~י~~ ~ד~בנן
 ק~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ג~~ו ~לא ~~יר

ד~~
 ~~~ר

 ד~~מ~
 ד~סור

 ~פ~ב בירו~~~~י ב~~ ~ד ~~~כ ~לי~ שבית~ ~שו~ ~ו~
ה~~ד

 נ~~~ ~~
 ~~~~ ~~~י~הון ~ן

 ל~
 ~א~~~ ~שני

 ~~~ייהו
 ~פופר~

 ~ל
 הפ~~

 ~ו
 דל~~~~א ~~~~~מ~ל

 ~ס~ר ל~~~~וקי ~~י ~ל~~ ~~~~~
 שרי~ ~~~~ ~~בית~ ול~~~~

~~~~~~~ 
 ~~~~~~ד

 ~~~~ת~ ~~ דו~~י~ ~ב~~~ קר~ ~~ו~~ידב~~ה ~ת~ ~~~י ד~אי תמוהי~ ה~ הירו~ל~~י ~ברי ~~~~~ר~
 ~קה~~ ו~יי~ ~יי~~~ ~~ובדי

 ~~יינו~~י~~
 ד~~~~ ~י~~ה ו~ה ~ש~~~ ~יד~~ ~~~א~ה י~~~ ~~~

 להכי~ ק~~ ~~י~
ו~~~~~

~~~~~~ 
~~~~~ 

 ו~ית~ ~~תב~ שב~
 ~~יד ~~י ~~~ה ~ירו~~~~י ~ו

 ב~ר~
~~~~~~~~~ 

 ~י~ו~למי ד~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~י~~ לי~ ד~ביד ~י~י מלא~ת~~ ~ל

 ~ל~כ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ו~~י הי~ ~~ו~~ ~~י~ ד~בי~~~~~~~~~
 ~פי~ ~~~~~ו

 ר~~~~ כ~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ם הי~~ ~בל ~~~~ר

 ~~~~~ ~ו~~
 של ~~י ~~~י ~י~ו

י~~~~
 ~~ ~~~ג~ ~~~~~ ~י~ ~~ון

 ~~~~נ
 ו~סור~ ~~י ~בי~~ ~~ ~~וו~ ו~דו~~

 ~~~~ ~ב~~ ~~~ו~~
~~ 

~~~~ 
 ר~~~~ו ~~ ~~~~ ~~י~~י ס~ינ~ ~~י ~~~ד ~ס~

 ~ד~ישה~~יו י~מ~
 ~~~י~ ~ר~

 ב~ו~~ ~~~י~ דה~~~יי~ ונ~~~ ~ו~ ו~~ר
 ~~~ יר~ה

 ~הדי~
 ישר~ל ~ל ~~י~ה ~~ ~~~ ~~ ~~ד~~ ~~~~ ~~~ניה~~~

 ו~~~
 ~ירו~~~י זה לו

הנ~ל
 ו~~

 ~~~י~ו
~~~~ 

 ~ו~ק ~~~ן
 ~ה~וק~ ק~~ן ו~רי ~~~ ~~

 ~~י~י ~~ ~~~~~ ס~
~~~~י~ן

 ו~ו~ ~~~ ~~~ו~ו~
 כ~ור~ה

 ו~~
 ~נ~~~ ל~ל~ ~~~~ כלי~ ~~~י~~ משוה ל~וי ~~יו ~~ש~ילאי~ור ~~~~~ ~~~ ו~י~ ~קו~~י ~~~י ניה ~~קי

 ~~רי~~~~י ~~~~
וזה

 לא ~ה~רו~למי ~~י אל~א ~כ~~~ ~~ז~~~י~ ~~ו~
 ~ל~ ~~~~

 ~~י~ ~בי~~ ~י~ור
 ~~ ו~~~~ ~~~~מו~ ה~~~~~ה א~ ~יש~ שה~~יהי~י

 ד~~רן כ~ו יו~ר ~~אה ~ה
 הירו~ל~~י ד~~ר ~~~~יל~יל

 ~ו~
 ו~~~~ ~~~~~נן~ רק

 ה~~~~און
 ~~ו~רי~~~ ~~~פ~ר~~

 ש~~~ ~~י~~~~חרל~~~
 ~א~ו~ ד~~~~~

 הוא
 ד~~~~ ~זיר~ ~~ו~

יקשה ~~י~~~~ ש~~~ ~~ו
 ב~~ קושי~

 ש~יה~~ש
~~~ 

 בי~ ב~~ור~ ה~ו~ א~ ד~א~יזין
 ה~~וקד

ו~~~~פ
~~~ 

 ~~ים
 ~~~ הר~~

 ה~ו~ ~הן ~~זה
 והוא

 ש~~ ל~~~~ דו~~~
 הו~~ל

 ל~ אי ~~~~~~~ ו~~ה~ ~~הבכל
 ~~א א~ור

 שמן ד~בי י~~~ ~זי~~ מ~ו~
~זרו

 ל~ ו~~~ ~וק~~ ~~ו~ א~י~י ~~ל~~~~ ~~י~ מ~~~~~
 דת~~~ה~ ו~~אי ~ז~ו~

 ~ל ל~יללן
 הרי~~~

 דא~~~י ה~ו~קי~ ~~~דולי ו~וד והר~ב~~ם
 ל~

 כלל ~~~י~ו
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 ל~ו~ מי~ ~נ~~נ~ד~~מ~
 א~ו~ ה~לי

 ב~~ש
 ~~שו~ ~ו~

 שבת~ א~ו גזירה
 להו ~בירי דבא~~ת די~~ל הנ~~ל ה~און הרב ליהגיד

 אח~ ~ע~
 דאסור ד~~מא

 כ~ה ב~~~ס ~צוי ש~~י~~ז וכ~ון הרואים~ ~זירת ~~שום~וא
 פ~מ~~

 לא ל~ן
 להד~א~ אותההז~ירו

~~~
 ועל ראשון ראשון על לה~יב נ~~ל ש~י~~א הגר~~~פ של ה~~יהות שלש
 יקרב אם ~י~ור נ~~י איכא בהו~~ל דאף ~~~ה ~~ה א~רון~אחרון

 נראה הנר~ אל~ש~ן ~~
 ~ל~

 הי~י א~ ~י ~זרו
 דה~מ~

 דאז הפתילה מ~וף בדיל
 ~פי~~יי~ינן

 ~ן לע~ות יבוא שמא
 ב~~~ ג~

 ~יישינן נ~י ~~ים של בר~יים ו~ן
 שהוא~יון

 גו~~ ~~
 ~~צ~~ה ה~~~~ה ~תע~ה

 ו~ד~~
 ~מורקי~וב ~ש~~~~ רנ~~ב~ ב~~ ~~ג~~א

 ה~
 ו~~ ד~~ו~ ~ו~~~ ש~יר י~~י

 ו~ה ~לל~ ~יישינן
 ~ת~~

 ~וד
 ~י~ו~למי~ זו גזי~~ כלל הז~ירו ~א א~~א~דלפי~~ז

 ~~שמ~ ול~~
 ~נן דדינא ליה

 ~~שו~ דא~ נרא~ גזי~ה~ולא
 ~~ו הא

 ~יוב~~
 וכן שלנו ב~~~~ נ~~י ~זינן ~הא

 ~ו~~~~ירו~ל~~י
 ל~ו~ ~~~~ ~י~נין דאין ב~א ~ירה

 דא~ור ד~~~~א ב~~~ש הכלי
 א~ו ע~~ש גזי~ה מ~וםהוא

 ~שב~
 ו~~י~~ה

 ל~
 ואולי ~ג~~~ זו גזי~ה ~לל נזכר

 ו~ו~ ~~ו~~ זה דבר א~לםהיה
 בפ~יקת דא~~כ ~~~~~ ~ל~~י~ ~ו

 מ~~
 לגינה

ובגפ~י~
 נ~י נגזור ו~וג~~ר

 ל~~ו~ י~ו~ ש~~~
 לא דב~א נ~~י נ~א~ ב~~~~ ~ן

 או ~~צ~~ה נ~~ית ש~~לא~ה ~~י~ ~ל ~~יי~ ~א~~~ ~לל ~י~~י~~י
 ל~פופ~~~~~ן ~ו~פ~

 בי~ה של
 ~~~~ בה~

 שההי~ר יתלו לא דש~~א ל~~י~~י
 הו~

~~ח~~
 ~ל~ ~~~~ו~~~ להו ~בי~ דקא

 דאף ~~~בו
 בשב~

 ~~מא ~ק חשיב ~~~~ו
 ~זרוולכן

 איסו~~ ~ה~

 לכ~~~~ ~כ~~~~~~~
 ~י~ה

 ו~~~ ~~~ ~~ ד~~לק~ ~ו~~ ~~~ ~~~~
 ~דלק~ ~~וב~~ב~פופר~

~ייב בשב~ ~~ן בה ~~ו~יף אי ו~פי~~~ ~~~ה
 ~~~ו~

 ~רק כיון מבעיר
 ל~~ול~ ~ו~ ~ור~

 אח~כ ~ל ההדלקה
 ~~~ש וא~~~

 דב~י~ו עפ~~י א~~נ~ ~ר~~א~ רק ד~~יב הוא ~~רושל~~י דד~~ ~~י~~~מחי~~

דלעי~
 ה~~ים ~~~י~~ דב~ה~~ג

 לה~ק~~ ~~י~ ~~~ח~~
 קירוב ח~יב ~ש~~ן ~ל

 וא~ו~~בוי
 ב~ו~ ~~י~ ~~~~ב בש~ת ה~וסף הש~~ן ~אן ה~~נ

 הקוד~ ה~מן

 לתו~ומ~~~~
 ודו~~~ הנר~

~~~~~
 א~ור ב~בת ~בורג דנ~יצת דנתבאר ~יון ד~~~~פ ל~ניננו

 משו~
 ~~~~ה

 א~ לאסו~ דיש נראה ~~~עיר~או
 נראההי~ ולכאור~ ~~ת~ ב~רב גם ה~ר~תו

 לומ~
 ל~~~ו~ דאין

 ~זירות
 חכ~י~

 ~וא ~~ים דדוקא וא~שר לזו~ זו
~א~ור

 מצוי ז~ דכבוי ~~ום בשבת אף ל~~יעבד אתו ליה שרית דאי ~~שו~
 ~מלא~ה ~י~ז~ ולא ~מיד לוו~~זו~~ן

 וג~
 ~~ןהנו~~ות ~~ניצוצו~ כדי ז~ ~כ~וי ~וא רו~ה

 ל~ ה~להב~
 לנו ~אין בנ~~ד ~~ש~~~כ ~תחתיהן~ ~ה י~רפו

 ~~עצ~נו~~ירה לחד~
 כן ל~~ות י~וא ~~~א ל~יח~

 כ~ב ו~עי~~ז בש~~~ ~~
 ה~ב~~

 ל~~י~ז~ לי~~ ~ב~~ ~~~ו~ ~~י ~צ~~ו הנר ל~וך ~~י~ דנ~ינת ~~רהסי~~~
 ~מא
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 אף כן~~~ה
 ב~ב~

 דלא ד~יוןנר~ה א~~נ~ כאן~ וה~~נ ~יי~~~ה ~ינ~י ~הו זהירי ~~~זהר ~~~וה
 נז~~

 לד~~ ~~י~ בין ~ה ~ילוק ה~ו~קים ~~ן ~לל
 לנו אין א~ר

 של זה טעם ו~ם ~זיר~~ ~דא ו~ולה ~עצ~~~ו זה חילוקלעשות
 הרשב~~~

 ז~~ל
 כלל~ו~א ל~

 אל~ ~~ו~קי~
 ~ת~ו

 ~ל~
 ~ייכא דלא ~~פ~ר לדון ישבא~ק~ריא נ~~~ דגבי נראה א~~נם א~ר~ם~ ~~~~ים
 ~או~יית~ ~בוי בי~

 נ~שה ש~ינו מפני
 ו~שיב~חם

 א~ו ~~~ש חכ~ים ד~זרו ~~צינן ולא ~~~כ~~ ~~ ~~~ל~ ר~
 ~ב~

 ~~~ו~ בכבוי ~~~י
 ולא

 ב~~ל~
 ~~~ת~ של

~~~~
 ~~~א ~~~~ב דף ~~ת ~ג~~~ ~וא ~~~~~ת ~בוי ~יי~א דלא ~ה דין

קל~~ד וב~~
~~~~ 

 ל~י כבוי ~ה ד~ייך ~סור ~ן ~ל ~גחלת ~ ~~ ~ש~~י ו~~~ל
 ~~~~~ ~ל ~~לת פחה~~~ושה

 ד~ינו ~בוי בה ~ייך לא
 נ~~~

 ~כ~~~~ פ~ה
 ~~ ד~~~~י~ י~וד~ לר~ ד~ףונ~אה

 ~~~י ו~~~יי~ ב~~ש~~ל~~ג
~~ 

 ~~~~י ב~~~בה
~הוא

~~ 
 מ~~~~ הש~ן~ על או ~נר ~ל

 דוקא היינו
 ה~~~

 פ~ם נ~~ה ד~~~~פ
 אלא זה לתו~לת ~תכון ~~נו ~ם אף ~ייבולכך

 ~~ל פ~ם נ~שהלא ~~ ~~~~~~~ א~ר~ ל~~~ל~
 ~~~~ דל~ ~ודי ~ו~~~ ~~~

 נ~~~ ולפי~~~ ~~ל~כ~~ ~לל

 ~~דה~~~ב~
 ~~ם הנפט או ~ש~~ן

 ~~ו~ ~~יל~ ~ו~ בלי דולקי~
 כיון

 כלל בהו~יי~א דל~
 ~ן לו~ר הוא ~דול ~י~~ה א~~~~ ~~~~ ע~י~

 דה~
 א~~רינן

 ~~~ו~ ~י~~ ~~~~ הש~~ן ~~ן~~~ת~ק
 וכת~ו ~~~בה

 ביצה במ~~ התוס~ ~~~~
 ד~טע~כ~~~~ ~~

 ה~~~ן ~י~ו~ ~~~י מפני הוא
~~~~~~~ 

 ועי~~ז ה~~~ן ~~ן ה~~ילה
 ~כהההוא

 אור א~ ~~~
 הנ~~

 והנה
~~ 

 האור א~ ~~~הה ~הוא דאף י~~~
 ג~~ו~ ~~בוי ~~~~י~ ו~~~~ ~~~~ ~דיין ~שי~ לאמ~~מ

 ~~ם~ עושה אינו אם אף
 ~~~יב ~~~~רואין

 שהוא ~~פ~~ ~~~ ~~~~~
 ~ור~

 ~~~~ה
 ~וד~~ אח~ ש~~ פ~~

~~~ו
 הקדר~ ~~ ב~~י~

 דחייב ה~ור ש~ל
 ~שו~

 שהוא ~~פני ~~~~ל
 ~~~ה~

 יו~ר
 ד~~ינ~ ~אן~ וה~~נ בי~ולהאת

 ל~עת
 הרא~~~

 דט~מא
 ~~~ני הוא כבוי דח~י~

 ו~~~ילהשה~~~ן
 ~גו~ ~~ובי~

 אבל נ~~~~ א~~
 לד~~

 ~~יב לא ~ם התו~~

 מכבה ~~שום ~יי~ ~מ~י וא~כ ~~~א~ ~~ ~י ~~מ~ ~~~ ~ו~~ כ~משו~
 ~ו~~~~ו ~ו~~ ~~~~ר דחיוב~~~~מע

~~~~~ 
 ש~צל~~ג ~לאכה דהא

 הי~
 לר~ ואף

 ב~ש~~~~~ג ~~~ייביהודא
 ~ ש~~ב ע~~א ו~ דף בב~~ה ה~~אירי ~ד~~ ~~~~ מ~~

 ~ב~ ד~בי יהודא לר~~~ואפ~
 ~ליה ~יי~ ~~~~א~ל~~ ~א~~ר

 בי~~~~
 שרי~~~ מיהא

 ~~~~~פ ד~יוןונרא~
~~~~ 

 ~~ל~~ה
~~~~~ 

 ~מ~ום ~ייב ל~~ימר ~פיר
 ד~בנן~ ~~כב~

 ~~ל~משא~~~
 ~ל

~~~~~ 
 דלא

 ~לל ~~וי ~י~ ש~~~~
 אסו~ ול~

 אלא
 מ~~~

 ~~לד~~י~לף
 נר~~ ב~~ ~~

 וד~~
 ~יי~ ~ל~

 ~ייב לו~ר כלל
 ~~ו~

 ו~לא ואמאי מה~~~ גמ~~ ~בוי ~~יב ני~~צי~ ד~בוי ~יר~ ~~ו~~ ד~~~~ועוד ~~ב~~
 ביה ל~תשלהבת

~~~~ 
 ~אן ואין

 ול~ ~~~~ ע~י~
 ~ב~~שכן לכ~וי ~~ל ד~~~

 דל~י~~זו~וד ו~~ו~~~
 ~נ~~י~ ו~~ו~~ה ~גדים~ ~ריפ~

 א~ר
 מה~~~ ליש~רי פ~~ ול~

 בו ~אחז ~~י~ דכב~י ~~~~~~ ו~~~~~לכ~ו~~
 ה~ו~

 ~~ה~~~ ~סור

 ~~~~~ ~~י~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~י~י~ ~י~ ~י~י ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~
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 ~~ רש~~י דכוונת נ~אה
 ש~חל~ מ~ני הפוסקים ש~ר~ו ~מו

 ~~~ת של
 שאיננ~ ~י~ ~ורףאינו

 ז~~ל הרב וז~ל ה~ור~ מ~~ת כלה
 בשו~~~

 שלו
 לכ~ות ~ותר ~בל ~ ה~~~ תק~~יס~

 בתו~
 החרדל

 גחל~
 של

 ~~תכ~
 ~בן או

 ~מ~כת כ~וי ש~יך ~אין לפיני~וקת
 יכבנו לא א~ שא~

 ל~
 י~שה ולא ישרף

 לכ~ו~ו איס~ר אין ~שבת ו~ף~~ם
 ~ל~

 ועי~ ~כ~ל~ סופרי~ ~דב~י
 כתב וכן של~~ד~סו~~ס ~~~~~

 ה~בו~
 בו אין דב~~ת~~ תק~~י ב~מן

 ד~ל כבוי ~~שו~
 ל~מות וחוזר פחם נ~~ה ואינו נ~רף ~אינוד~ר

 שהי~
 שייך אין ~סקתו ~ודם

 לא ז~~ל ר~~~י ד~~~ון ואף ~כ~~ל~ כבויבו
 משמ~

 ~~~~~~ ~ן
 ~~~ל ~ע~~כ

 ~~ה~~~ כבוי ~~~ום ביה דלית מתכת ~ל ~חלת ולפי~~ז ~ן~ול~רש לד~ו~
 ~יינו

 ~איןמפני דוק~
 קשו~~ שלהב~

 אבל בו
 א~

 בו היה
 שלהב~

 ~ייב ~יה
 כבו~ משו~

 את ד~~כבה~יון
 השלהב~

 מני~ו~ות~ גרע דלא

~~~~~~
 ה~רימו~ס ד~בוי ודאי נ~~ל

 בש~~
 או

 ביו~~~
 מן א~ור

 ה~ור~
 משום

 שלהבת ביה דאיתדכיון
 הנפ~ ו~~

 ~~ר
 מ~~~ כל~ ב~

 הלהב
 י~כיל לב~~~ח~~ס ~~~י~י ~~פני ~לא זה דבר כת~~י ולא גמור~ ~כבה ~~י~ל~ן
 בלשון יוד ~מן ב~~~ב שכתב~בדי

 ש~
 דב~~וי ודאות

 ~פרי~~ו~~~
 ~ל

 נפ~
 לא

 ל~~ל~ ~דמי ~שום אדאורייתאעבר
 ~~תכת ~ל

 דל~ משו~
 פחם~ בהו שיי~א

 ~שו~~ת ר~י~י וכן כן~ ~~ינו ודאי נראה ה~~ולענ~~ד
 י~ח~ בי~

 יו~ד ~~לק
 ~ שכתב ק~~כס~

 וא~
 ~ל ג~לת ד~~כבה

 ~תכ~
 דוקא זה פ~ור

 ~אינו ~~תכתשל ~חל~
 שור~

 ~ל~~ת אבל
 עלק~רי~

 ~שום ~יי~ שורף שהוא
 ב~~ת~כבוי

~~~~
 ~~~~ ב~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~

 ~~שום חייב שאינו די~~ל בדעתי ~לה לאור ס~רי ש~ו~את~אחר ~~~נ~ ~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~י~~~
 מכב~

~ 
 ~~קו~~י ~ני פ~ור~~מנם לד~~ה ~~~כ פח~ין לעשות ~בוי ~~ה מ~כחת דלאדכיון
עו~~ד

 די~
 ~ב~ רש~~י וכונת חייב דידןל~~~ס ~~ דידן נידון כמו ~מור ו~ור ד~~לה~ת ~ורה~משום איסו~ ~ו

 ליה דלי~ כיון
 פח~

 ד~ר שוםנתעכל דל~ י~~ שורף אינו
 ~שא~~~

 לבסו~ א~ נכרי~~~ ע~~י ~ףדאו~ייתא ~י~ו~ ~חשש ל~קל ד~ין נראה ~נ~~ד מלאכותי בנרות
 ~וא

 חוז~
 ו~~סתפ~

 לא דמ~~מ ~יון שוב
 ביראים ~~אתי ו~ן עייש~~ה~ ~~~~י~ לעשות ~די שהיה ~ב~שכן ל~בויד~י

 ג~ל~ ~~כ~וי ~ש~ת~
 של

~~ 
 ד~~ל~~ת ~דרבנן ~~~כת ~ל ג~לת וכ~וי מדאורייתא

 ~~ל~כ~כ~ו~
 ~~~~ן

 ל~ ~~י~ ל~ ~~~
 ~י~ה

זהב ~~~~~~ ~~ ~~ ב~~ל~ ~ל~
 ו~ס~

 ~ל כדין ונחשת
 ~ורפי~

 ~~חלי ש~ש~~~~ים
 ע~

 ~תכת ו~ל לכבו~ה

~~
 ~~~~ל~ ~תכ~~~ ב~~לי ~השתמש ~ו~פים דין ~אין ~משכן ~~ינו

~~~~~~~
 שבת בתו~~ ~הנה צ~~~ ~~~ורה

 ד~
 ~~שב~שכן ~ ~תבו ע~~א צ~~ד

 ל~
 היה

כ~וי
 ~ל~

 ר~ויין שי~ו זה ~בוי ע~~י ומת~נין זה ב~בוי פ~מין לעשות
 זה~רים כי במשכן ~יה לא הסממנין יקדיחו שלא ~די וכבוי הצורפין~למלאכת
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~ ~

 ~~אהיו
 ~~ לה~בו~

 וא~~~ ~~~י~~~ ~ו~ר
 ~~ו ~ריכים ~~~י~~ז ~ראה ל~~ו~ה

 ה~~ ו~~~~~ ~~י~ ~דלי~ ~~ ~~ ~~וי ~ש~ב דלאל~~ר
 מ~בה

 ~ו~~
 ~~~י דאז

 ~~~~~~ן ~~~וי~פיר
 ~ה~~

 ב~א~~ה אם ~~~א~~כ ~~~~ ~~~ה
 ~~~ ~י~ כ~~

~~~~~~~~ 
 ו~~ ~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ו~ו

 ~~~~~ ה~~~ן~ ל~ל~~~ ד~~י
 ~~ון ~ר~ה

 ~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ה~~יי ~~~~ד~~~~~
 ו~~ן

 ~ילוק~ום
 ב~~

 ~~ו
~~~~~~ ~~~ 

 או ~~~ד~קו
 ~~ו~ ~~

 ~~~ו ~~~~~פ
~~~~ 

~~ב~
~~~ 

 ~~~~ ~ושה

~
~ 

 ~~~~פ
 דב~

 ~ה
 ~ר~~

 ~~~ו ~~~~
 ~~ ~~~ ~~~~~ דוק~

 ~~~ה ~~י~ו ד~ר

~~~~~ 
 ~~~י~~י ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ו~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~י

 ב~ל ה~~ה~~ון ~~ ~~ב~
 בבי~ור ~י ~ו~~ ~~כ~~ ~ ~~~~~~ות ~~ ~~~~ י~~~ בי~ ~ו~~~

 ~~ד~ו ~~~ ~~ ~~~~י~~י~~~~~
 ~ו~ ~~

 ~~~~~~ת
 ~~קו~ ~~~~~~ ~~~

 הדו~ק

~~~~~
 ~~~~בל ~~ן ~~~ר ~~~ו~י ~ו ~~~ ~~~~ ~ו~ ~~~~~~ו~ ~ו~~ן

 ~~רי~ ב~ו~~~
 ~~ו~ ~~~~ל~ ~~ו~יי~~~~ ~~וי ~~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~ו~~~~

 ~~~~~~~ ~י~~ה
 ~~ר א~~ ~~~~י~ ~~~~ ~י~~ ~~~~י~~~~י~ן

~~~~ ~~ 
 ב~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~י

 ~~~ ~~~~גם
 ~~~ור~ וא~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~~~~ו ~ה

 ~ו~~ר ~~~~ר
 ~~~ ~~~ו~ ~בו~~~יב ~~~ ד~~ו~

 ~~ו
~~~~~~ 

 ש~ון ה~~~~ ב~~ין ~נל
 נ~~ו~ ~~~ ~~~~~

ב~~~~
 ב~~~ ~~~

 ו~~י דקיל ~~~ר ~~~~ו
 ~יון ל~~~יל~ ~~

 ~~~~ ~ש~~ ד~~
 ~ושה ~י~~ ~י~ו~י~ ~~~ו~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ג~~ו~~~ביי

 ~~~ ו~~~~ ~~~
ד~ז~ו

 ~~~~ י~ ו~~~י ~~ן~ ה~~~ ~~~
 ו~~~הו ו~~~~~

~~~~ 
 ל~~ל ~~~~ר ~~ר

 ~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~בפרק
 ~ו~ ~~ ~י ~~~ ~ ~ ~~~

 ב~~ ~~לובן
 ~ו~פ~ ~~

 ב~ ו~~~~ ~~~~~~~
 ~~~ל~ ר~ ~~שי~ ~דא~ ~~~ה ~~~~~ ה~~י~~~ ~~~ר

 ~ל

~~~~
 ~~בו~ו ~~יר ו~א

 ~~ר~~ן~ אנ~

~~
~~ 

 זה
 ר~ הו~

 ~בל ~~וי ~~נ~ן
 ~~ור~

 ~י~לק
 ולכ~ירה ~~~~~ בשב~

 ~~~ןנר~ה
 ~~~ ~~~~~ ~~יר~ ~~~

 ד~~~~ ~~ ~~ירה
 א~ו

 ~~ ~~ ד~ד~ ~~~~ ~בו~ ~~~ ~~ ~י גזרוד~א י~~~ ~~~~ ~ב~
 ~ל~ן ~~~ו~ו

 ~~י~י~~
 ~~~ר

~~~~ 
 ~~~~~~~ בשב~ ~~ ל~בו~יבו~

 ב~ב~~ה
 דב~~ ~~~~

 נר~ה א~~~ם ~לל~ גזרו לא
 ~~י~~ ~בירו~~~~~~ין

 ~~ ~~ ~~ירה
 ~~~~~ה

 ~~~ן א~~~ ~~ה~~~~
 ~~~ו~

 ז~מ~לו~~
 ~~ ~~~~ ~~~ן ד~~~ ולו~ר

 ~~וס~ מ~ברי וג~ ~ה~~ ~~ ~~~ו~ל~~י
 ד~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~יר~~ו~~פ

~~ 
 ~ל גם ~~~י~ ~~ר~

 ש~~י~
 ~~~~~י~ דיו

ופריס~
 ~נו~ה

~~~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~ 
 ד~ז~רה ~נ~ב~ר ~יון ו~פי~~ז זה~ ~ילוק

זו
 ד~~~~

~~~ 
 ~י~ ~~~

 ~~ו
 ~~ א~~~ ~~~~~ה~ ה~~ ~ל~ ~~יי ~ב~ ~ו~~

לנו
~~~ 

 זו בה~~~ה
~~ ~~~~~~~ 

 ~ה ~ית ~~ ~~בון
 אי~ו~

 ד~יריי~א ~~ב~י~

~~~~~~~
 נ~~ה

 ד~~~~~
 ~ב~רה~ נ~~י בה ~י~ כ~י~ בה ~~י~ ~~ון

~~ 
 אי

~~ש~
 ד~א ~ן ~ו~ר

 ו~~די~ ~~י~ ~דל~~
 ו~דו~~ה

 ~ל~
 ~~~~ת
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 פשוט בלא~~ה ו~ם מבעיר~ מ~ו~ חיי~ ה~~דליק וא~י~~ה ~חם ע~ית ~ללבהו
 פתם ~שות כדי אם כי ב~~ש~ן ~יה דלא כבוי דשאני אהדדי כלל תלו דלא~וא

 ר~ הי~~ ~ל~ ~~~ר~~~~~~
 ו~~~~ לב~ל~ כדי

 ~ם לי כך
 הו~

 דבר
 דמתכת נראה לפי~~ז וא~~כ לא~ אופחם שנ~ש~

 א~
 ~~~~~ דאורייתא כבוי בה דלית

 שפי~ ב~~ייכ~
 הר~~ב~~~ פ~~ א~נ~ ~ב~רה~ איסור

 ~~~א ~~~~ש בפי~~ב
 ובהשגות וחייב~~~ מבעיר תולדת זה הרי במים לצרפו ~די הברזל את~~המ~מם
 ו~דר ~פי ד~רפא לאתונא ס~תא ~מו ~~של משים לא ~~ולמה ~ כתבהרא~~ד
 ב~~מ ו~יי~~שקמי~~~

 ~לא חייב דאי~ו דסובר ה~אב~~ד בדעת דמפרשי ו~לח~~~
 כבוי שאין למעלה ~ירשתי ~ו~~שר ~ היראים כתב וכן בלבד~ ~בשל~שום

~ל~
 בשל

~~ 
 אין ~ך

 הב~ר~
 לדעת דל~~מ נר~ה לכ~ו~ה וא~~כ ע~~~~ בשל אלא

 דלית~ ודאי והיר~ים~ראב~~ד
 הר~ב~~ם לד~ת אף אלא הבערה דין כלל ה~א

 ~~~~~~ ~~ כ~ ~~~י~ ~ל~ י~~~~י
~~~ 

 בנ~~ ~~~~~ ל~~~
 ~~ית

~~~ 

צרו~
 ~לל~

~~~~
 ~ל ג~לת ה~~כבה ~~~ל ~ ב~~ב ~רמב~ם שם כתב עוד ד~נה נראה
 נתכוין ואם פטורמתכת

 ~ו~ים הברזל לוטש~ שכן ~יי~ לצר~
 לחס~ ~די במים ~ותו ו~כבים ~חלת שיעשה עד ~ברזל~ת מ~מי~

 ~ה~ושה ל~רף וזהו
 והוא ~יי~אותו

 ובלח~~~ בה~גו~ ו~יי~~ ~כבה~~ ~ולד~
 דמל~~ת ~~~ז ~כ~ב

הצירו~
 ל~~ל אנן במש~ן דאינה ו~יון במשכן אינה

 ל~יל~
 ו~~~מ מקום~ ~ום ~ה

סובר
 הר~ב~~

 ב~זל שלוטשי ד~יון
 וא~~כ ~ייש~~~ מ~ב~ נמי ~~י~ כן עושי~

 תולדת על גם א~~כ לצרף ~די ~ם ~י מב~יר חשיב ד~א נ~מר דאםצ~~ע
 ~רי~ הי~~בעיר

 ~ו~~י ~כן ~~י לו~ר הר~~~~ם
 ~ב~ז~

 ~~ו ~~י~~
 בין כלל מ~קינן ~לא בהבערה ולא כ~וי גבי א~ ~י ט~~א להאי כלל~עינן ~~~

 שלגחלת
 ע~

 חמום ~אפו~י ~יינו ב~~ים ~~~פ~ כדי דוקא דמצריך והא למתכת~
~לא

 ל~ור~
 וא~~ מקלקל~ רק ~חשיב

 ל~נאת היא ~~וט ~ה~לקת בנ~ד
 קצת אבל ~מור~ מבעיר ~~יר~שיב ~ור~

 דוח~
 רק היא ~ר~~~ם כונת ~אי ~וא

 תועלת ~יזו הברזל את המחמם לכ~וב ~ריך הי~ כלל לצורך שלאלא~וקי
 וצ~~ע~ ל~רפו כדי דוקא מ~ריךואמאי

~~~
 הי~ה לא והלא וכדו~ה או~לין ה~~רת על ~ייב ~~~י צ~~~ דלכאורה נ~~ל
 וע~~~ ב~~~כן~ אוכלין הבערת~לל

 ~~~ל
 משו~

 ~ברא דאין
 ל~ל~

 הבערת ב~ן
 או~לין או וש~ן~~ים

 ~יו~
 ~~~ע דל~~ נ~~~ וא~ לא~ או ל~איר ~די במ~כן הבערה היתה אםל~סתפק י~ ~דיין ~בל זו~ הב~רה ~~~י לבשל א~~ר ד~כ~~פ

 ועי~ן ו~ו~ ~~ירא שהוא מ~ני הנר א~ ב~~בה דפו~ר ר~שלדעת
 בתו~

 ~~ת

ד~
 שכתבו ע~~א צ~~ד

 ה~~~
 ~~שות כדי א~ כי היה לא ~~משכן ד~בוי ~שום

~~~
 המדליק ו~~כ

 נ~
 ~י~ה ש~מש~ן ל~בערה ~מי לא והא חייב א~~אי בשבת

~די
 דאין ~שום או ב~שכן היתה להאיר דגם או לו~~ר ו~~~כ~ ל~איר~ ול~ ל~~~
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~ום
 ~בר~

 שא~שר בכה~~ג אם כי מ~~יר חשיב דלא די~~ל נ~~ל וא~~כ ב~~~ ל~לק

לאפו~
 ~~א~~כ וחומו ~~ורו ליהנות ~ו באש ולבשל

 ~מו~
 כדי רק שהוא ברזל

 א~תולרכך
 ~וב~ ב~~

 ו~רמב~~ם בישול ~~א מב~יר ~לל ח~יב דלא הראב~~ד
 מבעיר ~ולדות נמי חשיב הברזל לוטשי עושין ~~ן ~יון ד~~~מ~ובר

 ומ~ב~
 ~הו~~כ~~~

 ב~~~ם ~~~א~~~ לצרף~ ~די ~~~ה
 ב~ז~

 שפיר ~~~יר ~די
 י~~~

 ~~כו~~ע
 לפי~~ז וא~~כ בתורה~ הא~~ור אש תבערו דלא לאו והיינו ~~~ור ~בעירחשיב

~כה~~~
 חשיב דנ~~ד

 מבעי~
 ל~ו~~~~ גמור

~~~~~
 ~~ן ~י~ ~כ~~~ג אם ~י ~ב~יר חשיב דלא ה~ברא ~~~ד י~~ל ~דיין
דבר

 שהו~
 בלשון ל~רותו י~ ~~ז ה~ש ~~~מת ונ~רף ~~ה

 מב~י~
 כמו

 לא האור מ~מת ~לל כלה ה~וט שאין כאן מש~~~כ כר~~ או שדה איש יבע~~י
 שום ואין מבעי~~חשיב

 חילו~
 של או ~~ת~ות~ הוא החוט א~ בין

 צמ~
 ~יון ג~ן

 תורה ק~ל ב~~חון זו סברא ~איתי ו~ן ונ~~ף~ ~לה ~איננו ~ואות עינינו~~~~~פ

 ~~ חובר~ ג~~נ~
 ב~~

 מ~~~נו כזו ד~ה ~~ש לנו א~~ר ~~י נ~נ~~ד ~~~נםז~~~ל~ ~~קו~נ~ יהו~~ ~~ ה~~ון ~ל ל~פר ה~רוף ק~נטרס
 ו~יי~

 ה~לל~ם ב~~~~
 ~~~~~השהביאו

 לד~ו~ ~נ~ ד~~ן פו~קי~
 ~~צ~~נו קר~י ~לל

 וא~
 הר~ב~~ן על

 לא בפ~וק ת~אבפר~
 לב~~ יוכ~

 לנו דאין וכתב הגרשוני ב~י~ ~ליו ~~~ה
 לבדו~

 ו~~ ~עצמנו~~~ו~י~
 ד~~~~פ כיון ~ראה

 חו~
 זה

 אע~~~
 ~~~מ כלה אינו שהוא

 י~ול ~הוא ש~מו~~ון
 הו~

 ~~יב אחרים דב~ים ולשרוף ל~לות
 שפי~

 הב~רת

~~~
 ב~~ה~~~~ו~ ו~~

 ב~וך
 ~הי~ הז~וכי~

 ~~~מ ~~בער א~נו מ~ו~~~ן ריקה

 א~ לב~ר הוא י~ול ~~~ו ש~וא ~~~ו~יון
 יו~יאנו ~ק

 שפיר ~~י~ ל~ו~

 ב~ו~ אד~ י~~ ~~ ~י ~~ו~~~י~ ~~~~~ לי נ~ד~ ו~~ אש~~ב~~~
 ~ל זה

 לא ~ם ~ף ~~אירה~~נורה
 ~כני~

 ויו~ל י~וה ~ומצן זה ע~~י
 ג~

 ~ת לה~ית

~~~~
 ב~~~

 ~~ ~~~~~ ו~~
~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~מ~~ן
~~~~ 

 ~~ין נ~ה
~~~~ 

ב~~
 ~ג~ ~~~ו~

 הסממני~ לבי~ול אם ~י כונתם הי~ה לא ב~~~~ן
 לכלות ו~א

 ה~~י~~~
 ~~ ~פיר ~ל ול~ן

 ~כה~~~ אף ~~בעיר
 ו~~ כלה~ שאינו

 ל~בוי ד~~י
 ~~קר היתה~~ם

 ל~~ות כדי ~ונת~
 פח~

 מ~כת~ כבוי משא~כ

~~~~
 נרא~

 דאיל~~~ה
 ק~~

 הרמב~~ם ~~~ב איך
 ח~~ו~

 ~ול~ת לצ~ף כדי ~~זל
 כלה ~ינו ~וא והלא~~~~יר

 ל~ וא~~~
 ~לל עליו חל

 לו~ר וא~ן ~ב~יר~ ש~

 ברזל ליבוןד~אני
 ~הו~

 ~יון האור מ~~ת ~~עט כלה
 שהו~

 קשור
~~ 

 י~וד

 ~דאה~מוצ~~
 ~~~ו~ ד~~~~~~

 שהוא בשעה אדרבה אלא כלל אותו מ~לה א~נו קל

~~
 ~וא

 ש~תבו והג~~~ז והמג~~א הל~וש דלדעת ועוד החו~~ ~~~מ~ ק~~ מתנפ~

 ~ו~ ב~ת~~ ~~~~ ~ו~ ~~יי~ דל~~~~מ~
 אם כי כבוי ~~יב דלא ~~ום

~שהוא
 ב~~ מונ~

 ~כל~ון
 מ~מ~

 מתכ~ משא~~ שריפה
 אלמא ~לה אינו שבלא~ה

דחי~~ו~
 ~ח~~ת ~לה אינו ברזל

 חו~
 אינו עצמו ~הוא כיון ו~~~כ ~~מו

 כ~~
~~מת

 ~ו~
 שלו

~~~~ 
 על גם

 ז~ ~~
 חל לא

 ~~ב~י~ ש~
 כלל ד~~י ולא

 לא~
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 מ~ום או בכך ל~לק דאין ~~~ו~במ~כן~
~~~~~~ 

 ד~ן כיון
 הו~

 ח~יב הצורפין ~רך

ש~י~
 ~ל דרך הוא שכן ~אן כ~~ש א~~~ כבוי גבי כמו ~בעיר

 להדלי~ העול~
 ז~~ו~

 ל~~יר
 נר~~

 ~~פ~ר
 דג~

 ~ר~ב~~ד
 דבנ~~ מו~~ ז~~

 מב~יר ~~יב

ג~ו~
 וצ~~ע~

~~~~~
 שהיו שב~שכן להבערה ~מי לא ד~כ~~פ כיון נראה

 הדלקת דברים~ שני ב~

 ~כן ~נש~~~ ~ב~ ~לוי וגם~~~
 ~~מב~~~ ~ל~

 דין
 ו~וא לשתי~~ הבער~

~הב~רה
 עצמו מב~יר ח~~ב ~ליון נ~~ ~~ דאי~

 בי~
 או להת~~ם או לב~ל

 ~~ו~ משא~~~ל~איר~
 ~~יב לחוד ה~ל~ה אם כי בו ד~ין ברזל

 ר~
 תו~דת

 ש~ת ~~ישב מדרשא ~בי מ~י~ו~יו באחד ~לי~~~א ~ורי א~ר ~כ~י~ז~~~י~~

~רמב~~~
 ~הוא ~מור דבונה ~ובר דרבנו והוא ותל~ותיה~ בונה מלאכת ב~נ~ן

 דברי~ ~ני ביה ~אית היכי דוקא היינואב
 נפרדים דברים לו~ח ~הוא חדא

 ~ו~ ~~~ ועו~~ו~דב~~
 ו~ו~ א~~~

 ~ו~~ ה~~ א~ ~~~~~כ ~הל~ ~ו~ה שהוא

ר~
 ה~לה ובזה א~~ ולא תולדה רק ח~י~ מהם א~ד

 ישו~
 הת~~יהות לכל ~ספיק

 ~כלים בנין ~אין דהא ~סובר והוא ב~לי~~ בנין בענין רבנו בדעתוהדק~וקים
~יינו

 רפ~יים ~~לי~ דוק~
 דלי~

 ~הו
 ל~ ~ל~

 ~~ל ~שית
 ~שא~~~~~ד~ ~~ו~ ~~ו~י~ ~ינ~ ו~~

 תולדת שפיר ~שיב זכוכיח בכלי ~נפ~ אפי~ או ר~וי שאינו כלי ~ושה
 ~~וןבונה

 מקב~ שהו~
 ~~~~ב ממגבן הוא וק~~ו א~ד גוף ועו~ה ~לק אל ~לק

 ~ונ~ ~~~שו~
 ו~ו~~ק~ ~מ~קי~~ דבר עו~ה ~הוא ~~ן ו~ש

~~~~~~~
 ~לפי~~ז נ~אה

 להערי~ א~ו~
 ה~עון את

 בשבת להדליק כדי ~~~~~

 בשע~א~
 קצת דו~ה דלכאורה ואף כבר~ דולקת שה~נורה

~דו~
 ~ה

 ~~~ין ר~~ה ~~~ ~ד~~~ ל~~~
 מ~~~~ שרי~ השמן הדל~ת קו~ם ב~~~ש ~כל~לתוך מי~ דנ~ינת ~~ו~ז ~~ם ~בוי גר~

 כבוי גרם כלל דמי דלא נראה

~וד~
 הדלקה ל~רם ה~לקה

 הלא ~ה~א ו~וד להמ~יין~ כמובן הכבוי קו~~
אסור ע~~~

 ל~~ו~ ~~ב~
 את

 ~~ ~~ו~~
 י~~ה שאז כיון דולק ~הוא ב~~ה

 כ~וי ~~ול~
 זו גז~רה גזרינן לא מתכת של ~חלת כבוי דלענין ואף ~בוי~ קירוב משוםו~~ור
 ש~ת ~~ודע~~ש

 ל~ מ~~
 דא~ ועו~ בכ~~ תקנה ~הוי

 כתב ~~~~ו ~בוי לענין
~~~~א

 ~~ו~~~
 בה~הו~יו הר~~~א ~~~~י~ו דכיון ר~~~ה

 ~ל~ ~~~
 ~כ~ ~~~ל

 ודו~~~~עייש~~ה

~~~~
 לי נראה

 דלכ~
 גזרו דלא די~~ל משום היתר בו נהגו

 אי~ו~
 בנ~ינת

 בע~~~ ~~לי לתוךמים
 ~מה כלל ~ינ~ר דלא מ~ום א~ ~י שבת אטו

 נותן הוא ~לכך א~רינן אלא א~ור~ דבשבת משום הוא ~ע~~ש ~ן ~ושה~~וא
 ~הוא מפני עכשו המ~םאת

 ח~
 שלא

 שו~ ישר~
 ול~ן הניצו~ות ~חמת דבר

 כן ל~~ות י~א ~~א ~~י~ת~י~י~ן
 ~~~~ ~ז~ בנ~~~ מ~א~~ ב~ב~~ ג~

 ~הוא מה
 ~צמו דבשבת מינכר בע~ש כן~ו~ה

 אסו~
 ח~ש~ שום כאן אין ממילא כן לעשות

~ו~
 מה ד~~י ~ראה

 ש~והני~
 ~ם כי מלאכ~ ~ר~ שרי דלא הרמ~א ~דעת



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~

 נרא~ ~~ידא~ב~~~ו~
 איזה מ~מת ש~~א שפיר חיי~ינן כבוי ב~רם דבשלמא די~ל

 יבואפסידא
 ג~ ל~~ו~

 וסוב~ ~ועה ש~וא ~ה לפי בש~ת
 לתוך מי~ דנתינ~

 ל~ה~לי
 ~~ש כבוי קירוב ולא גר~א ~~ ~י ~שיב

 מ~~~~~
 דלא הדלקה ל~נין

~~~~~~
 ~~ל ~יה

 ~~יד~ ~~קו~
 נמי ואפשר וצ~ע~ לחלק~ ויש כלל למי~ש ליכא

 ~נו~~ו~~ני~וצו~
 ~ן

 ~ש~ב~
 חשיב

 ~ור~ין שהן ~~ני פסיד~ מקו~ שפי~
 שתחתיהן~ מהכל

~~~
 ובס~ ר~~~ו ~~ ב~ואו~ח דהנה הבערה ~רם ל~נין ~נ~~ד ~ו~רא ~~ת ~~~ל
 ~~~קיי~ל פסק~ר~~~ב

 ~בי~~
 הב~~י~ ~~~ז ו~תב ד~ורייתא~~ ל~ו ~לים

~ו~~ש
 כלי~ ~בי~~ דק~י~~

 ~רבנן ~י~ורא דאפי~ ~דויק ~ינו דאו~יי~א לאו
 אלא שרי~ לכ~~לה~הא ליכ~

 ד~ק~
 דהו~ ל~אי ד~~~ דלי~~א ~י~כא

 דב~~ה ~~ד

א~~
 ע~~~פ אבל זה~ לשון שמיישב ב~~ח ו~יי~~ש דאורייתא~~~ ~לים ש~י~ת להו
 ~~דרב~ן אפי~ ~לל אסור לא ~לים דשבי~~ ה~ שוי~ ~ני~~ ~ךל~~ין

 א~
 בכה~~ג

 ~עשה~ הכלי ~בידד~א

~~~~
 ~מ~~ו ב~~

 ש~תב ~מה ~טעה אל ו~עתה הב~~י~ כת~
 מרד~י בה~הו~

 ~~~~שו~ן
 הרוק~

 יכול אינו ספינה ליהודי יש ואם ד~ש ב~~~ן
 ב~ו~~ט או בשבת במים להילי~ה ל~~ו~~םלהשכירה

 וא~
 מחלל ~ן יע~ה

 ~ב~
 ויו~~ט

 דאין אמרינן הא לב~~ה ד~ילו אתי ~ב~~ש ~ר~ין ~ל~~~~ל~
 אד~

 מ~יוה
 אכן ~~~~י~ ~~~ל~~יו שבית~ ~~

 הב~~~
 זה ~ל ת~ה

 ד~י~
 שי~~וב א~שר

 הרוק~
 פ~קיו

 ~ב~~~~ליב~
 ד~ין ~יון

 דעת א~ לבאר שהאריך ו~י~ש~~ה כ~ות~~ הל~~

~רוק~
 שם וז~~ל

 אע~~פ ~לכה ~ול~נ~ן ד~ריו~ ב~יו~
 דמ~מ~

 מ~עת
 רו~

 פו~קים

 ד~~ ב~לי~ ~~י~ו ~~י ~ליםד~בי~~
 שלא היי~ו מעשה ~ביד

 להורו~
 אי~ור

לא~ר~~
 כנגד

 פו~קי~ רו~
 י~א כל א~ל

 יח~י~ ש~~~~
 שפ~ק ~~~ו ל~צמו

 ~רוק~
 ד~וגי~דפשט~

 שבת למס~ יוסף ב~אש ועיין ע~~ל~ כדפ~ישי~~~ ~דב~יו ~~~ע
 לו דנ~~ה~כ~ב

 ד~~
 אזיל ~~~ב~~ד

 והרו~ח ה~רדכי בש~~
 דא~

 מודו ב~~ה
 דקא כל~םבשבי~ת

 ~ן לפ~ש ~י~ ~מי וסובר ~~שה~ ע~י~
~~ ~~~~ 

 כיון ~~ור
 מיהו דרבנן דאיסור הטור ~לשוןדמשמע

 רבא אליהו בס~ ועיין עיי~ש~ איכ~
 ר~~~ובס~

 ד~~~~
 ליה

 הרא~~~ ד~~
 ~~~יר

 בשב~ת~
 הוא ~~ן שם וכתב ~לים

 א~ל עייש~~ה~ הר~~ב~~ןד~ת
 ע~~~~

 חומרא להלכה הביאו האח~ונים הפוסקים רוב
 שלזו

 הב~~~
 רוב ד~דעת ~~ון ~בוי דל~נין נראה ול~ן ש~~י~~ ~ירא לכל ~ה~~יר

ה~ו~קי~
 דאין נראה פ~ור דמש~~~~~ג כ~~~ש קיי~~ל

 ~~ום האי כולי להחמי~
 ~~הו ליה עביד ~~יד~יון

 ל~
 להו לית ב~~ש דאף ~סתבר אדאורייתא ~לל ~בר

 ~~ה~~
איסו~

 לענין ו~~רט מ~~~ת כל~ם שביתת
 דח~י~ נ~~~

 רק
 ~~ל~

 ד~יכא היכי בע~~ש גמור בהפקר השעון את ולהפקיר להח~יר נ~ון הב~~ה גרםל~נין ~ש~א~ מת~ת~ של

בע~י~
 ידועים~

 וא~
 א~~ורינהו ד~~ק~רי א~~~~א ר~נן ~~~ו ב~מ~ מ~ינן דלא

 ~ביד ~א ~א דהכ~י בכה~~ א~כי
 ה~~ ה~~ון מורי ו~ם הכא~ ~~א~~~ מ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 ש~תבו שבת במס~ שם התוס~ דברי עפ~י לי העיר שליט~א מלצרר~~ז
 ~אע~~~

 שלשה בפני הפקרדבע~נן
 מ~~

 ו~~~כ להו~ ~פ~יר ד~סתמא מ~ום בעינן ~א הכא
 דין זה ד~ין~~א

 ה~~~ ו~~ מוסכ~
 נל~נ~ד ~~~~ לי~~ ~~~י~ד~~ת~א בכה~~ אמרינן דלא וד~י בזה דמח~יר הוא
 דא~

 י~~ירנו
 ~~ור~

 כיון ~~ד ב~ני ~~ ~~י

ד~כ~~
 לעיל שהבאנו ~ה ל~י ובפר~ דאורייתא~ אי~ור ספק ~ידי בזה יצא
 א~רת כונה מפ~שדהחת~ס

 יותר~ בע~ה נבאר ול~מן הרוק~~ בדע~

~~~~
 והבערה כבוי ~רם של זה ~נדון

 הרבה בו דברו מעורר ~עין ע~~י ב~~~~
 ובשו~~מ קנ~~ז ס~ ~או~ח שי~~ק מהר~ם בשו~ת ו~יין הא~רונים~מגדול~

 שהאריכו א~רונים ~מה לעוד ש~~ציין חיים אר~ות בס~ ועי~ן ס~ה~ ~~~אמהדו~ת

 ו~ל~בז~
 ד~יסור קנ~~א בס~ ש~תב יהודא בן ~ו~~ת מב~ל לבד להי~ר הכרי~ו

 ו~ל דב~יו~ לכל הכרח שום דאין י~אה בדבריו ה~~ב המעיין אכן הוא~גמור

 בעל ה~~ הגאוןדברי
 מ~~~

 ופשו~ ~~יה~~~~ ב~ל עליו השי~ יפה ז~ל
 הוא

 הפוסקי~ גדולי כל ~גד שהוא זה בענ~ן לדב~יו ~לל לחוש~א~ן
 שנתבאר ו~~ו

 ~~~~פ אבלל~יל~
 קצ~

 ~לא
 הו~

 ~ומרא ~לל הז~ירו שלא הגדולים אלו כל על
 הב~~~ ~לזו

 ~מי~~ ~רא לכל ש~ח~יר
 א~ וא~

 החת~~ס לדעת נוטה דעתם

שמפר~
 להם היה ע~~~פ אבל הרו~ח בדברי א~רת כונה

 א~ להזכי~
 בזה~ דבריו

 ~~~ים דירא נלענ~~דול~ן
 הרוצ~

 ו~ושש ספק מ~ל לצאת
~~ 

 לד~ת
 ה~~~~

 נכון
 על ~לל י~בור ולא השעון א~ש~פ~~ר

 ~פ~
 ודו~~ק~ כלים ~ביתת איסור




