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 בערב השעון א~ להעריך דמו~ר שנת~אר
 יש ב~בת~ שידליק ~די שב~

 ~ברך י~ולים אםלהסתפק
 במו~ש~~

 כלי ~~~י בשבת שהודלק זה אור ~ל
 ל~~ או ה~ש ~~~ו~יבר~~

~~~~
 שבת ו~לא ע~יו מבר~ין ששבת ~ור ~~~~~ר ע~~ב נ~ב דף ברכות במ~~
 שבת לא נימא ~י ש~ת~ לא ו~~אי ~~ת ~אי ~ליו~ מברכיןאין

 ~~מ~
~לאכ~

 ו~ת~י~ דהתירא~ מ~לאכה אפילו
 עליו~ מבר~ין ~ולה ושל חיה של אור

 שהיתה עששית ~נ~~ה ~בירה~ ~לאכת ~~~~~ת ש~בת ~בת ~אי י~~ק בר ר~~נאמר

 ו~ול~~דולק~
 ~ולו היום ~ל

 למ~~~
 העכו~~מ דל~בי ודאי זה והנה ~לי~~~~ מבר~ין

~~מו
 ל~

 ~לל ~~יב
 מלאכ~

 מ~ווה ואדר~ה ~בירה
 הו~

 ~בת ו~ם ל~בות שלא
 ההדלקה דמלאכת כיון ~בי~ה מ~לאכת שבת מיקרי לא ואפי~~ה מיתה~חייב
ש~~ה

 ה~כו~~~
 י~ראל ~ן ע~ה ~ילו

 ל~
 ~יה

 ~ב~
 ~~~נ א~~כ עבירה~ ~~~לא~ת

 הכלי ~בי~ ~קא ~~אי כיון ~ש~ת מיקרי דלא י~ל ~~י ~~לי ~~~י שהודלקבנ~ד
בשבת

 א~
 ~ליו ~ובר היה ישר~ל כן ~ושה היה

 ~בת ~י~רי ל~
 ממלאכ~

 חלוק ~~אה ולכאורה~בירה~
 משום נכרי הדלקת ד~~ני פשו~

 דעכ~~~
 אסור

 ~יא~~~לי~ראל
 להדליק לו

 ~שו~
 א~י~ה אי~ור

 ל~כו~~
 כ~לא~ח ק~ת חשיב ולכך

 ~שא~~~~בירה~
 ד~רי כיון מ~~מ כן ל~שות א~ור ע~~ה דבש~ת נהי ~נ~~ד

 הדלק~להערי~
 זו

 מ~ר~
 היתר ואי~א הואיל ~בירה ~ל~כת כלל ~~יב לא ש~ת

לי~רא~
 ~צ~ו

 לעשו~
 הזמנה ~~~י ~ן

 מע~~~
 דא~ור לעכו~מ אמירה ~שא~~כ

 השבת~קודם א~

~~~~
 ד~~~רכין רצ~~ח ב~~ ה~ו~~ע דפסק אהא דהנה רבוותא בה דפליגי נראה
על

 או~
 כתב ולחולה~ ל~יה בשבת שהודלק

 המג~~~
 ב~ק~~ז

~~~~ 
 ~~ן

בה~
 ע~ו~~~~ ע~י דוקא ~~נה

 ו~יין יש~~ל~~ ~~י ~פי~ ס~נה בו יש ו~ם
 ב~~~~

~~
 ל~נ~~ד נהי~א ו~א וז~~~~ ~~~ז ~~~י~ ~ק~~~

שלא ~מי~ איסור ס~~ה ~ין דא~
~~~ 

 ~יקרי ~~~רה ~~~לאכת
 ~מות~ א~

 לי~ראל ~~מ ל~~ו~~מ לצוות לישראל
 נ~ר~ ~הד~יק לנר וד~י אסור~עצ~~ו

 ~~~י~
 ע~~ו

 בשב~
 ש~ו~~ ~ף ~אסור

 וכן ב~~~~ לה~~~~לי~~~~
 הל~ו~ ~~כת~ ~~מ~

 ~א~י~
 י~ר~~

 הי~
 יכו~

 ל~~ותו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

 שכתב~ בתו~~ש ו~יין עכ~~ל~ אסור לעשותו יכול ישראל שאין סכנה באין האע~כ
 וגם ה~י ס~~ל נ~~י בסק~~ה ה~~~ז דגם כיון ~כן עמו הדין הנר~הולפי

 ב~ו~~~
 לומר וקשה ~כי ג~כ אי~אמ~ע

 שהנ~
 ~ד~ר י~עו רבוו~א

 ~זה~ ~שו~
 ל~~

 ~ראה
 דס~ללומר

~~~~ 
 לומר לישראל היתר שום שאין ל~רכו ~כו~ם שהדליק נר דשאני

 לעכו~~םלו
 שידלי~

 דא~~~~ ~ה נר
 לומר דמותר דק~י~~ל

 לעכו~~~
 ~לאכתך ~שה

כמ~~~
 ש~~~ סי~

 ~~ר~ל ~ן אם היינו ס~ד
 נהנ~

 ני~א לא א~~כ כלל ממנו א~~~כ

 ב~~לי~
 אם אבל

 נהנ~ ~ישרא~ ג~
 א~ו~ ודאי אח~כ ~~נו

 לו דניחא כיון
 ב~~

ו~~~~~~
 ב~לל רמ~ג סי~ ריש

 הדברי~
 ע~~

 אבל ~ב~~ לא ~~~רי שפיר וא~~כ
 לו~ר לישראל אף דש~י סכנה בו ~אין חולה ל~ורך~~דליק א~

 לעכו~~~
 את ~ידליק

 בו שאין החולה לצורךהנר
 ש~ת ~פיר מקרי ס~נ~

 מ~~לאכ~
 ~נ~~ נמ~ דה~ה נר~הל~אורה וא~~~ ~כ~~ל~ עבירה

 כיון שפי~ ~ברכין ו~~~~א ה~~ז לד~ת
 שבת~ בערב כןלעשות ד~ו~~

~~~

 דבשב~ כיון ודלמא ~~~ש בתר למיזל דבעינן דמנלן צ~~ בא~ת
 ~צ~~ה

 כלל ~שיב לא זו הבערה לגרום לישראלאסור
 שב~

 ~בירה~ מ~~לאכת

ו~~
 רק ש~וא לעכו~~ם אמירה באי~ור ~ללתלי ד~~ ~ש~~ ו~~ו~~ בטור ~ב~י דמלשון לתמוה י~ וה~ג~א הט~ז דעת על

 שבו~
 ש~~ ~~כיון כתב~ אלא

 היה
 מה וא~~כ מי~רי~ עבירה ~~מלאכת ~בת לא עובר היה ~שראלמדליקו

 ד~ק~
לחדו~

 זה
 ונרא~ לעכו~~~~ א~ירה באיסור דתלי לומ~

 להו דקשיא ~שום די~~ל
 ~~ור ~היתר הותרה לא אבל שי~~~ס ~ולה אצל היא ד~ויה רק דשבת קיי~~לדהא
 שהו~לק נרוא~כ

 כן ל~שות הוא ~היתר ~הי י~ראל ע~~י ול~ולה ל~י~ ב~ב~
 חשי~ ל~ א~~אי האש ~אורי ברכת לענין ~~~~~ קע~יד מצוה ואדרבהבשבת

 ~נר
 ~ה נ~שה ולא כן לעשות לו דמו~ר דאף ע~מו לצורך בש~ת עכו~~םשהדלי~ו
 דהיכא ס~~ל ולכן איסור~ ממל~~ת שבת מיקר~ לא וא~י~~ה ~לל ע~ירה~לאכת
 ~~יב דלא ~~שום ~ליה לברך חכמים אסרו לא זו בהדלקה מצוהדאיתעבד

 שהדליקו נר ולכך מ~וה אלא עב~רהמלאכת כל~
 ב~ב~ ע~ו~~~

 גמור חולה לצורך
 כיון סכנה בושאין

 דמצו~
 ~שה ה~כו~~מ כאילו חשיב לצוותו י~ראל ~ל

 גם היא מצוה ~~ו~~מ ע~י כזו ד~דלקה משום והיינו עבירה~ ולא מצוהזו בהדלק~
~ישראל

 ו~~~
 וכ~י~~ז ע~יה~ ~~רך גנ~י שום אין

 ב~~~~~~ ג~ כת~
 ~יי~~~ה~ י~~ ~גדי

 שייכא זה כל עכ~פאבל
 ר~

 חשובה זו דהדלקה הי~א
 ~כה~~~ מצו~

 ל~שות ד~~י~ר
 בשבת גםכן

 משא~~~
 להסתפק יש עד~ין בנ~ד

 דאפש~
 שבת כלל חשיב דלא

 אסור עצמה ד~שבת ~יון עבירה~~~לאכת
 ~ן~ ל~שו~

 ~רה~~~~~~~~~
 בזה לי ה~יר שי~י~ רא~ינ~ל י~~ק ר~

 די~~
 ~ם ד~יד ~יון

 כבר כאי~ו ~שיב מ~~י~~~ ההדלקה ~בר נעשית ב~~ש השעוןהער~ת
 ש~~ב ב~~ק ~מס~ הנמ~~י ~ברי ~~~~י ובפרט ~~~~~~ להדליקו ישראל~מר

כאילו ד~~י~
 ה~ד~ק~ ~~ נג~ר~

 ~ש~ת ו~א ~~~ש
 לכ~

 ~יקרי לא
~~~ 

 בה שנ~~ה

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~

 ל~נ~~ד א~נם ~ב~ר~~ ~לאכ~בש~ת
 דא~ נרא~

 ~אילו ~שיב ~~דם ~~ע~ה ~לגב~

גמ~~
 פ~ולת לגבי ~~~~ ב~~~ש

 ~~~דלק~
 ~ל ~אילו דחשיב ודאי נראה ~~עון של

ההדלקה
 ~~~~בר וא~כ ~~ב~~ נ~~~

 ל~ דב~ה~~~
 שב~ מיקרי

 ~~ירה~ מ~~לאכת

~~~~~~~
 ה~~נורה א~ ~ צ~~~

 דולק~
 שבת מערב

~~~ 
 ש~ל כיון

 ורג~ רג~
 ל~ א~~~ ~~~ זר~ ~~כונ~יו~~~

 ~לל ~~י~~י
 אי~ור~ ~~לא~~ ~ב~

 בזר~ובפר~
 ואין ל~יר~ג~ן~ אם ~י ז~ ~~קבלי~ א~נ~ ~~~ו~י~ ~~~לף

 לומ~
דא~~~

 אותו
 ~ו~

 ~ליו ש~ברכ~ן
 ~ו~ ~~~ו~~~

 כבר
 של~ ~~~ או~

 ~ום בו נ~שה
~לא~ם

 בשב~
 ו~שיב

 כאו~
 ~ה~ חד~ ב~~ו~~~~ האב~~ם ~~ן היו~א

 ~~~רו ב~~~~ג
~~ 

 ~~ל~ ו~י~ ר~~ון~ ~~~~~ ~יר~ ~~~~~ ~א~ורבג~~
 נ~~~ר

~~~ 
 אנו ~~~ן

 ו~~~ה ~~וי כלל~~גישים
 ~~~~ל~ בזר~

 זה ש~~אור ~~פני הוא
 הו~

 ~ק
 מ~מ~

~~ו~
 ~~~פיק ש~י~ו ה~~לובן

 לה~~~~
 ש~בר ~ד

 ~ד~ זר~ ב~
 ~וב~ ~מ~~~~ו

 נ~אהו~~כ
 ~לא אחר אש רגע ~ל ~~י~ דל~

 הה~לק~ ~~~~ל~ ~~י~ ~ד~ב~
 ~~~ו ~כבויו~ד

 וא~~ רא~ון~ ~~~ו~
 ~~מ~~ת ~~יון ~~~ע

 ~~~א~~ ~~~י ~י~ האו~
ה~~~ונה

 היו~~~
 כל

 ל~~~~ ~~י ז~~ רג~
 יש

 ל~~~פ~
 דא~שר

 ~נר ~~~ ולא ש~בת~ או~~~יקרי ל~ ב~~~~~ ~~~
 דול~ שהו~

 ~ל~ו ~~~ב~~~ן ~~~~~ש
 ב~~~~~

 ~~א~~

 דל~~הת~
 ~לל ~~שה ה~לי ~ב~ד ~א

 ~שא~~~
 שיל~ת ~~~~נה ~~~~~ונה הכא

כל
 ולפי~~ז ~~~~ ז~~ ר~~

 ~רא~ ל~~ור~
 דה~וצה

 ל~א~
 ~~ל

 ~~~י~ צרי~ ~~~
 ול~~ות ל~זור ו~~~~כ ~~ו~~ש האיר~ת

 הדלק~
 ה~י ~בי~ לא א~ ~~ל ~ד~ה

 וצ~~~~ל~~

~~~~
 נל~נ~~~

 ~יש
 לחל~

 ~הי~ ~לאכ~ בין
 ~ד~ ~~~~ נעשית

 לא ש~~ר ד~~יב

 ~בי~~ ~~ל~~~~~~
 ~~כ~~~ ~יון

 נ~שה
 ב~

 ש~סיר ~זו ~לא~ה
ל~~~אל

 ~~ ~ ~לל עליה חל לא ~לי ~~~י אור ~דלקת משא~~כ כן~ לע~ו~
 ~לאכה

 ה~א דקרא דק~ידא~יון
 ל~

 ~~א אלא ב~~ת ~~שה ~לא עצמה ה~לא~ה ~ל

 שהוא ~יית~~~
 ~ראה ולכן המל~~~~ מח~~~

 דל~
 ~~לאכה כלל ~שיב

 דב~י ש~י~ ~תי זו ו~סברא אד~~ ~~~ינעשית ~~ה~ אל~
 ה~ובא~~ החת~~~

 ד~ ב~~ק לעיל
 ד~ף י~~~~ דף שבת ב~~~~שכ~ב

 דל~
 ~י~ני ~~~~~ ~~~י~ ש~~~~ דס~רי כב~~ש קי~~ל

 ~ו~~ דהכלי היכידוקא
 ~~~~ ~ל ~~י~~ ~~ון ~~~ה ~~~י א~י~ ~~~~ו מלא~ה

 ~~~ו~~~ היכיאבל
 ~~וצב גוי ~~ון ישראל של ~לי ע~~י בידי~ ~ל~~ה ~ו~ה

~נר~~
 ~שר~ל של

 ~ו~ ~~~וו~ וכדו~~~
 ש~~ב ו~יי~~~ה וא~~ר~ ~לי~ ש~~~~ על

 הואשכן
 והרוק~ ~~ירושל~י דע~

 ול~~ר~ ל~לכה~ ~ן ו~~~~ק
 דה~~~ ~~~~א ~~~ה

 נ~~ית~ה~לא~ה
 ~~~ו~ ~פי ~~ור ~~ל~ ~~~י כו~~

 ה~~~כה ~~ל
~~~~ ~~~~ 

 העו~~ בעכו~~~ ~~~~~ ~ליו~ ששב~~~וה~לי
 ב~ל~ ~ל~~ה

~~ 
 אז ~~ר~ל

 ~~~~חשיב ל~
 עו~~ הכלי ~אילו

~~עולת ~~ ~~י~~~ ~~~ל~~~ כל אלא המלא~ה את
 ל~ו~~י יותר ~ס~~ר וא~~כ ~ליו ש~יתתו דאין ה~כו~~~~

~~~ 
 ~אסר

 ~ב~~~
~לי~

 הנ~~ל ו~~~~י ה~~ל~~ה~ ~ל א~ ~ו~ה ע~מו ~~כלי בכ~~ג
 נ~~~

 הא דה~ינ~



~ ~
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~ ~

 ~~~ו~ בידן~~ ~~~~ובדי ~א~ור ~~ודו ב~~ה דאף ~~~ושל~יד~~~רו
 דאי~א

~ביתה ~ו~~
 הכלי~ ~~

 ~כה~~ג רק
 ~כ~~~ גור~~י~ שה~

 עושה שאדם ד~יינו ל~~ל~~ה
 ~אילו דחשיב קרא רבי דאז בידים מלאכהבהם

 וא~ור~ ~~לאכה עושה הכלי ג~
 ה~לאכה ~ל א~ ~ושה עצמו כשהכלימשא~~~

 דא~ן ~יון מלא~ה כלל ח~י~ ל~
~~י

 ודו~~ק~ המלאכה~ מח~~ת ~~תיג~ שהו~

~~~~~
 זה דכל נראה לכאורה

 הו~
 מוזה~ין ד~ין כב~~ה ד~יי~~ל להלכה רק

~ל
 ~בל ~לי~~ שבית~

 לב~~~
 להו ~אית

 ~בית~
 לומר מסתבר כלים

 שמים ירא ל~ל ~ה~~~י~ ר~~~~ו בס~ הב~~חלדעת וא~~~ ~~בת~ נר ~~יק~י ו~א ~~לא~ה נ~~י חש~ב כל~ ~~~~ נ~~ה ~~~ל~כה אםד~ף
 למי~~

 הרוקח לד~ת
 דא~~

 ~ליב~ ~~ ~לי~שבית~
 ומדבריו ~~~~~~ ~ביד קא דהכלי היכי דב~~ה

~~ 
 נראה

 ד~ף נראה ~פ~~ דא~ור ~~~ש ה~~לא~ה ~ל ~ת ~ושה ~~~ו ~הכלי דבכה~~גדס~~ל

א~
 ~~ון ע~~~ ב~~ת הודלק

 שהו~
 ~~~ו ~ב~תו ו~ין הפקר

~~~~~ 
 אור ~יקרי לא

שש~~
 ה~ורה שהק~י~ה ~כ~~פ ד~~~ינן ~~ון

 ג~
 ~פיר ו~שיב ~לי~ ~ל ~~~~ה ~ל

הדלק~
 ע~ו~~~~ ~~~י כ~~ ~לי ~~~י נ~~

~~~~
 זה ~~ן ~~~~~~ א~יר ~לי~ שבי~~ ~י דאף נראה ~

 ~הוא ~כ~י ~~~~~~
~ו~~~

 ~~ל~~~
 ~לל ~~י ד~א ד~סתבר

 לשב~~~
 ו~~~ורו ו~ורו ~~דו

דכ~ון
 ע~~~~ ~~תיגע~~ שה~

 קפ~דא ש~יר ~הו ~יי~א ~לא~ה ~~~~~ת
 ד~ר~

 דל~~~ן

~נו~
 ב~~~~ג

 ש~~
 ~ל~~ ~בי~~ ~~ש~~~~ י~רא~~ של

 ~לא אסור דלא ו~אי נר~ה
 ר~~~~אדר~~ ~שו~

 ~~ר~
 דו~~ל

 ~~~~רו א~~~ ~מ~~י ~~~
 ~ו~י~ ~~לי~ ~~~

 ~~ל~כה

חש~~
 ~~ילו

 ~ליו ה~ילהוהתורה הבעלי~ ~ר~לי ~~ ה~לי~ ד~~ ~~שו~ נ~י~ ~ינ~ ~~~~~ ה~עלי~
 חוב~

 ~זו ~~ו~ה
 כ~ ש~~

 ולפי~~ז ~~~ו~~ ר~ושו
 ~ו~ א~~~ ~פקר ~הוא ~~ון ~~~יהודלק ד~~ נרא~

 הלא ~~~~ו
 נ~

 ~~דליקקא ~~~~~ דה~לי מ~י אלא
 כלל ~~שי~ ל~ ~~ ב~ב~

 ~פי~ ו~~יק~י מל~כ~
 א~ דאףנ~י ואפ~~ ש~ב~~ ~ור

 ל~כו~~~~ ד~~י לא נ~~י הש~ון את הפקיר לא
 שהדליק

 הנר א~
בשבת

 ו~~~~~ דא~~רן~ ~ע~~א האי ~~שו~

~~~
 ~איתי דה~ה נ~~ל

 ב~טמ~~~
 ~ת~~ה ~~כות ל~~~~

 ד~~בי~ א~~
 ~~מ~ שם

 ~~י נ~י ~ניא מ~י וצ~~~ וז~~ל~ וכו~ ~~שי~~נ~ה
 ~ה~

 היא בריי~א
~~דיא

 דאו~
 ו~ל ~יה של

 ד~ד~~א ו~~~ל ~~~~ל~ ~ליו ~~רכין ~ול~
 דוק~

 ו~ול~ ~~~
~~~ו~

 שבת דו~ה ~~יקו~~נ
 וח~י~

 ~~~~א~~כ ~ול~ ~~~ו
 כלדעכ~~פ ~~~~~~ הדול~ בע~~י~

 ור~~ ר~~
 ~דלקה ~ל ~~ולה ה~לה~ת עו~ה

~~~~~ 
 ~ב~~ ~יקר~ ~~א

ולכך
 הבי~

 תנ~~ה
 ~ב~ ~~י~~ ~ל~ ~~~ו~ שב~ ש~י~ ~ש~~ בה~י ד~~

 ~~~~לא~ת
 ד~ף ודאי ונ~א~ ~ביר~~ ~~לאכת אלא~יתר

 דולק נר ל~ני~ לדי~הושרי ו~~ ~לי~ שבי~~ ד~ב~י ל~~~~
 ~~ו~ ~ל~ ב~~~

 דאפקרינ~ו ~~מא
 מיקרי מ~~~~

 וצע~~ג~ דא~~ן וכ~ו שש~ת נר~~יר

~~~
 ~ל~ נל~~~~

 נכון
 כל~

 ~אש ~~ורי ברכת ל~~ך
~~ 

 ~~~~ ה~~ק~רי ~אור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~~ ~

~ ~ ~  ו~~ו ~~~~י~~
 ~~~~ שנבא~

 ד~נ~ ב~~~~~
 ~~~ק

 ~~בא~ ~~~ד~
 זו דהב~~ה

 ~~~ו ח~יב ~~נו ליבון מנורותשל
 ~~ל~ הבער~

 וא~~~ ~~ת~ת~ של
 לא

 רק ד~~חייב הראב~~דלדעת ~~~בעי~
 ~~~ו~

 ברכ~ דל~נין י~~ל ~~בשל
 להזכיר

~~ 
 ראוי שמים

 ד~~~י~ דאפשר ו~~י~ש יו~~לה~~יר
 ~וא

 ~~שו~
 שאינו ~יון ד~~תכת ד~~~ל

 ש~~ הל~ ~ל נזר ~~ני ספר לידי ~~ ~נה עתה וזה א~~ ~לל ~~~בלא ~ור~
 ור~~~~

 דהרא~~~ד בזה לי והנראה ש~תב~ י~~ ס~י~ ר~~~~ ~~~~ן ו~~~יר ~~~~ה ~~~לאכת~ם
 הר~שון ~~י~סובר

 ד~ פס~י~ בש~~~
 דג~ל~ ~~~ה~

 והא א~~ נקרא לא ~~ת~ת של

 בא~ ~רי~~דמי~~יב~
 ~~~ ~ושין

 של ~~ילה
 ~ב~

 ונו~נין
 ל~ו~

 ~שום פיהם
 באשדכתיב

 יש~~
 ה~אין שריפות ~ל לר~ות

 ~~~~ל~ מא~
 ~א~

 שכ~ב ~~ה
 ש~

 לי~א ~בוי ~דוקא סו~רד~י~~י~
 שפיר ~~י~א הב~רה ~~~א~~~ ב~~~~

 א~
 בשל

 נראה~ת~~~
 ד~~ ~~ו~ ש~ו~

 ~בוי ש~ין ~יר~~י ~~יכ~~ר ביראי~~ ~~ב להדיא
 ב~ל~~א

 ~~ ע~
 ב~~הו~ ועיי~~~ ע~~~ בשל ~לא הב~רה אין

 ר~ם ~ו~~ת
 או~

 ל~~ל ליה דק~יא ומאיקנ~~~~
 ~בנ~~

 ז~~ל
 דא~~~

 למה
 ~~~~ ~ק~

 ~~ל~ ~~כ~ין
 של

 הי~ י~~ף זהב ~~ו~~י ב~שכן שהיה ש~בוי ~~פני~~~~ת
 ~~~ל~

 ~ל
 ול~ ~~

 ~ל

 ~י~ הר~ב~~ד כד~ת ו~י~~ת~~~
 צ~י~

 לו~~ר
 ~~~ ~~שו~

 דהי~~י~ נר~ה ~~~ ~לל ~~יב
 ~~~נ~ ~~ורייתא ~בוי ~שי~ לא נ~~י ו~ו~~ים ~ג~י~ דלי~ת של ~בוי דאףסובר

 והיינו ~~ר~ אל~ ~~~ ~ו~~ש~יני
 דל~ ~~שו~

 בי~אים ו~י~ן ~~~~~כן~ ל~~וי ~~י
 ד~~שס~

 בגדי~ כבוי בענ~ן ~~ או~ ש~ ובהגהו~
 ו~~~~~

 ז~ל ה~מ~~~ם לד~ת ו~ף

 ~ב~~ה ~שיב לא ~ליון ~ום ~ה ~א~ן זו דה~ע~ה ~נתב~ר ~~~ לפי ~~~~~~י
 ~ק אלא~צ~ה

 ו~~~~ מב~~~~ תולד~
 זו בר~ה ~~מים ת~נו ~לא ~יון דיל~~א

 ~~~~~ ל~~~אל~
 ~~~ו~~ק ה~ור

~~~~ 
 ב~י~ן ~~ן ד~ף אפשר ~ו~~~~הן ~~צ~ ~ז~ ז~ ו~קי~ן אבני~ ב~ ~דה~ר

 ~וק~
 ~~~א~~~ ה~ם~ כ~~ו כ~ו~ ~ה דאי~ הב~רה

ה~ע~~
 רק ד~שיב זו

 הב~ר~ ~ולד~
 ו~ף ~~יה~ ~~~~~~ינן ~נלן

 ד~סת~~
 ד~א

~מי
 ~~~ל~~~ ~~~

 דב~י~ן ~~ת
 ד~~י לא ד~~~~פ ~יון ~~~~~~ המ~~ן~ ד~~~א~~ דו~י~

~~
 זה

 לא~
 ~הזכירו

 רז~~~
 דאסור~ אפ~ר

~~~
 דאי~~ ~~י ~~~~י נ~~ל

 ~ב~~~
 ת~~~ ~~~~~ ~~~~ בר~ו~

 ~~~~~ין ~ו~~ות ~~~ים
 ~~~ד ~~יה~~ ~~~~ין אין ~ו~~~ות~לי~ן

 ר~ ~~~~ ~~~~ו~
 ~~דא

 ~איל~ כ~
~~~~י~

 אי~~ ה~י ~~~~ ~ר~~~ ו~יר~~~~~י מא~יה~ ודו~קת ~י~ם לתו~ן
 ~~~~~ין נ~~~

~ל
 ~~~~ ~י~~ ב~~~~ ~ו~~~א הוא זה ודין ~~~~~~ ~~ ~~~~י~ ו~י~ ה~~~~~
 ז~בריי~~

~~~~~~~ ~~~~~ 
 נ~~~ו

 ~~ד~ ~~ ~~~~ ב~~~~
 ~~ו~~ין

 ~~~רה ~~~ז ~ל ~~~~ ~~~ ~~~~~ין ולא~~~~ן ~~ ~~~ב~ ב~
 ~~~~~יא ~~~~~~ ~לה~~

 ~~ל~
 ~~ה~~ר

 ~~~~~ ה~~~ ~~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~~יי~
 ~~~~~ין ~~~~~~ו~ ו~ו~ר ב~~~~ו א~ור

~ל
 ~שלה~~

 ~ל ~בר~~ן ו~~ן
 ~ג~~~~

 דב~נ~רו~ ~~~~ י~~~~
 של~ו

 ב~י ~לי~
 ~י~~להב~

 ~ל~~ן ~~~ר~ין
 ~~~~ ~~~ו~י ב~~~

 ~נ~ני~ ~~~~~ ~לה~~ ד~ק~ ~~~~~ ד~~~ די~~~ ~רא~~~~~
 ~שא~~כ ל~ורה
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 וכ~~כ ~ליה~ מברכין ~ין ו~~ך לאורה נהנין אין לוחשת שאינה ~~מומה~חלת

 ~~נ~~ב~גהו~
 ~~בה מאירות ~~ן אלו במנורות ולפי~~ז תוס~~א~ על בכו~ים

 ~יצה ב~~~~ הי~~~ש שתמה מה שפיר מתישב ו~ה~י מבר~~ן~ שפיר שלהבת בלי~ם
 ביצה בג~~ דידן תנא נ~~י תני לאדא~~אי

 ל~~ ד~
 ששה ע~א

 דברי~
 ול~~שב

 על ו~ב~~ין גחלת ~ל מבר~ין ד~ין האנמי
 השלהב~

 וב~וספתא~ ~ירושל~י ~ד~יתא
ובזה

 ~~~ו~ ניח~
 ~ל גם ~מ~רכ~ן נ~~י דמש~~ת

 וכ~ון ~להבת~ שו~ בלי ~~ל~
שהיא

 להאיר~ עשוי~

~~~
 דאה~ ~~~~ עדיין

 הראשונים כ~בו לוחשות גחלים על ד~~ב~~ין בג~~~ ד~מרו
 איירי דהכי דדומיא ~סתבר וא~~כ להאיר~ ~שויות כשהן דוקאד~~ירי

 ג~לי~נ~~י
 ד~~~נן רק לו~~ר צריך ~~~ דאיל~~ה ~ל~הן~ ~~בר~ין דא~ן דתני ע~ומות

דוק~
 ~~~יו

 ~~~~אי ל~אי~ ~ש~י~~
 צרי~

 שיעו~~ ל~י~ני
 ו~י~ן לו~~~~ ה~א כ~~ה

 ש~~~ה שםבמאי~י
 ~ה~

 ~ל ד~~ברכ~ן
 ~חל~~

 לא הרי ~~~~ר ~ש~~א ~ז~~ל~ לוחשות

לאו~~
 הודלקו

 ל~~~~ אל~
 ~נ~ אף לבשל ~ו

 ~~~~ ~הודלקי ~~פרשים
 לאורה

 ע~שיו גם ש~~א ~ו ג~ליםונעשו
 ל~ור~

 מטב~ בין להכיר ~ו~~דות ~ן ~~ו~טת
 ד~י~~ ~~זה ק~ת ו~~~~~ ~יי~~~~ ו~ו~למ~~~~

 ההבדל
~~~ 

 והב~~~ הב~~י ל~~דו י~ו~ל~~י ~~~הך ד~~ון נ~~י ונראה ~ לא ~ושל~בת ~~ ~י~ בין
 ד~~ב~~ין

 ג~
 ~ל

 בלא~ל~בת
 ~~ל~

 ~גון לה ו~~~כ~ת
 ~~~~~ ל~ר~ ד~יי~~

 ד~~לת נורא בה וא~לי
לי~א

 ו~להב~
 ~~~וט~ ה~ הירו~למי דדב~י ד~ב~י אלמ~ ~ליה~ ו~~ברכי איכא

 ~ל גםד~~בר~ין
 ~להב~

 ול~רך להקל א~~ר א~ ~~~ וא~~~ גחל~~ ~ו~ בלי ל~וד

 הא~ ~~אוריבר~~
 דלכך די~~ל ~~שום שלה~~~ ~י~ בו שאין הא~ק~רי ~~אור על

ב~י~ן
 ~~~ו~ שלהב~ דוק~

 בריי~ו ד~~יל~ דו~~~א ד~~~נן
 שלק~

 ו~ק~~ן א~ני~ שנ~
 ~~הן ~י~א עד בזוזו

 ב~ דאי~ ~~
 ~לה~~~ דוקא

 ו~~
 ב~~ אי ~~~ו~~~ ד~~ל~

~~נפ~
 בה ועושה לה

 ד~~~ו כיון אפ~~~~ של~~~
 שהי~

 בה לי~ ~~~יו
לכך שלהב~

 ל~
 כ~~~ ~לי~~ ~בר~ין

 שהוא ~נ~~ד
 ~~ל~

 ~ל
 דל~ ~~~~~

 כלל ~ז~
וצ~~~~ לשלהב~

~~~
 דהנה ל~~ור יש

 ב~ו~ו~~
 ~בר~ות בי~ושלמי ~~~~ס~~ הב~~~~ כ~~ ~~~~~ ס~

 ~לופרק
 ~תו~ נ~ ד~רי~

 ~ו ~י~ו
 ~~ו~

 רואה אס~קלריא ב~יך או ~נס

א~
 ו~ינו ה~להבת

 ~~~ת~~~
 לאורה

 ל~ור~ ~~ש~~~~
 השלהבת את ~רואה ואי~ו

לעול~
 ~~ עליה ~~בר~ין ~ין

 ~י~א
 וז~~ל ל~~ר~~ ומ~ת~~~ ~~ל~ב~ ~~ רו~~

 על ה~~ברך חיי~~ורחות
 ~ע~שי~

 ו~ל
 ה~~~

 ה~ור להו~יא צ~יך
~~~~ 

 שי~א~ ~ד
 ~~ל הש~~בת ~רו~ה הוא ד~~~י~ ~~~ב~~א ו~~בה~להב~~

 ~נ~
 רואה א~נו

את
 השלהב~

 דא~~כ ות~יהני א~~~~ ~כ~~ל
 פלי~

 ב~~שנ~~ב ו~~ין ו~~~ג~~~~ ב~ו~ע ו~יין ~~~~ל~ ~~שית~~ ~ה~~~ו ~~~~~~~ספקלריא ~~~ ~ירו~ל~~י על ~רש~~~א
~~אה~~ל

 ת~~~~~ ליי~~ ~כ~~
 זו ש~ה ~ל הר~~~~א

 ~ה~
 ~א~ור

 לקרו~
 ק~~ש

~נגד
 ~~~ו~ ~~~~~ ב~~שי~ ~~~~

 ר~~~נא ~לי ~ראיה
 וה~

 ד~~ הרי ~~~~יא
 ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~
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 ~~ינו וז~~ל~ השל~ב~~ ~ת רואה ~יק~י ב~~~~ ~~ וא~~~ ראיה ~~קריזה
 קושי~

~~ע~ו~
 דב~ניננו ~~אן

 במ~~~ ~ר~~ ~~ני~
 ~ז~~ל ~~~נו

 ל~ר~
 בריית על

 האו~
 לא

 ~ו~ ~~~או~ ~~~~ק~י
 ~ריי~ו ו~~יקר ~~~ון ו~א ~~~י בלי גלוי

 ~הו~
 ~~לוי

 זכו~י~ של ~ש~ית ל~~י ~~~~~~ ~~ל~רך ל~~נו~ ~י~ ~~~~נ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~
 ~~שו~ לא~~~~~ ~~י~יןש~~ו

 דד~ת
הב~~י ~שי~~ ~ו~ ~ו~~י~ ~ר~~

 לה~~~~ר ו~~ין בזה~ש~~~~יר
 בז~

 ~~~ו~ ~ל~~~ל~ ה~~ו~י~ הברכ~ ~~~ שי~יר
 ~~ה י~ ~או~רי~דלד~~

~~~ ~~~~ 
 לה~~~ק לנו י~ ולפי~~ז ~כ~ו~~~~ לב~לה

ב~~~
 דאיכא

 ~~~ני ל~~י~~~
 ~~אי~ ה~~

 ~~~ א~ן ה~כ~~י~ ~ב~~
נ~~א ~ל~~ ~~ר

דל~
 ~~ור ~~~ב

 ~או~ ב~ני ~וצצ~ ~ה~~יכי~ ~~~~~ ~~~ו~
 ה~א ~~ר~ה ~לא

הזכו~י~
 ~~יבי ו~~ו~~

 ~בל ~~יל~א~ ~~ד~
 ס~רא נ~~י אי~~

 ד~~י~~ ~יס~ לאיד~
 ~נרטפי

 ש~~ו~
 דהת~ ~~~~ית~

 עצ~ו ~אור
 הו~

 ~~~ו
 ~יק~

 א~א בריי~ו
 ש~ו~

~וא~
 או~ו

 ~א~ק~רי~ ~~~~~ ~~ש~~~~ ז~ו~~~~ ב~~
 כשהו~ ~~ ~י ~~~י~ ש~~נו

 אד~~ר של לאש ד~~~ דלא ~פי ~~~~~~~י~~
 ו~י~

 ~ליו~ ~~~ר~ין

 ~~~ן ~~ ~ר~~~~ דו~י~~~~~~
 ~~ו~

 ~~~ב ~~ה לי הר~ה שלי~~~א
 ~~ו~~

~~נין
 ז~

 ל~~און
 ~~~~ ~~ ומוכי~ ~~~ ~~~נ~~~ ~~~

 ~ר~ ר~י~ ~~ ~ל~ ל~~~י~~אין הו~ ~~ו~קי~ ~דול~ ~ל
 ו~~~ב ~~ו~ית~

 ~פמ~~ג ד~~~~רי ~~
~~~~~~ 

 ד~ובר

 ~לל ~~כון לא ע~מו הב~~ידג~
 לפר~

 ד~ירו~ל~~י או אלא ה~~~נ~~ב~ ~ד~~ ~ירו~ל~י
 ~ו ~~~~~~א~ ~~~~ תני מילי~~ילי

 ~~ספקלרי~ ~~~~~~י~ ~ד~~
 ש~י~~~ל~ היינו

 ~~וב~ ~~י~~~ ~~~ ~ר~י~ ה~~ ~~~~~~~
 ~~~ו~ה~ ~~יה

 ע~ ~~~~ ~~ ~~
ה~~~~~~~

 ~~~ב
 ~~~~ ד~~~~ ד~~~~

 ה~א א~~ק~ר~א
 ~~~ל~ ~ו~~י~ ~ב~ינ~ ~~~ו~

 יו~~~~~ ב~~ו~אי א~~כב~יי~ו~
 ד~יקר

 ~קנ~
 ~ז~~ל

 ~~ לב~~
 ~נר

 הו~
 ~~~ ל~י

 לו ~~ור הי~היו~
 ~נ~ לה~~~~~

 ו~~~ו
 ~~~ו~ ו~~ ~ו~~

 ~הוא
 ~~יי~י ~~~~

 ~~ ~ב~~~~ו~~
 ~~ו~קי~ ~~ן ~ד ~~~~~~~ ~~ ~~אי ו~~~~ ~~~קל~יא~ ~ב~וך נר

 ו~~רבה ל~~ה~~~~~ ~~~ ב~ן זה ~~וקל~~~~~~~י
~~~~~~ 

 ב~י~
 ~~~~ ~~~ ~~נ~~~

~ 

 ~י~ ~~~ל נר ~י~יי~~~
 ~~~~~~ ~כ~~ל~ ר~~~~

 שוי~ ~~יני~ ד~~ל
 ~~רינו ~ל ~~ ~י~ זו ו~~~ה ~~ו~~י~~ ~ר~~~ד ב~~~ה~~בוארים ~~~יני~ רק ~ם

 ~קוד~~
~~ת~נו

~~~~ 
 ~~נין

 ול~ ~~ה~~ דוק~
 הוא ל~ד ~~~ל~ ~~י

 ~~~ו~
 ~ו~~יא ד~~ינן

 ~י~ו~ ~~יו~ ~רי~ ב~~ ~~ ו~~~~ ב~~י~ה~ד~יקר
 ~יו~~~~~~ שב~ ~ין

~~~~
 נ~~~

 ~לל ~~~א ~א ~~~~דן
 ~~ו~

 די~~ל
 ל~ ~ל~~

 ~~~י~ו
 ה~ו~קי~

 ~~~ ~~ו~ ~~~~~ו~
 ה~~ה

 ~~ה~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~
 ב~~~~~ ~~

 ~~~~ו~ה ~לל~ ק~י~ ~~~נר~~
 ~י~~ ~~~~

 יו~~~~פ ב~~וצאי ~~~~~ ~~ון ד~יקר
 ל~ר~ות כדיהוא

 הבד~
 ~שא~ ~~ ~~ ~~ן

 א~~~ ~~~~ ב~יא~ ~~~י~ ו~א ~~~ים
 ~~ ~~ ~~ ~~~~כין ~יןא~אי

 ו~~~~~ ל~~יל רק ~ומד ~~וא
 ב~~נ~

 שי~י~ ~וקא
 ול~ן ~ה~~ר~~שוי

 ~ר~~
 ו~א~

~~~ 
~~~ ~~~~~ 

 ~~~ ~ין ~~ור בד~נ~ ~~~וק
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~ ~  ~~לליוהכ~~פ
~~ 

 הצרי~ו בש~ת ש~צ~י~ו
 דג~ ~~~ו~ ~יו~~~~~ ~~

 ק~ת חשיב אז
 חדשה~ בריא~כ~~ו

 ור~
 ה~~~ירו ש~בת נר ל~נין

 ביו~~~~~
 ה~~נה ~יקר דז~ו כיון

 ~~לל~ר~ות
 לו א~ור ~י~ היו~

 ~נ~ ~~ ~הש~מ~
 ~~~~יו

 ~~י~ נר דו~א~~י~ן ו~~~ ~~~~~ ~~~
 דול~

~לוק ~~~~י~ ~~ו לא ~צ~~ו ~~ור דין ל~~ין א~ל ~יוהכ~~פ~
 ~גזיר~~

 ו~~~~~ בשבת~ ~~~ו ~צרי~י ~יוה~~~פ ו~ף

~~~~~

 נ~ל ~י~ ~~~סת~ינא
 ~~ה~~~ ד~יי~י הא~פקלריא שב~וך אור~ל לב~~ דאו~~ ~ירושל~י ד~רי בכו~~ ~~~ פירו~

 אור~ ~~ו~~ת ~הזכוכית
 ~ה~א~גון

 ~ר~ז~
 את

 האו~
 ~~~ו או ו~גדילו

 ~ז~וכיו~
 ~קודם שלנו ~ב~~~ו~ות

 ~שויו~ ו~ינן י~~ ~אי~ו~ ~ינן הזכו~י~~~~~~~
 דל~ ~שו~ ~~~ר~ין~ איןו~כה~~ג ז~וכי~ ~~~י א~ כי ~~~יר

 חז~~ל ת~נו
 ב~~~

 ~ל
 א~ ~י ~או~

 ~ל
 ~~לא~~ ~~~~~~ ~~ ~~י~אור

 ה~ערה
 ~ו~~~ ~~~~~~ ~~ב~~ ש~~ור~

 ~~~ר

 כ~ל~ ~~~ר~ איסי~ ב~ ד~~~ ~ש~~ ~~ ~~ה~~~ ~ו~~ ~~~ גור~~~~ז~~~י~
 ~ןו~~~ו

 ~~ נ~~י ~ז~ו~י~ ~ו~ד~
 ו~~~ו~ ~בו~ ~שו~ה

 ~~ או~~ ~~ורידין ~ך
 ~~ון ול~ך~יו~~~~

 דה~~
 ~~ ~ב~ינ~ ~~~~~~~י~ ~רי~~ זכ~~י~ ~~~י א~ ~י לה~יר ע~וי ~י~ו ~~~~ו
 ~כ~ו ד~כ~~פ ~יון ~~~~~ק ~ליי~ ~~~ו~ ~~ ל~~י~ ~~וי ~יהי~

הוא
~~ 

 ל~אי~ ~~~וי ~~~ור
 ויש

 ליי~ב~
 ה~חרונים ש~ק~קו ~~ה ש~~ר ~~~י~~ב ו~זה

~ל
 דא~~~ ה~~~י פירו~

 היי~ו א~~קלריא
 ב~~ ~~ וב~~ו~ל~~ ~~~~~

 בר~~~א
 ובזה ~ס~~לרי~~ היינ~ לאו ~~~שי~ ~~~~~ע ~~~י~ ו~~~לק~ ~~~~~ ~~~י~ני
 ~י~נו ~~ש~י~ניחא

 ר~
 נר

 הז~ו~~~ בתו~
 ~~~~~~כ

 שהי~ ~~~ק~~י~

~~~~~~~
 ~ז~ו~י~~ ~~ ~~ו~י~ ~~י~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~
ל~נ~~ד

 ל~~~~ ~~
 ~ז~ו~~~ ד~ל~ ~~ון זה בהי~ור

 ~ין
 ל~איר~ ~~וי ז~

 ~ל ל~רך יו~ר נ~ון ~~~~דרין ~לולכך
 וא~~~ ~~לוי~ ל~אי~ ~~וי ש~ו~ ~ו~

נרא~
 ב~~~ד ~לפי~~ז

 ~יו~
 הז~ו~י~ ~~לי

 ה~~~ אין
 ~לל ~~א~ר

~~ 
 לה~ר

 של~
 ~ב~ך

 זה~ ~אור ~ל~לל

~~~~~
 דב~

 ~~~~ א~ ~~ להקפי~ ~~ן ה~~~י ל~~ת דאף ודאי נל~~~ד זה
~~~ו~

 ~וא ~~~~ו
 ~ז~ו~י~ ~~ו~

 ~~~א~כ
 או~

 שב~~קו~~ו
 הו~

 אלא ~לוי
 וד~י נ~~~ ז~ו~י~ ב~ד אי~ו ~ו~ה~ה~~~רך

 דה~
 ואף ג~~ו~ה~ ר~י~ ~~יב

לד~~
 ~רי~~ו ~~יקר שיהי~ ~איר ~ל שהקפיד ז~~ל ~~~~נ~~ב

~~~~~~ 
 הי~נו

 ~~נלן ~~~~~פ א~ל ~~~ו~אור דוק~
 ל~ד~

 זו ~ו~~~א
 ~או~ ר~י~ ~ג~ ~~~ינ~

 תהא
 דר~ הי~~ ~לא אד~~~ר של~ראי~ו

 ולפי~~ז זכוכית~
 נל~נ~~~

 ~ה~ין ~~ד שק~ה
 שה~~~יר~ה

 ו~~~~ ~~~~נ~~~
 ~ה~ו~ ~~דא~

 ~~ון אפי~~ בגלוי הוא ~~~~ו~~ו
 ~ואה~י~ו ש~ו~

 או~~
 ו~~~ ~~~ר~~ ~י~ו

 ~~י ~~~~~ ~~וזכר
 ~~~ר~

 שהיו~~יירי דיי~~ ~~~ ~ד~י
 ה~לונו~

 ה~~ופלג ה~ברך יד~די ~זה לי ה~יר וי~ה ~~~~~ פ~ו~~ן
 הי~~ו ~ו~~פ~ן ש~~~ון ר~הרב

 דל~~~
 ~איה ~~~~~~י ה~~~נ~~ב

 דר~
 לאור ~לון
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~~י~ו ~~~~~~ ~י~ן ~~~~~ ~ש~~ ה~~ש~פיי~ ~~ ל~~י~ ~~ נ~~~ ~~~ו~י~~~~ו~
 ~~~~~י~ דב~ ~~~י ~י~

 ~ו~~~~~ ~אי~ ל~ין ~י~ו

~~~~~
~~~~~ 

 ד~ר
 ~~~ו~ ו~~י נ~~~ ~~

 ש~~~ר ~~ל~~~י~ ~~נו~ו~
~~~~ 

~~~
 ~~כו~ה

 ~~~ ~בה~ בז~ו~י~
 רואי~ א~ן

 ב~דה
~~ 

 ~~~ה~~ ~וף
~ל~

 ~~~~ ד~~ ~רא~ ~ור~ ~~~~~ ~יא ~ז~ו~י~~ כא~לו ~~~~י~ ~~אה
 ~~~ר

~~~~~~~~
 ו~~נו ~~ו~ה

 ~~~~~~ ~~ ~ו~~
 ~~~ן

 ~~ב~~י~
 ~ד~~~~~

~
 ~י~~

 ~~פר ~~~ה
 ~ ~~אי~ ~~

 ~~י~ה ~~~~ א~ ~~~~~~~~
~~~~~ 

 נר
 ~הדלק~ ~נו~~

 ~~~ק~~י ~~~ור
 ~~~~רב~ה~~~

 ל~~צו~ ~~ד~~~ ~~י~
 ~~~ ו~יין ~~ו~~~ נר

 ד~~
 אליהו

 ~~~הר~~~~~~~~~
 ~~~ל ק~~צ~ין

 ש~~~~
 ~ל

 ~~~~~ ב~~וב~ ~~ ~ה~רי~ ~~
~~~~~ 

 להקד~~~~~~~~~~
 ~~ד

 ~~ ~פ~
 ~~~ו~ ל~יי~ א~~ר

 ~~י~ הדל~~ ~~~י זו
 ב~~~~ ~ה~י~ ~~~~ו~~~~

 ~~א~ן
~~~ 

 ~לה
 ~ל~

 ~~~~ ~~~~~ ~א~~י
 ש~דלי~ו ~~ינ~ר ~~ה ~~~שיעור

 ל~ו~~
 ב~ינן ~~י ~~~וה~

 ~ו~י~
 ~~~ ~~~~~~ ~~~ורה

 ה~~ ~~~ו~~ב~~ק~~
 ~~י~ה ע~~י

 ה~ו~ב~
 ~~~נ ~~ן

~~ר~~ו של~ ~~ ~~~
 ~ן ל~~~וה ~~ ~י ~~~ן ~כמי~

 ~~~~ ~~~~~ ב~ינן ~~~~~ ה~~ו~~~
 ~~~ ~~ו~~~~~~~~

 ~ה
 ש~ו~

 ~~~~לה ~~~יבי ~~י~ ~~~~~~~ ~או~ א~ ~ורם

 ~יל~א או ~~~ן~ב~~
 ~א~

 ל~~~ן
~~ 

 ~~ינן לא
 ל~~וה ~~ ~י ד~נו~~ דומי~

 ו~~~~ז ה~וב~~~~~ן
 ~~א~

 ~~~~ן
~~~ 

 ~ו~~ת
 ~י~~~

 ~~יו~~ד
 ח~~~

 ל~~א סי~~ן
 ב~~ו~

~~
 ש~ש~ן ~~ו~ה

 בל~ ~ול~
 ~ק פ~י~ה

 ~~ ~ונ~
 וז~~~י~ ק~נה

 ~נה
 ~~ו~

ד~
 ~תו~ו

~~ 
 ~~ינן~~א ~~ ו~~י~ לא~ או ופ~ילה שמן בו ~יה~ה ד~~נירה ~ומיא ב~~~ן
 דומי~

 ~~~ו~ ~~ ~י ~~~נורה
 ~ן

 המוב~~
 י~י~~~ה~ ל~י~ובא ולא

~~~~
 ~~~~ה ב~א שמן אי דאף ~ראה

~~~ ~~~~~ 
 א~~~ ~~~ן בלא ~~ילה

 ~ל~ ה~~ ד~יק~ ~~שום~לא~
 ~ש~ן ה~ה

 ו~~
 ב~~ילה

 ר~יה י~~~ ~~~ני~~ דוקא~ב~~נן ~~~~ ו~~~~
 בק~ש~ו האר~~ו ~א~רו~י~ ~~ו~י ~~~~ ~~~~

~מ~ו~~~~
 ~~און ~נ

 ב~~
 א~~ים ~~ר

 ד~י~
 ~~~ליק~ן

 ו~~ ~~י~~ ~~~~ נ~~~
 ~ר~~~ ו~~~~ ~י~ו~ ~רי~ נ~~~ק~י~~~

 ד~~רי~ה ~~ין
 ~~י~~ת ~~~~י ~י~~~ ~ו~~

~י~ו~יה~
 ב~ר~~~ ~~~~~

~~ 
 ש~~~~~ ב~~~ ~~~~~

 דלא ~~~ו ~א~~~~ ~~~~

~~י~
 ~ו~~ר

 דמי~~~
 ~~~ור ~~ריך ~~~~ ~לא ~~~ור~ה

~~~~~~ 
 ~~ן

 ד~~
 ~~וא

 ~~ה ~צי ~~~ו~ ~~~ ~~~ןצריך
~~~~~~ ~~ 

 ~~ן ~רצה
 פ~~~~

 ד~ה
~~ 

 הדקה

 ר~ויצ~~~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ו~~~ ~~~ן

 ~~~ ~ו~~ ~~~~נ~
 ס~ק ~~ה ~א~ל~~ה

הו~
 ~~~~ר ~~ה ~~י~ נ~י

 ~לא ~~~~ ב~~ ה~ו~ק~ ~~~~~~~ ~ר~ ~~ ~~~~~ ~~~~
~ד~י

 ~~~~ דו~~ ~ב~ינ~
 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ור כ~~

 ~~ק
 ~~~~~ ~יון א~~~ ~~~

ל~
 נ~~ו

 ~כ~~~~
 ש~~ור

 ~ש~~~ ~~~ד~
 א~

~~~~~ 
 ~~~~א ~~ן

 לא~~ו ~י~ורי~ ד~~~~ת~
~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~ 
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ב~~~ז
~ 

 ש~~ב ~~~~~ג
 ~ד~אחר~ ~~פרא~ ~~~~~~ ~~~

 שמן ~~~י~י~ ש~נ~
 ~~~כ ~~י~~ צ~י~

 בנ~ת ~בל~~ן ~ל ~רות ~~י ה~צ~ו~
 ~~ו~עוה ~~

 ~ל~
 ~ק נ~ר מיקרי ~א

 לנ~~ ~ו~~ו~ ~ב~ו~~
~  

 ו~~~~~
 נר ~שב~ן

 רק ה~~~ן ב~ל שולט ~אור ~~י~ שנר ~ואל~אבוקה
 ~~שם ~ו~~ו~~ך ~פ~יל~ ב~א~

 ו~בוקה ~ליו ~~מן~ת
 הי~

 ה~ור ~~שר
 שול~ ~ו~ל~~~

 כ~ו ~~~ן ~~ל
 שהו~

~~~~
 ~~~~ורכ~ין ~~~לב ~~וה של

 ~~~ כי וא~ ~לה~תי~ה~~~ ~~~~
 ~~י~~ל

 בז~
 כו~יה

 ~ר~~~~~~~
 דהי~נו

 ~~~~ו~ ~שי~ ~~~ו~ ~~~ ~~~ו~
 ~~ל ~מן~ ~~ו ~צ~~ה

 ~~ילה ~~~יינו נ~~ד ~~ל~י~ן לסניף דב~יו ~רף ~יש~~~~פ
 בל~

 ~יון ~~ן
 ~~~ת~ק י~ ~~ז~~ל ~לל~זכ~ירו ד~~

 ב~ ~~קיי~י~ ~~
 ~ו~~נ ל~~ ~~ו ~נ~~ח ~~צות

באל~~רי~
 ~~ל ~ה~א

 ~~~~ ~ה~ו~
 ~ק

~ו דר~ הע~~ ~~זר~ ~~ל~ו~~ן ~ה~ו~ ~~~~~~
 ~ו~

 ~~~ו מ~~~ם
 נר~ה ~~ה~~ג ל~ו~ן ~די ~~~

 ד~~
 הוא

 יל~~ן א~ ד~~~ו~~~ו~~ ~~~ שהו~
 ~~ד~

 ~~~~וה א~ בו לק~י~ כדי ~ויני~נו ~איר ~~וא ~~ז~ל
 י~~~ו~י

 ~~וא
 ~ז~

 ו~~י
 ~~ו~ ד~פ~~

 ~יון ה~וא
 ~ל~

 נר~ ~~ל קרי

~~~~
 נרא~

 דבע~נן ~~י~~ל
 דו~~~

 ~~וא ~~לוי דב~ ~~ידי
 דו~י~

 ~ו ~ה~ה ד~~~ן
 ~לה שלאה~ס

 ~~ש~~~~
 ~ג~ כל~~ ~מ~לה שאינו זה ~~אור ~

 ~עינן י~~ל
 ~~~תב~ר ל~י ובפר~ כלל~ ~~ל~בת ~בו ~~ין ~אן ~~שא~~~ שלהבת בו ~י~ כזהאור

 ~~~~ב~~ ד~~~~ל~י~
 ~לו~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ב~י~ב ז~ל

 ~~~לובן דב~זל
 ל~

 ~~שיב
 ~~~~לל

 ~ו~~
 הר~~ב~~~ ~לדע~

 ~לא גמ~ר מבעיר ~שיב לא ~נ~י ז~~ל
 מב~י~~ תולד~

 יצ~~ ולא מעליא ~~לקה ~~~~ ~לא א~שר תולדה ~ק ~דח~י~~וב~ה~ג

~~~~~~~
 ס~

 ~ריך ההדלקה ב~עת ה~~צוה ~יקר ~ו~יון פס~~~ ~רע~~~
~יהא

 ~~~ן שיעו~ בנ~
 קוד~

 ~ידליק
 ל~ ~ב~

 ~~ן ויתן ידליק
 ~מ~ א~ דאף ~מזה ~ו~ש~~ ~~~~ל~~~~~~~~

 ~יעור ~די בו י~ אח~~ ש~וסיף
 ול~ יצ~~ לא ~נ~~י ~שעה~~י

 ~~~י~ן
~~~ 

 שמן ~מוס~ף חש~ב שבת ~גבי ד~~ו
 ~בעירבנר

 ה~~
 לשון העתיק בשו~~ע ו~ן הב~~י ~אמנ~ ~דלי~~ ~~ן ~שיב

 ו~דליק בירך א~ ~~ל ~ וז~~לז~ל הר~~~~
 ~~צא לא שי~ו~ כדי עד ש~~ן הו~יף ואח~~~

 ~מרינן דלא י~~ל ~~~י~ז ע~~~ל~י~~ח
 דל~

 שהדליק בשעה דמעיקרא כגון אלא י~א

 ה~~ל~
 ~מה ו~ם הדלקה שיעו~ ~~י בו

 ~הוסי~
 כי שי~ור ~ו אין נ~י אח~כ

 שניהם צירוף ע~~י~~
 ~ל~ פ~~ דב~ו~ ונ~צ~

 ~~ן ~יתה
 ~דלק~

 במה ~ם ~~~~~~~כ ~~~~~~י שי~ו~ של
 ~הוסי~

 ~ח~יב ~פ~ר שעה חצי ~~ור ~~די בו יש
 לפמ~~ש ~ובפ~ט ~לי~~נמי

 הרא~~~
 ד~ו~יף ד~ע~א ~~~ב דף ביצה ~~ס~ עצ~~ו

 ~בעיר ~~שום חייב בנ~רש~ן
 ~~~~שו~ הו~

 דאילו בהב~רתו ~מ~ריך
 ל~

 נתן
ש~ן

 ~ב~~
 ~בה ~~יה

 ו~ה ש~נר ~ש~ן כשי~ל~
 ~הו~

 הוי ו~י~ך ~~~ן דולק
 ~י ואף ~~דליק~ נ~~י ~~שיב ~אן ה~~נ וא~~כ ה~דליקו~~ הואכא~לו

 ל~
 ~~יב

 ~יון ~~תילה אתכמדליק
 שה~~

 ~~דליק הוא הלא מ~~מ כבר ~דולקת
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 קנ~~ד ~לל ~~~ ~~~~ ~א~תי
 ק~י~~ל ~כ~~~ כ~~~ ~ו~

 ~~ו~ ~ו~~ ~ד~~~
 שי~ן ~ריך ~~~~ ז~~ו~~~~~

 ב~
 קוד~ ~~~ ~~י ~ידליק ~~י~ור ~~ן

 ~~ א~ א~ל ויד~~ק~~בי~~
 ~~י~ור ~ו היה

 ~וד~
 ~~~ליק

 ~~~ר א~~~~
 ה~~ק~

 ~~י~ ~~ולק ~~ ~~ן ~~~וסי~
~~ 

 ~~~לה
 ש~~ ~~~~י ו~~~ה ~~~~~~ ~~י~ו~בו הי~ ל~ ה~לק~ ~~~~~ ~יו~ י~~ ~~
 ~ב~~ו לא ביה ~~~יב

 ה~~ו~י~ ו~~~
 ~מן

ב~ר
~~~~ 

 ~~יר
 ~~ו~~ ~~א~~~ מב~~~~ ~שו~

 ~~~ה ~~~~~ה
 ~שי~ ~~ ו~~ ~~~~

 ~ו~ק ~הוא ד~ה ו~ף ~~לי~~~ל~
 ~~י~ ~~~~~ הו~~ ~~~יקו ~~ילו ~~י~ ~~~~~

~~
 ~א~לו

דבעי~ן ~א~ ~~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~י~ ~ב~ ד~~~י~ ההדל~~ ~~ ~~~י~ הו~
 ~~~~~ ה~~ק~

 וא~
 ~~~~~~ז ~א~~~ ~~~ ~~נין

~~ 
~~~ 

 ~י~~ ~~~
 ר~~~ו

 ב~~ר ~~~~~רש~~~ב
 ש~ן ד~~~יף יראי~

 ~~~~~ ~ולד~ ר~ ~~~~ ~נ~
 ולא

 י~~~ וא~~~ ~צ~~~~~~ב~י~
 בהו ~א~~ ק~א ר~י ~ב~ ~~~ דד~קא

 ~ב~ ~~~~~~~ ~~~דו~

 ~~ל~~ ד~~~ ב~י~~~נו~~
 ~~ו~ה

 שהי~
 תולד~~ ו~א ~ב

~~~~~
~~~ 

 נ~~~
 ~~ארנו ~~~ דל~י

 בפ~~ ~~י~
 ג~~ור ~~~~י~ ~~~ב ~~~ך ~~

~~~דליק
 ~~ה~~פ~~ ~~ו~ ~~~ ~~ו~ ~~~~~~י~ ~~

 ~ד
 ~ז~ו~~~

 ~~יב
כ~~ו

 ו~~~ ~~יל~
 ~~~ור ~~~י

 ~~~ק~ב ~~י~ הו~
 ~~ ו~~~~ ל~~~~~ ~~~יל~ ~~

להס~~~
 ~~~~ר

~~~ 
 ~~ו~~ק

~~ 
 ~דו

 ל~ ~~~~~~
 ~~יב

 ~~~~~ ~~~~~~~תול~ת א~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ה~~~
 ודא~ ~ר~ה

 ~~ו~ ד~~ו~
 ~~~ ~~~~ נד~ק

 ~~~~ ~~~~ין
 ~דליק ~~~~ו~~י~

 כ~ ~~~י~ ~מו ~~~י~ הו~
 ~~~~ה ~בי ~~~א

 ~נ~~~~
 ~ד~ם

ו~~ומה~

~~~~
 ~~~ה

 ~~~~ דב~י~~ ~יו~
 ~~ן

 ב~~
~~~ 

 להסתפק י~ ~~~~ ~~י ~~~ו~
 ~~י~י

 ~~ ~~ו~ר~ ~~~ל~
 ~~~ה

 ש~~
 ו~~~ן

 ~שביל הנר ~פ~~י ~ו~~
 ~~~ן ~י~ור ~ל ~י~י~ ב~י~ן ~~ימ~~פ~~ ~~~~

 ~~י~
 ונר~~ לא~ ~ו עצ~ו הנר

 דלא

 ~כ~ב ~~~~ ~~~ ~י~ו~ל~י ל~~~~~~~י~
 א~~ ~~ו~ דל~ ד~~~~~

 ו~ו~ שפופרת

~ו~
 ~ו~~ל ~~א ~~~~~

 ב~~
 ו~~ה ~~ה

 ~~ו~ ה~ו~פ~ ~פ~ ~~~ ~סו~~
 הנר

 ~י~ור בו היהלא ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ב~~~~ ד~~~~ ~~א~ ~~~~ ~ד~~~ ~הד~~~~~ו~~
 ~~יס~ ~א~~~~ ~ל~

 ל~יד~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~ה
 ~~י נ~~ה

 ד~~ ד~~ ~ד~ה~ הדלקה ~~י~ד~שי~
 ה~בה

 ~ו~ ~ו~ק~~
 ~~ן דה~~~~~ק

 ~ב~~ךה~~~ן
 ה~פופר~

 ~ינו
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~ו~ ~~~~

 ד~~~~ן ~~יון
 ~דשה ~~~לקה ~~י~~~~~~~לה ~~~~

 וא~~~
 ~אן ~~~נ

 בהד~ק~ ב~~~~
 הא~ק~ר~א ~~ור

נר~ה
 ~ו ב~ד~קה ~קיי~ שהתירו ~~בני~ ד~~

 ~וקא ~יי~ו ~~~~~ ~~~ו~

~זר~
 שהוא

 ת~~יד ק~ו~
 ~~ון ~~~~י~ ~~ו~

~~~ 
 ה~א

~~~~~~ 
 ~~~לי~ ז~~~

 וא~~ נחוש~~~
 כ~~ו ~~ש~~~

 ה~א~ם ~~~~י~ ע~~י ~~~~ו~ בז~~ ~~~~~~ ~~~~
 ה~ו~ים שלבקרב~ם

 ~~ ~~י~ ~~ ~י ל~~~~ק י~
 ~~וב

 יסבו~
 ~ד~ה~ ~י~~~ה

ו~~ר~
 ~אין א~~ ב~~יה ~~~ ~~שי~ ~י~ בא~~י בו ~~~~~~י~ בזרם

 כללז~ם ~ו~
 בתו~

 ה~~לק~ ב~~~ ~איל~ ~~~~~ י~ל ה~ו~י~~
 בו ה~ה לא
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 ~ל כאילו נ~~י ~שיב שבת דגבי נא~ר ~~ ואף ~~ה~ ~צי שי~ור ~ידליק~די
 הת~ ש~ני ידו על ~וא ה~ורהמשכת

 ~~~~~~ הד~קה ד~עינןהכא ~~~א~~ תורה אסרה ~חשבת דמל~כת

~~~
 יפה ~י

 שלי~~א חרל~~פ מוה~י~~מ ה~~ הגאון הרב בזה לי העי~
 כלל דמי דלא לחלק ישרהבסברא

 ל~פופ~~
 הוא השמן ד~תם

 ע~י דרק ~אן ~שא~כ ~רמא~ שפי~ חשיב ולכך הה~לקה מחמת ולאמעצמו מ~פ~~
 הואההדלקה

 גור~
 למעבר

 הזר~
 ~~~~ ~ז~ו~ית~ בתוך

 דעיקר ~יון נלענ~ד

הטע~
 כתבו מצוה עושה הדלקה דאמרינן

 ~~~ו~ ה~אשוני~
 דומ~א דב~ינן

 בו שיהי~ נמי בעינן כך ומ~ום שב~~קדשד~נורה
~~ 

 ההדלקה~ בשעת שיעור

א~~
 נראה

 דא~
 וצ~~ע~ ~~עליא הדלקה כאן אין דנ~ד ב~ה~~ג

~~~~~

 אשל בה~הות
 אברה~

 סעי~ ~רע~~ סי~~ן ב~ו~ח
 ה~חבר ~ שכתב ~~

 שלנ~ות
 שעו~

 בו ~ין א~ד וכל זה גבי ~ל זה ~נוכה לנר
 שיעו~

 ~ק
 נר~ה שי~ור חצי דולק א~ד וכל שת~~יתו ~שני נר ממנו נדלק א~דכשכלה
 ~חיב~ כיון ~י~ב ויו~~~ בזה ~שש~אין

 אך מהראשון~ ~איל~ו נדלק ~ני ונר

 רק לשנ~ מחובר אינוא~
 ~ו~~די~

 זה בקירוב
 לז~

 עד
 ~שמג~~

 הלהב
 ~~~~יל~ ה~ני נדלקהראשון ~סו~

 יוצ~ א~ צל~~~ בזה
 הדליקה שה~~לת כיון י~ח

צ~~ל
 ~ ו~~י ~~~~ו~

 בנ~
 שמ~ילא ~ם ~יודלק וה~ני כ~י~ור ~ין הנדלק

 הואיודלק
 ~ן ~י~טא ולפום עצמו בפני דב~

 ~~וט כי ואף ~~~~ל~ וצל~~~ נו~~
 לנ~~ד כלל ד~~י דלאהוא

 דהת~
 היא ה~ניה ~~דלקה

 בגו~
 ~~~א~~~ א~ר

 ~כא
 ההדלקה נ~שכת הז~ן כל ד~כ~~פ הנר לתוך ש~~ן ה~~נ~פת בשפופרתאו

 ~~~ע~ ~~~~ א~~~~~~ילה

~~~~~
 באלק~ריא דהכא איפ~א ~ברא נ~~י דאיכא

 ~~שפופרת ~פי ג~~

 עכ~~~דהת~
 שלא~~~~ האור המשכת ~ל

 הוא
 מח~~~ ר~

 ההדלקה
 אף ה~~~ן כל את הוא אדליק כ~ילו שפיר ~~יב ולכך הוא שה~ליק ~~א~ונה~

 השפו~ר~ שבתוך~~ה
 א~י ו~~~י~א הואיל

 הנ~ לתו~
 ~~יכא ב~לק~ריא מ~א~~כ

~ל
 ~ימו~ ור~~ ~ג~

 חדש
 המאי~ וה~ו~

 כבר שהאיר מח~~ת זה אין עכשו
 דמ~בר נהי וא~~~~~ודם

 הזר~
 רק הוא הז~וכית בתוך

 ~~חמ~
 מעשיו

 ~~~~מ ה~וט~ ק~ות שניאת שחב~
 המש~~

 ~דש ז~ם ~~י ~היא שלא~~כ ההדלקה
 ה~כונה כח ע~~י אח~כ נולד ~לא החו~ים ~ת ~בורו בש~ת עדיין נוצרשלא

ל~
 אד~ ע~~י הודלק ~אילו ~לל ח~יב

 חשיב ולא דמ~ מ~צמו כהו~~ק ~לא
 ג~מא~ אם ~ כי שעה ~~צי משך כלהדלקת

~~~~
 מוהרצ~פ ה~און כתב ~רמא רק ~וי אי אף

 פרנ~
 קול ~ירחון של~ט~א

 ביסוד קצת מסת~ק הנני לה~ה ~אולם ~~ ~וברת~ורה
 ~להמעשי ה~~

 מצו~
 ~שיית~ שתהא ~~כב ~י עשה

 דוקא~ בידים ~עולה ~ל בגדר
 לו די עשה ~~צות דל~בי נא~ראו

 ~~ר~ ג~
 ~~סבב הוא שיהא ובלבד ~~יה
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לעשיית
 המצו~

 בס~ ~מ~~~א שטת הוא כן ולד~תי ~ די~יה עשיה דהיינו אמרינן
 מהר~~~ ~~~ ~~~יא סקי~א~ס~~ג

 א~ר עד ~נ~ות ל~דליק א~רה שאם
 שם ר~~~א וב~י~ תב~~~ ו~יא ל~דליק לנכרי תאמרשקע~~~ח

 הק~~
 אין הא

שלי~ות
 לע~ו~~

 ~יא וא~~כ
 אינ~

 ואיך מדלקת
 תבר~

 י~ל הא~ור ולפי ~~ז~

 ג~דהדל~~
 של

 ~ב~
 ~צם ~צו~ה אין

 ~~ד~~
 ~דליק ~יהא

 בידי~
 דוקא

עי~ר א~
 המצו~

 ~וא
 ההש~דלו~

 ~פיר וא~כ מצו~ה קיום וזהו בב~ת ~איר אור שיהא

מ~רכ~
 על

 ~ ה~וי ה~לק~
 בשו~~~ ו~~~

 היא שתברך ז~ל הרב
 קוד~

 שת~נה
 ~~נאה אלא לבד הה~לקה אינה שבת נר ~~לקת ~~צות שעיקר כיוןלאו~ן

 ~כ~~ל~ ~י~~ ~יא ל~ו~הל~שתמש

~~~~
 שם ראית~

 בשו~~~
 לב~ך ומסתברא ~ שכתב ג~ או~ בקו~א ז~~ל הרב

 הדלקת ~עלאז
 וא~~כ ע~~ל~ הנ~

 נרא~
 ז~ל דהגרע~~א

 צד~
 מאד

 משו~ המג~א~ עלבת~יהתו
 נא~~ א~ ~אף

 ד~יקר
 ~ו~ המצו~

 נ~ שיהי~
 ~דלוק

ול~
 ממש בידים ~וא שידליקנו

~~~ 
 שנו~ח ה~וסק~ם כל וכ~בו ~ואיל

 ~מו ~~ל~דליק~~ הואהבר~ה
 בנ~

 עושה דהדלקה בגמ~ מ~ניה דדייקי ~נוכה

 א~ א~ וא~~מצוה~
 הוא זו בברכה חכמ~ם ש~ב~ו דמ~בע וכיון מעצמנו ברכה נו~ח לחדש לנואין ~~~ ~~ג~ בדף פ~י ב~ל ה~און וכדעת שבת ~שאני נא~~ר

 ~ב~ך אין~להד~י~~
~~ 

 ז~~ל~ ה~~~א ~פיר מתמה דקא ו~יינו הדלקת~ ~~ל

~ומ~
 ש~עיר

 ש~
 אם ~מ~ש ~נ~~ל ~~~ון

 הנ~
 ~דול היום מ~עוד דולק

 שי~~נו~רמ~א שכת~
 ויחזו~

 ש~~ לצו~ך וידליקנו
 עצמו לה~ניס שמצוה מ~ני והיינו

 שי~~יי~ כ~י שי~לה הרמ~~א ע~יו הח~יר שלא ~~וח דכסהו ~הא מצו~~בחיוב
 כסויבמצו~

 וא~
 דקיי~ל

 דא~
 חזר

 ונת~ל~
 וא~כ ל~סות~ חייב

 מ~~~
 שהיא ש~ת נר ד~אני לח~ק ונלענ~ד עכ~ו~ד~ הנרמ~דלקת ד~ כ~וי מצות

 מצו~
 ~לומר חיובית

 עצ~ו להכניס ~~יו מצוה ול~ן שבת לצורך נר להד~יק אדם ~ייב ע~~ששכל
בחיוב

 חייב שאינו ~יסוי מצות מ~א~כ זו~ מצו~
 אלא ל~סות כדי לש~ו~

 א~
 ל~סו~ חיי~~ח~

 ~~ולה ~~ה~ם דוקא ~~~י~ן ה~נ
 ו~י~ו וצ~~~~~ ~~~וס~ ול~

כל
 ז~

 הוא
 ר~

 שבת נר גבי
 א~~

 ~נר
 חנו~~

 מצוה עושה דה~~ה
 י~~~

 שפיר
דבעינן

 ~ידלי~
 ~ו~י~ בזה ~ם אך ~ר~א~ ע~י ולא בידים הוא

 ה~אב~ד

מוה~צ~~~
 ~יצא שלי~~א

 שכת~ מ~~
 שמיר להן ומראה בדיו כות~ן ~הוא ת~יא ואפי~~ה יש~אל בנישמות ~ליה~ ו~~פת~~~~ אפוד אבני ~בי ~צוה ב~~

 אל~א מ~ליהן~~~ נבק~ות~והן מבחו~
 דא~

 ~ע~ה עושה שאי~ו
 הפתו~

 וא~י~~ה ב~צמו
 אמנ~ ופת~~~ שפי~מק~י

 צ~~~ לענ~ד
 דא~~כ

 מקרא ל~ידק מנלן ~שחי~~ ג~
 ~וקא דבעינןדוזב~ת

~~ 
 ~קרא מ~~ש גר~א ע~~י ולא ~ברא

 דופת~~
 ~~שיב

 מ~~ח כאילושפיר
 א~ הו~

 מ~~ש ו~ן ~רמ~~ ע~~י
 מ~ר~~

 בנז~ין
 מ~ו~ ד~טו~

ד~תי~
 ~~כה

 ד~~ש~~~ נ~~
 עצ~ו ~~וא

 ול~ בי~י~ מ~~
 וא~~ ~~מא~ ~~י

 ה~נ
 ו~~ח~~ מיק~י א~~י~אן

 דע~~~ נ~נ~~ ו~~
 ~~תב ~~ו ~~ר

~~ 
 ~~און

 הנ~~~
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~ ~  ~~יירי~~ו
 ~עבי~ ~~ו~

 בי~י~ ה~~יר את
 בא~~ן ~בקי~~ ~יון ול~ך האבן ~ל

 א~~ בב~
 ~ם

 ~עש~
 ~פ~~ שפי~ מי~רי ~~~ברה

~~~כ ~~~ ~דים
~~~ 

 ~~ו~~ נ~ ~ב~ ב~~ד
 ד~י~ר כיון

 ה~~ו~
 ההדל~ה המשכת לא הוא

 ~יי~לד~א
 ~בת~

 אי~ו
 ז~ו~

 ~וא ~~צוה ~י~ר אלא ~לה
 ההדל~~ ר~

 ~צ~ה
 א~ לה~ת~~ י~~כן

 יוצא הוא
 ~צו~

 ~ר~א~ ע~~י ~ו
 ו~~

 ~~תוב ~לשוןכלל להוכי~ ד~~ן נל~נ~~ד
 ~נא~

 הוא ~ה לשון הלא ~לא~ה דהא ~ת~ת~~~ וכן ~ופ~~ת~~
~ה

 ~ורה א~~ה וא~~ה ~~~ה~ ה~ב~~~ ~א~
 מפו~

 ~~~ל
 ב~לאל ~~~י ~~~~

 ו~~ואהלי~ב~
 ~כל

 ~וא ד~רא ~~ידא דעי~ראל~א ו~דו~ה~ ועשו ועשית פ~מים כ~ה ~~יבי דה~~ ה~רש~
 ר~

 ולא שיעשה
 ל~יד~

 מיניה
 נאמר אם אף דאיל~ה ~כי ~~ל כ~חין ~ל נל~נ~ד וגם לא~ גר~אדע~י

 כל~~קיי~י~
 גר~~ ~~י ~~ ה~צו~

 כיון
 שהו~

אבל המצו~~ ל~שיית ו~~בב גורם
~~~~ 

 ל~ון נ~י בי~ דכתי~ כיון ~~א
 ~יני~ ~ידק לא א~אי ~~ע~~

 ד~וקא
 לאו ~בי או מלא~ה כל ת~שה לא ~~י כדאמר~נן גר~א ולא בעי~שייה
ד~~י~ת

~~~ 
 הוא ~שייה דדו~א אל~יך ~ד~ ~ן ת~~ה ~א נ~~ בי~ ד~~יב

 הא~אסור
 ובפרט ~~צמנו דרשה כלל ל~ידרש לנו דאין ודאי אלא ~רי~ ~רמ~

 וצ~~ע~ וכל~ו~ המשכן ד~שיי~בקראי

~~~
 ~ד

 ל~ו~ ~י~ נ~~~
 ~אן

 כיון א~~ ~~~ ל~~ו~
 ~~דלק~ ~~~~ ד~יק~

~ו~~
 ~י~ר היתה ושם שב~ק~ש ד~נורה דו~יא ד~~~נן ~שום הוא ~צוה

 שלהבת ל~~ותה~וה
 כדכת~

 ~ב~ד~ק~~~ ולא הנרות ~ת ~ב~~לותך~ ר~~נא
 נו~ל לכן ~ולה שהלהב ~פניוהיינו

~~~~ 
 ~~ריך ~פני וג~ ~ליה~ לשון

 ל~דל~~
 עד

~תהא
 שלהב~

 ~ולה
 ~אלי~

 ח~וכה ~נר ה~~נ דילמא וא~כ ~~ומש~ ~~י ~י~ ו~יין
 ~יבון ולא ~ל~בת דו~אב~ינן

 וא~ לבד~ ~ח~
 דמנו~ה דומ~א~צריכו הד~רי~ לכל דלא הוא פשוט ~י

 נרא~ ~~~~
 דאמרו במאי דנכלל דאפשר

 ~ו~~ הדל~~
 ~~וה

~~י~ן
 שתהא כדי ~~ל~~

 ~ל~~
 ו~~~ע~ עו~ה

 וכ~
 א~ ~י כתבתי ~א ~ה

 ל~~~ר

 ~ה ב~נין ה~~ק צדדיא~
 וי~~

 א~ ד~ יאיר כי ~וא
 ת~יד בתורתו ~~נינו

 ~~~ה ו~ין ו~~~ה~ אור~ לי~יו~~~ו
 ~~~יקות~ כהת~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

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

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

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

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

~~~~~~ 
 וב~ג~ט ~~~~ו סי~ בא~נ~~ז ו~~ין ~ו~~~ ב~~~~ ו~ דף בפנים ~י~ב
 ~~~~ דשב~לא~ת

 ל~~ר
 שה~~י~ ח~~~ בפ~ ה~מ~~~ן ~~רי א~

 ~ש~~
 ד~י~רהרי~ף

 ל~לוב אסור ו~פי~~ה או~~~~ ל~ורך ד~וי ~שי~ ב~ו~~~ ~~לו~
 ל~ו~

ה~~~~
 ~~~~ן ~~ל~~ת ~~ום

 ד~ר לה~ין קשה ו~אמת ביו~~~~ ~ו~ר~ ל~
 ו~רי ז~

 ל~~ם מו~ר ~י~ו ו~י א~ילה ב~~לש~יה
 ~שנ~ והרי לש~י~ ב~ו~~ ח~י~

 ש~י~ה

ה~~
 וכת~ ע~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~ס~

 ~וא ~רי~~ף שסברת ז~~ל א~~~~ז ב~ל הגאון ע~~ז
 אל~ משק~ ש~ ~אן אין הב~~ה ~ד~י ~וא שה~~ב דבש~ה~יון

 ~~חלי~תו
~~וך

 ~ו~ ~ק~ר~
 ~~י ~~קה ~י~ה

 הו~
 ~דש דבר כ~ושה

 ול~
 אף ~יו~~~ ~~י

 ~~ ביו~~ ~ו~~ ~ל~ ~~~ו~ ~ו~~~ל~~ר~
 ~וכלין ~יקון

 ול~
 ל~~ות

 דב~
 ~דש

כ~ין
 ~מל~מו~ ש~ת~

 ~לא~~ ל~נין
 ~למ~ ~~~ו~~~~ ~י~ה

 ~אף
 ד~ליב~

 ~ו~~ת

 ~כ~~~~ דוק~ ~~יני ~~~~~ביו~~
 ~~ ד~~ ~י~~ ש~~נו

 ~~ל~~ה ~ע~~~ ~י~י ~~~~~כ

 ה~~~~~~נ~
 ~י~ל מ~ם

~~~ 
 ~~~ה

 ~~ו~~ ח~י~
 ו~ס~ר ח~ש ד~ר

 ~ו~ב~ מ~ו~
 ~~~~~ ב~ו~~~ דהו~ר~ נ~י ה~ער~ ~יסו~ ~~י ~~ןה~~

 היינו
 ~~~ ל~~~י~ דוק~

 א~ל~צוי~
 א~ לה~~י~

 ד~ר דהיינו
 ~ד~

 ל~ו~ מ~~י~~ ~~י ~רע ~~ור
 ה~ע~ה

 ה~ל~ד~ת~
 ~~ר הי~

 ~~ול~
 ~לא

 ~~יקר~
 ~ש~~~כ ~~קה וע~~ו ~ו~ל

 ה~~
 ~~~ין י~ ~~~~~ שהו~ א~בה~צא~

 ל~ ~~יקר~ ~~ל~
 ~~ל ה~~

~~ 
 ~~ולם זה

 ו~~~~ ט~י~ד~~~ר כ~~~
 כ~ון

 הר~~~~ ~~~
 הו~ ו~~~ ~רמ~~~ן בש~ת אזיל

 ל~~מיר ~~~וי
 ו~~ש~שיו~ר

 בה~~~~
 ~אור

 ~~ו~יי~~~ ~~~~י~ א~ס~~ ~שו~ ~יו~~~ האל~~רי~

~~~~~~ 
 ~~א ל~~ו ~ף ב~ני~

 ד~~~
 ו~דף והנה

 ו~~ין ולכ~~ ~ו~~~ ~~~~ ~~~~

 ל~א~יל ~רי ~~~~~י ה~~~~~ג ~ה~~ה~~ה ליי~~ ~כ~~ ק~~~~ ק~~~ סי~ ו~~בנ~~ז ~~ או~ ~ו~ן ~ל~~~בא~~~~
 דבר ~ק~ן בש~~

 ~~י ~~י ה~וק~~
ד~יי~~ל

 ~~סו~
 ל~שר~ל

 ~~ו~ ל~~ו~
 ~~לה ~~~ר

 ~~~ ~~~~ שא~~~~
 ~~~ר

 ל~ל~~
 איסורי~ שני יש ~מיק~ה יז~~~~ ~~וק~~~~~

 ~וקצה א~ילת ה~~
 לי~ דנפק~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~ו~~~~
מו~כינו

 כמ~~~
 ~~~רא ד~~ור כ~~ילה ד~ינו ב~וקצה להש~~ש ו~~~ה כ~ו~ ביצה ר~~י

 ~י~ה משום מו~צה ~~ול הב~דו~כינו~
 ~א~ו~ יוצי~~ו~ ~מ~

 ~לא דבר
 ~~~ו~יהוכן

 א~
 היינו ראוי~ דע~שו

 משו~
 בו לה~~מש ואפי~ לאכלו דאסור

 ~אסור ~א~נ~ם הוי ושוב דוהכינו~~רא
 משו~

 ~~ם ב~ל~ול ~סר~ו ~ו~~הו~ן של~ ~ אין אבל דהוצא~~ ~תא
 ~ו~ ~ר~

 ובאבנ~~~ ל~~ן~להא~ילו הו~ ר~וי וזה ~אוי ~אינו
 ~~והכינו דלאו ~יון ~~וקצה ד~~ול יו~ר ד~ריו את ~באר

ילפינן
 משו~ ר~

 ~~בו וכן דאית~צאי~ מ~ו כלל ביה שייך לא דהוצאה לתא
 ו~אי נלע~ד ול~י~~ז עייש~~ה~ ר~~ ו~אמר ~~~~ה ~~~ב ~נ~ו דף ~בת ב~~~התוס~
 ה~וקצי~ כלי~ סקי~~ ש~~ ב~~ ~מ~~א דכתבד~אי

 א~~~ בשבת ~נשברו
 ש~כ~ו

אין
 אפי~~ מוקצי~

 דו~א היינו וכו~~ דאיתקצאי ~~גו משום אסורים
ו~~ילא לא~י~~ דד~י ה~תמ~ות לענין ~אית~צאי מגו דין ש~י~ ד~ל כיס ~~רון~~מת ~מוקצ~

 ב~ל~ול ~ף אסו~
 ~ח~~

 לצל
 אבל ~זי~ דלא ~ידי ~הוי משו~

 ב~וק~~
~~ח~~

 או גופו לצ~רך נ~י שרי ביהשמ~~ש דאף לאיסור ש~~ל~~~ו
א~ור ~ל~ מקו~~

 א~~
 בכה~~~ ~רי~א~ ב~ל~ול

 דא~ ודאי נלענ~~ד
 ב~לם

 ב~ב~
 איס~ר ~~~לאכת

וי~ד~
 ~ל~ול איסור דלענין ~ום לצל ~~~מה לטל~ל גם שרי היתר למלא~ת

 כ~~רמ~ג ד~א והוא דאיתקצאי~ מגו ~מרינןלא
 ש~

 וב~~ז סקי~ט בא~א
~~~ז ס~~

 ו~~
 ~כתב ~הא~ר לא

 ש~
 ו~ף שנ~בר ל~י~ור ~~לאכתו דכלי י~~ד ס~~ק

 ומקומן ~ופן לצורך ~ק לטלט~ן אין ~~~ להי~ר ~~ל~כתן~השברים
 א~~

 ~ח~ה לא
לצל

 מ~ו~
 ב~ל~ול א~ורין היו ~~יה~~~~ש דכיון

 ל~~
 ל~ל הן אסורין

 וצע~ג~ ~איתקצ~י~ ד~גו~~מא ~ו~ ה~~

~~~~~~~
 לטלטל שרי ל~~סור ~מ~אכ~ו דכ~י ד~א ~דול ~דוש ~וד נל~נ~ד

 שלר~~ ~~פני שהוא י~~לגופו לצור~
 ל~~לא~~ ~~יחדו הוא זה

 היתר
 שייכא ולא ~ואיל ~ופו ל~ורך~ותר ומ~יל~

 גבי~
 ש~יר א~י יבזה ד~יתקצ~י~ ~~גו דין כלל

 המ~~~אד~רי
~~ ~~~~~ 

 ~~~ל~~תו כלי ש~ל ש~~ב
 א~ לאיסו~

 ל~לטלו ר~~ה
 בהם ל~~צוא יכול אם לצל~~מה

 ד~~
 יח~ו~ להשת~~ש ~~~ותר

 כן ל~שות
 בפכ~~ה הר~ב~ם ~~ל~ון אולם ~ערמ~~ דהוי וא~~~ג לצל ~~חמה הוא ~ונתו עי~ר~ם ~~ ו~ות~

 ~~דלתו~ ~~ת~~ ה~~ו ש~ת~ה~
 שהן א~~פ ~בית

 כל~~
 ~ש~ע ל~ל~ל~~ הו~נו לא

 ~צ~יכו ~ל~ול ל~ניןדאף
 שבת ב~ו~~ ~~ז ~הקשו ו~~ה ה~נה~ חכמי~

דמוכן ~~ה~ ש~
 ל~ור~י~

 א~ היו ש~לא ~~פני ביה~~~~~ש ב~ל~ול א~~רי~ היו ~~~~~פ ואף
 לה~כה ~היינו ~י~ל ליי~ב נ~~נ~ד~~~בר~~~

 דק~י~~~
 דהי~י

 ד~~
 לר~ מ~א~~כ דאי~קצ~י~ ~~~ו כלל א~~רינן לא ומצ~ה דיו~ב ~עמא~י~א וג~ ביד~~ ד~י

 ב~ל~ול דא~ור י~~ל שפירעצ~ו יהוד~
 מ~ו~

 וצ~~~~ ~כנה גדר

~~~~~~~~ 
 ~~ תוך הזרק ק~ דף שבת במס~ דתנן מ~א ה~יר נ~ד אות
 ונ~גל~לא~ות

 ~ו~
 ד~וי ני~~א לא דא~אי וק~~ פ~ו~~ לד~~א

 ולכן ~~יי~~ מ~ייע~ו ורוח~זורה
 כ~~

 דדו~א
 בזור~

 הכי דא~רינן הוא
 ~שו~



~ ~ ~ ~ ~~~ו~~~~ ~~~

ד~~
 היא

 צור~
 ~~ר מ~א~~כ הרוח ~יי~ת ~~~י נ~שית שהיא ת~~יד ה~~לאכה

 ע~תו~~ד~מלאכו~
 ק~ א~

 ~~~ז
 מ~

 דף שבת במס~ הר~~ח דמפי~ ~כתבנו
 ~~~בק~~כ

 מו~~
 גם אלא הכ~ דאמרינן הוא זורה גבי דוקא דלאו דס~~ל

 משום לאקשויי ליכא דמהתם נראה ו~~יהו ~י~ש~~ה~ ו~דומה וכבויבהבערה

ד~יכ~
 ~~ע~א ~~ם דמפ~שי

 ד~~ו~
 מחשבתו הית~ לא ש~~~יקרא מפ~י הוא

 ואףלכך~
 לדע~

 מ~ום כל ב~ומר מ~נה הך ומיקי החולקים
 ש~רצ~

 ~נוח
 לזורה~ דמי לא ל~דיא לכך מ~~וין דאינו ~יוןמ~~מ

~~~~
 הביא טו~ן במלאכת וב~ג~~ט ~~ד ~~ באבנ~~ז

 דף ~~~ובין רש~~י דע~
 ד~י ש~~ב ע~~אפ~~ח

 שפ~
 פ~ור לרה~~ר יוצ~י~ והמים בר~~י מים

 ~~א~
 ו~~~~ ל~~~ נתכוין מ~חילה

 משום זורה דשאני לומר ~~~כ
 ~ד~~

 היה
 ~ל מזה שתמה ו~ייש~~הב~שכן~

 החולקי~
 ברחיים דטחינה וסברי המ~~~א ~ל

~ל
 מי~

 ~רו~ה דמל~כה הוצ~ה מל~כת ב~ן לחלק דיש ונלענ~~ד מה~ת~ א~ור
 ד~~למ~ ה~לאכות~ ל~ארהיא

 א ה~ ~חיוב דעיקר שפיר י~~ל ה~לאכות ב~ל
 וכדו~~ה~ ומבשל ומב~יר זורה ~~ון ה~לא~ה להתהוות ש~רמה ~~חשבתומשום
 שנעקר בשבת ידו ~ל ~~~~ה הה~חדשות ~~שום כלל ~ייב אינו הו~אה~~שא~~כ

 והונ~מרה~~י
 בר~~~ר

 נמי וחזינן ~~נוי~ ~לל ח~יב לא ה~שות דשינוי מש~~
 ~~~~ ~ג~~ ~ת~הדקא

 שב~
 הוציא אם אף רבנן ~חיי~י דאמאי ה~ דף

ל~~ות ~ר~ו~
~~~ 

 נ~~~א וא~ פ~ור~ מקום
 דעיק~

 ~~עשה ההשתנות על הוא ~חיוב
 מל~~ות ב~~ר כ~ו ידועל

~~~~ 
 בין לחלק הוא סב~א ~ה

 עב~
 דרך

 מק~~
 ~~ור

 דשאני ~ינ~י~~א~~ו נח לא דעכ~~פ ~יון ~אאו
 ו~כני~ מוצי~

 על רק ~וא ~~יוב ש~יקר

 ול~ עצמ~המלא~~
 שנתהוה ~~ה על

 ולכ~ המל~~~ ~~~~~
 ד~ייב אמר~נן לא

 ~~ו ~~~י נעשה לא אהאף
~~~ 

 ~עמא מ~ום
 דממ~~~

 דה~א ~יון ~ורה ~סרה
~יקר

 החיו~
 ~ל הוא

 ~~עש~
 ~~מש כ~ו ע~י נ~שה לא אם ולכך ע~מה המלא~ה
 גר~א~ רק~שיב

~~~~~~
 הו~~ה בין ל~לק ~דב~ינו ק~ת ~~וכח שם רש~~י דמד~רי נל~נ~~ד
 נמי ואי מיא דתיימי לתוכו שופכין שם~ ז~~ל ~ש~~י דז~ל מלא~ו~~לש~ר

ל~
 ימות ד~וב ~יון מבעו~~י ~~ים בו דיש תיימי

 ה~נ~
 כ~ ה~~נ ליבלע עשויין

 מת~וין דאפי~ ~ר~ ~חשבתו נ~קיימה דלא וכ~ון א~כוין להכי לאו לב~אינפקי
 אי~וראל~ו

 דאוריית~
 ~לא גופיה איהו ליה צריך ברה~~ר לאו דהא הכא איכא

 ~~ון והא צ~~~ ו~או~ה ע~~~ל~ ~כתחילה שרי מ~ו~ן לא כי הל~ך יוצאיןמאיליהן
 שרי לא ואמאי ג~מא ~ק הוי ~~~כ ~מים אזלי מכחודלאו

 לכ~~יל~ א~
 קיי~~ל ו~א

 ו~ו~ק ש~י~ ג~~א ~א דאסור ~וא~שיה
 לו~~

 ז~ל ~~~י ד~ף
 סוב~

 ~בנו כד~ת
 גרמא דאף שבמרדכייואל

 ל~
 אם ~י ~~י

 למיסתם הו~ל לא דא~~~ פסידא~ ב~קו~
 ב~~קום דוקא היינו ~רי דג~~א ב~~~ דאמרו דהא להדיא למימר צריך הויאלא

 אסו~ דלכך נ~ל והי~~סידא~
 משום לכת~ילה

 ד~~
 ~~י~ ~~~~א~~ ג~~ ~ל~בי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ו~~~~
~ ~

 גרמא~ק
~~~~~ 

 דעקירה וקיי~~ל הוי ~יהו ~קירה
אין א~~ א~ור~ נ~י ~נ~~ ~~

 ז~
 ~בת בג~~~ א~~ינן א~~י ד~~~~ נ~ון

 ד~
 ~כר~~~ית כ~ו ע~~ב ק~

 גז~ו~ ~~
 הסוברים לדעת וקשה עקירה הוי הא ~~~~מו~א

 דעקיר~
 אף א~~ר הנחה בלא

 ע~~מ לכחחילה כ~וקר דהוי ~שום ~קירה כלל ~~יב לא דהא ~~~ובכ~מלי~~
 של~

 ח~את~ ~יוב לידי כלל אתי דל~להוצי~
 וא~

 ~וא ה~~ניח דאם
 אסור נ~~י ע~ו~~~

 ~~ו~ ה~~~א~י
 מ~א~~כ ד~~ור~ עכו~~~ ע~~י דהוי אלא ~~לאכה ~~~~פ ד~~יב

 א~ ~י הוי לא ו~עשיו מלא~ה ~לל ~שי~ לא ~~מ~לאבנ~שה
 וא~~כ גר~א

 לכתחילה~אסור מ~~~

~~~~
 ~~ר ד~בי דכיון ~~שום אסור דלכך נ~אה

 מל~כו~
 ~לאכה חשיב בכה~~ג

~~~~~
 ולא

 נהי ול~ך תורה~ אס~ה ד~~~~~ח ~~ת דשאני ~~ש~~ ~ר~~~
 ~~הנ~ לכת~~לה לענין עכ~~פ אבל ~~~ת לחייבו כדי הכא אמרינן לאדבהוצאה
 אות ובקג~~ה ~נ~~ה~ ~~ ז~~ל הרב בשו~~ע ו~יין ל~סור~ ~~מא ~אישפיר

 ס~~~
ו~~~ע~

 א~
 י~ה

 ר~ הרה~~~ דודי ~~~~~כ בזה לי ה~י~
 מנח~

 שו~~ב פרוש ~~ענדיל
 ס~~ו בדף ע~~~י דברי את אני ~ו~ר זו דבסברא~לי~~~א

 ע~~~
 ד~עמא שם ש~תבתי

 ~ני~ ג~~ד~חי~בינן
 ו~ייב ~ורה אסרה ד~מ~~ח ~~שום הוא שהו~יאו

 וצ~~~~ ~ברו~ ~~ע~ה ~ל גםמ~ש~~ו ~שו~

~~~~~~~~ 
 כתב ו~ או

 דפות~
 דהוי ~~שום הוא ד~ייב ה~דו~ה כנ~ד דלת

 ד~~יא~~ידקא
 ב~~

 בכח ~רוח נדחק הפתיחה ש~~~י ~~~ני רא~ון
~דול

 ולכ~
 ~~ל ז~~ל הר~~ח ד~ת נגד הם א~ו ~ב~יו ~~~ם עכ~ו~~ד~ ~רמא הוי ~א

 ק~לה דברידבריו
 ~כת~

 הדלת פ~יחת על ~~י~ דל~ך
 דא~רינן לזורה דדמי ~~~ו~

 שב~ ש~ניבי~
 ד~~אכת

 ד~ ב~~י~ ו~מו~~~ תו~~ ~~~~ ~~~שב~
 ~~וב ע~~~~ ~~

 שג~ראיתי
 בזה ו~~שיג הל~ו הר~~ח בדב~י ה~גיש ע~~א י~~ג דה~~ס ~בי~~~ש ב~~

 אול~ ~~מ~~ב~על
 ד~רך משום שם מ~יים הוא

 ~~לא~~
 לה~~יי~ הוא ~~ע~ה

ב~ו~
 ופלא ~~~~ ~ידי~ ~מד~יק ~~י~הא~קט~יא דהדלק~ ודאי נ~אה ד~ריו ~~י ~ם ע~~~פ אבל ~דאורייתא~ הו~ ע~~כ

 גדו~
 ה~אב~~ד ~ל אצלי הוא

 ~~ב עצ~~ו ש~וא ~לי~~~א~רנק ~והר~~~~
 חיו~ ~שאני ש~

 רק חשיב דבאמת דאף ש~ת
ג~~~א

 ל~נין ~יי~ ~~יד הות~לה שהמלא~ה ~יון ~~~~~~
 ש~ת~

 ~~~~ז ס~ בא~נ~ז ועיין

ו~אג~~~
 ל~שקיל ד~י לגינה ~~י~ ד~תיקת שכ~ב ~ו~ן ~~~לאכת

 עלי~
 ~ידקא

ד~~יא
 ו~~~

 שב~ ג~י וה~~נ ג~מא רק דחשיב שני ב~ח
 מדאורייתא חיוב בו אין

 ~ש~ת ~ן ל~שות ל~ת~ילה נמי ~רי לא אמ~י דל~י~~ז צע~~ג ולענ~~ד~~תו~~ד~

וה~
 דאסור הוא ~שיה דדוקא להדיא אמרו

 ה~
 וכמע~ שרי~ גר~~א

 גדולי ש~ל

ה~וסקי~
 היזק במקום אם כי ~~י דלא ~~~ב ~~~~רד~י יואל ר~ ד~ת ~ל ~ולקים

 ~לא~~ה וגם פסידא~או
 ש~ הרגי~

 הראשוני~ דמדברי בא~נ~~ז
 מ~מע

 לגינהמים ד~תיק~
 הו~

 ה~לאכה כ~~ך עביד דקא ~יכי ~כל נ~~ל ולכן תורה~ איסור
 י~~ל ול~י~~ז ~רמא~ ~ל ~ם ו~ייב תורה אסרה ד~~~~~ח ~~ת ד~אני שפירא~רינן



~ ~ ~ ~ ~~~ו~~~~ ~
 ב~ו~~ ~ש~~י ש~~ד~ה

 פ~ור לרה~~ר ויצאו ברה~~י ~~י~ שפך ד~~ם משתתפין ~י~ד

 א~~~
 שהיא ל~ו~ה ~צריכה הוצאה דרך ד~ין ~שום היינו ל~ך ~תכוין ~ת~ילה

 ה~~לא~ה~יקר
 ל~~שו~

 לגינה מים פותקין דאין מהא ~כ~~פ אבל יצ~~ע~ ~ן
 בשבת כן ל~~ות מדרבנן מיהו א~~~דל~ו~~ע

 ~וכ~
 דק~ היכי דכל

 עביד
 המלא~~ א~ אף ~~ור~~לא~ה כדר~

 שני כ~ ע~י נעשית
 דל~

 ~~מא ~ם ~י ח~יב
 הוא ~דול דדוחקמשום

 ~ומ~
 אטו גזי~ה משום הוא דאסור ד~~~א

 כ~
 וצ~~ע~ ~אשון

~~~~~~~~ 
 ~~ם ~תב ל~~ד אות

 ~שיב הוי בשבת ~~~בשל רנ~~ב ~~ הנת~~~

~רמ~
 ולענ~~ד ת~יד~ בכך דרכה זו ד~ל~כה ~שום ל~ו אי

~~~ 

 מדח~ו ~~~~~ש ~~~~י~~ג~~~
 ~~ שר~~~ לת~~ לא~~

 רוצ~ ~~~י~ ~~י~ או
 ו~א ממש

 ~~~~אחשבינן
 ו~~

 אם ~י ~י~ף ~ת ש~ינו
 זמן~ לאח~

 וא~
 השם במ~יקת

 הוא ד~~סתבר דמיל~א~~~י נרא~
 לה ו~ד~ אמגילתא ~ם כתב דאי בפ~ים ~~תבתי ~~

~~ו~
 שהי~ דהרי והא מ~~ש~ ~ו~ק ~שיב י~א

 ש~
 ו~ובל~ ויורד בש~ו על כ~וב

 ק~~ וחשי~ ל~ך ~~~כוין ~~י~ו ~~~ניהיינו
 על קדרה ~~מיד ~~~א~~כ יד ~לא~ר

~~~
 בי~י~~ מ~ש ~מבשל ~~יב

 או~ ~~~~~~~~
 בהו~~~ א~ ~~~פק ~~~ז

 ל~וך ~~~ן
 הנ~

 ~~~~ת יו~א הוא
 ~~~~ו ו~~לם לא~ ~ו ~נו~ה~ר

 ~פו~~ פ~~
 ס~ ו~שו~~~ בטור

~~~~~ה
 ~~י~

 ב~
 דמפור~

 ~~רו
 דל~

 שם ו~יין ~~א
 ~פר~~~

 ~כ~ב
 ג~ ~צ~י~

 ~~~ן דמ~~יף ~~~~רן ~~~ו והיי~ולב~~~
 ב~~

 ~דליק ולא ~ב~יר ~ק ~שיב
 הו~ ו~~

 ~~~ ~~~א~~~ ~~ב~יר~ ~ילד~~ק
 נ~~~

 ~ו~ה דהדלקה
 מ~ו~

 דו~יא ב~י~ן
 ה~רו~ א~ בה~~ו~ך ביה ד~~יב~ב~קדש דמ~ו~~

 ~ך ~צוה~ ~ושה ~~לקה דהיינו

 ~~~ה~א~~
 נ~אה ~~~~~~ ~~~~~ ~~י ~~~~ כ~ ד~~יימ~~ ב~~~~~~ ש~ ~~~

~~~ין ~~~
 ה~~וו~ ~~

 של ~~~~י~~ו ~~~ות ~לל לד~~ות ואין ~ן ~~רו
 ח~~~

 ~ר ל~~~ות

 ודו~ק~~נו~ה~

 ~~~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ ~ו~ ~~~~~~~~
 ש~ ב~~יי~ ~ח~~ה ~התיר

 ~~וה ~~ים
דהוי

 ר~
 ~~~ ~~ ל~~~י~~ דימ~ ר~יי~ ו~רי ~~~ז ו~~ה ~~~~~

 ה~בו~~ כ~~א~דתי~~
 לר~יים

 ~~~נ~
 ~~~ו י~~ג~~א

~~~ 
 של~~ של ד~~~~~ה

 ~מ~י~~ ~וב~ דה~ג~~~ די~~~ ~ר~~ ו~~~~~~ ~~~ו~~ד~א~~~
 של

 של~
 ~~~י ~יינו ד~~ור

מדרב~~
 ב~ני~ שה~~~~ ו~~ו

 ~~~~ ~~~ ד~
 דעת

 המ~נ~~~
 ו~~~~~ה

~~~ 
~~~~~ 

 ~~~~~ ~ב~~ ~ר~~א~~~~
 ~בנ~~ז ב~ל הגאון ר~ו ~~~~ ~~יל

 ז~~~
 ב~~ ~~~ב

 ~ס~ר ~~י~ ד~~י~~רל~~ה
~~~ 

 ד~י לא ~בלא~~ה ~~אה ו~י~ ה~ורה~
ד~~שה ~~~י~~ ~~~

 דהיינו ~ולה ה~~אכה כל א~ל ~~~~~~ה ~ו ש~~~ה ב~בר רק הוי האד~

 ~~ ~~~~~ ~~~~~ה~~ינ~
 ~ה~ ~ו~~ ~א~~ ~~~ן ו~~~יי~ ~~~י~ ~~~י

 שום

 ~~בו~ ~די ~י~ ~~ ~~~~צ~ ~~~~~~~ ~~~~~~מעשה~
 ~יון ~בוי ~~~ז~ין ~~יר ~~יב

 הוא ~נ~ן ה~י~ ~~~י ~~~~ילא ~~שה~ה~בוי
 ו~~

 ~~יר ~~יב ול~ך א~ר ~~~ ~~~י
 בידי~~כ~ל~כה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~ו~י~~

 ~ר~ ~~~~~~~
 ~ייב אינו שה~~בעיר א~~פ ~נה ~תב~ תצ~~ה ס~ בקו~א ז~~ל
 ~ינו ה~יוב ~יקר א~פ~~כ לאפר צריךאא~~~

 משו~
 ~ריפת

 העציםוכליון
 אל~

 שבת ~ה~ פי~~ב בר~~~~ם ~הדיא ~ד~שמע ~אש רבוי ~שום

 באור ב~זל ~מום~בי
 את דה~דליק שם הר~ב~~ם שהביא דכריתות ב~מ~ ~~וכ~~~

הנר
 א~~

 ~א~צ
 ו~~ ~ייב~ לאפ~

 ב~וס~
 ד~~ ~אור~ ~ו~~

 ~~ובל
 ע~~

 ~הקשו
 ל~ופה צ~~~ ~~יב היכי לאפרוצריך

 פשו~ וז~
 באבנ~~ז ועיין ע~~~ל~ לפנים וא~~צ

ס~
 ~שיב ~תב~ר ה~ת~ת ~~ין ~כיון ד~~~~~ ש~ת~ רל~~~

 ר~
 קצת דו~ה והוא תולדה

 וז~למב~יר~
 ב~~ ~~~נם ~ספר~ ב~וף לד~~ינו ~~תאים

 ר~~~
 סובר דהרמב~ם ~תב

~ה~~רת
 ל~ ~תכ~

 כדי אם כי במש~ן היתה
 לצר~

 אין כן על
 ר~ הבע~~

 אם
 ~~ו להאיר כדי אבל סתם ~ימום לא~וקי ~ק ~וא זה ד~ל ונ~~ל לצרף~~נתכוין
 ב~לקטריאבנ~~ד

 קנ~ו אות בק~~~ה ו~יין ~בעיר~ תולדת ש~~ר ד~~~ב ודאי נרא~
 אפשר להאיר כדי ~~~מם שהוא דב~ה~~ג דידן לסבראדנ~ית

 ד~~
 הראב~~ד

 ~זר ושוב ~בעיר~ דתשיבמודה
 ~שו~ ~ז~

 דאף ו~תב ד~ש~ן דו~יא דבעינן
 ז~~ל אבנ~~ז בעל ~~און ~ורו דב~י ע~~~י ~בעיר ~שיב לא נ~י ז~~ל ~ר~ב~~םלדעת

 ל~ילוק ~לל נת~וין דלא נראה ל~נ~~ד ~בלהנ~~ל~
 ז~

 ונ~אה להאיר~ ובין לצרף בין
דלדעת

 ~רמב~~~
 דהייני צירוף רק ~שיב הוי דאיל~ה ~~ור ~~בעיר ו~אי ~שיב ז~~ל

 ~יה ~דבריו אם וגם מב~יר~ ולא בפעיש~~ה
 צרי~

 ~שיב דל~ך לו~ר הרמב~ם
 ולכן כבוי~ ~בי שם ש~תב ~~ו ~צורפין ד~ך הוא ד~ן ~שום~בעיר

 נרא~
 ~דא~רן~

~~
 של ~~~רונות הראיות שתי על

 הר~
 וז~~ל~ רל~~~ בס~ האבנ~~ז ת~ה ז~~ל

 מה ידענא לא לאפר~ צ~יך שאין הנר את ~~~ליק ראי~ שהביא ~~ה~י
 הוא הלא ~יהוא

 צרי~
 ו~~ או~~ שי~ש~ ~די ~ש~~ן ל~ליון

 ~קושית ~אי~ שהביא
 לאפר~ בצריךהתוס~

 הבע~ה ע~קר אם דאף נ~אה לגופה~ צריך ~שיב לא הא
 כ~ ~ליון ~יינו ~עצים~ ~ליון~וא

 הוא והאפר באש ~נ~נס העצים

~פ~ול~
 ~ופה ~י ל~ופה צריך אין שפיר ו~י~רי באש נכנס שלא ~נשאר

 הוא ~~לאכהשל
 אלא צריך אינו וה~א באש ~נ~נס העצי~ ~~

 לשירי~
 ~~יב ולא

 אלא ל~ופהצריך
 ~עצ~ם לש~יפ~ צריך ~שיב דהש~א לאש צריך א~~~

נעשה שמה~
 א~

 ז~ל הרב דברי נ~א~ ולכאור~ ע~~ל~
 בקג~~ה ועיין ~אד~ ת~ו~~~

 ליישב~~ קצת שד~ק קכ~~באות

~~~~~~~~
 ה~יוב עי~ר דדיל~א ל~סת~ק ד~תו על כלל עלה לא ז~ל ד~רב
 ~שום ה~צי~ ו~ליון שריפת ~~ום רקהוא

 ד~ש~~
 ~לשון הכא ליה

 כאשר ~מו ביעור דמשמע ~~תבערו~ לאה~תוב
 יבע~

 עד ה~לל
 תו~ו~

 אין דאנו
 אל~ ~~צ~נו~ דרשה ~לל ל~ידרשל~ו

 דוקא דבעינן ~שום רק הוא ס~יקו עיקר
 ה~ש~ן ד~לא~תדו~~יא

 וש~
 צודקות~ הן דרא~ותיו נל~נ~ד ועפי~~ז ~ליון~ ~~ הי~

ד~נ~
 לעשות~ כדי ~צי~ דהבערת ~~תבר

 ל~~רי~ ~~ילוי ~לא~ה ~פי ~שיב אפר
 רק הוא ~רי אותם ~כלה רק ~וא דאם~שום

 משא~~~ ~ורה~ ~וש~
 ~~ר ~עושה



~ ~ ~ ~ ~~~~~~ו~~~~
 ע~י~ם ע~~י ~חרת צורה לובשם הוא וגם צ~רה ~~~טת שהוא ~ליון ~אןי~

אפ~
 לומ~ הראוי מן וא~~ חדש~ דבר ~עושה נ~~י ו~~יב

 א~ כי מ~~יב דלא
 שנעשהבכה~~ג

 אפ~
 משא~~~ דמ~~ן ~ומיא

 אפר~ עושה ~אינו ~ הנר את ~דליק
 וצריך ב~בעיר א~כ אפר עושה כשהוא אלא מחייב לא דאי ודאי נראה כןוכמו
 צרי~~ ודאי מיקריל~~~ה

 ~~י~ מ~ום לאו דאי כ~ון ל~ופה
 כלל ח~יב לא אפר ~

 ~~~~ אפר נעשה ד~מש~ן דנהי ו~אי אלאמלאכה~
 דו~יא כך לענין בעינן לא

 ד~ם כיוןד~שכן
 ש~

 ~לל נת~ונו לא
 ל~שי~

 ה~~מנים~ א~ ל~של כד~ ~~א אפר
 ה~צי~ היו לא אםו~~רבה

 הוי אפר נ~שים
 נ~ח~

 ~לל ב~ינן לא ול~ך ~~י להו
 בעינן לא נ~י ~~ה~~~ וא~~~ א~ר~לעש~ת

 ~צי~ הבערת ~א~ו משום ~ל~ון~ דוק~
 ל~לותם ~די ~ק ה~תהשב~~~~ן

 ולהפ~~
 עי~ר אלא הנ~ר~ין~ ~ל ~מו מהם

 היו א~ ו~דר~ה לבשל~ כדי רקהיתה כונת~
 הסמ~ני~

 מ~ב~לים
 וםעצי~

 ~לים ה~ו לא
הוי

 נ~~~
 ודו~~ק~ ד~מש~ן ~ו~יא ~לוי כלל ~~~ר~~נן דלא מ~~בר ולכך טפ~ להו

~~
~~~~~ 

 ג~ל~ ~בוי
 בקג~~ה ~ם רא~תי ~תכת של

 או~
 דעת שהביא קפ~א

 ביומ~התו~~י
 מתח~י שיוצא כמו הרבה המלובנת דג~לת ל~~ד דף

 ~יי~הנ~~
 גם לפ~~~ז וא~כ כבו~~ שפיר ביה

 האלק~ריא א~ במכב~
~~ 

 מ~בה

 די~~ל ~דש דבר נ~~ל ועפי~~זדאו~~תא~
 דה~

 ~ל ~~לת ד~~~בה
 מתכ~

 חייב אינו

 דוקא היינו ~~~בה~~שי~
 ~ינ~ שהמ~כ~ ~~~~~~

 נ~צ~ת
 ~~ ~~קו~

 שהוא
 מחמ~

~ו~~
 דבר ~ום בכ~וי ~~נע ~א~נו יש~ף לא דבל~~~ה ~יון כבוי ~יקרי לא דאז

כ~ון
 ד~לא~~~

 מ~א~~~ מ~צמה~ ת~בה
 דע~~י דכ~ון די~~ל נר~ה ~~ש ~ל ~שהיא

ה~~ת
 ~מ~~~

 מן
 ~ונ~ הו~ ה~~

 ~י מהדלקה
 ה~~

 גם היתה אש במקים
 ~~ ~~ ~~~ פק~ ~~~~ו ~~~י ו~~שיו ~ש~~~~~ת

 ~ייב
 ~~~~ה~ משו~ שפי~

 ~יון באלקטריא ~נ~~די~פי~~ז
 ל~ דא~

 היה מ~בה ~י~
 החו~

 הז~ו~ית ~ב~וך
 ו~~~~~ גמור ~~~בה ~~יר ~~קרי ו~א~רדולק

~~~~~~~~ 
 כדי ש~ות המו~ה ~~ן הווייזע~~ר ה~~דת ~ענין ~תב רי~~ז אות

 ~~~ו~להדליק~
 ~~לו ~וא

 שא~
 גר~א~ רק יהי~ ב~בת כן יע~ה

 ~~וש~ דו~~דהרי
 דהוי הדליקה ויכ~ו ת~ק~ם ש~ש ~~~ם ~לא~ם ב~לים ~~~~~ה

 ~~~~ות~ ~~~י דהוי ו~~ון גר~א~רק
 ש~

 דומה ~~נ~ הש~ל~~ר שי~~~ הווייז~~~ר
 דא~~~ ושל~ מי~ ~ל~~~חיצה

 הוי אלא
 ר~

 ~~~ו~ד~ לבוא ~~ה ~וף ~~~ו גר~א
 ב~נים ~ליו ~דברנו ה~~ון ~ל~~~ן ~ראהול~נ~~ד

 ה~~~
 ד~יינו

 ~~ ש~~~
 נ~י~ת

 הק~ו~ה בש~ההבורג
 ה~~

 מיד מ~~~ל
 להתקר~

 אל
 כ~י ה~לט~

 להדל~~
 או

 נרא~ל~בות~
 ודאי

 דל~א~רה ואף ~א~~ר~ ~~~ מ~~~~~ ~~~ דל~
 ה~~

 ~~י ק~ל
 הק~י~ ~~ ~~~י נ~~י~ ש~~~אכ~~פני

 ~~~ל ש~וא ד~יון ~~ס~~~ מ~~~ ש~ש~ון~
 דב~ה~~~ וא~~~ א~ור~מיד

 לכו~~~ ~~~ב
 ~מירה ~~לא~ה

 מדאו~יית~
 ~~מא מ~ים

 ש~תד~אני
 ~סר~ ד~~~~~

 ו~ם לכך הוא מיו~ד זה שש~ון כיון ~ורה
 ה~ל~~

 ~יד~מת~~~
 וא~

 ~צ~ו ~~ש ב~וף עד~~ן ~~~~ל דלא
~~~ 

 ~~~ל
 ~~י ~~ק~ב~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ו~~~~
~ ~  וכ~ו~~~ התחלה~ נ~י מי~רילכבות

 ש~תב האבנ~~ז של ~~מא דהיינו די~~ל נלענ~~ד

 דכיון דסובר מ~ום הוא מה~~ת~ גמור מ~בה ח~יב מים ~ל מחיצה ע~יד~כב~
 ה~~לאכה הת~ילה כאילו חשיב ה~ים אל הדליקה מתקרבת המים העמדת עם~~יד
 דמ~~~ח ~ע~א ~ום וחייב~יד

 ב~נים ~~ובא האבג~~ז כתב ו~עי~~ז ~ורה~ ~סר~
 יוד דףהספר

 ע~ב~

 ל~ לש~ו~ ~די הפרה אל ס~ין דהבאת
 ~לא מכשירין מי~רי

 עם שמיד כיון ~צמו~~ו~נ
 כעושה ו~שי~ הפרה ~ם מתקרבת הסכין קירו~
מלאכתו

 בגו~
 עצמה~ הפרה

~~~~~

 הא כבוי~ ~רם ~~ותר יהי~ ל~~ה ק~ה ולכאורה ~כתב~ ר~~ל סי~ ~א~נ~~ז
 בכבוי~ ליהניחא

 וא~
 ד~שיב מסייעתו ורוח זו~ה ~~ו יתחייב הוא ד~~א

 אך ליה~ דניחא מ~ום וחייב גרמא~~~כ
 הי~ ודאי דהא ~ידי ~~~ ל~

 רוצ~
 שלא

 ש~צונו אלא לכאן האש~גיע
 שא~

 ונח~וב וי~בו ה~לים יתבק~ו ל~אן ה~ש תגיע
 פ~ל כאילו זאת~~~שבתו

 בידי~
 גור~ ~וי וא~תי יכבה לכאן ש~שת~יע

 כיון
 לחשוב נו~ל ולא ל~אן האש שתגיע רוצה אינו וזה לכאן ~אש ה~יע לא~~דיין
 ד~נ~~ד נראה דבריו ולפי ע~~~ל~ והבן לכ~ן ~אש שתגי~ בידי~ ז~ת פעל~אי~ו

 מלאכה כעושה שפיר חשיב כבוי ב~~ם ובין הב~רה בגרם ביןבאלק~ר~א
 וצ~~~~ רו~ה ש~וא זו בש~ה דוקא ליה דניחאכיון בידי~

~~~
 מלא~ת ולא ~~שאלצ~~ג דהוי כבוי דשאני מזורה~ הקושיא ליישב ~ם כתב

 אפי~ דא~רי הוא רבנן ורק ~~~שאצל~~ג ~~וטר ~~~~ון לר~ מיקרימחש~ת
 מ~ום לא~ור א~~ר דאי בגורם ~~ותר שוב ולכך ~חשבת~ ~לאכת דלאו~~ידי

דני~~
 ומלא~ת ליה

 ~שו~ ~~ד~ב~ ~ורה~ ~~ר~ מ~~ב~
 ~לאכת

 ראוי מ~שב~
 רק הוא ה~יסור וכל מ~שבת~ מלאכת לאו דמשאצל~~ג בידים אפי~ מו~רלהיו~
 מ~שבת בלאו גם ~~רו דרבנן~~שום

 וא~~~ א~ו~~ לב~ וב~~~ש~
 גו~ם כשהוא

 ~רי~~ף שטת בזה ד~~יישב ועייש~~ה ~כ~ל~ ומותר ~~חשבה ולא מעשם לא ~אן~ין
 הבערהגרם ~ש~~~ ~~אצל~~~ דהוי משום כבוי ג~ם אם כי שרי דלא דם~~ל נר~ה וא~כז~~ל~

 דו~י~
 וצ~ע~ מה~~ת ואסור ממש ~~~עיר שפיר ~שיב ~~י~ של ד~~יצה
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 יו~~~ מ~~~ פ~ד
 לא ~~~~~ את מוציאין אין ~ א~ הלכה

 האב~י~ מן ולא העצים~ן
 שחוככין כגון המתכות מן ולא

 שהוא ביותר החד ~נפט וכן ה~ש~~~ ~~צא ~~עד ~ בזוזו
 שמניד~ין במי~

 אותה שמני~ין מי~ ~לאה ז~וכ~ת ~ו קשה זך ~לי או ~~שידלק~~ עדאותן
 עיןכנגד

 ה~~~~
 לפשתן נ~הה שיחזור עד

 וכיוצ~
 זה כל ~וידלק~~~ בו

 אבל מ~ויה מאש להבעי~ ~ל~ ביו~~ הותר שלא ביו~~ט א~ור בווכיו~א
ל~~~ציא

 א~
 ~ותה ל~מציא אפשר שהרי א~ור

 מב~ר~
 ו~יין עכ~~ל~

ה~~ב~~ד ~השגו~
 ועיין ~~~~ל~ וכו~ ה~~ה ~אן ו~ין מול~ד ~הוא ~פני ויאמר ~ וז~~~

 ~מייש~ב~~~~~
 ~אן רואה ואני ~ וז~~ל זו השגה

 חפ~
 כבי~ה זה אין שהרי להשיג

ש~ולד~
 ו~ו~~ ולבשל לאפות אלא ב~צ~ו הראוי דבר זה שא~ן לפי ש~~ורה

 לו היה שלא מפני אלא א~~והו ו~א בו להשת~ש שמותר ~ו~יא שא~ונראה

להולי~
 כיון

 ~אפ~~
 ~~בערב~ לו

~~~~~

 ~ל שהק~ בלח~מ שם
 ~~רו~

 לעיל רבנו דכתב ~לים משברי הרה~~מ
 אלא ראוי ~ינו הא נולד הוי ל~ה הרה~מ דברי ו~פי נולד~ דהויבפ~ב

 ולב~ל~לא~ות
 ומת~~

 ע~~ג ולבשל לאפות יכול והוא הואיל שאני ~לים דש~רי
 שהוא ~אבנים ~ן אש ה~~את ~שא~~ ע~מם~השב~ים

 כדי ~כשי~ ר~
 ש~ניחין מים מל~ה ~~ו~ית דהא זה על קשה ~ענ~~ד א~ן ~ייש~~ה~ אחר אשבו להדלי~

 ~ד ה~מש ~ין ~נגדאו~ה
 שיחזו~

 נ~י אפשר וידלק בו וכיוצא לפשתן נגהה
 ולבשל לאפות אפשר שיהי~ בכה~~ג ~רבה פשתן או ~~ים ~~ד אית~להעמיד
 ~~נפ~ אש הוצאת וכן ~המציאו~ ~~~~~ אשבאותו

 אפש~ נמי ביותר החד
 ל~פות

 נגדולבשל
 והלא או~נ מכשירי רק ליה קרי אמאי ובכה~~ג שה~~יאו~ ז~ א~

 עצמו~ או~~נהוי

~~~~~
 הר~ב~~~ בלשון דהנה

 ז~ דין מח~ק שהוא דמשמע לדקדק יש כאן
דהוצא~

 הו~את ד~בי לשנים~ אש
 והאבנים ה~צים מן א~

 והמתכו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ל~ דלי~~ לשון ~לל ~קטלא
 הו~את

 ~~י א~ ~~~צאת ~בי ~~שא~~ ל~ו~~ א~
נפ~

 ~לאה זכו~ית ~~~י או ה~ד
 נק~ ~~~~

 ~~קדק יש ~ם ~לי~ה~ ~שון ~בר

קצ~
 ש~~~ ~ל~ון כופל על

 זה כל
 ו~יוצ~

 א~ור ~ו
 ביו~~~

 וה~ר
 נ~~י נק~

 ~~שו~ ואי א~ו~~ אש ל~~~ציאאבל
 מצי הוי הלא דה~ירא ב~~ילי ~סק

 ו~יו~~ב זה ~ל ל~~י~~~נ~~~
 ~~ו~

 ~ותר ולא ~~בערב לה~~צ~א ~אפ~ר ~~פני ~יו~~ט

 ~ל~ביו~~~
 ~~~~יר

 ~~ל~ון ל~ונו את ~ינה למה לדקדק י~ ~וד ~~נויה~ ~~א~

 ~תנן~~~שנ~
 ~~ו~~~~~ ~~~

 ~~~~ב~~ נק~ וא~~אי ~~~אור~ ~ת
 את ~~ו~י~ין אין

 זה שבדק~וק ראי~י ובא~~~~~א~~~~
 ה~ג~~

 ~ת~~ס שו~~ת ב~ל ~בר
 ~~ז~ סי~ב~או~ח

~~~~

 נ~~ל
 נק~ דבא~~~

 ~ש המצא~ גוונ~ ת~י ה~~~ב~~ם ה~א
 סו~י~ שני בו י~ א~ ש~ הגדר~ בעצ~ ד~נ~ ל~ניה~~~חולקים וטעמי~
 ~וג

א~ד
 ש~פ~~

 ב~צים ~נא~ז אש ~~ון ~מצ~י ~~ו~ בלי ~~~~ו ~~אש לי~נות
שאפשר

 לאפו~
 ~זה אש ול~בי ~~אורו~ ליהנות שאפשר ב~ה~~ג ~ו בו ול~~ל

 ~ר~~~~~~ ל~~~ ~גםנ~אה
 ז~~ל

 ~~~ו~ א~~~
 הכנה ~אן שאין מפני פי~ ~~וליד

 ~ו~וא~ו~
 והוא נולד

 ~ט~~
 ~ול~ בגמ~~ ~~~~ו~ש

 ~אין ~זה אש גם יש
 דבר ע~~י אם כי ~צ~ו ~~~~נו ~ללנהנין

 ~ח~
 רק ~~וציא ~וא שבה~~צא~ו ~גון

ניצו~
 ~~~לי~ק ~הוא ש~~~~נו

 ~~וא ~יון וב~ה~ג ב~~ ולבשל לאפות ~ ~~י א~~ א~

~מ~י~~
 ~ק

 ~י~ו~
 דה~ינו

 ~להב~
 ל~ך ב~חלת ~לל נאחזת ~~ינה

 ל~
 ~ליו חל

~לל
 ד~ני~ וכ~~ נולד~ ~~

 ב~צה ב~~~~
 ד~

 ל~~~
 נ~~~רו ~בר~ם ח~~שה ~~~א

בג~לת
 ~~ל~

 ~ל
 ~קד~

 נהנין לא ו~להב~~ בה ~ו~לי~ן
 ול~

 ע~~ז של ~~לת מועלין
 ~ו~~יהו פטור~ וש~הבתא~ורה

~~~ 
 ~~ן לגמרי נפרד כש~של~בת דוקא הוא זה

 ~שיב דאזה~חלת
 ~פי~

 נ~י ~ליו ~ל לא ול~ך ~לל~ ~מש ביה ~לי~ כ~ילתא
 ~~ורה כשהשלהבת ~~שא~~כ נול~~איס~ור

 בנ~ל~
 נולד אי~ור שפי~ ~יילא אז

וא~~ר
 ו~~~~ ה~נה~ ~~שו~

 רק ממציא ~~וא בכה~ג
 ניצו~

 משום שפ~ר אסור
 הר~~ב~~~ וסוב~ יו~~ט~ מערב ל~שו~~ שאפשר ~יוןמ~שירין

 דאפשר מאי ד~ל
 ב~~ לעשו~ אס~ ה~~מערב

 ~ס~א ד~~~ר ו~הא הכנה~ ~~ום נ~~י והיינו עצ~~ו
 ~תבי ~לבפ~

 ד~
 ל~ולם ~~~ב ~י~~ז

 להו~א~ א~~ ישכי~
 והיה שנא~~ר שבת

 ד~יינו ~זו ה~~רה ול~ך וכו~~ ~וה~ינו ה~~יביו~
 המצא~

 בו להב~יר ~~י אש
 ~ס~ור אחראש

 והכינו~ ~~~ו~

~~~~~~~
 ~~~ה

 משום ~וא ~ש מוציאין ד~ין דע~~~א ~~מרו ~י~~ דב~~~
 ~ולי~~

הו~
 ~~ום הוא הראשון ~וג ~ל הסוגי~~ ל~ני כללי ~~ם

 מהבערה שאני אש הולדת דמ~~מ מ~ום הוא ה~ני ה~וג ~~ל ~וקצה~~היינו נול~
 ר~~נא ~~ר הש~י בי~ם דוה~ינו משום וא~ור ~א~~ול ~אפשר כיון מצויה~אש
והיינו

 ב~ר~
 אמרי דאי מוליד לשון נק~י ולכך שב~~ ב~רב כ~ו יו~~ט

 ר~
 נ~ולד
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~ ~

~ ~

 ~כה~~~ דוק~~ו~~~
 עצ~~ו ה~ש ~~~וף נ~נה ~הוא

 מ~~~~~
 שהוא מוליד לשון

 שניה~~ אתכולל ~~~

 הר~ב~~~~~~~
 אין נקט בתחילה לשנים~ חלקו ול~ן זה ~ין יותר ~~פרש

 ה~~ ~~~~ו~יאין
 נהנין שאין השני ~~הסוג אש ~היינו

 ~ג~~
 האש

 ולכך~צ~~~~
 נק~

 אור ~לשון ~~שום ה~~שנה~ כלשון ~~~ו~~~ ולא ~~א~~~ ל~ון
 מ~מ~

 א~נ~י
 ~וק~ה ~~שום דא~ור ראש~ן סוג דהיינו ל~~יר עש~י שהוא

 והדר ההכנה~ ~~ע~המשום ול~ דנול~
 דין נק~

 המ~א~
 אש

 ~~סו~
 הוצאת ~~ון הרא~ון

 זכו~י~ ~~~י או ביו~ר ה~ד מנפטאש
 ~~שידל~~~ כ~ר ~תב ובזה ~~ים~ ~~לאה

 ~ליקהד~יי~ו
 מ~~

 גם ~~פ~ר
 ל~~~~

 הרמ~~ם מסיי~ זה ועל כנ~דה~ ולב~ל
 ~ו~ר ~~א אסור בו ו~יו~א זה~ל

 ביו~~~
 ל~בעיר ~לא

~~~~ 
 פי~ מצויה

 דוקאדבעינן ~~~ו~
~~ 

 ~זה
 ~~ב~

 ה~~
 ~~~~~~ו~

 א~ור ~לא
 אבל נולד~ ~~ו~

 בכה~~~ אף ~לו~~ר~ש ל~~צי~
 דבר ל~ועלת ~ק ~~~~ציאו ~~וא

 שהרי אסור נמי אח~
 א~~ר ו~~~~ילא ~~בער~~ לה~~צי~וא~שר

 מ~~~
 ר~~~נא~ א~~ר הש~י ביום דוהכי~ו

~~~~
 ל~~ה~~~יא~~ ~בל לבס~ף נ~~י נק~

 נ~~ ול~
 ~כ~~ו ~~להי~י~~

בת~ילה ש~~~
 אי~

 ~~שו~ ~~~~נ~~ ל~ין ~~~ו ~~י~י~ין
 ד~צה

 להד~י~
 ~אן

ד~~י~~י
 ה~~

 ~~~~~את
 א~

 ~~~~יא ~~וא
 ~י~ו~ ~~

 ולא
 יו~ר~

 נופל זה ועל
 הו~אה ל~ון ~י ~~~~אה ל~וןיותר

~~~~~~ 
 ~דול אש ~~וציא ~הוא יו~~

 שא~~~
 ודו~~ק~ ~נ~די~ ול~~~ לאפו~~~

~~~~~~~~ 
 ~ו~~~

 ~~ק כ~ב ס~~ף ~ל~~ד ~~
~~~~ 

 יכול ~אור בה שא~ז
 ל~~ו~

עו~
 ו~ו~י~ ~~~ף~ שלא ~~~ר ~~~~~ ~~י ~ל

 ה~ל~ם ב~ל ~~~~צה

להפ~י~
 ~~ל~ק~ ~~ן

 ~ד~ים ~רס ~לי ~~~~
 כש~~י~ ית~קעו שו~א~ ~~ים ~~לאי~

לה~
 ע~~ז ו~~ב ע~~~ל~ ~~ו~ר ~בוי דג~ם הדליקה

 זה ל~ון ~ ~י~וי~~~ ~~
 הא דאפשר ~ן הוציא ~~אין ~ד~~י לא י~בקעו ד~ו~א~ כאן הר~~~י~~~ב

 ~~~~~ק~~~~
 להתבק~ ~י~ולין ~~~~ו ~~~~~~~ין ~~~~י

 ~כ~ל~ וכו~

 ~~~ ד~~~ור~~~~~~
 כן

 ה~~~ב~~~
 ~ וז~~ל ד~הלכה ~בת ~~ה~ ~פי~~ב ז~~ל

~~ו~~
 ב~ל ~~~י~ה ל~~ות

 ה~ל~~
 של~ ~די ~יקני~ ובין מלאים ב~ן

 ~לי ~פי~ הדלי~ה~~~בו~
 ~ד~י~ ~ר~

 א~~~~ ~~~יצה ~~~~ ~~~ים ~~י~ ~~~~ים
 ד~~~ור~ ~רי ע~~~ל~ ~~ותר ~~~וי ~~רם ו~~כבים ~~~ב~~יןשוד~י

 נקט
 דא~

 אם
 דף ב~בת הג~~~ ~~דברי כן ל~י~~~ ~י~ נ~אה ולענ~~ד ~רי~ נ~~י ~~~~ק~יןו~~י

 ד~~~~ ~~~~ק~~~
 ~לי~ רב א~~ר י~ו~א ~ב א~~ ה~ה

 בה ~~~ז
 ~או~

 ~~צד
 נו~נ~ן~~ד

 בה ~א~ז ~לי~ ~~~~י~י ~ב~ה~ ~ב~~ ו~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~
האור

~~~~ 
 בה ו~~~~~ה ~י~~~ ~~ד

 ו~~
 וכו~~ ~ירה ~פר ו~ן ~~תה ~ב~ה

 ~ד~~א~פי~
 ~ו~ ב~ה~~~

 ~~ל ד~~י
 ~~~~~ ~~וי ~~ר~ ~~ו~ ~י~ נ~~נ~

 ~ובר ~ב ~~~ר דר~~י ב~ו~~ ~~ומ~ני ל~~
 כת~~~

 אף ~~~י~ה ל~~ות ד~רי ~ו~י ד~~
~~לי

 ~~~~~ ~ר~
 ~~~ם ~~לא~ם

 ~~י~
 לק~ל י~י~~ן

 א~
 ~~~בק~ין והן האור
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 בכה~~~ אל~ שרי דלא נא~~ר ואם הדליקה~ אתומכבין
 ~שאפ~ר~

 ~יתבקע~
 ולא

 ~~~~ק או ננס בן כר~ש דא~~ר הוא הש~~ס משני מאי א~~כ ודאי~ מ~בק~יןכ~הן

 אינו התם והלא יוסי~~ר~
 א~ר מצד מים בנותן ~~שא~~כ ודאי~ כיבוי גור~

 דיל~~א ודאי יכבה ~ם הדליקהדכשי~~ע
 דמיירי ודאי אלא דאסור~ מודי ~ו~~~

 וד~י~ ~תבק~ין שהן ח~ס ב~~יאף
 ול~~

 שפי~ ד~~י
 ~~ים

 ~~לי~ שבתו~
 ~~ו

 ~~יד הוא ודאי בשניהם דע~~~פ ~יון ה~לי~ של ה~ני ב~דו נו~ן שהוא~~ים

 עד הדליקהכשתגי~
~~ 

 ודאי~ יכבה

~~

 דמ~ת~ק דטעמא שכ~ב ע~~א כ~~ב דף בי~ה במס~ הר~~~ש לש~ת ~~~ע
 ~~~~~הר ~~~ני הוא ~ייב שבנר ה~מןמן

 יוסי דר~ ~בנן ואף ~יבויו~ ~~
 ~אן דעד ד~ייב~ כבוי נרם בהאימודו

 ל~
 נוגע ד~ינו ~~שום אלא ~תם פליגי

 ~דלי~~~ שמה ~שתגי~ הכבוי א~ הגורם לו חוצה דבר ~ושה אלא הדולקבדבר
 מהן ~~~חד ~הממעט ה~ליקה את גורמים שתיהן ו~פ~ילה ה~~~ן הכאאבל

וממה~
 ~~~בה נמי ~שיב לא ד~~~~י ק~ה ולפי~~ז עכ~~ל~ ~ייב הכבוי את

 מ~~~
 טלי~ על ~~יםבנותן

 בו ~אחז
 האו~

 גוף והאור ~~לי~ נמ~ ה~א ו~לא
 ~ם~א~ד

~~~~~
 א~ד ~גוף והשמן ~פתילה ש~יר חשיב ~ה~ם לש~ן~ כלל דמי ד~א
 ש~ל~יון

 ה~ש~~ עיק~
 הוא הפתילה ב~קום האש

 ר~
 השמן מתמת

 האש את כ~~~בה ש~יר ח~יב השמן א~ ממעט כ~הוא ולכך שו~בת~~ה~ת~לה
 הטל~ת דכל ~ף ~אש בו שאחז טלית ~~~א~~~ עצמה~שבפתילה

 גו~
 ~וא~ א~ד

מ~~~
 של השני צדו אל כלל י~ס שום לו אין ה~לית ~ל זה ב~ד שהוא ה~ש

ה~לי~
 ול~ך~~~~~יב

 שפי~
 ~ק והוי א~רי~י~ ~~~ילתא

 כ~~ונ~
 השני הצד ~ליקת

 הטלי~של
 כלל ~~בה אינו אבל

 הדול~ ה~~קו~ ~~
 ונדון הפ~ילה~ ~תם ~מו

זה
 ל~~דור~ דו~~

 לי~ול דמו~ר דקיי~ל האור ~הן ש~חזה ~~ים ~ל
~~ 

 ש~דיין
 בו אחזהלא

 ~או~
 מ~ום והוינו א~ר~ למקום ולש~~~ו

 דל~
 כאילו ~שיב

 כ~ן וה~~נ לדלוק~ ~ברהת~יל
 א~

 אי~ור לענין ~~~~~ ~וא א~ד גוף הטלי~ ד~ל
 כל ~שיב~יבוי

 ני~~~
 כ~~ו שב~לית ונימא

~~ 
 ~~~דורה~ ש~תיך

~~~~~~~
 ליישב שכתב שבת מס~ ~ל אורי בן בעמ~~~ס של תירו~ו ליה אזדא
 ~ל הגדולים כל שת~הו~~ה

 שה~מ~~ ה~י~~
 דינא הך

 דרב~
 דנותן

 דפ~ק ~יון השני ~~~ד ~י~עליה
 וכת~ ~וסי~ דר~ ~~בנן דקיי~~ל נ~~~~

 ~ו~ר דע~~כ

 ר~ אמ~דר~י
 ~~~רש

 טעמ~
 משום ~יצה של שפופרת א~~ יקוב דלא ד~~~ניתין

 ז~ל ~רמב~~ם ~~~ת ~~יניה לאיסתפוקי ~תי דדיל~אחשש
 ~כ~~

 ~~לכותיו
 דא~~ר~~עמא

 י~~~ ז~~~ ה~י~~~ ~~~~~~~ ~~~קצה~ מ~י~ ~ו~
 ~~ו~ר

 הוא דאסור דטע~א בי~ה ב~ס~ ז~~להרא~~ש כ~~~ ל~לכ~
 ~~~ו~

 מ~ני ממש ~י~וי ~~~יב
 ני~א ו~~י~~ז מהרה~ שי~בה ~ורהשהוא

 ~~דטלי~
 כפתיל~~ הו~ל ה~ור בה שאחז

 נותן אםומ~תה
 מי~

 הוא האחר בצד
 נו~~

 בד~ר
 הדול~

 ממש~ מכ~ה והוי ~צ~ו
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 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ל ~~ ~י
 ~ו

 ו~ו~~ק~ ~י~~~~~~~נו ~~י~ ~ו~~

~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~ י~~~ ד~~~~~ ~ר~~ ~~~~~
~~~~~

 ~ק
 ~~~~~ה ~~~~~ ו~~ ~~~

~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~יד~~~~~~

 ד~~~~
 דר~ ~~~~ק

~~~ 
 ~~~~~~~~ו~

 ~ו~~~ ד~~~
ו~~~ ~~י~ ~~~ ~ו~

 ה~~~~~ ~~~~ ~~ ~ו~ ~~~ ~~~~~~
 ~ד

~~ 
 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ל~~~~~ ד~~ ~~~~ ~~דר~~ ~~~ו~~~~~

 ~~ב~~ו ~ודא~ ~~~ב

~~~~~~~~~ 
 ה~~~קה

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

 ~~ ~~ ~ד~~ק~ ~~~~~ ~~~
 ד~~ ~~~~~ו~~ב~~

~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~ן ~~~~פק

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

 ~~~י
 ~י~~

 ~~~~ה
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ה~~~~ ~~

 ~~~ן~ל ~~~~ו

 ~~~~~ ~~ ה~~~ ו~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ד~~~
 ל~~~

~~~
~ 

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

~~~~~רה ~~~~~ ה~ו~ ~~
~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~בה
~~~ 

 י~ב~~~~~ ~~~ר~ ל~נ~ן
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ל~~~~~

 ~~~~~~~ו ~~~~~
 ~~~~ ל~ ~~~~~~

 ~~ון ~~~ד
ש~~~ד

 ~~ל ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~
 ~~~~ ב~~~~

 ~~ל
 ~א~~~~ ~~~ ~~וצ~ ~~

 ~ק~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~י
 ו~~י~~ה

~~~ ~~~~~ 
 ~~ן~ ה~~~ א~ור ~~הם

 ד~~
 לי

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

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~~י ~י ~כ~~ י~~ ~ ~~ב ~~~~~~ ~~~

 ~ו~~
 ~~ ב~בי

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

 ~~~~~י~~~ ~ל~ כיו~ דאור~י~~
~~~~ 

~~ 
 ~~~י~ין ד~ין ~~~א ~~~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~~~

~~ 
 ~ן

 ו~~~~~~~~~
~  

 ~י~י ~ה~י ~~~~~~~ ו~~~וי ~ב~~~ ~~~~~ ~~י~~ י~~~ ~~~
 י~~~~ ~~~~~~~

 ~~~ ~~ ~~ר~
 ~~~זל

 ~~~~~ די~~ ~~~
 והו~ ~ו~~~ ו~~~ו

 ~~~~ן

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~דוג~~~
 ~~ ~~דו~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~

 ה~~ה ~ב~ר
ו~י~ן

 ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~ו~~~
 ~~~~ו ~~~~~ד ~~~ ~~

~~ ~~~~ ~~ 
 ~ור

 ~~~ ~~~ ~~ר~~~ ~י~י ~~~~~~~~~ן ~~~
 ד~~~ד

 ו~ק ~ י ~~~~~ ~~ י~~~ ד~~~~
 ב~~~~

 ~~~~~ ~~~רה~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ אי ו~~ ~ה~~~~~~ד~ק
 דלי~א י~~ל

 ~ב~~ ~~~ו~
 ~~~ר~הרי

 ~~~יר ~~ ~~~ ~~ ש~
 ~~ו~

 ~~~~ל~ ו~~~ ~~~י בחי~ וי~~בר
 ~~ו~~ ~~ה ה~~~~~~ ל~~ ~~ ו~~~יין ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~ינ~ כ~ ~~~~ו~~~~~~~ ~~~

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

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

~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ 
 ~~~ ~י~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ן ~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  לך ו~ין ~ קפ~~ט שאלה קטנות הלכות בעלשל
 האש על ~לא עליו שחייבי~ ~~

 כן ~ל א~ר שמ~ל~ב~ ה~ויר יסוד ~~י ל~~~ה הד~ק הי~ודי~טבעי
 ש~ ההכ~ה ~~~ח ה~בן מן~~~תהוה ~א~

 ו~
 ~~ו~ר קלי~ת

 המ~~~
 י~ודי ~ש זה

הו~
 ~~~~~גל ~זכו~ית ע~י ~~תהוה א~ל עליו~ להתחייב תולדו~יו ו~ל

 ניצו~
השמ~

 ונבער
 ~ו~

 העששיות ~~ן היו~א ו~ן ח~ה~ תולדות
 להפ~~

 בו המ~~ל
 האש ~ת ~~וציאין אין דתנן מפורשת ~~משנה עליו ק~ה ולכאו~ה ע~~~ל~בשבת
 השמש~ ~נ~ד אותה ~נותנין זכוכית ע~~י שהוא בר~~ב~~ם ו~ן ופרש~~י ~מי~~~ן

אלמ~
 ~שיב בכה~ג דאף

 גמור~ ~~

~~~~
 דל~ול~ הו~ ~שו~

 ני~ון ~~~ת~גל ~~ה
 הש~~

 אלא ~ש ~לל ח~יב לא
 מ~~מ אבל ~~ה~תולדת

 ניעור~
 ~פיר ~שיב זה ע~י שהודלקה פשתן של

 ביו~~ט א~ור ול~ך ~~~ו~~~ש
 ~~שו~

 ~~וליד
 ו~ש~~

 ~ב~יר ח~~ב
 ג~ור~~~שא~~~

 ב~~ב~ל
נגד

 הנ~~~~
 ~~ שאין ה~~תעגל

 בתבש~ל ~לל נא~זת~
 אל~

 ~פיר ~~יב או~ו ~בשל רק
 הו~א~~ ~~י רש~~י ש~תב מה שפיר ~~דוקדק ובזה ח~~ה~ ב~ולדתכמב~ל

 ~~ א~
המי~

 ~ח~ה ונותנו לבנה זכו~~ת לכלי ~~י~ ~נותנ~ם
 ~~ כשה~מ~

 ~~ד

והזכוכי~
 ~~~ציאה

 ~ש~~ע בו~ר~~ והיא ~ז~ו~~ת ו~~ג~~~ם ניעורת ו~~~יאין ~לה~~
 ה~את לאודאי

 ני~ור~~
 העמ~~ ~~~י אש ~~ול~ד כלל ~~יב לא

 הזכוכית
והיינו לב~

 ל~ו דהא~ משו~
~~ 

 הוא
 ול~

 ~לל חש~ב
 זה ~~~י אם כי א~

 נדלקת~~הנעורת

~~~~~
 מדר~נן ודאי ע~~~פ א~ור ~~~~~~ ~~~יר אש ~ש~ב לא ~י דאף נראה
 ~תב לא בלא~~ה וגם ~~~~ר~ ד~ול ~ובדין נ~~י ביה ואית מוליד~~~ום

 ~~סתפ~ ש~ו~ ~~ ~יה~~ה~~~~~
 ו~א ~זה

 כת~
 ל~~עש~~ ~ן

 ~~~~~~~~ ~י~ י~~~~~י~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ת ~~~~~ן
 ו~~

 ~ל~כ~ם~
 ~~~~ג~ ~~~

 ~לא~ר ש~~א
 ~י ~א~ה~

 ~ובער ~~~~~~ג
 א~~~י~

 ז~ל
 ש~ ~~ת~

 ~~~ל ~גא~ן
 ~ר~~

 ~ וז~~ל ז~~~ל ~~לחן

 ~~ו~~~ ~~~~ק~רי א~~~דלי~
 ~ ואין ~~י~ נ~~~ד

 ~~ל~ד
 שי~~ד א~א האש עצם כח בהעצים ~ין ד~ם גפ~ית~ע~י ~~י~~~ ~~~ ב~ו~~ א~

 הא~
 בו

 מר~ב~
~~~~

 ~א~ל ~~~~~ נ~לד
 ~ח ~ש ~~~~עק~רי ב~

 א~
 ~~~ש

 מ~י~ ~~י~ ~ל~
~פ~

 ~~חו~ ~~~י
 ~~~לי~ ~חי~~ זל~~ז ~נ~דיים

 י~א
 ~א~~

 ל~~~ל
 ~ו~~

 כג~לת
 נ~יחות ~ע~~י~~שר

 ~ה~~
 כ~ ג~~~ ~~~~ ~~ ~דנפיח~ ~~~ד~ ד~י~~ ~~~~~ י~א

 נגדי
 ~~מ~ן~א~~

 ~~ ממ~~~ ~~~ ~~~י~~ ~גח~
 ~~~~נ~~ד~כ~~~~ ו~~~ ב~ע~~~ק~רי ~~~א ~~ן ~א~יר

~~~~ 
 ניכ~ ברי~י ~דברי כי ~~~ים

 ~שלא
 יד~

 ~דב~ם מ~יא~~ את

~וכמ~~~~~
 גרם ~קו~נ~~

 ~מ~~~
 ~~ילי כ~~~א זצ~~ל ~~ר~אן מ~~~~~~ם ~ג~~ון ~ל

 ~א~ר י~~~ון ~א~~תו גם ~~ף ~~~~~~ ק~ד דף~א~א
 ~~ם~~ג~

 ~~יו השיג
~~ם ~~~ו~ ~ח~

 ~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~י~~יי~ ~~ ~~ד~
 ~~כ~~

 ~~יו ~ל
 א~

 ~ל
 ~רו~ ~~~~

 ~~~~ו~~~ ~ל~ ~אין ~ש~~ן

ג~
 אפ~ר

 ~כם~ דברי לפ~
 ~~~וא ~אחר~ ~א~ופן

 ~לאכ~ ~~
 ~וא מלא~ו ד~~י ~יכי רק~וא ~~~~~ ד~~י א~~~נ

 מאכ~ ~~
 ~מ~ציא ~~~ן אדם~ ~כל רא~י ~וא

או~
 ~ו~~יר ~ל

 וכדו~
 ~מלא~ות

 ~יו~~ ~מות~~
 גמר לאחר ~גם

~מ~~
 ע~ מ~~ת~~ ~ש~~~י ~~~מצא קיי~~ פ~ולת~ ~דיין

 ראוי ~~א ד~ר

 ~~~~~ו ~ק כ~ונ~ו ~יקר ~~אף אדם~לכ~
 מ~~

 ~שא~~כ לכל~ רא~י ~פיר ~מאכל ~~~ם

 חמ~~ריפ~
 ~~ם א~~~~ קד~י~ ~שרי~ ~~

 ~מ~~~ ל~~ר~
 ~~~וב

 ~~ר~
 ~~~מ קצת

 דמילא
 למוצי~

 ~י~~ק
 ~~~ ~מ~~

 ד~~~ ~~~ ~~ל~~ד םפר
 ~תר גם

 ~מלא~ ~~~
 ~~~~י~ ~א~~~יי~~

 ~~יין
 ~~~יי~

 ~ן
 ~~~~~~ ~פיר ~~י~ ~לכן~~~ת~ ~~ ~~ ז~ ~~~ ~~ ~ל~~ ~~~ ~~~
 ~יא

 ~~~ר~
 ~~~א ~ר

 ~~ו~
 ~א~כ ~פש~ ל~ל

 ~יית ~ם דמיד~יכי
 ~ה~לא~

 נגמרת
 ר~ ~מ~~~

 אפשר אדם ~~~ם ~~לא ~~מו
 ~לי~~נא ~~א~ נ~ש ל~ל ~~~~~ ~א~~~אי

 דנ~~
 ד~~~א ~~א~~ ~~~א ~~~וף~~ לכל ~ה~~~~מ

 ~יקרא~א
 ~~~ ~~~~נת~~

 ~דא~מרן~
~~ 

 ~ד~~~~ ~~~~ לפי~~ז
 ~א~~~נ גם

 מ~~
 ~יתםר

 ~א~~~ב~~~ג~
 ~שן ~א~ור י~א

 ביו~~~
 ~~~ל כ~ון

 רג~
 ~~~יק~ן ~~יר ~וא

~ ~ק 
 ~~~~מ~

 לאחרים~ ולא
 וא~~~

 ~י~ק
 ~יי~ ז~

 ~הנאת רק
~~~~ 

 ~~ף ~נאת ~לא
דח~~יב

 ~א~י~ מ~
 ו~~~~

 במלא~ת ~ז~~ל כן~ םובר שאינו ~ל באגלי~יין
 ד~

 כ~ד
 דבדדים ~אף ~ י~~~ או~

 י~נ~
 ~~ נ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ו~ל~ ~~~~~ ~~~~ש~

 ~כל
~ ~  ~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

 ~~לכ~~ת~י~
 ~ח~~וב אםור

 ~יו~~~
 ~בל א~~~ א~~ ב~י~~אים ~~ו~א

 ~ש~~~
לק~י~

 ~~א דא~~כל
 ~~ ~ח~~ ~י~ ~כ~

 ~ותר
 ל~~~

 גם
 ~מ~כ~~ ~~י~

 הדד פי

~~ו~
 ~יש נ~ש ~אוכל ~מ~יר

 ו~ ~ת~~ ~
 ~ו~יא ~א~ר

 בי~~~~ א~
 ~~ם

 ~א ~~ליד~דקא
 ~ו~~

 ~כשירי ~ם
 ~~וכ~

 ~ר נ~ש
 כת~

 ד~ו~יא מ~~ם ~ר~~~ם

א~
 א~~ר

 מא~מו~
 א~~לא ~~~~~~

 ~מ~א~ ~~וב~ דא~
 לא ~מאכל

~~ 
 או~~נ



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~~~~ו~~
 ~אכל לתקן ~די ~ה~יא ~~~~~~~~ו ~~~י~~מ

 ~~נ~~~
 אולם שרי~ ~שפי~ ~~~ולם ~ר

 דלפי~~ז צ~ע ל~~רי~וגם
 יה~

 א~ור
 ~תו~ לחלו~

 ~ו~יף ~ק ~~ה~ו~א ~~ופן ~קדירה
 ~א~~ ~~~~

 ~~~~ן ~י~ו
~~~ 

 ~~יקרא ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ין ~ת
 ~~~~~~ ~~כ~

א~וכ~
 מ~שיר אינ~ו הרי ~~מ

 א~ ~כ~
 לה~י~ו~ ~ו~~י~ ~ת~~ ~ו ~~י~ש ~~~וכל

 ~~~~ל ~~ור

~ה~יפ~
 ~ו~~~ע~ ~דד~ ~י ~מלכ~~ת

 דה~ב~~רת ~~~~ואר ג~ ~~וק ל~ה ~י~ ~וי~ל פר~בר~ב~~ן
 ל~פות כדי א~

 לח~
 ו~ב~ל

~שר
 מ~~ ~~~

 ~הוא~ מא~ל ~ל ~ורך ~א~ש כי א~ו~~נ
 א~ול~

 גם
~~~~ ~~~ 

 ~~ר~ו
 ל~ורך ~ב~רה ~ו ~נרדהדל~~ת

 ~דו~
 כ~ור~ ~~שי~ נ~~י ~ג~וף ~ל ~ורחי~~ת

 ~ה~~ערה דהרי פל~י~~ה~וא ~א~ו~~נ~
 ~~ו~~

 ב~ה פלי~י מ~ורה ~ו רחי~ה
 ~וב~~ ~~~~

 ~~ ~ול~חי~~ ד~מ~ו~~~ ~~~א ~~וםא~א ש~י ~ו~א
 ~גוף

 א~~ו~~ ל~~~ ג~

 א~וק~ה ~ין~עיקר~~החילוק
 כנג~

 לא א~ו
 מ~~י~ ~נ~נ~~ ~~ ~הו~

 א~י~וה~נ ~~ל
 איםורא ~לי ד~י~לי ~~רינן~~רפו ד~א~

 ~ו~~יק~
 ~~נאתו

 ~ה~ו~
 א~ו ~~~~לת

 דל~ ~הא~~
 ~םור

 ד~דן ~בנדון ~שא~~כב~נ~א~~
 ל~

 ~~מ~~~ ~~מא~ ~האי כ~ל ~~ייכא
 ר~נן ~דמ~רי נרא~ה

~פיר
 ~~~חי~ ~~~ום~ דלא ~ה~וא רש~~י ד~~ ~~ה~י ~~י ~ש~

 ד~נן דע~~מא כ~~ו
 רק ~~~ה~נ~~~ו ~~~ום~~וא

 ~~~~~ב~
 ~וכן ~נ~רף~ ~ה~~~~~ו ~ן ~~הוא

~~~ 
 ר~~ש ~ם~

 ~~יין ~וצ~~~ פ~חים~ ל~ם~~ו~ף
 ~~~ו~ ~~ו~~

 מלו~י~ א~ני
 מ~~לות ~~ל~ ~פ~~ז ~~~~~מ ~דברי ~ל~דנואמנם ~ ~וז~~ל ו~ ~~י~מן ~ש~~ב

 ~ו~ ר~~ ד~ב~תחי~ אם~ורו~ת~
~~

 ~ל~ אי~~ו~ן~ ~~לך ~מ~~ום ~או ~~ותר ~~~~ים
 כנגדו אב~וק~ה ~ש~~ין ~ל מ~מ ד~םירי ~~~ז ~גחלים~ו~~י~ ~יכ~~ ~הנ~ה ~ד~ין ~~ום
 ~ו~~

 ~שאינ~ה ~הנא~ה
 אינם ~~~ת~בנו ד~~רים נרא~ה מ~~מ ~~יי~~~ ~כ~ל ~~רי ~~נ ~ותר ~וז~ג~ו~~~ד נ~יכ~

 ~~ר ב~יקר א~ולםנכונים~
 ~שפ~

 נ~א~ה
 ~ו~~ מם~~~ ~ל~

 ~עמא ד~~ום
 ~די~

~~
 ~ים

~~ 
 ~~י~ב ~~~ז

 כא~~~~נ~ ~~~

 ח~~א~אבנ~~ז ~~~ ~י~~~~~
 ~~ ~ת~

 ם~רא
 נ~ונ~

 והוא
 ה~ו~~~ ~ד~ול~

 ה~וא מ~שירין רק ~םכ~ין

 ~~י~ערך דאפ~~ר ~וא א~שר ~לא~ו ~~אי ~~~ם מא~ת~ול~ ~פ~~ר ~א ק~~ה לא~~~י~~
לשח~ו~

 בב~
 ~~~~ר ~~כין א~ י~ין ~~א~ ~מקו~~

 י~ער~ ~~מ~
~ו~~~ום ל~יפך~ ו~ן ~~~~י לו

~~ 
 ~~~תמול א~שר ~או

 ~~ו~
 ~יי~~~~

 ל~ברא~~~
 ~~כם~~ ~~

 ~~~ פ~ג
 ~~~ ~~~ ~מ~

 ~ח ~שו~~ין ~~ין
 ~חמ~

 א~~א ~א ~~י~א ~ו~יוז~~ל ~ ~~י~ו~ע
 ~ו~~

 ד~יכא ~י~ון ~י~ום
 מ~ו~

 ~א ~י~א
 קדש~ים שריפ~

~~מצ~ו~  
 ~ואינו

 ~~ו~
 ~~כ~~~~ ~~ו~~ע~~

 ~ש~ום ד~ע~ו צ~ ~ו~לכאו~
 ~מ~וה ~יה דאי~~

 ~ף ש~ ~מ~~ ~~ום~ ~ת~ו ~~~ו ~פי~~~
 נר~ה ~ו~~~כ ~~~ ~~~~

 ד~~
 קי~ום

 ~~ו~
 ~~~ו~ ~~ ~~~~י~

 ד~או ד~יון
 ~לת~ו~~

 ~~וא ~~~ו
~~~ 

 ~~~ום
 ~ו~

 ~ו~א~ ל~ם ~~~ו
 ~ל~~ם

~ 
 ~ק ~~וא

~~ 
 ~~~ז דאז ~מ~וה קיום

 ~~פין א~ין ~~לכן ~וה ~~ורך ח~שי~



~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~~ו~~

 ~~~~~~ ~~~~י~~~
 ~~~ים ~מ~~~

~~ 
~~~ 

 ~~ל צ~~~~~ ~~
הוא ~~~לא~ ~~~ ~~

 ר~
 ~כין

 ~~~ ~~~ו~
 ~ל~~ל ~ת~~~ק ה~~~~~ת

 א~~ר ~~~~ ל~~~ ~לול~ ~~
~~~~~ 

~~~א~
 ~~פיר

 ב~ ~א~~~~ ~ל~ ~~הי~~ ~~ נהנ~
 ~נמ~~ ~~~~~ ל~~~~ת

 א~~~א ~כ~~ו~ נ~~~ה ~~~וגם ~~י~~~ ~~~י
 ד~~

 ~~יקר
 ~~ו~א~

 ~~וא
 ~מ~~~ ל~ו~~ ~~

 ~~~ן מ~~מ
 ~פיר ~י~~י ~נ~~ לי~דאי~ת

 ~~ו~~
 ~אכל ~~~ ~~~יר ~די ב~~~יא ~~ה~~נ של~~

~~~~ 
 ~מ~~י~~ ~~~ף ~~שי~~ נ~~ ~~~~~~~י~~

 א~
 י~א ל~י~~ז

 ~~נ~
 דין

 ח~~~~
 ל~~~ו~~יא ~ש~ו~ר

 ~ל~~~~~~
 ~~הם ד~רים

 ד~~ ~~~~~ ~ב~~~ ל~~ר~
 אם כי ~~~~~~ר

 ~י~~~~ ~~~~~
כי~ון

 ש~~~~~ ~~~~ ~~ ד~~~
 ~~~ין ~~~~~~~ ~ל~~~~~ ~ח~~כ

 ז~~
 מ~~~~~

י~~~~ר ~~~~ ~~~~~~
 ~נר~~

 ~י~~~ ~~~~~ ~~~~ ב~~~י~ אפיל~ ~~~~~תר ~~~~~ל ד~ו~~ה ~~~~ז
 אור~~ ~~י~ו

~מ~~~
 ~ה~~ ~~~~ ~פני ~יינ~ ~~ש~~~~ק ל~יל

 ~~א ~~א~~כ ~כ~~ה רק
 ~~~רי~

~~כ~
 ה~ד~קה~ זמן

 ~~~ב זהאין ~~~~ ~~~~~~
 דא~א כי~ן כד~~יל~~~

 אנ~ ~ופ~
 אם דנים

 מ~ת~
 ל~ל~~ל

 ~~~ ~~~ ~דר~~
 ~~פ~כמ~

 ~~~כ~ל אף בז~~ז ד~~~~ר ~~~ה חיי~ אם
 ~ח~ כ~~~~ ~הפרי~~

 ~~ה~א

 ~ו~~~~ ה~~~~~~~
 ~~~~~ םפק ~אפ~~~ה

 ל~ל~ל ~א ~~~יםגזר~ו ~~~~ ~~~~~~
 ~ל~~~~ ~פי~~ ~מ~ק~~~

 ~~~~~ה
 יו~ר ~~~~~רכ~ל~ ~~~ר~ ~~~ ~~~~ גזי~ נ~~ ~~~

 ~ד~~רי ~~~ מהו~~~
~~~~~ 

 ~~~ת~ ~~~~~ ~ל~~~ ~~י~~ ~~ת~

 ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ן ~~~~ ~פ~ ~~~~ ~~צ~~~ר~
 א~~~ ~~וד~~ה

 ~~~~~דיין ~~~~ ~~~~~~
 ל~ה

 ~םו~
 ~ז~ז

~~ 
 ~~~~~ ~~~~ל

 פתיליה
 ~~~~~~~ ~~~~לי~~ ~ה~~י~ ~~~

דל~~
 פם~~ר ~~י

 ~מ~ ~~~~~~ ~~~ר~ ~~~
 ~~~ל~ל~ן

 נ~~ר כלל א~~א ~~םל~מ~~~ ~~~~שי~~ ~~י~ ~~~ן ~הר~ ~ב~~~~~~~
 ~פ~ד ~~י ו~~~ן ~~מ~~~ה~ ~~

 ד~~~
 ~~נין

 ~~מנ~
 ~דירה

 ~ק~~~ה~ ~~~ ~~~~~~ ~ה~~ מ~~נ~ ~~~~~~ ~~~ז~ ~~~~ ה~~ר~~ ~~~~ ~~~~~~זי

לפי~~ז ~~~~ ~~~~~~
 פרי~~~~

 ~~~ק ~~י~ה
 ~~~~~~~ן ~~~~~~ ~ב~~

 ~~ ~~~~מ~~~~
 ~~~ר

~~~רג ~~ ~פ~~~~
 ג~ ~~~~ ~~ י~~~~ ~ב~י~ ~י~~~ ~~ו~ ~~~ני~ ה~~י~ ~~ ~~~~~

 א~~~כ

ל~~ע~
 ~~~~ג

~~ 
 ~ב~ה ~~~ר ל~~ר

 כ~~ף ~~י~ ~ל~ ~בא~~~~
~~ 

~~~~ 
~~ ~~~~~ 

 ~ר~ה

דל~
 ש~~הי~ ~~~נן

 ~~~י ~ב~~ג
 ל~~~~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~פ~~
 ~~~~~ה

 ל~~~~ ~~~~
 ל~ ~~~ה~ ה~~~נ~ ~~~י ~ה~~רג א~~~

 ~~~ק~~ה ~~~יב
 ג~ ~~~~~

~~~~ 

 ~~~~ב ~~~~~ ~~ ~~~ רי~~~~~~~~ם~
 ~ב~~~

 דא~ם~~ ~~~~~ ~~א~ ~~
 ~י~נ~ כ~~ ~~~ל

א~נ~
 ~ו~~ג

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

 ~ו~~~~~~ז~ה ~~~~ ~~ן ~~~ק



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~~~~ו~~

 פ~~~~ כלי~ במ~~~י~
 חו~ל ל~נין מ~~ה

 ד~~
 ד~א אחת לפעם א~א חזי

 כל~~ חשי~
 ~ג~ ד~ברי ~~י ~םת~~יג~

 ע~~א קכ~ד בשבת
 יו~~~ גזי~

 ~~נר ~שבת א~ו
 וכי~

ש~מדי~
 ~א~ו~ת ~~לא~ות

 א~ ~~~~
 ~דינם

 א~ו ~יתר ~~~א~ו ~כלי ~יו~~~
 ~לאיםו~~~מ~א~תו

א~שר
 ~אי~~ דא~

 ~ו~א ~אי~ור ~מלאכת~ו ~~י ~ל~ול
 מ~~ו~

 ~וא ~~מא גזירה

~~~ו~
 דמ~ינן ~~~~ג אם כי ז~ו גזי~ה ~מיגזר מ~ינן ~א ~מ~~מ ~אי~ור~ ~ו

~~ון ~~~~~
 ~~ו~ ~~ש~י~~ ~ורנ~

 ~~ם ~~דליק ~יי~ו ~י~ר ~למ~אכת ~וא מ~אכ~ן ~~יקר ~~י~גפרורים ~~~~~ ~יו~~~~ ~~~~~ר כלים ~~ו ל~קן ~ים~~ר ~מ~~כת
 ~~ו~~~ ~רי~פיר ~~~ א~

 א~שר~ו~~~כ אי~ור~ ~~י ~הוי דבר לא~ותו רא~וי ~~הי~ ~הגפרור ~דתיק~ון ~אלא
 דל~

 ~~~לא~ו ~~י כ~ל מי~רי
 ~ד~~יגן~~י~ור ~~~~א~ ~~~י ~~י ד~א ~יון ל~י~ו~

 ~ג~
 ~מי ו~א ~ו~~ו~קים~

 מ~~~ ל~וק~
 ~ם ~ף ~~~ור אי~~ר

 הדב~ בג~ף ~א הוא~אי~~ר
 בנפח~ה דשרי ד~~מא מ~זיבה בפ~יתת כמו

 בי~ה ~~~~ כ~~ואר ~חרים ~מ~ם מחמת~א מ~צמ~
 ~ם ד~אני ~~~~ ~ ד~

 מינ~~ ד~ת~י~מק~י ~כ~~~
ורק ~י~~ ~~א ~~~~~~~ו ד~~יק~ כי~ון ~ה~א ~שא~כ אי~ור~ מחמת

 ~~~תמ~~~ת ~לידי ~א אינ~ ~~מי~ ~ו~
~ 

 דלא א~~ר ב~~ג איםור ~~~~ אלא
 ~וא~~ג ~ה~תר~ ~~~~י ~כ~~פ דמ~כחת כי~ון לאי~ור~~לא~תו ~~~

 ~לי ח~~ ד~~י~
 ~דת~שמי~ש א~~~ג לאי~ור~~~לאכת~

 הפתי~
 ליהנות ~די א~ כי ~דלקה אינ~ו

אלא ~א~ו~
 ~הדלק~~

 ~~אי~ור~ מלא~תו ~פיר מיקרי ואפי~ ל~~נו~ ~די ~א~~~~ רק ~יא
 מ~ור ~י~הנ~ות א~~ר אי ~~~ע~לם ~ם~שאני

 ~פ~תי~
 ~ד~~~ ~~~~י אם כי

 ח~י~~ולכך תחי~
 ד~~רה~~ב~~ד ד~לד~ צ~ אך ב~פ~ורים~ ~~א~כ ~י~ור~ ~מלא~ת~ו ~לי ~~פ~יר

~~ 
 בדיעבד

 ~ה~תמ~
 שה~~י~ו זו ב~ש

 מ~ו~
 נו~ד אי~~ר

 דאף ונמ~א אש ב~ו מ~~יאים ~~מים דרוב ~י~וןא~כ
 ~~~ח~~~ ~~~דל~

 ~הוא
 ~בי~ה ~ית נמי אחר אש ~ו~דליק

 אי~ו~
 א~ול~ ~~ו~ע~ א~~~ ג~~כ אח~~כ ~של ה~~~~~ות דאף לפי~~זונ~~א ב~ולד~ ~~ו~ע ~ה~~תמש דא~ור מ~ום

 לן ד~~י~א ~א
 ~א~ו ~א~י~~ ~~~א~~וד~~י

 ~ל~ ~ו~ ~ו~~ ~חמ~
~ו~יין ~רור~ ~ ~ין גזי~ה ~ש~ם

 במשנ~
 ~~~ח ~י~

 דמש~~ ~בא~~~
 דם~ל

 ד~~מ~
 מינ~~ ~ד~י~ה דאק~~ה ~~ום

 ~~~ח ~י~ בפר~ג~יין
 ד~~

 ~ל ~פ~מון ~~~ת ~ר~א דאםר
 ~~~ה~וא ~פני ~הד~ל~

~~~חד
 מ~~מ קול~ ~~~~~

 ~~ל~ו~
 ~~איןד~יון ~~אי~ור~ ~מלאכ~ו ~לי ~ש~ב ~ולא ~~רי ג~ידא

 ~~~ונ~
 ~~ום חשיב ~ו~א ב~למא ח~~רא אלא ~ אין ~שיר

 כ~
 כלי

 ~אי~ו~~~מלא~ו

~~~
 ז~~~ו ~~~~~ח

 לא~~
 ע~ז ~~ק ~~~א ~םי~ ~~~ת ~~ל אי~ש ~זון ם~ ~~ל ג~ל

~שנדפם
 מ~~~~

 על ~מד
 ~~~ן מנר ~~~ה~ת ~נא דמאי ~

 ~וז~~ ~ו~תי~
~~יין ~~~~ ~

 מ~~~~
 ~מן מנר ~~~~ת

 ~ופתי~
 ~~~~ת הלא

 ג~ ~דל~
 למידי חזי ~לא נר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~

~  

~ ~

 וי~~ל הא~~~ לתש~~ישא~א
 דל~~ל~

 אין
 הנ~ דר~

 ל~~~ל
 ~שב~

 ~~~ו~ם נמיאי תכבה~ ד~מא
 ~~~~ו~

 ואין ~מק~ו~ה ~וא ~נר
 דר~

 ~~~וי ~אין ו~ר ל~~~~~ה~
~~~~~~~~~ 

 ~~~~~ג
~~~~ 

 ~~נו
~~~ 

 ~מוק~~~ ח~ש~ב
 מ~~~ה~ ~~שי~ ~~~ה~~ וה~~~

אב~
 ~י~ה~~ ~~~ק~~ ~א~ ~ה~תא ~נר~ שכ~ה ~אחר ~~~ת~ין ~י~ן ~~תילה ש~ן ~ר
~~~~כ~

 ~תיר ~א~~י ~י~
 נ~

 דה~ ת~~מ~ כלי דח~י~ ל~ל~~~ו
 ~~~י ~~~~~י~ מז~ומן

~י~~ה~
 ~~~~~~ ~~~~~~~ ל~~ ~~י~ ~דנ~~ ~~~~ ~רי~ ~ו~ה~כ~

~ ~~הנ~  ל~~~ה ~~י~~אי ~~~~ 
 השת~ש~~

 ~~ק~~ה הוא ה~ר
 ~~ו~

 ~~~~~ ~~~~ל ~ש~י ש~ין דבר
 תמיד ר~ילים ~~~נ~ו ~ם ~רי ~~בינו~ילא

 ל~~~~
 מנ~~רת ~ח~ול ~י~ות

 דו~ק~ ~נפ~
~ממ~~~

 ל~דר ~~~דר ל~ק~~ם
 ~רב~

 ~ותר
 ~ר~נו~

 ~ם ~וגם ~וכלים~ ~גדים ~ל

 גם ~~~~ל אם~~ י~א~דב~י~
 נ~ בי~~~~

 ~לא הד~לק
 ל~~ר~

 א~~~נ~
 א~

 ש~תב ~ה

~~ד~~~~~~
 אין

 הנ~ דר~
 בח~~ ראיתי ~כן ~כ~ה~~~ ד~מא ב~~ת ל~~~~ו

 המ~ולש
 פ~~~~ם~וף

 ~~~ב~~~
 ~~~~ע~~~ ~ ~~ז~~ל ז~ םי~ ~~~~~~י ~~~ר

 ~~א מ~וה ~שמע~ן דר~
 ~~~ר ~~אי ונר~~ ~~~~ו~ו~~~י~~ו

 ז~ש~הרי ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ל~~
 נגד מ~ש

 ~ם~נ~
 ~~ג~~

 ש~
 ~ו~ר ~ת~וין ש~~ן ~בר ד~~~~ש

 ~ת~~הכי~ ~ל~ חיי~ ול~
 ~~ל~ל ~~תר אמ~י דל~י~~ז

 נ~
 הד~לק

 שלא ~פי~ בי~~~~
 ~~ור~

 לא י~~ה אם ~ש~~~~~~ת דכי~ון ד~~~נ~ם~ונרא~ה או~~נ~
 י~כ~

 ~~לל ~כן ~~~~הדליק לח~~ר א~~~כ

ה~ש~~
 ~~ו~~~~ ~שא~כ ~~~~ת ל~~~ל ~א ~ק~ידים כבו~ ~ל

 ד~פי~~ז~נראה
 נ~ח~

 ש~~י~~ ~~~י~~ ~~ם פ~ילי~ ל~~~ל ~~~בת דאם~ור ~~
~~~~~

 ~~~~~ם
 ~~~~~י~ ~~~~ ~~

 ~~~~~~ ~ל~ ~~~~~~ ~די
 ~~ ~~~ ~~ל ~~א ~גם

 ~~~ין ד~~ת ~~~~ד ~~~ ו~~י~ן~~וק~~ה~
 ה~מנ~

 ~~די~ה ~ש~ין ~מר ~ג~זי ~דירה
 ~~י~ה~ם~ם

 ~~י~ ~פני ~~ל~~
 א~ ה~די~~ א~ ~~~~~ת

 לד~~י~~ם
 נ~ח~

 ד~~~מ
רג~~ים

 להקפ~~
 גם ~~~~ל לא ב~~בת

~~~~~ 
 ~~~ום ~ע~~ה ~~~די~ה

 י~~ל~~א י~~ ~~~~
 ~~~~ ~~~ד~י~~ ~~~~~ אח~~~

 ד~~אי נ~אה
 ~~~ר להי~~ ~~י~ ~ע~~

~~~~~~~~~ 
 נר

 ~~~~ ~הו~~י~ ~ע~וי ~~~~~ ~~~ו~
 ~ו הדרך~ את ~הם ~האיר

 ~~ין ~י~~ן ~~דר מ~~~ר ~י~~ם ~נור~~~בי~
 ~~~ו~

 ש~~~ן די~~א~ואף לכ~~ ~~~~וי ~הוא ונה יכ~ה ~~~א
 ~~פ~

 ~~~~ר ~~~~ל
~~ 

 ~~~~~ ~כי~~~~י~ ~~~~~ה
 ~נ~~ד

 דא~~כ ~~~~
גם

 ~י~ו~ ~~י~ ~יו~~
 ~~א ~~~ר

~~~~~ 
 ~יון ~יו~~ע לומר ~~ם ~~ואין א~~~נ

 ~ח~~ושדאין
 ר~ ~~~~~~

 ~ין ל~~וי
 ~~~~ם א~ פ~~~ר~ ז~

 ד~~~ו~~~
 ~~ש~~~~~נ ~ם~~ד

 ~רב~נן~~ ~קדה~י
 ~~ד נ~~ני~~ ~~

 ל~~~~
 ~ם

 ~בד~~~ ~~ז~~~~~
 נמי דנ~ית ~ו~פ~ר

 ~~ו~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ה~~~ ד~פ~~~~
 א~ ~~יי~~~~ נו~ד

 ~~~ה ~ם
 ~~~ה~ ~~~~

 אםור

 גם~פי~~~
 ל~ו~~ ~~~ ה~~ל~ נ~ ל~~~~ ~יו~~~

 ~ו~~ או~~~~
 ~~~ע

 למ~~
 ~~ל~ל א~~~~ י~הא

 ~ו ~~ש~~י~~~~ר
 ~נ~~~~

 ח~~ל
 ~רג~~~~ ~~~~~

 ל~~~ום ממקום ~ל~~~לה ~מיד
גם

~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ם ~~~הם ~ין ~~גם ~~בוי ל~~~י~ ~~ין כ~~ון ד~לקת

~~~~~ 
 רק

 ~~י~ ~ה~~ ~~~~ ~ו~ ~~ ~~ו~י~~ו~י~
דאע~~ג ~~~~ ~~יל~ ~~ני~ ו~י~~ ~ו~~

 ~כ~ל~
 ~~~ב~ ~~~~~ ~י~ מ~~~ ~~~י~~ את ~ש~~ת

~~~~~ל ~~~~ ~~ני ~נ~רדת
 ותינ~~ ~~יכ~

 ואףלשלה~ת ב~י~ ממ~ ~~ו~ ~נ~ ד~י ו~א ב~ב~~ ~~ת אלא ~~י דלא
 ב~~~~~

 ~ם
 עש~

 ~מ~ק~ה ל~~י~~ מכ~ה
~~~~ 

 ב~י~ה~~ירה נ~~י~ ~פיר
 ~~בר

~~~~~ 
 ו~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~

~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 א~~~א~~
 דל~קה ל~~ר אפ~ר

 ~~ו~
 ואף ~ניחא~ הב~רה

 ז~ ~ג~
 ~זכר לא

~הדיא
 ~~ריית~

 ~יון ~~~~מ
 ~פיר~ ניחא ~~~~רה ~~~י ~י~~ול ~~~~י פ~מי~ ~רו~

 מיירי ~ה~~~ה אי~~~~~כ
 דוק~

 ~ממ~יא
 א~

 ה~יה
 ה~נ~ ~רי~

 ~~די~~ ~ה~י ~מיתני

~ו~תיק~ון ~~~~ ~~~~~~
 ~~נ~

 ~~~~י גם ~שרי ~לא
 לצ~ור~ ~~ה~~ת~~ ~~ו~

 ז~~ל ~הר~~ן ~~שון ~וז~ה ~ו~ו~~
 ~~י~במ~~

 ~ש~ם ~י~ה ~שרו ו~א ~ביו~~~~ מ~~~ין דאין ~הא
 ~תו~

 שה~ות~ה
~~~ה

 ~ה~ו~~ ל~ור~
 ~~~א

 ל~~ר~
 ~~נא ד~~~ן ד~י~ן

 ל~
 ביו~~~~ ~נא ~תקן ~ה~~~~ר

~~~~~~ ~~~~ 
 ~החזו~~~~~

 לםג~ור ב~~~~ד ד~ף נ~ םי~ שבת ~~ל~
 ~ולפ~ת~ו~

 ~~י~וי ~א~א ~~רי לא
 ה~לישל

 בהרכ~~~ ו~~
 דא~~כ צ~~ ~ו~~~נ~~ד ~יי~ש~ ~י~~ו~ש הדר~ו~~ה~ ~הכלי ~וף ~~ל

אי~
 ומ~זירים מפ~קים

 ~רכב~ ~~י ~~~ו~~ נפ~ ~נור~
 ~~~ר ~יק~ון היינו ה~~~ו~ה

 גם ~~~~ור ~ה~ליבגוף
 ~פי~ ~י~ו~~

 ל~ור~
 ~~וא ד~שרי ד~~~א ~ו~~כ ~~ו~נ~

~כיון ~~ו~
 ~~~ר~ ש~ש~

 ~אין ~~החזיר
 ~~י~ תי~~ן חשי~ ז~

~~~~~~ ~~~~ 
~ומיה~~

 ~ענין
 ז~

 ~~ז~ה ~~פ~י מו~תר ~שי~הא ד~~שר
 ל~~ר~

 ~פיר ~~רי~ים ~א~ו~~נ
 ל~~

~~~מי~
 ~יא~~ר ק~~~ם ~~~~נו

 ~ר~~~~ ~ד~~
 ~לל ~~ז~ר ~לא ~י~~ן ~הרא~~~~ד

 א~ש ~~ו~יא ד~~רי~פ~וםקים
 ~ל~~ור~

 ~~ו~~~נ~

 ת~ו~ים ~~הן ~י~~ ד~י~ ב~~~י ~~י~~ ~ן ~הר~מ ~ביא ז~ ~~ו~ת ~י~~~ םי~ י~~םףבברכי ~~~~ ~~~~~~
 ~ד~ה~וא ונר~ה ~יי~~ש~ נ~~ה נ~י~ת ~~~~ום ~~~~הם בםנוןאין

~~~~~ 
 ~~~י ~לא ד~ו~ים

 ~ר~~ מפני ~~~ים ~~~~~י~ילדגים

~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 ~~הר~~~ה ~~~~א ~~~נם

 הי~ה ל~~ולם ד~דינא ~~~~ם ~~ני ~ ~כ~
 דלאפ~ור

 ל~נין ~~ םי~ םוף א~~ה~~ ~הגר~א ~ב~ור גם ~~יין ק~יד~~~ כ~~~
לא~ו

 דםי~ו~
 ~~~~ה ~~אי ~~~~ו~י א~~~~ג ~~לג ~ו~ב~~~~ב~ו ~יי~~~~~ ~מצ~מ~ם ~~~ו~ר

 א~~כ מניח~ו ~ואינו ~~ו~ז~ו ~שה~וא אלא ל~ע~ו~ת י~ול ~~לא לבד ~~~הו~~~ב~ה כי~ון~~~~מ ~~~י~
 ~ם~ גם ~~~יין ~צמ~ם~~יינו

 חלק~
 דחי~~~~ דידו~ ~~~ת~ב ז~ םי~ ~~~~~ י~~ב

 ~~~מ~ם
 ~~נין ולא ~ומ~ון מיתה ל~נין רקה~וא

 ~וי~ו~~~~ ~שב~

 ~~~ן ~ח~~כ ~והו~יף ~~י~~ור ~~י~ה לא ~~~ה~ליק ~~~~ה ~א~ ~~נ~~~ה~מו ~~~~ ~~~~~~
 ~~ד~ו~ל~ ~~~

 ~~ד~~~ ~י~~ יצ~ ~~ ~פ~~ ~~ל~~~~כ~
 ~~~~~~ מ~~~~ ~~~~ה

 ~לן
~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ו

 גם י~~י~~דא~~כ ~~~~ ~~~~~~
 לק~ ~~ ~~~~~

 ~~אה גם ~~ו~נ~~~ במקום ו~~ני~ו ת~ר~ה ~מקום



~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ו~~

~~~
 ~~~ר

~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ין ל~ו

 ~~~~~~ז
 ~ל ~~~~~~ ~~י~ כ~~~~ ~~~~~~

 ~~ ~~~~~ ~~ ~~~ר~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~כ~
 ~~כ~~ים

~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~רף ~~~~נז

 ~ו~~~~ ~~~~~~כ~ ~ה~~~~ ~~~ב~~מ~~
 ~~נ

~~ 
 ~~~ה ~~~י ~~~ל~~~ זר~~~ ~~ן

 ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~קי~~~~~~י
 ~~~ן ~~י דוקא

 ~~~~~ ~~~~ ~~ב~ ~~~~

 ~~נן ~~~~~גנר~ה
 ~~רי~~ו~ פ~~ ~~~~

 ~~ ~~~~~ו
 ח~~~~~

 ~ל
 ו~~~~ן ~~~

 לא~ר ~ו~~~ו~ע
 ~ם ד~~~מ ~הן ~~~ שא~~

 ~ז~
 ~~אכל

~~ 
 את

 ה~~ני~
 ~ר~~~~~~ה ~~ק ~א~~שרא~~~~ג ~~~~ ~~א

~~~ 
 ~ל

 ~~וד~ ~~~~~~ ~~
 ~~די~ן ב~~ה לו

 ~~~~יב~ ל~
 ~~~~~ ~~ ~נ~~~~ ~~~~ ~ ~~ין ~~~~שאני

 ~~~דיין ~יון
~~ 

 ~~ל
~ק ~~~י~ ~~~~~ ~~

 ~~~ ~~~~~~ ~~וי~ ~~~~~
 ~~~ב ~~~יר

 ~~וד~~
 ~~ו

 ~רו~
 ח~~תו

 ב~~~~
 ~~~~א

~~~~~
~~~~~ 

 ~~~כ ~~~י~ ~~י~~זמ~ינן ~~~~ ~~~~~~
 ~~~ ~ש~~

 ~~~~~ב
~~~~~ 

~~ת ל~~וי~ ~~~ו~ת~ין ~~~א ~~ו~ר
 ~ה~~~

 ~~~~~ם
 ד~~ דאי~

 לא זה ~~א~ו~ן ~~~י ~~י ד~י~~~~ ~~~~ ~~~ר
 ~~~כן~ ~~

~~~~~~~~~~~~ 
 ב~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~~ ד~~~~נר~ה ~~~~ ~~~~~~
 ~~~ב~~ם ~~ם

 ~~~ו~~~~
 ~~ן ~ו~~ון ~ו~ם~ ~~ו

 ~~י~~ ז~ ~~
 ל~~י רק

 ~~~~ר י~~לים ~ל~י~~ז ~~~~~~ ~~~~~~~~
 כ~ ~ל~~~~ ~~~~~

 ~~~ו
~~~~~ 

 ~~~~ו~ ~~~יר

 ~~~ ~~~~ן ~~ש~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~~~~~~~ נק~~ ~~~~~~~~ ~~~

 ~~~~ה ~~~~~~ל ~ין
 ~~ן~~~ר ~~ כי ~~~

~~~ ~~ 
 ~~י~ ק~ל ~ה~~ל~ן ~~~ת ~~~~~מ ~~~ר~ ~~~~~~~ ~~~נ~~~~ ~~~~

 ~~~~~~~ ~~~~~ן
 ~~~~פ

 ~ז~~~ הכ~~~
 שהני~ן ~מ~או םכינ~ אבנו נ~~ ~~~~~~~~א ~

 ~~ו~~ ~~~י~ ~~נ~~~ ~~~~~~~
 ~~זיק~

~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ ~י~י~ ~~~~~~ו

 ~~ונו
 ~ל~

 ו~~ ~~~~י~~~~~פ~
 ~~הר~~~~~ ~יי~~~ ~~~א ~~~~ז ~~~הדר~ן ~~~ו~~ ~א

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

 ~~~ ~ת~~~~ ~~ ל~~ן ~~י~ז
 ~~נכ~י

 ~~ד~~~ ~~ ~~ ~ה~~י~~ ל~~~
 ~~יין

 ~~~ו~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ן~

~~~~~ ~~~~ 
 ~~י ~~וא ~ו ~~~ר ~ק ~~~~ל~ ~~~~~

 ~י~~~~~
 ~ו

 הב~~~ ~~

~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ר~~~~נ~

 ~~יירי ~כ~~ ~~~~~~~ ~~~רי ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~ ~~~ ~ה~~~ן

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

 ~~~~ ~~~~ ~ב~~~~ ~ר~~~~ ~~ ~נ~~~~~~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~~ו~~  

~~
 ~ש~ו~~ת

 ~ב~~~י~
 ~~ל ק~~~ד ~י~ רא~ש

 נ~~ו~
 ~~נפל

 מ~ ~~
 לא ~ועדיין שלחן

 נא~~
 ~~ו

 ~~ ~~~~~ ~~י ~~~~~~~
 ובין ל~~י ד~ין ~וז~~~ ~~~~ או ~~~ת

 ~~ם אין כיבו~ן ~א~ר ני~~ו~ות והני פ~~ים ~~~יית מ~ום ~וא~איםור ~~~~
 לפ~~ ~ראוי ד~ר ~שי~~ור ~כ~וי ~~אין~ו~ף ~~ל~ מ~~

 ~ידינו אין ~ש~ן ~וכיון ~~ינן~ מי~הו
~אםרו לו~מ~

 חכמי~
 ~~מ~~~ ~ו~יי~~~~ ע~~~~~ ויי~~ד ג~ולה דליק~ה ~~ק~~ם

 ~א~ו~ן
 ~ח~

 ~ג~~~
 ~~~~ ~רק ~~~וף

~~ 
 ~~ םי~ או~~ח ~ל ~~ו~יל מל~ד ב~ו~~ת רא~~י ~~וב

 זו ת~~וב~ה~ש~ביא
 ~ומארי~

 ~יי~~ש~ ~זה

 אם וא~י~ ~יש~~ל~ ~ם ~~ו~תר ~~ר~ו ~נכרי ~~~ ~שאםאע~~ג
 ל~ור~ ~~~

 ~~מו

ול~~~~
 י~ש ~~~כ י~ראל

 מ~~מ ~~~~~ ~י~ ~~א~ה~ל ~~~~~~ ~~ירי~
 נרא~

 ~ש~~~~~ר
התו~~~ש

 דא~
 ~אם מ~~~מ ~~~מו מלא~ה ~~~~~ת לנכרי ל~~ר ש~~~ר

 כ~~נ~
 הי~~~אל

כדי ~י~
 שי~וכ~

 ו~~~~ אם~ור ~~~ז אח~~כ מז~ה לי~ה~~ות הוא גה

 את גם ~ואין ~ת שדוחה פקו~~נ ל~ורך ~ה~תה ה~דלקה ~ש~חי~תכיון ~~~~ ~~~~~~
~~~~ 

ה~דלק~
 ~~ב ~דולקת ~~ש~~~כ אי~ו~~ מ~לא~ת ~שבת

~~~ 
 ~~ד~~ה ~~~חלת כיון

 ~~~ב~ א~~~~
 ~שר~וא~ן י~~ן

 כ~א~וי~ לי ~ו~~ת אי~ ~ש~מ~~ק תמיהת ~יקראך ~~~ ל~ ~איל~ ב~~~ ~~~ ~~~ל~ המ~~~ א~ ~~

 דל~ ~~~ ל~י~רי
 ~~ םגי

 ~תחילת
 ~א~~~ ~~ ~~דל~

 ~ג~ צ~יכי~ אלא
 מםת~~ ~~י~ ~~~וי ~י~ ~~ר~ב~~

 ד~ע~א
 ~ד~~

 ~~~ין ~ין ~מו~~ות
 ~~ו~

 ~פני
 ~~~ב~ת~ ~ןשאין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ב~~~~ ~~ב~ם לש~~ נ~ון~~~ור
 המ~אתא~~ור

~ 
 ביו~~~

~~
 דב~י על ה~רות

 ~~ת~~~
 ז~~ל

 ז~~בענין

~~
 ~~ו~

 ~~ול
 ~~~~~ ~ל~~

 ~~~ל

א~ו~
 מ~~~~~ אש ל~~יא

~~

 ועפ~ז ~תוך~ ~ענ~ן ישרה סברא
ישוב

 ~ה~ בפ~~~ ~רמב~~ לפ~~
ח~~~

~~
 הנ~ל~ ~~מב~ן ~דברי ~~י~ה

~~
 הבערה ל~יתר ~וני~~~מ~~
ביו~~~~

~~
בי~ו~

 מכשי~י בין ~הבדל בי~וד
 עצמו~ לאו~נאו~נ

~~~
 דב~י את ליישב ~שובים ~ברים
 אצל סכין הול~~ ~בי ז~ל~ר~ן
 ביו~~~בה~ה

 ~דו~~~
 או~נ מכשירי דה~תר

 דחיה~ כ~ו רקהוי ביו~~~

~~
 ~~~~לחקירה

 לחול~
 בשבת

 נזד~ןואח~~~
 ב~ שי~ ~ול~

 סכנ~~

~~~
 דברי את ליישב סב~ות ~תי

~רש~~א
 הו~יל~ לי~ דלית כ~~שמתוך לי~ דליח ד~אן ש~ת~

~~~~
 מ~וך בענין

 מ~לא~~
 או~נ

~~~~~ירין~

~~~
 ה~~~ ~~~

 היתר ב~נין
 הב~ר~

 לד~~י הגון וישובביו~~ט~
 ~י~וע ~יתר ב~ניןז~~ל ה~~

 ביו~~~~ ע~י~

~~~
 ~דוש

 שריהאוכל ב~~ הנעש~~ ד~לאכ~
 לצו~~ א~

 ~כ~ירין~

~~
 ~י~י ~י ~י~ום או אורה ~הנאת
 לא~ ~ואו~~נ

~~~
 או~~נ~ לצורך ביו~ט ~בוי בענין

~~~
 ז~ל ~מיהו~~~~~~א ל~תי ישו~

ב~ני~
 בשי~ו~ין~ מרבה

~~
 ט~ול

 מו~~
 ביו~~ט

 לנו~~
~ו~ה~ ~נא~

~~~
 פי~ו~

 ה~מב~~ם ~~י אחר~~כונת
ז~ל~

 ~~~~ב~י~~~
 ~ור

 ~פשרהיה ל~ א~ ביו~
 נ~נין הדברים ~ל~~~סיכום ~~ת~ו~

 מאור~~ל~ת
 ה~ל~~רי~

 ביו~~ט~

~~
 וה~סת~ף ז~~ל הראב~~ד שטת
 ונול~~ מו~צה ל~נ~י~~ה

~~
 ~ש ו~וציא עבר א~ ~דין

~~ 
 לה~ת~~~ות~

 ~רמב~~~ ל~ת בו
 דד~~יה ~ע~א ~הני אי~קירה
~ילו~ה

 ~~ל~~ אי~ו~ להפ~~~

~~
 בד~ת המ~י~ הרב לדב~י ביאור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ני
 ~~ו~~~

 בפ~ב הרמב~~ם ל~~ת

 הי~~ב~~~יו~~~
 ועפי~~ז נו~ד~ איסור ~ט~ם~ק~~ה
 וע~~~ דף ~גמ~ביצה לדבריביאור
 בשל ~ו~צה ~~ין ~דין~~~וד
ע~ו~ם~

~~~
 דל~~ת ~~~~~מ

 האש א~ בד~בד ~~~ורא~ן ~~מב~~
 נולד~מ~ום
 ~דשה~קי~ה

 בהדלק~
 גפרור

 ~~ו~ם~ ~~~ביו~~

 הר~ב~~ד דב~י ב~ונ~ס~י~ו~
ומ~לקותם~
~ב~ות

 ל~~~ ~ונו~
 מוליד בין

 ~ש~ ל~ולידרי~א
 ~ד~ה~קירה

 ל~סו~
 ליהנות

~~~~ור
 ה~לקטרי~

 ויו~ט~ ~שבת

חדו~
 ל~ל~ל ד~~י ג~ול

אלק~רית מנור~
 ב~ב~

 לצו~ך
 ~ופ~

ו~קומ~
 ~ף

 ב~~~
 ~ולק~~ ~היא

 נר ~ל~ול ל~יסור שונים~עמים

הדול~
 ב~בת~

~~~

 ~ום ו~דידת ~זמן~ ~די~~ בענין
 ~ד~~ני

 ויו~~~~ בש~ת

~~~
 ~מי~~ ל~י~ור שונים ט~מים
 ביו~~~ בב~~~ק~ר~

לאי~ור~ ל~~י~~~כ~~ ב~~ ת~~ב~י~~~~

~~~
 ~פרורים ל~ל~ל שרי ~י גדול ספק

 ~~~בי~
 ו~~~~~ ~~~~ ~~ך

~~~
 סב~~ ~ו~

 להתיר
 ל~ל~~

 בשבת
 שהיא בש~ה אף ל~~ר~ת א~נורה
דו~~~

~~
 ~וקצה ~יסור ב~~~י ~קיר~

ו~~~תע~
 ~ן ~~אה ל~נין מזה

ה~וקצה~

 במס~ ז~~ל הר~ח לדברי~~~י~וב
ביצה

 ד~
 ע~~~ ד~

~~~
 ~סקנ~

 ה~~וקצה~ מן ליהנות דשרי

~~~

 מוה~צ~פ הג~ון דעת
 ~ר~נ~

שלי~~~
 ב~נין

 ה~~~~
 ~~ור

 ביו~ט~ה~לקטריא

~~~
 ~ג~ב~ד דעת

 בזה~ ~דיטרו~
והשגו~

 ~ניהם~ ד~~י על
 בח~ו~~ ~~~~ס ~ברי ~ל~~~השגות

~~~

 ~מצאת ל~יסור א~ר ~~ם
 ביו~ט~ ה~~ק~ריו~~ור א~

~~~
 כלי עשית אי~ור בע~ין חקירה
 האל~~~יא~ ה~ל~ת ובענין~יו~~~
 בענין המומ~ים מא~ד~~~מ~תב
 האלק~רי~~~~ור
 ~כל~~~סיכום

 ה~ברי~
 לענין

 ה~לק~ריא~~דלק~

~~
 שבת~ במל~כת גרמא בענין

~~

 של וה~בוי ההדלקה אםחקירה

~~לק~רי~
 כ~ל~~ה חשיב

 לא~או בידי~
 שלי~~א מוהרצ~פ הגאב~דד~ת
 וה~רו~בזה~

 דבריו~ ~ל

~~
 ישוב~~

 ~ונים
 ~רמב~~~ ~~~~

 ~ל~~רי~~ ל~ניןמזה והמת~~ היו~ט~ ~ו~ח ~~~~~~~

~~
 שו~ים ~ע~י~

 וה~בו~ ההדל~~ ~
 ~מש~ בידים~ כ~ל~כה~~שיב~

~~

 בדין ר~ב ~~אור
 ~רמ~

 לגבי
~~ו~

 ה~ם~ מ~יקת

~~

 ביןה~דל
 גר~~

 ב~ל~~ת
 שב~

לגרמ~
 ורציחה~ בנז~ין

 ב~~י~~~
 ~ו

 ~~ו~
 ח~יו~

י~~



~ ~ ~ ~ ~

~~ ~~~י~~~~ו~ן

~~
 ב~או~

 ~~מ~ דאמרו ל~ללא רחב
 ~~~בת ד~ל~כת ~בת~~ני
 תור~~א~רה

י~
 של האיסור ביסוד~קי~ה
 ~שב~~~ב~~ה

~~~
 שבת מלאכות ~אר ~בי גר~א דיני
 מכבוי~~ון

~~~
 ברחיי~ ~חינ~ בדין

 אי ~י~ ~ל
 בידי~ ~~וחן~~יב

 לא~ או

~~~
 העמד~ בדין

 למציצת עלוקה
 ב~בת~~אדם ד~

~~~

 מעשה~ ע~~י באה~~בירה א~ מעשה בו ש~ין לאו ב~נין

~~~

 ל~ו לענין דשבת ~ע~ה בין הבדל
 מע~ה~ בוש~~ן

~~~

 דו~א דב~ינן חטאת חיוב ב~נין
 שגגה~ ו~ופן תחילתן~~~י~

~~~

 הזר~ א~ ~קירה
 הבא הרא~ון

 הז~ו~י~ל~ו~
 ל~~ או ~חו ~~יב

~~~
 הר~ב~~ שט~

 בפני גדר ב~ריצת

~~~
 ב~חיצת ~צומה קושיא

 הכר~

~~

 הגאון ~ל עצומהקושיא
 ז~~ל~סאלעוויציק חיי~ ~

 לתוך שמן נותן הוא ~אילוחשיב ~~וטי~ חבו~ ~~י א~~~~חקי~ה
הנר~
 דרבנן~ ~~לא~ות ג~מא~~~די~י

~~~
 סי~ו~

 אלקטריא~ לענ~ן הדברים ~ל

~~
 ~ענין

 ~~~כ~
 כד~ ב~~~ש ~~ון

להדלי~
 ~~בת~ ולכבות

~~

 בענין
 הער~~

 כדי מעורר ש~ון
לכבות~

~~
 שונ~~י~ובי~

 ~~בה ו~ערות

 שבת הג~~לסתיר~
 ק~~ ד~

 ~~~ב
 ד~ס~להא

 ד~ ב~~~
 ע~א~ ס~

~~
 ~ל ה~~ות

 הנ~ל~ הישובי~

~~
 ~דו~

 דאשו ~~~מא
 משו~

 ~ציו
 שבת~ ל~נין ~לל ~הנילא

~~
 הושבתבדין

 קדר~
 ~~נור על

ב~בת
 ~וד~

 ~~כו~~~~ הסקת

~~

 ה~לי~ ~ל ~~ק~ן נתינת בדבר
 ~יכב~~~די

~~
 בין ההבדל ביסוד

 כלי~ מחיצ~
מלאי~

 ~צ~ה~ מי~ למחיצת מים

~~
 ה~רכ~ בין ת~לוק

 ~~ורר ~שעון

ב~~~~
 ~~~ם לנתינת

 ~ו~
 ה~~~~

~~
 ~~~דליק ~ש~ון ~קי~~

 ~ול~ ~~מעת שום~~י ו~~ב~

~~~
 חד~~ הע~~

 ה~מ~ ב~י~
 ~ים נותניןדאין ב~~~

 ל~ו~
 בע~~~~ ה~לי

~~~

 דעת
 ה~ח~~~

 ב~נין
 ~שת~~ילל~לא~ה בע~~~ ג~ר~
 ב~ב~~ ו~גמ~

~~~
 פי~ו~י~

 שונים
 דבר~ בכונ~

 איסו~ ~~יהירושלמי
 ~~יה נתינת

לר~יי~
 בע~~~~ של~~ים

~~~

 ~ל ג~לת ~בוי בענין
 מתכ~

 ו~אר
הדברים

 ~~~~ נע~י~ שאינ~

~~~
 והראב~~ד ה~מב~~ם דעת

 מ~~ת~ שלג~לת במב~י~

~~~

 בענין שמי~ ירא לכל חומ~א
 ~לים~שביתת

~~
 בענין

 ברכ~
 האש~ מאורי

~~
 נ~

 שהו~לק
 אי כלי ~~~י ב~~~

 לא~ ~ו ב~~ה עליומבר~ין

~~
~~

 ~הודלק
 ~~ו~~~ ע~~י בשב~

~בו~
 ס~נ~~ בו ~~ין ~ולה



~ ~ ~ ~ ~

~ו~~
~~~~~~~ ~~

~~

 ~ע~ה
 ב~יק~

 ~ל הברכה
האלק~רי ~או~

~~ו~~~
 ~היא ~לאכה ~ב~ן

 ~~ו~~~~י נעשי~
 כל~~ ~~י לנע~ה

~~
 ~לי~~ ש~~תת א~~ור~בר~בע~~ן

 ג~~~
 ~ל

 ~שיב אי ~תכ~
 א~

ל~ני~
 ל~~ ~ו ~זו ב~ה

~~
 דב~ינן ה~עם ~~~י~ר ~~ירה
 ~ברך~~ ~די שלהב~דוקא
בענין

~~~~~ 
 ~של~בת רא~ת ~ל

דר~
 זכו~ית~

~ונ~
 הירושלמי בדברי א~רת

 ~~~ל~ב~נין

~~~
 ~בה~ ז~וכית דרך האור ראית דין

~~
 ~נוכ~~ נר ~צות ב~נין

~~

 ב~צות ~קירה
 דוקא בעינן ~י נ~~

 דסגי דילמא או וש~ן~~יל~
~אור~ ר~

~~
 ד~~ ~י~י דו~א בעינן אי~קי~~
 הנס~ בו ~נ~שה דשמן ~ו~~יא~לוי

~~
 ~שיב אי ~נר שמן מוסיף בדין
 נ~~~ מצו~ לגבי~~~~יק

 לא~ ~ו

~~
 ~~ירה

~ 
 ב~ינן

 ~ו~~
 ~י~י~

ה~~ן
 ~תו~

 אף ~~~~ ~ו הנר
 הואאם

 בתו~
 ~פופר~~

~~
 ל~קור יש הנ~~ל ~ח~י~ה עפ~

באל~~ריא~

~~
 אי ההדל~ה ל~~שה ~ר~אבדין
~שיב

 ~דלי~
 לא~ או

~~
 ח~ירה

 ~~י~
 הד~~ת ~מצות זו

 ~בת~נר

~~

 מצות בין לחלק סברא
 ה~~~~

 נר
 ~ד~~ כ~וי למ~ות~בת

בעני~~~
 גבי ~ותם לפתו~י ~ר~א

אפוד~

~~~
 ~ברא

 ל~צרי~
 ~להבת דוקא

 הדל~תבמצות
 חנו~~~ נ~

~~

 ~~ובות הערות
 הנו~עו~

 הרבה

 הס~ר~ ~ב~וף הד~ריםלעי~רי

~~
 הר~~~~ לד~רי ביאור

 ב~נין ~~ל

 ביו~~~~ א~המצ~

~~
 בענין

 כבוי~ גר~

~~
 א~ ב~נין

 ~לל~ ~~ול~ואינו~מכלה




