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 שב~דושה לדברים קטן בצירוף הכרעה לדעת ממני שאלו
נפלאתי

 האי~
 הראשונים נתלקו שכבר בדבר להכריע אפשר

 צירוף להנהיג שלא טוב ~תר אמנם , משתבשלא ~כי דעביד ומאן משתבש לא הכי דעביד מ~ן , ~"לוהאחרונים
~  

 שיגדל ~ד
ויהיה

 לאי~
 ינהגו אם כי

 כ~
 שעת ~הוא כעת

 הדח~
 כן נשאר יהיה

 כשיגדלאף
 וא~

 שעת יהיה לא
 הדח~
 מהעדר להצטער למע"כ ~ין ,

 במקום הדרישה על שכר שמקבלים וכשם , שבקדושה דבריםאמירת
~~~שר

 כ~
 בספר מ"ש ועיין , שא"א ב~ום ה~רישה על יקבלו
 : וע"ש שם בהע"ד ל"ב) (כ"בויקרא

~~
 ה~ייך דבר בשום עמהם להתחבר חלילה בפרהסיא השבת אתמ מחללים והמה יעקב בית בשם המכונים עם להצטרף ~ד
 (~י' בשו"ע דמבואר ואע"ג ה'לעבודת

 נ"~
 או כו' עבריין סי"א)

 לדבר מומר אלא אינו ~ה 'אבל עשרה למנין נמנה כו' עבירהשעבר
 קרבנות מקבלין הרי מכ"מ תועבה ר~עים ~בח דכתיב שאע"גאחד

 ומכ"ש בתשובה שיחזרו ו~די (ד"ה) בחולין כדאיתא ישראלמפושעי
 שאין בפרהסיא שבת והמחלל בחלילים המודה אבל הקלהבתפלה
 גם וא"כ עוד י~וב שלא הוא שמוחזק משום קרבן ממנוממקבלין
 וא"כ תועבהתפלתו

 האי~
 במקום והרו , עמו להצטרף אפשר

 בברכות כדאיתא תפלה ידי יצא לא בדיעבד אפילו תועבהשתפלתו
 : כב:)(דף

~~~~
 אל בני אדם לדם אורבי לענין א' במשלי כ~יב

 פי' . מנתיבתם רגלך מנעאתם בדר~ תל~
 דר~

 , ~רבים הכבושה הוא
 הואנתיבה

 דר~
 אשר הכתוב והזהיר . היחיד

 בדר~
 אע"ג הרבים

 מאותו רגל ~נועשא"א
 דר~

 אל מכ"מ הרבים
 שהוא שלהם בנתיבה משא"כ ידאחו~י א~ בדר~ תל~

 דר~
 מנע להם המיוחד

 ,ממש רגל~
 וכ~

 הישראלי לנפש אורבי האנשים אותם עם לנהוג יש
 ולה~ירהלהשחיתה

 מדר~
 אשר העוה"ב חיי

 בדר~
 היינו הרבים

 אל מ"מ , ממסחרם למנוע אפשר אי וכדומהבמ~חר
 באבות כדתנן , עמהם ומרעות בשותפות להתחבר שלא הוינואתם בדר~ תל~

 כתיב ב' וב~ה כו' תתחברואל
 בהתחבר~

 כו'
 פר~

 את ה'

מעשי~
 ואשרי

 שפר~ הצדי~ יהו~פ~
 לא ושוב מעשיו את הקב"ה

 , לזה יזכה ומי עוד עמוהתחבר
 כ"~

 בדר~
 ~הוא המ~חר

 וכדומה שלהם תפלה בית היינו שלהם המיוחדת בנתיבה אבל 'הרבים דר~
מנע

 ממ~ ר~ל~
 אפקירותא כי

 ממשי~
 אין כי ואם . הלב

 שלא הרבה ל~זהר יש אבל במרעים תתחר אל דכתיב וכמועמהם להתקוט~
 כ"ט דברים בס' וכמש"כ ולענה ראש פורה ~ה כי בחברתםלהכשל

 : בס"ד דבר העמק בחיבורי וע"ש י~~מ~א

 י ~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ן~~י~~
 ויש בדרום קבוע שההיכל שלהם בכנ"ס הרבה יש . י י ' . '~~'

 בדעת ועלה כדין במזרח קבוע שההיכלביהכנ"ס
 בזה להרחיב בדרום ולקבוע ממקומולעתרו הגבא~

 הכנסו~
 בהכ"נ

 וג~
 מצאו

 כיתו~ה
 עת~

 במזרח אלילים ל~ודת תפלה בית נבנה
 בהכ"~

 נגד זו
 לעשות רשאים אם ושאלו ש~מרחהחל~נות

 כ~
 : ב~"ד החלי ומה לא או

~~~
 הוא תוב"ב וירו~ים לא"י שהוא ממרח לצד להתפלל

 (דף ברכות ברויתא עפ"יפ~וקה הלכ~
 ל':~

 בחו"ל עומד היה
 וה~פללו שנאמר א"י כנגד לבויכוין

 דר~ אלי~
 ~וכתבו וכו' ארצס

 במזרח עי~ד היה סיפא כדקתני קאי דאפניו ~ו גר~ינן דלאהת~'
 למערב ~~ומחמיר

 כו'~

 וכו' ירושלים נגד יכוין בא"י עומד היה
 בי~ושלים עומד~וה

 ~י~
 ~ד

 בי~מ"~
 במ~רח ~ומד נמצא וכו'

 ~רא~ מאי וכו' למ~רב פניומח~יר
 תל לתלפיות ~ו' דויד כמגדל

 מוכח , בו פונים פיותשכל
 מסתמ~

 דברייתא
 דצרי~

 ממזרח לצד לה~פלל
 ס"ל דר"ע ואמוראי תנאי מתלוקת עלה יש (כ"ה) דבב"בואע"ג

 שכינה ~"ל ור"ט ממערב לצד דוקא להתפלל ומש"ה'ס"ל'לריב"לבמערב שכינ~
 מזרח לצד לבד צד לכל להתפלל דמותר לר"ש ס"ל ממש"הבכ"מ
 שם התו~י ~מש"כ דברכות דברייתא אםתממא ופליגי וכו' בהדמורי
 דשל~ה דקראי ו~ברי אברייתא דפליגי תנאי דהני והנראה , לכלד"ה
 ת~לת כלשון ירושלים נגד בלב לכוין אלא אינו הבריותאדמביא
 נגד לבי י~וין הריחות את לכוין יכול שאינו ומי סומא שםהברייתא
 לכל ~ילי הדין דהוא וא~ראי תנאי להני לי' וסבירא שבש~יםאביו
 אבל שירנה צד באיזה לעמוד יכול בפניו א~ל בלב רק תליאאדם
 קיי"לאנן

 כס~
 דוקא פניו מחזיר ב~זרח עומד נמצא ~ו ברייתא

למע~
 דיתבין אתון כגון אשי לרב ר"ח א"ל איתא שם ובב"ב כו'
 איתא והכי צ"ד בםי' הטור וכ"כ אדרימו דישראל דארעאלצפונא
 דמגילה בתוספ~א תניא עוד שםבשו"ע

 פ"~
 ה~ם וכל הכ~~ת חזן

 מזה למדנו אוה"מ פתח העדה ו~קהל שנאמר הקודש כלפיפניהם
 שממת~ללין בשעה העם ~ני שי~יו כדי במזרח ההיכל לקבועדמצוה
 ת~לה מהל' (פי"א הרמב"ם וכ"כ ה~ודש ארון כלפיל~זרח

 ה"ד~
 יבינין

 מיל פניהם שיהיו כדי העיר באותה נגדו שמ~ללין ברוח ~ההיכל
 וכ"ה לתפלה כשיעמדוההיכל

 באו~
 כדי כו' אין ~ה) ק"נ (סי'

 ברוח שהוא הארון נגד ה~תח מןשיש~חוו
 שממ~פללי~

 מ~ואר נגדו

מכ"~
 ההיכל להעמיד חובה דבביהכ"נ

 ה~
 בממזרח דוקא ה~ודש ארין

 : הקידש כלפי למזרת שמתפללין בשעה העם פני שיהיוכדי

~~~~
 וממ~שה כי' ידרים דלעולם אממר דריב"ל איתא שם בב"ב
 א~דודי דממצדד ומ~ני בממערב שכינה ריב"ל אמר והאהגמ'

 דרים לצד יצדד מעט רק ש~ינה כלפי למערב פניו דעיקרופרש"י
 למזרת ~ניו ~יהא נקטינן כריב"ל דלא בזה דקיי"ל לדידןוממילא
 פי' וה~מ"ג . לדרוםויצדד

 להי~~
 ידרים להדרים ~רוצה דמי

 ר~
 ~ינ~ד

 (םי' ב~י"ע והממחבר לממזרח ולדידן לממערב לריב"ל שכינה לצדפניו
 שריצה ו~י כתב ר~"א דבהג~ת שם רמ"א הגהות עם בזה חולקצ"ד)
 ~הר"י בשם הב"י וכ"כ ~סמ~ג שיטת והוא כו'לקי:ס

 אבוה~
 אבל

 ה~"י יםיים להיפך פירש~'י והביא אבוהב מהר"י על ה~יגהב"י
 ~~ת~לל דמי משם ללמוד וש מהני אצדודו דמצדד דאשכחן כיוןועכ"מ
 וירושלים א"י כלפי פניו בצידוד דסגי דרום או צפוןכלפי

 כן דהדין ודאי להסמ"ג שהרי , הםמ~גדכ"כ והוםי~
 דכ~

 ראוי
 לע~יי~

 ממש"ה
 מאיזה כן ל~שית יכול אינו אם מכ"מ ל~רום או לצפון ולצדדלמזרח פניי שי~א דויקא אלא כן לעשות ר~וי דאין רש"י לשיטתאפילו
 שנהגו מחמת אם , שיהיה~עם

 כ~
 יי~ב שהיא או ד'ית עפ"י שלא

 כל~י פניו שצידד במה מיהא מהני החמורעל
 אר~

 ל~ון הן והן ישראל
 ב~מקום הממג"א ו~י' וכו' יצדד רוחות לשאר מתפלל אםהמחבר
שמנהגם

 כ~
 ממ~~רם ל~יים שריצה מי אבל , ~תמור על שיושב או

 ~ניו עיקר שיהח כפר~"י יעשה כו' להחכים או כו' להעשירהרוצה
 : לדרום או לצ~ון ויצדדלמ~רת

~~~~
 ארון הוא ~היכל סיבה אימה עפ~י נקבע אם

 היה ק"ן בסי' המבואר הדין כפי שלא ~רוםבצד ~~ו~~
 והרממ"א ~~~בר מ~וקת שהוא וה~מ"ג רש"י במחלוקת דתליאנ~תן הד~~

 לממזרח ויצ~ד היכל כלפי פניו שיהיו ~וב יותראם
 יכדע~

 הרמ~א
או

 להיפ~
 אבל ' להי~ל ו~צדד למזרח פניו שיהא וה~חבר כפרש"י

 דרים לצד ההיכל קבעו אפי' בפשיטות כתב סק"ג) צ"ד (סי'המג"א
 לדעת נוטה שדעתי ממש~ א~ ~מג"א בכונת ומסופקני למזרחיתפלל
 א~~ר אי כהרממ"א ולא ~ירש"י ש~ביא בסק"ה משמע והכיהמחבר
 גם האופן דבזה להמג"אש~~ל

 הרמ"~
 ~ניו שיהא ~וב דיו~ר מודה

 דתל~יות ודרשה דשלמה כ~ראילא"י
 שצרו~

 ש~"י הנד לזה ל~נות
 ~ל~י הציבור ~ני שיהא דבעינן דמגילה בתו~פתא דתניא והאשם

 למדני דמכאן אלא אינו וגו' העדה ו~קהל שנאמר ~שוםההיכל
 ההיכל ~'מעממידיןדבשעה

 צרי~
 ~ממת~לל ~ני שיהא באופן להעמידו

 , ההיכלכל~י
 א~

 ב~ום נקבע כבר אם
 להטי~ א"~

 ה~ני~~
 מנד

 ההיכל לצדהממזרח
 אל~

 . הארון כל~י ויצדד ל~זרת ה~נים יהא להיפוך
 הארון ~בע שכבר שבביהכ'ינ למדנומ~~ז

 ב~רו~
 שי~ו ראוי היה

 ~, נהגו ~א אלא ממ~רח לצד מ~~לליןעכ"פ
 וה~ע~

 שנהגו
 ל~י~~
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~~ש"~
 להת~לל מורגלים שה~מון ממה הוא הנראה לפי ה~ג~א

 ~יהכ"נ שאני כי ולח~ב הרוחות את לכוין יודעים ואינם ה~יכללצד
 בצד כדין נקבע בהם שההיכל כנסיות ב~י ~~ארי~ה

 המ~ר~
 ההרגל כפי עו~ם רבה והמון אחר ~~ קבוע שההי~ל כאן~שא"~
 לצד לא אף להתפלל יכ~ים ובדיעבד , ההי~ל כלפי פניהםלהיות
מ~ר~

 הרוחות את לכוין יודע שאינו ומי סומא כמו
 צרי~

 לבו לכוין
 וכיון שב~מים אביוכננד

 ~ת~לל~ דה~
 כוונו ~אילו הוי ההיכל לצד

לב~
 הגבאים את ב~ה לחשוד מקום יש ובאמת וסגי שבשמים לאביהם
 פשוט ~ה דין עפ"ד שלא בכונה הנהוגו שהם ביהכ~נימנהיגי
 הקרוב הקרוב כל בדרום ג"כ ה~קומות חשיבות בדרום ההיכלדאם
 התורהל~~כן

 ה"~
 דכל במ~רח עומד שההיכל בשעה כמו ח~וב

 , ביוקר ומקו~ו , הארון אל קרוב הוא יו~רהחשוב
 כ~

 בשעה הוא
 עומדשהארון

 בדר~
 כדי דרום לצד להתפלל הגב~ים הנהיגו מש"ה

 במ~רח העומדים ולא הכותל כלפי פניהם ש~ביהכ"נ ~חשוביםשיהיו
 מורה עפ"י שלא ב~עות הי' באמת והמנהג ההמון ~וטישהם
 אין נהגו ~כבר אחרי ב~יעבד אולם ,ו~ת

 למחו~
 : שביארנו כמו בידם

~~~
 כ"~

 ודאי לכתחלה ~שא"כ בדרום ההיכל הו~בע כבר אם
 לצד העדה שית~ללו כדי מ~רח ל~ד ה~רון לקבועהחובה

מ~ר~
 הארון את להעביר שאסור ומ~ש"כ ההיכל וכלפי

 ה~ים את להחטיא גורמים ויהיו דרום לצד לו הראויממקומו ה~ו~
 כמש"כ ~ת עפ"י שלא הארון לצדלהתפלל

 המג"~
 בעלי אלו וגם

 שלהם מקומות יו~לו ~הרי דין עפ"י למחות יכולין ~מ~רחמקומות
 ~א בית ~נבנה התואנה ו~ד , שם שהארון בצד לעמודשהוח~קו
 ב~ה אין דרום בצד להתפלל בדעתם עלה ומש"ה ביהכ"נ שללמ~רחה
 , כלל~עם

 שביהכ~ כיו~
 מה אין , ב~ע בית הוא

 שבחו~
 לכותלי

 כמבואר מותר אחרת ד~ות דהיכא ~ל חשש~יהכ"נ
 ג~

 אשפה
 או ~פחים י' ג~וה ~קום צואהוגבי

 נמו~
 דמי~י מותר ~פחים י'

 סי' פ"ג (~י' ברכות רא"ש יעיין לעצמו מיוחד~קום
 מ"ו~
 תדע ,

ש~ו~
 בשם ופר~י העיר א~ כצאתי לפרעה משה שאמר ברד במכת

 ות~ה ~לולים ~לאה שהיתה משום בעיר התפלל שלאמ"ר
 משה אמר שלא וערוב צפרדעים ~~כת ברדמכת ~"~

 כ~
 שהי' משום אלא

 אף ישיבה פסקה שלא כמבואר לתפלה מיוחד מקום ~~הביהכ"נ
 ולא שם ~תפלל והיה ב~צריםבהיותם

 ח~~
 לגלולים

 ש~בחו~
 כיון

 להתפלל משה ר~ה ברד במכת אבל במחיצות אחר במקוםשהתפלל
 ~חדלו המ~ר את להע~יר כדי ~קיע ש~יתחת

 לגלולים חושש היה~ש~ה לאר~ מלי~
 שמבחו~
 יורנו וה' ,

~~ 
 , האמת

 הע~וס , והחות~תהתכלית והי~
 ~ בעבוד~

 י יו~~~זימ ' ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~

~~~~
 ו~~'

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 י י~~~

~~~~
 נ~רה ס~וביו אשר וכל נ~י ~עכ"ה

 מ~
 והילוכו , ד~יו

~קו~
 הגיעני

 ~מו~
 בקוב~נא ~פני באו א~ר ,

 ע~
 עיר

 ה~~לה היינעמצער
 ל~ה"~ וס~וכ~

 ~בלת
 ושכיר~

 האב"ד הרב
 ביה~"ד להם בנו ויותר עשרה של לעדה ונ~ו נ~רבו ועתהנ"י

ב~ע
 ועת~

 בקבלת גם נתפרדו
 אבר~

 ומו~ה דרשן ~הוא אחד
 ו~עכ"ה , נ"י הא~ד הה"ג ~נסת לפיהן ונגרע , לרבו~נוהו

 ~ נ"י מע~ה של דקיון ל~בוע בי עיניהם נתנו עמווא~ר
 אשר ~נין על להתברר עלי אענה ~רם~~~~

 מר~
 ~וב עשו

 בעיר ואפי' , ב~"ע ולת~לה לתורה ביה~ד לעשותבקרבם
 לעשות נדרש אםאחת

 ~י~"~
 בשם ק~ד ~סי' המג"א כ' אחר

 ~~הריב~
 וה~ונע למנוע

 ומעכ~
 ~ל~נות

 ה"~
 ~ונע ~לל

 הדרים ~אנשים ~"כ ~צוה מל~ות~ים
 ~רח~

 עשרה
 ~צוה ודאי העירמן וו~רס~

 ר~
 לתפלה מיוחד מקום ב~בם ~ע

 שמנוב~ה ו~~
 לה~

 ל~יהם להגיד דר~ן
 דב~

 שבת מדי ו~וסר תורה

~
 בי~י ה' עם ~~ון י~ו ו~ה , ~ו י~ה

~~ 
 ~ילכ~ לא אם

~ ~~  ~ י ~ ~  ~  
 ~~ ~~י~

'~ 
~~~ 

 ~ם

 מ~הר"ש
 היא~

 היה דמשה פי' משה של מדרשו לבית יוצאין היו
 ר~וקים היו וישראל המשכןלפני

 מי~
 עשה משה ומ~ני , ~משכן מן

 צריפין וג' בורגנין ג'להם
 נמי וה~

 ב~ב~
 הוראת אי~ה

 ~דוח~
 את

 שיהי' לראות ג"כ מוכרחיןהשעה
 ~ו"~

 , בקרבם
 א~

 להם היה ממהראוו
 ואשר נ"י ~אב"ד מהה"ג ~שותלקבל

 ירא~ ה~
 להוראה ראוי שיהא

 היו כן וכמו ,וי"א
 נדרשי~

 הק' הקהלה אלופי

 ל~שתת~
 לצרכי

 הק'החבורה
 הטפל~

 ולראות , להם
 מ~ו~

 גם מעט וע~ר הכנ~ה
 אחר יצ"ו הק~למקופת

 ש~
 בשר של בקארא~קי משתת~ים

 ~רנ~~ו ו~שא הרב ומורא הק' הקהלה כבוד הוה א~ אועמהם
 לה~ נ"י מעכ"ה נ~דקקו לא אם אבל עליהם גסמוטל

 היו ע"כ
 משא שישא לה~י~ה דמת~, להרב חובתם א~ להאצילמוכרחים
עבודת

 ~קו~
 להם היה שרשות הדין נ~דכה לא עדיין כי ואם , להם

 וגם מאומה לע~ית לנו אין אבל , דמתא הרב מ~א מעליהםלהסיר
 נשמ~ים להיות מוכרחיס אינם באמת כאשר , אלינו ישמעו לאה~ה
 ~ה ולמה ,לי

 אתבר~
 ~ה לכל מ~מו נחתים יהיו כי ~קר על בלבבי

 ~י~רו אם כי עצה אין ע"כ עמדי הצדק אס יחקרו ולא ממנישיצא
 לב"ד ~ילכואותם

 ה~מו~ ~ו~
 ק' לקהל

 וכא~ ~
 , יע~י מב"ד יצא

 גדול רב ~' לקהל ולקרא מכלם דעית שיצ~רפו מ~ה נוחויותר
 מקרב שיהא , כאלו בענינים עולם ~הלי~ותומשכיל

 ל~
 הנט~לים

 מה נכון ב~דר ומכלכל , הק' ~קהלהלאלופי
 י~

 רשית
 למו"~

 של
 ל~~ול מוכרח ומה נ"י האב"ד הה"ג רשות מבלי להורות העיראותה
 הדור גדול אותו יהא וגם ~ ואגפיה דא~רא מרא ממנו שגדול מיאת

 של ה~~ירות בדבר~תווך
 המו"~
: 

~"~~~~
 שלום לשום לבו אל ישים נ"י

 בקה"~
 ול~ , ואגפיה

 בזה שי~יה עד למ~רה הדבר אתיעזוב
 פר~

 ' ח"ו רחב
 ישכין ~ישראל שלוםוהמשים

 ~לו~
 וישמח בקרבם, במגורם

 : אניגם ל~
 ~~י~ י~~~ ~~~~~~~י

~ 

 ~~ ו~~~~~י~י
 ו~~'

~~~~ 
~~~~ 

 ' ~~י ~~~~

~ ~
 הביאו

 בש~
 בציבור ערבית להתפלל מצוה שמ~ום בה"ג

 דברכות מהא וראי' , ל~פלה גאולה סמיכת להעביררשאי

(דכ"~~
 שלא ק"ש קרי לא ומסתמא , שבת בערב שבת של צלי דרב

 דליתב~מנה
 לי~

 מאימתי ד"ה התוס' בעלי רבותינו פלפולי לרה"ג
 המנחה מפלג ק~ש ידישיוצאין

~ 

~~~~~~
 על להקשות ~קום יש

 בעהתו"~
 דרב שנימא דנהי

 מאי מכ"מ המנחה מפלג ק"ש לקרוא שמותריסבור
 בג~'קאמר

~~ 
 (דף

 כ"~~

 מצלי הוו לא ורבנן הונא מדרב אדרבא
 אורתאעד

 ש"~
 כ~~י ס"ל דילמא ראיה ומאי , כר"י הלכה '~ן

 משום ~לי הוו דלאו~ע~ייהו
 ק"~

 דק~ש משנה כסתס הלכה וס"ל

משע~
 , ב~ה לפלפל ויש , ק"ש בלא ~התפלל אפשר ודאי אלא , צה"כ

 ~ה"ג שי~תאמנם
 ברורה~
 רב דלמא מרב ראי' מאי מע"כ והקשה ,

 אין להכי רשות ער~ית תפלת דס"ללטעמיה
 לסמו~ צרי~

 וכדעת
 ראיה להביא מעל' והוסיף דאמר ד"ה ד:) (דף ברכות ב~וס'~~ג
 ~וב שאין ס"ל דרבל~ה

 לסמו~
 דשלהי מהא בערבית לתפלה גאולה

יומא
 (פ"~

 והרי ערבית של פוטרת נעילה דתפלת ס"ל דרב ע"ב)
~ינו

 ס~מ~
 ערבית ת~לת דס"ל ל~עמיה ד~ב אאע"כ לתפלה גאולה
 ואיןרשות

 לסמו~ צרי~
 : ערבית לתפלת גאולה

~~~~
 בפשי~ות התוס' ~ש~כ נגד מ~כה היא כ"מ

 דאפי~
 אי

 ~ות ערבית דתפלת כרב ר"יסובר
 לסמו~ צרי~ מ"~

, 
 והלכתא ד"ה כ"~) (דף התוס' ומש"כ , ב~ופו שם ~וס'ע~ין

 למש~כ שהסכימו לא היא דרשות לתפלה ג~ולה בין פסוקיםתקנו דלכ~
 ~תפלת בהא לתפלה גאולה סמיכת דתליא רע"ג בשם בד"דהתוס'
 התוס' ו~~רי , היא ד~ות לאשמועינן התוס' ~"ק אלא רשות~רבית

 ~ה~סתומים
 ~מגל~ ~~ו~

 ב~~א ~~ו~' שכתבו כיון ד"ה כג) (דף
 לומר תקנו נ~י והכיב~ה"ל

 ב~~
 ~חר ~נינו ויראו ~ו' לעולם ה'

 תקנו~ו והם , התנאים ~~י אומרים היו שלא וכו'~שכיבנו
 ל~~

שת~~
 ~רבית

 הי~ רשו~
 וכ~ת

 ~ התו~
 דתפלת ~וא

~~ 
~ו~



 ו~יון~~ות
 ד~~

 אינו רוצה ~ינו
 ממ~יי~

 , להת~לל
 ממ~ו"~

 ~~נו

 אינו הוא ~אס ללמדני~פ~ו~י~
 ~ו~~

 רוצה אס אבל ~~ייב איני
 ל~ת הי~י~י ותהר''י לם~יך צריךל~~~לל

 ט~~
 שנהגו ל~~נהג

 ד~ת~לה ~םו~ים הנילא~ר
~~~ 

 לאממרם
 ממ~י~

 דהיה
 לה~

 היו רשית ~רבות~~ל~
 אימרי~

 חלו
 שי~ הפ~י~י~

 י''ח בהם
א~כ~ית

~~~~ 
 וחותממין ~רכית י''ח

 עליה~
 ואו~ים

 ~דו~
 , ויוצאין

 לאממ~~ צריך ~כ"מ ~ובה ~קבעוהו א~''פוא~"כ
 כשי~ת דלא וכ''מ

רע"~
 דלא לאשמועינן כו' אומריס שאנו מה בז~"ל בש~ו ~כ~בו

 מד~יו ומבואר ר~ות דת"ע מ~ום ל~פלה גאולה לממ~ממךבעינן

 ס~יכה דין ~שום בו אין להתפלל רוצה אםדא~ילי
 כ~
 ודאי ומה ,

 :~יתא

~~~~~

 לולא
 דמםתפינ~

 או תיבת בדבריו דחםר או~ר ~ייתי
 חדא , נינהו טעממי ותרי , רשות ערבית דת~לת~שום

 אי אפי' פי' ערבית של לת~לה גאולה מס~ך בעינן דלאלא~~ועי~ן
 כוותי' ד~יי~ל כריב"ל כו' בעינן דלא ~י~ל מכ"מ ~ובה תפ''ענימא
 או דפליגי דב~ה ונהי ר"ינגד

 תפלי~
 בא~~ע

 תיקנו~
 או

 להיפ~
 קיי"ל

 בהא מכ"מ , ו~~פלל ~ש וקורא בברייחא כוותיה ד~ניא~ר"י
 אי ב~בראדפליגי

 שיי~
 ד~"מ ~יב"ל דקיי"ל אפשר ב~ור~א גאולה

 הי~חהליכא
 ~הבריי~

 תני דלא
 ר~

 דלא היינו ומתפלל ק"ש וקורא
 דאיתכריב"ל

 לי~
 להי~ת י~ול להפסיק אבל תי~~ם באמצע תפלות

 לאמרס תיקנו הכי ו~שוסדמו~ר
 ה~

 באמת נראה והכי פ~ו~יס
 רש"יד~ח

 ברי~
 ק"ש ש~ורין ~טעם כתב שהרי במתניתין ב~~ות

 בתפלה לעמוד כדי תפלה לפני מבע"י ~רביתשל
 מת~

 תורה ד~י
 הברכות שהרו לתפלה גאולה ל~~יך כדי שהוא כמ~מ~ו נימאי~שה
 מ~ו~' משמע וכן פר~ין בריש אלא ד"ה בתהר"י ~יין ממבע"י~ו~ין
 מ~יממתיד"ה

 ו~~
 קשה

 דצרי~
 כו' לברך

 א~
 ~ש"ו ליה פשי~א

 ומפני לתפלה גאולה לס~וך ש"ע בתפלה חיוב שאיןד~יי"ל
 או טעם עוד וכתבו רע"ג של רא~ון טעם מ~ו ל~רית מ~~י~ין~יו ~ ~

~~ו~
 להכי פי' רשות ד~~"ע

 תק~
 שאין ללמדנו ~וקי הני לומר

 , הטעמים שני הני בין ~"מ ערבית ל~תפללחיוב
 דל~ע~

 הראשון
 דעיקר השני ל~עם ~שא"כ כריב"ל ד~יי"ל בד"א אף להפ~יק~שאין
 לאש~~נןחקנו

 דרש~
 רשאי אינו ~ן מחויב אינו רוצה אינו ו~ם ,

 באלו לה~~יקרק
 הפ~וקי~

 : לא ותו דתקנו

~~~~~
 רוצה אם ~"מ רשות ד~~ע ל~"ד דאפי' דפש~א לעניננו
להת~לל

 צרי~
 ד''ד התוס' כפשיטת לתפלה גאולה לסמוך

 מה ד"ה ד"ב ~~י שהביא ~ר~למי ~עם ולפי לעיל~הבאנו
 של ל~והבו ~שלה~י~ך

 מל~
 ל~א

 חילו~
 ובודאי לערבית שחרית בין

 להקב"ה וריצהו ערבית התפלל אם רשות תפ"ע למ"דאפילו
 לו יש אליו והת~רב מצרים יצ~ת של וקלוסין~תשבחות

 לתבו~
 ~כיו

 נעילה תפלת אם אפילו או כלל להתפלל רוצה אינו א~ רק~יד
 אינו ושוב ש"ע ל~פלה~~ר

 צרי~
 להתפלל

~ 
 מו ~מיכה שייך אינו

 תפלה דמשום לדינו ראיה רה"ג הביא שפירולפ"מ
 בציבו~

 אינו

נרי~
 של דצלי מהא מרב לתפלה גאולה לםמיך

 בע"~ שב~
 ובודאי

 היה שלא נמצא שעה ב~תה ק"ש קורא היהלא
 סומ~

 לתפלה גאולה
 ~ות ת"ע דסובר לרב אףובאמת

 לסמו~ צרי~
 אלא שפירשנו כמו

 חושש היה לא מבע"י שבת לקבל למצוה כן עושה ש~המשום

~ס~ו~
 : ברור רה"נ וד~רי בציבור, ת~לה ל~נין נמי ~ן לתפלה גאולה

~~~
 תפלת דאמר לרב ד~~ה יו~א שילהי חוס' על מע"ל הקשה
 דאר"י מהא רשות~רבית

 (ד~ בר~ו~
 מי ~ו)

 של~
 התפלל

 ~ל ואמאי ~תים שחרית מתפללערבית
 ערבי~ ד~~ל~

 ע"ש ר~ות
 ~~ח ~ל צלי מדרב א~ב מרב ~תוס' ה~שו לאואמאי

 בע"~
 אלמא

 אפילו להת~ללשמצוה
 לדידי~

 ~סי~ר
 ~רבי~ ת~ל~

 נימא ע~ז רשות
 בה"ג ו~ממש"כ ב~~ותא קי~ושא ~שום חובה בשבת דתפלהדאפשר
 דל~י וג~י ב~"ד ~' אות ~"ד ~י' ~אלה בהעמקהבאתי

 ~ין הא~~
 א~ילו חובהת"ע

 בש"~
 איכא ודאי ~~וה ~כי'מ שם וכמש"כ

 די"ג שבועות פירש"י וע"ע בחול לה~פלל דמצוה ראיה ואיןמה משו~
 : קדש מ~רא קראו לאבד"ה

~~~~
 קידוש אומר מדקיי"ל ג"כ ק"ש ~רי ~ב מעל' הכריח
 ו~ן מבעו"י הכוס~ל

 ~ו~
 ו~י סעודה במקום אלא

 לאכולאםור
 קוד~

 מפלג שהרי מיד~ קשה לא כ"מ ~ ק"ש
 ש~ ~חצי יו~ר היא צה~כ שאמ ק"שעד המנח~

 וא~~ר
 ~ ~~י~ לאכ~

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

~~~~~~~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  אך , לט~מה אכי~ה בין לחלק ה~ו~קים מ~או אנה ידע~ילא 
 מיל ~ידך ~ו~~ת שהלכה ובדבר , מי"ע ~ולם גאוני חקרו מהב~בר באמ~

 ויש ~ום עשה ע"ג שהמ~רת ' בכור בדיןלמעשה בה~א~ לח~ור גי~י כבוד הוסיף ~שר ~ממכתב ב~ולי . מנהגא~תר
 רגלי~

 לדבר
 עשהדל~ובתו

 שהי'~

 ואנו , ~ו בועט והיה ולהשקותו להאכילו צריך
 ידע~ילא

 מ~ו~
 ~ה בו בועט שהיה לטובתו אם במה הח~ירה

ב~ה הו~י~
~~~~ 

 כונתו אשר ואחרי לשוחטו מותר יהא שבו לא אם מום
 להתיר כוון ~ר~ לשוחטו ~ותר יהיה דבזה שידע ~שום 'להתירו
 דנפשיה אדעתא כן גם ישראל ב~ביל מכוין א~ילו ~הריואסור
 כל בפ' כדאיתא ישראל לטובת ולא שכרו לו ~ישלם עביד~א
 , א~ור להתיר שכוון כל ~לא עביד קא דנפשיה אדעתא נכרי~בי
 דניתר בבכור מום ע"ג עשיית דין ~בעוקר בדעתו ש~עלהומה

 ד~תו ו~י , אתפלא כו'בדיעבד
 לבנו~

 דאין הש~ע נגד חדש דין

ספ~ ~ ~ ~~ ~~~י~~~~~~~~י~~~
 : במה"מ אף

~~~~
 (ס~ ב~בר המובא ה~~ש הוראות על ה~"מ שעמד במה
 א~ שאם ם"ג)שי"ג

 בלא לאוכלו שאין ~~ור על להמשרתת
 בסק"ב הט~מ וה~ה וא~ור לדעת חשוב אזנו ו~תכה והלכהמום

 מעלתו וה~ביר עיי"ש שם בס"במה~~בר
 לתר~

 דברי גם ראיתי
 מש"כ מעין שהוא במה דעתי להודי~ו והנני מ~ל' ם~רת גםה~"מ
 הוא שכתב מטעם לא אבל , ~רתת ה~ג ~~ותה בתחלהה~"ז
 ו~פיר , ~דוניה לטובת נ~כונה~ודאי

 דח~
 אלא , הט"מ

 כ~
 ~ענין

 דקסדור במעשה מהמ~ה ~וא הדין ד~ור ב' דסעיף דהא ,ל~עתי
 הבכור בעל הודיע דשם לה)(בדף

 להק~~
 בו שגער ההכרח מצד

 מה לו השיב ובע~כ ~א דעת שמ~מה כ"כ ומשונה מקן מניחואמאי
 אין וא"כ מום בו שיהיה עד לשוחטו רשאי שאיניאעשה

 שו~
 הוכחה

 אם שגם ל~בין להק~דור מ~ם היה לא וגם להתירו כוונו~הבעלים
 והוסיף מ~ר י~יה מוס בוי~ה

 ה~~~
 דאפילו לה) (דף בבכורות

 המ~רו לע~ג מספר דישר~ל רגיל דבזה פי' מותר לפ"ת מ~יחישראל
 אין אכתי וא"כ מום בו שי~א עד לשחטו רשאים א~ו אין ~כרדמה

 לו און ה~ג וגם , מום בו ~י~ה כדי בםיפורו שכווןהוכ~ה
 בו שיעשה בםיפ~ו היש~לדכונת להבי~

 מו~
 ~ותר מום בו עשה אם לכן

 ב~םפרמשא"כ
 להמשרת~

 ולאו

 דו~

 פשוטה לע"ג ה"ה אלא ~רתת
 ~מה בסי~רים עמה דרכושאין

 מם~
 שתבין כדי ע"כ לה

 לה מספר מה דמשום ממבינה היא וגם ולהתירמום לע~ו~
 ~ח~~

 עשתה
 אסור מוםבו

 דה~~
 : ברור ומה , בכונה נ~ה

~י~י
~ ~  

~~~ ~~~~ 
~  

~~~~~
~~~ ~"~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ 

~ 

 הפיוטים~~~~~~
~ ~ 

 מ~הגים
 ~וני~

 י~~ל ~הלות ~כלל
 גם יוצרות גם לומר נהגו יש ייצ"ו

 ~וב~
 , במ~ומם

 רק ש"ע של~ני יונרות לו~ר ~לאשנהגו וי~
 שבתו~ קרוב~

 . התפלה
 לו~ר שלא הנהיג והגר"א ~ל או~רים ויוכ"פ בר"הומכ"מ

 א~
 שבתו~קרוב~

 וכן יוצרות גם ~מר~ם ויו"כ בר"ה מולת התפלה
 בישובה ה~נהג וכןוגשם ~

 דפ"~
 וגם וולאמין,

 או~רי~ בפורי~
~~רוב~
 התעוררו~ י

 הראשונים
 ע"~

 ד~נן חדא ~ע~י מתרי ~א
 שאמרו מקום יאי) (דףב~ות

 ו~~~ לקצ~ ~אי אי~ להארי~
שאמר~

 ~קצר
 ~אי ~י~

 להארי~
 ס"ח) (סי' בטור והובא

 וי~
 ע"מ

יישו~
 הרשב"א

 הוב~
 ד~פרשי בתר"י

 למתניתי~

 ~וכה דאחת אחר ~י'~

ואח~
 ד~ותר הפירוש ק~רה

 להא~י~
 ~ום דתנן והא ולקצר

 ~מ~
להארי~

 לפתוח היינו כו'
 ~ברו~ ולחתו~ ~ברו~

 ל~~ר ~אמרו ומקום
 לחתוםהיינו

 בברו~
 ~ל י ~ת בשם שם ~ג"א ועיין לפתוח ולא

 מהא~ה
 דע"~

 צח'~ ~~

 צר~ו אדם שואל ~מרו אע"פ
 ~שומ~

ת~ל~
 אם אבל

~ 
 ~~לתו אחר לומר

 ~יל~
 כסדר

 או~ יו~
ו~וכיח~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ק~יל אינו ואם , ~~ורו נודע שלא כזה מעשה לעשות המתחרההאיש 

 ~ןר~~~~~~~~

 ~~~~~אם

~ א~~א~ ~ . ~ ~ ו ~  
 של~לע"~

 מ~ור איזה ידעתי
 לדב~י~

 , אלו
 צד~

 ~מי~ה נ"י ~ע"כ
 ורב ~' למ~י בנ'ך כל שי~יו יזכנו וה' ~'. מריב שבתל~יש וכבו~ ' תשוב חיקו אל חרפ~ו ' ליה דמצ~ר למאן יחוש ולא 'בזה

 : בעבודה העמוס דברי .בניך ש~ו~

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
' 

 , ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~י

~~~~
 מתגוררי~ ~~כנ~ ש~ני ת~~ת

 ~אלו בא~צות
 ~ע"~

 רובם
 מתפללים~

 בני~~
 ~נ~יו~ שבבתי ואף ס~רד

 מ~~ללים
 איך ם~רדים של בביה~"ד ~ממתפ~~ם ~נו ~"מ , לאשכנ~~רוב

 ממו~רים א~ ~~דו~~ת דבר על וגם , ה~~לה נו~ח עםלהתנ~ג
 ש~רך או ~פרד כמנהגלענות

 ג~
 כממנהג לענות הקדו~ות

 :~~כנז

~~
 ~~י~~

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

 ~תי כנוהגין דנראה ~פיר~.'י אגודות אגודות חע~ון לאת~גודדו

תו~ו~
 ~ממגילה את ~פרים כש~וריןב~י

 ביו~
 גדולות ועיירות כני~ה

~י"ד
 ~ומ~ ו~ו~~י~

 א'י~ בט"ו~
 ~נית לא כאן עד

 מקו~
 ~נהגו

ל~שו~
 א"ל כו' ממלאכה

 אמי~
 להו ד~~רי ~~ירש"י אי~ורא אנא לך

 בני וכן מצו לא בחמי~ר למ~רי ב~ו ~אי ארביסר לבנירבנן
 עשרחממשה

 בארב~~
 ז~ר ולא ' ~כ..ל תורות לשתי ודמי ע~ר

 מ~~ה דלא דאמר ד~יון כבת~~ה כ~רים מ~ני ה~ושיא ר~"יר~.נו

אל~
 ~וב מ:אי~ורא

~ 
 ~~ה

 ~~~רי~
 ל~~רי מ~י בעי אי ~~רי

 זו' םו~א ב~וף הר~ב"א ~חי' וכ''כ , כ~נהגא אלא ואינובי''ד
ו~"~

 ממ~רשי לא והרא"ש התוס' אבל , יבואר כא~ר פםחים בירושלממי
 באות יבואר ~אשר~כי

 ו'~

 , מנהגא אמרת ואת
 ~דהת~

 שרי לכ"ע
~יהא

 בא~~
 זהו המחלו~ת מ~~י דרכו את י~נה לא דא~מור

 ואין '~י~ש"י
 כו~~

 ל~נות אסור שמחמירין ~~~וס שהוא דמי ~~"י
 ת~וש אל דכ~יב משום ~כו ל~נות א~ור שהרי ' ~~חלוקתממפני

~ ~ ~~  ~~~~.~ ~ ~~~~ 
או~~ין

~"~~ 
 דעבדי ואיכא , כב"ש ~ע~די ואיכא ~~~ו , ~תירין

 ~~ו~מ~ ואי~~ '~~~
 ולכ~~רה

 ~פ~
 יתר

 הי~
 קושית דהרי ברש"י

 אי~ורא תנא להאי ~הרי הראשונה קושיא ל~זק שבא כמ~מעוהגמ'
 איכא ומכ"מ איכאנמי

 חילו~
 אהאי ר"ל מקשה לא ולמה מקו~ות

 ~יםורא דתנא ~נא דלהאי , לזה רש"י כוון באמת אבל 'ממ~ניתין
 מנהגא ד~ני אר"מ דפליגי ~כמים ד~ריזהי

 ב~~חי~
 וב~תי , עושין אין ~~גליל עי~ין ביהו~ה ~ם ב~תני~ין ~נוו~ם נ"ה~ (ד~

 פ~יטאמדי~ות
 ג~

 דאגודות אזהרה שייך לא לרשב"ל
 אגודו~

 ורשב"ל
 , א' במדינה דעיירות משינוי אלא ~~~הלא

 רש"י הו~יף מש'י~
 העיירות נחלקו א' במדינה דגם דהכונה כו' ד~בדי ואיכאבל~ונו
 לעשות אסור דשם בגליל ואף , לא א~ ביום ~מו ~דין אםבלי~ה
~~"פ

 ו~~
 ~~א

 ~יכ~
 לענין עיירות חילוק

 לילה~
 א"ל

 זה דהרואה תורות ל~תי דמי ~ולא לי~' דלית הוא מלאכהאומר הרוא~ ~ת~
 י ל~~ות מה לו שאין אומר מלא~ה ע~ה~אינו

 רש"י~
 ~תירין ~'יש והא

 עשו לא כדבריהם ב"ש עשו סברת מי אוסרין וב"ה לא~יןהצרות

~~ ~  ~~~~~~~~י~~~ ~~~~ 
 רבא ~ל בה לן לית טיירות ב~תי ב"ד שני א~ל , ~ה~רברי
 אמרינן כי רבא אמר אלא , דמי א' בעיר ב"ד כשני וב"ה ב~שוהא

 ~~~~.~~~~~~~י~
.~ 

~~~~~ 
דא~~ה

 שיי~ ~ ד~
 להוי דלא בעי ~חמנא אלא , מח~~ת ל~~ש

 ליכא והתם ממגילה מק~ה רשב"ל שה~י , תורותכשתי
 דהכי כלל .~ייך~א מחל~~

 ה~~ ~~
 וכן ~כ~מ מקדי~ין ד~פריס

 עיירו~

 דאי ו~ו , חו~הומו~~ות
 ~חלוה~ ~ט~~

 ~מה
 ~תם ר"ל משני מאי ו~ו 'מנהגא לי ~~ אי~ור~ ~

 הרוא~
 דלית הוא מלא~ה או~ר

 ~אליה
 מכ"~

 ~חלו~ת יהיה
 מהנוהגי~

 שיראו ~י~ור
 א~~י~

 דלא ד~~עת.ן סיגיאאלא עו~ין
 ~יי~

 אלא ' מחלו~ת ל~עם ~ו אזהרה
 ל~תי~תיישינן

 תורו~
, 

 ולכאור~
 דקיי"ל רבא ב~עת ל~מ~קנא גם

 הוידלא באו~ן אפי' איםורא במקום אלא ~ינו זו אזהרה ~י~ר הנה 'כוו~יה
~~~ 

 ממ~לו~ת ח~ש איכא אפי' ב~הגא ~~י~ך ' מח~ו~ת
 : תתגודדו ~א אזהרה ליכאי

(~~~~~~~~~~ '~ 
 בפסתי~ נמש"~

 ר' את ר~ב"ל ~אל אי~א
 אסור ואינויו~נן

 משו~
 איכא הא כו' שנ~גו מקוס דתנןהא פי~יש תתגודדו לא

 ל"~
 עו~ין שאלו ב~עה אלא

 בהורא~ ~א ' דוקא ~י' כב"ה עו~ין ואלוכב"ש
 ד"ת של

 י~
 אזהרה

דל"~
 ביבמות ל~~ממיה והירושלמי ב~נהגא ~~א.יכ תורות כ~תי דהוי
 פי' עשו כהל~ה ואלו אלו יוחנן ר' בשם ~ילא ר' שם ~איתא(~"א)
 ב"ש עשולא

 אל~ כדבריה~
 ~~~י~ו

 ~הלכ~ למ~ש~
 ~וד אי' ושם

 ו~מואלרב
 ח~

 ואלו אלו אממר ~חד , כהלכה עשו ואלו אלו א~ר
 ~"ל דלהירו~למי ~הרי עצמן כד~ת ~שו כת כל ~י' כהלכ~ןע~ו
 י כדברי~ם שמאי בית ~~ו לאלר"י

 וה~
 כה"ג ~באי~ורא ~"ל

 ו~ר~~"ל עיי~ות ב~תי אפילו תתגודדו לא מ~וםיש
 ב~~~

 דילן~
 הרי לי'אמר

 רא~
 ~~י~א כר' נהגו ביהודה הכ~ורים ויום ה~נה

 ממלכיות בםדר ו~יב"נ עקיבא ר' שנחלקו (פי' כריב"נ נהגוובגליל
 כריב"נ ובגליל כר"ע ביהידה ונהגו ויו~"כ ב~"ה השםוקדו~ת
 מדינות בש~י דא~ילו ו~"ל בי~ראל תורות שתי ~ויהרי

 היא ~ניאא"ל אסור~
 יצא ~יהודה ובגליל כגליל ביהודה וע~ה ~~ר שא~

 והרי עוד וממ~שה , ~ורות כשתי הוי לא וא"כפי'
 פורי~

 ~ורין אלו
לא וממ~''~ ' ל~יכובא ~ירות ש~י הרי ואייכ כו' בט"ו קורין ואלובי"ד

 מקש~
 מבני

 כפרי~
 לעיכובא אינו דהתס כו' ובי"ב בי"א ~ורין

 , מ~~ה שפיר וכרכים דעיירות ~שינוי ~בל בי'יד קרי הוי בעידאי
 את שסידר מיא"ל

 ה~~נ~
 ומש~חה מש~חה למ~א ~מ~ה

 דחכמים נימא אי אלא אינו ה~ו~יא דכל פי' וע.ר ועירו~דינה מדינ~
 כך אי אבלתיקנו

 בממקר~ רממז~
 מש~י דלא והא הכ~וב גזי~ת הוי

 היינו וגו' הפרזיס היהודים ~ן ~ל כתיבדבפי'
 ~שו~

 דלא
 ~וכ~

דכרכי~
 במגלה הג~רא וכ~ושית בי"ד למיקרי א~ורים

~) 
 שתי הוי לא כך הוי ואי בחמי~ר בעי אי בא~ביסר בעי איאי~א ב)

 ~כמים דתקנו וה~~א , כלעיל מלכיות לענין וגליל יהודה כמותורות

דכר~י~
 יצאו לא בארבי~ר ב~י אי

 מיהא , תורות שתו הווין ו"~
 ~"ל דילןגמרא

 במגיל~
 ג"כ ביבממות הגממרא הביא וכן זה של כזמנולא זה ~ל זמנו ~רשינן בזממניהם מ~כתיב שם

 ה~
 קרא

 לא ~ירושלמי אבליד:) (~~ ~~
~"~ 

 דבזמני~ם דרשא
 אל~

 הרב לו~נים
תקנו

 ממקרא ~ר~א הך יליף מש"ה שם מגלה בירושלמי כד~שממ~ לה~
דמש~ח~

 וגו' ומדינה מדינה ומש~חה
~ 

 מפני כן לפרש ליהודחיקא כ~רי~ מבני באמת הירושלמי קו~ית שפי' ממשה בפני~~~~~~
~~ 

 קושיא
 דלמ~

 הביא לא
 וגו' הפרזים הי~ודים כן דעל הקראהירושלמי

 לכ~
 ~תושיא מפרש

 כפריםמבני
 דכפרי~

 לא דשם וכו' כן דעל בקרא ליכא
 ר~ כתיב~

 דעי~ר מ~ורש דבירו~לממי ~דא שגה במח"כ ובאמת ' וט"וי~'ד
 ~ו פורים והרי הירו~למי וז"ל ו~"ו בי"ד דקו~ן מהא הואהקו~יא
קורין

 בי"~
 משמע לא כפרים בני הא ותו וכו'

 מה~
 ו~יר מעיר

 כ~רי~ ד~בני כ~שמעו העיקר אלא , בדחוקים הועילו~ה ג"~
 לא

 ו~ר~ים ממעיירות אלא מקשה ולא שכת~~י מטעם כללמקשה
~ 

~~

 דממשפחה דדר~ה מ~ע פ"א מגילה דבירושלמי אמת
 שונם בר יו~~א ר' שם דאיתא ~פרים בני על גם ~איוכו, ומשפח~

 ב~:י הורין שיהיו תקן עזרא ולא מנא ר, קומי~י
 ומרדכי ובחמישי'

 היאך פי' לתקן ע~יד ~עזרא ~ה ~תקיניםוא~תר
 אפש~

 לומר
 שבני תי~נושמו"א

 כפרי~
 שהיה עזראוהרי ~ה"~' ~וי דאז הכניסה ליום מ~דימין

 משפחה למקרא סמכה המשנהאת שסידר ~י א"ל ובח~י~י בשני ק~ת תיקן אחרי~~
 ומ~פח~

 תיקנווא~תר שמרדכי לא פי' וגו'
 ה~

 חכמים אלא כפרים דבני
 ~אחריה~

 מהאי סמכו
 לחלק דא~שרקרא

 ~מני~
 דלא ו~א , ועיירות ו~דינות מ~פחות בין

 ~זמניהם דכ~יב מ~וםיישב
 זמני~

 כ~יתא להם תקנו הרבה
~ירוש~~י

 רי~
 קשיא לא ~א ~גילה

 ד~ת~
 ~קומות חי~ק מוכח ~ינו

~אפשר '



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

ואפ~ר
 ל~ר~

 ~ל דקאי
 בי~ ה~~ר~

 ו~יו~א
 ב~ייר~

 לקרוא שר~אין
 וכו'בי''א

 כדתני~
 (םי' בשי''ע והיבא ב~~יס~תא

 ת~פ''ת~
 קאמר ממש''ה

 מש~חה קראדמ~אי
 וממ~~~~

 ~וקין לעשות ~כמיס ~ממכו ~ו'
 מי~א האבמ~וממות

 ~כ''~
 , כ~רים בני על זו דרשא ד~אי מוכח

 חילוק משמע לא ה~קרא דבזה כמש''כ הטיקר העיון אחר מ"מאבל

כ~רי~
 והיממים הוא הקרא ד~חלת

 האל~
 דקאי משמע ו~י' נז~~ים

 דכתיבאימים
 וש~ מ~וד~

 נזכר לא
 ר~

 ד~ה ה"ק אלא יט''ו י''ד
 ג"כ וע~ו במקומות חילוקים ל~שות למדנוהמקרא

 חלו~
ז~ו ' לצי~ך ~ה

 םוגי~
 דבמנהנא ג"כ םברה ~לממודא דהאי מזה והיוצא הירושלמי

לא
 שיי~

 הוי לא באי~ורא דאפי' והיםיף באיסירא אלא ל"ת אוהרת
 אלא אינו ה~לוק אם ~מ~א''כ לעיכו~א דהוי הי~א אלא תורותשתי

 ~~ום בזה שאין למנהמא דמילכתחלה
 ל"~
 מ

~~~~~~ ~ ~  

 אזהר~ קאי לא בממנהג הרי וק~התת~ודדו ~~~~י~~~~ ~~~~~~ו~
 הביא המג"א והנה ' זו

 מנהג אלא ~אינו דב~בר זו ~יגיא ל~דנו בזה''ל ו~יים הסוגיאכל
 , אי~ור שהוא ובדבר ל"ת בי' אמרינןלא

 י~~
 יש מנהנ מצד ~הוא

 ליה דלית לתלותדנוכל ממלאכה' כגון ל~י~יר ממ~כוון ~אין לתלות שיש ובדבר , ~''ת משוםבי'
 בו אין מלאכ~

 משי~
 ת~~ורת גבי וא''כ ל"ת

 י"לנמי
 הרוא~

 לו~ר יש מיהו ~~מו' לס~ר ר~ונו שאין אומר
דלהממ~~נא

 שיי~
 ממוכח וכן אחת בעיר בב''ד בכ''ד ל''ת

~דף בפ~חי~
 בתום~ יד~

 שכתבו
 דבירושלי~

 לנהוג ראוי
 אים~

 ממלא~ה
 אלא בכך מה וקשה ' עכ"ל אחרים ממקיממות שם שמתקבציםלפי ב~''~

 ל''ת כמו הוי ~יתר ינהגו ו~ס איסור נוה~ין ~האחרים כיוןכוונתם
 והנ~ ' ה~ג"א לשון~"כ

 מנהג מצד שאסור דבדבר המג''א מ~''כ

י~
 בו

 מ~ו~
 מהא לממד ' ל''ת

 דממק~~
 מדתנן י"ג:) (יבממות הגמרא

 לא ומ~''ה , מנ~ג מצד הבא אי~ורא הוא והרי אי~רין ב"שבלילה

 ~~~~ו~~~~י~~י~~~~~~~~~~~~
 אחרי~ם ל~ר~ם אםור אלו בימים ה~~~ורת אי~ור נ~גו~כבר
לשנית

 מ~ו~
 אל

 תטו~
 תורת

 אמ~
 איכא ממנהגא שאסור ובדבר

 בלילה דתנן דהא ליתא הא אבל ל"תיממשום
 ב''~

 ם''ל תנא האי אוסרים
 בירו~ל~י וכדאיתא פליגא בא~ור וגליל יהודה ממחלו~ת~~יקר

 ש~

טעמ~
 ביום דאסיר ד~אן

 משי~
 יום כל לה' הוא פ~ח יום דכתיב

~ם~
 ל~נין הפםח ~הק~~ת ראוי

 ז~
 דאנ~י ונ~~א במלאכה דאסור

 איםירא אבל הלילה גם וכן איסירא משוס ל~~ות שלא דנה~ו:ליל
 ואדרבה ' המ~הג מתחלת חמיר לא מנהג ממצדהבא

 קי~י~
 המג''א

 בשלממא ' כלל ~~ה עמממו~לא לם~~ ר~ונו שאין לתלות דישממהא
 ואלו כלל אגודות כ~ן שאין איממר דהרואה מלאכה איםור גביב:ממ'
 כאן אבל מלאכה להו דלית משום הוא ~ושיןשאין

 בהת~~ור~
ידי~

 שאסיר לכל
 לה~תפ~

 ע~רת ועד ממ~~ח יום ל"ג
 ~מ"~

 ~מג"א

ו~~''ה~
 ר''ח ל~ני להםת~ר אסור עצרת עד מר''ח שממ~~~ר וממי

 עד שממ~ת~ר וממי ,איי~
 ר"~

 עד מר"ח ל~~תפר אםור אייר
 לזה וריאה אייר ר"ח ל~ני מסת~ר לזה שריאה ממי נמצאטמרת'.
 וה~י ' כאן יש ממ:הנים ששינוי יידע ואילך סיון ממר"חממםת~ר

 אםור אינו הא דאםור ד~~ק הרמ"א על קשיא הא אולם ,אגידות ה~
 ה~ג"א וממש''כ . דל"ת אזהרה ליתא ובממנהגא ממנהג ממשוםאלא

 ~~~ים ~תוס' ראיה והביא , ב~וגיא האממור מכל חזרדל~ממםקנא
 לא ע"כ דה~ום' נכון אינו שתי ד"ה א') ידמדף

 משו~
 תתגידדו לא

 הראינו ו~בר הירושלמי בשם הביאו שהרי~אממרי
 הירושלממי לד~~

 ~יונת אלא במנהגא ולא באיסורא אלא ~אי לא תתגידדו לאשלאי
 כמש''כ איהתי~'

 בא~
 , אברהם

 ד~~ו~
 והדעת אםור מחלוקת

 שבירושלוס ל~ך~יתן
 ובאי~ מת~בצי~

 ודומים ו~יד ליהודה ~גליל
 בשו''ת כמש"כ או , הממ~לוקת מ~ום ד~סור אחת בעיר כתיתל~~י
 ונימוקו ~"כ גליל בני שיקילו משום דא~ור נ') (סי' צדקהימ~יל

 ירו~יסש~רי ע~ו'
 ההורא~ מק~

 הרואה ~ל היא
 דש~

 הבות הר על

 בידאיממקילי~
 יי~

 ~תים' כתבו הט~מים אלו ומשני , בביתו גם

 ד~ממנהגא ודאי הא אבל , מלא~ה איסור לנהוג ראויד~רושלי~
 ל~ת משוםלי~א

 ופס~
 ~~יין הרמ"א

 מבחו~

: 

~~~~ 

 ~~הל~ות הרמ~"ם
~~ 

 אזהרה ~כלל וז''ל כתב פי"ב)
 ~הג נוהג מה אחת בעיר דינין בתי שני יהא שלא~ו

 ~זה זה ~~הג ~והנ וזהזה
 גור~

 שנא' ~דולה ~חלו~ת
 ל~

 ~ת~ו~ו
 מה על טובא הוו כבר והנה ' ~כ''ל אגודות אגודות תע~ולא

 ב''ד ד~ניש~סק
 ג''~

 ועיין ~רבא ולא כאביי לכאורה ואתי אםור
 ~שולחן פאת וס' וק"ע) ק~''ח (םי' ~ם ~הלי ושו''ת ולח''מכ''מ
(םי'

 ג'~
 האזהרה מפרש שהרמב"ם הא על שמק~ה אחד אין אבל

 יממ~ום מנהגעל
 וכ''~ ~חלוק~

 . וירושלמי בבלי סוגיית נגד
 באו~ן דרבא הא מפרש ורק כרבא פםק ~רמב"ם שבאמת~ראה אל~

 הפי' דלפי 'אחר
 ה~~ו~

 בתי ושני אחד ב''ד מהו מובן אינו
 ממילא כב"ה מורין השני והפלג ~ב''ש ~ורין ב"ד שפלג אחרהרי דינ~

 ' ותו , דינין בתי שני הםהרי
 ~יא~

 אגודות מי~רי לא
 בש~יל א~תבעיר אגודו~

 ~ה~
 להכי , אגודות שתי הם והא ב"ד שני

מפרש
 הרמב''~

 ש~ניהם פי' אחד ב''ד ה~ה אם כך הגמ' דכוונת
 רוצה וזה כב"ש חומרא להנהיג רוצה שזה אלא כ~''ה הלכהמורין
 דפליגי נמצא , ~דין ל~י כב~הלהנ~היג

 ר~
 איך , במנהג

וא~ור להנהי~
 משו~

 אם אבל ' אגודות תע~ון לא
 מ~

 פוס~
 כב''ה ו~ה כב"ש

 ~~~~~~~~~~י~~~'~~~~~~י~.~~~~ו~
 מורין דהגממ' ולישנא אסור דין עפ''י שלא לחי~רא לנהוג רוצהאחד
 ב~יקר אבל כב''ש ל~ומרא להנהיג להורות רוצים אלא מוריןל"ד
 בממנהג דנחלקו דהיכא הרמב"ם דעת ~הו כ~'ה שהלכה מודיםהדין
 בש~ אף א~ פליגי לא הדין וב~'קר לחונמרא רק להנהיגאיך

 ב''ד
 : הכל ונ~יישבא~יר

~~~~
 כ~ב הרמב''ם לשון שהביא אחר דל''ת באזהרה ~~ינוך
 בחבורה אלא מה איסור שאין למדתי ר"א ומממורי ,ב~ה"ל

א'
 ש~ולקי~

 כת כל שאסור בחכ~ה שוים והם קצתם על קצתם

מה~
 ~בריו ל~שות

 גור~ ש~~
 ויתני ישאו אלא ביניהם מחלוקת

 יעשו ב~ך א"א ואס ' אח~ לד~ת כולם שיסכיממו ~ד הרבהבדבר
 ח~~ין ב"ד בשני אבל ' תורה בשל היא אם הממחמיר כדבריהכל
 דחולי~~ מהא ראיה והביאו ל"ת ע"מ נאמר לא בחכמה שויןואין

 הנה . ~"כ ושרי דשמואל שפורי ואםרי דרב ~פירי נ~קי שםשאממרו

מ~ר~
 גם ממכ''ממ אבל , זו אזהרה יש דבהור~ה דרבא ~א כ~~~~ו

 נו~ל זהלפי'
 לייש~

 הייני אחד ב''ד דפי' נראה דמדבריו קי~ייתנו
 בחכמה שוים דאין ב''ד ושני ב~כ~~ה~ויס

 ו~~~
 מ~יס לא ב~ה

 יותר יש א~ד דבב"ד ~מ~ום אלא כא~ודות נראין לא ב''דדשני
 לא האז~רה ד~יקר מובן ומממילא ב''ד מ~ני יותרמ~ליקת חש~
 מנהג בחלוק ה"ה ול~ז . ~חלוקת חשש משום אלא , תורותשתי משו~

ג''~
 ל"ת יש ב"ד בשני דנם הרמ~'ם כתב ו~~יר זו אזהרה יש
 , בחכממה דשויןהיכא

 ולפי"~
 לומר נוכל

 ד~לוגת~
 ג"כ ורבא אביי

 יםבור דאביי זו ~זהרהבעיקר
 דעיק~

 ~רות שתי משום הוא אזהרה
 רק תורות כשתי דמי~זי משום ~םור אחת בעיר ב"ד בשני יאפי'לכך
 ולא הא חזי לא הא דח~י דמאן שייך לא עיירותבשתי

 הוא ו~טעם ב~ה תליא זו אזהרה עיקר ~ין ס~ל רבא אבלאמודות אגודו~ שיי~
 היכא אחת בעיר ואפי' המחלו~תמ~ני

 די~
 ולא ב'~ד ~ני

 שיי~
 בזה

מ~ליקת
 משו~ ליכ~

 א~דא ולר~א ל"ת
 קושי~

 ~גילה מהא רשב"ל

~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  בפסחים ורבא אביי דבין הפלוגתאג"כ ~~י~ 
 נא:~ (ד~

 בהא
 קאי ~רישא אביי ומפרש המחלוקת מפני אדם ישנה ואלדתנן
אהול~

 אסיפא לעולם אמר רבא עושין שאין למקום שעושין ~מקום
קאי

 מממק~ ~הול~
 , שעו~ן למק~ עושין שאין

 מימר אםורה מלאכה אומר הרואה , קא~רת ~אי , מחלוקתשינוי בז~ אי~ וה~~
 בטלני כ~האמרי

 איכ~
 ~א היכא דלרבא מבואר הדבר , בשו~א

 ל~שות מחויב מחלוקת ~לאא~שר
 משום אסור ולאביי ~מה~

 חו~רי~ל'ו שנו~י~
 המק~

 לטעמיוהו א~לי שבארנו מה ולפי , משם שיוצא
 דו~א ו~ה תורות שתי משום הוא דל"ת הא~הרה דעיקרדלאביי
 שי~וי מפני ב~ה ~וששין ואין אזהרה ליכא במנהגא אבלבאיסורא
 ' ל~ה חיישינן לא ~"כ עיירות ובשתיהמחלוקת

~~ 
 אד~ גבי

 א~ד

 תורת ~~יש דאלקבלה ~י אזהרה ~ל~ ויש , ש~ושין למ~ום עישין שאין מממקו~שה~~
 אממ~

 שיצא מ~ום החומרי עליו נותנין ~ה דמשום
מ~~

 ע~~ן ל~שות א~ור
 דהא~הר~

 לא תתגודדו דלא
 ~י~

 ~בי'
 הוא עושהדאין דה~

 המנה~ ~שו~
 ולא משס ~יצא

 ~~ ~רו~ ~~ שיי~



~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~בל ' ה~ראה~ורה 
 רב~

 ה~מהרה ד~וקר לטע~ה
 דל"~

 הוא
 מחלו~ת החשש מפני עליו יש וא"כ מחלוקת ומחששבמנהגא
 האז~רה ודחי דמדאורייתא מו אזהרה וא~י תתגודדו דלאהאזהרה

דד"~
 דאל

 ~~ו~
 שינוי דליכא היכא דוקא לכך ו~ו'

 מחלוק~
 ~גון

 מחויב מחלו~ת בלא דא"א היכא אבל ' לעשות אסורבמלא~ה
 : לשם ~הלךכמקום לנהו~

~~~
 (בםי' ~ם בפ~תים הרא"ש

 ד'~
 מ~ום דרבא דטעמא כתב

 ~ביא ילא השלוםד~דול
 א~הר~

 ממבואר ' דל"ת
 דמפר~

 הא
 דהאזהרה דרשב"ל בסוגיא ג"כ קאי רבא אלא כמש"כ שלאדרבא
 מיירי דוקא בהוראה ~ת~ודדודלא

 ו~משו~
 ~תי

 תורו~
 ד~רא"ש ותדע .

 (~םי' שם ביבמית ~הרי הכיס"ל

~'~ 
 מקש~

 בנו אממ~י לרבא
 ופלגא כן ~ירין ~לגא א~ בעיר כב"ד הוי והא בי"ב בי"אקירין כפרי~

 בשני שם ויישב כןמורין
 תירו~י~

 ולדעת ע"ש
 הר~ב"~

 והחינוך
 דעיקר , ממ~ליקת דשינוי הח~ש שייך לא דב~ה קשה לאמעיקרא
 אלא ' שנתבאר וכמו הוי הכי חכמיםת~נת

 ע"~
 ס"ל לא הרא"ש

כמ"~
 דעיקר בפ~~ים נ~י כתב ומש"ה

 הטע~
 גדול משום הוא

 :ה~לום

~~~~
 בדעת אמיל ~צ"ג) (םי' הר~~"א דפסק לדברינו

 היכא ~~הגא דגםוהחינוך הרמב"~
 ת~~ שי~

 יש ממח~~ת שינוי
 ולא ל"תמ~וס

 כדע~
 : הרא~ש

(~

~~~~ 

 ולא ה~לום דגדול ~~ום ש~תב ב~סחים דהרא"ש לוממר
 היינו ל"ת ~שום'

 ~שו~
 ין דכ

 די~
 מקום

 ~נוהגי~
 להתמיר

 הבא ויחיד ~"ד הואהרי
 ל~קו~ ~~~

 כשני ה"מ ~מקילין
 ' ל"ת משים בזה אין בכה"ג ו~ר~א א'ב~יר ב"~

 ול~ר~
 ה~כימו מו

 צדקה מעיל ב~ו~ת הא' רברביי ג~רי~ני
~~ 

 דאמר ~א ל~רש שבא
 ב''ש והארבא

 וב"~
 ב"ד כשני

 בע~
 ב"ד שני ולא , ד~י אחת

 ב"ד שני הוי וב"ה דב"ש ותמיהמ~ש
 אלא ' ~מ~

 ~~ו~
 ס"ל דאביי

 ליכא והתם ' מדב~ש דכולה בעיר אלא כדבריהם ב"ש ~שודלא
 מעיר שהלך יחיד אבל ' תתגודדו לאממשום

~ 
 ב"ה של לעיר ב"ש

 ~ותר בכה"ג ~~י' ס~ל ורבא ' ל"ת משום כדבריו לעשותאםור
 כדבריולעשות

 אבן ~ורי בעל הגאון והב' ב~ד. כשני דהוי ומ~וס '
 ~ן דתנן הא ליי~ב ש~א ~ס~מגילה

 ע~
 כרך ובן לכרך ~לך

 יש והרי מקומו כ~נשי יקרא ~מקומו ~ח~ור דעחו אם ~עירשה~ך
 משוםבזה

 אחת ~עיר ב"ד כשני דהוי ~שום לרבא ומיישב ' ל"~
 בא~הרי

 מ~קו~
 , ל"ת משום ליכא ב~~"ג ולרבא , ~כי שקורין

 הא דלדידיה , לאביי בקושיאינ~אר
~ 

 ב"ד שני
 בעי~

 איכא אחת
 : ל"תמשום

~~~
 כגון דאמר רבא שהרי כלל לי נראין הג~נים דברי אין
 א~ור כב"ה מו~ין ופלג כב"ש מורין פלג אחת בעירב"ד

 שוהו עיר באי~ה שלמה ב"ד יש ודאי ~כ"מ הא ואמאי , ל"תממשום
 הם העיר ~באותה ר"ל ודאי אלא כב"ה שמורין ויש ~ב"ש~ורין
 קשה לא הטו"א וקו~ית הנ"ל הגאונים כדברי לא אסור ~'ב"ד
 מהא לר~א והרא"ש כ"א ד"ה לאביי התוס' שהקשו מה לפי~ידו
 דלא הכפרים מבני הוא ה~ישיא דעיקר דמ~רשי מבואר כפריםדבני

 והוינו וט"ו מי"ד היא דהקושיא שםכ~רש"י
 משו~

 להם דפשוט
 ~ל כמ~נו לא מה של ~~נו דבזמניהם מדרשא יודעים~הכל

 ז~
 וכיון

 לא שוב לקראש~מכו
 קש~

 ב' באות שהבאנו בורושלמי כדאיתא כלל
 מה גס ש~י וכו' לכרך שהלך עיר ~בן ה~"א ~ושית א~אמממילא
 מהקרא רבאלמד

 (מגיל~
 י"ט')

 פר~
 ע"ש פרומ נקרא יומו בן

 מבני אלא ~ה ולא כמקומו קורא לחזור ע~יד אם האומובן
 תקנו הרבה ממנים דבממניהם דקראכפרים

 ~ה~
 דקאי מוכח אינו

 ב~יירא יוצא על וא~ר ' כפרי~ בניעל
 המוב~

 שהב~נו בתוס~תא
 דמ~רשי והרשב"א לפרש"י ואפילו , ליתא הטו"א ~ושית אבל 'לעיל

 ו~"ו די"ד מהאהקושיא
 ג~

 כיון בטו"א הגאון לקושית ליתא כן
 דעת~ דאיןד~כא

 ~ביד דלא נ~צא , שם שהוא כמקום קורא לחזור
 ~שום ליכא לחמור שם ~דעתו מקומו מפני ~וגת~'רקמשום
 ו~יין ,ל"ת

 ברא"~
 י~~ות

 וע~~ ~
 דהיכא

 דהמקו~
 ליכא גורס

 והא רבא דאמר מהא צדקה ~עיל בשו"ת שמוכיח ומה ' ל"תמשום
ב"ש

 וב"~
 ~י דהא לבאר נראה , דמי אחת בעיר דינין בתי ~ני

 מ~ום היינו , לאביי א~ת לעיר עיירות ~תי בין החילוק ~עםעיקר
 ~י~ ל~ ~~~~~~י

 ~ינו
 ~י~ ~~

 ~~נהג
~  ~~~ ~  ~ 

ולא
 שיי~

 דאי~א מהא ~ו ל~ברא ו~וכחה , ל"ת
 וכו' ר"א של במקומו ד~ניא מהא רבא על הגמ' דמ~ה להלןיד) ~ד~ ביבמו~ ש~

 הא ' לה קארי מאי לה וד~ארי , כו' לא ר"ע של דבמקומומכלל
 הגמרא ומשני ' ל"ת ~שוס ליתא מקומות דבשני אמרינןבפירוש
 כמקוס דשבת ~ומרא משום אמינא ד~"ד משום ' הקשהדהמ~שן
 א~כ ' לכאן דשבת חומר שייך מאי מובן אינו ולכאורה . דמיאחד
 ' המנהג שינוי ידוע אינו עיירות דשתי משום הוא ה~בראדעי~ר
ומשו~

 מקומות בשני דאף אמינא והוי ~ובא ופקיע ידיע שבת חומר
 רבא קו~ית גופא ומה דל"ת החשש ושיוך ~דבר דמפורססאסור

 בתי כשני הווין עיירות ב~תי דאף ' כ~כ מ~ור~ם נממי וב"הב"ש ~~
 , ל"ת משום לחשוש לנו והיה ' אחת בעירדינין

 לכ~
 באופן משני

 אשר הסברא מאת אבל 'אחר
 ב~

 מעיר הבא דאחד ה~ושיא ממו
 נוכל ולא להי~ך נראה הש"סומסוגית ' הוכחה שום ~יכא , אחת בעיר דינין בתי כשני הוי ב"ד שם~יש

 לומ~
 דקאמר הרא"ש דסברת

 מו ~פני ל"ת משום קאמר ולא השלום גדול משום דרבאה~עם
 בהוראה~תגו~דו' דלא דהחשש דסובר משום דהרא"ש טעמא עי~ר אלא ,הסברא

 דו~

 ואינו לעיל שבארנו כמו תורות שתי ומ~ם ,

~~~
 : ב~י~ורח

 דברי~~~~~~~
 (סי' תם אהלי שו"ת הוכחת נמי אמיל

 כפרום מבני דמגילה מהא שהקשו והרא"ש דלהתוס'י ~ע~
 אלא שאינואע"ג

 ~"כ בי"ד קרו כפרים בני בעו אי שהרי מנה~
 חמרנו דלהמ~קנא~"ל

 מה~
 ואפי' , באיסורא דדוקא דרשב~ל סברא

 דהתו~' דוד~י במח"כ ליתא וכ~מ דל"ת אמהרה ישב~נהג
 מבנ' הוא הקושיא דעיקר הסוגיא מפרשי רק כפרש"י מפרשילא והרא"~

 וכדמוכחכפרים
 מה~

 אר"י רשב"א דאמר ~א ר~ב"ל שהביא
 למדנו המ~רא וממה להם ת~נו הרבה ממניםבזמניהם

 הירושלמי כשיטת אמלי ולא במ~ומותחלוקים לעשו~
דה~ושיא בהדי~ דמפור~

 הו~
 הקושיא שמיישב לטעמיה דהירושלמי ' ו~"ו י~ד מבני

מה~
 דאם מ~ום מלכיות לענין וכריב"נ כר"ע דנהגי וגליל דיהודה

 בזה דגם כפרים מבני לה~שות מצי לא ממילא יצא. כמר או כמרעשה
 ~בני קראו כפרים הבניאם

 ע~
 דעי~~ מפרש לכן ' ול~מ יצאו' נמי

 ~לל קשה לא ~לן לתלמוד אבל כרך. ~בן עיר מבן~~~יא
 המקשן גם מודה מדינות דבשתי לעיל, וכמ"שוגליל מיהו:~

 דהיכא ה~ילוק לחלוק הוכחה ליכא וממילא דאגודותא~הרה שי'~ של~
 דלדידהו כ~~ום מבני ~קשה ו~פיר ל"ת שייך לאבדיעבד דיצ~
 מקרי מיוחד ממן לכתחלה להם ת~נו דחכמים ~ון דילןהתלמוד לשיט~

 דגמ' וכלישנאאי~ורא
 ל~ אמינ~

 ליכא במנהגא אבל , איסורא אנא
 דליכא והרא"ש להתוס'~וכחה

 ל"~
: 

~~~~~
 לענין

 דהרא"~
 משום דרבא בטעמא שם בפ~חים ש~תב

 אינו דל"ת האמהרה ~יקר ג"כ דלרבא ס"ל השלוםגדול
 שבארנו, כמו לר"י ה~וש' וסוגית דילן לש"ס לרשב"ל כמו באיסוראאלא

 : ~ת משום במה שאין למנהגא נמי דמי לכתחילה אלא דאונודהשתא
(~

~~~~ 
 שנהגו מ~ום פרק בירושלמי

 אית~
 דתנן הא על

 ניח הירושלמי קאמר המחלוקת מפני אדם ישנהואל
 ~שין שאין ממקום הא ע~ין שאין למקום שעושיןממקום

 למ~~
שעושי~

 ישנה לא ~מאי פי' . כו' בטילי כמ~ שהרי ויבטל
 ו~ני , יש ~~לין שכמה משוס מחלוקת יהא ולא לב~ל אפשרהא ~ע~~

אר"~
 ~~ום העושין על לתמוה דאסור פי' במתמיה ר~י בשם

מחלוק~
 כרבא המ~נה דמפרש מבואר

 דג~
 בסיפא

 מאמהרה יו~רמחלוקת ~שו~ לחו~ י~
 דד"~

 תורת ~טוש אל
 אמ~

 הראנו ו~בר
 דל"ת דס"ל הירושלמידעת

 ל~
 וקשה ~ מנהג ~ל קאי

 ~אי~
 ~ו~ר

 האזהרה ע~ו ויש ~כא דל"ת כיוןלעשות
 דד"~
 דטע~א ע"כ ~לא '

 השלום גדול משום הואדהירושלמי
 ד~רא''~ כטע~~

 ואו~יף
 לטעמיי~ו ו~ירושלמי הבבלי במהדגם ~~

 וה~ו"~ ו~רמ~~
 ו~רא"ש

 : לטעמויהונמי

~~~~
 ~פ'

 ת~ א"~
 ההולך

 לשחו~
 ~ת ולמול פסחו את

ולאכול ~~
 אירוסי~ סעו~

 יכול אם ח~יו ב~ית
 ליל~

 ל~נותו
 ~~יתת ול~בות ~' בלבו מבטלו ~א"ל ויב~ר יחמור ולבערול~ור
 (~' והשו"ע ~מ~ם ופי' ' מיד יח~ורהרשות

 ת~ד~
 ~~ות ~יתת

ה~
 ~~י

 ' ~~חו~ ~ ל~~ וכ~~ ~~~ ~~
 ~~ ו~~

 נכ~~
 כל

~ ~~ו~  ~ ~~ 
 ~~~ש

~ ~י~ ~י~  ~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ה
 ה~~

 הייגי הרשות שבי~ת דלשבות
 ה~ול~

 , רבו פני לקבל
 ~"א דלאכיל הא עוד מ~רשובירושל~י

 בבי~
 אינו להכי חמיו

 הת~ בירושלמי ואיתא השלום דגדול מ~וסלח~ור צרי~
 בא ב"ב אר"י

 דברים לשני שהוקש השלוס כח ~דול ~מהוראה
 דהוא ל~ירושלמי מ~ל לד~דק ויש ,כרת ~ליה~ שחייבי~

 משו~
 דילמא הש~ם דגדול

להיפו~
 ומותר בלב בי~ול מהני כ~ו קלה מצוה בדבר ד~פי' וקמ"ל

 , ~גי בעלמא בבי~ול דמדאורייתא ל~רוף דרבנן מצוה עללעבור
 המתניתיןוקמ"ל

 בה~
 רבותות ~תי דברים ג' דתני

 בלבו לבטל יכול דאינו דהיכא הדיוק קמ"ל בנו את ולמולאתפסחו לשחו~ ההול~
 חמורות מצות לבטל מחייב איסורו ~מן לאחרהיינו

 כאל~
 ולח~ור ג"כ

 ~לה במצוה אף ' לב~ל דיכול והיכאולב~ר'
 כסעודת'

 די אירוסין
 ותו ' בלבולב~לו

 ~ש~
 א~אי לכ~ורה

 הרמב"~ ~~
 דלא והשו"ע

 ,כהירושלמי
 א~

 בהע~ק שבארנו מה לפי
 ש~~

 יא) אית עד (~ימן
 אין דלכ"ע הירושל~י דעתדלפי

 החמ~
 עד הפםח שחיטת מעכב

 וסתם בירושליםשיהא
 ההול~

 דביתו ~שמע לשחוט
 חו~

 לירושליס

וא"~
 חווב ~ליו איכא

 לעשי~
 כגון ' ל~ל אפשר אי אם הפ~ח

 מ~ים הפסח~ שחי~ת וגדחה ~פ~ח יעשה ולא ויבער יח~ורלאח~"א
ביעור

 חמ~
 והטעם נדחית מ"מ כרת בה שיש מ"ע ~א דש~~פ אף

 תנד (םי' ה~ג"אכמש"כ
 יא~ ס"~

 עובריס דהשבתה דעשה משום
 דוחה משו"ה , ~עה כלעליו

 כ~'
 במ~ש"כ ידעינן ו~ילא ' מ"ע

 וא"כ י דב"ח מ"ע ממפני דנדחית ~זמנו למול מ"ע אלא דאינודמילה

 לאלפי"~
 נו~

 בנו את ~ול דתני דהא לומר
 ~מ"~

 דאם הרבותא
 מהא מכ"ש ~עינן ~ה דהרי , ומבער חו~ר לב~ל יכולאינו

 אלא ~חו אתלשחוט דהול~
 ע"~

 את למול דתני ~א
 ב~

 הדין מ~ום
 דרבנן מ~ה דמבטל אף חו~ר ~ינו ~ל ~לבו לבטל דיכולדהיכא
 נכלל ויהא חו~ר אינומ"מ

 ה~
 ~ו את דלמול

 בה~
 ס~א דלאכול

 לתני ~שהוא"כ
 דההו~ ה~

 ~לה מצוה אלא דאינו ס"א לאכול
 דלמול מכ"ש ידעינן והוי , חו~ר ואינו ~טל לב~ל יכול אםואפ~ה
 חו~, דאינו מדאורייתא ד~~ע בנואת

 ל~~
 לומר הירו~למי מוכרח

 השלוס דגדולהטעס
 וצרי~

 בנו את למול תרווי~ו לא~מועינן התנא
 השלום דגדול מ~וס וס"א דאורייתאמשוס

 ו~
 מן דא ילפינן הוה

 גדול ~ה הירושלמי קאמר ושפירדא
~ 

 שהו~ש השלוס
שחייבין דברי~ ל~~

 עליה~
א"א דשחה"~ א~ ' כן אונו דילן לתלמודא אבל כרת

 חמ~ ~ שי~ כ"~
 ידעינן הוה לא וא"כ

 ה~
 מהא בנו את דל~ל

דהול~
 א~ינא דהוי ל~יתו דח~ר לבטל אפשר אי ~ס א"פ ל~חוט

דו~א
 ההול~

 משום ~~ר א"פ לשחוט
 דכ"~

 לו שיש
 חמ~

 מלעשות פ~ר
 ואשמועינן הפסחאת

 ה~
 דאע~ג גופא

 שאי~
 מ"מ ב~~רה ~מו

 דהוא מילה אבל אה"פ מלעשותמעכב
 ~~וריית~

 ב~מנו למול
 חו~ר דאינו~ו"א

 וצרי~
 לאשמעינן התנא

 ה~
 דאם בנו א~ דלמול

 דביעור מ"ע מפני דמילה מ"ע נדחית בלבו לבטל אפשראי
 חמ~

 דההול~וה~
 ~שוס אשמעינן ס"א לאכול

 ה~
 ל~טל יכול דאס דונא

 דמצ~ ואף ~ו~ר אינו~לבו
 ~יא ~לה

 בכ"~
 מצות מפני חו~ר אינו

 לא ומ~לא ' ~י בעלמא בבי~ול דמדאוריי~א מדר~ן דהואבדיקה
ידעינן

 ה~
 לומר ~וכל ~לוס ד~דול רבותא

 להיפ~

 דאף דקמ"ל
ד~לה

 ה~
 אינו מ"מ

 צרי~
 , כקושין , לח~ור

 התלמודיס א~לי ולפ"~
 ליה לית דילן דל~מודאלט~~~יהו

 ה~
 דגדול

 ולכ~ ~לו~
 מפרש

 ושו"ע~~ב"ס
 ה~

 ובכלל כמשמעו האדס צרכי היא ~רשות דשביתת
 והרא"ש , מצוה הלי~ות ~ל נכלל אירוסין ~עודתלאכול

 הול~
 בשיטת

הירושלמי
 דהול~

 דגדול מ~ס חו~ר אינו דו~א~ אירוםין ~עודת לאכול
 היינו הרשות ושביתת~לוס

 הול~
 נ~י ~ו אף , רבו פני את לקבל

מצוה
 בכ~~

 , חו~ר
 ולפי"~

 המנהג מ~י אדס ישנה דאל הא ~בי נמי
 ליה דלית דילן התלמוד בשיטת דא~יל הרמב"ס ~ לטעמייהו~~לי

 ל~ת נמי דוחה אינו ל~ידיה ~שלוסדגדול ה~
 ד~ דד"~

 תורת ת~וש

~~
 דםובר ~בא והא ,

 דההול~
 שאין מ~קוס

 ~שי~
 שע~ין ל~וס

 משוס עמהס עושה מחלוקת בלא אפשרואי
 דהיכ~

 מחלוקת דיש
 , ~שלוס ד~דול משיס לטעמי' והי~שלמי תתגו~ו דלא ~הרהאיכא

י~רא"~
 דהוא ~לוס דגדול משוס הטעס מפרש נמי

 א~~
 בשיטת

 ~נה נמי מפרש ~משו"ה~~ושלמי
 דההול~

 דמחלו~ת נמצא ~שלוסדגדול מש~ נמי ס"א לא~ול
 הר~וני~

 גבי הוא
 ה~ן שנשאל~ודינא ~ ~~~ ~

~ 
 , לפענ"ד הוא

 מ~~ ל~נו~~~ ~~ ד~ת~
 מ~ר ~ו

 ~~ ולכו"~
~  ~  

 דאינו משום ולהרא"ש מ~ל~ת כאן שאין ~שום להרמב"םל"ת

 ס"ל וכ"ע מנהגאלא
 שיוצאי~

 בספר כמש"כ ולא הנו~חאות בשני
 הםפרדים של בביהכ"נ המת~ללים דיחידים ג) ~~י' השלחןפאת

 ~פלה ~הל' בהג~י"י כמ"ש רק ל"ת משום כמיתם לנהוגמחוייבים
 לכם ש~ל~נו אע"ג דעיריבין בפ"ג יהוא ~ירושל~י בשס ה')~ות
 בתפלה דקאי ומפר~י אבותי~ם ממנהג תשנו אל מעמדות~דרי
 ~~ו~ ודאי וכדימה רם שבקול בקדושות אבל ' ע"ש מועדות~ל

 ~שים ב~ה יש ולהר~ב"ם המחלו~ת מפני שם שהוא ממנהגלשנות
 : ב~לום וי~כנו עינינו יאיר וה~ם יל"ת

 ~~ן ~~ין ~~~~~~ ~~ ~~~י~~י~ו~~
 ~~ג~~~

~~
 עשה ~דלותו ל~ני ~~ן אם נם~~ק קפו) (םי' באו"ח הגרע"א
 או יד"ח יוצא הוא אם מיד ונתגדלמצוה

 צ~י~
 המצוה לעשות

 ~דף ב~ה אבן טורי הגאון לדעת ימחדש
 כ~~

 דלא דם"ל משמע
 מחצי ראיה והביאיצא

 ע~
 ואס א"ע הו~א שלא חורין בן וחצי

 דא~רינן מהא ראיה הביא יעוד ' ה~עם עוד חייב נשתחרראח"כ
 כפיקח ה"ה ~יס ~היא שיעה עתים חלים עתים שד כפאוג~י
 וכו' כשוטה ה"ה שועה כשהואכו'

 ופיר~
 כיון דהיי~ו

 ~הו~
 שוטה

 פטורושוטה
~ 

 ~מן ש~שה המ~ה אין המצות
 שהו~

 ~ו~~ו פטור
 : ה~יוב ~מןאח~כ

~ו~~.~  ~  ~~~ ~ ~~.~~ 

~  

 בערב גדלות לכלליגוע
 מ"~

 במקי~ית ערבית בת~לת ואפי' אסור
 א~ור היה יצא דלא נימא ואס ' יצא דלעצמו ומוכח אסור נהגושלא

 יתחייב ~שתח~ך מיד דהרו ב~"ע אפילו גדלותו לפגילה~פלל
 לעבור רק חשו ומדלא ~בטלה ראשונה ד~~לה נ~א שניתלה~פלל
 הרמב~ם פםק בפירוש הרי ו~וד ' יצא דבפ"ע מוכח התיבהלפני
 שנת~ל ד~טן ה"~) פ"ה(ה"פ

 ש~ בי~
 ברא~ין עליו שחטו אס הפסח.ם

 ו~~ ' שני פסח מלעשות~ור
 ב"ח ק~ן אטו הכ"מ עליו ה~ה

 ~~~ן ~ליו בשחטו פטור ולמה הואופטורא
 ומ~ר~

 הר"י ב~ם
 נפטר עליו ומממנים עליו שישחטו ל~~ן רבי' דרחמנא כיון~ר~וס
הוא

 בכ~
 ~ה ובאמת השני מן

 התירו~
 ו~רי מקומית מכמה נםתר

 אפו~רופםים עליו שש~טו דיתום ברמ~סמפורש
 יא~

 ' שירצה ~איוה

 פסחי~ובש"~
 מ~שה פחי) (דף

 ע"~
 דהוברר לומר ברירה דיש ש"מ

 ' מ"מ א~~ לבית שה ~ז ומשני ' מה בפ~ח רוצה שהי'~דבר
 ו~י'

 אין ו~ה"ת ד~רייתא ~ו אבות ל~ית ד~ה מ~וס שםהתוס'
צרי~ין ~~טני~

 להמנו~
 בר"ן מפורש וכן ' חבורה בני עם

 נדרי~
 (דף

ד"ה לז~
 ~ר"~

 להמנותצריכים הקטני~ אין דמה"ת דאוריותא לאו אבות לבית ושה ו~"ל
 ע~

 נמנה שלא אע"פ ממנו אוכלין אלא ח~ורה בני
 הקושוא ונשאר ' נמניס ה~~ניס אין דמה"ת בהדיא אלמא 'עליו
 הרמב"םעל

 האי~
 מלעשית ~סחיס שני בין ~ה~דיל ק~ן פטור

 פטורי, בני מ~ארי שאני דקטן אע"כ שני~סח
 ~~למ~

 שע~ה עבד
 בחיובו ~עשות מ~ויב דודאי ' ונשתחרר שה~~ג ע~המצות

 דעבד '

 שו~אי~
 פטור שהוא בעת דעשה וכיון שה~"ג במ~ע עליו מצוה

 מ"מ הוא ד~טור אף קטן אבל ' כלל עבד שלא כמוהוי
 י~

 עליו
 מחמתמצוה

 חינו~
 מצוה עליו דיש כיון להכי

 בשע~
 פטור ~יה

 ~ני פ~ח מלעשות דפטור נמי ~מב"ס סברת ~ו שנתגדלילאח~ א~
 שה ד"ה ~ס בפ~חיס בפירוש התוס, כתבו פסח גבידגס

 דאיכ~
~ינו~

 דאל"כ מצוה
 הא~

 דע"כ תדע י ~ו"ש למנוייו שלא בפ~ח אוכל
 האי~ דאל"~ כן לומרצרי~ן

 ~נ~גדל ~~ן ב~~ח לאכול מותר
 שלראשון ביו"~

 פס~
 לאו אבות לבית שה למ"ד

 דאוריית~
 הקשי ו~בר .

 קטן אבל שס בפסחיסהתוס'
 הא~

 משוס התוס,ותירצו למנוייי' ~לא אי~ור ליה ~פינן
 ~נו~ מצו~

 גדול הוא אכילה דב~עת היכא אבל
ולא

 גבי~ שיי~
 מצות

 חי~ו~
 ולרוב '

 ה~ס~י~
 גדול דנ~שה כיון

 ~"א י~ג בן ~לילה ~~לת~וי ביו~
 ~ו"~ עי~

 ס~ק ~ג (~~ ובמג~א
 (~,וב~מ יג~

 לה~
 לא ל~דול דנחשב וכיון

 שיי~
 ~ביה

 חינו~
 וב~עת '

~ ~~~ ~~ 
 ל~ ~~~ ~~

 , דא~~א
 ו~~

 ~~י
ל~וייו ~~ א~~



~ ~
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~  
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~ ~ ~ למנוייו 
 לתירו~ וג~

 שם הר"ן
 בנדרי~

 לו) (דף
 דמשו~

 ק~ן ~ל הכי
 הכי בני דלאו משום למנוויו שלא דהוי אףאו~ל

 ה~
 איסור ואין ~ותרים

 ה~נאה דבש~ת כיון א~"ל וא"כ . להמנות בראויין אלא למנוייושלא
לאו

 המנא~ ב~
 האכילה על הוא מינויו דעיקר כיון ~שה העיון אחראבל י בגדלותו עתה ~פו' למנויוו שלא נאכל הוי לא הוא

 ועת~
 הוא

 שלא והו"ל בק~נותו היה שלו והמינוי מעיקרא ה~אה בר הווגדול
 , לאכול וא~ור 'למנוווו

 ובאמ~
א~כ ' אםור שיהא מקום בשום מצינו לא

 ~רי~
 מהנו בקטנותו דהוי אף ~מבע~י שלו דמי~וו לומר

 לאכו~
 (סו' ~הע"ש מש"כ ועיוןפ~ח

 להוציא ודוקא א) אות ~ל~
 וג ~סי' בהע"ש כמ~"כ ושליחות ~כיה מ~עם שהוא וכול אינוי"ח אחרי~

 בר שאינו למי שלוח למעבד ~צו לא מש"ה ב) אות קנד וסי' חאות
 ~ י"ח ווצא לעצמו אבלחוובא

~~~~
 והובא מווונא ר"ש בשם הביא (פ"ב) מגילה ~מרדכי

במג~א ג"~
 דהמחויי~

 דמקדש מהא מה"ת המחוייב מוצוא מדרבנן
 קידוש י"ח ויוצא מדרבנן אלא ~ת תוםפת ~אין אע"ג~ב~ו"י

 מה~
. 

ואני
 או~י~

 וא~"ה כלל תוספת דון דאין והרמב"ם הרי"ף ד~טת עוד
 אין דהתם היא קל~~א ראיה באמת אבל 'יוצא

 הטע~
 משום

 השבועות בחג מדכתיב דלמדין התם שאני אלאמדרבנן דמחוו~
 שבת דבכל ~"מ מבע"י למעו~י ה~ה היוםב~ם וקראת~

 ויו"~
 לקדש אפשר

 ~עמא משום התם דע"כ ותדע . מבע"י החיוב ומתחיל נמומבע"י
 רצג (סי' בשו"ע כמ~ואר מבע"י יוצאין ג"כ ~ה~דלה דהריאחרינא
 פס~ם בירו~למי והנה . ג')סעיף

 פר~
 יוחנן א"ר אותא האשה

הפ~ש
 פ~~

 ונשתחרר, נשתחרר שלא עד ונתגוור, נתגויר שלא עד
 ב"ש ו~וא שערות ב' הבוא שלאעד

 צרי~
 פסח על להמנות

 אחר~
 לכ~ורה מ~הומוכח

 להופ~
 ~ש"ה שכתב ממה

 צרו~
 פסח להפריש

 בה"פ הרממב"ם באמת אולם . פ~ורו ב~עת שהפריש משוםאחר
 בשלשתן פסק ה"~)(פ"ד

 מ~רי~ ה"~
 . נדחין בע"ח שאין פסת ~ם

 ' לדברינו ראיה יש מ~רמב"םולכאורה
 א~

 ~ה אין העיון אחר
 ולא עו~ון שאנומענין

 שיי~
 או שנתגייר מיירי דהתם כלל ל~ה

 יום ב~ד ב~ש הביא או~שתחרר
 מפרי~ וה"~

 ש~ה אלא ~ין פסח
 מפני לא ב~ה החסרון ועיקר . נדחה נתחויב ~א עד שה~רישה~סח
 ' שנדחה ~ום אלא ~~ור שהיה בעתשנפרש

 נ~חין בע"ח אם ותלוו
 א~ ' לאאם

 שערות שתי והביא נשתחרר או נתגייר ~ם לע~ן
 בליל~

~
 דברו'

~  

. 
 ולענ~

 ב"ש ~ה~וא ל~טן שנשתחרר ~תי ~ין חלוק יהיה ~ה

דהתמנו~
 הפסח את לאכול א~ור בלילה נת~ייר ואם ~ום אינו ~ותי

משו~
 בלו~ה ה~סח שיאכל לענין מהני ה~ן והתמנות ~נוייו שלא
 וא~י' .כשנת~דל

 לר"~
 דאמר

~~~ 
 כשה~~ן ~א אינו ~ה ~ין

 אם א~להפריש
 ~ פס~ ~ ~תמנ~

 ~א
 הגד~

 לא
 נדח~

 או ~לל
ל~ד

 דב~~
 ~פ מש~~גדל אוכל וד~י ~~ן

 בק~נו~ שנתמנ~
 ~את .

הנלע"ד
~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ 
' 

 ~ו' ממעכ"ת ~דרשתיאשר

 בע~~
 ה~~ון

~  ~~שו~ 
~ב~

 וא"א
 למ~

 שקונים מ~ום דברום בשארי ~מו לנ~רי
 אוכל לא לעולם ~א ~לא דבר והוי ~ן לא~ר סוסים~מה

 כל ~לבמע~ת לב~
 מ~"~ ש~ארי~ ופ~ פר~

 ~~תי להגיד כ"א שי'
 להלכה~דלה

 וכ~ למעש~
 הא~"ד הה~ג מחו, לפני ~דבר הצעתי

 שי,~ע~וצא
 ה~ראל י~כה שלא באופן לקנות מסכום שהנני ו~וא י

וה~
 אונ~ין אחריות בשביל שי' מע"כ דחייש והא , ~~~ר הוא .

 ~~ה~גוכ~בור
 עו~~ שהרי , ~ינו במח"כ , שלו דהוי מו~ ~~

 דמי כממון למ~ון הגורם דבר אם ~ים בקדשים ור~ש ~נןמחל~ת
 ~א~ריו~הוי

 אלא כשלו עושה אחרוות ~יהא ~ינו ולא אונסין
 ביבמות כדאיתא ~~כ דמיה ובנפחת בכחשה אונסיה~מח~ות

~~ 
 וה~~ו:~

 והר~א הרי"ף בי~רו
 והרא"~

 ~~~י מכלל ב~ה"ל שם
~ב

~  
 וב~ה . ב~רומה אכלי ולהכי דמיה ו~יתרות ~~ה אף

 ~בואר~או~ן
 ב~~

 ש~וא בהמתו שביתת לענימ ס"ד) ר~ו (סי,
 הי~ו ~מ~לכשל

 במ~
 א~ו~

 יוק~א
 ו~ול~

 ~ביתת ד~רומה ~כ

~~~מ~
 ~~דדי ~י,

 ~~~ כ~י~~
~~ 

 ~ו
 א'~

 ~ל
 באח~ו~

 ג~רה הממ~קנא לפי שם וכדאיתא מהני לא לחודיהאונםין
 ממ~ו~

~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~נ~ ב~~ ~~~ימ
 ~י~ן

 וש~אל ~ל חשיבא דהבהממה מלאכה כל תע~הדלא
 א~

 דה~ו"ג
 ~היינו הע~"ג כ~ל נחשב לא אונסוי אחריות אך ' באונסיןחייב

 תריממה כר~~י וא~ילנה דלא מכהן ~רה לשס ~אלה ד~י דלאמשום
דנחשב

 כש~
 ביי~~א ולא אונ~ן בא~ריות אלא חייב אינו דשאלה

 משא"כו~ולא
 הש~

 ~הראה ו~ה ' בזה גם דחייב פרה
 מעכ''~

 שי'

~

~ ~  ~ ~ ~  
 ~~~.~ ~~ ~י~

 ~בי מצינו וכןשם
 ~ממ~

 שיהא דל~נין ~ג"א דד~ת הרי
 ע~

 של
 ומכ~"כ ג"כ ואבדה גנבה באחרוות םגיישראל

 אחרי~
 אונסין

 ב~לים לו ~יש ואע"ג חמ~' גבי כמולחוד
 וה~ע~

 או
 דע"ג הדיןדעי~ר ~שו~

~ 
 מדרבנן ב~ול בה אין ישראל בהו ש~כה עו"ג

 ש"ך ועוין קמ"ו) (סי' ביו"ד הגר"אכמש"כ
 (ס"~ ש~

 אי ' מ"ו)
 אות פ"ח (סי' שאלה ~עמק בחיבורי~מש"כ

 י"ח~
 מדכתיב לן דנפקא

אש~
 שי~ראל דמש~עו חרש ידי מעשה ומסכה פ~ל יעשה

 וב~ה ' אחריות לענין ~~ה הא~ן והישראל ג"כ העו"ג~מתכות עוש~
 : ושראל של ע"גמי~רי

~~~
 לחוד אונ~ין אחריות הדין ומעי~ר ראיה און משם שהוא
 אינו אבל בפלוגתא ותליא לחוד לממון גורם אלאאינו

 : שלולהיות ~~ש~

~

 : ו~ולא אונסא עליו קבלבלא ~י~~~~~~~~~~~~~

~~~
 דאם נ"ו) (סי' א"נ ~' בב~ממ ה~"ש למ"ש שהראה

 לישרח~ ישראל כמלוה דהוי משום אםור השליח עלהמשכון אחרי~
אלמא

 דא~
 ' ו~לא אונ~א בלא אף כשלו נחשב בעל~מא ב~חריות

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

 אלא ' ה~וה עיקר על כשליח שאינו מובן הדבר ' המ~כוןא~ריות
 אחרים וליתן המעות להוציא ורשאי , לעו"ג ומלוה ~ישראל לוה~וא
 אבל , אסורמש"ה

 הת~~
 במה כלל ~נה אינו עצמו המשכון היינו

 ~~לה הממשכון א~ריות אלא באחריות~מ~חייב
 דע~

 ניתן שהמעות
 ד~ה דילן לד~א כלל ~נין אינו אבל . אחרים ולהח~ור להוצאהלו

 אינו לחוד אונםין דאחריות לן~~י~א
 עוש~

 מהני לכן ' שלו שיהא
 בו י~כה שלא ב~~ו~ן שיקנה ד~ילנאל~נין

 ביד הר~ות שכאן ואע"~
 למוכרן רוצה שהוא וב~עה ~ונה אינו ב~"כ ~כ"מ למוכרןישראל

 ומוכר מהפ~ר הוא~וכה
~ 

~

. ~  

 מי~ אממ~נן מ"מ ~~יה לכלל אתי לא דחרש~ג ~י~~~~~~~ ~~ו~~
 , בעו"ג ה~נ

 ואינו מכיה לכלל אתי לא מי~רי דחרש ה~י ס"ל שה~ה"תמ~כ"ת והבי~
 , ~ה) (ד' בגי~ין דאי' מהא כלל לדעתי נראה לא אבל , לק~ןדומה
 הויה לכלל דאתי מ~ום הוא אביה ב~ידושי מ~~רשת ד~נהד~א
 אבוה בקידו~י מתג~ת חרשת כן כמווהרי

~ 
 האי משום נמי וע"כ

 . ~תשתפה ~וטה ו~ן כשתת~~ח הויה לכלל דאתי משום~ע~א
 שהוא ידעתי שי, מע"כ דעתו~קור

 מה~
 (דף בש~ת דאיתא

 ל~לל אתידקטן קנג:~
 וחר~ דע~

 מי לענין דעת לכלל אתי מ~רי לא

~ה~שי~
 וי~ ~~ך לו

 יתן למי להגמ, ~יה מבעו ו~ן חרש ל~ניו
 משום ל~רש א~לקטן

 ה~
 ביבמות וכן ע~ש ד~ת לכלל ~תי דלא סברא

 ~יב:~(~
 רבנן תקינו לא ולק~ן נשואון רבנן ~~ינו חרש ל~נין

 דחרשת משום~אין
~ 

 אינו מכ"מ ~~ור~תא) נשואין ל~לל ~~
 יש ו~י רבנן תקנת ל~נין דהתם לדידןס~ירה

 חילו~
 ~~ן בין

 דעת לכלל אתי~דאי
 ח~ מ~"~

 אתי שמא
 לכ~

 עדי~א
 לק~ן. מליתן שבת שיתלללחרש לי~~

 ומה"~
 נשואין תקנת גבי נמ~

 וב~~ת ~נן ליה תקינו לא לכך נשואין לכלל אתי ודאי ~~ןמשום
~נו

 ~שו~
 ש~וא לענין אבל ~~ק

~ חר~ שוי~ ~מה"~  ו~~ 



~"~~~~~~
~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

 או ~נין לכלל אתי מו~רי דלא ~ו"ג ~~י ולאלכ~ד
 לאע"כ לכ~י~גייר' הוי~

 על וי~~ידנו עינינו יאיר והמ~ום ' ~ו עצה לי נרא~

 קר~
 ,~א~ת

 הע~ו~
 : בעבודה

 ~~ו ~'~~~
~~~ 

 ' ~~~~ו
 יו~~זי~
 י

 ~~~~~ו~
 ו~ו'

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ 
 י

~~~~~
 ראיתי והנה ' ב~ועדו הגיעני נח פ' א' ~ן

 ~בת דיני שתלו בתראי גאוני על בצדק ת~הנ"י מעכ"~
 ~~ורש ~קרא בשבת והלא , תורה אי~ור כל בדין בבניםלהשתמש
הוא

 ובת~ בנ~
 ב~ר~"י הכי וממ~ורש ' מדבר בקטנים וע"כ

 לו שי~עין אין לכבות שבא קטן דתנן דהיינו מקרא באותוהתורה ~
כו'

 ובו~
 הביאו שלא ורא"ש הרי"ף דעת לישב נ"י מעכ"ה ע"ד עלה
 נ"י מע~כ ביאר ולא אביו ע"ד שעושה ד~יירי דג~'אוקי~תא

 חרש פ' וביב~ות שבת ב~ס' הג~' תולה דבפי' דהש"ס הסוגיאיישב אי~
 : האיםורין בכל שבתדיני

~~
 ~שום לו שומעין אין דמש"ה מפורש שבת דבירושל~י א~ת

 להניח א~ור ~ש"ה הוא דלצורכין~
 בכ~
 ~ושה אינו אפילו ו~ש~ע ,

 דכתיב משום י"ל' ודאי , בחי' הרשב"א וכ"כ אביולדעת
 בנ~

 ובתך.
 ס"ל לא דילן הג~' הלאאבל

 והיא~ ה~
 אפשר

 לייש~
 נגד דעתנו

 א~הרת דפי' דילן לש"ס פשיטא ו~"כ דילן ש"ססוגית
 על כשעו~ים או לעשות אותם ~צוה כ~האב ~לא אינוהקטנים ובת~ בנ~

 עצמם מדעת כשעושים אבל ועושים ל~צווים דומה והרי האבדעת
 שפיר שכן ואחרי , ~בתורה א~הרות לכל שבת מלאכת איסורדו~ה
 דר"י. או~י~תא הביאו שלא והרא"ש הרי"ף על ה~י ~רןהקשה
 ליי~ חשבתי ה~צאהו~תורת

 נ"י מעכ"ה דעת
 דתל~

 ב~חלוקת
 במקום ~ה"ת מלאכה לעשות לעו"ג לו~ר ~ותר אםהראשונים
 נוסח ע~"י ד~ילה ר"א בפ' כמבואר אוסרים ורא"ש דהרי"ף ,~צוה
 בה"ג כדעת ולא , לי אחים מיל א~ר לא ~ר דהא דעירוביןבגמרא
 האיסור ~טעם דפליגי ו') אות ~' (שאיל~א בהע"ש בארנווכבר
 , בתורה ~רוממ שהוא המ~ל~א ע"פ ~י"ף ד~יטת לעו~גלומר
 משום אלא שאינו בה"ג ושיטת מצוה במקום אפילו א~ורוא"כ
 ~עתה , ~צוה ב~קום ולא רשות ב~קום דוקא ~"כ דברודבר
לשיטת

 הרי~~
 ע"כ ~רא מד~א אסור ~ו"ג דא~ירה

 א~הר~
 ובת~ ובנ~ ואמת~דעבד~

 ורק והאדון האב לדעת לא אפילו מיירי
 ~שא"כ , אסור עו"ג א~י' האב דעת דע~י , א~ור צרכיושהוא
 יעשו שלא אלא ובת בבן תורה אסרה דלא י"ל ~אי בה"גלשיטת
 נוסחת ע"פ יוחנן כר' דלא ורא"ש הרי"ף פסק מש"ה ~ אביהםע"ד

 אפילו דאורייתא דאי~ור ~עירוביןהגמרא
 בעו"~

 כשעו~ה אסור
 , נ~י מע"כ דעת ליישב חשבתי מה ישראללדעת

 א~
 הפשוט לפי

 דבכה"ת ס~ל והרא~ש דהרי"ף הב"י דברינראין
 כ~

 דתי~וק הוא
 ~בת הרא~ש כלשון להפר~ו מצווין ~לותאוכל

~~ 
 דבר~ו כ"מ

 נמושי בה א~לי דכבר בע~ין ~וקר מ~כ והנה , דאורייתאבא'סור
 הבית מן ספר ל~יא קטנים לבנים ל~ות מותר אי ~ל~גאונים
לבהכ"נ

 ד~
 בפשיטות אוסר הגרע"א רבינו והנה , ב~~"מ כדין כרמ~ת

 שא"צ ~לאכה ד~י"ל לדעתו כ~כ ~רק שבת ה~ן דבריעפ~י
 ,~טור ל~ופ~

 ו~"~
 ע~~ כשהתינו~

 בחי' ~"כ בידיה מחי~ן אביו לדעת
 נבלוח אוכל קטן מינה שמעית ~ג~רא ~ושיית שם שבתרשב~א

~
 דר~ן ~פילו היינו

 אבי~י ע"ד בעושה יו~~ן ר' משני וע"~
 מאד חמהוא~י

~ 
 והר"ן ~שב"א

 היא~
 דיבמוח הסוגיא ~~~ו

(דף
 ע~ ד~קש~ ~י~

 והא אביו ע"ד ~~ושה ד~~י יוחנן ר'
 ספוקי ~י ומשני ~עשורי, ~עי ~אי ~א , הקילו~אי אמ~
 ~ס~~

 ~ר~ב"אולשיטח לי~~
 ו~ר~~

 משני ~פיר דרבנן איסור ~וא דכבוי
 ו~צ~~ו , דוקא א~ו~ד ~~ו~

 הרב~ במ~
 עד , רבותינו דעת להבין

 דא~ יוחנן לר' וחקשי ~ה"ל כ~ב) (~' ~~ן שכתב~~יתי
 ב~'

 מצו~ן ב"ד דאיןחרש
 לה~~
 ~ל פדח דר' אי~א ל~ינו וה~י י

 יוחנן ור'הכי
 ~ספ~ ספו~

~~ 
 צ"ל אלא ,

 לפני שהי~
~~~ 

 ר' ~גי~

י~נ~
 ~~~~ום

~ 
 וכ~ו ~דח

 בט~ ~י~
 (סי' ~ו~ח

~"~~ 
 כ~~~ ~

 ~ם' ~ל ~~תב בשעה הר~ב"א לפני הנוםחא היה לא וע"כ י שםהב"י
 ש~~ית הג~' ~ושיית יי~ב ~ש"ה לוה מספקא ס~וקי יוחנן דר' האשבת
 ~יירי דמ~נחנו ד~~י~א שיי~~ו ה~ו~' ב~לי כרבו~ינו דלא כו'~ינה

 ג"כ ~י' יבמות חי' כותב הרשב"א שהיה ובשעה דאוריי~אבאיסור
 והיינו , ~~ן בד"ה ע"שכה~וס'

 מ~ו~
 יוחנן ר' הנוס' שם שהביא

 בוב~ות דילן הנוש' לפי ~א , ליה ~~פ~אספוקי
 מוכר~

 יוחנן דר'
 דא~'לו ~שי~א דרבנן באי~ור אבל דאורייתא ב~יסור רק~יירי
 (פ~"ד שבת בהל' הר~ב"ס דעת הוא והכי , שרי אביולדעת

 ~לש כגון שבות ~שום שהוא דבר בשבת שעשה ~טןשכ~ב ~י~א~
 ת~ה וכבר , כו' נקובשאינו ~עצי~

 הה"~ ע"~
 ומרן שם

 בכ"~
 הל' ~וף

 ד~~רי , ע"נ יישב כ"ב) (פ' ~בת בשה"ג אבל ' ~סורות~אכלות
 אביו ע"דבעושה

 ו~"~
 ד~שאצל"ג שיטתו יכפי ' לה~רישו ~צווין אין

 אביו ע"ד בעושה אסור ובוה דאורייתא איסור הוא ו~בוי ,חייבין
 ~ניחו אלא שם דיב~ות הברייתא ואו~~י שרי דרבנן באי~וראבל
 ומניחותולש

 ~ור~
 יאמר לא דרישא דו~יא ' אביו ע"ד כשעושה

אד~
 דאביי וכאוקימתא תולש ~ניחו אבל תני' וב~ה כו' לתינוק

 למדנו לא ועדיין כהר"ן ולא כו' נקובשאינו בעצי~
 אל~

 בתינוק מחינן דלא
 , דרבנן ובאיסור , אביו ע"דשעושה

~"~ 
 לעשות לתיגוק לצוות

 ז"ל הר~ב"א ש~ביא ~"ל הרמב"ם וכדעת אסור דרבנן ~בותאי~ור
 ו~שמ~ דרבנן איסורא לי' ל~םפי דאסור יב~ותבחי'

 הרשב''א מלשון
 חרש פ'והנמ"י

 ~בו~ דה"~
 לענ"ד אבל ' דשבות

 ל~
 דעת כן

 ואחריוהרמב"ם
 בשו"~

 להאכילו אבל ב~ה"ל כתב שהרי ~ס או"ח
 אםיר וכן םיפרים ~דברי שאיסורן דברים אפילו אסורבידים
 ~~ום שהן בדברים אפילו שבת ב~ילוללהרגילו

 ~בו~
 מש~ע עכ"ל

 לממ~~י ~~ור להרגילו שרק ~בת מאיסורי ב~ה ח~יר אכילהדאי~ור
 דמודר ~~ב בקטן בד"ה (ל"~') בנ~רים שהר"ן ~ע"ג , בידיםליה
 ד~ודר ~"ו') (~ם לטעמיה הר"ן אבל ' לקטן ל~~פי אםורהנאה
 אבל הנאה המקבל על חל' האיסור ~חבירוהנאה

 ד~~
 הרמב"ם

 ~"ז ת~ממה ואל , הנאה המדיר על חל הוא האיסור אלא כןאינו
 ~וראות ידוע שהרי איסורים לשארי מאכלות איסור ביןשחלקנו
 להא~ילו ולא סכנה בו שיש בחילה שבת דמחלליןהראב"ד

 ב~~יי ואני , (פ"א) ביוממא והר"ן הרא"ש ההוראה במה נתק~ווכבר נבלו~
 במ~נה ההוראה מקור הראי~י י') מקרא ו' דברים (ס' הע~דבחיבורי
 ש"ד טע~ו וביארנו' ,דיו~א

 דמאכל~
 הלב את מט~טם אסורות

 אי~ור מאכל ל~אכילו לקטן ל~וש יש וה"נ אוסורים ~שארי ~תרו~~יק
 , שבת מחילוליותר

 ור~
 ~ין ~ה"ת שאסור מה

 נ"~
 ~בת חילול בין

 ובוה יותר. אי~ור ~אכל ח~יר מדרבנן באי~ור אבל , נבלהלמאכל
 הגר"א שהביא כמו בידים למס~י דאסור צ) (דף בשבת ראיה~צינו
 בי~ים ל~ספי מצינו לא שבת חילול בא~סור משא"כ שםבאו"ח
 לדקדק יש ואכתי , דרבנןאיסור

 ~גו~

 לא שם דיבמות הברייתא
 תולש ~ניחו אבל ~~תח לי הבא חו~ם לי הבא ל~ינוק אדםיאמר
 ולפיכו'

 האו~ו~ת~
 ~יירי דסיפא

 באי~~
 רישא דה"ה מש~ע דרבנן

 , דרבנן בהוצאה שבת לחלל לתינוק לי~ר דאסור ~~א בהכימיירי

ונרא~
 בהבאה בשבת דמיירי ללמדנו חותם לי הבא תניא ד~~~ה

 אבל בהכי מיירי ב~~תח הדין והוא , בשבת כחותם מצוה בו~אין
במקום

 מצו~
 שרי

 ובמ~
 אלא שרי דלא

 ב~קו~
 ה~פר במ~~~ר~הביא דאם ל~דנו וממה , בכך~תינוק א~ ירגיל לא מצוה

 בכך להרגיל אבל , ~~ן ליתןשאון לבהכ"~
~~ 

 ~וב
 לה~~~

 ~קטן את
 ~הילוכו יעמודלא

 ו~כה"ג כרמלית דרך לר~~י מר~"י וי~י~
 ברה~ר~ור

 כ~"~
 ויקרא (ס' הע"ד בחיבורי

 כ"~
 ט') ~~רא

 ובמ~
 ~ע~ום ~~ני . עוד וי~כם לחכם ותן ~~מ~ר ~קטןי~

 ~ בע~ו~~

~~~~
~~~ 

~~~ 
~ ~  
~ 

 ~ ~~י~ י~י~~~~י

~~
 ש~אלח

 או~ו~
 חות~י בבית המנהג

 ~קנ~
 מוהר~י הגאון

 או בש"ק מה~~ו~ין אחדב~תאחר ~צ~
 ביו"~

 שחי לו נו~נים
חתיכו~

 ~חברים וה~ו , ~שנה לל~ם
 ~~~~"ש ~~יה~ביאו משנ~ לח~ ~~ ל~ ~~

 ש~~
 בליל

 ~ס~
 לבד ~מים

 ~צוע~
ודח~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  מצוה אלא אינו שלמים הר~ש דהצריך דהא נ~ון על אותםוד~ה 
 המובחרמן

 לבר~
 לא ומהא , ~א' בחול כמו השלם על

 ' ~רי~

א~
 ~~אל מה

 ע~
 על לבצע יותר ראוי שלם א' לו ~יש מי דא"כ

שני
 פרוסו~

 מתבאר כן ולא משנה לחם לקיים
 דע~

 (סי' רמ"א
 ~"לרצ~א)

 ולפחו~
 לו יהיה לא

 בסעוד~
 ~לישית

 פחו~
 א~ד מ~ר

 ותו ~~לם
 להקשו~ י~

 ה~וס' ד~"ל והלכתא ד"ה (ל"ט) ברכות מתו~'
~יהו

 ב~ב~
 להחמיר נכון

 ולבר~
 קודם

 שיח~ו~
 קודם לבצוע שלא

 לו יהיה לא שא~ ~ברכה~~כלה
 לח~

 ר~"א בהגהת מבואר הרי . משנה
 ~א) קס"ד ~י'~~ו~ע

 דבשב~
 לא

 יחתו~
 כדי הברכה אחר עד

 הככרו~~הי~
 והנה . שלמות

 באמ~
 ראיה להביא יש

~ל הרי~~ מדע~
 ד~ להי~~

 אי~א
 דבצועו~

 , משנה לחם מקרי לא
 יוצ~ היא~

~פ~
 דלא לדע~ו משנה לחם ~י

 מצרי~
 שתי אלא

 וח~ מצו~
 הלא

הי~
 וגרעא עוני לחם דאתא ~כתב ~"ל הרי~ף ד~לשון ואע"ג . פרו~ה
 דחדאלפלגא

 הלכ~
 משמע ופלגא חדא על בצעינן

 דהאי ~ט~~

~~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~'י~~~~~~

 מנ~ל משנה לחם בי' בעינן דלא לאפוקי קרא אמ~י בפסחורק ~ דוקא שלם משמע לחם דאי דמי לא ודאי אבל , דוקאשל~ים
 דאף כיון חדא בפרוסה דסגי נימא כלל מ~נה לחם בי'דבעינן
בח~

 וא"כ ' משנה לחם מ~קיים לא נמי פר~ה ובח~א שלמה
 אלא אי~ו עוני לחם הא ו~ו , למיתי ~ה"ת שלימתאחדא

 בחד~
פרוס~
, 

 א~
 ללמדנו אלא אתי ~מש לאפוקי דלא ע"כ

 דלהויבעונן דבפס~
 חד~

 דוקא פרוםה
 וכוונ~

 שגרע ~ו' וגרע ש~תב הר~ף
 ~ראויממה

 להיו~
 דבפסח מצוה ~ום שלמים

 בעי~
 חדא דוקא

 אבלפרוסה
 באמ~

 בפ~ח גם
 בעינ~

 ~מי
 לח~

 מפסח ואד~ה משנה
 ו~דאי~א בדיעבד לחם מיקרי דפרוסה ה~ה ~ל על להוכיחיש

 לי פשי~א (~':)~מנחות
 קומ~

 ש~ג מ~לי
 קרק~

 בסילוק ~צינו שכן
 ואע~ג כו'ב~יכין

 דהת~
 מפורש מצינו ~דלא מכ~מ בע"א א"א

להיפ~
 ~לא כיון ה"נ ~הכא שפיר ללמוד יש בכה"ג ~מיצה מקרי דלא

 מפסח ללמוד לנו יש בפרוסה משנה לחם מיקרי דלא בפירושמצינו
 ~"ל מהרא"ש ומ~ילא . בפרוסה סגי ומ"מ משנה לחם ~כ~עינן
נמי

 י~
 משום יוצאים ב~יעבד נמי דבפרוםה ג~כ להוכיח

 ודאי דהא~שנה לח~
 מו~

 , מ~ות ש~י אלא ליכא דאי ~"ל הרא"ש
 האחת~בצנע

 ויבר~
 לא סוף ~וף הא אי~א ואי , ופלגא חדא על

 מודה ודאי אלא ' בחדא ליסגי כלל ~ר~י לי ו~ה , מש~ה לחםהוי

הר~~
 ל"מ מיקרי דבדיעבד ~"ל

 ור~
 המצוה ל~יים דיש דסובר

 ליכא אי ~בל לכתחלה שלמות ש~י על כראויל"מ
 אל~

 ש~י
 מ~ו~

מ~וי~
 יש ותו . ~"מ משום שתים על לבצוע

 להבי~
 מחלה ראיה

 , לחם בה~תיב
 ופרוסו~

 שאם כונתו ואין ' בחלה ~תחייב ג"כ
 אחר מיפטר דלא נתחייב וכבר ' ~ה שיעוראפה

 ~נתפר~
 כיון

שכבר
 נתחיי~
 אפילו ודאי לחלה מצרף דהסל ~יי"ל בהא אבל ,

אי~
 פרוסות אלא בסל

 מכ"~
 הצירוף בעת מתהוה והחיוב ~~חייב

 מלחסונ~א
 האר~

 דוקא
 ~תי~

 לחם בכלל ג"כ פ~ו~ה ודאי אלא
 וזה מ~חייב~פיר

 דאי~א מהא ~ה ~בל י פשו~
 ~מנחו~

 יב (דף
 מהן א' נפרסה שאם הפנים בלחםב')

 פ~ולו~
 עיי~ש ~סר משום

 שנפרסה ב~ה חסר ~י~י~יך
 ~ל~

 רק כלל ~הלחם נאבד לא
 י"ב דהתם ל~~מ מלחה"פ אך י מי~י לחם מ"מ ולדידןשנפרסה

חלו~
 מהם א' ~פרס ואס עשרונים משני חלה וכל ~צמצום ~עינן

 שתי נצרף אם ~מ"נפסול
 והחלו~ הפרוסו~

 כ~למה פרו~ה דליח~ב
 ש~ההווין

 עש~
 ולחשוב חלה משיעור חסר הווין נצרף לא ואי

 ולכך אפשר ~י ~ה כחדאהש~י~
 בלחמי לי ~יא הא ~בל י פסולו~

 (דף שם ד~ניאתודה
 מו'~

 שיעור~ איןוה~ם הטעם' מ~ה פסול מהן אחד נ~רס דאם
 חלו~

 ו:) (דף בנדה כדאיתא ~~עכב
 חלו~

אל~ אינ~
 ~~כ ל~צוה

 יצ~
 ש~י

 ה~ו~~
 מקרו ולחם

 מ"~
 מוכח אלא

מה~
 דפרוסה

~ 
 : לחם נקרא

~~~

 ~~"ד

 ל~~

 בכ~~ג

 דהעי~
 ~וי

 אי~
 נ~רם אם פרוס אפילו ~ו שלם לפנינו הלחם בא אםי לפנינו~ הלחם בא

~מו~ה ונ~~
 מיק~

 ~ן לחם לפנינו בא הי' מ~חלה דאם אע~ג חסר
~

 ~ם אבל לחם ~קרי לא ~נפרס כיון אבל ~פיר לחם קרוי ~יה

 ~רו~~
 נש~נה ולא ~נינו

 מכמו~
 ובהכי ש~יר. ~ם מיקרי ~~יה

~~~~  
 שב~~ כיון ~ודה בלחמי דלהכי ,

 ל~ם ~אפה
 ~ד~

 וה"נ ל~נינו שבא הלחם ~ה ולא בפריםתו חסר אח"כ מי~רי שלםהי'
 לא~ול שרוצה בשעה לפ~נו באאס

 לח~
 לשנים יפרסנו והוא ~לם

אינו
 לח~

 ולהכי ' לח~ו חסר דכבר ~ם ממיקרי אינו דב~ה"ג משנה
 ל~ם שלישית סעודה על לו ~יהא וראה דלכתחלה הרמ"א כתבשפיר
 אם ~הני ולא שלםאחד

 י~רו~
 אם שלם לפני~ו ~בא כיון ל~נים

יפרו~
 ל~ניו בא א~ אבל מיקרי דחםר מידי מהני לא

 פרו~
 ממיקרי

 בב"ק דאיתא להא דומה הדבר ~ה ולמה לחםשפיר
 (ע"ח~

 ש~ב מי
ומ~ר

 חו~
 ותניא כולו ומכרו מיקרי לא שבו ממאה מא'

 הת~
 דהגי~ב

את
 המקוטעו~

 חייב כו'
 דמ"~

 וח~ר ~ולו גנב שאם אלא מקרי שור
 ומכרו ~יקרי לא ממכירתו אחדאבר

 ~ו~
 נממי ~אי שור דשם אל~א

אחס~
 אם רק

 החס~
 ממנו

~~ 
 ~יק~י לחם שם ה"נ , כולו נקרא לא

 '. פרוסהגם
 א~

 אם
 מכמו~ נפח~

 לחם שם נקרא לא א~ שהיה
 , לשנים לבצעו א"א גדולה פרוסה לפניו בא אפילו אלא עודולא
 ו~כרו א' ברגל קיטעת לגונב ודמי לחמו נחסרד~בר

 חו~
 מרגל

 ה~וס' כתבו ~פיר ומש"ה פטור דג~כהשני
 בב~כו~

 שם
 דבשב~

 נכון
להחמיר

 ולבר~
 קודם

 שיח~ו~
 כיון הברכה ~תכלה קודם יבצע שלא

 וכ~ו לחם מקרי לא תו קו~ם יבצע ואם שלם לפנינו באד~חם
 ב' על לב~וע מצי שפיר שלם לחם לו שאין מי אבלשבארנו

 שתי להביא לד~דק יש לפניו המביא ודאי ו~ה מ~נה לחםלקיים פרו~י~

פרוסו~
 שיפרוס ולא

 המבר~
 ~צ~ל ח"ז ב~עו~ת דייקת ~ד ו~ן . לעצמו

 ~תי מצא מאשר אלא לפניו ~ב פרסלא
 פרו~ו~

 לו נתן
שפיר ובכה"~

 לח~ מיק~
 ועפו"~ ' משנה לחם בהם לקיים

 ש~חצים ~ה ניחא
 ההגדה לפניהמ~ה

 דוק~
 לא~ול לפניו בא יהא שלא כדי

 לחם י~ים לאוכשי~רוס בשלמו~
 לכ~ מש~

 ~שבא ואח"כ ההגדה לפני מחצים
 נמצאל~כול

 שה~
 ~"ל להרא"ש ואפילו פרוסה

 דממצרי~
 עכ"פ מצות ג'

הלא
 הממ~ה לחצות ~יקנו ~ה ומפני . ~תים אלא לו ~אין למי ~~~ ~

 : ההגדה קו~ם~מיד
~~י

~~~ 
~~~~~ ~~~ 

~~~ 
~~~~ 
 י

 ~~~ג~~
 ו~ו'

 י ~~~~~~~~~ ~~"~
 חבי~י מע~כ העיראשר

 בדע~
 רם"א ~םי' או"ח השו"ע

ס"ד~
 קבלת דאחר

 שב~
 חמיר וא"כ ~ומנין ואין מערבין און

 ד~"ל ל~ה"ג וא"כ ' יב) (ס"ק המג"א שכתב כמו מבי~"שיו~ר

 נרו~דהדלק~
 הוא

 שב~ קבל~
 ~הובא

 בשו"~
 .~י'

 רס~
 מו~רח ס"י)

 דתנן האלפרש
 חשיכ~ ס~

 כו' מדליקין אין חשיכה אינה ~פק
 דלאחר הנרות א~ הדליק לא אם היינו החמין א~ וטומניןומערבין
 דהואהדלקה

 קבל~
 בשבת שם הגמ' קושית א~לא וא"כ ' א~ור שבת

 עם ע"ש לו~ר אדם צריך שג"ד ק~ני א~יפא מרישא אמתני~ין(~"ד.)
 סא"ח ם"ח ד~תני ו~א מערבין ~ין סא"ח ס"ח הא ~ח דוקאחשכה
מערב

~  ולה~ 
 דשו"ע דינא

 וד~
 קודם מבע"י לערב הה~רח

 דהמדליק ~ון ב~שא ומ~~ההדלקה
 צרי~

 ל~רב
 מקוד~

 בםיפא אבל
מיירי

~~ 
 בא~ת , חשי~ה ב~~ק א~ לערב מו~ר להכי ש~ליק

לכאורה
 ~ו~

 ל~י יישב ומ~~כ , היא חמורה
 דב~

 (םי' בשאילתות
~ב

 או~
 דדין בס"ד ובכ~מ ק~) ובםי' ~,

 שב~ קבל~
 ב~ו~~ת תליא

 שאין~מ~ד
 לשב~ ~וספ~

 ד) (דף בר"ה וה~וס' ק~ה מהני לא
 שאין ~ו ממשנה~וכיחו

 ~וספ~
 אחר גס לערב ~רי וא~כ לשבת

 ברישא דמדתני לםיפא ~רי~א ה~מרא ה~ה ושפיר ,הדלקה
 אסור דאח"כ משום ע"כ ~יערבו ~שיכה עםלומר צ~י~

 ~שו~
 , ח~יכה

אבל ~ תוספת בדין תליא דקבלה ~ו לסברא מסייעני להיות מ~"כוכ~ור ~ לערב ~ותר ג"כ בס~ח דאף תני והדר כאמור הדל~ה משוםולא
 בא~~
~י' ו~הע"~ ' הרמב"ן מתורת אלא ' הוא מדידי לאו ~~ברא ~ו
 או~ קס~

 ב)
 הארכ~

 והראי~י ב~ה
 שית~

 שלא הוא
 בעיריבין מה~וס, נראה וה~י אמוחא, לה ~חא בעצמו שהר~"ןא~ג תממו~

(ד~
 אתם אי בד~ה מא.)

 אי ~פילו מהני מבע~י תעני~ ד~ל~
 ש~יןנימא

 ל~עני~ ~וס~~
 מ"מ ע~ש

 ה~כמו~
 ד~א קדמאי גאוני

 : ת~יאבהא

~ ~
 ב~~ר

 הישו~
 שהעלה

 מע"~
 ~רי לפי עולה אינו

 דהוכח~י ב~לת~)(פ' ~ה~
 ~ה~ ש~

 דבה"ג דינא
 ~~~ו~



~"~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
דם"ל

 הו~ נרו~ דהד~~
 למדו ~"ש

 מה~
 ~שבת מדקאמר דעולא

~~ ~ ~  ~  ~  ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ~~יעה דלאחר תני ו~~"ה ~בת ~בלת הנר הדלקת ~אין ~"לדבר"י
 ל~לו~ כדי ~וההשלי~ית

 כהר"ן ולא הרממב''ן וכמ''ש , ק~ן דג
~יישב

 בדוח~
 נמצא ~~ן דג לצלות מדמותר ~~מע ~דבר ד~שטות

שאי~
 הדלק~

 מד~ו~א הוא הילפי~א ועיקר בממלאכה אוםר הנר
 ~בואר וה~עם הייצא ברוב ~ידליק צריךה~דליק דא~

 ב~י~
 שמא פ"א

יכבה
 וידלי~

 דלא ני~א ו~י א~"כ
 הו~

 איכ~ת מאי ~ ~בת קבלת במה
 א~"כלן,

 דבהדלק~
 ומשנתנו ~בת. מקבל הוי

 ד~~ל~
 ~בגד

 (~~~~פלה
 ממ~יישב~ כח:~

 קבלת הוא הנר והדלקת ' ד~ולא א~יבא
 הנרות את ממ~ליקין אין ח~כה ~ינה ~~ק חשכה ~~ק דתנן ו~א~בת
 דבזמן התום' ממוכיחד~~ה

 ~ו~~~
 וכבר , להדליק מותר

 דיוקא ע"פ והוכחתי בס"ד) ח אות קיב ~סי' ב~אלתותבארוכה באר~
 שביאר~י כמו אתי ולמעט ל~ק~ין שבתון דכתיב היכא דכלדקראי

 ~משכן ב~עשה שבתון נמי ~תיב שבת וגבי נד) (םי' ב~"דבשאלתית

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  מצוה במ~וםה~וספת ~~י~~י~~~~~~~
 דש~

 מהג~רא נמי מוכח וכן תוספת, ~יכא
 (דףדר"ה

 ד~
 מ~שבתו ישמעאל לר' דרשינן

 שבת~~
 תוס~ת לרבות

~ ~ ~ ~~  ~  .~י~~ 
~ ' ~ ~ ~ ~  

 תוספת תנא להאי ליה דלית מדמדליקין ~מ~ניתין ~התו~'הוכ~ת אמ~ ול~"~ י ~ותר ממצוה ~דבמ~ום ~~וספת ~~ו~ר הואהממיעוט

שב~
 (דף ב~בת כמבואר מצוה היא הדל~ה דהא

 כה:~
 אומר ואני י

ממנו~
 ליה דאית למאן אף א"כ ~יא דמצוה ו~יון היא

 תו~פ~
 מ"מ

 סובר דמשנתנו דתנא ובאממת 'ממיתר
 דו~

 שהו~חנו כמי תוספת
 לא ~~דליקין ~מהךל~יל

 מוכ~
 מדי~קא ~וס~תי ממה ויותר י מידי

 דבר ה~מק בחיבורודממשניות
 והרח"~

 ג) ~קרא (כג ויקרא ב~~ר
 מ~שב הנני ובזה , שרי מצוה ורק תום~ת בזמן אסור ~בותיןד~~י'
 במלאכה דא~יר שבת תוס~ת דבמ~ן מ~') (דף בכתובות דאי~א~א

 על ות~מוד בכ"מ דיק ממצוה שהוא משום והי~ו אשה לי~או:מו~~

~~~~~~~י~~י~~~~~
 למקומה ~קושיא וחומרת תליא בהא דהא ~בלה דמהני דם"לג"כ

~ 

~~~~
 שי~ת יתיישב וגם בפשיטות ה~ושיא ~ישב נוכל ה~יון א~ר

 לד) (דף דשבת ממתניתין להוכיח יש דלכאורה י~ראשוגים
 דהתנא נימא דאי שבת קבלת היא נרות דהדלקת והשאלתות כבה"גדלא
 א"כ כבה"גיס~ור

 ת~ האי~
 בסי~א

 דס~~
 מדליקין אין כו' ח~יכה

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

.~~~~~.~ 
 א~ר אדם אבל ~ופרו להצניע ביהכ"נ לחמן שיעור חכמים מדנתנוס~"ב
 אך לדחות דיש וכתב ההוכחה סותר בעצמו דהמרדכי ואףאסור
 שוכנסו עד ה~רובים יכנסו לא ראשונה דבתקיעה מהא להוכיחנוכל

 הר~וקים דצריכים ע"כ החשד מפניהרחוקים
 לק~

 שבת עלי~ם
 ש~ק~ליםב~עה

 עליה~
 איכא ~שד מאי דאל~כ ה~ו~ס

 אפי~
 אם

 ~וד עליהם קבלו לא שמא ה~יעה אחר מלאכהעשו
 שבית~

 ממלאכה

 ע"~~ל~
 ~~ן מבואר וכן לשיעורין דרבנן ~יעורי לתת ~וכל דלא

~~~
 ~~~~~~~~'~י~~י~~~

.~~ 
 , בהדלקה שבת ו~בלומקודם ~~ו~~~~~

 א''~
 משום ואו , לערב מותר האיך

 ~ר נמשך הוא דבע~כ כיון מהני מאי עדיין לאהדליקד~א
 הציבו~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 קשה י~י' שלא ובכדי , בה"ג ~~~ת דלא~מ:ת~~ן
 לבה"~

 ממ~תין

~~
 ~כ דינא ~ך ~ה"ג ם~ל דלא לומר צר~ינן

 בש~~
 ד~ר

 ה~ן במקור וב~מת י לערב אסור ש~תקבלת
 שהו~

 שבת המ~~י
 והביא לה~מין דאםור אלא מערבין דאין הא ליתא רצו) םי'(פ~ב

~ו~פתא
 םוכ~

 דלא~ר
 ~יע~

 ~' ~חרונה
~  

 מ~מינו א~ו שבידו

 מניחואלא
~'~~~ 

 וג~
 שוהי~ תמוה ~~כ הדין מה

 ~ב~
 ~מו שבת

 ~און ע"מ ת~מה וכבר ,מביה''ש
 ח~~

 : יא) (סי' בשו"ת צבי

~~~~~
 שהוא מיחם דדוקא התו~~תא מ~רש הייתידממ~ת~ינא

 הטמנה אבל ~בת מלצורךג~ול
 דלצור~

 דהא ונראה , הגמ' מ~וגית הרבה ~ממוה מערבין דאין מיהאהא שרי ודאי שבת
 ד~~ור תחומין ~ירו~י היינו מערביןדאין

 ביה"~
 ~בלת אחר ו~"ה

שב~
 ואי מצוה במקום א~י' משמע ש~' ה~ג"א לשון משמע והכי ,
 לחמור דמצוה יג) ~עיף ש~ו (בםי' וכמ"ש ממצוה היינו ~צרותעירובי
 ~ירוב ויש תח~מין בעירובי אלא השמשות בבין גמרו ולא ע''חאחר
 בשם סק"א) תטו (~י' המג"א כמ"ש הר~ות לדבר ~~ערביןברגל
 אבל ~ק"י) עה (סי' הע"ש ב~יבורי בס"ד במה מ~"כ ועי'ה~"י
 הנר הדלקת אחר דשרי פשי~א חצרותעירובי

 לבה"~
, 

 ו~לו הדליקו כבר והציבור להדליק שא~ור דאף מתניתיןמיושב שפי~ ול~"~
 נוכל דלא ל~י~א מרישא הגמ' הקשה ושפיר לערב ממותר מ"מ~בת
 ~הדלקה מ~ני דרישא משום ה~עםלומר

 מוכר~
 לערב

 קוד~
 וסיפא

 בדלאמו'רי
 ~לי~

 , בפשי~ות מע"כ קושית מיושב ומ~ילא , כמבואר הדליק לא שהואמה ~ידי מהני לא לערב א~ור דבהדליק נימא דאו
וכד

 נדיי~
 ולא ברכו עניית אחר בלישנא דדייק דהשו"ע בלישנא

 שבת קבלת ד~חר~תמא כת~
 אע"~

 וכו~ מערבין אין הוא יום שעדיון
 , ברכו עניית אחר בלישנא השו"ע דייק דבמכווןא~"כ

 דדוק~
 אחר

 ברכועניית
 דהתח~

 ~~ושת עליו ומ~בל שבת של ת~לה להתפלל
 ,שבת

 לכ~
 הוא מה לדין דהמקור לומר ונוכל מ~בון אין

 ~ה~
 דרב

 שלדצלי
 שב~

 אין לי~ ואמר ~לת מי ירמי' ר' וא"ל ~בת בערב
 שבת של ערבית ת~לת עבור בתפלתו לצאת דרוצה וכיוןבדילנא
 ד~דוק וגס , ~בלה בלא מביה"ש וחמור ממלאכה לבדול צריך~~כ
 ידי על שבת בקבלת א~ל , חצרות ~רוביאפי' לערב אסור ודאי ובכה"ג התפלל הציבור שגם משמע ברכועניית

 ה~לק~
 מודה נרות

~בואר וכן ממתניתין וכד~וכח לערב מו~ר הדלקה אחר דאף הש"ע~ם
 בשל~

 (שבת הגבורים
 ספ"ב~

 ~בת קבלת ב~ן בהדיא דמחלק
 קבלת ובין בר~ו ענייתע"ו

 שב~
 לו~ר רוצה ובאמת הנרי הדלקת ע~י

 שבת בקבלת משא"כ הרוב אחר הולך המיעוט אין הנרדבהדלקת
 ~יחיד ברכו ענייתע~י

 נמש~
 לש~ת סתי~ה שום וליכא אחרי~ם

 במקום מיירו דמתניתין מהמתניתיןה~ו"~
 שאי~

 במקום או ציבור שם
 במתני~ין כמבו~ר ה~ן ושם בע~ש להתפלל מקדימיןש~ין

 וכד~ח~
 דע~ת תחומין עירובי ובין ~צרות עירובי ביןהגמ'

 דו~

 עם
 בס~ק אףוע~ח חשיכ~

 חשיכ~
 ומיושב

 כמ~ במ~
 קושיות

 ~ ~אחרוני~
 דדבי~הו הא ליישב הר"ן ב~"כ ל~וםיף הנני הענין במה~~~~~~

.~

~~~~~~~~~~ 

 דהאשהלוממר
 הית~

 לדברינו ~ל י ב~לה שאלת בלא הסברא מן מחדשת
מבואר

 שראת~
 ~~לה את

 תו~פת בממן תפילין מנח דהוי יוסף ~
 מלאכת ושארי תוס~ת דליכא הוכחנו מצוהדבמקום

 ~ו~
 עו~ה ~ה

 א"צ מצוה שהוא ~~כ נר ~הדלקת וכסבורה ~וספתבממן
 ו~~ להוסי~

 אואסור ביה~ש ~ו~א במתניתין כמבואר הדין הוא הכי ובאמת י מאחרתהיתה
 השו~~ לדע~

 ~ל~שבת מעריב הת~לל ד~קהל דהיכא
 והיתה , מותר ובלא"האסור ~

 ~בו~
 ~ש~ר הוא הנר הד~ת דגם

מצות
 שבתור~

 רב לה ואמר שבת תו~פת בהם שאין
 יוס~

 א~ר מ~~ם אבל שרי תום~תד~צד ד~י
~ 

 ~מוד ימיש דלא מהא ל~קדים
 ד~ת על ויע~י~ו בתורתו ~ינינו יאיר וד~ , כג:) (דף שבת עויןהענן

 ~הראשונים
~~~

 קבלת אחר אם ב~ה דעות שתי ~~ג) (בםי' ראיתי~תבי
שבת

 מות~
 ל~רב

 ע~~
 אף או אסור ~"ת ודוקא

 ע"~
 ~ם , ש~ויא ~ד כמש~כולא ~סור

 ה~~~
 ~~~לא מע"כ ~קושית ה~ה

למה
 ל~

 הקדיס
 ה~~~

 להקשות
 ב~

 ה~~ן
 וא~

 דנוכל ~~כ הבין
 קושית שם מ~ו~ב דברינו ולפי בע"ת~~ש

 ~~א דאי ~~~~
 להיות צריך , ~ר הדלקת ~שוםשבת ד~~

~~ 
 ה~ק לא אם

~ ~י~
 שהוכחנו ו~ו אםור

 לע~
 ~יירי דרישא נו~י ואי

 לאבםתס ~ב~ ב~ב~
 ~~ דצ~~ ל~~ ע~~ ~~

 כיון לומר
 דברי~ו ול~י ' וכמו~ן~בת בקב~ דתל~

~ 
 ~~וק

~ 
 ~בת ~לת

 ב~ בע~
ב~



~ ~

~ ~ ~ ~~

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ין
 קבל~

 רפ"א דב~י' הא נמי ~יו~ב יהיה ~ת~א ~בת
 פס~

 המחבר
 הביא ולא ד~הכחד

 הי~
 וב~י' שמותר ~אומר

 ~בי~ שצ"~
 שתי

 : נכין על הכל ומיושב .~דעות
 ~~~י~ ~~~~ ~~י ~~~~י ~ו~'~ו~ו~ו

~ 

 ו~ו'~~~ו~~ג
 ~ו~~"~

 ~~~~~~~~~י~ ~~~~
 ג~י
~ 

~~~
 הרשב"א בשם פא) ע"מ (במס' הר"ן במש"כ ~~"ל~עיר
 ה~ס ד~יתא האליישב

 דלכ~
 גסה בה~ה למכור א~ור

 מח~ר מ~ום דאיכא נםיוני ~~י~ל~ו"~
 דהולכ~

 ק~~ר ולא ~חמתי'
 ולא בחצר אלא לה ~נ~י דלא ~~ום היינו ~הממתו ש~י~תממשים
 בכל אי~א מח~ר ל~נין אבל בה~~ו שביתת ל~נין מלאכהממי~רי
 ~י בפ' דשבת ~~וגיא ע"מ הר"ן י~~שה 'דהו

 שהחשי~
 ה~ם דהרי

~אמ~
 הגמ'

 בפירו~
 היכא אלא אינו מת~ר דאיסור

 דעבד~
 הבהמה

~~יר~
 כשהיא עלי' מניחו ראב~א אמר התם וכדא~רינן והנחה

 מהלכ~

וה~

 ולהטיל מים להטיל פורתא ~יימי דלא א"א
 גללי~

 ~ל~א כו'
 שכן וכיון מ~ש דידיה דומיא בכה"ג אלא ד~חמר אלאו מ~ייבדלא
 היחיד ב~ות והנחה ע~ירה עניןממאי

 ומתר~
 ד~נםה דכיון הר~ן שם

 הא מע"כ וה~ה , ע"ש בהמתו מ~רי ולא מ~ות קציצת אחראי~ה
 על הק~ה בעצמוהרשב"א

 הר~ב"~
 ד~י ש~~ק ה"ז) ~"ב שבת (בה'

 בדר~~החשי~
 בהמה עמו והיתה נכרי עמו היה ולא מעות ובידו

 ע~ירה לא שם תהיה שלא ובאופן מהל~ת כשהיא עליה~ניחו
 ול~

הנח~
 כ"מ ב~ול להנהיגה ליה וא~ור הרמב~ם ו~יים

 שהכי~
 עליו

 ~ניתו שאינו כיון הא הרשב"א הק' וע"מ ב~בת ~חמר יהיה שלאכדי
 ש~ כדאמרינן ~וד מחמר אינו מהלכת ש~הא ~דעליה

 כל בשבת
שבע~~ו

 חיי~
 לכ~חלה אף מותר ובחמור אסור אבל פ~ור בחבירו

 קשה נ~י לדידיה הא לעצמו הרשב"א ליק~יוא"כ
 ה~

 דהוא ~שיא
 ~סור ~~ר ואפ"ה והנחה עקירה דליכא בחצר דאף ~~רב~צ~ו
 מותר בחמורו אםור אבל פטור בחבירו דכל מהגמ~ לדידי' ~םו~שה
 כמו וניי~ב נרתוקואם

 שמ~ר~
 דהיכא דאף במ"מ שס ה~גיד הרב

דאי~
 , א~ור מ~ש מנהיגה כשהוא מ"מ והנחה עקירה עושה הבה~ה

 מו~ר מהלכת דהיא דבכה''ג עלי' להטעין רק מהו ~ם דמתירוהג~'
 וממנ~פ הרמב"ם על הקשה מאי א"כ בכה"ג אף אסור להנ~יגהאבל

 ד~רי תורף מהו לדידי~~ה
 מע"~

 : ~י

~~~~
 , בעצמו מע~ה מי~רי דמחמר הר~ב"ם על הה"מתשובת
 והנחה עקירה דליכא היכא אף וממש"ה מחמר הואשהרי

 בזה , מחמר הוא אםאםור
 הישו~

 מתיישב אינו
 פ~

 הרשב"א
 מה"ת איםור דאי~א היינו ברה"י אף חייב דמח~ר ס"ל הר~ב"א~הרי
 לעו"ג בהמה מ~ירת גס מה משום שגזרו~ד

 קשה וד~י וע"~
 נושא אם בעצמו דהוא ב~צמו מנושא יותר ~ח~רחמור האי~

 ח~צי~
 ~מקום

ל~~ו~
 שבת כדאיתא פטור כולו היום כל א~י'

 (ד~
 קשה תו , ה:)

 ~יכא אף בכ"ד חייב דמחמר שכ' יהרשב~אעל
 דל~

 מל~כה נקרא

דניחי~
 הא חייב מח~ר ואפ~ה לה

 בפירו~
 בפ~חים אי~א

 (ד~
 סו)

 דהרשב~א טעמא ודאי אלא פטור מלאכה מי~רי דלא יד כלאחרדמ~מר
 דוקא הוצאה בא'סור ~עינן דהא , ב~חמר ליתא רשויות~~ילוק
 כדא'תא מדבר מדגלי די"ל הואברה~ר

 בר"~
 שאינו ד~א וכן המורק

 מדגלי נ"ל לא בהמתו אחר דמח~ר לאו מ~א"כ ברה"ר אלאחייב
 ב~בת ~לה מומהרין בהמתו אחרי ל~~ר דאורחי' היכא וכלמדבר
 ~וי והנחה ע~ירה עבידא בדלא מ~א~כ כדרכו במחמר כ"מאבל
 ~ב~מה על משא דהוצאת אורחי' דל~ו יד כלא~רכמו

 בכ~
 ופ~ור

 ו~~ממה''~
 כלא~ר דדמי דבכה"ג וס"ל הרמ~"ם על הרשב"א ~ליג

 ה~~יא כמש~עות בקול ד~נהיגה הי~א ~פי' ל~~חלה אף ממותריד
 במהלכת משנו וע"מ כו' ~חמר והלא דמקשה שה~~יך מי ~'דריש
 , הרשב"א ד~ת עיקר ~הו כו' וכדר"פ והנחה ~קירה עבידאדלא
 ~שות באימה ~י' בכ"ד איכא מ~מר ~לענין ה~ב"א ~~"כנ~צא

שהי~
 ~ר~ן ל~ני נזדמן ~ופר ד~עות אומר היי~י דמסת~ינא ולולא ,
ב~ברי

 הרש~~
 ~אין במקום ~י' בחורבה ~לא לה מג~י דלא וצ"ל .

 ' ~צוייןא~ם ב~
 וה~

 ב~בת ה~וס' כ~ש רה"ר דהו כל ~מ~רי ככר~לית

~ד~
 בשדה ב~מ~ו ~חר דמ~מר אור~א וז~ו ~~רושל~ו ב~ם ו')

 וכדו~~

 בו ~ין ~רה~יאבל
 משו~

 מחמר
 כ"~

 דב~נו
 דע~ ~ישו~

 ~ ~רשב~א

~~~
 רבי דברים עוד יושב שאלתו ע"י כו לבבו רחש נ"י מע"כ

הער~
 הנני ע"כ

 להוסי~
 ~ הענין בזה

~~~
 והנחה ע~ירה הבהמה ~בידא היכ~דלא דאף הר~ב~ם פסק

 א~ור מ~מתו הול~ת א~אפ~
 צרי~

 קוש~ת דב~מת ישוב
 הסוגיא שיטת לע~ר מ~פיק אינו ליישב הה"מ ו~ש~כ חזקההרשב"א
דמשמע

 ד~~ בהד~
 מותר בבהמתו למחמר

 א~
 פםק באמת

 הגמ' ד~אמר הנ"ל דפ~חים הגמרא מ~וגיתמוכרח הר~ב"~
 מח~

 כלא~ר
 בבהמתו פטור דבחבירו דכל אמרינן ולא איכא מדרבנן איסוראיד

 , כדר"פמותר
 איבר~

 בבהמתו שאמרו דמה וש"פ בעה~ת רבותינו דעת
 אלא אינומותר

 ~שו~
 שהרי אסור ודאי ב~מ א~ל , כי~ו אבידת

 נכרי יש אם הא החמור על מניחו נכרי עמו און אם תנןמש"ה
 מזה וי~תר , והנחה עקירה הבהמה עבידא דלא בכה"ג אפי'אסור
 יח) (דף בשבת לב"ש כלים שביתת דאפילו התו~'דעת

 דא~ו~
 מה"ת

 מר ולימא בד"ה בתוס' שם מבואר והכי אםור דרבנן איסוראפי'
 שביתת משום קורה ~עינת ב"ש א~רי לא אמאי תקשה לא יוםףולרב
 כ~שו~ו יישבו ולא ממילא אתי ד~םכלים

 משו~
 ~ורה ד~עינת

 כדאי' דרבנן איסור אלאאינו
 י~~ (ד~

 איסור דאפי' להו פשי~א אלא
 הגמ' קאמר לא דמש"ה ל~מר ~~~ל לדידהו וא"כ , א~ורדרבנן

 שםב~סחים
 ה~ע~

 באבידת דו~א דלדידהו מותר דבבהמתו משום
 דעת אבל , אסור מה בלא אבלכי~ו

 הרמב"~
 אפי' שבבהמתו ד~ל

 ולא כייל דכללא דר"פ מומרא משמעות וה~י הדחק בשעתשלא
 דיש הי~א חמורו על כיסו להניח דאםור והא , כלל בכי~ומיירי
 (פ"כ בה"ש הרמב"ם בלשון כמבואר עצמה בפני גמרה היאעו"ג
 וגמירתה"ג)

 חכמי~
 אין אם אלא חמורו ע"ג כי~ו יניח שלא היא

 דאיתא הא ה~י רבינו ומ~רש , עו"געמו
 מי אף ימ) (דף ש~

לו ~החשי~
 בדר~

 גמרו ביום בו לנ~רו כיסו נותן
 ~חות מ~ל~ל ~א פי' ורש"י'

 משום היינו , כמ~~עו החמור על מניחו ואינו ~י' ולא , מד"אפ~ות
 המשנה כמשמעות ~פרש הרמב"ם אבל וכמש"כ דאסור פשי~אמה

 דבלא דבר מי"ח גזרה דהוא א~רו וע"מ , וע~"ג בחמורודמיירי
 ע~ירה עביד דלא היכא ה~מור על ליתן מותר הי' כיסואיבוד
 יהא לא ~מא חיישינן ממונו על בהול דאדם משום אבלוהנחה

 הי~א גמרו משו~הכראוי נזה~
 די~

 הא , החמור על יתן לא נכרי עמו
 איסור על ~~ם פה) (דף בביצה דאי~א מהא מוכח והכי , שריבל"~
 שמא משום הבהמה עלרכי~ה

 ממ~~ י~תו~
 כמשמעו ~מרי ולא

 והובא בירוש' באמת שאמרו וכמו בהמתו~ שביתתמשום
 דש"ס ~שוםאלא ברא"~

 די~

 בבהמ~ו שרי א"ע נושא דהחי דכיון ס"ל
 בישוב יג) ס~ק רמו ~י' המג"א מ~"כ ועיין , כלל שבותוליכא
 מיהא שבות מ"מ א"ע נושא דהחי דאע"ג כמשמען והדבריםהירושל'
 ס"ל דילן וש~ס ,איכא

 כדר"~
 דפ~ור דהיכא

 בבהמ~ ~
 לג~רי מותר

 ~מא אמרומש~ה
 יחתו~

 דקאמר ~ר~ב~ם שיטת שכן ואתר י ~מורה
 ~מא משוםנמי

 יח~~
 ע~כ בהמתו שביתת משום ולא ~מורה

 מהגמרא קשה וא"כ לגמרי מותר דבבה~תו דילן כש"ס דםוברמשום
 משני לא דלמהדפ~חים

 הת~
 דב~חמר אע"כ דר~פ ~שום מותר דלה~י

 הגמרה דעיקר ~פירש"י ~פרש אם ואפי' בבהמתו מקרי ולא כןאינו
 דא~ילו ~ר~ב~ם דעת ל~י ג"כ ~~א ~חות ~ות י~ל~לנודלא
 ~~~א אסור בכיס~ ומ~מ מ~א פחות פחות שרי~~י~ה

 יה~ע ר' דברי פי~ ~הו ו~ראה , בכ~ג משלא יותר במה~חמירו דבכי~
 : האסור את וה~ירו המותר את ~אםרו היינו סאה מחקו ביום~ו

~~~~
 הקשו והר"ן ה~ב"א

 בסוגי~
 בה~תו שביתת משום לן תיפיק מחמר והרי הגמראהקשה אמא~ ~י~:) ~דף שם ~בת

 בבהמתו אלא אינו בה~תו דשביתתויישבו
 ואפ~ ממ~

 דמש~~נו
 , עו"ג ~ה~ת אף חייב במחמר אבל עו~ג בבהמת~יירי

 ,~ה ולכ~ר~
 האי~

 (דף בפסחים הגמ' יפרנסו
~~ 

 מחמר, ו~י דמקשה ש~
 מקשהו~א

 מ~בית~
 שלו הטלה וד~י ~תם והרי בהמתו

 ומוכ~
 לה~דישו

 וצ"ללפסח,
 דר~ דכ~

 סוגית
 ה~מר~

 בחד ד~קשה
 ~שנ~

 ד~ק"א
ומ~ו~

 ע"מ ר"ן וע' , הכי ב~סחים גם נקט ד~בת םוגיא
~~) ~~~ 

. 
 משמע ~וכן ב~המתו אלא אינו ד~חמר ס"ל הרמב~סאבל

 בהמתו אחר ה~ח~רדהש"ס ~שנ~
 ~נ~ (~ ~שב~

, 
 ול~

 המחמר ~א~ר
אחר

 בה~ה~
אלא ~חד' ~~מר בהמתו ש~יתת איסורים ~ני ~ייל שהרי
 דשבי~

 בהמתו
 אי~

 הבא ~או ~לא
 מכל~

 ~ה
 ו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 מיתת ל~זהרת שניתן משום עלה לו~ין שאין אלא גממור לאוהוא
 אבלב''ד

 ממ"~
 הבא מל~ו ~רבה ח~ור הוא

 ~כל~
 ומדלא ' עשה

 ומח~ר בשלו דוקא ב~~תו דשביתת דינא בהךחילק
 א~

 אחרים בשל
 ס"ל אלא ב~לו דו~א במחממר ואף , תרווייהו גבי דינא דחדע~כ

 ~יפוק מחמר והלא דנ~ט בהא הראשונים קו~ית בישובלהרמב''ס
 באו~ן דמיירי לוממר דנוכל לק"מ דלדידיה בהמ~ו שביתת משיםלן

 וכה"ג במהלכת ע"ג דממניח וכגון והנחה ע~ירה עבידדלא
 שי~ת דביארנו מה ל~י לגממרי ממיתרבבהממ~ו

 הרממב"~
 ~שום אבל

מ~ממר

 א~
 כו' מ~מר והא ל~גממ' ~~ה ודאי ממזה א~ור בכ~'יג

 מ~י הוי דר"~. ממהא הגממ' ידע דלא עד שהחשיך דממיוב~וגיא
ל~ק~ות

 מ~בי~~
 כך אלא ב~ממ~ו

 דר~
 ב~ד דממקשה הש''ם סיגית

לישנא
 דממ~י~

 ' הכי בש~ת גם נקיט דפם~ים סוייא ומשום א~ר
 ~ממחמר ממהא ~גממ' ~~שה דלכך לימר נוכלוב~שי~ית

 ו~
 ~שום

שבית~
 מ"ד דלחד ' חמיר ד~~מר בה~תו

 בשב~
 גם אוכא שם

 עשה מכלל הבא לאי אלא אינו ' בהמ~ו ~בי~ת ממשא''כסקילה
 אין בדרך ~מהלך ~~~ורובאממת

 ~כר~
 לילך מעצממו דגם לחמ~

 ממני י~הולא
 אור~

 מחממ~ והלא הגמ' ק~~~ ש~יר בטלה ובשלמא
 הממ~ניית ו~~י' קשה ~ממור גבי בשבת אבל מ~מר בלי להיותדא''א

להרממב"~
 מו ב~'

 שהחשי~
 משמ~

 לירי אתי מח:.ר והלא דממ~רש
 לא דלהכי מיושב וממילא א~ור וזה~חממר

 מקש~
 לן תי~יק ~גמרא

 לתלית א~~ר הוי ב~ממ~ו שבי~ת ממ~ום דאלו ב~מתו ~ביתת~שים
 אםרו יחמר ~לא ~די אבל יד כלאחר שיהא באופן החממורעל

 אבל , יחמר דלא יזהר ובוה והנ~ה עקירה עביד דלא הג~'ו~~נ' '
 ~~י , אםור ודאי בקיל להנהיגה דהיינול~~~

 ~י~~
 : הרמב"ם

 ~~~~~~~~(~י~~~~~'נווהרממ~

 בהא

 יי~~~ד~~~~

 .~ ~~~~~~~~י~~

 ~~~ו~~~

 ממ~י~ כר"י ~~ק כאןממכ"מ
 כוותיה' קאי איש~יא דרב

 והתוס'
 לו~ר ה~רח שאין משום שם ו~יר~ו ~רבה ~~~ו וה~תא ד''השם

ד~"~
 : רנ"ב) ~י' ב~ו"ע הדעות ~תי והובאו , כוו~יה ק~י
~~~~~~~ן

~ ו~~~~ש~~~~י~~~ ~  ~~ ~~~ ~~~ 
 דר' כדריב"ח הטעם מתיי~ב כו' הבד בית קורת שטי~ניןו~יין

 מ~ת~~ך לגיממרן מותר ממבע"י ש~ם~ו דהיכא היא~ישממעאל
 כ~~" או ע"ש ל~תחילה מותר מעצממן ~יצאודהיכא

~' 
 דבש ד~לות

 דר~''ח הכרח ואין ,כי'
 ור~

 כרבה ~"ל
 ול~

 לרב גם שהרי כר"י

יו~~
 מותר הוא דמדרבנן בכה"ג ממכ"מ כלים ~ביתת ממשים ~ם''ל

 בקושיא הגמרא קאמר אממאי קשה וא"כ יוסף ל~~ אף יי~בווש~יר
ד

 ממ"~ ~~
 משום דב"ש ד~עמא מצינו והיכן ב"ש בהו דגזרי דבכולהו

 שבי~ת ממ~ים ולא~זי~ה
 ו~''~ כלי~

 לא דרבה ~"ל דהגמ' מיכח
 כ~בם''ל

 יי~~
 ולימא בד"ה התוס' וכמש"כ דב"ש ~~ממא ב~יקר

וא~"~
 בט~~א כלל דבר לא דרבה

 דב"~
 ~אמר ~תמא דרבה

ט~~
 הגמ' הוכיח ממכ"מ ב"ש נז~ר לא ובברייתא הברייתא ~ל

 ~~ממא ג~כ דם"ל איתא דאי ~הכי
 משו~ דב''~

 הוי כלים שביתת
 אממר ולא ~ב"ש ~ברייתא~מו~ים

 משו~ ~ע~
 , כלל קול ה~~עת

אל~
 הברייתא לאוקמי א"כ וא'~א , גזירה ממשים דב"ש ס"ל ודאי
כב"ש

 דא"~
 כו' מים ~ותקין אמאי

 דג~
 מש"ה גזירה איכא שם

 דרב ~וכרח שכן ואחר ' קול השמעת משוס הוא ו~'פא כב"המותי
 הברייתא מפרש ע"כ ב"ש כלים שביתת ~נא ממאן ד~א~מראו~~יא
כרב

 יוס~
 ומשוס כב"ה להברייתא מוקי דמכ"מ כמש"כ לומר ~א"א

 דיסבור ~אן דאף הכי לומר דא~שר איתא דאי כרבה ~קולה~מעת
 השמעת ו~שוס ~ב"ה הבריי~א לאו~מי יכול לב''ש ~י~ש~י~ת
 דב"ש עעמא ליה לית דרבה מנ"ל ~~י~יא י~אר ~~ול

 מ~רש ומ"מ ד~"ש בטעמא הכי ס"ל ג"כ רבה ד~מא כלים~בי~ת משו~
 כולהו שנא ~אי הגמ' מקשה מאי הכי נימא ואי לב~ה גםהברייתא
 וא"כ אאל"כ אלא שהוכחנו וכמו רבנןדגז~י

 מוכר~
 כרב דר"א

 הר~ב"ם פסק ומש"ה ס"ליוסף
 כר~

 דלב"ש ס"ל התוס' אבל יוסף

 איסו~ג~
 טעינת ורק בכלים אסור דרבנן

 דהוי ~שום שרי קור~
 ~כל ~~י~ילא

 הנ~
 א"כ דמתניתין

 דריב"~
 כר' דמוק~י ו~"א

 דלרב יוםף ד~ב הא ~ו לית ע"כ דבש דחלות אל~זר ו~'ישמ~~ל
 מוק~י אלא א~ור להיות צרוך כלים שביתת משום דה~עםיו~ף
 דב"ש~~א

 משו~
 ~כ ליה לית דרבה הכרח אין ולפ~ז גזירה

 בטע~א יו~ףכרב
 דב"~
 לב"ה אפילו הברייתא מפרש ומכ"מ ,

משום
 ה~מע~

 דרבה לומר דנו~ל קול
 אי~

 לב"ש נמי ליה
 בהו דגזרי בכולהו שנא מאי הגמרא דקא~ר ו~א כלים~ביתת משו~
 דישוב ~~ום היינוכו' ב"~

 דריב"~
 אי ולא הגורה שיטת לפי אויל ור"א

 שביתת משום דב"ש ט~מאנימא
 כלי~

 נוכל לרבה ~ף באממת אבל
 דב"ש ~~ממאלומר

 מ~ו~
 לימר אפשר והכי כלום ~ביתת

 ~כרת אין וא''כ והשתא בד"ה התום' וכמש"כ הכו ם~לאושעיא דר~
 יו~ף כרב קאי דר"אלימר

 ממש"~
 דרבה לכללא ~דרינן

 ור~
 יי~ף

 אפילו אםור קיל השממעת ליה דאית כרבה וקיי"ל כרבה~לכה
 כרבה ס"ל ודאי ור"א ריב"ח כי וגם 'לב''ה

 לי~ שה~
 להו

 שבית~
כלי~

 כב"ה הברייתות ו~"כ
 ומשו~

 ונמנא א~יר קול השמעת
 ~תיס'ממחלו~ת

 והרמב"~
 עינינו יאיר והממקים , אזלי ל~עמייהו

 כנ~ש , מ"ל הרא~וניס ~בו~ינו ~עמי על.'י~~מידנו
 :בעבודה העמו~

~~~~~~~
 מי ר"פ ור"י ר"א ד~ליגי הא לומר

 שהחשי~
 אי

 בו ד"ה בתו~' (וע"ש סאה ג~ו אי סאהמחקו
 ס"ל סאה גדשו דס~ל דר~א ורמב"ם רש"י מחלו~ת הואביום)
 וכאמ בכ"מ דאםור מד~א פחות יטלטלנו ~לא הי' דהגזרהכ~ש~י
 באיסור אפי' לכתחלה אסור דחמור כתום' ד~"ל או בדוח~.התירו
 דו~א ג"כ ווה . בדוחק התירו וכאן אסור כו~ו חבדת ובלאדרבנן
 לנ~רי לי~ן יותר טוב נכרי דאיכא היכא אבל נכרי דליכאהיכא
 לכתחלה מותר דבחמורו כהרמב~ס ס"ל סאה מתקו ד~"ל ר~יאבל
 וכאןבכ"מ

 מ~ו~
 היכא אםור נזהר יהיה דלא חיי~ינן ממונו על ~הול

 אסרו אלא לנכרי לתת התירו שלא , םאה דמחקו נמצא נכרידיש
 : הח~ור ע"גליתן

 ~~~~~ו~
 ו~ו'

~'~~~~ 
 י ~~~~~~~ן

~~~~
 אשר

 בעי~
 טפחיס י' גבוה לחי היה אחת

 מרווחי~
 כממו

 אגודל אצבע היינוכל צענ~י~עטערמאה
 ~ו~

 צענטימעטר
 צ~נ~ימע~ער י~ רק הלחי ונשאר המבוי ר~~ת שהוגבהה סיבהועפ"י
 הוראה בעליונחלקו

 ע~"י המיקל של ~עס מעכ"ה וביאור ' דש~
 דלא והכא בזה"ל ארבעה ד"ה ע"ב מא) (דף במנחות ~תוס'מש"כ
 הו~בע ש~בר בלחי ובפרט להקל יש דרבנן ~הוא לחיולענין בראשו' או אגודל של הרחב במקוס משערינן אם צ"ע מידימפרשי

 ~"ל האחרוניס שה~ילו וכמו , אגודל אצבע הראשלמדוד וי~
 ~פיתם של זה מטעס אס הקלה ולדעת הקצר במ~ום למדודשיפר לעני~

 לא ומעולם להקל כלל מקום אין התוס' בעלי דרבו~נוהראשונים
על~

 ~~חיס עשרה שהוא מחיצות דבעינן במ~י~ לה~ת~ק עה"ד
 של וחצי מאמה נלמד זה שהרי אגודל של אצבעות למדודאיך
הארון

 וכפור~
 כדאיתא הלמ"מ או ~פח

 ברי~
 וניגע ~וכה מס'

לה~ב~
 ורק , בזה ספק נפל ולא שבתורה' ענינום

 במ~ו~
 ~מ~ריס

 נפל לחוד~שס אגודל באצבע או לחוד בטפתבג~רא
 ג"כ בזה שיש יצוייר אפי' ותו כידוע. במרד~ינדחה ~~ ו~~ ס~~
 ס~~

 אס ~"כ
~ול

 פר~
 מבוי באותו

 ה~תו~
 יאמרו ' אמות עשרה

 להיפ~~
 שיש

למדוד
 האמו~

 במדה
 ויהי~ מרווח~

 ד~תרו קולי תרי
 אהד~
 ויש ,

 א~ ~וי~~~ה~~

 בדר~ן

~ ~~~ ~~ז~~יס~  

 להקל ואין הרחב במ~וס אגודלאצבע ~
 מחמ~

 הו~בע,~הר~ ~~בר

 ~י~~'~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~
~~~~~

 בעיקר
 ה~דיד~

 ~~י ~~ה אי~ו ~ה מ~וה~ לענין~~~ימעטער ~~י~ אגודל רוחב כל למדוד שנהגו
 יא~~

~ ~~~~ 



~ ~~"~~~~~~
 ש~ירות ב'באורך ~~~~~~~ ~~ ~~

 שהחמירו ומה צענ~ימע~ער בשני ו~גי בריו~

לחשי~
 ברו~ב אגידל כל

~~~~ 
 , צענטימע~ער

 הנרא~
 ל~~וב ~חששו

 ~הרמב"ם ולא ' בוניני מבאדס ביותר מרווחות שאצב~ותייבאדם
 שהרמב"ם והנראה הבינוני. אדם של פי' ~בינוני שהיא ב~י'שכתב
למד

 ז~
 ב~יס' ~~תניא

 כשתי ~מ"ז) (~"ו בר~ש והובא ' מקיאו~

אצבעי~
 ~אמרו

 בבינוני~
 כל ~ל

 אר~
 ופי' בט~ח מארבע ולא

 הראשינות א~בעית שני המה א~ב~ות ד~ניהר~ב"ם
 ~~פ~

 היד
 מארבע ולא וא~ה אצבע ד"ה ~~יבות בג~~א שנ~רא ~ההיינו

 לממד ומזה אגודל ~הייני ,~~~~
 הרמב"~

 בהל'
~"~ 

 ובהל' (פ~ט)
 ~~י~ז~בת

 ד~~~ ~ל"ו~
 ולא אגודל הוא בכ"מ בה שממ~~רין אצ~ע

 בבכיריתכד~שממע
 (ד~

 בטפח מארבעה א~ד שאמרו אצבע ב') לט
 ל~נין רבה אממר הל~תא לממאיכי'

 תכל~
 אמר ברדר"ו הונא רב כו'

 מ~מ~ות אין דבכ''מ ~שמע כו' אממית ~תילענין
 ~ת~

 הכי אצבע
אבל

 ממדתני~
 מבואר כו' ~ארבע באתד ולא זו בתו~~תא

 , אגידלממשממ~ו דבכ"~
 יצרי~

 ל~רש
 אצב~ ממפר~ דבכורו~ ה~

 הוא שאמרו
 וה"ה הני דנ~טו אלאבכ''מ

 בכ'ימ~

 דמש~רינן ~~ורש ~והא הא
 ~לבא~ב~י

 אד~
 הר~ש אבל ' בכ~מ וה"ה בינונו

 מפר~
 שני

 אדס כל של בבינונית שאממרואצבעות
 ול~

 פי' ב~~ח ~ארבע
 יה~תא באצבע ח~ש בזוטרתי שית בגודל ארבע דטפחדאממרינן משו~

 הוא אם באצבע ~ו, יד~נו שלא רצוני הבינונית היא ~צבעלמדנו
 הבינונית ~היא האמה או הנ"ל דכתובות כהא לגודל הסמוךאצבע

 וכ"~ ' האמה והוא בתילתא חמשבג~רא לפניני איתא ובאמת הבונוני היא דבאצבע למדנו ~שתאשבאצבעות
 ב~' גאון נסים רבינו

 לפנינו שהיה ~אלא בגדולה ותילתא חמש פ"א עירובין במ'המפתח
 ב~יבורי מש"כ וע' ה~דולה והיא באצבע ותיל~א חמש אחרתנו~~א
 (םי' ~אלההע~ק

 שכך ד') אות קכ"~
 רי"~ נו~ח~

 הל' ב~יש גי~ית
 והקשה ' ~ו נו~חא הביא שני חלק צוצית ה' ובעיטור ,סוכה

 בספר הגאון אביו וכבוד , ואכ"מ וי~בתי לחיבורוובהש~~ות ע~~
 הגיה לא ב~~"כירנן יצח~

 יפה~
 מיהא הא

 מפר~
 של בבינינית הר"ש

 באדם שמודדין נתבאר ולא האמה ~וא הבינוני בא~בע אדם~ל

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

 אולם , צ~נטומע~ער שמוניםשל
 חזרתי הי~ב העיון ואחר אח"~

 מ' שהוא ה~מב"ם שכ' הש~י שיעור שתיפסין וה~י~רמדע~י
 ~עורות משני יותר ו~יאב~יבי שעורו~

 באו~~
 משני יותר ~וא וא~כ

 והמדינה ב~~פ דהמ~הג ' שוואבך דק' ~נאב"ד וכ' ,צענטימעטער
 עם חולק שהר~יש ומש"כ צענטימע~ער צ"ה הוא טפחיםדעשרה

 : כלל מוכרח אינו~רמב"ם

~"~~

 שלא ~צ"ל הגאון א~ו דעת נ"י מע~כ הציע אשר
 לםמוך שאין מטעם למע~ה הלכה השוב אשרתשובותיו להדפי~

 על כ~ו ה~שובה עלכ"כ
 מש"~

 וה~יף , ענין אותו לימוד בדרך
 דבר ל~ואלו שבא בעת הענין שמ~ף ממה יותר בוריה ~להסוגיא
 הפוס~יס ~ה~כימו מה ~ל דברווו~מך

 ל~מו~
 הרא"ש פסקי על

 , ת~יבותיו מעליותר
 ו~יי~

 למדין און ח~~ל שאמרו מה ~וד
 תורף ~ה מ~שהמפי הלכ~

 מע"~ דב~
 : ~צ"ל אבוו בשם נ"י

~~~~
 בטעמם כלל נ~ונים ~ברום און הדלה לדע~י

 יותר ~ענין לע~ק ~י~ למעשה הלכה ~משיביםבשעה ואדרב~
 הענין שבאממה

 בדר~
 לימוד

 ו~~
 דשמיא סייעתא

 עדי~

 בשעת
 אמרו וכברמעשה

 ח~~
 דשמיא דסייעתא ע~~ב) ס (דף כתובות במס'

 אי' והכי , כ~לכה הוראה להוצ.א טובאמהניא
 בב"~

 (דף
 לו שיא~ר עד מע~ה מ~~ ולא לומוד מפי לא הלכה למדיןאין ע"~ ~

 לענין ב') פו ~ף ~סנהדרין וכן , ר~~ם בפי' ועי, למ~שההלכה
 ולמד שנה ממראמקן

 שהו~ כדר~
 לעשות הורה ואם פ~ור לומד

 דהורה היכא אלמאחייב
 לעשו~

 ~די~
 הפוס~ים דה~כימו והא .

 ~מחולקין ב~קום ~שובותוו מעל יותר מ"ל הרא"ש פ~קי עלדםומכין
 רבינו בנו מפי מגמרא ~א מ~ברא ~~אין

 יהוד~
 מ"ל

 רבונו בו וח~ר ל~שובותוו ~אוחרים ~יו דהפס~ום ~צ"ל בנוידע ומסתמ~
 ~רא~~ ~דע ~"להר~"ש

 שאם ~תב מ~ו) (ס~ ח~א בת~ובה
 מפס~יו שח~ריוד~.ם

 ל~~ב~
 ~~ם ד~יקר א~א עיקר ~~ובה

~~~מא
 ל~יפ~ ~~י~

 ~~ר
~~~~ 

 : ל~~ם

 מיה~~~
 בשעת היוצא ~תורה

 ת~ו~~
 יותר ומ~וון עדוף למע~ה

 בדעת ~יוצא מממהלאמת
 האד~

 וכמה ' הלימוד בשעת

גאוני~
 רצו ~לא

 תשובותיה~ להדפי~
 אחר. מטעם הוא ' שהשיבו

 ל~מוך שיש~ב~ביל
~~ 

 על שיסמכו רצו לא והם ביותר התשובות

דעת~
, 

 משא'~~
 עליו יסמ~ו שלא ידעו הל~ות חי,

 ל~~
 חששו לא

 :~להדפיסם

~~~~
 לח~ור לנו יש שכן

 י~ ~
 ללמד ~לא לה~היר ~מצוה בכח

 וב~ה , לא או והוראו~ו ~ורתולאחרים
 האדם שיכול נראה היה ולכאורה ' ~הדפ~ה לענין ~~ל~ביהם ה~הר~ תלי~

 בהוראותיולעשית
 כאד~

 (דף ~ע"מ וכדאיתא , שלו בתוך העו~ה
 והיינו וגו' יהגה ובתורתו ~נא~ר ~מו על נקראת של~~וף א,)יט

 (~ בעירובי~דאית~
 שנאמר אל נחלו במתנה לו דנותן וכיון א') נד

 ישכח שלא במתנה התורה לו ניתנה מתחלה פי' נחליאלוממתנה
 א') לח (דף בנדרים כדאיתא מתנה נקרא ו~ה ה, תורת שלמדמה

 עד ומשכחה ת~ה לממד משה היהמת~לה
 שנתנ~

 כו, במתנה לו
 שהוא בתורה לחדש אותו שמסיועים היינו אל נחלוו~ח"כ

 לו שאין ,שלו נחל~
 הפם~

 יב ~דף ר~ה במס' כדאותא
 ב,~

 אין נחלה מה
 שירצה, למי חידושיו ~כות וליתן להוריש וכול וא"כ ' הפ~קלה

יכול ו~~~
 שלו בתוך העושה כאדם לגמרי לאבד~

~ 

~~~
 למי ליתנם אלא שלי נ~ראת ואינה ' כן אינו העיון לאחר
 לגמרי אותם לאבד ורשותו בכחו אין מ"מ א~ל 'שירצה

 וה"מ , לעצמו לכבשם ולא , לאחרים וללממד ללמוד הוא מצוהשה~י
 ומ"מ שירצה כהן לכל לי~ן שלו שהן ב~לים של ל~רומהדומה
 ~ו' ~ח פ' השאלתות ורבינו , רשות לו אין לגמרילאבד

 האמ~רש ~ל"ב~
 בנדרו~ דאי~

 (דף
 פ~

 וכיון א')
 ד~~

 למיסרא אתי
 ב~למא כעפרא שויאעלייהו

~ 
 כפי' לא

 הר~ב"~
 הם ~עליו והר"מ

 הכהנים על שויא אלא בעלמאכעפרא
 עפ~
, 

 ולישוי~
 לא עפרא

 לכל ל.~ן אלא התרומה לבעלום נתנה לא התורה פי' , ליה~ני
 כל על לאםור לא אבל ' שירצהכהן

 הכהנו~
 של התרומה אין דל~ה

 (ע"שבעלים
 בהע"~

 דנ~ראת ד~ע"ג התורה ~דושת וה~נ י') אות
 של ~מועל

 המחד~
 דו~א אבל שירצה, מי לכל להנ~יל נחלתו והיא

 ואס שבהם ה~דושה חלק ב~ל יהיה ולא לאיבוד יל~ו~לא
 לאחרי~. ללמד התורה דעת נגד שהוא , רשית לו אין לג~רישיאבדו רוצ~

 הוא העולם מן נאבדים הדור מגאונו תורה ~ידושי שהרבהואף
 שילמדו מכו ~לאמשום

 מה~
 ~יאים ~~ילו ו~רי , לדורות הל~ה

 מנבואתס שיאמרו ~כו לא נביאים דהרבה א') יד (דף במגלהאיתא
 ~ה"נ , לדורותענין

 כמ~
 נקבע שיהא ~כו שלא וא~וראים ~נאים

 את לאבד לצוות ~או האדם שיהא אבל , לדורות הלכהמשמם
 : לנו אין וחידושיוהוראותיו

~~~
 ודעתי ' הנלענ"ד

 שיהי~
 עצמם על יעמיסו וא~יו מע"כ

 י~' והמ~ום , אביהם שו"ת של ה~דפסהעסק
 בע~רםי י~י~

 העמוס~ברי
 ~ בעבו~~

~~~~~~~ 
 ו~ו,

~~~~ 
~~ ~~~~ 

~ 

~"

 (ב~ו' המג"א דברי לוישב רצה אשר

 רפ"~~
 שכתב

 אין חלום לוחלם ~ביר~
 להתענו~

 דחלום השאלתות נגד ו~וא ב~בת
 שיש דאע"ג לומר דאפשר מע"כ וכ, לחוש שיש ענין הואאחר

 להתענות כ~כ אלים לא מכ"מולהת~לל ~ו~
 וד~ד~ ב~ב~

 ~י מע"כ
 ~~ו, ס"חמלשון

 תמ"ד~
 מקום אין לע~ד ~

 לחל~
 ג~ול ו~שות

 אשר מגורתו ווסיר עון יכפר רחום שהוא הקב"ה לפני רצויבדברי
 ~לא ר~ה להביא נצרכ~ו ולא השמים מן לוהראו

 ~ו~

 לחלום לחוש
 אחר אבל ב~לים ~ריס ש~וא נח~ב ולא עצמו של חלום כמואחר

שיש
 לתו~

 : לחששא ~בול אין

 ~ד~~~~~
 ולא להתענות ~ריך ד~חולם ~כתב ס"ח מלשין מר

 כ~כ~
 הנ~לם אצל

 נרא~
 ה~"ח כוונת

 דחיו~
 החולם

 לא הנחלם על אבל , בשבילו להתענות גם אפי~ו לחבירולחיש
 ~ד~או כל לע~ות לעצמו יחוש ו~וא , שיו~ענו לומר אלאה~"ח הוצר~

 רוצה אינוו~ם
 חו~ ואי~~

 ~י
 י~ו~

 ל~~ ~~ם ו~~ו ~ ~ר
א~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~  

~  

 מו~ר ה~ו"ע לשון שהרי אותו כופין אין לד~ר תושש אינואס
 תלוי הכל ו~אמת ~ו' בשבת ת~חלה~~נות

 האד~ בד~~
 הוא אס

 ר"ל ~וב לא אות שהוא שמקובל בחלוס שרא~ ה~ראה מןמפחד
 חלילה ~רעה יפול לבו ו~קשה ~~יב וע"מ לעצ~ו ~הקל איןאזי
 וכמבואר לה~חידו לנו אין ודאגה ~חד מרגיש ואין ~זק לבו אםאבל

בממג"א
 (סק"ז~

 אס רע חלום לו שחלס חבירו ש~ודיעו מי וה"ה
אינו

 חי~
 לחוש מחוייב החולם מ~א"כ לו לחוש לנו אין ~דבר

 דם על תע~וד לא בכלל והוא להתענות אפילו האפשר בכללחבירו
 מסתממא השמיס מן לו שהראו אחר לו והש~תו בכלל אור~ך
 הם"ח חש לא ולהכי בו תלויהדבר

 לכתו~
 ו~י~ר הנח~ם או~ת

 מכ"מ הדבר לו לא דאף לחבירו דהחולם אשמועינןהרבותא
 :להת~נות צרי~

~י~

~  ~~י~~~~~~ 

 ~~~~י
 ו~~ ~

 א) הל' ד' (פרק ~פ בה' הרמב"ם לשון~לו
 ה~וח~

 את
 ל~~ו ~לא ששחטתי הפ~ח להס אמר ואח"כ חבורה בני לשסהפסח
 ~~ נאמן היה א~שחטתיו

 שו~ת לאו ואם ' דבריו על םומכין
 פ"~' ויעשה משובח זה הרי ע"ע להח~יר והרוצה נאמן שאינוהדין
 בדבר אפילו להאמין הוא שבח להאמין מחויב שאינו דאע"גהרי
 להביא היינו איסורשוש

 ע"ז שהשיג והראב"ד ' לב~לה שני פם~
 תנאי על נדבה פסחו להביא יכול שאינו אלא כתבלא

 בודאי שני פ~ת להביא ז"ל לדעתו מעשה לעשות שא"א משוסהיינו שלמי~
 על מ~נה שיהיה ע"כ וא"כ , ~חויב שאינו א~ונהעפ~י

 שנתערבו ח~~ה לענין בגמ' ~מבואר אפשר אי ודאיוזה שלממי~
 אבלכו' פ~חיה~

 ה~
 בשב מ"ע ויבטל פ"ר יא~ל לא אמונתו ש~~"י דינא

 הפםת א~ לאכול א"א דודאי ז"ל להראב"ד קשה לא ת~שהואל
 שע~''י הרמב"ם ודעת , לאכלו שא~ור מאמין הוא שבלבומאחר
 ~כמו בבירור שני פסח גס להביא יכולאמונה

 שמדיי~
 הברייתא לשון

 שא~ מו~ח שא"נ הדיןשורת
 הדין על עצמו להעמיד שלא רצה

ה~~
 ~"ל הכ"מ ~רן וכמש"כ מ~ובח

 וג~
 שאם מודה הראב"ד

 בדבר ~בח שאין אלא פ"ש להביא יכול לו מאמין הואבאמת
 ~להאמין

 במש"כ להעיר~~~~~
 הכ~

 דוחא דהיינו לרבינו ומשמע שס
 ~ליו סומכים לנאמן מוחזק הוא א~ אבל אדס בניבסתס

 . ~ ~ ~~~ ~ ~ ~י~ ~~ ~~י~.~~י~
 א~ור ~"ז) ק~ו (סי' אה"ע רמ"א בהגהות כמש"כ דב~ו בכללו
 ~ידושין במ~' הרי"ף דמל~ון ואע"ג מד"ת הפ~ח לאכולליה

 מהימן אי ~מיס ידי לצאת ~בא אבל םמיא' דההוא בעובדאהאומר פר~
 כו' לאפו~ה מחייב תרי ~ביליה

 משמ~
 דין עפ"י מ~חויב שאינו

 כמ~"כ הפי' ע"כ מכ"מ י"ש לצאתאלא
 הט"~

 בס"ק הנ"ל (בסי'
 ב"ד שאין '~לא שמים בדין מחוייב ת~י כבי ליה ממהימן ~סי"א)

 : לחבירו מאמינו שאינו לומר יכול שהרי ' לכופויכולין

~~~~~
 אין , רע ~ום לו שחלס מ~ין אונו ~אמת שאס לענין
 מ~ימן דלא אע''ג מאמין באמת הוא ואס , כלל ~~הדבר

 ולבטל בשבת אפילו להתענות ראוי ודאי ' דבריו בכל תרי כ~יליה
 דעונגמ"ע

 שב~
 ומ~ש"כ ' כמש"כ פסח ~אכילת מ"ע ביטול כמו

 ריטב"א בחידושי כ~בואר כלל שבת ע~נג ביטול במה דאין די"אכאן
ת~ית

 יב~ (ד~
 גופי' ד~ה לתעניתו תענית למיתב א"צ דבת"ח

עונ~
 ~הגהת ומש"כ ' לו מאמין שאינו לומר ללמדו מקוס ~ין , לו

~

~  ~  ~ ~.~ ~~ ~~ ~~י י~~~~ ~~ 
 יי~בסת~ ~

 ב~ין משא"כ שם ברמ"א כמבואר כ"כ בו לד~דק שאין
שחוששין

 לס~~
 האיך ~בת עונג ל~טל ~ה מחמת חז"ל ושהתירו
 : מאמין שאינו אותו ללמדאפשר

~~~י~  ~ ~  ~ ~  
~  

~ ~  ~ 
 לחלומ~ לחוש דאין לאח~יס שחלמו וקטןעבד

 ~חריס על שחלמו

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ ~ ו~~ ~~~ 
 שה~ה~י כ~ו א~ר ו~~ל ~ה"ד ~וא מוטרא מר דא~ר דאי~א

שס
 באו~

 ג"כ מפרש הייתי מדות ובפי' , ג'
 כמש"~

 נ"י ~ע~"ה
דהיונו

 הממדו~
 ~כי ל~רש א"א כאן ~בל ~הס להתנהג צריך שאדס

 ח~ידא למהוי דב~י מאן דהאי דאבות מילי דהפי' אבותדהיינו
 שהתירה הכללים היינו הפי' מדות וע"כ שם וכמש"כ ד"לבב~ק
 דג~ירי והוא דמ"ל גופי' בהשאלתות מוכח וכן ' בהםנ~רשת

 לא תנן ולא מתנן אבלומדות אבו~
 דגמי~ משמ~

 תנן הייני ומדות אבות
 בר"ן וע' הילכתא' דתני והוא ח' נדרים בגממדא דממבואר הואוזהו

ש~
 כוונת ג"כ וזה גמרא היינו הלכתא ד~ני דג~סי ואיכא וז"ל
 בהן נדרשת ~התורה מדות היינו ומדות א~ות דגמירי~שאלתות

 ~ללי הואוזהו
 הש"~
: 

~"~~~
~"~~ 

 ~י~ות או שיניו שנ~רו כגון ח~~ות ג' בענין
 ~מובא שנפלוביתו

 בשו''~
 לה~ענות דמו~ר רפח) ~םי'

 לטוב לפיתרן א~שר החלומות דאלו מ~''ל וכתב ב~בתאפילו
 פ' וברבה איכה במדרשכדאיתא

 ~ק~
 איש אשרי אוממר אני ע"ז '

 בלי אבל ' ו ב. יוחנן בר' ופגע כ~ה לושחלם
 ז~

 לרע מ~ובל הוא
 ~השו"ע לזוז ואין קבלה דברי ~ל להקשות ואיןח"ו

 ה~קי~
 ית'

 נ"י מ~~''ה כנפש ' רעים חלי~ות ע"י יבהלונו ולא עלינויחוס
 ידידוונ~ש

 ה~מו~
 ~ ב~בודה

 ~~~~~ו~
 ו~ו'

~~~~~ ~~~~~ 
~ 

~~~
 המביאות נתקני ' פירטא ה~יר בחוצות נ''י ~~"כ ח~ר

ב~וה"~
 שיש

 בליט~
 הרחוב שבצדדי הב~ים ממ

 ~~םי~
 בימ

הח~י~
 כתב ~םג) (ב~י' וה~"ז ' של~~לה החב~ ובין

 דא~
 יש

 והא"ר ' ~ה ב~נין צה"פ עושין שאין צה"פ הוי לא ביניהםבלי~ה
 ~י להלכה זו הוראה הביאווהח"א

 חי~~
 תמוה זו היראה ובאמת '

 כי~ה ' יא) (דף עירובין דגמ'מ~וגוא
 מ~יי~ ר"~

 וחכממים בממזוזה
 הגמרא ו~ביא ' חיי~ת שהיא ~~רה ברגלים יש שא~ ושויןפוטרים
 שאין מכאןראיה

 צרי~
 דאפילו ~שום יהיינו ' בממזוזה הממש~וף ~יגע

גבו~
 כל ~םר כאלי רואין אלא למשקוף נחשב ה~יגול אין עשרה

 העליונה התקרה ונח~ב~עוגול
 למשקו~

 נימא א~י' נ~י ~כא וא"כ
 זה ולמה חםר הבלי~ה כ~לו רואין נימא מכ"מ מפ~יקדהבליטה

יגר~
 : מה~יגול הבליטה

 הט"ז הוראת דחה שבת שבתום~ת ~צאתי בס~רים ~~~~~~
 זווממקו~יא

 איברא '
 הט"~

 מזוזה הל' ביו''ד לטעמיה
 שמםכים רפז)(~י'

 ל~ש"~
 ה~"מ

 בדע~
 ~שרה ~יש הרממב"ם

 ונחשב כשר מש~ה ~ממשקוף ~א ~צמיה~יגול
 לצוה"~

 ביארנו וכבר
 וא~ ' הכי ג"כ ה~אלתות דדעת ~) אות קמה (סי'~~"ש

 יש
 המשקוף בין מפ~~ת דבלי~ה לוממרמקום

 להקני~
 את ~וסל

 ~ה"~
~שו~

 השאלתית שי~ת ~שה עדיין אבל ' בה~י צה"פ שאין
 ממאי זה ד~י המשקוף הוא ע~מו דהעיגול~"ל והרמב"~

 ראי~
 זו ממברייתא

 דאין דאמר נ~ממן דרבלהא
 צר~

 ~~נים יבי ~ל העליון הקנה ליגע
 בכי~ה כאן ו~רי ד~יפה מ~אשבצדדיס

 המש~ו~
 ה~יגול (שהוא

 נחמן רב ד~חלוקת ~ל אלא ' במזוזות נוגעלדידהו)
 ו~

דפליגי. ~שת
 להקפיד יש אם ~ברא ~הך פליגי לא א~ ליגע ~ריך אס

 המ~וף כשאין ודאי וזה ' להקפיד אין או צה"פ דרך כן שאיןעל
 בכ~ג דגם נחמן לרב ~"ל ומ~מ הכי צה"פ דרך אין ב~זוזותנוגע
 מ~רי דלא להו דקיס משום ~סול הצד מן ב~"פ ודו~אכשרה

 כשמונ~ אל~משקו~
 על~ן ה~קוף כש~נח אבל ' המזוזות ~ל

 שאין א~"ג וכשר משקוף מקרי בהמזוזות נוגע שאינורק
 דר~

 צה"פ
 מכיפה ע"מ ראיה ו~ביא ,כך

 דכש~
 דאין א~"ג מאיר לר'

 דאין ודאי אלא להשלים דחו~קין הא מהני ומאי הכי לעשותצה"פ דר~
 אין ד~"ל משום אלא ~נו בכיפה רבנן ד~סלי והא ' ל~החוששין
 אין לכ"ע ודאי הא אבל ד' ברחבה ~~ין כפתח והוי ל~שליסחוקקין
 אפילו בנ"ד וממילא ' צה"פ ~ך כן שאין במהלהקפיד

 י~
 בליטה

בינתי~
 ד~ה ~~וס כ~ר ודאי לפרש"י ~הוא ~יך ' לכו"ע כשר

 עליו לסמוך פרש"י הוא ו~דאי להשליס~ו~קין
 בש~~

 דא"א ' הדחק

ל~
 בש~ת ברחוב לישא

 וג~
 דרבנן אי~~א הוא רוב ע~''י

 שאי~



~ ~~"~~~~~~

~~~~~

 שיש ~ע"ג מבואות ושיתי~י עיריב דעו~ן עוד מש"כ
 שחין אנשיםהרבה

 ~עירי~ ~ודי~
 על ש~ומכין ומ~ום

 להממאממיגים דוקא הממאגי~~ראט מן רשות ק~ו שנה חמשים שלפנימה
 ~שר דאם הריב"ש בשם שצא) (ב~י' ~~~ואר עפ"י והואבעירוב
 יכילין מדעתם שלא מלחמה בשעת מלחמתו וכלי אנשיו להישיביכול
 ערער כבר אבל , ממנו רשותל~כור

 ע"~
 (םי' ח"צ הגאין

 ו~
 לו שאין כ~ה השר מן ~וכרין ~אעל ג~ '

 רשו~
 מלחמה ב~עת אלא

 יותר כביר מ~מן שכירות על ש~מכין הא עלושנית
 מחמשי~

 שנה
 יש ~"ל הגאון דברי ועל .ע"ש

 להוסי~
 כתב עצמו דהריב"ש בנ"ד

שאפשר
 ל~מו~

 דקיי"ל אוסר אינו דין דעפ"י נכרים במ~ום ע~מ
 הוא ח~מים ג~רת אלא סבי) (דף עירובין בהמה כדירת נ~רידירת
 במקום ידורו שלאכדי

 עו"~
 מש"ה ע"ש ממעשיו ילמדו שלא כדי

 שאוםרים בעיר~ב מודים שאינם ישראלים בדיורים משא"כ להקלאפשר
 ~עירוב מהני לא ע"כ כמה משר שכירות מהני לא ד"תעפ"י

 ששבתו הכלים יהא שלא רק וב~צר ברחוב לישא מותר ומ"משמה ושיתו~
 לא , הוא נפש בעל אם ועתה ,בבית

 יש~
 ~חצר ~ל המפתח את

 ולהוציא להכניס שרי יהא וב~ה בחצר מקום באי~ה יצניעהו אלא ,לבית
 : לתשועה ומצפה בעבודה העמוס י ל~ר המבוימן

 ~~~~ו~
 ו~ו' ~ג'

~~~~ 
 ~~~~~ ~ק~~

' 

~~~ ~ ~ ~ ~  

 שהשכירות טעם פב) (דף עירובין בה'הרמב"ם
 להיכר רק הואמ~ו"ג

 לפיכ~
 בפחות אף שוכרין

 דאר"י הטעם מפורש םב) (דף דעירובין הא מעכ"ה והקשה ,מ~פ
 היה שהעו"ג משום הוא פרוטה משוה בפחות העו"ג מןשוכרין
 חלילה , הדין מן שכירות שהוא ומשמע פרוטה משוה פחות עלנ~ג
 והרי כןל~יב

 כס~
 ואין בתורה כתיב

 כס~
 וכמש"כ מש"פ פחות

 דלא ואשה ד"ה ג) (דף ק~ושיןהתוס'
 בקפי~

 בהא ~א מילתא תליא

 ואין בתורה כסף~תי~
 כס~

 ו~ם מש"פ ~חות
 (ד~

 תבואה אבל ח')
 ור' קמ"ל נפשיה ומ~ני גמר הנאתייהו מדמקרבא דעתם ~קיוכלים
 דמיירי מבואר כו' העו"ג מן ששוכרין יודע הוי ואמר דייקיוחנן

~
 לי' מיבעי ה~י בעלמא בשכירות דאי בשבת עירוב מצות ל~נין
 מאי ותו מש"פ בפחות א~י' ~עו"ג מן ~שכירות יודע ~יל~מר
 דליהני עה"ד עלה לא אלא ~י' מבעי' קונין שכירותאיריא

 דמישראל משמע העו"ג מן שוכרין ר"י שדייק ומשום בשבת אלאמ~פ בפחו~
 מש'יה , מהני לא שכירות דוקא דבעינןב~קום

 מפר~
 ~עם הגמ'

 משוםהחילוק
 דלעו"~

 מהני לא לישראל משא"כ מש"פ פחות חשיב
ו~כ

 הט"~
 מדין אינו בעו"ג דמהני דהא ברור מה אבל שפב) (סי'

שכירות
 שכירות למ"ד ואפי' להיכר אלא שאינו משום אלא גמור'

 חולק אינו ודאי אבל ואברגוני מוהרקי לענין אלא אינו בעינןבריאה
 בריאה מאי דמקשה דגמרא מפש~א כמובן ר~יעל

 אילימ~
 בפרוטה

 : כו' למ"ד איכאמי
(~

~~~ 
 התוס' שכתבו מהא הרמב"ם ~עם על להקשות ~ע"כ
(דף

 סו'~

 ב~בת לשכור בשכירות הקילו דלהכי יפה ד"ה
 ~מתנה דדמימשום

~ 

 פחות ~בי הרמב"ם טעם נגד אינו לענ"ד
 עצמו שבת לענין הרמב"ם ~עם מהני דלא להיכר רק דהואמשום מש"~

 מעליא שכירות הוי סוף ~ף והרי בש"פ השכיראם
 אע"~

 דלא
 משום התוס' כמש"כ ~טעם ~~ל וע~כ להיכר אלא הדין מן~עונן
 כמתנה אלאאינו

 לכ~
 ~עם נמי בעינן ומ"מ בשבת אפי, מותר

 ש~י מש"פ פחות לעניןהרמב~ם
 ג~

 בפרוטה ~שוב ~נין בעי מתנה
 שאי~ו משום מש"פ ~פחות כאן ד~י צ"למ~ה

 אל~
 ~ומדברי להיכר

 לדקדק יש אלוהתוס'
 דמתנ~

 הכא דהרי בכסף נקנה
 שכ~

 ונתנו
 וכש.~תכםף

 רס"י הסמ"~
~~ 
 אות לג (סי' בה~"ש בעניי ואני ,

א'~
 הגמ' בעי מאי שהקשו כו.) (דף ק~שין ~תוס' מדברי הוכחתי
 יישבו ולא , עפרון דשדה מה~א נימא י~נו בכסף דשדותלה~א
 מתנה דגם מתנה משום יקנו בכסף ד~דות הקרא הגמ, הביאדלהכי
 בכסףנקנה

 ד~~ ובה~
 דלא להתוס' ס"ל אלא מ~רה הוא עפרון

 כסףמ~י
 וכה~~ במתנ~

, 
 א~
 שאי~ כאן דרק ל~ות יש

 להיכר אלא

~
 במתנה גם

 ~יןכס~
 נ~ה אינו מתנה בעלמא אבל

 בכס~
: 

~~~~ ~~~~~~~ 
 שיי~בתי ~:מלבד להידי~ ~נגי יין ~~בז~~~~~~~

~~ 
 ~ו~ית

 הג:מ' ה~א לא ד~הכיהתי~'
 ה~~~

 ע~רוי דשדה
 םי'ד עפדוןד~~דה

 דכ~~
 שהיתה ~~מו ~~~~ שיויי כל השדה

 ממ~ךמשא~כ ש~
 דשדי~

 בכ~~

 ד~ם מיו~ח יקנו
 בכם~

 הייגו דהו כל

בפרו~~
 ד~ת ל~י ליישב לי נראה ~ה ממלבד . מ~נה גי'כ

 ממהגי ~ני:ים בשארי ממ"ממ ממה:י לא ד~חשה אע"גדבמלוה והר~~''~ ~רי"~
 יש ממו:) (דף ה~~ב ~רק רישד~וגיא כ~~~~

 דמי~
 ממליה דהייני כ~לי~ין שהן

 קידישין ממ~רשייי ה~י וד~ד~~י כ~) (~ף קידישין ~תוסי כדחית~א

 להלן כמי ' לא~י הכא ה~גיא ו~י שקיללא
 ~דין ביה הקדיממו כבר ~רי אביי ה~~ה ממה וגם ~ובא ה~~ראוטרי ד~~.~ לר~ ממ''ז~ (ד~

 ~ורייתא לאו ש~בודא ב''ב שלהי דס"ל רב דוקא אלארב
 אינה דממלוה לי'פ~יט :מש'י~

 ול~ כס~
 שוה

 כס~
 לה~לותי רב הי~רך ולא

 דהממ~ית היכא אפי' אלא במלוה דהמקדש הדיןב~ה
 בעי~

 איגה א~"ה
 כאלו ני~נהוהוי להוצאה דמלוה מ~וםמקודשת

 כב~
 וכממ~יא~ ~ב~ילם קנין בכל גם מהני דלא פשיטא באמת הוציאכבר א~ אבל הי~יא

 להויאה מליה ואי קנה שזה במכר ושוין ~יפא אימא ~~~גיאשם
 אבל קנה במאינתנה

 כ"~
 ~יימ~''ל אנן א~ל ל~ד שיעבודא דס"ל לרב

 דלא דש"ד לאביי ס''לוהכי
 חו"~ כהש"~

 ~~י'
 ל~~

 םי.ל ידאי אלא
 בכל ~ונה הוציא כבר אפילו ומש"ה ש"דלאביי

 ~ניני~
 דנל~ד

 היא מלוה ו~ם יקנו בכסףמשדות
 כם~

 ו~טעממא חשה בקידו~י זולת
 כםף יהיב דשם ע~רון כשדה קיחה דבעינןדרש"י

 רבא דממםיק ממ:ה ~חבירו דנו~ה בסוגיא נשך אי~הו בר"פ ~ואתנאי מ~לי~~ וב~ממ~
 ב~מי ~אי לחוור בא אם ' בנ~י בקונה דאפי' א~שעיאכרבי

 קיימ"ל והכי כ~ף היא ד~לוה הרי מותר לו יש ד"ה ~"ג) (דףכפרש"י שפ~~
 הגמרא מביא דלהכי ב~ידושין התו~' קושית מיושב מ~לאולפי"מ
 ק~א דממהך ~~רון דשדה ה~רא מביא ולא י~~ בכםף דשדות~רא
 עפרון דשדה ממהך ואי כ~ף מיקרי מלוה דגם במלוה גם ד~וניןיל~ינן
 דד~קא אמינאהוי

 ~ם~
 שהבאתי שם בהע''ש ועיין , אשה ב~~שי כמו
 ראיות~יד

 לזה~

: 
(~

~~~ 
 ~ירובין התום' במש"כ מעכ"ה העיר

 (ד~
 ב~~ם סו)

 בשבתששוכ~ין
 דהוה משום אסור בשבת דמו"מ א~"~

 דאםיר דב''ש ב~עמא שם כמבואר בשבת אסור מתנה גם והרימתנה
 בשבתא רשותא מקני דהוי משום בשבתלבטל

 וא~ו~
 עירובין

 למ~נה ~כר בין נ"מ דב~הנראה עא.~ (ד~
 ד~מכ~

 על ~ין שניהם האי~ורעל
 ~~~ו וזה מעות נותן ~ה נותנין שניהם שהרי הקונה על ביןהמוכר
 ולא ~נותן על ~ם כי אי~ור אין ממתנהמ~א"כ

~ 
 שהרי המקבל

 מי בפ' בפ~יטות דשרי ההפקר מן ל~וכהדומה
 ל~~~ת דשרי מ~יאהבמוציא הנג~ (ד~ שהחשי~

 ר~
 לעכו"ם למיתב התירמ דלא

 ועי~
 ~בת

 ~ליקה מן מצוליי גבי ק~כו מהפ~ירא עבידתי' מאי ח~בון~כא)
 יהודי שהוא רשות במבטל מש"ה ל~כות מותר דמ~קירא~למא

 משום הנכרי מן שוכרין אבל הנותן על הוא דהאיסור לב"שאסור
 הוא דהנותן מ~ום הנכרי מן מתנה לקבל ורשאין כמתנהדהוה
 מ~יר לו שנותנין ואע"ג ההפקר מן ~וכה הוא הרי והמקבלנכרי

 שאין מה וכדומה מעות לו נותנין אין באמת מ"מה~כירות
 להנכריליתן דר~

 בח~
 מה מאכל דבר אי~ה אלא

 שדר~
 בחנם ליתן

 מהירושלמו למדתי ~ה ודבר ' מתנה בתורת חצירו נותן הוא גםוהוא

דפר~
 אפי' אמר אחא בר יעקב דר' מילתיה דקאמר הדר

 מש~ח הוי אין לאכסניא נפיק הוי כד אחא בר ~י תמרהואפי' אגו~
 ~כא ~~רא יהב מנוי מבדר הוי לא ואי עביד הוי תקנהמיעבד
 דאמר לדינא הוכחה אחא בר דר"י עובדא כי מבין רואה עין כלכו'י
 הכחידו ע"כ הראי' מובן שאינו אלא תמרה ואפי' אגומאפי'

 תקנה עביד דמשכח ד~א ה~יה על להשכיל יש ולנו , כןשהבינו המ~רשי~
 גס ליתן היה שמנהג מה לה~ו"ג מה דבר נותן הויאלא ' ממש קנין כמו במעות בשבת לש~ור דא"א ברור ~ה בשבתהיונו

 בל"~
 ומ~ה

 שאין תמרה ואפי, ~גומ דאפי,מוכח
 ב~~

 ש~ן ~"פ
 דר~

 להק~יד
ולשו~
: 

~~~
 לדין ~ה נראה מ"מ ~"ל בהראשוניס ~ה דין נתבארשלא
 בדבר כ"א במעות לשכור שאסוראמת

 לי~ן שמנה~
ב~בת ל~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 התוס' כתבו שפיר ~ה ו~אופן , ~ש~ת לעו~ג שמ~מינין כמו
 מן ל~וכה דדמי ל~כות ושרי כמתנה אלא הוי דלא ~וכריןדלהכי
 דהא תדע , ושריההפקר

 לב"~
 דה~עם ע"א שם הגמ' ~אמר

 רשותא דאסתלוקימשום הו~
 ~עלמ~

 בשבת רשותא ואםתלוקי , הוא
 י~ולים האיך הם אבל להסתלק יכול הוא ~שלמא וקשה דמישפיר

 : דמי ושפיר ההפ~ר מן לווכין דדמי אע"כל~כות
(~

~~ 
 ~ק"י) שפ"ב (סי' ~~ו"ח ~"ל הגר"א ל~ון על שעמד
 דהא מע~כ וה~שה בש~ת מדשוכרין שטר כתי~תשא"צ

 של לשונו ~ה ~~מת , ~ש~ת ששוכרין וס"ל , ~טר שצריך ~"לר"ח
 ס"ל ~ר"ח הראיה ד~יקר והכונה בש~ת מדשוכרין הוכיחו וכןהגר"א
 הגמ' ופי' ~ב) דף (עירובין בריאה שכיר~ת דצריך מהא שטרשצריך
 מוהרקי פירוש מוהרקי בד"ה התוס' ו~תבו ואברגוני במוהרקידהיינו
 בשבת דשוכרין מהא הגר"א כוונת ו~ה וחותמותכתי~ה

 ש"~
 ~ה שאין

 ואב~ו~י שמוהרקי התו~' של השני כ~י' אלא מוהרקי של~ירושו
 : אר"ח מר"ח קושיא ליכא וממילא בניןכמו

~~~ 
 דאפיית ג~"נ פ' במרדכי שהוכיח

 חמ~
 עם אחד ~תנור

 שנאפין תו~ה מלחמי איסור איןמצה
 חמ~

 כאחד ומצה
 שיחי' מע"כ וכוונת , ראיתו וכלל כלל הבין שלא ~יחי' מעכ"הוכ'

 תודה לחמידשאני
 דהח~~

 בפסח אבל בפ"ע ו~צה בפ"ע היתה
הרי

 חמ~
 יש מיהו , אסור

 לייש~
 דאע"ג ,

 ד~חמ~
 היתר ~וא ב~''ע

 שיהא מכ"מ מצה כמוומצוה
 חמ~ ~לו~

 מצה אינו הרי במצה
 ~~ גבי נמי ומש"ה חשיב לא ד~לועאע"כ

 חיישינן דלא מותר
 לא בלוע דבאי~ור המרדכי הוכחת לדחות יש עוד אמנם .לבלוע
 (דף ~ע"ג ~דאיתא בלע דאיסורא להיכא בלע דהתירא היכאדמי

עו~

 ד"ה בפרש"י שם ועיין בלע איסורא הכא בלע התירא הכא
 אי~יר הוי לא נותר שכשנעשה איסורא חמור לא ו~"לל~ולם
בעיני~

 איסורא הוכר לא ומעולם בלוע היה הכלי דופני ~בתוך
 ~בר מיהו , בלע לאיסור בלע הותר בין חילוק דיש ~הדיאאלמא
חקרו

 הרא~וני~
 אי ~"ל

 חמ~
 דשם משום אי~ורא מ~רי

 חמ~
 ~אילה ~הע"ש ~ש"כועיין ' עלה

 ~ל"~
 ~עמוס הנני , ואכמ"ל ה') אות
 :בע~ודה
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~י

 ~ ~~ו~~י~ ~~י~ ~~~ין~~י~~

~~~~
 פסח בהגיע ע"כ ה~צור בעת גשמים רבו תרכ~ד
 רובי אשר קטנות ועיירות מקומות כמה היותרכ"ה

 פחות היה והרבה מצומחים חטים מצוי היה ש~~יבותיהןחטים

מ~שי~
 שישארו להיות יוכל אשר בעיר לעשות מה א' מרב ונשאלתי ,

 : מצהבלי

~~~~
 מצומחים חטים

 חמ~
 תס"~) (סי' ה~"י ~~ש"כ הוא גמור

 מח~ים וגרע יחיאל רבינו בשם שכתב סמ"קב~ם
מ~וקעים

 שפקפ~
 (~י' שעה כל בפ' הרא"ש

 כ"~~
 בעיסה בנמצא

 שאינולומר
 חמ~

 שורה דאמר מדר"י ראיה והביא גמור
~~~~~י~~~~~~' בחו~~

 ~~~ ~~ ~~י~~~~~~~~~~
 תרומת המפריש אבל א') לב(דף

 חמ~
 הגמ' ומפרש קדושה אינה

(ד~
 לג)

 באחמי~
 לא שבברור מבואר קדושה אינה ומדתני במחובר

~
 עליו

 ש~
 שהוא שידוע מיירי ו~כ תרומה

 חמ~
 לעמוד ו~א

 לצמוח דא"א להו ו~ם בצמחו נימא א"כ אלא ~נתבקעו הברורעל
 שהוא איך , ונחמצו נ~ככו א"כאלא

 חמ~
 : הוא גמור

 (כלל ~דם בחיי להיתר הוראה~~~~~
 להוסי~ ~"~

 או חטים
 גב על ~אף וכ' ~יםור בטול משום ב~ה ואיןשעורים

 (סוף המג"א והביאו להוסיף דאסור ~תבדהרשב"א
 סימ~

 תמ"~)
 דס"ל א~יל לטעמיה הרשב"אאולם

 דחמ~
 מקרי ~מנו לפני

 ב~ה ~"ל הראשוניס מחלוקת יש וכבר , וליבון הגעלה לע~יןאיסורא ג~

ושא~
 דס"ל פוסקים

 חמ~ ~~
 התירא ג"כ מקר~ ~מנו לפני

 כ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~
~ 

דגם
 חמ~

 וא~כ בלע התירא מ~רי
 מותרי~ לדיד~

 ולב~ל להוסיף
 (בסי' יעקב החק ג"כ כתב ~ו והמצאהן

 תמ"~
 ס"ק

 ט"~~
 וכתב ,

 וכתבו~~ה"ל
 האחרוני~

 עליו להר~ות מותר ~כתחילה דאפ~ו
 גבי אמרינן אי תנ"א) ~סי' לעיל ועייין כו'ול~~לו

 ח~~
 דשמי' ~יון

 דתליא ג"כ מד~ריו מוכח עכ"ל לא או דמי איסורא כשעתעליו

ה~
 א~ פלוגתא ~האי ול~טל להוסיף מותר אם דינא

 חמ~
 קודס

 : לא או עליו שמו מ~רי איסורא~מן

~~

 לא בעניי
 ל~ור ~ו המצאה כלל לי נרא~

 דע~
 כל

 מרו~נ~ורג מהר"ם המה הן , לבטל דאסור ~עיניהםשפשוט הראשוני~
 (בסי' שהיקל והט~ר , תתל"א) (~י' רשב"א ~תשו~תשהוא

 תנ"ג~
 לה~ן ויבואר ל~~ל מכוין שאינו משום הטעם סיים ולבטללטחון
 עלה לא להוסיף א~ל הנ"ל ומהר"מ הרש~"א על שחולק הואוב~ה
 (~סי' כתב ובפי' הדעתעל

 תמ"~
 ל~טל שאפשר תמ"~) ובסי'

 שנקרא אלמד"י לענין כ"ש פ' ריש הרא"ש מד~רי והוא לשהותכדי
 שאומרי~ מי יש בשם שהביאמורייס

 חדא
 שהחמ~

 ע"י
 ל~טולי דאםור רבוותא בשם הרא"ש כתב ב~ה גם אך , ע"שוכו' תערובו~

 ולשיטת חרם לכלי ג"פ הגעלה דמהני כתרומה ~הגעלה קיל לךאין שהרי להגעלה בי~ול אי~ור דומה שאינו תדע דשרי ~"להראשונים מן אחד דעת על עלה לא לאכול כדי לבטולי אבל ,ול~הויי
 וטעמו שיטוף אלא צריך אינו הי"ט) (פט"ו תרומות הל' ~"להר~~"ם
 (סי' בהע"ש מ~וארונמוקו

 י"~) אות קל"~
 (ע"~

 שוטת שייש~תי
 בע~"ה והראיתי הוא שטעות שהשיג הרא~"ד מהשגתהר~ב"ם
 ~םוף תנן ומ"מ ע"ש) צו) (דף זבחיס הש"ס מ~יגית לדינוהוכחה
פ"~

 . אסור ו~מזיד מותר ~~וגג ל~טל ~די דהמוסיף תרומות ממם'
 שבתורה האיסירים כל אמר יוחנן דר' שם בירושלמי איתאו~אמת
 מ~ו~ר , האיםורין כל ~ה"ה ו~מ"ל בתרומה ד~תניתין ומשניהיא מתניתין הא בירושלמי ומ~שה י אסור מ~יד מותר שוגג עליהםר~ה

 ומכ"מ , ~יטול לענין גם האי~ירין מכל ~ילד~רו~ה

 ב~זי~

 י א~יר

 בחמ~~כש"~
 דא~ור פשיטא בליבון זולת ~הג~לה הקילו דלא
 ביטל ואם במ~ידל~טל

 : ~דיעבד א~ו~

~~~~
 הט"~

 (~~י' שם
 תמ"~

 פסח קודםולבטל להוסיף דמו~ר ג"כ פםק ~ק"ה)
 ורמ~

 תרכ"ו (ב~י' לזה שהביא להר~יה
 הסו~ה ~תקן ~די החג ~ודם פםול סכך ל~טל דשרי מהא~ק"ב)

 המרדכי לדעת דאפילו אומר ואני , ע"ש עדיין אסור אינו שא~~י~
 ~אם ש~ירה לענין אלא ללמוד א"א הכי שכת~ו ואגודההארוך
 לא ~ה בהיתר איםור לבטל א~ל ~משומר משומר אינו לבטלצריך
 כל כי ואף י~מענו

 הראשוני~
 תפו ~"ל

 ~ח~
 : ~מ"~) נדה צ"ט: ש~ת הג' (מליצת להקלוחלילה לב~ל לא~ור רוקא

~~~
 (~' השו"ע לשון ~ה

 תם"~
 וירדו גשמים שרבו שנה ס"ב)

 ~צת שהיו עד שבשדה ערימותעל
 מהשבלי~

 , עכ"ל שנה אותה של חטים ל~תס חוששין אין צמחיםמעלים ה~רימות ~על
 ה כמו כלל לבדוק שא"צ היינו חוששין אין הש~ע לשוןומשמעות

~ ~
 ~'~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~י~~י~

 ~א"~המנגחים
 תנ"ג (סי'ברמ"א דאי~א והא , ~לל בדי~ה וא"צ חוששין אין דפי'

 םעי~
 ~ם שיש ברואה מיירי ל~דוק שצריך ג')

 בפשיטות כ' שם בח"א א~ל לבדוק' צריך ~ין ב~תמא א~למצומחים
 אי ' מצומחים אינ~ שבודאי החטים היינו חוששין אין הח"אפי' חוש~ין אין ~מחבר דכתב והא מ~שים. פחות הוא אם לבדוקדיש
 צמיחה לידי הגיעו לא שמכ"מ אלא נתחמצו שמאלחוש

~~ 
 דרוב דאע"ג עמו הדין ולכאורה ,הח"א פי

 לח~ש ויש המצוי מיעוט הוי הרי מכ"מ כשרות ח~קת להם ישוגם מצומח'~ אינ~ ~חטי~
 : הרואה בדיקת כמומדר~נן

~~~
 א"א די~ת ~ד

 לפר~
 שמקורו השו"ע לשון הכי

 משו"~
הרשב~

 דנוהגין ת~"ה)(בסי' ס~ל ה~ב"א והרי שם הב"י שהביא
 וניעור דחו~ר דס"ל הרא~ני~ כד~

 פחות הוא אפי'~"כ
 מששי~

 וטחינה בי~ול מהני לא
 וג~

 (~' הרש~"א תשובת בשם להלן יבואר ה~ור שכתב ה~חינההיתר עי~ר
תס"ג)

 דלי~
 ב~שהו אסור דאונו באופן אפילו כלל ליה

 לב~ל לכתח~ה אסור מ~מ ~~ת ששלאכילת ~
 דצריך נימא אי וא~כ מהנילא ~י~ול כיון ולפי"~

 בד~
 לא

 מה~~
 א~ כי

 ~דו~
 ~ל

ח~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  שא"א ~~ר וז~ו בפ"ע וח~החטה 
 ~מע~

 חשובח ל~ון והיינו
 שאלה הב"י שהביאהרשב"א

 בשנ~
 ונפלו גשממים רבו שעברה זו

 לחטים ~וש שאין ~םחברא , חשובה , כו' שבשדות הערימוחעל
 לח~ כן אומר אחה אי שא~ שנה אוחהשל

 כי בפסח נאכל לא
 אחר הולכין שד"ת אלא הערימוח על גש~ים ירדו שלא ~נה~ין
 והכוונה כו' מחמיצים הרוב ואיןהרוב

 דל"~
 שרבו שנה באוחה

 ~לא א''א נמי ~נה בכל אפילו , לחם לאכול ח~נה איןגש~ים
 הכרי בחוך אחח חטה יש ונ~צא הערימוח על גשמים כללירבו
 לםמיך צריך אלא ' וניעור חוזר אי ומכש"כ ולטחון לבטל א"אוא"כ

~~~~~~י~~  ~  ~~~~~~~~~~~ ~  
 והיה לבית מבוח לחוש לנו היה הדין ~צד אפילו דפירושוסוף
 יהא ולא ב~"ע וחדר חדר כל על אנשיס הרבה להעמידא~שר
 שאינו מביח ~ולדה גיררה שמאחשש

 בדו~

 חיחוש א"כ אבל לבדוק
 והוא לחצר מחצר לעיר מעיראפילו

 שא"~
 על סומכין ~ש"ה לחקן

 נאכל לא המצוי למעוט ניחוש אם וה"נ החז~ה על ואוקמיד"ח
 לעולם ב~סחלחם

 אל~
 בשנה א"כ וחזקה הרוב על לס~וך שיש

 על לס~וך לנו יש גשממיםשרבו
 ד~

 , לטחון כשר בדי~ה ו~א
 יותר דטוב הלעטוח לענין ל"ג) (בסי' יו"ד רמ"א שכתב כמווהוי
 ודאי כאן ~שא"כ עצמה ~לעטה א~סור יש ד~ם אלא לבדו~,~לא

 שלא יותרטוב
 לבדו~

 : בידיס ולבטל משלבדוק

~~~~
 דס"ל הרשב"א לדעח כ"ז

 אין וא"כ ולבטל ל~ון אס~
 מש"~ סוף'לדבר

 וחזקת חטים רוב על ע"כ סמכינן
 וניעור חוזר אינו ד~סבר חמ"ז) (בסי' ה~ור לשיטת אבלכ~רות
 דשרי כ' וגם הראשוגה בדיעה ס"ד) ת~"ז (בסי' המחב~ דעתוזה

 בכל לבדוק ~צה יש וא"כ מששים פחוח הוא אם ולב~ללטחון
 על לסמוך א~ור לכאורה גשמים ~רבו בשנה וא"כ ,ה~ניס

 יש אם לבדוקוצריך ח~ק~
 ~שי~

 : לא או

~~~
 מ~ום לעחון שרי דלהכי הטור דברי ~בין צריך ~מ~חלה
 דאו~יחיה ממשוס כמשמעו הביאו ובאחרונים לב~ל מכוין~אינו

 אי~ורא ביטול בלי גםל~חון
 דח~י~

 הכי בלאו וא"א לטחון צריך
 סק"ב) חנג (םי' ט"ז עיין במזיד בהם ביטל א~ אף ~ריממש"ה
 ~~~ז (םי'ובמג"א

 ס"~
 (~י' יו"ד והט~ז הש"ך הבינו והכי מ"ה)

 היבחושים שיחנו אע"ג שיבטל ע"י דבש לםנן ד~רי האפ"ד)
אלא טע~

 משו~
 שס איחא וכן , לבטל ולא , לסנן אם כי ~כוין שאינו

 שדרך מ~וס באפרכ~ח ל~ון בחה"ד שהחיר מ~ולעיםבחטים
החול~

 מכ"מ החולע יצא ~לא שאפשר ואע"ג ה~חנה לקול לצאח

~.~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~'~~
 גיטין רש~י לשון הכי משמע ובאמח אפ~ר ללא א~שר ביןשחלק
 ~~(דף

 דכל מ~מע בי~ול בכוונח לל~ט יחכוין שלא ובלבד ב')
 ובירושל~י איםורו, מבטל מיקרי לא האיסור לבטל מכוין דאינוהי~א
 שהרואה משום ללקוט מחכוין אף דאמר יו~י דר' טעמא ה~י~פרש
 אבל , שרי ומש"ה לבטל כדי לוקט ואינו צריך הוא לטחוןאומר
 חמהכבר

 ע"~
 בטלים שאין בע"ח שהרי ע"ז) (סי' בשו"ת הגרע"א

 א' ליקחאסור
 ול~חו~

 שגם אע"ג
 בל~

 לשחוט צריך ביטול
 אמרינן ולא יעלו לא דבמזיד כו"ע דמודו הרמוניםבפצוע ו~~

 דא~
 חרומות במסכת חנן בתרומה הא ובא~ת לפצעם צריך ביטולבלא

 שם נפלו ואח"כ מ~אה לפחוח שנפלה תרומה סאה ט')(משנה
 ולא שוגג דוקא ~בואר אסור מזוד ואם מותר שוגג אם חוליןעוד
 שם בגיטין פי' בעצמו ורש"י ~כוין אינו או ' לבטל במתכויןדחלוי

 לבטל ~מ ללקט נתכ~ן דלא ד~וגג הא יעלו~)
 ע"כ במחובר בטלו שכברלבטל דסבו~

 שאינו בכה~ג דרק הרי ~
 לבטל ~~וין שאינו אלא במזיד ולא איסור שום בו שיש כלליודע
 בי~ל בכוונח ובלבד ב~ה שפרש"יומה

 ~רי~
 שיודע דר~ל לומר

 יש ו~כי ביטול כוונח בזה מיקרי שביטל יו~ע וכל לבטלשצ~ך
 פט"~) (המ"א הרמב"םלשון לפר~

 וע"~
 והא

 דדב~
 ~ימן בי~ד שסינן

 ~הרי יפה ~"ל רע"א הגאון הסבירפד)
 עו~

 להפר~
 לערב ולא

 שם המחולעים ד~ים והא שרי הטעם ~ל א~ילו מש"הולבטל
 ~~רו~~

 הישו~
 מ~ום ~וא

 התול~ דדר~
 לצאת

 והוסי~
 לא דאפילו

 ~~אתי~~י~
 מ~~

 והנני ושרי, מ~כוין שאי~ו דבר הבי~ול ~וי

 ~וגיא בזהמפרש
 דע~

 והרחיחן צוננין גריםין ל~וך בנפל םז) (דף
 ולבסוף שהשביח כ~ונעשה

 פג~
 כמה שם ה~יס' והקשו ' וא~ור

 : ~"ד ה' אות ~כ"ח) (סימן בהע~''ש בס"ד הכל ויישבחי~ושיוח

~"~~
 ש~' הטור דעח להבין יש

 משו~
 חםג) (~ו' הרשב"א שהביא הרא"ש משו"ח ~קורוונראה ' לבטל מוחר מכוין שאינו

 ממני הא ' וממותר לכתחלה ~וחן חני (פ"~) ~ו~וח הירושל~ישהביא
 דרך ~כן אר"ז ומאחים בא' ויעלה ילקט אף דאמר היא יוסיר'

 אם שהרי בהא ג"כ מודה דח"ק וםובר חולק דר"ז פי' כו'כהנים
 לטחון לישראל חחירלא

 מכ"~
 ש~י ויהיה יטחון הכהן הרי

 ג~ שרי ו~מילא ,לישראל ג~
 זירא כר' הרא"ש ופ~ק ' לטחון לישראל

 אין שחזקה יוסי דר' טעמא נד) (דף בגיטין דאיחא לפיובא~ח
 בה גזרו לא שכיחא דלא וכיין א' .אילן ב~~ל כרמו את אוסראדם
 אי~ו~ ~דנפילת דכלה"כ בחטים מודה יו~י דר' נ~צארבנ~,
בהיחר

 שכיחא~
 הא וע"כ לטחון דא~ור

 דבחרו~~
 ~~עמא הוא ש~י

 זיראדר'
 ודב~

 ח~יר שלא ו~ע"ג ' לחול שכשרין בחטים דה"ה הטור הורהומ~ה ' ליש~אל ~ם שרי זה ומשום יטחון הכהן דהרי הכל
 ~רי ממש"ה ל~ול שי~חון ~~ום . מותר יהא ממילא ' לפסחלטחון
 אי~ור לב~ל מכוין שאינו באו~ן דוקא וממכ"מ ל~םח, גםלטחון

 ולהאכיל לבטל כדי ל~חון ~רי לא כהניס אפילו ג"כדבחרומה
 שרי ו~מילא לעצממן לט~ון רשאין נחערב אם אלא לי~ראל~רומה
 ע"ז) ~סי~ן ר~"א הג' שו"ח ועיין ה~ור כוונח זהו לישראלגם

 ש~ן הירושלמי בממפרשי שהבין בקושיאשנ~אר
 דר~

 ר"ל כו' כהנים
~~

 וברור ' זצ"ל הגרע"א פי' זהו ' לי~ראלגס ~~ י.~ ~ ~~ ~~ .~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~
 ~נת~שה אלא ' הוי~

 דחטים בטע~א הפי' זהלפי
 ה~~ם דהוא אומר ואני ' מ~ומחי~

 : לחול לטחון דדרך משוםשבתרו~ה

~~~~
 דהא ' בדיחה בלא לטחון שרי הטעס ד~זה נראה שכן

 לב~ל דא~ור כ~י אםור דרבנן ס~ק דלע~ות 'חלממוד
 שהרי א'ומ~עם

 י~
 ~פק לעשו~ו נוכל ואיך לפני~ו ברור היתר

 הוא לשניהם א' דטעם והראיהאיסור
 ~סוי~

 בינה ממ~כת דריש
 מ~ירין לו שיש בדבר ב') ד(דף

 ם~ק ה"נ בטל ~איני דכ~~
 לעשית וה"נ דא~ור ולבטל לכחחלה לערב כ~"כ הטעםו~זה ב~יתרא' ניכליה באי~וריה דאדאכליה ממ~ום ופירש"י .אסורב~יל"מ

 ו~ע~~ה ' ד~בנן ~~ק ~שום בדיעבד כשר~יהא ~~~
 כ~~

 ~כן דה~עם
 הזה ה~~ם מ~ני שרי ה"נ ולט~ן לבטל מועיל וכו' כהניםדרך

 בדיעבד כשר שיהא לבדוק ולא לטחון היינו ס~קלעשוח
 א"צ והרא"ש דלהטור נ~צא , חז~ה על להע~יד יש ד"חדעפ"י ממ~ו~

 הר~ב"א אבל הדין מןלבדו~
 ד~''~

 בתשובתו כממש"כ לט~ון ~אםור
 תרו~ה ~קילי כו' כהנים דרך שכן הטעם דזה חםג) (ב~י'להר~"ש
 ומ~"ה ' יע"ש וא' ב~אה שהחממירו מ~וםהוא

 בחמ~
 א~ור ה~ין מן הוא ו~ממולא ~'' עד עליהם להוסיף דצריךהיכא לטחון א~ור

 להרשב"א אבל בדיקה' בלי ולטחון ספק לעשוח גשמים שרבוב~נה
 : לעיל שבארנו כמו סוף לדבר שאין ~ט~םשרי

~~~~
 ובין להרשב"א דבין

 להרא"~
 בדיקה ב~י לטחון ~רי

 ולבטל משנבדוק טובויותר
 בידי~
 מח~ש לצאח ומכ"מ ,

 כ~ש"כ טעם~נוחן
 הס~"~

 ' טעם נותן וחממוציס צמוחים דח~יס

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

 ~~~.~~~י~~~~~~
 כ"כ שיהיהור~וק

 ~צו~חי~
 ממ ודאי וא''כ ' ששים בק~ח יהיה ש~א

 ~ן ~ין ודאי להו~יף כי ואף בדיקה בלי לטחון שרי~דין
 הצו~
, 

הנני
 העמו~

 : בעבודה

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~ 
 י

 ~~~~~ו~
 ו~ו,

~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
' 

~~

 ' רובל מאוח לכמה עולה החדש באשר ' הישן משישל הבייט~ן על פ~ח קמח ~~שוח ~החיר בד~חנו עלה ~שר
 לפרו~ בעי~~רא~ ל~

 סי"~) תנ"א (בסי' הרמ"א שכתב המנהג
~~~ 



~"~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~ 
 נפה אין ~אם הוםיף ל"ד) (ב~"ק והמג"א י~נה בנפהלהש~מש
 ירקדו שלא מו~בחדשה'

 הק~~
 נאחז אס אפילו ~ע~ה כלל,

בדע~
 דכל רואות עינ'נו דהא מ~~ם ע"ז ~חולק נ"א) ~ב~"ק ה~''י

 חטים כממה בו יש הקמח ירקדושלא
 שבורי~

 או המ~ה ונא~רה
 (ב~י' ~ממבוא~ה~י~ה

 ת~"ז~
 בה ~הני ב~יעבד י~נה ונפה

היט~ ש~שו~
 כן לעשות נכין הדחק דב~ת ~םק ולכן ' ע"ש וה~~לה

 ~"י כזו ~~הע"י לר~
 ~~~י~

 והג~ל~
 דוקא ~ה אך

 ~ש~~
 דניכא הדחק

רחיי~
 תורה של ~לח~תה בתחבולות נתיר א~ בנ''ד אבל אחר

 ם הרחי או~ו בעל של ידיו ממ~~ה ונ~בל רחיים כמ~ה איכאהלא
 כלכי

 עד~
 בייטיל. בהם שיש ה~~יים אחר ילכו יש~אל

 כי ' חד~
בעניני

~~~ 
 (הל' הרממב~ם ו~י' הממ~ות את ו~ממ~~ם דכתיב

~~ה חו"~
 הל'י~~

 ~ד מכל אותה י~ממ~ו הזהרו כלומר
 ~ממי~
 ישראל ע''כ ,

 נה~ממיר מ~ה ב~נינישיממ~ים
 ~ה~~ ו~~

: 

~"~~~

 קודם יום ~לשים לט~ון ~ממותר ~בעה נ~לתבשו"ת

ה~ס~
 נ~ור בלי

 הר~יי~
 (בסי' היטב בב~~ והובא

 רצה ומ~ה י~) ם"קתננ
~~~ 

 קודם י~נה בנ~ה לטח~ן ~מי~ר לדין
שלשים

 יו~
 ה~עם נ~~ור יש תכן , ~~ת אנ~י אינו הם~ר זה הנה ,

 ולב~ל להקל לנומאין
 ל~תחל~

 ל' קודס
 ע~"י שהוא ונראה ' יו~

 תרוממות ב~ם' דתני'ה~רייתא
 פה~ (ד~

 שם בר"ש והובא
 מ''~

 תני

א~
 , בידים תרומה מבטל שהיא א~~"י ' ו~ו~ר לכת~~ה ~וחן
והביא

 הר"~
 דאמר ר''י מתניתין בירו~לממי דעות שתי

 א~
 מתכוין

 וי~ל~ללקו~
 באחד

 ומאתי~
 יוסי ר' ~~י'

 הי~
 ~ר~ה במם' ב~שנה

ןפ''א
 מ"י~

 בנ~י~ות שנת~רבה ערלה של נ~יטה גבי אוממ~ יוםי ~'

 יחכוי~א~

 ב~~יד לב~ל דא~ור א~"ג ו~אתים באחד וי~לה לל~יט
 אלא לב~ל מ~וין שאינו כיון~''מ

 לל~ו~
 מותר ב~ל הוא וממ~ילא

 מכוין היאה''נ
 ל~חו~

 הוא וממממילא
 מי~~ל~

 א''ר
 ~חיל~ זיר~

 ום"ל
 דר"י ~כמ:יםד~ם

 ~ודו~

 ~הרי ~~י' מדי~ע שטי~נין הכהנים דרך שכן
הכהנים

 ~ו~ני~
 אף וכשר מיב~ל מממילא ל~נממן בהיתר

 ההי~ר זהוהנה לישראל~
 ~~~~ של~~י ב~תינ~ י~

 להשתמש א~שר שהרי
 מיב~ל ממממילא ' ה~יל ימי ~ל זוב~חינה

 ג~
 לתלמוד אבל ' ~~ח ~ל

 בגיטין ~הרי כ~''י אתי' ~הברייתא לוממ~ ~א''א לדעת ~~וידידן
 (ד~

נד:~
 אי~א

 ממ"~
 אד~ אין חז~ה יו~י דר'

 בנ~י~ה ~רממו את או~ר
 דכיון ~ם ו~ר~"יא~ת

 דל~
 זה אין וא"כ רבנן בה גזרו לא ש~י~א

ה~ית~
 ב~~

 נת
 שממדוממ~ ח~י~

 וע~כ ,
~~~~ 

 דתני דה~ריי~א
 לכת~ל~~ו~ן

 ממשים ~דר~ז היא ומי~~
 ~כ~

 דרך
 כהני~

 כו' ל~~ון

ו~''~
 של ב~~ינה ה''ה

 ~~י~
 ~שום , ממיתר ל~יות נ~יך ' ה~~ח ל~ני

 ' ל"י לפני אלא אינו זה אבל , ה~ול לי~מי זו ב~חינה היאדר~יי
 ומ~ילא , חול ~~ביל טוחן נמצא , פ~ח על אינו ~טחינה~~י~~
 כד~וכח חג לשם ס~מא ל"י בתוך אבל ' לפ~ח גם יממותר ~ב~ל

 כממש"כ ב~~ה וה"ה , ישנה סוכה לענין ~) (דף דסוכהבימשנה
 מש"ה הירושל~י בשם ~ו~ה בד"ה שםהתי~'

 ולב~ל ל~חון א~ו~
משהו

 חממ~
: 

~~~~
 אינו דזה נראה

 אל~
 , לחול שטו~ן דאפ~ר ~חינה בםתם

 ו~וחנין הרחיים ~שממנ~ריןאבל
 נש~ ביחו~

 החמ ~ג ~נה
 מ~הו לב~לא~יר

 חמ~

 ל~~ ד~וחן חזינן דהרי ' ל"י לפני ~~'
 ~נה

ול~
 ~לא מהמנהג לצאת מ~כים איני שהוא איך ' ה~ול ליממי
לה~תממ~

 ~אראווע ל~ממח שחושש מה א~ן אופן בשוס ישנה בנפה
 אין מאד חם מהבייטיל יוצאים שהק~ח מחמת , וואלצעסהנ~~א
 תנג (בסי' במחבר ו~~בואר חם ה~מח טחינה דבכל , ~לוםבזה

~~''~

 ל~י וז"ל
 שהק:מ~

 ל~חון צרוך ~ה ומ~ני , רותח ~חינה בשעת

יו~
 או

 קוד~ יוממי~
 מחמת נגבלים קמח הרבה יש וגם ' האפיה

 חשש ב~ה אין ומ"מ , כ~~ה והוייןה~י~ה
 חימו~
 מי הוא דהזיעה '

 : מחמיצין ואיןפירות

~"~~

 אשר
~~ 

 ביד ופאפירא~ין ציגארין לעשות רשאין אם

~יו''~
 שמותר דע~ו ענ וענה ' ברוק הדק הנייר ולדבק

 ב~~ין כממוביד
 ניפו~

 (~י' בשו"ע ה~תילה ~על ~~חם
 תק~

 ' ס"י)
 דממיון ~ה ~ין~:.~''כ

 לני~ו~
 ' חדשה כלי עשיות בזה שאין ' הפחם

~'~

 תיקוני הוי בכלי נע~ה אם ומש"ה האור ש~ו~ם ה~~ם להסיר

~~~~י~~~~ ' ~  ~ ~ ~ ל~~ו~ ~י~~~~ 
 הוי ציגארין ~הנייר

 ~נ~ ~יקו~
 (סי' ה~~א וכמש"כ ממש

~ק"~
 הקנה פוצעין אין פירש"י בשם םק~ב)

 לת~
 תחת שלו קרום

 , ~נא תיקוני הוי בו לה~תמש דעביד מידי דכל , הא~~לא שלהדג
 : ברורו~ה

~~~

~ ~  ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~  

~~מוס
 בעבוד~
: 

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

 ~~~~~~ו~
 ו~ו'

 ~ ~~~~~~ ~~"~ ~ו~~

 דר~~~~
 ע"ד ממני

 הטוחנו~ בי~
 של

 דאמ~~
 לטחון כ~ר אם

בה~
 האמת , ד~יס~א ח~י

 ראיתי לא ~ולם כי אגי~
 וגם , קול ~~ת ראיתי לא ~ח~ש של ת~ונה אני אבל ' ~וב~לכה ~א"~ מנגחין תרי~ין ~עלי שמעתי כי אף וע"כ כאלו ~וחנותבתי

 דעתי לחוות איכל לא ע"כ עמדי אין ה~נין בזה שמדבריםהס~רים
 סנהדרין במס' וכדאיתא ~אחותי ברו~ אצלי שיהא באופן בזההדלה

 : ~:)(דף

~~
 שכ' ממה ראיתי

 מע"~
 מא~ וקשה בזה"ל נ"י

 הרצועה להתיר
 חשש רואה אינו מע"כ שגם מבואר , אדם ובכל מ~וםבכל

חימו~
 ~לא ' בז~

 נדר~
 בזה

 ש~יר~ הרחיי~
 משארי יותר מעולה

 ~צא וע"כ טוחנותבתי
 לתל~ ~קו~

 אדם ובין למ~ום מקום בין
 ידע~י נת תני כי ואם '~אד~

 ~דו~
 ~ו מ~ינה

~~~ 
 , טוחנות בתי

 טו~.ות בתי בהליכות ידיעתי ה~דר מפני בי החםרון תולההנני
 מ~ום בין לחלק נותה דעתי אין בכ"ז , מ~ני יותר יודע ומ~"כ~ללו
 (דף ב~~תים וכדאיחא ,למי~ים

 לז'~

 כל יאמרו
 ה~ריק~

 א~ורין
 דעות אין ~י למחלוקת גורם כאנו ודברים מ~ו~רין בי~יסוםריקי
 וברוך שוות חדםבני

 הרזי~ חכ~
 ונ~צא ות'

 ש"~
 ובאמת ' מתחלל

 ויש~רו כראוי ~ינקו ה~~לים ~ל ל~ממוך אין לרבים רחיים ב~יבכל

כהלכ~
 ~מוחיק מו על אלא ~ו~כין אין לרבים הנע~ים דברים ועל

 ב~ו~~ית והובא דמאי בירו~ל~י ו~דאי~א ד~ת בכשרון ב"ד~~"י
 ~ל , ט) (דףיומא

 ~רבי~
 לבתי אחד איש שולחן ~בעיר רב או ~ב"ד זו במדי~ה ה~נהגוכן ' ברבים ~ליו שי~בל עד נאמן אי~ו

 מכשול כל ולסלק להכ~יררחיים
 ול~

 הרחיים בעל על ל~מוך
 לשמירה נדרש ~יטור של ר~ים א~י' אם ~~ן ו~אחרוממשרתנו
 עפ''י מיוחד אדם להושיב יפלא לא ~ותנות ב~י מ~ל יתירהממ~ולה

ב"~
 לה~גיח

 ע"~
 : לאדס אדם ובין למקום ~קום בין לתלק אין ו~וב

~~
 מש"כ

 מע"~
 סו~ים של רחיום בתי ~בה במקו~ם שיש נ"י

כ~י
 הצור~

 רחיים מבתי ~יוצא ~קמח לי כמדומה , לפ~ח
פאראווע

 טובי~
 מבתי הרבה

 רחיי~
 של

 סו~י~
 דרי אשתנו וכבר

 ל~ממוחורוצים
 ביו~~

 ~לת היינו שלמה של כמצות עוני לחם על
 הח~ים קוצר היה בש~ורה ~נזהר מי חרפי בי~י וזכורני 'נ~יה
 בזמנם ו~וצרים הד~ר נשתנה ועכשיו ~חורות ~ממצות יהיו זמנםלפני
ורק

 ב~~ו~
 גשמים י~לו ~לא יפה

 עליה~
 כדאי~א ו~לך מ~צירה

ב~ם~ים
 מ~ (ד~

 כי
 מה~כינ~

 כו'
 ע"~

 : ב~~ש"י

~~~~

 האפ~ר כפי אלא לה~~ר ש~"צ ~מורה בע~ק הוא ~דול
 'א בא לעשות לו שהיה אומרים ואין זו מע~הבשעת

 לו המממלא מ"ה) (פ"ד פרה במסכת וכדתנן ביותר מ~ו~רויהיה
 ושל לאחוריו שלו נותן ~ו' תחלה שלו ממלאולחטאת

 חטא~
 של שני~ם היו פסול לאחוריו ח~את של נתןואם ' ל~ניו

 דנתינה הרי אחר באופן א~שר שאי מ~ום וכשר לא~וריו ואחדלפניו א~ נותן ח~א~
 משלפניו כ~ו מטומאה יפה משומר אינומאחריו

 ובח~א~
 כתיב הא

 מ~ומאה היו~ר ע"צ משומר שיהא בעינן נדה למיל~ש~רת
 ~יהיו וא"א לחטאת הדליים שני למלאות רוצהאם מ"~

 שניה~
 לפניו

 באופמ אפ~ר ~אי משום ' צרכו כל משומר שלאחריו הא גםמיקרי
 והוא לע~~ו א' דלי למלאות יכיל הוא הרי אומרום ואיןאחר

 רוצה ~הוא כיון אלא ~ניו יהיה ח~את מי עם והדלילאחריו י~~
 גבי נמי ו~כי ~ י~~ משומר ~א~ן ב~ה מיקרי ~ח~את דנייםשני ל~לאו~

 חשש מןשמורה
 חימו~

 ו~~ה , ~מור מחויב יותר לשמור שאפשר כל
 בירו~~~י איתאה~עם

 פסחי~
 (פ"ג

 ה~א~
 א~א ר'

~~ 
 ל~~וניא



~ ~

~ ~

~ ~ ~

~  

~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  קופיא ~תןדלא 
 אלי~

 לרתחא דלא אלון על
 ~חמ~ו~

 בשעה והיינו
 ב~עה אבל , חול של ואחד ש~ורה של אחד שקיס ~נישממוביל
 יתן שלא אפשר אי שמורה השקיםדשני

~~ 
 שמ"מ ' וכשר ~ה על

הוא
 ~שו~

 ~"~) תנג (סי' בשו"ע דאיתא והיינו ~ו מעשה לפי כ"צ
 ~ה על ~ה שקים ה~ה להניח שלא לכתחלה יזהר ~וכןבהג"ה

 קמח של ש~ים הרבה שמוליכין במקום לאפוקי ר"ל ' עכ"ל~אפ~ר במקו~
 יניחו ש~א וא"א~~ח

 ~ע"~
 אין

 לחו~
 לה~ל אומרום ואין , ב~ה

 : בפ"ע שקכל
'ו~נ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 ל~עמיד רמיא עליה דמתא מילי דכל שבעיר רב ו~ל~ 'הט~ינה
 : ה~ב יורהו כאשר יפה להשגיח מוכשראיש

~'ו

~  ~~ ~~~ ~ ו~~ 

 ~~~ו

~~~~ 
~~

 ~~~~~~מ~~רב~ל

חו~ ~כי~~ ~~ ה~י~~~

 בזה כיוצא ועל ~"ו'
 אי~~

 באו חשבון באו א') (דע"ח בב"ב
 : וכו' ש~רה כנגד ~צוה הכסד וכו'ונחשב

ו~'
~ ~ ~  

~  ~ ~  ~ ~ ~  

~~~~~ 
 : רבה בעבודה העממוסהנני

~ו~
 ~~~ין

 ~ג~~
' 

 ~~~~~ו~
 ~' ו~ו'

~~~~ 

 ג~י

~~
 מרוצות מכח אשר קי~ר של ה~חים בדבר מר לן דבדק

 , הק~ח הליכות בכל דבו~ה עיסה נמצאהמכונות
 מממהר דבזה ~שוס מים ~ס מללוש ל~~הר ישוא"כ פיר~ מי הוא וא"כ ' עצממו מהקממח הוא ה~יעה אם נ"יממע"כ ונסתפ~

 להחמי~
 או ,

 הקמח מן ~חס ~יר הפגשת מחמת באשהזיעה
 ע~

 הקר אויר
 : ~~צמה תולדהוהוי

~~~

 ~~~ ~~~ו~ ~ט~~~נ~~~~ ~ ~~ ב~~י~~
 ומעול~ ' עיסה נעשית הכלי ד~ותסביב

 שאולי ' ל~ה חש~ו לא
 מים ב~לו אלא אינו ~~ה ' בקמח פירור אי~ה ונשאר~תייבש

ש~חמי~
 שימהר שהוא כל בפרור ל~וש אין ~ירות במי משא"כ '

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

 ריקוד מהני דלא שנימא כ"כ במעט ולא הרבה שנתערב היינוכו'
 שהריתדע

 בל"~
 ובפסחים פירות מי הן ש~ן שמנונית בחיטיס יש

~~~~~~~.~~~~ ~ ~~~~ 
 תני תנויי ~ת ב~ה"ל עוברין אלו פ' בירושלמי וממפרש 'וכו'

 בחי~י~

~ ~ ~~ ~ ~ ~י~~~~~י~~   ~ 
~  ~~~ ~'~~~~~~~~~י~~~

~~~~~~'~~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ ~ ~  
~  

~~~~ ~ ~  
 מי כ"ש ואין ' ממהרשנילוש

 שבה~ פירו~
 ממהר

 : כלל חשש אין פרור אי~הבמתערב וה"~ ~החמי~

~~~
 של ברחיים הח~ון נ~י מ~כ"ת ראה מה ידעתי

 אין ה~יסה ל~ה חושש הוא ואם , מים של מברחייםיותר ~י~ו~~~
 יהא אלא ' פיטעל בלי לא אםעצה

 הק~
 יוצא

 ממקו~
 ה~חינה

 ~~~~~ל~~

 ~~ין~~מת~ר~

~ ~~~ ~~ ~ו~  ~~~ 
~ו~על

 חד~
 ל~ח שא"א בשביל ,

 ול~קו~
 אבל לתו~ה מקמח או~ו

 של~~ו
 ע~

 לנקות אפשר וכדומה בר~ל של והילקוטין
 ומה ~ הי~~

 מים דלחלוחית סק"ה) תסו (בםי' המג"א בשם מע"כשהביא
שקבל

 הע~
 מים מוקרי מחובר בעודו

 ומחמי~
 ממשנה תמוה ודאי

 מן היוצא דמים מבואר דשם י') משנה (פ"דדמכשירין
 הע~

 מי הס
 דכעין מעכ"ת ומש~ש . בס~"ח הר"ש בשם הח"ו וכמש"כפירות
 (פ~ט בכלים איתא~ה

 מ"ו~

 התנור בהם שהוסק חדשה בגפת
 הוא שבגפת השמן דשם לכאן ענין אי~ ~~ש , טמא חודשי"ב בתו~

 שאינו כל למים הדומה משא"כ מחמי~) שאינו (א~גהמכשיר
 אינומכ~יר

 מחמי~
 מ~ומאה איסור ב~ה שיי~ילומר ולא '

~ 
 ילפינן

 מן היוצאין מים ב~ה"ל שם הר"ש כתבובפי'
 הע~

 כמי לחין
 : ב~ה לפקפק ואין ע"ש דבר לכל חשיביפירות

~"~~

 לי יש נ"י כת"ר דעת להרחיב
 להבי~

 שאין מה"ת ראיה

ל~
 דבר

 שמחמי~
 דקרא בדווקא לי ד~שה ' ~שיר ואינו

 וסלת מצות ורקיקי מצות חלות דכתיב תודה שבלחמי צובפ'
 והישוב ממצות שיהא הכתוב פי' ולא 'מרבכת

 ע"~
 שהיא דאחר פשוט

 לידי לבוא שא"א כ"צ חלוטה היינורבוכה
 חימו~

 כתיב לא ומש"ה
 גבי תצוה בפ' הרי עדיין קשה אבל , מצה שיהא חביתין מנחתגבו

 כדתנן רבוכה מהן א' שהיה א~"ג מצות בשלשתן כתיבמילואיס
 דמכ"מ וצ"ל ' התודהבפ'

 נצר~
 ולא ' מצות שיהיה לה~היר הכתוב

 הקמחיהא
 מחומ~

 מו~הרין היו דבמנחות צ"ל אלא ' מצות ברבוכה בתודה כ~בלא אמאי לדוכתה קושיא הדרא וא"כ ' הלישה לפני
 , לישה לפני והקמח החיטים להכשירשלא

 משו~
 מטומאה שמירה

 ~ף בפםחים איתא הטעםומ~ה קדשים' וה"ה שמכשירה משום נוטלין שאין תרומה של באתרוגכמו
 לו~

 אין מנחות של ד~יטים
 ח~ש משום ולא 'אותם לותתי~

 חימו~

 חי~י אפי' דהרי ק~ה דא"כ
 מנחות שאני אלא , המהרש"א הקשה וכבר ללתות ד~רי מ"דאיכא דפס~

 הגמרא מקשה ומ~מ , מטומאה ש~רה מצות משום לותתין~אין
 שמירה לי דמה בפושרין ד~~יןמהא

 דחמו~
 : דטו~אה משמירה

~~~~
 שבו ניסן ר"ח לפני שהיה דבמלואים שפיר מיו~ב שכן
 כפי' ס) (דף בגיטין כדאיתא טומאה פ'נאמרו

 התו~
 בפ'

 שיהא אפשר והיה ה~ומאה על עדיין הו~הרו לא וא"כ ,~מאים
 חשש משום דאף , מצות ברבוכה גם כתיב מש"ה לתותיןהתיטין
 משום אבל , ללתות מותר היהטומאה

 דצרי~
 אסור מצה להיות

 על והו~הרו ' המשכן שהוקם אחר שנאמרה ויקרא בס' אבל ,ללתות
 א"צ ~ה ומ~ם לטומאהשהוכשרו מחשש לתו~ות מחי~ין מנחות להביא ~שר היה ~אהטומאה

 לכתו~ התור~
 יביא דלא מצות

 דו~הרו משום ואי מצות בלא ידעינן ד~ה לתותותמחי~ין

 מחימו~
 נעשה אינו חלוטה היינו דרבוכה א~א ג"כ ~ה לי~הבשעת

 חמ~
, 

 : מצות לכתוב א"צמש"ה

 לידי לבוא דא"א מוכח ~י כ"~~~~
 חמו~

 שאינו משקה באי~ה
 היה עדיין דאלת"ה~מכשיר

 נ~~
 הרבוכה שיהא לה~היר

 שי~~ר לאשמועינןמצות
 מחימו~

 שאינן משקין מאי~ה אף לישה קו~ם
 ואפ"המכשירין

 נצר~
 חשש מפני לה~הר

 חימ~
 אע"כ

 דה~
 ב~א

 אינו מכשיר ש~נו משקה דכלתליא
 מחמי~
 בעב~דה ~עמוס ~ני ,

~ 

~~~~~~~~ 
 ו~ו'

~~~~~ 
 ~~~~~ ~ו~~ ~~~

~ 

~"~~~

 ע~ד בא ~נני באהבה כתר"ה
 מעכ~~

 על שהעיר מה

~~~ו
 ~~'~~'י~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ובפ'
 בהעלת~

 כתיב
 בא~יל~

 יאכלהו ומררים מצות על שני פסח
 בפסח דאף למד~ו ומכאן , להם ~פל המרור ורק במצוה שויןשניהן מצה אכילת ומצות פ~ח אכילת מצות מצרים ~פסח ליישבוכתבתי
 ואוכלן בב~א כורכן יהאיכול פסחים בערבי שם כדאיתא כריכה בלי בדיעבד כשר ג~כדו~ת

 כ~~
 שנו ובפסח , שוין ד~~הם משמע ומצות אש צלי ה~ה בנינההבשר את ואכלו ~ל אוכלן שהלל

 הואהפסח
 עי~

 , המצוה
 ומצו~

 ו~יקר , לו טפלים ומ~ורים

 ~לי~~
 מדכתיבהוא

 ~~ ע~
 , על ומשמעות , ומ~רים

 ~ו~
 מהם ש~בוה

 ~וה דהלל ב~א ומש~ה ,במעלה

 כור~
 מצה

 ומרו~
 ~וי~י ,

 ה~~
דבה~ל~



~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  אלא , דקדים בא דפ' הקרא ולאד~העלתך 
 ~י~

 מדכתיב ההו~חה
 שהם מ~ממע ומרורים ממצות~ל

 טפלי~
 היה לכך ' לו

 כור~
 ביחד

 פ~ח לאכילת ~וה מצה אכילת דמצות ודאי מצרים ~~ח ~בי~בל

ו~י~י~
 מד~ת מ~לתו

 הגאו~
 דלמד ~מ) (סי' בחשובה זצ"ל ח"ס

 ~ני על ~~אימיא~להו
 ~ל אלו שני יאכלו מרורים על היינו אלו'

 אין נ''י ככת"ר מפרש היה דהגאון נימא דאי מבואר להי~וךהלא ' נ"י מע"כ דברי הבנתי לא ' ~כתבתי כ~י , מעל ולא , ומצה~~ח
 הישובמו~ן

 דלכ~
 ט~לים שני ~וא דכאן משום הכתוב ~ינה

 ' מבטלי~
וממ~"~

 דאפי' רבותא לאשמועינן בהעלתך דפ' ה~רא ~ל הביא
 ~הוא ~סח של א' ~זית מבטלים אינם ' ומרור מצה היינו ~פליםב'

 דמצו~ ' ט~יעיקר
 טפל רק לי~א מצרים וב~~ח זא"ז מבטלים אינם

 מצ~ אבל ' מרור דהיינו 'אחד
 ו~םח

 ~ניה~
 עיקרים

 ה~
 נימא ואי

 כמש"כ אלא יאכלהו כתיב הכתובים בשני והלא מיאכלהו ללמדדכונ~ו
 אלא כרי~ה ~יה לא ובפ"מ מעל הוא הלי~ודדעיקר

 פס~
 ומרור

 פ"ח) חו"מ (בה' הרמב"ם וגם , בפ"ע נאכלוממצה
 דכ~

 דכריכה
 הוא הלימוד דעיקר כמש"כ הבין ע"כ פםח ולא ומרור מצההוא
 מצות ~ל דמדכתיבממעל

 ~מרורי~
 במ~לה שיהא על דהל~ון ומפרש

 שניהםעל
 וב~"~

 הי'
 ניכ~הטפלו~

 וכמשמעו אחר באו~ן המרור של
 כל אכלו ומצהדפםח

 כמש"~ ה~עו~
 ואכלו פעמים ~ני בביאור

 אלא היה לא ומרור חגיגה היה לא ש~רי 'יאכל~ו
 מע~
 אבל ,

ב~םח
 דורו~

 במה ניכר היה הט~לות ומרורים מצות על דכחיב
 אנו דמזה דאע"ג יחד ומרור ומצה בפ"ע ~םח לאכול המצוהשהיה
למדין

 ד~צו~
 וימלא ' לבטל שלא טוב יותר מ"מ , זא"ז מבטלין אינן

 הפסח לעשות שהמצוה לולו בפ"ע המצוה כלפינו
 לעי~

 המצוה
 : לט~לים ומרורומצה

~~~~~~
 מתפרש מקום בכל ולא מקום בסמוך על כמשמעוהפי'
 בשנוי מתפרשים בתורה ענינים והרבה ~חדבאופן

 ה' לפני וכמו ,משמעות
 דפע~

 הוא
 לפ~

 ~וא ופעס בהיכל ממש ה'
 לח~ם מפרשין ואין הרבה ועוד דסוטה ה' לפני כממו ני~ורבשער

 חז"ל: ודעת ה~בלה לפי והכל~מי''ב

~~
 דבמצרים בהעמ"ד שם במש~כ דברי את נ"י מע"כ~דחה
 ~ל גם ~~י~ירהיה

 פס~
 כי נ"י מע"כ ודחה מצה על גם

 נז~ר לאבאמת
 ש~

 לדברי הוכחה דיש אע~ג ' כלל והגדה ~יפור
 ~יו ~~"מדנם

 ~פרי~
 ב~שנה נזכר לא אמאי דאל"כ , הנס מענין

 לפםח ~~רים ~~חדממה
 דור~
 , נ"י כתר"ה דברי ~ראין מ~מ ,

 ~~ליוה~~~י
 ~~ומ~

 המצוה היתה מש~ה בזה"ל שלי
 שיה~

 נדבר
 הגדה של המצוה יהוה הפסח בזמן היינו , ה~נונים בשנילדורות
עליו

 ובז~~
 של ה~בה דברים המצה ~ל עונין יהיו פסח ~אין

 מגיד וה~ב"ה ~מצה מרו~זש~ז בחפזו~
 אח~ו~ מרא~י~

 וית~לה ~מו י~,
 כתיביוממש"ה

 בתור~
 צלי ה~שר את ואכלו עצממו בפני אחד כל

 פסח שאין דבזמן , הגדה לענין הם דשוין משוםומצות ~
 : המצות~ל ההגד~ ~צו~

~~~
 לה ש~ון א~~ג הס~ר ~נין וכל , לדעתי התורה רמזה

ויוצאין שי~ו~
 במק~

 שהביא ~חד
 ר~

 במשנה
 מ"~

 ~~בה כל
 בחג ~מחה של מצוה כמו ~ה~מ , משובח ה"זל~פר

 לדע~
 הרמב"ם

 בלאדאפי'
 חגוג~

 בשעה וווצאין , מה"ת הוא
 ומ~~ אח~

 כל
 של בשיעור שיוצאין בח~י~ה ~ן ו~מחת של ~ע בכלל ה"זיותר ה~קיי~

המשנ~
 , יו~ר מבוא אם ומ"מ

 ה~~
 בכלל

 מצו~
 ~ו~ה חגי~ה

 חגיגה התוס~כ~~"כ וו~~
~) 

 ח~ר ב~ה ח)
 וני~ו~

 הי~ושלמי ב~ם
 נאוייט'ב

 לראו~
 נג (סו' בהע~ש ~מ~~כ

 ~ או~
 : ק"ש ל~נין

~~~~~
 ~לוו ~אכל לאדה~א

 חמ~
 ~אכל ימים שב~ח

~ליו
 מוי~י כו' בח~זון כי ~וני ל~ מצו~

 וד~תו הפסח ~ל קאי ~ליו ~אכל לא דהא ~ע~כוהעיר ~מה~
 וד~~

 ~לוו
 ~וני לחם אבל מוירו פסח דאיכאבזמן

 ~ה~~
 ' דו~א הוא

 וכ~
 הוא

 מש"כ ו~ו' , או~ים בשני אחד מקרא דמ~פרש ~ורה משנהדרך
 ~ ובכ~מ) ה' מ~א (ו~ח ~~םבס'

 וכ~
 ~ה מק~א מ~~ש

 ~ם הו~ו ~לי~ ~אכלימים ~~~
 ה~~

 ~~ח ~לי ~ונו לחם
 ~י ו~~~

כי
 ו~ בח~~

 ~~ו ,

 ~ובים ~~ל הגאון אח~
 ~~ ~א ~ ל~~

 ~~ש~~
 א~ ~~ א~ בסגנון מ~~ים ~~ם

 מכ~~ם ~~ם שני

לג~~
, 

~  ה~ו~ו~ ~וונ~ 
~  ~ו~ ל~ ~מ~ 

 ~און ~נו ,
~פ~  ~  ב~מ~ ~ 

~ ו~~ ~ ~  י~י~ 
 ~~ם

~  יו~ 

 שאין ה~דה שללמצוה
~ 

 כמו הלילה בזה ~~ור
 שבארנ~

 וגם , ל~ול
 ~שר בארבעה בראשון י~ח) מ~רא יב (סי' בא בפרשת שמותבחומש
 תאכלווגו'

 מצו~
 ה~~וק בםוף לכתוב צריך הי' מצות תאכלו דהך ו~ו'

ע~
 יום

 האח~
 בר~ון ומדכתיב מצות תאכלו בערב לחדש ועשרים

 הרא~ון וום דזה משמעו מצות תאכלו בערב לח~ש יום עשרבארב~ה
 דלמצוה חז"ל למדו ומכאן , שאחריו מהימים יו~ר מצה לאכילתמיוחד
 מצה באכילת דמזהיר המק~א וענין חובה הרא~ון לילהלדורות
ולא

 חמ~
 נמצא , רשות מצה דאכילת קמ"ל '

 דרא~
 מ~פרש המ~רא

 חובה הראשון דלילה למצוה מצות תאכלו על היינו אופנים שניעל
 ושלילת לרשות ו~שרים האחד יום ~ד ד~רא ~יפאועל

 ה~~
 של

 יותר מצוי תורה ד~שנה אלא ' שבעהכל
 מקראו~

 וכמש"כ , כאלה
 : תורה משנה במשמעות דברים לס'בפתיחה

~~
 אמר שלא כל רג"א של המשנה לשון ל~רש כתר~ה~כתב
ג'

 דברי~
 כתר"ה ~~רי , בדוקא שלא , יצא לא בפסח אלו

 נ~ו לכתר~ה מנלו, וודע אינו ג"כ , המכות של בםפוריוצאין

 ה~
 ב~בור לבנך והגדת משמעות אלא כן אינו הדלה ולדעתי 'מיל~
זה

 דכתי~
 בפסח

 דורו~
 הוא

 בדו~

 זו מצוה סיבת אומ~רים שנהיה
 דברונו לפי במצה ו~ן , הפתח על ה' ופ~ח משום פסחשל

 של הטעם לומר בדו~אהמצוה בזה"~
 מצו~

 וכו' הספיק שלא היינו המצה
 ס~ור חובת ידי יצא לאובל"ז

 לבנ~ והגד~
 ק~ז:) (דף דאי' והיינו ,

 בזה"ז והגדה , דרבנן או דאור~תא אי בזה"ז מצה א~ילתדמצות
 זה~ז על דקאי עוני לחם בפי' מש"כ דכל לדעת וראוי . בהדדימתלי
 לחם ~רשינן הגדה וכן ~ורייתא בזה"ז מצה דקיי"ל למאי אלאאינו
 עליו שעוניםעונו

 דברי~
 ~בנן שהוא ד~~ל לראב"י אבל . הרבה

 ושארו בע"א עוני לחם מפרשע"כ
 ~שו~

 לחם לו) (דף שבגמ'
 מתפ~ת והתורה , ו~וד ~אנינות שנאכל או , בפרוסה שמצוהעוני

 : פניםבכמה

~~~
 הוא הדבר דעיקר שכתבתי

 כסד~
 השבת ~יתן דלא ~ולם

 שיד~ו הלומוד ~לא ל~יםבמרה
 אי~

 השבת את לשמור
 הלכתא שהרי עצמו מצד מוכרח ~וא בודאי ' מצווים שיהיוב~ת
רבתא

 לשב~
, 

 ואי~
 מל"ט ~~ו ולא ~בת לשמור מצווים שיהיו אפשר

 איסור על ויעברו , ותולדותיהןמלאכות
 כר~

 , ר~ע בכל בשוגג
 לא ודאיאלא

 איפ~~
 מהם שנעלם והוינו להבא ~ל אלא במרה

 הי' הלכו~יו בכל השבת א~ לשמור נצטוו כבר ו~ו ' עמריםדשני ט~~
 משה את לשאוללהם

 ~אי~
 נעשה

 מ~ בשב~
 פ' להם הגיד כאשר

 וגם , תורה במתן אלא מצווים יהוו שלא הוו כסבורים אלא ,המן
 ~לא או באלוש ~חו~ין לשמור נצטוו וא"כ במרה תחומין ~לאיפקדו ~י בגמ' ופליגו בס~ד הפ' בביאור כמש~כ הכי סבור היהמשה
 ~~פ הוא אלוש של והענין ~ סיני להר בואם ~ד ~חומין ~ןלמדו
 פ~ש~~~~

 מ"ח~
~ ~~ עה~~  ~גו~ 

 ~אה ~ה ~ ~~ש
 ~ל~~ד

~~
 ~א לא שבה~רותיו מ~~כש~~נצל

 ~נטרנ~
 ח~לה ,

 ~לי~
 מ~ב~ ד~~י ~ל לה~לותלו

 פ~ולה
 כזא~

 '~ל
 שבא מי מכל ~צון שוב~ לי ושוא~ה ~ מ~

 לבר~
 דברו

 ~~ו~
 ~~ני אני ו~ם , ממני וטובום בגדולים ~ם~מצוו משגיאה

 ממ~
~  ה~נו~ 

 במ~א~י'
 ~~~ ~~ן י~~ יבא~ מו~ ~בו~י ק~~

 ו~

 מחכ~ה
מכבוד

 מ~~ ~~ו~
 ש~ן

 לה~~~~ ~ו~ בי~~
 וגם ה~נינים

 כמו ומפרסם מדבר מלשון יבי~ מפרש ואנו , מ~נין נ~לםיביע ~
 ~בובי ופי' , א~ י~~~ ליוםוום

 באמ~ מו~
 ~מן מבאישים

 מ~~
~מ~

 ש~א מ~רסמים שהמה במה להשמן ~ובה ~~כ ~~ים
 שמ~

~ו~

 וכן ~ לה מ~~צום ~ב~ום שרואים במה
 סכלו~

 מ~ט
 ה~~ א~ שמבאוש א~"ג שגיאהאומה והו~

 א~ מפרסם ~וא ~ה מ~מ
 ומוצאים א~ שמ~ם ~מה כי~וב~

 השגואה א~
 מפר~

 אח
 הוא ~ה ומשום וו~ר הוא ~וב כיהח~~

 י~
 מ~מה

 ~כ~~
, ~~ 

~
 א~ה

 ~ד מ~~סם ~ ~~
 שמ~~

 ~~ה חכמה בא~ה
מ~~~ם

 מכב~
 ~ינו

 מחמ~
 שג~ל להמ~ר כבוד ש~~נים

~  הב~ו~~~~י 
, 

~  יו~ 
 מ~פ~סם משנו~ם

 ~~ח ~~י ~~
מ~~

 ~ה ~ו ש~~אים
 שמ~~ א~

 ומ~ום בו
~  ' ~ב~ 

~~ ~  ~ג~ל~ ~~ ב~ ל~ 
 מ~~נים

 ב~~
 ~ד

~  



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~פי' כלומר ישנים שפתי~ובב 
 ש~ינ~ ~תי~

 הנאה בשום ~~ישיס
 כבוד או~שמית

 מ"~
 בהנאה דובבות ש~תותיהם

 כשאו~רי~
 ב~מו

 מח~יק ~נני ע"כ . הנאה בכל שמרגיש חי אדם מכ~"כ הלכהדבר
 רואה שהוא מי לכל וכן למעכ"הטובה

 ומבי~
 ~אלה העממק ב~פרי

 יהיה המקום זה וב~כות ' דברוהעמק
 ויאירו ' בעזר~

 דבריה~
 על

 ידיד~ כברכ~ ' דור~~ני
 : בעבודה העמוס

 ~~~~י~
 ו~ו'

~~~~~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

' 

 ~~~~~~~~ י~ י~~~~
 כן לומר ו~ילה , שהקשה מה הקשהמש"ה

 דפשי~~
 אםור דכ"ש

 דלוקין ה~וס' לשי~ת הגאון חקר אלא י ~יעור חצי כל ~ובהנאה
 שיעור איזה חקר וב~ה אכילה כמו שועור אי~ה בעינן וע"כ אה"נ~ל

 . אסור ~"פ בפחות דאף פשיטא אי~ורא לענין אבל 'לו~~
 לא פרוטה ~וה ~"ל הגרע"א בחקירת דעתי מלחוות א~דללא אוב~~

 ' לג) (דף ~~יס עיין תשלומין בה דיש במעילה אלא כללנ~כר
 באה~נ דגס נימ~א אי אה"נ בכלאבל

 שיי~
 התו~' שי~ת ו~הו כזית

 מ~~א~~ל~~~~~ ~~~ ~ד~~"~~~

 ~ב"ס

 ולא אכילה היתר על דלו~ן ס"ל אה~נ על דלוקין ול~"ד , א')אות

~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~
 ~~~~~ ~ ~י~י~~~~י~~~י~~

ב~ם~ ~ ~~~~~~~.~~~~~י~~ ~י~~
 יאכל לא שנאמר מה"ת 'אסור כ"ש

 חמ~
 בשו"ת ו~אר

~~~~ה~~~~~~ו~~~~~נ~~~~

 ל~ן

 י~

 חמ~

 ~~~~~~~~~~~~~י~~~
 עלג"כ

~"~ 
 לד~ת זהו

 הרמב"~
 אבצ שם' בה~ש שהארכנו וכ~ו

~י
ר~ ~ ~י~~~~~~ ~ו~~~י~ ~~ ~
 ה~ה דאיסורי ז"ל להגרע"א לי' דפשיטא ומה , מעילה לענין

הו~
 בפ~טה

 נעל~
 ה רא' הג' והוכיח שהביא ומה לי', ~ניין , ממני

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~
~~'~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~י~י

~~~~~ ~~~~ 
 כתי~ אי קשה וא"כ יאכל לא מד~תיב והיינו~ו~ש"פ

 ~"ד יהנה לא
 אלא מלקות ג"כ באוכלשאין

 בש"~
 ודאי אלא ,

 ד~
 התו~'

 דכ~

~~~~~~~~~~~~~~~  ~ אי~ ~~ ~~~~~ ~~~ 
 מלקות מחיוב לא יהנה לא כ~יב אי ה"נ בכ~ית אלא ל~ן

 אלא והנאהב~ילה
 ב~~י~

 : התוס' שיטת מהו

~~~~ 

 ~~~~י~~~~~~'~~~~ ~~ ~~
 : מ~יטמא ה~הורין ~ל מציל אין וכו' מקוה ומה ל~א לי'אמרו

~~~~~~ 
 ק~י~

 פרש"י על קפח) (בסי' בכת~יס ~ל הגרע"א
 משוס ~ברו ~א הנשר~ין כל ד~נן ד~א ~מורהשל~י

~ש
~~ 
ה , ~  ~קרא ~תיב לן ~יפוק ~"ל הג' 

~~ 
 שריפה

ו~~
 וה~ ~ ~ה"ל הנ"ל הג'

 ~י'
 ל~רו~

 ול~יל לרוח
 לי~

 הגדול
 ~שדליכא

~~~ 
 דבריס ועל , ~~פה דוקא דמצותן ~ור ~כ

אלו
 נ~~~

 דילמא מע"כ
~~~ 

 דגס מ~ס אסור
 ~המ~

 ג"כ ~~קר

 מ~~~ ~ ~ירו~~ כ~~י~~ו~
 ~ור

 ~ לרו~ למרו~
 ונכנס

 מע~

 וב~ח"~ ' הירושל~י של הענין ב~הבת~ירה
 בזה ~ין

 שו~
 ת~יםה

 בריה ~יס אין ~שם המלח לים לה~יל אפי' והרו ~נ"ל הגאוןעל
 צו~ה שהחירה ~~ני א~ורג"כ

 לשרו~
 בזה מ~כ"ה שכתב מה וכל '

 התו~ה צותהדלהכי
 ל~רו~

 ניתן לא ' כל~ים אכילת דאתשבה הוא
 ובאמ~ ' לחשוב לא ואףלהאממר

 גס הובא זייל הגאון של זו קו~יא
בגליון

 הש~
 ולא תמורה מס' שלהי ממשניות על רע"א בתום' גם

 מצוה הרי ' בקצור אלא אלו דבריםנזכר
 מה"~

 צריך ולא לשרוף
ט~ם

 מאד: חמורה קושיא בא~ת והוא ' כל~

~~~~~~
 אתי דילמא הטעם ~י , קשה זה בלא דגם ~נ"ל פיר~"י
 ו~ער דבבשר ו~יקברינהו ד"ה םב:) (דף בע"ג התו~' כמש"כוצ"ל ' לי~~ר שרי אמאי הנקברין ~ל א"כ ואכיל יאשכחאינש

 ~יכא מילתא מוכחא ל~בור דרךדאין
 למיח~

 הנשרפין כל וא"כ
 תרומה גבי כמו מילתא מוכחא לא דשם ה~עם מזה אינודמ~נתנו
 דאימור וכלה"כ וערלהט~אה

 אינ~
 כמו הכא ~ברי ואייתי גנב

 ~עמא בלא אף וא"כ בע"ג ~סדאמרינן
 דכ~

 לכלול רצה דרש'~י צ"ל וע"כ ' דבשרי~ה גזה"כ אלא לקבורא~ור ' יקברו לא הנשר~ין
 דבאלו מגזה"כ במשנה ה~פורש לבד י~ברו לא הנשרפין כלבכלל
 בשריפה דמצוה ' הוא רב בי קרי דזיל אחרי ' כלל למ~ני הוצרךלא
 אלא ' התורה מצות לבטלא"א

 חמ~ משו~
 דאע"ג לרבנן ב~סח

 במ~ני' דתנן הא הגמ'דמ~רש
 חממ~

 כר"י תנא לן םתם ישרף ב~םח

דו~ר~
 דתיבת מ~ום היינו מה"ת

 ישר~
 הן אלו ~תני שהרי מיותר

 הא אבל ' מה"ת ד'שרף כר"י םתמא אלאהנשר~ין
 וד~

 לרבנן גם
 בכל ש~רי הנקברין מן~ינו

 המשניו~
 םתס

 דחמ~
 הגר"א ~מש"כ י~רף

 דע"כ תמח) סי' (~ישבאו"ח
 לחכמי~ ג~

 והיונו בשריפה עיקר
 וכדאיתא ואכיל משכח אינש אתי דילמא לקבור דאסור משוםג"כ
 לא הנשרפין כל תנן ובזה בהנאה דאסורין חיטי גבי שםבע"ג
 האחרוניס שהקשו ומה 'י~ברו

 האי~
 ל~רוף שרי

 חמ~
 יש הא לרבנן

 לק"מ י~רפו' לא הנקברין כל ד~ן וכהא מאפרן יהנה דיל~אלחוש
 אינש אתי דילמא ' חייש דלא משום ל~ברס ~התירו הנידדוקא
מש~

 אסור וא~יל
 לשר~

 אבל ' אפרן היתר משוס
 חמ~

 שאםרו לרבנן
לקבור

 משו~
 משוס ג~רו ולא לשרוף מותר ואכיל אונש מ~ח דילמא

 דר~"א התם תנן וכיב"~ ' להו ח~יר בעין דאכילת הח~ש ד~האפרן
 ב~דשיס דמיחלפא משוס מדרבנן והוא י~ר~ו בע~רה שנשחטוחולין
 ודאי אלא באפרן ליתהני דלא משום לשרוף אסור הא ותי~~יוכו'
גזהה

 דמחלפ~
 ה"נ ' דאפרן וחשש מגזרה חמור

 בחמ~
 אסור לרבנן

 והתירו ' משכח דילמא משוסלקבור
 לשרו~
 א~י דיל~א דהחשש '

 ~נלע"ד ~הו ' יקברו לא הנשר~ין כל בכלל והוא , להו חמירלמי~לי'
 רבותונ~ דברי על לעמוד עינינו יאיר וה' ' פירש"יבישוב

 הראשוניס
 : בעבודה העמוס כנפש . שבעתיס באור ונאור תיים אנושמפיהם

~~~
~~~ ~~~~~ 

~~~ 
~ 

~~~' '~ 
~~~~ ~~~ ~~~~ 

'~ 
 י יי~~~ימ ~~~~~ ~~~י~

 ~~~~~ו~
 ~' ו~ו'

~~~ 

~~~~ 

~~~~~~ 
 ~ ~"י

~~~~
 הדבר אין ובאשר , הגיעני דברים מפ' נ"ימע"כ

 . עתה עד ואחר ענינים ~ארי מפני ע"ז תשובהדחיתי נחו~
 במחוסר המבטל דין לו יש ברוב הממ~בטל א~ נ"י מעכ"ת דרשואשר
 המבטל דין להמתבטל שיש אי~ור לענין כמו כוונה אומעשה

 לשמה נאפה שלא במצה השאלה נ"י מע"כ וצייר ,כשר ל~ו~
 שלא באזכרה או ' בהס י"ח יוצאיס אס לשמה האפויותבמצות שנתער~

 : הס"ת להכשיר אזכרות בשארי נתבטלה אסנתקדשה

~~~~
 דביטול פשוט ~ה כלל דומות אינן הללו הציוריס שני

 ' דל"ת באזהרה לביטולדומה במ"~
 התורה כללי בכל וכמו

 לעניןכגון
 מתעס~

 כו' מ"ד בד"ה כח') (דף ברי'ה פירש"י
 שאיני עניניס עוד יש וכן , ~' ח~~ת לעניןאף שה~

 להא~י~ חפ~
 ב~ה

 לה~ת ר~יס א~רי מדכתיב הוא דעיקרו ברוב ביטול לענין~~כ
 ~וליןכפר~"י

~) 
 (דף ~~~ ~~יל ברובא דמדאוריי~א ~ד"ה צח)

מז~
 ~~ ~ב~ ב~~

 , גה"נ ~' ~ר~ש
 ו~~

 לא ~א
 ~~מ~~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~

~  

 בדיינים הוא ועיקרו , כללדל"ת
 ו~~

 דהיינו במ"ע גם כן הוא לא
 ברוב שנתערבה דמצהבמ"ע

 כשרו~
 הרוב ~ן ~הוא ~צה ב~ל תולין

 לשיטת ול"מ ' ביטול בזה שייך ולא , מעו~ם בה~שר הס"ת נעשיתלא ' בהכשר שלא שנכ~ב באזכרה משא"כ י"ח בה ויוצאין ל~מהשנא~ית
 , אסורין החתיכות כל נתבשלו דאם צט) (םי' ביו"ד שהובאהרשב"א
 יש הרי ה"נ א"כ , טעם ונותנת נבילה חתיכה כאן יש מ"משהרי
 לד~ת אפי' , בשלימות הם"ת ואין ~ נתקדשה שלא אזכרה זובס"ת
 האיםור שנתהפך דם"להרא"ש

 להי~
 אלא אינו זה מ"מ , היתר

 שתולין בפ"ע כשר אחד שכלבתערובות
 שהו~

 מ~ילא , ה~וב מן
 אזכרה בו שיש בם"ת משא"כ , כשר ג"כ ביחדאפי'

 ~ל~
 נת~ד~ה

לא
 שיי~

 זו סברא
~ 

 משא ~טומאת גרוע וה"מ
 בנביל~

 שנתערבה
 דלא ~רא"ששמודה

 בז~ שיי~
 ~ה , גה"נ פ' ברא"ש כמבואר ביטול
 :~וט

~~~
 בישו~ נ"י מע"כ מש"כ אמיל שכן

 מעות המ~ריש דתנן הא
 בא אינו דהמתבטל משום שהוא ול"מ נהנין לאלנ~ירותו

 כמ~ והוי , פהבקד~ת
 ליתא מש"כ ולפי , ~"ל הרמב"ן לדעת חצר

 הרוב מן שהוא אחד בכלדתולין
 שנת~~

 וגם בפה,
 דברי בל"~

 , כולן הוציא אפי' ~ועלין ולא נהנין לא תנן שהרי תמוהיןמע"כ
 יביא המ~ות מכל של~יס בכולן להביא שיכול התום' כפי' אווע"כ
 המ~רש כפי' או , אחרות ממעות יביא ועולה וחטאת לתוד~ל~ים

 כד:~ (~~
 ~ום

 דב~
 שלמים להביא יכול שלהן ומעה ~עה

 חילול' וא"צפי'
 מאיזה להביא יכול אלא ' ונתערבו מפורשין בהיו כ~ו

 עולה בקדושת נ~דש ~הם אחד שלא נמצא , שלמים שרוצהמעה
 , ועולה תטאת הנש~ר ויהי' השלמים חלק את שיפריש ~ד ,וחטאת
 ל~אר והשאר , לחטאת אלו א~ר כו:) (דף בנזיר שם דתניאותדע
 חציו ~ם יביא והשאר ~ו'נזירות

 לעול~
 ו~ועלין לשלמים וחציו

 שאינו כמשמעו מתפרש התום' ולפי' , במקצתן מועלין ואיןבכולן
 ה~פרש ולפי' כמפורשין להו דהוי שלמים ה~עות מכל להביאיכול
 דהוי שלמים י~נה ואז לשלמים וחציו לעולה חציו להבדילמחויב
 העולה את ה~ריש שלא כ"ז אבל , כחילוללהו

 א"~
 , שלמים לקנות

 יש יא) ~דף מעילה רש~י דבפי' ~בואר ובזה ~ בכולן מועליןומש"ה
 המפרש כלשון כו' ומעה מעה דבכל כלו~ר צ"ל תחלה~ה"ד,
 , הדיבור םוף עד כו' לקולא אזיל טע~א ומאי דאיתא ומהא ,בנזיר
 והמ~מ אלפנ~י ה~י ודברי , בטעות הגה"ה אלא מפרש"יאינו

 : ליתא במח"כ נ"י מע"כשהביא

~~
 אפי' שהרי , לתערובות ענין אין דמע~ה המשנה ~ו מיהא

 ליקח מותרלכתחילה
 מ~

 באופן אבל שלמים ולקנות מעות
 פרוטה נפלה מעילה שלהי תנן ע"ז התערו~ת אסורשלכ~חילה

 שהוציא כיון ה~דש זה בכיס פרוטה שאמר או כיסו בתוך הקדששל
 את שיוציא עד וחכ"א ר"ע דברי מעל הראשונהאת

~ 
 ' הכיס

 התום'והנה
 ש~

 האי וליבטל תימא ר"ע על הקשו פרוטה בד"ה
 של~רו~ה

 ה~ד~
 הרשב"א לשיטת חכמים על אבל ~ו'

 שהרי לק"~
 יחד לנתבשלודומה

 ע~
 כהרשב"א נראה התוס' ושיטת ' הטרי~ה

 ~הו כל אכילה דלענין וי"ל כו' נבילה ד"ה ~') (דף בכורותעיין
 כ~נכנסומשהו

 הא מבואר ' כו' בטיל ק~א קמא הבליעה לבית'
 הרא"ש לשיטת אבל ' ~סירי ביחד שבשלם או כאחת אכלםאם
 להו~יא רשאי שמה"ת דאחר , תכמים ~ל גם התום' קושית~ה

~
 פרוטה

 ב~~
 מרן הביא והכי , הכים כל כשהוציא מעל אמאי ,

הכ"~
 כתבו התוס' גם ובאמת , כחכ~ים שהוא הפסק על הקו'

 והכי , כהרא"ש הרי ' מדרבנן אלא אינו משא דטומאת בבכורות~ם
 התוס' מקושיתמשמע

 ב~~
 ד"ה ו:) (דף

 קפ~
 : ע"ש

~~~~~
 התום' דברי בישוב

 נ~תב~
 במש~כ , הרבה שם המל"מ

 ~את"כ , הוא דרבנן שיל"מ דבר משום לומרדא"א
 נ~ איכתבו

 דהא משמע , בטיל ולא ח~יב ~טבע
 ~שי~

 לא
 הכא והא נד:) (~ף בגיטין מפורש ובאמת ~דאורייתאהוא ב~~
 ~בחים וע"ע , דגמור ~וא ורבנן בטיל בתריתד ד~ד~~ריי~

~) ~~ 
 ובתו~'

 ויותר , וב~משם
 מ~

 ~שוב ~~מ מש"כ קשה
 ~ו~

 דהוא
~  אלא ד~ינו ביצה מ' ב~ש מפורש והלאשיל"מ 

 ~ד~בנ~
: 

 י~ ~תת~~~~
 ואםור ב~ל לא מד~בנן אי דא~' לדעת

~~ר ~ ~וצי~
~ ~ הק~ ~ו~ דממ~ ~~~ ~י~~ ~~  

 , תח~יהם אחרים ~ו~לין העיר בני (פ"ב) שקלים במ~כת תנןמזה
 בירושל~י שם פליגי ומ"מ ' תקנה משום שהוא שם בירו~ל~יואי'
 ~לכאורה לעתיקין או חדתין לתקלין נ~להאי

 ק~
 אפשר האיך

 ק"צ מקריבין חדת~וי~ו לת~לין~~ול
 מה~

 מה"~, חולין הוא והרי
 ~שםאלא

 שב"~
 בירושלמי כדאי' ממעשר ע"ז ול~טור להפקיר יכולין

 ב~כ לה~דיש יכולין ה"נ ממעשרות שפטור ומנין (פ"א)שם
 ממילא ~התערובות ליהנות א~ור דמדרבנן דלאחר הואו~ש"כ
 כהקדש חכ~ים עבדו לא ש~"מ ~לא לגמרי' מ~דישיםהבעלים
 הכל ויהיו שהיא ב~קום פרוטה אותה לחלל אפשר שהריגמור
 על דמחייב לר"ע מש"ה ' הקדש כס~ק מדרבנן הוי אלא '~ותרין

ספ~
 ד~וי ראשונה פרו~ה המוציא חייב מש"ה תלוי אשם ~ות מע

כס~
 הפרוטה את שהוציא עד אשם מחייבי לא ותכמים , מה"ת

 : בודאי ~ודששל

~~~~~
 דבר משום שאםור מאירין ה~מ~רי

 שיל"~
 ~ו

 דרבנן שהוא ואע"ג שחשובמשום
 מ~~

 פרוטה אותה
 התו~' שדברי אלא ' ~מש"כ חכמיס הוראת ע"פ מה"ת קודשנעשה
עוד

 צר~
 דבר ~וי משום הטעם להו נתיישב לא א~אי ביאור

 איירי דמשנתנו היו בד"ה מפרשי דה~ום' מ~וס ונראה .שיל"מ
 בשבו~ות כתבו ו~בר ' שוות שאינםבמטבעות

 (ד~
 בטוענו ד"ה מו)

 וא"כ מינו שאינו הווין שוין שאינןדמ~בעות
 לי~~

 י שיל"מ דבר חומר
 שייך לא שא"מ בין מב"מ בין שיל"מ בדבר ההבדל עיקרמיהו
 ונשתנה ~נתערב ב~~כלאלא

 וכמש"~
 מז (סי' בהע"ש

 או~
 ) א'

 סברא אין ב~טבעות משא"כ 'ב~"ד
 לחל~

 מינו נו לשא 'במינו בין
 בטל לא שיל"מ דדבר אחר כת~ומש"ה

 הו~
 אמרו לא והס ~דרבנן

 בהע"ש מש"כ וע' ' מינו שאינו ב~טבעות משא"כ ' ב~ינואלא
 אבל הק~ש בד"ה כז:) (דף פםחיס התום' דבריבהבנת ש~

 הכ"~
 ~~רש

 דבר דהוי משום יישב מש"ה שוות במטבעותמשנתנו
 או ' ~יל"~

 משום אסור בעיסה ומלח מים דאפילו לח) (דף בביצה ר"אלדעת
 :דשיל"מ

~~~~~
דברינו

 יתייש~
 ופם~ה נ"י מע"כ שהביא התוספתא

 ו~ו לעולתי ואלו לחטאתי אלו באו~רהר~ב"ם
 ~~י ברור והט~ם ב~קצתן ומועלין בכולן מועלין ונ~ערבולשלמי
 הכל ש~ה"ת הקדושה רבנן אפקיעו ולא ' מה"ת ברוב בטלשלמים

 קדשיםקד~י
 ה~
: 

~~~~
 ו~"ה יפלו בד"ה כד:) (דף נזיר התום' שהקשו האמיו~ב
 מעורבין של~ים דמי והלא לאותובי מצידהוי

 בה~
 שאינן

 אחר ' ~שה לא של~ים דעל לק"מ ולענ"ד ' לנ~ה יפלו ואיךכליל
 ומ~יסי~מש"ה א~לי דל~יתה חטאת דמי ~~א"כ ' ברוב בטלדמה"ת
 דמאי~י דמשום ' הא~ורין כל ר~פ תמורה בממ' וכדאי~א ב~לילא
 בשם הכ"מ ת~י~ת נתיישב דברינו ולפי ' דח~יבי הני בטלילא

 יש מ"מ ' בפשיטותהרי"ק
 מקו~

 לברר עצה באין דבשלמא ' לקושיא
 עצה שיש כ~ן אבל עולות כולן ונעשו ברוב נחבטלו הריהשלמים
 ~כ ~ו' בה~ות ג' יקת יעשה וכיצד שם הרמב"ם כמש"כלחלל
 אבל ' להק~ות ~קום יש ושפיר , שלמים ~עות נתבטל לאעוד
 אמר ה"ו) (פ"ז ~עילה בה' הרמ~"ם במש"כ להקשות יש מזהיותר
 , ב~~צתן ~ועלין בכולן ממועלין ה~דש משוורי ושור הקדש מ~יםיכיס
 דל~ ונהי מיעוט הוא ההקדשוהרי

 ח~יבות ~ח~ת חונין ברוב בטיל
 דבראו

 שיל"~
, 

 מ"~
 בכיםי כים הא ותו ' ב~קצתן מועלין אמאי

 מ~ל דלא שם הר~ב"ס שהביא ה~דש זה בכים פרוטההיינו
 כל אתשיוציא ע~

 הכי~
 ד~י' נראה להכי ' במ~צת מעל כאן ואמאי

 ושור שור כל של ~~ער שנהנה או וכיס כים מכל מקצתבמקצתן

וא~
 מן נהנה

 ההק~
 שי~~ול עד מעל דלא ני~א ולא בברור,

בכל
 ההק~

 שיוציא עד דתנן בפרו~ות שנת~רב בפרו~ה כמו
 שור ~י' עוד ונראה , ב~~תן דה"ה קמ"ל , ~יםכל א~

 הקד~ משוו~
, 

לא
 שאמ~

 מעה"ק בה' כמש"כ הקדש שבהם הגדול דא"כ הקדש יהא
 אלא(~י~ו)

 שנת~~
 ב~"ד, הכל ומיושב , ~ווריו ~ין שהקדישו ידוע שור

 י~לו~
 כנפ~

 ידידו
 הע~ו~

 : בעבודה




