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 וכמה האור חלת מפריש פוב וביום כהן, ואוכלה פריון לה ואיןלכהן,
 פוב, ביום קורצים שורפין שאין פוב, יום בתר לה ושריף פוב יום למוצאילה
 פוב וביום ביום, בו ואפילו ואוכלה לכהן ונותנה ואופה פוב ביום מפרישה כהןוחלת
 ימים בשאר בחוק עושה שהוא כדרך להפרישה יכול שאינו ראמרינן הא פסהשל

 חסל דאמר אליעזר, כרבי אפייה, לאחר אלא האור חלת מפרישין אין והלכךפובים,
 מן להפרישה לו שיש פי ע5 אף הסל, טן מפרישה נמי כהן חלת ואף לחלהמצרפן
 האור הלת כהלכתו הכי למיעבד מצוה הכי אפילו עריסותינם, ראשית כדכתיבהעיסה,
 ואי אליעזר, כרבי דהלכתא הסל, מן שניהם ולהפרישן כהן חלת כך ואחרתחילה
 ? קפן לכהן ליה יהיב tWP כהןאיכא

 שבתות. ערבי הלכותעא[
 כומן נ( לשכת, קודם ימים משלשה פחות נספינה מפלינין אין רננן תם"(
 לרכר מילי ניהני בה נגעו תחומין נזירת משום פפחים מעשרה למפה גוששתשהספינה
 דשכח והיכא ג( שבתות, בערבי אפילו הנדול בים ]להפלינ[ נהגו ולפיכךהרשות[,

 צאו לאחר.ם ואומי מעירות, שלש מתן הימנו מצילין היום עליו וקדשי בתנור,פת
 הפת דרד:ית נב על ואף בסכין, אלא במרדה ירדה לא רודה וכשהוא עמי,והצילו
 אדם וחייב ד( כהצנינין, לשנויי דאיפשר כמה הכי אפ.לו מלאכה, ואינה היאחכמה
 שכר קצץ אם שבת מערב כתבים למשלחים ס( חשיכה. עם שבת ערב בבגרולמשמש
 ערב כתנים משלחת ומלענין ו( ממען, ואם כיד אין נין ניר, שם יש כין השלים, עםהמשלה

הערות
 מהר"ף מצע . גוששת שהטפיפה בוטן נ( . ע-א י.פ שבת . בפפינה ספליגין אין יבנז תם "(נבא[

 פחות בספינה ספליגין אין יתנש הא שאומר מי יש כו', כספינה מפליגיו אין ת.ר ""א,שבת
 גורו תחומים גוירת ומשוס פפחים עשרה במים ואין גוששת שהספינה בומן . השבת שרם ימיםטג'
 דברי הא והווראי הגדול. בים להפליג העם נהי הכי ששום גזרו, לא פפח.ם טיי למעלה אבלבה,
 הריעף בלשון כן הבש ל.ח סי' פ-א שבת המא"ש וגם שאוטר, מי יש בטחם הבש והרי.ף אחד,גאון
 תשובה הובא 2 צר ושם גרדם'ם, מקיצי חברת ע"י העתים ספר לאור יצא שעת משם, שאבאשר
 ה" פ" לבינה עתים בעל הגאון הרב בדבר' וע"ש ש"ז, ס'י הרי-ף לשו.ת וכוונתו יצחק, רבילגאון
 ומפופ הביא הוא וגם ז"ל, חננאל רכינו בשם זה כל את שהביא קי-א סי' השלם הלקפ כשבליוראיתי
 סי' דעיס בתמים וראיתי . בה' גורו הבש וברי"ף האורה, בספר שהוא כמו בה, נגעו תהומיםגזירת
 שלא ולפלא האורהי בספר לפניו אשר הלשון כל והביא ז-ל צרפת דרבני שבת ענין שם שהביאע'

 ברי*ף ג"כ הוא . היום עליו v~p1 בתנור פת דשכ" !היבא נ( . לפניו היה אשר הארה מספרהביאו
 בתנור פת דרריית גב על אף קושיא רהאי בפירוקא לן ממהברא הכי אזן אבל במאמר מא ריששבת
 עיא "ב שבת חשיכה עם שבת ערב בבגרו למשמש ארם וחייב ר( . כו' מלאכה ואינה היאתכטה
 מצוה 11"ל הכע רנ-ב מיי או-ח והפור יוציאנו, פן דבר בשום כרוך יהא שלא בבגדו למשטשופירש"י

 בשבת, בו לצאת שאסור יבר בה! 'הא שלא להשיכה מטוך שבת בערב בנדיו שימשמש אדם כלעל
 וסימן הסס! טוף הרבה וחסר ומקופק משובש המאסר כי הסגרתי מניע. ואם ער כחבים משלהטה(

 האותיות היו נם שלם דף וגשמפ בחפר נלקה אשר ב-י הטופר לפ:. והיה . הפסנה עניןשלאחריו
 צ-ל p'Jb ואם במקום נם ביר, כמקוט רואר' .בי צ.ל ביד אין בין ביד שם שיש בין במקוימפושפשות

 משלחת ולענין ו( . י"ג ב' אי כ"י עפ.' המפר, לפנים הוספתי אשר מאמר בזה שתראה כס! מניע,כין
 וכתב פ"א שבת וברי-ף ע"א י"מ שבת בנסרא עיין . לשליח שכר קצץ המשלה ואם שבת מערבכתבת
 שנשתלחה למי אגרת כל וטשלח משכיר והוא יובל אליו כתב שכל ידוע איש דואר פי' הרי,ףשם
 דואר בערך והערוך איגרות, לשלוח ר:'לין ולו העיר שלטון דואר כתב שם שכח המרא !י-ש.יאלי,.
 כל ומשלח המשכיר והוא יובל אל': כתב שכל ידוע איש אחר פ" האגרותי אלי ששלח שיסרפי'

 ברמב"ם וכ"ח הרי"ף, כלשון ה!א ש:י ופירוש רש"'. כפי' הוא הראשן שרוש לו, שנשתלחה לס.אגרות
 מדינה לכל שתם ושולה האינשת מקבץ שתא קבוע ארם נטדי:ה .ש LH כ, הלכה מ.1 שכהה,
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33 תאורהטפר

 מניע בין דואי בי שם אין בין דואר בי בשם יש בין nt~wS שכי קצץ המשיח אםשבת
 אלא כלל מבושל בחלב בשבת מדליקין ואין ז( סותר, מגיע אין בין שנשתלחהלמי
 וקרני מהותך חלב דאמר רב, אמר ברונא כיב לן דקיימא "( שמן, לתוכו נותן כןאם

 ו שדליק[ שהוא כל שמן לחוכו נותן שנמוחודכים
 הטמנה. ענ-ןגנאט

 ודין כהלכתו, שיטמין ובלנד שכת ועונג הוא נדולה תקנה הטין הטמנתוענין
 שהוחצו וחמין צרכו, כל שבישל הבשיל אבל צרכו, כל בישל שלא ותבשיל צרכן,יו הוחמו שלא חמין עליה לשהות אמור וקטומה, גרופה שאינה כירה הוא, כךהסטנה
 לו, ורע שמצטמק דבר ודווקא וקטומה, ניופה שאעה פי על אף משהין, צרכןכל
 ופולין כרוב כנון לו, ויפה שמצטמק דבר אבל בהן, וכיוצא ותמרי ודיימא לפדאכנון
 כל שבישל בין דב*, בל עליה משהין וקטומה נרופה שהיא ומרה אסור, ש-וףובשי
 אתי דילמא נזירתא דעיקי לו, ויפה מצטמק שכן וכל צרכו, כל בישל שלא ביןציכו,
 כירה נב. על ו'צהה עבי ואי לחתוי, אתי לא וקטומה דגיופה וכיון בגחלים,לחתויי
 יוקרת הייהא קד.יה במדד אדם הניח אם.לו דבר קול עקרן אסור, וקפומה גדופהשאינה
 חנמים שנזרו דברים יש אבל מותר, בשבת ובשלה להשיכה ]קרוב[ יוםמבעוד

 עשיית לידי יבוא שמח אלא בשבת, מלאכה עושה שהוא מפני לא איסורא]ונביאים[
 עליהם עפר שיתן או הכירה מן הנחלים את לנרוף שהוצרנו מה וכל בשכת,מלאנה
 ונמצא שתתבשל, נדי הקדירה תחת משח'צ'נה בגחלים יהתה שמא הוא גדיהזיקטזם
 יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל שהוא וכל הנהלים, את כשיחתה בשבת מלאכהעושה
 בנהלים לחתויי אתי דלא וקטומה גרופה שאינה פי על אף נייה, נבי על ליטהותומות-
 כגון ומצטמק, מתייבש כשהוא שמח שאדם תבשיל הוא כך לו, ויפה מצטמקויגיקי
 לשהותה אסור מעמו ייטב יצטמק ואם טעם לה אין במים קלושה תהיה שאםלפרא,
 צרכו, כל בישל שלא כתבשיל הוא והרי שיצטמק, כדי בנהלים לחתות יבואשמא
 בו ומוצא דייסא כגון ומתייבש, כשמצטמק עצב שאדם לו ורע שמצטמק דבראבל
 והוה ]בנחלים[ לחתויי אתו דלא אותו משהין זה כנון לאכילה ראוי אינו ייבש'האם

 צרכו כל שבישל כתבשילליה
 ומות-

: 
 עירובין. הלכות]נב[

 ולערוב ממנו לשכור .שראל צריך וראי ישראל[ ]של במבוי דר דגוי 1היכא6(
 שמא דנוי לביטול נחשש[ )ממש( להם ואין במבוי צרכו כל ולטלטל הדדי,נהדי

 ערותה
 רק.י"ל ח( ע"ב. כי שבת משנה . כלל מבושל בחלב בשבה מרליקין ואין ו( . כו' שליחיו עםומיי:ה

 : ע"א כ"א שבת . רב אמר ברו:אכרב
 שהביא מ"פ מ" רעים תסים בספר מצאתי סופו עד הוה המימן כל , חמין השמות ענין 6(]נא.[

 תספר זה את הביא שלא ולפלא האורה, בספר שהובא וכלשוו ככתבו ז"ל צרפת רב:יבשם
n-,afiדגר ודוקא ג( . וע"ב ע"א ל"ו שבת בזמרא עיין וקטמה. זרזפה ארה כירה ג( . לפניו שהיה 

 בפעות בי ובכ.י מתארים שעושים מאכל לפדא ופירש"י ע"ב. ל"ו שם . לפרא גנון לו ורעשמצפמק
 חייתא קררה ה( . ע"א ל"ח שם . מז, כרוב כצן לו ויפה טמצטמק דבר אבל ד( . לפת של תבשילכנון

 . ר1רמאי ב, כמאכל 1( . שכח ד"ה ע"א ל"ת דף ובתומי שם וברש"' שב י.ח שבת עיין .יוקרת
 : מבושל הנא שליש פירש"י ררוסאי. בן כמאכל קיא כ"ז מזחותבגמרא

 בטמר נמצא האזרה בספר שלפ:י:ו ע'רובין הלכות כל . ישראל של בסבו' דר תוי יהיכא ה(]ננט
 הביא ואשר ס"ט, בסי' שהביא צרפת ררתי שבה מהין ג"כ הוא ואולי ע"1, סי' דעיםתמים

 דעים בתמים ע' ס" ונם א', בה"רה ,4ס הבאתי כאשר :"א*( כפיי האזרה בספר נמצא הזה בפי,שם
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 דפייהמפר34
 צרילין אנו אין ולכך הוא, שכירות כי כבביטול, תלוי הדבר ואין ס יינ~ייעי
 בשעה הנוי עם יתנה אנאם השכורות בתנאי תלול הרבר כי ושבת שבת בכללשבור
 העירוב לחדש צריך אין שיתנה, כמה או לשנה, או ולהרשים להדוש דגמנושימכור
 בכל ולשכור עצת, על להחמיר שרוצה ומי שכירותו, ימי משלם עד ולהתטתולהזור
 מנוי לשכור מותר עצמה בשבת ואפילו בידו, הרשות עירובו ולחדש ושבת שבתערב
 משום שאינו פי[ על אף הגוי מן אותו ששוכר וכין פרוטה, משוה בפוצת מאפילוג(

 המעלי פניא בהדי ]רגוי[ באישפיוא רמקלע ומאן דיו, בביתו אלא ם של בביתוהעירוב
 ושפיר משתחשך לשכור יכול שהשיכה ער רשותו הימנו לשכור הספיק ולאשבתא
 ישראל צריך ואין עלט אומר אינו בחצירו, לנכרי בית השוכר ישראל והלגתאדמי,
 לנוי, ביתא ישראל ליה אונר נדכי[ הוא דעתא האומדן רשותו מכרו ולשכורלהזור
 תרי הני ליה ]אנר[ )אסר( לא ו( בשבת לטולטולי עליה רשותא ליה האסראסותא
 והוא ארבע על ארבע ההוא הלון בתי תרי הני בין דאיכא כיון להדדי הסמכיבתי
 שסמכן וכיון שביניהם, הלון אותו מהמת כחרא בתי חיתי הני ומערבין עשרהבתוך
 הני בכל לפלטולי ושרי ביתא כהרא בתי תרתי הם נעשו שביניהן הלון אותועל

 שלא אפילו לבית, מבית לפלפולי נמי נישרי[ שבכוחלים וההלופת וההוריםכותלם
 תהומין ועירובי ד4( מצוה, לדבר אלא תהומין עירובי מערבין אין הלון, אותוכדרך
 כי לקולא, זה וכל בשמן, בין ביין נין בפירות בין בפת נבין[ מערבין מבואותושתופי
 לבל אהד ומשפט פה דמעלי שכן כל בפת. מבואות ושתופי תהום? עירובי עירבאם

 ולעשותן מכולם ליפול או דעת, בן אחר ידי על בהן ולזכות משלו, לעשותןהעירובין
 סעודות שתי מזון ולמעלה עשרה טשטונה מרובים הם אם ס( לכולם אחתוכניעור
 שהוא, כל לסוף אבל עירוב, בתהילת ואהד אהד לכל כגרונרת מועפין, שהן בזמןלכולן
 הצירות עירובי מערבין אין יאמר יהושע, כרבי וסוגיין ו( ברכה, וצריכין הגבהה,וצריכין
 בפת טערבין ואין 1( כזית, הוא ואפילו שלימה, בפת אלא מערבין ואין בפת,אלא

 איבה, משום בפרוסה, מערבין אין טעמא ומאי סאה, מאפה הוא ואפילופרוסה,
 אחא ונשקתיה, ונםבתיה י( בנה ביר  עירובה ושלחה  חברתה, עם מריבה  שהיתהי( באחת ומעשה שלוט, דרכי מפני בהצירות, סערבין אמרו מה מפני ירושלמיס(

הערות
 טה אול' או צרפת, סרבני הוא ע.1 סי' נם לפן ב', בהערה ע"ש נ"א סי' האורה בטפר לפניטנטצא
 בחטים והנה , למעלה מוסג ז-ל הקרטונים השונים כמנהם עירוב מענין כחוג ומצאתי ע-ו בסי,שסיים
 ראסר הפאטר באטצע ופיים בכיי שלם רף הבר היה ואולי בשליפותי הדגרים נעהקו לא שםרעים

 פוף הוא נוה של בחצירו לששת ישראל יבוא אם נטצא 1ה ואחר ליה, אנר לא בשבתיפולפולי
 את בפנים היטפתי . תלוי הרבי שין ג( , חטר שבנתוים טה וכל באורה, שלחנינו זה טסיטןהמאמר
 גטפר וטן ומ, ב' א, בכ"י לנבון ואצא הלוי, הדבר ער תלוי היגר טן המעתיק שהשטיםההסר
 , פי, על אף הנוי טן אותו ששוכר וכיון פראה יהווה בפחות ,ואפילו נ( . ע'1 ם" שם רעיםתסים
 דעים בתמים הוא ע-כ ליה, אגף לא ו( . שם יעים הטים ובטפר ל, כ, א, בכ"י שהש סטוהוספתי

 גספר , בפימת בין גפת בין מערבין טמאות ושחופי p~lnh ועיריגי דק . טלמפיש מ )שורהשם
 בפסקא משכהן וצל הבש 44, וצי ט"ו גס" נרעיש טקשי חברת ע"י לאי כעת יצא אשרהעתים
 הרה"ג ירידי שם והבש בפירות, בין בפת בין טערגץ טבואות ושתופי תהוטין ועירובי לישנאכהאי
 הם אפ ס( , שישנא סי גשם קפית בהשקות הגליון על ניהג בב"י כי לבינה געתים שורהריי

 אלא מערבין אין ראטר יהושע כרבי ועניין , . טו' פרובין הן כמה ע-ב פ' עירובין . טי"המרעים
 טערכין אמרו טה ספני יתשלטי w'p )0' פ"א עירובין פרומה. בפת טערבין ואין ו( . ג' ובמיא. בכ"י לנכון ונמצא בי בב-י חפר שביתהי קוניי הגוי הפצי עד וטתיין שן ע"ש, ע"א פ"א עירעיןבפת.

 בירושלמי הברתה. עם מריבה שהיתה ט( to*P גי )דף ת"ב פרג עירובין בירושלמי הסבתצורות.
 נ, ובכא המאטר( הסר בי סבם-י דגיגה 5גב11 שטר א' ובכוי שמשהי פ" להבירתהי רגישהשהדהה
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35 האוגפהמפר

 וכל דכתיב הוא הדא שלום, עשו כך מתוך רחמא המין אמרה י6( לאימיה, ליהאמר
 מקוס 3כל שכיתה קונין יכ( הט. הפצ. ינ( י'ו[. גי לפשלי שלוםנתיבות'ה

~Wb ,של שור הקונה כרגלי פטם של שור ט0 הבעלים, כרגלי והכלים הבהמה יד(שביתה 
 שלא פי על אף יו( פוב, יום מערב מחבירו כלי השואל יו( אדם, כל כרגליאדם
 כרנלי פונ ביום שאלו ואם השואל, כרגלי הוא הרי יח( טוב, ביום אלא לומסרו

 קול השמעת אסרו נשלא[ כ( בשבת היקר נומבור[ הגלגל מבור וממלאין יט(המשאיל.
 לא, בזה וכיוצא נאתרעא[ )אערעא( אקוש. אבל כ6( בלבד שיר קול אלאבשבת
 בה4 כיוצא וכל ובטבלא, ובמחולות בתופין שמכין ושרות שרים כנון השירוקול

 ר אסורין, בשבת קול משמיעי כל אליעזר רבי אמר מערבא רבני בגמרא]נרסינן
 דלא ]בנין[ )כנון( ארעא על דמך דמוכין ואשכחן לביתיה סליק בסידרא אעצראילעא
 אמר בשבתא, תרעא על מקיש שרא ירמיה ר' נמי ואמרו בשבתא, תרעא[ ]עלמקשי

הערות
 ונפפת'ה נסחיה בירושלמ' . ונשקתיה ונטבתיה '( , רביבה צ"לבריבה

"'hp~ll צ"ל ונספחיה א' ובמי 
 נפיפוי תרמם הי[ די ואיכה אשפתות חבקו חיבוק, המלה והוראת נ', בכ"י לנכון והובאונפפתיה,
 גי בכ"י לנבון ומובא לין רחסא הכי, אמרה צ"ל רחמא. המין אמרה י6( . נף ערך השלם ערוךעיין

 toip ואמר אחא שם ונירושלטי המאטר(, נשטפ כ )ונגפי הכין צ-ל רהסא, חכין אטרד א,ונב"

 בשבל* נם הובא והירושלמי עירוביןי סוף בח"א כמהרש-א ועיין לי, רחמה הוא הכין אמרהאיטיה
 נטצא ומכאן ו'( הערה לעיל )עיין שלם טאסר חטר .ב' בב" הנוי. חפצי יג( צ"פ. סי' השלםהלקם
 שביתהי משום שביתה קונין כשב ב' במי גם . שביתה משום מקום בכל שביתה קינין 'ג( . שםנם

 יש וכן גוירה, משום שביתה קונין הג" ג' וכ"י א' בכ"י אולם ליתא מקום" שכלוהמלות
~ph5 

 לפניטי
 גוירה שביתת קונין גוי חפצי יוחנן איר אבין בר הייא רב ע"ב מ"1 עירובין מאמרם עפ"יוהכוונה
 כרגלי והכלים הבהמה 'ר( גוירה-. .משום האורה געל שהביא וזה רישראל, בעלים אסו ינויבעלים
 כרגלי ארם של שור הקונה כרגלי פפט של שור סו( .  בפירט-י ע"ש ע,אי ל"ו ביצה משנה .הבעלים

 נודע וזה ארם. כל כרגל' פטם של שור נ' בכ-י היא הנכונה הגירסא אבל . ממס הקונה ארםכל
 ועיין בפירש"י וע"ש אדם כל כרנל' הוא הרי פרס של שור שמואל אמר ע.א ל"ח בביצהטמאמרם
 ם', פיה ביצהבהרא,ש

 ב"פ ממנו שיקנהו מי כרגלי כפם של שור הביא שצח סי, או"ח והפור ח'י

 מערב מחביש כלי השואל סו( ו-ל. הרסב'ם דברי שהביא שם בב"י ועיין לכל, למכור עשרשהרי
 R'p. 4ח שם גמרא פוס. ביים אלא מסרו שלא פי על אף 'ן( . ע"א ל"ז ביצה משנה "וב.יום

 שלא  בשבת  היקר  ומבור  הזלזל מבור  ומסלאיך ינ. . ע"א ל"ו שם משנה השואל. כרגלי הוא הרייה(
 הנלנל מבור וממלאין ב' עב" המקיר(, וטבור במעות )ושם א' במי שהוא  במו תקנתי . כו'אסרו

 בשבה. חיים מים של והיינו היקר, וסבור הגלגל מבור וממלאין 1"כ כשב ג' ובכ"י בשבת, הקרוסבור
 השלח מבור וממלאין וכי-ל מופעת הנוסחא הכ"' ובכל חיים. מים ,של "והיינו נאמר ב' בכ"'ונם

 ובמשנה ע"* ק,י עירובין המשנה לשון והוא מוב, ביום הקר ובאר בשבת בנלנל הגדולומבור

 לשון הביא והרי"ף פוב, ביום הקר ומבאר הנרוץ מבור בשבת בגלגל הנולה מבור ממליןשבירושלמי
 האטרם פי על הוא חיים סים של חיינו הקר ומבור חוכא ב' בכ"י שהכאתי וטה הקר, ומבורהמשנה

 שכאטר חיימי מים באר יצחק בר נחמן רב אטר הקר באר מאי הקר, ומבאר ע"ב ק"ר עירוביןבגמרא
 נמרא . בלבד שיר קול אלא בשבת קול השמעת אסרו שלא כ( . בפירש" ע"ש מימיה, בורכהקיר

 כוה וכיוצא אערעא אקושי אבל כ6( בלבר. שיר של קול אלא אמת לא רבה איל ע"א, ק-רעירובין

 ונאסר ארעתאז לאקושי אבל בפעות ג, ובכיי ארעא, אקושי אבל בפעות אי ובכ.י אתרעא. תקנתילא.

 כפו הוספתי . מעמא רבני בנטרא גרסינן כג( . שער תרעא ופירש אתרעאי אקושי אבל ב' בכ.'לנכון

 הם ושם ע"א(, ם-ג )רף הזב פ-ה ביצה בירושלמי והוא מב(, חמר ב' )ובמי נ' וכ"' א' בכ"שהוא
 אבייי ליה אמר ובמקום סולסא, על ליה רבע שם הני, ארעא, על דמך במקום קמנימי שינויםבאיזה
 לטבירא רבוואתא למקצת וחוינן ; וכל עיתבין סוף הרי"ף מן נטע זה כל והנה אבאי א-ל שםהנ"
 כעולאלהו

 )ע"י
 סערבא דבני אגמיא ופסם כו'(, טנשה רב לבי איקלע עולא ע"א ק"ד עירובין גטרא

 בטיררא איעצר אלעא ר, בשבת אפורין קיל משמיעי בל אליעזר רבי אמר יו,פ בממכת התםדנרטינן
 לביהא סליק בירושלמי[ ויולנל סדרא ונקרא להלכות נסדרו שם אשר המדרש כפיה נתעכב]פירש
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 האורהספר36
 הלכתא מסתברא דאמרינן כג( דילן אנמרא ממכינן ואנן ל שרי מאן אביי]ליה[
 להימלא שרי אתימר אטרען ועוד גר( בלבד שיר בקול אלא אפיו לא דאטרכרבא
 בשבת[, בנלנ5 הגרוף מבור וממלאין הוא שלימה משנה ועוד נס( דמחווא,בנלגלא

 עירובי עירבו אם שותפין שני של בור אבל היחיה ברשות בבור מילי והניכו(
 חצרות שני אותן בין כותל כשיש עירבו לא אם אבל הימנו, למלא מותריןחצירות
 הרבים, ברשות בור דאיכא והיכא אחר, דבר צריכות אינן שוב הבאר, פי עלשעומדות

 פפחים, עשרה נבוהה מחיצה סביב לו עשו כן אם ישי בשבת, הימנו למלאותאסור
 ראשו מרכנם עד הידר, בריצות וייפתה הרבים ברשות שיעמוד לארם לשתות איןונם
 עד הרבים, ברשות עוטרת והיא לבהמתו, ויצקה לא וגם שותה, שהוא לטקוםורובו

 השתין היחיד ברשות אדם יעמוד לא וכן שותה, וההיא למקום ורובה רוצצהשתכניס
 שירוק עד אסות ד' יהלך לא טפיו, רוק  שנתלמי כף ואף ירוק לא וכן הרבים,ברשות
 דקא סיכום הרבים לרוצות שילכו מים לשפוך אסור הרבש לרשות מים המקלחומרזב
 יושכר נב על אף אחר בפונדק דדיייי ישראל וחמשה ארבע איבא ואי מכחו,אזלי
 הם שישראל שכיון ספני הדדי בהדי לערב ואחד אחד כל צריכין טבעליו פונדקהאי
 דנה, וכדשיה בשכירותו בביתו שבפונדק הדורין ואחד אחר כל קנה דוריןאותן

 אותן ואם שבפונדק, וההצירות הבתים לר,ון למשתיי כחדא כולהו לערב צריכיןולפינך
 לא ביניהן ישראל חד ואיכא הפונדק, מבעל אותו ששוכרין הן גוים שבפונדקהדיורין
 בכוליה לטולפוליה ושרי פעדק הד"א בני טן שכירות שום תמן דדייר ישראל האיצרז
 הושא צריך לא נוי לאווזו לו הסיוחר דנוי בביתא ישראל תר דייר אפילו דאיפונדק,
 כרבי לן דקיימא כז( דמי, בביתא לפולטוליה לישראל ליה הצרי מיניה לסינרישראל
 זה, על זה אוסרים ישראלים שני שיהא עד אסור אעו לעולס דאמר יעקב בןאליעזר
 דודי בהדי ולערב המי, מן לשכור הן צריכין דנוי, בביתא ישראל שני דיירי איאבל
 בזנץ ועירוב שכירות השנים קוצרינין מילי ודגי זה, על זה אוסרים שנים שהןשכיון
 נין עירוב צריכי לא אחר בספל אכלי אי אבל אחד, בספל אוכלם ואין חלוקין,שהן
 בחצרו ]לנצבר[ )לשכור( ישראל יבא ואם זה, על זה אוסרים אין בעיסתן חלוקיןללא
 מוח לצאת לו וסותר לערב צרך אע ששכיו וניון חצותו מנעו לשכור צריך מישל

 לשכור צריך מים  משם  החצר ואם עירוב, בלא בכל ולטלמל רוח לכל אטהאלעיס
 אלפש יוצא לצאת אבל בחצר, לפלפל אסור המי מן קנה ולא שכח ואםמשניהם,

הערות
 ואפרע! כשמחא, מקש רלא סגין ארעא[ על רטך חג" שהבאתי ]בב-' תרעא על רמך רמג'ןששכהין

 ואנ! הרי'ף הביא זה ועל . לך שרי מאן אביי ליה אמר כשבהא תרעא על מקיש שרי ירמיה רביזמי
 פקרבא גבל בגמרא ראסרו גמאי לן איכפת לא להיתבע דילן יגטרא רמוניין דכיון הכי לן מביראלא

 רקיפ לאו ואי סיון ספי סערבא רבני בגמרא בקשו שן ותינהו הש דבחרא טמכיון דילן גמרארעל
 ססתכרא ראטרינן כנ( . עב-ל איזהו ליה שרי קא לא הוא רפטכא לאו מערבא רבני מימרא רהאילהג

 זה ואין רבא, במקש רבה הנ" ע"א ק-ד בנמרא בלבד. שיה בקול אלא אסרו לא ראסר כרבאחלכהא
 הלכתא .טסתברא הגמראלשון

 כרבא-
 ראטר ררבא, כותיה דהלכתא לן וסטתברא די"ף rws הס רק

 שם גמרא דסחווא, בגילגלא להיפלא שרא אמימר אמריץ ושד נר( בלבד שיר בשל אלא אסרולא
 העלה בור ואורות בשבת, בפלנל ישרול שגור המיה מטר טפלאין ולפנינו ע"א, קיד עירעץמשנה הנחי מבור ומסלאין הוא ילימה טשנה ועור גס( שט. הרידף לג והובא ע-א, סוף קירבשושבין
 שים פשט וכשפקין עליו גחון והגלגל העלה  בור היה שם המלה לשכת סיר פ-ח מרות נסוףעיין
 גל נעתק לא כי ע-ו מם" רעיפ בתסיס ליחס ,ה כל היאיד, גרסות במר ס'לי מני גי הערה.לכל

 ברגי רקי"ל גו( מפו. ער בו, סי של שהצית לשמת ישתחל יבוא ואם המיום רק וזמצאהטאטא
 1 קיא ס'3 עיצויין כו'. דאמר יעקב גןאליעזר
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37 האורהמפר

 ומן הכספים מן חוץ מאכל במעפ או בפלפלין הנוי מן קונה גופה בשבת ואפילואמה
 : לגוי ליחן שאסורהפרופים
 קידוש. הלכות]גג(

 שעות, תשע מקמי למיכל ליה דאתהיל היבא טובים וימים שכתות ובערבי5(
 שרי נך ואחר 3( ומקדש, מפה פורם היום, עליו שקדט עד לסעודתיה ליהוריטושך
 משום סעורה, במקום אלא קידוש אין ג( המען, ביכת ומברך סעורתיה וגמרסטוצים,
 עוננ. תהא שם לשבת שקיאת במקום יינ[, ניח ]ישעיה עונג, לשבת וקראתדנתיב
 על אף אחיים ולהוציא ט( יוג, לא לאו ואם יצא, לוגמיו מלא פעם אם המקדשד(
 לא ואם לונמ.הן, מלא היוצאיז יט.טעמו ובלבד 0 חובתן, ידי מוצאן טעם שלאפי

~ueאם אלא הכוס[ ]על מב-כין אין אבל חובתן, ידי כולם יצאו מהם אהד אם כי 
 על מקדש יין להם אין אם ז( דמי. שפיי תינוק בשתיית ואפילו ממנו אדם ישתהלא

 בשבת הפת על קידוש וסדר ח( הפת, מן או היין מן לפעום היושבין כל וצייכיןהפת,
 קדשנו אשר שיאמי עד בוצע ואינו הנפן, פרי בורא במקום והמוציא ויכולואומרים
 הסדר שיסדור עד אוכל ואינו הפת, על מקדש יין לו אין אם ובמסח ואוכל,בטצותיו
 בורא ביום וקידושא מ( ביום, מקדש בלילה שמקדש פי על ואף איכל, כךואחר
 ]אטר י"( בידו הוא טעות השבת מקדש דמברך ומאן י( רבא, קידושא יזהו הגפן,פרי
 כל "ב[ ה' דברים ח' כ' ]שמות ושמור זכוי דכתיב היום, בקידוש חייבות נקויםרבא

 פת על בזכירה, איתנהו בשמ,יה ואיתנהו הואיל נשי והני בזכירה, ישנו בשודרהשישנו

 עקותה

 המוציא. שרי ואח"כ ג( י,. פרק ריש פסחים הרי.ף לשו, הוא כי'. פוגים ויסים שבשת יבערבי 6(]נכ[
 השלם הלקפ שבלי בעל ונם בב..י וע-ש ז-ל, אלפם רב בשם רע-א סי' באו-ח הפור הבשכן

 ברי"ף הוא זה נם כוי. דגתוב משום סעודה בטקום אלא קידוש אין ג( בזה. הרי"ף את הבש ס'ופי'
 לשבת וקראת רכתיב מעורה, כמקום אלא ק'רוש אין ע-נ(, י-ב )דף קידוש הל' בבה"נ הובא וכןשם,
 הנלבין ע.א( כ"1 )רף שלו בם'רור נכון עסתם רג הביא וכן עוננ, יהי שפ שקראת, כמקוםעוגנ,

 טעודה. גסקום אלא קירוש שאין מכאן ע"נ, לשבת וקראת רכיב סעורה, בטקום לקדשלבתיהן
 וכר אין לפרנו בירושלמי אבל הירושלמי, בשם מקרא ההרשה הביא ISb )צר וויפרי במחוורוראיתי
 עונג לשבת וקראת הניא ע.א ק-א פסחים הרשב.ם ~גם י, הערה בהערותיו ז"ל הרש-ה דייר וכןטזה,

~lpoa
 אף. ר,ה שם בתש' הובא וכן ע"נ. תהא שם דקירושי קראה כלומר לשבת, קורא שאתה

 לונטיו. סלא בטקום לונמא סלא הני' ולפנינו ע.א. ק"ו פסחים בו,. יצא לונפיו טלא פעם אם המקרשד(
 בשט שענש טה ע"נ ט', השלם הלקפ נשבל' עיין כ~,. טעם שלא פי על אף אחרים זלהוצ'אה(

 בהרשמם ועיין שם, ובב-י רע-א, סי' או.ח ובפור י.ח, סי' פ"י פמחים בהרא"ש ועיין ז"ל,הגאונים
 טחם אחד פעם אכל הטסובין, טבל אחר פעם שלא והוא הלבתא והכי וז"ל שהביא ע"א, ק"ופסחים
 זמ ב, במי מב מה הישאין. שיסעפו ובלבד 1( עכ.ל. פעמו שלא פ' על ואף הבתן, ידי כולןיצאו
 לח סי' בטח-וו הובא הפדו על מקרש "ן להם אין אם ו( האחרים. 1nvD~m ובלבי אי ככ"יאבל
 ויכולו אומרץ בשבת הפת על קידוש ומדר ח( ע-א(. כ-1 )דף עטרם רב במירור וכ"ה 85()צד

 בתשובות הים באיי השא ג'ל נאון צמח מרב נובע הוא אוכל. ואח-כ עי כו' בפה*נ במקוםוהמוציא
 וקירו*א ס( שפ.  עשי  רט'ב, סי' או-ח  בטור ועיין  בזה, שהאריך וע"ש קי"חי סי' תשובה שערירגאו:ים
 וסאן " רבא. קידושא ר"ה בהרשב*ס וע-ש ע-א. ק"ו פסחים רבא. קידושא וזהו הנפן פרי בוראביום

 שיש וששאלתם הובא קפ.ו ס" תשובה שערי הגאונים בתשושות בידו. ותא פסת השבת סקרשרסברך
 בו, חובתייהו ירי נפקי ולא צורות שפות דרך הס השגת מקדש הנפן פרי בורא ברם שסברךסי

 ררך והוא השבת "קרש בפה.נ ביום שפברכין חיצונים ויש וו-ל 192 צר הסתים בספר wstlוה
 ונהנו הביא ל"פ סי, והכלמו תשובה, בשערי שהובא כסו והוא כף חובתן ידי נפיק ולא ובורותשפות

 אמר י6( עכ"ל. הוכרה ומלא טלכות בלא השבת טקרש ברוך זה קירוש אחר אוסרים vneהקרסו:יט
 ,g'p ע"ב כי גררות בגמרא והוא ליניט(י סמו הוא ג' בב"י )אגל ש"ג א' געי עפ.י הופפוה בו,.רבא
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 בשמועה חובתו ירי יוצא והוא יקרש, אחי אלא הוא יקיש לא יריו נטל י3(ויין[.

 הפת, על דעתו קבע יריו נטל הלכתא הכי ידיו וליטול להזור צריך ואינוושתייה,
 ראין מיין, דעתיה סח יריו דנטל וכיון היין, על קידוש עיקר ידיו נטל דלאוהיכא
 סקדשין ואין ינ( הפת, על ומברך הפת, על דעתו קבע והלכך לפירות, ידיםנטילת
 חמר דשכר והיכא יד( לא, אשיכרא אב5 היין, על אקא מברנין וא.ן היין, עלאלא
 לחו ימרא ענבי מייתי המרא, ליה לית ואי מקדשין, לא אבל מבדילין, הואמדינה
 ליה דפעים וכסא טו( עלייהו, מקה"צ ולאורחא סבא, יומא במעלי או[ שכתא,]במעלי
 ואבדלתא, קדושא עליה למיסר 51א המזון ברכת עליה לברוכ' ליה מיבעיא לאבפומיה
 העולם מן ליתדות דאסור לברך צריך .ין לשתות רוצה אם אבל פנסו, טעם מידאמי
 לכתחילה דקפיד יו( עליו, מקדים פגום ]יין אלא לו אין אם ומיהו יז( ביכה,בלא
 ולא בנופמיהו דכמווצין כנון אלא[ עלייהו לקדושי שרי צמוקין כל ולא יט(משמע
 שעצירן נמיא להו דתרינן מחא הכי לחלוחית מימיהז נפקא לתו עצר וכדדיבישין
 לת5וחית מיניותו נפקי לא להו עצר כד אי ]אבל יח*( עלייהו ומברנינן ומקדשיןלהו
 ומברכין עליה מקרוצינן חמרא וטעמא הלא דריהיה וחמרא יט( עלייהו[, מקדשיןלא
 מיא עלייהו דרמא ושמרים אזלינן, טעמא דבתי הנפן, פרי ובורא המזון, ביכתעליה
 מקרוצינן, ולא הגפן, פרי בורא עלייהו מברכינן לא יין טעם בהו דאית נב עלאף

 על ומביך השלחן על יריו נוטל הכוס על שקידש ולאחר נ( הוא, בעלמאדקיוהא
 דכתיב משום ה"וציא, העליון על ]ומברך ככרות שתי על לבצוע וחייב כ"( ידים,נטילת

הערות
 וכן ושתייה. בשמועה חובתו ידי יוצא והוא יקדש אחר אלא הוא יקרש לא 'ריו נפל יג(בפירש"י.

 nP1~vs חובתו ידי יוצא והוא יקרש אחר אלא יקרש, לא יריו נפל רע-ב ק.ו פסחים הרשיפםבחב
 לפיט הוא כאשר והנה ע"ב, כ"1 דף גאון עמרם רב בכדור ועיין כוץ הרעת היפח כאן דמעושתייה,

 , כך שם איהא רבא אטר שהוספתי ההוספ" אחר פה, אהרת גירסא זג, א' בב-י אבל QQ 1**גרה

 הן ספירות ירים נפילת בעי לא ריין הפת על רעתו קבע יריו נפל עיקר הכי יקדש לא ידענפל
 היין על יקרש ולא עלי, חביב והפת הפת, על קבע הילכך הרוח, טנס' זה הרי לפירות ידיווהטפל
 ברכה, בלא ליהטת יאסור הנפן. פרי ננירא לברך צריך חן לשתות רוצה אם אכל שת שאלא

 ודאי ידיו נפל רלא והיכא משמע, לכתחילה רקפיר על.1, מקרש פנום 'ין ]אלא[ לו אין אםוטיהו
 נ-ב ברכות ותום' קפיר ד-ה לא ק-ו פסחים ותוס' רשב-ט עיין פנום 'ין וענין היין, על קידושעיקר
 ם" השלם הלקם כשבל' נראית. קיד. ם" בערלין דפוס קדמונים גאונים ובתשובות פעמו, ד"הע-א
 תשובות את שם והביא פונמוי פעמו מר דאמר בו סקרשין אין סמנו שפעם ובוס וז"ל שהביאע.א

 ג.כ הוא מגאן לא, אשיכרא אבל כו', הי.ן על אלא מקדשין ואין יג( שרשמתי. תשובה והואהגאונים,
 וכסא טו( שם. פסחים כו'. הוא מרינה חמר דשכר והיכא יו( ע"א. ק"ו פסחים בגמרא והוא ב,,בכ"י

 פנום. יין אלא לו אין אם ומיהו ט,( ע"א. נ-ב ברכות פגמו. פעמו מר דאמר בו, בפומיה ליהרפעים
 י,ב(י הערה )עיין לעיל כתוב כבר כי ליתא, ונ. א' בב-י אזלם ב', בכ"י לנכון שהוא כמיה,םפתי
 דקפיר 'ו( בפנים. ג-כ והוספתי רכמושין כנון אלא עלייהו לקדוש' שר' צמוקין כל ולאומתחיל

 1.ל שמואל רבינו בשם כתב וצ.ל 'שעיה ורבינו הביא ע"א סי. השלם הלקפ בשבלי פשסע.לכתחילה
 פסחים ברשב.ם עיין עליו, סקרשין אחר יין לו אי, אם אכל סשסע' לכתחילה רקפיר הרשב"ם("וא
 וו-ל פ-', ברי"ף הובא זה כו.. כגון אלא עלייהו לקרושי שרי צמוקין כל ולא יה( קפיר. ר-ה ע"אק-ו

 עצר כד אי אבל יה*( האורה. בטפר שלפנינו כלשון הביא כו,, שרי צמוקין כל לאו רבוותאאמרו
 הובא זה נם חלא. רריח'ה וחמרא 'ט( וג'. ל' א' בכ"' שהוא כסו חוטפתילהו,

 ולאחר ג( רחסר. חלא 0 1 )במרבה "1 חמץ ותרנוכ חומק. חלא ופי' שם.בהרי.ף

 רששם ועיין רע"נ, במרור הוא וכן ידים. נפילת על וסברך השלחן על יריו נופל הכום עלשקידש

 לבצוע וחייב כ"( ק"'. ס" תש1.בה שערי הגאונים תשובות ועיין שם, ובתום. נטלי ר.ה ע.ב ק"1פמחים
 על ומברך והמלות ע"ב, קי-ו ושבת ע"ב, ל.פ ברכות טעעהי לחם לקטו רכתיב ככרות, שתיעל

 שלימות ככרות שתי על לבצוע וחייב הני' כי בכ-י אבל וג', א' כ.י עפ"י הוספתי המוציא,העליון
 ששאילו שאלה ונמצא  ככרות, שתי על לבצוע חייב נמי מנב וביום טשנהי Qng משוס "מוציא,וסברך
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 ישילו כנ( .ומא, של בקידושא ח"נות ונשים כ43 [. כיב[ ט'ז נ'?מות משנה לחםלקטו
 ויצתי ליה טעם ולא ו"ישתלי  ]קרוש[ ואי כך( לקרש  יורע.ם שאינם  אתייםלהוציא
 ויסתי הגפן, פרי בורא עליו ומברך' אהרינא כסא ליה מיית'  אשתפיך או  אהריגיליה
 לוגמיו[ ]מלא טעם אם המקד'? מ- דאמי ]אהר'נא[ ק'דוי?א לאהדורי צריך ולאליה
 במקומו יושב ועדיין אחריני 4ה ושת. דקד'ש כנון מיל' והני יצא, לא פעם לא ואםיצא,
 קרוש ם במקום שלא אי אבל ודיו, הנפן פרי בורא אחר כום על דמברך בהכיסני
 מירי  וטעם קדוש, ולא  א'?תלי ואי כו( ולקדו'ט., לאהדר צריך דוכתא ההוא מן קםאו

 בערב קידש שלא ומי מבדיל, טעם מקדיט טעם ]הלכתא[ רבא דאמר כז(מקדש,

 ערותה
 במהור ההבא שצריכין, והש.ב לא, א. ככמת שתי על לבצוע צר.כין עוב ברם נאון נפרונא' רבמקס.

 חייבות עשים כגי 1.ל. נאון שמיא לרב רכ"ב ם" תשובה שער' הגאיים בתשובות ועין 87, צר11'פרי
 שבת הל' בכלבו לקרש. '!רעים שאמם אחרים להוציא אם'לו גג( ע"ב. כ' ברכות יגמא. שלבק'רושיו

 לקרש, 'ודעין טאי:ן חובתן יר' אח-.ם להוציא ואם'ל, הר"ש בשם הביא !וי:יציא דפוכ ע"ב( מ"א)דף

 קך!ש וא' כד( י.ד. אות כ"א ט" ה'.ם ארחות בעל הר"ש בשם הגיא וכן בהאורה, רש"י לרבריוכוון

 זה ליה. ושת' בפה.נ עליו ומברך אחרי:א כסא ליה מיית' אחר':' ליה ושתי ליה מעם ולאואישתל'
 בפה.נ מברך הרר אישתע. דליפעום קמ' ומן דקריש ומאן 11.ל מע"ב( י'ב )דף קיר1ש הל, סבה,נ:ובע
 ליה ס"תן ושתיזה אהר'נא ,שקלנה טעים ולא ואישתל' וקדיש לקדושי בכא ליה ר'הג1 זהיכאופעים
 'צא לא[ ]פער לא ואם יצא לונמ'1 מלא טעם המקרש מר ראמר ושתי, בפה.ג ומברך אחרי:אכפא
 ולא ואשתלי קידוש ובהלכות וצל: נ.כ, זה הובא כ"א מיי תשובה pW-~ ה:א!נ'ס בתשובות ונםעכ"ל,
 קדושא, אהרורי צריך ולא ושתי בפה.נ עליו ומברך אחרינא כסא ליה מי'ת' אחרינו ליה ושתיפעים

 גדולות, להלכות "ובהלכית" והכוינה 'צאי לא לאו ואם יצא ל1נמיו מלא מעם אם המקרש מרראמר

 תשובה הביא :"ה( סי' ל.ק (~QID הגאו:'פ בתשובות נם ע.א, ק"ו בפםחים הוא מר, ראמר שהב.אומה
 תשובה, בשערי שהוא כס, כוי, !אשתלי קרש בהלכות שכחיב וששאלתם המתהלת נאון שריראלרב

 בפור  מובא שכן בהלנוה.  שבתש שהביא שמה העירותי חרכיה, )ליק הנאו:ימ לתשובות שוליבהערות
 של שאילות כתובות אשכחן צ' סי' בפררם ראיתי וכן בה.נ, בשם רע"א כ" שכת ה, אותאויה

 והא הכ' דכתכ זצ"ל אלוף 1רב:ן מרי לאבא שהש'ב' זצ"ל הא" רב ואר1ניני זצ"ל נאזן שריראאדונינו
 דאשכחתון וכצי,ל חסר ]פה אהרי:א ככא ,,ה רמייתי בהלכות[ לתקן :יש בהלנה ראשכחתוןדכתבתון
 פה,נ, נורא ומברך אהרי:א כסא לה1 מ"ת' אחרינא[, ליה ושתי טע.ם ולא ואשתלי קרושבהלכות

 כנון מיל' והזי נח( אחרי:א. עד אחרונה מן המרפים או הסופר והשמים קיר1שא, אהרורי צריךולא
 אי אבל 1ד'1 במה"ג אחר כום על דמברך בהכי סנ' במקומו 'ושב ועדין אחרי:א ליה ושתידקדיש
 כ"א מיי תטובח )בשערי :"ה מיי ל"ק דפום הנאו:'מ בתשוב'ת נמצא זה כל כי'. סעורה במקז:שלא
 כו' ואשתלי קדש בהלכות שכתוב וששאלתם שרירא לרב ! שם 11"ל מהתשובה( השוית מחצ'חטר
 לכסא אהרי:א ושקל. קר.ש סעורה במקום או רמי ה'כי סנ'. לא !ומנין בהכי מני דוס:'ן לן פביראהכי

 או קדיש כעודה במקום שלא וא' וריו, בפה.נ אהר כום על מביך בהם מגיא במקומו 'ושב הואועדיין
 191( )צד קמ"ב פי' ח"ב העתים בספר הובא וזה ע"כ, ולקרושי לביהרר צריך דוסתא החנא מןקט

 פעים ולא אשתל' וא' ז"ל הר"ש כתג שהביא ע"ד( ס'נ )דף כ"א אות שבת ה. חרם בארחותוראית'
 לדברי ימ1ון סופו, עד כו, אחרי:' ליה ושת, רקרס כנון וה"מ ההאורה לפנינו שהוא המאמר נםכ.'
 זה הובא שם שגם צי מי. בפררם נם 1ע"ן לרש.י, וכ,ו:תז הר"ש, בשם והביא שלפנינו, האורהטפר
 רבא ראמר מקרש, מירי וטעם קר.ש ולא א'שתל' וא' גו( באייכות. ה.א ישם כ1, לן פב'ראהב.

 נ', ב' א' בכ"י ב"ה לפ:י:1 הוא ובאשר ע"א, וק"ו ע"כ ק"ו פסחים מבדיל. מעם מקרש כעסהלבתא

 ובדפוס ע"נ מ' רף עד ע"ר ו' רף קושם' )רפוס האורה ס' מן נרול מאמר פה הוסיף בפררם כיוראיתי

 האורה ממפר כאן עד סיים ובסוף ק"1,( ק"ה קיד ק"ג ק"ב ק"א צ*פ צ"ה צ"ו צ"ו כמיי הואוזארשוי

 פפר ה.ה בקושס' הפרדם את המו"ל לפ;' כ' בטעות והוא מקרש, מירי לפעור רוצה ואם מתחילושם

 והי, קירוש, הלכת סוף רק ונשאר ההתהלה, כל חפר ה" לכן מבואי )עיין וממושמש מקוטעהאורה

 מקרש. מידי לטעום רוצה ואם המעתיק השיף לכן מירי במלת לפליטה נשאר אשר הגליוןמתחיל
 ק"פ מ" וויפר, במחוור מקרש, מ.ד' וטעם. קריש ולא אישתלי .ואי לפנינו כמו וצ,ל שיבושוזה

 ראמר מקרש, הבי אפיל Dp~1 שכח ואם שיקרש ער כלום לטעום לארם  לו ואסור הונא 86()צד
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 בחצר למיכל ובעי ]בביתו[ שרנא ליה דאית ומאן כולה השבת כל והולך מקרששבת
 : ומקדש שרנא בהדי למיתנמצותה

 נר. דין]נר[
 שבקערה מה או שבכום, מה הוא טםתכל אנל הנר, לאור כליו את יפלה לא6(

 איכא ואי ו( קומות, שתי נבוהה אפילו ג( לאורלהנר יקרא ולא 3( חושש,ואינו
 שאכו שמש ובין קבוע  שמש ובין ס( שרי, ענעא בחר תיווייהון וקרי  בהריהאהרינא
 ]קבוע[,אסור גאינו שמש בדמשחא אבל בדנפטא, הנר לאור וקערות כוסות בודקקבוע
 אסור דישראל בביתא נר דמדליק נף ואלו כן. מורין ואין ו( מותר, קבועושמש

 מריה דהוא מדליק הוא דישראל ארעתא דווראי הנר לאותו לאשתמושי]לישראל[
 ישראל, הני  לאיתו לאשתמווצי ,אסור נמי הכי נהורא לאפושי הנר מתקן ואידביתא,
 ועור  עועים הם יבן לשם אסור שהוא הנר ותיקן מדליק, ושפחתו עבדו אם שכןוכל

 כבתה ואם בה, ומהכסה פושפה האור, את בו שאחז פלית 1( : רבן עלששביתתן
 שעל תר כבה כבה ואם בו וקורא פושטו האחו את בו שאחז תורה ספי וכן ק(כבתה,
  נטווה במתח אבל כנה,. כבה ואם נופל והוא הטבלא את מנער בשוכח מבלאנבי
 ולנעול  לפתוח  אטור הרעת שאחורי נר הפבלא, את לנער ואסור החסור לרברבסים
 הדלת לפתוח ואסור ימות, ולא , רישיה בפסיק שמעון רב. דמורה ע( כררכההרלת
 אינו המנבה כל לום- התירו בדליקה י( מצויה, ברוח ואפילו בשבת המדורהכנגד

 חוץ מטלטלין הנרות כל סכנה, בו שיש החולה בשביל הנר את לכבות ומותימפסיד,
 מהמת מוקצה מן תוין במוקצה שמעין כרבי דהלכה שבת. באותו בו שהדל.קו הנימן

 שבת באותו בו וצהרליקו פמום י6( שבת, באותי בו שהדליקו נר ניהו ותאיאיסור,
 וכן הכל. לדברי לטלטלו מותר שבת נאותו עלז הדליקו לא לטלפלו אסור הכלדברי
 בין לטלפלה, מותר מעות עליה אין לטלטלה אסור מעות עליה שיש ומטה ינ(הלכה,
 ;ליה היה אבל -ג( השמשות, בין כל עליה היה שלא והוא יחדה, לא ביןיחדה
 מלוה דנ .ומא. לכולי איתקצאי השמשות לבין דאיתקצאי מינו השמשות ביןכל

 השלחן מעל מנביהין יו( לפלפלו. מוחד מלוח בין חי בין בשר לפלפלו,סותר
הערות

 ע"א. וק.ו ע.ב ק"ו פסחים מקרש, פעם הלבתא רבא ראמר כו( מעריל. פעם מקדש פעם הלבתארבא
 הנרפס בהאורה ומקרש. שרנא בהדי למיתכ הצותה גט( ע.א. ק"ו פסחים בע"ש, קידש שלא ימיכה(

 1 למיתב מצוה הנירפא נ"י ובכל למיתב, מצי הנוטחא צ"ו סי'כפרדם

 הביא צ"ו מיי בפרדם הנרפס ובתאורה ע"א י.א שכת טשנה הנר. לאור כליו את יפלה יא 6(ננד[
 כ"' בהאורה לפנינו כמו הנירמא יר כתכ' ובכל הנר, לאור צרכיו את אדם יעשה לא 1הבמקום

 א.כא ואי ר( ע"ב. י"ב שם קומות. שתי גביה אפילו ג( שם. משנה הנר. לאור יקרא ולא נ(חיר"א.
 מורין ואין 1( בפירש"י. וע"ש שמי גמרא קבוע, שמש ובין ס( ע"ב. י"ב שם בגמרא ע"ן .כהדיה.אחרינא
 ע"אי ק"מ שבת בהאור. שאחז פלית 1( בפררם. המובא בהאורה חסר כ,י מורין ואין ער כוי בדנפפא מןכן,

 נבי שעל נר ער ומכיון שמי בנטרא הוא תורה. ספר ומז ס( צ"ז. פי' הוא בהפררם הסובאובהאגרה
 בדליקה י( ע"א. כ"ח בכורות ימות. ולא רישיה בפסיק שמעון רבי רמשה ט( בפרדם. חסרהבלא,
 ואל כבה לו אומרין אין "אבל שם ונוטף ונ, א' בכ"י נם כ"ה מפמיר. א.נו המכבה כל לזמרהתירוה
 וברוחק בטעות שם רק בפרדם, המובא בהאורה נ"ב ונמצא "rfit הם'ום נ"ב חסר בי בכ"י אבלתכבה"
 בו. שהרליקו פסופ '6( ע"א. מ"ר שבת nsplns. שמעון כרכ' רהלכה י( התירו. ובדלקה צ"להתירו,
 עליה היה אבל ינ( ע"ב. ס"ד שבת כו'. ומפה יג( מאוסה. ואינה מתכות של מנזרה ופירש"' שמינסרא
 וקליפים עצמות השלחן טעל סנגיהין יר( צ"ו. סי' בפררם המרכא בהאורה נשטפ זח השמשותי ביןכל
 וקליפין' עצמות השלחן מעל מענירין  אומרים שמאי בית ע"א קט"ג שכת גמשנה הלל. נפת בדגריהגל
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 בשבת, דקל גני על נר מניחין והלכתא עו( הלי. בית כדברי הכל וק~פיןעצמות
 מים מילא או עשבים של.קט גוי ק4 טוב. מום דקל גב. על נר טניחין ואיןטז(

 אם אבל מנינו, אין אם יח( ישראל, אחריו ומשקה מאכיל בשבת, בהמתולהשקות
 להשתמש דגר את הדלק אם אבל כ( בשבילו. ירבה שמא גדרה יי( אסור.מכירו
 דנר מכירו, אין בין מכירו בין .שראל, בו וישתמש יורד בו, לירר כבש עשה אובו,

 למאה: בין לאחד ביןלכבש
 עבדים. שביתת דיןננה[

 ח.יב שעבדו לערב, שנאוכל ענבים לנו לקום לעבדו לותר לאדם ואסורה(
 אנל נתנ"רו, שלא פ. על אף לקיימן מותר ו'צפהתו ועבדו 3( כמוהו, שבתלשמור
 כטוך ואמתך עבדך ינוח למען דכתינ ע.קר, כי מלאכה מלעשות להיצביתם אדםחייב

 ואם לאלתר, ושכרנו לקיומי אבור להתגייר רצה שלא כנעני וענד "ד[. הי]דברים
 מל אם הודש, עשר. שנש עמו ונלנל סל שוהני מנת על רכז עם העבד אותוהתנה
 נוים, מע'צי מעשיה ונל אני, יהודית שאומרת ושפחה לנוים, יישרנו לאו ואםמוטב,
 בסתר לא עבדים שטבילת אני, יהורית שהאמר הימנה כל ולא לני.ם, למכרהמותר
 ומצווין אנו רסווהרין לן וקיימא ד( as ,nw~ur] לטבילה צריך גר כדאמרינן ג(הוא.
 ! מוכין 'צאינו בין מולין בין ושפדית עבדים שניחתעל

 מעורות. שלש דיןעה*[
 דנהונ' והאי כמנחה, וחרא בצפרא והדא בייליא הדא סעורות שלש ועיקרי(
 יתקוה אפשר ולא ליה, 'צכיח דלא מאן אינא[ ]זימנא )הוא( אהדא תרווייהולכיענר
 שלש נמצות ליפשע ד"א היכ' וכי 3( ולמנחה. לשחרית זימנא לתרתי מאכליתרתי

 ערותה
 שהובא וטה מנביה'ןי הנירפא ע"א בי ביצה ובגמרא n~vlol, כלה הטבלא את ממלק אוסרים הללוב.ת
 הרא"ש והנה השלהן, מעל מנביהין אוסרים הלל בית ה" הגי' כ' נראה הלל בית כדברי האירהבסי
 שמואל תפארת בעל שם והניה השלדן. מעל מעב.ר.ן אומרם ב"ש במשנה. שהוא כסו המא פכ"אשבת
 הלל .בית בהרא"ש הגירסא היתה כי נראה אומרים, שטאי בית צ-ל מעבירים אומרים הלל ביתבמקום
 השלחן טעל סנביהין אומרים הלל בית הג', פי.ו שבת בתיכפתא מצאתי ואת כחבי אררי שמא., ביתבמקום
 והלכתא סו( רש"י. לפני הגירסא ה.תה וכן כולה, הטבלא את מסלק אומרים שמאי בית וקל'פ'ן,עצמות

 שסי :טרא פוב. שום דקל ע.ג נר מנ'הין ואין כ11 ע"א. ס.ה שגת בשכת. דקל גבי על נרס:'הי1
 ואין ]בשבת, דקל ע-נ נר טניחין והלכתא וכצ,ל מקופע, המאמר צ-ו מיי בהפרדם המובאשהאורה
 שבת כו'. עשבם שלקפ נוי י1( דקל. ער דקל טן המופר 1השמיפ פ~ב, ביום דקל[ גבי על נרטנית'ן
 שם בשבה הרי.ף לשון הוא בשבילו. ירבה שמא נזירה יל( שם. שבת מכירו. אין אם 'ה( ע.א.קכ"ב
 סים ודוקא וז"ל שם ברחף הוא סופו ער כו'. בו להשתמש הנר את הדליק אם אגל ג, ט"ו.בפרק
 לאחל נר כראמרי,ן בשבילו, ירבה שמא למינזר דליכא וכבש הנר הרלקת אבל להכ', דחיישינןועשבים

 ס1הי נשנילו עשה אם טכ.רו שהוא פ. על אף לסאה,נד
 י"ב, סי' פצו בהרא"ש כן הובא וכן עכ"ל,

 : ע"ב( ט-נ )דף קטב סי' השלם הלקפ בשבליוע"ן
 ענבים. צ"ל עשבים ל' לקום מפעות ושם צ"ח, סי' האורה בשם בפררם הובא לארס. יאסור 6(]נה[

 כדאסרינן ג( ועברו. סלת בלי ושפחות הג'רפא בסרדסשם ונם ו;' ב' א' בכ.י ושפחתו. ועברונ(
 וקיי-ל ח ובפררם. וגי אי בב-י שהוא כמו שלשה, עם פבילה צריך תקנחי שלשה. צריךגר

 ס" או-ח בפור מילין. שאינן בין מול.ן בין ושפחות עברים שביתת על ומצווין אנורמווהרין
~ff-ש 

 איתא
 לא אבל בעבד, הנשתת טסית עלי וקבל עבדת לשם ופבל שמל והש עכרו, שביתת על טצווהאדם
 בשכת, במלאכת ומותר תושב כנר הוא הר' :ח בבני הנהוגות מצות טבע עליו קבל אפילו וחבלמל

 , בב-י ועזש ע'כי רבו בטלאכת אסור אבל לעצמו,וריקא
 פין הוא ובאמת עבדים, שביתת לצין זה מחובר בפררם נם הב-י בכל סערות, שלט יעיקי "(]נה*[

 לחו שרינן סעודות שלש במצות ליפשע רלא היבא וכ' כ( מעורית. שלש כענין עצטובפני
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 באמצע המזון ברכת ולברך שבת, כבוד משום סעודתן לפסוק להו שרינןסעודות,
 לקיומו. אלא נינהו לבפלה לאו ברכות הני טפי למיכל דדעתייהו נב עלואף
 שחיית למעברינהו המובחר מן מצוה אך להו ומברכינן המקום שצוחו מעורותשלש
 מלפני הכל את מבערין בשבת להיות שהי פסה ערב פסה'ם בערבי ]כדאשכחן נ(ומנחה
 לאנוף עליו יפה נפשו ואין הרנה שאכל ומי ד( סעורות,[, שתי מען ומש,יריןהשבת,
 שלא פטור, לאו ואם ויקיים, יאכל מצפער ואינו כניצה לאכול ינול אם סעודות,שלש
 דשבתא וביומא פטור, שמצטער וכיון ולעונג, שבת לכבור אלא סעודות שלשחקינו
 שאין דתפילין ביכות ושני ומנחה יוצר ערבית מתפילות ברכות וארבעה עשריםדחסרי
 ושמונה מוסף, דתפילת שבעה הילופינהו, עשר[ תשעה ]אייתי טוב ויום בשבתנוהגת
 וצריך חמשה אשתיירו עשרה תשע הרי דהבדלה, וארבעה שלישיתדסעודה

 ומשחרית לשחרית שבת מליל. ותמהיון וקעיות כוסות מדיחין מנדים, במינילאשלימינהו
 כשבתא ולמרהט לשתייה קבע שאין מותרין וכוסות אמור, למעלה המנחה ומןלמנחה,
 דקאי לרבנן להו חזינא הוה כי מריש זירא רבי ]ראמר ס( רמי שפיר מדרשא[נלבי
 דאמר להא דשמענא כיון שבתא רבנן מהלליין קא אמינא ]דשנתא[ לפירקארהטי
 בשבת ואפילו מצוה לרבי אדם יריץ לעולם לוי בן יהושע רבי אמר תנחוםרבי

 : רהיפנא[ ינמי אנא י'[ י'א ]הושע ישאג כאייה ילכו ה' אחיישנאמר

 שבת. כרכות הלכות]נו[
 כפי בהם ולהאריך דזמרה, ולפסוק' שיינות לדביי ננס.ות לכתי %ט3'מין"(
 צבור n~sw ויורד בעונתה,' תפילה ומתפלל כעמתה, שמע קריאת לקיות כדיהצורך,
 ער בקריש ומפפירין כהנים, וברכת יוצר תפילת ומשלים קדישתא, וענו התיבהלפני
 מקרא שנים דיומא, דענינא הפישה את ומסדרין כולן הציבוי ויושבין שלום,עושה
 מוציאין נמי ואית בתנויי, ימיעסק בעי ואית בקרעו, דמפסיקין נמי ואית .הרנום,ואחד

 ערותה
 הביא ב' סי' רצ.א סי' גרבה בשיורי יוסף ברכ' בעל הרג באטצע. הטוון ברגת ולברך טעורתןלפסוק

 שכתב כ.' הדאונים בשו"ת אלגרנלוני הרב גשם נם שהב'ץ מה וע.ש נ"ה, מ" כ"י הארה ם' בשםוה

 צ"ב בסי. בפרדם וראיתי צ.1, מיי השלם הלקם בשגלי באריחת זה בעוין עיין לספלה, כרכהדהוי
 בשחרית ואחת שבת, בערב אחה הם אלו בשבת, סעורות שלש : וו.ל היבא האורה( מם' איננו)הוא
 שאכל קערות כדאמר משרה, עת בכם ע'ת,ה להנ' לה: תשיב אחרית' :ברוכתא בצהרים, :אחתברם,
 הן סעורה ומן וצהרים ושחרית רערב'ת :מצא בצהרים, 'ריחן שחר.ת שחרית, יריחן ערביתבהן

 ע"כ. יצא לא סעורות ושלש הוא טעות המשילין שני כין המזון ברכת ומברכין שלחנם עלוהמפס'קין
 פי.1 שבת .בהרא"ש במנחה. ד"ה ע"א ק..ח שבת בהזם. :ע'.ן רצ"ר, פ"י כ". והיתר באיכור ג"כזה:א
 1"כבחאורה וכןחובא ג"כ(, חמר ב' )ובכ"י נ' וכ"י א' בגי' שהוא כס: ה:ספת' כו'. כדאשכחן ג( ה'.כ.'

 בתים' ועיין שאי י.נ פסהים בנמלא והוא למחוק יש פסחים. .בערבי המלות צ'ח, ס', בפרדםהמיבא
 לאכול יכול אם סעורת שלש לאכול יפה נפשו ואין הרכה שאכל ומי ד( במנחה. ד"ה ע"א ק'.חשבת
 בשם א' ס" רצ,א מי, ברכה בשיירי 'וסף ברכ' בעל הרב הביא זה ויק'.מי יאכל מצטער :א"נ.כביצה
 הגבנים בתשובות ז"ל גאון נחשון לרב השובה נמצא זה :כעין ע"ש, נ.ה ס" כ"י הארה גס'רש-'
 כך אוכל כשהוא סעורת שלש להשלים יכול ואינ: שמצטער מ' :ששאלתם רכיו, ס" תשובהשער'
 בשבת מעודות שלש חכמים תקנו שלא פטור ממנה וטצטער כגיצה לאכל ישל שא'נ: מ' כלהיא
 וה:פפתי ע.ב. :' ברכות פרא, ר' ראמר ת( יפשר. עז:: ל: א'1 שמצטער וכ'::ן .לנכד: שכת ל;ינ:אלא
 :כמקום צ,ח, פ" סוף בפררם המבא כהארה הוא :כן ג.כ(, חמר כ' ):ככ"' 1' וכ.' א' ככ.' שהאכס:

 : הלכה להכר בגמרא לפנת: הנ" מצה, לדבר אדם 'רוץלעלם

 עד כו, שמעת. כך שרי אמר ג( צ"ט. בטי, האזרה Dw1 בהפארם הוא כנטית, לבתי משמימין "(]נו[
 הנרשם בהארה הוא זמן ג'(, בכ"י גם )וחמר נ' וכ"י א, בכ"י שהוא כמו השפתי הלכ"א,,הכין
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 תם.לת ומ'טלימין ומפט'רין ומתרגמין וקורין מפניו ועומדין ממקומו לאלתי הורהטפר
 אין בשבת הדור, חכמי של כנסיות בבתי שנוהגין שמעתי כך מורי ]אמי 3(מוסף.

מודאיי
 ג' גו קורא והמפטיר לאלתר, ומקרש ,טבעה וקויין אחת, תורה סם- אלא

 מקדיצין א.ן תורה, סם-י שני וכ,צמוציאין גוללו, כך ואחר התורה, כנוד מפניפסוקים
 א.ן רננן דאמר דניון סיפיא, דהר בשבת נותן הדין וכן בשני, לקרות שמסייםעד

 עצמה, בסני מר,צה בתייה לקדושי למה התוי", כבור מפני אלא בתחנה קוראהמפמיר
 קורא המפטיר תורה ספרא חיי דמפק'ן ה'כא אבל הסדר, את השמעי סייםשכבר
 ובקדיש בתריה, לקרו'צי הוא צ.בוי הינת של פ-יצת נמצא מינייהו, בהר עצמובפני
 תורה ספ- פתח מנ' לאייטתזעיי לא.ניש ואנזר הלכתא[, והכין 'טתיהן, את פוט-אהד
 נמ. ואי תפלה אחי הצנור עם פדש'ות'הם למשלם נהגו נם. וכן למק-י, דמס'ימועד

 מבנסין וכד ג( לתפילתו. ומיצכים פרשיותיו ומ.טלים השחך בעמוד מובא דמקדמואפשר
 מצוה, לדבר אפילו למנות דאסור לן ק"מא עשיה, הוה אי למידע ובעי כנישתאלבי
 הא' משלם' וכר ביתך, ה' אבוא, ד' הסדך, ג' ברוב, תניין ואני, חד פתה ענדו,והיכא
 נבר., שבעה קרי סדרא קרי קי' וכד עשרה, דאיכא ידעו סיררא, האי עלפסיקא
 ורואה מותח והלנתא והיוצא.ן, הנכנסין משום גזירה ולאחייהם לפניהם כלהוןומברכי
 לא ואם ד( ואחד, אהד בל לק-ות ומצוה ומברך, לקרות לו שיש מקום תורהבספר
 גמ.ר, לא העולה אם נמי ואי בלחש, 1Y"DS ההזן על בדקרוק, לקרות העולהירע
 דלשמעו היכי כי רמי בקול יקרא והקורא ותיבה, תיבה כל בלחש ההזן ליהלימא
 למנין עולה והכל ה( לכולהו, לתרגומי נמי ומצוה חובתיה, ירי נפיק ובהכיציבירג
 אפם'ק דלא ה.כא שבעה למנין עולה והמפם'ר ו( עבד, ואפילו קמן אם'לושבעה
 ונם פסוק'ן, משלשה יפהות לא בתורה והקורא עולה, אינו בקדיש אמסיק ואינקדיש,
 ועשרים מאהד יפהות לא והמפט.ר ו( פסוקים. משלשה פחות בפ-שה משייייםאין

 פסוקים, ואהד מעשרים בבציר ענינא סליק ואי בתורה, שקראו שבעה כנגדפסוקים
 : לן איכפת לא נ"א[ ז' ]ירמיה ]ספו[ עולותיכם כגוןח(

 שבת. פלפולי הלכות3מ[
 אמות שלש נומו כתחתיו, נ"ט[, י.ו ]שמות תהתך איש שבו רבנן תנו6(

 ערותה
 ובע' כנישתא לבי מ'כ:ס'ן וכר ג( מורי". .אמר שהביא במה כוון למי לי :ודע ולא צ,טי פי'בפררם
 בשם הובא הקהים בספר בו,. עברי והכי מצוה לרבה אפילו למות אמור קיי"ל עשרה הוה א.למירע
 מזו לא כי. שמע על לפרום עשרה בי ה.1 אי לכיהוי וצריכי ציבורא משפי כר :און האי לרבתששה
 כ:ישתא בה' מיכ:ס.ן דבר וכו' ביתך אבוא חפרך ברוב ושי כנון פפוק', קרו אלא ושגי. ראשוןלהון
 סצנה לרבר אפילו ישראל את למ:.ת דאסור ק""ל עשרה הו. אי למגדע ובעינן כצלותא למפתחוכעי
 בחבריה חר ליעיון רלא היבא כי לא או עשרה הוו אי לן וטספקא כנישתא בבי הוו כד הילכךכו',
 והן אבא, ור, בחסדיך, ונ' ברוב ות:י'ה[ ]צ"ל וחבריה ושיי ואמר קמא פתח חושבנא, לירי ל'תיולא

 ואם ד( עכ"ל. כו' עשרה בי דאיבא ידעו סידרא הדין על פטוקא האי טשלטי וכד כולהו, וכןביתך,
 ע.א. כ"ז מנילה שבעה. למזין עולה והכל ס( העתים. ספר לשון הוא כו', לקרות העולה ידעלא
 טגילה הרי"ף עולה, אי:. בקריש אפמיק ואי בקדיש אפסיק רלא היכא שגעה למנין עולה והטפפיר1(

 דרשן משמיה ראטר גאון נפרו:א' מרב אשכחן אלא הלכה, וכן שבעה למ:.ן עולה מפטיר הביאפיד
 בקדושה אפם'ק. דלא והיכא עולה, א':. אפפירו .הדר בקריש ואפטיקי שיתא דקרי דחיכאסבוראי
 והא עכ"ל. שבעה למנין עולה הפתרהלקטיה

~lpD 
 ברכה בשיורי 'וסף ברכי בעל .הרב האורה לבעל

 ועשרים מאחד 'פחות לא והטפפיר 1( נ"ו. ס" כ.' האורה טספר רשיי דברי הביא רפ"כ טייאו"ח
 : שם גמרא עולותיכם. כנון ה( ע"א. פ"נ מנילהפסוקים.

 גם נ,, וכ"' א' בכ"י אבל ב', בב" נם כאן הוא כן כו'. כתחתיו תחתיו איש שבו רכנן תנו 6(]כז[
 של במאמר שהוא עשבים גב' על לילך לאדם מותר 6ן St~ab קי ס,י בהירים הט.באההאורה
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 שמן נשם ממקימו, א"צ יצא אל נ( אמות. איבע אלו ורנלש ידים פרצות נדימסה,
 ]בשנת[ ששובת ישראל בר דבל לן וקיימא שבת, תחום של אמה אלפיםאלו

 נופו והילוך אמות ארבע אלא לפלפול לו אין מחיצות, חטן דלית באתראבמדברות
 לבדו לו מיוחד הוא אם היתיר ובישות התם, סיף לוה אצפריך אי אמה, אלפיםער

 לו, מיהר אינו ואם אמה, אלפים ער לרשותו חוץ גופו ומהלך כולה אתמפלפל
 לו מותי אדם של וניפו עירוב, ידי על בכולן מטלפל הרבה, רירין שם שישאלא
 ט-שות שנא לא אמה אלפים שלמו כי אבל אטה אלפים לרשות מרשותילא
 נטה. אהת פסיעה אפילו לפסוע אסור עצמה, אחת רשות בתוך שנא ולאלישות,

 הרבים, לרשות כרמלית שהוא הים מן לצאת אסור בשבת בםפינא דאתי הכי ששוםג(
 שבת אם אבל למקומו, החן לצאת אסור והלכך אתי, לתהום מחוץ דוודאיכהשום
 לילך לאדם מותר ו( ממנה. לצאת מותר ספינה, באותה אוחשיכה ער התחוםבתוך
 התהום על מהשיכין אין ס( ומותר. הוא מתכוון שאין דדבר בשבת, עוצבים נכיעל

 לאחר בידו, פירות ומביא לשמור הוא מחשיך אבל פירות, ולהביא פועליןלשכור
 והוא לה קורא לתחום חוץ עומרת ה.תה בהמהנ להביא התרום על ומשיכיןשמבדיל
 ארון לו להביא המת עסקי ועל כלה עמקי על לפקח התחום על ומווטיכיןבאה.

 הפרה, את לו לשמור הפועל את השוכר כר. פלוני למקום לך לו ואומר ו(ותכריכין.
 ואם עליו, אחריותו אין למיכך שבת, של שכרו לו נותנין אין ההימק, את לולשמור
 לפ.כך שבת[, של שכרו לו נותכן שבוע, שניר חודש ]שכיר ז( שבת. שכירהיה

 עשיה שכרישל לי תן אלא משכת, שכרי לי תן לו יאמר ולא בשבת, עליואחריותו
 עט אין ואם ההטור, על מגיהו או לנכרי, כיסו נותן בררך לו עוההשיך מי ח(יכרם,

 ערותה
 ופנה שהוספתי המאמר אחר להלן הניל במקשות הוא תחתיו איש שבו רבנן חגו והמאמר זהיאחר

 דא מ-ח עירובין בזמרא כוי, תחתיו איש שבו ת-ר פה שהבא ומה י-ם, בהערה עיין בחבן,שתמנה
 כדי ואמה אמות שלש נופו כתהתיו, תחשו, איש שבו כרחניא שתיבא, היבא אסות ד, הני כךאיתא
 תחתיו איש שבו דתניא כתיב, היכן אסה אלפים הג' ע"א נ-א דף שם ובעירובין ורגליו, ידיולפשופ
 רש.י וט אמות, ארבעה אלו החתיר איש שבו הי פרשה ד, מסכת בשלח גמכילחא וכן אמות. ר'אלו
 יצא אל נו לתהום. חוק ליוצא אמות די חכמים סמכו מכאן תחתיו, איש שבו מפ פ-ו בשלחעה-ת
 אסה, אלפים אלו ממקומו יצא אל שם עירובין בגמרא שבת. תהום של אמה D'~St אלו ממקשואיש

 איש יצא אל כתב סם עה.ת רש-י וכן אמה. אלפים אלו ממקומו איש יצא אל שם במכילתאוכן
 סהוא הים מן לצאת אמור בשבת בפפ'נא דאתי הכי ומשום ג( שבת. תחום של אסה אלפים אלומסקוסו,
 סמנה. לצאת מהר מפינה בא1הה שחשיכה ער התחום בשך שבת אם אבל כו,, הרבים לרשותכרמלית
 לתחום מחיק שבאה ספינה ז"ל נאון יהורא' רב לפני שאלו הביא קי-א ס" השלם הלקפ שבליבעל

 מפרותיהן, ולאכול ולצאת ליכנם השר בני סותרין והשש בשבת, לתוכה העיר בגי לעלות פהכשנת
 בשבת, יורדן אין במפי:ה עלו אם אבל לעלות, מותרין כתב אחר ונאון לצאת, השאין איק הספינהאבל
 יהודאי רב ~סר קטיה מן שאילו הזג הובא ע-א(, "ת לרף ס"ה מי, כליק הנדפס השונים כתשומתוגם
 בשבת הימה לירד טה יום טכעוד הההם כתוך והיהגי כנמל שנבגמה ספרה יל( סתיכתא רישנאון
 באור ועיין סותר. ממר בטבת, העיר בני לה לעלזת טה לתהום סהוק שבאת ומפינה סותר,,אמר
 ומפר ונ' א. בכיי מתחיל מכאן כשבה. עטבים נבי על לילך לארב מותר ח ו,. סי' ע.ש ה'זרוע

 ק', מ" בפרדם הנדפםהאורה
 לטבור ההחום ;ל סה:~יג'1 אין ה( א,. הערה לעיל ע"י

 פועליי
 וכו'.

 תמצא ובפרדם, וג', ב' :כ.' הבי בהמה, להביא הההום על מהשיכ'ן ער התחום על מהשיכין אי,מן
 למקום לך לו ואוסר ו( בהטה. להביא התהום מעל מחשיכ'ן אין cc אמא וכך א'י יד בכתב נםלנכון
':1Saa.שכיר 11 המר. .כוי. ומלת פלו:', למקום לך לנוי ואומרים היבא ובפרדס כ-י, בכל כ-ה כף 
 ובפרדם וף, ג' א' בג-י שהוא כמו הוספתיחודש.

 הם-
 אחריותו לפ,בר ער שבת טכ'ר ה.ה יאם מ1

 אמר ;ד ההסיר על טניהו או המאמר כל כו', ל:כר'. כיסי נותן בררך לו שהחשיך סי ה( בשבת.עליו
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 נכרי לא עמו אין ואם הימנה, נוטלו עשרת וכשהיא עליה, מתהו מהלכת כ'שהיאנכרי
 מורין ואין הלכה מנן אמות מארבע פהות פחות מוליכו 'צחק רבי אסר חמוד,ולא
 כן עשה ואם אסור, ]עמידה[ אבל אמותן מארבע פהות פחות על לישב וצריךכן,

 מציאה אבל ממונו, על עצמו מעמיד אדם דאין ניס ורוקא י( השבת, את הואמחלל
 לביתו מניע שהוא ער תחתיה רץ כתיפו[ על ]לו מונחת חבילתו היתה ואםלא,

 למיעבד אתי היברא ליה דלית דכיון לא, קלקלי אבל רגן, ודווקא ה'ר, כלאחרוזרקה
 היין רלא ראשני גךני כנון זכוכית כלי טעונה בדשתו היתה ואם והנחה,עקירה

 מאליהן, נופלים והשעם החבלים, ומתיר תחתיה ומניחן ונטתות כרים מניאלפלטולי,
 כלי מנפל ולא מתותייהו וכסתות לביים להו שסיט בעי דאי זומרי כשלופיודוקא
 ואם תחשה, שניח וכסתות נוים מביא בשבת, המים לאמת שנפלה ובהמה :מחיכנו
 דהוי קודם חיים בעלי צער מהיכנו כלי מבטל דקא נב נעל ואף עלתה,עלתה

 למיעבד מופשר אבל במקומה, פרנסה למיעבר איפשר ברלא מיל' והנידאורייתא,
 עד אותה רוחין שברחה ותרנגולת ודיו, פרנסה לה עושה במקומה, פרנסה1ה(

 בהמה ששאר פי ע5 אף נפשה, דמקפיא משום בחצר אותה מהדין אין אבלשתכנס,
 לרדותה, אסור בחצר אם'לו תרנגולת דינים, ברשות אשלו בחצר, מדדן ועוףהיה

 היה אבל כמהלך, רדמי אחה ומניח אחת נוטל הרבים, ברשות ננה את מדדהוהאשה
 היד כלאהר ומחטר י*( למלמלו, מותר היחיד בישות אבל הרבים, ברשות אסורגורר
 הוה לא ומיהו הוא, מדאורייתא איסורא כדרכו מהמר אבל דרבנף איםורא אלאליכא
 בהמתו הטנהיג הוא, מהמי וענין מלקות[ ]בלא הוא בעלמא לאו אלא מלאכותמאבות
 חיישינן ולא שרי דבדבנה צערא וכל מיצאי לרגשעינה  בהמה  אותה וררך משאיועליה

 דם אחזה ואם רפואה, משום בחצר יריצנה כרשינין אכלה אי הלכה סממנין,לשחיקת
 ישטור באפסר ויטשכנה לשתות בהטתו המוליך שתצטנן, 'כשמל במים אותהמעמידין

 ירו מתחת האפטר ישלשל שלא כלומר טפח, ידו טתהת יוצא אפסי יהא שלאי3(
 בחבלא אוקימנא טפח, הקרקע מן האפסר שיגביה ובלבד דתניא והא כריכה,כדי
 הארם ביר האפסר וראש הבהמה בראש נתון האפסר יהיה שלא כלומר וביני,דביני
 הלכה[, נוכן טפח לקרקע קרוב יהא שלא יגביהנו וביני דבינ' ואותו אותוהמושך
 כרגלי הם ונם חליה, ועוף וחיה בדבתו שביתה על מצווה דישראל לןוקיימא
 למקומו, חוץ 'מירי לשום ולא ]מים[ ולשתית לילך להניהט רשות להם שאיןחבעלים
 שבת. קודם אפילו לנוי בהמתו ולאומיו לאועהלו ישראל לבר לו אסורוהלכך
 ואם חשיכה, עם שנת[ ערג ניהליה ליה דמהרריה קרוב במקום היהה כן אם ]אלאיג(

 לא שבת, שביתת לעמן ברשותיה לה וקיימא קנייה אוגרה או דאושילה כיוןתאמי
 ערותה

 שהחשיך מי רק איתא ושם ע"נ, ריש כ.ב )דף ק, מיי האורה מספר וגפררס ול. א' בב-י ליתא 'צחקרג'
 ב'. יד בכתם נם הוא כן חיד'א בכ"י למנינו וכאשר יצחק, ר, ואמר וכף, לנברי כיסו נותן בדרךלו
 אמא ארבע מן  הסעחיק והשמיט האורה, טמפר 1בפרדט כי, בכל שהוא סטו הוספתי הלכה. וכןט(
  כהסט המוליך ער המאסר בל בו; מטונו על עצמי טעמיר חרם ראין גיא ורוקא י( אטויח  ארבעער

 כ-נ דף ק-כ )סי' דפתרה בשט בפררם הוא ובן הסאסר, גההחלת ונ' א' בש' הוא ~יסשכנהילשת"
 ונ' א' בכ-י ח1א זה נט היד. כלאחר ומחסר י"( שלפנינו. חיר-א בכ-י כמו ב, בכ.י ונמצארע-נ(,
 בכ"י נמצא טכאן בהמרי. הטוליך י"( ק-א. סי, בפררם הנרשם בהאותה 1ג1 חחחיו, איש שבובסאטר

 ובפרדם ב-', בכל ס"ה גו'. 'דו מתחת יוצא אפפר יהא שלא י0 שלפניה, בהערה ענין ובפררם, וע'א'
 ירו מתחת אפסר יצא שלא ישמור לנמר צריך וכן שלימה שורה ונשמפ האורה, בשם הובא ק'סי'

 בכל שהוא גמז הומסתי כוי. א.ג אלא 'ג( גריגה. בר' ירו[ מתחת האפמר ישלשל שלא כלנטרנפפח.
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 היכא ואילו עליה בעלים שם דבהמה ועוד שקיל, קא שבת דועכי חרא אמרת,מצית
 ניהליה דניהדריה היכי כי ימים להמשה או לארבעה לנוי לבהמתו ישראלדאוגרה
 מצי ולא יחוקא לאררט דאזיל או רעתו על נוי ההוא ועבר חשיכה, עם שבתבע"ב
 דאנר והיכא שבתא, אני מיניה למישקל אסור שבתא, האי מיניה למיסבהישראל
 דקיימא יומא תלחין כל ליה דליתן מנת על לית ואטר תבירו לישראל בהמתוישיאל
 פבא, יומין גביה[ בהמה ההוא ומשכה יומי לכל דינרא ]אגרא יר( גביה בהמהההוא
 שבתות, דארנע דינרא ]ארבע[ בהון אית והיי יומין תלתין אני מיניה למישקלמהו
 ]הם[ שבת שובתי ישראל רכל גב על אף בדינרא, יומא ליה אטי אי דיניההס

 ליה אמ- ואי ואסו-, שבת כשכר מיהזי הכי אפילו עמהן, ]שובתת[ובהמתותיהן
 ]דיניין[ תלחץ או ושבת, שבת בכל לי תתן דינרים שבעה ליה דאמי כנוןבהבלעה,

 על דמצווה ישראל של בבהמה מילי והני שיייא, משרא דהבלעה ש-י, ירחיבכל
 לעשיה או לשבעה לנוי סמינתיה אשאיל או איניש אוני אי אבל בהמתו,שביתת
 לא [Qtst] שניחת משום דאי בה. לן לית בשבתא ספעתא ההוא ממניא וקאימים

 אושלינהו אי אכל דישראל בישותיה מלאכה דעבדי היבא אלא כלים, לשכיחתחיישיק
 משום וא' כלים שביתת משום בה לן לית דגוי ברשותיה מלאכה ועבדי שבתאמקמי

 דמיחץ בארויצותא אסור הכי משום נדמרחץ[ לס-חץ דמיא ]לא[ שמו עלשנקראת
 ואינה כלים שאר מכלל נפקא לא ספינה אבל שמו, על ונקראת אינשי ענדילא

 וסחורה, כלט ושותפות במלאכה שותפים שהם ונוי וישראל ומותי, שמו עלנק-את
 עיקי, כל שבת בשכי נישראל[ יגע שלא מתחילה שיתנו ועיקר להם, אחרמשפט
 בוסן וריח.ם ובורני הנד ומת כמרחץ קבוע במקום אלא כלים לשביתת לחושואין
 ]וכשהנוי ישראל שם על נקרא קבוע שהוא מפנ' כולו ישראל של מהן אחדשהיה
 ממקום המטלטלין כלים אבל ברבר, השם חילול שם יש בשבת מלאכה בו[עושה
 פי על אף יום, מבעוד יכי מערב הן נוי ובישות גוי ביד שהוא שכיוןלמקום,
 שאין ממני כלום בכך אין בשבת, בהם מלאכה גוי עשה אם ישראל, של כולןשהן

 מלאכה בהם עושה גוי שאם וישראל נוי שבשותפות שכן וכל שמו, על אלאנקראין
 מלאכה בהן יעשה שלא עצמו ישראל אלא כלים שביתת דל'כא בלום, בכך איןעו(

 לנוי אותו ונותן מים של ריהים בית לו שיש וישיאל ט(( הלכה. וכן שלהן,בכלים
 דהלכה קניא אגרא קניא דשאלה מ' קנאו לנוי שהשכירו דכיון כבצום מותר,בקבלנות
 מותר לתחום חוץ יח( ישראל של וריח.ם יו( כלים. שביתת לחו דלית הללכבית
 הלל. כבית דהלכה בשבת נוי בו שמוחן פי על אף לגוי, בקבלנות אותועיתן
 אפילו לשפשף אסור הילכך מותרין, צדדין צדי אבל אמויין צדדין והלכתאיט(

 אפילו אלא הוא, רביבה דדרך חמור של שדרתו על מיבעיא דלא חמור, שלבצדדין
הערות

 כמ! הוספת' כו'. די:רא אגרא .ר( שנת. ער שבת המעתיק והטטיפ האורה טספר שם בפררם !:םב.י,
 .אין ע!( :ב1ה. בהמה ער :ב1ה בהמה מן המעתיק 1השמיפ האורה, מספר בפררם !כן כ"', בכלשהוא
 מרפם כהאגרה :ימפ זה מלאכה". בהן 'עשה שלא עצמו 'שראל אלא כלים שביתת רליכא כלוםבכך

 מלאכה. בהם יעשה ער מלאכה בהם ששה מן המרפים או הסעי:'ק והשמים ע.:( כ-ב )רףכפררם

 וכן :', בכ"י וחסר !ב' א. בכ.' :ם :מצא 'שראל. של וריח'ם ;ר כו'. ריחים בית לו שיש וישראלטוי
 נ', בכ"י :"כ הוא מכאן ישראל. של !ריחימ ':( ע.:(. סוף כ.ב )רף ק' ס" האגיה בשם כפירטחמר

 הארה מטפר ובפררם לתתם. הגץ 'ח( האורה. טמור שם בפרדם הוא מכאן נט שלמניה. הערהע.ין
 המלות יד של ישראל של מן כתיב נ' בכ"' 1:ס מיתר, לגיתי הזק יר של ישראל של !רישםה:י'

 צ'ך' אבל א:.ר.ו צר.,1 !ה,לכתא 'ט( .ר. טל 'שראל של ה:.' יב, א, בכ.' 11ט :טסט:. ט,הר',להשם
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 ונתן בשלן דהק כטן דמותרין צרדין צידי אבל אסורין, דצדדין אסור נמי חמורצדי
 האילן מן היוצאת עצמה קורה ואותה לאילן הוץ ויוצאת שנמשכת קורה או עיןבו
 הקבועה קורה אותה הסכך של העצים ראשי ונתן סוכה עשה ואם האילן, צידיהוא
 היוצאה קורה אווזה על הסמוך סולם נמי אי צדרין, צירי נקראת סכך אותהבאילן
 שהוא בסולם לעלות ומותי צרדין, שהוא הקורה באותה לעשות שאסור האילןמן
 אלא באילן הקבוע עץ כאותו בסולם כשעולה רגלו ימה כשלא ובלבד צדדיןצירי
 המותר ולדבי לעלייה או לבית ממנה לעשות מולם של בשליבותיו יגלו להניחמותר
 וקעיות נוסות כנון להיתר, שמלאכתו דבר דאמר כרבא והילכתא כ( בשבת. לולעלות
 דבר לצל, מחמה ואפילו מקומו לצורך בין גופו לצורך בין לטלטל מותר להםוכדומה

 גופו לצורך בו וכיוצא אגוזים בו לפצוע נפחים של קורנס כגון לאיסורשמלאכתו
 מקום ליה מיחד עליה רקפיר כיון בשמים של באבל כ*( אסור. לצל מחמהמותה
 ותרבא כ3( לצל[. מחמה שכן וגל מקומו, לצורך בין נופו -לצויך בין לטלטוליאסור

 לשחיטה הטיוחד סכין הוא דאשככתא וסכינא רצענין[, ]של אוזמל הואדאשכפ.
 אי עליה קפיר דאדם בזה, כיוצא -ונל הרש של והטעצד הגיזן הוא דנגר'והצינא
 מהמת מוקצה והוה אחרת מלאכה בהן מלעשות דעתיה וטסית מקום קבע ואדםמפגמי
 בשבת הנוטלין הבלים כל והלכתא כג( לרבא. ואפילו לטלטלן ואסור כיסחיסיון
 ובלבד כס( שבת, בערב שנשברו בין בשבת, שנשברו בין כו( עמהן. נופליןשבריהן
 כיסוי והוא חבית ומנופת כו( אחרת. מלאכה[ מעין נאפילו מלאכה מעין עושיןשיהיו.
 לכסות שבר, ממנה יספות ולא בז( בשבת, למלמל מותר ושבריה הוא שנתכתתהחבית

 ערותה
 ופנה המאמר פה נמצא ע-נ( )כיב ק' ס" בפרדם שדפם נהאורה נם ג'. וכ"י א' כב-י טותרין.צרדין
 נ-ח סי. להלן הוא ב' וגב-י שלפ:י:ו חיד'א של בכ"י אולם בנחלש, שפשה וחררה בתבןשטתה
 טי, וכל כ"דכהערה

 האורה וספר ונ', א' יד יסר ובין ב', וכ"' ח'ד"א כ.י ב.ן של! כסרר משונה נ"י
 ק, ס" שם. בפררם הוא צרדין והלכתא והמאמר ק.ו, ק.ה קיר ק-נ ק"ב ק"א ק' סי' בפרדםה:רפם

 וחמלות בפ.רש"י, וע.ש ע.בי קכ"ג שבת כ.'. להיתר שמלאכתו דבר ראפר ברבא יהלכחא כ( ע-א(.)כ"ז
 ש.ה, מ.י אסח נטור ועץ האורה, מבעל גום'ף נפחים. של קורנס .כנון וכן וקערית" כיסות"כנון
 בפרדם ה:רפם האורח ובמפר ונ'. א' בכ"י שהוא כמו הוספתי כו'. בשמים של אבל כ"( שם.ובב"י
 ועיין על-הו, קפיר רבשמימ אבל ע"א קב": יכת שמרא ועיין בי, בב-י נם וחסר ע"א(, )כ"ג ק-אפי'

 שהובא והפי' ע"ב, קכ"ג שבת דננרי. וחצינא דאשכבתי ומכינא דאשכפי והרבא. גג( סם. ובב"י שםבחיר
 רצע:יוי של מכין פי' הביא שם ממרא וברש". המענין. של איהל שהוא ראשכפתי חרבא עלכהאותה
 של מכין פי' שם כגמרא רש"י אולם לשחיטה, המיוחד מכין שהוא דאשכבתא ככסא על מהאורה,והפ"
 1."מ 1כתכו רש"י דבר' הביאו וסכי:א ד.ה שם הת!ם' וחכם. בשר, ב! טקצבין שהקצגין המק,ל'ןב'1
 סכין פי' כחב א. מכין בערך הערוך נם כ' וראיתי האורה, בעל שמפרש כמו וה!א בה, ששוחטיןסכין

 כגמרא רש"' חרש. של והמעצר הנרנן הוא רננרי חצינא על האורה שמפרש !מה לשהימה.המיוחדת
 שהביא וזה בחצינא. נור יר עובר במעצר. חרש ירי מעשי תרגום הביא חצן בערך והערוך מפרש,לא
 הבהל הוא הנרי וחטא בפעית ק"א סי' בפרדס הגרפם ובהאורה חרש, של ומעצר נרנן האורהכעל

 בשבת הניפל'ן הכלים כל והלכתא כג( כ"י. עכל שהוא כמו הגרזן, הוא צ-ל חרש, של!המעצד
 ק.כ ס" בפרדם הנרפם האורה ובמפר ונ, א' בכ"י אבל בי בכ.' נם בכאן ב"ה עמהן. נ!טליןשבריהן

 Pa גר( גימלין. שבריהן בהקוט מותרין שבריהן בטעות ובפררם אחר. במקום זה דוכא ע"ב(,)כ"ג

 משמיה הלכות טבעל שהשא מה פיר שבת ברי"ף ועיין שם, גמרא בע"ש. שנשבר! בין בשכתש:שברי
 t~vo אפילו כהאורה והם'ום שם, משנה מלאכה. IPD עושין שיהי' יבלבד כה( נ"ל. גאון צמהררב

 ה.א שנתכתתה חגית כימו' והוא חב.1ת ומנופת נו( שם. ממרא הוא שתקמי, כמו אחרת,מלאכה
 כש"י מותר, ושבריה הוא שנכתתה מנופה איתא ע"ב קכ"ר שבת בנמלא בשבת. לטלטל מותרשבריה
 א' ובכ.י ש:תכתתה. וצ.ל ש:תפתתה, בטעות כ' יבכ"' החביות, שנתכתתה חבאת של מנופה שםפירש
 .מפת ולא כ,( שנתקנה. בפעות בפררס הנדפם ובהאורה שנשתגרה, במעות נ' שכ"' שנתכתנה,בפעית
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 אסו-ה, יום מבעור לאשפה זיקה ואם המטה ברעי בה ולסמוך הכלי אתבה
 אפילו הבית לרבץ ומותר כח*( ]יחתוך[. )יסמוך( לא יספות לא פירושכח(

 שאינו פי על אף בו ונועל פותה להיות הבית בעל שהתקינו וקנה כט(לכתחילה,
 בו וכיוצא ודות בור וכימו' )( בו, ונועל פותח כלי תורת לו יש אם ותלויקשור
 כסוי ל5( לא. לאו ואם אותן מטלטלין אחיזה בית להן יש אם קרקעות כיסוידהוין
 להן אין בין אחיזה בית להן 'ש בין בהן וכיוצא ופיטסין כדים כסוי כנון )3(כלים.
 בהמה, למאכל התקינן אם זרד'ן וחבילי עצים ותבילי קש והכילי )נ( בשבת,ניטלין
 מטלטלין א.ן לאו ואם אותן מטלפלין בשתים ניטלת בין אחת, ביר ניטלת בין)ד(
 דמוקצ.ן מסתפקין אין לעצים הנכנס.ן תבלין, ומיני ום'נם ואזוב ואמ'תא )ס(אותן.
 מירי[ כל ]למיכל )למידי( רא'ניש דדעתיה בשבת, מהן מסתפקין בהמה לטאכלנינהו,
 כדרך ה-בה בירו 'מלול שלא ובלבד ואוכלי אצבעותיו בראשי ומולל )ו( ליה,דחזי
 על ]'ד )ידו( על מנפה למה- מזב 'ום מערב מלולות והמולל 6( בחול, עושהחוהוא
 בשינוי סלל ביטבת לסלול בא ואם לט( בתמחור ולא בקנון לא אבל )ח( ואוכל.יד[

 מנפת מכשמנפח ונ5( אחת(, על )ומנפח אתרתי הדא ואפילו מ( אצבעותיו,בראשי
 מהבתא לטולטילינהו שרי מבנינא דאייתור ל'בנא והנ' מ3( כחו. ובכל אחת[בירו

הערות
 לא פ" יה( פפא. רב בשם שם בנמרא ג"כ הוא 'ום. .טבעוד והמלות שם, בגמרא הוא כו'. שברממנה
 המאמר הביא מפת ערך והערוך שם, בפררם גם כ"א בכל שהוא כמו תקנתי כן יחתוך. לאיספות
 לא פירוש כתג פרו שם כשכת הר'.ף נם ר.ה, בפ" וכ"ח יחתוך, לא יספות לא פ" ~כהבמשבת
 באגמה סופת ס' משוה פ.ג סעשר1ת למאסרם וכ11:תו עכ"ל, באבפיח מרתון 'חתוך לאיממות
 קיא מי, פוף בפררם ה:דפם האורה 1בםפר וגי, אי בכ.' הוא לכתחילה, אפילו הבית לרבק ומותרכח*(

 שווה, !אצו לו מררים אין הוה ם כי אמרתי וכגר לפנינו, כמ. הוא ב' בכ"י אבל שלפניו,במאסר

 ורות בור וכיסוי )( ע.א. קכ,ו שבת גמרא הבית. בעל שהתקינו נקנח נע( בתורה. ומאוחר סוקרםואין
 כל איתא cr1 ע"ב קכ"1 שגת במשגה 1ה1א ק-ב, סי' הוא האורה כשם בפררם קרקעות, כיסו'שהיין
 בכיכו' רש"' זפ" קרקעות, בבימוי בריא יופי א"ר בשבת :יפלין אחינה בית להם שיש הכליםבימוי
 הום'ף ןה ופיססק. כדים כסוי כנו, )ג( שם. משנה כל'ט. כסוי )"( ע"ש. ודוה בור כיסוי כמןקרקע

בעי
 פטס'ם. צ-ל פטמים או ק"ב סי' בפררם הנדפם ובהאורה 'ין, של כדש פפכ'ן ופי' האורה,

 שם במרא בשתים.. ניפלת בין אחת ביר :יפלח .בין )ד( ע"ב. קכ"ו שבת משנה כו'. קש וחגילי)ג(
 אסר דשב"ג איתא ע"אקלה

 דביליי
 ואמיהא )ה( אסור. ידיה בשתי לטלמל טוהר אהד ניד הניסלין

 כחסה למאכל בשבת, מהן ממתפקין אין לעצים הכסטן איתא ע"א קכ"ח שבת בנמרא ופינס.ואיצב
 בעל כיוון ולוה תבלין, מצי בשאר וכן בפונם וכן באמיתא וכן שם וסייטו בשבת, בהןמטתפקין
 ב:טרא לפ:י:ו ותה מע:טהא, הוא מי:פ"א, נביא ופירש"י נחק אמ1ת' מה אסרו שם ובגמראהאורה,

 ב' בכ.' אולח אם'נתא, נ"ב הני' ק"ב סי' ובפרדם ונ, א' ובכ"י אמית:א הג" הבש והרי"ף אמיהאהנ"

 מערב מלילית והמולל )(( ע"א, קכ.ח שבת ואוכל. אצבעותיי בראשי 1DD1 )ו( אמיתא. לפ:י:ו כסוהוא
 תקנתי וכן מעפ מעט יר על יד על ופירש"י מע"ב '"ג ביצה ואוכל. 'ר על 'ד על שפח למהר פוביום

 לפנתו הובא וכאשר בתמחוי ואפילו בקנון ואפילו לתקן 'ש בתמחוי. ולא בקנון לא אבל )ח(בשים.
 'ום מערב מלילות המולל פ"א מנף ביצה בתוספתא וכן בנמרא, ע"ש שבת, טערב סלולות בהמוללהוא
 לא אבל יד על יד על Dlo" לסחר שבת מערב מלילות המולל צ"ל ואולי ובתטהוי, בקנון מנפהפוט
 בתמחוי, ולאבקינון

 ואם.לו במון ואפילו יר על יד על מפח למחר טוב יום s~uo סלילות והמולי
 כיצר מע"ב '"נ ביצה בגמרא עיין אצבעית',. בראשי בשגוי מולל בשבת למלול בא ואם )ע(בתמחוי.
 בת1טפהא ,ראית' למלי", אבור ובשבת מ1ב טום מזלל כיצד שפירש. כיצר, ר"ה בתום, וע"שמולל,

 ורא'ת' בתמהני. ולא בקרן לא אכל ואוכל יד על יד על מ:פר בשבת מלילות המולל רביצה פ"אסוף
 א.ן י"ל שהביא שיש סי' ע"חבטור

 מולליי
 אצבעותיו. בראשי מעם בש'נו' מולל אלא בשבת מלילות

 וכשתפח מ"י אצבעותיו. לשתי :.דל בין אתרה, חדא רשיי ועי' שם ביצה נמחא אתרתי. חדא ואפילומ(
 י"ר ביצה ובנברא ק.ג, ס" בפררם הרפם וכהאגרה כ"', בכל שהוא כמו תק:ת' כן אחת. בירותפח
 ע"ב, קכ"ד שנת סגנ'נא. ראייתור ליכנא .הני מב( כוחו. ובכל אחת בירו סנפה,  אלעזר ר' אסרע"א
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 דכנרוגרת שמעון לרבי אפילו טנ( אקצינהו. וראי שרגינהו עלאהו למ.זני וחףהואיל
 שנלו  מחצלות שירי פירוש עה( מהצלות. של קריסות עד( טוקצה. דהוו ד0ווצזמוקק

  פירוש יח(  פרוומיות,  וחייי יוי(  טנופא. בה לכסוי רחוייא  יו( בשנת. לפלטלןמותי
 בהם אין אט חט( ]בשבת[. לפלטלן אסור פלתות של בלאות ]פרוזסיות[)שירי(
 תפל בין מליה בין ובשר נ( לעשירים. ולא לעני.ם לא חר.ן רלא שלש עלשלש
 לפלטלו. מותר מליח דג לפלפלו, אסור תפל דג ג6( למלטלו.מותי

 חיה. דין 6(]נח[
 שהקבר ג( זמן וכל המשבר, על רויצנת ויורד שותת שהדם משעה וחיה3(

 עליה מחללין ד( צריכה, איני אמרה מן אני צריכה אמרה בין הרחם, בית פירושפתוח,
 את עליה מחללין אני צריכה אמרה שנעה שלשה[, נכל ועד( )משלשה השבתאת

 אסיה אפילו שלשים ' השבת, את n~sv מחללין אין צריכה איני אפדה ה(השבת.
 שנא ולא ארמאי ירי sv עושין אבל ו( השבת. את עליה מחללין אין אניצ-יכה
 אי נצפנן, אם הגשמים ימות שנא ולא התמהן, ימות שנא ]ולא חולה, שנא ולאחיה,
 וכל ח( תמוז, בתקופת ואפילו בשבת מדורה לו עושין ונצפנן, דם הקיז ו(נמי

 ביום וטולרותיך שנאמר[ ט( ]בשבת, לחיה עושין ]תוכחה[ )היה( בפ-שתהאמור
 פירוש בשבתוי6( מתנא ולכסכוסי י( ד'[, פיו מחזקאל וגו' שיך כרת לא אותךהולדת

 ערותה
 וציסוקין דכגרונרות שמעון לרבי אפילו יג( לו. שנשתיירו מבנינא ראייתור ופירש-י ע"ב, 4אשיצה
 אלא שמעון לרבי מוקצה אין שמואל אטר יהורה רב אטר ע"א מ"ח שבת בגטרא מוקצה. דהיורמי

 הירושלטיי בשם שם שהביאו וסח שט ובתום' בפירש"י וע-ש לא, אחרינא ומירי כלבר וצימוקיןנרונרות
 פי, חס( tW~p קב-ה שבת מחלצות. של קרימות טד(. ע.ב,. סוף סיב ,דף רפש ביצה בירושלמיהיא

 טחצלאות שיורי טהצלת של קר~סיות פי' הרי-ף הביא וכן שם, בשבת הר"ח פ" כן שבלו. מהצלתשירי
 שבת גמרא סנופא. בה לכסוי דחוייא סו( מהיי"ף. nlpS1 ו' ס" פי-ו שבת הרא.ש הביא וכןשבלו,
 פלתות. של בלאות פרקטיות פי' טח( מליחות. פרוומיות ופי-ש"י שם נסרא פרוומיות. שירי תו(שם.
 בהם אין אם סט( י"ג. אות נתנאל בקרבן וע.ש ו', ס" פי-ו שבת ברא-ש הובא וכן שם, ברי-ף הואכן

 לפלפלו. אפור תפל דג נ6( פע'א. קכ"ח שבת בו,. מלוח בין ובשר נ( שם. נטרא כו'. שלש עלשלש
 שבת ובנסרא לפלפלה. סוהר תפוח ובשר עור נמצא בפררם, הנדפם ומהאורה וג', א' ובב-י שם,נטרא
 תפוח, בשר הגי' הביא פי-ח שבת והרי"ף הוא, הוא תפוח דנרים וסאן מלוח שאינו הפל בשרשם

 ובם' ונ' א' בכ"' נטצא האלה( המלות חם'רים )בהאורה לפלפלו. מותר סלוח "דג הסיום אחרוהנה

 ומניח וכסתות כרים מביא המים לאמת שנפלח בהמה מאמר עור ע.ב(י כ-נ )דף ק"כ סי'האורה
 סרריס אין הזה בפיס! כי אסורה מלתי ובבר נ"א ם" להתחלת קרוב היר,א בכ.י לפנינו והיאתחתיה,

 : בזה op~n לי נורעולא

 באטצע ע"ג( כע  )רף ק-ב ס"  האורה בשם כפררם הוא הרין  זה והנה "ליה. פי' "י". י'ו "י]נח[
*lo~Dnע"א. קכ-פ שבת שותת. שהדם משעה וחיה ג( אחרים. רינים נם הוה בסי' ושעורב 

 את ntSv סהללין ה הרחם. בית קבף פירש"י שפ בגמרא וכן הרחם. כיה פי' פתוח שהקברג(

 אמרה שבעה פתחיל אח"כ שלשה, כל השבת את עליה סחללין תקנתי טבעה. וער השלשההשבת

 קכ-פ שט שבת בנמרא והוא ובפררם, כ"' בכל שהוא כסו אג', צריכה אמרה ז' ביום ר-ל אניצריכה

 לתקן 'ש סחללי!י אין אני צריכה אסרה לא בפעית בפרדם מחללין. אין צריכה א.נ' אמרה ס(ע"א.
 שם. נטרא דם. הקיז ו( שם. גמרא וכו'. ארמאי ע"י עושין אבל ו( סחללין. אין אנ' צריכה לאאמרה
 אותך הולדת ביום וטולרותיך שנאסר ט( רב. בשם ע-ב קכ"פ שבת תוכחה. בפרשת האמור וכלה(

 פ" י6( ע-א. ק-ם שבת בשבת. כיתנא ולכסכוסי " הוה. הכתוב כל שדרשו שם בנמרא עייןונוסר.
 הובא וב! שם, לשבת ר"ח טפ" לקוח הפי' טתפשפ. וכשלובשו קמטים קטפים ונראה הבגדלכווך

 קמפ'ן ונראה יתבאש פי' הכנר ומתכויק הוא שיפשוף כעין רכיפכום שמעינן : וז"ל כמכס ערךבערוך

 שם בנסרא ועיין פייר"חי הביא ע-ד( כ-נ )דף פיח פי' שבת הי האוה ונם סתפשפ, וכשלובשוקטפין
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 נלרכוכי[ י3( )לרכובי(, מתפשט ונשלובשו קסמים קמטים ונראה הבנד ]לכווץ[)לפוץ(
 פירוש יו( מקניא[, נלדידה מיביא( )לריהיא משלפא וכיתנא יג( דמ', ושפיר מיכווןקא

 ימלפלנו ולא במקומו בקנה וישאר ננוב ונעשה בו להנגב בקנה ששטחו הבנדלטשוך
 דבישיא וחלא לו( אסוי, בשבת ולטלטלו הכנד מן הקנה למשוך אבלומותר
(ruדרנ.ם כיון הדג את בו שחולין ופעמים בשי בו לתלות העשוי עץ של יתד הוא 
 לטלטלו, ואסור מיאוס מחמת מוקצה ליה והיה מ.נה דעתיה אסה אסוהי רעריחם
 אסור בשנת מנעל וכיבוס יח( מנחוץ. ולא טנפנים מכסכסו בגדו גב' שעל ומיםי((
 פי על אף כ( בשבת. האימום גב. מעל מנעל ומ'טמטין יט( מותי. שיכשוךאנף
 נעגוע'ן לו 'ש אם כ3( בידו. ותאכן הרבים נריטות בנו את אדם ונופל כ"( רפוי.שאינו
 אסור תינוק של בידו ריננו אם ]אבל כב( לאחויי. את' לא נפיל דא. אבן ודוקאעליו,

 התבן, בחמימות להתבשל יום מכעור בתבן שסמנה ופנה כד( לאחוי.[. אתי נפל דאילהוציא
 כבן דהלכח כה( בכיכר, או בבוש תוחבה שבת ובא יום מבעוד בנחלים שממנהוחררה

 ערותה
 האורה כשם בפרדם וגס לרכיכ', וווק:ה' שם' גמרא רמי. ושפיר מתכוון קא לרכוכי יג(בפירש"י.
 מקרא, לרירה משלפ' 1כ'תנא 1תק:ת' r11WD הלשק טרכיא. לריחיא משלפא וכ'תנא יג( לרכ1ב'.בפעית

 סשלפא כתב שם בגמרא ורש"י כוי. בשה ששמחו הבנר למשוך פי' 'ך( רע.ב. ק"מ שבת בגמראוהוא
 מן ישלפ:ה בשבת וכשנפלה יר לבית יד מבית ק:ה ת1חבימ לפכה אותה כשופחין מקניאלרירה
 שכבם! חלוק ש.ט מ"י ארח ועייןבט1ר עכ.ל. קאי ילהמקה לפלפ1ל' חוי רלא מסה הקנה ולאהסה.
 רכ,ורי לפלפ!ל' שר' דב.שרא תליא הא' רעייב ק"מ סבת רב,שרא. ותלא סו( כ!'. קנה גו ותהבואנתו
 בנמרא הר"ח פה הוא הפירוש לשון כל כוי. בשר ב: לתלות העשו, עין של יתר היא rg)אמור.
 הפן' הכ"א העריך ונם רש"י, פ" יס1תף שם, בנמרא הר"ח גשם פיה סי' שבת באגו גט והובאשם,

 שבת התום' והכסי בעריך, שהובא כס! הביא שם פ"כ שכת הרי.ף וגם במלה, טלה הר"חכלשון
 מר"ח, הנובעים בערוך שהובא כסו ומפרשו בעי:'המ, ישרו ולא פ'רש.י הג'אז חלא. ר.ה ע'.בוקליפ

 יתר הוא הביא ק.ב מי. סוף האורה בשם בפרדם ותה ברחף. שהיא כמ! הב.א שם הרשש!נם

שתוליי
 ובערוך, בר"ח, שהוא כמו זולת!, צ"ל מליתו במקום שר', טלית, בו תזל[, !לטעט'ט בשר כ1

 !טים rf) זולתי. לנכון נאמר !ב. אי בכ"י אולם פלית, 1,ו" כן נם ג, ובכ.' נריע,:באור
~vw 

 בנרי!. נב,
 מבפנים מכמכמו בנדיו גב' שעל טיט ע"א t*"QP שבת טנמרא 1::,א ק"ג, סי' האורה בשם בפררםהנא

 אמור בשבה מנעל וכיבוס 'ה( 6כסכם1. זצ"ל מסטמכ1 בטעות שט ובפררם טש"שפ1, מבמכסו,פירש"י
 דף )היא חמאת רם בפרק ב,בח'מ גרסכן הביא רשכה פ"כ סוף בי'.ף יאית' מיהר. שיעשון.אבל
 שהביא המאטר ולנה אמור. כיבום מיתר שיכשוך אמרו כך כ1' השעל אח לכבס תותר ע"ב(ציד

 שם. גמרא רפוי. שאינו פ. על אף ג( ע"ב. קמ,א שבת מנעל. ,טשמטין יט( האורה. בעל כיוןהרי"ף
 הרבים ברשות בנו אח ארם 1:!טל נ"( האימום. לטלטל וא"צ טאלק נשמט שהמנעל ברפוי,מירש.'
 בם'רש"י. !ע.ש כא', רבי דב. בשם שם גמרא עליי, :ע:,עין לן' יש אם גג( ע"ג. קמ'א שבת ג,ר1,ון"אבן
 1ברי"ר. שם בגמרא וכן האזרה, מס, כמרדם נמ כ"י, בכל שהוא כמו היספהי רי:ר, אם אבלגג(
 וכן !ג'ז א' בכ.' הוא TDID עד הוה המאמר כל כ!,. ב;הל.מ שטמור! ,1,רר!; כתבן שטמנה ופנהגון

 כ,' ישראל של ור,ח'מ הטאטא אחר אהב במקוים ע"ג(, כיף כ"ג ורף ק. סי, בפררם רו:רפםמהאורה
 שממנה פנה !היין לשל, העיר!ה. כאשו' 'ר בכרובי טשי;ך: ה 1: :"1 טפי, הסרר כ' כב"!,,!הלכה
 מנתר מקצתה מנגלה אם שמשה 1הרו.ה בהב! שטמנה פגה רבנן ת11 ;"א קכ.'נ שבת המראהנא

 להתבשר בתבן ,ט:מ:'ן צרכ.ה. כל ב.שלין שלא ווא':ח פנה ופירש"י לסלסלו,, אסיר לא' 1א:לטלטלה
 גחלים. נבי על שיעשה עונה פ.' !חררה 10'ה, הסה ההאצה מלשן והא עכ"ל. לם.ש הג' מוקעה!תכן
 שטמ:ה נחירה בהב, שימגר ופנה שט, א.תא !כך קצת, משרה הלשן 1גמררמ, ,נ, א. בכ"יראשי
 a:~DW !מגה מנחר, מקצתן מחלה שאין ואעם" מאליהן, :;ערית ,ה! בכרכר או הכיש הזהבהבחלים
 יבכ"י בכרכיי א. בתש ל:ערה ט!תר שבו; !בא יום מבשר בגהל.ס יהרו'ה התבן בחמיט!תלהתבשל

 ננמרא ע"ן ה!רא', כ! אליעזר כר. הכרנה הודאי. כבן רו:לכה :ה( שלפ:,:1. ח'ר"א בכ"י כנו! הואב,
 איתא שמ ובנטרא שמא., כגיח רהלכה כטעית ע":.( ר.ש כיב )1'ף הפררם ובמפר ונ, א' ובכ"ישם.
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 דטלטול כו( מותר, למעלה מלמטה בן למטה מלמעלה ב.ן פונלא האי כי(תודאי.
 : ט.לטול ,טסיה לאו הצדמן
 שבת. איסורי הלכות]נט[

 שבת למוצאי יאכל בשוגנ בשנת המבשל ראמי יהודה כיבי לן וקיימא5(
 יאכל לא והוא לו, ולא לאחרים שנת למרצאי יאכל במזיד לאחרים, בין לובין

 לחולה המבשל באומצא, לאכול לבריא מותר לחולה השוחט והלכתא 3(עולמות,
 הוא מותי דאטרינן להולה והשוחט ג( בשבילו. ירבה שמא נזירה לבריא אסורבשנת
 בכוליה לן מנירא שמעון כיבי דבמוקצה גב על ואף ד( יום, מנעור חולהשהיה
 דכמ.שה רבא חרא לפ'מפורותא דאתא לימתא דההוא ס( כוותיה, לן סבייא לאשבת
 איסור, מחמת מוקצה ליה דהוה שריא, לא כמישא לא ואי מ.ניה, למ.זנןושרייה
 סידק פלפלי והני 1( מותי. כשבת אסור, טוב ביום מוקצה נהמן כיב לן מביראולא
 אפ.לו דמשני כיון אמר ורבא ה( כשבת, אפילו שרי דמכינא בקתא ז( אחדא,חרא
 ונוטל בקרקע, ולא בכותל מקנהו י( רגלו[. ננני )בנדו( שעל טיט ט( נפי.מובא
 1 הקוץ את בה ליטול נקובה היא אם יד[ ]של מחט נוטל י5( מנעלו, בו לקנהחים

 שלא עקרב ועל קטן, צואת ועל בקורה, תאחוז שלא בשביל הנר גני על קערהכופה
 בשבת הולמי עוש.ן אין י0 תומו, לפי דורסו נחש תוטו, ל6י דורסו עקרבתישוך,
 לפי עיקר ]ואינה יג( התבשיל. לתוך ונותן פתו את בהן וטובל מלח מי עו'טהאבל

 ת ערוה
 צנון פוגלא ופירש"י ע"א, קכ,נ שבת פונלא, האי כו( תשאי. בן אליעזר כרב' הלכה נהמן א"רג"כ

 כתב פנלא, כערך בעריך נט והובא שמי בגמרא בם'ר1שו והר"ח ראשו, 1:ת:לה כארץ שהפמי:ותלוש
 ועליה טמונה, ראשה גמועה כעין עימדת תחוח בעפר אפילי או בתבן טמרה פ1נלא לארם 'ש אם11.ל

 כשמנביה פ' על אף למפה, מלטעלה זהו ולסלקה הראש ומושך בעלים אוחו אם ליהלה כשבאמנולין
 ע"כי לא למעלה מטפה ולהגביה חפטו:ה הראש קצה לארוז אבל שרי, 1י1רר טשתרבכ והעפרהתבן
 שם גטרא טלטיל. שמיה לאו הצר טן רמלמ1ל כ,( למטה. מלמעלה ד"ה שם שמרא בפירש"יועיין

 : נהמן רבבשם
 וטיפ המאטר אחר ול א' בכ"י הוא זה נם בשוגג, בשבת חמבשל ראמר יהורה כרבי ,ק""ל "(]נט[

 יהורה כרבי יקיי"ל שהביא ומה מע"ב(. כ"ג )רף ק"ד טיי הוא האזרה בשם ובפררם בנדו,שעל

 ריש שבת ברי"ף והבא נטמן. ושם ק"א ע.א ובס"ק ע,אי מ"1 חולין בנמי הוא בשמה, המבשלראמי
 מ1הרדעא דימי רב אמר ע"ב פ"1 חולין באומצא. לאכול לבריא מותר להולה השוחט והלכתא ג(פ"נ.

 בי בכ"י ג"כ הוא היה יהמאמר פ"נ. שבת שם ברי"ף הובא זה ונם כו', בשבת לחולה השוחפהלבתא
 בגמרא יום. טבע1ר חולה שהיה הוא מהר ראטרי,ן לחולה והשוהם " ובפררם. 1,י אי בכ.'וליבא
 חולה לו שה" כגון שם וממרא השבת, ביום שנחלה לחולה השוחם רש-י כתב ע"ב ס-ו שםחולין
 מ"ד שגת מוקצה. ליה לית rtv~w ר' לן מבירא שטען כרבי רבמוקצה גב על ואף ד( יום.מבעוד
 ועיין איסור, מחטת מיקצה ליה דלית שמעון כרבי קי'"ל ושן כ' פ" פ"א הילין בהרא"ש ועייןע"ב,
 ראתי ליפתא דההוא ה( ליה. לית מיאוס מהמת מוקצה אפילו ריש ס' ס" פ.כ שבת בהרא,שמ

 כ1'. אחרא חדא p~1D פלפל' 1הנ' 1( ובפררם. וג, אי בכ"' וליתא כי בכ"' :ם כ.ה כוי.לפספר1תא
 הוא בפררם וכן אחר, במקום הוא נ' וכ"י א' בכ"' אולם ב'. ככ.י הוה במקום ה"ה ע.א קמ"אשבת
 טוב ביים ולא בשכת ראייר' שכתב '"ב ם" פ"כ שבת כהרא"ש 1ע"ן ע"ר( ריש כ.ב )רף קיבסי,
 המכין יר קתא ופי' בסכינא, רק ונאמר בקתא המלה :שמפה שם בפררם רמכינתא. בקתא 1(ע"ש.

 1ג, אי בכ"י אבל ב' בכ"י הוא וכן שם, נמחא :סי. מיבא אפ.לו רמשני כרן אמרי ורבא מ(,שפיעל(.

 בגמרא שהיא כמי רגלו, נבי שעל ותשתי ב. בכ"' הוא 1כ1 בנרו. שעל טיט ט( זה. חסרובפררם
 רבא כרעת בקרקע. ולא בכותל מקנחו '( ק"'. סי, ובפררם 1נ' א' ככ"י לנכון וכ.ה ע-א קמששכר

 ע"א קכ"ג שם וכזמרא ע"ב, קשב שכת משזה :קובה. היא אם יר של מחם נוטל י"( שם.בגמרא
 אין יג( ובפררם. 1ג, א' ובכ.י במשנה שהוא כמו הוגפתי יר" .של והמלות :קובה, היא אםאמרו
 ג'י א' בכ.' שהוא כמו הוספתי כ1'. עיקר וארה 'נ( ע"ב. ק"ת שבת טש:ה בשכת. הולמיענשין
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 אס* בשבת, ומלח טים לעשות מהו שעשע רן את אחד כותי שאל שמצעוהשמיא

 יהא הסריפ עם יד( שנתחבקה אשתך ראית אם שושה לו אמר טה דמוני אסור,לו
 איל אחרים באנשים תתפיץ שלא כדי לו אסי מה וספני הן לו אטר בעעיךקשה
 אבל בשבת, צנת מולחיו אין ט0 אחרות[. בטלאכות תתפיץ שלא כדי נטישכת
 בשבת. בהן לכבד מותר תטדה של מכבדת 9ז( במלחש. מפבל וצטן ביצה,כבלחין
 בזו וו צפרניו הנומל יח( סותר. טתכוון רואין דבר דאמר שמעון כרני לן רפביראיז(
 ביד, מחלוקת אלעזר רבי אמר יע( אסור, שפסו או שערו וכן בכלי שלא בשימואו
 איומי כגון כ( נכליאבל

 לאחרים אבל לעצמו וטחלוקת ?b) אטוי. ננוסתר או
 הוי, היד כלאת- טפרק יונק טעמא ]טאי בשבת חלב לינק מותי גונח ננ(פפוי,
 של עלה ליחן פירהצ כד( אסור. דאסא פירפא האי ננ( רבנ4 נז-ו לא סכנהובסקוס
 מחזירין כו( מרזב(. טשום וגזירה כס( היין. את בו יקלח חנית של הנקב בחודהדס
 שעה שנאותה מפני במנחה בשבת אבות לסקיי דנהגז והאי ט( לסקוסו. השגראת
 צדקתך אום-ים אין בשבת באחד חודש יאש או טוב .ום חל ואם יבינו, מתוהמת

 כננד צדקתך אומרים ]לפיכך בשבת במנחה מת רבינו שסשה לפי במנחה,בשבת

 ערותה
 שאתו "כשה השפה, הוא  וזה ב', כב-י נפ והסר רעיר(, )י'כ קי סי' בסררם הנרפסובהצורה

~p'p יהושע ר' את כותי ששאל מימרא והאי שאפוח נראה יהושע ר מדברי כי סלח, מי לעשותשטוהר 
 אין סו( אחיה. עם בפעות שם בהפרדם אבל ונ, א' גשי כ-ח הסריס. עם יד( מקוטו. לי נורעלא

 הגירסא שם, ובפררם ת' א' בב-י אבל בי, בשי נם הג" כיה ביצה' מולחין אבל בשבת צבןמולחין
 סותרת ביצה בלע חורפיה אגב אסוה צען אסר יאוריי טשסיה חוקיה רב בשבת וביצת צנון סולהיןאין
 .וכן והטלות שסיף, בלע" חורפיה ,אגב והמלות ע-ב ק-ח שבת בנטרא שהש כמו וחש הלכה.ובן

 א' בכ-י אגל בי בכ.י כ.ה בשבח. בהן לכבר מותר תמרח של טכבדות סו( ש6. בר"ף כיההלכה.

 צנסרא ספות., לאשוויי חיישינן "לא בשכת לככר מוהר הגי' f~tv עע קי פי' חפררס ובספרונ'
 סותר, תסרה של אף אוטר ר"א בשבת, לשלשל אסור תסטה של סככדות איתא ע-ב קכ-רשבת

 בפסיק שמעון ר, רטורה גומות אשוויי משום דאמור הכית את לכבד שלנו כעין תמרח שלפירש-י
 ברי-ף הוא כן סותר. מתכוון שאין דבר יאמר שטשן כרבי לן דטבירא יט עכול. יסור ולארישיה
 של מכברות להו הונכן מותר סתכוון שאין רבר דאסר שמעון כרבי רקיתל והעידנא וו-ל פי"זשבת
 שבת הרא'ש כי ייאיתי בר"ןי ועיי.ש עכ.ל, שר' לצל מחמה ואפילו להיתר שמלאכתו דברתמרה
 שבת ]הוא הטצ:יע בפרק כתבתי כאשר אלא ~ח על לסטיך ואין וסיים האלפם' דברי הביא ד, סי.פ"נ

 צפרניו הנופל יח( המכבר. ד-ה ע-א צ"ה שבח בתום' ועיין י-נ, סי' :תגאל בקרבן וע-ש נ'[ ס"6"
 שם. גמרא אסור. בכלי אבל ביר מחלוקת אלעור א"ר יט( בגטרא. וע"ש ע.בי צ-ר שבת טשנה בזו.11
 הגרפם בהאורה אבי תער, מוראתה ננוםתר ומלת שם. בגמרא ליתא זה ננופהי. או איזטל כנוןכ(

 ערך השלם ערוך עיין :כפה, ג"כ ושא בראשנים הובא וכן :נוטהר. הני' ע"ר( כ-ב )רף ק' סי'בפרדם
 ובטן בפירש"י וע"ש אליעזר, ר' בשם שם גמרא פפ1ר. לחבירו אבל לעצמו ומחלוקת כ*1נגסתר.

 כלאחר מפרק יונק ס.פ בשבת חלב לינק סותר נונה כס הר.ה. בשם שהגיא מה פ-י שבתברחף
 רמן", גורו לא סכנה *וכמקום לפנינו אשר וכמקוס ובתום'. בפ.רש.י ועי"ש ע"א, ט' כתיבות גטיאהיד.
 בגמראהני'

 בשם ע.ב קט.,1 שבת אסור. ראסא פרפא האי כג( נונח. ר.ה בתוכי ועיי"ש צערא" "במק"
 הרי.ף לשון הוא הין. את בו לקלח חבית של תקב בתך הדם של עלה ליתן פירוש כר(שמואל.
 כמרזב עשוי שהעלה החבית שקב חרב של עלה לחה .אכא סיפא פי' שם בנמרא ורש"' פכ"ב.שבת
 שש, בנמרא והוא בפררם; גס בכ"י שהוא כס. הוסטתי מרוב. משום נוידה כה( שב. דרך ובוהיין
  למקרי מהנו והאי (fr היבר. אח סחיירין  .הלכה הנין האחרים בכ" למק1סן. השבר את טחזיריןגו(

 בשבה בטוחה מת יביע שטשה לפ' כו'. יבעו סשה מת שרה שבאוהיו מס' כשחה בשבתאבנת
 :הגי שהגיא מה ומה בכאן לוה שיכנה מה v~w לא הר'ן, צ'ר1ק כנגר צדקתך אומרם אווולפיכך
 ע"א( לי ~דף 1.ל ;און עמים רב במדור רבינו. טסה סח שעה שבאנתה ספר בטנתה בשבה אבותלמיסר

 א!- ירכי כשכת, באנחה ש:פסו' ;"ל רכי:, משה של כבור, כפנ' ;ו; ודבר צז.מ צ-קרר יא!מרא,תא
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 שבת מוצאי להיות ה5 בשבת הטנחה תפילת הציבור שהתפקקו וכיון דוץ[,היחק
 חודיה ראש או טוב יום וכשחל כה( רבינו. סשה של כבודו מפס הדין צידוקמימך

 ? ו5מע5ה הטנחה מן חלו שכבר מפניהם צרקתך נדחה בשבתבאחד

 קלורין. כין]ס[
 על 5תת ועלין נ( בשבת. עיניו לתוך ונותן ג( שבת, סערנ ק5ורין שורין6(

 אן שהוא ה( נשבת. אנקלי מעבין ד( רפואה. משום בהם אין לצננו, העיןנבי
 בשבת. סם 5ו מעלין בפיו החושש ו( בשבת. לכחלה פותר שטרדה עין ו(טערדע
 דלא מאכל אבל בהוסץ, צלפים 5אתויי בשבת, לרפואה אדם אוכל האוכלין כל"(
 סכנה בו שיש חולה ואם ס( לרפואה, הוא שותה המשקין וכל אסור, אינשיאכלי
 אבל ופולפ י6( החוטץ. את נהם יגמע 5א בשיניו החושש י( לרפואה. דבר נ5אוכל
 בשבת מוסתכ' 5ועסין אין תוספהא י3( חושש. ואעו כדרכו ומטבל ובולעמנטע

 ערותה
 בבבל רבינו בית שמנהו אלא עור ולא גתלמור להתעמק סוחר בשבת במנחה גגן שלום שררב

 כ-ב, ט'י תשוגה שערי הגאונים תשובות וע"ן כו'י תורה ופין אבות שונין בשבת הפויחה תפלתשאחר
 אשר הדין מירוק משש שבת טנהת לאחר שאומר וצדקתך הובא ע"א( פ, )דף ד, ס" בפרדםחס
 טותה במנחה בשבת גאון שלום רב אמר והג' שעה, באותה שנפטר משה של כבודו פשטאותו

 וכן כ-י, רש-י בסדור הובא וכן גאון(י עטרם רב בסרור שהובא כפו )והבש כו' בתלמודלהתעפק
 1 קב. סי' השלם הלקפ בשבלי הובא וכן נאון, שר שלום רב בשם 111( )צר קמ'א ס" וויפריבפחוור

 גאון, שלום שר רב דברי נ-כ שהביאו מכיון ד"ה לא פ' טיחות בתשי ועיין רצ-ב סי' א-חובפור
 שמבוארים פסחים ערבי פ' במרדכי ועין שבת, גערב שמת סשטע י"א[ ]פרק עולם בסדרוכתבו
 נאון שלוט שר רב רברי נ,כ והביא ע.ר(, ע"נ )רף תר-כ סי' הישר כמפר ועיין ביותר, התוס'דברי
 פ'"א בם-ע ראפ:ער הר-ב יתוש הרב העיות עיין עולם, סדר בשם התוש חכס' שהביא ואירוחע-ש,
 בישת ק' סי' בפררם הנרפס בהאורה בשבת. באחר חורש ראש או שוב יום וכשחל גט ב"ר.הערה

 1 חורש ראש או ודל השנה, ראש או פוב 'ום חלואם

 וכפררם ונ, א' בכ-י אבל קלורין, יין בנה מתחיל ב' בכ.י גם היד,א בכיי קלורין. שורין 6(]כפ[
 העין נכ' על אפילו תפל רוק סותר, העין נבי על אסור, העין בתוך -'ין זה לפי נמצא ק'()סי'

 בשבת. עיניו לתוך ונותן כ( שם. בגמרא הוא קלורין, טורין וכן ע-ב, ליח שכת בנסרא והואאסור,
 בהם אין לצננן העין נכ' על לתת ועלין נ( לפנינו. לתקן יש וכן בשבת, עינא גב על ונותן שםבנמרא
 על.1 ד-ה בתום' וע"ש באכילתו, רפואה משום בהם א.ן העשב, שם כך עלין ופירש-י רפואה.משום

 כ'פ ע"ז בנמרא בשבת. אינקל' מעלין ד( העין. על להשים רק כפירש"י לר-י נראה שאיןשהביאו
 המלות חסרים היר,א כ-י עם השוה ב' בכ"' אלטערה. שהוא ס( בשבת. אינקל' פעלין אריב.לע"א
 או-ח בפר מצאתי מ והאמיתית. הנכוה הנ" והוא אלמע-דא, שהוא חגי' א' ובב" חלמערה-,.שהוא
 5va כיוון הזאת ולהטלה אלמעד"'ה. פסאר אלפי רב פ" בשבת, אי:קל' מעליו שהביא שע"חסי'

 פ" וצ"ל נשחכש ובפור מערת, א.ל פי' איתא ושם פ"ר בשבת שא שהביא הרי-ף ורבריהאורה
 בכ"י וחטר בי בכ"י כ"ח בשבת. לכחלה מותר שמרדה עין 1( ערבית. והמלה אלמער"יה, אלפםרב
 המורר כארם לצאת שרוצה שמררה ופירש"י שבי כ.ח ע"נ בגמרא והוא האורה, בשם שפרדס וגיאי

 פ.ח יומא הרא"ש אבל בגרונו החושש במשנה ולפנינו ע"א, פ.נ יוטא משנה בפיו. החושש ו(ויוצא.
 כל ח( בפיו. החושש א.תא ע"א פ-ד יומא בנסרא וכן בפיו. החושש המשנה לשון הביא י*דסי'

 שם יבגמרא ע"ב לפ שבת כמשנה ההומק. בשך צלפיי לאחויי בשבת לרפואה אדם אוגלהאוכלין
 בחומץ, צלפין מ' לאתה שיתה(, המשקים וכל ג"כ איבא במשנה כי )ר-ל wu~ לאתויי המשקיןכל

 אח"כ ונביא ולכן "אוכליי, כל על קאי כ' נראה האורה כעל ופרברי צלף. של פרי צלפיםופירש-י

 לרפואה. דבר כל אוכל פכנה ב. w~w הנלה ואס ט( לרפואה. בשבת אדם שותה הטשקין כלוכן
 אוו" בפורעיין

 ופולט י"( ע"א. קרא משנה החומץ. את כח! 'נטע לא בשיניו החשש י( שכ.ח. סי'
 כעל הביא וכאשי שם, במשנה הוא כררכו, ומאבל שהביא ~מה rDW בגמרא הס ובולע. pb~bאבל

 הפה  לריח ואת  לרפואה בשגע היסחבי לועסין אין תוספתא  ינ( פי"ר. שבת ברחף  הוא כןהאזרה,
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 האמאס8רא
 קשר כל יד( היני. גשמן סך במתנת, החושש ינ( שתי. הפה לריח אבל14אה,
 מקפלין מ( שלאתצא. בשביל בשבת בהמה לפני וקושרין סו( סתר. קימא שלשאצו
 בשביו ללבשן לר5 צריך שיהא ובלבד פעמים, וחכינה ארבעה אפולו הכליםאת

 1 דמותר הוא להחליף לו ובאין ונלבנים אחר באדם יז( אטור. ולהניח לקפלאבל

 הדיוטות. בשפרי לקרית דיז*סא(
 מולינו הרבים נישות וקדרו 3( בשבת. הדיופות בשפ-י לקרות ואסור5(

 נמי. פונא אפ.לו ובכרמלית רנים, בהם יזיקו שלא כד. אסות, טאיבע פחותפחות
 אותה סומכין שנשברה וקויה ד( מותי. עלייהו קפיר לא אי בשבת פליתו והמנערג(

 שתעלה כדי ולא בנין ל.ה דהוה נקורה, לדבקן שרי ולא המתה, באיוכות אובספסל
 בשביל שמרים נבי על מים נותנים ס( לארץ. ותפול בשבר תוסיף שלא כדיאלא
 במירור. ~גומא(  לנימא(  יעשה שלא ובלבד ו( בסודרין. היין את ומסנניןשצולו
 אנוטלין עושין ס( בכלי. לא אבל ביר ממחה למחר שבת, מערב  שלשו  חרדלה4

 על מלקפ בחצרו פייות לו נתפזרו י5( ודבש, ושמן "ן אנומלין הוא ואיזה י(בשבת.
 ובעוזררין ונפרושין בפנעין סוחפין י3( קופה. לתוך או סל לתוך יתן ולא ואוכל,יד
 מערב שריסקן וענבים זחים יד( יין, מהם עושין שיש מפני ינ( ברמונים, לאאנל

 ערותה
 מםפיכי, הני, צוקרקאניעל הרב הוצאת אירפופ ובמי משתכין ולפנינו פי-נ, שבת בתוספתא השתאר.

 עץ l'oa הנופף שרף מין ורומי בל"י פ" מטפיסי, ולופ פצ'א ממר הבט סס6'כי בערוךוהסוספי
 ושם בשחיו, החושש המשנה על פ'"ד השגת חרי-ף הביא התוספתא והנה ברפואה. תועלות לוויש

 פ"ר  סוף שבת הרא.ש ונם שרף, מין  וכהב מצפכי, שם הביא וחצין מוםתכי, וצ"ל סוסקביבפעות
 קשר כל 'ד( ע"א. קי"א שבת טשנה בסמיו. ההושש יג( מצרכי.  וגורם  היי,ף( לעפי התוספתאהביא
 הכלים. את מקפלין עז( שם. שבת בהמה. 1bS' וקושרין עז( ע"כ. קי,א שבת םזתר. קיימא שלשאצו

 : ימ גמרא להחליף. לו ובאין ובלבנים אחד באדם 'ו( wp. קי"נ שבתטשנה
 במקום הוא ונ' א, בכ-י אבל ב' ka., בכאן וכיה בשכת. הדיוטות בשפרי לקרות יאסור fb]כמש

 באמצע מע"ב( כ-נ )דף ק-ר בסי' ונ' א, בכיי עטו נ"ב הוא האורה כשם בפררם וכןאוזר,
 איגרות או חשבונות של כהן פירש"י הדיופוה, בשפרי שכן וכל ע"כ קפ"ז שבת ובגמראהמאמה
 המימן. בראש רק הוא אבל הדי!6א, בשפרי לקרות דין רשום הפיסן מראש חפץ. למצואהשליחות

 וכן האורה בעל הוסיף רבים. בהם יויקו שלא .כרי והמלות 9א, ס.ב שבת הרבים. ברשית וקוץב(
 ובמקום רבים בו יזיקו שמא דחיישינן משום לפלפולי רשר' ופעטא כתב ש.ח ט" או"ח ב16רהב"י
 קמט שכת בנטרא מותר. עלייהו קפיד לא אי בשבת פליתו והמנער נ( רבנן. נורו לא דרביםה~יקא

 ער ללובשו ופירש"י עלייהו, רקפיר והוא שם וסיתמו חפאתי חייב בשבת פליתו התנער איתאע"א
 ש"ב, פ" ריש ארח בפור ב"י עיין ושרי, כיבום חשיה לא עלייהו קפיד לא כי אבל ור"לשינעתם

 ובמטלית המלות אחרי ובהאורה נ, אי כב" אכל ב' ככ.' ג"כ היא פליתו המנער המאסרוטה
 וכבר נ,פ, בם" וג, אי ובכ"י חיר,א ככ-' והוא לח!להי השיחפ והלכתא Stnnb נמי, פוגאאפילו

 16מכין משברה וקורה ר( מוח. ~ה משונה ונ' א' כ"' ובין חיר"א וכ.י ב' כ"י מן המירור כיאסרתי
 או במפסל אותה סומכין שנשברה ,קורה רק איתא ובטשנה ק,ב, קמא שבת משנה כו'. בספסלאותה

 ליתא זה ונם הממה לפרש הוא בהאורה השאר וכל תוסיף- שלא אלא שתעלה לא הממה,באריכות
 היין. את ומסנרן 1( בפירש.'. וע"ש ע"ב קל"פ שבת משנה מים. מחנט ס( ובפרדם. נ,. א'בכ.י
 חרדל ה( בפירש"'. וע"ש שם בגמרא והוא תקנתי, כן בסיריר. זוטא 'עשה שלא וכלבר 1( שם.מטה
 לסהר מע"ש שלשן הררל ע"א ק"מ שכת בגמרא בכלי. לא אכל כיד כמהה למהר מעפששלשו
 גכל' מסחו ואין ביר ממחו הנ" הביא פ"ב שכת והרי.ף בפירש.י, וע"ש ביד, לא אבל גכל'מסחו
 זמן נכלי. סטה ששאל בשם הביא והריף נכלי טסה זא'נו ביד כסחן כגמרא שם אמרישמיאל

 שם. נסרא ~דבש. ושטן יין א:וסל'ן הוא וארה '( שם. נסמא כשכת. א:וטל.ן עושין ל( ב"ר.מטחי
 וע.ש  !רע.כ. ע"א סוף קמ"ר שבת  בפנסיו. סוחטין יכ( ע"ב, סי-נ שכת כחצרי. מיריה לי ממורוי"(

 רנילין ה.ו רש"' פ" כרימונים, סוחפין מנשיא בית שם גטרא יי,. מהן <?l'w שיש מפנ' יג(בפ'רש.י.
 מק"ש שריסקן וענבים ות'ם יר( אסור. כשבת הילכך להג דסהימ רא'כא אלמא כהול ריט,1'םלכח~ס
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55 האורהספר

 ישן נקב אבל בשבת חרש נקב נוקבין אין עו( מותר, מעצמן מהן היוצא למחדשבת
 טחוירין נפלה בשבת, ולתקנה "חתכה אסור יח( שפופרת, פירוש יז( גובתא, rg)מותר.
 אדם ישום לא כ( שמור. שיהא ביטמל הבור לתוך תבשיל נותנין יט( בשבת,אותה

 מותי. גידודי ליה אית ואי בחצר, עוטרת אפילו מים מלאה ]נבייכה[)בעיובה(
 ו.תהמם בצונן ישתטף ולא בצונן, ומשתטף ויוצא המדורה כנגד אדם מתהמםכ6(
 ומניחו מים של קיתון אדם מביא כנ( שעליה המ.ם שמפשיר מפני המדורה[]כננד
 של במראה רואין אין כנ( שתתהמם, כשכיל ולא צינתן שתפוג בשביל המדורהכננד

 לנדרים ונשאלין כשבת נרדים מפירין כד( מוחי. בכותל קבוע אס אבל ב'צנתמתכות
 מחשבי כס( נשאל'ן, אין אבל מפי-ין, השבת לצורך ושלא השבת, לצורך הבאם

 שלן וחשבונות כו( הצר'כין, השבונות טחשבין ואין צריכין, שאין בשבתחשבונות
 לתיננוליס אותן ומהפקטין כח( מלעיטין. אבל העגלים את ממ'יין אין כי( מותיין,מצוה
 )ופותה( מרביצה המיאה הוא ואטה כס( גיבלין, לא אבל מורסין נבי על מיםונותנין
 מעומד מאכ.לה הלעשה 3( אחת, בבת ומזם כישינין ומאכילה פיה את]ופוקס[
 נמהלקטין 63( עצמן[. בפני ומ.ם עצמן בפני כרשינין לה ]ונותן מעומדומשקה

 שאין מקום ער 33( בפיו נותן אין אבל מעצמו ובולע ביריה ליה דעפולתרנגולין[
 מקושר כשהוא התרנגול או הפלה קשיי בשבת להתוך ומותר aS) להחזיר.ינול

הערות
 אטורין, מעצטן ויצאו מע.ש שרימקן וענבים זחים ע"ב קמ"ה שבת בגמרא מותר. מעצמן מהןהיוצא
 ריש פלפוי בר צמח דרב משטיה הלכות בעל ופסק הב.א פכ"ב בשבת 1הרי"ף מתיריי. ור.שור"א

 קס"ו שבת נובתא. ט,( ע"א. קמיו שבת חרש. :קב נוקבין אין סו( שטען. ורבי אליעזר כרבימתיבתא
 חוא נוכתא פי' ו1.ל כן מפרש הערוך ונם פכ.ב, שבת הרי"ף מפרש כן שפופרת. פ" 'ן(ע"ב.

 סושבין hl~nS יין של הזור ביר או חביות של ביקב איחו שנוחרן עצים של או ק:ה שלשפופרת
 שם. בנסרא בפירש"' ועץ מצליחי ר' ם שהביא מה וע"ש כו', התר מן או החביות מן ייןממנו
 וע"ש במש:הי ע"ב קמח שבת תבשיל. כתנין יט( שם. גמרא אלה. סחוירין נפלה להתכה אסור,ה(

 גפירש.י. ולש ע,בי ס' שבת למרא והוא בבריכה, תלתי בעריבה. ארם ישופ לא ג(בפירש"י.
 טיי טוף חאורה בשם ובפררם ונ' אי בכ"י הוא "כאן שפ, שבת הטרורה. כ:נר ארם מתחמםכ6(
 שהביא ומה ע"א קס"פ שכת במראה. רואין אין כג( שם. שבת מ.ם. של קיתון ארם מביא בג(קיר.
 ריש ובפררם וג' א' בכ"י נם והובא שם, בגמרא הוא מותר, ככותל קבוע אס אבל נם מתכותשל
 בשבת, חשבונות מתשבין גס( ע.א. קנ.1 שכת משנה בשכת. גררים משירין כד( רע"נ(. )כ.ג ק"הסימן

 משזה הענליטי את ססירין אין ג(( לא. ק' שם סותרין. מצוה של וחשבו:ות כו( רעל. ק"גשבת
 שבת כוי. פיה את ופוקם מרביצה המראה הוא ואטה כט( שם. טשנה מהלקפין. כח( ע-ב. קנ"השבת
 בשי כמשינין ו:ותנין הוספתי מעומר. ומשקה מעומר טאכילה הלעמה 5( בפירש"י. וע"ש ע"ב,קנ"ה
 בפררם הניפם בהאירה נם כ"' בכל לנכון הוא וכן tDW בנמרא שהוא כמו עצמן, בפ:' ומ.םעצמן
 דמפי הביא 1ה ועל שם ובפררם כ"י בכל לנכון וכ"ח הגפפתי לתרנגולים. מהלקפ'ן 5"( ק"ה.םי'
 האורח בעל וכלשון סהלק"ין, מאי שלפיו כמאמר שם בנמרא שהוא כמו כו', מעצמו ובולע ביריהליה
 ארו אבל עצמו, בפני ובולע בירים ליה רספ' פ.רוש להר::וליןי מהלקפין סכ"ר שבת בר,.ףהובא
 שאין מקום עד 5ג( נ'. סי' פכ"ד בשבת הלא"ש הביא וכן להחויו', 'כול שאיר טקום עד כפיוננתן
 וסותר 3ג( לההזיר. שיכול מקום ער בפעות הגי' הפרדם ובמפר ב' בכ"' נם כ"י בכל להחויר,יכיל
 רק הסקור, לי נורע לא צלי. כשהיא בשפיר טקישר כשהוא התר:ניל או הטלה קשרי בשבתלחתיך
 בעוף או סטלה שקישרים השפוד קשרי ולחתוך לחפקיע סוהר איתא b~e שייר ס" או"חבשקיע

 'ואל ר, וחמיו הר"מ כן שעשה ראה ושכן העוריי אבי בשם רי"פ פ"ע במרדכי שם וטצויןהצלויה,
 ולהעקיע להחזיר מותר 1ה ומפעם שם וו.ל המביא פרק רביצה בפיד במררני והוא ע"כ.טפאריו
 ה.ו לפניו השלחן שעל סא.ר רבינו כבית ראה 1.ל סררכי וה"ר כוי המלה בה שק1שרין השפירקשרי
 ראיתי עת,: ז"ל. מפריש יואל רכסו המי בבית נוהכן היו וכן בשבת, השפוד קשרי להשךוהנין

 ארם על רבי העיר 11"ל שתביא 291( )צר צ"ב ס" וויפרי בסחור והובא מלי לרש"י פחחבהלכית
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 האורהפטרפ
 נרונרת, הימנה לאכול החבת את אדם שונר רמתניתין כהדא 13( צלי, כאוהיו*בשפוד
 טוח. ממס להוצש עצם אשובר דהוה מידי והותך, ואציע טחיי בנטושואמרען
 כהשקה שום או יין או עכורים מים לשתות כרי פיו כננד בגד לתת בשבת ואטור06
 הבגד על המים את שופך אבל הבגד. את סוחפות ששפהיו סחיפה משוםעכור

 להמחו ומותר יום, מבעוד מדקל ענף לחתוך ומותר לו( יסחיט. ולא יקלחוומאליהן
 הוא נכער כלי עשאו התכו[ כך דלצויך דמון הוביבים, להבריח בשבת דוצלחןעל

 י טיפול איסור בוואין
 וכשמים. הבדלות הלכות3מב[

 הכוט, ועל בתפילה שיבדל ער שבת במוצאי מלאכה לעשות לאדם אסור6(
 בץ לא הבדיל לא ואם נ( טלאכה. לעשות מותר מהן באחת הבייל פסק הבניר3(
 העולם מלך אלהינו וו אתה ברוך אומד צרכיו לעשות לדרך לצאת וצריך בזוולא

 כל נומרין והחשיך בשבת סועדין היו אם ד( צרכיו. ועועיה לזול קודש ביןהמבדיל
הערות

 בשפור בו טקושר שהוא הכבש קשרי בשבת שחתר שראש ברוך בר יהודה בו שניאור ר, שנונרול
 ע.ב[ ל-א ביצה ניהש וחותך ומפקיע מתיר בביצה דאטרינן שבכלים, כחותמות ליה רהוה צליכשהוא
 ג' בכ.' הוא וכן w'p' קט-ו שבת בסשה הש כו'. החביות את אדם שער דמתניתין כהדא 3,עכ.ל.

 כתוב ק-ה מי, האמה בשם שפררם במתניתין, בהרע דאסרען א' עמי טתניתא, כהרא ג'עב-י
 הטו"ל ופעה ארם שובר מתניתין ק"ו ם" מתחיל ואח.כ בהדה, צל' כשהש בשפור מקושריםכשהם
 כהדא ש"ל למפה מוטב שאמת ק*ה, סי, לסוף לטעלה בהרה מלת וטשך כהרא, במקום בהרהוהציג

 u'p ריש פ' )דף קושפ' דפוס ראשונה בהוצאה גם כי וראיתי המאמר, באמצע הפריר נםמתניתין,
 לס( על. רעל כיוון וטשבשתא מתניתין, במלת חדש, פאסר והתחיל למעלה, בהדה סלת רבמשך
 להתיר כפשיעת זה מבואר פ' סי, ל"ע כלל הרעש בשו"ת כ,'. פיי כננד בגד לתת בשבתואסיר
 הלקט בשבלי הובא היראים כרעת האורה ודעת ש"כ. עם" שם,' בכ"י ועיין ש"פ ססי' בש-ע כן"קק
 כ"ג סעיף שיה סי' בש-עלאו,ח נמצא בו,. יום מבעוד טדקל ענף לחתוך וסותר )1( צ,: פי'השלם
 השלחן על בו להניף שותר יופ מבעור הדקל סו ענף לחתוך מותר טצאת' זצ.ל ,הורה בריצחק רביי בשם ופל שהכש ק"כ ס" הלקפ בשבל' וטצאתי הלקת, ושבלי במרדכי המקור שם"צובן
 וב! פלפול, איסור ט- ואין נסור 'כלי קשאו חתם כך מלצירך יכיון מע*1 _הובומם, להבריחבשבה

 . : דל רש-י של רבו הי, יהודה בר יצחק ר' בהאורה שחוכא המאסר והוא עכ.ל. רביההיר

[QD]* יאים לו אסור ע-ב ,-נ שבת ,בתפלה. שיבריל עד בסו-ש מלאנח לעשות לארם אסור 
 שכן אל שכתי ננסרא רש" ועיין הכ61, ועל שם.ים וטה וע-ש שיבדיל. קורם תפיצי,שיעשה

 הלקפ ונשבלי הובא רשיי ודברי חכום, על ומבדיל וחוור צרכיו לעשות סותר בתפלה אבדיליא'
 והנגיע ט האורה. בשם הוה הפיפן כל נוסף ע-נ(, כ"ר )דף קי"ח ס" שפרדם ע-* קכ'פ טי'השלם
 הראשונים ונרולי העיר שפואל רבי והוא קיט בם" האורה טם' בפרזיט השא וכן בו,;פסק

~pa ,ציון שערי *ארשמ,,עיין )הגרבר גבורחא  הלבהט  ספר גם וחיבר  וחאשכולהכשי.  ניאות. הרי-קהעתים 
 באחרית והיה 35 שצר הביא תרס-א(. ,יאריפלוא לאור הוצאתי אשר ז-ל לאפיש יצחק רבילחרב
 ספר וחבר לסילוקא:  הגזירות so"  שיח  פירפלא, חליי  שמואל הרג חפני( שטואל רב )שליטיו
 וסה שלי, בהעפת וע-ש תהכא, ד"א בשנת ל כבורו ענן ונעלה נבורתא,. הלבתא קראו התלטודבכל

 וכר במפרו 1"ל קורגיל והרע הנניד. וסחב פעמים הרבה העטם בספר נם הובא הנגיר בשםשהביא
 ג( ע-ש. כו, הנגיר וכהב שם ג"כ והובא העתים טספר מאטרים 130 צר הביא תרל"ב( )וויעןנתן

 בטור צדג'ז. לעשות לדרך לצאת וצריך הבוש על או' בתפלה )היינן בוו ולא בזי לא הבמל לאשם
 בה שצריך כה"ג בשם והביא שרי. ברכה בלא המכרמל אטר הפילו רש" בשם הובא רצ-מ ס"או"ח

  שיבריל קורם חפיציו  לעשות הרוצה שהגיא .-א סי' פ-י פמחימ בהרא.ש ועיין ומלכותי השםחכרת
 סר או-ח בפור בב-י וערן לחולי קורש בין הטבדיל nUDN ה' אתה ברוה לטימר דכעי הנסעל

 היו אם 1(רצ.%.
 סועדיי

 ק*ה פסחים טברילין. ואח-כ וטומניו סקורת כל גומרין וחחשיך בשבת
 מ8ר שיהא שבת כבוד נהו יום טבעור שכת בסעורת שהתחיל כיון וברשכ"ם בפירש"י וע"שע"א,
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 לאפסוקי מילי והני קובעת, אינה דהבדלה ס( טברילין* כך ואחי ומזמניןסעודתן
 טפם.לנן דלא מילי והני ו( שיבדיל. ער משחשיבה מתח*לינן לא אתחולי אבלסעודתא,
 על והמבדיל ו( מבדיל. והרר ומפסיקינן הוא חשוב דבר לאו לשתיה אבללאכילה,
 עצטה בפני מצוה שהבדלה לפי הנפן, פרי ועל הגפ) על שתייתו לאחר מברךהיין
 פדי בורא היין על מברך לשתות, וירצה ולכשיטעור סעודה, בלא הבדלה דישהוא,
 מבדיל שבת במוצאן הבדל לא ואם ל( הכוס, על שיבדיל כלוםעד לפעום ואםוי ה(הנפן.
 ואפילו מוער כולה השבת בכל חל )ואם י( רמעי[ יום נער כולה. השבת כלוהולך

 אומרם ויש לך, ויתן ולא נועם ויה. שבת במוצאי אומרים אין השנה וראשיומהכפורים
 ומצאתי י5( כך, פסק לא הרי"ף אבל אום-ין קרושה סרר לומר במקום מנהג יהיהשאם
 פסק שלא פי על אף המנהנ לפי שהכל sf1 מאקפיל בן יצחק רבי בסדרכתוב
 ומברך ופושפ יג( הנר. על או עששית על או האבוקה על מביך והטבדיל ינ(בכך(.
 הנר לאור ידים פשפינן הכי ומשום עליו שסברך לאור ידיהן פושטין העומדיןוכל

 ערותה
 שם בגטרא עיין קובעת. אינה דהברלה ה( יבדיל. סעודתו שנטר ולאחר שתחשיך לאחר אףסעודתו
 ה"מ והרשב"ם ופירש-י שם נטרא כו'. לשתפה אבל לאכילה IPP'nw רלא וה*מ ו( הרשב.ם.ובפי'
 סגרך היי! על והסבריל ו( וטבד'ל. ומפסיק הוא חשוב דבר לא לסשתייה אבל לאכילה, טפסיקיןראין
 ברכה לגרך צריך שאין הבש ח, סעיף רצ-ס סי' או"ח בש"ע הנפן. פרי ועל הנפ! על שתייתולאחר
 ובכ"י הגרלה, של כום על אחרונה ברכה לברך שצריך שאוסר סי יש וכף הכדלה של כום עלאחרונה

 ק-ה פסחים שיבדיל. ער כלום לפעום ממור ח( בשבת. פוערין היו ואם לפני זה מובא הפרדם ונ'א'
'rP)בשם כפררם וב-ח רביעי[. יים נעי כולה השבת בכל .והולך מבדיל ברו-ש הבריל לא ואם ט 

 כמה וער יא מאסרם פ' על הוא וזה ליתא, תיר-א גכ.' ולפגינו ונ,, ב' ובכ"' קי"ח. בם.'האורה
 כולו השבת כל והולך טבריל Nep ק"ה פסחים הרשב.ם כוון ולזה בשבתי רביעי עד וירא רביאסר
 a*slw)n כחבו בס1.ש הבדיל ולא שכח שהביא רמפ סי' או-ח בפור וראיתי כדלקטן, בשבת רבי;'ער

 ער שטבריל טתבו והתופ' גתות, הר"י כתב וכן יותם ולא ראשון יום כל אלא להבדיל יכולשאצו
 למחר כבריל בטו"ש הבדיל לא אם ע"א. ל-ב רף שלו במירור הוא עמרם, רב וכ"כ השל.שי, יוםסוף
 ובעל twt~w) .ום סוף ער היינו בשבת, רביעי ער בנטרא שאסרו וטה כולו, היום כל שלישיויום
 רב במירור 1:ם בכלל. רביע' ואין וכתב בשבת, רביע' ער טאטר הביא ק"ל סי. השלם הלקפשבלי
 :"א )רף קכ.מ סי' השלם חלקת בשבל' ראית' בכלל. עד ולא ער וירא ר' דאמר רביעי ער שםעמרם
 השבת. לפנ' נקרא ואילך וטרכיעי השכת אחר נקראין ושלישי לשני ראשון נועב ו,הי בענין שהביאע"א(
 הוספה הוא כך, פם; שלא פי על אף ער הזה המאמר כל בו,. מוער כולה השכת בכל הל ואםי(

 האורה בשם ובפררם נ. כי א' בכ.' וליתא חיר"א, כ.י שלפ:י:ו בכ"י רק :מצא ולא הסופר, מאתסאיהרת
 בן 'צחק רבי את הביא הוה הכופר כי נ.כ בראה המאמר, הסגרתי ולכן רע"ד(, ~כיר קט"חבסיי

 ככל טוב 'ום חל אם מוער כולה השבת בכל חל אם והכוונה שלאחריה( בהערה להלן )ע.יןמאקפיל
 שחל כנון ~ועם ויחי אומרים כשאף באשכנו ומהנין וז"ל שהביא רצ"ה פי' אצח בפור וראיתיהשבוע,
 DVIJ 1יה' t~-C?N אין שלום שר רב כתג וכן קרושה, פרר ג.כ אומרים אין או השבוע באמצע טוביום

 ימי ששת דליכא כפור צום או שבת באמצע יו-פ הל ואפילו טוב 'ום במוצאי ולא לחול מט"שאלא
 ואין קרושה פרר אומר.ם אין Cpll ויהי רליכא ה'כא אבל כו,, בטו"ש גועם ויהי לומר איןהטעשה,
 ע.א( ל"א )יף גאון עמרם רב בפידור הובא נאון שלום שר רב דברי כ' וטצאתי כו', בספרד כןנוהגין
 התנצלות בכתב הככר הוא אול' 1'ל, מאקפ'ל בן יצחק רבי בסרר כתוב וטצאת' י"( באריכות.ע"ש

 המפררים הרבנים גין שהזכיר תי"ח סי' הרשב"א כשו"ת והוא להרשב"א הבדרשי ידעיה ה'רשכתב
 יצחק ר. הרופא החכם .וכמוחו ואמר הישראל' יצחק רב. את שהזכיר אחרי טוקאתיל בן 'צחק ר'גם
 החכמה עטני רוב על מקיפים בשערים הפבע בחכמת nup חכור אתנו מטנו הוא נם מוקאתילבן

 ק.: מסרים בגמרא הזר, על או עששית על או האבוקה על סברך והמעריל יג( קצרה". בדרךההוא
 שסכרך לאחר 'ריהם פושטיו העומריו וכל ומברך ופושה יג( המובחר, טן טצוה להבדלה אבוקהע"ב
 ז( 17 )צד קפא סי' וויתר. המהזור :הזרא, איבס אי למיחו' הזר לאיר ידים פשטינן הכי וטשוםעליו
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 צפורן בין ולהבין להשכיל בצפרנים להסתכל וכמצוה יר( נהורא. איכא אילמיחזי
 הטובחי. טן טצוה להבדלה אבוקה עז( זמביך. קודם בהם נראית והאורהלבשר,
 ובמוצאי יז( הוא. ברייתו ותחילת הואיל שבתות במוצאי אלא הנר על מברכין איןסו(
 העששית נתכבו ואם איסור מחמת ששבת האור על אלא מברבין אין ימ( הכפורים,יום

 ואין עליו. לברך מותר ממלאכה ששבת טמון אש לו ויש הכפורים ביוםשהדליקו
 הבשמ.ם ועל הני על מברכין ואין יע( האבנים. ומן העצים מן היוצא אור עלמברכין
 שאין טברכין, ישמעאלים של אבל כ( זרה. עבודה של ולא מתים של ולא גויםשל

 בין ]המבריל אימר השבת באמצע להיות שחל טוב ויום כ5( זרה. לעבודה 'מסיבתן
 ימי לששת השביעי יום בין לעמים[ ישראל ובין לחושך אור ובין להולקודש
 הפת. על מבדילין ואין כ3( וכוי. עלינו החל ואומר מונה, הוא הבדלות דמדרהמעשה

 ; טבחלין הוא מדינה חטר אם אשיכיא אבלגג(

הערות
 ישובות בשתי עישין כך האש מאורי בורא כשאומרין ב6ו-ש נאון נטרתאי. רב אמר והכיהביא

 האר 6ן שנהנח כרי בידינו נסתכל ואוטרין עושין שהע רבותינו ראיתי וכך ירים, לכפותשמסתכלין
 להבחין בצשורנין להפתכל טצוה ב,[ פרק בפרר-א יהוא הורקנוס בן אליעזר דרבי בפרקיםושנינו
 לם'חזי להבדלה 'דים פשפינן הכי וטשום טסנ!, נהנה כן אם אמא הנר על סנרכין שאין לפי לבשריבינם
 סי' ובפררם ע.ב(. נ'3 )רף ק"ל פ" השלם הלקט בשבלי זה הובא וב! כו', לא או מהורא איכאאי

 רבצי היבא וכן קפ.1, ובסי' ק"ג בסי' שם שד ועיין האורה(,( בשם לא הפררם טפר בעף )הסקי"א
 חכי וטשום הביא והבדלה קידוש ה' בבה,נ ונם שבת, טומאי ה הפררה כלקופי נאון גטרונאירב

 הגאונים ובתשובות האורחי בעל רבתי נובע ומוח לא, או נהורא איכא אי לסיחוי בהערלה יריםפשפי:ן
 ורבות פרות שהן טפנ. ואוטר,ם כצפרנים להבט מנהנינו גאון האי רב בשם הביא ט"פ ס" ליקדפוס

 העירותי תרכ'ח( )ליק חגאומם לתשובות שלי ובהערות ם ס" תשובה שערי בשו.ת הוא וכןלעולם,
 ראית שהבע רצ-ה סי, או"ח ב-' ועחן הגאונים, תשתות בשם שחבש טה '!טא ריש כמרדכילעיין
 וויל רבתי הפסיקתא בשם הביא תשכ*נ רטו תהלים הילקוט שם, הנאתי נם והטררכיי הרא"שסרברי
 להסתכל שחן העוף וסליקת פריעח בהם לעשות צפרנים המצות בהן ומקיים איבר' בכל משבחךאני
 כל וטן פ-פ והוא רבת* פם'קתא ציין שלפנת בטאמר רק בפם'קתא, זה אין והנה ע"כ, להבדלהאור

 שו"פ מז הוא איברי בכל משבחך אזיעצמותי
~lDIQ 

 וע-ש לאור, הוצאתי אשר בהוצאה ב' אות ל"ה
 ב' בב" לבשר, צפורן בין ולהבין להשכיל בצפרנים להסתכל שמצוה יר( הארכתי. ושם ר'בהערה
 לבשר צפורן בין ולהבין לבנות שהן בצפורנים להסתכל שמצוה הנ" חיד"א(, כ"י עם תסיד)השוה
 ]חטר שהן בצפרנים להסתכל טציה נ' ובכ"' התף, טן לבנות שהן בצפרנים להסתכל שמצוה א'ובכ"י
 שסצוה רע,ר( )כ-ר ק"ת פי' בפררם ובהאורה.הנרפם לבשר. צפורן בין ולהבחין להכין העף[ מןלבנות

 6ן טצוח להבדלה אגוקח טו( שם. הסר כי הוספתי כן הנוף, מן לבנות שה![ ]בצפרניםלהסתכל
 האורה ובס' ע.ב, ג-נ פפהים כור באו"ש אלא הנר על מברכין אין טו( ע"ב. ק"ג פסחיםהמיבחר.
 האבנים. סן .היוצא הטלות האסים, מן היוצא הנר על מברילין אין בפעות קט.ח סי' בפררםהגרפם

 ס! היוצא האור על טברכין שבת דבסוצאי אחר עוין והוא ע"ב, נ"ר פסחים בנטרא עייןטיותרזת,
 32 צר עטרם רב בסדור ועיין שסבתי האור על אלא טברכין אין הכפורים יום ובטוצאיהאבנים

 היוצא האור על סברכין אין יה( 9א. גיד פמהים ששבת, האור על אלא מברכין אין יו.כ ובמ,צא''ו(
 מברכי! צ"ל או קיא, נ"ף פסחים מברציף בשבת בי ספורים יום במוצאי הכוונה האבנים. שן העצ'מסן
 של ולא ;וים של הבשמים ועל הנר על טברכין וא'ן יח האביים. ומן העצים מן ה.וצא האורעל

 ,רה. עמדה של !לאטתיכ
~iWD 

 טמיבתן שאין טברכין ישמעאלים של אבל כ( ע"ב, מא ברכות
 של הגשמים על מברכין אין פעם טה מע"ב נ"ט שם זב:מיא האוויה, געל היטיף זה זרה,לעגומה
 האזרה נשם גפרו'ם וראיתי מסיגתן, גרסו והרא"ש והרי"ף !רה, לעכו,.ה גוים טסיות שסתם ,טשי:,ים
 חולין כ!'. שבת כטיצא' להיות שחל פוב ויום כ6( סםיבתן, צ.ל טן-ו,יו,ן, לע.ו לאו ו בפעות ק,"הפה
 ק,.ב סי, מפררם כאריכות ועיין הפת, על מבדילין ואין כב( כפירש"י, ע"ש מע"ב כ"! דף מ"אסוף
 מכיילין שאין ע.א[, ליב רף שלו במירור ]הוא :אזן עטרה רב גטם גם שם והביא חפת על טבריליןשאין
 בהסרה ט!ח תשובה ועיי! 118( )צר סנ.א סי' וויתורי במח!יי !ה כל ההא ותו ע.לי, כל ~'raiעל
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59 האורהספר

 אבל. הלכותפס
 טקמ'ה שיכבא דנפיק והכא נ( 1 ליורשין המת סותר למתזם הטחים טותי6(

 בביתא דאיתנ"הו הנך בליליא אלא הנולל א'סתתם ולא 4טתא מטתא נמי וויפגש
 דאיסתתם מעידנא נמנו נ( שיכבא דבהדי הנך מנייהו ]שכנא( דאיכפו מעיראמנו

 נדול על סטכו ש,כנא בהדא דאילי נמי הנך בביתא הבית לנדול איתיה האםדגולך
 ]והוא לנפשייהו טנו הם אויגכא[ בהדי הבית לנדול איתיה ואם בהדיה ומאנוהבית
 כולן המתש כל על ס( ו עליה ביתא דוגמיך הבית, נרול ו80ן ד( ו מעפשיה[כזו

 זה היי אמו ועל אביו על משובח, זה הרי מפתו, להוציא שמטהר ו( ספתו,טרחה
 מפתו, על מזלפים נשטים שהיה או ח( טוב, יום ערב או ושנת ערב היה ז(מנונת
 אביו על טמעט, אינו ורצה בעסק, למעפ רצה הטת'ם כל על מ( טשובח, זההיי
 ועל אביו על חולץ, אינו רצה חולץ רצה נולן הטתים כל על י( 1 טטעפ אמוועל
 זרועו ונמצא חלוק של הקרע טן זרועו ומוציא כת.פו חושן ופירוש י5( חולץ,אסו
 ועל אביו ועל יום שלשים לאחר טטתפר כולן הטתים כל ]על ינ( מנולה, כתיפועם
 לשמחה יום שלשים לאחי נכנס המתש כל על יג( חריריו[, בו שיגערו עדאסו

 אפילולבוש המתים כל על יד( חודש: עשר שנים לאחר אמו ועל אביו עלולאכילה,
 )ואפרקסותו( סו( כולן. את קורע אמו ועל אביו על העליון, אלא קויע אינו חלוקיםעשרה

הערות
 שהאריך ק"ל סי, השלם הלקפ בשבלי ועיין מקרשי ד"ה ע"ב ק.nsnoe 1 בחוטי ועיין קנה, סי,גנוזה
 חמר אס אשיכרא אגל בג( ע"ש. הפת על ומי דהברלה להו רסכירא שמיס איזה רקת והביאבזה

 : טקדש ד"ה ע"ב ק-ו בתום' ועיין עק, ק"ו פסחים תבדילי!. הואמרינה
 רנפיק והיכא כ( בנטרא. ולש ע"א, סיח סנהררין ליורשיו. המת סותר לטחים המתים סותר 5(]כ!נ[

 שם וטתחיל ע"ס מ"ב דף וויניציא )רפוס אבל ה' הבה"נ לשון הוא כף. פגש סקמ'השיכבא
 זה את שהביא ט-ר( )דף אבל ה' 1.ל ניאות להרי"ץ שערים במאה הובא וכן כוי, דנפק היבאוהלגתא
 וכ.ה שם, ניאות וכרי"ץ בבה"נ לנכון שהוא כסו שטפתי כור מעידנא סם ג( ntptne. גדולותבשם
 הדירם חמ"ל השיף לא הפררם ובספר שיכבא, ער שבבא מן התעתיק והשסיפ נ,, ג' א' גכ.'לנכון
 רק לפנינו, כבה'נ ליתא זה עליה. כשא דטמוך הבית נרול וסאן ל, פסח. ה' עד מכאן האורהפספר
 גפהובא

 בהרי."
 כולה ונרירי עליה ביהא רטסוך ההוא הבית נרול הוא שאן ט'ה(, )רף שם ניאות

 הר"י בשם הוה הפירוש הגיא התחלה עוין הארס בתורת והרסב.ן קפן, אח ול-ש בו לישבתריה
 הפירוש הוא מפתו. להוציא שמטהר 1( ע"א. מב מ"ק מפתו. סרחה כולן הטתים כל על ס, ז"ל.ניאות
 יום ערב או שבת ערב היה ו( להוציאו. ממהר ספתו סרחה פירש.י שפ בשרא וכן טפתו, סיחהעל
 פ'1, מ-ק ברי.ף כן הובא רק בנטרא ליתא זה מפוח.. על שלפין נשסים שהי. ,או מ( שס. נבראפוב.

 אפשר אינ., לפנינו בגמרא נתנאל קרבן בעל הרג שם והעיר ס"א, סי' סוף פ,ג מ"ק בהרא-ש הובאוכן
 כל על פ.פ שמחות במסכת כן מצאתי אולם עב-ל. ומעי'פ ttpo שנולד או הרי"ףי גירפתשהיה
 או שבת ליל היתה אם אבל משובח ~ה הרי רוחק אינו ואמו אביו 9ל הספה את רוחק הואהמתים
 שהיה או הביא ע"נ( ט-ב )דף אבל ה' הכה"ג נם כי וראיתי אסו, על 1 אביו על אף דוחק יורריןנשמיט
 חסת'ם כל על ט, הכוונה. מבאר הב"י וסרן כן. הב" שנס ס" יו"ר הפור ו1ם מפתו, על טולפןשטים
 חולץ ופירוש י5( רע"ב. כנב מ"ק חולץ. רצה בולם המתש כל על . שם. נפרא בעסק, לסעפרצה
 חמור וכן מ"ב, סי. פ"נ מ.ק בהרא'ש הובא וכן פ"נ מ"ק הרי"ף לשון הוא כו,, ורועו מוציאכתיפו
 כל פירשו שכך הרמב'ן וכתב והרסב"ם הרי.ף פסק כן המי שם תתב הפירוש. תביא ש-ס טי'יו"ד

 כ.ב מ"ק בגמרא והוא נ' ב' א' בכ.י שהוא כמו שפפתי מסתפר. כולן המתים כל על יג(הנאוניס.
~atpושם שם, גמרא ולאכילה, לשמחה 'וט שלשים לאחר נכנס הסתים כל על יג( 4.פ. ושטחות 
 ,ולאכילה" האורה בעל שהבק שה הטשתהי לבית כתוב פ-פ שמחות ובסם, השסחה, לטית נכנסאיתא
 שם. גמרא חלוקים. עשרה למש אפילו הטתים כל על יר( שם. ובב*' שצ"א פי' יו-ר פורעיין
 נס.רר[ ואפקרםותו פי' ורש"י שטי בגמרא לפנינו לנכון שהוא כסו ואפקרסותו תקנתי ואפרקסותו.שו(
 ואפרקיסוהו. ג"כ הביאו והרא"ש בהרי"ף וראיתי לקורעה. צריך אין כלומר העכבת אינה ראשוהועל
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bOחשדהפר 
 שפה קטיה טנדר רצה הסתים כל על סו( נ טעכבת אעם]מתקינותו[

 כל על יח( 1 מבדיק אמו ועל אביג על מבריל, אינו רצה קים למניאו הבגי שפתיז(
רותתים

~sw 
 לאחר שוקל אסו וע5 אביו על שיודם, לאחי וסאתה שלש לאחר

 המתים כל על יס( ככודנו מפגי לאלתר שוללתו ומאסה לעולם, מאחה ואינהשלאוים
 ועל אביו ועל סבכנים, קויע הסתים כ5 ע5 כ( : ביר אש וע5 אביו ע5 בכלי,קורע
 כג( : שהוא כל ותוספת טפה קריעה תחילת כנ( 1 לנשיא וכן כ*( מבחוץ,אמו

 1 שלום בשאיית ואסור בתשמיש, אסור אבל נס הבית: מפות גל כופה ספתוהכופה
 עולה רנל ברנל, קברו כן( עמהן מונה קרוב טמקום בא היאשונים  ימים שלשהכס(
 פוב בזום שיכבא ליה דשכיב וסאן כז( : שבעה למנין עולה ואינו ותלשים,למנין
 מן עולה שני פוב ריום המועד יטי לאחר שיתא מנו המועד יפת בשאר אוראשון
 שבעה למנין עולה אחר יום השנה, ראש קודם מת ליה דמית והיכא כח( :הכגין
 הכיפייים, קיום השנה ~ww שבין יטיס ושבעה עשר, ארבעה הרי שבעה השנהוראש
 לבתר ועשרים,  שמונה הרי שבעה להן[ תשיב הכפויים ויום ועשרים אחד נהריכי(
 כל ס הלכה, וכן סוכות עיב וטנלה יום שלשים ומשליס יומין תרין מני רכפוףיומא
 וראש היום, מקצת ואפילו הרש, קודם אחר יום מת אם אבלות, מפסיקיןחינלש
 ]שמועה[ ושלשים, ]שבעה[ נוהגת קיובה שטועה )"( : כרגלים הכפויים ליםהשנה
 שמועה שמע וא.לך, יום טשלשים יחוקח[ ואיזהו אחד, יום אלא נוהגת נאינהרחוקה
 ועל אחד יום אלא נוהנת ואינה לו, עולה רחוקה נעשית הרנל ואחר ביגל]קיובה[
 עפיפת צריך אין רחוקה שטועה קורע, אינו רדצקה שטועה וע5 קורע, קרובהששעה

 ערותה
 השלט בערוך ועיין הבשר, על שלצש לבוש ל:כון ופי, אפיקרם.ן בערך לנכון הביא העררשלם

 הערוך יבאמת הערוך, פ" שם והביא בפשתי ואפרקפיתו נ.כ נורם שים סי' דעה ירה והפורבאריכיהי
 בהערה שקלים פסקא דר-כ להפסיקתא שלי בהערות בזה והארכת. סעככת, אסה ואפקרסותוהביא
 הכאתי נם מעכבת, אינו ואפקרסותו נ-כ שתביא לפהרות בפ" נאין האי רב דברי שם והבאתיקיד,

 טעכב, אינו לבשרו הרבק הויעח שגר שעליו הבנדיט כל וקורע כתב הע פ"ח אבל בה'הרסב"ם
 קמיה מבריל רצה הסתים כל על "( שם. וע"ע התהחון, לבוש והערוך הא' רב כפ" 1"כ המלהופי'
 שולל. הטתים כל על ים( האורה. בעל דברי הוא קיים. להזיחו הבגר שפת י,( שם. גמראשפה.
 "ב'1 ועל בכל' קורע רצה ב.ר קורע הג', ושם שם, גמרא בכלי. קורע הסתים כל על 'ט, שם.נסרא
 קורע ופירש"י שם, נסרא לנשיא. וכן כ"( שם. גפרא טבפנים. קורע המתים כל על כ, ביר.ואסו

 על קרע אם !הכזונה 'וסי, רכ' דעה עיב כו' ס"ק שהש, כל 1תוטפת טפה קריעה תחילת כג(מבחוץ.
 מוסיף אלא הראשון, מת על כסו פפח לקרוע צריך אינו אחר טת על לקרע עור והוצרך פפחמת
 אסור אבל מ( ע"א. כ"ז מ-ק הכית. פפות כל כופה ספתו הכוסה כג( שהוא. כל הראשון הקרועעל

 תפילין להניח 1אסזר המפה, בתשמיש אמור אבל הג" 1כ' א' בב-' שלזם. בשאילת !אסירנתשם'ש
 אבל חגי' ג' ובכ"' מלאכה. בעשיית ואסור הראשונים. יסים שלשה שלום בשאילה ואסור ראשו,'י,מ
 להשמיש שאסור שהביא ומה הראשו:'מי יטים שלשה מלאכה ובעדויית שתפילין המפה בתשסישאסור
 ומה ע"ב, כ.א בס"ק הוא הראשונים. יפים ג' שלום בשאילת שאסור ומ"ש a*v) ם"1 כמ"ק תאהטפה
 !ברף תפילין להניח אסור אכל א.תא )"א פ"! מ"ק כגמרא ראשון, ביום תפילין לה:יח ואסורשהבס
 כ"א ס"ק קרוב. טסקום בא הראשונים יסים שלשה כס( ע"ש. 'הושע ור' אליעזר רר. פלוגתא ע"אכ.א
 ומאן כ;( ע"א(. ס.ב )דף אבל הי בבה.ג ונ.ה בפירש.י וע"ש ta~v כי שם כרגל קברו כו(ע.ב.
 משום אסרו והעין המתחיל ע"א( מ"ב )דף וגל ה' סה"נ טן :יבע זה כו'. טוב ביוט ט.כבא ליהרשכיב
 סת ליה רטית והיכא כמ( קצת. באריכות הוא ישם ראשין, פוב כייס שיצבא ליה רשכיב רהיכאנאזן
 ועשרים. אחר הרי כס( ע"א(. ריש ט"ב )דף שלפניו בהאטה רק שם, בכה"ג ג"כ הוא השנה. ראשקודם

 גל ל( שם. בבה") הוא הלכה, וכן חםיום גם ומ, ב' א' בכיי לנכון ושה בבהינ שהיא כמןהיממת'
 ק.א, כ' ס"ק קרובה. שסיעה 1% אבל, ה' בח"ג יעיי! כ"א, מ"ק אגלו", סמטיקיןהיגלים
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61 האורהספר

 ואילך ימים מיצגי מליח בשר אוכל אבל בלנה אהד יום אלא מנעלים וחליצתהראש
 וניוט היאשון ביום יושנין, כשהן ומצאן באה ואילך יום משלשה מגתו, ייןועצתה
 בא אפילו אומר 'צמעון קבי 5נ( לעצמו, מזנה ואילך ]משלשה 05 עמהן שנההשני
 והלנה בנית הניה גדול דאינא והוא 3ד( עמקן מונה שיושנין ומצאן השביעיביום

 אתר זה אבירו שהכפתו כע )ה( : לעצמו טונה 'ציושנין[ מצאן לא שמעוןכרבי
 ואם 5ז( במספרים, לא אבל ונתחסרת במנין מ'קל זה הר. 5ו( שעין[ ]הכבירזה
 1 הטין נטים לא אבל נצונן, מדיהן צואים בנדיוהיו

 באב, תשעה הלכותיסד[

 קא יין ו'2ת'ית בשר אכילת לענין ולא נ( בשמחה, ממעטין אב משננגס6(
 שמהה: דבר וכי מתעים, ו'טמחה התונה שמהת כגון שמחה, לענין אלאאמרינן,

 יין 'שהה ולא בשר 'אכל ולא הנשיל:ן, 'צני אדם 'אנץ לא נאנ מנטעה ערבג(
 לספר אמור בתוכה, באב היצעה להיות שהל חטבת ה( בה: המפסיק בסעודהד(

 שהל באב השעה וכן נאנ, תשעה ערב ו( השבת: כבוד מפני מותרין ובהמייטיולכבוס,
 ונהנו 1( : בה המפס.ק בסעודה אפילו יין ולשתוה בשר לאכול מותי בשנת,להיות
 נת'צ;ה נוהגת באבל הנוהגת דטצות כל ח( אנף: כדרך צלויות כצ'ם לאכולהעם
 , דגנדל ונעילת המטה ונתיטמיש ובשתייה ובאכילה ובסיכה ברהיצה ואסורבאב,
 בקינות הוא קורא אבל נמשנה, :n:lefi י( ובכהונים ובנביאים בהורה לקרוח ואסורט(

 כלים כטין אותה ועושה מעיב סטפהת ושירה י"( : עובירט.ה רעים ובדבריםובאימנ

 ערותה
 ע"א. וכש ע"ב כ-א ס"ק אוטר. שמעון רב' 135 כ.'י כגל שהוא כסו הזטפתי לעצם.. סידה ואילר טשלשה3נ(
 ר"ה ע"א כ.ב בשטי וערן בפירש.י וע.ש ע"ב, סוף כ.א שט ס"ק בבית. הבית  :רול ראיכא  והיא5ד(

 בגמרא ,בתספורת. בסכין סיקל וה הר' 5ו( ע.ב. י"ז מ"ק זה. אחרי זה אכיליו שתכפהו ט' 5ה(דאתא.
 צואים בגי'1 היו ואם 3ו( "כביר. ר"ה ע"א י.) תמית תוי ועיין במספרים, ולא בתער ט'קלשם

 : שפ"ר סי' יו-ד בם,ר ועיין רגלימי במ' לא אבל הנ.' כ"' בכל חמין, במיס לא אבל בצונןימית
 ולא ג( האורה. ממפר קס'ה סי' בפררם הובא באב תשעה ורין ע.בי כ"1 תהית אב. משזכים *]כמד[

 תענית תבשיליי ש:' 'אכל לא באב תשעה ערב ג( האזרה. בעל דברי. וה בשר, אכילתלמין
 תענית כהזכה. באכ תשעה להיזח שחל ושנת ה( ע-א. ל' שם גמרך בה. המפם'ק בסעורה י(שם.
 מותרין בע-ש באב תשעה הל אם השבת כבזר מפ:. טוחרין ובחמיש' שכתב בפירש.' וע"ש ע.ב,מז

 בפעורה אפילו שטייס ומה ע"ב, מ"א ועירובין ע"ב, כ"מ תעית כ1'. באב תשעה ערב ו( בחמישי,לכבס
 ראיתי מיה:  שוה ז"ל יקר ר' בשם הביא רם"ו סי' השלם הלקפ שבל' בעל הרג בה,הספפיק

 כל בשר אוכלין איו הספמקת, במעירה באב תשעה ערב א בה, להיות ת"ב שהל בשבתבאיטפיה
 רבות':ו מנחג איך וצ,ל טרמי קל1:'סום מרב':1 שאלת. יקר ואי כוי. ופירות בצים אם כ'עיקר,

 בשר לאכול 1-ל הגאו:יט משירין כשבת, בארר או בשבתי להיות ת.ב חל אם לי והשיבשברשי,
 שבלי בעל אבל. מררך צליות ביצים בשר לאכול העם ונהר 1( המפסקת. בסעורה אפילו ייןולשתות
 דרך אחת ביצה ת"ב ערב לאהל :1הנ הית זצ"ל יצחק רבצו והגאון הביא רס"ה ס', השלםהלקם
 וראית' 1.ל, פאסי יצחק רבבו שהגאון ומצאתי הביא :.פ ס" וכתנ.א 1.ל, להר'.ף וכוונתו ע"כ,אוהלות
 שהוא עליו שסעתי יצחק ר, והנאין ג"כ .האזרה( בשם לא הפרדת מנוף )והוא הביא ק.ם מ"בפרדם
 תסית המצות כל ה( יסדה. ב"ר 'צחק רי שאין שהביא ראיתי כ.' רש"י ובסדור כו', ביצהאוכל
 יבסדרש ,ובתלמוד עוד הביא בגמרא בטש:ה. ולשרת י( שמ, שמ בתורה, לקרות ואסיר ש( ע-א.ל'

 ועושה מערב טטפחת ושורה '"( "ובמדרש.. המלה הביא לא 'פ"ד תנית ובהרי.ף ובאגרות.בהלכית
 נם והובא Nffp' ע.ח 'ומא גמרא חושש, ואינו ע':'ו על מעבירה ולסחר נגונים כליס כטיןאותה

 השלם הלקת בשבל' יראיתי :תגאלי בקרבן w~iv1 הוקש, ואינו נ,כ יס"מ 1' מ" פ"ח יימאבהרא"ש
 ישא בבבלי חנא ובאמת כוי, חמא בר ועירא בחרא פרק בתענית בירושלטי :רססן שהביא רעשסי'
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 השרהספר62
 שעייו ובזמן י3( סותר, הכפורים ביום וכן מועהצ, ואיט עיניו על מעבירה ולסהרננובים,
 גיח דלית באג בסים,סיוצתשעה ידיו לרחוץ הוא דמ8לה,צריך המעכב בפינוףטפופות
 פים באותן וירחץ הרנת שיש-ה לאלתר במים המפה לשרות הוא יכול סחיפה,משום

 מפונפות יריו היו ואם טח,פה טשום הכי למעביד אפקור לא הכפורים וביוםשבספה,
 ספר מוציאין ולמחר איכה, קורין באב תשעה ובליל ? חושש ואינו כדרכו במיםרוחץ
 ומפפירין כיר[, ד' נדברים בנים תוליר בכי וקורין יד( המקום, את וכהרנין יג(תורה,
 ו "ם ח' ]ירםיה אסימםאסזף

 חנוכתו הלכותנסדמ
 של נר להדליק ומברך מרליק ראשון יום 3( וביתו, איש נר חטבה מצות5(
 ושעשה להדליק שתים, מברך הטרליק ואילך מכאן ושהחיינו, נסים ושעשה נ(חנוכה,
 אחת מברך והרואה[ שתים, מברך המדליק ואילך סיכן שתים, נסברך והרואהנסים

 מאשום נקיבת, בין בהול בין הפתילות ובכל השמנים נגל ומדליק ד( נסים,שעשה
 וגחוך ו( כבסמאל, ביתו פתח על להניחה מצוה הנונה ונר ס( ? לה זקוק איןדנבתה
 ונפויס ט( דתרמוראי, רנלי דכליא עד הדלקה ' וזמן ז( : לפתח הסמוך ובפפחעשרים
 ובברכת בתפילה רנסים על ומוכירין י( 1 הנט באותו היו הן שאף י( טדליקות,נמי
 אין אכל נסיג, לא אי ינ( אושפיוא בהדי בפייפי להשתתף צריך ואכסנאי י5(הטוון
 להיות Snw פבת הורש וראש ינ( מפי: צריך לא בביתא עליה דטרליקין כיוןנסיב
 הודש, ראות בשל ובאחד יום, של בענינו באחד וקורין תורות שלש סוצטויןבשבת
 אחרון נספר לעולם : י'ד[ ב' נזכרי' ושמתי רני בזכריה ומפפירין חנוכהי בשלובאהד
 אחרון תורה ספר טעין ההפפרה להיות צריך לעולם כי מפפירין אנו בו קוריןשאנו
 : המפשיר בוושקורא

הערות
 אם ע-ב ע*ו יוסא עיין החיפש משום ביה דלית באב תשעה מיהו מפת18ת שידיו טוסן ,סשרשמתי.

 ר.ה שם ברשיי וקיין ע"א, ע"ח וק-ש חושש ואינ! מדרגו רוחץ וכצשה בפיפ מלובלכ!ת .די!היו
 הל. הגאונים תשוב" בשם ירשי טה רעיב ס" השלם הלקפ שבלי ועיין אמרינאיפכא
 בתשרה סקוסו לשוות צריך שין הבש בהמה ר, סעיף תקז.* סי. או-ח בש-ע המקום. את יסשוין'נ(
 עלמא נה!נ והאידנח ע.ג ל-א מנילה בנטרא אםי8ם, אסף "**יר בניס ח!ליד בכי וטרק יה,באב.

 : אסיפם חמף ומפיר בניט חוליר כילמיקרי
 יופ ג( האורה. סט. ר-ב ט" הפרדם בם8ר הובא חנוכה והלכית ק*ב, מא שבת חנוכה. סצנת fb]כקדט

 טעי* כ.א שגת השטנים. נגל ופדליק ד( שם. נמחא נפים.  שעשה נ( עע. כ.נ שםראשך,
 הוא בשבת וגין בחול בין כי בשבה, לא אבל בחול לתקן יש בשבת, גין בחול בין שהבתומה

 א'1 כבתת קפכר שט וסיים בשגם, לא אגל בחול סדליקין אמר חסדא רג אבל הונ* ררכסיסו'א
 על להניחה סצ!ה חטמה 711 ח( שרי. בה,ל הלכך רש-י ופירש לסרה, להשתמש ומ!חר להושק
 שתוך ו( טיפין. ומוווח טשםחל חנוכה נר שיהא כדי סם וטייבו ע.א. כ.ב שבת פשמאל. בית!פתח

 ונסן ו( גפירש*י. ע-ש שס!לה אפה פעשרים לפעלה שהניחה הנוכה נר שם בנסרח !מבוארעשרת.

"pLi~n
 בתשובות יעיין הרפ!ראי, הוראת ב8'רש.' g~p ע"בי כ"א שבת דתרמודאי. רנלא דכליא ער

 עשה כ'נ *בת. בו,.  סיליקא וסי וויים ס,  1.ל. האי רב בשם רלי ביי השיבה שעריהמננס
 הסין. ובגרבת בתפלה הנפים קל !פזנירין '( היו. ר*ה שפ ב*ירש*' עיין הנם. באות! הי! הן שאףס(

 !רחש ים שפ. נמרס נסיג. לא 8י יג( ע"א. כ-נ שבת להותפף. צריך שכפסז' יקי ע,*. כ.רשבה
 ובן עריף. ויסח ארס!סי ראסרינן משום ושמה' ט*טירין(ברוי בשבת להיית ש"ל מבתחורש
 בזר יצחק רבי הדור גדולי שני נחלק! גסננצא tnRZa השונים nv~nsl וצ'ל ושן יה!דאי ר'השיב
 אביו פפ' העיד שמואל, ורבי ושטחי ברני להשפיר צוה יצחק רבי הל!., רוד בר ששעל !רייהורד:
 ביר משולם דביה שהשיב ותשובות שאלות הנבא י-* פי' ובפרדם ר,ונ כשל שספשירין לו שאמרז-ל

 , ע-ש ושסחי ברל להפפ,ר שצריך סצי:ו פסוקות גהלכות סם ג.ב והביא נחסן, ר' לאח.!4"ה
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