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 )"מ עכ"מ כ"כ מוכרם 6יט שסכרת 061 . קות ט"ל ס5רומ ריניח ז6יסור )כתמעס ר16ריית6 ריגיח נסו קסמיו ר16יס"
 : זסמזוייף הכניל :  כרסרייט  )וס זגירון כבי"ס סף 3כחמעס תורס0)
 כטל"ס כו63  רדידו  ר' .  לררך  סייכיס סרס rh  סמקרסי:ו נו ייסללס פי' 3' נ' המלכיס  נוססיך . 'רט רמוי פסיקם י6ליסטנמך

 למ"סנ6"1 נ") ולפלורס . כקורך  D~D סי6 ד' ס6יתית סער " ילריני מ"כ לסרגו ו4ס ע"נ נסס לליסה רקלל0 ס'נסס
 ק"מ ס"  סמלי6ג ברכת כסל' מ"כ מס מיכמריוטע"ס.61'כ

 ר"ת לרטת סמסורט ססרסוק
 ג' פרס מק"ט כרסכריהגלון
 טסרס ד"ס ד' הל' מת(ריומ6

 : ע"ס ג6תכרץ
 טבילה לריכין כע"ס דבלנלך

 וכינק 3פ"ת וסים .כ6רר"ג
r~h)'ממררם וס3י6 . רן4'כ סי 
 מטתי כנקי סר3 טובסותר
 מת כעץ כבטמן סכירסדינר
D~D. כ' תר"ו סי' 63"מ וכר"מ 

  מרוס עיוס"כ דטנילתמסמסרי"ל
 ממתגייר כגר  דסף סו6ססוכס
 לטבילת לרמותו ס"ל וייסר .ע"ס
 : סומ"ט נגררם מתכר6י'טמ6
 כר6מרי' h)b htDolnJנקח

 נסגסדוין 610 . ט'נטנת
 סלי דל6 הקימט סס 6ך .דכ"ס
 נלעטן הסונס נטפס oatכוס

 ממס רל"ס מבירין סחיןנפקוס
 ל"מ וס ממס ופסייך סגיסטרמס

 לרמת וסיגל . נפרס0י6גס
 לן וט"ב רז"ל . רמ0ירסרי3"6
 לסערמס"ייפי'

~sh 
 כליסור

 ט3ה5 רססי6 כטריפותסורס
 ציין ללגיטס 6כלרס:סורין
 לסטרמס מייסי' )6 דר3לןדסו6
 ניו"ר וטי' . כבמ"ת לי'וממזקי'
 ככס ל"ג ס"ק כס"ך קכ"רסי'
 לסקל תללן ל6 16 נטיסיגס 6י לתפס דניס סכסכר6"מ
 רר3ין גירס  רסס יי"שנטמין
 . ס"ס לסקל ס4' סופריםונמל
 נמזתס סיין דפס כ"כ רל"רו6ף
 נספק מקלען  ולכך ת5יסיתר

 דסיגיטס וסכך  סיגיטסנקטת
 oh  30 מספק 6ל5  גכוולסס%
 ד0"ל "ג . hp' רפט  כמזקסס6

 ט"ו מזק ק"י סי' 3לר"דכספר"מ
 מס"ת מיקר לו גרר3גךסיסרגס

 לקילר Srb" 6יסור6ו6יחהדק
lp'nD~תטגן וססיר . ע"ס h)tp) 
 ים יעם ממס מסיכ 6י 6ףססכ
 דורי כספר טי' מס"ת טיקרלו

 סי' סופרים ונרי נטייין6מח
 : ס"ת קמ"ר סי' 3יור"ר וטי' .ד'
  ממש י6י'םמ

 - קן' 160)
 סיטליס  WID( עמר תרדיוןנו
 סייוו . ט"מ כו' סיסיםמי
 כטמיס ו3חטי' . 3חוס' וס"ס נגסיון טיטמור ס"ט  סומךבסי'
 מלים 7361 מיי מקסתי סימר כו' לחס נמסר כ' סמ"ר סי'ר6ס
 נון מלמז לסמור זס כ' ו6ף וז"ל לרעת טלמי מלכד הכלל6עו

~pno
 פיסו ט"ר 6רס  מט3יריס סטטי וגס וסרטוח מלרות סכל

 וכזע כ' סכ"ו סי' חי"ר ו3ח"ס . ייסור ~or וקין שיווט"ו
 ניוחר  שמער ד6פי' מוכמ  חרריון גן רמר'מ ר6ס 3סנוי0 ס'יזוייף
 כטוח דסי' מטס ר%6 מ6י יורט 61עי . ע"ס סו6 רעתמ"מ

 ttl?)D'n פיי6 גריס ודיירי ר6ס וסנסמיס . כיסיוןביחמור

 cfnt סיס רעולותלכללך
 מנוגס כו' 5י5יח כגוןלמלותם

 3סס מייכ 6יט וסטמיטכו'
 ע) מלרך מיוחס ומןכממגיע
 וסמ15ת כו' חיכוכ מממתט0ייח0
o)tr)nס6מ'ן כגון כסס מייכ( 
 כיקור כו' מותו ופילט63)קיגו
 וגחינת לכיס ותנחומימליס
 וקכורח )כרך דייך 6ין כו'5דקס
 . יטי"ס  נסכת 6פ%סיתתייכ עפי מ") גמימתים
 ,מן נכל ריוסג ס' קירוסו6"כ
 '")  6ך .  לכרך ע"ס הסכת6פי'

 לנסוג b~h1 כיון ס'זכקיווס
 לbSD~ 6 ונתרי 6חת פטם6ל6
 ססל"ס סכ' ו6ף . יכרךיסרג
 מתוסס  ספטס כשגלל דלם"סס
 גופו הסירס su כיוךספיר
 . ס"ט שכרכס 610 וע"זלסריגם
 כננס לסיות יכול זס  כןו6ם

 דתכיכ סקרי כסגך ומייפטמים
 טתס שמרקס כפי ל% ריעי'מ"מ
 ץ  מלוס עסוג י)6 סיסרגלסיעו
 רגס וי"ל 5תת סיס רקקללו

 גס עעס 6תרויס  3רכסע11ה : וי"פ  יתרך זרוחלסקור
 כ"כ . כלתור טס קנוןסו6

 מסכלכו קל"ס סי' כק"מס3"י
 וכס"ט רט"ו סי' בנ"יוע"ס
 יוסר 15 כרכות 3' לוסונעי'
 3מג"6 וט"ב כרכות  סיףססס
 חת)יס יירכס 1"פ  יוסף,ונגרכי
 סייך Dt)O על ומכרךוסיכך
 פ"ק סרמנ,ם סיתכ מסכפין

 סגנון וסי ת"ת י"ז ס'מדרכות
 כוס נ)6  6ך . סתי' קורסספסל
 ס"3 סי' נ6ס"ט כלס"ט]ע4
 דנכם כיון ו5פסר . יפיססק"גן
  3ח0ו' . שרמי קידמי ס61עעב2 : כוס ג)6 מלקו )6 טוגס6ע1

 ס" ק"ת יפקמבכיית
 כירית ר6מר ד6ידמי כב'פ"י
 לכילת ר3סטת מכוס סו6רג"6
  כו' כליחס גסטח וכ"מ כי'תסלתך פי 'bSn רכחיכ לנרךל"מ
 )6 סמלות וככרכת רגטחךחס
 03טת רגס 6' סעס 6פףשוחי
 סף ספ)ת' סוכחח סרסועפ", . ט"ס )גרך ס"מ סמלותע0ייח

 ו0") נתקיף מד"ס h~D רקט"1 נפסהיס סת1ס' ממ"ת מק"גי"ט
 06 ר06ון 3טי3ו) נפיק ך6י ס)") 56"כ ז6י כנגס 5ריכותמלח
 יכול חחילס גירך סל6 מון מ"מ חליס נגיס רכ3ר בכך נוסיו"כ ילורע ot~no כרכת וסו וסרי . לאטלס כרכס ס"ל סגי  נייכול'כרך
 . ט"ס  ונרך 6יגו סטאר רפל כסרטו-"ס רם") ומכושר  לפרךטפסיו
 סמלות חרכת hltg  ס6ף ונרוכס מרור כשקילס כ6כילס רחלימיוס וסליי .  מנוס כספת גס מנרכס לירמי רל6 ומסוס  סמלוץטסיית 6תר  לכרך מלי  סמיות דככל rh"( וכסיר ר6י' 6עוו)סיזכר

פ"א

 לא טעסא מאי הקרש של עניים בשל ולא w~pnבשל
 אלא  אסור  ראין משמע נטי ומהכא . לי' וליח ווויי'  מצטרבי  רלמא נמי עניים של  עשירות במוים  ניות;איןע
 :  שרי להלך עוטרת אינה אי אבל לחלק העומרתצמקה
 טשל יהנה שלא צריך והנורא הנכבד השם היודעכמו

 אסי ר' השם אנא נבי בירושלמי דאסר4 .אחרים
 א"ל . לך לי' טמר ואנא איתא חטא פנחסבן לר'אטר

 דרגיל מאן טעשר אפיל דאנא א"ל לטה א"ל יכילליתאנא
 מראטר לריא"ו וקשה . כלום נש מכר לטיכל יכיל לאבי'

 דהוי פשיטא ואלישע )סו( כאלישע יהנה ליהנותהרוצה
 דורון אבל צדקה בתורת ליהנות אסור ר"ל ושמאידע

 : ריאין פירש כך שרי דלטא כבורדרך

 ר72טרנ12הוחקי
 צריכין תשובה בעלי דכל )מז( שסחה סבי כתככלז

 הטבילה אין מיהו נתן דר' כאבותטבילה
 אלא נמור צדיק ה"ה תשובה שהרהר סיד אלאמעכבת

 : עצטו לצערשצריך
 אח"כ ונורע ביין PJJW דת בעוזב שאירע מעשהכלות

 לפני מעשה ובא עצמו לבין בינו תשובהשעשה
 ונחלק בשבת כירו שהפקיד מפני היין והתירריב"א
 אלא )סח( תשובה תשובתו שאין ואסר שטשון רביעליו

 כשרות כחזקת טרפודו הסוכר בטנה כדאטרי'בפרהסיא
 ויחזיר אוחו מכירין שאין במקום שילך עד תקנה לוראין
 עד תקנה לו אין הלכך השוב בדבר ידו מתחתאבידה

 : כךשיעשה
 העכו"ם בנסיון לעמוד עצטו על מומך שאינו סיממן

 השם טקדשי כשאר קדוש נקרא עצמווהורנ
 יר'  בטעשה  הניוקין ובפרק שאול סטעשה וראי')סם(

 קירוש על  לברך חייבים השם את  םקרשיםע)ע(ה : ילחיםסאות
 דאורייתא עשה טצות יהוא כיון והנורא הנכביהשם

 :  ישראל בני בתוך ונקרשתירכתיב

 ברבתםריבי
 והקהל התורה ברכת מביך  בשוה המדראעא

 . וער לעולם המבורך ה' ברוך עונין יק
 ובכרכה )עא( עמהם עונה הוא שאף מעדיה רבינואומר

 אחר סכרך עשייתה קודם בירך שלא מצוה כלעבנ ז האשטול בספר הצבור עם אמן הוא גם עונהאחרונה
  העוה"ז 0ן ליהנות דא0ור מסעודה ברעשייתה

 אחריה ברכה והניע ואכל שעבר וניון  ברכהבלא
 העושה כל כהב בטז"ל והר"מ אירתי ואייתי הואיל)עב(
  קייטא עשייתה  שעריין טצוה היא אם  בירך ולאטצוה
 סברך במוכה וישב בציצתן ונהעטף תפילין לבשכגון
 בלא השוחט כגון הוא שעבר דבר ואם . עשייתהאחר
 ז ומנרך חוזר אינו ומעשרות חרוטה והמפרישברכה

פסק
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 63תר דג0 סרי"ף DS" לדינך מורס כפגן ם)6 טפס ט"ו סכרכס תרכס וחטיי *ומי לנוך D~S וכקיטס לכעס דיאטת כיקמ"מ
 מרסכי6ו סי6 6חת 1ד6 67 גדינו )סססעק ים סג"כ כסמ"ג סי' כיור"ר וכנ"ך . למ"כ מנרך ך6יט סגסגין כנרכח וימלס
 וסו . ט' 3ו5ט fnbt מכרךעג רגעו ט) )דייק ש וכ,ס . ט"ס ופירוסס )פרשי סרי"ף סי' סכין : ס"ס )סיפך רהיט בר' מטלר ר)"ס סי' רוקמןוליחף סםייוי (?r( 1)6 )חומרך בל"י (~hst ד6ו)יגן סרישף דעת סחוס' . ס"ס )סרמכ"ס רכינו 7ססגיס וכסכ ר3')1 ר' סכים מק"גי"ס

 סחוס' סכ' גוסגיןכסיט
 כד"ס ת"כ )"ט דףככלכוח
 כן לעסות טין ומסקוועכסך
 סכרכם 3ין סדטח מסח7סף
 דייט סם סטי כ' וככר .שכיסס
 רק מגיח )כרך גשרסססק

 וסג") ט"ס. כן )טסוס 6ין)כסמי)ס
 )וס מייק Svh 6(7 )סייחווריקקו
 כרצח 7כס)כ' . )כחחעס6ף

 רנסס סעו כ' h"np ס"ססמ51י6
 מ)מ ט) כבמנדן י6"5 ויפסמטיס
chרסקו 6יגו כמ6 )סמסין לו!ס 
 ))טקס תיכף וניסף סיכיכי

 60 למפרס ותשמע ע"תכרכס
nDU13"גע"י תיכף ט"6 7מ( 
 מסעורת סנפני 3גטיגסכרכרי
 ס4 ריס כע"ח מכ"י וכמיסקרמל
 Q~h1 . סכי מפרס פסטורקסת
 סריסת כסיחתוך ס'רויממס

 )פח מחוכרת ויגימגססכ5'פס
 סיסמות . יפרירגס וממ"כיכרך
 יעמיד . )סכ!יטס סמ1!י6כרש
 סגט"י כין סיססס מס וסנגד

 סרוסת כחהיכק סמ1!י6)כרכס
 1)כןסמ51י6

 ען-

 פח ע) פיכרך
 rh(' )היטכס וסחוס' .כ)0

 מיס ט) כרכס )גטי ח.כףךמפרמו
 . ק6י סמ,ון )כרכח6חרוניס
 )תכוף 6"5 דכר6סוגיס י")ומעיר
 כסס ס3"י וכמב"ס )כרכסגטי)ס
OD)6ספיר תכן . ט"מ רכווח 
 מחוכרח ויגיחגס 7יחתוךכחכו
 כדי יפלין)ס ולמ"כ יכרך)פח
 סמ51י6 כרכח נין 'פסיקם)6

 6' וטעס סמו64 סינרךעךש :)לכיוס
 . כולס יl')txo 165מ;

 ס"ו קס"ו סי' כרמ.6ט4
 סיתס ל"מ ס3~ט כסטםד6חר
 1Dh7 י"ס ס"ק כמג"6 וסק'מפסק
 גט)נוו 610  נונירך  פריץסונופ
  טיט. לכרך )ח,ור  י5ערךל, וססימ יישמט  ומכרך  רמיזרומסית
 יגס )ר6ס רכיך שד'וכלניח
  הלבלרך  פייסונין 5'ככטסס
 לער  5"ל נמי סיטם  קיוםססימ
  3מס3!ית 3פרמ"ג  [D~DIולהרר
 30רייס רכל רב"ט 3רזס רמ3ו%ר י ט.טס 3טטס וסנ"ל .סק"מן
  מויין  י!6 ונלך סיין וכרכם מלמם מכרכם חון מוליך כיין5ט"פ
 מגו  מטכס סי5  מודיע ול6 דל% 60 ומ"כ . מודיע קינוו3יל6
 ג"כ םיס5 ספגו כס  רמשני וי") . לתוריו  גס מתגי טרורורמסני
 ועמ"ס . קח )60'ג1 נרכס ק- רמסני מגו  (eDD1 פסתיולך

 יכו) חטו כו' יודע סי'  06 מיסו פיקר לר6ין ר"5  ורנתיעןץ : ורוס  סמ0רי"ל טל D~g ס4ס7"מ
 וגויסו סך כחנו . )6 כהו7"ס b'D עי"כ ככרסת . כנ')מור

 רפ"י וט"ב . טגימ ומכלך )מומרח דסם"ס יספק ר"י ס"ס6חר
 כססהיל סיירי מס"ס דססק וסיריסס לפרס"י רגם מססוס'דמסנוט

 )1 וגר6ס יתיס' כפרם"ירלסיס
 וע"כ . )ע)6 7ססעקגסרי"ף
 ססעק )סרי"ף רגס סי'דמסמט
 ר"ט סי' וכמג"ב ס:"ך.  3גוכלסו6
 רק 6ימ ומיסו ד0ך כתבסק"ר
 וט"ב )מומרר מכעיר ר"י)ס"ס

 דכתכ"ך ספק) וכממסיתכפרמ"ג
 נכ) וקיר) ושמירס חיקןספיר
 )ס,-י"ף 6כ) כריכול חשךסת1רס
 ס6:וירס כסליקן 6ף h5tpSגקטי'
 ו)סמכו6ר . ע"ס כ"ז)6מו
 כסרייף סוכר רכיגו דס6 )יח6ס6

 כפרם"י ךגקיט ו6ף )קוטךסכעי6
 סכטי6 סרי"ף )פי' דגס ס")ע"כ
 S~D ומ"כ מסס"י וכמ"מ)קל6

 סמ"ר.  כםח,ו סו6 הכעיף7)סרי"ף
 ומפסן מעסק )טוי; ל"מ  רזהויכין קילי . כריבוד ס:"ד רל:ס"סוג!"ם
 סי' חסיכם כסערי דהריהכרכס
 מסיהן מסתט"ס כ' סק"כר"ו
'trhורך ס6יג1 6ח; מלס!( 
  כין  סיס?  רוי PSD במכוךסוכר
 6חןה כרכס קריך )סנו!1סנרכס
 וקוקו) ספסק 7)עגין סרי .ע"ב

 . כןיכור תכ"ר 1Dh" )6סכרכס
 מלז tch' רסיתס  לפסדוח"כ
 סי' 0כר:0 53מלט  גס5ת?
 ראפר ין וב"כ . ילידתפ?סיר
  6ף סיטי  רמטכ"ל סד"כנסס"ג
 סכרכס כלנוגע שפסק כש"ג7סו'
 י5"כ . ק"ת ס"ס  רס"פוע4 טרגי nrrh שרכס ימשח5")

 רוקע סי5 סס"ס רסס? י"לפב"פ
 ססכר% כ"ג לאמר 35לסטך

 פ"5 רננ"ג כירכיםייגע סנה' כ"ג . כו' אלילן ר'  י15מרען : סתרכםומיסיו
0"13,SthK1; . סינרך ססס"ת  דכיון  
 ולרכס כלל 'hSI  קינו לסלמוכ"5
 סי"פ סי' 3מג"5 פלס .תכירו
 סטופר לספירי כסךס-ו'נ
 סמ50 ו5מרי' וסלרחסדכסיכ
  יולך ול0רפ3"6 6מר לגלסיירם
nS'tD)כיון ר6?סר . רס"ן  
......  כיוןו:?'ל כ' ס0  ושח"ייטלפי. כסני שוי  כיתי בוטןרץיי"ל

 -.י.- 1.(..-
1.1 

 ,כל pQ 0'1  לכיריךוסירסרפסקי
 ילק 3כ!דט0 יולך  6עו5חר

 כריכך ?לוגססן  דיך ל:5ורס. ט"ס כעכס כו:נפ 6073מרי'
 כ"5  סיירך  כחה"מ נכיוןשחג; ר' כהכרח Pb' סח"'וסכרת

 וסכר? 3ס?ירס גס כן וי"ל כטייס סומי 013 5מרי' ל5לטרמי
h~ltoסטומר נספירמ וס"ל .כטיס ריי וסומם נירי סכרי רככ6ימר סתיכ' כסכרם 5מי : 

 ס:,כ~ס) סו6 סרוכ-ו06
 מכרכיי

 ר16י יען ססכ) ט14
  סומרים חי רשרוש ס,כיך ל% מ"י ל"פ .  סיסבהידוס

 חש,;ר ל5"ס :ו' סרי"ף  מסכיכם lrri וסג") . סיוםקידום
 הפרונות ותגס . רכ'פ ג):1; כסוגו סק"ג[ ר"ג סי' חכו03לסטיי
  סע6 נעגין ע"נ 5"מ ;4 כיעי מע" כתיגי מין ריי  ומווסל מייין

 %וטטמ

 ואח"כ סכרך  (Oy  המוציא  רבשסברך  יא"ו-פסץר
 כבוד דרך הוא ויותר שלם אפח ברכה רטהויבוצע

 המסובין טן אהד וטעם המוציא שברך )עד( היכאע81 : הטובחר טןומצוה
 צריך שהמברך אקידושא דהוה מידי שלסיצאו
  כערות טשני אוכלין היו אם וכן שיה" איזהשימעום
 לאכול רשאי אחר כל הסכרך מככר נולם טועטיןשיין
 רתנן דהא המברך עדיין אכל שלא אע"פ הברכהאחר

 אבלין כשכולן היינו תחילה ירו פושם הוווהבוצע
 הוא רשיכרא וסכר דחטרא כסא דנקיט היכאעדץ : אתרסככר

 בדברו נהי שהכל לברך ע"מ הברכה תחילתופתח
 בפהיג ואסר 'ין שהוא נזכר העולם למלך שהניעוכיון

 פתיחתה בדעת הברכה כל סיים שאפי' דיצאפשיטא
 . יצא שהכל אטר אס שלם על דתנן יצא שהכלואטר
 תהילת ופתה הוא דהטרא וסבר דשיכרא דנקיטותיכא
 נזכר העולם למלך וכשהניע בפה"נ לסיים ע"םהכרכה
  אולי' אי בנטרא לן איבעיא שהכל ואמר שכרשהוא
 ואעיק  חתימה  אחר או פתיחתהגהר

 א"צ אצות ר;יי"י
 דנתכוין היבא אכל כלל נתכוין לא אם היםכוונה
 רב ופסק . בעיין איפשיט ולא לן מספקא בריןשלא
 דרבנן דספיקא לי' טהררינן ולא עניינן רהולאאלפס
 אלפס רב ודברי )עה( עליו חולק יוסף ורבינו .הוא
 בדיבורו וטעה הוא שיין יודע ה" אם טיהו עיקרנראין
 ת"ר בזה כיוצא וכל בפה'נ תחת העץ פרי בוראואטר
 יכול אים דבור כדי לאחר בו לחוור יטל דבורכרי

 יין שינוי הביאו שאס ז"ל [~ltwe] רכינו אטרען : בולחזור
 לשמוע פנוי הבליעה בית שאין הסעודהבתוך
 כיון שוטעין שאינן אע"פ והטטיב הטוב סברךהברכה
 עצמן כרכת ע.י שיהה אע"פ היין טזה ליהנותדסופה
  וירשו אביו מת 8"ל רהוה סירי  ברכתו ע"יולא

 והמטיב  הסיב  אברך  ולבסוף  האמת  ריין  תברךבתהילה
 אחיו שאין עסקה לא וסי . 1DV יורשין שאחעמשום
 רכינו בשם פרץ הר' הסנים וכן . הברכה בשעתעמו
 כ"א הסזון )שבברכת( ]שבתוך[ והטטיב הטוביחיאל
 יין :הן בא דאסרו אבפה'נ דהוה מירי לעצטומנרך
 פנוי הכליעה בית שאין לעצטו מברך נ"א הממןבתוך
 לפטור הצבור דמתכיונין דהיכא אלחנן רבינו ואוטר)עו(

 הרוב אס הי ביין שנתערב מבושל ביין אומר ישען : נפטרי[ אינןעצמן
 חוא הרוב ואם )עו( בפה"נ עליו טברך חי ייןהוא
 היום לקידוש ראוי ]שאינו[ שהכל עליו טנרכיןהטכושל
 ע"ג לנסך הראוי היין על אלא היום קידוש אסרשאין

 : ראוי אינו שוב המבושל מן כוה שיש וכיוןהטובח
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 : 11"פ 61' 6' כ) ט) 6ממנס נוכס מפוך יין וסיס 6ין )%ירס .ו ננץ) א מכשמ וס") י10דס )ר' 61"כובטמן[
 מכריע )6 ורניגו . סרס"ג וט) סקרן פ) ימחיס סי0 יימי דך"4פ 0סמ3הס) 6ף כמי כמכוס) מתערוכות ר3יעית ט) נך7הםיומר
 סטן ופלי מעין מס' 61כ) יין 3סחס )טע וממיס . כוס 6ין סרי מי עמו ויסי' 0יתספך סמנו0) כט) ד)6 נכיון .מסיע

 ר6י' 6ין . ספירות וט) הממיס SDI סקרן ס) דמוסס מעין מז' ד)6 6ף מנרך ספיר כפס"ד נרכס )מגין bnlnal . סי רזייית13
 ט) תוחס 7כ)6"ס ד0"ס י'") גלע )6 חי  13177 זכיון3טי)

SDr)n7SDWI~ltDD2יזמי:עג %ע"1:ינגיוך:ם :ך:ם םב2 עח ךן
 ;'2ק23י בי:י:גיייםוגן1נבגב ממי::ן:'מב:יגץג11ם3.י:2:ן ירח:"

1t)rnp ג 
 ו"ין'ן/,י,ניו%':!: "וי ל' וין D'D לילון,

";
 י',גיי

1", 
. 

 ח- מקדסין 61ין 0סכ)מנרכין
 ץ

 פרי ירא בה"נ 8י' כך
 נ'ן'-ך. ץ

 גל6ס 011 טקט ו1 קדים ;ם דאין דהיכא גאון ור"ח גקיטמן4ם',מקוסין
 י"6 7נסטיף ד6ף ר"ח ס"ס0"ע ע ונ"ל . כר'י ולא דר"י עלי' דפליט כרבנן החביב . )6 16 3ט) מכ"מ 6ירמספ")

 3מחיס 7שתס כחכ נס'"3מ"מ ושתיתן בברכותיהן ושין היבא אחריה של ברכה מרוס ע6י ))מ5ס[ לפסל061

 sSD1n)tD המ ן %:נ:ש"%נווושב%ן:יי,ז

 2 :ט בנגופם ימתבפויס: * יח2י(ג fynt-b ועי ryn ה: השז "4צלפיג . בן'(":י3 2ע:ב2נ "ונ
ohOtGl"  ן'יל לג'ין: 'ייגי"'שג :ן"4ן y,vmotnv1 .': לגון

 ן"ו. ינ' שצשזן!עגן

 היינ ראשיו לארץ שלישי מח00 כ"ג 'נרך )"תחי)ס
 ץ

2ם ממי כפמוח 6ף ך ! 1 )י.מ שניהם של שברכת
 נ%:ויי:ן' ."ג"ןג:(ך)ן:י,עןינ ל ::::ל4פי4:1!?::ג4;::; י, יני -"י )3

D~D10"ד)6 כרעי )6 כס"ס על או ז' מע על יברך לפניהן נפשות (ורא ולזה שלוש 6יגו ייק פרוט וגס . ט hw1Jrh 

 תנובות ככלל שהרי ולאקיותר נ' מעין אחת יח ס"DffD3מע)
 י"כומ:ג -": % םץין'הין"יי"ןו"'ויי ; י:"'ו":עבי" למרת )כרךפטס זוריך ., ן

 םין11 ן::% מנך:::% :(% ש lb1n)Pnwtnll::ג::צגםן:
 ,,gp :ך לי"ןן,יילךי,ןב:ץ

 1 'וי
 עופן י ון. ':ן':ם':! :ג :ע: י ב ,5 י;ין.י

 מ ן ץך
 ק ק

 ן ;::ע,מ :(יי 4גוץן4:(קי?:יגול,ץ;ו: un'e9pע:נן"ןי".ן::גינק לאבותינו שהנחלת ורחבה סובה חסדה ארץ ועל הכלכלה ועל המחיה על אמ"ה בא"י
t~PD1tyltp",,ש 'ו ו"-ין יז, 

nwl~p בני;:ן,1" לן :שןןששנ( שיע: 
 בתו ומצינו ז"ל יצחק רכינו חולקלאציו בש אבל יהי ' י וה כלל סברך אינוולכסוף :"נו"
1 

 'יי,:',יו';, יי!'" י"נ'"ן:",,1 'עיי ,::'; :יי, , 1":. -.'!ו '," ',1 ";,%:,ו":ןןןןוו'ו.'"י,
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בצלאלריקאנטימעשה4פ

 "יא שץ5פ"שאש אי 8818צש

יי~ז
 במש כך שנולדו שחין וטובה וקטועין סומין או פניהם בצורת והטשונים כושים תרואה : שהחיינו לאו ואםוהמטיב
 עולין וניצוצין אילנות וראה ניסן ביוסי לגנות היורד : האמת דיין מברך שנולדו לאחר ואם . בריות משנה ברוך סברךאסן
 הרוחות על ; אדם בני מהן ליהנות טובות ואילמת טובות בריות בו וברא בעולמו חיסר שלא העולם מלך אלהינו בא"יאוסר
 כותים שזרח דהיינו במופסקים . עולם מלא וגבורתו שכחו אמ"ה בא"י פכרך הרעמים ועל הברקים ועל בזעםשנשבו
 האל אם'ח בא"י שסברך יצחק רבינו אוטר בענן קשת הרואה : לא מופסקים כשאין אבל ופעם פעם כל עלסברך
 אשר ברקך אימר ישראל קברי הרואה : יהודה רבינו פירש וכן הברית וזוכר ובשבועהו בטאסרו וקיים בברירההנאמן
 ויודע כדץ ולהחיותכם עיניכם מבין עפר לגלות עתיד והוא ברין אחזכם ולקח תוחמים אתכם וכלכל בדין אתכםיצר
 מזה הפצילני לשלום והוציאני לשלום שתכניסני ירמי"א איטר המרחץ לבית הנכנס . המתים מהיה נא,י מלכםטפפר

 אוסף דם להקיז הנכנס : האור מזה והצילני שהוצאתני יא לפניך אני טורה אוסר יצא לבא לעתיד בזהומכיוצא
 ברור אומר דם הקיז . חנם רופא ה' אתה כרוך אתה חנם רופא כי שלטה לרפואה לי זה עסק שיהאירטי"א
 שהכנסתם אלהי ה' לפניך אני מודה אומר נכנס לשלום הזה בכרך שתכנימני ירטי"א אוטר לכרך הנכנס : חנסרופא
 : לשלום תוליכני כן שהוצאתני וכשםלשלום שתוציא4י אלהינו ה' לפנקך אני מודה אוסר יצא לשלום הזה סכרך שתוציאני ירסי"א אוסר לצאת בקשלשלום

המריח
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 95יגבצמאריקאנמ'םעשה

 מ3רכ" 6" מתמי,; סם! שם; ממיס ע"י"עט
 6סס 16 מכי טייס מ' ע"מ כמוכס ד6יח6 וכטין קומר טססופל . טפסן

 Vv מין הוא אם לו ספק שהוא דבר הטריחעפך :.,שש ': י"':צמ 1"ייג'י"זש " ~ ,:גין ד5%
 מין הוא אם או בשמים עצי בורא עליושיברך

 מיני בורא סברך בשטים עשבי בורא שיברךעשב
 ריח שנתן מברך לאכילה ריאוי דבר יאם .נשטים
 האסורות נשים ושל עטכם בשמי והטריח . בפירותטוב
 את בו ומעשנין והמונטר הכסא בית ושד מתושל

 אין מעטרין שהן עצטן בבנרים והמריח )עט(הבלים
 : עליהןסברכין

 מסוכים שהיו דהיכא ז"ל רש"י לשיטת ריא"ז %סקכ2
 לברו יושב אחד וכל )פ( הרבה אנשיםבסעודה

 אע"ג הבירו של בברכות הטוציא בברכת יוצא אחראין
 יחדיו קבועים שיהיו שצרק- וטשמיע שיטעדאיכוין

 : כן אינו חננאל רכינו ולפי'לאפילתם
 הנתלחן על מסובין חכורה בבי שהיו היכא )פא(מא

 : לכולן טברך אחד יין לפניהן והביאו ידיהןונטלו
 ששתו כוס שכל נוהנין יש העזרי אבי רבינו כהבס2נ1

 ברכת עליו טברכע וא.ן פגום אותו טהזיקיןממנו
 רבינו ובבית טטיץ אליעזר רבינו נוהג הי' וכן .המזון
 מוסיף הי' אלא לחוץ שופכו ה4 שלא ראיתי טריאבא
 אשכנז ארץ בכל נוהנים וכן . סים או יין טעטעליו

 הירו' מן וראייהו )פב( . ז"ל עכ"ל עיקר שלנווהניהוג
 : שאכלו שלשהדס"פ

 רוצה מהן ואחר לזמן שרוצה פי ה"נ בעל כתבנ2ג
 השנים מזטנין יחד שהתחילו טאחר עורלאכול

 זה שיסיים ולאחר . הזן עד שיכרך עד יפסוקוהאחד
 דווקא דהיינו לי ונראח )פג( לראש תוזר התוספותולפי' לפרשיי לך נודה לומר רוצה שפסק לטקום הוזרשפסק
 שצריך נראה אכל אבל כן אחרי פת אבל שלאהיכא

 לבסוף דלתא אע"נ טברך גדול והלכתא . הכללהתחיל
 מביאין היו שאם סעידתן הראשונים גמרו שלאוהוא

 לא ואי טצמרף אוכלים עדיין היו מעדניט מינילפניהם
 כלל לברך שלא לנשים אומר היה יצחק ורבינו .לא

 שיברכו טוב שיותר אומר והריקא * שלנו בזיטוןשיוצאות
לעצמן

 7ק)יס מסחנר מ"מסמונמרין
 1)6 130סס סיקר מריםלימו
 גס ינרך )6 )מס רקתקמי
 . עיק;' כ)6 לריח ק)'ס66סג6ס
 סרמנ"ן C"D~D )יגזל 'ס1),ס

 נחמד 16)ל סגקר6כמסוסיו
 3רכ0 חיקג1 כ)6 ושלטחפ"ח

 )גוף גכג0ין ס6'גןכסנ16ת
 6)6 ט' וחמין קרים ניסכרתי)ח
 וסגוף )סגוף סג:)סיןנרכריס
 וריח וסחי' 6כי)ס כגון מסי)נגס
 ס61 ו0וטד )גוף סגכגס דכר)מי

 . ט"מ כ~' דמי וסטז'וכ6כי)0
 הסיכ )6 דע"כ י") ספיר61"כ
 למריח 636 וסטז' (oj1)hרימ

 מרוכס rh)o7 סכ.כסמטיקל
 מכוסס טיקר מקרגו כמריח6כ)
 תו סטמס רימ טק)ט ממס6)6
 )טף סגכגס וסחי' (o)t)hמיגו
 גכג0 67יגו לרמיקס גסג6ס6)6
 סררת וע"פ . מפרך ידייגו)גוף

 דכי)ס כס6 )") סי' סוכרסרמ3";
 6ת נוגימין ד)ר"ג כס6 ע"כלכ"כ

 6וסרין וחכמים כיו"טממוגמר
 6)6 )פס )כ) טוס 47גוממס

 ר"ג נ,ורס וכורני .)מפוגקיס
 o~rhl 6)6 גפם )כ) סוסן6יגו
 ד'ה)וקו 0כר6 ]וניןמחיר

 )כ) סוס סו6 06כמ)י16ת
 )6 כס"ק ע"3 דג"6 גסס .גפה[
 וב"ס כו' )רגזיו חמין 6ךסימס

 גופו 7)כ) כחוס' יט"קמחירין
 )כ) הסוס 77כר י6סולמולס
 7)רג)יו כע"ח ]וט"מ כטי'גסס
 מדיגו 1)6 . נקיט[ 3"סמסוס
 ורק י") סלמכ"ן ו)סנרת גופו )כ) גס )סחיר 3וס ת"נ7ימ)וק
 כס6 )פק )כ) סוס 63יגו 6ף ספי )פס )6וכ) דמי 7.והרמ6'

 )כ) סוס דייט 0ע6 כרמיקס מהמ"כ נגוף וכגס ומטיכדמוגמר
 דמ"ג רכיכות מכ61ר דכסדי6 ממסגי 6ך . )כ"ט בסורגפס
 . ממגו גסגס סגוף ובין ממגו גסגית ססגכמס וכר חסיכדרים
chlסןמכ"ן גס ממיי סגוף גסגס )6 6.ך שועד )גוף גכגט( 
 כג6ס"ס וע4 . )סןיח סקוס כיוס )יחסר רמי וקהי' כלכיוסדריח

 : 51ע"ג לט"ו ס4 ריסכב"ח
 ס) ככרכית ר~מו64 נכרכת י651 6מן 6ין )נדו עסכ וכ"פ

 מדקיי") ססק' סרסכ"6 ממי' וכומסתט ')6 )6 כדיטכודגם

 ,ע%,..זו,ז".,e)o1 5 גי' "עזי ';~ב י'ו'ן,4"ן'":.י.י,;,יל.
 סרסכ"6 רק' י") 61"כ . טיס רמי כפיו מגירו וסי סגיככמיטס
 , סגיג6[ 7"ס ת"כ דמ"ז כללכות כלנ"מ ]1טS 4(oiwn ט)סו6

 מכ)) 7סו)י6 כירוס' כדהיתך די") סרסכ"6 בק' סמג"דוכמס"ס
crות"ס סטיון כרכת htllno 7גס ו)עג7'ג סמקי כמח,יח וט"מ 

 מכרך סופר נור חימד סופר כ6מ7 וסרי כייטכד יו65גכרסמ"1
 סופריס כסגיסס ו6י . ע"כ דמ"ס ככרכוח כן6יח6 י1)6וכור
 ע61 יס6 )6 ככור גס . הכירו 3גרכח 'hSt 6יגו כרישךגס

 מס מסופר 6מר (~Dt(O תקנתך )י 6'ת 607 מסופרככלכת

 ולכך 0ופריס 3סגשס גסתסג'
 6מר )קרות )כור סטרימוסו)6

 וט"מ כטטיעחו ויוזלסטופר
 דמ"ס וכלכוח סרס3"6כחיךוסי

 :51"ט
 מכורס נג' מסיו סיכךכ142

 ע"ה נס4 . ט'ממוכין
 דולח gino' דעת רכ.נוגה3
 וסכך . ט"0 ססי3ס )"מפח

 : רי"ג ס4 ועכ"י מטחוכחכ
 סייוס)מ' מן יילחמוכקבב

 . ס6כ)1 טקססד0'פ
 66 סרק 3ר6'ס סוכלסירוט)מי
 יויס רר' 60 כ' סי'דוריס
 ודפס )4 ומהקן כס6טעיס
 כוס שטס דסי' )ומר דיתסר6'ט
 )מחר ומוגו 6מר ככלי7קירוס
 וסי"ל . עכ"ד )כסיעור)ר.ט)ימו
 סס כגמרך 6מר וס דכעין6ף
 ודכית )סוכימ דרוס ג"כדף
 כוס טטוגס 6ין 3רסמ"וסמקי
 סנרן )6מר יע )סס כ6מדתגן
 כוס לוחו 6)6 סס 6ין06
h~D3מכרך מח"כ סין ע) מכרך 
 ס6 ופריך )י ומגם )"שטיס עתוי כצנרך וקלמר כמגוןע)

 )4 רטעיס ומסגי לגמוטעמו
 נר"ס ע"נ ג7)"ט Dtnk1')מס"ט הקטי ו)כ6ורס . ס"ס ט'כימ'

 סמ1)י6 כרכח נכרך 67יןוס)גה6
 מדעת משח דמוי סיחתוךקודם
 61"כ . טיס )6ט)ס הכרכסגין

 )טטימס כרכס כין ספכק סוימ"י
 6הר נכוס 16 כיויסגסיטטוס
 דומו )ומר ונוחק . 0ר6'סכת"ס

 וככל חד כסכין מחס ט0קינן )6 דמי . מסם יוחא מועםמפסק
 מספת ע"ג סי' )סי) כחכנו ככל 6ך . ספסק חסיכ ולס"סקטן
 6ין שתחיש 6ך מעורס )לולך רס61 כיון נתור ספסקיתיגו
 סיגיך )כ"ס תדיף וס6 ססלר' ))ורך כסוך (or ספ0קט) קפדיגן )6 6חד טס 6)6 )1 שין סכ6 61'כ . ט"ס גן)עסות
 ס)' סס כירוס' 67מר כטין סליו D'C1 )ס"ד גס 7י"ימתמאס

 )6חר קטנם 0סהם מגסן פרי )כרכח שככם דחסם )3"סח'
 טע'ס יאס דר' ס6כ)ו ס)סס ס"ס כיר~ס)מי כמגס .כלסמ"ג
 63פ:ר 6ף כן מכיר )כח%)ס דנם )סו ומסחט . גי' ומחקןכס6
 דמוען קס"כ ס"ס תרדכי כמקבור וכמקס 6חר גוס )מ)61)י'

 כ)6 6פי' כן) פגום כלוגו סוי "ן 6ו מיס 7סוססת מסמעסט"ע
 כבהימס דיירי ob"1 61"כ . ט"ס 6חר טס )ספיג pntvכמקוס
 ספ0ק מסוס )כחמי)ס כן )עסית ס3רPh 6 6חר נכוס 16טדיס
 כין מככר ימחץ hsn )וס דמייסי' כמו )קתל כרכסכין

 : )6;עסנרכס
 p"ust . כו' לח"כ פס h(S ס)6 סיכל דוקק דכיינו וג")כ32

 וייפסק גג' פסוקכם 7מהמעס 6כעהו ט) 06 )לח"י7ס6
 יהין ככ6ר 7סוי ד6מ"ג לרעתו ט) כ"ס ספכק )מקוסלמזור
 ו)סהו0' . דמיו כרכות עי' מגורס מחחי) ימיר ס6ל67)יכי'

1עמ:%1בצנ4"(י:"1
i'hD
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 ועי' . ו' סר ס") יכוןס גר' יטקכ רר' י") ק"ג 61"כ . ע"פ כסדר סרורות כסרר )ע"ס וסג") . ט"מ שטוף דייט גלוןס6י
 כו' כרכי כמלן פ' דף שכמוס ג16ן ס6י רכ )לע"גכג16מס
 ד6מ;- רסכ"ג ד6יכ6ניון אומרים יש ירק אכל וא' רנן שאכלי וט' :לעצמן מלך גבן גממון ר3 דמר3רי'

t~rnD 
 מן סמם "נסורק

~ffi 
~ffs:-;מ 

 3סעס"מ ]ועי' עתיד כרכיםכו' על והנכנס . מצטרף שאינו אומרים דיששמצטרף
 סם ומיין . תכ"7 ס"מהכי . אלהינו הוא ברוך יאסר י' הם ואס . ועד עולם תאיר חרירך לב כן גלון ס5ר רכליען כיד ועף ס'[ ס)כס מיו"טע"נ שמו ומבורך ברוך יאמר שאכלנו נכרך ושסע המברכים כפין כקיץ וסם . מרמ"אעד
 : כ' ס)כס דורכותפ"א רבינו בשם כתב יהורה ורבינו . אחן אחריהם יענה הוא מוו נ6ק ס6י רכ פסייומטלר וכיןוס)מי ר"0 בסי' כסגסדרין משלו שאכלנו ברוך עינין שהמזטנין בשעה באואם . ש"ס חסג"ו ו"6 סיח ט'נ16ן
 נס"6 דפנת ס"ק גןתנן פ4ז פסק נם בי': שלא אף אבלים ברכת דמברכין יצחק סר6"ק סס,כיר הרה"ג י")61"כ
 סזטנין שאין יצהק רבינו סרעכ"6 השיזכיר סס[ מלל"י]ת"כ

 ומתפלליי
 ס)) וכיח גו' סורין 6ין שיביא עי מקטן

 יצהק ורבית מ"ת : בידו חומו יש ואר" שערותשתי : !ניגסוסרי
מסיריי
 ד6מר כס6 דככס רס"קסר6"ס וכל : כלל הסעודה תוך הטים על מברכין היולא ,ס . ט' וינניסס פטמים ג'13ופ סכ' כעין י") )ג6ורס .

 ומותל פטום דליס6 ככ6מס"ס בברכת חוץ מוציא שיצא אע"פ כולןהברכות סי' 3ס'ע כר.מכו6ל7)ה
 מגק% חתן )6 עור )סגי נסס רבינו וכתב . אחרים מוציא שיצא אע"פ הצוה של זיייס סמנרר ~ווקףכנה 1sh1 6ף סכת ליסור מ5ד סייגו באצה פסת בליל ושעושין קדוש של ואותה והיעהלהם : כמגה וב"ס סס"6קס"ה

nuwtrn7פ"ו )סי"וכס16מו)ק)כ6ורסק' )מי סכי . ע"ס )011 עיירי )6 תוך המעודה מחמת שלא הבאים דברים כי יהודה . )כרכס פכעמח m7YDn מ)ך מתירין ס)) דכית )~מר ס . תאנים כנון הפת את בו ללפת דרך שאין 
1nbsככיח )סו שיח ט3ח ליסור בדכת קודם הסעורה לאחר ברכה מעונים אין וענבים נרכס ס) גוס )75וקי רכי 
 . כליס סניחח ליסור סמקי נבית שאוכלות וחבורות , בלבד לפניהם אם כי המזון 6חס וסוכיס מ' 16 טותס6תס
 )6 מכח דטרכ ליסור ונזור טצטרפין אינו לאו ואם מצטרפיו זו את 11 ורואות אחד מסוס זסומס ג' sffs~t .טע)

 ן)"ס ס") ורי6"1 וע"כ שירי ש"ש שם יש ואם לעצמן ואלו לעצבן אלו וסזסנין סע) 6מרוגיס סוס סע)סכרכם
 חייו סיס כ) מותר )מיתגי אע"פ חתנים בבית יצחק רבינו אומר וכן : מצרפן 11)פ . )כרך כרסמ"1ממכרך
 נ' 7' כסכם וכדמכמע וייסור טצרפן שמש יש אם חופה במקום אלא מברכים שאין י3ר t11UDS ס" 7)76גימ6
 : 3ג6 כתמ"ס ע"6 : חופה במקום נחשב והכל )סי"מ גס . כי7יס ממסתרך)מ

 קילס. כף נטווח יקנוס פח ואין הכלי כח עם ידים ברחיצת האדם כח צריך כנדך סחיט כ"7 טילתי מנוסס7ד5ר
 דמכם ד6ע"ג סריך",וכ' ידיו על לשפוך וצריך בכלי ידיםטטבילין פסק )6 וסרי . מונת פכיקרב
 וסול . כו' סגי מהמט )6 סנמ' וכשטובל הנטילה אחר וינביהם פעמים שלשה )פד( 51מן וגדשה תלת סו)חגומט)

hn'hllrffts h'fn . לאט חסו . . 
 hD'1D1 ים") ךמקמע רס"גס" צדק מלכי בן יצחק ורבי ממיץ אליעזר הר' פירש כנךץ שם גטי וכוהלי . )מ,כמקר3 ככ"י תמ"ס . מ"כ ךכ"1מכרכות : ידים שטיפת על או ידים טבילת על יברך

 כתסי)ס גוק3)ס מעסם ססו6גר אלו קדושים והייתם ראשיגים סים אלו והתקדשתם סחרחר כפס"נ מכרכתסקס סולקם ע"י נטעות פכחקנוח מדתניא היא וראייתן ברכה צריכין אחרוניםשמים נמיין סס וכשס' .6ש-יגיס
 גרמם 1)י . נ7ריסס ע'1וענו"ס ברכה צריך שאין כתב נאון יהודאי ורב . אחרונים מים 67"5 כע"ד יסכר וא'3רסמ"ו
 סטמוח ע) וו נוטפס ג"כמו:ימ . קרושים סוהייתם ופרישות קדושה משום לרחוץ צריך 6מרוניס O'D1 תשףקוייתיט 6יגו )ר וסולקת 6הרסילוק מלח ככנת במקום שלא דאפי' משמע הברחתא מן מ"מ 6כ) . 7כרכתhD)b 6שרך
 רפס ch סנוגמס מסרגרס6 רחיצת על מברך מזוהמות ידיו היו דאם באנדה ומצאתי וכמיס לרס"מ דץ7ס )'ט5%לץ
 כירו סריות ססכח עליו)ק3) בהכי נטי הברייתא ושמא מברך אינו לאו ואם ירים 3דמ"כ 6101 ככרכום. 7כ'מלניט
b~uסוף רס.6 סי' כלמ"קכמיוקר צריכות הכי ומשוס מזוהמות ידיו והיו כען מי.רי 61"כ פרכס )גערי תיכף 
 (or מקוס ריס וכיון כ'סעי דידית המברך ודוקא )פה( הראב'ר רעת וכן ברכה סחכי)נרכח ~רומס סיםכרכת
 קנזס סוי כלעוס ק)6)כחחי)ס ופי' . לא המסובין שאר אבל לברכה פסולות טזוהסות כ6ימ יטקכ כיסוטס וטף .יגלוון

 ניון סי' סכטטוח נטיס7נו6; דבר כל סיקרי סטהם דדבר הפרש-ם ויש .בידים n~DD . כמדם OP 14 סיפו טעות ח"י וס כסס ססו6 6ף שממתרך לה דבר כל מיקרי מזוהם דדבר הראב"ד : ודו"ק iffpסי
 ס)6 )גחמי)ס ),ס מקוסדיס שקרבה בהמה בעלמא כדאמר מזבח לנכי קרבשאינו וכמס סיס כסגסדרקסר6"ס

 :חית ומספיקך י") גס .כטעות ליחול דצריך נטי ומצאתי . זוהמתה פסקה בזבחלנבי למרי )סלדתי ז' עד יסוךס6"ל
 סטטס כסי0נרר 6ף .)קכ)ס : בברכות מיכת לכן . המען ברכתקודם כגר~ןדעי וסככתך כף י"1טן

וסע ובחוץ מעומד עליה סברך בהדושה לבנה הרואהכ1ד

 יברך ואשון יוםעליה בירך לא ואם , לתחום הוין טהקניל הלך כאילו וחף סי' למעלה תחומין יש דשמא פובים וימים שבתותבלילי
 )פ"

 ; פגימתה שתתמלא בחדש יו יום עד

 שבתרצי
 קבועה מלאכה רוקא היינו ולמעלה ויו"טבהמנהה בעזש מלאכה לעשות שנהנו נקום בפ' יאסר שא ישע פמקפז

 : מתירין וב"ח מבע"י שישורו כדי אלא וכרשינין וסטמנין ריו שורין אין כש"א דשבת פ"ק נרתנן )פז( שריא וראי ההיאעלי'
 Dyn יכסבורין הי' ההגיגן יעם הי' ע"ש אחת פעם י"ל יקדמינים אביתיני בימי הי, ~nwv גאיו י8 שי יב כתבפח

 ולעשות להדליק שאסורים הנרות שהדליקו שאות; ואמרו הדור לחכמי ושאלו להכבות הנרות והתחילו ביוםשהות

יי4 1לנ
 ק

 אין הכי משסע לא הנברא דמכח דאע"ג ריא'; וכתב . קבלה הוי בטעות דקבלה )פח( מהבא משמע . אחר נרלהדליק
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 קטטות ממסח זרק וקומר ט5ש ע) *ון מ4 )6 גטנמווסו6
 6יסול ירגור סם ך6ין כען ספק נסכי) מקנ) סי' ע6נהג)
 )ר"7 כקיל ד36יי זסנמ' כגירון 6כ) . ר(ספק מממח 11נקנוס
 סמסגס ס0כר מתמת 3ט"ס ט3ח 0) סס0ס)) )6מר 40)ככרויי
 מסנר וכיון . רסני בסי'ועף

 קורס ק"מ קרhWDD 6כלרכס
 )0פע0 נ16)0 )רושמיךמי

 7רכ מס יונס כר' !טו'נטרכיח
 קלס טכס כטרכ מכס 0)5)י

 יניקת וכנחר מממסמקיעת
סכוככיס

~hlf 
 כעונ0ס ק"מ

olamיום מכעור 0נח )קכ) גדי 
 ג16)ס )סמכת מקק סי')6
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 ט"3 וק"ו כמ"ק ומנס . מ"ט  לווסי' סלכם נפרכס וסוט5ררב
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 ו שאני חשוב אדם ועוד )צג( נדול תכשיט שהוא יהבשל
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 מחירו 67'ן כיון  6ך . מרוכסל6סס
 הככד )טסיל לק )כ"טמסוע
 מ"ע 7)16 הככד טמיר)6יגו' 6ף ממגו מעמיו )מוס )ר"גס")
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 כפלפול ופס ימרס סמ6 מכוס (i1Dh רפח' נהירה 60 המזירל6
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 )ריל'פ ג") גרי ומנכד , כן יפרס סר'פ ונס י") Y'hl . '"גכאגס
  סהיקס 03 סייך ד)ohw~ 6 6ף לפוקח כ) למסרו לכמודי"ג
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 בדקו) דח)ינסכו6 3מיךי רק1017
 ננירסת 7מ)'6 כעזי 1)6סךעח
 יירט ססומע הין סכריימ6תוסמ

 : ססמע כעסיותר
 כס 0י6 ע)6נס 6כ הליצז

 יו"ט 0)' 63"1 כ"כ .ס%עס
 י"ג סי' ס3ת וכסל'  ;)"מס"

 י"ס ע"6 ייצ  נכעסוכסתוס'
  ה6"1 )חון . סס 3כי5ססגכוליס בסופי D~nD וחמתת . ערםס"נ

 כ)  5ויך נס סליודס61ס
 סחורם מן משתלח 6ע'פ כסן 1ט651 36גיס כ0ת6ססיקר
 607עח )ית6 601 . ע"ס סופרים מיכרי לסול מתוך יריע)

 גרפס לכיגו ומד' . כ0חוספוק דמעתו (r~htlt רכינוכס"ט
 מיס )ורך כשניגס 6ף כיו"ט מרחרח 06507 ולמכנס7)0ר'"ף

 %ול[ עילכגן זנ%טס תיב"מ סי' 0נ"י ס סכע ע6נגיטחון
 ונכרכי . מייננן יו טכוס ופניי סו)6ס מוסר  ימל% ע"יגס
 לשר5ל ולסור סמחכר עט'ט מסריק"ס ק' 0כי6 תקי"מ סי'יוסף
 כסרמכ"ס PDD וסמחכר כססום' רוסו .  עט"ס וסביל)ס~י5
 . ע"; מדרכגן לסיר רלכ"ע כסכ סנ"י ו60 תי' 06רן וניריכתנ
 רעסעע רבע, סמחכר ד' טס ר3יגו ד' לר.ס11ס ולסערומנ"ל
 FD ד0יחר h)tua מחרי יטרלל פן מצחר דל0רמכ"סמרכילו

Ott)D1"6וסעחכר לוס יורט כשממבר אפשר ווט רוסק 3יס לרי 
 לכיוס p~p וכיר"ם . מדגדגן לסור כ,0 וד"ס צומק כשגועמלי
 ~,,gff טחי ע"י )כוון ד)ס)וח מ60"ו סנים ונפגמי" כ' )'וס"

 לסור *סרבל לפסתו  טיהור זמS~w1 0 )מ6י )מס יורט ו6ימחרי
לומר

~"DDS' 
 ד16ריס6 כליסורי כ"ס  דרננן  נ5יסורי 6פי' לטסותו

 03סיתר מסית ב"ג סי' סגת סל' r'h1 ושלס . ט"; ספי מסלסי
 3ס" ועכו6ר זככות מנות 0וי 61"כ ר5יריית5. רל"לר"סלרירן
 סי' ככ"י וע" מרכס ))ורך 16 מקס כמקוס במותר 0' סע"ל"ו
 ל6 ד"ס  t)pD 61"כ . ור6נ"ס ורמ3.ס פ0ג6וגיס מוסכם סוסל"ו
 : מט"מ ע9 גס ר6סור 6פסר ד"ס מפיי ;ל6 וכקמת . מ,0גרפ
 4 לצמר 5ין ו6ס"0 )ר"ס  QnD  לטסות hSh ל"מ  רמככסובךץ

 ולכ5ורס . ע"ס מ0רמכ"ן רמעס ר"6 ס"פ ער"ן כ"כ .ככס
 כמטוכס רמחייכ כר"י h'tp1 דס3ח סג"מ rbl' לרמותים

ם6לל"ג

 רע שריחו לאיש דסותר החרוטה ספר בעל כתבצר
 ריא"ז ופ" )צי( בשבה בפיו בפלפוללצאת

 דוקא פירש אפרים בר' אברהם והר' בשבת אפ"דנוהנו
 : לא לא ואי שנת טערב נחנואם

 העכו"ם הבש שאם מריננתנשבורק ברך הר פסקצה
 בו לקרות הישראל אסור נשבה לישראלכתב

 ורבינו הרטטות בשטרי יקרא שטא וטעטא רשיי פ"וכן
 בו דלעיין )צה( וי"א . בתוספות וכן טתיר העזריאבי
 לטלפלו סוהר והנט . עלמא לכולי מותר קריאהבלא

 היין והוא . נם הלכות מטנו ללמור שראויבשבת
 לבד צלוהיהש פי על לצור הראויין הקלפיםלכל

 : לכתיבההמוקצה
 בשר אדם יסלח שלא טסיץ אליעזר הרבי כתבצו

 רתניא יו"ט צורך אינו אם ה"מ בשבתואוכלין
 שרצים ח' ובפ' החלבים את סולחין אין דכיצהבצ'ק
 משם" יהודה רב )צ0 כשצת וביצה צנון טולחיןאין

 לן דקיימא ואע'נ סותר וביצה אסור צנון אסרדאביי
 הוי דלא טבשל טשום סהייב לא כרותח הוא הרימלוח
 : שרי וטיכלי מימלח אבל ומינח סימלת ודוקא אורתוהדת
 עכו"ם ע"י לעכו"ם לשלוח מסוחר ריא"ז פסקצו

 דרכי משום גו שיש הדחק ע"י ביו"ט וכישבשבת
 עירוב יש דקיי"ל ניורט אסור ישראל ע"י אבל .שלום

 שחיטה כמו היא טלאכח אב והרי )צז( ליו"טוהוצאה
 ורב . חעכו'ם בשביל לעשות שאסיר ובישולאפייה
 צריך תחומין לעירובי דדוקא פסקו במזיל והריםאלפם
 דהוצאה ופסק לא הוצאת עירוב אבל ביו"טלערב
 מאבנים חוץ טצוה צורך כשאינה אף ביו"טטוהרת
 1 והוצאה בעירוב כשבת רדינו פסקו ויוח'כ . בהםתיוצא

 איסורא ל"ש שטת לעכו"ם אסירה דאטרי האצח
 לא טבוי דהא דרבנן באיסורא ול"שדאורייתא

 לעטות אלא וצי לא רסכבה  )צח( טררבנן אלאאסור
פחם
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 %89בל"לרקאנמיאש

 כר"י %קמי ים ככס 61S~hין
 סר"ן טכ' כעין י") כר"םמסמ'
 )ש"ג )ומר פסז6 נמקוסtsh רננן מסרי דמס"ס מכיתפ'

 זכית ניכף ז%מ מסוסוככוח
 טויך סף61ם

~p'b 
 כסור סי'

l'hln~Dצן :ג "% 
 מכינף )מעף 6'6 מס"ט61"כ
 סי' רט"6 וכתסו' . טטס)ט6ר
 דק"ג נשכח סר"ן SD סק'י"ג

 ופרס"' טכוס )צו"ג67מירס
 ס% דעו"ג t)nDD' סמע"לכנר
 כין )חקק ים 60 1)סר"ן .הכנוח
 סוע)יס ד)כטר )60טנוי

 . ט"מ וסיס[ מד"סמעמק"ק
 O"P ס" מנח ס)' r~hw1וסג")
 ז ל6" גמי סט6 כ"ס*ח

11Dh1Dע"י פולריס )טכס afflD 

 6סמכח11Dh 6 ליטלודזרנו' סרי מס"ס סוטרים ותסכור6ט"ג
 דמו י") 61"כ . טיםסי6

 ט'6 דכ"נ נט"ו נתום'7מסמע
 כגסתך 67סמכת6 תיפוקמד"ס
 מעיר onino מן)פסוק

hp)n~bDמנכרי )פסוק 7גסמוך 
 ך6סמכת6 י") 0"ג : ע"סקנזס
 ס)6 לרכון מן ממיר7ן"ק
 61"כ . 1דק ט)קרeb 6"נסמך
 מומר סוס )מס"ס 7מסיכי")

 ט6יגו נקי6ין סכ) ס6ין מרי7כיכוי
 )סמומר . )קו6 גסמך וזיע5)"ב

 ע) 7גסמך פוע)יס7סכירח
 )סמו 6ך . קכ)ס דדכריקר6
 ככינף שתיגס סנוטן ))מוז6ין
 מטירוכין ע)ח . פוט)'סושטרח מכינוי . )קר6 כ)) גסמטע6
r~D1כיחש סגו ממימ' גיוף נ3י 
 7קכ"6 3סכח סיצס'ססכי16
 h)o] לנעו ספניה מסמס61
 : ז6סור 0סכוחין )כ) מוכחורשי
 )פון . כן טסית )6 מזוטצט

n~ODס6ס עסיס )6 שמס 
 וסג") . ע"ס סעכרסנשח
 . n~OD )טון לכיע קיגס7גטנס
 0מס ט"ו ס" יוסף37כרכי
 37סר)יק כחכי כ) כס'מיסגינו
 גנת סרב כסס וכחכ ממגו )'סגות )יסרת) תסור מעטומש"ג
 גסגס יטרק) גוף סטין כנכר רק הסק) סחין לסרן וסיןורךיס
1)DD

 ל~
 קךמס ותמיסהס . טיס TDtn וממו"נ ו6ם גר ים מככר

 n~oo ט) 3קועי' וגס5ר כ"ס 6ות פ"0 סי' שכח כס)'0רי6"ן
 טסיח )6 )מס לקון )י' דמסמטוב"ק

~bO 
 מטיחו תמלח ט) .

6(1SD ססוספס . Ois1 וכחג רטן טיגס DI7D 6( כן טסית 
 סיקר% גוף ק6ין נ16פן מהשכות 3ס6רי ספיר )6וק% יסונס

 : ממח)סיס
 3ס' טסגיגו 6ף י") )ג6ורס . )6 61ור%ת6 נ6יסור6 %)מ
 ימות ('Sh1D יסור מטקט 0עו'ג סור 37סך)יק כחני כ)-ו
 ד'סר6) מטס ))ורך מע)מו flDa ססד)יק כממוכח מ"מ .ממגו
 רקכ"כ כסכת סשס' 607 י %שד מותר 'ho וגד~מס %מורכמו

 *סגומ )* דיוח וכיק . D"D )סג6ש מחטין טסט"גr~e' משקעי 6' י96' ג") גס.
 סיסר% גי גסה )"חאגו
 כשבסס וסרי 0עו"גאטטם
 . ולקם כ3ט3ה מטרשסעו"ג
 מלס ד6מר" )ר,לטכ'6 תו6ך
 פסדי גוש' נמססמ qh )מ"ג)16
 נגדרים שחיווטו כדמסעטמ15ס
 . שפר ס' ריק מלס"מ וט"זע"ו
 7כמתסגי דם.) מס סר"ן36)
 . ~(oh חסיכ סמלוס כסויגופ"
 מסיס סלול דסק יצויח)'ס6
 :%מך ערי מוחו נ70י גוו'מחא
 צחקק ט' 1S1D 0) 3מעקא
 סי' כס"מ . מקרקע מןי

 ס6כגיס )מסו) 6יח6 מ"כלמ'ד
 טון הסול עו"ד כנית6ף

 ו610 . סו6 מחוסלדוקרך
 7"ס ט"ב דכ"6 לט"ומסתוס'
 )טסות דליהו כרסכ"6ופסקי' סייגי כש"ג ר3מנצכר סכי6ריס6
 לסור )רכין גס עגמוסכגין

 וניעמס ס"ת. 610 יסר6גדכלסות
 כגון טיב כלמוח )קרקעמענר מוקי רכעו[ "0כי6ו קינגס"

 דינרך ופירות דט"גדסקרקע
 ממט נממונל עמ') ו)ןכריו .ט"ס
 S~tb . ט'3 כרתוח דשר6)כגק

 נכית טלי ממוכל %3לך0407
 %קט זמי6ט וסטז' .טו"ב
 דיסר6) ופירוח דטו"גמקרקע ס" נכנר י6י מטס י")3כס"נ
 )6ו ז"פ 6י 6ף יסיף)כככיח סוי )יטלל) 7סיוךספירות דט"י )לסור ללוי )גמרייפקוס מידי ססח6 3ס סיטסס6ף

 מסחכם דסיסל6) כיוןכקסג"ן
 גר6ס סירותיו נסכי)03

 ר13ן ehl" דיסר6)דסמ)6כס
 תמיט (orn ו6י . ד6סורמודו

olh5noקישקס דטו"ג כקרקע 
 Sh1D'1 סיקל ספירוס טנור03

 כממוסר 6ף )כ"ע דורי6ססר
 יסרק) סס עדיין גקר6 ד)6כיון
Osu'כססתחע 7דוק6 מסס"יתסוכם סטערי עלט רמ"ד רכסי 

 סתתי4 כ)6 מסד"כ יר6וסו 16)י 0טו"ג ככיח ס6כג'סלסיחת 6ף ולכן כניחו סנגין0יקר6)שהתנות
 כקרטע מקם מחוכר 3מ)6כח י") וסיג . ע"ס כמשכם כ%טךיין
 ס:*א%א . וזיקתך 6ח כנס )ע"ג )ומר )קו6) מותוקכ : מסיקתכן 7)6 כ' סס לקע"ת 6ך . דימל6) לירות מכורדעו"ג

 כ' 5' ך'כנ"מ
 לטכילסי  וסלי"

 (נש6 סכותי ומרכס

 ומקמע מלפכחך סטי יטפס 1)6 כו' יעססתנר(סמ)6כס6)6
 מ)6כק ע) 1)6 מלפכחך 17קDDC~7 6 סגימיק"י גתכיןדה"י
 סי' כירטס יקיט )6 דלק וי") . כס7י6 ת:י6 )6 6נ)סטי
 סמכי)ת6 נקיט י)6 סיון סמכע60 כסס וס רכיו[ נססכי16וע"כ

 י"מגס p"D' ק"ו ס" סמנתן .כ"כ רן )ססכיר )" 7על'ז : ססיתרכס7י6
מסג"מ

 ראייה ועוד . כבה לו איסרים אין ואפיה שטעון לר'פחם
 אמירת הוהר דלא חמימיה דאישתפקך ינוקאטהריא
 כתב ובה"נ . בחצר ואפילו מצוה לדבר אלאלעכרם
 ססנע שחקו ולא וכמון איספלנית הביאו לאדאם
 ולדברי חטין טים לו לההם ואף עכו"ם ע"י לעשותוסותר
 מילה לצורך אפי' לעכו"ם אסירה שרינן לא ור"יר"ת
 איסיר עושה יהא לא ישראל יעשהו שאם כדבראלא
 כרמלית דרך איזטל להביא כתן סופרים פרברי אםכי

 ש5ת רחש נופה שהיא מילה דדוקא יהודה רבינוופסק
 להביא אף אחרת במצוה ולא לעכו"ם אמירההתירו
 יוזדח כר' פסק סטייל אליעזר והר' כרמלית דרךספר

 : לנופה צריכה  שאינהבמלאבח
 אסור רטיזה כך שבות לעכו"ם שאמירת כשם2בם

 אדם ראוסר קרחה בן יהושע כר' לן דקיימאוהא
 יודעים ושניהם לערב עמי שתעסור הנראהלחבירו
 לצורך רטיזה הויא התם בבעולתו להשכירושמזכירו
 אסירא ודאי בשבת טלאכה לעשות אבל שבתמוצאי
 שיעשה כדי שבת טערב לעכו"ם ואפירח .רמיזה
 טדוע )צט( לוסר התיר אבל התרומת בספר אסרבשבת
 ו הבאח לשבת שירניש ואענף כן עשיתלא
 מצוה בסקופ הותרה לעב"ם אסירה דאסר האק
 ראישתפיך יטקא וההוא כי דרבנן באיסורא ה"מו

 : לא דאורייתא באיסורא גבל )ק(חטימיה
 וביה כו' לעברן עורות נותנין אין בש"א דשבתי פ"ק דאטרינן דהא מטיץ אליעזר הרבי פסקקא
 הישראל לו נתן דאם דטשמע השמש עםמהירין
 של בכיחו )קא( דוקא חיינו שרי שבת טערבהמלאכה
 הקרקע מן ובתלוש יום בשכיר לא ובקיבולתעכסם
 שהיו עכו"ם אומנים דשנת בפיק בירושלמידאסר
 א"ר טותר בבתיהם אסור בביהו ישיאל עםעושים
 . אסור בשכיר אבל בקיבולת בד"א אלעזר בןשפעק
 בעיר אסור במחובר אבל הקרקע מן בתלושבד"א
 בין כך ובין כך בין מהו . טותר כך ובין כך כיןאחרת
 בלשון פי' בקיבולת בק בשכיר בין בטהובר ביןבתלוש
 ובלבד מחוכר בין תלוש בין אילא ר' פ" קאמרבעיא

 ובאבל בשבת אחא ר' בשם ביסנא בן ר"שבקיבולת
 : שפעק כר' הללהוכעכו"ם

 שבא עכו"ם דאמר דהא טטיץ אליעזר הר' פסקקב2
 ישראל דליקת דוקא ככה לו אומרים איןלבכות
 ישראל  שיאין עכו"ם דליקת אבל מכיבוייו נהנהשהישראל

 כבה לעכו"ם לוטר לישראל טותר )קב( טכיבוייונהנה
 : דליקתךאת

 בקש ובשבת שתלה דחולה שסריה הרבלשכתב
 רץ להש5יר לף דשרי )קנ( אוהבו אחרלשלוח

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



בצלאלרהקאנמ'נעשה20

 f'D ספסר 7כ6י שכריווניגמע
 67ורחה6 סגת )מקו)כסי5ערך
 סי' ש"ח כת"ס סו63מ,כ"
 3סכח מטכ"מ קוגין דליןקנו"0
 (nteo מקנין קנין כס6"5רק

SDI(6ין כסגריך 6כ 
 קוניי

 3סנ0
 סטורו 7)6 זסוכר סמ"סוכא'

 6ט"פ 3ט)מ6 7יכור6 6)6)ככ"מ

כמגועי
 )יכר 6יגו Drtn מקוס

 hllD'h דעכיך עסו ועודכ"כ
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 מסקיי

qh 6(כו סעגכ כ 
 רס"ר ונסרג . כ"3 כ% סכת ס' 6רס וניסמא פ"נ סי'וטנק . )כ4ך יסך מגקס ס0ו5 ידיו נו כקיעכ מיס ת"י ימה כמויןיו
 ח )כוסו כין ככס מזמדכ מככם אכן זנן גספ"1 סוכימדכי5ס
 5)1*ם ו0% %5 יק %ס גונך ת"כ דר4."פ נסנס67מר דועכי כמז מסח פכ"נ נסעס"מ . כינוסו וסו דסר,,תוrp : ע"ס ככמור כן )ככס דגוכ) )כן "ן 0מ)כ כמ"כ ופ"סמק

 ומגס . משם מייל .)מיס סודר ירק ד6מר 6דל% 0ו)קנמסמו0
r~hot'ג'ט ס" סכח ס rDnn כ0מסמרמ כגונך )תצעירי דמפכס 
 למיס לעיירי )1לנ6 פרן 6יט Yh1 . )סגמט %"פ לימד הין0מיס

לשד

 שמרין שבפט ורבינו יצחק ורבינו בשבת העטתםי טן דשיכרין הת( במז"ל ביר"ם חננאל רבינו פפקקיש
 1 סטנו שובחן היוטח פשוח בפחחעואפי'
 רוצה הוא אם אבל להשכיר רוצה אדון בפאיןי ח"ם )קט( ולקיטו ושכירו מאשתו לשכור מפרען "אקפל

 דשרינן היכא ונם . טטנו אלא שוכרין איןלהשכיר
 דאסר חצר באותו עמהם שרר כען חוט מאשוםלשכור
 חצרות שני כען עליהן אוצר אינו אם אביעלייהו
 אם שמערבין ביניה0 ופורח לדה"י או למכויהרתוחים
 בהא לעצטה טותר הו לעצמה סותר זו לאו ואטרוצין

 אין טשקין דשאר במים אלא שייכא לאוההיא ליבע פשום אחת יש סחיטה ענייני דב' ר"תהפסק : טטש טטנו שישכרו עד שרינןלא
 ואחת וליכלוך וחעתא ריהא יש שעדיין ליבקבהם
 דחזינן מח וכל וענבים זחים סוחט כמן דש טשוםשהיא
 אין %כך דש  משום הינו משקק כשאי יורטתדשייך
 דישא אכל )קי( דטלבן בטים אלא בבני אסורהסחיטת
 כתב טמיץ אליעזר ותר', לאיבוד אזיל זמ שייךלא

 בבום אלא נאסר לא במשקין בנד רשרייתדאע'נ
 אפי' שייך סחיטה איסור אפנה D"P1 בפיסןכדאמרינן

 טרק בו שנבלע דבשה סטק איישו הי כעזא : טוסנע בסה בפ' כדאטרי' טשקיןבשאר
ow)היוצא טשקח לצורך יסחוט שלא יזהר 

 בפיו ומחזיר ביין פת שורת או בסרק בשר והנותןטטע
 בפיו הטוצץ שכן וכל )קיא( טחטאת לו חוששיןוטוצץ
 נעורת לו שיש ברזא וכן . בהן וכיוצא מענניםטשקה
 שבו היין מן הנעיית יסחומ שלא יזהר בולעוהנעורת
 סוחטין דתנן . מותר לו צריך אינו אם אכללהוצבנו
 שבת מוצאי לצורך לא אגל השבת לצורך בשבתכבשין
 תחת כלי יש שאם הברזא למימי שא"צ שיראהוצריך

 נצוצות שיש שטי טוורטישא אליעזר הג' כתבקינן : היצאין לטשקין שא"צ להראות יסירמהנעורת
 ע"נ סים ליחן שאסור ככנסיו על רגליםטו
 ויקנח ידיו יפול יעשה כיצד אלא אלבן טשוםנחמצות
 ונזל . בטהרה ויקנח ידיו יטול ושוב ניצוצותבמקום
 דעי דלא אחר משקה או יין ליתן דיטל 4יכ(דצה

 : בכךטלבן
 בשכת הבנד על מים ליתן דאסר ת"נ אל כתבקע
 סודר זרק חטאת דם 8' בזבחים רבא טדאמרי
 והא כבוסו זדו  דשרייתו )קינ( טעסא ומפרש חייבלמים
 בפרטטופ מקנחה לשלשות עליו היתה עפל נ8'דתנן

%ם

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



%2
- 

נשאלרהקאנמימעשה
 שטסו ,סו מטרימו למיינן )6 )כ63 גס !יין מים !3מט1לכ)ח!ד
 6דרכ6 מפיגי h91Dh' דשכ6 די") ג"כ כ' כ"כ ג)) 030סי' 6דס וכגטמח . 3סוריין שין 06 !מסנפן סמם 07ין )מורכביין
 !יקרך נס' קרנף עכמס שכם 7ס6 סע6 גף0 %%!לס .ע"ס
 ע) דקקי גנזיו וכנסוכ0יכ
 חט% לעיס נגושטנע0
כונך

~wlnv 
 כע"כ תססו י%

asס) וכלס רסון ורצץ מ0)3ן 
 לש  רס5 צהול 3משססע3י)ס
 נ% ס3נ7 ספסל?  %לחךמליזי

 D"))bo 6"כע4דסמרי6.0ך
 כרוסו וסו פרייסן 6מרי' )6נטור

hnth1)וכמט% ד5"ד שכליס 
 פ' סו4 כ0ו3 ופרי לניטנ7נלי
 מור נ4 כל 41 כו' וסנגרסוויפ
 הסר תכלס5סר

~OD  
 וכנס סלט

 ססגי' fns ומפרס שסרקגיח
 6ח )ריסניל וסל6סתס)טסרס
 כוי ע) גס וכרס דק6י סרי)נעו
 טל כ4 )עכירת ומץעול

 ע0ל3ן 67יפ 6ף !ע"כ .ככיסם
 כרוס גי' שי סטכי)ס ט-יג))

 וכדמ5יגו 0טוש,ס מסרסממסח
 )כך כרטס כנכא ד'כירמי
 )נד61 סכ10כ דדלך סרי .ירוס)ס
ots)SD 5מו רוחניי ענין ריחרח 
 6ץ וח"כ . OhDIDt 0)3רע0
  יפרישו )ומר סכ10כ משוןר6י'
  לכלולים  לפפן  סיפפיל כיבומווסו
 כסבם ט.ז  7י0מ3%סכנו
 משת"כ ר5ילו מטיפן4לסבת
 שקגמ קבס 3כח,ננער :  0טוט6ס[ סמרםפיפס
 מנח  Or . נמרס יויו-
 %שולס . " סע4 0"3 ס"גח"ט
 נצעקו ממת S"oh h~s1ס"
 מייכ ימס56)"נ דפ!סק6וע

 וס% . 5"0 ס"ס )טעכמכער
 )קדח רק סמפס )כנס מכוון61יט
 נסספי' יסכבס  סה"נ 6ף ~yhיני!

 ד)6 ריסך טסיק ס!ימלוכיס
 fsibnn מסיב תם! )4גימע
 וקין חייל ומס%6"ג ומון וימל, מ0פס' ס"ק" קטי)כס"ס
 לסיס  לסנפיר קריך ט"ב מרוכין למיס מישל י!דטין6גו

 5יסה-
hwtllb1hh  a'pDID~S 6ייו )י' גיחם 7)6 פ"ר וכן דמס56)"נ 

 ספק 0") ממוכין ישם שעור ישטין ph1 ממישן דכ3גן מיסורלק
 רק 6יט ;") ד)6 פ"ר 4ר6"מ גס 6ך כ" זעק)" ושכגןכחיסור
 חיסור ספק גס ועוד וח"ד כו' רכיט כ7' ע" זרכגןחיסור
 . טקס מ"ג ס4 מין 3פנ"ק כת"ס )כ0מי)0 )טסות 6יןהתנגן
 . ככגדיס וסוכרם מערמת נדם 7סני6 60 גוה וכן רכיטונמ'פ
 ככעס סו6 וטסמסיט . מינן כמ)6כ0 ק"כ סי' כירטוס 0ו6כן

 וכיב . נרייק ו)6 . רב %ר 6סי כר נדי6 לכ' מיטרדן b"Dזי"מ
 וסין סממית מימכן h91Dh 67מל 7מ5יגו ג' 0ט"3 ס"מפלכי
  סגתס סיכן צ כרי60 יודע 6יי 6ך . ע"ס ט' מס"ס 316ריית6

 : כגע' ס") 6מר גוסםועוזי
 ינ"פ .  ומשניס  1רפיס  נתרוס  נשבס %ס יטשן 16כהדד
 כרב יס4 י' ל-ר סי סיס סל' וכ5"1 . מל"ו סי' בס"טי
 ומוקר  תירש  פרוס מייכ סיגו  קרטיב מיס  במסקס מ"ק כריסיוסף
  ס7רכ0 כקרקע ו6ש' ורוטרי קורנס )דנף ק"ג  עיסלפסוך
 ס"ס סי' DDO~1 לריס לנגס רבוי חר"ס יסי"ל . ט"בליתרם
  CICD 0יינ  לזיתיי מיס  ךמססס 6כ9 מטיק מ"ק 31ריססי'
 כהרקע וב"כ . כלגויי Q11DT !עסמע י g~D גורע ומטסהלס

 ו6ף . ובלש עלוס לסור ורסיס למיס ט)6 גס כממטעורכם
fnDOnיפקו ס)6 ידיסן כסרומ5ין הפרדס )ה0ר סגריך כ' מס 
 דקרקע  י") .  סרי פקכש ומקוס דס)6 ומגומע  ספסבימ. ע)מיס

  ),לעיס מיס כמסקס זרק ג") ושן . ולמרק כלכס ליןךפלוס
  פסיס דפסים רכס עג לסייג610
 דפתר סכו פרנס סתוס'וכמס"ס לרפי כברפוי פקספרס
 יוסף ורכ 6,)4 סמ)6כסשקר
 רומס מטוכס %סיקר 6ט"גס3ר
 )רפויי ג16 טיפס מחסדת)חולץ
 . ע"ס lrh" ממסמס !מחר6רע6
 דממסכ0 )ורעים במסקסוכס
 6כ) פילל )5מו% סו6סיפם
 כשמ"מ )קרקע שםכמסקס
 )יכ6 ח"כ ורוע הלעו)מרס
 סמל%' פייר וכפי hD9hרלרפיי ס* צלי  5תריו5 סגסטממסכת
  מסיס נו יספסרו רנזסופסיפס
 ל5 רס% .  יסף לרב  גס היינחורם

 סססקשש 5ז ריסיי *פרממסכר
 כמלי5ופ יתלוש 1ל5 סקרספפרפי
  גס . סזרספ רמרפסרלר5י
 6ין יקרני *מר מסתכר)6
 67מרינן וכעין נכך מריטסדרך
 נ,יוס ררך 6ין ע"כ 7ט"רכסכת
 DtP~n' וכסרס . S'D ט'נכך
 ש6 רפלונתסן כ' דמ"ק rheוכן
 5ו o)hino נסר(צישך  15*'6י
 ס% לפיס . סעתסלסכסר
 מיז otnthnnl ורעיסנמקוס
 ושע פסידה וסממסנססמ)6כס
 סירסר כ' 40 גזו) כ)) ט'כירוט' ופ" . מורט מסוס טכטבחיו
 וב) קו' סמרכן סמגכד כו'מחולן
 מי3 קרקע לרג'ית ס0ו6יכר
 סס טדס וכקרנן . מורץמסום
 ממרכן . מכית 6ח רימככ7פ"
 ס6כק )סרכץ כמיס מכית6ת
 דס6 חשם וסירוסו . יעףס)6
 וככהל מורס  ומסוס תיירינסרס
 כירוס' מברי נכמת וע"כ ס"ט %3ס פייס לניס  ופרכןריכבו נפרט"י bfft רקס 3סכסיפי' Olu פסס רס  מהגס osn)יח6

 יוקף רב פל ~pb רסירוס' לותר  מסרך ולן הורס 3DIaD1סד0
 צ"ל וע"כ צרפ מסום רפתיינ פסיס תסיג  סס גופי' ניתס'וגס
 פרש. מסום פיס למסקס מיינ לכ"ע 4-טיס  כפסוס רסל5כפ"ר
 פסאז  ס4י D~Db נסרס OD סס  שמפוך  שסור פחי%א"כ
 ,רעים 3משס  כמו תורס פל5:ס  פסוס  מררכלן 11DhI פ"ררמוי
 מסט3טיש סכ' צרט כמחכת שטי כסיר יסרק)כ0ס6ןת רפיתי . מותר ס,רטיס ססורף רססן רנינו ותמ"ס . ירטמסוס
 15 רצף ירפס י* . פ"ס  ספכפ  סיס0לס Sff~t פ"נ ס'ככירוס' חורס 0ו)7ת ומוכן מקרקע 4בל פוכ  סמ"ר ס6מרוכמגיל!

  וסוך סרי כתירססי
 גשו % פש פ"ר  4וי ייופ %הe~b 4 פ* פל  לחיתיןירי להק- pffD  hfft מ"כ ס" פט"1 פפמ"י

  ס)6 )ס4-סין 67ססר כיון 0ורעיס ע) לסור ס4 מ5מימ סף6י se, ??.1 וק"ג . מ"פ י5נ  Dh)n  סירן דכי  14סר ס6"6כוס
 י' סייף "5 מי יכס ס'  5רס  בלספפ . יומס 16 כיוסלצנר : שוי asn ע) 7)ססזן )60 ורמי כמריסו ר16י כמעע סקרקערכ)  טון הוסט  01VD ל"ג  צרע מסוס 7*כ6 סו; 6כ) ורעיםכמקוס

D"nOר5י CDp~ 5 60 נריקט ק*ט0  פסוסffwp טייטס 
 סמ"ס ממים מ0ור5ס ,1 וק' 01ג") . ט"י  סבר'ס סחיכס"
 סע64ו0 כומו6ס ימים נ' 5סר ויקוט  יפ ?f'D ופץ כו'כוט

)סגיט

 דאורחא דמשמע פים עלה תתן עור של הואואם
 פי' . טלוכלך הבנד כשהי' אלא ריי לא בבגדדמים
 רסילתא אורחא אלא דוקא לאו לשלשת ממיץהר'א
 של בין הבגד על טים יתן שלא ליתד צדקי הלכךגקפ
 טדובים בסים ממופחות  ידיו ואפי'  פשתן של ביןצמר
 רוחץ בשארם כשר מנהנ הלבך שיעדין ירעתי לאהמים ולרישי עליהם[ סרובים לשהמים בעוד כבנד יקנחםלא
 ש.קנה קורם בכח וינער בידיו הנזם שיזרוק בשבתידיו
 והמקבל פירות שומרי דתניא והא כבגד או בטפהידיו
 יושש ואינו  צוארו עד בסים עוברין ממט שנדול סיפמ
 מוקסיק בבגדיה ומובלת טעימת נדה דתניא הא נמיוכן
 ודוקא . לא כיבוס אין שכשוך בעור ואפי' עור כבנדילה
 אלא כיסוס זח אין שכר או ביין אבל דאסור הואנטים
 ויש . בסודרע חיץ 8ת מסנניו תולע בפ' כדתניאטינתן

 בלשלשת אלא בבנד טים נתינת מיתמר דלאמפרשים
 כתב וגם . המחמירים כדברי חוסר אליעזר והר' .עור בבגדי סתגייתא להני לאוקמי וא"צ טמתניתאכרמשמע

 יפחומ שפא בזריה למלפלו אסרי כסים ששרוי רבררכל
 על טקפיר אדם שאין דבר הוא אם אבל . מלבןוהם
 לא במים לעולם שרוי להיות ,םעשף דבר כגתמימיו
 : בסוררץ היין את טסננין כדתנן יסהופ שפא ב"גזרו
 יאכל שלא ליזהר ארם דצריר סטיץ הר"א כתבקיר
  זרעים כמקום כשכת טים ישפוך או )קיד( וישתהי

 דאי רישא פסיק דהוי מתכףן  שאינו אע"פועשביפ
 הכונה פ' ריש דאטר ואעוג לנדלן יועיל שלאאפשר
 טשום תיובא ליבא דידי' דלאו כארעא דעבידדהיכא
 רשן פ" וריין וטזרר עולשין תולש נכי רישאפסיק
 ששורף דבר אבל . איכא מיהו דאיסורא טמיץוהר'א
 דשרי %מיק הטצניע ובפ' . מותר שתן כנוןהזרעים
 נשמים ירידת בטקום בחצר זרעים ישליך שלא אדםיזהר נטי וכן דאסור נראה לכבד אבל בשבת הביתלרחוץ
 ישלקך שלא יזהר לתרנטלים ישליך ואם לצמוחשסופן
 ואם יומים או ביום לנו התרנגולים אכילת שיעוראלא
 . סותר לצמוח מופז שאין אדם בני דריסת מקוםהוא
 יהר פירות יאסוף שלא אדם שיזהר ז"ל הרבוכתב

 לא : מעמרדהוי
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 88יןבצלאלרהקאנפיטעשה

 קייטת 4נס מ31 קונסת טויח סוכנם 3כ3 יצוגי 6)6)פנית
 כסח ליסור יס יפיס ג' 6מר דנק)ט ים ד)כ"ע ומון . ע"סכו'

 זרנין ליסור ספק )עמוס 6ין ע"מ 7לנין ליסור וקויקנו מתמוין 6יע ךסוי ו6ף ימיס אג' יקמוט יסמק ניומיסהעלסו
 D~D )ט4) כמ"ק)כחמ')ס
  ח"ג סי' 3ע"ט לוכהןופייו'ש h"D  רפ"ג כיממות סרגןגמור 3ססרי מטמנם מסגו"כש"ג

 ונסוף ס)6 : ויוקוכ6מרוגיס
 מעמל כמ)6כח כ"כ ס"סיריוס )מון . מעמל כסוי יחדטירות
 כיד כס3 וככל . כמטמר 7סףט6
 %גו סזמיון זלף טו"מ ס"מ)6מ
 גידורן ;olpns ומגס גמורם.סט61ס
 וסק . גמור מעמי 0ה611י
 מטוס נויכ 6יפ גטכןכמקוס
 . "ן גקכח 3סס גוסןקכ(ך : י"ב כ)) 6וס וכמהמחמ"פ ונס"  סקס ס"ס ככוי וגמ'מעמי

 כמהוכח  טס סיר6יסו")
  ס0חסיך מי 3פ' דחגן 61ט"בסקס
 ס") )6 כו' )מורסן מיסגותגין
'gtwיוסי דכר' ס"מ דימיד6ס 
 6ין 7תגי6 )ס שקש'כר"י
 רכי 7' )טרמן מיסטסגין
 וסוכמך l'mu לזמררעתי
 51"ט . ע"ה ט' ממכירוכרני
 דסתיס 0ו6 לני רס6יהיד6ס ספח" כגל רני יסתוס%

 סוסון סככיחוס מס')0מסגי~ם
 ימזגו כ' נ"מ סי' 3' טטלקמומם
 כך ססמפ סמכ%סערת מפגי כוונ4' ד)6 ר3ידססס
 זק6מר ושועות 3לשנדמיתם
 )6 %" כלד"ק גסיכשסכומת
h')h36ין מסתמק כרינ"י מוסמס ~ע"כ . ע"ס דולו חכעי רלו 
 : ס;"6 נס" וע" ורב"ט כסלי"ף לכוכו וסיטת . יחיו6סריכנו
 טופס כמטכס כירטוס עף . 45 6חר ניס% יס %6קכמז

 6ין %כו כ) )6פס 16 קמחכס3 וכ"י שמס"ס .כלירך
 6שס 6מר כיסו) ייס טקס טג6פ0 16 ס6י ניסו) oaט

 בפני סח 'חן ס)6 רניגו כד' וכמכובר מס וכדמסיק 5)יכבמל
 פיטו) 6מר %י ניס 5מו %כ16רס . מ3ס) מסוס  אקסוןושפפכן וסמולי  ~IJPDk  סלולם 5יס% נ' מ' דסנפ פא1  וכילום' .ט'

 כש% 6מר p)1a InDD1 מטגן ש סיג רניט נגנניכמט%
 נכיון סיר6יס 7' )ססכיר ס"ס ס"מ ס" מט"ו rnsוכפרט
 6% כפנת 06 7גתכוין ס5)י[ "מר מסו) א"י סטטסדשתנו
 . ע"ס ט' כיסו) 6מר כיס% מסוס 7יס )1 תפס pDUln מןעדקז
  וסס')וק  l'n'Dal  פפיגון פ"י  יפפמ  ולהפלס י")01"נ
 סכינו) 6מר וסלוק 7כעיטון י") 1)כ6ורס . ככיס%סימר סק'3[ פ"1 סי' 3יור"ר פר"מ %ע"  h1D' יותר ממס)דמים
  סוס רגימת כסמפוט) 6חר זכר גכיעסוס ד)6 כיסי) 6מרכ45 וסוי ctiS1 כעיסון מט% ממין מערס סו6 סעעס שחגוייחחייכ
 6ף נעיגון  6כ) . 5תר  "slnf  רפין  פעין  ילס ספפס מילויגהר

 סכם %סגין מסומן 3סמטט) סגכ)ע טעי מא סטעסדכמחגס
 רזייתי סוכ . כיק) 6חר ככיסו) כיסו) 6מר גרגק ס")ריטעס סיטי גרס וס כיס% סמן ע5ס 6% ומניחל כניסם )עמןק"ג ס" חו"ח )וכ"ח ]עי' כחכירו 6מד דסק ססכ)עס SD קפ7יגן)6

 כפרי' קחכחי כח)כ ונבסר סכי סק"6 חרע"ג סי נל"מכסמ"ג
 )כרו 6' כ;) סייגו כו' ניכס כין כלח כין ניס% 6חר  כיסו)זים

 ומטורמם מכוק)יס כבכנר פ;5"כ סכינו) ע"י כגו'ט ימו1)ערנ
 61י . ע"ס לח"כ נכילתו סוכר 6ין כחו י") וגיטין כע"סאד
bnwע") .קנת )ענין כח ha17 (ע"י  ק)6  גס כיסו) 6מר ניסו 

 וסכת נכ"מ עמ' 6י 51"ע . ספגי נניסי סממת סעס'לגס דודיי מטקיס וטלר כיין ו6ס"כ ומיס פירות טנק) כגוןטעון
 )ספר"מ ממ"ח דמוי 45 )ענין וכן 4 ויפס O~Din )עייןגס
 כבעיין סכינו) 6מר  ככ"מ  בוש ריימיינ פי"י ת"ו ס4כיו"ו

  שיבס פ'ס זכרמכ"ס ודע .סכת
 ונר כיס) 067 מפ"ר נ'ס'
 . פטור כ)) מטי בריךסטיו
 כג6כ*ן וגס כ' מ"כ ס"סוכ15"
  3ט% מטום 3סן יט חייןכססן
  4פר  לפפם  טפתם מסחנסמסרי
  7)כס1#the 41  פפנסליןכססן

 כנמס:סס61 י61:) 6מר"טכוסי
 ררכ:ן סו' מט"מ דכיסו)ימסוס טכוסי ניטורי מעוס כי 6'ןמי

1)'phlסכת )עוין 6כ) אגן כסו 
 . פ"י  מפופ ח"כסמכסל1
 ד6ף Db"( ס" )כקורסו)פ"1
 ייו"פ פלי"ס ללורך  פנסליו67ין

 ונסי' . פסיי פי'נמנוירנפ"פ
 ;יסיר פס  ולי פניירפל"ו
 סלי  כייי  %סור  ריטוןבייץ
 )4רך חיי ליו"ט  לנס)מהיר יקי מ"פ .  פ"פ פפ  לילין~ולפ
 ~hla  ימיס  סג6כ) זכרעכו"ם
 דרווין סגי )יו"ט  ימסד.  רל4מי

 חי קג6כ) 3ו3ר 3ק%מ)%ח
  ררכגן פכויה  ליילולי  )עגיןכמו

 סטור %מון ט' . * "סרקיש : )דיל51"ע
 9Dth ר"ח מלסס"
 סס,6 1גמ65 סיום יטמןזסמ6
e~oln'דגירוע מסמס בנ"י וכ 
 ולסמ"ק  פרי יי' פיפ"יסיפתן
 )6 דכס"ק מוק05 ססו16גמ65

 רבוי סי ל% נפלן  בסרי פכי"י  גמכליתו )יסור יס ל6ףס"
 (ntro מ0ר6"ס ג' דפס S~th סי' ולרוורס  נקורך. פ"יכו'
"Dh1"כימי ךגמרו כיון מוק5ס סוי )6 כס"ט עיסה 16 קעמ ס 
 דכסכיי כיון 16סרות 6עס וס6פ%ס וסטמעס6ןס

 סו6 עכו"ס
 פ"ע זל"ז כנ"ע 6ך . מק"ט[ מרtYD) 6  ולילו  פיעית  עילוo7h נירי  רגפרו  ע wh '* h13D ריס  רגם eh"( סי' ועג .ע"ס
 ריליס  ימספ סקעל ;65 כס)6 ספירות פל  שיסוע  לפין4ת4
  וכממוסר 4 ש  פתי יל%הז יפי ולפהויר"רהןהן"י פופי שילי  סלי פיס;  סתיפ  מחוסר רב ולפר פוס; לורכיי
DSDמ"ק יס 1)%ד מוק5ס )עיין ומ"ג . ע"ס זמי )1 כאן( 

  דסרקוס 61פ%ס ליחס  פלשיות  סרי רק ממוסר קינו נסמןדנכ3ר
 וכממוסר . ס3ס ומשפן ססונין עם סעיסס נגס כמלס דיו665' סע" חג"ד כס" וע" סוקרם נ)6 גס )6כ,)ס דל6ף מעככאגו
 מוקבר 1)"מ טרו טסנו סוי 6רס כידי כגמרו ע)6טחסתי
 וליסס טמעס מהוסר סרי מ3ט"י נטמן כסא מסמ"גוגולד
 כבננת 6ך aipw1 טחי סוי hstJDIi )1 6ין ומסיכובפייס

 סף 3ס'ע (nff . טומן 6מר טחן  %1ין פיסר  נלפמ  מיסינהיךץ
 סעוחין יקמח ;' י"6 ס"ק סס ולט"ו . י"כ סעי'סנ"צ

 וכאורס . ע"ע '3ס3ח יין עס )טר13 6ס,ר בסייס מ5סמטחינת
 רבר פפרר  מעכסיו  6ף  נלפת ממילה  סביןכמו

 פ?ורבי
  מהמח .

 )יסח מטס יס6 )6 מ"ג .  לתם שיטפס קוום  לקעת  פתיןמסי
 סג6טס מקורס געוק ככר ס0י' מחמת עמוגס יפויס דמ,סכדיכוק
  רס"ל ויפ י"oihi  ((; 1 יוספת ופי .  4טפ 6מר טקס דפיןו;'מ6

 ומטמע קבת מיסמס סל . ט' סת)וק שוכר עמעם 6';קיא : כאס טמיגסויש
 ):כול מותר סת)וס נזכר עמיגס 67ין סו6 זג))76מכוס

 b(h נסלוק. שפופ פיער ונרמס . ;ניו  לתלוך )סגיםסחכן

 וכיד חרוסת או שומין ול"ש חרדל שנא לא-ך
 בהם נותן )קמו( שבת טערב כתשו אושלשו
 : באצבעו ומערב הוטץ או יןבשבת

 בישול אחר בישול ראין טמרן הרש כתבקםזז
 בישול אחר וצלי צלי אחר בישול יש אבלהמז
 וטסתטא חייב בישלו ואח"כ צלאו שעה כל ea'כדאמרי'
 בישול אחר צלי דין כך צלי אחר בישול שישכשם
 כמו שני בכלי אפי' שסתכשלין דברים דישוטאחר
 בקש ראפי' כירה בפ' דאמר קטא לישנא לפיהסלח
 הם וטח רכים הדברים הן טה בקירוין אנו ואיןבשלה
 בשבת אפוי פת יתן שלא ארם יזהר הלכך קשיםהדברים
 כמו יזהר טצלי ונם בו סולדת שהיד בטקום בב"שאפי'
 גדול בחום האש אצל כן כסו יתן לא הטטשל וטק

 וחוששים השבת את חילל כן עשה ואם בו סולדתשהיד
 . דסותר כתב אפרים בר' אברהם והר' וסקילה מחטאתלו

 טחמירים יש בכ"ש אפ" לתבשיל סלחומלהשליך
 כל רחבא אמר בו סולדת יד ה.ד ואסרו קמאכלישנא

 יכ71 אם ר"ת את מרדכי בר' יצחק רבינו שאלקין ; מטנו נכוית תינוק שלשכריסו
 ואסר )קטף בשכת עכו"ם שאפה פת לאכולישראל
 יזהר הלכך בפירות טחינה דיש טסיץ ריש פסקקירץ האוכלו: מלקה הי' העריי אני ורבינו .לו

 שיעור וכתב דקין לפרורין פירות יפרר שלאאדם
 טהער בלחם טיחו )קיח( ירעתי לא ופרירתןרקיקתן
 : שמואל רבינו בשם יוסף הר' כ"כ . מוחן אחר מוחןדאין
 לוקח מותף הלכה הקלוש כדבר טחינה אין )קום(כמיכמ
 לשנים לשברו בהמה לטאכל הראוי וכ'ר וקש תבןי

לחצוץ

ונבכיות

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



84rntpD41ש%ריקהגמי
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מי
 nD~S נים "ו;'
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 86יחנבשלריקף*נמימעשה

 ע) פסכתר וטפין י6יח6 טירשין מסוף )סטsffO~ 6 )פד מסרן : סגר מס 6סר דרכגן דכס6ר 6ף כמקוק) ס"א ימוצרליף ד6י מגמ)יס גס S"p1 ומזמט . פרט ט'  קשי מקלס גני pffs סקז0 סרי סי hfflns1 כו'[ זיין ככס 3ס' עמ' י סיפ"מ%"ס
 וגס . 3סנמ סטרן . ט"ב מסיו יד דכ)6חל קע6 נ5ירוף דרק מסק) 3ממ5'חפמס"ס

 סקוס"
 51"ע . בסור כמ"ג )מקדם ומון ,ס סגות סנך)1 דכמק7ק וסיט כסס סכ' ס)"1 ס" ככ"י ראיני סוכ . יד כ)6חר 6עווסכ6 סרגי ומקרס )חלן ס51רך מגמ)יס

 ס)"ד D~D כטוס'ט מנובר דס6 כסלת ט5מן בסמור 7פוכסס'מ
 מחוכרים עסכיס שמקוסממכו)
 ח)6 בשריל יט) טכיץם'מסם
 16 נפייס כלטח ע)י0ס כנסיפ4
 3רמ"6 וראכcfpi 6 גורפתכסטת
 רם") וע"כ . נ' ססץ'סס
 . ט' מטס מנרירמ גרעדוס
 %חין מסקין 3סתיימ ל"ג61"כ

~'hsqh
 פ)6 )מממיר סנר6

 ס)6 כתמס רימשתע)
 6י עסרע ססכיס נמקוס%ט3
 . מסיכ מחק) 7סכ6ס5כיעס
 7)יו0ר סמומר6 נהיך 6f~Dך

 7סחייס כר61 סמייסכסעפ
 בסי' 0פ"ט 6ך . מסמס3מר4ס
 . יו חומרך )גלע מט ד%סלו
 וכת' סוסון פינס א"כ כס"סגס
 ונתוחך . לנוטות טפו יגעס)6
 דגר יחן 7)6 סוחח חס56כטו
 נהסו' גחטורל . 4"פ DD"סג"מ ס" 3ס"ע אסונף ס5וכעמפגי
otne~47סחרי ט"מ מ" ר6ס 
 7ל3גן פיסול 5טל6סממת

 סס עולסך D'DD חסליטי
 מסוס כביחס )510'6ה"מ
 . טוס 7רנגן ט56,"נ7מ)6גס
 ט05 67'ן סקס 7ס6גי 5ephועי'
mnhסקנס ריק סכ6 מבח"כ 
 ק,כי היכרוך סס נס"טרומט6ר
 סס 0מג'6 )מיס 6ך .טכניס
 מסוס )הסור מפקסקיןדיק

 מסוס *קמרי 6"ג . טיקסמר%
 ק4ס וס 57ער 51') .5ער6

D'D~Dי4,יי%וי:זך : ונגהק מורסה 
 )ק)6 כעי )6 6י )פי"יי4'
 %ן נס סיס מ)עס ופנסתסם

 ושניחס מותל קו)סמסמיע
 1017 כח3 סג( 0גר"6וגכינער
 מסוס erinmI כגמדך נו6)מימסך וסרי ית"ד 3טירוכ'ן %6מרטטס
 מוסל דס6"מ זק'") מטוס יעקכ 3יסוט1ח וכ"כ )ק)6 ננס637
 3)6 6פסר ד6י 0ו6 ליסד פסיק 60 היקפו 1)כ6ול0 .ס"ט

 שכת עיגכ) ט סיס סווג ו3סנעח ךממוו6 3נ)ג)6 קו)ססמטח
 7' סש7ס בסי' ~(wh וככל מ,ס ללי' נ0גמ' סיינ'6לק"מ
 n~DD ג") כמגס . כבמנגן גס פ"ר 67סול סי"י ס"סמנתם
 בסחוף ך6סור ךס6 ממסרס") h"tpn n~pD ס" כעכז7מנו6ל
 רק 6')1 , לימך כס למעיד מסום סנג7יס ע) OauDכוס

 hnt1pwn :צ:ננ%:%1וגי:ב211בך

 3ססס סייגו כרר3גן פ"ר 67סלי' 607 1)') . ט.סו00נטרס

 6עע:ווג סט :יי , 2 ט2ם ליס 1ם
 : ליס6 פסיק )כסור su~ משכר%טס

 וטא"ס . ]נסנח[ סלע) 7נר )4דך %6 גש) י4 6יוקכנה
 ס" ססכחר חמין כמס' 7חגן ו60 פ"נ סף ניר*סי

 7גכיס נג'עעמס
 כופיי

 h'~oI נקנח סגמיס וט) סמכן ע) 6ותס

 סמוגחת ט; ס) גח)חדגס
 יכול  ינוסס טר3יסכמקוס
 רמס6ללצ  ךס"ל למלןלכ013ס
  ווכיס מזת ר3פנץס 'o~mפטור
 פיס וכחוי"ס . רכלן גווול6

 רכוסין 3ס6 כ' ש"סרסנרר
 6ין ססירס  סמן ולטיפ :פסכחר
 כיון ז0כ6  י"3 כו' ככיהויליסרך
 מחירו )6 כינף 3)676פסר
 61"כ . פיס 3מקדסססכומ
 כמקוס במקדך מון זגספסיעה
 דמקדס ]כס6 דלג'ס סירקממס
 וכפופ כלי רפ)טול רר3נןליסור סרי רגליסס, 0כ0ייס יכווס%
SDo15mo סמסס )סדק כלספסר 
 ליסור י60 למרח טוסגססן כיבוי שלי כמע"ס כוסדיוק

 לחורין מסקר ממירדמס%6"ג
 ע"כ  רמיו 3סכס יע"דרווין
 . ע"ח סי' ltDSI רכל3סור"ס
s"htכס"ג למסרפ.סרי מין גס . 
  דבריו ספיר 6ה" דמון כס66ך
 לב"ס כס"ג תסור סי' למסרסרחון

 מקדט ניקח מס' סיג0מסל'פ
 )6 סמקיס 7סח כ' ס4סוף
 כב' י"ל וט"ב , עיטמחכית רעי ס) גרף כמו סתרן)גו5י6 דרסת;-י )סגין דירס היתחסינ
 כליסור סקלו ונמקוססיר6יס

 סריגו  ר3ר  ליירך כלי וטלטולזס
 פ"ר הסיס obl  lhnDקננן : סיקוס ככוך מפגימסל

 סלי. 3פ3ת ס6'סירללטר
 ר"מ 3סס נ"ע סי' ס3"יח"כ

 כו'  מרסיס וזקיפי .משס"ס
 ולט"ו . יידעו ג"כ קכ'ק"3

 3ס3ח ליטר ט"ו רסיס3פס6ו
 ללטר סר( 6י פלוייחנסטר
  סססי0ו  סומן סד רססושתורס
D'DNוסא"ל . לסור לכ"ע 
w)to)ממעם רסרי h~an 'סי 

 דכמקוס ליטרא סרי מסלחו מ) )ר ךיגפ) מסג"מ n~poרפ"י
 ממח נויסרי רל5 ד' סטז'  ס"ס כס" סי"6 ט) ממכי'ס0ין6
 כת3 ל סי' מוקלס ככללי יסר6ל ונספ6רס .קיסרים וים מניקר סמ"ו ס"ת סי' וכ6"ח . טליי 4 יפהקכו : סק"0 037 כ6לי' וטי' . 11 לרמס טרי לסלנו CD1 סי' ל6סיר  סלסל וי  שן ע)  ד6ף ימסה . פ"ם לממר לסלקו רמסו רסי'כיון
 כעט . לבסוס ותוי מסוס לטלטל דסרי סריפס לבסרריר
 3כל6יס מס6"כ לכסמת וטומר (Shlnt לסקרו חד ו%מסוס
 ד6סור חי כסר לבסר רמי 60"סור ממם כסיול5 ליסר6למרמוי
 . מ"י יסר6ל מזי ל6 ;סו6 כמות וגס לכלב גוסנו מר6יגולטלטלו
 4ל3 ובסיסן נח"ס 6מל רשי  כיון יחס כסר ליסר רל"ר1סג"ל
 לכ"כ דס6 )נוהיי חזי ל6 כסכת מסיב or יסר סו6 יסכל ל6סו
 לרירי' יזיק דלן 3כל6יס 6כל . 3ס3ס חזי ל6 לרירי' וגס  י0ןל6

 ספיר ס03מס יככב רטכסיו כמלי ס6יסיר כפעלית 0סנחלנזמר
 : קליו כלי וחירח ס3סמ0 לכסית חץ hpwמסיכ
 6רס 13סנדו יטמ"כ . סמרר סוס כמנס לספיר סל6)ןכח

רל:יר6יט

 פיו צביעת פיהו . איבא ררבגן איסור סיריפטליים
 שהרכו ברבר אלא צביעת  שאין חושש חינו  הלגליויריו

 יצחק ורבית תעזרי אבי ורב" אלפס רב פסקוך1 : מיקרייא צביעה נבך כאשה שררך ביון צובעתשהיא מפני מניח על  שרק אשח תענקי לא  ראפהו והא .לצבוע
 דעירובין בת"א בפרק ראמר כרבה אליעזרבר'

 אבי רב" ואסר נלבד שיר כלי של קול אלא אסרולא
 עכו"ם אנל ישראל אלא אסרו לא שיר קול דאה"העזרי
 אוסר ישראל אם אפ" שרי בנישואין שיר בכליהסננן
 וכלה לחתן שטחה ואין חמשי'  דאישתפך ינוקאההוא נבי כדמוכח שרי מצוח ונמקום שבות לעכו"ם דאמירהלו
 אסתי קולות שאר דאפי' )קכר( פסק ורש . שיר כליבלי

 אין )קכה( דאסר יצחק כר' מפיץ אליעזר הר' פסקידן ! סמכיננ לא דחיקאדאשינף
 ואסור בשבת הניפל דכר לצורך אלא נימלכלי

 וגאונים אלפם ורב תשכר שלא הביצה על הקערהלכוף
 1 עליו הולקיןאחרים

 כר' סוחר ישן נר כגון טיאוס מחסת שקצהקכד
 וםחדליקו נר כגון איסור מחטת וטוקצה שטעון1
 חסרון טחמת וטוקצה יהודה כר' אסור שבת באותתבו
 שטעון ר' אפ" וצמוקין כגרוגרות דהוי מוקצה נסי איכים
 להיות דעת על אסור לדבר בסיס הדבר עשה ואםאסר
 ההיתר מעל האסור דבר נפל אפילו השכת כלבסיס
 לנער דעת על בסיס עשאו ואם )קכו( למלטלואסור
 מטלטלים ואין צמר בניני טוםנין דתנן שרי בשבתהאיסור
 דעת דעל טשום נופלת והן הכסות את מנער עושהכיצד

 : שם הניחןלנערן
 טותה כלאים בו שיש דבגד שמחה רבינו-פסק

 לטלטלו 1םותר למעלו דאסור המסוטר אסנדלדהוה סידי עליו כלי דתורת )קכז( בשבתלמלטלו
 שברשותו ועוף דחיה ממיץ אליעזר הר' כתבקננתן : רביצה קמאבפרק

 לתופשן כשרוצין לרבויי ענירי דהן בביריונדילין
 אדם בני בין גידלו לא שאם כך כל נדול בניתוהן
 לרהותן ואף לתופשן אסור לתופשן מצודה צריכיןחץ

 שברזיותו ועוף היה כדתנן ליתפש נוחין שיהיו צרבמקום
 הילכך אסור אבל פטור דשבת פטורי וכל פטורהצדן
 שטה-ר סוס בשבת לתפוש שלא )קרח( ישראלצריכין
 צריכין היו אדם כני בין נירלו לא שאם שמורדתופרה

מצורה
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בששר'קאנמי%ה"86

/DT7"ד6ף וי") . י S~DT סירס 
 ס51רט )6 ע"מ . תמרדונטיס
 . מרוו ס)6 מ016ן י0")%ת
 סי' מכת ס)' כק"ו 0מסונמגס
h"D(קירס י4ף דן6 סירוסכם ט 
 כמ"ע וכמק"ס . otD1hnמלריס
 ד)6 )0כ)ת ןמ)וון גד1) גל)פ'

 )6 חטוין כמלקו כל"י רקגמ65
 וס"ל )5ת )0ס 6ססרס"

 )ס"ס מט"ק . ע"סממדרש
 7)0רמכ"ס מ ס" מק"מכעוטת
nDSlnממם 510טת 610 סגי 
 כמשכת 5יךס סי' 61"כ .ע"ס
 51") . סגי נ0ו)ט0סכסכן
 )רשי עניך )6 סגייס0עעת

 כסכת כשי וע" . 5י7ס כיו)"ם
O"D1תמ"ס . סט"1 ס"ס וכמכ"ל 
 מט) פרשמין )%ר ס)6רכעו
 OthltJt . דבריו סתם סג0 .נגח
 )6 ו50רן כסיו ע) ט)6מכפיס 6פ" כנוו מם) 'פרום 7יר"סננסיק
 הע"ז ס" ו30ץ . ט1ם כ"כמפסיך
 דק"1 נסכת ס0וס' כחון0ק'

 סרכ4 וכע) )יקמלו מותר7כ1וסך
 מסלע 7מרים6 . 6ס~רמכחן
 ומסיפון לסול מ3פגיס7ככגרו
 די") וגק . ע"ס דהרימשע

 מכסג'ס ככנדו מסק ס"7)00וס'
 ק05 קגס0סק מסיר*סגדגל6ס
 סיפסור h)h נקעו ע6נוס

 ס3' כל"ו ועי' 30רורו0סי0ר
 : 51"ע ל6 ס"סע"ס
 prto 'teb 4, ישחננמירי

 610 כן . טדסא"י
 כקטן מס מסקגש רקכיר6יס
 ס) נגמלת סמוק) דסריסקרון
 וסריג רכים 0י,ק מכוסמתכת
 ט' רכיס תיוק כמקוס דלתע4'
 דגם וצליו ריס סוהר 610 .ע"ס
 רכיס ולסין כ01 מטסכ"י

 סיט סיר6יס ו3ק' .מךוייקיו0ר
 prto מסיס סקילה ליסורסריגן
 7)סמו6) 0ג6ון דטוגת ג")לכיס.
 כמגיסת גססוס סכג0 ממסש
 סי'6 3רמכ"ס וע4 . סגמס5י07
 סכרתי דגמם 7' ס)'מסכת
מופר

 4,שכ"
 ד0רי"ף כמ"מ וע"ס ממריו רן כס6יע 6ף כמכס

 ס56)"ג כמ)6כס זפטת כר"ט ליין 3ס6'ן זססי0ר כ'01רמכ"ן
 סוDD 6"( מלמכעס ורעת . ר5ק כסטין טהר גפע פקומע6יע

 דכדכת 6ף 61"כ . ת"ס כרצי סססק 6ף וסרי )נר016703!
rffp1  מ"מ . )ר"מ רק סלי )6 יסכנו 0)6 גמד 57י07 רב 6מר
 S~Dh ו0י' . סיג מסם מהמת )ל"י 6ף שרי יסנור לסמו%י")
 סרוב 6מר 3פ"ג סאכין 6י וסמון) ר3 דפ4גו )תיעמס 4,67טוי
 סטעוע ע"5 רק 0סכג0 6ין רן כספגו 7גמס י") 61"כ .סיג ס" והפומי 7פ"hmts 0 ט4 סו)כין 6ין Sh~DSI סו)כין7)רכ
 כר"ם )0ס ד5ידת סיפר שקי lffP3 סרוב 6מר 7ס1)גין )רכאכן
 ק"ג 3fvn יס גס %סמון) גשר סיג סריס כיון יסוראר"י

 )סודיות ואין וופ . סותרנמ)6כס
 %4 דטן יכגמ)ח סג6קעמ"ט
 ומד טמק6 נ" ימתסדקם
 פסכתר טפן hnb' י6'כ .4'

 כפיס כולי60 נעכסט)יגמ)יס
 גס ש רתוק 0טס מז4מ") * יץ"ס ס4 קטי) סו63יסמיר
 רנצק מסט 6ךינטכע זעןנגמיס
 מחסהו סטנת )מ)) ליןכש
 וסףנגוס

 כמסועי
 דס"5 וסימר היגו זכס'ניי") דסהעוע6

 גס לסוגר 'ס זרכק יסירע"ת
 : כ% כא רסק מססמסוס
 י6ס זש5"וס עטםקבמצ

 ומסיע .כמוג)
 ונעג"6 . מדופק ט61ז)0ר6'מ
 רכסגתטין דמסמע דיקטזונ0ש סרטי סכ" יג ס"ק סג"מס"

 7נסגמם 6ף 51") . ע"סעיכס סח מסדנן לין wh' זס)סו5י6
 פוי ע"מ 7ס )סו64 ענשמנעי
 גירסת מיס כמו מסכין3)6
 ו6ס מייד פס הטסות טסתו61ס
 אוטר 5מ* פעי )ימס)ט5י6
 נסך 3a")ibn hnhiv9וו%כ0
 רמנו  פסר' tpann' וט"ו .וק"ו

 3מ)6כס ופער ש"סטיתנין
 גתתכן )6 ט )ר'י 6נ) .ס56מנ
 כעמס געו סהשתייכ רעיגעי

 לסקופ ג'לטין 7)6 ד6ףמורס6
 )לסקסה זומק ואן 46כ" מייכפס

 כר"ג )ריפוסקיס כרקסססת"מ
 סר6"מ 6ך סטור, ס56)"נ7מ)6כס
 fs~n דמ)6כרי כב"יומוסק
 זומק 5"מ. ,iftw צנע כמכו%מיס

q1Ibl"סג"מ 6)ינ 
~DY 46ני' נסוי %1 . כר"סטילונין 

 )ע5י6 ננ0טק שרס6מסיס
 י) . לקרוס נסימן כמט%)יה0
 מננס ס" כמ"מ כמישהמכי'
 כר"י ופוסק )0רמכ"ס י"1שכס
 שרסק מפיס מחורומ"מ
 ימשס ומטוס . )ימס)סו5י6
 טגס משם מיוט pb פסכעסיה
 עולך מ)6כס גמר מטוס6)6

 ש~שנ*נו )44 נושע . " ע עו4אטר הD~D' S~b ob "441 רותי"ויה 6ין )ימס 5%41ק1 עוסיןססרופ6ין
 שכ) otan נס ים 7O)DODס

 . )6 16 זס )510י6 יתטין 3ק מגמי מגמת 3מעטס גפ"מ6ין
 משנק רק מוכ)  פשט מסמכס  סדם  ר*ן3מול5ת n1DDאכן
 : סומר כמנמכתכילמיס וט" וס. )ט% מקץ כס6יגו zaln ו4ך כמור) דגר6סאסור
 מק"מ יס ltnSD1 . מסנמ פכ"6 שסנעיי' ל,כ . (ot)Pי מעני שז 6ר"ה גו' רטית ט4' טתגין סגתופ06 מעסמל
 3ירהס' וימס . נפגים ט4 עתנין " סיתופא5 מכס ע)דנם
 . רעת' ע)" גוקגין טי0רפ6ת מע0 גגץט 3' ס' 6סס כמספרק
 ולמ"כ .  כמממרס 5%  נלאט מכס ע) ע)0 זגותין נקיעולמ"כ
 דט) מס)שן DnaD1 . ט"ב .נפסס מעלי פן שמוס דר' %ס3י6
 נסכ"ר  P'pll- ס"סכ"ס כא"ע וע"מ . קש ג0לפ6ס ע)6מכס

 בשכת כנרו תעל פרעושין לצוד שלא יזהר ונם .טצורה
 יתירא[ איכא סיהא איסורא דפפר יהושע רבידאף
 ומפית ישכנו שלא בו דמתעסק הנחש יוסדת הפתהעל שישי צבי צידת מתלת בר אסע אכל פמהירשפת פטורי דכל נשסואל דקיי"ל והותר פטור ישכר שלאנחש
 אדשטואל דשסואל הק' זבה"נ ליחה להדציאמורפא
 לשטהאל ס'ל אלמא ישכנו שלא נהש בציהת טתהיההכא
 ושירת עיכז  פמור לנופה שאשצ  רטלאבה שמעתכר'
 שסנה כפ' דאםר היא שאצליח מלאכה ישכנו שלאנהש
 ישכב שלא בו מתעסק אם בשבת נהש הצדשרצים
 יראיה רב אטר הנא סאן ואמר חייב לרפואה ואםפטור
 בפ' אטר ובהדיא פטור שאצל'נ טלאכה דאמר היארעש
 . שאצל'נ טלאכה נבי יהודה כר' סבר דשמואלכירה
 יהובת בר' לעולם דשטחל ג'ל גאון יהודאי רבותירץ
 יהורה רבי אפינו הינק ליה דאית סטירי טיחו ליהסביר
 של נחלת טכבין כירה בפ' טדאטר" ראייה והביאסודה
 תרוייהו וטכדי עץ של לא אכל הרבים ברשותמתכת
 לעשות סככה דאעו היא לגופה צריכה שאינהמלאכה
 דכטה הזיקא ביה לית עץ של דבנהלת הוא טעסאאלא דשרי דמתכת שנא ומאי דאסור דעץ שנא טא*פחם
 של נהלת אבל ליה והזו סומקא ביה אית כביאדלא
 חיכי וכי הינק ביה אית סומקא ראזיל אע"נטתכת
 רכים  היוס משום טתכת של בנחלת שסיאלדשרי
 וטיחו רבים היזק טשוס ישה- שלא עקרב גבי שריה"נ
 בטלאכה טהייב דשמואל וכיון הנפרוץ  וה דהה טמיץהר"א

 היזק משום סקילה איסור שרינן היפי יהודה כר'שאצל'נ
 ליה דלית קשיא לא אדשטואל  דשמואל אלארבים

 דההיא שרצים שסנה דפרק תירוצא ההואלשמואל
 דכל סודה נמי יהודה ר' אלא היא שטעון ר'מתניתין
 יהודה ר' טודה ממנו השק להבריה אלא שאינהשדרה
 ושל עץ של נהלת וחילוק . צידה מיקרי דלאדפטור
 ושל מלאכה אב והף בטשכן הף עץ דשל פ"מתכת

 , בטשכן הף לאמתכת
 רארם טטיץ אליעוז הר' כתבק3במ

 הנהבי
 אטור

 תפילין המוצא בפ' דתנן מחבורתו רםלהוציא
 לא אבל במקדש נטי עליה כורך באצבעו שלקהכהן

 משום )קסם( פי' אסור וכאן כאן דם להוציא ואםבסדינה
 ותקא בטדעה לא אבל במקדש רפייה מהזירץקך 1 כחובל נראה דםדםוציא

 מחזה-ין  בגלי נפלה אם אבל הארץ על נפלהאם
 אמר בירושלמי ונרסס תפילין בהטוצא כדאיתאאותה
 עליה טתנין שנתרפאת מכה )קל( בון ברבי יוסירבי
 : לרפאה שהןנפנים מעלי חוץ תנהום רכי אמר כטשטרה אלא שאיטרטייה

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 דיוסמן קדט וכסטי נפגש מט4 מון מכס ט) ע)ס ומהגץיין
 67עו סמג"ד וכצ'ט כמסתרס 6)6 שייו סג0ופ% מכס ט)רמי"
 מעיר % כוס 61"כ . ומילום ממעגים )סמיקה ט% כ"כנס!)

 : מוגו" גממםטפי
 הכ"כ לכיס 7' כלממסי . ט' נהע0 ש עתקלא
 נסיר6יס מ65ש ס)6 6ףסר6"מ
 . ט65ס כמ)לגמו ת"כ סי'ס)פמ
 בע' 610 רכינו סכ'ו0ירהם'
 פמות אכיס גס)ע נ' ס'אוורק
 ומיס )ים מתוכה מענשיןמעט
 מט)ם)ין )11 ץ משטתכרמזיה! מחי מעתם ופלכיגן ט')שכ0
 מניפל סירוס מכיון ומסם 16מע
 כרמזית אכובס כמי 5רמכ)
 זשייכין 60 מגס . %"ס6מ0
 ,bp 3גומ4ח מסומקת א"נ?ס"ו
 תתפרט מס ססוני6 %1מעלט)
 3כקעס[ נוס גשור 6י "ףמסיר
 . סגריר סילוס' סכוםע"פ
 )טיט) סס רפם מ007ירוכן
 630 ס6מיס ממת יסורסמנגס
 )כרע4מ וקילס0!נ4ס

~7UD 
, 

 י)6 6ף הכלמהית מכרמ)יחוסף
 נסוי טרורן סנל0 נוססרך

 מוס ל6" 6'ן . לוחכקלמ*מ
 טטמו 7טס . 3נקט0 כוסלספל
 )טקט) 6חי גת'ל )6 ללבכבוו
 י0)0 7)6 מאס דים סגגסנב)

 תיסיר מסוס )מון טיט!)סיסי
 h(h %ומ4מ מכלמ)ימ%510
 סגגס ט3 נשל לטי יתולעיסטל

 ס61 ר63מת טון מט5ס0מוקפ0

 עיס ס4ך 63 וו0 מס"תרס'"
 ר6" ח"ח מי0כי6 6ך .)נקעם
 ז' רק ף 7' נחנת St~bע7)6
 (spsp חסול ו6סכסיות
 מכית יומר התרפף כרמ)יתמסקר
 f'aD StpD ס4חיעקכ !כמ"ת . ממסם ל")יתש

 7קרפף רס!ת מעיק%ן
 מרפ"י מורכנסייס

 כלינו עמוק טון סךמ1כומ4ח
 . ט"מ )מימטכי' ס")מכריח

 טמ!)קין כרמ)יוח סגי ככ)61י

ני"ו.יןן:ינ:ןי~."יי:נ:ן"י,,'"""עיני
SD01 ע 

 (ssJtnצצ:
D"no "ס f'Dn טיסיה כר.ור1ס)מי 7)6 מ"כ 

 ס"ס סס'ס סי' נס"ע וכ"מ . שחר 7ניח6 6ס!מ6 36)יב : ט' 3מי6 דממי 603 דקמ"6 כספח ער"ן כמיצוקי וע" .וכיס

 ען קיגימס לסממם 6ם") האי ני כנוסס למייק"גסנרין
 )התחשקי 6תי 77י)מ6 מכילו ח5ל ע) סגסר 3יו65 גןדכמו
 מרשת י51י6ג1 סמ6 16 )לס!חו 1DD ע'רכ ס)6. מכירומרסות

 סגרס6 כיר6יס . רפ"י לש כרמ)יח (Soh onu וכ6ו0וינ
 b1ol , ט' כרמ)ית 16 מלכיס רעות געסס 6ס)!כליחו

 ט' כרמ)ית מרס"ר %"ל רס"ר ממיקס ט"י יערס ד6ךט"ם
 ממעם גס לום"י וקכ"ס כספח ס0וס' סיטת ויסו . רכיטוכ"כ

mnwסי הם וננס נל"ן ע'ם כמנס )עס1ח0 ננתר 

 סט-

. 
 יוסר רס"י דגם מכנריו המדמע סמג"6 ע) סק' קכחונתוספת

 . ע"ח 6יט וגס mnwכממי%
 ט'ח סי' סנ0 0' נ6"ו1מ65ט
 )לסור מ!דס רס'י יגס סכ' 1'06
 ךע"ז ןכסוכס 67ף סעחרחממיקס
 06) עוםין 6ין 601 7)"נכ'

 פרסיי )6 7פ"1 נעירוכין .%סי
 )6 סמג"ד הסגי 6ך . ע"ס 4'1)"נ

 וטיחיין ס"סל0גץ, כ"מ . ל0תומ4 סליל3ןמף* : סגרול סטוס"
 ל5ו,% גרתך 0"ו סי' וסנ"ימ6"1
 סגרול t"he חייו %' hStט"מ.  סטי 0טס  0יך n3DCSדתיירי
 b~np ס"  טירוכין מיל'דכרפ"ר
 כייחוס סכ0 )6 ד6פי'מטורס
 וכ"כ ט) וע5 610ע 1Dh"סעיר
 רסוח סהס הותו ממכשיךץ : ס"ק רפ"י nD'e נסגן

 נחוסקת . טע3 )6נימו
 מכ"מ מ"פ סכיי ס"ס ס"אנת
 )6 מחס מדירו כסכיי)דרק
 לסגת! וכטניס) טחו לסגתביט)
 . 3כ)) ךכיתו מסתגלסקס
 ס4 כח"מ ~'sff 607ה,עיכ
 הכטוכס סכתיס מ5ר דמוכללט"ו
 רמ3ט) )רצין רם") וכיוןככ))
 כיש רשת 3יט) )6 מ4הרסוס
 ס"ס SP)D לערי 7נשןוסטעס
 1ך6 דד6 סחס רסוחוגסעכט)
 מיס דים ו0ג") , ע"ס 0י66מס
 מרום' 0מנ!6ל ע"פ מכ"מ)7'
 רס"פ כלי' כ6 ר' פסין שמיןס"ס
 רסס מנע) סריגי 6מרכעי
 )עור ר' 6י שירי רסוסמכם) סריגי 6"ר שדו רכנן 6וףכיתי
 )0וכיר קריך דט"כ רטוחומכט) סריגי 63מר ת"כ וסייגוכמחס בפקני מסילוס' ומסמע .מורס
 ומסלע כק"ע. ועקם נניטו4דגל
S~D1'יותר ט% דרסוסו )0ירום 
 ר"6 מתרי כחקרו יס6מחדירו
 . ומתיל ר3גן SD ס)ינונרטטו

 )6 ממ5ירו יוחר ssg 7רסו0ו 7נ,0 נסף6 כיש וסוסכמנט) ס!י סחס רסוסו גסמכט) %) ח5ירו רסוס כמגט) ?Pרכנן אסלי ד)6 גמי ה5 מדירו רמות5
 קטע ס4 עירורן סל וכק"ו . 0ירוס' ט) דיקן ס"ס דיפ4נמסיגו
 )סו5י6 * נס שתר יככס"ג ס'פ סי' סטחר כאבן גמדםי)6 חס . ט"ם אסור 1)1 )סס שחר כיחו מכו 06 כפירט יכריע)כ'

 וכפסשס כגלטת נ?וס' מפקחי . %י פ' טלום' יתעלין : יחפן מסג' יעגם ניסועום ועמם"ם תסתדקו שדם rbl"מכיתו
 ירוס' hnth 0רפ"6 סי' וכעדר . Dbin' 1)6 0ג,כרפ'

)6 הנרי . *וו גמלן סטן מגהת ש כגר מי.7')ין 6יןכס"ס
~h9e 

 תולעג ס4 פטור טמ*ס מפירט 03ק' אין * מילט
 6ק ד6ע* . 5"מ . יגד )0ס0גח סלי קדומם יחקעיסמסעיעור
 ען ממקרין 6ין 57"ג ככרסת 6"ל לרפ"י 7)מ6י כק"ממכןי4ן
 סמול דכלכת נלזתם וט"מ 0מ15ת כ) SD שמחולין כזלך160ל
 סו.6: טד וע' נד"rffsn 0 ס" נכ" 4גמ' כעוטף קובל 6%לוג!

 קדוסס פמעיס )"מ ,ס61"נ

 אין לזו זו מסוכות כרמליות בירושלמי אמרקל%4
 : שרי ובקעה בקעת וש ים אבל ובקעה יםיכלת טט"ן אליעזר הר' ט' לזח מזוטטלטלין

 ויוצא החלון שלפני רזיז ממיץ אליעזר הר'פסק
 כלים עליו ונוטליו נותניו את הרביםלרשות

 כדסוקטי' לאייתויינהו השתי נפלי דלמא נשבריםשאינן
 ונוטלין עליו נותנין חנשנרים כלים אנל תפליןבהטליא
 ליתיב לא המביא בפ' ואומר התם כדאמר בשבתחיסנו
 לטה מיננדר דלמא בו וישתמש דלהיא אפוטאאינש
 טינכרא רלא דליחייא אפומא ודוקא לאייהייי ואתיחפץ
 : סותר דניתא אפוטא אבל )קלנ( מילתא,
 הצד מן הנטוי דבר דבל טמיץ אליעזר הר' פסקכמקזנ

 בשבה ניכתחילה[ לנטות וסותר אהל שסיתלאו
 בשכת ולנטותה לפורקה מותר חתנים כילתכדאטר
 או היהיר רשות או כרמלית נעשה אהל ובאותוהינ( הצד טן אהל נטה אם אבל טפח בגגה דאיןהיכא
 טשתתפין כיצד בפ' עדאטר ואסורים למעלה ארעאיכאהל הוי מעשיו דאהני מאחר זה אהל מתוך נכשרתפוכה
 וכו' סדינים ופירשו ס"ת הביאו ולא שכחו אחתפעם

 וטף עושים שאט טונים הכל והא סיד פירשוומקשח
 דסותר יוהר לפרמטו טהור טפה אהל שיש מקוםוכל

 ! דעירובין בחרא בפרק כדמוכח עראי אהל עללהוסיף
 לתחום ]חוץ[ ניו"ם או בשנת בספינה הבא4י,81ג
 ואי צרכיו לעשות לצאת מותר לנקניו וחושרךי
 לתחומיה ע*ל חוץ למשק רשותא ליה ההב הואילפקח
 מדאמרי . שם שבת כאייו חעיר בכל וסוחר לעירונכנס
 דעל וכיון לתהומיה עייל )קלד( הוא פקח אינדשדש
 שגדול לפי ונפנה ומרחק יוצא זה הרילנקביו נצרה אם אמותיו מר' לזח רשאי שאינו טי כל וכן .על

 : הברעתכבור
 ביטל לא ביתו רשות סתם רשותו המבטל-)קלה(
 הרזם פסק כך ואחר אחד לכל לבטלוצריך

 : וריקעובטייל
 של נר על שבת במוצאי הבדלה לעשות אין-ן

 רבי דברים אלו בפ' בירושלמי דאסר )קלו(חנוכח
 על טברכין אין חנינא בר יוסי ור' יוחנן ר' בשםאבהו
 כנון יהודה רב אסר מצוה טאי טצוה של ובשטיםנר
 אסא כנון הבשמים על טברכין ואין . הנוכה שלנר

 ! שבת נסוצאי בסוכותדהושענא
השיב

מדברר
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נתש%רהקאנמיטעשה88

 %י0 % ושהש גמ65ס יר05 6ס טכסני כס לסמ"ק כמזיזיי") sff101 . משם % סוף נ6" עי' . ט' ישי. "SD טרמוקלז
 מ5ף ססי' מס וס"י . ע"ס פכח )מקדח מוחל סגי 1)6 ושמדח מגנגס זנ5יפורי זגזג סכוכות יונס 0ר' מים. ומץטת

 ספק סי' סגפך הןשס רשעס ד0י' כיון מכב"י שחס טמ16גטמו מסגפם )0ן טש 50ער טמר6ין קכת )ככוו כמ"ק טכסיסלגמר
 דטמ6 מסק נין )חיק קם וכדומק מכח ותקרח מאר סוי )6סיפו) סם") מרקעו )סתגמס וכדי מטכס כמגומח )0ס DD,'0יתיו0
nxenמגמוין סיו סטנת 
 . טכ"7 שוכ רימ ארשסכלים
 סו6 תמ"ס כממילוח י")וס"נ

 חסכת פריות ע5טר)0תלמס
 . הק"ו וס"ס לכ'י )מע)ס עסת hlnSDh1'קלי[ : 610 סנהוככה

 טירונין. סי' ריס מגדע r"b3וכ"כ
 דעיווכין קמ6 פ' נסס"גיומ"ר

 גס 6מ)תו6 שסגימסריקנו
 . טס ט65תי )6 מסקר3רמכ

 6' 3' סטר 3עס"קוסרטכ"6
 7' 3עיר31ין 'עקכ כג16ן]0וכ6
 6מ)גר6 ממילין 7יס לי"6[
 זנחסס טספק מעטר)רמכ
 )סק) 6מוו ס)6 וססינ .)סק)

 סוטי) )ששר 6%כממעות
 . טס ע%; ק"ת ממי15חוטילך

 6"מ pbn עורס לגיןובחסונת
 ז)רוקל64 כ' כסגס"ס טץסימן
Spe1ד)6נרעה, כ7רכק ס3ח כליסורי גס hnnD'h sffi 60 
 6ין כרומכ 6מ)חר6דצ"מ
 hWWDbI 7)6 כעט זכויסטע0
 ינן 6)6 זימוי 6יט %יט6 )6 כס"ס דמ"ס ~es 7י"6נשלונין
 למרו ט)6 6% כעי' 6107 מסמע כעה"ק וסרי . טןססלמת
 6מ)חר6 מפני 6י כמפסק רק גממעוח ש)6 31"ח . כטמי%מ)סק)
 דת0מ מסרסכ"6 מסרח פי"( סמ"ג ת"ס 6נ) משרארומם
 : 3ג6"י וע"ס מד6ווייס6 מש05 מנט) ש' יותריפר5ס דרק . כממיצים כספיקה ש)6 תי3 ;6 )6מ)תר6 67רויפסיץ
 טס'ג ס" יטקכ ניסושח . 3עקש%חו ספסמ 15וח וכןבש

 6"5 40153פ שיו מ1613ח זמחקגין כיון כ' '"לס"ק
 )ס ים ממעס זין nnec 157לח זכיון כקוס כטקמומיח)0יומ
 סי' כע"ע סמ3ו6ל נגז חסו וממסגי י ע"ס ממי5וח כמוקףס"ס
 )חי לקסיו מפח 6מד %3 53וס"פ עקום כמכוי ל סע"טס"ן
 . מ15%מ כמולף מסיב )6 ד15ס"פ סלי . צריך נטקש%מ שלס16
 Sffh רס"י )יו hD'1 לטכסיו מלמסלידו סס'ד ס"ס כט"ווש'
 וריק' נטקשמיתוסיקון

~ffn 

 דדינו עמס כמכוי קין) נ60
 1' 73' סמו% זס6 ושע גלט ממס nllPD1 כ' וכז"ר ,or ס" ריס כס"ס )כרשית לס"ל 3ין 6%ק ס 6'ן ומשקםכמפולס
 otpt למכוי מר64 %"ע . 3פכמ"ג וטיס כסחוס חולתו6מל

 ומסיק דלוית 561לכוס1 ויסמוך) זרכ שמרק ע)י' ולמי7גסרלט6
 כן מווין הוין כח"ק ס)כ0 רב 6מל %7"ס עכ7י' כרכזכורנו
 לסגי דס)' וכיון . ע"ס כממגיס זרחות נע" ש6 כ5ו0"סלמיסגי
 דממ)קיק כמו ע"כ . הסוס 56רטסו )הומררו רק ע"ככ5וס"פ
 כמפקס *ט 3% וגס )כלמ*מ נין %ספל נין עקום כממי)רכ

~DD
 7גס יימק 0"נ . כמרס"ר )כרמ"ח בעלןס 03מעיר

 ממס נמסוק ויסך ממט נמסמס 6)6 6'ט החוח דקלך)מגגיס
 חורמו 67ער !לכ 6ף נעקוס 1)6 וחגגיק[ 7ת"ק פ)עח6ל"י

 ס"ס 61"כ סחההרוה )ג) כמסקס טקוס ד)לכ ומסמי .למפוקס
 : כג'ו 51"ע כמפקס 7יט וכרמש)פת,מ

 למסיק לשעם נסוכס ע"נ ל ז' 7נעס גטין סיסחס יוםי מכבוד נספק 5ע"ק . ט' מפחח וגסתם ספחת  יפר הייילןנ%
 סכח ככס"נ 6מלי' 6י כסכת 0פתמ וגסחס . ע"ס 7גפ)ס6יעח"
 om] : וע' כטילוכין מ7חגי6 )0 ופסנהג6 . מותרס ומותרססוס)
 שחדק P~tb יוס מכשר גר ומח 6חת כמגורס סרויין וגריסלק)
 0חויק ט)6 6ט"פ ךס"ק כגמ' ומסרס הסל כעסיו 6מר'סר%
 וכדסרס"י ft)D !1ah (ptrno דם") כען מלחסיכת 6%עכזתי

 וטי' . ישג זסמ6 נספקיחניק
 שסטר %ע . מע"ז סי'3טהם"ט
 )שר ר5ס ש"ס סי' כח"ימהפט
 יפגז% ע0 %חפתן וס") ממתוגר
 nrm יונו) ד)6 טדס לו3'פ
 פסיון שותף )מעת 6מריטרם

Shs'016וסי) דנר סחשסו 0ו 
 נרו 3ט)ו )ססתמס ידבפיסח
 סטזס 16 סכיי ככ) וגס סגרס"ת
 סנ4לס סירסר דטר31ין 1מ60 .טפס

 סרן ימורס פרסיי 607)%ור0
 פתש 6חו לב) וסי במדרשומקק
 )סעער הררי . וע"י ו6וסריןכחזר
 :Shs וכס סנר סמם מיימבפט
3סמקוס

 ממסויי
 יוגר) )6 1ח1

  כסמקוס סימ[יק 1nhoחוקת
 סיוגכן 61ף סוחף )סיוםממסוחף
 חוד דגל% רביון קומר .יצוו )1 ס%ך סירוס נסחהפוקחו
 גס צוך . תוספו קנס ס)6סנר
 *ן שר4 נ)6 קגס )6סם%

 : Otsמטס
 כ"6 ממקס ומסגי %ניבוארבינו

 כעירוכין עיין .ט'
 כמעת tch1' ל כ"ג 6וח י"ג סי' שנס כמן וכחסו' .ימ"י
 )מכירו ומכירו )מכירו גותגו רס"ל ע"נ 57"0 נטירוכיןוכדמוכח *סי נקזת 6פ" 6חר ירך ניל כ"6 כמחעמ מחילו )6סדמק
 רק ספורו מו)6 ט' מורכגן לסור דסכ"פ ושכח 3ט וכןכו'
 מחירו 1)6 סכג0כקצת

 ט-

 טס דעיילי %עת h~a hla ממי5ח
 ממוש' 67סמפך ניגשך ס"[ מ7' ר6" ועוד 3"6 י4ר3סכיס
 ימל 6") ט' טרכען )6 וס6 6כיי S~h מכיי4' מלו רכס6")
 . ע"ח ט' 6וס כגי ממקח ע"י %0לו )6 ו)מ0 ש"י)י'

 סחהמס וספר )קט מריסיט* סה"כ ס4 30"י 61D"Dטח%טחי'
 מפסיק ורס"ר 6הר סככיח 16 עכרס"ר )ממן 6דס צריךז6ס

 כו6ימ סדנר טוב שריסס ינפו oh חעקוס סס יעיךדמסס
 כו' כ"6 ס) ממעס יעסו )סכים יכחט )6 61ס דקי"רכיכמוס
SJbעיט טירוכ סקריך )פי כך יועי) )6 )כיחו תכירו מכיפו . 
 מכיח 7סס ךס"ו l?Dn('l ש)ס סנגין )ריעית )יח16)פי"1
 וגס 3"6 מהית )"מ וכ4( מירי 3יגי0ס טיר13 ק)6)3ית

 כח3 1)6 . נ"6 מונצח יעסו שיגושר יכילו )6 סכ6סממגחכו
 חס DDnD י5"ס 3עילו3ין כלע"ס )מכילו ותכירו )חזירודיהן
 דעירונין )60 %קמי וצריך כמכירו יטתגו מ60 קי) זהווט"כ סכי כ"6 וממעת מרכס 15רך רק סגיה ק5ח 6פ" כעין עצי)6

 (alfnt ו63פסל לזעת ס)6 סיס" h'hD נאכסן )מגירודגוחגו
 סוגם בסס") מדכוי 3'6 מחי15ת דיטסס )חג6 ספוט סי'כ"6

 זעק ניכמות 1Dh7D" 0גר"6 וכ' ו' סעיף סס"3 ס"נרמ"6
 60 תמ"ס tffn כ"6 ס) ממירות פרי טס0 ע6 ע)י6 יגר4)
sff,זיוע h~hn ו6פ") . )ךעמ פ)6 כ"6 ק) ממקונו ע"י 

 מסיכינש0ו ממיר כ"6 ממי15ת ע"י 7)טסוח ג"כ מסכלכןזסס0")
 )רפ"י מיצ"ר )ס3י* )"מ D"DT מסוס )חכירו 6מיסוסט0 ע" )א רעשת ד3ס6 כ' גא ס" מסלח") ו3חסו' .סקטגיס[
 ממגיע עד ט' )מכירו גותע דרס דטירומן 60 'סרגםדציך וחייגי . ע"ס פרסיי מרא"ל מו5'6 מקוס חייי י60זס6חרון
 מרס"ר מעירן 60 סס יעקכ כגלון 0ק' וכפי fl'no(o)מ5ר
 תיוו גוב) סח5ר וכע) )פגש יח פסיס 7נתר6 ועי'%ס"
 תתילו דחפתם כזיון מסוס l't'Dh 6כ) פטורין ~OOtlיכס"ג
 גס סכי סכיסמ"ו )פתוח כדי וספסל יוכ hs3 מ") 61"כ .טנק

 : 51"ע מכוס יוגען פ"י 7ט7יף 6%כגס"ג

 וכשר טוב שטנהג די עלם טוב יוסף רבי השיבקלז
 רדת אמר וכן שבת במוצאי זמירות יומרחוש

 בשירות אותה שמלון לכלה משל מראטר)קלז(
 1וכשבהות

 עקשובץדיני
 משום דגירת ריא"ז פסק וכן טכ' למעלה' טחני י%סלתרא )קלחך בטז"ל הר"מ פסקקלח

 1 בה מסתכלין נמי והאהיכר
 וכן . טכאן קורה או ולחי מכאן תפתח צורתי צריר הדבים (רשות צדדיו משני המפולש %ייקלם
 סכאן וכן מכאן קורה או לחי כמפולש תורתועקום

 דאמרו יהודה ורב הונא כרב ח"נ בעלפסקץ, : בעקטומיהו פתח צורת וכן)קלט(
 חלון דרך הפתה ונסתם הפתה ררך עירב)קם(
 : הותרה והותרה הואיל שבת אטרי' חלוןונסתם
 רלא אע'נ עמם יני טחיצת הכהניא ה% אסא(קמא

 שלא דוקא יום מבעוד טחיצות באוירשבת
 יצא אבל שמעחיה דטשכיה נהסיה כען לדעתיצא

 : סיירי בכה"ג דנסרא עונדי וכל * לאלרעת

מח

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 %9כבצלאלריקאנמיאשה

 כסוף ס6)פס כע"ס וט)7שקש
 כן ותמ"ס כוס גע7 גסשסר
 ~5ע"ק . טס סגכולש כם)נץגס

 3חי7וסיו )ק"ל עגמו סופר07ל"ן
 מורס סרטון הר' דכ"טזמנת
 67סור[ כיו"ט ססוסקכלסר
 ק)"ג ס" יו"ש ס)' סגדו)וכ6"1
 מס כניס כלש"י מסחר.3י6
 לסור לע"ס דסוסק ד6מרדרכ

 )ר"ק 6כ) כל"י 7ס"))קטע"
 3עלנע וסיסיל 63"וומסיק 3מיווסית סלסכ"6 ]וכ"כמותר

 מטיבט כדי,וסק bihמ)כסהש
 ומסיוע . ע"ס כלכס טויו0נ6
 . סרי ליר"ם )ומר )די%דיוסס
 געט ג' ס)' סס 3ירוק'ו0ג0
 . לסור טוש ססוסק ר%פרג"כ

 6תי מסקוס, 7סתמ6וכלגימל
 . סירוס' חישל 7ש6 יומגןכל'
 דס6 וסרקם כראצס' מוכהסרי
 כריק כטרד גס פסק יוחנןל'

 : כוס 3ג1)ך לסול )רפסיגס וע"כ . כינס סוף כר6"םכמכולל
 טס ממסן "6ייקמג

 וסע . ככני0פסוג0
 סיפו ר"ס דכי 7ק)"טמפכת
 גי%5וו; tee(h, )מג6 ממגיטיכר6
 חשני )6 ל"פ )גינעוויהם
 ס4 030 וכ0וס' . 3פרם"יועקם
 ס)6 דגגיל דפריך ל")מי"א
 כלמח 30)יערס

~DD1  
 גס  יפרס

 שברוליבילולוס
 טור ומץ

 חסיני )6 ר"פ כי גי5ו5ותומסת
 %ס כק6ר t~SS1 פירוש"ס
 מכיי כ)) )ערי ס)6 )אתמירים
's)sט) )סטנ גיס . טיס נגמל 
  ךל"ט שסכת DlncD'פילהצ
  חק6 ר"5  וכן סמומן טרי ככלי%  ריוחת סכסכו מש ר"ספ"נ
 obtcn 6סס 6)6 כסן רגעות סנסיס כ) ספין וסג פ)נעיו
 שק ולא חסוכת (oih 6פ4 עמיי גריס תכסיסו ס5ר%)
 סגירה כגמת כוי )ערות )כ"ט 67פר 6ס"י וסע . סקיסנק

munסך כסו ך)"ק ר"פ זכי גס )לסור ל6מ 40 סגי%5וח גט 
 6ף 0כיכץן ס6ר ו6סוnD 4(IrP ד)6 גש זועק ס)6נדרס
 וסכת כIt'DS~ 60 %י . ומתוי  ךסלפם נדלם כס סייך 7)6כמטכס
 סגר )716 )קךות מוחר משכ ז6דס רנ6 זק6מר ע"נזו"נ
 דתכסיטין מ% ומקס . בי'  נזרי' )6 )0טו0 דרס דלגןדכיון
 . 0גסיס כין )מ)ק  67ין מבוש מטיף  רלף מפנס כגסס גסדחפור
 ומסמ"ג וסלמכ"ס . מסוכ )6יט מסוכ כק כלעמס גמ)ק )6ומ"ג

 ס" יוסף נברכי ועסיס )דל%ססעיטו
~ff9U 
 לעמס 161)י .

 7טכמ Wffll נטס' מסו% ע"כ tffD7 וסכת כס"ס ע)7סמט
 וס"ס )ו(ו ומבעט . ופכסיטק גניוס יערק ~(Og 4עקנקונין
 )סודי[ 0גדרוח )דמות  ד6ק גר6ס מיחל . שם 7סמ6כגיירם
 . 7גי5ו5וח נדרס מסוס כ)) כגמת יערף ס)6 סכללצ עילךגס
 pffQ  סס  פנת נפסק ל גופיף נמ1515ת 511WD he1יט
 כש 61ין weo(TnD n *כ) ניד %5 ככ4 נגורר  רעולוכ"מ
 מממס כ)) לגמת יערס ס)6 טור גישור )מס 61"כ . ע"סמיוכ

ontr)0וסוי דגעו5ו fir~ : 
 )טט"ס מש דעט"ס כפרס ים . מע"ת וסי' עט"ס וס%קבסך
  סי' כעס ריס סמלדכי ע7' קעול ו0ו6 . 0ני5יס נע)י

 יטרילמיירי כפוי פלל  ילעיס1
 רכינו ומחסון ווט .פסל"ס
  מקת'[  סיביי ]מ0תוספ'דמסעע
 טוכיס 7יו0ר מקהו יתגיס07יכ6
 שסורס )6מן. סיוס סגולרו0כ5יס
 מקהו דמגג0 60 דנוסייע)ר6ס

 0י0 )6 וו ס3ר6 וכניו .קימר  קוסטה וש"כ נסקר מרוץייגע tpDD' 3סוססגי ד)16)טג6מטח
 נ6יסור 6ף O"l)D1 מסה"תמשגי
 ע" כוס סריס מרוכל לפריסיג) bo 7)"מ סכמו 6פ")שכע"מ נסוי נוס רק זרכגן ייסורככ) דמגוגי ד'סכור י') 6ך .הריגן
 ער"ן נסס ס"ס סקי"ג ס"נכ"י
 מעט"ס כיו"ב 3*ס 7קג%תג60
 מ"ג , יומן גגי 6')1 ימני6ה

 n"SDD3 גס מסק גדגוד ייסל"י
 3דסע"מ . עחילין 6 סדיןדימין חיסור כסקר למסגי 61ףרעט"ס
 קוסע6 דת6י 0סכר6 )16 6י)"מ
 . כסקר שקמו יגגס ר)6ק6מל
 י"6 ס"ק ftpn ס" 3מג"6וע"
 קכ"נ ס" ניור"ו וט"ותסרך

 : ו6כ3% 1'סעיף
 )ספקיך ס5ו0 6ניגדולמסל' מכיי 7ני5ס ס"מי סמרוכי 6סר. סקי ייניקבםה
 6סר )ספת0ו *0ן ומכי')ליכוד

 . טיס חק"ג ס4 ככ" וסונף)1
 שסכת 3מכק) ר6פ4 5'טחס
 דסוכר ססגך)ר )ריו'מכמגיי
 1)ן )P~SID 6( 1 י6כ)%

oah)nffn ככתובות סןק"י 
 . )כוולס 1)וחגו ומוכרו ט"6ל"ו
 5' דף ככ"מ מליט כשטרמפוגס
 ופלגמז hnlh'  רגלכן מנדריסיג

 פכירס  טווסן  סזלספ דמיין ומסיק דיורכן אגן דקגסו0ינדאן
 . כ"כ דגמעיר 11 ייערמס ומקס ע"ס )חריקת  6ף לפוכרווינול
 ועולס קמוטו אישיי מ)6כוצ סמטק חק)'מ ס"ס כש"עופין
 . ע"ס )כ) *חס ומסזרין מעגו *ת0 ע6כוק כ"ןכשער
 בבסרי! יערי מסתיעת וסוס . 06 גדעו סר"6 מבמסויודי
 , סיטו ככוי 1)"מ )ע"ס )סקנסס שסור יעכ"סמקטע

 )ש)ס )ו מסיר סתם דגם מעט . ש"מ יסע )60 ו0ומימרחי
 11Dh *פ ט00 פעו *% י שי מסכת פ'נ1צמנ"ס
%*נ6  סנים) חנקיג WDW oh1 3נה רמין %ת פ* 
 כנ"ע וע"ס נסכת מי )5צכ)1 שחל )1 יפ0 ומשמק 5לטכ)

   נס)6 ס"מ ד)מ6 הפיכח ט) דקנסו 67ע"ג צ נעידמסרם
 %ל לרכו גללסכסל

 לתוני
 telp )6 )1 מפס ומ5פמק נוכו כל

 גחנם) נ)Dh1 6" כיון )עיין ים . ט"מ 1)ון)6 6יססיע16)6
 גהק )shnb 6' 6"ג . סיטמו אכרי היממן pn(o 6 יס 5רטכ)
  הפיקק  דגת הפיליפ ד0מ סיטרו ככדי סימומן מלענגן ססו66ף )מומללי * הפס ומ)טמק 5רכו כ) ננ0כק) לופיפ6 7)6בנטי
 ימומן ס6ס נקופן 163רהי עומק 3וש)שמ. ספוסזסשקת '"ם ס4 ימס f'S~D1 ועפן 7' דף נני05 צילף% )פמר6ירנגן
 ק"מ ס" נייל"ד כמכנעי זסי)"ע )"ח דכ0"ג סמ6כ)ן

 י"ג זף נכי05 נק"ג ספק 7סר%ק 7ס'ט מפסל .1'
 7)מומלSth' 6 65 6יפסיפ6 7)6 7כטן ורסס 7ענלנגעי
 fih ob לטויס * )6ס'ר )6 יידעי ייסרק 7י"3 , עסקטכסיסן

 טוב יוםרמי
 טוביה ורבינו יצחק רבינו אבל נולדי כל אוסרין מקוצי משה ורבינו תם רבינוקמב
 שהוסק כירה מאפר חוץ )קטב(ונולד טוקצה כלמתירים

 : שטשון רבינו סברת וכןביו"ט
 ישפת לא ויו"ט שבשבת ליזהר שיש ריא"ז פסקקבשב

 בשולי הנשארת פסולת להשאיר כרי לכלימכלי
 בכל* הפסולת עם חטשקח ישאיר )קטג( או אלאהכלי
 עם הפסולת ישפה או ניכר הפסולת יהאשלא

 1 לחוץהטשקה
 תומו לפי טסית והיה עכרם ושאלו )קסד(י טוב ביום חעכוים מן בצים שלקח ישראלקמר
 עליה סטכינן אסתוה ביו"ט שנולרה שמצהישראל בענייני עדע היה לא עכו"ם אותו אם היום נולדושלא

 %רות מוכר שומא עכו"ם דדמאי בתוספתאמראמר
 חם עזיקת של הם ערלה של הללו פירות ואטרבשוק
 אלא זה נתכוין לא כלום אסר לא הם רבעי נטעשל

 סקחו את רסננת דהיכא טשמע , מקחו אתלהשנית
 אסל נאמן היום שטלדו הביצים טובים היו יותרדודאי
 ; נאטן איט אסורה גיו'פ שטלדה שניצה יודעאם
 יאכל בשוגג נשבת המבשל דאטריהודהי כר' שטתירין יש בשוגנ להבירו מיו"ט אופהקנמה
 דחמיר בשכת אפ" אחרים בין הוא נין שבתבטוצאי
 כאן דעך אסר הלוי יואל ורבינו )קמה( . דקיל יו"טכשש

 לזלזוליה אתי עיט אבל דחמיר נני'שבת אלאלאשרי
 שכח התם דאסר כירה טפרק ראייה והביא .ביה

 לאיערום' אתי לא דבטבשל אומר יש ]כירה[ גני עלקדירה
 לאיערומי אתי נסי הכא הלכך לאיערוסיה אתיובשכה
 לצורך או שכחתי ויאסר לחבירו טיו"ט לכתחילההאפח
 ריפוא כתב וכן טטזיד טפי רבנן בה דאחמורהערסה דשאני התם ראמר להתיר אומר ריו5"ז מיהו . אפיתיהעם
 ליה קנם" רלא ליה פשוט בשוע איסור שעשההיכא

 ; נטזיר ליה קסיבעי כיבאכילה
תעושה
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