
áל÷  ¢ףל גגףץ íג¢גףגו í╨גוק íגקץ╨ ץ¢ úזג¢áם גי íו íגלקם íגו¢ג
כגץי

 כ╨גל÷גלז הם 'גףו כ╨á¢ם ג¢לו╞ גףá םי גúáי ק╞÷ה י"ד] ['í 6¢ז╨ גזáי ¢úזל ף"ל כזגי íגלהק
úגחזםפה  גו╞זáז  זםףג úזפ¢פ╨ ú╨זזיáז  גזáי  כúז╨ ñגלה ¢זפו םáו [íו] ז╨גו ז╨úז╨ úץ╞ם גזáי [כזדי] זםו

גúáי
áז םיú╨זל , סú¢ קג גםיהá¢ דהם כלקה זו (הל÷) וםקáגל הגí áהí ז╨קú╨גג áכג¢ז÷ק קף╨ם ס"ץם 

םו¢קגק  ויק úזáים כגו íג¢לזו זם הáי םוז הáיú ו÷ז╞ז ú÷גם╞ םו¢קג
 ק╞ז÷ה á╞ 6'] [÷:"6זץ íגáיזי

הáי  ה╨ה╨ גזáיל םáו ú÷גם╞ ╞áזץ íגáיזי כגוק (זל÷) םו¢קג ה╨ה╨ זגזáיך ¢úזל םו¢קג ¢לזם ╞áזץם íגáיזי
- áגוñו¢ז  úזיק ו¢זñגוá וúגג¢זו╞ טי ז¢לו

 úו טú÷גם╞ . íקיז ז¢לוק íגליח ה¢גלו ╞áזץם íגáיזי
ק¢ףלז  כ╨á¢╞ כ╨ú╞ 'ףá םוזך' ד'ם] [,6 ום ¢זיקג í╞ו íגםץזף וםז ¢לוג í╞ו ז¢גáחם ¢זיק גם íגםץזל
טפףח  ו¢לדá ז¢áח ╞áזץ íגáיזי íוז ו╨ úזה╞ם ¢לזםז ;¢ז¢גיק לגםץזף (זל÷) וúגג¢זו╞ áגúי╞ וזפלל
úíה  ¢á╞ז ¢á╞ ╞ץז ום╞ וחו וגá╨ ו¢לד ג¢גל╨ הם וגáו הגו¢ טם כגáז¢גץל 'ף ¢╞ה ñ"1] ['ד כ╨ג¢ךו╞
גá¢ץ  וזהה ו÷ז╨ג טףúקגו╞ גלגלח ¢לו זחם [הá¢] זúגגם הגם [גלגלח] זדל גוúגá ם"וז גגáו והז ום

,'
 טזלñם óזúגקו ום גףúúקגו ז¢ñגם ╞áזץם íגáיזי גúגגםז ¢לו גגáו גץá גáזúזום ¢לם ה¢גלו ╞áזץם לגáיזי
áק╨ú  úזáק 'זיז הופזהז ג╨ח¢ך ג"ה¢ם וםá áז¢גץ כ╨á¢╞ וגה . 'גףוז םזחá ¢לזם ╞áזץם íגáיז╨ הקץ כי
¢á╨כ  ¢זñו כ╨ú ╞ú╨¢] ד":÷ ['6 גל טגקחהק טם ט¢╞á כúז╨ זñגי ╞áזץם íגáיזי כ╨ג¢לוז ו¢לדá ל"ל ז¢ק הגם
הזה  úáגלם זñגי ╞áזץם íגáיזי Σíי זהם í╞וá ╞גלץלק זלפץ םץ ז╨זלל גו ום úגג¢ק הגם 'זיז גוז ום
╨,]  ¢זñו ד╨ץוז םזחá╞ (חל÷) ¢לו הגם , ויהז ¢לו ם÷הם גו ום úגג¢ק הגם גיהז כ╨ג¢לו 'ףá ה¢גי ╨"╨]

íו¢ úזףץזú 
0"יל¢ך  י"יז

 גגך¢ñי
 3ג╨ךי úזךץם 0לף גםá╞ז ז╨גי¢ 16ך

 י"ץ¢ñז ñ0 ךזי╞ י"ד ¢ךזף י"ñ 66╨יל╞
 ג"ך¢ףי
 ú ¢ñ╨úז6 6"ל ,3╞

י ñך ל"ñגñי כגגץז á"ךל ╨¢ך כז6דñ ñ"¢¢ ¢6גññ ך"ץךי "ñ6 ל"÷ úזñ' 6 כגזץי ñ, . (הל÷) ñ(6 61 ¢╨פג ג╨יñ 'זי כזñ¢י íגי¢  36ך טג╨ñ ג¢ñ ╞áג¢6גñ זי¢גי 'גñז 6)ך ¢יñג גñיך ¢חñ ñ6זיגך כלñח )÷ú÷úג 4יú ñלחל ñץהñך ך"ñל כúז:
 ג╨גץי

 ד"ז:ñ 00ז╞גחז
.,'- ╞"ץ כ', ñגל חףú כלñח 6)ך ¢יףג ג)יך זךזז גל: 1:ג6 זץזד úץ╞) óיי ג¢÷גל חץ╞) ז╨ל¢ ד"לñלז . כגגץז ט"╨ל 'גñ ך"ñ¢ ג"÷0 ך"╨ל  ךגי╨ñץ כלךל ג¢á"( ñץ ñ÷¢יז

 ñ6:6)י
 ñ╞זד6י ñ"ñ ח¢גי 'ג0 ק'ñ 'יñ )╨6 60 ז╨úז: úץ╞) óיי כז╨י ñגל כג╨úזדך

 6"ל¢ñ , גúגפםז
ךñ÷ך  י"יז גי╞¢ל,¢ ף"ñ ח¢גי 3יí 6ך÷ ג) ץזסל

 ד"לñל~
ñג¢6גñ ז ג¢╨גץñí ץסם גז╨ד 'זיú זדúםז 3╨6 60 כג6 ך'( ñí ךך"ñ 

ף2ה)  0טזדñ6 ז6 6)ך םיñ' ג)יñ ג¢ך╞ י"ד ¢6ñדז ñ╞ז╨ñ6ך ñגñ ך¢ñל ך"ל╞ זדג╨¢ ╨"ל0ñז ñ(6 61 ¢יךג ג)י0 'גñ 61 'גף6 60 זדúז:
ך  גזיי 6)ך ¢╨ךג 4יú¢ ñזל ñ"ñלז ñ (6י¢ ñםזדñ÷( ñ6) גפי 'ñ6 ך"ךל íגזזךñ ז"╞ כגגץז ס"61י 'גñ ñ"ץ "ל ח"י úז╞זפ úזגחזל
╨ñזñ ñ÷י"ñ ז"ך ñכגגץז פ"╨ל 'ג ñ¢¢6"ñ ñ"י"÷ ך ñ" ñ¢ל 'זי . י"י גך:6÷גáך) (זל÷) כלך )¢6ך' ך:ךד זגזיúיך י"ד .¢6ג' 

ñ"ñ ╨"ץםי ñ("ח ñי ח"61 כזסñכ6י כגגץז ץ"ז ñג¢6גñ ז י"ךלñגף╞ זץג÷úזלז ¢לז) ג¢י:) ך╨י טú¢ 67םñ ךיñ יך י"יז ח"חיúי 
ñ╨¢ץ÷'"  76דלי ז"÷ל ץ"5 'זי 0)61

 יúיñ0 ñ 6"ל¢ך זץñףז ¢לז) ג¢י:) כ÷ú) ג)יñ ¢גñ ג¢ñ ñזךל טזיי כúה ךףיז ñ"גגץז
╞ñם"¢גג  ñךץ ñי"םל  םךá טלםץ 'גñז ץץ*

 ¢לזםי
ג¢י╨ם דúי ñך 'ñ╨ כחףזך גדץ  ךגךל גחי כ¢הם 5"ל¢╞ ג¢גגñ 4י╨ ¢גך ג¢ך╨╞ גזח╞  úי5םל¢3 ג¢יו  ,╨ñ 4זךל ñ¢גל*

 ,úםגילם,
╞úם וגú3 ¢"ח  ךםםז ג"÷ל:ךז ╨╨"ם3 םúזגל  ¢ז╨ך כí יץלל ג¢ךúג זñ¢ñ 

זחי36ל ñ╨ץג ג¢י¢ñ (6 61 י 'זיññ 
 6ג╞ךי )י ñי6)ל ñ (6ךץג

á8ח)גיל úגיךג טגד ñ¢"ךי כñ ñ0 16ךז י"ללי ל"ךל ל"יי 
ñזךל  ט╞גג  )"ח ñúך ñגףג 'זדז 6ך 6) ךךץú ךה6 'זי )╨6 ךñץג ג¢י:ך זח~ץ╨ 6ל)ú 6י6)לד╞ ג¢יזñ 6יג)

 ¢לז÷י ¢0גל6י
ד"ג÷ ñ" ╨╨╞ññ ñ¢6די ג¢י╞ל 0ג¢6גñ ñ¢"ג¢ד 6ח)גילךי 'ג╨י כñ ╞(6 לñץילú6 לñ ¢6ג' ñך¢גגם ג¢י╨) )"יץ ז╨גי¢ז 0"0¢6 6) טגי 
חז¢גיך  כדךñ" ú  ╞¢ך 6)םז  י"áקם ¢זקגים גñלל גúםס╨ גףג*ñג¢ñם ñ0 'גúגגלúךגז ג¢ם╞  ל"ñך ñךם ÷¢ך 'גגץז כ╨61ú (ñ י":÷ . (זל÷)
כגגץז ñ¢ñ¢ ñ╨¢גג ╨ñגלגñ ד╞קי¢  

 ú6)'6ך) 'ף
 ך"ץñי

 ú"זñי  6"÷ץ¢דñ 'גñ ס"ג  ג¢ה╞áז  כז╨דñ ñ"¢¢ ¢6גñך
 ñג)ץזú6 ñגג¢ז6╞ 'זי כגגץ

חגך  ñ¢גל* ג¢י╨ם úזú  ñáז¢גיñל íגץזñ' ñלז ¢╞ñ  ¢"יםלם כגגñז ס"זםי 'םף
 ,3ף  6"י÷ '6  ג"¢זú כ'* 'דח ¢"╨ם .גףם╞  ¢גñג36 כק¢╞

 *¢גñגהá  כגם¢╞ גזáיל úז¢גיñלז 0גםףזף 'ףלז ¢╞ג  ק"גגל כחץז ñץי 1"י'י
"ñג' 

ñףú גל*ג ג¢י╨ם¢ñ ¢*ג' .ñג 'י"ñ 6זú ñ"ñ ñג' 
6ל'ד  ג"ך¢  0,╞  כ'6 כגññזף íגל╞ ñךז 1") '5 ג"ñ ╞"ñ  ¢ñזךלז ל"זל ¢ףñ╨ז גג* םץ¢גג 'ñלם ú╨÷ ¢"ג╞ '╨  'םף ñך  'גף*¢ 60
ץל╞

 ú"╞י
 ¢÷גץ╞ ז╞זñ' 6זñ כזי¢╞ ל"ל 6זñ ג¢ñ ╞áס╨÷ ¢6÷ל╞ 6)ל 6זך ñגלחד╨ ד"ג ¢ילל╞ ¢זñם úיñי )"ג÷ז ם"ñ¢] [ץ"ג╞ ÷"╞

.  ñ"'גץ סגף 0613 ╞"זג) 'גñ ז"ú ¢ñזá ñ' 6חי ג"ץ זגי¢ ד"ץ3ג גגñגñ ¢זñם ¢זיñ (ñ')ץזñ )ץ 1ñג )זה ñóל ñז 6"6 ))י

ט¢╞י  (חל÷) 3זח╨╞ 3"6 . כ"ץ '"÷זלל╨ ץ"ם) 5"╞ 'יñ 'גΣ ¢5 'יñ זלד¢ ך"ñ ¢"3כ0¢ 3"'ס םהז  ñך טג¢ךםג6╞ל *¢גחñ  גחם טגñחñך  זם
ñג"÷ל:ד

 "גל)ñז¢ג╨"
 כחגם זñגי ג¢יגם  גñם כג÷ף ñג6  ¢גלץל זלםñ םץ זדזלל הúגף¢י גלםךז¢גג כג¢á  גל טגגññú ם"יך ñג¢áז ú╨גחך

טñל  ל"ך 016 ך¢זñל╞ כי גáייי ñ ññ╨ז כג6 זד) גל)ךז¢ג 'ñ╞ גל .טגñחñ' ññיז ÷ז╨ץ áñםñ ה"ז6ח 'גñ 76ף 'י כ"¢ץז )"ז ¢"ל ¢זñח)
'גם ñ¢גú (6  ╞6' (כ:גיג¢ד ÷ז╨ץג ╞(ñג גי"( 

 חףñי
 זñגי '"ץיל ñ 6%"¢6ך 'גññ 'גף6╞

  גל╞  טגךññú כúגג זñגי 'זי זúךגקז 'גññ כúץ

úיך╞ כ"¢ñ  גח* גגזúףם םי* גו╨ף ¢פף* ג"ם¢3 ף"ñ ג¢ñ . ל"ל 'גñ *ñלם  זף(יññך ¢גñהם ל"ל )÷זñ ז¢זñק ñ6╞ כ"¢ñ )"ז 'גףז╨ 'י ÷"ñי  ג¢יד) גזך╞ úחך )"יץ ú"יחליז ךזךל 'דגץ╨  0ל╞ ט¢~ñך
3ñ"6 טñי כק╞ כג¢יñל úז¢דח  ףזךל  גזחלג זחזםףי  *םס íזךל ñ¢גל* ñ¢6"ñ י"יז ñך╨ú סñ ץñú ץל"ñ (ם  י"6ךל 60 ¢ל6 זñדú ñטםג ╨ñ╞זלל זץ"ך ¢ףז*  1)  ÷גí ñגףזםקי  ז╞גג 

 ח¢╨Σם╨  úזךל  גזחל╞
.  ú╨ך¢ ñ"ñ ז") ú÷ל╞  ñ¢ץ╨ גזלגל ¢לז÷י זם טםגú¢ ñלם זñזחגגי ñ¢גלקז ג¢יו úז╨ך  זםגñקז 60 ¢ל6 זñ 3"ץל ññץ ñז úיל╨ ם"יץ

úז╞גחז
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסיר'ם ז עכיייסכור84ב
 הא )קמם( לכבויי אתי ליה שרית לא דאי מפרש ומעמא הדליקה ממני המת מצילין אומר לקיש בןרפש
 אתי צערו ומתוך במת לכבות אתי לרליקה המתקרב שוות )קנ( הדליקות כל שלא קשיאלא

 בלא לכבות'
 שבות כוכבים לעובד אמירה אמרו כך שבת באיסור שבות כוכבים לעובד אמירה חכמים שאמרו וכשם .קירוב
 ודוש פרתי חסום כוכבימ לעובד אדם שיאמר מהו 6'[ מ' הפועלים את בהשוכר בב"מ כדאמרינן אימורימבשאר
 כו' )קנאו לשמואל ליה דשלהו וע"ש וכו' סקילה דאיסור בשבת שכות כונבימ לעובד אמירה אמרינן מיבה

 לומר מותר נהנה שישראל אע"מ עבירות ויש להומרא בדרבנן אמי/ דאיסורא תיקו וכל בתיקוונשאר
 מאחר לי נראז, ומעמא נבלתי אכול חלבי אכול עליו שמזונותיו לעבדו אומר ישראל כגון כוכביםלעובד
 ישראל לדעת ולא עושה הוא עצמו שלרעת הדבר נראה לעינים נראת אכילתו והנאת כוכבימ העובדשנהנה
 לאו באיסור אינה כוכבים לעובר אמירה דשבות פשטי' לא אמאי לתמוה ואין . )קנכ( רבנן גזור לאהלכך
 ושייר תנא למיסר דאיכא וכו' שבות משוס אלו רתנן דיו"ם בשבות נ'[ ])"י משילין במ' ליה מנימדלא
 טוב יום מערב לעשותו שאמשר בדבר אוכלים ותיקון מוקצה ביו"ם איכא שבות דטובא שיירדהא

 ראםתועפות
 טביחות ו"ס ככ"מ רט"י וכטיעח )גפרי המירס ליסור ניס וענין -O~si סע:וק מס טחקר מט נס ס)כס עמק נס' כ,ס סרנים "63והירוט
 ע""ט )הומרץ)גפרי

 ע"י
 מטס מ"ר ומס"ט מנע"' ניסו גוחן ג"כ טפיי גר6ט רגי;ו מדהרי ומגס tfs. ס"ד סי' ח6ו"ח ת"ס טו"מ 3ס'

 טי6 ימייי )16 6י לסור 6י 'ודע 6ימ כטית סגניי ס'עסט )וע"ס ):כרי 61מירס טכ' כ"ט 6ות ס"ט ס" ט3ת ס)' כט6ו"ו וד)6גטר"ן
 סכות )גכרי לתירס ע' 307ת פ"ק ונס"ג כו' טג6 )6 די)מ, 16 )::ינגר ס"ך )6 ונעקב ס'עטס )יןי עימו יניב ט)6 כדי 6)6טעמך
 מ' 3סן דסר"ן ודע . וט 3ן'ן o"h~t ראגו דהרי סניך ), 03)ח פ' וס,טיר )ספר יסידס עגמי ולגילור סכח6 ממע)' ד6מרולע"ג
 דוק6 )כיהו טמניע על תחהיט רל כתיסו ע) )1 רוווחת חבילתו טיתס 3' קג"נ ט3ת 6ט3ט נר 6ד6 ר3 למ"ת סרמג"ן ע"ס כ,טטהטיך
 גוחן נסרס 06 סי6 11 דר6י' 6גי 61ומר  עיי"ט בכיס למי יעה* סני מתיי' ליעי  ר*לת"ס )6 דכים רן 6נ) סכי נטרי טו36ח3י)ט
 מתירו )6 דמסחסיכס ירן תקגת6 טלי ככיסו למיתגי :ו5י )6 6"כ 3ט3ת ד6פי' טסי' טר6"ט )פי' נוס6"כ ,רניגו כסרט"' מנע"יכיחו
 ק5י לסור 3ט3ת כן עטס )גכרי )ומר 3חע 61סי)ו דמ"ר גר6ס רכינו דגרי ומסדור . ויחק " ס"ק רס"1 ס" )16"ח כסריטס ועייןרן

 טסות מסוס 6)6 )עט~חו לסור ט6':ו ד3ר י6סי' ט' 7'ן סכת מט)' כס"ו טמ)"מ וכממ"כ כן סדין ג"כ דרסן 63'פר6 ד6ס')61ד)ע')
 כו' לס'" s~trl כו' 'רוחם ר3יגו ז") סק"נ רמ"ט ס" טמג"6 כמט"כ )סביר כ6ן 1ר6'ת' a""D סמכת ק,לeht 0" )עטות ונכרי )ומרלסור
 דסרי"1 ס)1 ס)כס 1633ר כרורס מנגס 3ס' 6ותס חסת ויפס רס"' ))כון ירוהס רכים )מון טחן סג"מ וסמ"ג ולנוט חיים 3גחינוצח"ם
 פס הו6 ססי' מס 6ך 3חח)ס סכת ס) טנוי גס) ככר Ob אפי' ח)וקס נסעת ס3ת ט) )שכיר )ו כקור דסיטר6) סנרי ךכ"ע rs-* כיון)6

 כחב סז6 טגס onl~f רכינו )סון סניף ע"ז קהס וחלקו דיע3ד )טון שסמ"ר טכ' מט דקדק זסמנ"6 וסג") 3עיגי החוק סכי,יססטג":ו
 דוקא )16 וז") טחס חלקו טעי סטור נסטון כסר'טס דקדק וכן נטוס מחס )חלוק יכולן )כתה')ט י6ף נוכו6ר רס"' כאסון 6כ) ד'ע3דלבון
 נפ' ואילו )כנו" )קפט( . אסור ד'ע3ד גס ך)הרמ3"ס ס" 6ס'ר' תרו'יסו ו)סרנוכ"ס טמנ"6 ט'י0 וע"ז כו' ק6מר דו:,6 ח)קומפכר
 קטה )6 ס6 )כנו" 6תי )יס סרית 5י נומרו ע) 3טו) ס6דס מתוך רנ6 6:ור טפי גיג') קטרה 3טיחר6 מכדי כאריגן כ'[ קי"ז ]טבתכ"כ
 מחו דנכי )חלק וכשכו ראגו כקוסיית טסקטו נתוך תיד"ס ח' ת"ד ס3ת ועין )סנ' ט6' )ככויי מן 7)ג וטמעחיק 3:דפט וכ"מ כ5")כו'

 ד6' 6מו'1 ממוזו )גני 67ף ססמעיך מי דרים טט'6 3ד3ריטס טוכירו 1)6 כמזיד )כ13יי 6הי )יס טלאת )6 ו6' נמוגו מע) ניותרמצטער
 עגמו מעמיד 6ד0 ילין סלמכ"ז 3טס טס סר"ן כממ"ג טטחטיך דמי סט'6 לסיגי )לס"ת וי") ברס"ר 6::ות י' )1,6" 6גי )" סרית)6

  ממרו על עלמו מעמיר  ס"רס כת3  6ן דמ"ך )טבח 3חי' וסריט3"6 עיי"ט 6הי6 ממינני דססיד6 )דליקה 1)"ד סמ17 מס )6י3ויטים)'ך
 יסוך מתו מל ע5י,ו מעמיר  .ססו6 ממס'ותר

  לסיסי
 מ"ג רסר6"פ ירע .  לסמוך  ופיין סהוס' לטירת גריס רנתו  ומדהרי יתוס' מסכרת

 )6 כי 3רט"י 6חרה גי' )רבינו ל"  6ו)י בק"ג טס יני גלוור  טילייל בסי' מחיר לקית  גן רר"י מימע פיס"י  מחוך י' י"ר ס"סרסנת
 ססנ'16 סריי 6101  כו' מסמע ריי סי'  מחיך 51"ל גסר6"ס :סל ד9"ס טרגית ), ונ:ותכ"ה עכ"ל t)Dir(1  נ,פרפ'" מטמעות סוסגסמע
  מיס rtb1  1( 6(6 היפק 16 לכר ר~כ*  ולנון  טילפיל )"ט יכ"ע דטומ") דט"ס ט6מר לסמוך (StD סר6"ס וכח13 לכ"ע ד"ט 3' מ"גסהוס'
  ילפול the" וו") סכ"5 פ3ח מיל' סכלו 3סגמי"י וכ"ט גמור פילפול לי' דמפלסל ופ"כ לי' לסול סירס  מתוך "יט  3ן דר"י ורפעםקחת
 רעעו 13ס"ל כוו  סרי"י  מתוך טכ' סר6"פ ע"ר טכ' טמתס סלמי לספר רסיסי סלם  גס מכ"). ר"' סי'  לתוך וכ"מ לעיי  3ן ר"י ירינמור
 כו' סדליקות  לקנ( . כירש ס'  סר"ן 3ר3רי וכטל ר"י סי' לסגיס כמפ"כ וסדרור 3מתכ"ת ופעה ר5ס סו* וגס עכ"ל יחרת גירס, לוסיר
 מתרן מ6י ר3ימ כוונת )מנין  גריך  ועדיין וכטל ליס סרית ל, 5י  סירוס כו' לערו  מתיך יכמת כ.' סיוה סלסלות כל סל*  כברסט1"ל
 וסכך  וזפ"ר קמ"ת *ות DS'5  מיין משע"י כיסי  דווחן ונסרס"י ליס 6מר דנהול  טסחטיך רמי  סך דס,:י  נימר 61ס-ר טסחסיך דמיסך
 ומרב"ט דרט"י כח3 רס"ו סי' ריס י3"ת  קולס *"ל רעועל  מסורס למפ"כ  נמיך  יסו* ללחייי rh' ליס סרית ל* ד6י מטוס לסקל6מר
 כ) )6 י3מטכ"ר 11") סק"נ וכ"כ סחחסך )6חר  5ף לו  :וחן סתיכס עד נזכר לoh~  6 6ל6 משע"י ליכרי ריחנו רפ"י כ'  רלכחחלס)"פ

 מש"כ  ועיין רסמו6ל  ללעוס לסייעו . לפמו6ל  לקנא( . עיי"ס  טסחטיך מי ריס  טר"ן  וכמש"ל טטחסיך ימי )סך מחרן כוס טו,תסכס)ות
 )יכ6 ומחס )חומרך ד6'סור6 היקו וכ) מר"ח כטס כ' ס"ס ע"פ ס)' r"thll )מומרץ 3דר3:ן 6סי' ד6'ס1ר6 תיקו מעגין י"ג  סי'לעי)
 ס"ז ס" )וג"6 ועיין סיר6'0  סס זכר פל* hih  טיר5יס כרנרי טס סכ' רתכת ס"ס  הארכי סנטת עיין )קנב( . וגע"נ דרשן 6יסיר6כ"6

 יסיפריל לילדי קמירת  סחס  טהך )6 גכי)ט 6כו) ):כרי ד63ומר ר"י 3סס כ' וסיס י"ס 6' 5' כנ"מ טתוס'  6ו)ס  טס רתק"* ונחי'סאל"ט
עלמו
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קמנ יראים לשכנם אם כי לבריות רע נעשים שאינם אישיים ' עפימפר
שאינם מלאכות וכל אוכלין ועיבוד מדאורייתא איסור דשבת בשבת ק"ו ליה מיתני כלא לדחות יכולה )קנג(וזו

 הא. שייר אלו בל דרבנן בתולדות למעלה הבאתי והרבה מדרבנן בשבת שאסורין מכשירין ולא נפשאוכל
 כבתה כבתה ואם נופלת והיא המבלא מנער הטבלא שע"ג נר כ,[ קיט ]סכת הקדש כ"כ בפ'דתניא
 ומשום "נד( מבעיר משום לפניו הסאת היוב לידי זה קרוב יוחנן ר' אמר כירה בפ' בירושלמיאמרינן
 אמ גריס ולא בכבה יומי ר' קמיה אמר אבא בר שמואל ר' לאחריו או לפניו השמן ימשך אס פי'מכבה
 עלה אמרינן ונופלת צדה על מטה התבית שעל האבן כ'[ קמ"נ ]סיס תנן * דעתך תנוח א"ל בבתהכבתה
 פי' האמור לדבר בסיס נעשה במניח אבל האסור לדבר במיס נעשה שלא בשוכת אלא שנו לאבגמרא
 לא בשבת בהיתר וישתמש המוקצה' שידחה לדעת הניה לא השבת כל בסיטו להיות דעת על מניה)קנה(
 הוא כיצד אותן מטלטלין ואין צמר בגיזי פומנין 6'[ מ"ע ]ענת כדתנן האיסור לדבר בסים נעשה ביהאמר~נן
 עלה ליים כבתה ככתה ואמ כדרנו וקנו( פותח הדלוג שאהורי נך כ'[ ק"ג ]סגה תנא , ,צ"ל יעקכמרביע שמעתי שכתבהי וזה זה בדבר אחר וחילוק תירוץ שמעהי , מאליה נופלת והיא הניסוי את נופלעושה
 בשבת המדורה כנגד דלת אדם פותח )קנז( שמואל אסר ימות ולא רישויה פסיק ליה דחשיב וטעמארב
 הקדש כתבי בכל תנן . ומבעיר שמכבה משום וטעמא לייפ מצויה ברוה אפי' ומטקינן אביי עלהליים
 בהתירא מכדי . בגמרא עלה ואמרינן יותר ולא מעודות ג' של מזון מצילין שבת ללילי דליקה נפלה נ'[]ק'"י
 תולדה . המבעיר י לכבויי אתי ליה שריית ואי ממונו על בהול שאדם מתוך רבא אמר טפי לציל מצילקא

 חייב ממנו והסמתפק מבעיר משום חייב בני שמן הנותן 6ן[ ]כ'נ ב"ב בביצה דתניא דמבעירדאורייתא
 צפני שתים חייב בשבת גחלים החותה אומר צדוק בר ר"א משום רשב"א 6'[ ]ל בכריתות ותניא מכבהמשום
 אלא הבערה )קנח( אין כך עין בשל אלא כבוי שאין למעלה פירשהי וכאשר התחתונות ומבעיר העליונותשמכבה

 ראםהצעפות
 ס6ססר כךכל  16כ)ין  רי,יקין סך סי' כ,' ו" )קנג( . ס' סי' ח"6 כתנוכי מ6ירוח סג'ס כס' ועיין ע""ס נסיו גני03 )יתן 'סו)ע5מו
 סם חרס ססס כ' וככר מוכן 61י;ו כ,' )זחות יכוסס 16 כתום ונגדסס כו' כסכת ק"ו )י' נמתג' י)6 0ו6 ס':ר6 63ו מעיו"ט)עסותו

 רכינו ממיסת ,כביקר , נרוריס סדנריס כו' יכי)ס 111 כס:ח"' כ6ן ו)סמס"כ נו' עקמן %ו קסיס ושנכריס )סכתו וכיחי )6 רנ'גוע"י
 פק"מ כו' דגכרי 6מיר0 61פי' כג)) סנוח כ) מפרסכן ק6 לגפסי' מנוח מס')'ן נס' דיחס ך6ע"ג 6' 5' כנ"ינ 0רסכ"6 נסס שס"מ)סמס"כ
 ,כזכרי סכות מסוס עטיו טחייכין כ) למתני' נריס6 נמ"ט וגכ))יס זקחטינ טנותיס סני כ) וסייד דחסי )ומר רו05 כחירו15 ילכי;1ושפטל
 מקטת זט"ר 06 בי וטייי תגי שייך ד)6 ר"0 ס" חיו"ד מ"ת 0;ו"כ דג'י3 כ))6 )סך 6)0 רכיו סינרי חיקטס ד63 נוס ס"ס0רטנ"6
 דיר הירס 0נרי"ט סג0 נדכר הנר )1 סמל כ' ר"ו כסי וסם טמענו. )6 סחטכ ממס יוסר טיט"ל תעומד ע) מרוכס מרון )זיוה%6
 )מס' יסולע כרס וכס' 6"ט כי6ורי:1 )סי 6נ) טמטכ נומת 'ותר טסייל 5") רכיגו )מ"י סררי כיכרי00 ס") )6 רכיגו 31כ6ול0 עי'"ט,ס

 טיסייל כ"6 כן 5מר )6 0גו"3 ונממכת"0 כמתני' )סו טחג6 כמו יכריס כ"כ וסייר יתג6 )ומר טייך ד)6 0גו"C~D 3 ל 6' יכ"נמסות
 תגסס )סדר סיון Ph מס' ועיין כו' )מועד חס כין גוס ח"ט 6' ט"ו כס"ק עיין טמעגו כת"כ 6כ) טמעגו )6 טחסכ ממטיותר

o'~llWhl"ו0ל6"ט מגער הוז"0 כ' ק"כ סנת ועט מכנף מסוס ומנחריו 5") מכנף ומסוס )קנך( . טגי0 כ0נס"0 כ' 6ות '"ט ס 
 כניטורי וע""ס נככב 6ס6 ר' קו;נ' נ"6 ר"מ 6מר סג" כסמ"ג 6נ3 נככב יוחנן דל' קמיט כ"6 ל"ט תם טירוס)מי )טון 0כ'6טס

 געטט 3מגימ ~ss כט"ממ 636 )"ס ':5י ר' יני ד6מר' 60 טנ)6 מע"נ כגר רניגו כ' )6 6מ6' ידעתי 1)6 סי ס" IDP י3חט3"7מסרס")
 )יגיס וסריך כהמר כ6ן טג)ק0 ונרפט כי' כטיכח hlh )"ס ע)0 ז6יתמר ומ6' כו' לחכית סע) סינן והגן כ6 וכתב 60סור )ד3רנסיט
 כו' מגיח סירופ וכהב כו' כסוכת 6)6 )"ס ג"כ סס ד6מרו 110 מחכית טע3 60כן נס )60 מסמיך ורניג1 כו' 'נ6' ר' דכי וקמרי0ן
 3גדסס ג"0 בו, שניח 6נ) חסכת כ3 בסיסו 03היי צריך ס6'גו כסכת כ) טס )סיום דעת ע3 מניח סי' )קנה( . t~pp-* 6ות )סגןוע"ן
 סולח )קנו( . רטט 6ות ומס"ס 0ו065 מ63כח כצף )30ן ועיין קכ"נ סי' מרוקח וכ"כ ר"ת נסס גו י"ס 6' ג"6 פנת 0חוס' וכ"כוכ5")
 שסמ"ג וכ"כ טמו6) )קנז( . קס"ד 6ות )0)ן ועיין 0רסכ"6 ונחי' סותח כהוד"0 ועיי"ס )סגינו וכ"מ כךרכו SDt)l פותח וכגדססכדרכו
 סמו6) 6מר יסוים ר3 6מר מ"כ ס" ויערי כמחוור וכ"כ 6"ט 6ר"' רניגו כה3 האכעיר נמ63כת וקסמן יכויס .ר3 6מר נפגעו6נ)
r~ttuוטענני )ייע מטיש כרוח טסיי ומסקיגן ומלכ"ר . נכנסות 

 רוח 6טו מכויס רוח 6ני' דגור קמרו כנמרץ 0ג0 ומכעיר ס;,ככס נסוס
o:th~נוירס. סך וכר )6 ורניגו עכ") טמכעיל נו5ו'0 ט6'גס רום 6טו מנעיר סריגו נפויס רוח ינגר קניי ע)0 וסייט 0סלנ וכ"כ מכויס 
 7נס ~ויגו חנר 13 וגורתי שמכעיר כמ63כת תס13 סמכנה כמרכת כ6ן כהרגי לנינו כת03 ,)כן טמככס מסוס רנ'גו תוסיףעיד

 51") מירר סך וכר )6 סי"ו טכס מסל ס"ססרמכ"ס
 דסהמ~

 ור6'ת' . מק"י החו"ד ס" 0:,ר6 וכממ"כ נגירה מטוס וסעדך כסירוסו
 1") וסק עכ"ד. 51"ע ג,וחר סחגו6 60 מכעיר סתס6 כססותח דוקך מסמע וכר"מ ea טכ' 6נר0ס נ6ס) סק"ו רע"ז ס" )16"מ)מסמ"ג
 1ס16"ז עכ"ל מ5וי0 רוח 6)6 סס סלון D"Dhl נס מנסנת סרומ טהס6 כדי נסניף רימיור0 כגני סדקת 6ת )מתוח ולסור טססרמנ"ס

 נם מגטכן תרוח טת60 כד' סימג"ס דמס"כ 6גי קומר סכן וכיון כו' כוי כסכת סמרורם כגגך 0רמכ"ס )טון ~p'rPs )"ס ס" ע"ס0)'
 סתס6 כז' לסיעור מוס 'יתר, מסמרורך רחוקס כס0ד)ח 6,6 )6פוק' 03 נוגסנת פרוח סח60 כדי סמדור0 36 קראכן 0ד3ת 06ר")
 סחת 56) קל31ס ק5ח כטסמזור0 וטו"מ סס סכ' מ-ס ן"ס ג' ק"כ טבת כד0"ת סו6 0רמכ"0 ודכרי 6יקור6 )יכ6 נס מגטנח0רומ
 גו' סכעל0 6ין )קנח( . כדברינו ונכון 60ו"ו כממ"כ כסכת 0ני' וו6רט6 ד' וכלמנ"ס וח)"מ כס מגסכח 0רומ סתט6 כדי סרמכ"סס"ק

יעל
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 יך4פינם לששם אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסרים עפרוכשכפך86ב
 מבעוד שיצולו כדי אלא וביצה בצל בשר צולין אין נו[ ]חע פ"א בשבת דתנו . דרבנז תולדה , עץבשל
 תניא . לצלותו ולמהר בגחלים יחתה שלא וטעמא דרו0אי בן במאכל )קנט( אלעאי ר' אמר וכמהיום

 ומעמא ולמוסה גרופה שאינה אע"פ כירה ע"ג לשהותו ]סותר דרו0אי בן במאכל שהוא כל אומרחנניא
 אינו שוב שליש שנתבשל )ק0( דרוסאי[ בן כמאכל וכשהוא ולבשל ולצלות לטהר גחלים יבעירשמא
 הלולה והגירה הלילה עד מע"ש נירה ע"ג קדירתו משהי להשהותו פי' , בו לגזור ואין כ"כ עליומקפיד
 למהר עד קךירה להממין אבל )קמא( בנחלים יגע שלא בקדירה לימול ויכול למטה וגחלים ע"נוקלירה
  בפרה  מיבעיא  ולא הטמנה נקראת למחר עד קדירה השהאת וכל אסור דרומאי בן כמאכל ישנהאפי'
 פומנין אין ובטה מומנין במה ג'[ מ"י ]מנח כדתנן אמור הבל המוסיף דבר בכל אלא וקמומה גרופהשאינה
 והבל הימום מוסיפין אלה שכל וכו' בהול ולא בציד ולא כמלח ולא בזבל ולא בגפת לא טומניןאין

 ראםתועפות
 ר' )קנט( . וכנצ"מ טר6כ"ד כטטנת ועיי"פ מכעיר מסוס חייג טנרע 6ת יסננחמ0 ט"6 סגת מסל ס"3 כסרמנ"0 ד)6 ונינודעת
 ר' ח' ס" ס"ט ס)/ 1כ16"ז 6)ע*י 6"ר וריקך 6"ר כ' טרי"ף osifi טרלל וכ"כ h(thp 6"ר ,יר6 6"ר וככט"נ 1rtih ר' )סניג61)ע6'
 )טנ' ho' מדלוס6' ד)נ טסמעתיק וגרניט חסר וכסכח"י טכדס0 מיר6יס סוססתי ר~ננוקנר )קם( . נזירט תוד"ס נ' ירח סנה ועיין6)ע6'
 יכ'ון לש"ג ס" טכ"י וכמט"כ תסיר ממס גחים ע"נ ט)ססטות מ37רי1 משמע כו' )מעט וגח)יס ע"נ וקדירס מקונס וסכירסשוטטותו 3ס" סכ' רדינו תיכרי וסגם . עיי"ס כיטו3 מל טו6 ש"ט סכת מס3' פ"ע )סרמ3"ס ד6'3ו כסרס"י סו6 פין  ילת3פל  יפפכ"רבעתות
 )טסות מותר טנ")יס ע) ט6ף מ' ס" ע"ט טr"thO '3 שכ' רס"י )סון כמסמעות וד)6 עיי"ס סטמנט סוי ננח)'ס נוגעיס סקדירסםסו)י
 סקדירס )טטסוח מסה"כ סרי ט)')ס עד מע"ס נכסתן סקד'רס )טטסות דדוק6 רכינו מדגרי עוד גר6ס %כקורס כירס ר"פ ממריכיסני6ו
 ט3' חסר והנדסם כו' מינעי6 1)6 סטמנט גקר6ת )ממר עד קדירס טטט6ת ת) נסמור רכיגו כמש"כ ולסור סטמגס וסו )מחר עדככט"ג
 וו") ר3"6 40 כשס"ת טמט"כ רכיגו חילק )סיס וש"כ כו' מי3עי6 )6 )מחר עד סקדירס מסייח וכ) מס וכ"כ סטמגס גקר6תחיגות
 )5ורך סתמך 6"כ h~'th 3ט סויט וק6 מסכיכ 5ד מכ) סקד'רט מכסס סטין כיון תחתיו 6ט סיט DIDID_ ע) 16 כירס ע"ג )סססות6נ)
 סו*0מ)ס

/'Pbt (מד3יקין 3מט נפ' וס רסון תהליכי יפ"כ יחתט טמ6 3מיחט ולכס סתתחמס כ"כ מוטס סטין סדרר ניכר לעמר )6ט 
 נקט דוקק ירינו גימר ו6ס לסור דרוס6' כן כמ6כ) יטגס לסיקו )מחר )6כי) לוחו טסוטס סיכך 6)6 כו' ושסיקו סך ס") )6ורכינו
 סם שכמרו כ' י"ח פנת טנמר6 ינרי ft~tei 6"ט )טססוחו סרי )מחר )6כ1) ד6סי3ו נ"ב ס") לרכו כ) מכוס) 6כ) שסור ג"דכמ6כ)
 לסור כסי) 631 3טי) ס"ד וטסי) כו' כתגורך חסיכת עס ע"ס )ניגוחי סר' חחת6 קד'רס ס6י כגח)יס יחחט טגו6 ניירט מר ד6נורוטסת*
 וקעומט נרוסס ס6ינס לע"נ כירס ע"ג )סססוחו טרי כמ6כ"ד טוס ד6י כמתמד סגי ד)6 5") סכ' לסור כסי) 1)6 שטי) כתוד"סועיי"ס
 מס6"כ לסיר o~anl מחר )גורך )טססותו מניעתו 6)6 כמקק"ל סייגו 3ט') 6% 3ט'3 י)עו)ס חומר כמין 6"ס רכיגו דעת וע)עכ")
 דככס"נ ות"ס יסרי סדיסט טד )סססות1 דמ"ע סה"ת ככינרת ס") ד)6 רכינו כדעת כן )ומל כעיני דוחק oith ננחר )טורך 6ף ל"דככס')

 יותר סנר6ס וככן רנננו כרכרי חסר מכוסס כססקד'רס טטמ:ס דעיקר ועון טגח)'ס ויכעיר יחחט טמ6 גיגזור )מחר )6כ1))טטטוהו
 שילט אפי' מ"ר  ~ליל  שיפר ער  יירירי מהסס 6פ')ו  טקדרס מכסס סדן כיון כירס ע"ג ד)סססות כסט"ת נ"כ 610 רניגוררתי
  )זורך כמססט וט"מ ד1ק6 )16 ס)י)ס עד מע"ס כירס ע"נ קדירהו מסטי 3סטסוהו נסי' רניגו ומ"ש כששכ"ד גתנס) 6ך 06 וקעומסנרופט
 ווט"ר רג"נ סי; ססו6"ח ע"ד וטכ"ח טכ"'  וכממ"כ 3טעמין  ירכו פיר  וללורנס )סיסות דרכו טויכם דקורך נקט דמי)חhn~lfi 6  6)6פיר
bhרוח ססמגס גקר6ת )מחר עד קדירס טטס6ת וכ) ומסכ"ר מסניי סקדירט סנוכסט טטנוגט כלרך ס" כו' )מחר עד קדירס )מטמין 
  נטעמגס סמומר6 עעס גקע1 יטסו0קיס דכיון )00וקי 61יכ6 וו") כ' דטכת רלד פ"0 ע) "דמו"ר טנ16ן )סרי כ5"5 יסגס עמולחרת
 6"כ ממר )15רך דרסנומטוס

 כסמטמיי
 סטעס י'  יטייח נטי יכתו חולק דין וגרפס כסריס כמו סדין 16 ג"כ לנור 06 סדיסט %ורך

 מן סמקסיד סדכר גישר יט6 כטעמגס בסיסך י") כמ"כ כו' )מחר )6כו) ו6סי' ר)"6 ס" כ0ט"ה כסייף כ' Duht"( ספירט )גורךדסו6
 ק7ירטטר טסס*ת יכ3 רניגו ועו"ש כמסייס כנוו סדין טייטס )טורך כממענין 6)6 גסנרהו ד)6 י") פרד"ס רבינו ודעת עכ") כו'יתקרר
 כסכלני  לפלילי (DDD"( כ"ט מס"ט דין כמו כ"6  רו"ח  ס)י)ס )15רך כסננטמ'ן 1)6 ספמגס גקר6ח )מחר עד דזוק6 סעמגס גקר6ת)ממר
  לפפר עד טקד'רס סט"ת וכ) והיסס ומת"כ כסעמנס 50"5 כסכרת '") טמיר כנדפס )סמס"כ 61"כ כ"כ )6 טייטס יר6י0 נחסר6כ)

 )מכ"ח ורטיתי . כו' )מחרתו סקלירס )טטמ'ן 6כ) מקורס סכ' כמו גססמגס טקדירס סטיית סי' כו' גו"ק ס6יגס שכירט פייסיילי
 ר") כסור י"ס גח3'ס ע"ג סטמגס 6נ) רג"ג בסי' וסעור סרס כס' וסר"ן וסר6"ט ר"ח ע"ס סמ6ור כע) דמט"כ טכ' רמז ס"סנ6ו"ח

  כו'  גפליפ  פליי  ימולט  ולמפת כירט ע"נ מעמידם 81ח"כ טכ3 מוסיף סרנו נדיר סיט וע)  פסליל 6ותט ומכסיי טקדירסכטמעמין
 ע"ט ממרדכי כנוס"כ )ח:ניס ומותר 0פמגס נוו 6'ן ממט נחמס ע"נ Dh" מנוסס קדירט 6נ) ט33 ממוסיף כדבי טטמגט דטו")תסור
 טסו3י דכ3 רג"נ סי' כ"י כמש"כ וד)6 וכו' משהכ"ג סנ6ין עד נאביס ע"נ סקדירס מסטין טנגו כע"ס  עוטין פ6גו כמו )שיחרס16"ו
  סוחר )מערס טכ' ט6ו"1 כמגיס ר6ס )6 ו63מת סכ"ח עכ") )מע"ד דאיתך מנוקט סקיירט 06')1 סעמגט טו6י כגח)'ס גונעיססקדירס
 ימססינן ואגן טפי' לס"י ומאסון אסור ממס נחרים ע"נ ט)טסטות מלסוגו מטבוע טס ללו"ז כ' סמו ע) טר*פוגיס כמס"כ מר"ח  פפטכ'
 טקדירס סלעי כ) הר"ח דמועת טכ"' כדגרי טרי כו' מסתכרת וכווחי' )תסוה מותר סנח)יס ע) ס6ף מסמע גרוסט  ט6יגס כירסע"נ
 )6 סומנין 6ין טסיי ר"מ נסס כסררי ד63 רכיגו כווגח כו' )מטמין 6נ) )קפא( . שתמוך ועיין  לפרפ"י ד)6 רותמנס סף6 כנחמסהנעין
 עומג,ן נמלי ד"ס ג' מ"ג שכח סגתוס' כר"ת ראגו nuTt ג' זי"ח f'D3 סריגן וכסם חייהם קדירס %6 כשיך ו)6 ככס') דמיירי נו'כגסת

וכו'

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



קמר יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אישיים י עפיספר
 אפי' הכל המוסיף בדבר טומנין אין חכמים אמרו מה מפני רבא אמר 6'[ ])"ד מדליקין במה בסוףואמרינן
 ואפי/ . מבעיר משום ועבר בגחלים יחתה שלא מירה ויטמין אביי א"ל ברמץ יטמין שמא מירה יוםמבעוד
 לא יום מבעוד נמהו לא )קסב( h'q ]'6 פומנין כבפה דתנן אסור משהשיכה הכל מוסיף שאינובדבר
 הבל טוסיף שאינו בדבר אפי' טומנין אין הכמים אמרו מה מפני מדליקין בבמה רבא ואמר משתחשךיכמנו

 אדם פותח שמואל אמר יהודה רב אטר כ'[ ק"ג ]סכת הקדש כ"כ בפי אמרינן , ירתיח שמא גזירהמשחשיכה
 לחוש )לסג( ויש ומבעיר שמכבה משוס ומעמא מצויה ברוה אפי' ומסקינן אביי עלה ליים המדורה כנגדדלת
 שלא ובלבד בשבת ונועל פותה הדלת על המונח נר כירה כפרק בירושלמי בשבת תניא . חכם קללתעל

 יעשנה אשר לאיש ה' יכרת כן דעביד למאן ומקשין בשוכח לה פתרין ושמואל רב ולהבעיר לכבותיתכוין
 דבהדי חיישינן דלא לר"ש לטלמולה שרי כבתה שלא אע"פ דנר ג'[ ]מ"1 כירה בפ' דאמרינן ואע"גוגו'

 לדבר בסיס דנעשה משום אלא איסור לה אשכהן דלא ומותר הוא מתכוין שאינו דדבר כבתה להדנקים
 שקללו אשכחנא דהא לקסד( אסור מ"מ לה מטלטל לא דהא דלת גבי למשרי לן הוה טעמא ומהאיהאיסור

 ראםתועפות
 )ערנ 3ססייס מיירי כירם פן וכ) כו' כסי) _16 חייח6 דקייר6 ס)כס כ) 5' סי' מרוקח וכ"כ עי'"ס )סטמגט ססס6ס נין )חלק סיסוגו'
 כ) כסי) ד6סי' דס"ס ד1ק6 )16 לסור מו6כ"ו יטגט 6סי)1 ומסכ"ר כו' מחר ))ורך סטמגס סידו ד6סור טת,גין כמט ס' 6נ)הסרי
 וסייגו לס"ס מכוס)'ס ססס קרירות נסתס מחג'תין )ר"ח טומגין נמס ר"פ טחוס' וכ"כ ו3סס"ת וכלס"ט 3מרךכי כמכ61ר לסור)ורכו

 ע"נ סקדירס )מגיח סנריך לכ' וע""ס סר"ס נסס סר"י כדגרי יסעי' סר"ר ע"ס כ' ג"ז סי' סס)ס ונס3ס") יורכו נ) גסי))וסחמ6
 סם סמונך פעשס כגח)'ס ע"ג יסמכגס 05 סטנע)[ שנסון רנ"נ ס"ס 33"י ]כ"ס 16 יניהגס 060 נחמוס ע"ג סק7ירס תכ6 ס)6סטפוט
 ונסטר  nhDn ח'וכ מדי לכו* סנגר וקרוב וירחיכן סנהלס יסע ט63 )סוש*ס h~dn סק7ירס 6ת  )סו)י6  שסור ויסים למחר צוערותנח)יס
 לסור ממס גח)יס ע"ג ס)סססות רכיו מדכרי כמטמע ממט נר6ט סיס 1)סי"ו עכ") ס6ס מן 3סנח )סו)'6ס )נכרי )ומר 6סי' נוסריר6יס
 כ"6 זו"6 גר6ס 16)ם רכים כסועת )נכרי )ומר 61סי)1 סקיירס 6ת )סוויץ כקיוט לח"כ לסור ד'סי' D~Ot סייגו טקדוס כקותכממ"כ

 דח:ן )קמב( . כנ") כס נגסו כעמנס דמטעס טכ"י כבטת ועכ5") 63ו"ו וכמנו6ר נח)יס ע"נ כסמעמידס מחל"כ o~inJo כתוךכ0נוטמיגס
 סגרעק"6 לח" וע""ס גו' מחמין 6ת וטומנין נמתג" כדתנן סכ' מסמ0יכס ד"ת 6' )"ן סגת רט"י עיין , כוי כססו )6 טומגיןבנמס

 שכ' e'h1't רסנו ~נרי וכיון כן גש מיכת מנתחתך יכסגו )6 מנעתי כססו 53 טונונין כנוס כס"ס דינן מס6 ו)כ6ורס עיוסנר;"ס
 מבע"י בסי' ס3) סמו0יף כדבר )טיסך ינרסי וסרמכ"ס כסרי"ף וד)6 רס"' כג" כגמרך רכיו וג4 ן טגרט"ס סכ" נוטגס מ6ותט63מת
 ממ"ע וסרמכ"ס )סר'"ף סקטס ט"נ מנח מסג' כפ"ן וסרח")) ברמן יטמין סמ6 ג,ירס גוסחטיכס סב) מוסיף סמנו ונדגר ירתיח טמ6נוירס
 סמ6 כ)) סטעס 6ין )יכריטס וס)6 )ס מירתח ק6 לרתוחי )ס מקיר hp סקורי סטתי מותר )מימם ממיחס סינט 6כ) 6' ג"6סנח
 1)6 מוחר )ניחס מנויהם סיגו 36) ס3רייה6 ךנרי טכי6 כ"ט ס"ס וסרי"ף טר6סוגיס כנ" סיס )6 כו' טטה6 גגמר6 דמט"ט 6ונור ולניירתיח
 ככיר ססו6 חס דכר 6)6 3ט3ת )סעמין לסרו ט)6 ס"ס ס3ת נוס)' כס"י סרנונ"ס כמט"כ סטעס ג' סס וסר'ץ כו' ססת6 טסכ'

 סתסונ כדי סנונן 6ח ז)כטנוין סמר ססי6 ז") רט"י %6 סס סרק יז") סווגן 6ח )סעפן סכחירו כמו מותר סיגסו 06 6נ) נוטגחנס)
 ~נור 7מכ6 מסוס דסריגן סוhr7 6 וכרן'נ נטרלן כזי טפיגן כגון סייגו הנימס כמחס תיגן כסריגן זמ6י קפלט סוטרך לסול ציגתו6ת
 6יפ גו' דססח6 מדגריר,ס פרור סגרתי 3חידוטיו סס סריט3"6 וכ"כ )ס מוחים ק6 16מומי נמתכוין )ט מוקיי ק6 5וקורי דססת6נס
 )ס hlrh1 סר'"ף דעת וכ"ס 6חר טעם ס" סלמכ"ס 6כ) סווגן 6ח )אטמין ימוחר כסך מיטתו )פי כן ס" רמיי כ"6 כ3) סגמר6מד'

 רמז כ' )6 6נו6' )"' . כו' )חוס ו'ס )קסג( . 6' )"י מד3'קין כנמס ג'רסהו כס' )ס מרתח ק6 לרתותן סכ' סו6 ורס"י ט)ח"מקוסטה
 6ט גח)קו ולעי סנירוס)מ' וטמ61) ר3 מדנר' כ' מ"1 0ס זרכ6 סך מ6י תמום נעות נוי לסור נ"מ )קמר( . מכ3ט 3מ63כח )עעכן
 הקוס סיס וגוס גד1) מיתוס וסוף סס"ר סוס 06 ס)'מ וחכמיס 7ר"6 לכ' סמכנד ז"א 6' 5"ס ונתוס' 3' ק"כ ועב"ם סס"רסוס

 וכיי"ש 5חריו  גמטך וסרמ"נ תכנס סמ5  טדולק נעת טור סיפלון *יסור  טסירט כירם ס"ס כססמ"ס טר"מ ט"ר ר~מסרסים)"סכסוטיית
 גס לסור ולכן פס"ר רסוס ס"3 וע"כ גכס"נ ק))1 דרו"ס כירוט)נני עפ"ד כן פי' יאפיר סננסקג6 כלכרי כ' ו)6 ס"ס קותנתורט'י5
 כסוכת )ס סתרין וטמוא) רנ מ"ט אחריו 6כ6 61גי ט)יע"6[ סגר6"ד ])מון . סס"ר לסריגן כסכת דס6 כסות )מוכרי דוריס 61'מ)ר"מ
 וסי611) דרג סס 3ירוס)גוי )סק"ע כ0יו"ק וכ"כ עכ") כסיס כף ד)6 נפכח 6"ג וו") סוחח מד"ס נ' ק"כ כמנח סתוס' ;מב"כסו6

 כפותח ע) סי' כן דעכיד )גפן Pnt(~r 3ירו0)נוי עוד וע"ס ס6סור )דגר כסיס געסית 7)ת 6ם')1 נפולס 6נ) כטוכח )ס מוקיחרוויסו
 Ycnl 1)סנעיר )כנוח 'תעין ס63 6ך כדרכו וטע) דשתה מסמע ולהנעיר )גטת 'הכוין ט53 ונ3נ7 למרי כנר"ת5 בטרי כדרכווגוע)
  שכפתיחתו וסוס רב ע)ס וטיט ע5מס כדקת קבוע מסגר ר"י טסי' סד)ח ס6הורי נגר כ' ק"כ סנת ננ)י כמ"מ וסול רו"ס עלס)ישי

 רכינו כוחלי סכ' שי"ט כ' 7מ"1 כנמרך וקננו סרי כגחת 36) 06ור כדרכו דדוק, סק"6 רע"ו ס" טמג"6 וכ' ומנשר מכנסוגעירתו
 סנגל )סון רבינו כ' במכנס וקעי) כו' עכין מסיר )16 כנרכן ס4 כסכת וגוט)ין וסיחחין ד)ת1תיריס ע) ג"ח 0מגיחין ונגש 3נהתיינו סגון6י במויי שוק גר מדוחף ווס"ר כמנ"ל כדכרי כגחת זסתס ג' נות דד' מסך תימס וקין ט' לסול מ"מ מסכ"ר נ"א 6"ם61"כ
 %נוח יתגוין ס)6 וכמד ס6מרו כירס דסלק ס'רוט)נוי לנרי )סעחיק רכינו ר6ס ממכעיר כממכת וכקן כ3תס כנתה .ו5ס )סוןסוכרו
 לכרי כי  עי"ז ישנת פיס ונסנמי"י סגירוס)גל ס7)ת ע) סי,י;ח סך סייגו סגגנ)י ס7)ת סלמותי דגל סי6 6חת 671 ז67וכהנעיר
 3סגמי"י סס ססמ* ושחר יו' ת% דכירס ירוס)מי ת'י) סו5 וע"ס לי גר5ט גו' הג6 רג ד3י 'רוסקיי ומס"ט  רצעו כמט"וסירוטלמי
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 יראים לשכרם אם כי לבריות רע נעשים אה~ריםשאינם עשדזכטנפך88ב
 ונועלך ופותחין דלתותיהם על הנוכה נר שמניחין אדם ובני במזיד דלוק נר הדוחף וסה"ם ושמואל רבעליה
 צדה על מטה המבלא שע"ג נר כ/[ ק"ג ]כנת תניא , ושמואל רב בקללת ועומדין עכדין שפיר לאובשבת
 לפניו חפאת חיוב לידי זה קרוב יוחנן ר' אמר בירושלמי עלה אמרינן כבתה כבתה ואם נופלת והיאמנער
 . דעתך תנוח א"ל בכבה אסי ר' קמיה אבא כר שטואל א"ר ומסקינן מכבה משום לאחריו מכעירמשום
 ימה שמא פי' הנר לאור יקרא ולא )קמו( יפלא לא 6'[ ]'ע בפ"א תנן . פירשנוהו כבר )קמה(למעלה
 ולא אחד לא תניא והא דמי שפיר הרי הא ליקרי דלא הוא הד מרדעות ב' אפי' רבא )קסז( דאמרויבעיר
 אדם בני עשרה אפ.' ובמדורה )ק:מ( רבא אמר )קמה( ענינים בשני כאן אהד בענין כאן קשיא לאשנים
 רגיל שאין הוא חשוב אדם ואם להבעיר מצויה היד מסכסכת והאש הרבה לפידים שיש לפי פירושאסור

 ראםיזךעפות
 קלס דסד חר"פ ס"ס בדו"ח ס3"ח וכ"כ סר6"ס רגיגו כרכרי וחיינו מס"ס טד)ת ע) ממכס נר )הגיח ט)6 )יוסר ונריר כ' סלוי)מידגרי

 0סי6 דמכח 3סגמי"י וכ"כ )טחמיר ים מ"מ סכי דךי:eD~T 6"' לכ"ח ססיי0 636 עיי"ס כלרכו טסותח )מ' 6)6 שנסד0י!וט)מי
 ננחת )סחות ד6ף מכ"ח כדברי גר6ט 6ין כיר6יס רכינ, ונלסון עכ") ע"ס וס"ס סמה ע3 חנוכם נר )לניח ס)6 )י,טר )ריך7רוס)מי

 ח6ו"ח ס)כס עמק ונס' קתני ד7'נ6 סרי וסמוך) רב נקמת ועו:;דין כו' ד)חותיסן ע) ג"ח סמגיחין 3ג"6 קותן ע) כתב כסרי )סחמיר'ס
 וייטב סו6 וסמ"ר '9ט סמolcn 6 נו 1'ס 3גקת )פתוח ו6פי' נדוח קרוע דובק נר )טקט) ד6סוי ודעתו סמנ", ע) )ספיג כ' ס"ססי'
 3מס ל"ג סי' ט"מ ט)' שלו"ז  ועיין נ' מ"1 מד' ר5י'  דחן רעץ ריס סמג"6 ט"ד לסף":  חיים  3לתי3 וכ"כ ע""ס נ' נ;"1 7ד' סךמס

 סרלת כנגר סמונה נר כירט דס' סירוטלמ,  למון כ' וסמ3טיר סמכ3ס n:hia ססלנ"ג o~lh עליו מסע r"thot ר"ה ט"מ להוךסם)%
 כיון )טת0 גסים ענין ימס לסיס טוי ז63 כטטכח 03 יסתרין רו"ס דברי )סרט 6ין 1)פי"ו כו'  יבכיין טל% וכלנך נתנת  ונועלמותח
 כנר )מע)0 )קסה( . 0ן)ת כגגן ;ר )סגין )עכולת 6'ן )כתהי)ס 6כ) נ;קי)ינן כן גס6ירע דדוק6 ס"ס 6)6 ע)נ;0 3ד)ת קנועסד6':ס

 כדורי טס )0ג'0 קנ"ד 6ות )ע') 1,סמס"כ עכ") סס )"ג וס ו,ו)ה כ3הס כנתר ו6ס ד)"נ כת3 סס וו") h~t'lc 0גר6'ן כ'סירסנוסו.
 )מעכס וסיין כ6ן רמנו רומו r~ta כרוו גרפס 60סור )ן3ר לסיס געסט ננוגימ 6כ) 3סועח 6)6 )"ט 'י6' ר' זמ ד6מרי 60רניגו
 כ)יו 6ת אעתיק 63 03כת"י כ6ן ולזינו סס 3מסגט וכ"ח כו' 'h~p 1)6 כניו 6ת יסקס )6 סג" כגדסס כו' 'פ)6 )קסו( . כסוכתדמ"ר'
 כתכ כ' כ"ז דנריס 0ה"6 ע) )נר וכגהיג0 עיי"ס 'טס 7טמ6 שסור ריסו גס דנוד6י י' 6ות )מטג'ות 3חוססות.ו טנרעק"6וכ:;ס"כ
 )6 ופי' וסניטרי כמו ססו6 ססו6 גיוס ו0ס)'ת' מן עזריה מלס וסיף נ0סע') כ)'1 6ת אלה 1)6 )נקז גריך כי יי5ס כס"ס טסממעיין
 (IDS  וללה ול% נקרץ ט6ס  %סתו )נגדי גנדיו נין )ס3הין שפילו סס ר63 מ67מר וסר6י' ר6ויין סרגו מן ))מס ברשויין סכ)'סיכן')
 סגרעק"6 קוסייח יתייצב ו3ו0 ע""ס 6חד ג7ו) aC3 כן סס:;ע פ"ו ס" ח6ו"ח 0)כ0 עמק כחסר וכ"כ עכ") 6:י)ו )מ)ת יפקוס6'ן
'hr:bגכוס 6ס" רכ6 ולמר כנזסס כו' ד6מר )קסז( . ודו"ק ג"כ דר63 סך )6:מועיגן ד6ת6 כו' נגדיו דמיינו כ)'1 6ת )מי:קט דייק 
 3ססר וכ"י עיי"ס רנ6 גריס )"נ ס" ע"ס סי' ollh 1"163 רג0 3י '"כ כנגורך ו)סגיגו 1:נ") מריעו; סחי גנון 61פי)ו קומותטחי
 סנ"י ע"ס ס"3 רע"0 ס" 63!"ח 0רמ"6 )ס:וס"כ . D(Otlt נסני כ6ן )קמח( . 637 כדגרי 6ית6 דט3ת פ"6 וכתוספתכן כמחסחין
 למס" קמ"ן 7רגות6 ו)") מסריס גסני כ6; 6ח7 בספר כ6ן hlnls )תרומי מס' סוט )כקורס 6ס1ר 6חי 3יעגין 6:י)ו ססריסדגיגי
 וכמט"מ יותר רחוקים ס0ס 6חד שעיין סס-יס 3טגי וכט"כ טגי0 יקרסו )6 ענינים כסגי t~ch מוס ו0 כ"כ D'ptn1 ס6ין 6הדלספר
 0,ו 06 )"3 סי' ע"ס ט3' ס16"ו )ס:נס"כ )' גר6ט עון סכתכ:ו. כמו ור") עכ") עני!ס מכי כ"ס ססריס דרסני וי'6 סק"נ טס 0גר"36כ'6ור
 יעהס סגוחמס מאחר ססריס 3טגי )' מס 6חד כספר 3י מס מותר חנירו )קריינת )3 נותן וכ6ו"6 6חת ו3סרסס תפריס 33' קיריןסייס
 מטיין 6חד דכ) מסוס ד6סוי ענעיס 3נ' כקורין די:0 6קד בטוין קורין סטגיסe""b 0 נספרו כ"6 סקורך דב) טנ' וטנ"' עכ") )וסזס

 מאחר סרי ומס"ס חנירו 3קרי6ת )כ נותן סכ6ו"6 0תס דם6ג' ס6ו'" )דכרי יודם 0ו6 גט עוסה מחגירי 3מס מטגיח ואן3ססרו
 37' 7ומי6 חניר1 )קרסת )13 מתן ואין 3פ"ע נעיין Tnb סכ) סכרין נטני 6חי כענין מיירי סנ"י מט6"כ ),0 זס דעתסטגותגיס
 כגיורך מחרן )6 ימס"0 קוסייתיגו 6"ס ו6"כ וגיירי גוו:6 3חד 163 7)עג"י הכ"י ע"ן r"tro דברי סק"6 סס 0ד"מ כנ;ט"כ וד)6עגילים
 ככ"כ ססריס 37סגי סגר"6 וממס"כ סרי. ספריה 3כ' אפי' 160"ו סכ' 7ככ0"ג )יס ססיק6 ד)olcn 6 ספריס כסגי כ6ן 6חי 3ססרכ6ן
 6' נענין -(rfi ג"כ ט6מרו 3' כ"ט 33"מ ועיין 0נר"6 שכ' 0כס"כ וס"' יוק מסרטתי כפו הכ"י ד' מפרט 0ו6 דנס גר06 עגי:יסמכ'
 כסך ג"כ פ" סי'נ 61ניד0 ג'ינס מ0מ מ"ג 0רמ3"ס דמעת 0ד' נרוסן כחידוטיס י"ג מדם מצוח )"כ ע) גת"ע 3ס' וכ' ot:t)u ככ'כ6ן
 ס)סס ש"ט טעט כזכריו ו6.ן עיי"ס 06ור עניגי0 ככ' 36) חכיר1 6ח 'וכיר 6חד סכ) מסדד' )ס:!וט' 6תו ד)6 סרי 6חד דכע:יןדסכה
 נון6י 3ס)סס מ"מ יי,כרו J"Dfil שע"כ 7סר; כס"כ 6חי יענין מסגים דכיותר סגר ך6ור 7ו:;'6 סייכרו גנכס"כ ו0)6 6סוריס 6חיכעגין
 סרנ!כ"ס דגרי oc )3"מ otg תורח 3ס' 3י6ר כנר 6ו)ס טעמ6 3ע' 0ימ3"ס דברי סוף וסוף 3טגיס כיו"כ ג6מר )6 מ"ט ו6"כיקרעו
 )"ע וו") 11nhptr דפוס 7' 6וח נרס"י טס nthe~n 6)1 פ' )לופסי הו"י כ0נ0וח הנניס ס6:;ר וננס 6חר נונד מו:רח'סדדכריו
 וכמדורס 0וג6 רכ 6מר )סגינו כו' חסוכ 6דס 061 כו' וכמדורס רכ6 6נור לקסם( . סס חייס תורת 3ססר ר6ט )6 עכ") 7סין ננ'ד')נ;6
 6מר 6יסור6 7מקר3 מטוס שסור 6חן כעגין נגש עסרtteh 0 ונמדור0 ר"0 6מר סג" וכנס"נ כו' סו6 חסון 6דס 6ם רכ6 6מרכו'
 6ר"ס 0סמ"נ וכ"כ 6'סור6 דמקר3 3ס"ג ממ"כ גמי סייגו 3מיור0 ר3י.ו סע' ו0טעס ),ש" דרכים ד)16 מוהר סו6 חטוי olh ו6ירכס
 )0סי6 כו' מסוכ 076 061 דמסמיך ורבינו עכ") )סידיס )נענע יותר סק) )קרות אסור 6חד כענין ולסיטו כנ"א " אפי' ס:ודורסוכשור
 מס6"כ )קרות לסור 6ה7 כעגין 3ג"Dh " 6" כמ7ור0 דנ;ס"0 סגר 6ול מנשטות יותר )הנעיר מגויס ד0'ד המדורס Dhs" ר")ןמיויס
 65ור h~pt )6 מיתיכי סנמר6 מקוסטה כדמ!כח סנר )6ור וכמ"כ מותר 060 )תחוח רני) סחן כו6 חטוב 6דס 06 מ"מ סנר63ור
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 קנאה ישתקם אם4םמ,ם נעעוםרעלנר'4הכי שאינם "שרזיןויםטפר
 בעצמו נוהכ שעה שבאותה הנר לאור "רא מותר יוהכ"פ ערב צבור שלית הלכך מוותר האש )קע(לחתא
 של תינוקות אומר רשכ"ג 6'[ ]'"ג ותניא עליו וצבור שכינה שאימת ועוד לחתות, רגיל ואינו חשובכאדם
 שכן )קעא( כל עליהן רבן שאימת טעמא ומאש הנר לאור וקורין הנר לאור פרשיותיהן מסדרין רבןבית
 אסור הנר לאור אשתו לבגד בגדו בין להבחין אפי' 6'[ ]י"כ שמואל אמר יהודא רב אמר . שכינהאימת
 כוסות ולבדוק , ימה שמא למיחש ואיכא והקפדה עיון וצריך אהדדי דדאמו וכזקנות מחוזא רבניוממקינן
 בשמש כאן קבוע בשמש כאן ומתרצינן מותר אידך ותניא אסור 3'[ ]י"כ תדא תנא הנר לאורוקערות
 סריך )קעב( דלא כדמשחא ומסקינן בבדיקתו ומקפיד עליו רבו שאימת אסור קבוע בשמש פי' קבועשאינו
 . כך על הפסיד לא והבודק אסורים השמשים כוים קבוע ושאינו קבוע נקרא מה ידעינן דלא אגוהלכך
 יפה נמשכים שאינם דברים ובשאר וכשמן בהן מסכסכת שהאור בפתילות להדליק שלא חבסים גזרוועוד
 ככלך ולא בחוסן ולא בלכש לא מדליקין אין מדליקין אין ובמה מדליקין במה נ,[ ]ל דתנן הפתילהאחר
 מכאן פתילוה פסול כאן עד ותניא המים פני שעל בירוקה ולא המדבר בפהילת ולא האידן בפתילתולא

 . בחלב ולא באלה נלא שריפה בשמן ולא קיק בשמו ולא בשעוה ולא בזפת לא דתנן שמנים פסולואילך
 חתיכה יתן שלא השמנים כעין השנוים באיו להדליק אסור )קעג( שמנים כעין פסול פי' שמניםפסול
 נמשך השמן )קעד( שאין בשעוה או בזפת ועומדת זקופה שהפתילה הפתילה כעין אבל בנר ושעוהזפת

 שעוה השמן אין שאף בשמן שמדליקין כמו מושכת שהפתילה שמנים כעין אלא אסרו שלא מותראחריה

 ראםתועפות
 3)ח"מ ועיי"ס לסור 3נ"6 י' eh' דמדורס סך וכר )6 ט"ו טי"ן סכת נו0)' 3ס"0 סרמ3"ס וטגן כו' 36'סע 3ן 6ר"' ש0 סמ6סנן
 כרונו סקול ~rtrhn כדי 6' כ' מנת נמסנ0 67מריגן כמדורס סי' גו' וכמסורח ד6ר"ס 60 מסרט ט0רנו3"ס 3שג' ו0גר6ס ע"1נענות
 3כריית6 6' כ"6 כסכת 3ס3ת נסן גוי)יקין 6ין כלנגרו 136 מכ) Db" )6ור0 )ססתמט כין כגגיט )בהחמס כין מדורה )עסות טריונכס"נ
%6oh 6( ר"מ ועו"6 סס)טנת סתע)0 כד' 0ע5'ס ויגין 03 יחתר סמ6 גוירס רסנת 3ס )מגוה תסור חסיכן קורס רונס 0ן)יק 

 3ג"6 י' בסי' 6% חצירו 6ת יזכיר סס6חד ס"ד תרי 013 6מריגן 1)6 לסור גג"6 " בסי' חסיכס קודס רו03 סד)יק כס)6וכמסורם
 מ0)' 3פ"נ 0רמ3"ס כח3 זס ודין 0)סיייס )נענע יותר סק) יחתן סנוב דמריגן שנונס )תנות קריבת 3)6 וס"ת )קרול לסור 6חדנעגין
 ומ"מ הכ"מ סם וכ' ע"כ 0ס)טגח סתע)ס כדי סעגיס ויגין 3ס יחח0 ס:ו6 ג,ירס כסגה כס )סגות לסור רונן 0ך)יק )6 ו6ס 0י"עסכת
 0מכו6ר ת"ס ן3רי סו6 ו)סעג"ד עכס יחח0 טמ6 )חוס ים סיסגס כעוד הנכלן ,ס וכיס דעסקיות סכריית6 נוגח 0ו6 כו' סן)יק )6ו6ס
 וכדברי כלחד 3נ"6 י' ו6סי' 6ס1ר ד)עו)ס )0ד'6 מסלע סתגו6 וכ' כסכת כס )סגות 6ק,ר בדץ 0רמכ"ס חרק ונוד)% ODIJ נוןור0כדין
 עגמו דמסיס חטוב 6דס דגוטכחת ךויגוגין דכיון ס3תיס ס' 3סס טחי' 3כר"י עיין מותר חסוכ ד6דס זין טרנוג"ס ססטנויט ונוסר"0
 סגד"% 403 סר"ח מס"כ ווטו מטמיעו ומס"ט נוותר קסום ד%ס 0י6 ססיקת6 נועח6 )16 6"כ 'סמע6) 3ר' כד6סכחן כשלזוע ד"תע)

 . טס סר"ח נס" סנונית המס 1)חגס סג") סכרכ"' כדכר' ור") 'ט:וע6) דר' ממעסן חסור חטט 6דס דגס כוו'6% ר6ס י'בס"ס
 כ' וכסבוך 0קדוס ג6וח כממ"כ כן קמרו נמדורס דוקק )16 ומיסו 0זס כרסון רנתו ט"ט קס"ג ס" סריק6גע' וכ"כ ס6ט )מתוח)קע(
 וסיגו כס"5 כ' כגדסס מיסו סוס כרסון ר3יגו ל סגר 63ור דנם סרי )חהוח רני) 61'גו חסון כ6דמ כעקמו גו0נ סעס טכ6ות0 3ס"5ר3יגו
 6דס דכ) סגר )6ור )יחיד )קרות ונוחר 3י1סכ"ס 6כ) כח3 ס' 6ות ס3ח מסג' ס"ס כ0גמי"י 0גס 3ס"5 ר3יגו מסתיר ומס )שטות.רג')
 טנח ענין סס)ס 3סנס") וכ"כ כו' )שטות ינול 1)6 עליו סיוס ולימת וכסרס p(ont יוס ס0ו6 מסני )מעות דרכו סאן חסום (olh 016וי
 רסכג"6 ותגס רבינו כ' מס טגר5ס 1)ס' וס חסר ננדסס סניגס הנוח כמ"כ )קעא( . נסמוך ועיין 0תרומ0 כע) כסס וסנוח"ו מ"יסי'
 , טס מ0ריק6גט' וכ"ג ע)יו 71351 סעי:ס סיידות כע"י )דבריו )ר"" כו' ותניה רגננו סכ' סכח"' כני' מנכון ונקמח נס"ע %יןכו'

 hnnth ונחדל קלמר 16 16 71351 טכיגס מקורס ימס"כ )ומר ולין סכיכן לימת 3חי6 וסייס ע)'1 ונכור סכיגס ס6שת כחרתי סיחורצינו
 )ס6כ"6 ר") ומסק'גן ונוטכ"ר כ5") סרית י)6 )קעב( . ויוק )ח)ק ו'ס ע)יו סכיג0 בינות ניוס"כ גמ' olh כ) Dh" ט"5 מ"מ S"h7סני
 ס3י5 ט' 5יח סגה מסל, ס"ס ונסגמי'~ כו' מותר מסריח ססו6 3דיסט5 גסרן"י hDD113 ס,  נד:1טת, ס6 וס"ק קבוע 3טמס ו60ק6
 כ' htrn 63 גמי )סתי)ות נו"ך 3' כ' רסנת דמ"ס 3עס"ח וכטיסת כסרס"י נסרס רנתו כו' סנוגיס  כעין לקעג( . סר5"ס ר3יגור3ר'
 וטילך  ייכ6ן קמ"ל  לסרליקן יסור hot מטוס סל גרית כטין סטסס כלומר  סתילס כנוין ו0סטו0 סופת נון עמס ס6סי)1 דתימ6 מסורס"פ
 סגר 6תר ימס סו5  טגמסך :והזר סחילס מקן וכסס יחד  כסחיברן "גל טמן  כטין 3:ר  וסופח סטטוס  :סגתן 5ל5  *סור סלינו טמ:יססכול
 :רכו:" 3:י  nDfti טד כ"ס טס 3חוס'  וטיין וירי  גזרתן דל* קמ"ל  טמן נמקוס סנטוס  כסטימד *סו סחילס כמקוס 5ל5סייגו n~Dh יסור ליפוי 3ס וסבליך חוס  כטין סתילס  י:סטוס  מן כסטטס ליגזור מ"ר דס"ק כ"ח י3ת מסל' 3ס"0 ובמ"מ סמ"ג טכ' כסס"וד)5

 סמ"מ רלסל
 סרי"ף, )מיטת  כמלחמות סרמכ, כן tec' גר06  וכן קרי כמר  אסמן מסד"כ ממגיס פסיל ושילך מכלן קננך  לסרליקן  שסור יס6יסר  בסמן גת:ס ו,ת"ל לך ):רליקס רשיי סיס* 3תוכס oStne יעדיו שטוס טל :ר  כעין  וייטוס סוסת  מן כסס ט6פי' מגד טליסי פי'לפרט :ר3ה" 3יי  דכיהת מסרסים  ססחוס' ועכס) טמיר ותתי ולי"ג סמ"ר לפי' מפרסים סס סגם דייל :ר3י:* ל3:י Dlno' קוטיית ל"קושע"נ
  לסם  סיין כו' יסטו מס ושיור רגליו טל ריב": טמר ,' כ"ו מן3ת ורטימי' o~bto רני:ו לטיסת ססטס ח5ו"ת סוף יעקב מטכסותו3סו"ת
 6ין ד6מר ק6י ר"ע סינרי דרי3"ג סס ותי' oS'nnl  וח,יין לכל מ5ף ססו6 )סם מליי וחלב olDn  וסלקכו'

 מדקקיי
 טסעוס  6ין ס6ו נסמן כו' לתריס  סימן  ס:מסך  סטטוס 3גךסס כו' סטן )קער( . נלנר ר"ט ,מר סיס htrn % לסחילס דגס רס"לי"מ שנד זית למן 6)6

 01,סהלז
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 יראים לשמים אם ט לבריות רע נעשים שאינם אידיש י עמייספר250
.

  בו מדליקין אין העץ מן היוצא כל ל[ ]ג'ז דתנן הקנכם מן פתיל עושין ואין . אחריה נמשכיםוהזפת
 דלא העץ מן היוצא מטעם מיפסל לא העץ מן שיצא אע"פ בלע"ז קומון שקורין גפן צמר ושל פשתןאלא
 העץ מן היוצא מפרשינן אק דאי וקנבוס פשתן כעין העץ מן הנקלף אלא העץ מז היוצאמיקרי
 נינהו בעץ גדלי דתרווייהו האידן בפתילת ולא בלכש לא וקעה( לשנות הוצרכנו לא בעץהגדל

 מן נקלף פ" העץ מן יוצא אלמא דארבא עמרניתא האיךן פתילת דארזא עמרניתא לכשדמפרש
 לי נראה ואינו )קש( גפן וצמר קנבוס העץ מן יוצא פ~רשו ורבותי וקנבוס פשתן אם כי לנו ואיןהעץ
 פי/ היוצא ברוב שידליק צריך המדליק נ'[ ]כ, עולא אמר בהן. מיהו ולא גפן בצמר מדליקין ראינוהלכך
 בין ככלים בין בנין לאחר מלאכה גמר כל . בפטיש המכה . השעוה מן או השמן מן היוצא הפתילהברוב

 על או הסדן על בפמיש ומסה בממיש מלאכתו שהאומן, על בפפיש מכה נקרא )קעז( במהובר ביןבתלוש
 בכלי ונצר 3'[ ע"ס ]כנת ר"ל אמר )קעה( מומיא בן שמעון א"ר דאורייתא תולדה , מלאכה נמר בשעתהכלי
 חייב מגלימא אקופי דשקיל מאן האי יהודה רב אמר בפמיש מכה משום חייב זכוכית בכלי והמנפהצורה
 חוטיי ראשי אקופי פי' עלייהו דקפיד מילי והני בפמיש מכה םמשו

 שנארגו וקשין וקיממין ביריעה התלויין
 פי' חטאת הייב בשבת הצואר בית הפותח רב אמר יהודה רב אמר כק ]ל דמכות פ"א אסריק .עמה
 המגופה פי' חיבור שזה משום החבית מן מגופה )קעם( לממיר זה בין מה ואמרינן בפטיש מכהמשום

 ראם עפותתו
 . ג"כ 61"ס ט6ז 5-) כ6ן סכ' ס6ף ותחת ס6ו תיגת סטין תחת כ6ן 5") 61ו)י ו:'"כ וס0עוס טסת ר") סטיון ועי' רכון כו'תסח
 ונר Ttk 6(6 מן 'ו65 מיקרי י)6 י-) 6"ג TIP וכ' bino' סי' כ' oc נמי ו0ר0נ"6 כעמרמת6 7"ס תוס' 3' ע' 0נת עטן)קעה(
 סו6 סוגי וסת" עכ"ל ~*TD מן טיוח יזדכר מי:ועע 1)6 ק6י גסוס נ6סי דכע1כ6 עמרנית6 6כ) tnce, כגון כתיסס ע"י סען מןק'651
 . ערנת6 5") 3' כ' שכת ססניס כסנר'"פ ד)6 וסוף ער3ס פי' ד6רכת6 6יח6 דכנוסס %D סרט 40 סליק6גטי ולכיתו רבנוכדברי
 כו' פיררו ורנותי סכ' רכיך כיון 1)וס 3' כ"ז כמטס פ" וכן גסן ולמר קגכוס כנוו סען מן י651 בסי' 6' כ"ז כנת רס"' עיי')קעו(
 סגדסס ניר6יס סכ' סרר"כ דעת וכ"ט חס רני:ו כסס כח4 סרסכ"6 וכ"כ גפן תמר 3ק:כוס )סד)יק כמוהר ריי דדעת כ) כהוד"סועיי"ס
 ולסיפו 6')ן נוכהממ 6חד 06י)ו כו 61ין ען ניקרי )6 7קגנוס 51"3 טרנ כדילי 631 3פתי)ס ר6ף קגנוס ד6סי13 נל6ס נעיר בנימין 1)י11")
 דין t'hs 1'1 )6ט:וועינן )ת:6 56טריך סען כסטתי ותימרס דכתיכ ען ד6יקרי שסכמן ייון 6כ) כ)) 6י)ן מסימני כו 61'ן ען )6סטתן
 וגס גפן נסגור נס 6וסר ורסיי ו' 6ות סנת מסג' כ"ס כסומרי מכ"כ כנצר רנ'גו סרים ר") כרט"' שנר סטר"ס מסגפות סכהוכרס"ן ס" נ6ו"ח מכ"י ומח"כ עכ") סנר סדוקת כפרק סכת סיר 'פייות כספר נ,ס ס6רכתי וככר נסן )5מר נמי וס"ס טען מן יו65יס6ר

 עס סר"ס )סמוא ור51ס מכ"י ע) מטכ"ל סק"נ רה"י מ" 6"ר וע"ן כלוך נ"ר מקיר רגעו וסוף כו' רכי' )מור' גריס וכן כו'כקבוס
 6)1 ו3ע:י:יס דם") גרפס כ6וכ)ין כין )מיתי 6סתמיס 1)6 כסריס דוכס סעגי:יס כ) ס,כר 6)ס רני:1 מיכרי )קעו( . גרפס והנוכרס"פ

 חינוך כממגפת ודה וכו' ומדחתן כד"ת ע""ט י' סעי' כי"ח סי' )16"ח )ממ"כ ס)כס ככפור t(y'cn כסטים מכס טס חייך )6 16כ)0)
 סס7ן ע3 כפסיס כו' טס16מן ע) כפטים מכס ומסכ"ר ע""ס כסטים מכס סיף כ16כ)ין יגס ס)כוס כדנרי לכ' י"6 16ת שנתכמוסך

 )סח3'קו  מסין ע) 3קורנ0 מכס  הומן סכן סי' יסטין מכס ד'" 6' ט"נ 3סכח דרט"י ומר"ח כסרט"י הסס מלעכס נמר  נסעת סכל ע)16
 ע) כקורנס ממכס 6ף  רסכנ"6 0יפ6 קתג' וערס כמסיט רומכס תנן סכוגס כס' דס6 מחוור ל6 כ' סר"ן וכן טס וסריטכ"6  מלטכסכנמר
 לסטיות סכלי טל 3פטין מכס  טיהורן טסי' 1-ל לסיר"ת דברים טל עיקרו 6)6 נססיי מכס  סיעו  י)יי 6למ6  מלטכס נמר 03עתסבין

 כמהכת וס0מ"ג סכ) )דכרי טכני ע)  6ו כרטנ"נ  יסדן טל  וריסס כדברי כ' ורדינו כו' לתחרותית לסטווחס  ט33נין  ס36ן טל וכןטקמימותו
 ר' פ(' כן לתקנו לסחליקו מלקכן גמר בטטה רכלי טל בסייס מכס נסטה ט6%כתו סס16מן סם ע) 6)6 כתכ )6 כססיטמכס
 מכיון :ר6ס ר-י כ"ס מסמ"ג ומכ"כ ססדן ע) כקורנס מכס 16מן סכן כסרט"י 1)6 )חוך כפרחן סו6 טסמ"נ ולכרי עכ")י5מק
 כו' לר"י :ר6ס  וקין יח5נס ל6חר ס0לל יון סיבן rh גו  ספסורן כ0רס"י ד)C'DDJ 6 נוכס ד"ס כ' ק"מ סכת סתוס')דכרי
 דס"ה זכר )6 טס לסמ"ג נכי6וריו ומסרס"ל מללעס נמר כמעת 0כ)י ע) סמכס  קמרון מכוי סיגו (ntcp מכס רסקו לריי נר6ס5ל6
 מסוס חייב מלטכס גמר כל יריטלמי כ' 5"ב סי'  ושרוקח נלענ"ר ילd'"D 6 ושכסתח ד"ס כ' טיס טכס סתו' לרכרי יסיי"ג כותת וכסיף6לו
 כלל פ' נירוט):וי ,לס 3ססיס ננכס  נוטוס מיג מלטכס גמר 3יס דהית נידי כ) *מרו 3' ע"ס יכת כבכלי  גס הכקורס טכ"ל נסטיןמכס
 ונתוס' מירושלמי סרוקת ס3י6 יל1ס נסטין מכס סין'  3*וכלין ד*סי' נרסס בפטיש מכס  מסוס מלהכסס גמרי  כו' *יאת* יר6 גביגדול

 כסר0"' )"מ וו") כו' ז") ופרס"' סי', לכח כוט)' פ"י ש"מ עמ0"כ כ' דלת רסי"כ )תו0סת6 כניקוריו :וטס6מס החס )סר"רנתריס
 . סחכית נון מנוסס )מסיר )קעם( . קי0מ6 6יח6 ו)0:י:ו מ:0י6 ד5") נר6ס . מו0י6 )קעת( . כג") 6' עינ  שכת ר6ס 1)6 ,טלסיייי
 ר6קס ומתי,  יין סל חנית  076 מגיי נגרייתי 6' קמי טנת ריכ"ג מ"י דס61 ופרסיי  תנית למנוסת ,ס נין מס 6)6 סנמר6  )טון וס6ין

 וחכמיס 6' קמ"ו דרכת כמטיס מ"ט דסו6 ר"ת כטס סי' ולי ריס נ' רמ"ח כסגת וסתוס' חוסם ודיגו נתכת ס6ורחיס )6מ והיחרןכסייף
 שככר *ל* לגמרי תרן nhD נפותח  לקו ררב דס* טפי' ז"ל ר"ת ט"מ כ' סס רמכות בס"ק וסריסנ"* תכיס טל מנוסס ללקוכמאירין
 3ססרד )עטות ס:טיס רגשות מסע כמו 16 ננדיס מכבסי  יעויין  כדרך נ6נ5עיתו 3נד 16 חוס חפירת ט"י 16תו סינרו 6)6 נחו):סתת
ים וכ' סריי יי"1 סמג"6 ורמץ ס"י יכת מסל' רפ"י שכ"מ וסבילי כלי נמר  מטוס תסית תייר טס  פסיס נגד לותו 16 מזע  6ו כינתוסתת

 סמחס"י
 כ6ן כותתו  דלין :יסי ססקסס סט"ט )קוטיית אטלס רסקת 3עגיותי 3ד3רי1 מלטתי ול*  סס מחגתי בכ"מ  לטין סמנ"6 ומת"כ
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קמן יראים לשמים אם כי שאינםנעשיםרעלבריות עשרזאימוריםמפר
 קודם שהרי החבית מלאבח גמר החבית מגופת המרת אין הלכך ונעשית שנגמרה לאחר לחביתנתחברה
 אלא בו נתחברה לא משם שמסיר בגד חתיכת פי' חיבור אינו הצואר בית פתיחת וזה נגמרהחיבורה
 הלכך יפה הוא מחובר הצואר בית חיבור זה כתוב ראיתי תם מפרש ושמעתי . בפטיש מכה משוםוחייב בנין לאחר המלבוש מלאכת נקראת היא הצואר בית פתיחת בגד חתיכת הסרת הלכך שם הוא'מעיקרא
 שאינו לי נראה הה בונה משום בהסרתה אין הלכך היבור בלי מונחת והמגופא בונה משום חייבהמותח
 6'[ כ"ט ]כגס התם רב דאמר בכלים מתירה ואין בנין אין דסבר כירה בפי אשכהן גופא רב )קפ(דהא
 בנין יש דסבר דמאן כ'[ ]קכ"נ הכלים כל בתחלת ואמרינן סתירה אין אלמא מוב ביום פי' לכליםמסיקין
 רב דמרה בקופינא שופתא עייל כ'[ ]ק"ג הבונה בפרק דאמרינן והא , הוא טעמא דחדא סתירה ישסבר
 קשיא לא ההוא בכלים בנין יש סובר שרב דמשמע בפמיש מכה משום אמר ושמיאל בונה משוםאמר
 התלמוד הכמי דקדקו . לרשות מרשות המוציאל . נכון פי' הבונה במלאכת למעלה פירשתיו ואנימידי

 ל[ ]5ק נהזורק אמרינן טיהו לה קרי הוצאה ממקומו חפץ עקירת דכל קאמר לרה"י מרה"ר אולרה"ר מרה"י )קפא( דכיון לרה"ר היחיד מרשות המוציא קתני ולא לרשות מרשות המוציא כמדקתני גו[ ס']סכועוח
 מלאכה נראית שאינה מתוך )קטב( חואי דבמשכן אע"ג כתיבה היכא והוצאה תולדה הכנסה אבהוצאה
 קול ויעכירו משה ויצו קרא אמר )קפג( יונתן ר' אמר כתיבה היכא שואל הלכך ממשכן גמרינןלא

 לא לישראל משה להו וקאטר הוה רה"ר לויה ומחנה לויה נסחנה יתיב הוה היכא' ומשה וגו'במחנה
 כאן אף אמור ביום להלן מה מיוה"כ העברה העברה דגמרינן הואי דבשבת ומנלן לרה"ר מרה"יהפיקו
 דבשאר אע"ג עיולי לי ומה אפוקי לי דמה שהזכרנו הכנסה , דאורייהא הוצאה תולדות )קפד( אסורביומ

 ראםתועפות
 פטורין טמק)קיין כ) וקי") מקיק) סו") סכי )16 דקי מטוס טייחו )תפור ע"מ קורע ד3טי:ן ט6 דס6 קורע מסוס יחחיע ס"מ )תסורט"מ
 לכוונת גריס סקי"r~ta 6 ס" הכלטס 63ט) ספמ"נ ומיסרי עכ"ד התסור ע"מ העיגן 637 ודש תיקון טו6 כעגמו דסקרע כמקוס6כ)

 ימטכן דומיך סוי ד)6 מתקן יסוי 6ף קורע מטוס ככט"ג מחייב )6 ר"ת כסס מטריטכ"6 מ"י סגת מסג' ס"' מכ"מ סכ' דככס"גרימג"6
 וסכך טנ"ט 11") קורע מסוס י)יתיינ ות") 61"ת טכ' סכך קוט"ת ע) ג' טס כעגמו טע"ס 16)ס , ,ס מעב"ם נוסך ניריעססקורעין
 טכ' ס"מ ס"ס )16"ח )ר,מ"כ ס)כס כנטור ושין עכ") ודוק קולע ככ)) 6יגו כעמעמו הורך טננד r~s טטו6 מ6' יכ) מטוס עעמ6סיפו
 קורע olcn כ' )6 עמס מנ6 )יט  דמטוי כסחיט מפט מטוס סו6 חיסו כטפת ס5ו6ר כיח יסולח דכ' רמ"ח כסכת לת"י סכרה )נ6רטס
 טסיס וכעין תיקון קיוט כסס) מכוין "סו6 6)6 כפעעס 3עת Splpn כטטו6 כ"6 קורע סם חייך ד)6 כו6 דסכרהו ו:") ltrrt )חקןע"מ
 מטוס ע"1 וחיית כ)) קורט טס ע"ז ח) 6ין גוסך ספתיחט ע, זס כגמר מנ6 )יס דמסוי דס3ה ס615ר 3יח 3סותח )רסוקי כו'כמטכן
 זגר זס 61ין כקרוח נמקות סע"ס )מט"כ כסנרחו מכיון ר61ט וט:ך . עכ") משכס גמר 3כ) סייך טס61 מסטיה נוכס דטייגו 6חרסם
 3ית כסוחח טכ' סעו"ט זכרי טדחט סקיי סי"ו ס" כמגש ועיין נ,ס") ס)כס ככשור טס מט"כ 6ך מע"ס )דנף כיון טטמ"כ כ%חידוט
 )6 וכמחכ"ת עכ") כן, קורע עגעי נכ) )6 6נ) ס5ו6ר 3ית אסולח למג"ב עס טפין טנרר:ו מס otrn p~'p feSt סו6 יימוכוט5ו6ר
 דחס טטעו"ט 6)6 בג") %כס לגבור רגנ"נ טנירר כמו .6)6 ט61 קולע Dlcn ז)6ו %"ר ניח נפותח כתג סו6 נגס סעו"ס 3פנשר%
 וט O~b1 וסי' סם טכ' 1UD טנת כסנמ"ר ועיין כלור וטוף )תסור ע'ש "63 6ף ח"כ )תקן ע"מ דקולע טעו"ס דעת גס ות)"מ. סנייתי'
 ר6"ס ופי' טס כ' ע6 סגמ"ר דגרי סכיך כ"ג ס"ק ט'"י ס4 16"ח )סו"ע ככיפוריו וטגר"6 ירסס כספר כ6ן רכסו מא"כ וס61 כו'היבור
bSbופי' למרדכי כח31 % יטייס נדסוסיס ונס כן סי' ממגג63 ססלר"כ ונר6ט כו' )מיסך סו6 וסירס O~h1 6% ס6יגו.מוכן ומחמת ד6ס 
 סיס מעיקרא 6)6 כו גחח3רם 63 ממס אמסיר כגד חתיכת סי' חימר 6י:ו סגו6ר בית מתיחת וגס כ' יר6יס נססר רני;1 דמעוירסיס נמסר טר6"ס כדגרי 6'מ סרר"3 פ4 דג*מת 4 נר6ס מעיון 61חרי ומיותר 11 תיגס טפ"ס דכוונחס עגו)ט מ65' 3כ' סקיפוס1 ד6םחיגת
 hlfi וכ'"כ סכו3ס trlu כגי חתיכת מסרו טעכסיי רק כמו) גסחמ מככר דמ"רי סג") סריטכ"6 סל כסיר"ת 637 ונסו כו' סככךסס

 יטן כחנוק Dh'(t ימיירי כפיר"ח סנסנמ"ר צרוך רכינו יעת 6כ) מכ"כ רכינו כ' ומסיר )נגורי חדת מתח 3סותח ירכ 60 מסרס7רניגו
 כדברי כ' 1)6 כסקס מכס מטוס ומיינ )מתוח סיוריך חימר אינו ס5ו6ר 3ית מותח 6נ) כ' ומן סכוכם תמרו יעכסי1 רק נמתחסכנל
 אפי' מפרט"י )סיפך וסייגו נמרקת כ"6 סר6"ס כפי' 7,"6 ר6"ס וסי' סנדלר מיצרי סגר"6 ססמיע ויפט כו' 3נ7 חתיכת ס"ראגו
 כנו חתיכת ס5ו6ר 3ימ וסוחמ דסטי6 )סרט רגיגו ממ"כ 6נ) חנית מנופת חיגור 6יט וזס ס615ר כיס טפוחח תגולזס

 מגיס מגופת ח,גור קינו 011 דפי' ו)סרס"י , כן ס4 )6 ממגג65 ר"כ סס, טיס מעיקרך 6)6 גו נחחנרס )6 מט6סמסיר
 כו' יס6 )קפ( . )סמסגס כ)) ענין .פגו ור"ג סיל6'ס )ש' מס%כ חינור ייגס חנית מנוסת %ו 7כ)'ס פ"נ טכ' גר' ותקטום")
 . יכין 5") יכיון )קפא( . כ7סכ6 נוסי' ר3 607 ו5") סט טט"ס וברור )ו סגי סאן מוצן וסיגו כו' נוסי' דר3 ח67 6'ת6בגופם
 סכן ונטיס )ר%ר סמוניך )יחגי מי. ד"ס 3' 3' נסכת סתוס' ורסון " )סגיני סנמר6 )מון כ"ס )רס"ר מרס"י סמו5י6 קתגי 1)6ומסמ"ר
 ו)סגיגו יספת h"D 3ס"ג גי' כ"ס יונתן ר' )קפנ( . 3' 5"ו וע' ;פסע י"ס 6' כ' סבת כזס"ת )קפב( . טס 3טנוע,ח )פניטס סני'סי'
 שעמס עטו )סעניר סליך סענלס 7סעכרס סקיט6 ס6י 5ע'ר 3ג'מן 6מר 3וס") סרר"3 סמסיר כ' סגןסס כיר6'ס )קפד( . יוחנןר'
 חעסס ימים מסח וגו' % תגערו 63 ניגמר )מס ויקם) פ' גריס 3מכי)ת6 ד6מרינן סופי לסור דכיוס )מימר לפסה ד)6 )יס1)"ג

 קגמיס עליו סטניר 51") ר"ח תם סיטנ %ר חמ65ס1 וסמם סנת רומס מסכן משכח סאן )ומר ממטכן מ63כמ ע) כסס,סיר ונו'משכס
 ססכי6 ז") ומר"מ עכ") ינין וטמסכי) עמסכן )סו י)פיגן סכת ס) מ)6כומ 7כ) נימוס 6)6 סעגלט 7סעכלס סקיס6 מסוס סמעסושן
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 יראים לשמים אם לבריותכי רע נעשים שאינם איטיים י עמייכפכור292
 תולדה היא גם . זריקה . להכנסה ליה תני )קפה( אחד ובלשון הואיל תולדות במתניתין קתני לאמלאכות
 דהוצאה תולדה זריקה ג'[ ]מס בגמרא ואמרינן חייב לרה"ר מרה"י או לרה"י מרה"ר הזורק 6'[ 5"1 ]טגסדתנן
 היהיר רשות לשבת רשויות ארבע 6'[ ]י' דשבת בפ"א כדהניא היחיד ורשות הרבים רשות היא ומההיא
 ורוחב ר גבוה שהוא גדר ובן ד' ורחב י' עמוק שהוא חרירן היחיד רשות איזו פטור ומקום כרמליתורה"ר
 כו' אמה מ"ז רחבין פי' המפולשין ומבואות גדולה ומלקיא סרמיא רה"ר היא ואיזו גמורה רה"י היא זוד'
 חטאת חייב בשוגג והכניס הוציא ואם זו לרה"י זו מרה"ר מכניסין ואין זו לרה"ר זו מרה"י מוציאיןאין

 ונותנין נושאין אין כרה"ר ולא כרה"י לא אינם )קפו( ואצטוונית ובקעה ים אבל ונמל כרת ענושבמזיד
 והכנים הוציא ואם לתוכן מרה"ר מכניסין ואין לרה"ר מתוכן מוציאין ואין פטור ונחן נשא ואסבתוכן
 6'ן ]קי בהזורק כדאסרינן מחיצתא מבמלי לא ומיא ארבע ורוחב עשרה עמוק ים הלא לשאול יש .פטור
 לתרץ ואין מהיצתא מנטלי לא ומיא חייב לתוכו הוורק ארבע ורוחב עשרה עמוק כרה"ר כור אבייאמר
 עשרה מתלקט ואינו עמוק חריץ רכל רה"י שאינה דים מעמא היינו אך רה"ר ליהוי א"כ אזלינןהמים פני על שהוא הספינה תשמיש בהר דאי מחיצתא מבטלי מיא המים פני על שטות שהספינותמפני
 עומקה אין והים ללכת שנות ]טס[ תל גבי כדאמר דמי עמוק וכשאינו שוה כקרקע היא כך ד'מתוה

 הזורק בפרק דתניא והיינו המים מפני הליכתו תשמיש נוה שאינו הוי לא וכה"ר ד' מתוך עשרהמחלקם
 ורוהב עשרה וצמוק שזורק במקום יש אם אומר ר"ש פמור לים האסמרטיא מן לאסטרטיא הים מןהערק
 שפירשו רבותי שראיתי ולפי חולק ואינו מפרש שמעון ר' )קפז( פי' חייב ד' מתוך י' שמהלקט פי'ארבע
 חצרות 6'[  י' ]סגת לברייתא נחזור . לי הנראה אני פירשתי לי נראה ולא רה"י מדין ימ להוציא אחרטעם
 שלש שגבוה האסקופה על עומד אדם אסורין עירבו לא מותרין 'עירבו מפולשות שאינן ומבואות רביםשל

 פמורין שלשתן ונתן נפל ואם לבעה"ב ויתן מעני לעני ויתן מבעה"ב ימול שלא ובלבד לו ונותןמעגן לו ונותן מבעה"ב נומל הוא פטור מקוס הלכך כרמלית הוי רלא ד' רהבה ואינה רה"ר מתורת ליהדנפקא
 היתה ואם כלחוץ נעול פתח כלפנים פתוח שפתח בזמן רשויות שתי משמשת אטקופא אומריםאח-מ
 חייב. כארץ אמות ארבע הזורק 6'[ ]ק/ בהזורק תנן . לעצמה רשות זו הרי ארבע ורהב עשרה גבוהאסקופא
 מרה"י הזורק 6'[ ]ו"1 בהזורק תנז . לה נמירי גמרא מ[ ~"1 בהזורק אמרינן ברה"ר אמות ארבעהמעביר

 ראםתועשת
 גסק6 ק6י נמו) 6פי)1 דס6 )סרם סמוס' כסמט"כ דטייגו ינין וסנ:טכי) נמס"כ סרר"כ וסווגת עיי"ט וממקי 7"ס נ' 5"1 טנת נמוס'טו6
 לעס ויכפן וכתיב מקדט )חלומת נ,)6כס טור 1 יעם Sh ולטס 6יט מיסתיג מ)6כט קריי רממג6 דס6 סי6 מ)6כט יסו65ס מפיל)"

 סמוס' ע"ד כ' סורווין )מוסר6"ס וחי' כמגסות ח')ג6 ד' וכסס"ח עכ") נירום3מי נטייך דרים וכן מפיכס )טו65ס קרי 6)מ6מסנט
 כדי מסיורך יותר )מטפס 31גויס עקם 'lrD ס)6 6)6 )מסכן עוד 'קדיסו ס63 כ'דס ניחס ד)6 נ:סמע 10י יקרץ פטט" דויתיוו")
 ~לכוח י6ס6ר 6סו065 ד0וטירס ע"כ h'to 7כסנמ כזקיף 6נ) סגריך כיעול ים לכנר סייעו 6חר )0ני6 גמגעו ומש63 יפסדס)6
 מקונס טס ססני6 ד6ף וסכת כס"ק נס"ג ונרי ג"כ שסו וגרפס סיר6יס רניגו יעת נוסו עכ") נמסכן יטוי כ) )0ס 5סרנגר

 כ' עכ"ז כו' רס"ר דרך מני6ין טסיו מסכילי 6)6 גימר )6 מעסות מסכיל כעס ויכ63 טמוס' סט3י6ו טבח ריס סירוס)מיכידרטת
 מיוס"כ טע3רס סענרט נמר 5)6 ייס סימר וכמ)6כט כךכתיג מ63כט 3ס דט)'נו6 ומטוס ק6יס נחו) ייקמל ק6יס ונסרח וממלילח"כ
 1)6 סגתוס' כמר"ח כמ"ג שעת מזם ר6י' ומ"ר סדר יפ' כי"ג 7' סמ6 מסנר סעס ויכש ד"ס ויקם) ס' סוסנ רגש וכס'כוי

 h"att דעת רכן ס"מ דסכח נס'"נ ממ"מ עמס"כ סס נרס"1 סלמס מס נס )סיפך גירסתו סמ3ו6ר רסנת h"D1 כת"נ נ7'ססניח
 סרסב"6 מן3רי וס סטן ססנימ ס)6 3עיגי )ס)6 ע5"). סג'רסottpl 6 כ' ינחידוסיו תמס כעגיי ולגי וו") ס6י ורנ וסרנוג"סכמר"מ
 . קרמית hlth וגנרל ממגו  סגסומ ק5ת ים 03רטכ"6 סכת ונחי' חטם fdl/hhh*h סוקרך וסור סרי טמור) מהיצ"ר 6חח טנס"ס;"6

  5ט  6ך י"ס תט6 פ' ro~3 ר3יר 3ס'  סליו ספיר ימס כו' 3מכי)ח5 ד5מריגן סי6י ,סור Olt~s למיגור 5ססר דל5 סרר"3ונמס"כ
 filns(~ נמסכן טכיס ננוט סגי ך)6 סיפסר Oh5ls~S )סמוי נהגו כ6ן ינהם מכח דוחס היגס 0נ:סכן משכת דב) נכה רמסשנמותי

 נרועס
 )יס חגי מכ3)' 8חו )קפה( . סעמודיס ווי נכפור סי' וכן עכ") סמ)6כות כ) כמ"כ סגת דוחס היגס סי6 דגרועס ס651ס יססת6106 יהירי פנת יוחס ממסכן נ:)6כח דלין קר6 סך 6"כ כנ"מ בוייתי לסור גיוס ד6' ור") כובריו קיטור 'ט 161)י וו") כגריו )מרן וכ'0י6
 ריס סרסכ"6 3חי' וסיין 3קו5ר עמו כועס סו65ס ךקרויס סכגסס סרינ"6 ע"ס מ' 7"ס כ' נ' סכת סתוט' וכ"כ וכ5") נניסס כ"טכו'
 כ"ס וסכרמ)ית 561ע11גית )קפו( . טמס )כואט סוטרך )סיכך ת31זס 3ס סכן וס"6 סי6 נרסס משכס ססו65ס )סי ר"ח ע"ס סכ'סנת

 מע"נ טכ' סקי"7 סמ"ס סי' הכרסס 6ס) )16"ח כפמ"ג עיין . חולק וקיט מפרס ריס ש' )קפז( . 6' ו' 1עיי"ס נגמרת וכ"ח.ננ7סס
 יסוסע מגף כסי ו6310 63 חכגויס דגרי )סרס ור"מ סDS '6" טכ' a(r נפליי ועיי; )לניי י60;מסייע )ח"ק וסרס סכי 6מרדר"ס
 ומסכ"ר סר6"ס 3סס ט"6 מסר ע"ס סס סמג"6 )וס"כ סגם טגט סנכרן רנימ ודירי כ6ן נס"' טראנס רכים כ,ס קדמם וכנר סס)סכת
 )6 רניגו וע"ד 6דס גיי' עסוי" ט6'גס 7'ס גומעות דס6גי )ומר ייעחס 6פסר רס"י מתן 'ס h'ilS 6מר טעם ססירסו רנותיוע"ס
 lrts ונמסר 6דס. נידי סננחי5ות עסוים ניגס רט"י סוי ד' ורוחכ " ענוק כיס גוק1ס יס oh סנגור ר"ס 73נרי נס יסרי כן )ומרגראס

I'ha~)
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 קמן יראימ לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימור'ם ז עטור ספר'
 תוך דקלום חייב הכל דברי שלשה תוך 6י[ ]5"י ומבקינן פוטרין וחכמים מחייב ר"ע באמצע ורהטילרה"י
 וכנון מותר שלו רשויות היו ואס מדרבנן אלא אסור ואינו . פטור ד"ה טעשרה למעלה דמי כסוגתשלשה
 כרב קיי"ל לאחויי ואתי נפיל דלמא למיחש דאיבא חד ומיתתי חד מידלי אבל חד ומיתתי קד מדלידלא
 'בעירובין הנן . כרבנן וקיי"ל פומרין וחכמים מחייב ר"ע עשרה ועד משלשה לזה מזה לזרוק אסורדאמר

 אף אומר יהודה ר' ידוק לא וכן' לרה"ר וישתין ברה"י לרה"י וישתין ברה"ר אדם יעמוד ~א %[ ]5"חבהמוציא
 המאת חייב ורק השתין 6'[ ~"ע יוסף רב אמר שירוק עד אמות ד' בו ילך לא בפיו רוקו שנתלשמ'

 שימתא בחרא מאיר ור' יומי ר' דקיימו היפך בעי שנתלש דרוקו וקיי"ל ארבע מקום ליה משויאדמחשבתו
 לבדו יהודה ור' השיטה מוחלפת דאמר יוחנן כר' )קפח( דקיי"ל נתלש מקרי לא "פך דבלא הכילגבי
 לזו מזו והמושים הזורק ברה"ר זו כנגד זו גזוזמראות שתי 6'[ ]5"1 בהוורק תנן . היפך בלא נתלשדאמר
 אחר זו בעגלות הלוים עבודת היתה שכן חייב והמושיט )קפט( פטור[ הזורק אחת בדיומא שתיהן ]היופטור
 וכמה למעלה שהזכרנו ואממוונית בקעה ים . דרבנן תולדה . זורקין לא אבל לזו מזו קרשים מושיטיןזו

 הזורק נ'[ ]ק( בהזורק לתנן כלום בכך אין בו בוקעת רה"ר ואפי' רה"ר מתורת שיצאת עמוקה היםתהא
 מים רקק וכמה חייב אמות ארבע לתוכו הזורק בו מהלכת שרה"ר מיס רקק היה ואם פטור בים אמותד'

 ואפילו כרמלית הוי הגשמים בימות בין החמה בשורר כין בקעה . מעשרה פחות בו מהלכת )קצ(שרה"ר
 בן יהודה ר' 6'[ ]י"ג בעירובין פסין בעושין דתנן אמות לדי חוץ ולזרוק בה לטלטל אסור מחיצותמוקפת
 עשרה גבוה גדר ומוקף ושיריים אמה שבעים על ושיריים אמה שבעים לה שיש והקרפף הגנה אומרבבא
 בית אבל מאתיים טבית יותר או הרה בית )קצא( ]או[ שומירה בה שתהא ובלבד בתוכה ממלמליןמפתים
 דאת4 משוס לדירה שלא מחיצות במוקף למלטל שאסור ואע"פ לדירה היקף צריך לא וקטין אריךסאתיים

 פרק בשבת כדאמרינן מרה"ר בו הזורק עליו להתחייב הוי היחיד רשות מוקפת[ שאינה ]כבקעהלאיחלופי
 כוריים ואפי' כור אפ" לדירה הוקף שלא סאתיים מבית יותר קרפף )קצב( יוחנן א"ר עולא אמר 6'[ ]"קטא
 אלא בו ממלטלין אין לדירה הקיפו שאין ומתוך דיורים מחומרת שהיא אלא היא מחיצה חייב לתוכוהזורק
 וממלא שהוא כל זיז הימנה מוציא אמר הונא רב ספינה נ'[ ]ק' בהיזרק אמרינן . לבקעה רדמי אמותבר'
 מקוס עושה אמרי הונא יב גי ורבה חסדא רב פטור מקום ואוירא משתינן טאר"א כרטליתקמבר
 ורבים דיהיד חסדא כרב לן וקיימא משהינן הים משפעת כרמלית קסברי וממלא )קצג(ארבע

 ראםתועפות
 י' עמוקס ניס גומל ים 061 סכ' סקי"ד סמ"ס סי' סמג"ד ע"ד כ' ד' מטוס סי"פ כנח ס"ס ע) נחי 51") מ)יונ116'טס רס"מ)סג18ן
 סניף ז% ותמיסגי כו' כמכמיס קי") %6 מחיים יר"ם 3נמר6 ד6י' לע"ג ין3ריו ק' ד' 3נמר6 ג67" חייי לתוכו סוורק ו'ורמוס
 מסך דנ)6 סס וכ"כ )סנ' ס6' גת)ס מן סם ודקנו גגדפס חסר גת3ס עד כו' דקיי") )קפה( . חוקק היגו מסרס דר"ח סמסרסשדעת
 סי' יוחנן ר' סימר ססיטט מוחנפת מסרס ורנתו , כסנדקי כ6ן כנוס"כ וסנלור סדכריס כס) מוכן 61'ג1 מיסך 6% גת)ס מיקרי)6

 טמ6 נס סיסך 16מר יוסי ור' מטמא יסורס ור' מטמר ר"מ י5") וסק מומאסת ססיעס 8ותס דב) טס 3עירוכין חיים תורת נמסרכממ"כ
 צנרי כסו"ת ועיין דעירונין סס1ני6 נסי' סיוריך מ"י דכ)יס פ"ח טס1ריס מיס כסן גסתיח וסמי כמסרס"6 ועיי,"ס טסזר נס סיסך)6

 ונגדפס מוכרם וסוף טויסס כ"ש ססנסתי מס )קפט( . זס נהין ודוריס דין כף י"ס ס" מפו"מ סרידכורנ( מייכי ))סנ'שמרככי
 ועיין ע"כ סכ) ודגרי מעטרס כממאס פי' סס וז") סטור )11 מזו וסמ!סיט ס,!רק כרס"ר % כגנך ע גיוטר6ית ספ טמ"ס תווכחוג
 וכנדפס. 3פניגו כמסגת וכ"ט עגבות נ' ד5") ג") נעגנות סריס עכווח סרס סכן כ6ן ומט"כ כו' סחי כיסד חוד"ס 6' 5"1סכת
 מס3כת סרס"ר מיס רקק וכמס מדקתני סייגו. כו' קל) ס6 וימני חרי סי)וך סי)וך כגמרה נמס רבינו גי' DSt' מחוורת רכינו ונ"רכים כנ" נגירסחו סיס פ)6 ג"כ גרפס 3מ") וימק תרי .סיפך 6)6 ד"ח 3' ח' סגת ומסרס"י )'ת6 נמס:ס )סוייגו . 13 מסלת מרס"ר)קצ(
 כיח 6חר כ6ן וממ"כ , סו6 וס"ס דירס ונא כתונ דנכת"י סגסתיס 11 תיגס 16. )קצא( . 3ו מס)כת סר%ר תינות סו8 דיחור38ו

 ן 3' ]כ"ג כגמרך Dht'~(h וכו, יעיל ממוכס סחס6 16 יירס ניח 16 בדפס וו") וחסר ג6ן יס ס"ס ס6תייס מכית יותר 16דירס
 המוסגר )קצב( . כ6ן וכ5") כו' תריך תסעו ס6תיס כיח 6כ) ס6חיס מכיה יותר יע" hh"( )יירה סיקף ככרכי ד)6 )קו)6 ורגע יוסיכר'

 )לקטוע סחוס' oa סכי hntl~h ז"ס 6' 1' סנח 3ד%ח סס )מעיר ורטיתי ן וס"ס וס דוג גכח"י וסמעת'ק נגדפם סו6 כלסרמגסתי
 סגי 631 דנריסס olw עוגן סיגו ניד) מרנ )לחויי סריך פוי tcb 6(1 )ר3 3ין )עוב נין 0'6 רס"' דס6 )ר"' וקסם כוס") פרם"יע)
 6ריס6 סו6 3פרס"י סתוס' וקוביית כו' כרמפח סו' )6 % 61' יקמר 6ס6 )סקסות סנמר6 מייתי ניד) פרג דס6 מר"ג )לחוייסריך

 מר3 63תויי קריך סגי י)6 סתוס' סכ' וס מס 61"כ רס"' סו' דס6 סחוס' סקסו %) גרמנית דס1י עסרס מחיא b'(h ז6'דנו')ת6
 מסקסות סתוס' ממכ"ם 6מר גידך" מל3 )סתויי גריך סוי "1)6 מתינות 6)1 )מניס t('h"V נתצי מופ)ג מו"ר 6ני 6ד1:י נוס 6מר ויפסניד)
 מרכ )לחויי רריך סוי 631 סמוס' סיימו ספיר ומס מחי15ח )סס 6ין ונקעי יס וסרי כרמ)'מ סוי )6 )6 ומי קלמר דסיכיעוד
 )שנסויי סו") י6"כ סוסון ניס סס ונהג סתוס' . כקוסיית סלס"' ע) ססקסס סס כח" 5סריעכ"6 ורציתי . ודפח"מניב

 דות!ססמ )' וקסס S't~D 'וחגן 6דר' נחנן הר' קטס וסוס סוי כרס"י )פירס אקף a(b מנית.ס6תייס יותר דקרסף )עע יוחנן ר'מד6מר
 סס )סכת סרס3"6 חי' ועיין כנמלך )סגינו וכ"ס שלנעם כגדסס . 5רנע )קצג( . יובן ר' גנדורי וס סין פסח רנ 6מר טסרסעד
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשה שאינו איטרים ז עמור ומנקך4ח2
 גזוזטרא ל[ "", משתתדין בכיצד מדתך הונא לרב תלמודא מקשי לא אמאי לשאול ויש )קצר(. כרביםהלכה
 בין מלמעלה בין טפחים עשרה גבוה מחיצה לה עשו אא"כ בשבת היטנה ממלאין אין הים מן למעלהשהיא
 שמא קבוע רה"י משום דגזרינן בארץ הקבוע לרה"י שסמוכה בגזוזטרא ההיא )קצה( לתרץ וישמלמטה
 אכוה בר לרבה נחסן רב איל התם כדמסקינן להיכרא מצרכינן וויו זיז לעשות דרני שאין זיז בלאיטלטל
 בפחות מהלכת הספינה דאין גמירא א"ל לרה"י מכרמלית מטלטל וקא עשרה דליכא זימנין הונאולרב

 להקשות ואין בו ששואב הכלי שיקוע כדי מעם ויותר עשרה עמוקים המים יהיו שלא )קצו( ש/מעשרה
 ובעינן השכה שלא עד התחום בתוך היינו כבר מסתכל והייתי 6'[ ]מ"ג שהוציאוהו מי בפ'מדאמרינן
 לא הא מעשרה בפחות מ" ברקק במהלכת לה ומוקמינן מעשרה למעלה תחומין דיש וכהתםלמיפשם
 היושב נמצא עשרה בתוך ארבעה או שלשה טמחימ במיס משוקעים שהיו הספינה משולי פי' דחתםקשיא

 ומסקינן הרבה. מעשרה יותר היה הקרקע עד המים משפת אבל מהלך מעשרה למטה כתחומיןבשוליים
 בזריקה כחו אבל לים הולכות והם המפינה דופני על מיס שופך כחו פי' רבנן גורו לא דים בכרמליתכחו
 מכרמלית (lyp) כרמליהו _בשאר כהו להתיר ללמוד ואין פשור לים היבערה מן בהזורק בהדיא ברתנןלא.
 מרב טבלא רבי מיניה בעא 6'[ ק"6 ]ס)ת ההם נדאמרינן כרמלית משאר דים בכרמלית שהקילו שמצינודים

 . במים הכמים שהקלו הוא קל אלא מתרת. תלויה טחיצה אין א"ל בחורבה שתתיר מהו תלויהמחיצה
 לחו ממתגי דלא כיון רבים דדרסי אע"ג אצמבאות לקצת( שיש מקום פי' והאימטוונית . לברייתאנחזור
 יהיו אפ" רה"ר צידי משני גגין ושני . מחיצות לו דאין הוה לא נמי ורה"י רה"ר מהורת להו נפקאלהדיא

 ראםתועפות
 )כ) טסמיס י' סיסים כד' לנוות 6ר3ע ט) 3דף 1)עו)ס קלמר דן ס) חקק מקוס שינו סכ6 67מר 6רנע סיקוס 7עוטט ר"ת מטסססני6
 6ר3ע רסון 6"ס ו)סי"ז עכ"ד 3' ס"ו עירוכין עקציך כן מגיג6 ר' ט) ממס כ6ותס כוף 13 )ונור ס:וכ) סיף טסת ועד טחקק מטסתרוח
 כמש"כ 51") סט דע"ס וברור חסדך כרב ס)כס ורכס חטד6 ור3 וקי-) 3ס'3וט כתוב כנדפס )קצד( . )סיר"ת למות 6ר3ע ט) דףדס'יגו
 עימס 6חר'ס 'ת'רו5'ס- סג' כתגו עוטם ע"ס כ' ק' בטנת וטתוס' ן 3ס"י סר6"ס י' סכה סורק ס' סגמ"ר כון )תרן ויש )קצה( .י6ן

 כ' דין אנח מטף סטך סמ"מ סכ'16 כר5וגו נס )תקן 6דס ויכו) קנ.ע גג'ן ..Kftw נו,וטר6 7ס6:' )תרן כחג סס )סכת גה"וסר'ט6%
 סיס6 כ)ומר מעסרס קסמות מסבכת ספיגט דלין נמירי פ" סס וסר'ט3"6 סרס3"6 מגס יו' פי' )קצו( . סג"מ סי' ליס 16"חונטוע
 טוי )6 עטרט ענעקיס ממיס 'סיו ט)6 מ" לפחות גוט3כה ספיגט 67'ז ע16 טיר6יס גסי' נוסרסיס סתוס' ט'1 ד6ס מיצע ntnesסין כלקק כמס)כח טס סימרו 6י מ"ג מעירונין )סו קטיף דמס"ט נמירי ד"ס סס נתוס' וכ"מ עיי"ם טסח,ס 4 סקיעתט ממקום)מעט
 6ך כ6ן. וכמסמ"ר עטרם תוך כלסייס )טיוסכיס טוי ספיר וח"כ נמים סיקעת סטססיגס ו67י דט6 יעירונין מטט'6 מיל' )סוקטע
 ממקוס )מסט סחן 6ף )יזך ]סיכו)ט קעגס 3ססיגס מיירי 7סחס 6חר נעגין )חפן טוכלחו וטרטכ"6 כסריטכ"6 מסרטים סטטוס,מ6חר
 טיס )קרקע סססיגס טוני תחח מי' כסחות ור") מי' נסחות מט)כוח וקין כו' נדעוח גספי:וח טכ6 6כ) י"ס[טקיטחס
 סוי ו5פ"ט כמיס נסקע נו ט7ו)ס סכ)' גס נמיס טוקעת ססספינס מס 7כגגד וממי כ"ט וי, טימגס מ!1י6 טס י)ר"ס 6"ס סכןנכיון
 כמט"כ 637 ש' נסחת מל,)כת ספינת 67ין גבירי מסלמס 6ט 6ס ו6ף פי' יו, 5") ומיסו טחוס' כ' 61ח"כ פט,ע וסוף י'למעכס
 לל"). דלק"מ  רטירי3ין  )סך  סתוס' תיו )סי"ו זורך וקין מסרס ענווקיס סמים יטיו ט)6 דכייגו סמיס שיעיר מעטרס נפחות 6)6)מעכס
 כטורח ד)6 דס"ת כן טס4 מק"ו רמ"ח סי' כמנ"ך ועיין ממ)6 טסך י36"ט מ4 )מע)ס טוי כמיס וגטקע בו טדעט סככי  67ף 5"למיסו
 כמקוס גח סיטי' רבעי דם") דמוכח סחוס' ע"ד, טס סכ' סק"6 סג"ג סי' כמחט"ס ]ועיין סר6"ס עס )דיגך חעקיס יסמוס' טחטכסס

 משך ננ" )מטס פחחומין נסתיים סטס3 גמ65 סיר5יס ממי"כ וסייגו )מעש כיוסכ דטרי מטמע סיר6יס דנס' .טס טמג"6 ומת"כפעור[
 כו' מקרקע עד סמים מססז 6נ) ס"ס טעה (tDO(O נניס )מקזות סנ6 סיכל )מסוקי 6ת6 כי' נטו)יים סיוטם .טיר6יס דמט"כ )דחותים

 מסז' נפט"ו טרנונ"ס כגוס"כ ד)6 )קצז( . 5"ח 1"1 סי' ח"ו שסר חתם כחט1' ומיץ ור"ח כ"ס 3ס ד6ייר' רסנת ססי6 )סגיןוסייגו
 סם סרמנ"ס זס ולמד מחמס נימות בסי' סכינ D~P  מלפוך מותר  וכרגולית יו65'ן סיו 6ס 6נ) סרג r")r סי' קו"ח ונסו"ע סייע"3ת

 ועיין כן הגו ל3'מ ודעת כרמית 3כ3 טרי דכומו ס"ט סנ"ס ס" 3טו"ע ועיי"ט )ים יורוין ומס סספיגס דוסגי ע) )מפוךמדמותל
 סנ4 נגדסס 56טנ16ת. סיס מקוס )קצה( . עיי"ס ככרמ)ית כחו חכמים לסרו 7עילו3'1 ספ"ח סר6"ס 11"ס סני תוי"ס 6' פ"חעירונין
olpnסי' ועו"6 וס6יסעווג'ת מסו )סרס 6)6 63 ט6עו מוכן וסגו 63'סט11גית יס Dtpn מסו 'ןעמ )6 עטיין וס)6 כו' כ6'סטווגית יס 

 כר' דר") גריס סר6"ס רבעו ומגפון כו' 56טנ6ות טיס מקוס מסייגו וס6יסטווגית רביט פ" מסיר סכת"' נוסחת )סי 6נ)6'סטווגית
 וע"ר דמי6 כגרמית נסדיק )סו מסחני ך)6 כיון רניס נס דדרסי לע"ג מ"ט ככרמלית נידון סעמוייס גין יס") 6' ו' סיח'וחנן
otp"וס6יסעווגית סי' ונ6 6עטכ6ות סיס nth~Ditfi '56ענ6 טסי ט6יסטווגית כ)ומר סכ' נ)ח"מ עי'"ס ס"ו סכת מסף פי"י סלנו נ0י 
 לנינו ס"ס ועט"ט 56טנ16ת סס טיס טנרס"ר סעמוייס כין נס יל"ן הע"כ 56טנ6ות סיס מיס פי' סכ' 1מ"ס 56ענ6ות סי' רנתו סו)")ומ"ג
J~phמוכח דט"כ 11") יומגן כר' פסק ד)6 )סרמנ"ס טעם סכ' טס )סרמכ"ס היתן גח) מס' ורקתי 'ותגן. )ר' כנס; כמ"מ כף רסיס דדרסי 
 לליחוך  3ן ח' טבח ד6מר )רנ6 היגו וס"ס 7מי6 ככלממת 3סיי6 מסאג' ד)6 כיון יומגן דר' טעמה יט6 יוחנן כר' ס") )6 ג"כדר63
 רכ ונס סיפך טמי' טדחק ל"י 7סייוך ס") כ"ע 7נ6מח עלו וממיסגי . עב") יסורס כלב )637 ס") 1ד6' ו6"כ סיכוך טמי' ס7חקל"י
 גיח6 ד)6 סעמודיס גין 7ס6גי ועכז") ס") כמדן יוחנן ר' 61"כ תכניס ממיט 5' טדחק. ע"י גחטמיס יס)יני  636  נוס מודסיוסף

3סי)1כ6
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קימח יראיכם לשכים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימורים ז עמיימפר
 ים תנגיבו :;:יפ:ךך:;1'4ך 'סק::4: ביי%:: דגיי "; :גוזצ
 ס:2

 יבעה"
 עשרהה אפקו היתה אם למעלה שניני יחס. שלא 4יגיז:%:ג:בלכר

 6'[ ט' ]ס"ס אבדימי נר יצחק לר' ליה מסייעי אסור לה טרה"י אפי' פ" לעצמה רשות זו הרי ארבעהורחבה
 :4! ;י:לנ"יק:: 4ן:%':גן:יגן:."ן:,ןן י,היל:'יי,: נ:ן,:יזי :::"4:ענג ארה ירי יגו:וו;:;,1'4בן:!ו:י:,ננניןששמ:ו :;,ומ2,י.גו: ג;:.א:י::ר גבוהה ברה"י עמוד כגון אחת רשות והם רשויות שתי מוציא שאתה כ"מ אבדימי בר יצחק ר'דאמר

 ההנ .אב-ען הן אהה יי.שיק יין,,"יי:.,."י,:,,:יג-גג:"ג:תאןןיפ.פ,%לנ,,ן (:י::י:1:

פשין'פ'.!א%'אנ,י.ןיהיא..נ יחק ;קייה גיא נ,איה:::והה בעקמה :ן ;וי, יינהה נעקיה איי הננ:ה11הי.1אה משיםמחיג
 %ן ,י נ'ניהנ.א מהינע; ,נוא,ף"אבלא מביניה. מי:אנה וא,תענ,וא

 לא 6'[ ]נ"ט המוציא בפרק בעירובין הנן . פפורין שעשאוה שניס חייב אותה העושה יחידבעשותה

 אדם עומד ל[ מ"ט ותניא אמות לר' חוץ יוצייא שלא ובלכד ברה"ר וממלמל ברה"י אדם עומד התםכדתנן

 n~wvD ימעי"מ .לי י ,4ן"גנ,,יאי
 י

 ה'1 לון מיה.. קוס,1,א הע 21ן ס'מ גו,נ. דייה מ:".ב

 הישביץ נג4ב ,ה 1:וקמ,ק נשנק הינני י:,מ.'ן 1';,.י '.יקנין ההלין ש,פנ' זח ,, ,1',2.צ'א
 אמר 6'[ מ' ביצה בממכת המביא בפרק . אסור נשברים שאינם אבל לאתויינהו אתי ל.א שבירתםולאחר
 דלחייא אפומא ודוקא לאחויי ואתי מילי מגנדר דלמא )רב( וישתמש דלהייא אפומא אינש ליתב לארבא

 ראםתועפות
 יסף ינ נט י6"ק 3מסקי6 ע3ס 03 :י:ג'קניי::1" 2)ם 2םג:ייממן:ן)%::גג 2גייצכ:ן:4)צק2%מו2נ ך2ם 'ז :ג%ג)"י'2;160ן

 מוז110י0)יי
 היוו2' נסכת ורסני כייי סי1'0 ע"י)יימק

 o'nr :ג!:ןמגג, קנ%געם
 ריס מתיז גק ש 34%2"ןנ%ג מ::ןי6ס:יגו זגג%:ב:צר ם:,6:2 ססי)621

ן;,;.:.,ןן,;ג.;י.י
,, 

 יקןןןן)ןשן פ ןןש ;י 1;;ן,י,י(ן,י2הי
 'י- - 2,וגגיכק נק2": י"ח ג'; ?ץענ3יס"י

 טמנתיכ'
 6וה ככ"ל סבת מ30' ג"ג נכ)) סנ' 6יס סחי' ע3 ותמיסני סרי ומס"ס 3ר0"ר עגמן ג"כ וסול רס"ר סוי מ.' )מטס סו6 י6ס

 :נ; ט:ך:גז:י:קן: "]: :( d'oa'9oo13hSrh3 ;ש ;:5 בן;: יי::;:; ז3ע6 ממטי נרפס דסנ3'ק2
 רתק 2נ לז 3כיז צנ ב; ::ךג:בגמןסמם"ןזם%טי

 רג'כו כרסון כ' ס'מ
 3ו ס)וכסט זכונע כ"1 ס"ק קוף סס 3קו"1 סונט ס"6 סי' 3כ"' ועיין וטתמי סיני סם כ' )ah 6( סרי דניתhnlDb 6 6נ)סר6"ס
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