
קיטה ין844הם לשמנם אם כי לכריות רע נעשים שאינם איטרים ז עכורמפר
 . ]שפח[ רצהמימן

 אלא הבקר עד קרשים איסורי ילינו שלא המשפמים ואלה בפ' יוצרינו צוה * בקר עד חגי חיב יליזלא
 המזבח בפ' בזבחים דאמרינן עליהם עובר אינו מזבח של בראשו לנו ואם הבקר קורםלהקמירם

 השלחן על הם אפילו ותניא )א( ליה מדמינן דלשלחן מזבח של בראשו מועלת לינה אין 6'[ ]~ימקדש
 בראשו לנו הלילה כל והולך מקמיר בעזרה שלנו אברים )ב( בהדיא ותניא כלום בכך אין ימיםנמה

 . לעולם והולך מקמיר מזבחשל
 נתינ[ רצומימן

 לא תשא כי בפי דכתיב הבקר עד ילינו שלא פסח אימורי על הבורא צוה . הפסת חג זבה יבקר יייולא
 בקר עד חני חלב ילין ולא נאמר כבר והלא פסח באיסורי )א( רז"ל פרשוהו הפסח חג זבח לבקרילין
 הפסח עם הבאח חגיגה אומר תימא בן תניא 6'[ ]ל דברים אלו פ' ובפסחים לאוין בב' עליו לעבוראלא
 ילין ולא בריה לחייא רב ליה כדמתני תימא דכן מ"מ ואטרינן ולילה ליום אלא נאכלת אינה היאהרי

 . ילין לא רחמנא ואמרה כמשמעו הפסח חגיגה זו חג זבח הפסח חג זבחלבקר
 נתיג[ רצוכויהן

 כולו יאכלנו )א( שלא כנימן מ"ו של בקרו עד הפסח בשר להותיר שלא יוצרינו צוה , הבשר מז יליןלא
 בשר איזהו ]במפרי[ ותניא בערב תזבח אשר הבשר מן ילין ולא אנכי ראה בפ' דכתיב ת"ובליל
 ת"ו לילי ואוכלו עשר בארבעה זובח שהרי פסח זה אומר הוי בערב לאוכלו ע"מ ביום זובהשאתה
 נאמר שלא ולפי בקר עד ממנו תותירו לא וכתיב וגו' אש צלי הזה בלילה הבשר את ואכלודכתיב
 רבותי פירשו כך ילין בלא עליו קאי דורות שבפסח ללמד בכאן הוצרך מצרים בפסח אלא המקראאותו
 שהרי אצמריך לא דורות בפסח דאילו לאוין בשני מטלין להעביר אלא הכתוב בא שלא נראה ולי)ב(
 הזה בחדש הזאת העבודה את ועבדת דכתיב 6'[ ]5"1 טמא שהיה מי פ' בממחים דורות המחרבינן
 בערב תזבח אשר הבשר מן ילין לא יקניא 6'[ ]ט'6 דברים אלו ובפרק כזה זה חדש של עבודות כלשיהיו
 כשהוא ולילה ליום אלא אינו או אחד ולילה ימים לב' שנאכלת ' י"ר חגיגת על לימד לבקר הראשוןביום

 . למעלה שהזכרנו תימא כבן דלא ודאי והא אמור שני בקר הוי לבקר 'הראשון ביוםאומר

 ]תיר[ רצחמהמן
 אדם יוציא שלא צוה פנינו על ויראתו בינינו תורתו שנתן נצח יוצרינו שם יתברך * הבית מן תוציאלא

 הבשר מן הבית מן תוציא לא יאכל אחד בבית פרעה אל בא בפ' כדכתיב הבית מן סמהבשר
 שהפסח מכאן בהם אותו יאכלו אשר הבתים על 6ן[ ]ס"1 צולין בכיצד כדתניא , חבורה , הבית ועי'חוצה
 שאכל השמש אמרו מכאן יאכל אחד בבית ת"ל מקומות בשתי נאכל יהא יכול חבורות בשתינאכל
 ויושבים באים סובה עמו לעשות חבורה בני רצו ואם ממנו כרסו ממלא פקח היה אם התנור בצדכזית
 יכול מקומות בשתי אובל שהאוכל מכאן אותו יאכלו אשר הבתים על אימר ר"ש יהודה ר' דבריבצדו

 ראםתועפות
 וטייטס כרכס מסק סי"6 מססס"ר כת"ג סרמכ"ס 6כ3 )4 טדטינן ד)סו)חן טיס יע13 'לזו דם") כרנס ססוסק גר6ס לטנונוונוי)א(

 חמידין מסז' נס"6 סט3"מ תפ)ו"ס רנס וגני מ1סנס וס כ)) ספין ד' 16ת עו6) ס' סגת )סר6"ס ת"נ ועיין סו6 דנתר6 סטעסכס"ט
 רכיג1 ססק 6"ס סם כסרס"י ד63 יע13 ירדו 6ם כמ"ר htnh מוכח ס) כרטסו ומ3יגס מטוס 6' נ"ט נססחיס ל"מ לש"ס ס"נומוספין
 דמ"ע '") 6"כ עיי"ט יעל )6 ירדו י6ס סגסגת מגס כמ"ן י6תי6 ג' דספיר רס"י דברי סי' נ,15רע סדר מעס"ח כס' 6כ) טס"טכרכס

 ר' סנ16ן סרג מט"כ ועיין סרגוכ"ס )ססק יסוג ט' 6ות )"ח סי' ח"6 סלי ניח נמסר ועיין , ילו )6 ירדו ד% כרגל מפסקדסרמכ"ס
 : ונכון נסז'6 מיכת מת6 ממ"ח )16ין נסתרג . כסדיק )ב( . קי1סיס דעת 1כס' ע"נ כ"כ י' טורס סכסגיס סלת כחיכורורס6)
 : 1)6 סי"פ נחוסל ועיי"ס נ' נ"ט נססתיסרן"))א(
 % וקלי ע"פ י"י י1ס ס61 סר6ס1ן מוס סס פי' רס"י 6ו)ס סס ר6ס מהורס כס4 רס"' ס" כן . רמתי )ב( . 6)6 נגךסס .ס)6)א(

 נעכור כי"ח 610 גערם ס) וסכירת ט"ו יום 610 סר6ס1ן די1ס ק)"6 פ' דנריס סססרי ס"ס מסרס "ר6"ס רניגו 6כ) מזנחמלת
 : סר6ס1ן לכיוס )')[ ]דסייג1 ע"כ נסכי) תזנח 6טר1סי'

טייץמב

- -- -
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 ימשיך לשפם אם כי לבריות רע נעשים שאינם- איפרים ז עגור מפך880
 ור"ש לטקרא אם יש מבר )א( יהודה ר' מיפלגי קא במאי יאכל אחד בכית ת"ל חבורות בשתי נאכליהא
 למכרה ימשול דלא בלאו ולמעלה הרבה לדקדק יש ולמסרת למקרא אם יש בדין * למסרת אם ישסבר

 מחבורה פסח בשר המוציא אמי ר/ אמר חוצה הבשר מן ת"ל מנין לחכורה מהבורה לבית בית מןאלא לי אין הבית מן ונוציא לא 3,[ ]פ'ס צולין בכיצד תניא . שם יעיין והרוצה פירשתיו )ב( רביעיבעמוד
 , והנחה עקירהבעינן נמי פסח אף והנחה עקירה בעינן שבת מה כשבת ביה כתיב הוצאה שיניה עד חייב איןלחבורה

 ]תפי[ רצםסימן
 בו תשברו לא ועצם בא בע' רכתיב בפסח עצמות אדם ישבר שלא הב"ה צוה . בך תשברי יא31צם
 אינו מסול במסח הארבעים את סופג טהור במסח העצם את השובר %[ ]ס"ו צולין בכיצד ותנן-

 אחד בבית אומר רני בפסול ולא בכשר בו תשברו לא ועצם דכתיב מילי הני מנא הארבעים אתמופג
 משום בו אין לאכילה ראוי שאינו עצם שבירת משום בו יש לאכילה הראוי בו תשברו לא ועצםיאכל
 עצם שבירת משום בו אין בגידין והמחתך בעצמות השורף גן[ ]טס ותניא )א( הוא אכילה ברלאו מבע"י יאכל למ"ר הוא כשר כשר למ"ד בימיהו אדכא יום מבעוד העצם שבירת ואמרינן עצמשבירת
 בעינן לא דרבנן ואליבא בו תשכרו לא ועצמ יאכל דכתיב שבירה במקום בשר כזית' בעינן דרביואליבא
 דיה חשבינן מכמנים מוח כזית איתא ואם )ב( בעינן שבירה במקום שלא בשר כזית מיהו שבירהבמקום
 גחלת עליו להניח אטור גק ]ס"ו צולין בניצד אמרינן העצם שבירת תולדות . 6ק ס"ס ]טס בחוץ בשרבזית
 אחד בבית ביה קרינן רלא אע"נ לרבי מבע"י לשוכרו ואפילו שבירתו וזו גחלתו בסקוס שלא יפקעשלא

 משחשיכה. אמו מבע"י גזירהיאכל

 נתמו[ שסימן
 ישאירו שלא לאוכלם עליהם המוטל הנאכלים קדשים כל על יוצרינו צוה . בקר עד ממנו תותירילא

 תותירו לא וגו' הזה בלילה הבשר את ואכלו בפסח מרעה אל כא בפ' דכתיב אכילתם טזמןיותר
 יניח לא יאכל זבחו את הקריבו ביום שלמיו תודת זבה ובשר אהרן את צו בה' וכתיב בקר ערממנו
 ממנו תותירו לא וכתיב וגו' הבשר את ואכלו דכתיב להאכל )א( בראוי אלא עובר ואינו בקר עדממנו
 6'[ ]גי פ"א בברכות כדתניא חצות קודם לאוכלו להזדרז . תולדה . ממנו יניה ולא יאכל לא וכסיב בקרעד
 להרחיק כדי תצוה עד חכמים אמרו למה א"כ השחר עמוד שיעלה עד מצותן אהד ליום הנאכליםכל

 . העבירה מן האדםאת
 )א( ]שנ[ שב שאמימן

 ונמלאותיו לניסים זכר ועשית מאלהיך ויראת , שאור לך יראה ולא . חטץ לד יראה לא , ימצא יאשאור

 ראםתועפות
 שמוד סירטנו ותר 6ית6 סנדסס ונילעס 1 קט"ו סיוון )ב( . ~O"fil ראגו גירסת 1זחס )מפך זגרסיגן ספ" סם רס"'עייין)א(

 ו5") סס וט"מ רכ"ס סוכםלסיעי
 סמס6 ג) רפ"ס 3ס" סגיסס כיל6'ס 1pnc 6)6 כ6ן וכמנער לפקס ס3כס סכיעי 3עמוי

 : וס שגין רכינו ט)ומחן
 יחניק מיגייסו כ6רנעס מגה 3גמרY'"DI 6 )הכירט מו' ד)6ורת6 כיון ע5ס תירת מטוס 13 'ט ד)כ"ע פגור ור"פ טס 36יי המרכן)א(

 6סrtDS" 6' צמר כ*ני' וסיעו ע5ס שירת מסוס נו 6ין 6כי5ס שעת ס)6 ע5ס סירת מטוס 3ו יס הכינס נסעת כו' כימררכי
 ו3ס, )וקם 1((Drt ד6מר גמרת פסו, כר"פ סרמ3"ם סססק קימר )6 6מ6י סעמוליס מווי ודקדק כח"ק מפסק סרמ3"ס ע"ד ק"ממסז' רס"י מכ"מ מח"כ 61"0 )מס 1)"י Ors דחק סטמודיס ווי ו33י6ור 3תר6ס סר"ס לע"פ כר"פ 6% כ36יי ררינו מסק הכן )מעוט'ר3י
 עכ") כתר"ן ודת ע5ס סנירמ מטוס 3ו דק ס") דכ"ע 3' ס"ד טס גר"ס , סס סרמ3"ס ע"ד כ6נ1מ כ' ד' 16ת ק"מ סי' סמריססר

 : 3' ס"ד סס כרכינה )ב( . סמלים כסר וזת סכ"מ מלן עם יסדין המרופגי
 גומר 163טרמ ססו) ז3ח ד6ף נ"נ סי' חיו"ד מ"ת וגנות תפי 6טס ד"ר רס'" 6' כ"ח 3ססמיס ס5)"ח כממ"כ ד)6 . )ס6כ)3ר16י)א(

 : קמ"נ מ15ס חיטך מגחת ועייןע""ס
י6 טחסכ ר' מט"מ גססנה כסרמ3"ס ודש כו' )1,16 טפט )6)1 1מגי1מ )סנן סכן כמו )16ין נ' כ6ן חטי דרניגו מעימי נגסתי טמוסגר)א(
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 קמן יראים לשמים אם כי לבריות יע נעשים שאינם איסרים י עפימפר
 ון[ י"ג ]טס וכתיב בבתיכם ימצא לא שאור שים שבעת י"ט[ "3 ]ס"ס דכתיב פרעה אל בא בפ/ צוחכאשר
 3'[ ]0' פ"א בפסחים ותצא גבולך בכל שאור לך יראה ולא חמץ לד יראה ולא הימים שבעת את יאכלמצות
 ולא שנאמר לפי )ב( שאור לך יראה לא נאמר כבר והלא ת"ל מה בבתיכם ימצא לא שאור ימיםשבעת
 עמך ושרוי ידיך תחת שכבשתו כוכבים בעובד אלא לי אין אחריות עליו בקבל פי' ימצא לא ת"לכוכבים העובדי מן פקדונות ויקבל יסמין יכול גבוה ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלד לךיראה
 שיתין כורות בבתים לייאלא אין ימצא לא ת"ל מנין בחצר עמך שרוי ואינו כבשתו שלא כוכבים עובדבחצר
 יקבל ובל יטמין ובל ימצא וכל יראה בל משום עובר בבתים אומר אני ועדיין גבולך בכל ת"ל מניןומערות
 את ליחן ומנין גבוה ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך ובגבולין כוכבים העובד מןפקדונות
 בבתים האמור שאור מה בגבולין שאור ונאמר בבתים שאור נאמר שוה לגזירה שאור שאור ת"ל בזה זה שלהאמור
 בנבולין האמור שאור אף כוכבים העובדי מן פקדונות יקבל ובל יטמין ובל ימצא ובל יראה בל משוםעובר
 בגבולין האמור שאור ומה כוכבים העובד מן מקרונות יקבל ובל ימצא ובל יראה ובל יממין בל משוםעובר
 רואה אתה אי שלה בבתים האמור שאור אף גבוה ושל אחרימ של רואה אתה אבל רואה אתה אישלך
 6'[ ]מ"כ עוברין באלו בפסהימ כדתניא עליו לעבור שיעורו וכמה . גבוה ושל אחרים של רואה אתהאבל
 כ'[ ~' בביצה ותניא במיעומו במל מכאן פחות לבער חייב אהד במקום כוית יש אם עריבה שבסרקיבצק
 וחמץ בבזית שאור אומרים שב"ש וב"ה ב"ש שבין מחלוקת זו שאור לך יראה ולא חמץ לך יראהלא

 חימוצו אין חמץ בכזית אחרימ שמחמץ )ג( שאור התם מפרש ומעמא בכזית חח זה אומרים וביהככותבת
 ושבולת וכויטמין ושעורין חיתין הן ואלו בלבד מינין בחמשה אלא חמץ נוהג ואינו לאכילה וראויקשה
 %[, )'0 ]ססמיס סרחון לידי אלא חימוץ לידי באין אין המינין שאר אבל הימוץ לידי הבאין הן שאלו ושיפוןשועל

 דמדאוריטעא אע"ג מביתו החבץ ויבער ורשותו ביתו אדם לבדוק חכמים הצריכו לאוין שלשה לאלוותולדות
 הצריכוהו ומתי , )ד( לך בכלל אינו' מרשותו והוציאו והפקירו שבמלו שמאחר ליה מגי בעלמאבבימול
 ג/ ]טס ומפרש הנר לאור ההמץ את בודקין לי"ד אור 6'[ ג' ]ססחיס כדתניאלבדוק

 והעמא לילי אור 6ק;מאי
 באלו מסקיק עריבה שבסדקי ובטבק 6,[, ד, ]סם לבדיקה יפה הנר ואור בבתיהם מצויין אדם שבנימתוך
 בו יש אם למסה העריבה שולי דהיינו כשלשין המים להחזיק לחזק שעשוי סקוס ]אפילו 3'[ ]מ"0עוברין
 בטלה לישיבה שיחדה שאור ביפת דאמר כרשב"א קיי"ל דלא ליה דמבטל אע"ג )ה( לבער[ חייבכזית
 מח בטלה בטים פניה טח אם )ו( בישאן בר יצחק ר' ואמר כרשב"א הלכה אין רב אמר נחמן רבואמר
 דאינו דאמרינן מכוית פחות לבער ]חייב לחזק העשוי במקום אפילו דכזית קיי"ל הלכך לא מח לאאין
 מים לשם שאין העריבה דופני דהיינו לחזק[י עשוי שאין סקומ אבל לחזק העשוי במקום היינו לבערחייב

 ראםתועפות
 ד)י"ר )16 גחסו3 )6 )מס סעס טכ' ירפס ד)6 16% 63 3ס' מע%מ 3ס' ועיין 6מ7 )%ו טהר )ך ירפס 1)6 ממן י יומס%
 וכרי"ף , סכר )ך יר6ס fiSI ממן )ך יר6ס )6 סניי 3ניסס )ב( . ס"ס גס" סו6 וננוסס , trt"D נניומד ))16 תולל ט3מטגס טהר)ך

 ג6מר כנר וס)6 ו0ר6"פ סרי"ף ני' )סי טנמר6 לכ1וגת נעים וטגר6ט חמן )ך ירפט 1)6 ספור )ך יר6ס )6 גימר כנר וס% טניןו0ר6"ט
 ))6 פקור )ך ירפס )6 סק7ימו וכמבכוין ז' י"נ סמנת וגף ורש ממן )ך יר6ס 1)6 י' ט"ו הנניס ס16ר )ך יר6ס)6
 )6 סקור כ6ן סכחו3 כמו )חויי' מסקור סכיניו וממחעס גיג0ו קרצי נמלי וע"כ מקס olns 6מ7 מסוק וס טמן חמן )ךירטט
 נרי"ף ססניסו ג6ו גוקרונ otalnl וסקור חמן מרווייטו דכאני טלול )ך יר6ס 6% 7ט"גו זנו חמן )ך יר6ס 1)6 סוכל ולמ"כימ65
 כס) ננוסך %3 חמן )ך Oh~t 1)6 שור )ך יר6ס )6 גימל כנר וט63 0ס 3פסחיס מסרם") c~rl , כן וקינו ו' י"ג סמום כמסוקכמס"ט
 חמן )ך וכ"י סקור )ך )"י נקמר כ3ר וס)6 3וס") 3ד3ריו 1ג") מ0ר"ס דינרי וגו' תיני חסר 6ך וסר6"ס סרי"ף כגי' ל5") דרתעג"3
 כווגחו ידעתי 1)6 גנסר"ס 37רי ע) טכ' 0סג"י )י' מ7גסטף וכיון כו' סיקוס גל"ס נוסר"ס מגסת ע) כ' ו0נרס"ס כנ") גכו)ך 3כ)וגו'
 מנומנס סמון נכויס המריס ממממן טלור כ6ן סכתו3 מס )סי )נ( . מלירין וכנריו וגו' תיכמ 3מסר"ס )מניס 7יס קומר וקני כו'013
 וס וקין סיע1ר6 013 כ' 1)6 )הכיוס ורצי קסס מימנו 6ין ממן מסייס ו0 7מס ועוד כחוק וסוף ד3"פ טעמך מפרס סל3יגו גראס67"כ
 כמריס המחמן חומר יט 3ס6ור 6מ7 )כ) מומר קיט ו5ליכ6 )3"ס טס כשגט ס6מר1 כמו 37"ט עעמ6 )6סמעיגן דר"ח 161)' ושסוכו37ל
 ס6'גו דסייגו קסס מימוש יין לע"ג ממן בכוית 6חריס סמחגון סקור p"o ורטיגו )לכיוס 7ר6וי מומר יט כממן ומ"ג ככויתוסוס
 (h(tst יר16' קסס מימונו 6ין חמן 6חר י3ר 3ו סמממי5ין קמט חימו5ו טלור סני' וכגרפס )לכיוס ורדוי מיסו 6חריסמחמן
 סקור ס"6 37י5ט טתוססת6 )מון טס3י6 ע"נ )צוין 3סמ"נ וסיין קלמר גפטי' 63פי מיטמן יפליגו גר6ט 61"כ )לכיוס 1ר16' 51") סםוס"ס
 סי6 לסתוספת6 מתמקם כ' )סמ"ג ננ"וריו וסר6"ס %)3 משכו) מסיפסו) סקור קרוי מצימתי מ6חריס סגירתן ממן המריסממנון
 וכממ"כ Or ס) כסדותיו )16 וס 0) סט)כותיו )ומר כב"ס 67תי6 כ' 61ח"כ )וס ים גין )לכיר וצריך 3סישרייסו ימס)ני 37"ס6)ינ6
 כניקורי תעי סי' )סנן עיין )ד( . מיותר לכוית ותיבת נסתוססח6 )ת"ס כיון ירנינו )ומר יט 61"כ עיי"ס חו"מ ס)' ריס נ0טגותסל6כ"ד
 ג") 6עי . נים6ן )ו( . 3יגתייס ומיסר המקוס כמקוס p'nD~O יצג כסמוך וכן מוכרם וסו* סגיסס מסיי מוססתי למוסגר )ה( . 6'6ומ
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 יראים לשמים אם כי לברית רע נעטוף שאינס איסורים ז עגורמפך882
 אפי' להשאיר שלא להזהר אדם צריך הלכך לבער חייב פחות אפילו לחוק עשוי שאינו במקום אבללחזק העשוי במקום אלא שנו לא שמואל אמר יהודה רב דאמר לישנא כההיא רקיי"ל לבער חייב פחותאפילו
 מטונף והוא מכזית פחות הוא אם אבל קצת ליאכל שראוי והוא להזק עשוי שאינו במקום מכויתפחות
 בצק של והום ,יתים חצאי שני נחמן רב אמר . לבער חייב אינו לריעותא חרתי דאיכא כיון )ז(קצת
 שנמצא וכגון לבער הייב אינו לאו ואם לבער חייב עמו נימלין והן החות ינטל שאילו כל (רואיםעיניהם
 אלא אמרו לא עולא אמר . לבער חייב מכזית פחות אפילו להוק עשוי שאינו דבמקום בסמוךלעץ דאמקינן לבער חייב מכוית פהות אפילו אחר במקום אבל לימלנו שלא העולם שדרך מעם ממונףבמקום
 צריך הבודק ג,[ ו' מעמיס יהודה רב אסר . לחומרא )ה( דאימורא תיקו וכל תיקו מהו מזה לפנים זהבתים שני ואכסדרה בית ועליה בית במערבא בעון . אהדדי ונפלי דמתכנשי דזימנין לא בבית אבלבעריבה
 והצריכו עלויה דעתא ויחיב יפהפיה גלוסקא ימצא שמא גוירה רבא אמר וטעמא בדיקה בשעת פי'שיכפל
 כשיירא והיוצא כיס המפרש 6'[ 11 ~ס0 יהודה רב ואמר . ישכח שלא כדי בדיקה בשעת לבמלה )פ(חכמים
 לחזור בדעתו יש )י( אס שלשים וקודם לבער צריך שלשימ תוך לבער צריך אינו יום שלשיםקורם
 אין ל[ ן" ותניא לפנותו. ודעתו אוצר ביתו את העושה בו וכיוצא לבער זקוק רבא אמר הפסחקודם
 לבדיקה יפה הנר שאור מפני הנר לאור אלא האבוקה לאור ולא הלכנה לאור ללא החמה לאור לא~ודקין
 הדיקה צריכה אינה חצר רבא ואמר . ובסרקין בחורין הנר להכניס שיכול מפני )יא( 6'[ ]מ' נחמן רבפי'
 פי' כמבוער הוא הרי מפולת עליו שנפלה חמץ ג'[ ])"6 שעה כל בפ' ותנן שם מצוין שהעורביןמפני
 מי ג'[ ]מ' ותנן . מפחים שלשה הכלב הפישת כמה ותנא אהריו לחפש יכול הכלב שאין כל רשב"ג)יב(

 ראםתועפות
1h'Dh11tlDS1 טריפתו ורן מק"י הת"נ ס" 3מנ"6 וסו63 וט סר6"ס )מון 0כי6 ת' 16ת חים מטל מ"כ נסגמי"י )ז( . 6םי נר 6ר"י 
 כיון )געל ט6"5 ו") ר6"ס כסס כתנו )6 16 )כער מה3 06 מסוגף וסוף מכזיב מחוח ונעגין D"5p ס" ו") יירמנ"ס תסוגות3סו"ת
 דמוי טטמ6 כו' נע)" זית וח5' נניח ו'ת ח5י )ן ד6'נעי6 מ60 גל06 וכן מסוגף ק5ת 6101 מכפת סחות )ריטת6 מרתי כיסימת

'Dtlpih)(נק' זית ח5' 6נ) מטוגף דסו' מטוס )כער ,קוק סיגו ככות)'ס דכוקיס ד6יגס ד6ע"נ מטמט מח"ל )6 )חוז'ס 1'ת כחג' 6נ 
 )6 6מ5י ידעתי 1)6 0עמוייס ווי כני6ור עניו וכ' p(~Ot סי' ח"6 כסרדג"1 ועיין טכ") לחרת 3הסו03 ט"ו כתכת' וככר )כעלח"3
 ס"ס )6ו ד6' דמסנוט סידי גני ונסה )סו דכג'ם וימגין %ט )3ער מייכ כדית 6כ) 3ערינס 6)6 קמרן )6 ס6מר טו)6 מינרי כןמוכיח
 610 )ח,ק לעסוי 3מקו0 י)16 דנית דומייך עריכם דס"ג ו") סר6"ס )רניגו )י' Dnet1 סו6 ימטונף מסוט עכ5") )נער מיינ6יגו

 תיקו וב) )ח( . סטמודיס 0ו1' עכ"ל כו' מעט מטוגף נמקוס סימ65 וכגון י6ר"ג 6ס6 כסמוך ווס"ר רמ"ס סי' ח"י גס' סר6כ"דכממ"כ
 *יזו זס  ירין 0רנונ"0 טמט"כ טס סכ' סטר מו"מ מסל' ס"3 סג0מי"י  ועיין סם  )ססתיס בש' ר"ח ג' סוס כשון )חומרךז6י0ור6
 ההומרץ ד6יסור6 חיקו זכ) ומסקו נזס ע)'סס גמ)קו ג6וג'ס וטלר  d'h1  *מגס ר"מ  גס פסס  וכן י.") וריו בלעו מנט) %5 ליטרמייד
 מט"ו כממ"כ י") דכרייס וכמיהור סר6"ס )סון כ"ס מר"ח וכבסון ,ס צדין מוין וסר6"ס זסר"ח תמום וסוך D('Y סוסריס כס)ותפיי
 י6וריית6 ססיק6 סו' ד6ו )כער לחייכ )כס) ס6"' ומן 6חר ז0 )1 וגודע ט)1 חנון כ)) ניעי ט)6 פירע 06 דסייגו מק"ו תמ"כ ס"נ6ו"ח
 צנרי )כ6ר טכתכתי כמר טר6ני"ס דברי סי' 061 טכ") 1)"ג )חומרך ד6עיגן כתב מעזרי ו36י לכ' סס"כ לססחיס ס"נ 03ר6"טוט(ין
 מר"ח )סון גרפס וכן בק"ג ועייפך )3ער דיוריך 6)6 סגי )6 דניטו) סס1רט דנר6מ"ס ועמא טר6"ס טסיו ססינ כחגס וסר6"ססר"ה
 רט"ד וכסין נ16רך נכי6ורי מטקס "'נ ס"ס )עי) ועיין תמוס ססווין 6ח )נו טחי)ק 0סנמ'"י צנרי ועורס ט)סגיגווסר6"ס
 י"ח 61"כ עיו"ט טכ16"י 3פיר"מ יכ"כ קג"ב 16ת ככ'6ור' טס 1כת3ת' 3ח1מר6  3יל3כן *יי ר*יסורש  תילו  ו% לכיסכהנ

 ס"ס )עי) כח"י ירסיס 3ססר כמט"ב ד)6 וסוף 0ר6ני"ס יעת וכ"ס )חומרך כורגגן 6סי)1' ד6יסור6 תיקו יכ) סויןוסר6"ס
 וגיכע3'ס 73' וגירע)" סס 3גמר6 )ת"ס ר") . כדיקם כמעת )3ע)0 חכמים וס5ריכו )ט( . טס כגדסס כמס"כ 6)6 ל"ח כדעתי"ס

 )נטכס מכמיס ס5ריכו דמט"ס ו,ס"ר )'ס מנט) 1)6 מסט ייגמל סו6 ניעורך ,מן 1)16 סו6 6'סור6 זמן ז)16 כיוןנחמס
 כייקר כבעת פי' סי3ט5 סריך ס3ודק סס ככתור סד3ריס מטופס וננדסס יסכת. ס)6 כדי כחמס 16 כד' 1)6 נדיקספסעת
 כדיקס כסעת )3ס) כו' ודעתו מטכ"ס מונן וקינו 3ייקס כסער )כט) עסיס וןעתו כו' oltrl רכ6 6מר hnDD1 'סכמ ס)6כיי

 תיבות מסר 3גדס0 . )חזור כדעתו ים 06 )י( . כ6ן כנוסיך וסגכון כ5") כדיקה 3סעמ ע)יס ודעתו כת3 סעמודיס וויונני16ר
 OD'l )חזור  דדטחו srti יכער דיקוק תמת )סנים סס כהכ סעמוזיס ווי וכניקור מונן ו6יגו )כער יזקוקנ ממורתן ונכתכ6)1
 סי' )יא( . סססח כימי כסירט"י ע6 )ססמ קורס )חוור דעתו אפי' מו"מ נוס)' סט"3 כסרמנ"ס רניגו ודעת , כ6ן כמכותרכיון
 ניר 36) )חריק 63 )6 11") דרסכ"נ 6ס6 כ' נסיס"מ סרמנ"ס גס סג0 כו' כמכ"ג סי' )יב( . כגיטם חסר 637 וקמר עד כו,ר"ג
 3מסגתיגו רסכ"נ לגט כ"מ כענין דעירונין ס"מ 1' נגוסגס )מח"כ ר6" מכלן ט6)ו 0רמנ"ס טרי כ' וסתוי"ס עכ") סו6 6יך סמסונגיין
 נ)" ז6' %א כסטה זן") ז)6גי'

 )לנר' יעגרי מר( 6נ) עכ") כמומו יירכס 'חנוק 6ש)ו 60 חו"ק ט6'גו )כתיג )סרמנ"ס )מ") 60
 פי' כ6ן כ' ו6פ"0 כמותו שכס כמטנהיגו רטכ"נ סטגס זכ"מ כ))6 ג0ס61 יקי") רי"ח וסי' קלנ ס"ס 3סיי6 סכ' סלדתםרגעו
 כמנוער 0"0 מס"מ טלו סגסגת חמן ומתגן 6' ח' כססחיס כדמוכח מסרס 6)6 חונק 6יגו דרסג"נ מסרסי דס6ממ טלל) 6%רסנ"ג
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 קטן ישפים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שיינם אשיים י עשיספר
 6'[ ]מ"נ ומבקינן ימצא וכל יראה בבל )יג( עליהן ועובר 8י' מחמיצות שהן מפני ישפכו נחתום שלתשמישן
 3'[ ])"ע ותנן . האשבורן במקום אפילו שופכן קוו ולא נפישי רלא והיכא מדרון במקום שופכן דנפישיהיכא
 דאזלא הדדי בהדי חימי תרתי אינש ליחלם לא יוסף רב ואמר חולשין אבל לתרנגולים המורסן שוריןאין
 ותניא . חמוצא לידי ואתי רוחתא מארבע דמיא דיקלא ליה פליק ולא דחבריה )יד( בצדיא ויתבאחדא
 מיס מזלפין פי' מותרות נתבקעו לא אסורות נתבקעו לתת ואם בפסה השעורין את לותתין אין 6'[]מ'
 מצוה רבא כדאמר יי"ל דשרירין הימי אבל שרירין דלא שעורין ודוקא במכתש וכותשם שעוריןע"ג

 כל )מו( רבא אמר ועור עליהם לחוש אין עליהם מזלפין וגשמים בשוק מחוץ המובאים חטים הלנךילתות
 ושרייתם בגשמים שרוי חמים של ושק גשמים רוב עליהם ירדו אם הלכך טוומעי לא מיולייהואגב

 כההיא ליה דהוה ימצא וכל יראה בבל עליהם ועוברין בכרת מהם כוית רק והאוכל להם חוששיןסרובה
 שלא אע"פ חמץ ליה דחוה %[ ]מ' שעה כל בפרק דא0רינן נהרא בחישתא דטבע דתימיאובא
 לא אפילו שרייה ב0קומ אבל מועטת שזילופה בלשותה אלא נתבקעו מצרכינן דלאנתבקעו
 בעיניה הוא כאילו ליה חשבינן פרם אנילת בכדי כוית בו ויש תערובות ע"י וחמץ , )מז( אסורותנתבקעו
 ימצא ובל יראה בבל עליה עבר לא פרמ אכילת בכדי בזית בו אין ואם ימצא ובל יראה בבל עליוועובר
 הפצח לאחר עד ולשהינו קדירות גבי 6'[ ])' שעה כל בפ' בדאמרינן המועד לאחר ער להשהותו )יז(ומותר

 ראםתועפות
 ט6י04תס

 0כ~
 ו6פי' וו") כ' 0מ0י))ס נמסגר סגו תמימיס 3ל"0 רג"1 סי' ח"3 כ15"ז . וכ"י בנ"י עטיכן ועובר )יג( . מידי )6 ותו כו'

 כמטבור 7)6 610 61"כ טכ") עימס 3סן יבוס פן )חוס יט גס בסור נויר3גן %מ יר06 3נ) 6יגו ומע1רכ גוקס0 יחמן ספי)סילקת
 גחתוס ט) חסמיסו מי טכגסס ס6ס0 ס0 סימרו דססחיס פ"נ מחוססת6 רכינו )ינרי מ"ר שעמודים וצווי , וכ"י 3נ"' עסיסן ושונרכ6ן
 6יט ד6ס יר06 33) ע)יטס עוגר 61"כ ובסור שפסח עביו נעכר נעין גמור כחמן דלוי מטמע 6סורין 6)1 סרי יו"ט )מ651" 3סן))וס
 סתוססת6 יגרי סי' מטט6ווס מנמס ממ"ר )חוססת6 7163 נכוריס נמוססח Ollh עכ") מירקמן סססח 6מר עד )לנסותו מוחלעוכר
 0"6 יו"ט )מו65י נסן ))וס . ידיו נו טעמן גחתוס ט) תסמיסו מי סכנסס60ט0

 יסוריי
 מווי רפית )ס h7el עכ") 3סוטרין כקט יפוי

 נרס"י וע"ס 6ני' תזור )ספגו 637. )פו( . סדק כגון 5רי6 ס4 מר"ח וכ"כ כמיק ומרפ"י כרי"ט ג5לי6 )פגינו . 53די6 )יד( .סעמוזיס
 כ) 637 יטמר סר6"ס ר3יגו ניטלי וכמ613ר )סגינו כמת"כ 0ר6סוגיט 3נירסת סיס ס)6 רט"י מד3ל' גר06 36" 3'ס וחזר 0"נד"ת
 סטערן מ0ר"' וכו' מסחכם ססחיס )פירחח וג'16ריס ונאנסות עיי"ס תס"ג ס" ריס )16"ח מח"י קוסיית ומיוטל מחמע' 63 שפייסו6גנ
 סיר6יס ו3דנרי כ"כ מכרע 6'ן לר"ח ומדירי סיר"ח ע) מכ"כ 6)6 סיל6'0 יולי וכר )6 6ך 3וס מעיר מלכ"ח 3פ6ריט סגדסססג")
 6כ) סמיעטת 3)תיתס גת3קעו העיגן כי מ"ר ht'(h שכ' ומרור מ5ס 30' 3סעיטור עיין )פו( . קניי גי' וסדר )נרום דליןמנוסו
 ויnlllPb 60 גחנקעו פ)6 לע"פ כמיס טמרו נטמיס מיליו מרוני טסית טרוינמקוס

~1Db 
 יט3עי דחסי h~h ססי6 כי וכ"י כ3ש

 ומט"כ 1' 6ות חו"מ מסי ס"ס 3סנמ"י 6310 6)1 סיר6יס ודירי כ6ן כמנוטר 0יר6יס רהיט )יעת ור") SittD מנע"3 וממחמיינחיסת6
 ע"ס חקס"ט סי' כ"ס 3ס' ממרדכי וכ"כ ססנגו"י נלסון תס"י סי' ס3"י וכ"כ נכרת ס6וכ)ן ו6דס ו5") ס"ס נכרת ס6וכ)ן ושןס0

 3טעורין דוקק וזיינו 013") ר'3"6 3טס כ' ו' 6ות פס ונסנמ"' . 3וס סר6סוג'ס סיטת מק"ג נס"1 ועי"ש גחחמ15 )6 פ" גח3קעו)6 מק"י תסק ס" 0ט'ו כמט"כ )חימון ס" )3'ק1ט )מס מוסט,ן ומס"ס סר6"ס נינר' 0ו6 יס"ס כתב ס"3 תס"1 נן' חרס ומסריסר6"ס

 סמן יחסין מרונס ומן ס0ו 06 נתרקעו )6 06 6פי' 3חרגנ1)ת סגמ61 ס"ס 16 סיפון 16 חטין 336 6'[ מ' ]ססחיס סיס מעמסכדטכי
 h'JO כו' לסריס 0"ר כח3 ד"ס חס"ו סי' 16"ח ובכ"ח כו' כחטין 6וסרין סייגו )6 )עולס 61"כ יתנקעו )6 כוהו סיוס כ) יוררו 6פי'קמין
 גחנקעו )6 בסי' ס3"ח )מון וגילור הסור מר031 ומן פסו 06 הס" גח3קעו )6 אפי' ס"ט 6ו סיפון 16 חטין 36) 013") 0רי3"6דגרי
 טמח)ק ד)0רי3"6 ומטוט . יח3קעו )6 )עורס קמין טסם דמטין מטעס לסור %מ 0ממי5ו ס)6 )ד3ר אגריס 61"כ מרו03 ומן דפסולע"ג
 חטיןנין

 )סעורי
 וסר'5נ"6 סר6"ס )ינר' חסי סי' ריס סד"מ וכממ"כ מרונס )סריי0 מועטת סריית כין )חרק סכ' רוינו כחבוק ס") )6

 טס וו") וסר'נ"6 סר6"ס סיטת 'חד סרכ'ג תס"ח נס" וסינור כו' מועטת כסרי'0 6ס" הסור O'Dnll וס") )סעור'ן מטף 3'ןדנוח)ק'ס
 6ין יסרירן י6נכ פיקוע 6"5 דנחט'ן קטרין גחנקעו )6 6ס" מיס רנוי טס ים 06 מטין ג3י וקמלו סחנו'רו 1ל'3"6 מנו'ןר"6

 מסה"כ סעור,ן )"ט חעיס )"ס המוריס גת3קעו )6 בסי' מיס ריכוי סס יס 06 ד)סר6"ס 0דיעוח 3' עיי3ו3 ,610 עג")מחכקעין
 6חר טעם טכ' 6)6 כסרינ"6 ס") ט61 נס ו0ר6"ס מחנקעין 6ין דסרירן ד6נכ ניקוע 6"5 ונחט'ן )0עורין חשן נין חרוק יס)סריסך
 3סס ח"ס ס' גמיי ירומם ורניגו סר6"ס 3סס כ"ט 3פ' סר"ן מוט"כ דמי 7גח3קעו כמטן 5ירי6 3סו 67ית כיון ניקוע 5"5 זחטק)ס6
 6ין דסרירן "ד6גכ תינות סגך מסמו מעתיק )6 חס"ז 3טי; 60נור דברי סנ"י כססעתיק וקן מי6 גסו פרט 5'רי6 ד6גנ מוקרימסר

 דיני )סך גוגעין ייינןמתנקעין"
 ס) פסחים )ס)' ירגן ירחק ונכי6ור , מי6 3סו כ)ט 5רי6 י6גנ כסר6"0 רקוע 6"5 י3חעין ד'")

 D"fil~t מסמע מז0 3זע 6"5 ד3מטיס טכ' קי5ור יט ר6"ס נטט ס6גור )דגרי מס"ז סי' 3ק 03טתקת וו") בסופו סס כ' ני16ת0רי"5
 6"5 ד3חטיס ממ"כ 6חר סס טכ' סדיר מתוקן ערמו סינור 3ס' המגס וס סיפך גר06 ו0 סי' נפיס ערמו סניי ומישרי סוגרכפרד"ס
 סיטת ערכונ יס סונור נדברי ס"ס ז0 יוטיענו מט יודע ו6יגי עכ") כחונן סכ) ע~0 ונט D(Slt נותכקעין 6ין לטרירן י6ננ וו")ניקוע
 )0ססוחו 6ס1ר מ"מ יר06 כ) ך)יכ6 )סיר"ת ד6ף כ' ססחיס ריס סתוס' סג0 . ט' )סטסותו ובוותר )יו( . כג") סרי3"6 עםסר6"0
 p'Dn מגס סע0 כ) יס' מקיירות )ס ויקז )סטסותו ומותר סכ' ורניגו עונרין 6)1 ר"מ ונ0ר6"ע )"י סי' )סמ"ק 0רר"ס ניגסתעיין
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 יראים לשטים אם לבריותכי רע נעשים אימריםשאינם ז עטורספד884
 6,[ ]מ"י בגמרא ומוקמינן וכו' המדי ושכר הכבלי כותה בפסח עליהם עוברין ואלו 6'[ ~"נ דתנןוהא
 לית אי עוברין אין ימצא וכל יראה בכל אבל דעונרין קתני תאכל ]בבל פרם אכילת בכדי כזיתדליכא
 ולענין 6,[ ומ"ג ליה מרבינן תאכלו לא מחמצת מכל תערובות מרבינן דכי וטעמא )יה( בכא"פ[ כזיתביה

 דאמרינן ואע"נ רבויא אשכחן לא יראה לא לענין אבל כתיב באכילה דקרא לה מרבינן נרידאאכילה
 בכתיכם ימצא לא שאר ימים שבעת דכתיב חמץ לאכילת שאור השבתת דאיתקש 6'[ ]ס' פ"אבפסחים
 חמץ לאכילת חמץ בהשבתת מחייב חמץ באכילים דמחייב היבא כל דמשמע ונכרתה מחמצת אוכל בלכי

 חמץ ובל ונכרתה חטץ אוגל כל כי דכתיב כתיב כרת דבהיקש דבקרא איתקש כרת עליהדמחייב
 אכילת בכדי כזית בו שאין תערובות דהיינו דבלאו חמץ לאכילת אבל להשביתו מצוה כרת עליהדמחייב
 יראה בבל עליה עבר לא שיעור בלא באכילה דמיתמר אע"ג תערובות הלכך דאיתקש אשכחן לאפרס
 אלא ילפינן דלא קאמר שיעור לענין דוקא מאכילה ביעור ילדי דב"ה נ'[ ]" דביצה בפנק דאמרינןוהא
 בשאור )ים( כתיב והשיעור ילפינן לא דברים שאר לענין אבל שיעור לענין והיינו דוקא בקרא האמורלענין
 שעה כל פ' דבפסחים מילי לכל ב"ה ילפי דלא ותדע וכו' בשאור הכתוב פתח זירא ר' דאמר זיראמדר'
 דראיה משאור דאכילה שאור דילפינן יהודה לר' שאמר מסה יעקב כר אחא רב רהדר אמרינן 6'[]י'ט

 שיעורא לענין דלכ"ה ש"מ לאו אלא לב"ח ליה אית הכא והא כלל איתא שוה דגזירה לו נראהשאינו
 טנלן תלמודא דמהדר 6'[ ]כ"מ מדליקין במה פ' בשבת אשכחן זה וכענין . ליתא דברים שאר לעניןאיתא
 עלה לן וקשיא ליה ואיפרך מצינו במה משרצים למילף ובעי המת באהל מסמאה טמאה בהמהלעור

 אשה כבמט כדילפינן ובמת בשרץ האמור ועור מבגד שוה מגזירה יליף לא אמאי )כ( דנפשיהמסברא
 שוה גזירה ילפינן דלא לתרץ והוצרכנו מפץ לענין ל[ ]ע"ס כיצד פ' ובב"ק ואריג מווי לענין 6'[ ]ע"ייוצאה
 הלכך סיירי אהל בטומאת לא וההוא מדין כפרשת ועור בגד בו שנאמר מקרא באותו האמור לעניזאלא
 וקבלת( ימצא ובל יראה בבל עליהן עוברין אלו שפירשו רבותי בפירוש וראיתי שנא לא ה"נ מנלןבעי

 חילוק ולרעע לדחותה אדם יכול דקדירות ראיה דההיא ואע"פ כדפרישית ומעם דליתא האהרוניממרבותי
 בדקינן בשבת י"ר חייל וכי , בהם להשתמש יכשל שלא במקום להממינן צריך להו משהינן כיוקדירות י אכילה לעמן אלא רבויא אשכחן דלא וממעם פירשהו כאשר אמת נראה כן מ"מ תערובות לשארביניהמ
 6;[ ]מ"ט בפסח עוברין באלו ותנן ששי בליל לבדוק מקדמינן הללך הנר לאור לבדוק צריך שהרי ששיקליל
 עד לאכול כדי מעודות שתי מזון )כא( ומשיירין השבת מלפני הכל את טכערין בשבת להיות שחלי"ד

 מכאן שאין להודיע כתבתי זה ופי' מעודות לשלש יחלק )כב( שביעיות שתי מעודות שתי פי/ שעותארבע
 בערב מצות לאפות )כג( ומותר . יצא לא שעות ארבע קודם שאכלה שבת של שלישית שמעודהראיה
 משום מהורה הרומה דנקמ והאי חולין ה"ה טהורה )נד( תרומה שבת בערב מצה לו ואופההשבת מלפני הכל את מבערין בשבת להיות שהל י"ד דפסחים בתוספתא כדתניא קיים שהחמץ אע"פהפסח

 ויאבלנה טצה היום שיאפנה צריך הלכך פסול לידי ותבא תחמיץ שמא ומתיירא מיירי מהורה תרומהדבעי]מה[
 שאינה אע"פ לאפות שנילושה בתרומה מצוה הלכך פסול לידי תבא ולא מ"ו בליל או היום כללמחר

 ראםתועפות
 3כ6"פ כ,ימ ט6"3 סמטר31וח כמטוסט נמ' וס"ס 3טס )ססממט יגס) ס)6 ומקוס )סטמיגס 5רן )סו ממסיגן כי קוירומ ונסוסוף
 טס סרנו"ך דעת 6נ5 רגיגו דעת כ"ס סרמנ"ס 3דעח וכסי' סרח חו"מ מסג' פ"ר המ"מ וסיין . )16כ)1 )3ו6 יכפ) ס)6 נמקוסיטמנו
 טגדסס מירמס סולפתי 0מוסנר )יח( . בנ"י עוכל %מ 3כ6"פ סוייגו 6ף כוית טס סיס זממחר )סרטנך סססכיס נל"מ ועי'"ס כןמיגו
 וס"ס פס גמ"ג"ר יעקנ לנינו זעת סמ6 ח"ז טמן נמל ולעיטור , ו6)ו ז"ס 6' ט"נ D'nDD כמוסן כסיל"מ ו0ו6 )0טט מוכרחו6,0

 1)יסטיגו יק6מריגן וס6' ממן )לכירת ס16ר סטכסמ ד6ימקט וטוך ד3'5ס כס"ק מ6כי)ט כיעול זי)סי כנ"ס דקי") עוכר 3"'ומסינרך
 מ"מ כו' )למומט 6יס 'בו) דקד'רומ ר6" דסס'6 תסוף ג"כ כ' סיר6'ס 1ר3'גD 1('St מערותם )ס6ר ד)"ד ס'6 ר6י' )16 סססמ 65מלעד
 ד56טריך דס"5 נרפס רכינו ונודנר' כו' 61"מ דנוור סי"ס נ' ו' ניס תוס' ע"ן )ים( . כו' cpn'h1 וטט'6 כו' כלגם דק'") סך ודמטגי'

bllD'~). 'ס5"3 ס"ס )קמן ועיין ראגו כא' מס סן"ט 6' כ"מ כסבת סמוס' וכ"כ כנוסס. וכ"ט יגססין 5"3 . דגססיס )כ( . 0טמוד'ס מ 
 דססמיס 3ס"6 טמריכי וכ"כ כ5"3 כו' ימתק כ'ט3יעיומ ס3יכיותו6ותן )כב( 6/ י"נ כב' ג"6 סס כמהגס סיגו כו' ומסיירין )כא( .כי"כ
 מנס גו' ונוותר )כנ( . סס וכממט"ט ל5"6 י"ס נטג"6 .ועיין לדיגו%ס

~'QP "סב 
 . 0יל6יס 3סס רי"נ סי' סט)ס 0)קס נטנפו

 מסכמתם דסתוססת6 כ' לססמיס ספ"6 וממריכי . כנדסס כ"ס כ1' )מוין ס"ס )ומל יט שגורס תרומם דגקע 60 ע0ורס מלרומס)כד(
 תמ"ס מנערס וסטורם טנגנס מרומס 6ימ6 סכתוססמ6 ל"מ י3ינרי ור") עב") %3ס מנערם וטסורס טמ6ט חרוננס 3ס .מיגוסייס0י6
 ומרומס 3מ"ט מ5ס )ו דורסט 3ריט6 י5") נרפס סי' וט"מ 6' י"ג כססמיס כד6ית6 מע"ס גטרסין טמ6ס מלומס דט6 ט6יגו דירו0ו6
 טסורס ומרומס ומסרס וטסורט o~nwl 6(1 ohnn טטורט מרומס 3מוססת6 נכיס טר6"ס רכינו 36) נע"ס מנטרם וטסורסטמ6ס
 מס3סת6 11 ח1ססת6 סנורוכי )מון p'nvo גנסס6ווס מנמס )סריגי נכוליס ונמוסמס כ%ס מנערט ועמ6ס מ5ס )1 )כסס )מעכסגמשך
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קמא יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשינו שאינם אימייים י עמייספר
 את חולין למעוסי לאו מיהו מצוה לשם ,שיתישן מקומן יותר מצוה לשם )שוס לא שהרי מצוהמצת

 במוצאי מכערה וממאה דקתני וסיפא ק"מ ח5ץ בעוד בע"ש לאפות לענין ביניהם לחלק שאיןשנראה
 דמראורייתא וימהרנה אליהו יבא שמא )כה( שבת מוצאי ער יניהנה ממאה וספק פי' מאיר ר' דברישבת
 נראה , שפרשתי ומטעם תמא דוקא בתרומה שמא כי זאת ראיה לרחות ונראה . מני בעלמאבבימול

 . הפסיד לא אפה ואם קיים חמץ בעוד מצה לאפות שלא כשרמנהג
 ]קיג[ שרמימן

 פסח של ושביעי בראשון מלאכה לעשות שלא השם והזהיר צוה , פסה של וז' ראשון מלאכה תעשהלא
 מלאכה כל לכם יהיה קדש מקרא השביעי וביומ קדש מקרא הראשון ביום פרעה אל בא בפ'דכתיב

 נ'[ ]י' במגילה בדתנן טוב ביום אסורות בשבת שנאסרות למעלרל שפירשנו מלאכות כל . בהם יעשהלא
 אתה תעשה לא בהם יעשה לא מלאכה כל במכילתא תניא , בלבד נפש אוכל אלא לשבת יו"ט ביןאין
 העובר להניה לישראל שאטור מכאן למדנו )א( מלאכתך כוכבים העובד יעשה ולא חברך יעשהולא

 המלאכה מע"ש ישראל לו מסר אם אבל מדאורייתא בשבת בין מוב ביום בין מלאכתו לעשותכוכבים
 א"כ אלא כוכבים עובד לכובס כלים ולא לעבדן עורות נותנין אין בש"א ג'[ ]'"' פ"א בשבת דתנןמותר
 העובד מלאכת ומקריא המלאכה לו נקנית מבע"י לו שיממרם כיון ומעמא מתירין וב"ח יום מבעודיעשו
 ובקיבולת כוכבימ עובד של בביתו דוקא מע"ש כוכבים לעובל בממירה שרינן וכי ישראל מלאכת ולאכוכבים
 שדה כגון כוכבים עובד ברשות אפי' לקרקע מחובר או שכיר או ישראל של בביתו אבל הקרקע מןובתלוש

 אומנים פ"א בירושלמי בשבת דתניא אסור ישראל של ופירות כוכבימ עובד של שהקרקע )ב( או אילןאו
 אבל הקרקע מן בתלוש בד"א רשב"א אמר מותר בכתיהם אסור בביתו ישראל עם עושין כוכביםעובדי

 בן ר"ש )ג( בקיבולת ובלבד במחובר בין בתלוש בין מותר כך ובין כך בין אחרת בעיר אסורבמחובר
 6'[ ]י"3 פ"ב במוזעק שמואל דאמר והיינו כרשב"א הלכה ובע"ז באבל בשבת אחא ר/ בשםביסנא
 דמקרבא מתא איבא ואי קאמר )ד( במחובר ש' מותר לתהום חוץ אמור התתומ בתוך קיבולתמקבלין
 ניקנית דאינה משום נמי אי דמפרממא דמיתמר דמהובר )ה( ומעמא אמור לתהום חוץ אפי'להתם

 ראםתועפות
 ס"ס )עי) ועיין ו"6 וגלמת מס כתוססתן דר"מ הכמיס 3יכיי ממ"כ דסייגו וסי' נחנת מנערין ומסורס טמ6ט מרומס נס מלמסייםסי6
 16 )סררו שמגו כט3מ )נער סו"3 סכ6 61"כ כב' עליו כוסס 6)6 ניוחס )גערו לסור 3ס)1 06 )כ"מ 7ס6 קסם . פקס עי )כה( .5"6

 מנטרו קתג' וסיכי ט'י"ט 6"ע בס"ס 0ר,"ס נמט"כ %3ס )פערו סו") שריסס 6)6 חמן ייעור 6ין ס") ו6י 3סנח עמותי )רוח)ורותו
 נירסתינו 6נ) 0טנמ מ)פמ ומומן לרומס סב) ימנעריס נל"מ 7ס"3 מטמע 6"ע ס"ס ינמחג" ועני )ט)ט)1 6סי)1 ייסור ביו"טבמו"ס

 ושמקס טס1רס מרומס 3ע"ט מ05 )ו 3oelblתוססת6
 שכעליי

 : סעמוייס חי . כו' ומכ"ח לר"מ סמנת DID(' התן
 מ)6כמך כוכטס מעוני יטסס 1)6 מגירך יעכס ו)6 6תס תעסס )6 60 מ)6כס תעסס ימים מסת ת") מכרכמךכוכ3יס כטפי יעכס 36) חרירך יעסה 1)6 6תס תעמס )6 6)6 6עו 6ו כן 16מר 6תט . סמכ')ח6 כרסון יומר כ6ז כמוג3ג7סס)א(
 יעסו % כוכ3יס עונתי מסייט 6חריס ס6ף ))מד )נוכח תעטו )6 כתיג 1)6 יעטה )6 מלכתיב גשמיו ד3ריסס וסי'ע"כ

 משכמך כוכניס לעונד יעטה 36) מנירך יטסס )6 מסוס יעסה )מון כ' מס"ס 7י)מ6 60 7מג") סקסו וע"ז יסרק)מ)6כמ
 ומיגל כוכ3יס טונלי נין יטרק) נין כמריס %י סייגו 7תעסס ססש6 ותמס משכס מעסט ימיס סטם ויקם) 3ס' ת") קמרווע"ז
 ונודפס מיותר  זו זתינט ג") . 5ו )ב( . שככיס שני ע"י טן מגירן ע"י נין ל3 יעסס )6 טנת יסייגו ססניט זניוס ס"מ 63 ותו 'D'Dמסטת
 "'ו ס6)ס לפו"מ לגיס מיס סו"ת 3ס' ~ptnD וכן כו' אכניס עוני ") טסקרקע ססר6סו כגון כוכ3'ס עונד נרטותכהוי

~ffu 
 מונן וחייגו סילבוס

 6מר 7רסנ"6 סירוט)גו' נחסון סכמנו 6ריס6 7"ס כ' כ"6 ע"ז 3מוס' ועיין , יסקיגור כ6ן )ג( . 3רורס כו' טדסו כגון סכ%'ונ"
 כין במסוס 3ין 6')ס 6"ר כך ונין כך 3'ן ומריו מותל כך ונין כך כין בחרת נעיר בסור גמחונר 36) נחמוס 73"6 בסור יגס נסכיל %6 נענו)תנ7"6
 0מ ריס ח"נ ונפויו טס 3הוס' כ"ס ניסגס 3ן ר"ס כ6ן וממ"כ ע"כ כקי3ו)מ ונמי 3מחונר 3ין יתנוט כין 6י)ס ר3י סי' קלמרגעיה שטון סי' נקינו)ת נין נסכיר נין ממונל נין נתפס נין כך וגין כך 3ין מסו 11") טירוט)מי ע"ס סגדפס 3יר6'ס וכ"כ כקינו)ת וכגניגמחונר
 מס' ריס ]ונילוט)מי כרסא 3ר ר"ס נירוס)מי )סגינו 6נ) 610 מע"ס גרפס גמ)י6) ותינה 3יסג6 נמקיך) 3ן ר"מ 6יס6 31גיסס ,ט"מ
 3יסג6 3ר ר"ס סיוחסין 3טס טס טכ' ט' 6ומ מו"ל סדר ססס"ר ע) עס)6 סמו[ כך כרסגס ר"ס סק"ע וסי' כרסיס ר"ס 6ית6סכת
 עיי"ס %ד נסרגים סטונ וכרו 3מט6 סרת תר%מ )סגת כטכרס למלין ')מק ר' וממכס ט' ט"ס %61י ס65חי )6 ר~סס"ל טסיווכי

 כפטון 3ד3ריו )מניס ים מי"ג סגת מסג' ס"1 )סרמנ"ס ונגנ"ט , ט)סגיט 3ירוס)מי וס6ו"ז ושירסיס סתוס' כני' סו6 סיוחסין גי'ו63מח
 כ6ן רניגו וכסי' 1nhp )חמוס נמגן קמרת נעיר סי' סס כמוכ 6)6 טסי' )ית6 ננדסס )ר( . נ' 6ות טס נסגמי"י ועיין עיי"ססירוס)מי

 7' פס3י6 ע"ס ס)' ריס ח"נ 163"1 ועיין כו' מיפרץ) סרס סקכ)1 כוכניס עונדי סי' לסור סתמוס גחוך קנאת מקנטי קג) ערך מערוךכ"כ
 סי' 6רח נסוייט ועיין היסס )ית6 )מדגו עד כו' ועעמ6 )ה( . )3ית סדס נין )חלק טכ' fin'1h ד"ס ג' ע"6 ע"ז נחוס' ועייןתערוך
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 יראים לשמים רעלכריותכיאם נעשים שאינם איסרים ז עמד מפך888
 לכבד ולא בשבת ישראל לצורך מ( האש כוכבים העובד שיעשה התורה מן שאסורה למדנו , בממירהמקבלה
 ישראל מלאכת זה דכל הנהלים מן חוץ ישראל קדירות להוציא ולא כוכבים עובד של בכליו אפי' הביתאת
 אומרים אין ישראל דליקת פי' לכבות שבא כוכבים עובך קכ"6.6,[ ]0גח דתנן והא . עוד ויחכם לחכם ותןמיקרי
 מן מלאכה אינה נכוי דההוא מעמא היינו התם )ז( תנכה אל לו לומר צריך אין פי' הכבה ואל כבהלו

 קאמר לשימוש ראוימ שאינס בנחלים זה כבוי )ח( עליה חייב לא לגופה שא"צ מלאכה שהיאהתורה
 באימורא שבות כוכבים לעובד אמירה וע"ו[ ']ס" לעיל דאמרינן והא . ואוכלים בגדים דליקת כבויכגון

 אי )י( לצורכי שלך אש תעשה כוכבימ לעובד אומרימ נגון קאמר ישראל מלאכת בשאינה )ם(דאורייתא
 ביו"ם תורה התירה ומכשיריה נפש אוכל ומלאכת . הוא בעלמא אסמכתא הכא דמ"תינן קרא י"לנמי

 אין פ' בביצה ותניא לכס יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם יעשת לא כל,מלאכהדכתיב
 כר' וקיי"ל נפש אונל מכשירי אף מתיר יהודה ר' בלבד נפש אוגל אלא לשבת יו"ט בין אין 6'[ ]ע"מצדין
 מעלייתא מילי הני כל רעוא יהא א"ל יהודה כר' הלבה משמך דרשינן חסדא לרב רבא ליה דאסריהודה
 ]ע"נ[ התם כדאמרינן מעיו"ט לעשותם אפשר שאי מכשירין דוקא מכשירין יהודה ר' שרי וכי משמיתדרשון
 ומתרץ מכשירין ולא הוא דמשמע הוא הכתיב והא ומקשינן צרניכם לכל לכמ לכם דכתיב יהודה דריטעמא
 אפשר אי נקרא ומה סעיו"ם לעשותן אפשר שאי במכשירין כאן סעיו"ם לעשותן שאפשר במכשיריןכאן

 באנו התנור גריפת ואחד שנרצמ שפוד ואחד שנפגם סכין אחד יוסף רב ואיתימא חסדא רבבדדרש
 מורין ואין הלכה חכמים אמרו דשרי יהודה כר' דהלכה אע"פ ביו"ם שנפגם וסכין ורבנן יהודה ר'למחלוקת

 אסור כך מעי"ם לעשותן שאפשר מכשירין שאסרנו וכשם . מעי"ם שנפגם בסכין לאיחלופי אתו דלמאכן
 אמירי מעי"ם לעשותמ שאפשר והרקרה מחינה הלכך מעי"ם לעשותם שאפשר נפש אוכל )יא(מדרבנן

 ראםתועפות
 מיכת )'ת6 כגיפס . ט6ט )ו( . ולנן דמיחסר ימחו3ר כטעמה כ6ן רניגו ס) סגרומ 3נ' ות)'6 י' סע" ו0ס Ortl~s 3' ספי'רמ"ו
 ירוחס כרניגו ז63 וסול כו' בסי' נבית 6ת מגוי )כנד ו)6 וכ3") סנית 6ת 0ס חסר גוי ס) פכויו בסי' מנוי )כנך 1)6 מטכ"ל וגסס06
 טכרי"ו סרמ"ס וכרסון ס"3 סאו סי' 16"ח 3סנ"ר וסוכל 3'דס )מחות סיין סנית 6ת סמכ3דת ססנויס ללס וכ' שכ' חי"ג י"סגתיכ
 כח3 סרמ"6 ו6י)1 )6 מכיח 6ת )ככל )נוית )ומר 36) כו' )כנות טנ6 ינכרי וכססי6 נידס )מחוח 60'ן hptllמסמע
 נכו' קדירות )ס1)61 ו)6 ונמ0כ"ר , c~cft גסס 3מנ"6 ועיי"ס )כ3ו )נכרי )ומר ti'Dh ומותר מטמע מותר 6"י ע"ימיסו
 עכ") ס06 מן נחנת 3סו3י6 )נכרי )ומר 6סי)1 הוסר גיר6יס 1כססר וי") 300") ע"ס פס 0כת3 רגם ס"ס 16"ח גכ"ימיין
 רכינו דברי ס'וס דרסי 6)6 גידו )מחות 5ר,ך משמו מנכרי יעלס 6ס דס"ס )ס51י6 ))כרי )ומר )"ך כ6ן רבינווע"ד
 בס"מ כסנמי"י כמח"כ המירס 6)6 לסור ו6יגו סו6 כע)מ6 נגוח )נכרי המירס 61"כ סו6 כערמך 6סמכת6 כו' קר6 י")6"ג
 CID~ מנוי 06 6נ) )נוי המירס זסחס כו' )לסור 6ין שנת סססחות 0טו0ין וסגניגות י' 6וח 0נחמסז'

 6י0ור 6ין מעלמו
 זריך סלו סז)יקס המכוס יטרק) משכת 0עו0ס ניון ט6 תכנס 6) )ו )ומר זריך 6'ן 6מ6י סמ0גס ע) )סקסות רכינו כוונת )ז( .כו'

 קכ"ג נחנת סתוס' ששית וסם סגי מכנף נסגות ו05ור סו6 משכס 6ג וכנוי מ63כחך חגוי יערס ס)6 נמכי)ת6 כמ"ג סדו)מחות
 סתוס' לתירנו מס ועיי"ט כו' יטרק) 3סני3 כבעומס 06ור וסכל תכנס ו6) כו' )ככוח 630 נכרי )עי) יחגור )ס6 דמי 1)6 ו6ס ד"ס6'

 )6 )ח( . נסמוך ועיין 560") מ63כס ססי6 מס"ת נו)6כס היגס כבוי דסט61 )ס מחרן וראגו סגו' כמעלס גסגט ט'0ר6) 6'ןיכככו'
 ת") כ6ן וכ5") סגדסס נס"' כ"ס כו' or כנוי עסיס sf'n ד6מר )נוסס 60"5 נמ)6כס יטודס כר' ס)כס )ע') דססקיגן l~uht עסיספי3
 מעלס טגכר' עולס יהנו סנו' כמעלס )יגס סיסר36 6'ן ו6וכ)'ס 3נד'ס דקקת זכככו' ז' 6וח )ע'3 סתוס' כת" וס נח" רכ'גויכווגח
 )ר' ז6ס')ו נסרס סר6"ס זרניגו )ומר גרפס דפן , ו6וכ)'ן מטנגד'ס 6ר' כמנר'מ 6)6 61'ג1 ומכמון לספיד מוגם 636 ד6'טחדל
 ועיין סעור )ר"י נס ו6וכ)יס 3גדיס יפקח 3כ3ו' מ60"כ גח)יס ממגו )עסות 0ר6וי 06 כככו' זוקף סייגו ד6ג") צע"ג ינו' ימח"ניסורס
  6ין  גויס סתו המליס וטס סם טל ע" י"ג 0ע1ת )סרמנ"ן עיין )ט( . סיר6יס %ד מלכ"ט ק"' סי' )סריק6נטי כ5)6) מערסנבי6ור
 כענגות 06מכח6 סו6 0כוז6' סמכי)ת6 ע"י טכ' ועיי"0 3נמר6 מכלר ד3ר ו,ס טנוח )גכרי 6מילס כס"ס כו' בתורס מוזסריס6ט
 ונטוס כמי סר6"ס דכרי טטס 6ף ס"ט )תוין מסמ"ג ד' )כחוב רמ"ד ס"ס 163"ח מכ"י דקדק תכן כו' י") 6"נ כ6ן רכיגו כד' וסותכוו

 מדכר' 6'ווכ  6גודת כס' וע"ן רגיש כדנר' וס והן גפורם ירסס סמ6 ק3ת נווכ'מ נחורם סכתוכ 'עמס )6 וסטון oa ס"סדססמ"ג
 גכר' נסוע) מ"ל' דססמ"נ )"סג וכ' ט3ות ))כר' 6מ'רס ז6מר'גן ס6 )") וכ' ססמ"נ ע) 0תמט כו' 6'כר6 ד"ס '"6 ס" 16"ח03ו"ת
 סטת )גכר' ד6מ'רס ולס טרחות '0 נסוע) 6נ) )נכר' ספחות ימן ד6ע"ג '"6 ס" ס)וח'ן נס)' סמח"ט כמח"כ סתורי מן לוחוזסוי
 )'כ6 דר3גן הסור גס )3ורכך דשו . )מרכי )י( . קס"ד 6ות ס36"ף נערכת סכ3)יס ח' חמן סדי נ0' ועין וטכ'ר פוע) כס6יגוס"גו

 ט' י"ס ס3' טנס"ג מגס ט' מדרנגן )יא( . נסג"ט כ"6 הע" ס"ו היי 16"ח טו"ע )ס)כס וסוכך ס;") סחורם נסר סרמכ"ןקצש"ע
 ס6פסר זנריט 6נ) וכיסו) ולפיס 0מיטס כנין מעיו"ט )עדותן 60"6 דכריס ס"מ )מיעכד ד0רי דק6מליגן וכיסס דקורך ומידי כתגע"נ

 יו"ט )מיענד ז6ורחי' עיזי גמי 161"ג 0ס סכ' 6)6 ג' ס" סם6)חות וכ"כ כו' כיו"ט 6סור'ן וסרקדס טחיגס כנון יו"ט מלסגי)עטותן
 עיי"ט סרי 63כי)ס סמוך ניו"ע )ערות ז6ורחי' כיון מכ"מ מעי"ע 3ע0ות לסטר סי' eh 06" דר") 3סע"0 סס ונישר כו' 0חיטסכנון
 כ6ן מד"ס 3' ו' מני)ס סתומן וכמת"כ לסור מחורט מן מעיו"ט )עטותו ט6פ0ר ד16"ג י0") גריס )סנס"נ ועכ"פ ככס"נ ד)6 סו6ומ"כ

וכד*סניר
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 קסם יראים לשמים אם מ לבריות רע נעשים שאינם איסורים י עפימפר
 רבץ דתנו דמי שפיר קימם או צרור ביה נפיל דלמא לקימחא ומחנייה מהדר אבל בתהילה הרקדהוה"מ
 שאם ושווין ביו"ם קמה שונין אמרו פפוס ור' בתירא בן יהודה ר' משום ביו"ם קמח שונין אין י[]0'ס
 לשנות דמותר ואע"ג ביו"ם קמח שונין הלכה הונא רב בר רבה ודרש ששונין קיסם או צרור לתוכונפל
 אגבא עבדא לב( אסי דרב דביתהו דאמרינן דחול כעובדין ליתחזי דלא שנוי והצריכו אח"כ אמוראיןבאו

 דאפשר מלח דהא שרי שנוי ע"י מעי"ם לעשותן דאפשר אע"ג נפש אוכל וכל . בשינוי פירושדפתורא
 לדוכה ושרי מעמא מפיגה ואינה אדעתיה לאמוקי והו"ל מלח צריכות הקדירות כל דהא מעי"םלהכינו
 פ"ב בביצה ותניא . שנוי ע"י מותר נפש אוכל למדנו עץ של במדוכה והמלח 6'[ י"י ]ג'05 כדתניאבשנוי
 לכם ת"ל ישלמנה בהמה נפש מכה שנאמר כענין במשסע בהמה נפש אפי' אני שומע נפש לכל 6ן[]0"
 במשסע בהמה נפש אפ4 אומר ר"ע הגלילי יוסי ר' דברי לכלבים ולא לכם כוכבים לעובדי ולאיבם
 וכו' ראית ומה כוכבים לעובדי ולא לכם לכמ ת"ל מה א"כ )יג( ישלמנה בהמה נפש מכה שנאמרכענין

 ראםרצעפות
 מסתמו) )עטושו 6ססר סרי מתקתק) סרגו bb כמתקתק) נזכר 6)6 16"ג מתירו ד)6 סכי נימ6 נו0כר6 יוד6' מס מסרס"6 )ןומ6סניר
 מעי"ע לספוחן לפטר IStDht גווני ככ) זמרי סו"6 מכסירין )רנות 3כס ומיכחיכ מקיק) כיס סייך 637 מכסירין מס5"כ כיו"טולסור
 ל"פ 3ן וכ"ג 6' נ' גי5ס 0תו0' כמס"כ ד0") גר6ס מייננן 06ור כ' רכינו 6נ) ז6סור מע'"ט )עסותו 6ססר (tDIDn 610 6ת6)סכי
 )עסותם ט6פסר כיו"כ 6'0ור ים מברכנן מיסו מקוק 'ס נמכס'רין bp,1 636 לסטר מ6 מע'"ט )עסותו ס6ססל flh נין )חקק יען5%

 מהש"כ רננן 103 שחמלו סככך מע'"ט )צודו ס6פטר ז5'דס ס") לס"י זגס 6"5 3ר"ס רפ"י ז' ייסד ח5"ס ס" נצויח וסיפחמע'"ט
 תעייף 16"נ 7דוק6 ופי' דמני)ס סמסרס"6 ע) ססינ יניס לת"נ )0ר6"ס ומק"ג . וכסדק ע""ס סרי מריכון 6ף וניסו) והסייסכסחיטס
 פסגת סך כמסרס ד3'5ס רס"נ ער"ן נזכרי 0סניח 631 עיכס כיו"ט )עטותו 06ור דס:ו5:יע טסות כנון שלתמו) עטוי כססו6עסי
 הס"ת וע"כ מיותמו) עטוי כטסוDD 6' נעייף לע"ג ירנין 6)6 ז6ימ 6יססר סכ6 כו' 06יר 6") )גנן מסו )ר"י קניי 6") 6'ק)"ד

 זסנריית6 67ימ6 עיס"ת סס טחמ0 ומס . מ0רט"6 ע) 0טינ )חגס %כ %ו מד)וקס למרו 67.ריית6 0תוס' זס6 סי6 כנ"ע )6ו7מנ')0
 יין 'ו"ס מסז' ס"6 רמכ"ס ועיין , 3זס מסרגינו ו0רודס תון"ס 6' 5"ס סגת עיין ומחנן סמנתן ))ס כיו"ט גריך 73)6 6ייר'זסמ5גיע

 6'ן כיק כת3 ו' כזין ונס 6כ')ס )טורך ס0'6 לע"ס 3'1"ט 6ות0 לעסות חכמים לסרו כו' י,ע'"ט )לעסות ס6פסר מפיכס כ) לכ'ס'
 , מעי"ט )עסותס ס6ססר וסרקדס טחינה 06ור דמדר3גן 0ר6"ס רגיגו כד' וטס כו' ביו"ט מרק7ין 1)6 סחטיס 6ת טוח;ין ו)6 כו'קו5רין
 מכ6 )16 6פי)1 60 רננן ניס )"ג )16 67יסור 'ו"ע טס ס6:ורו 6' ט"י מינמות ס0קסס 3'03 מ' ריס כזו"ח 0נרעק"6 ק1ס"ת)מגן
 3יזיס ח"כ רוכ )ס סמתקע0 נחמס ט3 שער , סגת י"ס סס מכמות סתוס' טכ' לענין גס דל'מ )16 6י0ור למרו דמס"ס י") סגות6)6
 ר3יגו המסווי 67ע"ג ונע . ודו"ק ר3:ן 3יס )"נ t"Dht 16"ג ליורך י6יג1 )6ו ליסור סוי 67ו עלו )ח)וכ נקדירס מ6כ) סוס )0סוקין
 וסרקדס עחיגס ,ס 3כ)) 6ין כו' סרי סיגוי %' מעי"ט )עטותן 67פסר לע"ג 6ו"נ וכ3 סל כסמוך מ"מ 6ו"ג )ס6ר וסרקד0 טמיגסכ6ן
 )סגינו . 6ס' זרכ )י2נ( . כניקוריו עיי"ס . רכינו כלטון סס סכ' ע"ס 63וין )סה"נ ננ'16ליו נסרס") כמס"ס 06ור טיג,י %י 6ס"7ס:'
 זרמי כרט' ייצן כ6 6סי ר3 6מר סס 3גמר6 עמ"ס סס סכ' 3' ג"פ )מ5ס 3מי' סמו36 ,כרון כס' ורגליתי " כנדסס וש"ס 6סידרג
 3' כ"ט דכי5ס סך טס טטעתיק ט"ו 40 סכס"ג מכ"כ וכר ו63 עיי"ס ק'"6 7' כחולין 6כ6 נר זרמי נרתי' ומ3 טטס ססו6 חמ36ל

 'ו"ט טל rttifiO ו%כ 0וי יעונ67 מלי' מסי ורב פסי לכ גי מכיח 0וי 6ג6 כר ולמי 6נ6 גר ירמי כיתיי איזן ס6 6סי רכ 6מרנוס")
 עטי מטגיגן מ"מ טסוגין ד0)כתY'Dh1 6 ג' 0יי וסס6)הות כנס"נ נ,ס טיר6יס ויעת tce לב ערך מזורות סדר מסר ועיין סנ"חסי'

 3נ'6וריו)תו0סת6 מעס6ווס גמום מנחס ככהר"ר )ינ( . נ'1"ט קמח טוגין 67ין כלק ססוסקיס וסרי"ף טר6"ס )דעת כבק"ג וי)6סתורך
 יכייס כתוססתך ננוריס תו0סותסגקר6

~"DD 
 ומסרה") עכ"ל 6% 6נ3 מסל מ"ג מ") ועתן 6' מ"ח נגויר עיון ~קוס כ6ן ויה 1ו"3

 )מיטעי )יכ6 כנססמת כחיי )6 י6סי13 )ין2 יס"3 סס סכ' ר6% ד"ס 3' גו"ח נייר יס"ת 57"ע 0ינריס נ"ר נ' 6ות ס"ט נ6 )סמכי)ת6 שמזות3מ'15י
~npth) 

 נסס )כ) סכ6 0"3 ר"ע זס6 פ)6 וסוף ליקרי )6 סתמך גסס נסמר גסה 1ptel' י6ע"ג מסוס ננסמס
 גר06 61ימ עכ") כ) ממלת כטמס גסס סכo31m 6 "ססר נו3% ותי' סתמה נסס ליקרי גסמ0 ינפס סרי כמסמע נחמס נפםלסילו
 גסמס גפס מרכש סיימי כ3 ממלח  )16 ט"ל רריס"ג דר"ט יומים סוי 63 כו' גרעפס גפם 6ס')ו 6ג' סומע גסס )כ3 ד6מר ר'0"גיה"כ
f'fi16( ני גפי מתחת 636 )מגנטי )כס 3'נע' ו63 כ) )כחח( 'שמר 0"ת "Dh fiD) דר"ע ומטמע )משטי )כס 7כח'נ )16 6' נסרס 
 כ0ר"ס וסוכל גפס ח") 3כרסיג'ן ]סכסמס[ ח6כ) )6 יכו) קמרו '"6 כ"כ קמור פ' ונת"כ ות3"מ כוכג'ס )עונז 631 )כס 07"3 636 6מר סכ'גר'
 וכד' 6' %ח )גמר 5"ן 7סכ6 כנמרה'גו 6' כ"6 כניס וסנ)ס"ס 6'קר' נסמס גפט eh" )חויה rell 0ר' ע""ס זתרומות %טס'"6
 סמעוגי גחלת נ0' ורימיתי סס )נימס קמות חוות 3ס' קוסייתו זחם ולחנט וכמסרים") %נ ימס 0תוס' ע"י לקמוס ורע נ5"ע וכגיחכר"מ
סכ'

 רע'"
 גררי דסייגו ומו)ות ~וכניס ר"ת ו0ו6 )כונס 51") )כ)ס תינה 7ט"0 ומסוס )כקט 1)6 עכס גמטמע מסמס נסס בסי' גסס )כ3

 )כס וזרטיגן )כס סכת'כ וקנס 11") רו6 סעגח נ0' עטו וכי מסמס )ינה( נסס )כ) סי' ט"ו י"כ ממות לחומס נסנן ורס"י , 3נמר6ס6מרו
 נ' כ"6 כנ'05 סמחכ6ר עפי ותמי0ג' עכ"). 'עקב מסר"ר . נווונות'0ן 6חר בכ"מ )חוור סיכומן עמו מווגוחן 6'ן זכ)נ'ס ו'"3 )כבכיסו)6

 נוס") טכ' נחומם מרסיי ע) נוכרעגור6 עוכר" )רכיגו (fip עמר גיפר ורעתי וכק"מ ר"ע כדכר' hlO וסרט"י 6חד סכ) ומסמסכ)כ'ס
 עמוס וסוך ככ") )כליס 1)6 )כס )נכריס 1)6 )כס 6מר סרי )ר"ע ד6' כמותו 0)כ0 סלן 61ע"נ כריס"ג שיטחו 6ת רט"י חסםוככלן
 67י כמותו ס)כha 0'1 61ע"ג כר"ע סיטתו 6ת רס"' חסס 1ככ6ן ול) נינר'1 ט"0 3161' כרי0"ג ו7)6 כר"ע סו6 לס"' סיטתי6דרנס

 ג )י"מג
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איטרים ז עמורספל838
 כוותיה ב"ה דקיימא להם וראיה הנלילי יוסי בר' שהלכה זצ"ל האי רב )יד( תלמירי בתשובותוראיתי

 לכם ת"ל מה א"כ דלהי כל לה' נאמר כבר והלא ב"ה להם ואמרו נ'[ ]כ' גופיה פרקא בההואכדאמרינן
 ולא'לכס

 * בהמה מאכל כל ביו"ש הרבים רשות דרך להביא אסור הלכך לכלבים ולא לנם כוכב~ם לעובדי
 לא בש"א כ'[ ]גא מ"ב בביצה כדתנן הנפש הנאת בל אפי' אלא הכתוב התיר נפש אוכל דוקאולאו
 ויתחמם מדורה יעשה לא )סו( בש"א ותניא מתירין וב"ח לשתיה ראוים א"כ אלא לרגליו חמין אד6יחם

 ל[ ]כ"6 שעה כל פ' בפסחים ואמרינן נפש לכל יאכל אשר דכתיב ומעמא כביה והלכה מתירין וב"הכנגדה
 נפש לכל השוה הנאה ודוקא במשמע והנאה אכילה יאכל לא שנאמר מקוס כל אבוהי לר' בין לחזקיהבין

 שלשה 6'[ ]כ"ג יעם בפי דאמרינן והיינו אסורה נפש לכל שוה שאינה הנאה אבל נפש לכלדכתינ
 רב ואמר אומרין וחכמים ביו"ט המוגמר את מניחין גק ]כ"כ אוסרין וחכמים מתיר עזריה בן ר"אדברים
 גופו כל ורחיצת להולים אלא צריך כלים גימור שאיז וטעמא אסור ד"ה לגמר אבל להריח מחלוקתאמי
 פחמין עושין אין 6ק ])"נ המביא בפ, דתנן והיינו )טז( נפש לכל שוה שאינה טעטא מהאי אסיראבחמין
 שרי מי ]פי[ שרי מי ביום ובו ביום לבו לאוליירין למוסרן אלא נצרכה לא חייא ר' תני פשימאומקשינן
 נשמה הנאת שהיא מתוך מצוה ומלאכת )יז( גזירה וקודם להזיע ומתרץ נפש לגל שוה אינה והאלרחוץ
 וב"ה לר"ה ס"ת את ולא הלולב את ולא הקטן את מוציאין אין בש"א 6,[ ]י"ר פ"א בביצה כדתקפותרת
 הוצאה שהותרה משום דב"ה טעמא ומסקינן בו לקרות ס"ת בו לנענע לולב למולו )יח( קטן פי'מתירין

 ראםתועפות
 מורת וכסגנות )כס ד"0 כ' כ"6 כי05 טהוס' וכדגרי 0נ)י)י כר"' סס)כ0 כ6ן 0ר6"ס רניגו כיעת )סר%נ וס") כ!' 6מר סרי)ריס"ג
 נידפס כו' )מס ור6י0 כו' 60י רג תגמידי )יד( . מוכרח 61יגו מסרי6"3 כרכרי גס"נ ע"ס כ' כ' כ"6 )ניט ר6ס ווי)ג6 7' כשס"מיוסף
 !ר6ייחס נפן ס16 רנ ח)מ'7י נסס נס"י ונ"מ נו%) סניך 37'ג0 ח"נ !0מרזכי כו' )זנריו !רח' גו' גנון ס6י ינינו כחטובת6'ת6
 סי' ל"מ ובע"ז ט"ו 6ות רעק"6 וכתיס' נלרע"נ dt"DI כווט טנוף ס5ת ט% (SD )% '6כ3 6טל 6ך ז)3"0 טס 3סיס"מסרמכ"0 כפ" 610 רוינו סכ' וסטעס נגדסס חסר וס)כס עד כו' נס"6 ותמ6 )מו( . רפס ס3י16 ססס )00 ורפס וס" כ6ן כמכ"כ וסוףכו'

h~pnוכ"כ . גסס )כ) סוס ט6יג0 )סו( . טס ונססמעות 6' 6ות 0% ס6עת6 וכמע"ס מייי ד"0 16"3 5"ס כ)) 6דס ונגלמת סטק"כ 
 נירוס)מי מסמע וכן גסס )כ) סוס שייו מסות ו6ס1ר0 )תעגונ 6)6 6יג0 נוסו כ) דלחי5ח חיילך ע"ס 31"0 י"ס ג' )"ע כמנת"תוס'
 וכייר )כס יעכס )כדו סו6 כסס )כ) י6כ) 6סר 6ך גימר ככר ו0)6 )סס 6מר ס"נ סוף דטכח כס"נ סו6 וסירוס)מי , דרחי05דס"ט
 סייגו )סי יסור כחמין גופו כ) ירחיות 0יר6יס ד' סניף ג"0 ס" רכתי וסתג'6 נסס )נ) S"h רח'05 כגומל י"מ מחיקת יו"ט ט3'מעיטור
 ג)3 כקנס") מסנרי וסוף D(Yt מעי"ט סטוחמו נחשן 15 ט1נ גיוס לתוחמו נחסין 06 ]סירים[ פילס 631 וו") Y'nh וכ' נסק )כ3טוס
 ס' ריל"ן o~lh , )ויחר מסרס"י מוכימין וכ"מ ו") ItbJO כ' כלטד גיו"ע ססוחמו נימין filh )6סי זבן ז0גכון לכ' ע"ט ע"ס 6ותח'

 כלוחמו לחמין , מסור מד16ריית6 כגוף כ) )רחתת כיו"ע חמין ימסמס ט16מרי0 סחוס' 3ע)י רנותיט ט)י3לי )י0 דממת3ר6 כ'כירם
 )ר3יגו 1ffi1 61"כ עכ"ד 3יס )6קת' )ן )יח קוה מ')ת6 3ס6 נמריגן ד)6 דכיון '1"ט 6ט1 עיט גוירה נוסו כ) 3סן )רחון לסור גמימעי"ס
 )כ) מתיכת 610 כדרסך עיקר רניגו עכרי יסוי וט61 כפט )כ) 0טו0 דיר גסם )כ) י6כ) 6טר 6ך 6י ו' ככהונות שנ"ט ונר06 ,טר6"ס
 מדכתיכ י") )סט )כ) טוס טפנו יגר משעטינן ו0כ6 )רכות כ) דנכ"מ the"1 י"ג 6ות )מעלס הכחותי כנוסריך") 7)6 6101 סו6ד'תור6
 תענוג ד6ע0 גסס )כ) ס'6 טוס 1'ע0 6נ) )'ו( . טמעתן )עורר 6)6 גוס כ6ח' 1)6 נפט )כ) סוס טחינו ד3ר )מעט וסייגו סו6 ימעוט66ך
 . )כרפות 6107 גפס )כ3 סוס ו'עס וכן ורג)'1 ידם 36) יניס ס'"כ סמרדכי ורסון . וס"ס 7"0 ב' מט מנת טהוס' Pcs . )3ר'6ות636
 גסס 3כ) סוס לסיר סוי נרפות )גורך ססו6 ניון )0ויע %6 כו' )מחס זד~ק6 ינ'ג0 מ"ג נמל7כ' ופרת' חג' נסויו 6!"נ 5"ט כ3)וסמ"ק
 )לון תעגונ tYh1 ממ"כ טהוס' %ד טכ' טס )סכת )ססג"י ורטיתי , 3דכריו )עי3 ס0כי16 נו3דס"ת יותר נמלוכי מ65 מס יודע פגיע"ס
 )חעגונ דייגו )סו מטמע דמינתי ד)קוטט6 6)6 כפס )כ) סטור דגר סוי מסיר )3רי6ות כן סעוסין כיון תענונ סיט 06 ז6פי' טו6עיותר
 מס6"כ )תעגת ס0ו6 נסוס ע"כ 07ייגו לסור בחמין ורננו ין'ו סגיו זרמי5ת h~Dn סי' ריס 3,ו"י דמכ61ר 6כ) )ענין )7יג6 ונ"מעכ"ל
 לנוגס כע5' ד)6 63ורך כחטו' כמ"ט כלכילות מהתר ו)סויע טכ' טס )יו"ד ס6ע יד 3טגטות רקיעי וכן 63ני)ות מוחי )תענוג ז6יגוויעז
 thfi~n ס"נ תולאט 6' '"נ נ'05 עיין . כו' )מולו קטן )יח( . ת"י 6ינס ומטובותיו כיסית טסנ"* כדגרי ז0"ט )י וגר06 עכ"לולכ"מ
 נתן סס" סכ' רניגו ךגס )י וסגר06 כו' טיו) גס זמרי )מולו ס)6 ז0"ס )מו13 קען ז~ק6 ז)16 טס גחנו 6נ) חגג36 בתיגו נסס וססי'
 יקרץ נפט 6וכ3 גכ% וס ילין tth(h וסוט )מ3ו0 ל'6 שיך ילין י6ע"נ ס"ק לסיגו 6)6 מתירין ג"פ ככ"ג זדוק6 ר") 6ין ט'סמוי
 כחוכות וכדס"ת ככ)) נסמר גס גסס 1)כ3 ינגס סי' י6כ) דט6י גסט )כ) י6כ) חסר 3כ3) סוס מסיר גטמ0 נסגלת מתירין ג"60ס"0
 מ15ס קיום גורך 16 כיוס סגלת גורך טיסת 31)3ד 16"נ )15רך ס)6 גמי טוחרס 16"נ )15רך טסוהר0 מתוך פי' סכ' מתוך 7"0 6'ו'

 מ' צמיגיך רגליתי וכן )סס דכתי3 טססוק מטמעות סכן חיים סטר6"ס 6ך כו' נו )65ת ו)וגנ ט )קרות ומ"ח )מיש קמן 7ס1ג6תכטסיך
 ינר טטו6 כין שוס )גו )6זס )1 50ריך ל"ד 6ף 6)6 )כד וטתי0 6כי)0 טטו6 מס יוקץ נסס 6וכ) לרכי סיתר גכ)) מקין סכ'רס"מ
 מיורת )עטות 16 מיו"ט טסוחמו וחפוין רג)יס רחיצת כגון כיוס )נו סנוף לרכי 6)6 מ3ו0 ד3ר ט6יגו וכין כו' )מולו קטן כנוןמ3ו0

Cnnrc)03 35)ו יפריס כ 
 מותריי

 דגל6ס לע"נ ז7גרי1 ג' ס' 6וח סט ושגוך וממגמת עכ"ל חו"ל סז3ר ש' כן ניגש ז6ו'נ סיתר ונכת
 גסונ'6 ע3ו6ר ו3סש מקוס כסוס Or ל6'ת' % ונקמת כק"ג סו' 6 זוריך כיון מעעס סו6 וכלועס ס"ת )0וגי6 למותר יס6עיכריו

דגש
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קע יראתם לשכים אם כי ~ריח רע נעצים שאינם איטרים ז עכורמפר
 וכו' מתוך פי' הנשמה להנאת שיהיה אד הגוף הנאת לצורר שלא נמי הארח הגנט הנאתלצורר
 נפש נקראת )כ( הגוף וכל במסוד למעלה פירשתי כאשר נפש לכל שיהנה פ" כתיב נפש לכ4יא4 אשר דאך הנשמה הנאת היתר למד אתה הגוף הנאת היתר למד שאתה עצמו מקרא אותו מתון)יט(

 גי,ת'חי'ה דאמר ואועג ה"א את החיים בצרור צרורה אדני נפש והיתה וכתיב למנוחייכי נפשי שוביכדכתיב
 נ:':!, סזל'ק.ן בלה פ' כשנת ב'ו! דאל'י' :,ל שלאנגוסנהי,עו,ת ,ס'לה קרשים ,שוותק

 קדשים שריפת להו דהוי אחר במקום מהם למדין ואין באו עצמם על ללמד התם להו דרשווהקראי
 ג' מלמדין שנים למ"ר אפילו מלמדין ואין כאחד הבאים כתובים ג' ביו"ט חול ועולת בזמנה שלאומילה
 ורב כאהד הבאין כתובים נ' להו והוו יו"ם דחיא דלא מצוה דאיכא מקרא דריש ותר חד כל אלאחזקיה דבי אתנא פליגי לא ורבא דאביי פירשתי דשבת וההיא 6'[ ])"ס פ"א בקדושין כדאמרינן מלמדיןאין
 אין הלכך )כב( מתוך ליה דלית קאמר דב"ש אליבא תעשה לא ודהי עשה אתי דלא טעמא דתלהאשי
 קאטר מתוך להו דאית דב"ה אליביה דחזקיה ותנא ורבא אביי אבל עשה דחיית מטעם אלא להתירלנו

 והכי בהדיא קרא דמעמינהו משום אלא לב"ה מתוך מטעם למשרי לן הוה ול"ת עשה דיו"ט אע"גהלכך
 בשריפת היתר לנו ואין מתוך להו דלית היא ב"ש ביו"ט קדשים שריפת דפתרה דמתניתין הוצרכנו לאחזקיה דבי ותנא ורבא אביי שדרשו דרשות אונק כל פ" כו' הוא עשה שבתון אמר אשי רב 'בשבת התםפ"

 ל"ת דהי ואין הוא עשה דשבתון להתיר אין ל"ת וידחה עשה דליתי ומטעם ביו"ט מצוות ובשארקדשים
 כתובים מ להו דהוו משום מהם למידין אגו שאין שמה אחרי קצת לתמוה ויש . ול"ת עשה הוי דיו"טהרם כסוי נבי נ'[ ]ל פ"א בביצה אטר גופיה דרבא שפיר אתי השתא . ומיעמינהו קרא אתא מתוךמטעמ למישרי דאיכא ואע"ג כביה המשנה להעמתי רצו אך ול"ת עשה דיו"מ אשי דרב בהא מודו וכ"עועשה
 מילה דהא מצוות משאר יותר בזמנה שלא מילה מלברו למעם ראה מה פירכא משום ולא כאחדהבאים
 כדנירמתינו גרמי ואי כזה לשאול יש ז"ל רבותינו פירושי ולכל טצוות משאר יותר קרא בההוא רמיזהלא
 ומילה ק"ו דליכא במצוה מיעוטא מוקמינן לא אמאי לתמוה שיש כש"ב מק"ו הבאה בזמנה שלא מילהולא

 ולא אחר בענין רבותי פי' וראיתי נתבתיו לא ולכן נכון תירוץ ע"ז שמעתי ולא יו"ט תדחה ק"ודאיבא

 ז:%'"ךה,1(4וגמ4 ין:נשנ"צגי ןג::"4צג ן'ג
 ראםתועפות

 זכרי ר6ס ס)6 %ס)6 סחיגוך ע) ממיסתו וסירס ססגס עיי"ס כ1' )סרך ס)6 סוחלס 113רך ססוסרס מתץ )כ"ע זסת6סונ"מ
 ןץ2;:יין%::ו%:ג,:חייו סו ב ,': 1 גן ן:'"::.ן:נט:,:ינויגו:;,ו"]'

 ס)6 )5ורוקסיס)מותר:ס 14,תורססיט
 )15רי

 בנין נסן וכן עכ") זמג"5
p'nD1t 

 לכתף מוזן מנו,ינט וג1 כמוננזי4 )מס'
 3מ1יר סג6ס מודר כין 6ין דגיייס כס"י למתגן סנ16ח נ) מותר ממעך rh' מותר ד16'נ 3קר6 ימטיר כיון סירועו 636 פטמךג)6

 י1%:ן%תםם %:ןן אצ:גתי יןזי ..::-2ןם("'י2('ן,

"2455ש
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 יראים לשטום אם רעלבריותכי שאינמנעשים עטורזאיטריםספך340
 שנפגמה מכין כגון לעשות אפשר שאי במכשירין להורות ושלא מעי"ם לעשות שאפשר נפש באוגלשינוי
 משום רשות משום שכות משום עליו שחייבין כל ג'[ ])"י משילין בפרק ותנן * למעלה פירשתיכאשר
 על שטין ולא בהמה ע"ג רוכבין ולא באילן עולין לא שבות משום הן אלו ביו"ט עליו תייבין בשבתמצוה
 דנין לא רשות משום הן ואלו )כנ( מרקדין ולא מטפחין ולא המיםפני

 ומקדשיי
 הז ואלו ומייבמין חולצין

 אמרו ביו"ם אלו כל ומעשרות תרומות מגביהין ולא מחרימין ולא מערינין ולא מקדירכן לא מצוהמשום
 לשאול יש . בגמרא התם מפרש דכולהו וכעמא בלבד נפש אוכל אלא לשבת יו"ם בין אין בשבתק"ו

 כר' וכיו"ם טוקצה ליה דלית בשבת כר"ש תנא לן מתם אמר ביצה ובתהלת בשבת ק"ו הכאלאמרי
 לא לתרץ ויש החמירו ביה לזלזולי ואתי דקיל יו"ט משום התם מפרש וטעמא מוקצה ליף דאהזיהודה
 מוקצה אמו ל[ ]קמו הכלים כל פ' בשבת כדאמרינן ההוצאה ממעם שהוא מוקצה 'לגבי אלא ביו"םהחכירו
 ומצויה מורגלת נוהגת מלאכה לך שאין )כד( הוצאה לענין דליל יו"ט פ" והכי כתמיה הוצאה מטעםלאו
 איסור הוצאת לידי יבא שלא בהוצאה התלוים באיסורים  ההוצאה  לענין  להתמיר הוצרכו הלכך בהוצאהביו"ם
 להשתמש שאסור למדנו . מצוה לצורך ושלא נפש אוכל לצורך שלא הוצאה איסור הוצאת היאומה

 ומסקינן )כה( ליה חשבינן ליו ועולין רוכבין ואילן בהמה תשמיש רכל ומעמא ביו"ם אפ" ובאילןבבהמה
 לקרקע סמוך משלשה פחות וכל מותרין צדדין צדי אמורין צדדין יהלכתא 6'[ ]ק'"ס שהחשיך מי פ'בשבת
 ממלאין בספיה קשורה שהיא זרדיה נ'[ ]קכ"ס הכלים כל פ' כדתנן בו להשתמש ומותר אילן מתורתיצא
 משלשה גבוהין שרשיו ני[ ]נ"ע תפילין בהמוציא בעירובין ותנן מג' ובפחות במחוברת לה ומוקטינןבה
 ביו"ם אסורות דרבנן בין דאורייתא בין בשבת למעלה שאסרנו תולדות וכל . עליהן ישב לא טפחים)כו(
 זדונו שזה אלא יו"ם לאיסור שבת איסור בין חילוק ואין נפש אוכל מכשירי ולא נפש אוכל יהא שלאאך

 מלאכה בו ואסרו מועד של חולו על הכמים וגזרו . פמור ושגגתו בלאו זדונו ויו"ם חמאת ושגגתובסקילה
 6,[ ]"מ דורשין אין פ' בחגעה לה ומייתינן במכילתא דתניא אקרא ואממכוה האבד דבר ואין מורח בושיש
 אומר יונתן ר' יאשיה ר' דברי מיאכה בעשיית שאסור מועד של חולו על לימד תשמור המצות חג את)כז(
 ולאחריהן לפניהן קדושה שיש מועד של חולו אםורין ולאחריהן לפניהז קדושה שאין ושביעי ראשון ומהק"ו
 חושים על ליסד תעשו לא עבודה מלאכת כל אידך תניא . מלאכה בעשיית אסור שיהיה דין אינו)כח(
 טקראי ה' מועדי אלה אומר הוא הרי צריך אינו אומר ר"ע הגלילי יוסי ר' דברי טלאכה בעשייתשאטור

 ראםהועפות
 ילין מאגס 6סי רכ מוקי ס"נ עי'"טסי6

 גורסיי
 כחכח טחוס' כוס סיומיו 6ררב6 זר63 )תרן ftw"~.w וכענין , )חוד ככ"כ כיו"ט קדטים

 onb~t ))16 )מ"ר סנערס ולרג' נחמן תי' )0ס"נ ט"ו דרור ריס o~tlon h111hD )סנ6ון מיס גחלי כמסר ר6ית' ניירט 1)6 ד"ת כ'כ"כ
 מס6"כ )h 16(b )'כ6 וסם כס ס6מור מט 6)6 נסכערס דין 'ט" 7)6 )ט!רוח כ6ס סתורט 607 כסכערס יטכתון ע0ס )'כ6יממ')6
 ס' )ססמיס נס!ר"ח סו6 כחוג וככר י' 6!ת כ"1 סי' ע6% נטו"ח וכ"כ 1)"ח ע0ס ד6יכ6 מ!דס רנ6 גס כחליטס דמחריכנ'5ס
 0ס נמ0נס הסנינו וע"ס מרקיין 631 מ0סקין ע6 מטסחין )6 6'ת6 נג7פס )כנ( . סטערין ממטר"י הכס"ס וכי6וריט גטגסות ע'04בן
 ממסרס טס עילונין רפ"י ומרסון 6' ק"ד נעילונין וכ"ס מרקדין 1)6 משסחין ו)6 מססקין )6 ססיר נ' קמ"ח וכנכח , 6' )'ונד'
 ע""0 0)"ס ס" קו"ח לסג"מ 7)6 וסם 3ט ע3 ידיו יעפת 63 מפלס ilttph1 'ספק ע6 יעפמ )6 סי' מגירסתו גר6ס כרי60 יעסח63

 1)6 מססקין 631 6ית6 סבת טייסיונתוססת6
 משפמיי

 תוססות בסי' מטט6ווס מנחס טר"ר טמסר0 טס וכ' כרס"ל 561") נלט"י מרקיין ו)6
 Dh" טזט ססעס ומן )טגסיגס ומורט יחתוך 0מ6 כו' כממס ע"נ ר!כנין סין זקתג' ס6 ע) hp1' גל6ט לרס"ר 561") כרסנייככורים
 סגי ע) לטין 1)6 ע) ךק6' סחוססת6 בסי' קומר 61גי עכ"ז כו' כסמרו מכיתת וסוס )הסור 0עס עוד טיס גרסתך 561") 6ס!רכרס"י
 עומדת ו6סי)1 מיס מקיטס כנריכם olh יסוט )6 יתגיס גי מ' כלכת וכמ"ת כרס"ר ו36") סדן 6ין כרס"י עו"ש 0ס 60מרוסמים
 מסהרה fip 7"ס כ' קג"ד סכת פירש"י נן )כה( . וט63ס רי"ז 6!ת מן גני6!רי ומש"ס רע"ד סרס stbi עיין )כד( . כסר0"י מיי"שנחזר
 ומולס יחתוך טמ6 כבע"ח )טסתמט ד6ס!ר ס)כס סד"כ 6' מ"נ נעירוגין סתוס' !כ"כ חטמים )כ) וס"ס נסמא %נ רוכגין )6 ותגןכו'
 גפי כ6ן וכ5") כו' טסחיס ל סקרן מ! סנגוטיס סרדין סו6 סגיפס )טון . מפקסס )ם( . pD"' מנ"ך ס"ס 40 163"מ רעק"6 3חי'~שין
 תשמור סמקת חנ 6ת ח") hn'h ס"ס ג6 כמכי)ח6 )כו( . מן )0מ!0 סו6 6)6 טיתרון מ"ס כגו נוט)0ס 0) טא"ס )סרס סריך כ6ןמש"כ
 ססי' נטויל ועיי"ס כו' חת"מ ע) )ימי יניס טמעת תטמור ממטת מג 6ח דלר 6' י"ח גחניגס וכ"ס ירסיס ר' דכרי מכ"מ ימסלעת
 וחסמול מ)6כס 6עסייח דקלי ))מד מ5ומ מ6כ) קורס ימיס ו' קר6 כ' זמ0"ס הבמור סמ15ת חג ד6ת 6ריס6 ק6' ימיט טמעתדסך
 סמבות חנ 6ת דרטיגן ססיר ימיס 7טנעת סך כ)6ו 7גס וגר6ס ימיס טכעת מינות נוכר )6 גגדסס וכן כ6ן לכיגו שכלי וטגטטוללו
 סמלות וחג מ)6כט )עטות 0)6 סח0מרטו סטיית"קמול

 ירשני
esfw 61"0 (כמלוח חנ 6ת י"ס מס כחנינט מפרס"' גר6ס וכן 0נעס כ 

 ס)' וננט"נ ימיס סנטת מישות רה"י 3דנרי מניסו ומגס טמ)6כט מן סומרסו כו' תסנוור טמטח חנ 6ח ניט דרוס 1ג1' ימיס טנעתתט"וכ
 עכ") ,otnb ר' נכרי מ63כס גע0יית ס6ס!ר מוט"מ ע3 )ימ7 וגו' תתנ 'מיס שנעת וגו' תשמור טמ5ופ חג 6ת ת"ר 6'ת6 ל ס"מעד
ט60 מי מס"מ ימ' ג) 76ג ס' 6ות טריות נכרורי ועיי"0 ו)06ליו )סגיו סם סמכי)ת6 )0ון . 1)6חריסן )מגיטן )גח( . סנס"ג גי' ממןוליף
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 קעא יראים לשמים אם כי לבריו'ת רע נעשים שאינם איסרים ז עפרמפר
 אמ אומר הכתוב הרי בראשון אס מרבר הכתוב במהקודש

 אלא מדבר אינו הא אמור כנר "רי בשביעי
 עצורין ימימ ששת אף עצור שביעי מה לא' עצרת השביעי וביום מצות תאכל ימים ששת אירך תניאבחוש"ם.

 מלאכה מכל עצור שביעי השביעי ת"ל מלאכה מכל עצור ימימ ששת אף מלאכה מכל עצור שביעי מהאי
 וכו' סותרת מלאכה ואיזו אמורה מלאכה איזה לומר לחכמים אלא הכתוב מסרס ולא מלאכה מכל ששתולא
 דאמרינן והא המועדות מבזה נראה כשטורח פי' הוא מרחא ולאו טרהא משום )כס( מועד 16[ ]י"גשחפך מי פרק דבמוף 3'[ ]ל מוע"ק בתהלת כדאמרינן מדרבנן הוש"ם איסור שכל אסמכתא המקראות אלהכל

 טה לאבל חניכם והפכתי 3'[ 9"1 ]מ"ק אקרא ליה דממכינן אע"ג דאורייתא עיקר ליה לית אבלפירושו רהכי לי נראה מראורייתא מלאכה איסור מועד של חולו מדרבנן איסור אבל 3'[ ]י"6 שהפך מיבתהלת
 הלכך דאורייתא אקרא ליה ממסכינן חוש"ם מלאכה איסור אכל הם נביאים דברי אסור אבל אף אסורחג
 אחר לצד שהבאתי ראיו) כמה לי יש כי דרבנן אי דאורייתא אי בידי ספק אעפ"כ . דאורייתא ליהקרי
 מלאכה דאיסור מצאתי במוע"ק רבותי ובפירושי כתבתי כאשר לי נראה ומברתי לבבי הטיית מקוםמכל
 דלא למדנו בטרהא מועד של חולו מלואכה אימור תלמודא מדתלי למדנו מכ"ם דאורייתא מוער של'חולו

 במוזעק רבא דאמר והא מותרת כביתו טועטה וטלאכה הלואות הלכך )ל( טורח מלאכת אלאטיתסרא
 טרהא דליכא בביתו אבל טרחא דאיכא בשוק להוליך היינו אמורא שהיא כל פרנמטיא 3/[ ]" פ"אשלהי
 ועל מותר לי נראה ואעפ"נ שנים כמה פרשתי ואני מלהלוות שפורשים אדם בני וראיתי שמותרנראה

 . )לא( צדיקים כולם ועמך עליהם אני קורא המלוה ועלהפורש
 ]קטו[ שהומיכמן

 הבחנים אל אמור בפי דכתיב השבועות בחג מלאבה לעשות שלא העולם והיה שאמר מי ציה ,עצרת
 לנו יש נפש אוכל תורה בו שהתירה מצינו שלא אע"פ תעשו לא עבודה מלאכת כל פנחסופ'

 זה שהוקשו מצינו שהרי הסוכות ובחג השבועות בחג הותרו המצות בחג שהותרו מלאכות שכלללמוד
 שבעה כל תשלומין לה שיש לעצרת מנין אושעיא ר' אמר ר"א אמר 6'[ ]"י פ"ב בהגיגה כיאמרינןלוה
 לה יש המצות הנ טה המצות להג השבועות חג מקיש הסוכות ובחג השבועות ובחג המצות בחנת"ל

 זה בהיקש והתירן מלאכות איסורי ולענין שבעה כל תשלוטין לה יש השבועות חג אף שבעה כלתשלומין
 דמקרא שוה בגזירת טצרימ דפסח מיו"ש דורות דפסת יו"ם דילפיק מעמא מההוא י"ל ועוד )א(]ילפינן[
 במכילתא דתניא מצרים דפסח שוב מיום קדש מקרא בהם שנאמר מוכים יסים שאר ילפינן הכיקדש
 שאסור מניד תעשו לא עבויה מלאכת כל קדש מקרא הראשון ביום דורות דפסח יו"ם גבי נאמר)ב(

 דפסח ביו"ט ונאסר קדש מקרא דורות טוב ביום פי' כאן נאסר נפש אוכל להיתר מנין מלאכהבעשיית

 ראםתועפות
 מסרט") 33י6ורי ועירס רכינו כ37לי כ' סמוע7 מז) ס)' ע"ס )לוין וסס%נ בטטות 3גדסס מטר . 336 עי כו' מוטי )כס( . ניגסוטמ6
 נר"ן סנירס6 וכן סו6 ערת* ו)6 טרח6 סססר מירסת רכנן סרו פסידה וכמקוס 610 סרמ6 מסוס מוטי רק גימר )6 סנט מבסריססכח3
 ומסוס 610 ערה6 מסוס מזעי והס"ס מעתיק יו"ט מסג' רס"ו ו3סנמ'"י עי'"סכו'

~i'DD 
 סכס"ס ססי' מס ס3'6 )6 6ו)ס רשן סרו

 וכממכפר סמוטיות wr)n גריסכטטורח
 טכ' מס"ק ריס למרדכי עיין )ל( . קי"ז סי' ריס י,"ן 31ט"ז חוס"מ תוד"ס 6' י"ח חנינרי וטויי

 דיעת ל") 6'ן 36) מד6וריית6 לסור יחוס"מ ים") שעות נסחי פכ' יר") )י וגרפס מלקוריי% לסור ימוס"מ ירסס נספר כ'וסר6"ס
 סגר6ס וטסי גוס") סס וע' סטרךכ' ע"י עמד טו"כ סיוון ממועל תו) טערכת ייגיס 06יסט ממד שיי 031' כן 3ט5מו סר6"סרתעו
 סמרדכי )לא( . עכ") כן טסה)יט מוכרח ט6יט גרתם 36) מד6וריימ6 וסות רשותיו 3חי' טט"כ מי)תי' נ0יוס מרמייתי סכי )יסמסמע
 נמסר 61'ג1 עכ") יו"ט )טמחמ ארקיח לותו ויוניך מנוע 6ותס ט) סרנית סגכרי מיי טיקח טינר עוב %3' ע' ור"6 כ' דמ"קמס"ק
 ימאק ס"6 סר6"ם וכ"כ ס"'[ ס"ט ממרדכי טכ' ]מס כו' )ומר רני ו6ג' נחסונס כ' 'למק סרכיט גר6ט ע"ס )16ין ססמ"ג ומ7כר'ירסס
 ט"מ ד"ו כ' סטור דנס קלמר מ6י )"' עכ") מר"צ מסר"ס בכרי סלמס נדומע תק)"ט סי' וסעור וו") %ו 6ות טס מק"ג וממ"כ כ"זסי'

 : לכ"ח ס" ח"6 סר7נ"ו ונטופח קס"ו סי' קמן 3תטנ"ן ועיין כו' כיון ל"י וכ' ג,קו7ס סס טכת3ר"י
 יבלי כי רס"מ מ' סמינוך ויגס 6' 6ות 3נ'6ורי סס מכתנתי ומס  סיט נרן )סנן ועיין סגדסס מיר6'ס מוססתיסמוטנל)א(

 וגס מיו"ט )טסות סותרי נסס 6וכ) ד5רכי גסמע מוס מבכס כ) 6מר 1)6 טנו7ס מולכת כיו"ט סכמונ ס6מר לממססרמג"ן
 כ' 'ו"ט ס)' ריס וסיטור . סעמו7'ס ווי . קעו ס' D(Dn 3ס' וסוף נססר' ול') ס"ס 3מכ'3ת6 )ב( . גסס )כ) '6כ) 6טר 6רי"ס 63 סו סוסכ רביד נספר ועיין מו"נ משכת סיתר יונס 3כ) )מ615 מתר ולנעו טייטס )סס 16כ) סלינו כקומר טכויס מ)6כת'סי'
 וכו' סג16ן )סלנ שמס הנגין סער וכן כו' כנוכ')ח6 מ65תי )6 כ"1 סיביר כסתח טס וכי ס'ר6'ס רהיט וכדירי ט' כמכעח6מגע

 וכ' כו' ג7סוס חסר )סגינו סגטכ')ת6 ו6ססר סכ' ע""ס סיר6יס 7' כ"11D'DO 6 יגר' וכר ס)6 ע""ט ע"1 ס" ח"נ ט)'ע"6מסרט"ך
סס
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קעב יראים לשמים אם מ לבריות רע נעשים שאעם איכרם י עפיספר
 מה לגבוה ראייה ונאסר להדיתצ חגיגה נאמר הוא ודין שלמים אלא אינו או עולות אומר אתהעולות
 מלא שלחנך יהא שלא הדין וכן לו בראוי לגבוה האמורה ראייה אף לו כראוי להדיות האסורהחנינה
 פ"א בחגיגה עלה ואמרינן והראיון והבכורים הפאה שיעור להם שאין דברים אלו ותנן , ריקם רבךושלחן
 הושעיא ר' שבא עד לממה שיעור לו יש אבל למעלה שיעור לו אין )ב( לומר העם כמבורים יוחנן ר'אמר
 כסף שתי הראיה בש"א הכמים אמרו אבל לממה ולא למעלה לא שיעור לה אין הראיה ולימדב"ר

 לעשות הנשרים נהגו ]ע"כ[ צדקה נקראת שהיא הרגלים ראיית ותשלומי כסף מעה ובה"אכסף שתי הראיה בש"א וחוטא הצדקה מן ריקם ריקם פני יראו לא תניא ראה בפ' ובמפרי כסף מעהובה"א
 . ברגליםצדקה
 ]שנ[ שמןכמיכמן

 לא לכם אמר וה' שופתים בפ' דכתיב כמצרימ ישראל ישובו שלא הבורא צוה . בדרך לשוב ומוסיפו"
 גר יהודה שהתירו 6'[ ]כ"מ השחר תפלת פרק בברכות דאמרינן אע"ג עוד הזה בדרך לשובתוסיפון

 כתוספתא כדתניא נתבלבלו מצריימ וגם כללו העולם את ובילבל מנהריב שבא ממעם בקהל לבואהעמשי
 מצריים ולא העולם כל את ובלבל סנהריב בא כבר טעית המצרי גר לבנימין ]ר"ע[ לו אמרוקדושין
 לא ועוד תלוי הדבר במצוים ולא נאסר מצרים דרך שהרי לשוב זה מטעם להתיר אין יושבים הסבמקומם
 א"ל התם דתניא ידים במסכת עלה )א( ]דנחלקו[ יהושע ור' כר"ג אלא נתבלבל מצרים דאמר כר"עקיי"ל
 ארבעים מקץ דכתיב קצבה הכתוב להמ נתן למצריים יהושע ר' א"ל מותר יהא מצרי גר אף גמליאלרבן
 גן ]ג"6 החליל פ' במכה ואמרינן אדמתם על וישובו שם נפוצו אשר העמים מן מצרים את אקבץשנה
 עוד הזה בדרך לשוב תוסיפון לא דכתיב קרא אהאי דעברו משום ]איענשו[ מ"מ אלכסנדריא אנשיעל

 על ונפלאתי למצרים שהלכו טובים אדם בני כמ" ושמעתי וראיתי הוה מנהריב של בלבולו לאחרוההוא
 בשאר אבל למצרימ ישראל מארץ לשוב אלא הכתוב אסר שלא )ב( הזה בדרך מדכתיב לומה ויש סמכומה

 להיכן ודניאל 6'[ ]1"ג בחלק כדאמרינן מצרים של לאלכסנדריא מבבל דניאל שהלך לדבר וסמך מותרארצות

 ראםתועפות
 יסף מעס יוחנן 6"ל דחנינס ס"ק נירוס)מי גלמה ות"ס מכ"ם סי' )טגן רכינו ניכרי וכ"ח )ומר 5נו כסנורין )מניט קומר סעס)נ(

 : d'"D סנירוס)מ' 6מור6י כב' וד)6 עחגן ר3' גו זמזר ס") וסגג)' י"ח כסףוסחי
 כמס' עלו סנח)ק 'נוסט ר' מלינו 6מנס רכ"ז )לוין ססנו'"ג 31סון ס' 6ות ככיתורי ומס"ס ""נ סי' 3עי5 ועיין טוססתי דנח)קוחינח)א(

 )דגרי סמוכין דגר6ס סנכין וסול כו' מותר ירטת מטלר 6נ) כו' 6סר ס)6 שד סוס נזרך מדכת'נ סגדסס )מון )ב( . כו'יייס
 6יגס ססיתס )כמות טוי ינ36 )6 עס"ס כ' כ"י ויקרץ כת"כ 61'ח6 עוי תיגת ס6וסרס מנכסן מקונות סנ' נכ) מלת"כ סר6"ס רנתן

 )כמות עוב תכנס )6 ר"ע 6מר כ' קי"6 נסנסזרין וכן סכי דרסי דכ"ע 16 ט"ו ערכין ועיין מקנס כסדם )סניו טתס6 ע6)ת 6ג3ננחלת
 , שד סוס נדרך )סוכ חוסיסון )6 1  )ר6ותס עוי תוסיף )6 כ6זסרט 0כחוכ כ6ן 61"כ וסריסים גסת סי6 געסית %6 גגגהז תיגס ססיתסי

 מסקר 6כ) סר6טון נסעס 03ס סניו כמו גמ5ריס )סגת מק"י )65ת ט)6 ססווסרו )מגריס מ6"' כסייגו מקודם ססי' כמו ג"כסכווגס
 ירטת כטפן וקורות ערוכות סם סיע י"ג 16ת טירח נסן קכ"נ סי' תורס יגדי) נקוגסרס ט)יס"6 ר6"י סניו3 סנ6ון וסרג מותר.6ר5ות
 6הס חוור 6כ) חוור 6תס 6ין )יכייס טוו סוס נדרך )סוג חוסיסון )6 וכס"א סס סימרו דסנסדרין סרי סירוסימי דירי סס וניקרטור

 טסיתס  )כשת כמותו[ ]דס3כס ל"ט כס דדריס עוי תכנס )6 נמסגס עמס"ס חוור אומר סו6 דוכן ~T1h 6ת ולכיוס ו)סרקמטי6)סירס
 חוור 6כ) קגע יטיכת דסיייגו חוור 6"6 במגריס יוטנין טסי ~מות יסיים טוד סוס נדרך 3סוכ תוסיסון )6 וכס"א h"rD כו' גכניתשנס
 קטס עכ6ורס מ5ריט ס) )6)כסגזוי6 מנב) 7נ'36 טס)ך ~גל וסמך רגיגו מקס נוס וב"ס סס מסת מסגי כס" ודש כו' )ממורס6ת
 מותר סי' OD לחוור רסנה י)סחורס סירוס)מיז)ש

 )לגי~
 ינומי)6 6"ט O(srI )ס' 6נ3 3מ5ריס מא"י 61ף קנע ניסיכת ס63 סס )')ך

 , כמו )מגריס מל"י דוקם )מי דסיעו )מי סמטיגן טט'חס )כ15 יסייגו עוד מיכתיג ע"כ וסי'גו )חזור רס6' ד3סחורס סירוס)מימדרסת
 סין גריק6גסי כמס"ט 1ד)6 עוד מדכחינ סו6 לעו ר6ייח יטיקר עוד תיצח גיי1 ד)6 סגדסס ג" נכון 61"כ ראגו תדבריססיתס
 נ כקבות סנ6מר מס כו6 ס6זסרס מנכס) סג"מ ס6חד סר6"ס )ונרי סטר דים כ' מטסתך וגס' ס)סנייו הכת"י כקטע טר6"ס כ"סתקט"נ
 ועיין . ס6וטרס אמרס )נגריס מ6"' ליינו סוס כדרך דרק )י"ק וים מוסיף )6 )ך גמרתי 6סר נדרך נשיות מגריס מן ועטינךסכלת
 מטוס י"3 3מ5ריס ייתני נסוס 31"6 6'עגוס מ"ע ס6י כוסי 5זיקיס יסוו ומסחר )ר"' קניי ד6") מגריס 30 סכגי6 מכמר 6' גאגיטין
 טמטון גן הוגיו כימי מק"י )סס כ6ו כן ג"6 יסוכס כסכיך 6נ3 רניגו )דעת גכס"נ ליסור 61'1 מק"י )6 6ר5ות מסקר )טס ונ16ינקנ15
 סמא ועיין מוסיסון י)6 קל6 6ס6י יסכרו 6יטנסו מסיר )כן ס"6 יסוכם ס"ס נירוס)מי סמ"ק ס" וכן 6' ק"י כמגחות כמ"טס3דיק
 סכ' 0ס )סריק6גע' כ5)6) מעכס נכבור ור6'חף כיר6יס דגרי טסמ6ו 6' דר"ח 3יומ6 גחי' וכריטכ"6 סערך ס"ס ונמרוכי ראו)"ת
 יייקיגן עכ"פ )וס נטרח נס' כ7כתיג ממגריס כע)וחס כירכם סמינר דרך רק )לסור ס)6 סכי דחקיגן ד)6 6ף 5") 11") סיר6'סע"ד
 מדרך 3י)ך סרסור אמס סדרך ע) טראנס כוונת I'bc וגראס וו") ע"1 סי' הי"ו ססכ די כסו"ת וכ"כ D('Y לחרת מקרן )לסירט)6
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 קמאים לשמים אם כי לבויים רע נעבטים עאעינמ איסורים ז עמרדכמכוך44צ
 פרה אין אומר הרופא תודוס תניא והא מצרים של מאלכסנדריא חזירים להביא שהלך יוחנן ר' אמראזל

 אא"כ מצרים של טאלכסנדריא יוצאהוחזירה
 חותכיי

 . דעתייהו בלא אייתי זומרי תלד שלא בשביל שלה האם
 נשכו[ שימלמן

 אבנים מזבח ואם יתרו וישמע בפי דכתיב )א( המקצר להניף שלא מאלהיך ויראת . גזית אתהן תבנהלא
 אלא חית אין נוגע במכילתא ותמא ותהלליה עליה הנפת חרבך כי גזטע אתהן תבנה לא ליתעשה

 תבא כי בפ' וכתיב כשר כולו המזבח וכל פסולות הן גזית אתהן תבנה לא ת"ל פסול כולו המזבת כלשיהא אני שוסע ברזל עליהן שהונף גזחות אכניס שני בהן שבנה הרי אומר נתן ר' ברזל עליהן שהונףנזוזות
 פגיטת נמה 6'[ ]"ה בחולין ראשון בפרק ותמא תבנה שלימות אבסם ברזל עליהם תניף לא אבניםמזבח
 פממת כטה שנינו בשידא אבל באבנא התם לה וטוקמינן נוית אומר ראב"י מפח אומר רשפנימזבח

 ראםתיעשת
 וו") מסע' פ' ריס 160) דכרי 03' מסריס"ן סג6ין כסד"כ ד)6 וסוך . עכ"3 ת)1' סדנר כדרך ת6 ס6'0ור עיקר פסו 6הר כדרךסוגך 061" )31ר'ס מ6"' ירך 0)6 ט'6 טכחגס 6)6 '670) 13 נסככו סבלך דסייגו סוף יס ממיכר מירי 6)6 06ור כגו יפ"כ )מגייס6"י
 כ3 %עת נספר גכתכ %ך 63רן ממגריס 0גסעו טילך נקותו רק 05ל %0 מסתנף %כ 3מ5ויס 0מ%' תילך לותו לק 6סר 630כיון

 ודוק )עורס סזס נדרך )סוכ 60סר עד וגרו) (hle ענין בסי' דעת )מען סוס נולך )סוס )סם 61סיר ז' עס"י 0ס'1 1סמו165תסמקעות
 )6 ע3 דעכרו ד6יעגסו מקריס ס) 6)כ0גירי6 ד6ג0י )ומר חמוס דגר וסוך כ)) גרען זכריו 6ין וכקמת עכ") חלס דבר סו6 כיסיסכ
 מ"ע ד6ינ6 ולע"נ )יכ6 )16 מ"מ הו") )כ) מ%י )נ6ח ד6סור %61נ , י0ר6) כני 0) ממסעות כדרך )מגריס סיבכו וע' 31rsחוסיסון

 לנרות נ' מגק כרטס ולנרותיו סרמכ"ס תמוכות כקוכן ורוויתי . OtDDtn ס' סוטנ רכיי כס' כ"כ סרמנ"ן )סטת כס ויכניס 6ותס ויר0חס1
 כמקומו כשסור 6כ) עליו ))קית מעסט כו 6'ן סס" עולס סכי)' כע) ד)דעת מערס" כו 6'ן סס 1)ססחקע )'סב 'ח0נ "ו6ס 0כ' סרחי מבכיס מס% ס"ס טרמנ"ס' דנר' נסי' עורס סכיני כע) סחכם סרב ע) )ס0ינ כ' י"ל 16ת ובמערס סלמנ"ס תולדות 0ס 0כתוגסרמכ"ס

 סירו0)מי )מון מסמע וכן ס6וסרס כ6ס )6 דע"ו מסור גו 6'ן שח"כ כס נת"0נ שסעו )סרקמטי6 נכנס 06 סס סמ0ינ סרכ גדעת עומר1
 3פ' דת 06 סרכ כסס כחב מ"1 כ)) '1"ד מערכת כפיס חמד סדי ונס' מיי"ש טרקיע וסר נספרו י") סרסנ"7 מדנר' 0סוגסחייע
 6י10ר6 )יכ6 שמלקוח גסי ע)י1 תמס סיחרר סנ16ן וסרב כך 6חר 0ס %סג מותר כסיחר 0גכגס כיון )סשרס ):ופריט רסוקך זמ'0ופטיס
 סר6"ס רניט דעת כ' סוסטיס סיר כחיי ירנין זיע נדכריסס עיין טרסנ"ן ע) )ס0ינ סכ' טווס ס30י)י )דכרי וכיון עיי"פ 6יכ6מיסף
 60חס סוס כדרך )סון יורס וכן ניל"י )0ס 0כ6יס )8וחן 6)6 נמ5ריס סדירט סכתונ 06ר % 6כ) כיס דולות %0ות 0סונרין 1'0וו")

 u(~st: )מלריס ממגו בכונון )6 )6רן סגיכם סמנמתסו)כיס
 ע) סמק5ר )סריס 0)6 1)חותכ1 )סוסך ממזנח ע) 3רע )סניף ס)6 י51רנ1 5וס 11") נ16רך סגדפ0)סון)א(

 סמררי
 ועיי"ס כו' יכתיב

 6תסן תנגס )6 כ6ן סיחן זס נעגין )לוין סגי ח0כ נסכת"י נעלמו לנינו כלמת 6תס נזיח מ,נח חגנס )6 סכיו סימן 0כ'כמסתמות
 כו' תכ6 כי וסיס כס' יכת'כ תחותכו )סוסך סמזנח ע) נר,) )טגיף ס)6 יודרגו 3וס 0כתכ ועיי"0 כרו) תניף )6 סג"ז בסי' וטרגינזיח
 תנ6 כי יפ' ס)16 וסוך ולחותכו )סוסך ממוכח ע) 3רו) )ס:קף ס)6 וכי 'חד ס)6וין 3' עירככ סרל"כ וממסדר כרו) ע)'סס תגיף)6
 ע) )תמוט כתכ ת"ס מ' הסוך 31מגחת כרוריס סוגרים 3סכת"י וכקן גוית 6תסן תנגס ד)6 ס)16 ט61 סמ6ליך ע) טמק3ר )לליס0)6

 כרו) למגיף נס דעתו SD1 )6 ותו וגו' תכנס ד)6 ס)16 ע) )וקין נרו) 3ס שנע ס6נן כנס 6ם יוקץ מינריסס 0גר6ט וסחיגוךסרמכ"ס
 תגיף ד63 ג)16 ועוכר )נגיף 11Dh גלע נכסי ו6ש' תכנס סth~o 63 דחון f'p ולוקס וט' שף %7 16% שגל שכגוי מונח 30 ס6כ!ע3
 עני טליו למכור סכתוב טליו מגס למס 0ג"ו סי' כוף ו,0"ר כג") זס נתין )לוין סגי וחבנו כן ס") %מת וט"נ סר%ס לגיגווטגט
 )6 בסי' אקס וסמ:יף כנסוי oh1" כרו) טויסס תגיף )6 וסנני )וקם כגס ד6ס תו' תנוט )6 ס6חד גסרד'ס עגיג'ס סגי שסמיי סי'לקין
 סרמכ"ס גדנר' 7)6 וסו6 ס)16 עכר )htSD3 6 דכגניעט דם") מוכח ולחותכו )פוסק טמוכח ע) נרו) )מגיף ט63 ממסכ"ר וס"ס כ))נגס
 יגע 0מsru 6 30 ככסיס  קומן  תדין טיו לי  רשרוש  פ"נ  ר' גמ0:ס ש"ס מסרס דרכינו וגרניט 0"ז ונסוכל טט"ו ס"6 סכחירס 3'תכס'

 'נע סנוף ול") י סס) מעגין וימסו) סי' 6)6 פ10)ס סי6 מטן 6חה ג0נמס כנחנט מקורס 1כמ0"0 ססו3 מעמן ויפסוק ספ" 6יןרפסו)
 כשון וטוך תחותכו tsnibs סמוכת ע) כרו) )סגיף 0)6 0כ' יינו סו5י6 ומזם רכתו )ועת נוכרח וסוך סבנן מקרח ויחתוך 'גוו דסייגוויססו)
O:CD"60:ו6 סמקת ע) לעמד מ"1 לות תפ6"י ספין ועיי"פ דק6מר סמ6 תירת 61"0 תמף 7)6 1630 ע3 ושנר 1ר"3 ויפ30 יגע 0מ 
 )דכרי 61"0 סעע תסכרו) ק3ח יחתוך סמ6 יחיי0י:ן 6)6 ס)16 עכר )6 דנ)6"ט וינוו יפסו) סמ6 קטגור מסיר רכינו גדעתו)סמ0"כ
 1ד63 תס6"י בסי' טייחם )%ד וס"ט הנרע פוס) וכסנימס כגניעס דדוק6 )כ"ד וכסגימס 3גניעס פוס) התכרז) סס כמהגס מ"סרניגו
 )אפוקי ר") 1)חותכ1 )סוסנו סמזנמ ע3 3רו3 )סגיף ס)6 דמסכ"ר )סרם גראס דנר )חרס 0יל6תי מסג' 6ו)ס גוי וססני:וס סרע"כגניי
 נגרע ונחותכן )סוכלן מותר ה31ין כעודם מ60"כ )מזנח lplo~1 מככר 63נניס 6)6 6יגו נר,) ע3'סס תגיף 637 וס י6יסור ג'מ6לנ6

 ס:ע":ו וכמש"כ ססוקדסו )6מר חולין דעודן )מוכח 6גגיס ססוקוסו קוןס כין )חוק יכווין וסייגו פכ) ד"ס 6' מ"ע כטוכס סתו0'וכמש"כ
h"DS'(מוכח 6כגי )פורך וכחוחכן )סוסכן כרו) ע)יסס )סניף אסור חורין כעויס ססוקדסו קורס ד6ף רנימ ע,"6 סנ"0 נסס ס0"ו נסופח עס 
  פס רניגו  דו 61"0 נוית 6תסן חננם )6  גדכחיכ סכגין כשעת ג"6 סנלי3 מגסת כלעת w'h דס5י0ול 0ס סמ)"מ וכי' )מ,כח עיף0יס0)1
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