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 ל~בת מחיצה היקף דין
 שותפי~~~~

 ~ערב ~צ~יכין במבוי
~~~~~

 ~י~~~י
 לר~ה הסמוך גג דיני~~~ ~~~~~~

~~~
 החצירות עירבו לא אם

~~
 העי~ב נתינת מ~ום

~~~
 ~~חיצה קרויה מחיצה איזו

 שביתה לקנות בד~ך המחזיק~~ למבוי פתוח יהודי אינו חלון~~~

 ~~ ולחי ~~בוי דיני~~~
 ונתן ביתו במז~~ ~היה ~י~י~ יהודי אי~ו א~ שצדו מבוי~~

 ~~נדל ועשוי המפול~ ~בוי~~~
~~~

 במערבהעי~וב ~שכחו לאותן רשות בטול

 מבוי~~~
 לעיר עירובין דיני~~~ שנפר~

~י~
 עי~וב ~חולקדין

 בערב שחל בי~ט עירוב דיני~~~
~י~

 לרבים המערבדין

 ~י~~~י~~~~~~
 ~יןשבת

 בי~
 לערב ~ש~~~ות

~י~
 לדעתו אלא לערבשלא

~~~
~~~ ב~א שה~בה לחצר ~י~וב

 לדבר אלא ע~ת לערבשלא~~ו דינו מה עירב אם ספק

~~~
 יכולה אשה אם

מצוה עירוב ברכת דיני~~~ לער~

~~~
 ~עי~וב נתקלקל אם

~~~~
 בי~ט תחו~ין עירובי דין

~~~
 העירוב ~~קנין אופן באיזה

 ~~~~י~~~~~~
 לשבת סמוך ל~יותשחל

~~
 בעירוב שיתוף

 א~ם שיש'לכל א~ות ד'~~ו לעי~וב הדי~ות שיתופי~~~
~~~~~

~~~~ 
~~~~ 

~~~
 עליות בב' גזוזט~אות ג~

~~~
 חודש בראש מלאכה דין~י~~ ~כליו היחיד ש~יתת

~~~
 שעירב ב~~קום פתח נסתם

 אמה ~ל~ים ~~ודדין האיך~~~
 חודש בראש תע~ית דין~י~

~~~
 ~וס~ים שאינם בחצר הדב~ים

 ~~ודדין האיך~~~
~י~ התחומי~

 בר~ח ~~עודה להרבותמצוה
 חצירות ב' שבין ובאר בור~~~ו

~
 לנו~ בד~ךישב

 אם ידע ולא
~~

 רשאים הנשיםאם
 לקונ~

 בר~ח

~~~
 ב~

 עליות~
 לאו אם בתחום~וא זו כנגד

~~~
 חדשיכם ובראשי ~~יאת

~~~
 לזו זו הפתוחים חצירות

 ~ונה לו וחשכה שי~~בדרך~~י~~
~~~

 בר~ח והלל התפלה~ר

~~~
 ביניהם ובתים חצי~ות

~~
דין

 חרי~
 מים

 בי~
~~~ תחומי ~'

 חדש ב~אש הת~~הקריאת

~~
 רשות בטול

די~~~
 אינם ~ה~י~וה ~קעה

~~~
 בב~"מ וי~א י~עלה הזכרת

~~~
 רשותו המבטל

 ועב~
 והוציא

~~~יהודי~
 בשבת להיות שחל חודשראש

~~~
 מעכבת יהודי אינו דירת אם

~~
אם

 למעל~ תחומי~ י~
~~ו מי'

 וזמנ~ הלבנ~ ~~כ~
~~~

 בביתו יהודי האינו כשאין
 לתחום חוץ היוצא דין~~

~~~
 שני חדש כש~אש

 ימ~~
 האיך

~~~
 בשט~ותכותבין לד~ת שלא שיוצאמי~ו מעכב אינו אכסנאי יהודי אינו

 לילך הם~~יכולין מי~~~ בעי~וב ומומר צדוקי~~~
 חו~

 לתחום
~~~

 וק~יאת ~מועדים ~ביעת סדר
 בעירוב שותף דיני~~ו

 עירו~ הנח~~~
 וקניית

 ה~בית~
~פ~שיות



~ ~ ~ ~

 ~~"~ ~~ ~~~~~~ו~
~~~~~

~~~ ~~~~ 

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

 ~~~ו~ ~~~~~~~~
 ~~~.ו~ו

 ~ ~~~ ~~י~

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

~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י ~~~ ~~~י~~

 ~~~~י~ ~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י י~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~

~~
 לזר~ צריך וכו~ לאחרים שצריך מי אפי' ~~ ~~~'

 עצמו
 קי"ח ד' שבת במס' איתא ד~כי השבת. אתלכבד

 נותנין השבת את ה~ענג כל יו~י רבי משום יוחנן א"רע~א.
 רב מ~רים. בלא נחלהלו

 נח~~
 בר

 יצח~
 ניצול אף אמר

 ~בת המענג כל רב אמר י~ו~ה רב א~~ר מלכיות.מ~עבוד

נותני~
 נ~לה לו דנותנין ז~ל ~~רי~א וכתב טור. לבו. משאלות

 מ~ה הוא מצריםבלא
 כנג~

 מעות ~~פ~ר שהוא ~כשם מ~ה
 לו יתנו כן שבת לצורך שיעורבלא

 נחל~
 וכן שי~ור. בלא

 ניצול שאמרומה
 מ~~בו~

 שבת עול עליו שמ~בל ל~י ~~לכיות
 כ~י לבו ~~שאלות לו נותנין וכן מלכיות~ עול ממנו~~מעבירין

שיוכ~
 ב~י. שירצה עונג מכל חפצו למלא

 ו~~
 חייבות ~נשים

 שבת.בעונג
 פריש~

 סי'
 ומש''~ ר~~

 הוא שבת ועונג ש~.
 ו~~שקה ו~גים ביותר ש~~ן בשראכילת

 מבו~
 ב~ח. יין~ ושתיית

 יו"~. או' לקמןוע'ין

ב~וה'~ ~~~~~~
 עייל כד וז~ל ע~'ב ד~נ''ב פ~~י פ'

 ע~מא דבני פתורי כל ~ת~~ן מתס~ראן~בתח
 ואלף דמלכא היכלא ~ידאקרו

 אל~~~
 רבוין ~ור~וא

 ~~~~נ~
 קיימי

 על עילאה חיויתא ~האי פתורי אינוןעל
 אלי~

 ~רפים ארבע
 כתורא ~בכל וא~גח פתורי אינון כל וחמא אתר בההואעאל

 ובריך וקיימא ופתורא ~תורא לכל ליה מענגי ו~יךופתורא
 אי~ון וכל פתורא לההואליה

 אל~
 כל~ו רבויין ורבוא אלפין

 פתורא האי על ד~ריך היא ~רכה ומה אמן. וא~~ריפתחי
 פי כי וכו' ה' על תתענג אז יאות כ~קא ואתענגאדמתסדר

 ו~' ת~רא אז א~רי וכול~ו דבר.ה'
 י~נ~

 עלאה רוחא וכו'
 סעודתי. בכולהו אתענג ~תורא ההוא כד ~כותא~'לדא~רי

 קדמאי א'נון כל על ואמר ~סיים תליתאה בתראהבסעו~תא
 וכו' אורך כשחר יבקע אזואמר

 כבו~
 אינון ו~ל יאס~ך. ה~

 יבורך כן כי הנה ואמרי כתחי ~~רין בכל ~אחרנין נהוריןשבעין
 צריך השלחן רואין עליון ד~~לאכי כיון וע''כ עכ~ל. ה~ יראגבר
 ~לחן על ~ירות כ~~ח ב~וי~וגם ~בר עליו ל~ניח שלאלי~הר
 ואפי' יפה בעין להניחצריך

 ~ השלחן על יושב לבדו הוא א~

~~
~~~ 

 והא וכו' לאחרים שצריך מי אפי'
 דאמ~

 ~ה ר~ע
 היינו לבריות ~צטרך ואל~ חולש~תך

 אפש~ ב~ל~
לי~

 קי~ט בשבת דגר~ינן יכל~ו. כ~י לכבדו צריך ~י~ א~שר אבל
 ~הם במה~ הארצות שבכל עשיריםע''א

 ~וכי~
 השבת את ש~כב~ין במה

 לכבוד ועשאו מועט דבר אפי' רב אמר אשי בר חייא ר דא'והא
 בכ~א אפי' פפא וא~ר עונג הוישבת

 דהרסנ~
 אם יש ~לוקות דג' וכתב ~~~א הט~ז ~ביאו טור לו~דחוקה שהשע~ למי היינו

 כ~י במזונות לצמ~ם לו וראוי אמוד איש הואאם
 של~

 יהיה
 איש הוא ואם יכלתו. לפי ויכבד ~ן נאמר לא בשבת מ~מ~ני
 ו~יינו ~עונג חיוב בכלל הוא לאתרים וצריך משלו מעט לושיש
 אפי' שאמרוההיא

 מו~~ בדב~
 דהר~נא כ~א כגון שבת לכבוד

 ביותר לו ~חוקה ה~עה אם אבל סעו~ות בג' שחייבו~~ש
 בכלל אינו א~ הצ~קה על הכל ומוטל מ~לו כלום לו שאיןדהיינו
 שבתך עשה דר"ע והיי~ו סעודות בשני אלא חייב ~אין ~~נגחיוב

 או'~ ל~מן עיין ועוד יעו~ש. וכו'חול
 ~ ט''~

~~
~~~ 

 אח~ר היאך יאמר ואל וכו' ~מו לזרז צריך
 אם ~דרבח כיפרנ~תי

 יוסי~
 כ~~תני ~ו יוסיפו

 לו ~צובה א~ם של פרנ~תו כל חזואה ~רב~אי אחוהתחליפא
 ~ר''המר"ה

 חו~
 אם לת''ת בניו והוצאת ו~ו''ט שבת מהוצאת

 אומר ויו~ט שבת הוצאת גבי נ~י ואמרינן לו. יוסיפומוסיף
 כי י~אג אל הוא ש~ן וכיון ~ורע. ואני עלי לוו בניהקב~ה

נאמ~
 טור חובו. לו לפרוע חובו בעל הוא

~ 
~~

~~~~~~ 

 בשבת מו~ים הכל ~ה א~ ע''ב דס~ה ב~סחים
 לכ~~בעינן

 וקראת ד~תיב
 ~שב~

 משום פי~ עונג.

ד~ח~
 אחרינא ובקרא לכם תהיה עצרת כתיב קרא

 רבי ו~ושע ורבי אליעזר רבי ב~ ופליגי אלה~ך לה'עצרת כתי~
 כולו אוסבר ~יעז~

 פ~ ל~
 פי' לה' כולו או בו ולשמוח ולשתות לאכול

 ל~ם. חציו לה' וחציו חל~הו םבר יהושע ורבי ו~שנות~ללמו~
 מודו כ"ע דבשבתוקאמר

 דבעינ~
 ~ק"א מ"א והביאו טור. ~כ~.

 לכם הכל לעשות רוצה אם ~ב~בת~ שכתב כעו~ש ודלאו~ב
 זמן יב~ל שלא ובלבדעושה

 התפל~
 מבואר וכן יעו"ש.

 ע~ג ע' דףהכוו' בשע~
 די~

 תיקון ויש תפלה ע~י נעשה ~קון
 אכילהע~י נעש~

 ויעו"~
 טעם

 ~ ~~ו~

~~~~
 ב~קונ~

 ~קו~א ד"ה ע' תיקון
 וז~ל וכו' מיל~ דברי~

וכ~
 בגין ליה ומענג ליה ואוק'ר ~בת ~נטיר מ~ן

 קב'~ה הכי דקב~ה.יקרא
 יהי~

 בנייחא ~לע'לא ~תר ליה
טרח ~ל~

 ונח בי~
 ~מ~

 ~לגולי ~בכמה דטרח על~א דה~י ~רחא ~~כל
 מ~ום מצוה ~בשבת ושתיה דאכי~ה אע'ג ו~''מ עכ~~לועוב~ין
 ל~רן המגיד ~צוה וכמו הרבה יאכל שלא ליזהר צריך ~בתעו~ג
 במ~יד וכ~~~ש ויו~ט בשבתות אפי' וש~יה ב~כילה למעט~''ל

 ועי~ וכו' יח~ד ל~ם הכל שיעשה ורק יעו~ש כ~א פ'~~שרים
עו~

 ו' או' רצ"ח סי' לק~~ן
~ 

 ~~~~~ו~
 ר~~ הרמב~~

 דשבת ל'
 דכבו~

 מד"ס שבת ועונג
 בפ~א מדבריו נראה בשבת להתענות אבלהוא

 סי~ הטור ומ~ברי ו~רדב"~. הרשב~'א כמ~ש ~ה'~ת דאסורדשבועות
 על חובה דאין מש~~עתקנ~~ב

 האד~
 יין ולשתות ~שר לאכול

 ב~דיא~ וכ~ה דאסור.~ הוא אבל משום נמנע אםודו~א ב~ב~
 ~בתר~י

 יעו~~ש. ע'~ג סי' יעקב בית כהרב ~~לא ~ יעו~ש מ~שפ'
 אי סעודות ג' ולענין ג~. או'ער"ה

 הו~
 א~מכתא או מה"ת

 א' או' שם הא~~ר אבל מה''ת ד~וה משמע רצ~א סי'בלבוש
 כ''ח או' ק~~זוב~י'

 כת~
 יעו~ש. א~~~כתא וקרא מדרבנן דהוה

~ש~~
 א' או'

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~  

~~
~ ~ ~  צרי~ 

 עצ~ו להצר ~~ייב אינו אבל וכו~ עצמו ~רז
ו~אול

 ~~~~י ~~י'~~~י
 ~~~ ~~~~~ו~

 ~~יי~~~



~ ~  ~~ו~~~
~ ~ ~

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

~~~~
~~~~~

~~~ 
~~~~~ 

~~~~ 
 הג~ ~ ~~~~ ~~~~

 נוהגי~

 לעשות בבית ח~ה ש'עור כדי ללוש
 מה~

 לתמים
 מ~כת ריש ממרדכי ~סמך ויו"ט בשבת עליהםלבצוע

 ר"ה~
 יש . לשנות ואין וי~ט שבת מכבוד והוא

 מכו~ה ש~יה למן זכר ש~ת בליל פשטידא שקורין מולית''א לאכול נהגו מקומותשבמקצת שכתב~
 למעל~

 ולמטה

~מהרי~~~
 לחוש ראיתי ולא

 לז~~
~ 

 פ"ל הרמב"ם בשבת. במאכל ל~~בות כדי מאתריםל~אול
 א~ או' העו~ת וכ"כ בהגב~י. כנ~''ג והביאו ב~ד~~י וכ~'כב~י.
 דבר גם בי~ו איןדאם

 מוע~
 הפתת'ם על ~שאול מח'יב דלא

 ~ יעו"ש שבת כבודבשביל
~~~~~~ 

 ואהבה בשבת ירק ארותת טוב תתש"ג שי'בש"ח
 שלא השבת שיכבד וכבדתו ביתו. ובני אשתועם

 כאילו בשבת הכועס בזוהר וכתב ביתו. ובני אשתו עםיריב
 ות'יבין שבת אתקריאו ת''ח צו פ' בזוהר עוד דגיהנם. נוראאוקיד
 מאכל מיני בכל להולענגא

 ובלבושי~ ומשת~
 ~שבת כגוונא שפ'רין

 א''ר כוכבים. עובד אצ~ו ש~וא שבת מבזה כאילו ~"חוהמבזה
 ~ א'או'

~~
' ~ ~  תבשילין. משני יפתות ולא השבת. את לכבד 

 אם דה''ד ונראה סק"א. מ"א ע~ב~ דמ~ח בראשיתפ' זוה~
 אוכל כבר אם מ~''כ ~בשנים בשבת סגי א' התול בימותאוכל
 אם הדרך ע~ז וכן ג~ ולאכול בשבת להוסיף צריך ב' החולבימות
 ~' בחולאוכל

 יוסיף~
 תול של מאכלו יהא שלא כדי ד~ בשבת עוד

 צריך~ ובכלא וז~ל כ"א תי~ון התיקונים מל~ון~ וכ"נ בש~תכמאכלו
 נהמא דחולא ~יומא ~יכל רגיל הוה דאם תוספת בשבתלמעבד
 יעו~ש. וכו~ תעבוד ימים ששת הה~~ד בשרא בשבת יוסיףותמרא
 שבתות משאר תבשיל עוד להוסיף צריך בש~ת שח"לובר~ח

לכבו~
 טוב ויותר ויבא י~לה מלומר ישכת שלא ליה ואהני ר"ת

 ב' או' רו~ת הספר. עםאמר
~ 

~~~~

 ס~ודת אפי' סעודה דבכל
 מצו~

 לחס~ צריך
 ~~אכל מין

 או להיות הראויאחד
 ל~ני~

 בלי בשלתן פנוי מקום
 כ~בואר ~חרבן לזכור שם לתת הראויות הקערות מןקערה
 א'~א נ~י ואיסורא מותר ויו~ט שבת בסעודת תק"ס סי'בש~ע
 שפנו' ~יכר מ~ומואם

 משו~
 ~''ז או' ל''ד סי' ישראל נזר כך.

~ 

~~
 כת~ שב~ ~~~~~~~~

 שיאכל
 בכ~

 סעודות ~ג' סעודה

 סק~'א מ"א וה~יאו יעו~שדגי~
 וכת~

 דצ''ל

דכ~
 הכוו' בש~ר מיהו עכ~ל. רכ"ת סי' כמ~'ש טבעו ~פי ת~ד

 ע~ב בדף ממ"ש רק בשבת דגים לאכול שצריך בהדיה נזכרלא
 ז~'ל שהאר"י משמע רתש'ן עם ונונין שבת ליל של בפזמוןע"ג

 שבת בליל דגים אוכלהי~
 אמנ~

 בפ~"ח
 ש~

 כ"ב פ' י~'ח

כת~
 פקיתא עינו הדג כי בדגים ג' ס~ודה לעשות דיש בהדיא

 ה~ו~' משער משמע וא~כ יעו~ש' וכו' לז"א מא''א הארהואז
 כמו לתענוג רק ~וא הדגים אכילת שבת דבלילומ~~~ח

 בסעודת אבל פיר~תשאר שמוסיפי~
 מ~ח~

 צרי~
 לקבו~

 ס~ודתו
 לכבד לו שאפשר מי לנהוג יש וכן לתענוג רק הוא מיניםו~אר עליה~

 אכילת להקדים וישהשבת.
 דג~

 קודם
 לבש~

 סי' לעיל כמ~ש
 ~''ח או'זק"ן

 יעו"ש~

~~~~~~ 
 והדגים עני איש הוא

 ביוק~
 כ"א לק~ות יכול ואינו

 ש~ת ~בו~~ מועטדבר
 ו~וצ~

 מעט ממנו לאכול
 םעודת עליו לקבוע והשאר לתענוג שבתבליל

 מנ~~
 בליל ל~ניו הדגים כל להנית יש ז"ל האר~ימא~רי' לקיים

 יניח לא אבל מ~חה לס~ודת הנש~ר יצניע ואח"כ מעטממנו לאכ~ שב~

 כבוד אין כי בלילה מק לאכול שצריך מה השלתן על מועטדבר
להנית

 דב~
 מועט

~ 
 ~ו' לעיל כמ"ש י~ה בעין כ"א השל~ן
 ~ יעו"שב'

~~~~~~ 
 מיקרין העכו''ם

 שע~
 ~היהודים שרואין ל~י ~דגים

 וראיה דגים~ יקנו שלא לתקן נכון ~בת לכבודקונ~ם
 ה~ר~ח וכ~פ ס~"א. מ''א כ~ת. סי' צ~'צ דכריתות. ס~''אממשנה
 בהגה~ט. י~א ~~'ו. ס"ק איסורבמנ~גי

 וכת~
 ליו"ד הלל בית

 משליש יותר נתיקר אם דדו~א רי~ת~'~
 ש~'~

 כמו ~מקידם
 אין שליש או משליש בפ~ות אבל שליש עד ~~צוהבהידור
~עשות

 ת~נ~
 א' או' הא~ר אמנם יעו''ש. לקנות ו~~תוייבים

 דאינם עניים דאיכא משום ל~~ק דא'ן וכתבו עליו ת~קווהתו"ש
 ונראה יעו"ש. ביוקר לק~ותיכולין

 ראות אחר הולכין דבז~
ע'ני

 הדיי~
 השעה וכפי המקום וכפי

~ 

 ~~~~ג~
 הסותרים מחמת ולא עצמם מתמת הדגים נתייקרו
 אריה גור לקנות~ שלא תקנה לעשות איןאז

 ז' סי'יהודה
~ 

~~~~~~ 

 ב'ותר השער מ~ק~ים דגים מוכרי ~העכו"ם ש~או
 יקנה ~לא בחרם ה~כ~ה רובם עשו זהובשביל

 מהם לקנות אסור יהודי שוםמהם
 ג~

 וגם א~~צעי. עכו"ם ע"י
 במ~נה לו נתנואם

 אסו~
 בית כמכר. דמתנה

 יהוד~
 סי~ תי"ד

 הער"ה אסור במתנה נתנו אם דגם ~~~ש אמנם יעו''ש.ל~ב
 דליתא וכתב עליו חלק ג~או'

 דכיו~
 התקנה דעיקר

 הי~
 משום

יוק~
 כן אמרו אא''כ זה לענין קנין בכלל אינו מתנה השער
 םי' שלום שאילת ~שו~ת וכ"כ יעו~'~.בפ'~וש

 ע~ז~

 ~~~~~~ו~
 מקודם דגים לו דיש דמי

 התק~
 לאכלם ~תר

 ב~' כמשמע ודלא בפי' בתקנה שהתנו לאאם
 שם. הללב'ת

 דה~
 וזה יקרות משום ~תקנה כוונת

 כב~
 לו. יש

 שם.א~'ר
 ע~"~

 מהתקנה ידע ולא אחרת בעיר ~~יה מי וכן שם.
 כר"ש לאכלם. מותר לביתו עמו והביא ש~ת לככוד דגים שםוקנה

~ 

~~~
 דחו~~ שהשע~ ~~~~~~

 י~ד מ~ן לו שיש מי ה~נו וכו' לו
 לא~ולס~ודות

 כ~
 י~~ות

 השבו~
 סעו~ות ב' יום בכל

 הצדק~ ~~ן יטוללא
 בפי' וברמב"ם ג' סעודה לאכול

 בשבת. ג' סעודה ויאכל כלום במ"ש יאכל~לא כת~ המשנ~
 לו אין א~ ו~"~~

 יטול לא ס~ודות ב'אלא
 מ~

 סק"ב. מ"א ג' ס~ודה לאכול הצדקה
 דיקדים לרמב~ם ס"ל בזה ס~ודות ."ד לו ביש דדוקאור"ל
ס~ודת

 לאוכל~ מ~
 סעודת ~' מצות לקיים כדי שבת ביום לערב

 שבת ליום ס~ודות ב' רק לו באין א~לבשבת
 בז~

 הרמב"ם גם
 יטול ולא סעודות ב' כ~א אוכל דאינומו~ה

 מ~
 לאכול הצ~קה

 יהיה~לו שבמו"ש כגון ומיירי ב' או' א~א וכ~כ ג'סעודה
 הצדקה מן ליקח י~טרך ולא וכה~ג לו שיתנו כגוןלאכול מ~
 ויהיה בשבת שיקחנו ~~וטב הצדקה מן ליקח יצטרך במו"שאם אב~

 ס.' ביו~ד ועיין סק"ב. לב"ש במו"ש. יאכל ולא ס~ודות ג'לו
 כלום משלו לו שאין דמי ודע א' סעי' ורנ"ור~~ג

 ר~ן סי' בי~ד כמ~ש בש~ת סעו~ות ג' הגבאי לו ליתןצ~יך ~~~צד~~ ולוק~
 ה~~ז. על ~~~'ש וע~.'ש א' או' תו"ש וכ~כ יעו"ש. ד'סעי'

טוב ~מ''~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ל~ל ונכון~וב
 לז~~ אד~

 לו~ להכין עצמו
 סעוד~ ג~

 ~ביעית
 שמצות~ מפני מ~שלליל

 בס~ד ~מקומו כמ~ש ~דולה
~ 

~~~~
~~~~ 

 ב~בית
 ל~ור~

 מצוה. סעודת או שבת~ ס~ודת
 מפ~שין יש הירושלמי. בשם שם~ מ~

 ~וי~
 או מעכו~ם

 ברב~~ מפרשין ויש ה~ר. ד~ך~יש~אל
 אפי' מפרשין ויש ד~בנן.

 עיין ~צוצה.ב~יבית
 מחב"~

 שומר וע"כ ב~~. שהאריך ו' או'
 מ~ה י~חק~פשו~

 לה~י~ ואי~
 התר. דרך מישראל או מעכו''ם אלא

 שכר לפרוע עליו ישואם
 שכי~

 שלא שבת לעונג ~ודם הוא

לעבו~
 אפשר אם רק אלא ועשה לאוין כמה על

 שנותן שלאח~
 לו שילוה ממנו יב~שלו

 ~~~ ~~ ~~~ ~~י~ ~~ ~

~~~~~ 
 לו של~ו

 ~ד~
 בשבת לאוכלו מאכל

 אסו~
 לאוכלו

 בשבת ל~כול לו שלחו ואם תתס"ו.~ סו' ס"חבחול.
 יוכל לא מק~ידים בחול אוכלו ש~ם יודע א~ לו צריך היהולא

לאוכל~
 הוא ~ואם הבאה לשבת מצניעו אלא בחול

 תתס"ז סי' ס~ח ל~בוד. יהא שלא בחול~ יאכל להצניעיכול שאינ~ דב~
~ 

~~~
 בע~ש יכבסו שלא כ~מר ~שבת. כבוד מ~ני ~~~

 או' המחב"ר וכ~כ סק''ג. מ"א שבת. ~כבודפנוים שיה~
 בשם~'

 כמ~
 לצרכי כולו ~"ש שיניחו כדי הוא דהטעם פו'

 מע"ש חוץ ~שבוע אחד ביום לכבס נהגו וכן וכתב שבת.~נת
 יכבס ה' ביום דדוקא שתפס כ''א תיקון אליהו ידי כהרבו~לא
 אם ומ"מ יעו"ש. קודםולא~

 אפש~
 יותר

 ט~
 ה' ביום לכבס

 ד~ ביוםאו
 דמיו~ משו~

 שבת מכלל הוא ואילך ד~
 הבא~

 כמ"ש
 משבת הנפש ~הארת מקבלין ד' דביום ו' או' קל~ב סי'לעיל
 ה' וביוםה~אה

 מ~בלי~
 ו' וביום ה~וח הא~ת

 הא~~
 הנשמה

 לכבס טוב הבאה שבת הארת מקבלין שבהם ~ן וא~כי~~ש.
 שמקבלין בימים לשבת מכין שיהא כדי הבאה שבת בגדיבהם
 מקדימים בגדים כיבוס לענין דדוקא ודע שבת. הארתבהם
 לענין אבל וד' ה'ליום

 סעו~
 בע'~ש דוקא לה~ין צריך שבת

 ~ יעו~~ש ר~ן סי' ~לקמןוכמ~ש

~~
 השבת. כבוד מפני ~~~

 וא~
 כיבסו ולא אונס שם היה

 ד' או' מט~י בע''ש. לכבס מותרין~בה
~ 

~~~~~~~~ 

 לכבס ירצו ~אם אלא היתה לא
 יכב~

 ביום
 ופשוט שם. אליהו ידי יכבסו. שעכ'פ ולאה'

דכל
 שי~

 לו
 בגדי~

 וכן שבוע בכל לכבס א~צ ונקיים מכובםים
נהגו.

 מחב"~
 ח' או'

~ 

~~~~~ 
 חל~ שיעו~ כדי ללוש נוהגין הגה.

 ל~ה ו~איה וכו'
 רמ'א מדברי מ~ח ומ~מ פת. ~אפתה סבורים שי~יו התנורמסקת הי~~ ע"ש כל חנינא ~דרבי דביתהו ד~'דמתענ'ת

 בשבת החלות לאכול צריך וא"כ כ~ר פת לאכול שצריך~הטעם
 בעש~ק דאופין משמע ד~~ענית ור"ל סק'~ד. מ''א אחר. ~תו~א

~~
 לאכול כדי גם משמע רמ~א מדברי אבל שבת כבוד מ~ום

 ד' או' א' כלל ח"א כתב ולכן כשר.פת
 הנוהגי~ ולכ~

 פת לאכול
 יש ~~מ ~ול גוי של~לטר

 לי~ה~
 יאכל שב~בת

 ד~ק~
 פת

 וכ~כיש~~ל.
 ~יצו~

 ועיין ו' או' 'ב ע םי' ש~ע
 לקמ~

 שכ~ה סי'
 בס"ד לשם ובד~ינו ~'סעי~

~ 

~~~~~~ 
 מצות לקים כדי וגם וכו' חלה שי~ור כדי בהגה.

 לפי~~בד~חל~
 בי~ושלמי כדא~תא ~ולם של חלתו

 בשם ע''א ל"ב בשבת ~~ל רש''י וכ"כ ש~. מ~א פ"בדשבת
 כמ"ש עולם של חלתו שאבדה לפי ור~ל יעו''ש. ~בהבראשית
~לכך

 צריכ~
 ה~גם אותו לתקן בע''ש חלה ~פריש האשה

~ 

~~~~~~ 
 שב~ה"~ אע~"י כי

 נשרפת החלה
 עכ~~

 ראוי אין~
 להפ~יש ~קילין דברי ~ל ל~מוך~

 כ~
 שהוא

 אב~

~~~
~~~~ 

~~~

צריך
 ל~פ~יש~ ליז~~

 אחד ה~וד ~''פ האמ~י כשיעו~ה
 סי~ יו"ד ב~~ע ו~יין הסוד~ וי~ו~ש לך שלח פ' שה~מ.חלקים. ממ~~

 מ~ דאף ונ~אה ודו"ק. הסי' שבסוף שם ובהגה א' סעי~שכ"ב
 הפחות לכל המקילין ~לשסומך

 כ~האי~
 ל~קח רוצה

 לקיים כדימאשתו ~שו~
 מ"~

 כד~ ממ"ח אחד להפריש יש החלה של
 וגם ~~ל. הא~''י שכתב הסוד ע''פ בשלימות המצוהלקיים

 נוראים בימים כגון ימים באי~ה לפחות כן לעשות להיש האש~
 ל~ייםכדי וכדומ~

 המצו~
 בשלימות
~ 

~~~~~ 
 לי~הר צר~ך

 מאד רכה העיסה עושין כאש~
 ~ אות עורכין הלוח עלאותה וכשעו~כי~

 כדי קמח מעט עם
 העיסהתתדבק של~

 בלו~
 החלה כשמפריש לכוון צריך ובידים

 החלה יפריש שלא טוב שיותר באופן האומר~ פ' קידו~יןבמס' ~לה"~ הר"ן וכמ"ש בעיסה הנדבק ההוא הקמח על גםדעתו שתהי~
 כ"א החלה ישרוף ואח''כ הלוח על הלחם שי~וךעד

 שם שה~מ ה~~~ח. אל מוע'לה אינה ושר~המקודם ~פריש~
~ 

~~~~~ 
 מוח~ק שאינו מי של פת כשאוכל לי~הר טוב

 בפת ובפרט שיאכלנו קודם תלה ממנושיפריש בכשרו~
 שם שה"מ חלה להפריש ~היר~ן אינם פעמיםשרוב פלט~

~ 

~~~~~ 
 הבאה פת לצו~ך עיםה כשעושין לי~הר צ~יך

 ואגו~ים מדבש אותם וממלאין כיסין כעיןשהס בכס~י~
 לביבות מיני או בדבש צפיחית העיסה מן כשעושיןוכן וכיוצ~
 שס. שה"מ תבשיל~ כע'ן ~כה ולא קשה היתהבלילתן שתחל~ לפי ~לה מהם להפ~יש צ~יך ב~ה כיוצא כל וכןבמים ה~תב~לו~
 אם וע"כ ב~ה פלוגתא שיש שם ובש''כ שכ~ט ~י~ ביו''דעיין ומיה~
 מאותה ולהוציא אצלה ~ו להניח יש ~אח~ת עי~הלו י~
ולכוין העיס~

 לפטו~
 מ~ו להפ~יש יש אחרת לו אין ואם ~ה את

בלא ~ל~
 ב~כ~

 מצות לקיים בא הרנ~ יאמר שיפריש קודם ~ק
 ~וה שו~ש את לתקן העיסה מןחלה הפ~ש~

~ 
 ויה~ עליון~ במקום

 ואח~כ חלה ויפ~יש וכו'נועם
 ~ו הרי יאמ~

 חל~
 תרומה
~ 

~~~~~ 
 בשם העו"ת וכתב וכו' לחמים מהם לעשות בהגה.
ס'

 הכו~
 א~ת החלות ~לעשות דיש

 ואמצעיתקטנה ואח~ גדול~
 ובלי~

 על שבת וביום האמצעית על יבצע שבת
 על ג' ובסעודההגדולה

 ה~טנ~
 אמנם עכ"ל

 ב~ע~
 שהוא הכוו'

 מ~ ראיתי לא וע~כ כלום מ~ה ~כר לא ~~'ל האר~ימדברי
שנ~הר

 ~ ב~~

~~~~~ 
 והוא ב~גה.

 מכבו~
 שמא~ על עליו אמרו ויו''ט. ~בת

ה~קן
 כ~

 נא~~ בהמה מצא שבת לכבוד אוכל היה יוס
 את מניח הי~~נה נא~ אחרת ~~צא לש~ת ~ואומר

 לו היתה אחרת מדה ה~קן הלל אבל הראשונה~ אתואוכל הש~~
 הכ~ נמי תניא יו~' יום ה' ברוך שנאמר שמים לשםמ~שיו ש~

 לשבתיך שביך מחד אומריםב"ש
 אומ~י~ וב"~

 ~בי~~ יום' יום ב~~ה
ט'~~

 ~~בואר הרמב~ן דמדברי הב~ח וכתב טור. ע'~א.
 אבל ~ללכבית דהלכ~

 הא~~
 בהלל ~יתה אחרת דמדה אע''ג כתב

 שמאי דמדת הלל מודהאפ~ה ה~~~
 במעשה ~כ''מ טפי~ עדיפ~

 קי~ט ~שבתקצב דההו~
 ע''א~

 אמ~ת~ שמ~א~י נאה בהמה וכל שאמר
 לכבוד~ו

 שב~
 והביאו עכ"ל~ עיקר וכן וכו'

 ~~. ~י~ בסיף ה~''~
 סי' מ~א י~ד. ~' ב~~ישהוכ''כ

 ר"~
 במ"מ מיהו

 כשמא~ הלכה תמיד מ~ויים ~שאינם חדשים וכ~ים ~איםחפצים בי~ מחל~
 א''~ שם~ פרישה והביאו כב''ה. הלכה במאכליםאבל

 ט' או'
 יש ~ע~ש בטוב נמצא שאינו דבר ב~אכלים דגםונראה

 וכמ''שמקודם לה~~ינ~
 לקמ~

מצות בס''ד~ ~~ן סי'
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 שישביח ממה חלק ליקח העובד הוא אריס ~פירוש ~~~~~~~' ~~~~

 ~~~~~ ~~~לבעליו~
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 ויש לרביע או לשליש רק הכותי לקחה שלא ואע"פ הגה ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 סי' וב"י פ"ז מיימוני בשם ~ב"י עובד~ דנפשיה אדעתא דכותי שרי בשבת עובד שהכותי במה הנאה~שראל

~~~~
 ישעיהו דאתא ~עד לה ג~ירי ג~א ~בת ~ונג

ואסמ~
 וכו' עונג לשבת וקראת דכתיב אקרא

 על ומצוה הגוף בהנאת עונג יש כך באכילה עונג שישוכשם
 דכתב עונג נקראת היא שגם גופו ~בהנאת א"ע לענגהאדם
 יראים ס' מהתענג. הארץ על הצג רגלה כף נסתה לאאשר
 יחף ילך שלא ליזהר שיש משמע וכתב הב"ח והביאו צ"ט.סי'

 לשם ובדברינו בהגה ו~ סעי' ב' סי' לעיל עיין ומיהובשבת.
 ילך לא בחול אפי' כתוב ~ם כ"גאו'

 יח~
 וי"ל יעו~'ש'

 עונג משום ג~כ דעובר נוסף ~א'סורי~ דכא~
 ~ שב~

~~
 שרי דמדינא פי' וכו' מרחץ אדם ישכיר לא ~~ ~~~~

 שנקרא~ מפנישאסור
 לי~ים לעכו~ם להשכירם אבל שמו על

 כשכר דהוי מדינא אסור וכך כך ויום יום כל העכו'ם לו~שיתן
 פשוט ודבר ב~ או' א"ר ס~"א. מ"אשבת~

 ה~
 משכיר שאם

 מלאכה עביד ולא וציית~~ בשבת מלאכה יעשה שלא מנת עללגוי
 ש' או' שבת ה~ זכ''ל צ''ז. סי' ב''ד ~ותר.בשבת

~ 

~~
 שנקרא מפני ~~~

 ע~
 נראה לתחום בחוץ ולפ'ז וכו~ שמו

 שם. ~א''ר א' סעי~ רמ~'ד סי~ כדלקמן לכ"ע~שרי

ומ~
 שם הא''ר עליו כתב לה~מיר יש דלהראב''ד העו'ש

 המט~י הסכים וכן יעו~ש. שר~ הכא להראב~ד גם אלאדליתא
 ד רמ בסי~ מ'ש על שסמך אלא הש~ע דעת דכ~ה וכתב א'~ו'

 או' א'א וכ~כיע~ש.
 בו י~~ לא אם אבל וכו~ שמו על שנקרא מפני~~~~~~ א~~

 שמו נקראולא
 על~

 קנאו מעכ~ם ~לא מע~ם

ולעכ~כ~
 וכ.פ הגאונ~~. תשו' בשם ב~י אי~ור~ בו אין השכירו

 או' א"ר סק"ג.~~א
~ 

 ג' כלל ח"א טו. א~ ר~ז ~' א~ א~א

 י"ג.א~
 ועי~

 או~ לקמן
 כ~~

~~~~~~~~~~~~~ 
 אפי~ ~מו על נקרא בנאו הישראל דא~~ מז~
 בש~ בב"י ממ~ש אבל בו י~בשלא

 ~גאו~ם

שנקרא~
 הוא ~שב לעצמו שבנה בישראל א~א א~ו שמו ~~ל

 א~ או' נה.ש ישב. בעינן בבנה ~א~י~ משמע וכו~ בהםבעצמו
 בתשובתוכ~כ

 פ.ת והביאו ו' ~~' נ~ש משיב~~
~ 

~~
 מרחץ ~ס~~~ ~~~~~~

 וכו~~~~תו~
 ושכרו מרובה שהוצאותיו

 בש~ ~"ימועט'
 ג~ או~ א~ר ~~ש. הר~ן.

~~ם ו~ א~ ר~
 ~שכ~

 לעכ~ם שבמרחץ ~רה גם
 ד~ וה~

 חשש ~כא שם
מראית

~~~ 
 א~ א.ח רצ~ב. ~~~ ~א~~ן ו~רי.

 ~ א~
~~

 ש~ה אבל ~~~~~
 דהש~~ ד~ וכ~ מות~

 בש~ה ה~יר ~א

אלא
 בש~~

 שוכר שהעכ~ם שכ~ותבתורת או אופנים
 או קטרח דבנפשיה לעצמו הר~ח כל ו~טלה~דה

 לישראל שיש שאעפ~ ולרביע ולשליש למחצה שהואאריסות בתור~
הנא~

 מ~מ בשבת העכ~ם כש~ובד בשדה לו המגיע בחלק
 ומותר ד.דיה אדעתא דעביד מי~רי בשדה חלק לעכו~םשיש כי~
 לאריסותא. ק~מא דשדה כ~ן ה~~ן מראית מפני בין הדיןמן ב~

 בדבר לע~ו"ם ש~שכירה דה~נו בקבל~ת שהוא ג~ באופןאבל
 או לשנהי~ע

 לחוד~
 כדי

 על~ שיקב~
 המלאכה כל ה~כ~כ

 הר~ח כל יטול והישראל קרקע לעבודתהצריכה
 דמן אע~~

 אסור מ~מ קעביד ~דנפשיה דעכו"ם טעמא ש~ך ד~"נמותר הד~
 מראיתמשום

 ה~~~
 יבואו הר~ח כל יטול שהישראל שרוא.ן דכ~ן

לחשוב
 שה~~כו"כ~

 שכיר הוא
 והוי ~ו~

 שלוח~
 דלא ישראל של

 שאם הוא כן כשהאמת אלא ק~מא לאריסותא דארעאלומר שיי~
יחקרו

 הדב~
 שכן ימצאו

 הו~

 אם אפ~ בקבל~ת משא"כ האמת
 האמת ל~םיתברר

 ~הו~
 כשכיר לא~שי להו מיחזי ~~בל~ת

 כ~ן ולכך~ם
 שא~

 איםור
 ז~

 מן
 הד~

 מראית מ~ני אלא
לא הע~

 נא~~
 ח~ץ הוא אם

 כמ"~ לתחו~
 א~ סע~ רמ.ד ש~ לקמן

 ~ ח' א~ ר"ז א. סק הט~ז וכ"כ א' א~ מט"ייעו~ש.

~~
 שדהאבל ~~~~~~

 וכ~ מות~
 באריסו בין בשכירות ב.ן ר~ל

~ 
דבמקו~

 אסור האםור
 גכ~

 המותר ובמקום שכירות
 לשליש רק לקחה שלא ואעפ~י ההגה וכמ~ש אריסות גםמותר

 ב~ או~ מט~יוכ~
~ 

~~
 שדה אבל ~~~~~~

 מות~
 התחום~ בתוך אפ~ פ~ וכו'

נ~.ת.
 א.~

 אבל לארץ בחוצה דוקא ומיירי ה~ או~
 אסו~ הכי בלאוב~~

 להשכ.ר
 לה~~

 ~א. קנ סי~ ב~~ד ~כ~~ש שדות
עוות

 ~ם~

~~
~~~~~~ 

 י~ב א~ הת~ש כתב עו~ד. הואולעצ~ו
הענו שוכ~ דא~~

~~ 
 שכר לו ק~ב ולא לשנה ות בקבל

 לו יתןכמה קבו~
 דג~ קצץ מקרי ז~ ד~~

 קעביד דנ~שיה אדעתא
 או' הפתה"ד ~~בליעו"ש וכ~

~ 
 חלק

 על~
 רא~ת כמה והביא

 יעו"ש שבת ל~ביאסור דז~

~~
 לוקחין א~ חילווק ואיץ וכו~ כמרחץ דינוותנור ~~~~~~

 ~~ו ~~ריחיכ~ ~~ן וק~~ח ~~~~נור~~ן פ~~
 לוקחין ~~~~

 ~ יעו~ש בב~י ~"ל מרן דעת הוא~ן ~~נ~~~

~~~~~~
 כ~~רחץ דינו ותנור

 וכ~
 מנהגם לפי הי~ו

הזמנים באות~~
 ~חב~

 בפוע~ים בריחים נוהגים הם אם
בשכירות ובתנו~

 יתהפ~
 המגיד הרב וכמ~ש ב' סעי' ו~מוכח הדין

 וז"ל~מפ' בש~
 שאי~

 ל~י אלא הדברים בדין ~לוי זה דין
 ~לא במרחץ דרכ~וכן שאיוי ~ויש פורני להשכיר שדרכןיש המקומו~
 שדב~~

 ~~י~~ו~~~~~~
 ~.~ו~~~~~~
ו~~ו~'

~~~~~~ 
 ~י~~~ ו~~~~~

 ו~~~~~~~~~~.~

חכמים



~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

'~~ 
~~~ 

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

 בשם~מ~ה
 ~ סה"ת~

~~ 
'~~~ 

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

~~~~
~~~ 

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

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

~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
 ישראל של התנור או המרתץ אין אם האםור במ~ום ואפי'הגה ~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~

 ר~
 שרי לכותי והשכירה וחזר מכותי שכרם

 בשם ~א~ז עליו ~~רא הישראל שם~אין
 גאונים~

 אם וכן
 מרח~ י~

 רוחצין ואין ~דירה בבית
 במרח~

 או~ו רק
~ב~~תו

 ~שם ~~ ~ר~ כ~~~ ~~~ר~ ~~ד~~ ~~
 ר~~~ מ~רי'~

~~~~~ 

 ~~כירו ~בר ו~ם
 ב~ק~~

 ה~~~ר
 בשם ~ב~י מותר ששכרו~ י~'~

 הגאונים~
 ~מרדכי שאסור וי~א

 דשבת~ פ~~~
 ~ימן ~וף ~וע"ל עיקר וכן

 רמ~ה~~~
~ו~~

 ג' או' מט"י עכ~ל. ~רצם מנהג לפי בהווהחכמים
~ 

~~~
~~~ 

 פו~ק אבל וכו' כמרחץ די~ו ותנור
 מות~

 להשכיר
 ולא ישראל שם על נקרא מרחץ דדו~אלעכו"ם

 או' א"ח ק"ו ס'' ר~נטי פ~~יפונדק
 א'~

~~~
 ~שכירם אם תנור או מרחץ א~י~ ~~ ~~~'

 שנ~
 אחר

שנ~
 ו~ו~

 שהתנ~ ו~ו~
 בו יעשה ~~ח בתח~ה עמו

 ט~~ז ה~ או' פרישה ל~וש ויו"~. בשבתמלאכה
 ש~~~

 מט"י ב~
 להשכיר מותר אז הדבר שנתפרסם שנים הג~ וכשיעברו ד'או~
 מותר הדבר שנתפרסם שאחר ור'~ל שם~ מט"י לשבת.גם

 ~נים בהבלעה החול עםה~בת להשכי~
 וח~שי~

 ~שבת להשכיר אבל
 ט~~ז או~ ל~מן ועיין שס הט"ז וכמ''ש אסור גווני ~כללחוד

~ 

~~~
~~~ 

 ~~ירם אם
 שנ~

 ב''י כתב ועוד וכו' ש~ה ~אחר
 מ~ובות ל~נים ש~שכירו מ~רי"א בשם א~~פי'

 לכל שהשכירו שכיון שנים ~~ או ~ג~ ~כלומר
 כ~

 למכ~ ד~~י שנים
ואי~

 ו~ו ~לא ליה~
 ל~~ית~ ליכ~

 עכ''ל. העין למראית
 וכ''~

 ב~ח
 הש"ע דברי ~~~ המט"י פי'וכן

 ד~
 בבת ~שכירו אם מיבעיא

 לא אפי~ אלא שרי דודאי לד' או לג~ ~יינו מרובות לשניםאחת
 אלא~~שכירו

 לשנ~
 ד~חלוקה וכתב הפרסום מכח מותר שנה א~ר

 להשכיר מיד מותרא'
 שב~

 החול עם

 כיו~
 משא"כ ~לא לי~ דאי~

 לבד לחול להשכ'ר שצריך ב'~חלו~ה
~ 

 מי~ו יעו~'~. ~יתפרסם
 ה~~"ל~

 ~ת~
 בש~ע כתבו לא וע"כ מהרי'~א פי' ל~ב"י ס"ל דלא

 ~נתפר~ם רואות דעינינו היכא נראה וע''כיעו"ש.
 הדב~

 בשכרו
 לא א~ אבל להקל יש קלא ו~צא אחת בבת שנים לג'לעכו"ם
 ויו~ט בשבת בו יתע~ק שלא העכו"ם עם להתנות יש ~לאיצא

~~
 ~~~~ם

~~~ ~ ~
 מ~כיר לבדו שהוא בין~ליחיד ר"ל וכ~ מנהג אם וכן ~~~ ~~~

 שכך אלא ~תפר~ם לא אפי' בין ~י~כונתפרסם
 אינו האי~ור דט~ם כיון ענין בכל מותר המקום אותו אנשי~הגו
 באו~ן שי~יה כל החשד מ~ני אלא הדין~ן

 שיסתל~
 בין החשד

 דינו וחזר מותר ה~~קום מנ~ג מצד בין המשכיר ~רסום~~צד
 בשכירות אלה דפרסום ~ו דמנהג זה ~י~ר מ~ני לאכשדה.ומי~ו להיו~

 כ~~ץ ארי~ותאו
 אב~ ותנו~

 סי~ דלקמן ושדה דבית בקבלנות
 המקום אנשי שנ~גו ואע~'~י ה~~~ום ~תוך לעולם ~~וריןרמ~ד
שלא

 לשכו~
 מהני לא ב~בלנות רגילים אלא יום ליום פועלים

 כל דבקבלנותכיון
 הריוח~הו~

 בשכירות קבלנות להו מיחלף לישראל
 וכ"כ יום~ כשכיר לאינשי להו מיחזי דב~בלנות ועוד~~ועלים.
 העולה ~כלל ~ד~~ה ס~~ב~~~ז

 דב~בלנ~
 במפורסם אפי' אסור

 ה~~ או~ מט"יי~ו'~ש

~ו~
 ו~ם ~~~

 ~נה~
 העי~ אנשי רוב ואם וכו~ המ~ום

~ דרכם
 ~שנה להשכיר לישראל שרי אי ליום בכו~ך להשכיר

 פת~"ד עיין שבת שכר שנוטל ~יאמרו הרואום מפני לחדשאו
 ונוט~ ~~~ ש~אריך מה ו'~ו'

 יש וע''כ יעו"~. לאסור ד~ו

 אשר עד ויו~ט משבת חוץ יתנה א''כ אלא להתיר~ ואיןל~חמיר
יתפרסם

 הדב~
 יעו"ש י''ב או' לעיל וכמ"ש

~ 

~~~
~~~ 

 משכירם אם דו~א והיינו וכו' ל~~כירם ~~~ותר
 ~חוכר ושיטול ידוע בדבר לחדשים או לשנהלאחד

 היה אם ממנו~אבל שיבא ~ריוחכל
 משכי~

 לי~ח אסור לימים
 ח' או~ פרישא אסור. שכרו ל~ח ואם טור. ויו"ט. שבת~כר

 כ"ה או' לק~~ןועיין
~ 

 ~~~~~ו~~

 בחול יום בכל~ הד~'ם צדין שהעכו"ם שנוהגים
 וישראלובשבת

~~ 
 הדגים מחיר העכו''ם עם

 שהוא יו~עים ~הכל שרי ובשבת בחול ~צד הוא ו~עכו"םבשותפות מהמ~
 ב' או' רו'~ח מישראל~ היא שהרשת ואפי'באריסות

~ 

~~~~~~ 

 כל מהמלך ישראל ~נה
 צי~

 והשכיר הדגים
 לחודש 'ך כו בקבלנותעכו"ם

 שיתעם~
 במלאכת

 הוא אם אז לישראל הריוח וכלהצידה
 חו~

 לתחו~
 להתעסק ~מותר

 בשבת~~ אףהעכו''ם
 א~~

 התחום בתוך הוא אם
 א~ו~

 ל~תעסק
 כמ~ש ו~~טבשבת

 ~~~לא~
 ו'אבלאם~נ~ר~~מכסשלהד~ם

 או ~דגים מכס כו"ך נותן דגים כו~ך ש~וד מי כל דה~נומה~לך
 נכלל זהמעות

 במ~~
 ס~~' רמ"ד סי' לקמן

 יעו"ש' ~
עודלקמןס~רמ~דא~~~ן~ ועי~

~~~~~~~~~ 
מותר

 להשכיר~
 וכו'

 וא~
 להשכי~~ ש~ותר במקום

לג~
 מרח~

 אלא בע"ש לו ישכירם לא וכירים תנור
 רמ~ו רס"י כמ"ש לכן~ודם

 ~ י~ד או' ~~ז הטע~~ ויעו"~

~~~~~~~ 
בהגה

 ר~
 שכרם

 וה"~ וכ~מעכו~~~
 קנאם אם

 ולאמעכו~ם
ב~ יש~

 שמו נקרא ולא ישראל
 ~~~~ירםמותר על~

 ~מ"~
 וכ~~ ~~~ו~~ ת~~ ב~~~ ב~י

 מ~
 האחר~ים דעת וכ~ה ~ א~ המט"י וכ~כ ס~~ב' הט~ז דעת~~נ ~~~~ ~

 נקט לרבותא י ה~ט שם כ~ שכרם הגה דנקט והא ג' או' ~עילכמ"ש
 ~ ישב דאם חדשים בעצמ~קצת בה ישב שלא ~עינן ~לו שאינהדאע~"י

בה
 קצ~

 מיהו יע~ש' כשלו חסובה ~דשים
 כתב ז~ א~ הא~~

 שמו נקרא ~א בה ישב שלא דוקאבע~ן דבקנ~
 אף בשכרם אבל ~ל~

 והשכירם חזר אם בהשישב
 א~

 נקרא שמו
 שא~ה כ~ן על~

 א~ הנה"ש וכ"כ יעו"ש'שלו
הא~א~ אבל י"ג. או' ג' כלל ח~א פ וכ א'

 ג' או~
 כת~

 היא חדא וקנאם דשכרם והמ"א הט"ז דדעת

ובע~~
 הא ישב~בה שלא

 אסור מעכ~ם בשכרן אפ~ ב~ יש~
 והמ. הט~ז ~נגד ל~~ל דאיןוכתב

~ 
 המאמ"ר כ וכ ~ י~ו~ש

 י~ו~ש הא~ר על ו~שיגג~ א~

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

 הגא~ים תשובתמדברי
הנ~

 ש~נה דכל
 מותרבפרהסיא שקנה אעפ~ בה ישבולא

 ג' או~ התו~ש מדברי אבללהשכיר
 משמ~

 ~מעלה ו~תב כשקונה
 והביאו יע~ש אסור מיד ומתפרסם שלהםבערכאות

 של~ם ~ערכאות נכתב הקבל~ת כ~גם לזה דה~~נה וכתבנ~ז ~~ ח~~
 לכלומתפ~~ם

 דקב~

 ~~א דא~צ ~ראה ~עו~ש שרי הוא
~ע~כאות



~ ~  ~~ו~~~
~~~~

~~~~~~~~ 
'~~ 

~''~~ 
~~~~

~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ ~ ו~~~י~~~

 י~ו~ ~~~~ו~ ~~~~~~~
 ו~ ו~ו ~י~~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~

~'~~~~ ~ 

~~~~

 ~פי'
 ~~ מתנ~~

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

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

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~"~~ 

~~~~ 

 כל אלא בע~כאות השכירות כותבין שא~ן ~~~ומות דישבערכאות
 בה ישב ולאש~נה

 ~עש~
 עשרה לפני האריסות או ~חכירות~~

 ~ שרי ה~בר ונ~פרסם~~ישראל

~~~~~ 
 בהגה~

 ר~ במרח~ ~וחצי~ ואי~
 וכו' שבבי~ו אותן

 פ~ ~המר~כי כתבו~ב~ח
 כ~

 כתב ר''ח בשם כתבי
א~כא

 ~דוק~~
 שכיניו בו ומכירין בפ~ע אחר ב~שות ~וא כ~ה~רחץ

 לעכו~ם הוא~מושכר
 אי~ מ~~

 מ"א ו~ב~ד עכ~ל לחוש
 סק''~

וכת~
 ~תרוייהו

 עומ~ בעינ~
 בו רוחצין יהיו ושלא אחר ברשות

 ו~שיג ד' או~ התו"ש וכ~~כ בהגב~י~ י~א והביאו יעו''ש ש~יניואלא
על

 או' ר~ז וכ'פ יעו~ש~ מ"א על מ~ש הא~~
 ט~~

 כלל ח~~א
 ~ יעו''ש הט''ז קשיית על מ~ש בתו''ש ו~יי~ש י''ג או'ג'

~~~~~ 
 ש~כרו יודעים והם בהג~.

 העכו"~
 ונ~מ שרי.

למ~ו~
 ש~ין

 נוהגי~
 לה~יר

 מרח~
 ~כה''ג ואפ''ה

 דמאחר מש~םש~י
 שאי~

 י~וע כבר הדי~ה שכיני אלא בו רוחצין

לה~
 ב~י. לעכו~'ם. שהשכירו

 וכגו~
 שהשכירו

 לעכו~~
 שכתבנו ע''ד

 דבר שנותן ~~יינולעיל
 קצו~

 והעכו~'ם ל~נה או לחו~ש לישראל
 אבל הריוח ~ן רביע או שליש לו ~נותן או ~הריוח ~לי~ח
 כל הישראלל~ח

 ולית~ הריו~
 או לחודש קצוב ~בר לעכו"ם

 יעו~ש ו' או~ לעיל וכמ~ש אסורל~~ה
~ 

~~~~~~~~ 
 בית לו יש

 בתו~

 העיר~

 לצור~
 העבדנין ~לאכת

 ב~בלנות ואפי~ להקל ראוי אין חו~ש שכי~יוהם
 שירצה ו~ימתי י~וע בשכר עורות כו~כ לעבד לעכו~ם שי~ןד~יינו
 שם דר אינו הישראל אם אך ישראל של בביתו היתר איןי~שה
 סגור וב~לת בצנעה יעשה אס שיחשדוהו בית בני שםואין
 שם עו~~ם שהפועלים ירגישו לא בשוק ש~עובריםבאופן

 מלאכ~
 מי~ בשו''ת אבל יעו~~. ~' סי~ יוםף דברי להתיר.י~

 רבים
 י~ז ~''ז ט''וסי~

 ח~~
 דב~~ ~ל

 יוס~
 וכתב הנז'

 דכיו~
 דהוא

בתו~
 רואים לליכא רואים איכא בין חילוק אין יש~אל של בי~ו
יעו~ש.

 ו~ב"~
 ג' או' ~מ~ד בסי' המ~~י וכן ג' או' שע''ת

 אם ~א~י' וכתב לאסור ו~סכיםעליו חל~
 ~החצ~ הית~

 עכו~'ם של
 ש~כל כיון להתיר~אין

 י~עי~
 ש~עורות ליש~אל פוע~ים ש~ם

ו~~ים
 כול~

 ישראל ~ל
 הו~

 וגס ~~~~חצר הא~ ומשמע י~''ש.
~כלים

 ש~
 ~~חים ורק עכו"ם

~ 
 ב~בלנות עורות

 מי~ר~
 כיון שרי

 גם לעבד לו~חים אם ו~~ש יש~ל ע~ש נקר~ת המלאכהש~ין
 ~ דשרימכותים

~~~~ 
 ששכרו י~א ~אסור ב~~~ום והשכירו עבר בה~ה.
 פליגי דלא כתב ו~ב~~ח וכו' שאסור ~וי~~אמותר

דב~קום
 דמו~~

 אסור דאינו לשנה לעכו~ם שהשכירו כגון מדינא
 ב~יעב~ העין מראית משוםאלא

 הביא אם אבל מותר שכרו
 ס~'ה. מ~א יעו~~ש. רמ"ה סש''י כמ~~ש אסור לב~ו שבתשכר
 המט~י אבל י~. או~ ג' כלל ח"א י~ג. או' ר~~ז ט' או~א~ר
 הש~ע דדעת כ~ב ח'או'

 לא~ו~
 יעו''ש ~~טינן ו~כי גוונא בכל

 ל"ב או' רמ''ה סי~ ל~מןועיין
~ 

 ~~~ו~

 שקו~ס~ן וי''א כתב בלבוש וכו' שאסור וי"א בהנ~.

 וכן ~כרו אפי' לאסוראותו~~יי~
 עיק~

 ~~ או~ א"א והביאו עכ~ל
 ומותר לאחרים או א~ריו בנו ~נסו לא קנס לכאורהוכתב
 דמדינא היכא משא''כ עין במראית ~ה י''ל אבל לצדקהליתן

 ד~י' כההיאאסור
 רמ''~

 ~ יעו~ש ~וה ~ס לא
~~~~~~~~~ 

 ע~י
 כו~

 שנתן ~~יינו לישראל
 ישר~

 לכותי
בשבת

 לעשו~
 בסי' ב''י כתב מלאכה לו

רמ~~
 והביאו יעו~ש. ~אורייתא דהיא םמ~ג בשם

 הט~'~
 סס~י

 א~זה~
 להדיא איתא ובפו' דבש''ס כתב זה רס"י התו~ש

 ~~ן וכתב מ~רבנן אלאדאינו
 הלכ~

 דלא בישראל רו~חת
 וכ~כ יעו~שכהמיכלתא

 דהוה כתבו הפ~' ~כל ג' או' ~מש~~
 כד'ת חשוב האי כי דאס~כתא שכ~ב אלאדרבנן

 ועו~
 כתב

 ~עכו''םדהיכא
 ~בר~ ע~~

 ישר~ של~
 מה"ת

 אסו~
 וכשל

עצמו
 לצור~

 רע~ו סי' ל~מן עוד ועיין יעו~ש. מ~רבנן ישראל
 וב~ברנו בהג~ ב'סעי'

 בס~~ ל~
~~

 א. ~~~~
 ו~וצ~

 לו ש~וצב פי' וכו' ~מים
 ס~

 עבור ידוע

דנפשיה
 ~ עבי~

~~
~~~ 

 לק~ כו~כ ע~ו ה~נה אם ו~''ה וכו' ~מ~ם וקוצב
~~המל~ה

 ~עוש~
 בעולה ישנו ש~כרו

 ויור~
 לפי

 שמן ושרי. ~צב מיקרי ~ה גם רב אם הוא המעטפעולתו
 פתה''~ ח''י ~ף~מש~ה

 ~ א~ או'
 הכל דוקא לאו וכו' הכל מכירין שאין בצנעה בד''א~~~

 אפי' ש~רי אסור יודעים ~~קצת אם ~"האלא
 ביתולבני

 מסי~
 הגה

~~ 
 עו~ש ~~וגתא. בלש~ן כתב ולא לח~ש

 העו~~ש ~ברי ~ניראין כתב א' או' ר המאמאבל
 עיק~

 ~אין
 ד~~ר ב' או' המט''י וכ''כ יעו"ש. למחובר תלוש ב~ןהפרש

פ~~
 ופרהס~א בצינעא מילתא ~תליא כיון

 חיל~ אי~

 ~~~~~ין
 לתחום חוץ מחובר ~הרי למחובר בתלושמלאכה

 מות~
 ~דהוי

 מה ~~כל פרה~יא דהוי ~ אסור ישראל של בביתו ומטלטליןצינעא
 צנוע במקום יעשה א~י' ישראל בביתשיעשה

 מיקרי בבי~
 וגם ויוצ~ין נכנסין טובא דשכיחי~הס'א

 א~כ~
 דשכנים חש~א

 אמנם יעו~~. בהגה וכמ"ש בית ~בניואפי'
 המט''י ש~ ~~"~

 ואפי' ש~י ישראל ל~לבושי הידועים בגד~ם א~י' העכו~םדבבית
 לצמרים בגדים שהנו~נים כתב א' או~ הרו"ח יעו"שבחנות

 וע~כ יעו"ש.א~ור בקבלנו~ אפ' לעכו"ם ישראל מל~ושי בין ~יכר ~יש לתופרם~
 ד~ש נרא~

 להחמי~
 העו"ש כדברי

 מפורסמת ~אינה העכו~ם בבית המלאכה שתהיה דו~אובעי~ן והרו~~
 אם מיהו ישראל.של

 דר~
 י~ראל בגדי מכיסו ל~ות ה~כו"ם

 ל~~ור ~לו ליתן מותרולמכור
~  

 ממנו לקנות או בקבולת

~~~ו

שיעשה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~~~ ~ו~~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~"~ ~~~ ~~~~~~ ~~ו~~

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

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~~~"~
 ~~י~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

 ~ר אם ואפי~ ~~ה ~~~~~~~~~י~
 בי~

 ~ותו שיחש~ו ביתו לבני או שם הבאים לאורחים לחוש יש הא"י
 ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~ אשכנ~ים~~ תשובת בשם~ב~י
 לושיעשה

 כ~~~ת~ בג~
 וא~י~ ~שירצה ז~~ן בכל יעשה ו~עכו~ם

 ב~נות וא~''בשבת
 ~~שו~

 כ~י מתעשק ~בשלו אומר שהרואה
 ג' ש~י' רנ~ב סי' לק~~ן ועייןל~~כור.

~ 

~~~~~

בכלים
 חילוק בהו שייך ה~~~ל~ל~

 ז~
 להתיר

 של שהוא מ~ור~ם כשאינו ~גוי בבית~בקבלנות
 אבלי~ראל

 ב~ונ~
 בני~

 אפי~ ישראל של בחנות או ישראל בבית
 ניכרת ואינה העכו~~ם ברחיב~'ה~ה

 לי~רא~
 בעיר הדרים

 ל~תיר שייךלא עכ~'~
 בבי~

 של ש~וא ~פורסם שאינו ~~ה'~ט ~חנות
 שלא ~~א ~תחום ב~~ך או ה~~דינה בתוך שהוא כיון כי'~ראל
 י~יעהיה'ה

 ~~י~רא~ אח~ לאיז~
 ~בכל ל~ה אית חברא וחברך

 סק~'ד. ~~''א ועיין שם. רו~ח ברור. וזה א~וראו~ן

~~
~~~ 

 חזו דלא ~יי~ו צנעה האי וכו' בצ~ה ~~~~א
 אבל '~ראל במלאכת ~עביד בעידנא גוי לאותוישראל לי~

 ~רהסיה חשיב לא בשבת עכו''ם בבית ~עייל עכו"ם ליה דחזו~~~אי
הרב

 שמן בס' ~לוי ~~הר''~
 השמח~

 עמו והסכים ע"ב דטו"ב
 ע''א. ~''ך שםהמחבר

 פתה''~
 ד' או~

~~ 

~~
~~~ 

 יודעים~ היו ~אם ~~~~ע וכו' העכו''ם את שהרואה
 שנהגו ב~~קום כגוןש~סק

 לבנו~
 יהיה בקבלנות

~~ותר
 ולית~

 כה''ג אבל בב"י כתב ש~רי
 כל נוטלין שהבעלי~

 ועיין ג' או' ~~ט~י יע"'ש יום כשכיר לאינשי ל~ו ~~יחזי~~ירות
 ו~ ~ו' ~~~"ג סי'לעיל

~ 

ו~
 ו~ו~~ ~~~

 אסור וזה לימים ששכרו כלומר וכו~ ש~לוני
 סק~ג. מ~'א~~~ינא.

~~
 ~ד~ך ואע~ג וכו' ש~~ו לקצור או ~~.

 שד~
 לאריסות

 י~ל רמ''ג ~י~ כמ"ש באריסית שלקחה יס~רווא''כ
 יוודע כשיחקרו התם~שאני

 אבל באריסות שקיבלו האמת ל~~
 ~לא י~~ו ~ריוח נוטל הע~ו"ם שאין ~קציר בעת שיראו~כא
 ד' או~ א''ר סק"ה. מ''א הו~. יום ששכיר ויחשי~והו הואאריס

 ~~ או~תו~~ש
~ 

~~
 לפ~מים. ~~~ינה שקרוי העיר בתוך היינו ב~~~ינ~~ ~~~

 ה~ או'תו~ש
~ 

~~

 שיעבירו הכרזה יעשו א~ ואפי~ וכו' הרואים מ~י ~~.
 בקבלנות הוא ~~וני שבנין העברים במחנהקול

ג~~
 ויעוש'ב ב~ או~ פתה'~ד ואסור. חשדא איכא

~ 

~~~~~ 
 בארץ ישראל של

 הק~ש~
 וע~י וש~ם חרב שהיה ת''ו

 מותר לבנותו רשות ניתן הארץ לאלי מ~~וןפיזור
 וא~י' גוונא בכל בשבת א~י' מ~~כה לעשות לפועליםלהניח

 שמא ~חי'שינןב~רהס'~
 י~זר~

 ישוב ומש~ם ~ חרב וישאר בהם
 אי~ו מלאכה איסור ~עיקר להתיר ~"ל ה~ו' מכל מוסכםא"י
 מעשה עשו וכן א"י ישוב משום והותר לגוי אמירה משוםאלא
 ע~א. ד"א ז~ל שאל מים הרב ירושת''ו. בעה~קרב

 פתה~~
 ג~ או~

י~~
 הח~קות ~~~

 שלנ~
 מעות לו מק~ים והיהודי הגוים בבתי

 פ~עלים ושוכרבשכירות
 לבנו~

 ~י' ח"א הלק"ט
 שהיו הרבנים לכל בירושלם שראה כתב ואח'כ להתר~נים הור~ ~צ''~

 ~~ג~"ט~ י"א כן. ל~ות החזקה לבעל ומונעיםמחמירים
 ט' או' שע~ת ~~ או~~~ט"י

~ 

~~~
 לצוותלישראל שרי אי מ~לוריני"ס פ~ליסא למכירת סרסור ש~וא ~~~

~ 
 מה סך בשבת לו ~שיקנה שבת קו~ם

 הגוי שנוטלמ~לו~יניס
 סרסר~

 נימא מי שיקנה מהסכום לק' כו''כ
 ~המ~הג בשבת כתיבה איסור ואיכא~בהא עביד. נפשיהאדעתא
 ב~ער הפוליסא ל~ת שי~מרולאחר

 שקצב~
 ~יד נוטלים ביניהם

 ה~ו~ה. שם בה כותב ול~עמים נוט"ה ~נקרא כת"י~סרסור
וגם

 המו~
 כו~ב

 ~ולי~~
 וא~~ל הקונ~. ישראל ע"ש השבת ביום

 לו לומר מותר אם ~דין מהו א~ור בשבת שיקנה לה~יא~לצוות
סתס

 בע"~
 מהר~ד להרב עיין ~לוריני~ס. ~כו"כ סך לו לק~ות

 ה~~שחה שמן ~ס'הלוי
~~ 

 להתיר טעמים כמה שנתן דהגם טו~ב
 מעשה לעניןמ~מ

 נט~
 בתשו~ שם המחבר ו~רב להחמיר דטתו

 מכמה לאסור ה~ליטשאחריה~
 טעמי~

 ח' או' פת~~ד יעו''ש.
~ 

~~~
 להניח לישראל מותר וכו' ה~ואים ~פני ~~~

 א~ לחדש אצלו שכורים שהם כגון ~היי~וולש~חתו לעבד~
ל~נ~~

 ישראל של ~בביתו לישראל שייכא שאינה מלאכה לעשות
 שישנו כנעני בעבד כ~א וא~~תך עב~ך ינוח ל~~ען על עברולא

 סה"ת.במצוות
 שמח~ רבי אמנ~

 ישראל ב~ית לעשות לא~ור כתב
 דהטעם ~כתב סק"א. הט~ז ו~בי~ו י~~ש. מה''ש~ ~''ו~ג~~''י
 ~ושה הוא ישמאל של מלאכה יא~~רו שלא הרואיםמ~ני

 יעשו אם ואף ח~ או' ע"ג סי' ש''ע ~יצור ג' או'החס"ל וכ~~
 מלבו~יה~ לתקן כ~ון ש~ם שהיאהניכרת מלאכ~

 ~~ני לאסור יש וכ~ומה
הרואי~

 ש'היו כדי בשבת לעשות להם צוה שיש~אל שיאמרו

 ~"ש~ רס~'י לקמן ועיין ב~~לאכ~ו~ ל~שות במו~שפנויי~
 ~~~י~~

 בע~~~ עכו"ם לשכור מותר ליפול ~ומד שהוא
 לא אך קורות ע''י המפולת שיסמוךבק~ולת

 יאמר אלאב~י' ישכו~
 כ~

 שנםד~ה בחבית ~ וכן מ~~יד. אינו המתקן
 ג' או' ~ע~ת יעו''ש. ח~ג שבו~י כן. לעשותיוכל

 ~~~ו~
 ולא וכ~' ביתו לבני או לאורח'ם לחוש יש ב~גה.
 אנשי משום ח~שא ~ליכא רמ~ג ~~~~י למ~~שדמי

ביתו
 יודעי~ ~הת~

 הכא אבל ה~~רחץ מן הריוח נוטל שהעכו~ם
 מ"א בקבלנות. ששכרו ואומר לי~~ים ~עכו~ם ששכריחש~ו~ו
 ו~~א וכתב ו' או~ תו~ש ה' או' א"רסק''ז.

 שנת~~~ כהט''~
 ~ יעו~ש רמ~ג ~~ס~יב~~

~~~~~ 
 תלוש~בביתו למלאכת וה"ה וכו~ ב~תו לב~י או בהגה.
 לא ו~א בית~. בני שיחש~ו~ו לחוש יש ישראלשל

 ט~ סי' יוסף דברי רמ'ג. ס~' ב~י ~~ביא אבוהב מהר~י עם~ליג
 ~~ או~ לעיל ועיין ב' או'ב~"י

~~~~
 דתו וכו~ לתחים חוץ המלאכה ~יתה ואם ~~~

 אי~

~~ו~~
~~ 

 ~. י

חשש



~
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'~~ ~"~~ 
~~~~

 ~~~'~~~~ה~
 תקל~ו םי~ ~ע~ל

 ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ י~~~ םעי~
~~~ ~~~~ ~~~ 

~.~~
~~י ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~'~ ~~~ ~~'~' ~~~~ ~~ ~~ ~~י ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~

 ~~ת~ ~נפקי אינשי דליכא ~ואים~שש
 וע'י בשבת.

 מצוה. ל~בר אלא ~ערבין אין כי כ"כ שכיח אינועירוב
 לשבות אורחים דרך אין כי לשם הבאים לאורחים לחושאין וג~

 ז' או' תו''ש י~ודים.אצל

~י~
 וה~ו~ הש~ס לשון מסתימת ומשמע וכו' לתחוה חוץ ~~~

 לסוף ונר~ה ב~מוך וא~י' מיד שרי לתחום~חוץ
 וליכאהת~ום

 למיח~
 ~יצאו לאנשים

 סו~ ע~
 משם ויראו התחום

 שם ת~~ש שכיח. לא ~זה ישראל מלאכת שעושה העכו~םאת
~ 

~~~~~ 
 היתר נוהגין דבעירו סק~ח מ'א

 לשכ~
 עכו"ם

 עושים והעכו"ם הרחוב מן הזבל ליקחבקבלנות
 ~ע''ג ~שבת כ~אמרינן ~או' ~מלאכה ואע"ג בשבתהמל~כה
 הרחוב ~מתקן בונה משום חייב ונטלה גבשושית לו היתה~~ב
 ~ג~ולוצ~ל

 אח~
 חש~א ליכא רבים ~בשל משום כך להם ~ו~ה

 ~מ~~א םי' ד ביוכמ~ש
 ס''~

 ~אסור. פשיטא יום בשכיר אבל
 ומ"מ בקבלנות בשבת בהכ''נ לבנות להת~ר נראה היהוא'כ

 מניחין העכו'ם אין בזה~~ז כי להתיר רצו לא~איתי~שהג~ולים
 אנחנו נניח ואם חגם ביום בפרהסיא מלאכה לעשות אדם~ום
 הישראל ע~ש נקרא אין הרחוב תיקון אבל ה' חילול איכאלעשות
 במ~ום ומ'מכ~כ

 ברחוב היתר נוהגים ~אי~
 ~י~

 עכ"ל לה~ל
 דחוק הוא ~' חלוול משם דהטעם ו~ב ה' א"ר~או'והביאו
 ד~וקא לחלק ~יש משום להתירו רצו שלא נראהויותר

~~~ לעני~
 וכ~כ יעו~ש. כזה ~רבנן באיסור משא~כ רבים חשי~י לא
 מע~~ ~ראייתי ~' או'~תו'ש

 ~טפי ~חמירא ע"ז ~שאני ל~חות יש
 שב~ינוי אלא ד' או' י המט וכ'כיעו"ש.

~~ 
 להתיר כתב

~~ו~
 גבשושית נטילת משום ואי בעלמא מוקצה אלא דאינו

 המ"א כדברי כתב ח' או' הר"ז אבל הטעם יעו'ש חיוב בודאין כת~
 ח' או' ג' כלל ח'א דעת וכ~נ להקל. אין מנהג ~איןדבמקום
 מגהג שאין במקום אף רבים לצ~רך להקל יש בחו~ה~יהו
 כ~ב או' לקמן ועיין יעו"ש. ג' או' חו'ה מע' באס'דשד~ח

~ 

 ~~~ך~
 בקבלנות שרי מל~נות הבה"כ שיתבטל חשש יש ח~ו

 וכ~~כ ח' ~או' הר~ז וכ~כ שם. תו~ש סק~ה.באה~ט
 ח~ או' רע~ו סי~ א~א ועיין ~. קכ סי' ח'ג מה'ק שו~מ~שו~ת

 יעו'ש. בשכירות אף להקלשמצ~ד

~~~~~~ 

 והעכו~ם ~ו"ם ע'י בקבלנות בהכ"נ שבונים
 אפשר יניחוהו ~לא ואם בשבת לבנותרוצה

 ועכ~~פ הב~ין~~י~בטל
 ה~ס~

 שיצ~רכו ר~ט מאות משני יותר
 בשו'ת כתב פועליו משכירות נזקו להכשיר בכ~י בחנם לולשלם
 יפסי~ו אם שיתב~ל ברור ~ה שאין שאף יו'ד סי' צבי~פארת
 יש וגם יתבטל ממילא כ וא יותר ~דבה יתנו שלא לחוש יש~~מ
 עליו ~ראל שם נקרא לא ועדיין מעכו'ם קרקע שק~ו היתרצד
 עד לעכו"ם לבנין והצריך הקרקע הכל שימכרו היתר ישלכן

~גמרו
 הכתלי~

 ויקנו י~זרו אז והגג הכתלים שיגמרו אחר רק
 ~הן היכר~ אין והגג ~הכ~~ם משום בשבת ואילך מאז~ יעשו~א

 בו עושין שאין שניכר ענינים ושאר הת~ה בבנין אבל~לבהכ~נ
 הדיוט~~נין

 ר~
 בהכ~נ לבנין

 ~אי~
 יעשו לא והגג הכתלים ג~ר אחר ולכן לכל ניכר ~הוא~יון~ המכירה הער~ת ע~י להתיר

 ה' או' השע~ת והביאו י~ו~ש. בשבת ~ ~~~~
~ 
~ 

~~~~~~ 

 ש~יה
 דחו~

 ש~~כ סו~ות בחו"ה הגג לבנות
 כתב הגשמים בימות וממטר מזרם מחסה ב~י לישבויצטרך מלאכ~ בעלי ישיג ולא למבצר תפועליםיקחו

 בשבת אף בקבלנות להתיר לצדד שיש י~ב סי' ח"אהנוב~י

ויו~~
 כיון

 שבק~~~
 פרא~

 רוב
 בנינ~

 הוא היהו~ים שבונים
 העיר מבני חש~א בזה אין ו~כן הגגים כסוי ובפ~טבקבלנות

 ישראל מלאכת הוא אם ~ל י~עו לא ואינהו מאורחיםרק

משו~
 הוא הנז~ ~הבית

 עומ~
 ~וב בין המצר על

 כ''א החיר לא כן ו~ע~פ נכרים בתי סביבותיו וכלוהנכרים היהו~י~
 שעת שהוא בצירוףבחו~ה

 ה~~~
 יעמד שלא כתב וגם ~כמבואר

 עני יקח זה בלא א~~א ואם מלאכה הבעלי על יהו~י משגיחשם
 ג~ או~ שע"ת והביאו יעו"ש. במו~ד יאכל מה לושאין

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

~~~~~'~~ 
 ה'ה אלא אחרת עיר דוקא דלא ונראה ג' או' ~ר~ז וכ~כח'
 ~ריםאם

 ש~
 המלאכה שעושין התחום בתוך ישראלים יחי~ים

 ~ בשבת לעשותאסור

~~~
 עם בקצץ אפי' היינו וכו' הא~נים לפסול ב' ~~~'

 משום א~ור עביד דנפשיה א~עתא ועכו"םהעכו~~ם
 מהני לא ובפרהסיא פרהסיא חשיב מחובר לצורך שהואדכל

 הקו~ם בסעי' כמ~'שקצץ
~ 

~~~
~~~ 

 אס~ עכו"ם של בביתו
 והרא'ש התו~ כ"כ וכו~

 בב~~ ז"ל מרן וכתב הירושלמי ~"פ פו'ושאר
 בעלמא חומרא משום ולא אסור דמדינא ~~~בריהםדמש~~ע
 עצ~ם על שהחמירו מהג~ולים יש שכתב רי"ו כמשמעותו~לא
 וע~כ בעלמא חומרא~ אלא דאינו כתב הב''ח מיהו יעו''שוכו'
 בביתו אבנים סיתות וכ"ש בקבלנות ביתו עכו~ם בנו ~אםכתב
 יעו"ש בבנין הקורות לשקע וכן בו ל~ור ~תיר יש עכו"םשל

אמנ~
 ז'ל ~~רן כדברי והסכים הב''ח על ה~יג ~' או' ה~אמ''ר

דמדינא
 אסו~

 ועיין יעו~ש. ה~ או' המט''י הסכים וכן יעו~ש.
 ואו~ ל~א או'לקמן

 ל~'ג~

~ו~
 אחרים. ולקנות למוכרם יש אלא בבנין. ישקעם לא ~~~

 ל~~~~ועיי~
 ל"ה או'

~ 

~~~
~~~ 

 אפי'
 בבי~

 הוא זה ~יסור ~ראה וכו~ עכו~ם של
 לאומן ונתנם ישראל של הם והקורותכשהאבנ'ם

 הגוי אם אבל ולתקנם לסתתםגוי
 מסת~

 ו~תקן שלו אבנים
 והברירה הכל על קיבולת ע~~ו עשה והישראל שלוקורות

 עו~
 אחרים אבנים לסתת גויבי~

 ולה~זי~
 א~י' לעצ~~ו אלו אבנים

 לצורך האומןעושה
 ישרא~

 אפי' ישראל של בביתו אינו אם
 לא ע~~ין שזה מותר א~'ה ישראל לצורך זה שעושהמפורסם
 ק~~ו וכבר שע~ח. והביאו ה~ג''מ כ'~כ יש~אל. מלאכתנקרא

הרדב''~
 היה ~אם שם שסיום אלא נ~ו אלפים שני סי' ח''ה

 משום ה~בר נכון אין לבנין סמוך בשבת אותם מסתתהעכו~ם
 אם דה~'ה ונראה יעו"ש. הוא שכירו יאמרו שלא העיןמראית
 הישראל בידהבחירה

 להחלי~
 ~כיון מותר בעיניו ייטב שלא ~~ה

 וה"~ ישראל~ ע~ש המלאכת נקראת~ לאשעדיין
 הישראל מ~ך ~לא

 רקאלא
 ~ש~

 והעכו~ם ~ורות או אבנים כו~ך על ~~ולת עמו
מ~י



~ ~ ~
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~
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~~ו~

 ~ש~ א~ וא~ י~~~~ שיר~המ~~
 דאדעתא מותר בשבת

 א~ל~~ד. דנפ~י~
 ב~ב~

 ישראל שם עליהם ש~ותב כגון ל~~ליף ~~~א

 שעוש~א~
 ~יור~ם בהם

 ~~י~ ~כיורי~
 לישראל אלא ~ותם ~ו~ים

 דרך א~ ומיהו בשב~~ י~~ה ~לא עמו להתנות~~יך
 ~כיסו מ~לו ג~כ~שות ה~כו'~

 ולמכו~
 כ~~ש להתנות וא~צ מו~ר

 ~ יעו'ש ~' או~לעיל

~~~~~ 
 דאם וי'א הגה.

 אינ~
 מחלוקתם וטעם ~כו' מפורסם

דל~בר~
 מן מחובר לצורך שהוא ~ל א'

 ה~ת~
 ~יב

 שהוא ניכ~ומ~ור~ם א'כ אלא אסור אינו י~א~ ולסברת~ו~סם
 ו~ או' א'ר וכתב שרי~ מפורסם אינו אם אבל ישר~לשל

 ~קען דמותר אלה נ~מרו לא מתירין להיש ~אףמשמע דמלבו~
 משמע ומרמ'א נתפ~~ם. בלא אפי~ אסור לסתת לה~חואבל בבני~

 דגם כתב ~ד' או' בק~א הר'ז מ~יהו יעו~ש ~תת א~י~דמותר
 הפסד במקום ב~יעבד עליו ל~מוך אלא הכלבו ~ביא לאהרמ~א
 הדחק ושעת מרובה~~

 יעו~ש~~

~~~

 אינו~~א דהאי ומשמע~ וכו' מפו~סם אונו דאם וי''א בה~ה ~~~
 חול~

 על ~לא
 סיתו~

 וכיוצא אבנים
~בל

 ב~חו~~
 לא

 ~שו~
 ה' ~ו' מ~מ~ר ידוע~ הוא ד~תמא

 ~ל ~~מה מהו~י~ש
 העו'~

 כתב הא~ר על וגם כן ~י' שלא

~אי~
 להי~א דגם יוד או' בתו'~ש וכ'מ יעו~ש. מוכרחים דבריו

 אבל מ~ובר לצורך ~לא שרילא
 מחוב~

ומיהו יעו~ש~ לא ממש
 בא~~~ ~~י~

 י~ו~ש~ ב~ה ~~~צדד י~'ג או~
~~~~~~~ 

 מלפני הע~ר מוליך ~שהגוי ה~~קילון ~אדם בני
 בקבלנות שהוא ואומרים האבנים ופ~ולת~בנין

 ~כ~~יו~
 ולמנוע ב~ן ~לגעור ר~וי עושה ה~א בשלו

 אות~
 שלא

 שהרואה בשבת ~בתים מלפני פ~ולת או ~~ריול~כו~
 ~~מ~

שכי~
 ~וא

 אמ~ וי~רא~
 ואם בש~ת. לה~ל~ך לו

 הבי~
 גוי של

וישר~
 ~~דר

 ב~
 ישראל של ולא גוי ~ של ~~~~לאכה ~~ו~ר

 אסור. בבית ~דר על מו~להדב~ ו~
 ~ר~ב~~

 ~~'ו~ אלפים שני ח~ה
 ומי~ו ~' או'פת~''ד

 עיי~
 י"~ סי' ח~א לב נדיב ~ש'

 ~כ~ב
דאם

 שכ~
 ובא ~צוב בדבר כלו העפר שיפ~ה בקבלנות ~כ~ם

~~ו"ם
 ל~נו~

 ~~בת
 ל~חו~ ~~~

 ~פ~י בידו
ש~ה יודעו~ ~כ~

 ~~עפ~
 דהכל משום ישראל של

 ~ל~נות ~~כם ~שאין יודעי~
 פ' א"ח בן ~והביאו יעו"~~ ~קב~ות ~לא בשכירות ~זה~פר

 ~ י~ט או' לעיל וע~ן ג~ א~'~רומה
~~~

 וכו' עכו"ם בנו אם ~. ~~~'
 ב~ בסעי~ דכ~~ ו~

 ישק~ם לא ~יעבד א~י' האבניםדלפסול
 לשקעם~ לכתחלה ~י~רי דזה משום היינו~בנין

 ~בני~
 אחר ~בל

~ב~
 בנה

 שו~
 י~א. או' תו~ש בע~מא. ~~ומרא אלא ~בו אין

 ו' או~ המ~~יוכ~כ
~ 

~~~
 בנו ~אם

 עכו''~
מ~ראל נ~ל~ אם ~תחום ~וץ אפי' וכ~~

 ~צ~ר~
 ~ר"ל בהיתר דנבנה אבל~היכא ב~ין~

 מישראל נטלו ולא~ לתחום וחוץ~בולת
 ב~ין~ לצו~

 ~דם ~א~י'
 בתרא. כליש~א דק''ל בו לי~ס מותרחשוב

 וכ~
 הראב"ד דעת

והב~א~
 דאם שם המט"י וכ~כ ~' ~'ו ~ו"ת חי~ב. ~י"ו

 בשבת כ~ון~~תר נבנ~
 לתח~ ~~

 לאדם ואפי' כלל חומרא ליכא

 וכ~כ יע~ש~~~~
 המ~מ~~

 הב~ת על ש~יג ~עי"ש תקמ~ג סי~

 שם~מ~ש
~~ 

 יעו"ש ב~י מרן
~ 

~~~
 ~תב והב~ח וכו' להחמיר נכון ~~~

 י~ דבקבלנ~
 לסמוך

 ר~תעל
 ומות~

 דמותר ~אבנים כשתקן וה"ה בדיע~ד
 או' תו~ש סק"י~ מ"א סק~ד. הט~ז וכ''פ יעו~~. ב~ניןלשקעם
י"א

 ר"~
 או' ג' כלל ח"א ~~ ~ו~'

~ 
 כתב ח' או' הא~ר אבל

 לש''ע מודה הב"חדגם
 דנכו~

 קאמר ~מדינא אלא להחמיר
 ~ יעו"שדמותד

~~~~~~ 
 מב~ח משמע יום בשכיר הבנין היה

 בו.ליכנס אסו~ דמד'~~
 ו~"~

 שם ח"א וכ~כ י"א. ס"ק במ''א
 יום שכירי היודאם

 דז~
 להשתמש אסור מדינא אםור

 לעו~ם להחמיר ונכון מדינא ש'ע~ו בכדי ולאחרים לעולם לו~ית באוח~
 הט"ז מדברי אבל ~כ~ל. לנכרים שי~ור אלא לאחריםאפי'
 ליכנס ~ותר מדינא יום בשכיר הבנין היה אם דאף ~ משמעס~~ד
 אלאבו

 שנכו~
 יעו'ש.' ~~ או~ הא'ר ~עת וכ"נ יעו~ש. להחמיר

 הש~'~ דברי דמסתמיות ו~ או' המט~יוכ''כ
 אי~ור דבכל משמע

 ימיי~
 בי~

 מדינא א~ור דאינו התחום דתוך דקבלנות באיסור
 שכירות כגון מדינא דא~ור אי~ור בין העין מראית מפ~יאלא

 ענין בכל יום שכירפועלים
 בו יכנסו שלא הדין מן לא~ור אין~

דאיסו~~
 לבד חו~רא מצד אלא המניעה ואין עבוד דעבוד

 וכ'כ ש. יעו תקע~ג םי' המאמ~ר ~מדברי וכ~מי~ו~ש.
 ז'או' ה~"~

~ 

~~~
~~~ 

 מ~א בגמרא. כ~מ אחרים. אפי' ב~. יכנסו שלא

ס"~
 ליה~ת ~ותר ומ~מ ~~ או' מ~"י שם. א"ר י''א.

 ומיהו שם. א~ר מלבוש. קצת כמשמע דלא לכותים למכרוממנו
 לומר הוכיח י"ב סי~ ח"ב מהד'ב ~ו''מבשו"ת

 דמות~
 אפי'

 הבונה של ~נו וה~ה במכירה קנסו דלא ממנו לקנותלישראל

 לדו~מות~
 ~ יעו'~ש בזה בנו קנ~ו ש~א בו

~~~~~~ 
 א~ור אזי לשמוע רצה ולא בשבת יבנה שלא בו התרו
 בו לדור י~ראללאותו

 ואחרי~
 ש"ות מותרים.

 י'ד ~י' אשאמרי
~ 

~~~~ ~ ~ ~  

 בקבלנות ביתו לבנות נכרי שהשכיר באחד
 מתרעמים והיו ויו"ט בשבת בונה הנכריוהיה

 עושה ובשלו בקבלנו~~ קבל הנכרי אמר כי בו חשש ולאעליו
 ימ'ם היוולא

 מוע~~
 לזרעו. ולא לו לא ה~קע נשאר שלא
 שמ''ח סי'~"ח

~ 

~~~~~~~~ 
 בתים ~בנה ה' ירא אחד בעש'ר

 ~~בת לבנות לגוי להניח שלא כדי הרבהממון ופוז~
 םמוך האש ובהגיע ר"ל בעיר ג~ולה ש~פה ~היתה היוםויהי
 בעוה~ז שכרו זהו ביתו וניצול רוח ה' וי~פוךלביתו

 ב' או' חס~ל~~כ~ו. ובעוה~~
~ 

~~~ ~  

 ל~ובת ~עשאה ואם וכו' ה~נה אם מיהו הגה.
 אסור. מעצ~ו אפי'ישראל

~"~~ 
 תו~ש י''ב. ס~ק

 בין חילוק דאין כתב ט' או' הא"ר מיהו ז' או' ר~ז י~ב.או~
 או למלאכתו להשלים למהר ל~ובתו כותיעשאה

 ל~~~~
 ישראל

 הכא שכתבורמ"א
 למ~~

 ד~~ילתא אורחא~ מלאכתו להשלים
 וכתבנ~~.

 דראיי~
 או' המט~י וכ~כ יעו~ש. לדח~ת יש המ"א

 המ~א שם ומ'שח'

 דבקצ~

 בדיעבד שרי~ ב~בל~ות
 כ~~

 היי~ו
~פי



~~~~ו~
.~~~ 

 ~~י ~~~~~~~

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

~~~~ 
~~~~ לחוש

 פר~ ~י~ ~מר~~
 סי' וע"ל וב~י י~וח~ ורב~ שהפך מי

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ תקמ"ג~
~~~~ 

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

 ~ו
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~~~~ 
 ~שכרו ודוקא הגה

 מיוחדתלמלאכה
 כגו~

 או ~~וג ב~ד
 ספ~

 תוך שיצטרך המלאכות לכל כ~שכרו א~ל לכתוב
 ~מ~

 השכי~ות
 וכ~ו ~ב~יא~ור לכ"~

 ~י' םוף שיתבא~
 ~ רמ~ז~~

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

 ~"~ ~ו
~~~~ ~~~ ~~~~ 

 בשם בס~''י מ~'שלפי
 הב~~

 אבל ל~ג או' לעיל דבריו והבאנו
לדע~

 הש"ע

~ 

 ~התנה דבכה~ג ואפשר להחמיר נכון ב~~ולת

א~
 ובפרט מותר הש~ע לדעת

 הא''~ לדע~
 על דפליגי והמ~"י

 בהתנה בכ~ג ומתיריןהמ"א
~ 

~~~~ 
 דמ~י ליכא חומרא אפי' ובכה~ג לחוש. אין בהגה.
 שם. מט"י מהתנאי. ט~י למיעבד לישראלהו'ל

 מעות ליתן דא"צומשמע
 ש~בר כיון שיפס~ו כדי לכותי~

 חס~ות לעשות ~וצה אם ומ"מ שם. א~ר וכ"כהתנה.
מעות ולית~

 א~
 או' וכמש~ל ~~ב שיפ~קו כדי ש~תנה בכה'~ג

 ל~ח~

~~~
 ב~רהסיא. לעשותה דרגילות וכו' ספינה כגון ~. ~~~'

 י~ג. ס"קמ"א
 א"~

 סי' לקמן ו~יין יו"ד~ או'
 ג' ~עי'~~ב

~ 

~~
 הרמב~ם דעת זהו וכו' לשנה עכו"ם שכר אם ~' ~~~~

ונרא~
 ה~רים כדרך כוונתו

 שי~
 מיוחד סופר להם

או
 מיוח~ חי~

 עת ~בכל
 שצר~

 לכתוב לו מחויב לכתוב השר
 לארוג או לכתוב ~ותר ולכן בטל יושב שא"צובעת

 בשב~
 שהוא

 אינו הישראל שהרי שירצה עת בכלעושה
 או~~

 לע~ות לו
 רצה ואםבשבת

 עוש~
 שעו~ה ~מה מרויח הישראל ואין ל~ר

 איזה ישב שלא ע~יו מקפיד א~ אבל י~ד. ~ס~ק~ מ"אבשבת.
 לכ"ע. אסור ודאי ב~ליום

 תו"ש י~ב. או' א"ר סק''ה~ ט"~
 ~ו"ד. או' ר~ז יו"ד~ או' מ~י י"ד.או'

 לפיכ~
 לומר ~וא צ~יך

 בשבת יעשה שלאלו
 בידו למחות ~"צ עושה~ הוא אעפ"כ וא~
 שם ר~ז עו~~. הוא עצמושלד~ת

~ 

~~~~~~~ 
 שכרו דאם הט~ז שם

 ל~מו~
 תוך ב~ד או ~פר

 כתב שם הא~ר אבל כמקפיד ~הוי זמןאותו
 מ~מ לגמור שע~יו דאף בזה ~ם ~תירדהרמב~ם

 אפש~
 שיעשה

 לכ"ע בחול לגמור א'א ~אם ומשמע שם. ה~ט~י וכ"כבחול.
 עשה ~ו כאומר ~~והא~ור

 ~ב~
 מש~~ז שם הת"ש וכ''כ

 התנה ואם ה~או~
 עמ~

 תוך הספר שיגמור
 ה~מ~

 לאו ואם
 לא דהא הראב~ד לס' גם ~מותר אפשר משכרו לוינכה

 שם מ~~י ליה.משתר~א
~ 

~~~
~~~ 

 ל~ג ~י' מה~ת נוב~י בתשו' ועיין לו. שיכתוב
 לעשות יוכל אם באמ~ט היושב א~ מגבירשנשאל

 כמו ממש ח~ימתו בו לדפוס~ותס
 שחות~

 ~בכל בכדי י~ו ב~תב
שבת

 כשה~
 לצוות השדים עם יושב

 לעכו''~
 דפוס שיקבע

 יעו~ש. דאםור לו וה~יב לחתום הוא שצריך בכתביםהחותם
 עוד ועיין ז~ א~' שע'תו~ביאו

 מ~~
 על ש~ו םי' לק~ן ב~ברינו

 י~~אסעי'
 בהג~

 ~~ו"ש
~ 

~~~
~~~ 

 מחשב אינו וא~י~ יום. יום עמו יחשוב ~לא והוא
 על אלאעמו

 ימו~
 מס~ר על ~~פיד כיון מ~מ החול

 ד~וא מיח~יה~מים
 נה~~

 לדקד~ ~נ~י~ כיון שבת ~יום
 כך. כל

 ~םמט''י
~ 

~ו~
 וי~ ~~~

 ד~~ל משום הראב''ד הוא וכו~ שא~סר מי
 בשבת שעושה במה מרויחדהישראל

 ~שמ~
 יצטרך

 ס~ק מ'א כאחד~ שניהם לעשות יוכל ולא לכתוב ל~חרגם
 נראה וס'~תו ~מר~כי ~מדב~י י~ב או' הא~ר וכתבט~ו

 םברא מדכתב הש~ע ~עת וכ"נ הרמב~ם לדברישמםכימים
 וכ~כ י~ו~ש. בסתם~שונה

 הר~~
 בדברינו וע~ין ו~ או בק~א

 ~' או י'~ג סי'לעיל
~ 

~~~~ ~  
 ' ~ו' המלאכות לכל כ~שכרו אבל בהגה.

 למחר שיצטרך לודאיה~בר ד~רו~
 מלאכ~

 וא~כ אחרת
 במלאכת היש~אל~רויח

 ה~כו~'~
 ט''ז ס~ק מ~א בשבת.

~ 

~~~~~~~~ 
 לו לארוג שכרו אם

 תמי~
 לכתוב או

~ 
 תמיד

 י~א שם. מ~א בש~ת. לכתוב לו דאםורפשיטא ד~~
 ~בהגב"י

~~~~~~~~~ 
 יש דלי~א לכבות לשנה המושכר

 ה~ ~ או' ~ש"ז התיר~.דבדליקה להתי~
~ 

~~
 ~קונה יהודי ~. ~~~'

 ~כ~
 ישראל וכו'

 שקנ~
 המלח

השר מא~
 מות~

 ב~בולת ~נכרים פועלים להשכיר לו
 לו יתן מלח כ~"ך לו יעשה שאם הידוע בדבר ~מלח אותולבשל
 בהגב~י. כנה~ג ק' סי' בתשו' רש"ל וכך.כך

 ~ו~~
 מ"א~ ה' או'

ס~~
 ה~ראל מר~ות ע~ים יביאו שלא ובלבד ט'ז. או~ תו~ש י'ז.
 ~~ה כל מע~ש ~ו מ~ר אא~כ מותרת אינה קבל~ות שכלבשבת

 כ' או' ר"ז המלאכה. ל~רך לו למסורשרוצה
~ 

~~~
 מפנ בשבת ל~גרו יכול ואינו ח~ץ ~של אוצר לו שיש ~~

 כל לעכו~ם יא~ר חצות א~ר בע~~ש שמכרי~ו.השר
אשר

 תמכו~
 מהיום פלוני בסך לך ~ו~ן אני אשר אלו כדים מסך

 ביום ואם ~~היום אותם מכ~ר תרצה אם ~פלוני שכר לך נותןאני
 יו~ירא'

 מ~~
 וי~ול א' ביום העכו~ם י~~ם הנ~' ~כדים

 ~ערי בשו"ת הובאה בתשו' סאלאמי שלמה ח~'ר משלם.שכרו
 מהר~י הרב אבל ו' סי' ~' ~שער א~ח כ~יישועה

 ~י' ש~ ~יי~
 חלקיו~ד

 עלי~
 וכתב

 דאי~
 ~ודם או זמן לו ירויח אא~~כ תקנה לו

 זמן באותו למוכרם העכו''ם שיוכל שבת אחר אושבת
 זמן לושהרויח וכיו~

 מות~
 אחר בידו שנ~אר מה ממנו לי~ח היש~אל

 או' רמ~ה סי' לקמן ש~~ת והביאו ה' או~ ברכ~יהשבת~
 ה'~

~~~~~~~~ 

 הזכוכית מ~~כת ~וא השיחאנה
 כיון מותר גוים ע~י בשבת מלאכהלעשות ומוכר~י~

 ו' ~י' ודין דת בס' וכ~פ י~ג. סי' יהושע נחלת בקבולת.ש~וא

 בהגב~י. י~~אוה~~ד
 שבגליו~ א~

 בתשו' אמנם רמ~~. סי' הש~ע
 שמ~זיקים אחת עיר אודות על נשאל ל~ח סי' ח'אפמ~א

 ולהוציא בהרים לחפור המקום השר מן ששוכריםאורכדי הישר~
 ממנו הברזלשעושים העפ~

 ושורפ~
 יום באור העפר וצורפים

לא ו~יל~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~~~~ 

~~~~~  ~סוף וכתב בשבת~ יתנהגו איך ~~וכיות עושים וכן ישבותולא
 ~אלא ברור היתר מצאנו ולא הצדדין כל על ~רנו וז~לה~שו'
 ה~ועלים של~עמים ~ון הקרקע חפירת לענין זהבע~ין

 ע~ר עג~ות מ~שרה דהיינו בק~~~ות פוע~ים שישכור היתריש בטלי~
 ואין כו~כ לכםאתן

 היש~~
 עושה שהעכו~ם במה מרויח

 בהתכת אבל קטרח ובדידיה בלילה המלאכה להשלים יכולשהיה בשב~
 אא~כ היתר אין תכבה לא אש ולילה יום וצורפין ששורפין~עפר
 כל שבת קו~ם לעכו~םשימכור

 ה~תיכו~
 של הגדולות

 קטרח ובדידיה בשבת הקטנות החתיכות לנפשו יעשהוהעכו"ם ב~

ואי~
 שיש מה לו מכר בעלמא דהורמנא העין מראית משום כאן

 השר מן רשותלו
 ורשו~

 ביד
 ישר~

 חובו בפ~עון ~ אח~כ ליקח
 זכוכית בהיתוך וכן בשוק. למכור שראו~ן הקטנות חתיכות~ותן
 בדידיה ועכו~~ם בהו"ט ש~ש מה כל שבת ~ קודם ימכורבהו~ט
קטרח

 וישר~
 דעכו~ם עושה שהעכו"ם הזכוכית המכר בד~~י יקבל

 וכתב ט' או' ו~ע~~ת ד' א~' המט~י והביאו עכ~ל~ קטרחבדידיה

~
 ברורים אינם ה~ו היתירים דגם מ~תברא דלדידי ~~"י
 אית ו~לא בפרהסייא ~ ליעשות ד~כן המלאכות ~ו כיוןלהתיר
 ד~כותלהו

 ישר~
 יודעים שהכל לפי נעשים הם

 שר מן הקונ~
 הוא זה ואי הוא מיהעיר

 ישר~ ו~~~
 נקראין

 ל~~
 להניחם אין

 וסייג ~דר לעשות ה' את ירא איש ואשרי בשבת לעשות צדבשום
 כתב ב~ או' הרו"ח וכן עכ"ד. ה~דוש לשבת למשמרת~ומשמרת

 וא~י' או~ן בשום עכו"ם ע"י השבת ~יום ~זכוכ~ת בעשייתלא~~
 שהמלאכ~ מפנ~ העכו~ם עםבשותפות

 והביא ישראל ע''ש נ~ראת
 מאבות הזכוכית עשיית של תנור לו היה שאחד ע''ז נוראמעשה
 ההוא הרי~ח כל נאבד ואח"כ גדול ריוח מרויחין והיואבותיו
 לו ואמר ר"ל ש''ק ליל ~ שריפה לו בא ה~ורוגם

 הר~
 הנז~

כי
 ז~

 חילול ~שום הוא
 שב~

 בתנור מלאכה עושין שהיו
 ו~ע~

נת~
 ס~~ לק~ן עוד ועיין יעו~ש. אחרת למלאכה שי~נה עצה לו

~~~~~~~~~~~~ 
 מקום דהיינו בצידוןש~ושין

 שהוח מפורסם דבר והוחהבורית שעוש~
 והוא מטלטלין שהוא דכיון ס"ו סי~ מהריט~ץ כתב ישראלמלא~ת
 וב~בולת גוי שלבביתו

 מ~
 ~ואע~'ג כהג~י י~א ו~ביאו יעו''ש.

 עלד~שיג
 ~~ ראיות~

 ה~ט"י אבל יעו~'ש. לדינא עמו ה~~'ם ~מ
 ~יו''דאו'

 דח~
 של בביתו אפי' לאסור וה~ים ראיותיו

 המ~באנ''ס זאתאם עכו~~
 דרכ~

 בפ~סום להיות
 וידוע~

 שה~א
 כד~ןי~ראל ש~

 קרק~
 פליג ל"א סי' הזר~א וכן יעו~~~. ספינה ו~דין
 יעו"ש ח~ או~ הפתה~~ד ו~ביאוא~~הריט'~ץ

~ 

 ~~~~~~~~ן~
 בעד המלך מורשה מאת ~גארקי''ס

~ 
 קצוב

 הגחר~~''ס בע~י הי~ודי~ ~ין ומנ~ג~שנה
 גוי לי יש אחדשכל

 מושכ~
 או ל~נה ידוע בדבר אצלו

 לחו~~
 כ~י

 כל לעשות על~ושיקבל~
 מלאכ~

 להם הצ~יכה
 מות~

 בשבת לעשות
 של~ה ב~ת בם~ ה~''ד ז~ל בוטון די מהר~~יויו~~ט.

 דק"~
 ע~א.

 ד~ או' מט"י בהגה''י.י''א
~ 

~~~
 שקונה ~~

 הגביל~
 מותר

 לי~
 ולא יו~ט מש~יטת גביל"ה

 מה"ש פ"ו למלך משנה שבת. שכר כנוטל~יחזי
 שם. המט~י ו~אוי''ז. די~

 וכת~
 שכר מיקרי דלא משום ה~עם

 שנתבאר הפרה א~~ לש~ור הפועל את דשוכר הך כ~ון אלא~בת
 ~וא השכר דעיקר אסור יום שכיר היה דאם ש~ו~י'

 ע~
 מ~י

דנחי~
 הפועל

 לש~ו~
 הש~ירה ובשביל בשבת

 לחוד~
 נוטל ~הוא

 בשביל אלא אינו ו~ז וכבש שור ישחט כי ביו~ט משא"כ~כר
 בסעודה לאכול יו"ט~~חת

 ושכ~
 וכו' ממילא ~אתי הגבי~לה

 דה~~בי~~הועוד
 הו~

 בהמות כמה מחשב שהוח בהב~עה
 ~שחט~

~וד~
 ד~וי מידי וכל יו~ט ובכללם ~ב~~ או

 בהבלע~
 בו אין

 ~ יעו~ש שבת שכרמשום

~ן~
 כלים חבור דהיינו פילאטוי~ו בנין לו שיש ~~

 טוויןשהאומנים ו~לגל~
 ושוזרין~

 ~נין והבית המשי בו
 לעשות ישראל ש~רי גוים להניח מותר אם ישראלשל כספ~

 זה כגון דכ~ע דאליבא שכתב קל~ב סי~ בדב''ש עייןבשבת. מלאכ~ ~
 דהתיקון וז''ל ~וסיים הוא.גמור אסו~

 היו~
 להשכיר בזה מועיל~

 הפילאטוי''ו תשמישי וכל הבנ~ן כל עם ~בית שני~םלכ~כ ל~וי~
 לשנה משי של ליטרין כ~כ בשכירותו לוושיתנו ההו~

 והסכו~
 ה~~~

 מה הדעת אומד כפי~היה
 שאפ~

 להעשות
 ולגמו~

 כימים
 ובכך ולהם. לנואסורים שאינ~

 יוכ~
 ע"מ הסוחרים ~ם להתנות

 המשכיר ישראל של המשי בעבודת ויו"ט בשבתותיתעסקו של~
 של הזול כשער בהבלעה ~צת ירויח המשכיר ~ס ~ה~פידראוי ול~

 הימים בשביל שלו המשיתיקון~
 שישא~~

 הגוים לשוכרים
 הדב~~םבין ריו~

 להתעס~
 מהם ולהתנאות ירצו אם לאחרים בם

ובלבד
 של~

 ההוא הבנין יהיה
 באו~

 ישראל ששם בדבר ~ע'ר
 שאו להשכירו מקום אותו אנשי רוב דרך ואין עליו קרויבעליו
 השכרת איסור כדין נדון יהיה ז''ל והפו' הרמב"םכ~י

 המט''י והביאו עכ"ל.וה~~חץ התנו~
 ט' או' שע~ת ב' א~' ~

~ 

~~~~ 
 כל מצודתו פורש מצודה כעל וכל רואיםבמקום הי~ לחוף קרוב דוגה בסירות דגים לצוד ש~והגין

יומו אי~
 יהודי~ וי~

 לפרוש עכו~ם ו~~כרים מצודות להם שיש
 השבת ביום מצודתו לפרוש משמרתו ת~ואולפעמים אות~
 נוטל המצודה הפו~ש ההיא הדו~ית שהמ~היג ההם~במצודות ~וה~נה~
 ~במצודה ~ים להכניס ב~גית מט~ל והוא המצודה שתעלהממה ~רבי~

 לנגבה. כדי ולשוטחהלפור~ה
 אב~

 מוטלת אחרת הוצאה אין
 ביד הרשות כי קב~עות לו~ אין וגם~ המצודה בעל על כ"א ~ליו~

 לה~תלק. בידו ה~שות וגם ~י~צה~ עת בכל לסלקו ה~~צודהבעל
 נ''ד סי~ ח''ב הרשב"ץ בתש~'וכתב

 ז~
 ~ע"כ הוא גמור היתר

 ע~ש דנקראת טע~א משום במרחץ אסרולא
 ישר~

 לפ~ אלא
 ~א המטלטלת בספ~נה אבל על~הן בעליהן ושם קרקעותשהם
 כלים שביתת ומשום ב~~צודה וכ~ש ש~ו על שנקראתלמימר

 ק"ל הא~ שבת ממלאכת דק~~~נהי משום ואי כב''ה.דק''ל ליכ~
 משום ואי~~ בשבת. שנ'צודין אעפ~~ ~שמש עם מצודותדפורסין כב"~

 פורסשה~כו~ם
 אות~

 א'ל א~י' שבות לעכו"ם ~א~י~ה וק~'ל בשבת
 דנותנ~ן כדק"ל דמים עמו שקצץ כיון ל'תא נמי ~הא .ש~תקודם
 א~~"י וכו' וכלים וכ~~~עורות

 שעוש~
 מלאכתו

 ואע~"~ בשב~
שמכ~סן

 בנה~
 ~בנן פל'ג דלא רוא'ם במקום

 שכ~
 ~אינו

 ומשום בק~לנ~ת ואפי' בצנעא מיק~י ישראל שלבביתו עוש~
ל~תחזי דל~

 כשכ~
 ע~י לעשותו טוב ו~' שבת

 הבלע~
 יעו"ש. וכו'

 ח~~ ואו' טו~ב ~ו' רמ"ג סי' לעיל ועיין ד' או' ה~ט"יוהביאו
 ע' או' ~ולקמן

 ~~~~~~ן~
 לו שיש

 פאברי"~
 הוא~ לז~~השייך. המלא~ כלי וכל ~ארט~ן של
 ישרא~ ש~

 הבית וגם
 שאין אלא ישראל של המלאכה~ושים שש~

 הישר~
 וגם שם דר

 הכותיסברחוב ה~
 והפועלי~

 ~ק יום שכירי ואינם כותים
 מקבל~~

 ~ ל''ח סי' מ~~ת נוב"י ~ בתשו' כ~ב בקבלנות~ה~ל~כ~
 בקבולת ~הוא תמיד הפאברי"ק שדרך לכל הדברשמ~ור~ם כיו~
 ה~ת'םברחוב ועומ~

 ח~~ וליכ~
 לכותים מותר ~ו~חים

 כ~ ~ב ~פסד הוא זה בעסק שהביטול ובפ~ט ב~בתמל~כה ב~ לעשו~
 מל~~ו~הבעלי

 לבטל ירצו ל~~
 הישראל ויצט~ך מ~אכת~

~הס לשל~



~ ~  ~~ו~~~
~~~~

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

 ל~כור יוכלוכן ~ י~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~י ~~~~~ ~~.~ ~~~~ ~~ ~~~~~
 המכ~

 לכל
 ~~ו ש~~ות ~של ~~וח י~ח ~הא~י ~~~ הש~~ו~

 ו~
 ~~מ~ו~ ~יישי~ן

 ~עושההוא ישר~ ~ור~
 דמ~~

 כה~ג ~פסודא
 ל~

 חששו

 ~ב"י~
 ~ל הממונה וי~~אל

~~~ 
 כדין ~נו מ~ך של

וא~~פ ~כ~ ~ הממ~~
 ש~ש~יעי~

 ~ול
 ב~~

 ~~מטבע ~~ת
 ~~ג~ו~

 ~י~ וע~ל ~ו ~יימוני
 ר~~~

 וי~~ר
 ב~ת הא~יאצל ~יש~~~ י~ ~ל~

 כש~ו~~
 במ~אכתו

 ~~ ~~ב~
 ב~לת

 המכ~
 ~~רדכי

 פ~~
 ~ב~~

 וא~נ~ ב~נ~ שכ~~~~~
 י~הר

 היש~א~
 שלא

 לב~
 בש~ת ~ם

 ~' או' ~ע~ת והביאו ש.יעו~
~ 

~~~
 ~י~ ~~

 ודרך הש~רות ב~לאכת שמתעסק חנות לו
 ~ה שמשתכר שעה החצי החנות בעל ולוקח מסייעלו לי~~

מות~
 כ'כ י~ן ש~ה התנו אח"כ אם וא~י' ~אריסות. דהוי

שכ~
 ~החנ~ת ו~ע~~י מותר לע~ו הכל והמותר~ החנות לבעל

 ליכא מ'~מ בחול בה מת~סק והוא הוא ישראל בח~~ת היום עד~
 פשיטא וא"כ ש~י גופא החצ~~ ובנותן החצי ליתן שדרך כיון~שדא

 ~ם. שע~ת יעו"ש. ש~ת ה' דוד בני שרי. ~ה~גם

~~
~~~ 

 ב"י א~ור~ בשכירות אבל וכו~ ~בקבולת הוא אם~
 ~ או' ר~ז המרדכי.בשם

 י''ב~~

~~~
~~~ 

 לו לקבוע דא~ור ואע''ג וכו~ בקבולת הוא אם
מלאכתו

 בשב~
 דאי פ~ידא ~~ום שרי ~כ~ מ~מ

 לקבל שיבוא דאורייתא~ אי~ורא ~ לידי אתי ליה שריתלא
 ר~~ו סי' כ~איתא ויכתוב~עצמו המכ~

 ~ומה"~
 דהוי אע~ג הכא שרינן

 ~"ק מ~א והביאו ב"י.פ~~~יא.
 י"~

 משמע וא"כ וכתב
 נראה ומ~מ א~ור. מאכל ממיני שלוקחין אותם כגון כותביןשאין דב~~

 ~שו~דשרי
 שבות~ ~א~ור ~י~א ואע~ג~ יפסיד שלא פ~ידא

 ~וי ~י ה~א מ~מ וסי~ט ס~ה ש~~ ~י' וכמ~ש פ~ידאבמקום דש~~
 א"ר עכ~ד. עכו~ם ביד ה~עות ישתקע שלא כלומר מידםכמציל
 לקבל אםור בעצמו מיהו כ"ח. או' תו~ש יו~ד.~'

 המכ~
 אף

 הובאשלא
 מח~~

 משום ומחובר צידה חשש בו ואין ~תחום
 א"ר בהגב~י י~א סק"ך מ''א ש~ו~ ~י' כמ"ש חפצךממצוא

 ר~~שם~
 י~ב~ או'

~~~~~~ 
 מבעוד לכותי אמר לא וא~ו' וכו' לו ש~ומר דהיינו

יו~
 לקבל

 המכ~
 כדלק~ן משחשכה גם לומר יכול

 ש~קבל מע~ש א"ל ולא ~ר דאם דס"ל נראהמהריק"ש ומדבר~ ה' או~ עו~ש צ~ע. למעשה מיהו ~ס"ו~ ~סי' כיסגבי
 ~ בהגב~י י~א יעו"ש משתח~ך אף לומרש~ותר המכ~

~~~
 ב~י~ רמ''א מ~ש ולפי וכו~ לו ~אומר דהיינו ~~~

 ~~ ~יקרי דכה"ג ~סס"ארמ"ה
 צ~יך א~כ שבת

 ~~ברי וכ~מ בהבל~ה קצת שיהיה כדי ~~בע~י קצת כאןלהתחיל
 בכל שרי פ~ידא דמשום אפשר מיהו יעו"ש~ י'~ח ס''קהמ~א

גווני.
 תו''~

 ט~ז~ או'

~~~
~~~ 

 אלא ההיתר דאין ונראה וכו' לו שאומר דהיינו
 שלא תקנה לעשות וצריך המכס קנה שכברבמי

 ממונויפסיד
 לו שחייב במי א"~

 הש~
 וקונה מעות

 המכ~
 כ~י

 לקנות ~בל מידו החובלהציל
 מכ~

 ~שום ליה שרינן לא להדיא
 איסורא עביד לא דהא שרי קנייה דבשעת אפשר ומיהוהרוחה
 בקבול~~ לגוי להשכי~ ~רי הוא קנוי דכבר כיון שבת מטיולכי

 ב~י~ פסידא. משום ה~כס לולקבל
~~~~~ 

 שכתב הא~ וכו~ המטבע על הממונה וישראל~גה.
 ז~~למור''ס

 די~
 על המ~~ונה כ~ין ~~ינו ~~תם זה

המכס
 דהי~רא גווני ~~~י ~משמ~

 ה"~ דמכ~
 ליתא במטבע

דל~~
 הריוח כל שיהיה באופן אלא במט~ע שריותא שמעינן

לעכו~~
 אד~מיך אלא ~"ל ~~ור"ס ~אי ולא

 ל~
 בדבריו שנ~כר

 ס~ק המ''א מדבר~ דמש~ע ומאי בש~ע. דנ~כרה אש~יותאולא
 לדעת ליתא במטבע הה''נ בקבולת דבש"ע דמכס דשריותאי~ח
 ~ יעו"ש י''א או' ~מט"י ז~ל. מ~ן דעת אלא לנו אין ואנו ב"ימרן

~~~~ 
 די~ו בהגה~

 כ~י~

 ליתן ומותר~ וכו~ ה~~מונה
 שמיעת ~ כאן שאין כיון מעות ~ו ~תקן~עכו"ם כס~

קול
 ~הו~

 ~ישראל של
 ~ואי~

 לחוש
 כיו~

 בשכרו. עביד שהעכו"ם

הג''מ~
 מ"א

 ס~~
 י~'~. א~~ א''א י~ט.

~~ 
 ~ט. או'~

 ועו"ש נ' או' לעיל ~~כ שם. א~א ש~ת. קודם~כ~ף שנת~ וה"~
~ 

~~~~ ~  
 ~בעיא לא וכו~ ישב שלא ויזהר בהגה.

הוא ~כשהמכ~
 ~לישר~

 לשב~ות ל~~~ם השכירו א~י' אלא
 בכך ע~ק לוואין

 אפ''~
 י~א סק~~.~"א עוש~~ ה~א לצרכו יאמרו ~שלא א~ור

 בהגב~י~

~~~~~ 
 י~ראל או~ו ~י' וכו'~ ישב שלא בהגה~ ~

 ש~שכי~
 לו

 שלוחו.או
 ממ~ ב~דכי ל~ וילי~

 ד~יתא
 היא מה לי~~ ~ד~ו בתוך אדם יהלך לא מערביןבכל ס~~
וכו' צריכ~

 ט"~
 הוא ~אם כ~ב ~~ הי~א א~ל ט"ו. או~ א~ר ~ק"~.

 י~~~ו הגוי אצל י~~ שאם הוא הטעם הכא ד~א מותרשלוחו
 שכירו~הוא

 אם אבל א~~ וד~י וא~
 הו~

 יו~עים שא~ינם שלוחו
 ~כ~~~ ~ות~ ~~~~~י א~ ~ה ישר~ל של הוא המכסש~ה

~~~
 ~~~~~~~ כדי היינו וכו' ישב לא ~~~

 ~הו
 ~~~~ו ל~בל וכדי הכותישעושה ההתעסק~~

 חשבו~
 ע~ז

 יגנוב שלא הכו~י את ~מור כדי אלא ~ם יושב אינו אם~בל~ למח~
אלא

 יני~
 מה ~מכס לתיבת

~ 
 ~מו~ר. שיקבל

 ובז~
 מה ני~א

 להושיב מהשר רחיום מחזיק~שנהגו
~~ 

 רק בש~ת א~י' ישר~ל
 בהעסק~ ~לום ידברו ~לאי~הרו

 ט~~
 י''ט. או' ~ו~ש ש~.

 וכ~כ ז~ י או' ג' ~ל ח"א י~זאו' ר"~
 המש~~

 ~~ ~או'
 נו~גין דהעול~

היתר
 כט''~

 ו ט ~ ~ו~ הא~ר אבל ~ יעו''ש.
 הלבוש ~~~דברי כ~~

 ב~ושב ~גםנראה
 של~

 י~נוב
 יעו~ש~ א~ו~

 ו~ט~י ~ם ~י~א וכן
 ה' ~ו~ והנה~ש י'~ב~א~'

 השיג~
 אפי' לאסור ו~סכימו ~ה~~'ז על

 יעו~~~ יגנוב שלא ל~מורביושב~
 כת~ ולכ~

 דאין ~~~~י שם

לה~

 להם דא~א ועוד ר~יים ל~י ישראל להוש~ב שנהגו ~באלו
 כל~ם ידברו ש~אליזהר

 מהעס~
 ~רצה שם היו~ב וכל

 דיבור ומדברלגנב ק~רא~
 ש~

 דלא חול
 ~ית~

 ל~ה~ש תורה
 ~ עכ~~

~~
~~~ 

 ~ו~ו' במלאכתו כשעוםק
 פור~

 של מכמורת
שהמצודה ~~~

 פרו~~
 בשבת ומתמלאת מ~ש

 יגנב~ ~אשון יום של בוקרו עד כךתעמוד וא~
 ~סידא יש וגם הרבה

 ~ אחרים שמה יפלו יריקו ש~ם י~קו לאאם
 י~

 אך להתיר
 במלאכה להעוסקים בפירושלאמר ש~

 ש~~ ביו~
 להם ולצוות

 המצו~השירי~ו
 ר~

 לא מדוע ~ לאמר
 ע~י~

 שעברה ~ בשבת כן
או

 המרי~ כ~
 ~כרו יפ~יד~ לא

 כיו~
 שק~ה פ~ידא כאן שיש

ל~פ~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~"~~ 

~~~~~~~~ 
 ו~~י

 ~י~ ~ו~~י~
 ~ ~~י~י~ ו~~ ו~ו ~~~~~. י~~~~ו

~~~~~
 ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~י~ ~~ ~~~י~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~~'~

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

~~~~~ 
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'~~~~ 

 ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~~ ~~~~ י~~ ~~~~ ~~~ י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~

' ~~~~~י~ ~~~~ ~~י~י~ ~~~~ ~~~~י ~ ~ ~ ~  מתירין ויש ~גה 
השכר

 ב~יעב~
 ירוחם ו~בינו ~~~א ~''ק ~הרא~ש ~תם וחלקו ה~נו לא א~י~

 חי~ב~
 לםמוך יש ג~ול ~בהפסד ונ~ל

 מיי~י לא זה שכל וי~א~לייהו
 ~אל~

 ~וס~ א~~ שכל ב~ות~ות
 ביומו

 ~ב~י~
 אבל

 כשניה~
 י~~י כל ביחד ~וסקים

 עמו לחלוק ~~ותר לב~ו ~א~~ עסק ובשבתהחול
 א~~תא ~א''י השכ~ כ~

 ~נ~שי~
 ~א

 הישראל ואין ~בי~
 שכר יטול לא ומ~מ ל~שות ~ליו ~~ו~לת המלאכה שאין כיון בשבתבמלאכ~ו ~נהנ~

 שב~
 הימים שאר עם בהבל~ה אלא

ר~ן

להפקי~
 וכל ~יום כל שימרים

 רחוק שהוא ל~י ~ליל~
 הורקת בש~ת ויראה ישראל שישב מותר וגם ~~~י. והיז~והנהר ~שפ~

 וכמ''ש יגנוב שלא~מצו~ה
 במשבצו~

 ~~ן ל~רחיק אך כ~ט~ז שנהגו
~כיעור

 ~וכ~ו~~~
 טוב

 שי~~~ו~
 ~~רחוק

 וירא~
 ~~עשיו. את

 שו''~
 בית

 נ"ז או' ל~יל ועי~ן י~'א. או' ש~'~ת והביאו יעו~ש~ כ' ~י'אפרים
~ 

~~~~~~~~~ 
 ה~וק ~ל ראשון ביום ב~~צ~ים ש~~~י~~~ לחות
 והואלמכור

 י~ו~
 ישראל ~~~לאכת ומ~ורסם

 בקבול~ ש~וש~ אף שכירות ~'~יהוא
 אך ח~~א~ ~~שום אסור

 ב~ל ה~כו''ם ~ם ~נ~י ישראל י~שה ל~ים צורך ש~דברכיון
 לא ישראל י~ וא~כ גבינות ~~~נו אא~כ ~~~~נו יקנה שלא~ח~ב

אגי~~
 במלאכה

 וכיו~
 אחראין אנו אין ומ~~כר מקח ~רך שהוא

 יעו~ש. כ~א סי' ג' כלל גו~~ר שכירות. ~רך ש~וא שיסברולטועים

~~
 או ש~ה ~להם שיש וכותי י~ראל א. ~~~'

 תנו~
 וכו'

 בתנור בחול ~~שביח~ הישראל חלק שאיןא~פ''י
 מחויב ש~וא כיון אסור אפ~ה בשדה כמו בשבת הכותיכש~ו~ה
 בשבת. גםל~שות

 וכשאומ~
 ~וי ~חול ואני ~שבת אתה ~שה לו

~אלו
 מ~מי~

 וא~כ ~~א. כ~ב ~~'ז תו' בי~ים. ל~שות פו~ל
 ה~סה ב~ל ש~כו~ם רק כלום ~ושים אין ~תנור ב~ליאם
 ~הישראל אע~ג שכירות ונותנין ~ בו ואופין ~חנור~סיק

 רשאי מ"מ שבת שכר משום השכירותל~בל אסו~
 לחלו~

 בהבלעה סתם
 שיאמרו חיישינן ולא י~~וש. הריב~ש בשם ~ה סס''י ב'~יכמ~ש
 שיש כיון ~ושה ~וא ישראללצורך

 ל~כו~~
 כן לא ~אם בו חלק

 ומחה~ש ~~''א ב~גה. וכמ~ש הר~ן וכ~כ ליתסר. התנואפי'
 ז' או' ר~זסק''א.

~ 

~~
~~~ 

 ~תנו ~מעיקרא ~כיון משום וכו' בתחלה ~תנו אם
 ~שבת ביום כלל בש~ה חלק לישראל אין כאלוהו''ל

אל~
 ונמצא החול ביום ישראל ~ל וכולו בשבת ~כו"ם של כולו
 השדה שאין מאחר כלל ישראל ~ל שבת מלאכת ~ו~השלא
 ~~~ וגבי ב"י ה~וא. ביוםשלו

 ת~מול לו שיאמר צריך
 קצי~ה בש~ת ותטול בשבתולחרוש ל~רו~

 כנג~
 ואני בשבת עמלך

 תו"ש סק'~ב. מ~א ס~~ת. בשם ב"י כנג~ו. ואטול בחולאעמול
 לא מהם א' ~אם ונ"מ ב'או'

 בש~ת יטול לא היום כל ~ש~

קציר~
 אלא

 מ~
 אם ומ~'מ א' או~ פרישה ש~שה

 אח'~~
 נותר

 לח~קלו
 בשו~

 ~ י~ו~ש ב' סעי' כמ"ש מותר

~~
~~~ 

 אבי~ם את שירשו ועכו~ם גר וכן וכו' ב~חלה ~חנו אם
 ~ י~~ משנה ~~מאי פ~ו ~ר~ש מו~ר. בתחלה התנואם

~~
 שות~ים ש~יו יהו~ים ~'

 ~~ו~~ ע~
 ול~חון ב~המות

 התנו אםבריחיים
 בש~~ ~~~חל~

 לומר שנש~ת~ו
 כנג~ו אחר יום ואנחנו השבת יום ל~צ~~ך אתה טולל~כו~ם
~~ותר

 וכיו~
 ~~~נו

 מתחל~
 קנויותהב~~~ות כאל~ הוא ~רי ~~~~ות קניית בש~ת

 ל~כו~~
 ואין ~שבת ביום

 חלק לישראלים~
 בהם חלק ל~כו~ם ואין ליש~אלים ~~~מות כנ~~ו החולובי~ם ב~~

 ~~לאכה מעשות ימנע לא ש~~כו~ם לפי להתיר ~עם ישוגם
בבה~~ות

 כיו~
 שכר נוטל הישראל ואין ב~ם חלק לו שיש

 שכב~כיון שב~
 ~ת~ו לא אם אבל ~~תחלה ~תנו

 מתחל~
 ב"י א~ר.

 ~ י~ו'~ש קנ'~א סי' הריב~ש תשו'בשם

~~~~~
 ל~נות ה~כו~ם עם שו~ף ~ש~וא

אות~ ו~~~קדי~ חטי~
 בכברה

 ובטבל~
 ושוב ותבן מקש לנקותו

 הקמח ו~~וכרין לטוחנן מים של ל~יתיים לעיר חוץ אותםשולחין
 ביש~ק החנות פו~ח וה~כו~םבחנותן.

 ועוש~
 ~פר~~יא מלאכתו

 ~מח ו~~כירת החטיםבהר~~ת
 אל~

 כשנשתתף ~במעיקרא
 ~ל אותם ו~וסיף למאה ח' מ~ל~ו פיחת ~~כו~ם~ם

 הח' שאלו לו ו~ירשהעכו~ם חל~
 בשביל משלי לב~ך לך יהיו ~~~א~

 פ~~~~ ~יין שבת ~~מלאכת המתהוההריוח
 בזה ש~אריך ב' ~ו'

וה~~ה
~~ 

 היתר
 ג~~ו~

 ~ י~ו"ש
~~

 אם ~~~
 מ~~

 ואם
 ~רב~

 ~~~ו לחשוב א~ור אבל וכו'
 מו~ט ואני מרובה בשבת נ~לת אתהולו~~ר

 כ~~'~שה~~ותר נחל~
 מ"א וב~~ח. ~גאוניס ~שו' בשם וב"י הראב~~

 גוונא בכל ~התנו ~יכא מהרי~א בשם כתב בב''י מיהוס~~ב.
 מהרי~א ~לדעת ג' או' ה~ט~י וכ~כ י~ו"ששרי

 סעי~ והש~~
 הה~~צא~ לג~~רי התירוב'

 של
 ~ר~ב~~

 ~ל~ולם ~ס~ל מט~ם
 אלא לנו אין ~ינא ול~נין איסור שום ליכא מ~יק~אבהתנו
 ס~~ב כ~מ~א בהתנוו~~א ~נין בכל ~התיר ~ש~~פסק

 ב' או' הא~ר אמנם י~ו~'ש ~ש~~ ~ברי סק~ב הט~ז פי'וכן יעו"~
 מו~~ הב''י ~גםכתב

 אסו~ לי מלא הזכיר ~אם
 ~מה ~ניכר

 בש~ ב"י ומ"ש כ~~~רים ~וי מ~יקראשהתנו
 היכא ~~הרי''א

 ואמר לח~בון ~בא ב~ן היינו גוונא בכל שרי~התנו
 ימי כ~~~

 בשוה שחולקין בין מ~ט או רב הן בחול ואני את~ נטלתשבת
 בשבת שהיה ממה לי מלא הזכירוו~לא

 ~~רו~
 וכ~כ י~ו"ש

 אלא ~' או' וא~א ~ק~~ב מ~א ~ל~לב~ש
 שכ~~

 שם
 אבל י~ו~ש להקל ~יש אפשר ~ינאל~נין הא~~

 ~ט~~
 רצ~ד סי' ביו~ד

סק'~~
 התנו א~ ~אף כתב

 בתחיל~
 אח"כ באו אם

 ~איכא כיון ו~~כ י~ו~ש כ~ז ס~ק שם הש~כ וכ~כא~ור לחשבו~
 פלוגת~

ב~~

 ~~יי~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~ 

~~~~ 
~~~~  ~~~~~~~~י

 ~ר~~
 כל פרק ~וף דשבת פ"ק

 כ~~י~
~~~י ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~

 ה~ו~~'~

 ודעמיה הא~ר כמ"ש לפרש ניכל ב' ס~י' מ~ןז~ל בדעת וגםב~ה
~לא

 התי~
 בהדיא לו לומר אבל בסתם בשוה ~חלוק דו~א אלא

 מרובה בש~ת ש~חת ממה לימ~א
 הכי אסו~

 נקטינ~
~~

 השכירו כמה נודע לא ואם ~ו' הרבה ואם מעט אם ~~~

בשב~
 בחנ~ת כגון

 רשאי~
 חביב ר~ל בשוה לחלוק

 סק''ב. מ"א ק"ו.סי'
 ר"~

 או'ה'
~ 

~~~~~ 
 של התנור גוף

 ישר~
 חלקו נוטל המ~~ו והאופה

 כו''ך נוטל והאופה ימים וכך כך נוטל והיהודיבתנור
 כ~ב ~~"ז התו~ כתבוימים

 בש~ ע~א~
 התנו דא~י~ אלחנן הר~

 והו"ל ישראל של התנור שכל כיון יו~יל לאמתחלה
 כשתסיקו ב~ת תנורי שכר טול ל~ו"ם וא~מר בשבתתנורו כמשכי~

 בשותפות שדה שלקחו ועכו''ם לישראל דמי ולא בחוללי
 וכן ב~י. והב~ד בהג~א וכ~כ יעו~ש. הקרקע בגוף חלקלעכו~ם שי~

 כה~ר ס'ל פ"ג סי' ח~אהר~ס
 אלחנ~

 כנה"ג והביאו והג"א
 ~''ל דלא נראה שם התו' שמדברי כתב בב~י מי~ובהגב~י.
 ושאר הרא"ש ולכן כשהתנו ~ שרי ענין בכל אלא אלחנןכהר~
 ~~ דין הזכירו לאפו'

 הרא~ש דגם כתב סק"ג אבל'המ~א יעו"ש.
 מהני לא ~באופה ס~לורי~ו

 הת~
 והג~א התו' דגם כתב ומ~מ

 ט~ל לאופה לומר אבל בשבת אתה טול כשא~ל אלא אסרו~א
 בהבלעה שבת שכר דהו~ל ~שרי וג~ ב' ואני ימים וג~ ב~אתה

וכ~
 במ~ום

 שמו~
 ו~כ יעו~ש. רמ~ג סי~ כמ~ש תנור להשכיר

ה~~~
 תנור להשכיר שאסור במקום ומיהו ב' או~ חס"ל ט~ ~או'
 עמו שותף שיהיה דהיינו התנור בגוף חלק לאופה להיותצריך

 זה. בםעי~ כמ~ש ה~ותפות בתח~תו~התנות

~~
~~~ 

 יום ושכר
~ 

 תנאו במקיים דוקא פשוט נראה וכו~
שהיה

 ישרא~
 שעבד שבת יום כנגד א' יום ~ובד

 ומ~טל ~מקצת במקיים ואף תנאו מקיים כשאינו משא~כהעכו~ם
 תנאו במקיים ומיהו שבת משכר נהנה דהרי להתיר איןב~קצת
 מיוחד קבוע יום בעינן לא וכן לשבת ה~~וך א' יום בעינןלא
 אם קפירא ואין שבוע בכל אחד יום בביטול וסגי שבוע~כל

לפ~מי~
 ולפעמים י~דים

 יעו ד~ או~ מט~י ~אח~

~~~~~ 
 וכתב אפשיטא דלא מיבעיא זהו וכו~ התנו לא ואם
 דרבנן דספיקא כיון ז"ל הרא"ש אביו בשםהטור

 וכ~פ השבתות כל ליטול לעכו~ם להניח וא~צ לקולא אזלינןהוא
 מתי~ין ויש בהגה ז"ל מור"ם שכתב וזהו ב~י והביאו ~חי~ברי~ו
~שכ~
 הטור אמנם וכו' ~

 אבל כתב הרא~ש דברי שהביא אח~
 ד' או~ בהג~"י הש~נה~~ג וכתב לחומרא יראה הרמב~םמדברי
 ה~מב~ם לס~ חייש דמיחש הטור מדברידנראה

 דנקטינ~

 לחומ~א
 והרמב~ם דה~ף כיון הלכה לענין בב~י ז"ל מרן וכ"כיעו"ש

 נקטינן הכי לאםורמסכימים
 יעו"~

 בש~ע כאן דבריו הם וכך
 אלא לנו אין דאנו ה~ או' ~ם השכנה"ג וכתב הרמב~ם לשוןשהעתיק
 כדעת אלא לפסוק לנו דאין ו' או~ המט"י וכ''כ יעו"ש הש~עדברי
 היתר שום ואין ענין בכל שאוסרהש"ע

 ר~
 שכר העכו''ם שיטול

 י~א ~ו~ לקמן ועיין חולקים. והשאר לבדו~בתות
~ 

~~
 וא~ ~~~

 י~כירו ולא סתם לחשוב שרוצים ואף וכו' ה~נו לא
 רב הן בחול יום כנגדו ליטול הישראל שרוצה ואףמ~תות

 או~ א~ר התנו. שלא כיון אסור השבת כנגד שהוא י~כיר ולא מעטהן
 ו~'כ~'

 התו"~
 לאהתנו אם הרמב~ם דלדעת ג' או~

 אי~
 כלל היתר לו

 העכו"ם שיקחרק
 שכ~

 ~עו~ש לבדו השבתות
~ 

~~~~~ 
 ויש הגה.

 מתירי~
 ~"ל להרא"ש דגם ודע וכו~ השכר

 הכל לחלוק אבל יום כנגד יום ה"ד בסתםדמתיר
 מרובה הוה בשבת ~עכו"ם ריוח דלפעמים שוים חלקיםבשוה
 אלא היתר ולא אסורל~~ע

 בהת~
 ומ"מ ו~ או' מט~י ב~ דסעי~

 דספיקא כיון י"ח לצאת הגוי עם מתחלה ויתנה להחמירטוב
 וכ"ש הואדאיסורא

 ב~~"~
 איסור לידי יבואו ~תיר באת שאם

 מ~ב י~א קכ"ו. סי' אהרן ~קן בס' ~"ל הרא"התורה.
 ~ יעו~ש להחמיר ~האח~ונים ז~ל מרן דדעת ט או' לעיל וכ''כ א'או' בהגה~~

~~~~~ 
 ע~ה דהישראל דכיון ביומו. עוסק אחד שכל בהגה.
 שלו~ו העכו"ם הו~ל בשבת העכו~ם שעשה מהנגד

 והעכו~ם הכל לע~וק מחויב כשהישראל וה"הבשבת.
 סק"ד מ~אבשבת. מתעס~

~ 

 ~~~ג~
 ב~י כ~כ וכו~ ביחד עו~ים כששנ'הם אבל בהגה.
 דעת כן שיהיה נראה שאין שכתב אלא הר"ןבשם

 סחורה או מלאכה עושים שניהם בחול ~אם אפי~ אלאהרמב~ם
 השבתות שכר העכו"ם שיטול צריך לבדו~ העכו''ם עושהובשבת
 ~מב"~ דב~י ליישב כתב ומ''מכול~.

 לומר אפשר הר~ן לדעת
 יחד תמיד מתעסקים שניהם בשאין מיירי נמידלהרמב"ם
 העכו"ם אלא בסחורה אובמלאכה

 מתעס~
 ו~ה שבת יום

 ~יטול לישר~ל אסור ומש"ה כנגדו אחד יוםמתעסק
 חל~

 ~ריוח
 או במלאכה תמיד מתעס~ים יחד שניהם היו אם אבלהשבת
 ליטול לישראל שרי לבדו העכו~ם ~ה מתעסק ובשבתבסחורה
 ~ש~ע ומ~מ ג' או~ הנה''ש וכתב יעו~ש. שבת מריוח~ל~ו
 סמךלא

 ע~~
 דמשמע סתם הרמב''ם לשון העתיק אלא

 שניהם עוסקים ~םשאף מני~
 כ~

 ימי
 החו~

 אסור בשבת והעכו~ם
 ~~ או' המט"י וכ~כיעו~ש.

 וכ~~ וכת~
 דמור~ם דאע''ג עיקר

 דברי אלא לתפוס אין י~א בשם הר''ן חילוק כתב בהגה~''ל
 יעו~ש~ גררינן דב~ריההש~ע

~~~~~~~~~~ 
 שלהם ועגלות וסוסים הפאצ''ט

 ע~
 עגלון

 בשבת לנסוע ומוכרחיםעכו~ם
 ויו"~

 עם
 לעכו~ם שיהיה עכ~''ם עם יקחנו הפאצ''ט. שלוקח בעתשרים
 ימי העכו~ם שיטול ויתנו השייך וכל ובעגלות בסוסיםמחצה

השבתות
 ויו"~

 אז הנוסעים וכל בחלקו
 א' וביום לו שייך יהי~

 ואף וכו' לו ש'יך השכירות כל וגם לו קנוים הסוסים יהיו ג'ב'
 שימכר~ו ע"י תקוה יש לבד שמו על הפאצ~ט לקח כבראם

 יחזור ושוב לעכו"ם או אחר ~ליהודי
 הו~

 ויקנאהו והעכו"ם
 צ"צ תשו~ וכו~ שנתבאר ד~ך ~ל בש~תפותמה~קח

 סי~ א'~
 ~ יעו"ש~"ד

~ 

~~~
 תלוי ד~ל הטעם וכו~ בתחלה שהתנו היכא ב. ~~~~

 מתחלה דהתנה דכיוןבהתנה
 באופ~

 שכקנה
 במה לן אכפת לא ~ולבד להעכו"~

 שחולקי~
 א~ור ומ~מ בשו~. אח~כ

 ואני מרובה בשבת נ~לת אתה לו ולו~ר אח~כ עמולחשוב
 אתה לישראל אומר העכ~ם אם וכן ו' או' תו"שמוע~.

 כמ"ש ~אסור מועט בש~ת לקחתי ואני מרובה ב~בתבאחד ~טל~
 ~' א~~ ~ לעיל ועיין יעו~ש~ הגאונים תשו'בשם ב''~

~ 

~~~
 עיין וכו~ תיקון יש בתחלה הת~ו שלא היכא ג. ~~~~

 קצ"ד סי' וע"ש חדש קנין שצריך ~פ~ט סי~בח~מ
לענין
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 ירצ~ ואם ~גה ~~~~~~
 ל~שכיר

 או בשבת חל~ו~א"~
 לשכר~

 וכ~ש דשרי ומטבע מכס לענין רמ~ד ~י~ םוף לעיל שנתבאר ~מו ש~י ב~בולת
 ~א"י שותפות עם דשריכאן

 ~~~~ ~~~~~ ו~~~~ ~ ~
~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ 

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

~ו~~

 ביטול שי~י~ דצריך ונראה ס~"ז. מ"א יעו"ש. ~כו~ם ~ניןלענין
 שצרוך ~~ר~ע בחזר~~ ד~יינו ה~ין ע~פ ה~ועיל באופן~~ותפות
 וכן ה~מים. חזרת עם ~ראשון המכר ~טר וק~יעת ~~ר~~ין

 ש~רויחו ~ה על לחשבון לירד צריכין ש~ח~ות השו~ותבביטול
 ~~ות~ות ~ר~ע כשק~לו וכן ~רא~ון. שותפות שטר ג~כויקרעו משיכ~ ~נין בו שיעשה ו~ותו לביתו חל~ו אחד כל ויטולכבר
 ~שהניח שלו האו~ות כלי א' כל כשיטול הוא ה~יתוף ביטולאופן
 יטול והעכו''ם מלאכה באותה שעשו מה וי~בו מלאכהלאותה

שכ~
 על לאחד נשאר שלא באופן בשוה השאר ויחלקו השבתות

 שנית. פעם להשתתף כשירצו להתנות ויחזרו שעבוד שוםחבי~ו
 ~ המ"א דעת שכ~נ וכתב ז' או' מט''י~~

~~~~~ 
 הג~
 ואם .

 ירצ~
 וכו' לעכו"ם להשכיר

 נרא~
 דר~ל

 המוזכר התי~ון לעשות יכלו ולא התנו שלאבאלו
בסעי'

~~ 
 אחר תי~ון יש

 ו~ו~
 ד~יינו חל~ו לעכו''ם שישכיר ~ה

 לישראל. שכר ויתן לב~ו ~שבתות של הריוח כל העכו"םשי~ח
 דינרין ~~ לכשתרויח לעכו~ם ישראל שיאמר ~ב~בלנות נ~יו~~ה

את~
 מ~אית משום אלא אס~ר אינו בעלמא דבכ~'ג כו'כ לך~
 שכיר ~וא שהעכו'ם שיאמרוהעין

 יש~אל ~ל שלוחו ו~וי יו~
 לעכו"ם דישבכה~ג

 בשד~ חל~
 ~ראית משום ליכא בתנור או

 ~טרח כי ועכ~~םהעין
 יעו~~~. ח' או' ~~ט'י ~טרח~ בדידי~

 ס~~ג הט~זמיהו
 חול~

 לא זה ד~יתר וכתב ~נז' מור"ם דברי על
מצינו

 ר~
 וע''כ בשותפות לא אבל פסידא מטעם דלעיל במכס

 אלא לחוד שבתות לו להשכיר זה ~יתר על ל~מוך שאיןכתב
 להשכירו מותר ז'ל למור~~ם דגם כתב ס~'ח והמ~~א יעו~~ש.בהבלעה
 יעו~ש. שבת לו ייחד ולא ב~בולת לשכרו ה וה בהבלעהלעכו~ס~
 וכ~נ להחמיר~ דיש נראה מ~מ הט'ז על השיג שם דהמט"יו~גם
 ד' או' הא"ר~עת

 והתו~
 יעו~ש~ בהבלעה להשכיר דצריך ח' או'

 הרוכ'כ
~ 

 יו~~"ד או'
~ 

~~~~~~~ 
 עוש~ ואיני ~חולה לב~ר שיבא י~ראל

 דבר שום
 למששכ~~א

 הדפ~
 ה~אכל סדר לו לסדר וגם

 דאמרינן ~א וכעין שבת שכר אסרו לא בכה~ג וכיוצאוהמשתה
 גזרו לא צערא במ~ום או חולי במ~וםבעלמא

 רבנ~
 שלא ובאופן

 יום בכלל בנעימה שיבליענו אלא בפ~ע שבת שכריטול
~ 

 או
 ל~מן ועיין שם. מט'י ומותר~ ב~בלעה שבת שכר דהויא~

 בס לשם ובדברינו ה~ סעי~ ש~וסי'
 ד~

~~~
 עמו ~צץ לא אפי' שרי ובזה וכו' ישראל יכול ד' ~~~~

שכר
 כא~יס הוי בריוח ח~ק שנוטל דכיון אח~

 א' דבס~י' והש''ע הרמב~ם וגם ~עביד~ דנפשיהואד~תא
~מודי~

 ~ כ~ט או' ל~מן ועיין ט'או~ ~ו~~ ישראל~ על מ~ולם הוטל לא דהמלאכה כיון בהא

~~
 ישראל ~כול ~~~

 ל~~
 לע~ו"~

 וכו' ~~עות
 וא~

 נות ~עכו~ם
~עות

 ~התעס~ ~ישרא~
 ב~ם

 ועוס~
 בשבת העכו'ם

 ישראל על מוטלת ~יתה שבת של זו דמלאכה דכיון אסורודאי
 ב' או~ שכנה~ג עבי~. קא ~ליחותיה ~עכו~ם זה ~רילעשות~
 ~ י~ב או~ תו'ש י'א. או' מט~י י~א. או' א~ר ג' או'עו~ת
~~~~

 עכו~ם
 שנת~

 מעות סך
 בסחור~

 וישא שימכור לי~ראל
 לחצאין יחל~ו שירויחו הריוח וכלויתן

 ו~~
 בש~~ונת

 לראות מישראל המפתחות העכו'ם לוקח ~פסחימי
 ~סחו~~

 אם
 שהרויח הריוח ומאותו ונותן ונושא מוכר ואגב חסר אויתר
 מחצ~נתן

 ~ימים שיגיעו שקו~ם הד~ר טוב ומ~מ מותר. לישראל
 ~ודם ויתנו מחדש ל~שתתף ויחזרו שביני~ם התנאים ימחלו~ללו

 והישראל למעט רב בין ~פסח ימי ריוח יקח שהעכו'םהשיתוף
 ~~ או' שם שכנה~~ג ~מעט. רב בין ~חול מימי כנגדם ריוחיקח

 שם מט~י שם. א~ר שם. עו~תיעו~ש~
~ 

~~~
 חנות לו שיש ~~

 פתוח~
 שכירות לו ונותנים למכור בחנות לישבלו שכי~ ~ ועכו~ם ~עכו~ם ברחוב

 אולשבוע ידו~
 לשנ~

 בשבת שמו~ר מה שכל כיון בשבת למכור אסור
 אלא אינו גופיה וממקר שמ~ח ואעפ~י ישראל לטובת~וא
 שבותמשום

 אפ~~
 יש אם רק נכרי ע'י אף א~ור

 חש~
 הפםד

 ~צמו לנכרי אותו ישכירו הנכרי את בו שיושיבו שהחנותצריך
 דשכירות מעייל לביתו הסחורה מעייל כי הנכריואז

 או אלף ~~כל יקח משכרו שחוץ ע~~ו יעשו וגם הואממכר ליומ~
 ואפי~ בחנות לבדו ישב ו~נכרי רצונם כפי או פרוטה ככרמכל
 לו לסייע ע~ו י~ודי שום ישב לא החולבימות

 ~ יעו~ש ה' או' ת שע ו~ביאו כ~ט. סי~ מה'ת נוב~ימותר. וא~ במכיר~
 ישראל ~ול ~~~~~~

 לעכו'~ לי~
 ש~~ותר ומכאן ~כו' מעות

 ~רלנ~~ח עמו. ולחלוק ב~מה ל~נות לנכרילהלוו~
 ב~גה~ט כנ~~ג ~''ו. סו'~~ל

~ 

~~~
.~~ 

 להתעס~
 ~א וכו~ בהם

 דמתעס~
 בסעי~

 מ~ום ~ביעות בלימיירי ז~
 אב~

 אפי~ בחנות ב~~וע
 ז~ן ~~~עסקים~ שניהם כמו דינו לבדו יושבהעכו"ם

 יעוש'ב רכ~וסי' אהר~
~ 

~~~
 מפני ~~~

 שאי~
 וכן וכו' ישראל על מוטלת זו מלאכה

אין
 ~עס~

 ב~י כתב אלו טעמים הוא. ממי ניכר
 לפי ~כל~ו בשם אחר טעם עוד וכתב ה~יד ~רבבשם

 כלים שביתת לנו שאין כלים כשכירות והוא מעות'ו שכראותו שאי~
 ~ראשון טעם ולפי ~כלבו טעם לפי משמע וא"כעכ~ל

 שניכר דאעפ~י ~~~ידהרב שכת~
 הע~~

 אבל מותר ישראל של ש~וא
 ניכר דאם משמע המגיד ~רב שכ~ב שני טעםל~י

 ~עס~
 שהוא

של
 י~רא~

 א~ א~י' להתיר יו'~ד או' ה~ט~י דעת ומיהו אסור.

החי~~
~~~~ 

.~'~ 

 ~~ ו~~ו~~~~י
~~י~~

 ~~ו~.

 יכרנ
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 ודוקא הגה ~ו~~ ~~י ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~י~~~~ ~~~~ ~~~"י
 א' כל אם אבל המעות עם לחוד ונותן נושא שהא~יבכה'ג

 עוס~
 צריך וישראל ביומו

 לעסו~
 נגד

 ב~תהא'י שע~~ מ~
 ב~ם ~~''י אסו~

 גאון~
 ם~י' שכ~ה סי' ע"ל הא~'י מן משכון לו שיש וישראל

~ 
 וג'
~ ~ ~~~~~ 
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~''~~ ~~~~~ ~~ 
~~~ 
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 ~~~~~ י~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י ~~~~ ~~~~

 ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~י~~~~י~~~~
~~~~~ 

 ~~'~ ~~~~~ ~~~~ ~~י ~~~ ~~~ ~~~~~~

 ~~י~
 ~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~ ~~~י ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~ ~~ ~~~~י~~~~
 ~'~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~~י~

~~~~~~ 
~ ~  ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ י~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ ו~ו ~~~~~ ~~~י ו~~~~~ ~~~~~ ~י~י~~~

 ~ ~~י~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~~
~''~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ 

~~י~ ~
~~~ 

ניכר ~~~י~
 העס~

 נראה לע~ד א~~נם יעו~ש. פלוני ישראל של ש~וא
 ~טע~כיון

 בש~ע ז~ל מרן כתבו הוא ~י ניכר הע~ק דאין זה
 ~''ל דהכיומשמע

 לעני~
 העסק ניכר אם וע~כ להחמיר יש ~ינא

 יש ישראל שלשהוא
 לקצו~

 הנותן כ~~ו העכו~ם עם
 ~חו~

 כמ~ש
 ה' ~עי'לקמן

 ~ יעו''~
~~~~~ 

 ו~וקא הגה.
 בכה~~

 ממ~ש נלמד דזה אע~ג וכו'
 בםחורה בחנות שותפים ~הם או א' שעי'~~~ע

 ~הממון אעפ~י כאן אבל שניהם של הוא שה~~מון התםשאני
 ביחד עוםקים בששניהם אף להתיר קס~ד הוה ישראל שלכולו

 י~א~ או' מט~י שוה. דדינםקמ~ל
~~~~~ 

 כמ~ש שישתתפו קודם להתנות וצריך אסור. בהג~.
 א'שעי'

~~~
 קצ~ א~ ~. ~~~'

 פי' וכו' שכר לו
 ש~וצ~

 ידוע שכר לו
 שירצה חימתיוה~כו~ם

 ימכו~
 הסח~ה לו שי~ן או

 לבדו לעכו''ם יהיה שירויח מה ו~ל ידועב~ך
~ 

~~~
~~~ 

 אם
 קצ~

 דבלא משמע וכו' שכר לו
 קצ~

 אפי' אסור
 ואם א' ביום הםחורה ~ובנותן

 ק~~
 אפי' מותר

 ~ יעו~ש י~ב או' מט~י בע~ש. הסחורה לובנותן

~~~
 ובל~ ~~~

 יאמר לא נמי ד' בסעי' וה~ה וכו' יאמר שלא
לו

 להתעס~
 ~ י~ב או' תו~ש בשבת.

~~
~~~ 

 י''ג או' המט~'י כתב וכו' משכון ~ראל תנור~לקחו
 אחד דבריס ג' דצריך והרא''ש ~תו' מלשוןדמשמע

 אעפ''י ירחין קצת בו ונתעסק~ ישראל ברשות היה אםלאפוקי
 האופה הוא והנכרי לנכרישהחזירו

 המסי~ והו~
 לישראל ונותן

~כ~
 שיטול ב' ישראל. כשל דהוה אסור מעותיו ברבית התנור
 באותו לעכו~ם חלק היה אם לאפוקי ~תנור שכר כלהישראל
 בגוף חלק לישרל שאין ג~ שותף. כמו דהוי רביע או שלישריוח

~תנו~
 ונטל שלו השאר והעכו''ם ח~ק בו לו היה אם לא~וקי

 אסור בשבת בו מתעסק והעכו~ם ב~וכו השאר אותוהישראל
 אלא שלו~ שהוא החלק אותו של שכרמשום

 שה~ש~
 על

 דאדרבא ריוח באותו חלק העכו~ם יטול אם בכך דמההאמצעית חלוק~
 די~יה ה~אה משום חד בנ~שיה דקטרח ~~י דמותר הואכ~ש
 דכ"נ וכתב חייב. ~~וא הרבית שפורע תנאו לקיים בשבילוחד

 ~ יע''ש מותר ש~וא הש~עד~ת

~~~
 עעות לו נתנו אם דה"ה ל"ד וכו' פת לו ונתנו ~. ~~~'

 או' א"רא~ור.

~~~
~~~ 

 ש~יה א~~~ אשמעינן רבו~א ממנו. להנות א~ור
 ברצונו היה אם וכ'ש בדיע~ד אסור השכרבע''כ

 אפי' אסור שבת וחלופי שבת שכר שכל ה~~רדכי שכתב~הטעם
 בכל בדיעבד ש~תיר ז~ל נטוראי ~ב מדעת ולאפוקיבדיעבד
 י"ד. או~ מט~י י~ו~ש. בב~י כמ"ש עבד דעבד ~איסוראענין

ועיי~
 כ''ה או' ~מ~'ג שי' לעיל

~ 

~ג~
~~~ 

 ממנו. ~הנות א~ור
 בהנא~ ואסו~

 לבו~. מדרבנן.
 עולמית ממנו ל~נותואסור

 בי~
 ~ י"ט או' ר~ז שבת. שכר שהואמפני לאחרי~ בין לו

~~~
 דנתנו עובדא בהך דוקא נראה ממנו. להנות אסור ~~~
 אפו אם אבל בלב~ו השבת יום בעד אפייה שכרלו

~ו
 ה~ב~

 ש~י~ כיון ימים
 משום כשלוחו מיחזי דלא בע~כ

 שכ~
 ב''~ השבת~ ימי שאר בהבלעת דהוי כיון ליכא נמישב~

 םי'
 ~~'ה או' רמ~ג סי~ לעיל ו~יין ה' ~' ~שם א~ארמ~ג.

 וכ'~~

~~

 ד~תם פי' וכו' ~יו ולה~יר להשאיל ~ותר ~. ~~~'

~~~~

~~~~ 

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

~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 להשכיר אשור מלאכה בהם שעושים כלים י''א ולסברתבע~'ש

בע''~
 בהם עושין שאין כלים אבל כשלוחו דמ~זי משום

 בכלים אפי' זהו בהבלעה להשכיר שצריך לענין אמנםמותר מלאכ~
 ועיין יעו'ש. בב''י כמ''ש לכ''ע וזהו מלאכה בהם עושיםשאין

 ח' או'ל~מן
~ 

~~
~~~ 

 שהוא מפורסם ~וא ואם וכו' כליו ולהשכיר
 היכא להשכיר א~ור מפורסם ובמקוםישראל ש~
 ~ א' או' ו~''א מ"א רמ"ג כב~י~ לארי~ותקיימא דל~

~~
~~~ 

 וי~א וכו~ ~אכה בהם שעושין דכלים וי"א
 וטלית חלוק כגון מלאכה בהם עושין שאיןכלים ~~

 ~תו' בשם ב"י כמ~ש ב~ש לעכו"ם להשכיראסור
 מ~מ בזה להתיר והפו' ז~ל מרן דדעת והגםיעו''ש. והר~~
 םש ~ כול~ ~א~ יצא די~~ש להחמיר ישדאפשר היכ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~~~~ 

~~~~
 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 

 ~ו
~~~~ 

 הגה ~~"~~ ~~~'
 עיקרוכן

~ 
 האח~ונה כסברא~

 ומות~
 ~טור בע~ש לו להשאיל

 וסמ"~
 פ~ק ותוס'

 ~שבת~
 יחזור שא''י שמתנה אע"ג

 מיימון ~הגהוח כשכירות דהוי ~כה"ג אמ~ינן ולא לווישאיל
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ פ"ו~

~~~ ~"~~ 

~~~
 ו~~~~

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

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

~ו~~

~~~~ 
 מח~יש~ כגון

 שכר בה שעושין גיגית ה~ה ל"ד וכו'
 חלוקרק

 וטלי~
 שרי.

 מש"~
 י~ח שבת ועיין א' או'

 ע~ב~

~~
~~~ 

 להשכ אסור
~ 

 אבל בע"ש. לעכו"ם
 ליש~

 מותר
 בע~ש אפי' מלאכה ב~ם שעו~ים כלים א~י'לה~כיר

ובלב~
 הבלעה ~צריך והא א' או' עו''ת בהבלעה.

 בישר~
 אע''ג

 ~לאכה. ~שאינו דבר בו עושה מ''מ בשבת מלאכה יעשה לאדודאי

~~
 אבל כשלוחו ד~~ח~י בע~ש. לעכו'~ם להשכיראסור ~~~

 כשלו~. מיח~י לא~בחנם
 ואע"ג ס~~ב~ מ~~

 סמוך לעבדן עורות ליתן דמותר ב' ס~י~ רנ"ב סי' ל~מן~שכתב
לחשיכה

 ריוח לישראל דאין ~הת~ שאני קצץ א~
 במ~

 ש~עכו''ם
 לא משבת חוץ לו ישכיר א~ הכא אבל בשבת מלאכתועושה
 כ"כ ~יוח לויתן

 וא''~
 שהכלים במה לישראל ריוח ~יש כיון

~שכר~
 ט''~ ב"י כשלוחו. הוי בשבת העכו~ם אצל

 עו''ת ~ק"א.
 ב' או' ר~~ז א' או' תו''ששם.

~ 
~~~~~~~ 

 ש~וא דכיון משום וכו~ מותר ה~
 מופל~

 השבת מן
אינו

 נרא~
 שם~ תו~~ש שם.עו"ת בהבלעה~ ובלבד ישראל של כשלוחו

~~
 א~י' לחוד שבת שכר ליטול אבל וכו~ בהבלעה אלא ~~~

בכלי
 שאי~

 בו לדור בחדר ואפי~ מלאכה בו ע~ין
 ח~~א א' או' ר''ז ג' או' תו~ש ד' או~ א~ר סק~ג. מ"אא~ר.
 אבל הבלעה א~~צ הרמב~ם דלדעת כתב א' או' המט~ימיהו י~א~ או' ע'~ג סי~ ש"ע ~יצור א' או' חס''ל כ"ב. או' ג~כלל
 בחלוק אפי~ אס~ר הבלעה דבלא הפו' כדעת דעתו ז~~להוא
 אתרוגים ל~~ליך כגון מצוה ולדבר יעו~~. ~' באו~ כמ~~ש בווכיוצא
 העכו~~םואין

 רוצ~
 ג' או~ א~~א שרי~ שבת ליום רק לשכור

~ 

~~
 מזה שכר לו דאין דכיון וכו' מותר לו ו~שאיל ~~~

 עוש~. הוא בשליחותולאו
 פריש~

 א"ר ג' או'
 ג~או'

 ר~
 או~

 ג'~

~~~~~~~ 
 אפי' וכו' מותרלוולהשאיל

 ~~~~ שעושי~ כל~~
 כתב מ"א ס~ ברוקח מיהו ~"ד. או' שם ש"ע ~י~ר ש~~ח"א שם~ ר~ז א~ א~ תו~ש סק~ד. מ~א לבוש.מלאכה~

 ד דהא הירוש~מיבשם
 ותנ~

 כ~ם דוקא בע"ש לנכרי ~~ם
~ושים שא~

 בה~
 ~לאכה

 כג~
 שעושים כ~ים אבל~ ותיבות ~~בלאות

 מלאכהבהם
 כג~

 על מו~הר אדם וקרדום ומחרישה מדה
 ללקחם ~~ך הש~ת באמצע השא~~ ואפ~שביתתה

 בע~~
 יע~~.

אלא
 שמר~

 ~סקא ד~הוא ה~' רוקח ~דברי על כתב ~"~בב~
 שביתת על מ~ה אדם דס~ל כב~שאתי

 כל~
 כב"ה ק~ל א~ אבל

דאמ~י
 א~

 שביתת על מ~ה אדם
 כל~

 כתב הב~ח אבל יעו"ש
 דמשמע אעפ~י הלכה ולע~ן ~"ל וס~ם ה~וקח דב~יל~שב
 ~ובמדעת

 הפ~
 עביד דקא בכ~ם אפ~ שרי כ~ם דשביתת

 ~~~ות שלא ה~נו~עשה
 איסו~

 רוב כנגד לאח~ים
 הפ~

 אבל

 ~ א' א~ א~ר והביאו יעו"~. הרו~ח כמ~ש לעצ~ו יחמיר יר"שכל

 ~~~~~י~~
 ודע האח~~~. כ~~ עיקר ~כן הג~.

 דס~ר~
 ראשונה

 היא הא~ר~ה וסברה והרמב~ם הרי"פ דעתהיא
 ושאר הר"ידעת

 פ~
 להלכה בב~י ~"ל מרן ופסק בב"י שהז~ר

 סברת בש"ע ~ל מרן כתב ולכן והרמב~ם הרי~פכדעת
 לחוש שיש לומר י~א בשםכתבה פ~ ושא~ הר"י סברת אבל הלכה שכן לומר בסתםוהרמב~ם הרי"~

 ל~~
 אבל ~דוע~ ~כתחלה רק

 שאין ב"י מרן דברי על כתב א' או' בד"מ ~~למור~ס
 דבר~

נרא~
 ז~ל מרן על השיג כ~ בתשו' ~אשטילאץ יחיאל הרבוכן האחר~ה~ כסברה ~יקר דכן ב~גה כאן כתב ו~ןוהרמב~ם הרי"~ מקמי ובתראי קמאי רב~תא ה~י כל לדחות

 ב~
 פו' ~שר ש~םשהניח ~

 והרמב~ם כהרי"פ ופסק בב"י שהזכיר~~
 הרמב"ן וגם וכתב ב' או' הברכ"י והביאויעו"ש

 לחוש יש הילכך ב~ה הרי~פ דב~י דחו בחידושיווהרשב~א במלחמו~~
 דפל~י ובת~אי קמאי הפו'רוב לכ~

~~ 
 ש~~ו קי~ר ש~~~ ח~א ב' או' הר"זוכ~פ ~~כ"ל~ בזה ו~ר~~ב~ם ה~י"פ

 ש~~~
~~~~~~~~ 

 ש~~~כו"~~ בהגה~
 לו ו~שאיל יחזיר

 וכ~
 משאילו שאינו שא~~פ~י הישראל לו ש~שאיל הכל~כנגד אח~ כלי ר~ל

 לומר ממש ~כירות בדרך הוי דלא כ~ן בב~י מרן ו~~ים מותרחנם
 כך לךאתן

 כ~ שתשאל~ כ~
 אמר שאם ו~~ל ע~כ~ שרי שלך

 שגם כדי בשאלה ~ה כלי לך נותן שאנימתחל~ ~
 שלך כלי תשאי~י את~

 שכירותחשיב
 דכי~

 הוא שישראל
 המתח~

 אלא היתר ואין אחר כל~ יקח א~~ או הכלי בשכירות מעותלוקח ~א~~ לי דמה שכירות חשיב
 ח~ר ואח"כ שאלה בתורת באכשהעכו"ם

 ומתנ~ הישרא~
 עם

העכו"ם
 הו~ ש~~

 ד' או~ מט"י ישאילנו.
~ 

 ~~י~~
 אם ~ ואפי' וכו'~ לו וישאיל י~זור ש~עכו"ם בהגה~
 ג''כ השבת יום נגד אחד מיום יותר לו נותןהכותי

 ד' או' א"א ד' או' תו~~ש ה' או' א"ר א' או' עו~תמותר.
~ 

~~~
 שאין כלים אפי~ פ~' וכו' כל~ שום להשאיל אסור ~~ ~~~'

 או' עו~ת מלאכה. בהםעושים
 ב~~

~~~
~~~ 

 או להלוות או ל~~כור וה~ה וכו~ להשאיל א~ור
 ~~ה"ש פ'.ו הרמב"ם ע~'ב. ח''י שבת במתנה.ליתן

 ~ ז~ או' א~ר י"ט.דין

~~~
 והטעם וכו' כלי שום להשאיל אסור ~~~

 שישראל סבור שהרואה לפיוהת~ו~~ה ב~מ"~ ~~פו~~
 צו~

 לעכו"ם
 לצורך נושאו שה~כו"ם ידעו ולא בר"ה לבית חוץלהוליכו
 ולפ~ז ב~י~עצמו.

 לדיד~
 לנו שאין

 ~~יהו להשאילו שרי ~"~
 דאף ר~ה נקט דוקא דלאונראה

 אמירה ק~ל ד~בנן באיסו~
 דעיקר דאע~ג ועוד שכ"ה. סי~ לקמן ב~י כמ~ש שבותלעכו"ם
האיסו~

 בר"ה דאורייתא דאיסור חששא משום
 מ''~~

 כ~נאסר
 ס~~ו. ~~~א סק~ג. הט''ז וכ~כ ב~ח. חילקו. דלא ~אסרלג~רי
 ח' או'א~ר

 ר~~
 א' סעי' שכ~ה ~י' לקמן ועיין ד' או~

ואם ~

.~
 ~~ יו~~
'~~~

 ~~ י ~~י~~

 ו~~~~~ו~~~~~
 ~ ~ו~~~~~~~~

~~ו ~ ו~~~ו~~~~
 י~~ ו~~~~~~ ~~~~~~~ ~~



~

~ ~ ~ ~  

 ו~~~~~~

 ~~י~~~~
 ~~~ו'

 ~~~~י~~הות

 ו~~~ו~ ~~~~~~~

~~~~
 ~~~~~ו~

~~~ 
~~~ 

~~~
 ~~~~י~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~י~~ ~ו~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~~~~
 ~~''י~~~~

 אבל הגה ~~~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~
 יכ~~

להשכי~~
 מתנה אם מהני לא אבל השבת קודם לו שיחזי~נה ולהתנות להשאילה או

 ע~
 אין כי ב~בת שתנוח הא"י

 ומ~דכי וסה~ת ~סמ"נ כך~ על נאמן~א~י
 ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ דשבת~ פ"~

 ~~~ ~~~~~ ~~~י
 י~~~ י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~י~~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

 אדם בני ג' לפני להפ~י~ה יכול ~וצה ואם ~גה ~~~~~י~~.

~~י~
 ~~יי~~~

 ~~~~ו~~
 ~עי~

 חומה מו~פת
 לטל~ דמות~

 כתבו בכולה

הט''~
 ה~מב"ם אמנם להשאילו. דש~י שם והמ"א

ש~
 ~פ~ו

 כת~
 בידו ישראל וחפץ בשבת מביתו העכו"ם וכשיצא

 או עמו פסק או משכנו או ~לעכו"ם שהלוהו כמיי~אה
 שהלוהו כמי די~אה זה ט~ם לפי משמע וא"כ עכ"ל ב~בתלו מכ~

 דאפ''וכו'
 שמו~~ בע~~

 בכולה לטלטל
 אסו~

 לעכו"ם. ל~שאיל
וכ~כ

 ה~שב~~
 קס"ז סי' ח~~ב

 כטע~
 בא~ח וכ"כ ה~~~ם.

 יש ד~ן וכתב ב' או' הע~''ה והב~דוהכלבו.
 להחמי~

 כה~מב"ם
 והכ~ווא~ח

 וה~שב"~
 במקום דאפי'

 שמות~
 ל~לטל

 אסו~
 יעו"ש.

 ה~מב~ם דב~י הביא שם המ"א מיהו ב' או' הנ~~שוכ''כ
 וכ~ב ו' או' א"א והביאו הצו~ך. בעת להקל דיש וכתב~הנ~ז
 בשכי~ות לא אבל בשאלה~"ד

 כמ"~
 ס~'ד ~נ~ב סי~ המ~א

 ~'~ הצו~ך בעת להקל יש דבשאלה ה' או' ה~"ז וכ~כיעו~ש.
 אם אבל~~אשונה

 מכ~
 מ~ובה לזמן שהלוהו או ~ע~ש אפי~ לו

 צ~יך ~לאכה בו לע~ות שנתנו או למשכון לו שנתנו או יוםמל~ יות~
 בעי~ א~י~ מבע"י ~יתו מפתחשיצא

 וכ"כ יעו"ש. המעו~בת
 ובדב~ינו א~ ס~ע~י ~נ"ב סי' לקמן ועיין כ"ב. או' ג' כלל~~א

 ~ ט~~ או'לשם

~~~~~~~~ 
 וניכ~ ידו~ א~

 העכו''ם שיוציא
 חו~

 כמו לתחום
 וכיוצאמח~י~ה

 אסו~
 מש~ז ~ומה~ במו~ף אפי'

 היכא מזה ומשמע סק~ה. תמ"ד סי' ל~מן ט~ז ועיין ג'או'

דמות~
 כגון להשאיל

 מות~ המעו~~~ בעי~
 כלים אפי' להשאיל

 ~הםש~שים
 מלא~

 הט~ז מדב~י א~ל
 סק~~

 דאין משמע
 כלים דו~א אלא דש~י הי~א אפי'להשאיל מות~

 עושי~ שאי~
 ~לאכה בהם

כגון
 ~לו~

 הקודם באו' שכ~בנו ה~"ז מדב~י וכ~מ יעו~ש. וטלית
~ 

 ~~~י~~
 העכו''ם

 ד~
 ~ו~

 סק~ו המחה~ש כתב ל~י~
 מודה המ"אדגם אפש~

 דאסו~
 א~י'

 בעי~
 חומה המוק~ת

 יש~אל מבית העכו"ס שהוציא היש~אל י~אהדשמא
העכו"ם ומכי~

~  ~אם יעו"ש~ העי~~ מ~אית משום בו ויש לעי~ חו~ 
 ובדב~ינו א' ס~ע''י שכ"ה סי' ל~מן עיין עכו"ם שלהחפצים

 בס"דלשס
~ 

 ב~ ~~~~~ך~
 נו~~ין וחפציו כליו למקום ממ~ום הנכ~י

 הגולה ~פוצותבכל
 להתי~

 ואין ששי ביום אפי'

מפ~פ~
 מ~א בהגה~ט. כנה"ג מ"א. אל~א~~~י' ה~''ם בדב~.

 בדב~ינו ועיין ~מ~ז.~~~י
~~ 

 ~ יעו"ש ב' ואו~ א~ או'

~~~
 ~ודם ~~ל ח~יכה. קודם ~~~

 ספ~
 סוף מט"י~ חשיכה.

 ה'או'
 וכ~~

 ~ יעו~ש י"ט דין פ~ו ה~מב~ם ~ל במ~מ

~~~

'~~~ .~ 
 להשכי~ א~ו~

 טו~. ~אשון. ביום אפי' וכו~
 שביתת משום דט~~א ~~ון הוא פשוט ב~יוכתב

 ~כי~ה כיבהמתו
 ~ו~

 וס~~ק בם~~ג ~"כ הוי מאי ~אשון
 ה~בוש. וכ"כ עכ''ד. ~~או~ת~~ה

 ~ו"~
 מט'~י ~' או' תו''ש ג' או~

 בהבלעה אפי' וכן ו~או'
 ~טע~ אסו~

 ~ שם מט"י שם. עו"ת הנז'

~~~

~~~~ 
 להשכי~ אסו~

 וזהו וכו'
 אי~ו~

 משום דאו~ייתא
 אונאה לגבי דו~א אלא קניא לא דשכי~ותד~"ל

דכתיב
 ממכ~

 אבל מיוחד
 ב~א~

 דשכי~ו~ אמ~ינן מקומות
 לא

 מ"א הב"ח. וכ~כ יעו~ש. ע"א ט"ו בע''ז התו' כמ~ש~ניא
 בענין שהא~יך ד' או' בנה~ש ע~ן ומיהו ז' או' ~''זסק"ח.

 ~ יעו~~ש מד~בנן או מדאו~ייתא קניא לא ~כי~ותאם ז~
~~~~~ 

 יש~אל
 שכ~

 שביתתה ~ל מצווה מעכו"ם בהמה
 ~ג"א~ בשם ס~"ח מ"א לחומ~א. קניאדשכי~ות

 פ"ק בהג~א ~ם יפה העתיק דלא ו' או' התו~ש עליווכתב
 דטוב אלא כתב לאדע"ז

 ליזה~
 ~מ~א וכ"כ

 ביו~~
 ש~ו~ על

 לענין קנ~אבסי~
 ע"~

 עיין ומיהו יעו"ש.
 מחב''~

 מ"ש א' או'
 דיש ודאי וסיים הנז~ התו''ש דב~י ועלע~ז

 להחמ~~
 ולא בזה

 לבד ז~י~ותמשום
 כמ"~

 ~ יעו~ש ה~"א

~~~~~~ 
 מעכו~ם שכ~ה

 וחז~
 והשכי~ה

 לעכו"~
 ממה ש~י

 אם אבל ~' או~ ~~ז שס. תו~ש שם~ מ"אנפ~ך.
 בכל ונתחייב מעכו"םשאלה

 והשכי~ אונסי~
 ממ"נ ליכא לעכו"ם

ועב~
 על

 שבית~
 ודו~א ח' או' א"א בהמתו.

 אםאבל החמו~ כששכ~
 שכ~

 לא א"כ פלוני למקום שיוליכנו ה~ו"ם
 שכ~

 ובאח~יות במז~ות חייב העכו"ם דה~יהחמו~
 החמו~

 ולא
דוקא שכ~

 חמו~
 על מצווה דאינו פשי~א וא"כ העכו"ם מן זה
 ~ס"ו. ~ס'י מ~'אשביתתו.

 ח"~
 ~~ו או' נ"ז כלל

~ 

~~~
 להשכי~ אסו~ ~~~

 בהמתו דוקא וכו' בהמתו ל~שא'ל או
 ויש~אל מצוה. אינו חבי~ו בהמת עלאבל

 ח~י~ו מיש~~לבהמה השוכ~
 והמשכי~ ה~וכ~

 על מצווין שניהם
 לפי~ות ח~י~ו מיש~אל בהמה הקונה וכןשבית~ה.

 בי~ע בהמתך. ~~ינן מנייהו חד דלכל שביתתה על מצוויןוהלו~ח המוכ~
 וכן ~ו~ או' פתה''ד אלף~ מע' כ''י שלו או~יותב~ו'

 בתוך קצוב לזמן בהמתו או עבדו גוףל~י~ו המוכ~
 זמ~

 ~ה
 ז' או'~ פת~~ד ~~~ הנז' ~~ב שביתתה. עלמצווה המוכ~ ג~

~ 

~~~~~~~~ 

 חבי~ו לו שהקנה
 בהמ~

 ~מאי דנחלקו ב~נין
 ~~שוחו הבהמה ותפס זה ובא דמים ~נין הוהאי

 ~ים מטעם דזכהד~ל
~ 

 או' ~ת~~ד ש~יתתה. על מצווה
 ~ יעו"שח'

~~~~~~~~ 
 שקנ~

 ~שמעון בהמה
 ונת~

 ה~קח ~אובן
 לשמעון הבהמהבעד המעו~

 ה~וכ~
 או משך ולא

שמשך
 ~אוב~

 ולא הב~מה
 נת~

 המעות.
 עיי~

 ב' ~ו' פת~"ד
 בזה פלוגתאש~ביא

 דאי~ו~ וכי~ וכת~
 הוא תו~ה

 נ~א~
 למיזל

 ובין הלוקח בין ~יזה~ולחומ~א
 המוכ~

 וא~אי מד~בנן ~~אי את~וייהו ע~ה האי רמינןדמס~יקא ~~לאכ~ הב~מה להשבית
 יעו"שמדאו'



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ע~מ
 מי~רי לתחזי~

 מת~
 נתן שאם זה לע~ין

 ~זמן ובתוך קצוב לזמן ליש~אל בהמהה~כו''ם

הש~י~
 מיהו ~ביתתה~ על מצווה לעכו~ם

 ת~נת~ איכ~
 ל~נצל

 דהיינו דאו'מאי~ור
 שיחלי~

 ל~חזירו שלא בדעתו
 לעכו"~

 ב~מן
ה~~וב

 ~~נ~ ~ת~~ל~ ~עי"~
 סי' ב~"מ כמ"ש ממילא מעיקרא

~מ~א.
 תו"~

 ועיין ח' או'
 לקמ~

 או'
 ל~~

 לענין תמ"א ו~י'
 ב~סחחמץ

~ 
~~~~ 

 נתן ישראל אם
 ב~מ~

 לו ~כר או יום לל' לעכו''ם
 דק~ל כיון שביתתה על מצווה ~"כ יוםלל'

 ד~
 בתוך

 ~ומר עליה מי~רי יוםל'
 חנ~

 ש כמ בפשיעה וחייב
 ~מ~ו~ס~י בח~~~

 ש~~
 דגם

 ~זמ~ ב~ו~
 שלו מיקרי

 ומצוו~
 מי~ו עליה.

 תשו' בשם ר~מ סי' שם הש~כ מ~של~י
 הרא"~

 מתנה דהנותן
 ~ל לגמרי דמ~ק~י ח~שר א"כ דמיה לו ליתן יכול להחזיר~"מ
 יעו"ש ע"ז חולק שהריב"ש שם הביא אך עליה עובר ואין~כו~ם

~~~~~~~~ 
 לו ומסר דמים לו וקצב לעכו''ם בהמ~ו

 שא~ לנ~ות~הב~מ~
 מום בה י~~צא

 ואםלו י~זירנ~
 ירצ~

 דעתו הלוקח גילה שלא זמן כל ב~~קחו יחזיק בה
שאינו

 ח~~
 בהמתו שביתת ~ום בה ולית הלוקח בחז~ת הוי בה

 ירושלים תוס~ת בס' מיהו דע~~~ ~"ק הר''ן בשם~גרע'~א
 וע~כ יעו~ש. מירושלמי ע''זה~שה

 י~
 להחמיר

~~~~~~ 
 ב~מה ~נה

 מעכו~~
 או

 מ~
 לעכו~ם

 במשיכ~
 או

בכ~~
 או לחוד בכסף קנה אי דדינא~ ספיקה ~וי

~משיכ~
 לחומרא ואז~ינן לחוד

 כמ~וא~
 ול~"ז ש~ך. סי' ביו''ד

 או בכסף מעכו~ם ~נה אי~~ראה
 במשיכ~

 לעכו~ם ומכרה וחזר
 דס~ל משמע ~צ"ד סי' דב~מ~ע ואף ממ''נ ש~י זהבאו~ן
 הש~כ עליו השיג כבר לחוד בכסף ~ונה ודאי מעכו''ם~י~ראל
שם

 וכת~
 דדינא ס~יקה הוי זה ד~ם

 ואזלינ~
 יעו"ש לחומרא

 ~ שם תו~ש ממ~נ. שרי ודאי כה~ג וא~כ~~
~~ 

~~~~~~ 
 העכו''ם

 בכס~ ק~
 לא ומשך עכו''ם שליח ושלח

 וב'~ש תמ~ח סי' מ~א לעכו~ם. שליחות דאיןקנה
 שנמ~ך רמ~ג סי' בח~מ ונו~'ב כמ''ב ו~לא ה' סס~~יבאה''ע

אח~יו
 יעו"~

 ~ ש~ ת~~ש
~~~

~~~~ 
 במתנ~

 שי' הרד~ז כתב להחזיר ע''מ לעכו~ם
 יחזיר לא שמח חיישינן מ''מ מתנה ד~וי אע~גי"ג

ונמצא~
 ~מתנה

 בטל~
 כ~~ו או' לעיל וע~ן ה' או~ער~ה יעו~ש~ בה~~תו שביתת על ועבר למ~רע

~ 

~~~
~~~~~~ 

 ~האל~רש שרצ~ כמי ודלא סוס א~~ ~ו' להשכ~ר אסור
 ~ת~

 ב~~ז
 ב~

 מ~.ר בתירא
 ~~~ו וכבר ושכירות בשאילהא~~ בסו~

 ע~
 רלנ~ח ~. סב~ה ק~קד

 עו~ת בהג~~ט. כנ~"ג כ~י. בתשו' אחד ול וג כ~חסי'
 מכירה אבל ושכירות שאלה דוקא דאסור והא~~ א~

 שם עו"ת קנ"א. סי' ב~~ד כמ~ש גסהב~מה א~~ מות~
~ 

~~~
בה שיעשהכדי ~~~~~~

 מלאכ~
 ב~ב~.

 לאו.
 דא"כ דוקא

 ששכרה מ~רי אלא ~בת שכר מ~ום אסורבל~ה
 לשבת או לחודש בהבלעהלו

 ~~ וא~~~
 ~עכ~ם עם התנה שלא

 עו"ת אסור~ שבת בכל בהמתו לושיח~ר
 שס~

~~~
~~~~~~ 

 בהמתו. ~~יתת על ומצ~ה
 וה~~

 ח~ת על
 על וא~י'שלו ועו~ו~

 מינ~~
 מצ~ה ~"כ שבים

 ~ ~גר~א המנה~~ ד"ה ~~"א ~~~ה שם ותו~ ~~"ב נ~ד~~"ק ש~יתת~ ע~

~~~~~~~~ 
 אבל הגה.

 יכ~
 להשכירה

 וכ~
 ~ודם ימים ג' ה~נו

 ר~פ. בשם כלבוה~בת.
 ב~~

 וג' הב~ח. וכ"כ
 י~י~

קו~~
 ד' סע~ רמ~ח ס~ לקמן כ~"ש אב"ג ב~ס ה~נו ש~ת

 ~ יעו~~

~~~
 ברשותו שהוא דכ~ן ~~~ נאמן ~~~כו~ם אין כי ~~~~~~

 ו~~
נתפ~

 כ~נב עליו
 ל~

 במסר אבל מירתת
 ודאי ~~וע~

מירתת
 להשתמ~

 סי' לקמן ועיין סק~ד. ט"ז ב~.
 סעי~ ש"~

 ק"ב או' לשם ובדברנו~~ג
~ 

~~
וא~ ~~~

 השכיר~ או~ ~שאילה
 אם דוקא משמע וכו'

 אח"כ ל~פ~ירה יכול ו~ת~ה הש~ירה אוהשאילה
אבל

 לכתחל~
 שבב.י ו~גם אח"כ. שי~~ירנה ע~ד להשכי~ה א~ור

 מ~מ לכתחלה להשכירה דשרי א~שר ג~ ב~~י מ~קירה דאםכתב
 סמך לא בב~י כמבואר ברור ~יתר לזה מצא דלאכיון

 הלבוש וכ~כ יעו~ש. סק~ד ~~'~ז וכ"כ בש"ע כתבה לאוע~כ ע"~
 לו התירו ~כה~גדדוקא

 אבל ב~חלה שהתנה כיון שי~קירנ~
 וא~י. התירו לא ~' ב~ני ו~~~~רה תנאי בלא לכתחלהלהשכירה
 ה~ט''ז וכ''כ יעו~ש.ב~בלעה

 או~
 או' מ~''י סק''ט. מ~א ב'

 דאם כתב הב''ח מיהוז'~
 לכתחלה א~י' שרי ~' ב~ני ה~קיר~

 נ~י ש~~קירה לרבים ונתפר~ם אחר ב~ני ה~קירה אםוה~ה
 ~ש~ע כדעת ~''ל אנן דינא לענין אמנם יעו~~.שרי

 עד ל~שכיר~ אסורלכתחלה ודעמי~
 שי~קירנ~

 ~ך. א~ר
 וכ''~

 החס~ל
 יו''ד או' ~''ז סי' ש"ע קיצור ג~או'

~ 
~~~

~~~ 
 ~שכירה או השאילה ואם

 ו~~
 אין מכ~רה ו~ם

 ולא השבת ימי כל כש~~וכר אלאהיתר
 ז' או' תו'~ש שם~ מ"א ל~ה סי' צ''צ שו~תלחוד. ~שב~

~~~
 דמדאו~~יתא משום וכו' עצמו לבין בינו י~קירנה ~~~

 חייבוהו חכמים רק הוא מעליא ה~קרבכך
 שאחד כדי ג' ל~נילה~~יר

 מה~
 בו לזכות י~ול

 ושני~
 י~יו

 חכמים הצריכו מעשר לענין ודוקאבדבר עדי~
 כ~

 שלא ה~מאים מ~ני
 ~~בואר וכן שבת. לענין לא אבל ממעשר עצמם אתי~~יעו
 והרא''שבתו'

 ש"~
 ~ שק~ט ~~א ג' או~ עו~ת המודר~ בין אין

~~~
 האחרונים. וכ~'כ וכו' עצמו לבין בינו י~~ירנה ~~~

 כתב בב~ימיהו
 בש~

 הרא~~ש
 ס~~

 ~טוב ה~~ודר
 והלבוש יעו~ש. בי~ו מבני אחד או אשתו ב~ני שי~קירההוא
 טוב ~וא ה~קר כל כדין אד~ בני ג' ב~ני י~קירנה דאםכתב
 הא ה~ודם באו' שכתבנו ~טעם ול~י מ~ליו. האיסור להקליותר
 אחד שיהיה כדי ג'דצריך

 זוכ~
 שלא צ~יך א.כ מעידים ושנים

 ~תים מנחת בס' וכ''כ עדות~ ~סולי או קרובים ~ג' אלוי~יו
 ~ יעו~ש ע~א ~~''זדף

~~~
 ~ יעו~~ב ג' או~ ד פתה בהמתו. לה~קיר מצילא שלי~ ע.י אבל בעצמו ~וא ודוקא וכו' י~קירנה ~~.

~~~
 מלוג ובהמת וכו' י~~ירנה ~~.

 צרי~
 ~בעל שי~~ירנה

 ול~והא~~
 ז~ סגי

 כמ~ש זה בלא
 באה~~

 ~'. ~י'

תו"~
 ~~דבר ואינו ששומע חרש ובהמת ז' או'

 דאי~
 וכל אמו. מ~~עי ולא אח~כ שנתחרש חרש ואף מהני. אין ובלבב~ה ל~~~י~ יכול

 ו' או' מש~ז יחשב~ כשוטה כלום שומע ולא ~דברשאין
~ 

~ו~

.~~ 
 יפ~ירנ~

 וכו'
 ועיי~

 ס''ג סי' ח~~ס בתשו~
 עכו"ם ע"י לעשות ~ובאק למוכרי ש~תיראחד במ~~

 ~דא הורה טוב שלא עליו וכתב בע.ש. ~טובאקשי~קיר
הוזכר של~

 הית~
 אלא הה~קר

 לעני~
 ולא בה~~ו ~ביתת

 אלא כזה ה~קר על לסמוך ~אין שנ.ת מלאכתו. לעשותלעכו"ם לה~י~
 ועוד ברשותו~ לא אבל ישראל של לרשותו~וץ

 עכ~~
 איכא

 מראיתמשום
 העי~

 פ''ת והביאו יעו~ש.
~ 

~~~
 משמ~ וכו' השבת קודם ~~.

 דו~א
 קוד~

 השבת
 ~.' ה~ר.ח וכ''כ לה~קי~. יכול אינו עצמובשבת אב~

תל~ד



~

~ ~ ~ ~  

 ~~ו
~~~ 

 ~~י~~ו~~~ו~~

~~~~
 ~י~ ~~~~~~~~

~"~~ 
~~~~  שארכדין

 לזכות יכול אדם שום אין הכי וא~יל~ הפק~
 שבת אי~ור ~עליו לה~~יע כדי רק כוונתו ~ין ~ודאי ב~

~טור~
 א~ם אין בי~ט אבל בשבת ו~וקא

 מצוו~
 שבולי בשם ש"ה סי' ~ב''י בי"ט ב~מתו שבי~ת על

 ~לק~~
 ~~'~~ ~~י~ ~~~ ~~ ~~י~י~ י~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~"י ~~~~י~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~

~~~~~~ 
 ~~י~ ~~י~~ ~י"~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~

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

 דב~בתתל~ד
 וי~~~

 מק~ישין אין דת~ן וכ~היא ~להפ~יר אסור
ואין

 מחרי~י~
 ~"ע מ'ש על זה ב~י' המו~ק וכ"כ יעו~ש. וכו'

 וז~ל וכו' ~ קנויה בהמתי יא~ראו
 נרא~

 אסור ד~שבת פשוט

לעשו~
 לצורך אפי~ בשבת להקנות דאסור מ~ום כן

מ~לין כדמוכ~ מצו~
 דכנסי~

 ה' או' הפתה~ד אמנם יעו~ש. וכו~ ארמלן
 לא אם הנ ו~ין נקט ~מלתא ארחא ה~בת קודם הש~ע~מ~ש כ~

הקנ~
 דברי על להשיג והרבה ב~בת להקנותה מצי בע"ש לעכו~ם

 ו~ו~יח ~~ז~~מו~ק
 במ'~~~

 קנוי~ ~מתי בשבת לומר ~שרי
 להוציא'

מרשותו
 סי' מאהב~ה תשובה בשו"ת וכ"פ יעו"שי באי~ר יפ~~ ~ל~

רל~ח
 ד~~י~ב~

 הברכ"י וכ~כ יעו''ש. בשבת אפי' ל~פקיר יכול
בסי'

 ז~
 עליו שמ~שים שש~~ע הנז~ ~פ~~ח דברי על ~' או'

 ~ו~י~~מכמ~
 או לה~קיר להז~ר יש לכתחלה וע"כ י~~~~.

 ~ו~םלהקנות
 ~ב~

 או הפקיר לא אם אבל ~ש"ע דברי כפשט

~~נ~
 להנצל כ~י בשבת להקנות או ל~פ~יר יוכל ~בת קודם

 ~ א' סעי' ש~פ סי' לק~ן ועייןמאסו~א.

~~~
~~~ 

 וכו' לע~ו"ם קנויה ב~מתי יאמר או
ומ~מ~ הלב~ וכ~

 מהני. ~עכו~ם בפני אומר אינו ~אפי'
 ~~~ ס~י ~מ''אמי~ו

 שיתכוין כדי בפניו דוקא לעכו"ם ~~ל
 וכ~כ יעו~ש~לקנות

 ~תו"~
 המט~י אבל יו"ד. או' ר~ז ח' או'

 ~הא כתב יו~דאו~
 ~~~ינ~

 ~~ת~יים
 ~~קנ~

 ה~ד אחר זיכוי ע~י

כש~ח~~
 ~וא

 ~~~ו~ ע~יי~
 המקבל ברשות ~י~ אס אבל ~נותן

 להש~ע דס~ל כתב י~א או' והא~ר י~~~. ~~י~ שלא אפי~מ~ני
ד~א

 לומ~ דצרי~
 ~יינו ~~~~~ם

 לכתחל~
 ועבר ~התנה אבל

עכו~ם
 ~אי~ א~

 ~אן ~עכו~ם
 מו~

 עצמו לבין בינו לומר
 ~~ יעו~ש ל~כו"ם קנ~יהב~מתי

~~~
 קנוי~ בהמתי ~~~

 וכו~ ל~~~~ם
 אב~

 ~מתנה לי~ן
 ל~חזירע~מ לעכו~~

 חיי~ינ~
 המתנה ונ~~צאת יחזיר לא שמא

ב~ל~
 על ו~בר למפרע

 שבית~
 ל~ד או' לעיל כמ~~ש בהמתו

 ~י~ו~ש

~~~~ 
 ואם ~גה.

 רוצ~
 להחמיר ~רוצה ואם ~ל ~~'

 הפקר שאר כדין אדם בני ג' לפני ~ להפ~ירהיכול
 ~~ וכו' בה לזכות יכול אדס שום איןואפ~ה

~~~~ ~  
 לזכות יכול אדם שום אין ו~~~ה בהג~.

 ב~
 וכו'

משמע
 ~א~

 וכ"כ הפקר. הו~ בה זוכה ~אדם שום ד~ין
 פ~ב למלך משנה הרב מדברי דמשמע ומאי ה~ או'~~רכ~י
 בסי' ו~ב"חדתרומות

 תל"~
 כבר בו זכו אא~כ ה~קר הוי דלא

~שי~
 הפקר ~הוי וה~כים תל"ד בסי' שם ~ברכ~י ~לי~ם

 יעו''ש~

~~~~ 
 צריך ~כך שבת. איסור מ~יו ל~פ~יע כדי בהג~.
 דביום וכיון השבת ביום אלא מפקירה ~אינושיפרש

~ש~~
 ~עכו~ם ~שות

 עלי~
 אין לו שאולה או ~~ושכרת ש~יא

אח~
 לזכות יכול

 בה וזכה חזר כאלו ~ו~ל שבתא נפיק ולכי ב~
 שאינו ואע~~י לבד ב~בת אלא ~פקירהשלא

 הוי לגמרי מפקיר~
ה~~ר

 הוי ~פיר שבת ליום אלא מ~קירה ~אינו אע~~י כלומ~
 סק~~. ה~"ז ו~ביאו ב~י המוד~. בין אין בס"פ כדאיתא~פקר

ומשמ~
 דליום

 השב~
 ~אין ~א גמור ~פקר להפקירה צ~ך מיהא

 לזכ~ת יכולאחר
 ב~

 ור~'ל ~עכו"ם רשות תחת ש~יא משום
 לזכות יכול אחרשאין ז~

 ב~
 משום

 שאי~
 העכו~ם

 נותנ~
 כיון לו

 לאש~וא
 ~מ"א מיהו יעו"ש~ ג' או' העו~ת וכ"כ לידו~ ~~סר~

ס~~
 אינו ו~~"מ בה לזכות יכול אדם אין בשבת ~אפי' כתב י''א
 התו"ש וכ"כ יעו"ש. כהעו"ת ודלא ש~פקירה ~יון ע~יועובר
 והר"ז ט'אי'

 או~
 מפקירה דאינו ~~~ום הר''ז שם כתב ו~טעם ט'

 ל~יות חוז~ת כ~ום בה ~עושה שאינו ובש~ה מלאכה בשעת~א
 המאמ''ר אבל יעו"ש~ בה לזכות יכול אדם שום אין ולכךשלו
 יעו~ש. העו''ת ל~ברי והסכים הנז' ~מ"א דברי על ה~יג ~'או'
נמצא

 דדב~
 שניא בפלוגתא זה

 דלדע~
 והעו"ת והט"ז הב"י

 בענין הש~ת יום לכל גמור ~~קר להפקירה צריךו~מאמ~ר
 ~~קר להפקירה א"צ המ"א ול~עת בה לזכות אחרשיכול

 בשעת ~ו~א אלא בה לזכות אחר שיכ~לבענין ג~ו~
 ו~די מלאכ~

 להפקיר צריך שנוי במחלוקת זה ד~בר כיון וע"כ מא~ורא.להנצל
 יכול אחר ~בא ~ם בענין כולו שבת יום לכל גמורה~קר

 אליבא מאי~ורא להנצל כדי בולזכות
 דכ~ע~

~~~~~~~ 
 ~פקר דבר בשום לזכות יכול אדם דאין פשוט
 ה~ניי~ בד~כי לאאם

 כדינו ודבר דבר בכל
 ז~

בהגבה~
 במשיכה וזה

 וז~
 וכיוצא בחז~ה

 וכ~
 בח"מ מתבאר

 וקצ~ח קצ~ז םי~ בח~מ ועיין שם. מאמ"ר יעו~~. ~ע''גסי'
~ 

~~~~~ 
 אבל ב~~~~

 ביו"~
 הלבוש וכ~כ וכו~ ~~צווה אדם אין

 א"ר סק~ג. שם ~ז תצ"~. בסי' ב''ח זה.בסס~י

בז~
 כתב במחמר רק אלא ס~~ג שם פר~ח י"ח. או' ~סי'

 ~פר"חשם
 דאסו~

 מהרש''ל אמנם יעו"ש. ~שבת כמו ביו''ט
ביש''ש

 פ''~
 דגם הירושלמי בשם ומביא ע''ז חולק דביצה

 איסוראיכא ביו"~
 משו~

 תצ~ה סי~ בב~י וכן יעו~ש~ בה~~תו שביתת
 ~אוסרין כדעת דעתו והסכימה ~~תירין ויש אוסרין יש~ביא
 וכ''נ יעו''ש. ל~חמיר יש וכן וכחב י~~ב ס''ק מ"א ו~ב~ד~יעו~ש.
 ובסי' תצ"ה בסי~ ~מ~"י הסכים וכן יו''ד. או' התו"שדעת

 ~כן ו' ~או' ~ער"ה וכ~כ יעו~ש~ ~פר"ח על וה~יג י~אאו~ ז~
 ~~~חב"ר וכן יעו''ש. כ~א"ר ודלא והאחרונים ז~ל מרן דעתהוא
 והביא זה בענין האריך ג'~ו'

 כמ~
 שוה די~~~ט ~~ברי פו'

 להח~יר ראוי דכן ומסיק בה~~תו שביתת איס~ר בעניןל~בת
 ירושת"ו עה"ק מרבני ~כ נושן ישן קונטריס הביא אחרןועד

 מ~ום~אסרי
 שבית~

 יעו''ש. שני ביו"ט גם בהמתו
 א~ ~~ח ס~ ש~עקי~ר הגר~א~ ביאור ח' או' ~שי"ע י"ט. או' הר~ז וכ"פ ח' ~ו'שע''ת ו~בי~

 ~ ~"~ א~ ד~ש לקמ~סי' וע~ן א'

~~~
 קבל אם מתי~ין יש ~~ ~~~~~'

 ע~~
 אחר~ת הע~~ם

וכ~
 י"ב. א~ תו~ש עכו~ם. ב~מת נקרא ~אז

ו~~~~~
 ח~ב דהשואל דק~ל

 באו~~~
 כן וא~~פ~י

 אמרינ~
 ל~יל

~ישראל
 המשא~

 ~מקבל הכא ~א~ בהמתו שביתת משום ~בר

על~
 כל

 מי~
 אחר~ת ואפ~ אחר~ת

 דמת~
 וגם מלאכה מחמת

אחר~~~
 י~ב או' ~~~~י ~ולא. ד~קרא

~ 
~ו~

יש ~~~~~~
 קבל א~ מתיר~

 וכ~
 העכו.ם שאין דכ~ן ~~א

 ב~ מביא דכשהש~ע ביד~ו ~מסור הכלל ולפיוכ~
סברות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 בסי' למטה ~ועי'
 י~~~~ ~~~ ~ ~ זה~

~~ 
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~~~~~ ~~~~~~~ 
 אלא ~רעון לך יהא לא כלומר קא~ תהא אפו ~~י~

 מזה~

 דע~ו כאן א~כ שנית כסברה דדעתו וי"א י~א בשם~סברות
 מתירין כיש ה' בסעי' פוסק כן ואע~"י אוסרין כישלפסוק
 העכו"ם שהזהיר שאני דהתם משום אהדדי סתרן ולאבתרא
 ועי~ן שם. מט~י כן. מפני א~יות והזקי~ו ~שבת לעשות~לא

 ע'ב או'לקמן
~ 

~~~
~~~ 

 שי~ירם ל~נות ~יך וא~כ ישראל. בהמתנ~ראת
 כמ''ש יפקירם בשבת ~יכבם ואם שבתקודם

 הקודםבסעי~
~ 

~~~
 נקר~ ~~~

 ~ראל. בהמת
 שי~ ישרא~

 ובא םוס לו
 אינו והוא להשכי~ו או להשאילו המכירוהמושל

 מו~ט בד~ר לו י~~כרנו איב~ מפ~י נ~דו למאןיכול
 וא~

 ~וכל
 ~רצונו בו לעשות~מושל

 ~~~ וא~
 יחזור

 וית~
 לו

 יעו''~. ט"ל ~י' ~"ב יע~ב שבות ~היב. בעלמא מתנההשכירות וג~ הסו~
 שמכ~ו אף למכרו העכו~ם יכול שאם כתב בהגב"י הי~א~יהו
 מותר מועט בדברלו

 ל~ו~רו יכול אינו וא~
 אסו~

 שנק~את
 יעו~ש. ישראלבהמת

 באם ת~וי דהכל ז'ל מרן ~ברי וכ~~
 נ~~~ת למוכ~ו יכול אינו ו~ם עכו"ם ~בהמת נקראת שאז~מוכרו י~~

 צריך למכ~ו יכול אינו אם וע"כ ישראל.~המת
 להתנו~

 שיחזור
 הקודם באו' כמ~ש יפ~יר~ה בשבת עיכבה ואם שבתקודם

~ 

~~~~~~~ 
 של בהמתו ול~ח אלם ה~ו"ם אם

 עמו ~תנות יכול ואינו מלאכה בה לעשותכרחו בע~ י~ר~
 שיפקיר~~ די אז שבת ~~ם~י~זירנה

 שלא כ~י שבת קודם
 לעיל כמ"ש מהני דמדאורייתא כיון בהמתו שביתת עללעבור
 ואע~ג אחר. בענין לו וא~א מ~באו'

 דאנוס~
 מ~מ פט~יה רחמנא

 לת יש דאפשר~יכא

~~~~~~ 
 ומחצה לנכרי ~~~צה ו~~לב יש~אל של

 כל באחריותה שית~ייב עמו יתנה אויפק~רנה ליש~~
 בשם חדשות פנים בשב~. ל~לוב להניח מותר וא~ ושבת~~ת

 אמנם ד' או' ועו~ת בהגה''ט כנה~ג ו~ביאו ק~"ב. ~י~הרמ"ע
 ~"ע הרמ"ע בשם שכתב העו~ת דדברי כתב סק"ז~מ~א
 הקשה י"ט או' ש~ה סי' הא''רוכן

 ע~
 הנז' הרמ~ע תשו~

 צער משום הב~מה ל~לוב דמתיר ך' סעי' דשם הש''ע~דברי
 באין הרמ''ע דמיירי אפשר וכתב אריס באין ואפי' ~ייםבעלי
 כתב ו' או' המאמ"~~ ו~ן יעו~ש. בצ''ע והניח מצע~ה~~לב
 טעם דאין מאד תמוהים דדבריו הנז' ע הרמ~ דבריעל

~~ 
 כלל

 ~ושה הבהמה התםד~טו
 לשביתת~ ענין כאן ואין למ~צה שה~א מאחר ~טרחקא ו~~ידי~ ש~ולב הוא העכו'~ם מלאכ~

 ב' או~ המ~ב''ר וכןיעו"ש. ב~מ~

 הא~~
 הנ~' הרמ"ע בדברי

ד~מקיל ו~~~
~ 

 לפחות י~נהו או מחל~ה ~נה שלא ובלבד הפסיד
 מועטבדבר

 כ~
 י~~~ש ך' סע~' ש'ה ~י~

~ 
~~~~~~ 

 כדי הב~~'ת לחלוב רוצים אלא מצ~ה החלב אין
 ~בי~ו~לעשו~

 או
 יגור~

 וכמו ל~תכר ~י
 ~עושי~

 הם א~ אז הערביים אצל בשדות ומניחין צאן ~קו~יםאלו
 שהם ותנור שדה גבי רמ~ה רס~י כמ~ש להתנות צריךבשותפות
 ישראל של כולם הם ואם יעו''שבשותפות

 ~ר~
 לקצוץ

 רמ~ד ר~"י כמ~ש וליטרא ליטרא לכל וכך ~ך לו ליתןהעכו"ם
 קטרח בד~דיה שיהאכדי

~ 

~~~
 ביום הבהמה תמות אם~ וא~י' וכ~' ~~ת~ה ~'י ~~ ~~~'

השב~
 ~~ריו~ היהו~י ש~וטל ~יום או

 ~ל
 הרלנ"~~סי' מותר.~שניהם

 ~'ו~
 עו~ת ר~"ה. ~י~ בה~~י כ~~~ג

 ~ י~ב ~או~ תו~~ש י~~. ~''ק מ"א ה'או'
~~~

 העכו~ם הרו~ח השבת ביוס ואם וכו' שי~~ה ע"י ~~~
 מ~וםיותר

 הישרא~ שנט~
 ~עצמו

 יוכ~
 הישרח

 נוטל יקרא ולא ~יניהם ש~תנו מ~ריוח ה~לק~~ת
 שכ~

 שבת.
הרלנ~ח

~~ 
 סעי~ רמ~ה סי' בש"ע לעיל הוא וכן שס. כנ~"ג

 דברי על שם העו"ת ומ~ש שם תו"ש שם. מ''א וכ"כ יעו"ש.ב~
 ~צ"ע ~נ~'הרלנ"ח

 למ~~
 ~ליו ת~ה כבר

 ~אמ~~
 ז~ או

 הם הרלנ"ח דדבריוכתב
 יעו"ש עי~ן מקום כאן ואין ~~ורי~

~ 

~~~
~ ~  

 ~תנו לא ואם
 מת~ל~

 ~צי דהא ו~~ אס~ר
 דגם מש~~ע לבוש ~לקו. שביתת על ו~צווה ~שראלהיא~ל הבהמ~

 השותפותבבהמת
 ע~

 ישראל ~עכו~ם
 מצוו~

 חל~~. שביתת על
 כתב ר~~~~ סי' ב~''ימיהו

 כאן דאין ש ה~י~ בש~
 שיש מא~ר בהמתושביתת משו~

 ל~ו~~
 ה~יסור אלא בבהמות חלק

 שלוקחמשום
 ~כ~

 בהבלעה שלא שבת.
 ~ו~

 השבת יום כנגד א~
 להשתתף בתחלה איסור שעשהו~ם

 ע~
 תנאי בלא העכו''ם

 יעו'ש~ כ~חו בעל מלאכה בה יעשהוהעכו"ם
 מ"א והביאו~

 דהא כ~ב י~ד או' המט~י אמנם שם~והתו''ש
 דהשמי~

 טעם הש~ע
 דאסור דס~ל משום סתמא אסור וכתבהריב~ש

 משו~
 שביתת

 והריצב"א הריב''ש הדיעות שני בין פשרה כמו ועשהבהמתו
 וכן יעו~ש. בב"ישהביא

 ה~תה"~
 ט~ו או'

 ~האר~
 בענין הרבה

 העכו~ם עם השותפות בבהמת דגם הלבוש כדברי ומסיקזה
 גדול דב~פסד המ"א שם ומ~ש יעו~ש. ~ל~ו שביתת עלמצווה
שרי

 ל~לו~
 בהגה א' סעי' ~"ה סי~ לע~ל ז~ל ~כמ~ש~מור~~ם סתם

 והאח~ונים ז"ל מרן דד~ת ט' או' שם כת~וכבר
 ~יעו"ש לה~מי~

~~~
~ ~  

 אח~כ. שהתנו אע"ג אםור מתחלה ~~ו לא ואם
ו~ראה

 ה~
 בעוד היי~ו אח"כ ל~~נות מהני דלא

 מוכר~ם אם אבל בשותפותשהבהמה
 הבהמ~

 שחוזריס וקודם לאחר
 ג~ ~עי' רמ~ה סי~ ל~יל~ וכמ''ש ~נאה מהני מתניםל~נות

ו~דברי~ו
~~ 

 ~ יעו~~ש ~~"ז ~ו'

~~
 ~ו' ר~ת י~א לא א~י~ מתירין ויש ~~.

 מ~ו~
 דבכל

זאת
 ע~~

 ~~שות ~~~ה
 הכות~

 או' ~ו~ת
 ה'~

~~~
 או ~~~

 יהרהנ~
 ~צלו

 וכ~
 ביד ~י~יחם אע~י פי'

 וה~ו~ם~וטללמשכון הישרא~
 או~~

 ~רי בהם וע~ד
~א דכיו~

 ~~~ו~~ ~~~~~
~

 ~~ו~'
~~~~ 



~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ה~''~
 ~~וה~~'~

~ ~ ~ ~
~~~~~~~ 

 ~י~
~~ ~~~~

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 מ~כון ~פי~

 בלשו~
 ישמעאל

 ~~י~ ~~~~~~ ~~ י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ר~ן~
~~~~~~~"~ ~~~~~~ ~~ 

 ~~~~ ~י~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~"~
~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~י~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~י~
 י~~~~ ~~~~ ~~~~~~~

 ~~~~~י~. ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~י
 ~ג~

 אלו ~~תרים צדדי וכל
 לע~ות ויכול נינהוהלכתא

 מ~~ איז~
 ~ב~מ~ א~ אפ~' ~ירצה

 כאלו דינו יש~אל של כולה
 ~א~י בשות~ות ~י~

 היתר דרך ~עש~ שיפרש~ר~
~ 

~~~
 ו' ו~ו ~~~~~ ~~~'~ ~~~י~י~ ~"י ~ין

 ~ ~~'~י~

 ~~~~' ~''י ~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~''~

~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~

 ~~י~
 ואפי' יעו''ש תמ"א סס~י כמ~ש קנאם לא מעכש~ו לו אמרדלא

אמ~
 מ~א שלך. י~י~ פלוני לזמן ~מעות לך אתן לא אם לו

 אלא ש~. ~עו~'ת וכ'~כי"ד. ~~~
 זוכה ול~בא דמכאן ע"~ שה~~~

 ו~~ו~~ב~~~~
 ~"ג א~'

~~~~ 
 י~רא~ ~~~~ ~~ו~

 ועכו~ם ~~כ~~ם
 לאמישראל

 ~נ~
 ל~נית שלא טוב ~~ותר נ~ל וע''כ יעו"ש~ משכון

 שתרצ~ זמן כל לו יאמר אלאז~ן
 לך נותן ואיני שלך המעות

 ל~ם שיש לעכו~ם ומומר ו~~ראל ~ב~מ~~ת~ת
 ב~מ~

 בשות~ות
 י"ד~ או' א~~א ~וא. יש~אל ש~~א דאעפ~י במשכון ל~ניתםאסור

~~~
 שלא ובלבד ~~~

 יאמ~
 יאמ~ שא~ ~כש~ו. לו

 מעכש~ו לו

כ~מחזי~~
 לבוש. ~שראל. ב~מת למפ~ע ~וי לו

 ש~~עו''ת

ם~~
 ויש ~~~

 מתי~~~
 ס~' בב~י וכו~ שיז~'ר ע~י

 רמ''~
 כתב

 ק~ל לא א~י~ דמ~מע עליו ש~ת אחריות~~י~
 ו~~ו ב~כי ~גי לבד שבת יום של אלא עליו ~ימים כלאתר~ות
 י~ז~ או~~ט~י ~ימים~ כל אחריות דבע~נן ד~~ל מ~~ע שבת תיבת דהשמיט~ש~ע
~~

 מאו~~יס~ אפי~ ~~~
 ד' ס~~' ל~יל דכתב והא וכו'

 דכול~ בבהמ~ מיירי ~תם וזולא יו~ראג''כ דב~ינ~
 י~~אל של

~יא
 משותף ג''כ דגוי הכא אבל וזולא ~~כיו~רא בעינן הכי מ~ו~

 שם עו~ת לבד. באונסין םגיבב~מ~

~~~
 ~' בסע~' ד~~י ו~א וכו~ בערכו~י~ם כן ויכתוב ~~~

 ל~תיר אבל ב~דיעבד דו~א עצמו ב~ן ~ינול~פ~יר
 ~''ז. או' ~תו~ש וכ'כ יעו~~ ~~ז ~ו' א~ר פר~ו~. ב~ילכת~~ה

 ט~ז~ או~א~א

~~~~~ 
 וכ~כ וכו' נינ~ו ~לכתא אלו ~ת~ים צדדי וכל ~גה.
 ~~"א וכתב~לבוש~

~'~ 

 דאם ב~~י ~רב ~ד~ת ט~ז
~~א

 ~ול~
 ~א ~שלו

 מ~~
 ד' סעי~ כמ~ש אתריות ~עכו~ם שי~בל

 ~כ~כ ~ ~כ~ל. ל~~ל ~~~יעורמ'~א
 ~תו''~

 או~
~"~ 

 הש~ע ~דעת

בסעי~
 ~~ביא ~ כס~ ד'

 באח~ונ~
 יעו~~. ע~ין בכל מ~~ל ור~~"א

וכ~
 ~מאמ~ר אבל ~עו''~. נ~ו או' לעיל כ~~ש ~מט~י דעת ~וא
 כתב ת'או'

 בז~ לחל~ דאי~
 שותפות ~ן

 לכול~
 ישראל של

 ומר~
 ~ ה~~כ~~

 ~ל ~ול~~ם ש~צ~ם אע~"י ~לו ~דרכים
 ~~ש לד'נא דס~ל מ~ום מכוו~ים א~ן ~כ~פאו ק~~

 להק~
 כולס כדברי

וכמ~~
 כתב ד' שב~~י' ואעפ'י ~מ~א

 ~ת~רות ~ביא ~~ ב~עי~ שאח~~כ ~כא שאנ~ כהאוסדים דעתו~כלל וכ~~ אוסרים ו~ש מת~רין י~
 ע'פ ש~ם במתלו~ת שלאאתרות

 ~מתירי~ ~ד~~
 ד~ סעי' דלעיל

 נראה ומ"מיעו~~.

 לענ~

 והמט~~ ו~תו~ש ~מ~א ד~עת כיון דינא
 בב~מה ז'ל ~~ן~~~ת

 דכול~
 האוש~ין כדעת ד' דס~י' ישראל של

 דא~שר~ ~יכא ל~תמיריש

~~יי~
~~~~~ 

 ~עי' ת~א ברדב~~ז וע~ין ו~ו' ~~ת~ים צדד~ וכל ב~ג~.
י~ג

 ~ע~~
 עוד

 ל~פ~י~ כדי צדד~~
 יעו~ש. ~איסור

אמנ~
 כתבנו כבר לכתתלה אפ~~ מו~~ל ~~ בפנ~ ד~פ~ר שם מ'ש

~ע~~
 ~לוג~א דיש מ~ או~

 יעו~ש~ ל~ת~יר ן ~~ ודע~ בז~

~~~
 ~ב~מ~ א~ ו~~~' ~~~

 ואם וכו~
 ~~וס~

 של
 ~ש~א~

 ו~ם
 ה~תר אין סתורתו ומוליך עבדו ~וא~עכו'ם

 לו מושכר ~וא א~כ אלא מלאכתו לעשות לו ל~נית אסורדהר~ במכי~~
 שרי אז ~סוסים עםליסע ר~

 כמ~~
 אסור ועכ~פ ~' סעי' ~י'ר~~~ד

 מ~א רנ~ב. ס~~ כמ'ש בשבת לך לולומר
 ס'~

 אם ~א משמע ט'~.
 לו מושכר~עכו~ם

 ר~
 ~סוס~ם לו למכור מו~ר ~סוסיס עם ליסע

ב~יז~
 ~תורתו לו להוליך ומותר ~~תר של צד

 ג~
 בשבת

 ר~
 שלא

יאמ~
 בשבת. לך לו

 א~נ~
 ~י~ צ~צ בתשו'

 ל~~
 ל~ס ש~ש דאלו כתב

 וע~ותם~םים
 ו~ול~~~~

 ב~כר מ~אות
 כ~י לכותי בכוו~~ ומוכ~י~

 עכ~~ל ל~נוס וראו~ תכמ~ם דבר~ על עוברים שבת א~סורל~פ~י~
 ותמ~ י~~ אי' א~רוהביאו

 צ'צ ' מתשו ~זכ~ר שלא ~~"א על
 יעו~ש. ל~חמיר ~ש דכן וכתב לאסור ש~אריך~נז'

 ~~יה~
 לדבר

 כ~ו~מצו~
 ~~ותר. אתר~גים ל~וליך

 צ''~
 שע''ת שם~ א~ר שם.

~~~~~~~~ 

 בש~ר שנ~ן זכ~כית של
 ש~ר~ו~ מכיר~

 ב~ד
 לעשותכותי

 ו~ע~'ש ש~רצ~ ~~~
 נות~

 צע~י"ל לו

 ~~~~א~ז~
 זכוכ~ת

 ~עש~
 לפעמים ו~ס

 ~~וכ~
 ~ש~~עלציקע''ש

 לסות~
 שכב~ א~אח~

 ~באמ~ כיון ל~ת~ר יש מכ~ו
 ~וא

 ~ות~
 ו~~~תר

מ~
 כל וםג~ ~דין

 ש~ות~
 ת~ב ו~~ש~ב שואל שו~ת ~~כירה. ש~ר

 ל''א.~~~
 וע~י~

 אלו בענ'נים וקע~ח ו~''ג וס"ט ס~ו ס~' עו~ש
 פ~ת.י~ו~~.

 וע~י~
 עוד

 מז~
 ~ ~''ן ~או' ~~~"ד ~י' לע~ל בדבר~נו

~~~~~ 
 ב~ג~.

 שעש~
 שא'ן ~אחרונ~ם וכ~בו ~~ת~. דרך

 עללשמוך
 ~~ת~ר~~

 בש~ת דו~א אלא הללו
 שמ~~יםומי ~ד~~

 ~פסו~
 וכו' שורך ינות למען

 כפ~~~~
 עושה וא~נו

~ום
 בה~תו לעשות כ~י תחבול~

 מלאכ~
 ש'צליח ודאי בשבת

 ימ'בששת
 ה~~עש~

 יסובבנו חסד ב~~ והבוטח
~ 

~~
 ~א וכו' אג~ת אדם שולח~'. ~~~'

 ד~ק~
 א~רת

ל~~~~~~~~
 ~ק''א וה~~"א א' או' עו''ת ב"ח. ב~צ~. ש~י עכו~םב~ד ~י~~ ~~רא~ ~~ ~כ~~ ~א~~~י ~~ו~א

 כח~
דה~~

 מלאכוח בכל
 ~צ~ בעינ~

 רנ~ב סי' כמ~ש
 אפ'' לשלות אשור דואר בי ~~ע לא דאי לאש~~ע~~ןאגרת שנ~~ ומ~

מיום
 ראשו~

 לא אם א~רת ו~ו~א יעו'ש.
 קצ~

 בי ~ב~ע ולא
 אסו~דוא~

 דניכר ~~~ום ראשון מ~~ם אפי~ לשלות
 נ'כרים שא~ן וח~צ~ם כלים שאר א~לישראל כ~יב~

 ~~ו~~
 א~'~ ל~לות

 בלא וא~י'ב~''ש
 ~צ~

 או' א~א בע'~. לשם ל~~יע ~יכול כל
א~



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~~~ו~
~~~~ 

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

~~~ 
~~ ~~ ~~~~ 

~~ ~~~~ 
והוא יובל אליו כתב שכל ידוע איש ~~י~

 ש~לוח למי~~לחו
 אליו~

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

~~~~ ~~~~ 
~~~ 

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

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

 אפי' מתי~ין ויש הגה ~~~~~~

 כ וכ יעו~~ ~~ ואו'~'
 ג' ואו' א' או~ א~ר ועיין ו' או~ הר~~

 כ' ~ו' רמ~ו סי' לעילובדברינו
~ 

~~
 שאר לשלוח מ'תר וכן וכו' אגרת אדם שולח ~~~

 א~י' גוי ביד וכליםחפצים
 דמים לו קצץ אם מבע~' ישראל של ביתו מפתח שיוצא~ל לחשיכ~ סמו~ ב~~~

 עצמו בשביל אלא ישראל בשביל עושה אינו~ שא~ ~ליכתובשכר
~~בל

 השכ~
 ובלבד ישראל~ של כ~לוחו ~ראה ~ואינו לו שקצץ

 יאמ~~לא
 שאומר אף שבות לגוי שא~ירה בשבת גם שילך לו

~ו
 קוד~

 בשבת באחד שם שתהא ראה לו יאמר לא וכן השבת.
 בשני~ו

 וכיוצ~
 ~א א~ שם להיות לו שא"א לו ידוע אם ב~ה

 בשבת. לך לו כאומר ~ה שהרי בשבת ~ם~ילך
 ועיין א' או' ר~~

 ז~ או'ל~מן
~ 

~~~
 ת~יף ב~~~ש חולה דאם נ~אה וכו~ אג~ת אדם שולח
 ולעתותי בכפר קרובו או ואחיו טובא עלמ~~ליה

 על לאשר אמר החולי עליו שהכביד ש~ת לכניסת שמוך~רב
 וכדי לו נח~ר ש~הו אצלו שימצא שרוצה לאחיו להביא שישלחו~יתו
 בכתב אפי' אג~ת לו לשלוח דשרי נ~אה וכיוצא~ בניו עללצוות
 יגיע לא שהגוי הדבר ~ש~רור והגם ~צץ בלא ואפו~~שראל
 של דעתו תט~ף שלא כדי להקל יש א~~ה ~שבת קודםל~ר
 לקמן ~~ל מרן התיר מ~ו דגדולה ~~ש פ~קוח מ~ום ואיכא~ולה
 ט~ ~ע~ ש"וסי~

 בשב~
 ועיין א' או' ~תה~ד ~~ו"~. גופיה
 לשםבדברונו

 ב~~ד~

~~~~
 הת~תי בצער שרוי דהעולם רע. וחולי ומגפה דבר

 יש כה~'ג בכל מהם לידע החולה לצורך ובפרט בשבתאפי~ גוי ע''י ולשולחה לחשיכה סמוך בע"ש אגרת לכתוב~
 העת לפי דהכל עצמו בשבת לכתוב גוי ע'י ואפי~ ופשוט~הקל

 רו~חוה~מן

~~
~~~ 

 וכו~ שקצץ והוא
 בשביל ולא קטרח בדידיה דא~

ישראל.
 ט"~

 ~ סק~א

~~
 שלא ~~~

 יאמ~
 לו

 לי~
 אומר הגוי אם אבל בשב~.

 עו"ת ב"י למחות. א"צ בשבת לי~~ך שרוצהבעצמו
 א'או'

 ~ א' או' מש"~
 צ~יך וגם ~ב~בת. לילך לו יאמר שלא ~~~~~~

 פ"ו ~מב''ם השבת. קודם ישראל של ביתומפתח ב~ שיצ~
 ד~ א~~ ובס~ ך'~ין

 א~ר והביאו ~ו~ח. ש~שמש בעוד כתב פ"ב
 שם שתהא ראה~ לו לו~ר שלא וכן ב'~ו'

 ביום או א' ביו~
 בשבת ילך א"כ אלא שם להיות לו שא~'א וידוע ב~ה וכיוצא~'
 כאל~~הוי

 לו אומר

~ 

 ש~"~. מ"א אסור. קצץ וא~י' בשבת
 שםא"ר

~ 
~~~~~ 

 ונרא~ בשבתי ~לילך ~ו יאמר שלא
 ליתן דאסור

 אפי~ המכירו לג~יאג~ת
 שהו~ בק~~

 האגרת יתן

~בשב~
 במקום ואפ~ בשבת מלאכתו מייחד שהרי הפאש"ט על

 ומ"מ עירוב~יש
 נרא~

 יש דב~פסד
 להתי~

 שבות דהוי בכ~"ג
 ~~מ~ום~~~בות

 פ~י~
 י"א או ג' כלל דמות~.~ח~א

 ~ יעו"~
 יושב שפ~מים פי' וכו' דואר בי ~בי~ לא אי ~~~~~~

 אי~וופעמ'ם
 יוש~

 ש~ו~

 שלא או אחר למ~ים

 ולו~ העיר שלטון פרש~י דוא~ ובי כלל. דואר בייש

 ~ ל~יר ש~ביאין ~ב שכל ידוע איש כתב והטור אגרו~.~לוח רגילי~
 עכ~ל לו שגשתלח למי מגי~ו והוא לידו אותונותנין

 דא~ והט~
 בשבת אחריו לילך השליח צריך ויהא האגרת לושנש~ח או~~ בעיר יהיה לא דש~א ~ב"ח כתב א~ור דואר בי קביעלא

 מ~ דכל בביתו יהא לא שמא חיישינן לא ידוע אדם שםכש'ש אב~
שממונה

 לק~
 מעמיד א~ ת~יד בעירו הוא קבוע האגרות

 וכ"כ עכ"ל.במקומו אי~
 ה~~

 ש~הו ונראה ~~~ב. ומ"א
 מיישט"ר. פאס~טעכשיו. שקורי~ מ~

 ט~~
 ~ שם

~~
 אמר אם מיהו וכו~ דואר בי קביע לא אי ~~~

 לשםשילך לעכו~~
 ימצא לא א~ ביתו לבני וימסו~

 לחומה הסמוך לבית להגיע שיכול כל שרי ודאיבביתו האי~
 ~ם.שהאיש ראשו~

 מש~~
 ב' או'

~ 

~~~
 דשאר ואע"ג וכו' דואר בי ~ביע לא ~י ~~~

 שר~ כלי~
 לא אפי' מבע"י לעשותו שיכול כל לעכו~םליתן

 סעי~ רנ~ב סי' כמ"ש שרי בשבת אח~כ עושה שהוא ואפי'קצץ
 וניכר נושא ישראל של ידו שכתב כיון הכא שאניב'

 ש~י. ~כו''ם של בכתב וא"כ להוליך לו נתן בשבת יאמרויש~אל מעש~
 צ"ל האגרת בו שנחתם החותם וכן ב' או' תו"ש ~ק~ב.מ~א
 אפי' עכו"ם כתב דשרי והא מחה''ש. עכו''ם. שלחותם

 ל~יל וכמ''ש חשיכה ~ו~ם בע~ש לשם להגיע בשיכול היינוקצץ בל~
 וכ~כ יעו~ש. א'או~

 הר~~
 ו' ~ו'

~ 

~~~~
 ואמ~י הכהן יוסי ר' על עליו

~ 
 ~ח~יד יושי רבי על

 ע"א. י"ט ש~ת לעולם. נכ~י ביד ידו כתב נמצאשלא

ולפ"~
 כל להזהר יש

 השנ~
 לע~ ב~שון הכתב ע~ג לכתוב

 ~ כר~ש א~ד. מגדולשמעת~ וכ~

~~~
 הסמוך לבית ~~ש''י לחומ~. הסמוך לבית ~~~

 והיינו ~~ור~ וכ"כ ש~. שנשתלחהעיר לחומ~
 ה~מב"ם שמד~רי כתב בב~י אבל מבפנים. לחומההסמוך רא~ו~ בי~

 פ~
 ~~~נרא~

 הכתב שו~ח~ן שממנו בעיר קבוע דואר ש~בי מ~~ש
 שהוא לחומה הסמוך לבית שיגיע כדי ביום שהותוצ~יך

היותר הבי~
 רחו~

 עכ''ל שם הוא ביתו שמא שבת ~ודם שבעיר
 קנ"ו~ סי' יש~ים תומת בס' והב~ד ב~~ב מה~''י~ירש וכ~
 ך' דין מה"ש פ"ובכ"מ ועיי~

 שכת~
 ~י'

 יעו''ש. ה~מב"ם ב~ברי אח~
 סי' הרלב~חמי~ו

 ק~'~
 לדב~ דא~י~ כתב

 ה~י' ה~~~ב''ם
 הב~ח והביאו יעו''~. והטור רש"יכדב~י הו~

 וכת~
 דהכי

 אבליעו''ש. נקטינ~
 ה~דב~~

 כ"ב שי' הרמב~~ם בלשו~ות ח~א
 יעו~ש. דשבת פ~ק השה~ג מדברי וכ~נ יעו"ש. בירב מ~ר~יכ~י' השכי~

 ומיהו ב~ג~~ט. כנה"גוה~ב"ד
 ב~ה''~

 ל~י מכתב מכל ל~ח ~בוע חוק ש~ש דהיינו קצץ דאיכאמשום המכתבי~ ~נין חששא ליכא
 ~נשלח~מ~ום

 ל~
 בי איכא וגם

 דוא~
 מ~ום שהוא

 לשם שנשלח ומ~ום מ~ם שמש~לח מ~ום ומקום מקיםבכל הפאס~'~
אלא

 ר~
 אך ~ורחת שה~מש בעוד לפאס''ט ~מכתב ליתן צריך

 יש שלא מ~ום באי~הי~דמן
 מקו~

 לו ~יש או הפאש''ט
 להמתין יכול שאינונחיץ ד~

 ע~
 שילך

 ה~אש'~
 ורוצ~~לשלוח

 מכ~~
לב~

 קידם המכתב וליתן ~צץ צ~ל
 מחששות ל~נצל כ~י חשיכ~

~ 

~~י~
~'~~~~ 

ש~



 ~~~י~ ~~~~~י
~י~

 ~~'י ~י'

 ~~~'ו~י' ~ ו~~~~~~~'~
~'~~~ 

~~~ו~ו~~ו
~ 

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

~
 ~ה~~י

 ~ ~~ו~~

~~~~
~~~~~~ ~  

 ~~~~ ~י'
~~~~ לא

 ~צ~
 ~~ לכך צריכ~ם אם עליי~ו לסמוך ויש לכן קודם או ה~ ביום מ~~חו אם במתא ~ואר ב~ קב~ע לא וא~י~

 ~~~י~י'~~''י ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ י~~ ~~~ ~י~~ ~~~ ~~~"י ~~~~ ~~ ~י~~ ~~~ ~~~~~~~
 ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~י~~ ~~~~~ ~י~ ~~"~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~

 ~~י~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~י~~~ י~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~ ~~~~ ד~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~י~~~~
 ~~~ ~~~~~~י~

 ~~~~~~~''י~ ~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~ ~~~~ ~~''~ ~~~ ~~ י~~
 ~~~' ~~~~ ~~~ ~~~י~

 ~ו~~ ~~~ ~~~י~ ~~''י ~~~י ~~~~ ~~"~ ~~ ~~~~
 ~י~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~י~~~~

 הגה ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~י
 ש'לך לומר ~~שראל עם מת~יל שהא''י במקום אבל לה~מ~ר וטוב אםור ב~נם ש~ושה ~כל להו ו~ב~רא~ולק~ם וי~

 ושרי מ~נו שיקבל הטובה על ~עתו ו~אי ב~נםלו
 ~~''~ ו~~ ~ ~ב~י~

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

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

 ~ ~ ~~ו~~ ~~~
'~~ 

 סימן לעיל שנת~אר כמו מתירין ~ש אגרת לש~י~ות רק שכרו לא אם ומיהו הגה~~~~~. ~'~~ ~~~~~ ~~~~ י~~~ ~~ ~~~~ ~~י ~~י~ ~~ ~י~
 ~ רמ~~

די~
~~

 ~~יי~
~~~~~ 

 שלא ~~וע ואפי' וכו' קצץ לא אפי~ מתירין ויש ה~ה.
 או' ר~ז סק~~~. מ~א שבת. קו~ם לשם להגיעיוכל

 בכל גם המת~~~ן ול~עת~~
 בלא אפי' וה' ב~' שרי המלאכו~

 ~בלא ס''ל הראשונה ו~עהקצץ.
 קצ~

 ~ישראל א~ע~א
 ~' או' תו''ש וה' ב~' אפי'ואסור קעבי~

~ 

 דא~~~~~~
 כגון קרוב דרך ~וא אם הראשונה לסברא

 ~לא שאף שרי ג' או~ ב' ביום ומשל~ו א' יוםמהלך
 ללכת. ~~בה שהות לו יש בביתוי~צאנו

 עיין ומיהו שם~ מ"~
 ה~ים ברכת~'

 ד~
 הנז' המ~א ל~ברי ~סכים ~לא ע~ג ו'

 כהמ~א. ה~רונים ~עת אבליעו~ש
 א''~

 א''א שם. תו"ש ז~ או~
 בשבת שבא אגרת לקרות או לא~וז שרי ואם ג' או' ר~ז ~~או~

 בס'~ד לשם ובדברנו י~ד סעי~ ש~'ז ס~~ לק~ןעיין
~ 

~~~
 הרשב~א מתשו' וכו~ פירש שלא אעפ''~ ~'. ~~~'

 ~שהב~א
 שכ~ו לו ~~תן לו שהזכיר דכל שכתב ב''י

 פ~ק אם ש~תב ובטור~רי
 בסכו~

 במקום ~~וע לומר ~ש י~וע
 סמכא מש"ה לות~ן כמה קצבה קצתההוא

 ~עתי~
 אבל ~עכו"ם

 אפשר כלל יו~ע אינואם
 א~

 א~ור. ש~ר שיתן לו בהזכיר
 ליתן צריך ~מו שקצץ ~כיון ה' או' התו~ש כ וכ א' או~~ש"ז
 ל~כא ~אס ~~~מע עכ~ל ע~ז ~עתו וסמ~ה הפועלים כמנ~גלו

 מנהג ליכא אי וא"כ ואסור. ~עתיה ס~כה לא פועליםמ~הג
 כ~י לו נותן כ~~ה בה~יא לו לפרש צריך נותנים כמהי~וע

ש~סמו~
 וב~~~יה ~עכו~ם ~ו

 קטר~
 שכרו לקבל

~ 

~~
 כשאינו ~שיטא משמע וכו' ב~עתו ש~שאע~~י ~~~

 לתשלוםמצפה
 שכ~

 אעפ~~י אלא ~אסור כלל
~מצפה

 לשכ~
 מ~~א ע~יין. הבט~~ו לא שהי~ראל כ~ון אסור

 ~ סק~

~~~

 קבוע ב~לא ה~~נו וכו' ~~ור בע~ש הוא אם ~'. ~~~'
 הרמ''א ול~עת ב' או' עו"ת במ~א. ~וארבי

 לא א~י' ב~גה א' סע~'לעיל
 קצ~

 סק~ו מ''א מותר. בה~ כלל
~ ~ 

~ו~~
 ~ישראל פ~' וכו' ב~נם הכתב מול~ך העכו~ם א~ ~~. ~~~'

ב~קש
 ל~ת~

 ו~אי ~אז ממנו לקבל רוצה ואינו שכר לו
 שעשה הטו~ה~~ום

~ 
 ולעיל כקצץ. ו~וי א~רת פעם ישראל

 דאם מיירי אסיר וכו' בדעתו שיש אעפ'י ~כתב ב'~עי~
 ית~

 כש~~ראל אבל הכתב ~לו להוליך לישראל מאליואומר
 ב' ~עי' ממ"ש וכ~מ ב~נם אפ~~ אסור ל~לךלו אמ~
 סי' וכ"מ שרי ~הכל ס~ל שהרב~י משמע בהגה ~רמ~אמ~ברי אב~

 ~ק מ"א יעו"ש. ב' ~עי'~מ"ב
 ז~

~~~~~ 
 כס~ להת~ר ~'~ג הט~ז ~עת ו~ו' ~ולקין ויש הגה.
ראשונה

 אב~
 שהעכו' א~כ ~~ח ~אסור סתם ה~בוש

 וכ'פ בחנם~ לו שילך לי~ראל לומרמת~יל ~
 ~' או~ הא"~

הנכון וע"~
 לקצו~

 מפלוגתא לצאת כדי ~בר א~זה לו
~ 

~~~~ 
 ~על ~שום אס~. ב~נם שעושה ~כל בהגה.

 ג~ או' עו"ת עושה~ הוא~שראל ~ע~
~ 

~~~
 קמל~ן ~ו' מעצמו הולך העכו~ם אס ~'. ~~~~

 י~ראל. בשביל ה~רך ירבה ~מא~י~שינן דל~
 ד'או' עו~

~~~
~~~ 

 מקוה שאינו ~ב~נם גוונא.~~אפי~ בכל מותר
 והמ~א לבוש.פעלו. לשכ~

 סק'~
 גוונא בכל ~י~

 בביתו ימצאנו לא אם דאף במתא ~ואר ~י קביע לאאפי' היינ~
 ~ל~עת ונ~מ יעו"ש. של~ו לא הישראל ~הא אחריו העכו'םילך ל~

הלבו~
 ~סע~' וכמו בע~ש וא~י~ ~ר''ל ב~נם ~~י' שכ~ב

 מייר~ ~~ם הוא ~ה~ילוק אלא בע~ש א~י~ ומותר ב~נםדמיירי ה~ו~~
 מתחיל ה~שראל א~י' והכא ~~שראל לומר מת~~ל~עכו~ם

 מיירי ~הכא המ~א ל~~ת אבל מ~צמו. ~~ולך משום שרילעכו"ם לומ~
 שלא אלא ש~ר לו ל~תןבש~ע~ו

 קצ~
 ~~לא היכא ובעלמא

 קו~ם בע~~ש ל~~ מג~ע אפי' אסור דואר בי קביעולא קצ~
 קו~ם לשם מגיע~ אם שרי הכא אבל א' ב~עי' שכמ ~שיכ~

 מגיע א~נו אם אבל מעצמו~הולך כיו~ ~ש~כ~
 ל~

 ~שיכה קו~ם
 א~ א'ר וכ~פ ~ם. המ~אוכמ~ש א~ו~

 י'ב או~ ר~ז ~' או' א~א ט~
~ 

~~~

מהר~~א. ב~~~ ב~ כ כ באגרת. לשל~ו~ע~ש א~ור ו~. ~~~~~~'
 וה~~~~

 ש~ כתוב
 ~ה~שראל משום ~~הר~א

 שיע~ה גמורה הנאה מזהנהנה
 ז~

 א~רים ובימים בשבת
 ~אפ~ נראה זה טעם ~פי ב~י ע~ו וכתב עכ.~. א~רתבמלאכה יתעס~~

ב~~
 ~.ש ~פי ב~י~ שכתב אלא הלבוש. וכ.כ א~ור~ וה~

 העכו~ם את שהשוכרפ"ו הרמב~נ~
 לימ~~

 לו ל~שות מותר הרבה
 ש~~ן הכותי ~~ע כשא~ו ול~כך ממנו ~טל ותי ל~כר מלאכ~

~ 
 אפשרבשבת שכר

 מ~חדת מלאכה ~ו לעשות העכ~ם ~ ~ א~ עו~ת ואסור. ~עתישראל על~ושה א~~ ב~וכר אלא שר~ דלא ואפשר שרי ~כה~
 ~ג~

 ספר כתיבת
 ~כ~צ~

~~~
יע~ש. כשהעכ~ם ד~קא משמע וכו' מאל~ הע~~ם שהרי ~~~~~

 וע~
 כי~

 פסק הרמב"ם בד~ת שנםתפק
~~~ש לא~ו~ כמהר~~



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~~~ו~
~"~~ 

~~~~~~ 
 ~~ו~~ ~~~

 ~~~~~ ~~~~י~ ~י~~~~
 ~~יי~~ ו~~ו~ך

 ~ ~~י~י~ ~~ ו~ו ~~~~.

 ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~~
 ~~י'

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

~~~~~~ 
 ~י~ו~ ~~~

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

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

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~
~~~~~~~~ 

.~~~~ 
 ~ג~

 שמושכים בספינה אפילו שרי י~ים ג' קודם אבל
 א~י~ ב~מות ע"י או~~

 ~ורש ~מ~רי~ק טפחים י'~מים ב~ב~ אי~
 מ''~~

 אח"כ לעשות הישראל שיצטרך במקום וא~י~
 מלאכ~

 ה~פי~~ ל~וליך בשבת

 ו~' ב~~ מתירין יש ~כי דבלאו ~~שום ו~' בד~ ול~ת~רבע''ש
מצו~

 א~צ ימים ג' קודם ב~~ליג א~ל שיפסוק צריך
 שיפסו~

 יעו~~ש.
 א' בסעי' כמ~ש ~ואר בי ~ביע לא ואפי~ ~צץ לאאפי~

 ב~ג~
 וע"כ שניא ~פלוג~א זה דדברנמצא

 לכת~ל~
 ג~ במפליג אפי~

ימים מותר~ ו~' ~ב~' סק~ט ~~'א וכ'פ ~' או' ~עו~ת וכ~כיעו~ש.
 קו~~

 אם ~שבת
 יש אפש~

 לפסו~
 ביום שי~בות ~עכו~ם עם

 ל~קל~ יש אפשר לא ואם ~בת ~ יו~~ד~ או' ר''ז ט' או~ א~א יו~~. או'א~ר

~~~~~ 
 ~~ש אפי' ~ו' מתירין יש אגרת רק~לשליחות ~ג~.

ש~עכו~ם
 ב~ידי~

 לעיל דאסרי ~י~א ול~י קטרח.
בסי'

 רמ~~
 ~~ סעי~

 ז~
 ב~ברינו עיין ומי~ו לבוש. אסור~ ג~כ

 כס' ל~תיר ו~אחרונים ז'ל מרן ש~עת שכתבנו מ'ו או'לשם
 וא'כ יעו~~.~ראש~נה

 לכאן~ ~~~
~~

 ל~פליג מו~ר ~~ ~~~~
 ב~פינ~

 מן ל~פריש ~י' וכו~
 מן ~צמו שמפליג ע~~ש מפ~יג ו~~ון לים~יבשה ~~

 א~ או~ ~~ישה~י~וב.

~~
 ב~בת אבל וכו' בע~ש אפי' ~~.

 אסו~
 יוכל לא ~~א

 ~מח~''ש כתב ו~טעם ~ק'~א. ~~~א שי~~ות ע~~ולפסוק
 שנכנסכיון

 לתוכ~
 או' ~א~ר דעת מי~ו ~~י~. ל~פליג ע~מ בשבת

 לדבר ל~תיר ~' ואו'ד'
 מצו~

 יעו~ש. בשבת א~י' ל~פליג
 ל~בר א~י~ אסור עצ~~ו ~בשבת מ"א כ~עת ב~ג~~ט י''א ~רבדעת אב~

 ג' ~סעי' לקמן ועיין א' או' ~~ כלל ח~א א' או~ א~א וכ~כמצו~.
 ~עי' תרי''ג ובסי' ט''ל או' לשםוב~ברינו

 ו'~
~ 

~~
~~~ 

 מצוה. לדבר ~לךאם
 ואיז~

 של נקרא ~בר
 לקמןעיין מצו~

 ז~ ס~~י ב~ג~
 לשם וב~ברינו

 בש~~~~

~~
 ו~יע~ו ~מב''ם סברת זו וכו' ש~שבות עמו ופוםק ~~~

 י"ט בשבת כרבי~פסקו
 ע~~

 ~טור אבל
 לפסוק ~א''צ ~א~ ~רשב~ג~סקו ו~עמי~

 כ~~בוא~
 י~ו"ש. וב~י בטור

 הש~ע כ~עת ~לבושוכ~פ
 ~צרי~

 כלל ח~'א א' או' ר''ז ~~ס~ק.
 א~ או'ד'

 ו~~~~~
 באנוי~ ~כ~ון ל~חנות א~~ר ~לא ה~כא

 ~~ולכת
 ע~ ל~ ~ישבקיטור

 ~~חורות ~~~ני ל~ליך ~~וע
 ~ו לי~~~~יםממתנת ואינ~ ב~ ~י~

 שרוב~ בס~ינ~
 לו ישמעו לא ו~ו~אי עכו~ם

 י~~ר ואםל~בות
 ל~פינ~

 ~מצו~ ~ן שיתב~ל אפשר אחרת
 יש

 אח~כ יצטרך שלא בענין ו~~ד ש~. ר~'ז א' או' א~~א וכ~כל~~ל
 בשבת אסור ~עשות אח~כ יצט~ך אם אבל בשבת אי~ורל~שות
צריך

 דו~~
 ~מצו~. יתבטל א~ ואפי' ~' ~עי' ל~מן וכמ~ש לפסוק

 ג' או' המש~זוכ~כ
~ 

~~~~
 ור~ב''ג ~רבי פלוגתא ~~ך ברמ~~'ם ~מבואר ~~''ח
 ל~בר בע~ש ב~ולך ~לאליתא

 ~~צו~
 ג' במפליג א~ל

 א~~צ לרבי א~י' שבת קודםימים
 שיפ~ו~

 ~לא כיון ל~~~ות ~מו
~בי~

 א~~אי נמי ~פליגי מש~~ע מפרשים משאר אבל איסורא
 א~צ ולרשב"ג לפסוק צריך ~לרבי שבת קו~ם י~~ים ג'~~פליגין

לפסו~
 ~~~עת ב~ג~'~ט י''א וכ~כ יעו"ש. ~טור מ~ברי מ~מע ו~כ~
 ל~בר בע~ש במפליג ~וקא ו~~ס~"ג~רמב''ם

 מצו~
 לפ~וק צריך

אב~
 ~א''צ ימים ג' קודם במפליג

 ל~~סי~
 ל~עת אבל

 שכתב לפסו~~אלא ~יך צ י~~ים ג' קודם ב~~פליג א~' מ~~עו~טור ~רא~~~
 משמע ~ש~ע~דעת

 ~~וס~
 ל~בר בע'ש ~דו~א ו~סמ~ג כ~רמב"ם

 ופוס~ ~~~~
 אלא ע~ש על דו~א ק~י לא וכו' שישבות עמו

א~י~
 ~וד~

 סק~א. ט~~ז לפסוק. צריך ימים ג~ תוך ש ע
 א' או' מש''ז ה' או~ ~רא

~~
 אין ~רשות לדבר אבל ~~.

 מ~ליגי~
 לקמן עיין ו~טעם וכו'

 טו"ב או~ לשם ובדברינו ב'בס~י'
 בס"ד~

~~
 וכו~ י~~ים מג' פחות ~~.

 ו~~ש~~~
 י~~ים דג~

 גמורי~
 קודם

 ~~ ויום ל~~ליג ח~ור ~~ ~מיום כ~ומר בעינןשבת

בכל~
 ~רא~ש ש~ד~רי אלא ~אי~ור

 נרא~
 ו~~ין יעו~ש. בשבת ברביעי ל~~ליג ~~~ותר א או' ~עו"ת~עת וכ~~ ב~י מותר. ד~ דיום

 בה~~"ט~~א
 מ~

 בענין ש~א~ך
 ז~

 יעו~~. ~פו' מחלוקת ו~ביא
 ז~ל מור~ם מדב~יאבל

 משמ~ בהג~
 מ~א וכ"כ אסור. עצמו דב~'

 ' או ד' כלל ח"א א' או' ר"ז ב' או' א"א ג' או' תו"שסק~ב.
 דדבר נמצאא'

 ז~
 וע~כ שניא בפלוגתא

 לכתח~
 היכא

 ליז~~יש ~אפש~
 דלא ו~כא ~ב~~ ל~פליג שלא

 ו~"ד ל~קל. יש ~~ש~
 הם~ינ~ שבודאי ביםבמפליג

 ל~~עלה ~ולכת
 מעשר~

 טפחים~וגם
 לעשות חשש יש אם אבל בשבת אי~ור לע~ות יצט~ך שלאבודאי
 ~חו~ין א~סור כגון בש~תאי~ור

 וכיוצ~
 כ~א ל~~ליג אין ל~~ע

 קודם~וקא
 כ~~ב~אר ~' יו~

 לקמ~
 ד' ~~י~

 יעו'ש~

~~
 ~שבת בין חילוק דאין יו"ט קו~ם ו~~ה ~שבת. ~ו~ם ~~~

ליו~~
 בשם ~סי' סוף ב~ג~~~ט י~א ב' וליו"ט א~

כמ~
 ב~ או' ח~~ל יעו~ש. פו~

 לקמ~ ועיי~
 ט~'ל או~

~ 
~~~~ 

 ג' ~יום היינו וכו' י~ים ג~ קודם אבל ~ג~.
 ד'שעי' וכמ~~

 ו~ל~
 כתבנו וכבר סק"ג. מ~א כעו~ת.

 ~ יעו~ש ז' ~ו'לעיל בז~

 ~~י~
 ב~ג~.

 שמו~כי~
 ל~מן ועיין וכו' ב~~~ות ע~'י א~~ה

ב~ג~
 לשם וב~ברינו ב' ~עי' סוף

 ~ בס'~~

 ~~י~~
 ואפי' ב~גה.

 א~~
 ~מים

~''~ 
 אמינא ד~וי וכו' ~פתים

י~
 ש~תחיל כיון ו~~~ם דלא ~מ"ל תחו~ין איסור

 ט~~ז אח"ז. שכתב מטעם אסור י~~ים ג' תוך אבלב~יתר.
 ~ שאח"ז באו' ועיין~ק~ב.

 ~~י~~
 דג' ו~טעם וכו' שיצטרך במקום ואפי' ב~ג~.

 וקו~ם ~בא לשבת שייכים ~שבתקו~ם ימי~
 לז~

 שייכים
 ע~א ק'~ו ובפ~חים ע''א ע''ז בגיטין כ~א~רינן שעברלשבת
 ע~~וכ~~

 ו' או~ קל''ב סי' לעיל כמ''ש ז~ל האר~י קבלת
 כ~ו ואו' דעועוד ד~~

 יעו~~~
 דעד

 יו~
 אח~ מק~י ד'

 וא~"כ שבתא
 מחמת ל~מנע לו אין ב~יתר שיצא וכיון ~בתא קמימק~י

 לו יארע אם שאז~בא שב~
 ~~נ~

 פקוח מחמת לחללו ויצטרך
 סק''ג ט~ז חילול. כאןא~ן נ~~

~ 

~~~~~ 
 ס"ל ~ש~ע וגם וכו' שיצטרך במקום ואפי' ב~ג~.

~~'~~~
.~~ 

~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 ~~~י
 ~י~~

 ה~~~~~
 ~~~ו~

~
 ~~~ו'

~~~~~~ 

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

~~~~ ~~~~ ~י~  סי~~ר~"~ש
 ~נ~ב~

~~~~~ 
~~~ 

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

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

~~ 
~~ 

~~~~ 
~~~ ~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~ 
 ו~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~י~~~ ~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~ 

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~ ~~~~י~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~"~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 חוץ~לצאת ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~'~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

 אסור ~שבת מ~אכה לידי לבא הישראל שיצטרך בס~ינה וכן ה~ה ~~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ לתחום~
 למעלה והיא הנובעים נהרות הם אפילו השבת ~ודם ימים ג' בהליכנס

 מעשר~
 קנ''ב סי' ~ריב"ש

 מהרי"ק~
 אבל

~י~
 סק''ד ~''א כהעו~ת~ ודלא ד' סעי' כמ''שכן

~ 

~~~
 ולפ"ז וכו' לצי~ון מצור כמו מועט דרך הוא ואם ~~.

 סי' בסה~ת וכ~כ ב~' שרי נמי ימ~ שניבמהלך
 ב' או' א~~~ ב' או' בהגה"ט שכנה~ג ב"ח.~כ"ה.

~ 

~ו~
 שא~שר מפני ~~~

 שיגי~
 שלפעמים ואעפ"י וכו'

 כשיש אם אחד מיוםיותר מתאחרי~
 רו~

 ביום הולכים טוב
 טוב רוח אין שעכשיו אעפ~י ור~ל ב~י. בע~ש. ל~פליג שריאחד
 ל~פלי~ שרי א' בי~ם הולכין טוב רוח כשיש אםמ~מ

 ~כ~כ בע~ש.
 ב' או' מאמ"ר ו' או' תו~ש ~ם~ א''ר ס~~~.ה~~א

~ 

~~~
 מעת שהות כשיש ו~"מ וכו~~ שיגיע שאפשר מפני ~~~

 רוח ע~י הלילה קודם שס להגיע מפלגתשהספינה
 אבלטוב

 ושהה טוב רוח ע~י אחד יום מהלך הוא א~
 ~ודם שם ל~גיע א''א שהרי להפליג לו אסור שתים אואחת שע~

 ~וח ע"י א~י'הלילה
 טו~

 ~שמע ברש~י מיהו ב"י.
 דמצו~

 לצידן
לא

 דאם הענין לפי דהכל ונראה שם. תו~ש שלם. יום מהלך הי~
 באו~ כמ~ש שרי טוב רוח ע"י שיגיע~אפשר

 הקוד~
 אסור לאו ואם

~ 
~ו~~

 שבת עוגנ משום הטעם וכו' מפ~יגין דאין ~א ~. ~~~'
 מתירין ולכך תחומין איסור משום הטעם מפרשין וישוכו~

בס~ינ~
 הטעם מפרשין יש ועוד מעשרה ל~~עלה שהולכת גדולה

משום
 ש~

 הולכת הספינה אם הראשון דלטעם ונ~~מ שייטין ~לח~ית יעש~ ש~~א וגזרינן המים פני על הולכת שה~פינה

למעל~
 ימים ג' תוך להפליג שרי המלוחים בימ~ם אפי' מי~ט

 לשבת~ודם
 ~לא בנ~רות אפי' השנ~ ולטע~

~ 
 ובל~ול צער

 ג~ תוך ל~פליג אסור מעשרה למעלה הספינה ~שהולכתוגם
 ~א לשבת ימים ג~ קודם לה~ליג צריך אלא השבת ~ודםימים
~מר~

 ז~ל
 פ~~

 כ~רמב~~
 עונג ~~שום הטעם שכתבו ודעמיה ז~ל

 מעשרה למעלה דתחומין וס~ל~בת
 כיו~

 אפשיטא דלא בעיא דהיא
 לחומרא אזלינן דאורייתא תחומין מיל בי~ב דאיכא ~יבשה~ו~א

א~
 דליכא בים

 תחומי~
 ~ין ואמרינן לקולא אזלינן דאו~

למעל~ תחומי~
 מע~רה~

 ולכ~
 אפי'

 הול~ בספ~
 מעשרה למעלה

 משוםלה~ל פס~
 דבדרבנ~

 ל~ולא אזלינ~~
 כמבוא~

 וב"י בטור כ~ז

י~ו"~~
 הש"ע כדברי הלבוש וכ"פ

 משו~ ~הטע~
 שבת ~ונג

 ד~ כלל ח"א ג' או' ר~ז ~ע''ש. א~י~ להפליג מותרובנהרות
 וכ~ה א~או'

 דע~
 ת"ד סי' ל~מן ועיין האחרונים.

~ 

~י~
 וכו~ שבת עו~ג משום ~~~

 ל~
 ה~ר לנו יוצא זה טעם

 ים בלב אניה דרך לילך ש~ורגלדמי
 ו~

 הספנים
שאמנו~ם

 בכ~
 ואינם

 מרגיש~~
 ואוכלים בלבול ולא צער שום

 מתבטלים שאינם שבת ~ודם ימיס ג~ לה~ליג להו שרי אכילהב~עת

 מאירי.
 פ~~

 המו"~~ מדברי וכ~נ יעו''ש. ~שבת
 ו' או'פתה~ד

 יהיה לא א~ לאפו~י הכי נ~ט וכו' ~ימים ג'שכל ~
צער

 ר~
 ימים ג' תוך אף שרי היה אז ימים ב~

 נמשך היה אם אף באמתאבל
 יות~ הצע~

 שרי אפ"ה ימ~ם. ~~ג'
 ימי~. ג' קודם דשרי ממש מחילול גרע דלא י~~ים ~'~ו~ם

 ~ ז~ אי'תו~~ש

~~

 ימים ג' שכל ~~.
 הראשוני~

 והיינו וכו' צער ל~ם יש
 ממצות דפטירי משום ~רי מצוה דבר שלכלטע~א

 שבתעונג
 דהעוס~

 סק"ו מ~א ב"י המצוה. מן פטור במצוה
~ 

~~~
 בשביל הולכת הספינה אם והיינו בע"ש~ א~י' ~~.

 ~ ג~ או~ ר"זעכו~~.

~~~
 אע"ג פי' וכו' ~הספינה שמקר~ע ~~~

 שמשוקע מה ~~י~טיותר עמוקי~ ד~מי~
 מהספינ~

 חשב~נן לא ב~~ים
 דבעינןליה

 מקרק~
 ליכא ואי י"ט הנ~ר ~ר~ע עד הספינה

 יושב הוא אם ~אפי' ומשמע לצאת. אסורי"ט
 למעל~

 ~~י~ט
 יש~ב~~ים דאם כתב ~~~'ח מיהו ס~~ז~ המ~~א וכ~~כאםור.

 אם אפי'~~י"ט יות~
 א~~

 יעו"ש שרי י~ט הנהר ל~רקע הספינה מ~ר~ע
 ל~וז דאין וכתב עליו ~שיג ש~ שהמ~אאלא

 ~~פס~
 יעו~ש. ה~~~ע

 הוא דאם שכתב אלא ו' או' א"ר ~~כים~וכן
 יוש~

 מי~~ט ל~~~לה

מות~
 דכשהוא כתב ג' או' הר"ז אבל יעו''ש.

 ל~~על~ יוש~
 מי''ט

 לתוך תלויות רגליוואין
 מט~

 אם ~~י~ט
 הס~ינ~

 ל~~עלה ~~~לכת
 ~ יעו"ש לכך כשצריך דוקא ע~ז לסמוך י~~~ג~ט

~~~~~
 בספינה ב~ולך

 שהול~
 שא~ן ל~~קום והג'ע מ~צמה

 אותו אפי' י~טבעמקה
 המקו~

 ~הוא
 ~~~ל~

 וא~י~ רב
 פלוג דלא לירד א~צ יבשה לונזדמן

 רבנ~
 או' עו"ש בספינ~.

~~~ 
~~~

 שרי התחום ~וך א~ל לת~ם~ חוץ ל~את ~אסור ~~~
 יצא שמא גזרינןולא

 חו~
 סק~~ח מ"א לתחו~.

~ 

~~~~~ 
 שיצ~רך בספינה וכן הגה~

 הישר~
 ו~~יירי וכו'

 בשם ב''י ישראלים~ הכל והחובלים שהמלחיםאפי'
 הוא בשבת אם דוקא ונראה א' או' סוף עו"שהריב~~.

 ס~~
 במקום יעמדא~

 אח~
 מותר אז

 י~רא~ ~מלח'~
 אבל

 שם. עו''ש פשוט~ וזה ישראליס מלחים אם אסורסכנה ב~~י~
 בשבח מלאכה לעשות ישראל יצטרך שודאי שידועהיכא ונרא~
 ג~ קודם שהולך וא~פ~~י מלח ל~יות כך לידי עצמולה~יא אסו~
 אחרת במל~כה להתעסק שאפשר כיון לשבתקודם ימ'~
 ול~~~

 לו
 הא~~י ומדברי שבת חילול לידי בה שיבא המלאכה~את

 מ"מ פ~ריה רח~נא ואנוס מאונס שעושה מי דאףמשמע ז~~
 י~

 שבתמעונג

~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~~כ~ת ~~ב~מות במה איסוראין
 ~ספ~

 ~~~~~ י~~~~ ~ ~ שאסור ב~רון ל~ליכ~ דמי ולא הנהר בש~ת
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 דא~ילו ~י~א ~ה ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~

 בה שקנה דמא~ר שרי ~~פינ~ מ~ יצ~
 מע"ש~ביתה

 מות~
 ל~~נס אח~כ

 ב~
 יש ול~פליג~ ב~בת

 שעושי~
 שם ולנים לביתם חוזרים ואח''כ בש~ינה ~ידוש

ולמ~ר
 חוזרי~

 ומפל~ין ~פ~נ~
 וכ~

 מ~ומות ~~צת נ~ו
 ואי~

 י"~ ~י' וריב~ש דש~ת פ~ק ~~''ן למחות
 ~נ"א

 קנ~ב~

 ~י ~~~ ו~~ ~~ איז~לו
 ית~

 ~ו. אל
 ו~יי~

 ~~~ב או~ ~מן
~ 

~~~~~ 
 אסור ב~גה.

 ב~ ליכנ~
 וכו' שבת קודם ימים ג'

 קודם ימים ג' תוך~י'
 שב~

 שרי ימים ~~ קודם אבל
~ב~~

 א' ב~~~ף
 ~~כ ~' א~~ ~~~~

~~~ 
 ~' ~ו~

 ~ א~ או' ד'כלל ~~~
~~~~~ 

 וכ~~ בקרון להליכת דמי ולא ב~ג~.
 דהלי~ ו~טע~

מ~ו~
 ב~חוק ~ולכי~~ ~~~~מות ~כא א~ל זמורה יחתוך ~~א

~מ~ו
 ל~יח~ ~~יכ~

 ~ו' א~~ וכ"כ יעו~ש. ל~~י
~ 

 א~~נם יעו~~.י~~א~ או~ והתו'~ש
 העו~~

 ב' או'
 ד~~ כת~

 הנ~שכות בספינוח
 בהמות~~י

 י~
 מ~ום אי~~~ ב~ם

 ~~תמ~
לי~ס וא~ו~ ~יי~ ~בע~י

 בה~
 הרא~ש ~ל ~תנאל קרבן ב~' וכ~~כ יעו"~. ~ע''ש

 ולפ יעו~~. חיים נתיב ובספרו ו' או' דביצאפ~ה
 דו~א אלא~הם ל~פלי~ אין ~

 קוד~
 א~ ~~י~ לע~ל וכמ~ש לשבת ימים ג'

 ~י~ ל~מן ועייןיעו~~. בהג~
 ש~~

 לשם. ובדברנו ב~~ה ח~י סעי~
 ב~~ד~

~~~

 היכא ~. ~~~'
 ~מות~

 לדבר כגון מע~ש. להפליג
 ~צו~

 או
 ב~פלגתן צ~ר שאיןבנהרות

 כמ~'~
 ~ ~~~ א' ב~עי'

~~~
 שם וק~ה ~~.

לק~ות שרי ~"ש יו~ט חל ואפי~ וכו~ ~בי~~
 י~ו"ש~ ב~ סעי~ ת~~ז סי~ כמ~ש שבית~

וכ~~
 יו"ד או~ ר''ז י~א. ~~ק מ~א

~ 

~~~
' ~ ~  

 ש~~ ו~ו~
 ד~~ור וכו~ יצא

 ליכנ~
 ב~~ינה בשבת

~
~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
~~

' ~ ~  ו~וא 
 יצ~ ~ל~

 וכו~
 שיל~ כלו~~~

 שם ול~ין לביתו
 ד~ין ב~בת ~~ל~~~~ ~~~~~~~~~~

 הם ה~י בה נכנסין ~ם ואז למחר עד ~~ם ~~~ ~~~ינ~~אין כיו~ ת'ע~ בו~

כ~~ליגי~
 דאפי' ~מח~ר מדברי ומש~ע ~~בת

 ב~~ינ~ ~וש~
~~~~ כל

 ~~~ ב~~~~ ~~~י~ ~י~ ~~~~ו~
 ~~~ ~בי~~~

 ב' או'
 ל~ח או'לק~ן ~~יי~

~ 
~~~~~ 

.~~~ 
 וי~~

 ~~י~
 יצ~

 וכו'
הו~~ל שב'ת~ ~~~~ דמא~~

 ומותר כבית~
 ו~~~~ ב~~~ ~~ ~יכ~~

 ליבש~כ~מגי~
 א~ות מ~' לזוז א~ור

 כמ~~
 אבל ת'~ד סס~'י

 יצא לא אם אבל ור~ל י~א. ~'ק מ~א מו~~. ~א לאא~
 ~~ ע~ ב~~~ ~בית~ ב~ משקנ~מה~פ~~

 י~ל א~ ~י~שה יע
ל~ך

 ביבש~
 ~~וד וע~ן אמה. ~לפים עד

 מז~
 ת~ד בסי'

 ובדב~~~
לש~

 ב~"ד
~ 

~~~~~~
 דמותר

 ~כ~~
 עכו~~. בשביל ~ולכת א~~ דוק~ ב~~~ שבית~. ב~ ~נ~ א~~ ולה~ליג בש~ת לס~ינה

 א~ ר~~

~~~~ ~~~~~~~~~ 
ש~נה א~~ ~א א~~ ו~~ל שם. מ~א כ~~. ~~~ך

 בספ~~ שבית~
 כל מ~מ

 כד~א לונחשב ~ס~~~
 כי~

 בא~ר ~ה"ש שש~ת
 מ~~~

 ה~~~ה
 ~ ~~~ ~~~~~ כמ~~

 ~ם ~~~ו ~~~~~.
אסור בס~~~ ~~~ת~ ~~נ~

 ל~פינ~ לכנ~~
 ~ג. ~~"ק ש~~~ ~~' מ~א אחרת.

 ר~~
 בזה

 וזה~ ג~ א~ ~' כלל ח"א ~~~ או'~סי~
 יצא אם דו~א

 ממנ~
 ~בית~ ב~ ש~נ~א~~

 ממנ~ יצ~ ל~ א~ אבל
 ל~את מו~ר

 לס~ינ~מספינ~
 ~ יעו~ש ד' או' סק~א ר"ז

~~~
 ונכנס עבר

 ~ספינ~
 בשבת

 ו~פל~~
 ~לא ~~ת א~ר

 ו~~ר בדירש~י~ן
 להלו~

 כולה את
 כשהכני~ו~~ אל~

גוי~
 א~ל

 ז~
 להפליג ע~מ נכנס ~באי~ור

 אלא לו דאין נרא~
ד~א

 ל~וך או ~בית ל~וך או במ~יד ~ת~ום בתוך שנכ~ש לי דמ~

~~~~~ 
 ב~גה.

 שבית~ ב~ שקנ~ דמאח~
 ~דא'~א וכו'

ל~נות
 ב~ו~ שבית~

 בעצ~ו ~ה ~יכנש אלא ~נין
~ודם

 ב~"~
 וישב

 ש~
 ~~ש מ~רי~ח~ ~בשם הג~א ב~~ש.

 ט' ~ו~ר"ז ~ם~
~~~~ 

 ~ ל~ז א~ לקמן ו~יין ~ג' או~ ד' כלל

~~~~~ 
 ~מא~~ בהגה~

 בה ~קנה
 ~בית~

 ~~ ~~יך ולא וכו'
ר~

 שיש ב~פינה
 ב~

 בית כמו דהוי מ~יצות
 ~ק ש~וא מ~~ורת אבל לביתו ~וזר כמוהוי וב~~

מחוב~ים ~~~ ר~סו~ו~
~~ 

 ולא ובית ח~ר אינו לזה
 ~יי~

 ס~~י ~~~א ת~ו~ ז~~
 א~~ וכ~כי~~

 ועיין יעו~~. ~~ סי~ ע~ש ה~ א"ז בשם ה~ ~ו'
 ~ ~~ ~עי~ ת~ה סי'ל~מן

~~~~~ 
 ~מאחר בה~ה.

 ~בית~ ש~~~
 ~~נ~ר ישובים שני ~כו'

 ורוצים ביניהםמפ~.ק
מצד שב~ ביו~ בספינ~ לעבו~

 ל~~~לל כדי מנין ~~שלים ~~נ~ לצ~ ז~
 בעשר~

 ב~' ע~~ן
 חיים~תיב

 שכת~
 ש~ית~ ~ם ~נו אם ל~~~ר

 ~~ינה
 חו~ יוצא~~~אין בה~~

 לת~ום חוץ יוצ~י~ דאין דאע''ג ו~תב לתחום
~ריך

 ~~~~ ו~ ~בי~ה~ ~~~~
 ל~יות ג"כ ש~~~ך

 והביאו י~ו~ש. י~~אל ~ש~יל ~לא ע~ו~ם בש~ילמהלכת הס~ינ~
 ה~~רוני~ בש~ ~ל~~ סס"י בברכ~י מ~ש דלפי וכתב ג'או' ה~~ב'~~

~ר~~
 ~נו~ ~אחרו~ים

 ~~~ת~
 ~~~ו ~~מה

 י~ו"ש~ ל~~מ.~
 ב~~ד של'~ט ל~ס~י ו~דברינו ~' ~ו~~ע"ת ועי~~

~ 

~~~~~ 
 ~~ו~ין וי"א ~~~ה~

 ~ידו~
 וכו'

 לשו~
 מ~~ן ה~א~ש

~~~תו
 ~ע"~ בספינ~

 ~~ ו~דליח
 ל~נות נרות

~~ 
 משמ~שבית~

 ~גי ד~א
 בקידו~

 ~~וד~ו שם ~יאכל א~א בלבד

 ו~יהו~אס ~ם~ עו~ש ~רות~ ש~ו~דלי~
 ל~

 ~עשות יוכלו
 ~"א מעכב~ אינו~~~וש ש~

 כ~
 ~' ~' ד'

~ 

~~~~ ~  

 ~מילת~. ~פר~ו~י ו~ו~ ~ידוש ש~ו~ין וי~א ב~ג~.
 דבעיו~~אה

 ~~~~ דו~~
 הפו' ~כל וכ"מ ~ה~ש שס

 כלבו~.דלא
 ס~~ מ''~

 ~ם ~עו~ש וכ~כ ~"ו. או' תו~ש י~ב.

דג~
 שידליקו כ"א יקילו לא למקילין

 ש~
 ו~כ~ו ~~ת

~~ 
~עודת~

 וי~ו
 ש~

 ד~ע~ ~~ש ומי~ו ~כ~ל~ ~~~ש ~חר עד

 ~~~~ ~~~ ~ו~י
~

 ~וס~'
 ~~ ו~~~~~~~~ ~~י~ו~י~

 ~~~ו~~ו~~~~~

~מי



~

 ה~י~'~
 ~~~ו'

~~י~
~~~~~ ~~ ~ 

 ~~~ו~~ ~~~~~~

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

~~~ 
~~~~ 

~~~~~  ות~ד של~ט ~י~ ל~~ןועיין
 ~~~~~~ ~~~ ~~~~ י~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~י ~י~~~ ~~~~ ~~י~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~י~~~~~ ~

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~י~י ~~~~י

 ~~~~ו~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~ ~י~~~ ~~~י~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ י~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ו~~
 ~~י~ ~יי~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~י

 ו~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ י~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~~~~
 ~~~~~ ~י~י~ ~~~

 ~~י~ ~י~~~ ~~~ ~~~ ~י~~~ ~~~י ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 ~~י~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~

 ~~ו~
 ~~~ ~~~ ~~~י~ ~~ י~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~

 הג~ ~~~~
 הולך שא~ם כ~מ י~א

 לסחור~
 פני לראות או

חברו
 חשו~

 ~ר~ות ~~ר חשוב ואינו מצוה ~בר הכל
 ר~

 ל~קל מקומות בקצת נ~גו וע"כ לטייל כש~ולך
 ~ס~ינותהפלגת בעני~

 ו~ליכ~
 על ל~ם ויש ~ואיל בידן למחות ואין מצוה לדבר ~כל חשובים כי ימים ג~ תוך שיירא

 באו' לעיל מ"ש לפי ז~ו סעודתם ויאכלו נרות שם שידלי~ונמי
 א"א אם אבל הרא''ש בשם~קודם

 בז~
 ~אינו כיון מעכב אינו

 כנז' מילתא לפרסומיא~א
~ 

~~~~ ~  

 ז"ל מרן וכ~כ למחות. ואין בה~ה.
 דלענין בב"~

~לכ~
 כיון בי~ם מוחין אין ~יתר שנ~גו במקום

 על ל~םשיש
 מ~

 ל~נ~ג גם וא"כ עכ''ל שיסמ~ו
~"~ 

 ~ספר~ים
 ש~נו ~ף ז'ל מרן ולסברת ז"ל מרן אוראות~~בלו

 שבית~
בס~ינ~

 ל' או' ל~ל כמ'ש בביתו ולן כשחזר ל~תיר אין בה~ש
 חוזרין ב~~ש שביתה שקנו לאחר ל~קל ~נהגו מ~ום יש אםמ"מ
 שכ"פ מאחר בי~ם למחות אין בשבת מפליגין ואח'~כ ~~יתםללון
 אפשר אם ~צמו על ל~חמיר יש ה~ ירא כל מי~ו בב~י~ ז~למרן

 לכ~ע דשרי דברולעשות
~ 

~~~~~ 
 ל~פליג ~מנ~ג נתפ~ט וכבר ~חות. ואין בהג~.

בספינ~
 אף ~ו~י~נו כ"ח. סי' רלב~ח בשבת. אפי'

 או' בק"א ז ר~ ~בית~~ ~ניית~א
~'~ 

 צ~ק משפט בעל אבל
 כתב ל' שי'ח~א

 דאי~
 ל~תיר

 בז~
 וכ~ש ~פו' רוב ~נגד

 בשבילוהול~ח כשהספינ~

 דלכ''~
 ז~ ואסו~ אסו~

 א' ביו~~ט בין בשבת בין
 ל'א םי' שם~ חסון מהר''א וכ''כ בצנעה~ ואפי' ~ני ביו~טבין
 מ~א שם~ עו~ש ב~גב~י. כנה~ג יעו~ש. ל~בו~'

 ס~~~
 י'ט.

 ח~ ואו' ב' או~ לעילועיין
~ 

~~~~~~~ 
 ב~צמו ~~~פליג ~וקא ~צריך שכתב ג' או' פתה'ד
 וא~פ~י ~חר ע''י מ~ני ולא שביתה שםל~נות

 לא~ וגם למחר מ~ליג ג~כ אחרשאותו
 מזון פת ~ם ל~ניח מ~ני

 במקום ס~ודותב'
 שבית~

 ~ים שפת עלשיעמוד לי~ סגי לא וכן תחומין עירובי כמו
 עצמ~ ~ספינ~ וירא~

 שיפליג
 הספינה בתוך ~~א שביתתי ויאמר ~תחוס בתוך והיאלמחר בתוכ~

 לקמן ~כתוב ~ וכו~ ג~ר או ~ילן ומכיר בדרך בא ש~י~ מיכמו

~~~
 צריכים שהם וכו~ בשיירא ~~צאין ~~. ~~~~

 לחל~
 שבת

 מ~א י~ח~ סי~ ריב~ש דרבנן. באיסור אפי~וכו'
 אםור ~רבנן איםור אף ימים ג~ תוך ~ור'ל י~~ס~ק

 וקו~~
 ג'

 פוסק בע~ש מצ~ה לדבר וכן שרו תורה דבר אי~~~ אףימים
 י~ג או~ א~א אח'כ~ ירצו לא ~אם לשבותוא~צ

~ 

~~
 ח~ב מהריב"ל אבל וכו~ ~ותר אב~ג ~ביום ~~.

 ד~א כחבנ~ג סי~
 ~רינ~

 בספינה במפרש דו~א אלא

שיסמוכו
~ 

 י~ודים ש~מלחיםאעפ''י~י~~
 ש~ו~

 ~בת ~~ילול לידי יבואו ~ם ספק
 אסור~ שבת לחלל צ~יכים ~ם שעכ'פ במ~בר בשיירא ביוצאאבל
 ז~ ועפ''י וק~~. ע~ז ~י~ ח'א ~רדב"זוכ~כ

 עכשיו סומכין
 ס"ק מ~~א ב~גב'י. כנה''ג שבת. לחלל שלא כדי בעצמםשמסכנין

 שם ~עיין כתב י~ב או~ הא~ר מי~ו ט'ז. או~ תו~שי'~.
 ברדב~~

ור~~
 הש~~ע ~~פ~ק לזוז ~אין כתב וע~~כ דחויים ~איותיו שכל

 או' לעיל ועיין ש.יעו
 ~ כ'~

~~~

.~~ 
 וא~

 לו יארע אח'כ
 םכנ~

 יודע ~ה שלא ומי וכו~
 לחלל מותר ימים ג~ ~וך שיצא ואירע~~ין

 לק~~ן ועיין שם כנ~'ג ~'י. סי~ גאלאנט~י מהר~ם הסכנה.~פני שב~
או'

 מ~ט~

~~~~~~~~~ 
 לחלל ו~וצרכו בשיירא ב~ים ~היו

 שב~
 מפנ

 על מלרכוב ברגלי~ם לילך ~פי ע~יף~סכנ~
 ואם~גמל

 במ~
 בו יש רגליו על ש~ולך

 עייף ש~וא כ~ון סכנ~
 ~שיירא ש~ולכת או מסוכן ש~ואעד

 מ~ר~
 יכו אינו ו~וא

 פ'~א. סי' ח~א ~ר~ב~ז הגמל. על ירכב יחי~י ונשארלהשיגם
 ~רש~'ץ בשם ו רס ס'~ בב~~ה וכ~כ ט~ז~ או~ א~ר שםכנה~ג

מ~
 ב~~קום בשבת ל'לך ש~תירו

 ס~~
 יכול אם רגליו על ~וקא

 אי~ור יותר ויש כ~~~לך דרכוב לרכובולא
 ~ עכ~~ ברכיב~

~~~
 ודוקא וכו~ לא~י ו~עולה ~~~

 ע~~
 ~פי' וי~א להתייש~.

 ~ ~~~לך דאפי~ כיון ~חזורע~מ
 מצו~ בא~י א

 ~וא'
 כתב ג י או~ ו~א~~ר י'ז. או' ~~~ש ט'ו~ ק ס מ~א שם.כנה'ג
 לס~דגם

 ראשונ~
 אלא ~וקא לאו ל~תיישב

 יעו''ש.~יא מצו~ בעצ~~ ~~עליי~
 ומי~ו~עיי~

 י~'ג או' פת~~ד
~~~ 

 ש~אריך
 בז~

 ו~~יא
 באינו~לוגתא

 עול~
 חשיבא אי שם ל~תיישב

 ~~צו~
 וכתב

 ~דע~
הרמב"~

 ~~וברים מן ~~ל
 דעול~

 שלא
 ח~יבא נ~~י להתייש~

מצו~
 עו~~ב בן שהוא לו ~~ובטח בא~י ~"א ~~ולך כל משום

 ~~יא כ~~ו אחרונים קצת א~י ישיבתיעו~ש.
 מנא~ו~רמ~~ן ~רבנ~ ~~צו~

 עי~ בחרבנ~~ אפי'המצות ככ~ שקול~ א~י ישיבת אמרו ובספרי למ"ע.
 בש~ ראובני יל~וט ~ראל. ערי שאר כל עליתרון ל~ יש צפת ~' או' יו~~ד מ''ע זוכר

 ~ארץ. טוב
 ~צפת שכ~ב ורל~ד רל"ג סי' ח"ס בת~ו~ועיין

 ישראל ערישאר נג~ במעל~
 אב~

 גדולה ירושלים
 במעל~

 יעו~'~. מצ~ת
 ד' או' רנ~א סי' ביו"ד פ~ת ועיין י~ח. או'~ת~ע

~ 

~~~
~~~ 

 וכו~ לשבות ירצו לא במדבר שיהיו אחר ואם
 אפשראם ~~יה~

 להת~ש~
 כ~~ במ~ון ~שיירא בעלי ~ם

שישבתו



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~י~
 ו~~ ~~~ ~~~ ~~יי~י~ ~י~י~~~~

'~ ~~~~~ 

~
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~~~~~~ ~"~~ ~~~~ 
'~~ 

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

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~י~ ~~~~~~~~~
 ~~~י~~י~~~

 ~~~י~ ~~ ~"~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~י
 ~~י~~ ~~ ~~~ ~~~י

 ~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
'~~~ 

 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~
 ה~צא וכן עמ~ם. להתפשר צריך שבת יחלל~ ולא ע~~ושישבתו
 פ~וח מ~י שבת לחלל דמותר אעפ~י לשבת ימים ג' קודםבשיירא
 ע~הם ל~תפשר צריך אפשר אםנפש

 בממו~
 את לחלל ~לא כדי

 ודו ר~שונה ב~גה א' ס~י' קנ~~ז סי ד ביו ועייןהשבת.

~~~
 במדבר להתעכב מתיירא ואם וכו~ עמהם ללכת יכול ~~~

 יוכל ולא הבהמה מ~~נו וי~זלו לסטים בו יפגעו~ש~~א
 יקחו אם או עוד לחיות יוכל לא ממונו יקחו א~ או ברגליוללכת
 מקרי מאלו אחד כל ב~רירות ימות במעט ה~ור בזמןמלבושיו
 ~~~א עמהם. לילך ומותר נפשפקוח

 ס'~

 י"ד. או' א'ר ט''ז.
 י~ג. או' ר~ז חי. או'תו~ש

~~~
~~~ 

 חו~
 ג' דתחום והרמ~"ם ל~רי'פ וא~י' לתחום.
 ~עומד דבר שאין לפי מותר דחורייתאפרסאות

 י. ב נפש. פ~וחבפני

~~~

 ואם ~~.
 נכנ~

 לשם כשהלך דדו~א ונראה וכו~ לעיר
 מ~א לסחורה~~ ולאמצוה

 ס'~
 דשרי הא ור~~ל י~~

 לעיר ליכנס לשבת ימים ג~ בתוךלמפליג
 ב~~

 הניחוהו אם

מחו~
 ממש למצוה כשהולך ה~ד רוח לכל אמה אלפים לו ויש לעיר

 ואע~ג מצוה ~בר דחשיב מודים הכל שאין ל~חורה כיוצא לאאבל
 מור'םשכתב

~ 
 ל~נין ה~ד להקל הנוהגין ביד למחות דאין ל~~ן ל

 ליכנס לענין אבל ימים ג' בתוךהפלגה
 לעי~

 אלפים לו ולהיות
 ר~ לכ~אמ~

 לה~ל~ אין

~~
 מצוה דלדבר דכיון ~~~

 נפ~
 ימיס ג' ~ודם יצא ו~ם וכו'

 צריך היה דהשתא כיון נמי הרשות לדבר יצאאפי'
 סי' כמ"ש רוח לכל אמה אלפים לו יש נפש פ~וח מפנילצ~ת
 לילך שמותר שסובר מפני ימים ג~ תוך הלך דאם ונראהת~~ז~
 כמ"ש רוח לכל אמה אלפים לו ויש שוגג ~ו'ל ימים ג'תוך
הט~

 מ.א ~וא~ ~ו~ג מותר דאומר צ~ט נ~. ב~~ד
 ס"~

 א.ר ח~.
 ר~ י~~~ או~ ת~ש ~~~ו~או'

 במאמ~ר ע~ן ומיהו י~ד~ או~
 א~

 המ~א בדבר~ לפקפקמ~~~ ח~
 הנ~

 מותר דאומר ג דבכה וס"ל
 אלאלו א~

 ד~
 מ~ש אמנם

 לדח~~
 ~.ד ~~ פתה~ד ע~ן ~וא מ~ד מותר דאומר דתרומות~.ה הרמב.~~ מדברי הט.~ דברי גם

 דיש שכתב ג~או
 לחל~

 ומ~מ יע~ש~ אחר לדבר תרומה בין
 ר. המאמ כדב~י להחמיר וש דאפשרהיכא

~~~

.~~ 
 י~

 יש נמי ג' בסעי' ו~~ה וכו' אמה אלפים לו
 שם~ תו~ש מצוה~ לדבר אמה אלפיםלו

~~~~~ 
 כ כ וכו~ לסחורה הולך שאם מ~ום שכל י~א הגה.
 מו~ים ה~ו~ כל שאין כתב הב"י אבל ר"ת ~שםהטור

 וכת~ בזה~ תלר
 בזה ס~ל דלא ש והרא הרי~פ מדברי שכ~מ

 ש. יעוכר~ת

~~~
 ריב~ש עצמו. בשבת לא~ בע~ש במפליג דו~א לר~ת ~~~~'

 משפט בעל ~~א.וכתבס~
 צד~

 ואפ~ י~ט דה~הל' א'ום~ ~~ ח~א
 שנ~ ב~"~~

כנה"ג ל~~~ ס~ הל~ הר"י מדברי וכ~מ
 בהגה~נ~

 או~ לעיל וע~ן
 ~~ל~

~~~~~~~~ 
 ~ז~ות לו יש אפ~ ו~~ לסחורה הולך שאםב~גה.
 ל~~ור~והולך

 מ.א ל~רוח~.
 ס~~

 ך' או'תו~ש ט~~ א~ א.ר י~ט.
 ~ב~ א~ ~~

~~~
 חולה ש~וא מנכרי מעות לגבות ~~~~~~~

 כ~
 ~~וד

~ שאי~
 פסידאו~אית~ מי~רי לא גוסס ~

 מש~~
 ח~א צ~ק

 שם ~א~~ מיהו שם. מ~א שם. כנ~ג ל.ב ס~' הל~ הר.י ל~ס~
 יעו"~~ ~~' או' ~מאמ~ר וכ~כ ל~חור~. מהולך זה גרע דלאכתב

 ~~~~~~ו~
 ש~רא והליכת בהגה~

 וכ~
 דבש~רא ונראה

 א~
 לה~ל.

 אפשר ולדידיה ~~~ך~מ~א
 דג~

 לה~ל אין ב~~פינה

ר~
 ~~נג בביטול

 שב~~
 ולא

 בחו~
 לתחו~

 דשם אפשר מיהו
 ~~~ילהקל י~

 שאי~ כי~
 שום בימים

 ~~חוכ~
 ודאי ו~זה דאור~תא

 כ~~~ או~ ~~ו~ש רמ~א. ~~ל~ס~~וך י~

~~~~~~~ 
 משמע ו~' בידם ואיןלמחותבהג~.

 להקל איןמנ~ג דבמקו~~שא~
~ 

 חול~ים רבים
 דל~נ~

 מ~ר~ לא זה
 יעו~ש. ש' ס~ ראב~ן וכמ~ש מצוה לסחורההל~ות

י~ז. א~ א~~
 ~~~י~

 ~ ב~ן או' לעיל

~~~
 ~~ג~ יותר ב~~~ש ~~ולכין אין ~~. ~~~~~

 פ~ס~~~~
 וכ~''

ה~ם. ~~~תחל~~
 הרמ~"~

 פ~ל
 ד~

 ד~~ל מה לפי וא~כ י~א.
 זמן י~ה ב~ם פרסאות עשר ב~~י אדםמהלך

 הה~כ~
 מן

 ה~ם וש~~~~~י ה~ם ל~ליש ~רובעד הבו~~
 להכ~ י~~

 סעוד~~ ~רכי
 ~הלךיותר לא ~וס רוכב ~ו בעגלה ההולך דגכ~ משמ~ול~~~
 ~ב~ח מיהו ~סעודה. להכנת זמן שישאר כדי השיעורמוה

נראה כת~
 דד~

 רוכב או בעגלה בהולך אבל ברג~ו ב~ולך דו~א זה

 נהג~כו~
 ~הנח ~החל העולם

 לה~~
 שוגג~~ולא שיה~ מו~ב

 ל~~~ צריך ומ~ממ~ד~~ יה~
 אפי' ערב עת עד ל~לך ~לא

 פעמים ה~בה כי ~ביתו ~עירו ~באכדי ממה~
 נכשלי~

 שבת שמחל~ם
 שתים או פ~~ה ~בות ~לא הל~ה עד לעיר באיםשאינם

 ר~ו~
מ~

 מ"א עט~ז~א~~א' עכ~לוהביאו שבת יחלל ולא בכפר ~~יר
 ה~ או~ ל~מן וע~ן ג' או' א"רסק"~.

~ 

~~~~~~~ 
 ~~ עד ש~ך ~מ~ום ואם וכ~ פרסאות מ~ג~תר

 ~כל לאפרסאות
 להכ~

 יות~ ~י~ך ו~טרך
 ילך לא

 או'א~ר

~~~~~~~~ 
~וכל

 לה~~
 רוב האלו ובמד~ות וכ~

 ב~
 אדם

בר~ח מכינ~~
 א~ ~כ~

 מ"א~ סוכ~~ סוף א~ודה בזה. ~הרים
 מגד~י א~ד שום ראה שלא כתב ג' או~ הא~ר מיהוס~~ב.
הפ~

 שדעתו שר~ל ונראה עכ~ד ~ה שהזכירו נים ראש
 הש~עכד~ת להחמי~

 וא~
 ~תר~ שמכ~ים מה על לסמוך

~~
 בא מכש~ים כמה כי וכו' ~ביתו ש~יע כד~ ~~~~~~

שבעל ע~~
 אוש~~~

 לשבת סמוך כשבא בביתו אפי' או

מוסיפ~
 פעמיםיכשל שכמה ומכ~ש שבת ומחללין בשב~ו לבשל

להתאחר
 בד~~

 עד
 וכמה ממש~ ש~חשי~

~~~ 
 ~בת

והכ~סה בה~א~ ~
 האדם ישים כ"ז ולכן ב~מתו ושביתת לתחום מחוץ ויציא~~

 היצר יסיתנו ולאלל~ו
 לאמ~

 גדול ~~ם ~~וד
 וה~ר~

 ~~וב.
כלל ח~~~

 וה~~~~~~י~~
ו~~~~~~

'~~~ .~ 

 ~~~~~~ ~~~~י~
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~~~~ ~~~~~~ 
 ~מנהג וכן נ"ל כן מותר הבן פדיון או מילה ברית כגון ע"ש שזמנה וסעודה .הגה

 ~שו~

 ז' או' א'כלל
~ 

~~
~ ~ ~  

 דהטעם כיון ונראה וכו' סעודה צר~י להכין ויוכל
 אם ~עודה צרכימשום

 יוכ~
 מוכן דבר עמו ~י~ח

 דרישה שכ"כ ראיתי ואח"כ יותר~ ל~לך יוכל שבת סעודתוצ~כי
 למלון יגיע לא דשמא ערב עת עד יהלך לא דמ"מ שכ' אלא ב'או'

 חשיכה עד שהלך אירע ואם עכ~ד. ~~די יותר ~ וילך יוםמבעוד
 דנכנס ת' בסי' ד~~ל לעיר ילך העיר לחחום סמוך הואאם

 על לישב אסור עכ"פ מיהו כולה את ומהלךלתוכה
 העגל~

 או
 רס"ו סי' ועיין ב~ או' א'~ר הסוס'על

~ 

~~
 ב~ש שם ~ש~וא מקום ר"ל וכו' ביישוב כש~וא וה"מ ~~~

 שנוסע ~ודםבב~ר
 כ~

 הלבוש אבל הש"ע לשון ~ראה
 א' או' והברכ"י הא"ר עליו מ~ש ועיין לשם שיבא מ~וםכתב

 ~יעו"ש
~~~~ 

 שם שיש~לו אעפ"י ר''ל וכו' יישוב מ~ום שאינו או'
 מן ~פחד שיש יישוב מקום שאינו אלא ~ שבתצרכי

 ב"י פרסאות כמה אפי' לילך מותר רעות חיות מן אוהלסטיס

~~
 לביתו קודם צוה אם וכן וכו~ להודיעם שלח ואם ~~~

 לולהכין
 א~

 במק~ וכן ב"י הכלל~ ~~ן זה
 שמוכרין

 ג' או' בהגה~ט דב~מ להתיר. יש ~יום כל המבושליםדברים
~ 

~~
 בגיטין כדאיתא וכו~ סעודה בע~ש ל~בוע אסור ב. ~~~'

 ~בעה אחת בירושלם היו משפחות שתי ב'ל~ח
 בש~ת ~פי~ בשבת ואחת בע~שסעודתה

 בה~מ~
 נעקרו ושתיהן

 בעי~''ט ל~בוע דאסור וה"ה וב"י~טור
 סעודה~

 רגיל שא~ו
 בשחרי~אף

 מש"ז ולכבדו~ לענגו היא אחת. מצוה ושבת דיו~ט
 ואף ג' או' א~א א'או'

 פ~~
 ~סעודה קובע א~ חייו ימי כל אחת

 כל ~אסור ב~ביעות~ ולשתות ד' או~ ~"א אסור~ רגילשאינו
 האחרונים כ"כ לגמרי משבת יבטל ~ישתכר דע''יהיום

 ~~י~
 ע''ש קודם אירס אם ~יינו ~ו' אירוסין סעודת היא ואפי'
אב~

 ומותר ~דזמנההוא סעוד~ לעשות מותר בע''ש אירס אם
 לארס נישואין וסעודת אחר. י~דמנו שמא משום בע''ש סעודהולעשות
 בירושלמי ומ~ש שרי. בע~ש שזמנהנמי

 פ~~
 דאסור דכתיבות

 יעו''ש שבת כבוד משום ב~של~שא
 חול~

 שלנו תלמוד על
 התו"ש ~סכים וכן יעו"ש. סק"ג המ"אפי' כ~

 או~
 ו' או' ר~ז ב'

 משום בע"ש נישואין סעודת עו~ין דאין כתב ד' או~ ~הא"ראבל
דהיה

 אפש~
 אחר ביום לעשות

 וא~
 באירס

 בע~~
 אם כתב

אפשר
 לדחו~

 לעשות ~סור אחר ליום או למחר
 בע"~

 יעו~~.
 בע"ש לעשות~ אסור מצוה סעו~ת אפי' ח~ או' א~ כלל ח"אוכ"כ
 ירו~~~ו עי~~ק פה המנהג וכן אחר~ ביום לעשות אפשראם

 הסעודה עושין~ ~אין ~ע"ש בפ~א והנשואין הא~וסין ש~שין~עפ"י
כ"א

 ב~י~
 ג~ סעי' ס"ד סי' ~אה''ע ועיין ~בת.

~ 
~~~

 מצוה הוי לא שידוכין ~עודת אבל אירו~ין בסעודת דכ"ז
 אסור וע'כ ט~ או' ו~"א ח' או~ תמ~ד סי' ~משזוכמ"ש

 אבל בע~ש~ל~שוחה
 כתיבת אחר מתיקה מיני ש~וכלין מ~

 סעודה מקרי דלא דשרי ~שיטאהחנאים
~ 

~~ך

 כשהוא לשבת שיכנס ~~~~~~
 תא~

 כתב ט"א ועוד לאכול.
 הסעודה טרדת שמתוך ר"ת בשם ס~~דהמ"א

 ש~ בין ונ"מ עכ"ל. שבת בצרכי יתעס~ו לאן
 דלטעם הטעמים

 מי ~~לו יש אםר~ת
 שיתעס~

 לדעת אבל מ~תר שבת בצרכי
 ~סורהש"ע

~ 

 ~~י~~
 זמנו שעבר הבן ופדיון הבן~וכו' פדיון או בהגה.
 זמנה שעבר אעפ''י מילה אבל בע~ש לעשותוא~ור

 ושעתא שעתא דכל קבוע זמנו מקרי ~שמי~י חולה שהיהכגון
 עיין ומיהו ערל. להניחו דאסור היאזמנוה

 ביו~~
 דס"ו סס''י

 שלא מילה למול א~סרים דיש ס~"ג רס''ב~ בסי' וט"ז~בש"כ
 מלין ~אין המנהג וכ"ה סק"ה. מ''א יעו"ש. בע~~שבז~נה
 בה' בזמנה שלאמילה

~ 
 האוסרים כדעת וששי

 והג~
 דיש

 אמנם עדיף~ וא''ת דשב משוםמתירין
 מ"~

 פדיון לענין המ"א
 ב~"ש לעשותו דאסור זמנו שעברהבן

 עלי~ חול~ המו"~
 וכתב

 ואסור ~~ילה ~ כמו ז~יה ~עתא דכל בע~ש לע~~תודמותר
 שכתב אלא ח' או' א~ כלל ח~א וכ"כ יע~~ש~. המצוהלהחמיץ
 לה~דימהדנכון

 בבק~
 לתאבון שבת סעודת לאכול שיוכל כדי

 האב ~רוצה כג~ן בקרוב ל~שותו דא~א היכא נראה וע"כי~ו"~~
 מחמת להתעכב י~לו ולא במו"ש או בע"ש הכהן אולנסוע
 הרבה זמן פדיון בלא הבן שישאר אפשר ואח"כ סיבהאיזה

נרא~
 ~לא כדי סעודה ג~~כ ולע~ת בע"ש לעשותו דמותר

 המצוהל~חמיץ
~ 

~~~~~ 
 שכח א~

 ו~בו~
 הבן פדיון סעודת לע~ות ~מותר

 אפשר סעודה צרכי והכין בע"ש בזמנושלא
 א"א בשחרית~ ויעשו מקרי שבת בכבוד מזלזל ולא הואדאנוס להתי~

 חולקי~ ~יש הקודם באו'לעיל מ~~ לפי אבל המ"א לדעת היינו וצ"ע שם שכתב והגם ~ ה'או'
 להתיר יש בכה~ג נרא~~

 בשופי~~

 ~~י~~
 ~וטב שתיהן לקיים אפשר אם וכ~' מותר בהג~.
 ~תב ו~ב"ח לבוש. שבת. סעודת תדחה לאוואם

 להתחילדמצוה
 קוד~

 נוהגין ויש סק''ו~ מ"א עשי~ית. שעה

לעשות~
 שבת. לסעודת ~ ~י~בון ~ להם יהיה שאח"כ כדי חצות ~ודם

 שבת~ כבוד מפני ~בעו כל יאכל שלא בראשו עיניווהחכם
ונרא~

 ל~יים ל~זהר יש רק אדם שהוא מה לפי דהכל
ולא שניה~

 יחס~
 פרי בס~ ו~ין מצוה. שום ממנו

 צדי~
 בא פ' ח"ב

 פדיון סעודת דהאוכל ~כתב ע"א כ"טדף
 הב~

 התענה כאלו חשוב
 ~ יעו"ש יוםפ"ד

~~~~~~~ 
 ב' או' ה~~"ז

 נרא~
 בסעודה בע"ש ל~כול שלא

 הקרובים רק מצוה בסעודת אפי'גדולה

ושושביני~
 בס~ודה ירבו לא הם וגם סעודה לאותה יותר השייכים

 בהגב"י י~א והביאו עכ"ל. גסה אכילה וכ~ש שביעה כדיג''כ
 לא חתן שכתב ו' סעי~ ת~~~ד סי' הפר~~ח מדברי אבלוכתב
 אחר אלא~ה"הדו~א

 דעתו דאין משמ~
 לחל~

 וכ~מ יעו~ש. בכך
 לאכולי~ לו מותר לסעודה קרוי שהוא דכל הפו' דב~ימ~מיות

~~~~~~ 
 היה מהר~ש מורי ע~א קל"א דף בש~ה

בע~~ סנד~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

ו~~~

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~י
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~~
 מיי~ ו~גהות הר"מ בשם מערבין בכל ס~'פ ומרדכי ~טור יאכל מב"ה שיוצאים ~יד אלא ישלים דלא ~וי~אהגה
 מהל' ~ א~פרק

 תענית~
 ישלים צבור ובתענית התענית קבלת בשעת כן לפרש וטוב ישליס לא יחיד בתענית לכן

 ~מהרי"~~. נהוגוהכי
 ~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~

 מנין שהיה מאחר הסעודה על לילך רצה ולאבע~ש
 שאין שנוה~ין ט~ב עד אב מר"ח ממילא כן ולמדבלעדו
 דיש וכתב ~' או'' א~ר והביאו עכ~~ד. מנין כ"א בשראוכלים
 אפ~ר ~הכא אבל בשר לאכול ~ עובר דודאי התם דשאניל~לק
 כתב ועוד לו. אפשר היה לא ה~"ל ~הר~~ש ואולי שני~םלקיים

לחל~
 בשעת הכא אבל איסור ~עביד בשר אכילת בשעת דהתם

 איסור אין מילהאכילת
 ר~

 קודמת ו~~צוה לתיאבון אח"כ שיאכל
 ~ יעו~שקודם

~~~~~~~ 
 אבל שעה לצורך ה~ד וכו~ קביעות בלי ולשתות ולאכול
 ב''י שבת. בכבוד כמ~ל~ל דמחזי לא תמיד כןלעשות

 המ~יד. הרב בשם~~
 ג' או' עט"~

~ 

~~~
~~~ 

 עשר תחלת שהוא ט' מ~וף ר"ל וכו~ שעות מט'
 בשעות ומשערין ב' או' ער"ה תע~א. רס"~כמ"ש

 מעלות ~ם רביע דהיינו א' או' תע"א ב~י' א"א כמ"ש~~ניות
 צאת עדהשחר

 הכוכבי~
 החכם ומ"מ יעו"ש~ תמ'~ג בסי' כמ~ש

 ~לו יהיה לא ההיא בעת יאכל אם בעצמו שיודע וכל בראשועיניו
 ~ ט' קודם ואפי' להמנע יש שבת סע~דת לאכולתאוה

~~~
~~~ 

 ~קודם דאף נוהגין ~עשה אנשי מי~ו וכו' שעות מט'
 החול ~ימות בה הרגיל ~סעודה קובעין אינםמנחה

 בו וכיוצא צינון עם לחם ~ת כגון הרבה ממנה מפ~יתאלא
 ואילך מחצות נמנעין ויש ו' א~ א''ר ב''ח~ דאפשר. למאןבלחוד
 בע"ש והסועד פירות. או מ~ונות מיני כ''א אוכליןשאין

 כ"א בבל נהרות על ההיא בסעודה יאמר לא ואילך ה'שעה ~שהתח~
 מתגלית ואילך ה' דמשעה משום ה' בשוב ה~~עלותשיר

 לעיל בדברינו ועיין יעו"ש ע''א ס"ב דף ~הכוונות בש' כמ~ששבת האר~
 או' סוף ~ק"ןסי'

 ~ ח"~
~~

~~~ 
 א~'צ ט' קודם התחילו~ ואם ולמעלה. שעות מט~

 א"א וכ~כ שם. ופ~שב"ם ע~ב ק' פסחיםלהפסיק.
 רע"א סי~ לקמן ועיין יעו'ש. ע"פ לענין א' או' ת~~א ~בסי'

 לשם ~ובדברינו ד' ~סעי'
 בס"ד~

~~~
'~~~ 

~ 
 שיכנס כדי וכו' להתענות ~~עשה אנשי דרך
 החסיד הרב מיהו ב"י. תאבים. כשהםלש~ת~

 כתב פ~~ד ה~בת בשער חכמהדעת בע~
 דתעני~

 לפשפש טעמו ע"ש
 הקדוש הרב כמ~ש נשמה תוספת בו שתשרה כדיבמ~שיו

 ~וכה ~ תשובה והרהור התורה ע~י כי רב בבי דתלי והיינו~כמה ברא~י~
 דדבריו וכתב ב' או' מח~"ר והביאו יעו"ש~ יתירהלנש~ה

 ו~יימ~ם~חיים
~ 

~~~~~~~ 
 בע~ש לכתחלה להת~נות דאין כתב ל~~ו ~' ברוקח
 בע~ש להתע~ות הנשבע תענית מג~ת בש~הידחמרי'

 הב~ח והביאו עכ"~. כ~בת ע''ש שמקצת שוא ~בועת ~ההרי
 בשם סק"~~ מ~א וכ"כ יעו"ש. תרפ~ו סס~י ה~'ח וכ"פ ~ה.ב~י'
 כש~וא לשבת יכנס שלא כדי בע~~ש להתענות דאסור פו'כמה.
מעונ~

 בלילה יאכל לא ב'ום אוכל ואם איס~ניס כשהוא לא אם

שכתב ע"~ ס~ דף הכוו' בשער וכ"מ יעו~ש. ת~ע סי' וכמ~שלתיאבון
 ו~"~

 ל~בל ~וכן ראוי שי~יה עצמו להכין יכוון ו~ וביום
 משמר אנשי היו לא ~ו לסבה ~ם הבא משבת נשמהתוס~ת
 תוספת לקבל כדי פי'~ השבת~ כבוד מפני ו' ביוםמתענים

 נשמ~~ תוספת מקבל ו' שביום כיון כי משמע~ עכ~להשבת נ~מ~
 כי ע~א ס"ב דף הכוו~ בשער ממ"ש וכ~'מ להתענות~ ראויאין
 וא"כ יעו"~. שבת הארת נכנסת ה~ שעה מהתחלת ~'ביום

 היום רוב הרי שבת הארת נכנסת חצותשמקודם כיו~
 בהאר~

 שבת
 שבת הארת כבוד מפני בו להתענות ראוי אין וע~כככולו ורוב~
~ 

~~~
 יחיד תענית אפי' ~י~ צה"כ. עד להתענות צריך ~' ~~~'

 הירושלמי. בשם מער~ין בכל בפ~ בהדיא התו~ו~כ
 ד' או'עו~ש

~ 

~~~
~~~ 

 הרהר אם פ'רש לא אם ואף וכו' שפירש לא אם
 ג~ או' ברכ~י א~ סי' ה'שער כ"~ ישועה שערי בתשו~ ~יין מהר~י סגי. בלבוכן

~ 
~~~

~~~ 
 וכו' שפירש לא אם

 ~וא~
 בעוד אפי' לאכול מותר

 גדול.היום
 עו~~

 מבעוד ~אוכל ענינו אומר ואם שם.
 א' סעי' תקס"ב סי~ לקמן עייןיום

~ 
~~~~~ 

 וכו~ בבהכ"נ שיוצאים מיד אלא ישלים דלא וי"א הגה.
~הו

 דע~
 וכ~ש צבור בתענית דאפי' ומשמע שבת קבלת אחר ~ד~מתענה השלמ~ מקרי ד~ה דס~ל הטור שהביא הר~מ

 ~ודע והוי ד~ או' העו~ש וכ~כ יחיד~בתענית
 ומחצה מט~ ואילך המנחה מפלג ה"ד ה~מההוי שב~ ק~ דא~~
 שעו~

 אבל ~מניות
 מ~ני. לא ~~נחה אחר ערבית תפלת קודם שבת שקבל~ אף ל~הקודם

~~~~~ 
 בחול אבל בע'ש ודוקא וכו~ ישלים דלא וי'~א ~גה.
 ~שלמ~ מקרילא

 כ'כ הכוכב~ם. צאת עד
 ~ ח' או התו"ש וכ"כ מהרי"ל. בשםסק~ח ~מ"~

~~~~ ~  
 ולדעת וכו' בשעת כן לפ~ש וטוב בהגה.

 פי~ש לא ~אם לפרש צריךדוקא הש~~
 צרי~

 אפי' להשלים
 יעו~ש כ~ג או' לעיל ש כמ יחידבתענית

 ו~~
 לה~מיר ה~נהג הוא

 צה"כ~ עד משלים פירש לא דאם הש~עכ~דעת

~~~~~~~~~ 
 ט~ סי' בתשו~ רש"ל כתב ~יי~ט יא~ר תענית
 מ~ובל היה שהוא רק ~ע~ש להשליםדנה~ו

 לה~ים שלא המנהג א~ בע"ש הראשון ציי"ט יא''ר א~רע~באם
 אבל ~עו~ש. בע"ש גם לה~לים חייב בחול חל אםאבל

 דע~
הט"~

 הראשון פ~ם חל אם דאף ל~קל ס~"ג

 בחו~

 אח~כ כ~יחול
 א"צבע"ש

 להשלי~
 דאין ~מש~~ע הש~ע~ מדברי מיהו ~יעו~ש.

 דא~חילו~
 ~ריך ~בע~ש חל אם ה~אשון בפ~ם

 לא ~ואם להתנו~
 התנ~

 דעת וכ"נ הקודם באו~ כמ"ש להשל~ם צריך
 ואם הר~ש~ן ב~עם ~ם ולהתנות ל~ח~יר המ~הג ~אוכן הב"~
 בע"ש חל ואח''כ בח~ל ראשון פ~ם חל ואם משליםהתנה ל~
 שלא כדי להשליםשלא ורו~

 יכנ~
 כ~~א לשבת

 מעונ~~
 ~יש

 ~לעשו~

~
 ~~י~~י~

~~ 
~~ 

 ~י~ו~~~~ו~~ו~~

 ~~~ ~~~ ~~~י~~
 ו~~~ ~ו~י~ו~י~
~~~~~~ ~'~~~ 
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 ~~יי~~~
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 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~י~
 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ י~~~ ~~~~~ ~~~~

 ~ל וכדומה בעי~ת כגון יחיד תענית בכ~~ הדין וכן~~~~.
~~ית

 צבו~
 וכמ~ש צה~כ עד ~שלים ~המנהג ~חלום ותענית

 ל~מ~
~ 

~~~~~ 
 ~י"~ י~~ חל

 פעם
 רא~ו~

 ב~~ש והתנה ~ול
 שלא דראוי פשיטא יש~ים לא ~~שכשיחול

 ועיין ג' או~ מש~זלכ"ע. להשלי~
 שע"~

 ח~ או~
~ 

~~~~ 
 ב~~

 או' א~~ר ~ק~~ח~ מ~א מלתא. ת~א ב~ידיהדלאו ת~י מהני ולא צה"כ עד י~~. ובת"צ
 מ~~י מחדש צבור תענית אבל י"~. או~ ר~ז ט' או' תו"ש~ו~ד.
~~

 שם. א~~ תנא~
 א"~

 ח~~ או~

~~~
 חלום ת~~ית הוא~~ם ~~~~~~

 כי~ וכ~
 ~י~ל

 והטעם טו~. ה~לה. עד ~מש~ם כ"ש בשבתא~~ להתענו~
 לב~ל הסכנה ~~פני שהוא ~ון ~תענית מה' פ.א בהגהותכתב
 רע חלום~לבער

 א~
 יועיל לא שמא בו להקל

 יתענה לא א~~ לב~~~
 פ. בהג~א אבל יעו~ש ה~לה~ד

~ 

 דא"צ א~ז בשם כתב דתע~ת~

להמתי~
 אלא החמה שקיעת עד

 ע~בית מבהכ~נ בצאת~ מ~

 ~הב~ד לאכ~~מות~
 ב"~

 אלא
 שבכא~

 כדב~י ~סק בש~ע
 או' בד"מ וכ~כ~~ו~.

~ 
 שם. מ"א הטור. כדברי דהמנהג

א"~
 פי~ש א~~ ואף שם. ~.ז שם.

 ~ודכ~
 חל~ם יחלום א~~ שישן

 להשלים. וצ~יך תנא~ מהני לא ישלים שלא ל~תע~ת~צ~יך
 כר"ש~

~~
 ישכים ~. ~~~~~~

 בב~~
 והיה סוד ~ה ו~' הששי ב~ם

 והכי~ הששיב~ם
 הששי ב~ם כי בזה רמז וכו'

~~י~
 ש~ם לפי ל~בת

~ 
 היסוד כנגד הוא

 המכ~
 ~המלכות ל~~ך

 אלא מג~מה לה ד~ת אספקל~יה שבתשהוא
 מ~

 לה ~יהיב
 לכ~צריךיסוד

 להכ~ שתכו~
 הכנה

~ 
 ~ש~ת ~ם שי~א כד~ מע~ש

~מ~א~ו
 מו~

 ואותה
 ~~~~ קב"~

 על
 נכ~

 וכרא~.
 שע~

 הכ~'

~~
 האדם ~~~~~~~

 ל~ה~
 ולא ו~ ב~ם שבת צרכי כל ל~~ות

 לכבוד יא~~ר שיקנה מה וכל ה' וםב
 והרי שב~~

 במעשה. הכנה ע~ן~ה
 הכ~ שע~

 ~ע.ח שם
 שע~

 פ~א י"ח
 יחול הדיבור ~ע"י וה~~ם ב~ ~ו' ברכ~י סק~א מ~א~פ~ב.
 אותו ~ל שבת~דושת

 הדיבו~ כי דב~
 ~חה"ש. הוא. ~ק דבר ~א

 די~ל~~ל
~ 

 ל~נות הולך ה~ני בהליכתו ~ם
 לכב~

 שבת
 ו~' והכ~ו הששי ב~ם והיה מצותל~~ם כ~

 לתק~
 מצוה שו~ש את

זו
 נועם ~הי על~ן במקו~

 וכ~
 הוא ואם

 ב~~
'~ 

 יאמ~
 רק

 מצוה שו~ש א~~ ~~~ן שבת לכבוד ל~נות הולךהנ~י
~ 

 ~~מקום
~~~וןויהיי~~~ם

 וכ~~

~~~~~~~ 
 דבר הוא

 שאו~
 ל~רך והדבר הששי ב~ם ימצא לא

ע~~
 שבת

 ~ת~
 ט~ב

 לק~תו~~~~
 המ~ה מלבטל ה'

כמו
 בעה"~ הבש~

 ~ע~ת שם~ ברכ"י ~כ~צא. י~ש~~ו
 ~~ א~

~ה~~
 שצ~יך דבר

 הכ~~
 מ~ובה

~~ 
 נמ~~ שאי~ דבר

 ב~ם בטוב
 ב~ם כמו~'

~ 
 ~מ~ב סי~ לעיל ~ וכ~כ ה~. ב~ם ~ו~חו יש

 א~
~~~

 ו~וד ~~~ש.
 ב"ה או' פ~ט ~~ לעי~ בדברי~ ע~~

 בענ~

 ~~~~אם
 ~ב~ צרכי ~~~ת

 ~פל~ ~וד~ וי~ט
 ~ד~ר שח~ית

 ת~לה אחר ~טוב ~מצה~אי~
 יעו"ש~

~~
~~~~~~ 

 ששי ב~ם ~בקר ישכים
 ו~~

 י ואעפ
 ~ם ש~~יף ה~אמצוה בהשכמ~ ש~כ~

 בה~~
 מ~נה ~היה שנאמר

וכ~
 מ~אשם~ בשםשה~ל. ב~י

~~~~~~~~~~~ 
 בה שבת בצרכי מ~ע ~ש~דם

 מוח~~
 כל הקב~ה

 הדמעות כמוה~ו~ת
 ולכ~

 ~טרוח צריך
 האר~י כ~' ~' שבת. ~בודבשביל הרב~

 זצ~
 א' או' .מחב~ר הישן

~~
 להכ~ ~~~~~~

 ~ו דמצוה מ~ת בכל וה"ה ~ו' בעצמו
מבשלוח~. יות~

 מ~~
 ~~ש~ס ~הוא ~~ק~ב.

 קידוש~
 ~.א ~~"א

 ~עכ"ל. ~~פי שכר ~קבל במצות גופו עסיק דכי ש~~ופרש~י
 בכ~יתותאמ~ו וכ~

~~~~ 
 ע~א

 רב~ שהלכ~
 יהושע ורבי גמליאל

 ליק~
בהמ~

 יעו~~. ג~ליאל ~בן של בנו למשתה
 ו~~~

 ~~~ד לשם ובדב~~ו בהגה ב~ ס~~~ ~נ~א~סי' ~~ א~ לקמן
~ 

~~
 יאמרולא ~~~~~~

 ל~
 כב~י אפ~ם

 וכ~
 אם ולפחות

 בתו~ה~דול ~ו~
 ו~י~

 מידו ~א
 יכ~

 של הקערות
וגם שב~

 ל~יח~
 הד~ים

 י~י~
 ידו על

 ואכ~
 לפחות ~שוק יצא

 יב~ק~~
ל~דסי~

 יה~ שלא משום לאחת ~חת
 אנ~ וכן ופסו~ת ~תירות

 לכ~וד פ~י א~ה בסודרי בידי להביא ואגב~~~ג
 ת~וח לאכול דטוב ~תפוחיםבזמן ובפ~~~ ש~~~

 בל~
 כמ~ש שבת

 רו"ח~"ל. המקוב~~~
 א~

 לא ואם ג'.
 נס~

 או לק~ת בזה גם
 ל~כ~

 הק~רות
 שבת של הנרות לתקן לו ישל~חות

 כמ~~
 ו~ם ט' או' לקמן

בז~
 מ~ת לק~ם בא ~~~י יאמר ~בית ~תוך כשמכין

 והכ~~השש~ בי~~ ~י~
 יעו~ש. ב' או~ לעיל כמ~ש ו~'

 על מוכן לה~ת כדי ה~בה ל~שתדל ישהתפוחים לקיח~ ~~ענ~
 הל~ה ~ס~ודתובפרט תפוחי~ שלח~

 חלק הנקראת המלכות לבח~ שרומז~
תפוחים

 ~ כ~ו~ ~דיש~

~~~~~~ 
 נאכלים ויהיוכהו~ן לת~~ כדי בע~ש ~~ב~ילין לט~ום מעשה אנ~י

 לתאו~
 הירוש~מי בשם מ~אתי וכן

 קודם לטע~ם מצוה זכו חייםטועמיה
 השב~

 שבת של תבשילין
 וכ''כ ב' או~ שכנה"ג ש~ח. ס.' מט"מ השבת.לכבוד

 פע"ח ע"א. דס"בהכוו' בשע~
 ש~~

 ~ ~~"א ~~~א פ~ג. י~ח
~~~~ 

 היא הנר~ הדלקת א~נם שבת ~ל הנרות בתיקון תזהר
 ~בית בעלת האשה עלמצוה

 וג~ כנ~~~
 הוא זה

מעשה. ענ~
 ובענ~

 ה~קרא ב~דר בארנו כבר בתורה והלימוד הדיבור

שנוה~
 כ"ו ששי ~יל בכל לקרות שצ~יך וי~~ י~~ בכל

~~פ'~ פסוקי~
 השבונ~

 ~ק~ו צ~יך ~צמו ~~שי ום וב
~ 

 ה~' ~ל
 כול~

 במ~רא
 ש~~. פ~~ח ~~~ד. ~~~א ~ הכ~' ש~~ר~~~גום.

 ועי~
 לעיל בדבר~ו

 ו' או' קל"ב~'
 ו~כ~

 ל~~ות ~~ל האר~י דמנהג שכתבנו עי"ש
 זהו כי אומר והיה שחרית תפלת בס~מו ~יכףה~מו"ת

 הששי ב~םוהיה ~ו~
 ~כ~

 וא"כ יעו~~.
~~ 

 ~יס~ ~לא
 כד~ לקנות

להכ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~  ~~ו~~~

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ויש הגה ~~~.

 ה~ין ל~חי~
 בע~~

 שמכ~ן השבת מכבוד זהו כי
 לאכילה~צמו

~ 
 בש~ וב~י בו

 חיי ספר
 ~~~ ~~~~~~ ~ עולם~

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

 ~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~
~ 

 ו~~~~~ ~~~
 ~~ ו~ו

 ~ ~~י~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 אותה עושה אם אבל קבע דרך המלאכה כשעושה ודוקה הגה ~~~~.

 ולא ש~ה לפי עראידרך
 ק~~

 ב~ם ~ב"י שרי על~ה
 א"~~

 אגרת לכתוב מותר ולכן
 שלומ~

 ~זה כיוצא וכל

' לצ~כי~~ין ~ ~  חכם שהוא ~ו 
 ~~פ~

 אומנותו ו~רתו
~תמיד

 ~וס~
 א~רים בדברים כלל מתעסק ואינו ב~ו~ה

 שמו"ת שיקרא הדיבור ע"י בב~ר שבת הכנת מ~ות ל~ייםל~וין י~
 וכן הנרות. תיקון ע~י בע~ב ~מעשהו~~נת

 הי~
 אפשר ~א

 לקיים כדי ו'~ ביום בזה יכוין ה' ב~ום כ~א שבת צרכי~~~ות
מ~ת

 ~י~באר וכ~' הששי בי~ וה~
 עו~

 ~~'~א ~י' ל~מן מזה
 ~ יעו~ש בהגה ~~~~י'

~~~~~ 
 נ''ע ~ורי וז~ל חיים תוצאות בס~ ר"ח ב~ל

 ק~ישיפנה ~~
 ~כב~

 והביאו הרמז. לסוד מהבית
 דף~~ל~ה

 ק~
 בית ~נקראת מלכות כי הוא דהסוד ~ב ~ב

 והוא יתהלכון ~שעים~ ~~ביב החוחים ב~ן כשושנה ~אמרועליה
 ש~צ~ם ה~ליפותסוד

 ב~ ~לו~ למ~ו~
 העכביש המה והם

ש~~יך
 ~~בי~ לפנות~

 מן גל~י~~ ל~עב~ר סוד שהוא
~יא האר~

 הא~~
 העליו~ה

 וב~~
 שבת ביום

 שה~ קו~
 ~~דת סוד

 י~ו''ש. מלכתא שבת נקרא~כ המלכו~
 ל~זה~ ו~~

 שעה קודם ל~נותו
 הארת ~כנסת ואילך ה' דמשעה ~שוםה'

 שב~
 בשער כמ"ש

 מופנה כבר הוא ~שבת הארת לכשתכנש ~ ~די ~ע~א ~ד~~בהכוו~
 כנז' ~הקלי~ות לבחי' ~ומז העכ~ישמן

~ 

~~~~~ 
מוסר ~~ר~ כתבו ו~ו' בע~ש הסכין~ להשחיז וישהג~.

 ע"~. בכל במעשיו ויפש~ש בתשובה יהרה~

 אותו מש~~רין 'אם מ~פר דהשבת משום הטעם ~נ"ל ו' או'א~~
 כדור ע"ז עובד אפי~ רז"ל כמ~ש~הלכתו

 אנו~
 והוא לו מוחלין

 כמ~ש התשובה~י
 במעש~ו לפשפש צריך וע"כ רמ"ב רש~י הט"~

 ועוד השבת. ~מירת ע'י שיתכפר כדי ע"ש בכל בת~'ולחזור

י'~~
 גבוה ממקום יתי~ה נשמה בחי' לקבל ~~וכל כדי הטעם

~ 

~~~~~~ 
 ב~~קום ~ת להזכיר

 וידעתי ד~ת לדב~ שאםו~
 שבת שם להזכיר שנז~רו במעשיהםשהמדקדקים

 י~שכר בני נכון. והוא~ צורךללא
 א~' א' מאמר ~בתות מא~~

 שמא שבת מהו שאמר ע''ב ד~~ח יתרו פ' בז~~ק וכ~~מ~'
 סטרוי מכל שלים דאיהו שמאדק~~ה

 יעו~
 דאיהו כיון ולפיכך

 ד~ת בו מזכי~ין שאין במקום ל~~כירו אסור ד~~~"ה~מא
~ 

~~~
 כתבנו כבר ~כו' בבשר י~בה ~. ~~~~

 ב~
 סי' לעיל

 משם קחנורמ~ב
~ 

~~~
 אמת ~פת יבק מעבר ידו. מסת כפיבשמים מיני בכל השבת לענג ~ראוי וכו' בבשר ירבה ~~~

 ה~~~ ~~~י~ פ~ ב'~אמר
 ~ת"~

 ז'~ל הא~~י ~ב~י ג'~~לפי או'

~ר~
 בת יהיה אגודה וכל מ~ולש הדש של אגודות שתי לה~ון

~~
 ~הדשי~

 וכאש~ השלחן ב~ן ~ולהקיף להריח כדי
 במקומו יבואר

בש''ד~

~~
~~~ 

 בהן שנרמזה ~פירות שיקח וטוב וכו~ ~מגדנות ויין
 לתמר דמתה קומתך תמרים כגון ישראלכנסת

 כתפוח ירדתי. אגוז ~גנז אל רקתך~ הרמון כפלח רמוניםוכו'

 וכו' ~י~רבעצי
~ 

~~

 בערב וה"ה וכו~ בע~ש מלאכה ה~ושה ~. ~~~'
 ~ י~ו"ש ע~ב נ~ בפסחיםכדאיתא יו"~

~~
 שר~. פרקמ~יא אבל וכו' בע"ש מלאכה העושה ~~~

 ~רי על תמה א' או' הא~ר מיהו סק~א.מ"א
 ו~עתו ~נ~'המ"א

 זה לענ~ן הן שו~ן ופרקמטיא דמלאכה לומ~
יעו~~ש.

~"~ 
 דעת

 המחב~~
 התו~~ש אבל יעו"ש. א' או~ והנה~ש

 יעו"~. מותרת דפרקמטיא המ"א ~ לדברי הסכימו ~' חו~והר"ז
 ה' או' בהגב"י תרצ~ו סי~ שכנה"גוכ"כ

 דמעש~~
 ~ום בכל

 ונותנ~ן~ושאין
 בס~ור~

 בא עד יו~ט וערב ע'~ש
 השמ~

 ואין
~וצ~

 לפסוק יש להמתירין דאף נראה ומ"מ יעו"ש~ ומצפצף ~ה
 להכין הצריך ~שבת צרכי להכין שי~ל בכדי~~ע~י

 כדי בגדיו ולהח~יףולטבול ולרחו~ בער~
 בטהרה מבע'~י שבת לקבל שיוכל~

 יש אמרו ~אם נאיםוב~ים
 למע~

 שיכ~ן כדי בע'ש בלימודו
 ד~ש כ'ש בהגה ~'' שעי~ םוף ל~מן כמ~ש שבתצרכי

 ועוד י~ובבנו. חסד בה' והבוטח שבת לכבוד~פרקמטיא למ~
 רנ'ו ש~לקמן עיו~

 ובדברי~
 לשם

 ב~"ד~
~~~~~~~

 מלאכה העושה
 ~~~כתבהר~ ב~~

 הקדש~ר~ח
 נראה די~ד ~קהל פ' ה~ה~ק דברי דל~י פ~זהקדושה שע~

 אחרכי
 שיט~~

 אלא מלאכה בעש~ת לעסוק לו אסור
 שב~צרכי בתיק~

 והנכ~
 שבת שיקבל עד בתורה יע~וק הטב~ה שאחר

 הטבילה~י
 ה~

 או' רו~ח יעו"ש. שבת ה~בלת כ~עט
 א'~

~~~~~~ 
~~~~ 

 ה~~ה ולא בע~ש ט~ה שהיתה אחת באשה

 שבת ~צרכיעושק~
 כרא~

 אחד ראה ומתה
 ו~יה ניה ע שורפים שה~בחל~~

 בנעור~
 למה~ שאל פשתן של

 שהית~ מפני לו השיבו בכךד~~
 ולא בפשתן בע~ש עוסקת

 כנה~ג והביאו קכ~ב. ס~ ס~ח שבת. בצרכי עוסקתהיתה
 המנחה מן הוא בע"ש מלאכה דאיםור אע~ג ~כתבב~גה"ט
 שכבר ב~י ה~נו~מעלה

 הכ~
 ~ב~ צרכי

 הזאת האשה אבל

בשב~
 המלאכה

 ל~
 כתקנם שבת צרכי מכנת היתה

 ול~~
 נענשה

 ~ יע~ש ח~ת קודם ~ושה שהיתה המלאכה מפניאף

~~
 ~וכו' ולמעלה המנחהמן ~~~~~~

 ומ~ע~
 א~ו

 א~ אב~
ע~ש~

 סמ~ג. מרדות מכת ולא ני~י לא אותו
 ר"זסק~ב. מ~~

 א~
 דהעושה תס"ח ס~ לקמן בש~ע דכתב א~ואע"ג

 ולמעלה מח~ת בע"פמלאכה
 דמשמת~

 ע"ש ח~יר לא אותו
 פ~~חכנ~רב

 דש~~
 א' או' ~ו"ת הוא. קרבן ביטול משוום

 ועי~

~~~~ 
 ולמעלה ה~נחה מן ~~

 וכ~
 כלל ש~"צ ~אפ~

 אסור שבתבצרכ~ ~התעס~
~ 

 מלאכה ל~ש~ת
 מ~

 ~מנחה
 ג' או' ר~ז בג~רת~~. לחלוק ~כ~~ם רצו שלא לפיולמ~~לה
 ע~ן משחרית ~אפ~ כ~ל ~לאכה לעשות שלא שנהגוובמקום
 ~~א לאסור מנהג חשוב די~א בזה פ~גתא שהביא ג' א~בא"ר

דאף

 ~~~~~ ~~~י~
~~~
~ '~ 

~~~~ ~ 

 ו~~~~~י~~~

 ~~.~ ~~י~~~
~~~~ ~~ '~~~~ 

~~~
~~~ 

~~~~~ ~ 



 ~~~ ~~~ ~ו~~
~~~~י

 ו~~~
 ~ו~~

~~~~~ 
 ~~יו

 ~~~~~~ו~~~~~
'~~ 

~~~~ 
~~~~

~~'ע~
~ ~ 

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

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

~~ ~~~~ ~ 
 הוא א~ חברו בגדי ו~~ה ה~ה

 שכר עליו נוטל ואינושבת ~ו~
 ~~~"~ ~ב~י~

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

~~~ 
 אבל הגה ~~~~~~

לחברו ~תו~ אסו~
 פ' ~מ~דכי בשכ~

 מ~ו~
 שנהגו~

 אפי' היום כל ומ~ת~~ין
 מספ~

 בו ~כל ישראל

 וב"י~
 למ~ט לאדם ויש

 פי~ז ~"ג שבת צ~כי שיכין כדי בע"ש בלמודו~צת
 פ~ק י~ושלמי דשב~

 ~ דתענית~

 לעשות שלא שנהג מי וע"כ יעו"ש כלום אינו שנהגוד~ף
 ורוצהמשחרית

 לח~ו~
 דעת לצאת כדי הת~ה צריך ס~~ה מאי~ה

המחמי~ים
~ 

 אם אף והיינו מלאכה מאו~ה ~רכה. סי' ~ואה אינו ~~~~~
 איזה לויהיה

 בהפסידו שכרו יצא שעה לפי ריו~
 ~~ או' תו"ש אחר. במקוםשיפסיד

~~~ 
 סי' הפ~~ח וכ"כ שם.

 שכנה~ג ו~יין ב~כה סי~ ~ואה אינו דוקא או נ~י איסו~אאיכא ואי סק"ג ת~צ~ו סי' מ~א ועיין יעו~ש. ח"י או~ סוף~צ"ו
 ח~~ או' תצ"ו סי' שם ופר"ח א' או' בהגב~י תס~חסי'

 שה~~או א' או' הסי' ב~ה ומש~ז יו"ד. או' תקפ"ה סי'וב~כ"י
 והפר~ח השכנה~ג דעת אמנם ~~הפלוגתא

 והמש~~
 דאי~ורא

 ~ יעו~ש איכאנמי
 היינו גדולה מנחה שיעור וכו' גדולה מנחה י"מ ~~~~~

 כמ~ש ומחצהמשש
 ה~ו~

 ~טנה מנחה בשיעור א~ל
 ומחצה מט~ וי~מ שעות מט~ מפ~שים שיש פלוגתא הביאב~~י
 מנחה שכתב ב~~ע כאן ז"ל מ~ן ד~~י מסתמיות אבליעי''ש
 שד~תו משמע שעות מט~ כתב ולאקטנה

 ומחצה מט~ לומ~
 הר"ז וכ"כ יעו"ש. ~ל~ג ב~י' הכתוב מנחה תפלת זמןכמו
 חשבינן והיינו אחרונים. כ~כ ~מניות ח~בינן אלו ו~עות ב~או'
 מעלותהיום

 הש~~~
 צאת עד

 כמ"~ הכוכ~י~
 ~ יעו~ש תמ~ג סי'

~~
~~~ 

 מנחה י"מ
 ~~אשונה כס' ה~כים הב"ח וכו~ גדול~

 דעתשהוא
 הטו~

 וכ~כ~ אסור. גדולה דממנחה
 כס' ~ פסק ~ק~ד המ~א אבל ג' או' תו"ש א' או' עו"ש א'או~ העט~~

 דאינו ~ש"י דעת שהואשנייה
 ~סו~

 הנז~ ~~"ח דב~י על א' או' ~הגב"י שכנה"גוכ~כ יעו"ש~ ~טנה ממנחה אלא
 דאי~

 ~מנהג
 הפסיד לא שנייה כסב~ה דהמקיל סק"א הט"ז וכ~כ יעו"ש.כן

 וכ''כיעו"ש.
 א"~

 ה~ח~ונים וכ'~כ ב' או' ר"ז ד' או'
~ 

~~~~ 
 ואפי~ וכו~ ע~אי דרך אותה עושה אם אבל ב~גה.
ליטול

 מות~ שכ~
 ב~ או' בד~מ כ~מ ע~אי במלאכת

 ד~ או' תו~ש א~ או' ה~ו"תוכ~כ
~ 

~~~~~~ 
 מושכ~~ שהוא מי א~ל ברשותו מלאכה שעושה למי זה

 ~הגה א' ס~י' של~א סי' בח"מ עייןאצל~~ה~ב
 או בעיר מנהג שאיןדבמקום שכת~

 שאמ~
 אתכם שוכר אני להם

 עצמו מקדים בע"ש ולהעריב ל~~כים שחייביןתו~ה כדי~
 שיוכ לבית~

 לו ולצלות מים של חבית לולמלאות
~ 

 קטן
 ולה~ל~

 הנר את
 ליזהר יש לכתחלה אמנםיעו~ש.~

 אפש~ ~~
 שלא

 להשכי~
 עצמו

 המנחה~ עדזמן כ"אבע"ש

 ~~~~~י~~
 שלומים א~~ת לכתוב מותר ולכן ב~גה.

 וכ~
 להתיר יש וכן

 דבר נו שא ואפי' פ~קמטיא של אגרת כ~~בתאפי'
הא~ד.

 וכ~
 לכתוב להתיר יש

 חש~ו~ת~
 הוצאותיו ולחשוב

 מיהו ~וא וכ"ש ד~ ס~י' תקמ~ה בס~חו"ה כד~
 ח~ב~

 ור~~ ה~מיב~נקס אצ~ הכתו~
 אח~ בפנ~ס לסד~ו

 המ"א כמ"ש אסור
 לו בא אס ~ן י"א ס~קשם

 חשב~
 מחבי~ו

 מעו~
 ור~ה אחרת

 אסור ב~נקסולהעתיקו
 ד~~ ז~ דא~

 דאפשר האבד
 ~ או~ לקמן ועיין ך~ או' לך לך פ' א"ח ~ן ש~ת.אחר להעתי~

~~~~ 
 ~~ד~ לת~ן ~'~ ~~

 עושה אינו אם אפי' ש~ת לצו~ך עושהאינו א~ אבל וכו' שבת לצו~ך ו~יו

~~תכ~
 מלאכה שהיא בעינן דתרתי ב~י וכתב טור. אסו~.

 ~ שבת לצו~ך ושתהיה להשתכרשאינה

~~~~~~~~ 
 חבי~ו בגדי ו~"ה הגה~

 עצמו ~ובע אפי' פ~ וכ~
 ב' א~ עו"ש המלאכה.על

 ו'~ א~ א"~

~~~~~~~ 
 ו~~ה ענ~ הוא ואם שכ~. ~~ו נ~~ל ואינו ~הגה~
לה~יא

 השכ~
 כל מותריםבחו"ה אפ~ דהא מותר שבת ל~רך שיטול
 עד"~ המלאכו~

 ט"ז תקמ~ב~ ס~ כמ~ש
 א~ ר~ז ה~ א~ תו"ש ז' א~ א~~סק~ב~

 ה.
 לחם ~ו יש ואפ~

 כלומים
 לענ~ ~ שא~

 הרא~ כפי וד~ם בבשר
 ז מש ש~~~ לו

 אם ~ן ב'א~
 הכ~

 ~ה~אה בבקר
 עו~ ~ש~~

 ש~ת
 ע~

 סמך
~שכ~

 במלאכתו בע~ש לו שיהיה
 שיעסו~

 כל
 ה~~

 ליה שרי
 כ' או' לך לך פ' א~ח בן ה~ם. כללעסוק

~ 

~~~
~~~~~~ 

 שכות~ למי וה~ה
 ספרים

 קו~~~ אפ~ ~~~ וכ~
 מותר~ שבת צו~ך ואפ~~אינו מלאכה על~~צמו

 וכ~כ מצוה. דבר שהוא משום ~~י כתב וה~~~ם ב~א~ ~~~~
 הלבוש~

~~.~
 ~~צמו ספ~ים שכותב ~~~~~~

 וכ~
 שבת ~ה' א~ח וכ"כ

 כותב שאדם הלכה דב~י לכתוב דמותר ג'א~
לעצמו

 ש~ים מלאכת ש~יא לפ~ ה~ם חצי לאח~
 אב~

 סופרים
 ~ ל~ אין בשכרשכותבים

 ~שו
~ 

 לכתוב
 הי~~ חצי אח~

 יעו~ש.
 ~ג~ולה מנחה המפרשים כד~ת וה~נו ב' או' בס~אוה~יאו
 המפ~שים לדעתא~ל

 ~מנח~
 גם~ ~טנה

 מות~ כא~
 ~ד

 ו~טנה. מנח~
 ~י~

 ט~ ואו' ח~ או' ל~יל
 ודו~~
~ 

~~~~~~~ 
 ב~~~ ר~ח חל אם ו~~ ה~ם כל ומס~פריס ~הגה~
 שנוהגים ~בים ~איתיששי

 ב~נ~ לה~~~פ~
 ואין ~'

מסתפרי~
 ~ודה רבי צואת משום ~~ת בו כשחל בע~ש

 שלא~ל החסי~
 וכ"כ ג' א~ כס"א ב~~ח~ להסת~~

 ה~ א~ המחב~~
~ 

~~~~~~~~ 
 ומסתפ~ים ~הגה.

 כ~
 ה~ם

 וכ~
 ~~ל האר"י ומ~הו

היה
 ~ה~

 שעת אחר ~אשו לגלח שלא מאד
 לא ~ע"ש ~~'ג~לה מנח~

 הי~
 ה~ם ח~ת קודם אלא מגלח

כמ"ש ד~ק~
 לע~

 כ~ מ~ש ו~~ש ט~ו או ~ל~ב ס~
 שכר ונותן המגלח

שכי~
 ולכבוד ב~~~ו

 שב~
 ~ו

 ~~~~~ יכו~ יו~~
 וחשבנו ~~צוות י"ד

 במצ~ ~~~
 יר ש

 ועת~
 שח~ב ~~~א קי"א מ~עא בבבא ~איתי

 ~בש~~ של'ט ~ס~ בח~מ ב~ וה~יאה ועשה לא~ןה~
 וא"כ י~ו~ש שם

 ל~~מם~ שיכ~ן מצות ט"ז ~לה

 מספר אפ~ ~~~~~~~
 יש~א~

 הכל
~ 

 ~קא כתב
 מעש~

 הד~ט
 בב"י מרןאבל

 כת~
 דהע~ם

 אף הית~ נה~
 נוטל א~~ ולכך שבת צו~ך שהוא~כל ד~~~ תספור~ דשאני משום סק~ה מ~א כתב ו~~עםא~ן. במעש~

 ~רי שכ~
 ~ יעו"~

~~~
 ממנ~ה לעכ~ם ~~~~~~~~

 כת~ ולמעל~
 המ"א

 אפ~~ ש~
דש~~

 אבל
 י~ד א~ ה~~~

 ו~~כ דאסו~~ כת~

 א~הר~
~~~~~~~ 

 ~צת למעט לאדם ~ש בהגה.
דדוקח ~~א~ וכ~ בל~ו~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~ 

~~~~ 
~~~~

 ~~~~י~ ~י~~ו ~~י ~~~ ~~~~י~ ו~~~~י~ ~~ו~~י~ ~~~~ו~~~~
 ~ ~י~י~ ~' ו~ו ~~~~.

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~י~ ~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~י~
~~~~~

 ~פ'

 ~~~~ ~~ אגודות~
~~~~~ 

 ~~~ ~~ ~~~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~י
ו~י~

 לו שיכין לו שיש מי אבל שבת צרכי שיכין לו שאין ~ידדוקא
 שיצוה הדבר ונכון מלימודו למעט א~צ משרת ע~'י שבתצרכי
 ומ"מ א~' או' ר"ן סי' שכנ~~ג ש~ת. צ~כי לו שיכיןלמשרת
 עבדים כמה לו יש ואפי' שבת לכבוד דבר איזה לתקןצריך
 ט~ או' ר"ן לסי' בדברינו ועיין ט' או' ש תו ר~ן. סי'כמ''ש

~ 

~~~~~ 
 מלימודו קצת ~למעט בהגה.

 וכ~
 ללמד רגיל אם

 יש אם או ~בה לו שישענין
~ 

 רבים עם לימוד
 ו~ או~ ה~י~ בזה מ"א בהגה~ט. ר'ן סי' כנה~ג סדה~י. יבטלנו~לא

~ 

~~~~~~~~ 
 ~צבה לו שאין או רבים של שאינו

~ 
 יקרא

 בקושטנדינא נהגו סד~~י. שבת. צרכי שיכיןקודם
 ~וא דאפ'' הכנ~~ג שם כתב והטעם ש בע ישיבה לקבוע~לא
 ע'י דש~א קצבה לו שאין לימוד הו''ל מ~'מ רבים שללימוד
הפלפול

 ו~מש~
 ובתרי"א שבת. צרכי יקנו ולא הלימוד ימשך והמתן

 הכנה~ג שם כתב וה~עם ה~בוע פ' על רש~י פירוש ללמודנ~גו

דכיו~
 ~ למסרך אתו לא בדבריו ומתן משא עישין דאין

~~~~~ 
 מיד האכילה צרכי למכור המקום אותו אנשי דרך
 ל~נות ראוי דבר ימצא לא השמש שעלה ואחרבבקר

 מיד שבת צ~כי להכין ילך אלא למוד שום לק~ע ראויאין
 ללימודו. יחזרואח"כ

 סדה~י~
 ואם שם. מ"א שם. כנה~ג

 תפלה קודםלקנות מות~
 דב~

 תפלה אחר בטוב נמצא שאינו
 ~ יעו~ש כ"ה או' פ~ט סי' לעיל זהכתבנו ~ב~

 ~~~ו~
 לו נשאר ולא ~' מיום שבת צרכי הכין

 מ~
 ביום יכין

 ד~~יד דכיון נראה אבל כרצונו וללמוד לישב יכולהששי

~ר~
 דעיקר נראה הששי ביום דהכנה

 המצו~
 צריך

 להיו~
 ביום

 שם. כנה"ג כראוי~ הכנה מצות קיים לא ה' מיום והמכין~ששי
 כתבנווכבר

 מז~
 קחנו ר~ן סי' לעיל

 מש~~

~~
 ל~תחיל מותר ~'. ~~~'

 במלאכ~
 ~וא זה כל וכו~ בע~ש

לסברת
 ב"~

 ל~ו דלית משום טעמא ועיקר דשרו.
 אטו חשיכה עם ע~ש גזירה נמי להו ולית כלים שביתתלב"ה

 ב~חחשיכה.
~ 

~~
 מגבל. משום אסור ובשבת וכו~ דיו לשרות כגון ~~~

 א'~ או' תו'ש' א' או'עו"ש
~~

' ~ ~  אונין ולתת 
~ 

 בו נאמרו פירושים ג' וכו' פ~תן
 ונותנין פש~ן של אגודות ~ירושרש~'י

 אות~
 ב~דירה

ת~
 ריב~'א ב~ם כתוב ובה~מ~ר ויתלבנו~ שית~ממו כדי התנור

 ונתנו המשרה מן שהעלופשתן
 לאו~

 בישול. ~ום בו ויש ליבשו
 ~ א' או' בהגה''ט שכנה~ג ב'ח. מטוה. אוני ~ירשובערוך

~~
 פשתן של אונין ולתת ~~~

 לתנו~
 גזרינן ולא וכו'

 דהרוח דכ'וןיח~ה שמ~
 קש~

 גמ~ הת~ור. יגלה לא ~ם

~~
 ~וחה והיא ~~~

 בטי~
 ומידכר. ט~ח לא האי דכולי וכו'

 דליכא בע~ין שט~וי כ~ב רש~ד רי"ו אבלב~ח~
 ב~ א~ א"~ ח~י. דף שבת בתו' וכ~'מ יגיס שמאל~יגזר

~ 

ו~
~~~ 

 יגיש ש~א
 ב~

 ועדיין ה~מ~נים נתבשלו וא~י' וכו'

 הצבע את הצמר קלטלא
 אסו~ אפ~~

 משום להגיס
 משוס דנ~ט~הש~ע צוב~

 מב~
 הסממ~י~~ נתבשלו לא בשעדיין מיירי
 א~~ או'עו~ש

~~~~~ 
 אפי~ רא~ון דכלי וכו' חייב האש על אינה אפי~
 מעל ש~עבירוהולאחר

 הא~
 שהיד זמן כל מבשל

 ~ יעו"ש ט' סעי' שי~ח סי~ ל~מן כמ"ש בו~ולדת
~~

 לפרוס ומותר ~~~
 מצוד~

 ולא וכו'
 מיבעי~

 ב~י
 שום עושים שאי~ם מצודות ו~םוקו~רי

 שאין מעש~
 עושה דהכלי ~יכא אפי' אלא דמותר פ~יטא ממקומו זז~~לי
 מצוד~ לפרוש וכן א'או' עו"~ כליס~ שביתת על מצווים אנו דאין מותר צידה שלמעשה

 שבת תו' פסקי שרי. מע"ש לעכברים
 ע~בי~ז

~ 

~~
~~~ 

 במקום פורס כש~וא פי' וכו~ בש~ת ניצודים ו~ם
 יום מבעוד מיד למצודות שיבואו חיות שכיחידלא

 שיבואו ותלינן חיות דמצויים ביער ומש"כ בשדותכגון
 שם עו~ש י~ם.מבעוד לש~

~ 

~~
~~~ 

 וכו~ בשבת ~יצודים והם
 וב~~

 משום אסור
דאיכא גזר~

 ~גז~
 חטאת חיוב לידי אתי דפעמים

 ~' או' תו"ש שם. עו"ש מיד~ ילכוד פריסתישב~עת כ~ו~
~ 

~~~
~~~ 

 כתב וה~ם וכו' ביתו מפתח ~יצא ובלבד
 ישראל וחפץ בש~ת מביתו הכותי דכשיוצאפ"ו ~מב~

בידו
 ירא~

 או משכנו או לכותי שהלוהו כמו
 עמ~ פס~

 או
 ט"ז בשבת.לו מכ~

 סק~ב~

 ~~י~~
 כח~צו הוי דאז וכו' מקום הכותי לו ייחד אם בהגה.

 ~מ"א כותי.של
 סק~ג~

~~~~~ 
 ~ישראל ~ובר ~רואה מ~מ ד~א להחמיר. ויש ב~גה~
 הב"ח והביאו כותים של בחפץ אף לאיסור מוריןראיתי ד~אשכנ~ ~רא"ש וכתב ס~~ד. מ~א ל~וציא.צו~ו

 שכ~~ סי~ ל~מן ועיין ל~~יר. ישדכן וכת~
 ובדברינו א' ס~י'

ב~"ד~ לש~

~~~~~ 
 לכ~י הח~ר השכיר ואם להחמיר. ויש ב~גה.
 א' או' ~עו"ש כתב השבת ~ום במשךבפ~וטה

להח~י~ ד~י~
 כיחוד דינו החדר ד~שכיר כתב ד' או' ~א~'ר אבל כלל

 וכתבמ~ום
 דכ~'~

 ~ יעו~ש כ~~ו~ש ודלא ובאח~ונים ב~''ח

 ~~~ו~
 כשיחד לה~ל יש א~ם ובכותי להח~י~~ ~יש ב~גה.
 ~~"ז א~ל ס~~ד~ מ"א ~קום~לו

 יש אל~ד~כותי כת~ סק~~
 ל~'~

 א~י'
 בל~

 יעו~ש. מ~ים לו ייחד
 א"~ אלם. באי~ו א~י' ל~קל יש והפסדגדול ולצור~

 ד~ או'
~ 

~~~~  
 לה~ל יש וב~אלה ל~ח~י~. ויש בהגה.

~מוקפת ב~~
 חומ~

 יש ב~כירה א~ל
 אפי~ להתמי~

 המיק~תבעיר
 ד~ והכותי חומ~

 בע'ר
 כשיוד~ דה~

 ש~וא
 ובפרט ב~אלה מ~א~כ בשבת לו שמכ~ו יאמרולו מוכר~
 דאין בו וכיוצא פ~~ן בגדכ~ון בסחור~~

 ד~
 פשי~א כלל להשאילם

 טו'ב או~ רמ'ו ~'' לעיל בדברינו עוד ועיין ס~"ד. מ~א~~סור.
~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~~~~~~ו~
~~~~

 ~ ~~ ~~~י ~~י~~
 י~~~י ~~~

 ~~י~~
~~י~~

 ~~~ה
~ 

~~~ 
 ~י~~'

~~ 

 ~~~~ו~~~~~~

 ~~~ו~~ו~~~~

~
 ~יי~~יו

 ~~י~

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

~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 יגלה ~פי'

 ויעו~
 הגחלים

 במחתה~
~~~~~ 

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

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

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

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~ 

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

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

 ~מרדכ~ להחמיר ויש ישראל בבית יום מבעוד מקום הא~~ לו יחד אם בשבת הא~י ~יוציא מתי~ין ויש הגה~~~.
פ"ק

 דשבת~

 שכ"ה סי' וע~ל
 ו~~~~~ ~ ~

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

 ו~~~~~ ~"~
~~~~~ 

 שמעבד האומן ~פי~

ומתקן
 ~~~~ העורות~

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

~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~

 קצץ לא ואם ה~ה ~~~~~~ ~~~~~~ ~~"~
 אסו~

 ~~~~~ו~
 האסיף בעת בביתם לאצור העיר גדולי ~נ~גו
~תבואת

 הערבי~
 אותם מוציאין זריעה ובעת

 או ומכר הלואה בתורת לזרוע בזרע בהם ומשתתפיןל~ריעה
 שצ~יכין ~~ה מע~ש באמתחו~יהם אותם מודדים ופעמיםשותפות
 האיסור שאין כיון להתיר לצדד יש השבת ביום אותםומוציאין
 ש~דבר וכיון בשבת מודד או כמוכר יראה שלא חשד משום~ק

~~
 שום הישראל עשה שלא יודעים העם וכל ~~ורגל

 ה"ז~שבת ~יסו~
 דומ~

 דע''ז~ בב"ק כדא'תא לעכו~ם~ שדהו למשכיר

תשב"~
 ~ פ~א או' י~ד ~י' הד''ט עיקרי קס~ז~ סי' ת~א

~י~
'~~~ 

~ 
 וכו' דמים לו קצץ אם

 וטע~~
 ש~וחו הוא כאלו מיחזי קצץדכשלא מש~ ~ץ דבעינן

 ש~
 ישרא

 מנת על לו כנותנו נראה ע"ש ~ווכשנו~נו
 שיעש~

 ~ לו
 וכי~שבת מ~~אכ~

 קצ~
 עביד קא בדנפשיה עביד כי העכו''ם

 ליטו~
 שכרו

 ביתו מפתח שיצא ובלבד ב~י. ישראל. של כשלוחו מיח~יולא
 הקודם בסעי' כמ~ש יום~~בעוד

~ 

~~~
~~~ 

 שיתן עמו ה~ה אם וה~ה וכו' דמים לו קצץ אם
 אף שרי נמי שכרולו

 של~
 כמה לו אומר היה

 בדברינו ~ועיין א' או' ~ט''ז ב' סעי' רמ~ו סי~ כדלעיליתן
 י~ד או'לשם

~ 

~~
 אם ~~~

 קצ~
 וכו~

 נרא~
 מסתמא לכובס כלים ~בזה"ז

 פעם בכל דאטו ידוע דקצבתו קציצההיינו
 סק~ו. מ''א לחשיכה. ס~~וך ע~~ש לו~ם פשוט המ~הג ולכןעמו יקצו~

 ו' או~ ~''ז ה~ או'א"ר
~ 

~~~
~~~ 

 לא אם אבל וכו' קצץ אם
 קצ~

 א~כ אלא אסור
 טור. ה~ ביום או ד'ביום

 אב~
 דאין כתב הב"י

 יעו~ש. קצץ בעינן ~בה~ ~ד' דאפי' אלא כן ו~רמב~ם הרי"ףדעת
 סק~ח מ''א שרי.~ לכ~ע ~שבת ~קודם לגומרה יכול ~םומיהו

~~~~~~~~ 
 שכר לתש~ם מ~~ה אם אבל וכו' הנאה בטובת
~א

 התנ~
 דאדעתא אשור ~מו

 ~מ~~ ס~כמ"ש קעב~ דישרא~
 מ"א

 וע~ סק~~
 בדברי~

 לשם
 א~

 ט~ו
~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~  ~ ~~~~ ~~~ 
 ואם~'

 נות~
 להם צריך שאני ראה לו ואמר ~שבת סמוך הכלים

 סק~ג. ש~ז סי' ט~ז בשבת. שיכבס בפי' כאומר הו~לבמו"ש

~~~
 ל~ח. סי' פמ''א ב~שו~ וכ"כ א או~ ג' כלל ח''א ד~ או'

 ז~ או' ~מ~ז סי' לעילוכ''כ
 ~ י~ו~~

~~~
 וג~ ~~~~

 והוא ישראל בבית אבל וכו~ העכו~ם שיעשה
 ש~וע~ים שיאמרו הרואין מפני אסור התחוםבתוך

 נינהו יום~כירי
 ונות~
 שם. עו''ש בשבת. מלאכתו לע~ות שכר ~

 בדבריםואפי'
 שידו~

 בקבלנות לי~ן העי~ בני כל שמנהג
 לעיל ועיין יו~ד. ~או~ שם ת~א אסו~. הכל ישראל שלבבותו אפ~~

 ג' או~ רמ~דסי'
 לא ואם~גה.

 קצ~
 ~בד~ אבל משמע בע"ש. אסור

 בב"~ ז~ל מרן דעת אבל הטור ~עת ו~הו מותר~וה'
 יעו.ש כ~א או~ לעיל כמ"שלהח~יר

בהגה. ~
 ועיי~

 ר"ל~ וכו' חולקין דיש רמ~ז סי~ לעיל
 חולקין דיש כ~ב בהגה ד' ס~י. רמ~ז בסי'.דשם

 אלא אסור בחנם עושה ש~וא דכל להווסבירא
 בחנם לו~ שי~שה ~ליש~אל לומר ~מ~חיל שהעכו~~ א"~

 יעו"~
 לשם~ ובדברינו

 ~~טאו'
~ 

~ 

~~~
 העכו"ם אם לאפוקי וכו' בטובת עושה היה אם ~~.

 אם א~ל בידו ~מחות דא~צ בקבלנות מלאכתועושה
 שכירהוא

 ודאי יו~

 דצר~

 אפי~ מלאכתו ~ מל~שות בידו ל~ות
 ב' או~ עו~ש בצנעה. בביתו העכו~םעושה

~ 

~~~
 סק~ט המ"א כ.כ למחות א"צ קצץ לאאפי'~ בשכ~ ~ו~~ וא~ וכו~ בטובת עושה היה אם ~~~

 ז''ל שהוא אלא וב"ח יב בש~
 הקש~

 ~דוקא ~כתב דב~יהם על
 כת~ י~~ או~ התו~ש אבל יעו~~ש. למחות.א~צ בקצ~

 פי' שלא אלא שכר לו לתת דהתנההיינו וב~~ ב"י ד~וונת
 כמ~

 לו יתן
 ~ ש יעו ב' ~עי' רמ~ז סי~ כ~~"ש כקצץדינו ד~

~~~
 שלא לומר ~צריך ~~~

 יעש~
 כה~ג ודוקא וכו'

בגד~ שנות~
 כשצוה ~בל לכובס

 לעכו"~
 לעשות

 נקרא לא עדין ד~א בידו למחות א~צ בשבת עושה וראהומנעל~ם ל~
 לאחר המנעלים אותם ~מזבין ~כו"ם בעי ואי עליו הישראלשם

 ז' או~ א~ר סק~ט. ~~א אחרים. לוויעשה
 תו~~

 ר י~~ג. או~
 יו~ או' ג' כלל א ח ט'או' ~

~~~~~~ 
 ~לא בקצץ דאפי' הגמ~ר בשם המ''א עו~ש

 בעכו אלא קעביד דנ~שיהאדע~א אמרינ~
 אבל ישר~ל משל בשבת ~ר איזה ליקח וא~צ בשלו~~לאכה העוש~ ~

 ליטול צריך ודאי דזה המלאכה לצורך מישראל עצים בשבתכשנוטל
 העכו~ם שנוטל העצים בעל וכשרואה העצים מבעלרשות

 ניתאודאי ושו~~
 העכו~ם~ ואם אסור נמי עצמו לצורך כולה המלאכההעכו~ם כשעוש~ וא~י' קעביר דישראל אדעתא וא"כ בהכי לי~
 שם תו~ש מביתו. לגרשו חייב כרחו בעלעושה

~ 

~~~
 ~ רש כמ.ש מפורסם נקרא זה אדם ב~י ג'בדבר שידע~ וכל וכו~ מפורסמת מלאכה היתה ואם ג~ ~~~'
 שנכר. והוא ד~ה ע"ב כ~הבשבועות

 נ~~
 ג' או~ ג' כלל אדם

~ 

~~~
 רו~הו שאם פי~ וכו~ להחמיר טוב ~~~

 עוש~
 בשבת

~מחות צרי~



~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~~~~~~~ו~
~~~~~~~ 

~~~
 ~מ~~ ~י~ ו~ל~

 הנא~. בטובת ד~יינו בחנם לו ~ושה אם חו~ין ~ש
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ י~~~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
 לפ~י ימים כמה לו נתנם ואפי' ~~גה ~~~~.

 ~~~~ ~ ~ ש~ת~

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ .~~~
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~'~~ 

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

 שהא"י שו~וע כל ללובשו אוסרין ויש ~גה ~~~.
~ו~רו

 בשב~
 בשם וב~י ומהרי~ל דשבת~ פ~ק ~הג~א

 רו~ח~
 וצריך

 להמתי~
 שיעשה בכדי במ~'ש

 ~א~~~
 נהוג והכי

לכ~חל~
 בכל מותר בע~ש שנגמר לתלות יש ואם להקל יש שא~ בשבת אליו שצריך לא אם

 ע~
 ~~גהות

 אבל לביתו הא~י לו שגרא~ ודו~ אלפסי~
 אסו~

 בשבת האומן מבית כלים ליקח
 ויו~~

 ~יו"ט פ"ק ~מרדכי
 פ"ב והגמ"י וא"~

~~~
 אין פרק והג''א יו~ט

 צ~ין~
 וכל

~~ 
 בכלים

 שעש~
 לישראל

 ~ב"י~
 שעו~~ א"י אבל

 מותר המקח על מנעלים
 ~מכירו~יש~אל

 לי~
 און ~' ~הג~א המקח דמי עמו יקצוץ שלא ובלבד ו~וטלם בשבת מ~נו ולי~ח

 צדין~
~ ~~~~~~~ 

~~~~'~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~'~ ~~ ~~ ~~~~~ 
~'~~~ ~~ 
העי~

 אפי~ בידולמחות
 קצ~

 חיישינן ולא לו ליתן ~שאי לכתחלה אבל
 או' א~ר סק"י~ מ~~א בש~ת.~יעשה

~ ~ 
~~

 טוב ~~~
 להחמי~

 שהם שודועים חלוקים ~ני וא'כ וכו~
 ע~ג מכבסן והעכו"ם ישראלשל

 הנה~
 למחות צריך

~י~
 חיים נתיב בס~ וכ"כ שם~ מ~א בשבת. ~ושה כשרואהו

 ישראל של שהם שידועים חלוקים הני ללבוש שלא ל~חמיר~כון
 שע~ת א' או' מחב~~ר והביאו בפרהסיא~ בשבת הנכרי כבשםאם
 לחלק דיש הנ~~ המ"א דברי על כתב י"ד או' התו~ש אבל ~~או'
 ולא הם מי של נודע לא מ"מ ישראל של שהם שידועים~ף
 ~~מת~ וכ"כ ע~כ~ ב~ה חשדא~ייך

 יעו"ש. ג' או' ג' כלל אד~
 משיבת בתשו'~י~ו

 נפ~
 בחלוקים ומתי~ המ'א על חלק ו' ~י~

~טעם
 אח~

 יעו"ש. בקבלנות אותם שנותנים לכל שידוע משום

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

~~~ 

 ישראל לצורך שעשאו הקול שיצא ~ רק עליהנק~א ~~~~~ ~~
 נקרא ישראל ששם בדבר אבל תר~"ד ~~~יכמ"ש

 על~
 מדינא

 ~ שם תו"ש ~. מ~א יעו"ש. ד' םעי' רמ"ד ~י' כמ~שא~ור

~~~~ 
 שידוע דבדברים נראה ואמנם וכו~ ל~חמ'ר טוב
 לכובס כלים כמו בקבלנות ליתן ~עיר בני כלשמנ~ג

 ו~~~ו''ם יש~אל של ש~וא ידוע שהוא אעפ"י ~ו וכיוצא עגלהוכלי
 ~ יו"ד או' ג' כלל ח''א מות~. ברחוב כגון ~~ורסם במקום~ושה
~~~

 לו נתנו ואפי' וכו' להחמיר טוב ~~~
 כמ~

 לפני ימים
 לעשותו וצוהו הוא ששלוחו יאמרי שלא כדיהשבת

 ~ לבושבשבת.

~~~
 שיעש~ אע~~י שקצץ כל ד'~ ~~~'

 בשבת מלאכה העכו~ם
 ב''י וכחב ב~"י שהביא ~ר''ן דעת ~הו וכו'מותר

 דלצורך ~שבת האומן מבית נמי ~כלים להביא מותר הר"ן~לדעת
 הב~ח אבל יעו~ש. העין למראית חייש~ן ולא שרי ו'ו~ט~~ת
 מ~ום בשבת ללו~שן אלא התיר לא דהר''ן וכ~ב עליו~ק

 מבית להביאו אבל שקצץ כיון קעביד דנ~יה אדעתאד~~ם
 מערב נגמרו אפי' ~ דא~ור פשיטא בשבתהאומן

 יו"~
 ושבת

 מר~ית~~י
 העי~

 דשיגרן מיי~י אלא דחול עובדין מפני וגם
 הר"ן והתיר ישראל של לביתו~כו"ם

 ללובש~
 יעו"ש. בשבת

 וכ"~
 בשם י~ב או'~א~~

 אג~~
 דביצה פ~ק

~~~ 
 על

 מ~
 ב~י

 חמדיעו~ש.וכ~כ
 מש~

 ד' או'
 ועיי~

 מ~ד~ או' לק~ן

~~~~~ 
 ~~~ הלבוש' וכ''כ וכו' ללובשו אוס~ין ויש ~ג~.

 או~
 מ"ב או~ ל~מן ועייןי~א.

~ 
~~~~~ 

 בשבת. גמרו שהעכו"ם שידוע כל ב~גה. שם
 שישדסת~א משמ~

~~~ 
 מותר בע~'ש נגמר שהיה ואפשר

 אח"כוכמ"ש
 בהג~

 ~תלות יש ואם
 שנגמ~

 בכל מותר בע"ש
 בסתם. הרוקח שאסר כמו ו~אענין

 ט"~
 הב~ח. וכ~~פ סק~ד.

 ג' או' העו~תוכ~כ
 ר~~

 ~ שם

~~~~ 
 וצריך בהגה.

 להמתי~
 ד~יי~ו שיע~ה. בכדי במו~ש

 ב~ב~ הכלי עשית בעסק ~גוי ששהה שהותכשיעור
~~~~

~~ ~ שם

~~~~~ 
 שלא כ~י ש'עשה. בכדי ב~גה~

 יהנ~
 שבת ממלאכת

 יו"ט בב' וא~כ~~ח.
~ 

 ב~אשון נעשה אם גליות

מות~
 בשני

 בכד~
 מי בין חילוק ואין שי~שו

 שנעש~
 בין בש~ילו

 ~א'ר מיהו ~ם~ ר~~ ט''~~ או' תו"ש י"ב. ס~ק מ~אלאחרים.

~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ שנגמר~ כיון ~ור נמי שבת~ לצורך דאפי'כתב
 ועו~~~~ בשבת

 בשבת ~בשתפ~ו א~י' היתר נוהגין דה~ולם כתב בהג~'י ~כנה~גמיהו
 ואאגור אהר"ןש~ומכין

~"~ 
 או' הג~~י בשכנ~~~ג וכ"כ שמתירין

 דיש כיון נראה וע~כ יעו~ש'~'
 פלוגת~

 שצריך כ~א להקל דאין ~''ל מור~ם כדברילפ~וק י~ ד~נא לענין ב~ה

 אליו~

 בשבת
 תע"ב כהב"חוה~חמיר

~ 

~~~~~ 
 בכל מתיר~ן יש ד~א ~ וכו' לתלות יש ואם ~בהג~.
ענין.

 ונרא~
 דאם

 הי~
 ~מנעל

 מתיק~
 מע~ש

 ~~"א הכי~ בלאו ללובשו יכול דהא שרי בשבת והחליקושתקנו ר~
 או' א"ר י~ג~ס~'ק

 י"א~
 י"~. או' תו~ש

 כלי וה''ה שם~ ר~~
 ללבשו י~ול דהא שרי בשבת ~~~כבש תחת הנכרי שנחןפשתן
 ומשמע ו~ או' שע~~ת ב~ או' מחב"ר חיים. נתיב ~רב ~ה.בלא
 אסור. בשבת העכו~'ם וגמרו בכך ללובשו דרך אין אםהא
 אין דאם י~ג או' א"אוכ''כ

 הולכ'~
 הוה הוא דביוש ~ה בלא

 בשבת לו צ~ך אם מיהו עכ''ל תורה דבר~לאכה
 שאי~

 אחר לו
 ~"ל מור~ם כמ"ש להקליש

~ 

~~~~~ 

 א~י' ו~ו' כלים ליקח א~ור א~ל בהגה.
 או~ תו''ש י"ד. ס''ק מ''א ג~ או' עו"ש בש~ת.ל~ם שצרי~

ח~י

~'~ו~~~י
 ~'~ ~ו~

~~'~ 
 ~י'~~יו

~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~י~~



ו~
ו~~~י ~~יי~ ~~~

~~~~ ~ 
 ~ו~~~~ ~~~

~~ 

~~ו~~ו~ וה~~~~~~~~
 ו~~~~~

~~~~
~~~~~~~ 

'~~ 

~~ ~ 
~~~~

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~ו~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~"~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~עין~
~~~~~~~~ ~~~ 

'~~~~ 

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

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

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

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

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

 ~~~~י~ ~~~~~
~~~~ 

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

 סעיף ש~ב סי' ~וע~ל
 ~~~ ג'~

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

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

~~~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~ ~~~י~

.~~~~~~ 
 פלוני של רחיים שיאמרו ~ול להשמעת חיישינן ולאהגה

 טוחנו~
 מ~ום ובכל ברחיים אוסרים ויש בשבת

 וה~א~ש ותוס~ ~טור קול להשעעתלחוש ש~
 פ"~

 וסמ~ג דשבש
 וסמ~~

 ~תשו~ פ"ו ו~גה"מ וסה~ת
 ~''ל סי~ מהרי~~

ואגור~
 להעמ~ד ומותר רמ"ד~ סי~ ~יף ~עיל שנתבאר כמו להקל יש פסידא במקום מיהו לכתחלה ~הוג ו~כי

~~~~~~~ ~.~~~~ ~~~~.~ ~~~ ~~ ~.~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ .~ ~~ ~~~. ~~.~~~~~ 
ח''י.

~"~ 
 ~גמ~ א~ ואפי~ י"ג. או~

 י"ד. ~' א'א ~סור. מע~ש

 ומשמע שם~~~~
 מדב~י ש~

 העו~
 נכרי דע"י

 מות~
 להביאם.

 משה חמדוכ''כ
 סו~

 אבל י~ב. ~ו' ה~~ר ~ת וכ"נ ד' או'
 ודלא לה~יאם אסור נכרי ע"י דאפי' ~פשר כתב שם~~מ"א
 שם. התו~ש וכ"כ י~~ש.כהעו~ש

 ר"~
 דיש כיון ונראה שם'

 בע"ש נגמרו אם ב~ה~וגתא
 וצרי~

 להקל יש בשבת להם
 עכו"ם ~~י לו ~שלחם שהוא אצלו ש~ם לעכו"םלומר

~ 

~~~~~ 
 אם ואפי' וכו' כלים ל~ח אסור אבל ~גה.
 ~לבוש אסור~ לביתו לבוש כך ~ו וילך ~אומן ב~יתילבשנו

 ~~~ו~
 אבל בהגה.

 עכו"~
 המקח על מנעלים שעושה

 ביו"ט האומן מבית כלים מביא~ן דאין ואע~גוכו~
 לעשות מלאכה לו לתת אדם בני דרך דאין מנעלים דשאניי"ל
 לית ביו~ט עשאם אפי' הילכך ומוכר משלו עושה ~אאלא
 בה~ה ז"ל ~ור"ם כתב ועפ"ז ב~י כ~כ קטרח~ דבדידיה בהלן

 וכתב פליג ~~ו ס''ק ~מ"א א~ללהתי~.
 דבעכו~~

 על שעושה
 ~וא אם דוקא~מקח

 הבי~
 עשאו אפי~ ליהנות שרי לישראל

~ש~
 דהא

 ל~
 עכו~ם שרובה ובעיר דישראל אדעתא עשאו

~ותר
 ~כצ"ל~

 לא אם ממנו וליקח לילך אסור לכתחלה אבל
 והתו"ש יעו~ש. דמותר אפשר כלל אומן ~אינו חנוניבעכ~~ם
 יעו~~ דחול עובדא משום לאסור יש בחנוני דגם ~~ב י"טאו~
 להתיר נראה י~ג או~ הא~ר דעת מיהו ט"ו. או~ א'אוכ~כ
 ~חמד דעת וכ''נ האומן מן לקחת אפ~ ~'ל מור"םכדברי
 אבל יעו"ש~ ה' או'משה

 הר"~
 המ"א. כדברי ~ פסק י"ג או~

 ט' או~ ע"ג סי' ש"ע קיצור ג' או~ החס"לוכ~כ
~ 

~~~~~~~ 
 דעשה משום ~יינו נולד משום א~ר~ן דלא דהא

 אותו ~~
 מע~

 כשעשאה אבל אדם בידי גמרו והוי שלו
 שם הא"א אבל שם~ תו"ש נולד. משוס ~איכא ישראל שלמעור
 וקצץ. שבת ל~י לעכו"ם שלו עור יש~אל נתן אם דאףכתב

ועש~
 בשבת לעשות יכול ד~כו"ם ד~ודע מדעתו מוקצה לא בשבת

 ובמ~א ד' סעי' שכ~ה סי~ עיין ~ה דין בעי~ר ומיהויעו"ש~
 אדם בידי שגמרו בדבר ונולד ~~וקצה יש אם פלוגתא דיששם
 ל~חמיר ראוי כאן גם נולד משום דאוסר למאן שם א''אוכתב
אם

 ל~
 מקצה רק נולד דלאו ~תה נגמרו רק כלים היו ~כבר

 תקפ~ו סי' ~א ו~יין יעו"ש~ שרי כך ללבוש באפשר היהשלא
 ודוק ס' ואו~ נ"ט או' ש"ח לסי~ בדברי~ו עיין ועוד כ"ה.ס"ק

~ 

~~~
 בהגה~ ~~

 שלא ובלבד

 יקצ~

 ~לו יזכיר שלא היינו וכו'
 דהוי משום דמיםסכום

 בכ~~
 וממכר מ~ח

~ 

~~~
 לפתוח ~ומו~ר ~' ~~~'

 מ~
 נגר עושין פי' וכו' לגנה

~ט~
 ~ש''י לג~הי המעיין משפת

 וב~~
 והיינו

 בע~~
סמ~

 הרבים ~שות דרך הולכין ~מום דאפי' ומשמע לחשיכה~
 ד' או' עו"שמ~ר'

ן~
 להניח שאסור א~"י ה~ן על עבה קילור ולהניח ~~~

 ב~בת אפי' וצלול רך ~ילור אבל ממרח. משוםבשבת.

 להניח~מות~
 אסור בשבת ב~בה ~לתא כללא טור. ~ין~ ע"ג

 לומר וא"צ מ~רח משום העין .ותחת ל~נוג אלא עביד לאאפי'
 לרפואה ~עין בתוך או העיןע"ג

 דא~ו~
 ג"כ

 משו~
 שחיקת

 ואפי' בעבה ~א~י' שרי בע~ש אבלסממנים
 בת~

 ואפי' העין
 עמיץ בד~א העין ע"ג שרי הפו' לדעת בצלול אבללרפ~ה.
 לרפואה עביד ואפי~ בשבת אפי'~תת

 ולדע~
 אי ~סור הת~ו

 בש"ע וכ~פ המתירין ~פו' כדעת מכרעת והדעת לרפואהעביד
 שרייה ע"י אלא מתיר שאינו אלא ד~ סעי' שכ"חסי'

 ב"ח.יעו''ש. מע"~
 שכנה~~

 שם עו"ש ח~ או' בהגב~י

 וכו' מו~מר ולתת ~~~~ן~
 ל~

 או ב~ים ~ם אם שנא
בפחמים.

 הרדב~
 מ''ב י"א תרל~~~ סי' ח"ב

 ב' א~ ברכ"י א' א~בהגה~ט
~ 

~ן~
 הכ~ם תחת מוגמר ולתת ~~~~~.

 דהבג~ם פ~ וכ~
 כ~נסאות על או ביתדתל~יה ה~

 ו~לט~
 טוב ריח

 מע~ש ~גח~ם על למטה ש~ם בשמיםשל
 ומתגמר~

 והול~ן
 השבתכל

 מ~ליה~
 משום ~~ב בשבת הכי עביד דאי ואעפ~י

 שמא נמי ח~ש~ן ~לאמבעיר.
 .~ת~

 מחתה דאי בגחלים
 ב"ח. להו. ומפסיד הבגדים ומש~יר קו~ראבהו סלי~

~~
.~~~~~ 

 דא~
 מ~וה אדם

 וכ~
 או~ט~וועי"ש. ט"~א"ר ס~קמ~א אסור~ דמ~וה למ"ד אבל וב"ח. לבוש ב~ימעשה עוש~ הכלי ואפ~ מדרבנן אפ~

~~~
~~~~ 

 לתתמותר
 ~שבת כל ו~ול~ן ד~קיס~ ו~ם בכלי ~ח~~

 נר ~~ןאו
 הד~~~

 בכלי דמשחמש שאעפ~י
 עוש~ הכלי אם ואפ~ דאוריתא לאו כלים שביתתדק~ל מות~
 מנ~שה

 טורבשבת.
 וב~ח~

~ן~
 ב~וכו שהשכר גינית פי' וכו' ~יגית שעורים ולתת ~~.

 לשופכווא"א
 לאר~

 ואף השבת כל נשורין והשעורים
 ~ ב"ח מ~ר. בגי~ית שמשתמש שאעפ"י בכלל והשבת ימים מח~יותר

 גיבול מיקרי ושרייתן וכו' בגיגית שעורים ולתת ~~~~ן~
 תו~ שכ"~~ סי~ כמ"ש לישאדהוי

 כ~א. או'
 זורע משום חייב שלימים ~ם אם אבל כתושים הם אםדהיינו ונרא~

 יעו"ש י"א סעי~ של''ו סי~ לקמןכמ.ש
שם ~



~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י'

~~~~ 

 ול~~ות במים צימוקיס ולתת לשרותן. ב~יגית ~~~~~~
 סי~ מה~יט~ץ עצ~וב~בת שירב"~

 ס~~~
 נסים והרב התיר

 דינא לע~ין ו~~י ושקיל זה ~י~ חיי בני בס' והב"ד אסררו~ליו
 אך יעו"ש. כמהרי~'ץו~סכים

 המו~~
 דהרב כוותיה אסר ש"ך סי~

 יעו~ש. מטעמיה ולא רוזליו~םים
 והב~~

 או' ש~~ך סי' המחב"ר
 ~י' ל~יל עיין ב~כה ול~נין מע~'ש. ולש~ותן ל~חמיר יש וע~כא~
 ~עי~~"ב

 י~
 ~יין בשבת הסינון ולענין בס"~. ל~ם ובדברינו

 בס'ד לשם ובדברינו שי~ט סי'לקמן
~ 

~~~
 ~מוציאין מקום וכו' והגת הבד בית בקורת ו~וע~ין ~~~

 גת קרוי יין שמוציאין ומקום בד קרוי זיתשמן
~ 

~~~
 כש~מן ודוקא וכו' יום מבעוד ~~.

 מבעו~
 גדול הי~ם

 בטעי~ת שבת קודם הענביםדנתרסקו
 ולכן ח~את חיוב ליכא אח~'כ בידים להו סחיט אפי'וא"כ הקור~

 סמוך לה~עינו מותר בא~ת אבל מותר~ן מהם היוצאיןהמ~קין
 ה~וצאים ה~ק~ם אךלחשיכה

 מה~
 יסחוט. שמא דג~~י~ן אסו~ין

 סק~ו ה~ז וכ"כ י~ד. או~ ר"ז ח"י או' א''א ח'י. ס~קמ"א
 ה~ור לדעת אבל ~קורה בט~ינת נתרםקו אם דדי ~ש"על~עת
 תחלה בנתרסקו אלא מהן היוצא והש~~ן להיין היתר דאיןכחב
 הטעינםואח"כ

 בקור~
 וכ~כ יעו''ש. היטב שנדוכו עד בע"ש
 ~ יעו"ש ד' או'הער~ה

~~
 שיוצא מה אף פי~ מות~. מהן היוצא והיין ו~שמן ~~.

 סי~ לקמן ועיין שם. ט''זבשבת.
 ש~

 ב~ סעי'
~ 

~~~

 שלא שבלים ~ ומלילות וכו' ומלילות בוסר וכן ~~.
 לא ואם ח~ או~ פרישה רש~י~ צרכן. כלנתבשלו

 גזרה מהם היוצאים המשקין אסורים יום מבעוד~~רסקו
 וי~חייביסחוט שמ~

 חטאת~
 כ'ג או' תו"ש

~ 

~~~
~~~ 

 מבעוד שריסקן
 יו~

 שמשהין דייסא של ~דירה וכו~
 אותה כשמורידין למחר בשבת כירה ע"גאותה

 להכניס~ותר
 ב~

 ע~
 בה ולהגיס הפרור

 הרב~
 אותה ולערב

ולהכות
 בע~

 עד ה~דירה בתוך או הקדירה צדדי על הפ~ור
 ות~מך והמים הבשרשיתערב

 ותיעש~
 כולה

 גו~
 אגרות אחד.

 ונראה רנ''ג סס"י ~א"ר בהגה~ט. כנה'~ג ח~י. סי'~רמב~ם
 אבל בו סולדת ~יד שאין בענין שתתקרר לאחר דוקאדהיינו
 רותחת בקדירה דה~~גיס למ"ד דאיכא משום אסור לכןקו~ם
 בדברינו שיתבאר כמו אסור צרכו כל שנתבשל בתבשילואפי'

 ~ יעו~ש ח''י סעי' שי~ח סי' עללקמן

~~~~~~ 
 יורה ובענ~ן לחשיכה. סמוך וכו~ ~טיס לתת ומותר
שמוציאין

 מ~~נ~
 ~~י

 ורדי~
 מבע~~י בע"ש האש על

 לחשיכ~ סמוךנתעכב
 עיי~ ~י~~ מע~ה נגמ~ה ולא

 זכור בס'
 בזה אי~ורא דאיכא שכתב ע~ג סי'ל~צחק

 אלי~~
 משום דכ~ע

 מעל להור'דה צריך ומדינא מגולה דהאש כיון יחתה שמא~זירה
 א"צ יו~ט בערב מילתא האי אירע אם אבלהאש

 להו~יד~
 מאחר

 אלא איסוראדאין
 מ~ו~

 שמא
 יחת~

 ~ יעו"ש ליכא וביו''ט

~~~~~~~~~ 
 נגמר לא לשבת וסמוך מתבואה י"ש שורפי
 ולהפ~יד מהיורה הכסוי לעקור חייב איהי~~ש

 שהי"ש כיון אוממונו
 הול~

 ואינו מ~ילא
 עוש~

 אין מעשה שום
 חשש כאן דאין פ' סי' ח''א פ~~~~א בתשו' כתב איסור חששכאן
 הכ~וי דהא מגיס שמאאיסור

 ש~
 יחתה ול~מא בבצק טוחה יורה

 סותמין התנור ד~י כלל מ~ולה האור א'ן דהא ליכא נ~~י~גחלים

אות~
 ועוד הי~'ש ~~לאכת לעושי כידוע ה~טב בטיט אותו ושורקין

 ~י' ס ח בתשו' ועיין א' או' שע~ת שם. ליצחק זכור~הביאו~ יעו''ש~ שרי לכ"ע וא"כ הי"ש מקלקל התנור ~י ~תימח ~ותחיןאי

 שלא שכתבס"ד
 הת~~

 דוקא אלא הפמ"א
 ב~ע~

 בשיעורו
 או' וא~'ח פ"ת והביאו יעו"~. שבת קו~ם בי~ולושי~מור שסב~
 א'~

~~~
~~~~~~ 

 ליצ~ק ב~כור שם כתב שכר עושי
משום דאסו~

 דהאו~
 שמא וחיי~ינן מגולה

 ~ יעו"ש לחוד וי''ש לחוד שכרדמעשה יחת~

 ~~ס~~
 הג~

 הזק ר~י וכ~פ וכו' ברחייס אוס~ים ויש
 כתב במלחמות וה~מב'ן מ~ב. סי' והרוקחוהכלבו

 רי~ו וכ"כ יעו~ש. והראב'ד בה~ג וכ~כ ל~~. חששדה~י~פ

דהרי'~
 ~ ס~ט או' לקמן ועיין ה' או' ער''ה יעו''ש. כרבה ~סק

~~
~~ 

 בהגה.
 וי~

 או~~ים
 ברחי~~

 שיש ובכ"מ
 וכו' קוללהשמעת לחו~

 דאיכ~
 ואם דשבתא. זילותא

 אם מבע'י לתוכה ליתן דשרי פשי~א עכו"ם שלהרחיים
 שרי בשבת טוחנן ~כו~ם וא~י~ מע"ש החטים לעכו"םנותן הישר~

 ~צלו הישראל יעמוד שלא ובלבד ב~ סעי'כמ"ש
 מיח~י דא~

 סמוך כגון לכך צ~יכה ה~עה אם אבל ש~~ז. סס"י וכמ~שכשלוחו
 סק~כ. מ''א יתחמץ. שלא הרח~ים ל~מור הישראל רשאילפ~ח

ר'~
 ישראל נ~ר ד' או~ חס'ל כ~ו. או' ג' כלל ח"א ט~ו. או~
 אהל בשו"ת דפסחא ח~י בענין מ~ה עוד ועיין ט' או~ מ~סי~
 ומיהו יעו~ש. ב' או' זה בסי' ~פתה"ד ומ~ש ד~ סי'יוסף

 הט"ז בשם כ' או' םוף וא''א ח"י או'הא''ר מ~~~
 דמות~

 לשמור
 רמ'ד בסי~ לעיל כתב~ו כבר מצוה במקום שלא אףבשבת

 ~ יעו"ש להחמיר דיש~"ט א~

~~~~~ 
 ע לכ בהמה ובשל לכתחלה. נהוג והכי בהגה.

 ~ ולבוש ב~י בהמתו. שביתת על מצווה אדםשהרי אסו~

~~~~~ 
 דבמקום הלבוש וכ~~כ וכו' פסידה במ~ום מיהו בהגה~
 כתב העו"ש אבל האחרונים. וכ'כ להקל. ישפסידא

 לעיל ועיין יעו''ש~ להחמיר יש מרובה הפסד איכא אידאפי~
 ס~ואו'

~ 

~~~~ 
 ס'ק מ~א לעכו'ם. להשכירה או להקל. יש בהגה.

 יו~ד~ או' לשם ובדברינו א' סעי' רמ"ג סי~ לעיל ועייןכ'ב.

~~~~~ 
 דמי ולא וכו' המשקולת כלי להעמיד ומותר ~ה~.
 הח~ים שנתנו יסברו לשם כי הרחיםלקול

 בכל לתקנו שרגילים יודעים הכל המשקולת ~לי אבלבשבת לריחי~
 אותי מתקנין אין ומשמיע מקשקש שהוא וביום שלאחריו יוס עליום
 מותר בטלטול אבל אסור בשבת דלהעמידו ומשמע ~' או'ד"מ
 זכוכית אותןוכן

 שמני~
 לה~כו מותר שעה וקורין חול בתוכו

 ~חדו הוי לא ומקצה עביד מידי ~~לאו לזה מזה להוריקבשבת
 ע~ין ומיהו ז~ או' מש~ז ומקומו' גופו לצורך כלי והוילכך

 האוסרים דעת שם שכתבנו ר~~א או' ש''חסי' לקמ~
 בז~

 ~ יעו"ש

~~~~~ 
 לעכו'ם לומר מותר ואם וכו' להעמיד ומותר בהגה.
 מ~אכה בו דיש אפשר בשבתלהעמיד

 מצוה במקום ~תירו דשבות שבותודוקא דאוריית~
 ק~ש ז~ן ליד~

 ואם תו~. איסור לאאבל ותפל~
 תיק~

 בשביל בשבת עכו~ם א~תו~
 לשמוע ליהנות דאסור אפשריש~אל

 וליד~
 נר כמו השעה

 ויתבאר ~~. מש~ז קול. בשמיעת מ~ש דלית אע~~ג ישראלבשביל שהודל~
 ~ יעו~ש ג' סעי' של~~ח וסי' נ~א סעי' ש"ח סי' ל~מן ~זהעוד

~~~~~~~~~ 
 לעורר דופק ~~ול באופןשנעשה וועקאוה~ שקורין זייגר אומן ידי מעשה

 השח~

ו~~דלי~
 ל~עמידו בע"ש א~ור לכתתלה להאיר נר מעצמו ג~'כ

 יהודה בן תשו~ ח~את. חייב בשבת מעמידו דאם בשבתשידליק
 ל~ג. או~ פת"ע קנ"א~םי'

סעי~



~

 ~~י'
~~~~~~ 

 ~~~~ ~י'~~~ו~
ו~~~

 ~~'י
~~~~~ 

 ~~~י ~י~~~~

 ~ ו~~~~~~י~~

~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~י~~~~ו~  סי' לקמן ועיין ~טורמאתמיל

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ של~ח~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~

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

 ~' ו~ו ~~''~~ ~~~י~ו~ ~~י~ ~י~~ ו~~ו~ ~י~ ~י~~~~
 ~~י~~~

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

 אבל וכו~ לח~יכה סמוך ~"ש אדם יצא לא ו'. ~~~~~~~
 גזרו חשיכהעם

 א~
 הגר~א ביאור ~גז~רה. גזירה

 פ~ה או~ ~מןו~יין
~ 

~~~
 ב~ן חילוק ואין ש~י בבגדו אבל וכו~ בידו במחטו ~~~

 לכלחייט
 אד~

 תחובה אם לצאת שרי חייט דאפי'
 חטאת מחייב לא בשבת הכי בה ~פיק אי דאפי' דכיוןבבגדו
 לא לגזירה דגזירה ע~ש בה גזרינן לא י'ב שעי~ ש~א סי' לקמן~מ"ש
 האחרונים וכ~כ י~ט. או~ א'~ר כמ"ש הפו~ הסכמת וכ~ה ב'יגזרינ~.
 תחובה אש אפי' יצא לא המובחר מן דל~צוה כתב הב~חמיהו
 ח~ סעי~ ש"א סי' עיין ועוד יעו"ש. ~ לחשיכה סמוך ~ע~שבבגדו
 ~שבת חייב שהוא פעמים דיש בס'ד ~ם ובדברינו י'בוסעי'
 וא~כ יעו"ש המו~יאין כדרך הוציא אם והוא בבגדו תחובהאפי~

 ע'שה"ה
 סמ~~~

 כה'ג לצאת דאין לחשיכה
~ 

~ו~
~~~ 

 ~רמ~ת דאי ~ה"ר אלא א~רו לא וכו' ~ידו במחטו
 לצאת מותר בידואפ~'

 ~כיו~
 כרמלית דאיסור

 כנה"ג דשבת~ פ"ק שה~'ג גזרינן. לא לגזירה גזירה גזירהאלא אינ~
 כ"ג או' א"רבה~~י.

~ 

~~~~~~ 
 ושרי רה"ר ליכא האי~נא כ~ג ס~ק מ"א

לחשיכ~ סמו~
 הרבה דלד~ת כתב כ''ו או~ התו"ש אבל

פו~
 עמה~ והמחב~

 שמ"ה סי' כמ~ש רה"ר איכא בזה~ז גם
 ~יעו"ש

~~~
 דאינו י~'א בידו צרורה ואם וכו' בידו במחטו ~~~

 ך' או' א~ר בשבתי בה יצא ~ם חטאתחייב
 כה"ג לצאת מותר לחשיכה סמוך בע~שול~~'ז

~ 

~~~
 מעות של ובכ~ס וכו' בתפילין לצאת ~תר אבל ~~~

 הלק''ט לתפילין~ דמי ד~א חשיכה עם לצאתאסור
 י~א פ~א. ס~ח"א

 בהגה"ט~

~~~~~~~ 
~ 

 ב~ו ~אפ~ משמע וכו' בתפי~ן לצאת מותראבל
 אבל בב~י. וכ"כ לצאתמותר

 האחרונ~~
 על חלקו

 וכ~~בו בזה ז"למרן
 נקינ~ דא~~

 ולא ~ ~~סור בידיה בכיסו להו
 בראשיה. להו ל~יש א~~ אלאש~י

 ב"~
 שכנה"ג סק~ח~ ט"ז

 י"ט. או ר"ז כ~ב. א~ א~ר כ"ד ס~ק מ"א י~ד. א~בהגב"י

ער"הא~ז'~

~~~~~~~~~ 
 ב"ח. חשיכה. עם לצאת שרי בגדו בכנףצרורין
 ש~~שכנה"ג

~~~
 שוכח~ שאי~ל~י ~~~~~.

 היס~~ מקרי דלא ואע~ג
 הדעת

 קלותאלא
 כמ"~ רא~

 מ"מ מ"ד נ~'
 הוא~

 וא~ור

 ק~ת ב~ןלנ~~
 רא~

 וע~ן כ"ה. ס~ק מ~אט' א~ ד"מ שבת. קודם ומ~ל~ן דכיר מ~כר
 בדברי~

 ~' א~ מ"ד לס~
~ 

~~~
 חי~ק ואין וכו' למשמש מצוה ~. ~~~~

 ב~
 צריך ט"ל סי' הרוקחוכ~~כ לאש~ איש

 בו תלוי יהיה ~ן בחגורואו בכיס~ למש~ש ~ד~
 ~י~

 בחגור או סכין או
 ב~תי או בכיסהוהאשה ~במכנ~י~

 זרועותי~
 עכ~ל. ~בראשה בכפה או

~~~

 ר~ רה דליכא לדידן דא~י' ו~ראה וכו' למשמש מצוה ~~.
 המוקצה. דבר אצ~ו יש דשמא למשמשמצוה

 מ~~
~"~

 שם. א"ר כ~ו.
 ד~~ ולפ~~

 יש דשמא ש~ב~דיו יד ובבית בבגדיו ~ע~ש למשמשמצוה אות~ ומשתפין שמערבין בעיר
 לצא~ כשרוצה שבת ביום ו~"ה בשבת. לטלטל שאסור מקצהדבר בה~

חו~
 ואפי~ דבר איזה בהם יש שמא ב~גדיו לעיין ~ריך לעירוב

 בו ל~את דאסור משום בטלטול מותר הואאה
 חו~

 לעירוב.
 ~ יעו"ש ע~ז או~ לעיל ע~ז כתב~ו כבר רה~ר ליכא לדידן המ~אמ~ש ומיה~

~~~
 סמוך ~~~

 יצא דלא דבמתני' ונר~ה וכו~ לחשיכ~
 ~עה חצי דהיינו לחשיכה ס~וך גרסי.דוקא הח~י~
 אבל ~בנן תקנו~ דהכי למ~חה סמוךכמו ~וד~

 ~ה~
 דחייב

 לצאת דמותר בההיא וכן ממש. שבת כניסת עם אלאא"צ למשמ~
 עד חשיכהעם בת~ילי~

 ~תחש~
 מותר

 ומשתחש~
 ו' או' ~ה~ש אסור.

~ 
~~

 כקדירה עשויה שהיא כ~רה ~~ ~~~'
 וכ~

 ופירוש
 זה. הוא התלמוד ~בזמן ות~ורוכו~ח כיר~
 ואי~ו למעלה שפיהן חרס של ~דירה כעין מחרס ~שויוהכופח דהכיר~

 בקר~עמחובר
 א~

 ארוך ~יה שהכי~ה אלא מיטלטל.
 על אחת קדרה שפיתת מקום אלא אינו ~ו~ח שפתה~על א~ חללה ~ שעל כסו~ על או ~~מש פיה על ק~ירות ב~שפיתת שיעו~
ולכן פיה~

 נפי~
 מכירה ~פי הבליה

 וזוט~
 מתנור.

 ות~ו~
 הוא

 ~כ ופיהו בקרקע מ~ובר שהוא אלאמחרס ג~~
 למעל~

 אלא
 ור~ב למעלה קצרשהוא

 למט~
 חומו נקלט כך דמתוך

 ותנור מלמ~ה~ יותר למטה רחבים שאינם וכו~ח ~~כירהטפי לתוכ~
 ~~ור. בדו~ני הפת ~~יקין~ שהיו נחתומין של תנור קרויזה

 מ~ש~ דינן הצד ~ן שפיהן שלנו דתנוריס ~ירש שר~ח הר"ןו~תב
 ז~ או' ר~ז ט~ז. ס~ק ט..ז ב~י. וכ"כ ב~ח. כי~ה.כדין

 ח"י או'לקמן ועיי~
~ 

א~
 וכו' ~יה על ושופתין ~~.

 וה~~
 להשהות. מו~ר בתוכה

 שם ופרש"י ~א ל~זשבת
~ 

~~
~ ~  זיתים. של פסולת ש~יא 

 וכ~
 ומשמ~~ הטור. לשון

 מותר שומשמין של בפסולת הוסקה אםהא
 אפי~ הלילה עד להשהותו ת~שילעליה לית~

 מצטמ~
 לו. ויפה

 יחתה שמא היא דהגזרה מ~ום הטעם וכתב א' או'התו''ש ~כ"~
לא וז~

 שיי~
 אינו שומ~מין ושל ג~לים שעושה בדבר אלא

ג~לים עוש~

 ~~י~ ~~~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~~~

 ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~'~~ ~~~~ ~~ 

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

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

~ 
 ~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~

 ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~י~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~
~~~~~~~~~~ ~'~~ ~~~~ 

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

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

~~~ ~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~
 ~~~~~ ~י~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~

 ~פי'
 שמש~

 הגחלים
 ~~~~~~ מהתנור~

 ~פי'

 ~~~י~
 ~יש שכ~ב

 ו~ו~~י~ בז~ חול~י~
 ב~~ולת ~ם

יעו''ש. ~ו~מי~
 ל~מ~ ועיי~

 י''ג או'
~ 

~~
~~~ 

 עליה. להשהו~ו
 בט~

 לצורך עליה לה~הותו כתב
 הלבוש. וכ"כהלילה.

 ומ~מ~
 הא

 היו~ לצור~
 בכל

 משום ש~יגוונא
 דאס~

 יחחה. שמא חיישינ~~ ולא מניה ~עתיה
 ומ~לא בזה נסתפק שבב"יאלא

 ~~תי~
 הלילה לצורך בש'~ע

 ~~עתו~שמע
 לחל~ ~אי~ לפסו~

 היום. או הלילה ~ורך בין
 הב''ח.וכ"פ

 אף דאסור מסתבר ~~ינא א' או' א~~ וכ''~
 ~אפש~ דכיון ~ר לצורךשמשהה

 חיתו~ ע"י בל~ה לגמור
 לאכול שימלךחיישינן

 בלי~
 וצורך

 'ליל~
 יעו~ש ביה ~רינן

~ 

~~
 כלו~ר וכ~' מצטמק והוא ~~~

 ~תמע~
 ש~ים מלשון ו~וא

 חא"ח ~ו"ר בתשו' וע~ן א'. או' פרישהצומקים.

כ~
 לו ורע מצטמק הוא קאפ~ע ~תבש~ל שכתב ~' סס~י ~'
 ונראהיעו"ש.

 דה~~
 ישהנו אם צר~ו כל ~נתבשל לאחר

~יה עו~
 מצטמ~

 האש על הקאוי להחזיר מותר אם ולענין לו. ורע
 מצטמק והוא~~~ ~ י"א או' ל~מן ~יין~שבת

 ו~
 לשהוי דשרי מה דכל ודע וכו' לו

 שאינה ~כירהע''ג
 לש~וי נמי שרי וקטומ~ גרופ~

 אינו אפי' תנור או כופח~~ג
 וקטו~ גרו~

 התניר אם ואפי'
 והוא שרי לגחלים סמוך הק~רה אם ואפי' הבליה ~נפיש~וקף

שלא
 ניגע~ ~~~

 לחשיכה סמוך ליתנו שרי ואי פי' וכו' חי ש~וא ~ו~~. טו~ב~ או~ ל~מן ועיין ב"י. בגחלים'
 נ~~ו אם א~ל~~ש

 יו~ מ~~ו~
 נ~ב~ל ~כבר א~ור

 מ~חשיכה לסל~ו וצריך שבת קו~םקצת
 א~

 כל נתבשל א"כ
 וגם א' או' נה~ש ב' או~ א''ר סק~ב. מ~'א שבת. קו~םצרכו

~י~~
 ב~ או' א"א מחה"ש. ~ש~~ כ~~ש לו ו~ע ~~~~ק ~י~יה~

~ 

~~
 חיישינן קצת אפי נתבשל דאי~ו וכו~ כלל נתב~ל שלא ~~~

 בישולו. לשליש הגיע לא ואפי' יחתהשמא
 ~ק''~ ט~~

~עי~~
 לא ~אם שכתב ה~"ח ~ל שהשיג

 ~לי~ ה~י~~
 חי בישולו

 יעו"ש.~מיקרי
 או' תתו''ש וכ~~כ א' או' נ~~ש שם~ א~ר וכ''פ

~
 ~~~ת

 ~ל~ ~אחרו~~
 יעו~ש~ כב~ח

~~
.~~~~~ 

 ובכ~
 לה~ב~ל י~ל הל~ה

 וכ~
 י~ל לא אם אבל

 כללה~בשל
 ה~ל~

 בלא
 חית~

 א~יר
 למחר ממנו לאכול ש~כלכ~י יחת~ שמ~

 א~ עו~~
 א~ ~~ר א'

 ג'

~~
 ~ה~~ ~~~~~~

 דעת ז~ו הגחלי~. ~ל ממנו שהו~א
ולאפוקי הרמב~~

 כהרז~~ ~פס~ מ~ר~~
 ~ה~~ו

 ~ג~~
 כל

 גרף אם אבל אחד לצ~~~גחלים
 כ~

 אף ה~ח~ם
 בתנו~

 מותר
 אפ~ אלאד~תא

 בהו~~
 א~ תו~ש שם. עו"ש אסור. בת~ר נמי

 בכיר~ שרי דלא הב~ח וכ~פ~'
 אלא

 בגר~
 הגחלים כל

 שבימ~ ~תנור ו~~נו יעו"ש. לחוץ כולם גרפם אפי אסורובחנור לחו~
 הצ~ מן שפתחו שלנו בתנור אבל הגמ'חכמי

 כמ~ש~ ככירה ~~ו
 יעו"ש. א' או~ל~~ל

 ~~ו א~ לקמ~ וע~~
~ 

י~
 ~כסה ~~~נו ~~~~~~

 הגחל~~
 ב~~ר

 וכ~
 עד לקטום וא"צ

 ~~גי. שהוא כל בקטימה רק כלל אש שם ניכרשאין

 אח"כ הובע~ה ואפ~~~
 שר~

 לז ~בת רותם~ של גח~ם ו~י'
 מ~א סגי~ לגחלים בעי ~לא דעתו ~~לה דכ~ן והט~םע~ב.
 צר.ך ומיהוסק~ג~

 שית~
 ד' או~ א"ר הגחלים~ כל על עפר
 ~ ~ א~תו~ש

 ~של נעורת עליהשנתן ~~ ~~~~.~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~.~~
 כקטומה. היא הרי ~ק~ פשת~

 דה~.ה ונראה א~ או~ ר~ז ~' ~ין פ"ג הרמב'~ם ע"א. לזשבת
 חתיכת שהניח כגון הק~ירה ובין הגחלים בין המפ~ק ~בר נ~ןאם
 אותה ע"ג הק~ירה ל~ניח מותר ונתכסה הגחלים כל ע~גברזל
 ~חשיב הברזלחתיכת

 אות~
 א~' לקמן כמ~ש ~ כקטומה. ~ירה

 יעו''ש~ס''ז
 ולכ~

 על חאוי המשהין
 חתיכת ~תנו א~ הא~

 על הקאוי כלי ונתן האש כל ~נתכסה בענין האשעל בר~~
 או~

 חתיכה
 אותה על בשבת משם שנטלו אחר בשבת הקאוי כלי להחזירמותר
 בעודה~ ~~יינו ב~ בסעי~ הכתו~ים התנאים ע~פ~תיכה

 ל"ח באו' שם שכתבנו אלא כיעו"ש. קרקע ע~ג הניחהולא ~ותח~
 הקאוי וב~ין הט~ם. ועי~ש כלל להחזיר שלא~חמירין שי~
 ~ ס"ט או' רנ~ד סי' לקמן ועייןהאש. מ~"~ הכלי יסירו ולא הצורך ב~ת ממנה לשפוך כ~י ברזהל~ות נוהגי~

~~~
~~~ 

 להתבשל שא~א בשר חתיכת ~וקא וכו' חיה חתיכה
 ס~~~~ מ~א ב.י. מהני. לא ירקות אבל הלילהל~ורך

 נמי וה"ה ז' או~ תו~ש ה' או~ א~ר סק''ב. הט~זוכ~פ
 כל להתבשל שא''א ~ בו וכיוצא בבשר כק מהני לא חיהק~רה כשכ~

 ~שום חיה אחתיכה ~בריהם דס~כו והאהלילה.
 דח~יכ~

 ~יה
 ט~יע~יף

 דכיו~
 ~הסיח ~עתו וגלה חיה חתיכה לתוכו ~נתן

 שם תו~ש שהוא בכל ~סגי לקטומה קצת ~מיממנו דע~~
~ 

~~
 הוסק~ וא~ ~~~

 חי~וי בהו שייך דלא משום וכו' ~ש
 ~"ג הרמב"ם וכתב גחלים. עושיןשאין

בגללי הו~ק~ שא~
 ~ק~ בהמ~

 ~פ~מים הוסקה אם וכן ט~ או' ~ו.ש ב''י. כעצים. הם הריג~ה בהמ~ ~גללי משמע ובגבבבא בקש כה~יק ~ינו
 א~ או' חס~ל כלבו' כ~ציס. הםהרי

~~~
 למעלה ~קצר מתוך וכו' ותנור ~~.

 ור~~
 נ~לט למטה

 ז'' ס''ק ~~א ~~"י. מכי~ה טפי לתוכוחומו
 או'ל~יל ו~י~

 א'~
ש~

~~
 הו~~י~

 ~~ ה~י~~~~~~
ו~~

 ~~~~~ות ~~ת
 ~~~~~~~ו~~~י

 ~~~~~וה~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~''~~ 

~~~~

~~~~~~~ 
'~~~ 

~~~~~ ~~ 
 ~~י~'

שכס~
 הגח~ים

 ~~~~ באפ~~
~~~~~ ~~ ~~~~~ 

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

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~ו המתאימות כירות שתי הגה

 של ו~ופן זואצל
 חר~

 גרופה אינה ו~שני וקטומה ג~ופה האחת ביניהם
 וק~ומ~

 הגרופה ע"ג לשהות מותר
 אע~פוקטומה

 שמוסי~
 פרק ~גמ' וקטומה גרופה משאינה הבל

 ו~~~~~ כירה~
'~~~ 

~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~~~ 

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

~~ 
~~~~~ 

~~ ~~~ 
~~~~ 

 הגה ~~~~~.
 כ"~

 ~הגהות בו סולדת שהיד
 מר~כ~~

~"~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 
~ ~~~ ~~ו~ ~~~~~~ ~~~~ ~ ' ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~  

 ~~יי~~~
~~~~~ 

 וכו' גרוף הוא אם אפי'
 מפ~

 גורף אינו ~הגורף
 ~ובאלא

 כדי יחתה שמא לחוש יש חם ~הבלו ומפני אח~ ניצוץ תשאר~לא ~~ האש כל לגרוף וא"א ועצמה~ הא~
לבער

 הניצוצו~
 ו~ ~ין פ"ג ~רמב~ם בתנור. הנשארות

 ר"~
 ה' או'

~ 

~~~~~ ~  

 שהי~ זמן כל הגה.
 היד אין א~ אבל בו. סול~ת

 בשבת ואפי' ג~ו על אפי~ ליתן מותר בוסולדת
 ~אסור משמע ה~ מס~י' מיהו שרי וקטום גרוף א~ן ~אפי'ואפשר

 או' תו'ש סק~ט~ מ~א ב~גה. עי~ש לתוכולתת
 י'ב~

~~~~
~~~ 

 ~לא תבשיל ודוקא וכו~ להשהות שאסור וכ~מ
 אבל לו ויפה מצטמק או צרכוכל בי~

 מצטמ~
 לו ורע

 ~מותר חי אבר לתוכו שנתן או לגמרי חי התבשיל אם וה"ה~ותר
 שאינו בתנור אפי'להשהות

 גרו~
 עו''ש בעצים. והוסק וקטום

 ה' או' לעיל ועיין א'או'
~ 

 ~~~י~
 ~ו~ר שרחבים מאחר~ ככירה. ~ינם שלנו ותנורים הגה'

 ק~ירהמשפיתת
 דינ~

 ~שמע ובר"ן כלבו~ ככירה.
 מ~א יעו~ש. ~חתומין ~ל תנור אלא נאסר לא התלמוד בזמן~אפי'
 ~אין רש~ל בשם כתב הפו~ על בחי~ושי~ מהר~~ק ומיהו~ק'י.

~ילו~
 חילוק אין לכ~ע ובכו~ח ה~למו~. ~מן לשל שלנו ~ניר בין

 כ~ברי הפו' רוב דעת אמנם ~~. י או' תו~ש לזמנינו. זמנם~ין
 הצ~ מן שפתחיהם שלנו דתנורים ז~למ~~ם

 כמ~ש ככירה דינם
 ~ יעו~~ש א~ או' סוףלעיל

~~~
 ~אפי' ~~.

 ה~
 ~לא משום והטעם וכו~ מצטמק

 כך כל~מנו נהנ~
 כיו~

 ~אכי~ה ראוי היה הכי ~בלאו
 ~נהנה צרכו כל נתבשל לא אם אבל~ צרכו כל שנתבשלכיון
 א~ור~מנו

~ 
 שיעשו. בכ~י מו~ש

 תו~
 א~ר וכ''כ י~ד. או~

 וכ~'כ ושהה. בעבר כמו שיעשו בכ~י מו~ש ~ד ~אסור י~ב~ו'
 א' סעי~ שי'ח סי' ל~מן ועי~ן י'א. או~א"א

~ 
~~

 אסור ~~~
 ע~

 לכל ~אסור ש~מ ס~ם ~~כתב מו"ש.
 פש~~א ~י~ו ו~בני ~"מ. ו~פ ה~ר.כמ"ש

~אסור
 ~הו~

 שם. א~~ י~א. ס~ק ~א בשבילו. שנתבשל כמו
 נמי ביתו לב~י וה''ה שר~ ~לאחרני פסק הב~ח מיהו שם.~ו~ש
 לאחרים אפי' להחמיר האחרונים ~עת א~ל י~ו"ש.~רי

 י~ד. או~ תו~ש י'ב. או' א''ר המ~א. כמ"ש שיעשו בכ~י~ו"ש ע~
 ~ י"ב~ או' ר~ז ג' או'ער"ה

~~~
.~~ 

 וא~
 עבר

 ו~~
~בר א~ אבל במזיד ~בר ודוקא וכו~

 בש~~
 כלומר

 שסב~
 ע~ג להשהות ~מותר

 ש~~ כמו דינוכירה
 עו~~

 סי~ ביו~ד ה~''ז וכ~כ א' או'
 סי' מ~א והביאוםק'~~. צ~~

 וכ~~כ ~ק~ו~ ק~~
 ה~תה~~

 סי'
 כתב ג~ או' שי"ח ~י' הע~~ה אבל ג'או' ק~~

 ~ז~
 ב~לוגתא תלוי

 ויתב~~ י~ו~~~ כ~יד דהויוק'ל
 סעי~ שי~ח סי~ לקמן ~ה ~ ~וד

 יע~שא'
~ 

~~~
.~~ 

 עב~ וא~
 וכו' ושהה

 ול~~
 בשבת למב~ל

 במז~

 לודאסור
 לעול~

 אדאורייתא דעבר התם שאני שי~ח רס~~י כדאיתא
 ה' סעי' רנ~'ד בשי' הלבוש כ~~כ מ~רבנן אלא אינו הכאאבל

 ט~ו או' תו"שי~ו~ש
~ 

~~~
 ויפה מצטמק דאם פסק הב'ח אבל בשניהם~ אסור ~~.

 מיהו יעו~~. ושהה עבר אם אפי' מו~רלו
 כיש להקל ה~נהג~ינא לעני~

 אומרי~
 שנתבשל שכל ב~''ע אח~כ שכתב

 אפי' משהין ~רוסאי בןכמאכל
 וכמ''~ לכתחל~

 ~נהגו ב~גה
 ~ יעו"ש האחרונה ~סברהלהקל

~~~~~ 
 והתבשיל ישראל. לצו~ך נכרי החזירם ואם בהג~.

 ויפ~מצטמ~
 כל נהנה הישראל ש~ין מותר לו

 שכבר כיוןכך
 ט~~. או'ת~~ש וי"ג~ י''ב ס~ק ומ~א סק"ח ~''ז לאכול. ראוי הי~

 ובלבו~
 י~יעת בלי כתב

 יש~~
 אמר הא

 לעכו~~ ישר~
במזי~

 י~ב~ או' א"א כ~~ עשה בעצמו הוא כאלו אסור

~~~~~ 
 ישראל החזירם ואם בה~ה.

 בשב~
 בש~ג אפי' וכו~

 כעבר~ינו
 ו~~~

 אם ואסור
 ~צט~~

 הא~ר א~ל י"~. או~ תו"ש י"ד. ס~ק מ''א שרי~ ~לאחריםבזה ונרא~ לו~ ויפה
 י"~או~

 לאחרים ב~~ע אח~כ שכתב י~'א לס~רת ד~וקא כתב
 לו ויפה במצ~מק ~אסור פשיטא זו לסב~ה אבלשרי

 ~ יעו~~~~

~~~~~ 
 והטור והרא~ש רש~י ~עת ז~ו וכו~ שנתבשל כל וי"א
 ~רוסאי בן כמאכל מבושל ~כש~וא כחנניהשפס~ו

 יחתה למה לאכילה שראוי דכיון יחתה ש~א למיחש ליכאתו
 באינה אפי' שרי ולכךבחנם

 גרופ~
 וקטועה גרופה וא''צ ו~ומה

 הגיע לא כש~ייןאלא
 למב''~

 כמ~ש בשבת להח~יר כשבא או
 ~ ח'י או~ תו''ש לחיתוי~ ~פי לחוש יש חזרה ~בשעת ב~סעי'

~~~~ ~  
 מו~ב וא~כ לכ'ע שרי ~מרי ובחי וכו' שכל וי"א
 הפשטי~א רק לח~כה סמוך בתנור הק~ירותלהו~יב

 סי~ כמ"ש מבע"י ליתנםצריך
 רנ~~

 ~י'
 מ"א יעו~ש~ ~

~'ו. ~~~
 ~ו~~

 י'~. או'
 ועיי~

 או' לעיל
 י"ב~

~~~
 שליש בישולו ומבשל היה לס~ים ~רוסאי. בן כמאכל ~~.

 שבתרש"י
~ 

 ~א.
 וכ~

 כתב
 ה~ו~

 שהוא
 שלי~

 וריא~ ורי~ו פ~ג בהגמ~ וכ~~ישול~
 ו~~מ בש~~ג

 שליש שהוא והטור כר~~ פ~~קו בביאורו ו~~~ל צ~~~ ובס'~~א ובר~~ורו~
 א~ר והב~דבישול~

 א~
 הר~~ב~~~ ~~דברי אבל ~עו"ש~ ~~ו

 פ"~ו
 ~~' בש"ע לקמן וכ~כ ב"י בישו~. חצי שהואנראה

 סע~ רנ.~
 והגם רנ~~. וב~~~ זה ב~~~ הלבוש וכ~פב~

 ~ב~"~
 ס~~~ ~י~ג ~~'

 סק.ח רנ~ד ב~~' המ.א כ~~ב ביש~ו שליש שהוא פ~~קח'
 דהכ~

~
~~~ 

ח"י. א~ ~~~ש ~ה. ~~~ י"א ו~~כ ~שבת. חו~רא ~~שום לחומרא
 ול~~י~

 כ~~ב הלכה
 ה~~

 או'
 י"~

 צריך דלכ~~חלה
 אבל ~~בע~י בי~ולו חצישיתבשל ל~ה~

 בדיעב~
 בכל ה~~~שיל להת.ר יש

 ~לדידן ונראה יעו"ש. ~~ב~~י בישולו של~ש נת~~ל א~~~~ין
 שא~

 נקרא א~~בקיא~
 ~ כ~~~~

 ~נאכל כל לשער
 ה~~ש~

 ע"י
מח הדח~

~~~ 
 ~התיר יש זה בישול

~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

 דינם שלנו ~והת~ורים
 משמע וכן בו וכל כירה ר~פ~ר"ן ככירה~

 ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ מ~ירש~י~~~~~
~~~~

~~~~ 
~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
 ~הגה~א שיעשו בכ~י ע~ הג~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י ~~ ~~~~~~~~~

~רמב''ם~

 וש~ה כשכח ~ינו בשבת א~י החזירה ואם
 ~הגה''א~

 ~ינו ישראל החזירו ואם
 כעב~

 ~הגהות ושהה
 לא ~הרי מותר לו ורע מצטמק ואםמר~כי~~

 נהנ~
 סי' ריש וע~ל ~ב"י האיסור מן

 ~~~ י~~~~ רנ"ו~
~~~~~~~~~~~~ ~~ 

 צרכו כל נתבשל שלא מאכלו אוכל שהיה א~~ שם ~פי~ ~~~~~~
~~~ ~~~~~~ 

 תנור ~"ג אפי' ~ו הגה ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
 ~המגי~

 והגהות פ''ג

 פ' ~וריש פ~ג ומיימוני~~~דכי
 כיר~

 וב~י~
~~~~ 

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

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

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~

~~
 ~~~~~י

~~~ ~'~~~ 
~~ 

~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~ ו~~ 

 ונהגו הגה ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~"~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
 האחרונה כ~ברא~קל

~~~~ ~~ 
~~~~~ 

~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~''~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~"~ ~~~~~ ~~~~ 

 אם ~אפי~ וי"א~ הגה ~~~~.
 האש ע~~ג עומ~ת~ק~ירה

 ממ~
 רק המנהג וכן ושרי הטמנה מקרי לא למעלה מגולה שהיא זמן כל

 שנזהרי~
 ע"ג ונמצאו האש מן נתקן לא ואם משם להסירו ישראל שיוכל כ~י האש מן השבת קו~ם קצת~נתקן

 שיקחנו ויזהר משם להםירו לישראל מותר א~י ליכה ואם א"י ע~י משם להםירו ישבשבת הא~
 מש~

 ינענע ולא בנחת
 שאין ~בר קצת ינענ~ן אם אף ואז~גח~ים

 מת~וי~

 ר"פ ~מ~~כי ושרי הוא
 והג~ו"י כ~ר~

 פ~ז~
~ ~ ~~~~~ 

~~~
 ובדברינו ב~ סעי' ל~מן עיין וכו' להחזירה ובא' ~~.

~שם
 ~ בס"~

~~~~ 
 ב~ו~ג התזירוישראל אם ומ~מ וכו' למאכל הגיע ולא
 ~רוסאי בן למא~ל שהגיע אף לו וי~ה שמצטמקכל

 ט~ז או~ א'ראםור~
~ 

~~
 או' לעיל כמ''ש מו''ש עד לאחרים אפי~ היינו וכו' אסור

 ~ יעו~שך~
~~~~~ 

 א~ או' מש"ז ה~בוש~ וכ~כ ~וכו' להקל ונהגו הג~.
 וכו' ~ברים והן אומר הן ~יני א' או חס~ל ט' או'ר''ז

~ 

~~~~ ~  
 לה~~בר ס~ל הכי וכו' גחלים ע~ג הטמנה אבל
 הק~רה שולי~אם

 נוגעי~
 תו"ש ה~מנא. מקרי בגחלים

 מ'ב או~' רנ~ז ~י' לקמן ועיין ך'או'
~ 

~~~~ ~  

 ה~~רה שאין פי~ וכו' ~~~ולה שהיא זמן כל בהג~.
 ~ לס~י' בהגה לקמן ועיין י"ז.~ או' א"ר שרי. סתום שהתנור ואף בבג~יםמ~ו~ה

 רנ~
 לשם וב~ברינו

 בס"~~

~~~~~ 
 ע"ג ~וקא משמע וכו' האש ע''ג ומצאו בהגה.
 הקדרה ~ביב ה~חלים ~מצא האש ב~וך אבלהאש

 במה פ' המר~כי כתב ה~חלים ינענע ולא הק~רה ~יקח~א'א
 מעשה בוה ~אית ~שבות לסלקו ל~וי למימר א~י' ~אסור~ומנים
 אבל התחתונות ומכבה העליונות ומבעיר שמחתה מפני~וא
 התבשיל ל~~ר~ין

 ~בסיל~
 שאין מלאכה הוא בישראל ~אפי' הגוי

 עכ'~. ~ר~ש אליבא דרבנן א'סורא אלא כאן ואין לגו~א~ריכה
 המ"א ומ"ש זה~ ב~י' א' או' והעו"ש רנ~ט סס~י ב"יו~ביאו

ס'~

 בש~ י ח
 ~ ל~~קו ~~ותר ו פ מר~כי ~~הת

 ~שיג גוי ע~י
 בש~ ו~ת~ ח~י או' הא~ר~ליו

 לגוי לומר ~אסור פו' כמה
 התו~ש אבל י~ו''~. להת'ר יש מ~צמו ~לקו אם רק אלאל~לקו

 עכו''ם ע~י לסלקו להתיר כתב כ"אאו'
 או'הר"ז וכ"~ המ'א~ כמ~

 קיצור ~~' או~ ב' כלל ח"א וכ~כ ה~עם~ ויעו~ש יו"~
 י~ז. או' ע"ב סי'ש~ע

 נז~
 ו' או' ח~'ג ו~ סי' ישראל

~ 

~~~~~~~~ 

 וסותם חוזר והעכו"ם שבת בליל התנור
 נתבש אם להתיר שכתב ק~ב ~י' רמ~א בתשו'~~ עיי~

המאכל
 כמב"~

 ה~"~~ והביאו יעו~ש. אסור בטיט לטוח לו לומר אבל
~ק"י.

 ועיי~
 וב~ברינו רנ~ט סס'י בהגה לקמן

 ~ בס~~ ~~

 ~~~~ו~
 בדרשו~

 לצורך בתנור ה~מינו אחת פעם מהרי"ל
 שבת בליל לגוי וקראו ה~ש ונכבהשבת

 ~ וה~ליקהק~רות ~והוצי~
 הא~

 החמי ~''ל מהרי"ל והתיר שנית וה~מין
 והביאי עכ'ל ~עביד ~איסורא עי~ ~לעשות והזה'ר שבתל~תו
 ונראה העו"ש שם וכתב א' או' סוף והעו"ש כ~א או~שכנה~ג
 בשכב~~מיירי

 הק~רות נתבשלו
 כמב"~

 ~ראה ו~~"ה
 ש~פ~י~

 על
 ~ עכ"~ מ~אי יותר לה~למ~ות'ו

~ז~

'~~~ 
~ 

 שהיא כירה
 גרו~~

 גרופה אינה אם אבל וכו'

 התבשי~ ונט~וקטומ~
 ~הח~ר א~ור בשבת מע~יה

לכ~~
 בעו~ה אפי~

 רותח~
 וא~י~ וכו~ קרקע ע~ג הניחה ולא

 נ~לו אם האש ~~ג קאוי המש~ין וע~כ לו. ורעמצט~ק
 ~ ~א או~ לעיל ועיין לה~זירו. אסורבשבת ~ש~

לז~
 אפי' דהיינו פר~"י וכו' בשבת אפי~ ~~~

 בלילה ~~ו~א תימא~לא השב~ ביו~
 לצו~ך להדור~ א~~תא לה ~שקילמלתא דמוכח~ להחזיר~ ~~ות~

 מח~
 אבל

 ב~לה א~ ~ה~ורי ~~עתיה מלתא מוכחא ~לאה~בת ב~ו~
 כמו~יב הוא והרי ראשונההטמנה ל~

 ל~תח~~
 קמ"ל בשבת

 שרי.דאפ"ה
 תו~~

 כ''ב ~ו'
~ 

~~~
 ~אבל~כ~אי~ו וכו' רו~~ת ~היא כ'ז ~~~

 א~~~ ~ותח~

 ~~י' ~~~
 ~~י~~

 ו~~ ~~י ~י'י ~וה~~~~~

 ~~ ~~'~ ~ו~~

 ~~~ו~~'~
 ~~~ו~~

ו~~~י~
~~~~~ 

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

 ~~~~ו~~~~~~
 ~~~ו~~ ו~~~~~

ש~~



~

~ ~ ~  

 ~~י~ ו~'י
 ה~'~~~~

 י~~ה

 ו~~י~~~ ~~~
~~~

 ~~~~יה

 ~ ~~~יי~~~י~

 וה~~~'~~~~
~~~~~

~~~~~~ 

 ~~~וס~י~

~~~~
 ~~~ ~~~~~~~~~ו~

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

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

~~~~~ 
 בידו~ ~ועודה הגה~~~~~.

 ~"~ ~~~~~ ~~~ ~טור~
' ~ ~ ~ ~  לתח~~~ה ודעתו הגה 

 ~~~ ~~~~~~ ~טור~
 ~~ ~~~~~ ~~"~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 צרכו כל מבושל שהתבשיל ו~וקא הגה

 ~ב~~י~
 לכירה וא~ילו להחזיר ~תר ואז

 ~מיימוני כירה לאותה אפי' אסור כ"צ נתב~ל לא אסאבל אחר~
 פ~ג~

 הכירה מן כשנטלו רק אסור אינו זה דכל וי"א
 עד החזירו ולא יוםמב~וד

 שחש~
 כירה פ' ~ר"ן מותר קרקע ע"ג הניחו אפי~ משחשכה משם לקחו אם אבל

וכל
 בו~

 וטוב המקילין דב~י על עצמם ושומכים כירה דין להם שיש שלנו בתנורים להקל נוהגים וכן
 אסור לכ~ע נצטנן אםמיהו להחמי~

 ~ב''י~
 ~הגה~מ ובכסתות בכרים להניחו אםור התנור מן מאכל הוציא ~אם וי~א

 ~הגהות לדידן שבת קבלת שהוא לברכו סמוך או לחשיכה סמוך שהוא דכלי~א פ~ז~
 מרדכי~

 כך כל ~מוך הוא אם
 אפשר אי ה~ד~רה נצטנן~אם

 להרתיח~
 עצמו בש~ת כמו ד~נו יום מבעוד

 וי~
 ~~ אך להקל והמנהג ~בזה מ~ילין

 להחזירה אסור בשבת מבשל משום בה ואין חמהש~יא

משו~
 על בתחלה הקדרה מניח עכשיו כאלו דהו~ל

 דברי מסתמיות וכ"נ ב' או' העו"ש וכ~כ ב"ח. בשבת.~כירה
 והגם~ש"~~

 לא שאם מגמ' דמוכח ~י"ו בשם בב"י דכת~

נצטנ~
 שמך דלא נראה להחזיר מותר קצת מרתיחתו שנח אפי~

 בו םולדת שהיד שכל שי~ח סי' בב"י מ~ש וכן דינא. ~עניןע~ז
 לענין רק אלא חזרה לענין ~ז סמך דלא נראה רותח~י~רי
 בשבתלהניחו

 ע~~
 סי~ כמ~ש חומו שישמר כדי ~טמונה קדירה

~~~
 אם להקל דנה~ו י"ט ס~ק המ"א ומ"ש יעו"ש. ו~ סעי'

לא
 נצטנ~

 כתב כבר כב"ח ודלא ט~ו סעי' שי~ח םי~ כמ~ש לגמ~י
עליו

 הא"~
 לסמוך להדיא מיירי שי~ח דבסי' נכון דאינו י~ט או'

 רבים ~ע'כ י~"~. אסור לגמרי ~ נצטנן לא אפי' כירה ע"גאבל

מ~~~~~
 ~עש~

 שמא משום חדא כלל בחזרה נהיגי לא
תיכף

 ינו~
 ~הרואים העם המון משום ועוד אדעתייהו ולא ~~~~~תיחתו

שמ~
 ילמדו

 מה~
 הדינים ~פרטי לחלק ידעי ולא להחזיר

 לזההצריכים
~ 

~~~
 להחזיר שלא שנוהג ~~

 לתנו~
 אחרים אצל וסועד בשבת

 לאברהם זכור להרבעיין
 אביגדו~

 ל~א סי'
 וכתב הרו''ח והביאו יעו"ש אחרים אצל זו חומ~א ינהוגדלא שכת~

 דהרבה ז"ל דשא בינות הרב של ודעת למוסר באנודאם
 לסעוד שלאמטעמים

 אצ~
 יקחנה זו סיבה גם ב~בת אחרים

 תתגוד~ו ולא יוהרא משום ודאי אז מוכרח הוא אם אךלעצמו
 יכול י בקאפ אכן המסובין ככל מהתב~יל למיכל צריךבשלחן

 ~ יע~ש בקאפ~ו עתה תפץ לי אין ולומרלאשתמוטי

~~
 ק~קע ע~ג הניחה לא ואפי' בידו~ ועודה הג~~ ~~~

 או מטה ע~ג שהניחה או במקל שתלאהאלא
 ~ה~ב סק~כ מ~~א וכתב טור. אסור. למיחם מ~יחם~פינהו
 הניחה אבל אסור קרקע ע~ג כ~הניחה ~ו~א ס~לב~י

 ע''~
מט~

 ממיח~ שפינן או ספסל או
 ס"ל ~מ''א א~ל שרי ~מיחם

 וכ'כ עכ~ד~ לכתחלה בשבת כמושיב דהו"ל אסיר אלודבכל
 וריא'~ והמ~דכי בס~'ת מיהו כ~ד~ או'התו~ש

 לקולא פסקו
 ע~ג הניחהדא~'

 ה~רק~
 א"א וכ~'כ ש~י. להח~ירה דעתו אם

 כתבנו כבר אמנם ה' או~ ע~'ה יעו~ש~ ה~א'ה בשםו~כלבו
 שלא להחמיר נוהגין דיש ל~ח או'לעיל

 ל~חזי~
 ~ יעו~ש כלל

~~~~~ 
 אין דאפי' ס~ל ב~~ וה~ב להחזירה~ ו~תו הגה.
 ס~ק מא ה~מב~ם~ כמ"ש ~רי להח~~הדעתו

 דוקא וה~נו כ"ה~ א~ ת~שכ"א~
 כ~

 הניחה ולא ~ותחת שהיא
~~

 ע~~
 בש"ע כמ~ש קרקע

~ 

~~~
 ל~חזי~ה. ודעתו הגה~ ~~~

 וא~
 ל~חזיר דע~ו

 או' א"ר אסור. רותח כשהוא שחוזר אףשיצטנן אח~
 ~ כ"~

~~
~~~ 

 דס~~~ ש~מ ב~י הרב מדסתם וכו' גבה על ודוקא
 דלא שרי הכירה~ אויר לתוך הקדירה תלהדא~י'

 בק~קעית למטה כשיושב אלא ~וכהמיקרי
 הכי~~

 הב''ח. וכ''כ

וכת~
 אתת גבה ועל תוכה פשוטות שהן שלנו ובכירות בשה"ג

 מ"א ומותר.הן
 ס"~

 כ'ב.
 תו''~

 על אש יש ~אם כ~ו~ או'

 ט'~ו סעי' שי~ח סי' עייןהכיר~
~ 

~~~
 אב~ ~~~

 דכשהוא אסור. לתוכה
 בתוכ~

 שייך
 יחתה שמאטפי למי~~

 גחלי~
 שהיא ואף לתוכה בחזירתו

 יהא שלא א~א מ''מ וקטומהגרופה
 ש~

 ובכל גחלים. קצת
 אףאסור ז~

 במצטמ~
 חזרה ד~~עת הר~ן כמ~ש לו ורע

 ~ שם ~ו''ש טפי.חשש איכ~

~~~~~ 
 היינו להחזירה מותר בשבת אפי' דאמרארישא קאי זה וכו' כ~צ מבושל ~התבשיל ודוקא הג~.

 אבל בישול עוד אחריו שייך אין דאז נצטנן ולא כ'צבמ~ושל
 ~ ס~"י ט~ז בי~ול. עוד אחריו שייך כ~צ נתבשל לאאם

~~~~~ 
 מכירה ואפי~ אחרת. ל~ירה אפי' בהגה.

 מכירה לא אבל מרובה שהב~ה לכירהמועט 'שהבל~

 ול~לטמ'נ~
 והביאו י~א. דין פ~ג הרמב'ם לכירה. מט~~ינה

 ז~ל מרן מיהו י'ד או' הר'ז וכ~כ כ~~. או' ו~תו'ש כ'ג ס~קמ"א
 הית~ השמיטבש~~ע

 זה
 להחזי~

 ~ה~יק~ש ~ו~ם אח~ת לכירה
בהגהותיו

 ולהחזי~ כת~
 ויש מתירין יש אח~ת לכי~ה מכירה

 עכ~ל אסור הכל דברי לכי~ה ומטמינה ל~מ'נה ומכירהאו~רין
 אבל האוס~ין לדעת ~נטה משמע וכתב ג~ או' הברכ"יוה~יאו
 שמתיר ה~מב~ם ל~עת דנוטה נראה שם הברכ~ידעת

 יעו"~~

~~~~~ 
 ואע~~~ וכו~ צרכו כל נתבשל לא אם ~אבל ~בה~.
 כל להחז'ר אסור דרוסאי בן כמאכלשנתבשל

עדיין ש'~
 חו~

 ~~~~ ~ ב~י מחמתה. רותחת שהקדירה בכי~ה
~~~ 

~~~~~ 
 וכו~ מבע~~ הכירה מן כשנטלו רק בה~ה.

 והוי ה~אשונה ~טמנה בטלה ~אזה~ם נ~א~
 ~ ~~א ס~ק ט~ז בשבת.לכתחלה כמטמי~

~~~~~ 
 ה~~ן כי להחמי~~ וטוב בהגה.

 כ~~
 והתו' זו קולא

 כן. ס''ל לא אח~יהם והנמשכיםוה~א"ש
 ט~~

 אבלי~ב. ס"~
 המנה~

 ~בהגה. ה~ב כמ"ש להקל
 מש'~

 י~ב או'
~ 

~~
 בו דשייך אסו~~ לכ''ע נצטנן ~אס מיהו ב~~~. ~~.

 ל'א~ או' ~ו~ש י"ג~ ~"ק ט~~ז חד~~ ~בישולא~''כ
 ל~ח או' לעילועיין

~ 

~החמי~

ו~מ~ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~  לסמוך אבל ~מש כירה ~"ג ודוקא כך כל צורך שאין במקוםל~חמיר
 אפיל~

 בו סולדת שהיד במקוס לאש
 לחשיכה סמוך אפילושרי

 ו~גמי"י~ ~ה~מ"~
 אין ובתנור

 חילו~
 במקום ודוקא אצלו לסמוך או עליו להח~יר בין

 סי' לקמן שיתבאר כמו בשבת אפילו שרי שם סולדת היד אין אבל סולדת~~יד
 שי"ח~
~ ~ ~~~~~~~ 

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

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~

~~~~~~~~~ 
 לסתום אפי' מו~ר כאן להחזיר דמותר
ה~נור

 בד~
 הח~ר~ א~~

 לא הדף דסתימת
 גחלים באין הוא וכ''ז כ'~ו. או' א~ר שם. ט"ז הטמנה~~יקרי
 דבאינו במשנה פשוט זה בוערות גחלים ~ש אבל בתנורבוערות
 דידן ב~נור ואפי' להחזיר אסור הלל לבית אפי~ וקטוםגרוף

 שם ט''ז גווני~ בכל להחזיר אסור לכירהדדמי
~ 

~~~~~ 
 דכרים דאע~ג וכו' בכ~ם להניחו ~אסור בהגה~
 כנזכר בשבת אסור מ~מ הבל מוםי~ין אינםוכ~תות

 ב~מוך כמ'ש שרי דבחזרה וא~"ג ב' סעי' רנ~ז~י'
 שה~א כאן אבל הטמנה דרך ש~ינו במ~ום היינו אחרתבכירה א~~

 אםור. הטמנה~ך
~ 
 כתב ל~ד או' הא~~ר מיהו י'ד. ס'ק ז

ב~
 להוש~ דשרי ר"א ובשם מי'ט

 התנור ~ן כשהוציאו החמין
 ~ור~~ם כמ''ש ל~חמיר דיש נראה ומ"מ יעו~ש. וכסתותבכרים

 האחרונים וכ'כ~~~ל~
~ 

~~~~~ 
 פתוח הוא ואם וכו~ בכרים להניחו אסור בהג~~
 י'ד. או~ ר~ז ל~ב. או~ תו~ש שם. ט'ז שרי.למעלה

 דאפי' ומשמע מ מר הכי קצת משמע דלא כתב שם הא~ראבל

 ב' או~ העו'ש וכ~כ עכ'ד~ אסור חם עדייןא~
~ 

~~~
 מע~ש כ"צ שנתבשל ~~~~~

 וצריכי~
 לחממו

 בשב~
 אם

 אם אותה ומחממת אש מדורת ~שתההשפחה
 מעצמה עושה היא אם אפי' ממש האש ע~ג אותהמשימים
 ואם לחממו לה אומר הישראל אס וכ"ש לשתותו לישראלאסור

~ינ~
 ע~ג אותה משימה

 הא~
 אפי' המדורה כנגד אלא ממש

 רגלי אם האישטריבד''י וע'~ג שרי~ עצמו הישראלל~שות
 הרב שרי. נוגעות אינם ואם אס~ר באש נוגעותהאישטריבד~י

 אוסרין יש ומי~ו יו"ד. או' מ~ב י"א י'ז. סי' ח'ב בתשו~החביב
 ישראל~~י

 שנתבש~ א~
 אחר בישול דיש משום מע~~ש כ"צ

 מכלי ה~אוי ולערות ד' סעי~ שי~ח ס~ כמ~'ש לח בדבר~~ול
 קודם הקאוי לערות אלא טוב לא שבכוסות הצוקאר על~אשון
 ~ צ"א או' לקמן ועיין ט~ז. או' יפ~ל הצוקא~. בו לתת~אח~כ
~~~~~ 

 היינו וכו' לחש~ה ~מוך שהוא דכל י'א בהגה.
 הקדירה בישול כל שנג~רלאחר

 ומני~
 על ~עמוד

 לו אסור הכירה מן נ~ה אם חומה לשמור הערב ~ד~כירה
 שהות ~~אין ערב כ"כ הוא א~ רותחת ב~ודה אפי~להח~י~ה

ביו~
 הית~ א~ להר~ח

 ב~בת שנטל היכא אטו ~גזרינן קרה
 בשבת כשנטלה להחזירה נמי אתי מבע"י להחזירה שרית~י
 אפי' או נתבשלה שלא זמן כלאבל

 נתבשל~
 ביום שהות ויש

 בסה"ת אבל טור~ להחזירה. מותר נתקררה א~ו~~~יחה
 אלא נתבשלה בלא דאף כ~~ו כולם והגמ"י וסמ~קו~מ~ג
 שאינו הכירה על מבע~י להחזירה אסור~ב~ד

 גרו~
 וקטום

 והב'~ד נתקררה. אילו להרתיחה ביום שהות איןא~
 הב~~

 ~תב
 חיה אחת ~תיכה בה נתן או חי בתבשילמיהו

 מות~
 להחזירה

 הכל לדברימבע~י
 דאי~

 י~ו~~. דשבת ~רה אטו בזה לגזור
 מ~אוכ~כ

~~~ 
 או~ לקמן ועיין כ~~ז. או' א~א ~~.

 נ~ח~

 ~~~ו~
 או ב~גה.

 סמ~
 כ'ו ס'ק מ'א כתב וכו' לברכו

 פת להדביק שמותר ב"מ ~~פ ו~ר"ן רש"י מ"שדלפי
 ש~שך קו~~ פניה שיקרמו ביום שהות יש אם לברכו~מוך בתנו~

כ"ש
 די~

 או' והתו~'ש כ"ח או' הא~ר אבל י~ו~~. הכא ל~קל
 משם ~אייה דאין וכ~בו עליוהשיגו ל~~

 לענ~~
 יעו"ש ח~רה

~ 

~~~~~ 
 לדידן. שבת קבלת שהוא בהגה.

 ~יי~
 סי' לקמן

 בס"ד לשם ובדברינו ד' סעי'רס"א
~ 

~~~~~ 
 דאסור לענין פי~ עצ~~ו. בשבת כמו דינו בהגה.
 ע~ג ~ניח אםלהחזיר

 ק~
 החילוקים וכל קע

 ~א ל"ה. או' בתו~ש וכ~כ ב' או' עו~ש ב' בסעי'שנתבארו
 גרופה לענין רק אי~ור בו אין דמבע''י כתב הרא~ששבשם
 ע"ג שהניחה או ובתוכה דע"ג חילוקים ה~י כל אבלוקטומה

 ~~ יעו~'ש מבע~י שריקרקע

~~~

 התו' שכתבו
 ד~

 שנ~לה היכא ~לא מבע"י חזרה אסרינן
 ~שם ע~יה ו~החזירה עליה להשהות שעתיד כירהמע"ג

שהייה
 ומשו~

 להחזיר אתי מבע~'י להחזירה מתיר אתה שאם

בשב~
 והרב ~ע'כ. שרי הטמנה לשם החזירה אם אבל

 להקל שהמנהג לפי הללו החילוקים כלהשמיט ז~~
 כדע~

 הרמב'ם
 שם עו"ש וסיעתו.ז~ל

~ 

~~~~~ 
 לי~ול ואין וכו' לה~מיר ~וב אך ב~גה.

 ס~וך וקטום ~רוף שאינו התנור ע~ג ולית~ומהכירה הקדיר~
 כ~ב או' ר~ז ל"ו. או' תו~~ש כ~ח. ס~ק מ"אלחשיכה.

~ 

~~~~ 
 בהגה.

 ב~~קו~
 סולדת היד אין דאי וכו' סולדת ~~'ד

 ב~י. ~רי. בשבת אפי'בו

~~~~~ 
 דאל~כ לגמרי נצטנן ואפי' לחשיכה. סמוך אפי' בהגה.
 מ~א ט"ו. סעי' שי''ח סי' כמ~ש שרי בשבתאפי'

 ל''ז או~ תו~ש כ"ט.ס"ק
~ 

~~~~~ 
 כ~כ שהות שאין פי~ לחשיכה. סמוך אפי' בהגה.
 ב' או' עו~ש להתחמם. שיכול צונן היהשאם

~ 

~~~~~ 
 אין ובתנור בהגה.

 חילו~
 של~ בתנור היינו וכו'

 אבל התלמודזמן
 תנורי~

 הצד מן שפתוחים שלנו
 ~ ח''י או' לעיל ועיין ל''ח. או' תו''ש ט''ז. ס''ק ז ט ככיר~~הם
~~~~~ 

 הרב וכתב וכו' חילוק אין ובתנור ~ג~.
 אם או להשהו~ו דמותר לו ורע מצ~מקדאפי' המ~י~
 יעו~ש. אסור בתנור חי אברל~כו נת~

 ~ו~
 ב~ או'

~ 

~~~
 אסור חדשה אבל וכו' יש~ה קדירה ולהניח ~'~ ~~~~

 ב~'י שהרב ו~ףדמלבנה.
 פס~

 בס~~י להקל
 מ~א דאסור. דמודה אפשר בריקנית אבל תבשיל ~ה כשישהיינו ת~"~

 התו~ש וכ'כס~'~ל.
 או~

 נגמרה שכבר שלנו ובקדירות ל~ט.
 ~ם תו"ש ד~רי. כשיטא ודאי בזה יוצרים שלבתנור

~ 

~~~
~~~ 

 אסור תבשיל בה יהיה דאס וכו' ריקנית
 גופא. מחמת הכירהעל להשימ~

 הגר"א~

~~~
 ו~טומה כגרופה הכירה הו~ל דאז וכו' הכירה ע''פ ~~~

 ~~ם ב"י הכירה~ פי את סותמת ה~דירהשהרי
 ולפ'ז פ~ג.הגמ~ר

 י"~
 שרי שלנו תנורים שע'ג

 לית~
 ~ר'ל

 א~ור. ודאי ב~בת שהייה תחלת אבללהתזיר
 מחה'~~~

 אפי~
האש



~

 ~י
~'~~ ~'~~ 

~
~~~~ 

~'~ ~~~~ 

~ ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~  

~~ 
~ ~ ~  

~ ~

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

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~"~ 
 נתבא~ ~וכ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

 גבי על נתנה אם אף ל~קל שנוהגים
 ~ ק~~ע~

~~~~ 

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

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

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

 ~~ו~
~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 סי' ~וע~'ל

 ~~ ~~~ ~~~~~ ~ שי"ח~
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

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

~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~י~~~~

 ~~י~~ ~"~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~
 הגה ~~~~. ו~~י

 שאסו~ וה"~
 כירה ע"ג להניחו

 ויש שנתבאר. וכדרך ח~~ה ~לא התירו דלא וקטומה גרופהאפילו
 מתי~י~

 לתוך ליתן
 תנו~

 לא מבע~י בו אפו רק בו הטמינושלא דמאח~ מ~ע''י בו ש~פו
 נשא~

 שלא ובלבד לבישול לחוש ואין מעט הבל רק בו
 נצטנ~

 ויש לגמרי
 שהיד בתנור כך כל החום ואם ב~המתירין

 סולד~
 הדברים וכל ש~"ח. ~יו וע~ל אםור בו

 שאסו~
 לעשות

 לומ~ אס~~ לכן לעשות יהודי לאינו ~מר אםוראלו מדב~י~
 וא~ נצטנן אם הקדירה להחם יהודי לאינו

 אסי~ כן עשה~

 התנור בתוךהאש
 כיו~

 שיש
 מעזיב~

 המפסיק
 בי~

 אכן האש.
 דצריך איתאבמהרי'ל

 להפסי~
 וישים ~יכרא אחת בלוח שם

 ה~ח. ע''ג התבשילאח"כ
 וכ"~

 משום דליכא חם כשהתב~~ל
 מ'אבישול.

 ס~~
 מ~ או' תו"ש ל''א. או' א"ר ל''א.

 ועיי~
 לעיל

 ~ י"אאו'
~~~~~ 

 כבר ומיהו וכו' לה~ל שנוהגין נתבאר וכבר הגה~
 ~ יעו''ש להחמיר דטוב בהגה ב' סעי~ לעיל ג~ככתב

~~~
 משום והטעם וכו' הנוהגין ביד למחות יש ~'' ~~~~

 שהאחתדפעמים
 אי~

 היד והאחת בו סולדת היד
 ואעפ~י ~שבת מבשלין ונמצאו זה עם זה ומתבשלין בוםולדת
 אם רותחיןשהן

 פס~
 כח

 רתיחת~
 ועיין ~"י~ בישול~ משום ~הן יש

 בין חילוק שיש ד' ס~' שי~ח סי'לקמן
 ד~~

 לדבר~לח יבש
 ~ו~~~

~~
~~~ 

 כתב וכו~ הנוהגין ~ביד למחות יש
~ 

 א המ
 ס~~

 ל~ב

~~~~
~~~ 

~~~'~~~~~~~~~~~~ ~.~~ ~~~~ 
 הש"ע לדעת אבל ב~גה שם שכתב המקיליןלדעת

 אסו~
 יעו~~
~ 

~~~
 שהיד ואעפ"י ו~~ פ~אד'"ש כ~ון ~'. ~~~'

 םולד~
 ~ו

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

~~~~~~ 

~~~ 

~~~~ 
כמ~ש

 הטו~
 ~פנאדי~ש הפנאדי~ש דבשר למימר איכא שי"ח בםי'

 או' א"א צלוי. בתוכו ובשר אפוי לחם בויש
 ל"ד~

 משקין ~י מתבשלאינו ש~רי צלי הוי
 ואםו~

 סולדת. שהיד במקום~ לחממה
 בם~ד לשם ובדב~ינו ו' םעי' שי"ח םי~ ל~מן ועייןב"י.

~ 
~~~

 רו~ב בו שאין דכיון וכו~ פנא~י"ש כגון ~~~
 אין'

 בו
 חיתוי ומשום ט~ו. םעי' שי~ח סי' כמ~שבישול

 מפםקת. שהקדירה ל~' בכך בישול דרך שאין למיג~ר ל~כאנ~י
 ~ז. סעי' ~~ח םי' כמ''ש אםור שומן בה יש ואם ~כ"ב.מ~~מ
 שם ~כתוב ~חמירין ל~יש ו~יי~ו מ''ב. או' תו"ש ל~. ס'קמ"א
בהג~

 הש"ע לדעת אבל
 מות~

 ~. כיעו שומן בה יש אם אף

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 וב~ומו ונק~ש התב~'ל על צף שהש~מןאע~'י

 הבל ע~י לתנו~
שנ~א~

 לתת אך ימם והמס ~י~וח מע"ש שם
 א~י' ה~שיל לא~ולא~יר ב~ב~ א~ ~"~

 למ~~
 א~' וא~ח ~''ת והביאו יעו''~.

 ~ י"~
 א~ור ~~~~ וכו' הב~~ים תחת ל~~מין אבל ~~~~~~

מ~ח~יכ~ לה~~י~
 וא~~~ כ~צ שנתב~ל תבשיל אפי'

 בת~~~ כ~~~'ן דה~י מ~ום ו~~~ם ב"י. ~בל. מו~יף~אי~ו בדב~

 ד' או' ~ו"שבשבת.
~ 

~~~~ ~  
 לכתחלה והנחה וכו' להניחו שאסור וה"ה הגה.
 עדיין הוא אפי' אסורבשבת

 רות~
 ורע ומצט~ק

 ~ הגר~אלו.

~~~~~ 
 כתב והר''ן וכו' להניחו שאםור וה~ה בהגה.

 אפש~
דב~

 לחממו מותר ~ כירה ע~ג לאפות דרכו שאין
 לו ורע כשמצטמק כי~הע"ג

 שהדב~
 אלא עושה שאינו מוכיח

 שיתחמםבש~יל
 עכ''~

 מ~א לאםור. משמע ב~י הרב דעת אבל
 ~ ל~דם"ק

 ~~~ו~
 ~א התי~ו דלא ב~גה.

 חזר~
 דמושיב וכאן וכו'

 שמא ~חוש ישלכתחלה
 יחת~

 אותה שמושיב בשעה
 מ~ג או' תו~~ש לעשות. ~גילים כןכי

~ 

~~~~~ 

 ב~ג~.
 וי~

 וכו' שאפו התנור ל~וך ליתן ~תי~ין
 ג~פו שהרי כ~~ ~יתוי חשש בזה אין שהריו~~עם

ה~נו~
 וא~י' מבע"י

 ל~
 נתאכלו כבר ~רי מ"מ אותו קטמו

 ליז~~ וא~צ ~בתיכה הגחלים כלוכבו
 שם ישאר שלא

 גחל~
 כלל

 ה~ל אלא שם שאיןכיון
 מ~ מע~

 כגרופה הוי מאתמול שנשאר
 בב~י ועיין ~~~ד~ או' תו~~ש בחזרה. ו~~יירי הכלבו כ~כו~טומה.

~ 

~~~~ 
 בישול לאי~~ כוונ~ו אין לבישול. לחוש ואין ~ה~.
 כשלא מיירידהא

 נצ~נ~
 ד~~ א~א כדמםיק ~גמרי

 או' ~ו''ש לבשלו. יח~ה שמא חיישינןדלא
 ~ מ''~

~~~~ ~  

 ואפי' וכו' נצ~נן ~לא ובלבד ב~גה.
 בד~

 בו שאין
 אם א~ור בישול משום ~יה דל~ת~~רק

 נצטנ~
 דהו''

 לכירהכ~ניח
 לכתחל~

 התירו ~ דלא דאסור בשבת
 אל~

 חז~~.

~~~ ~  

 ו'ש~~~~.
 מח~י~י~

 דק~ל דאף בב~י ~ הטעם וכו'
 מק~י משחש~כה נ~לו דאם ה~~ן כ~עת ב'בםעי~

 שהניח~ א~חז~~
 ע
~ 

 דנ~ל כיון כאן נמי ה"ה וא"כ קר~ע
מע~ג

 דד~ו כיון ק~קע ~~~ג ש~נ~חה אף להתיר ~אוי משחשיכ~
 דנ~ילת התי~א ~דהאי להחמי~ י~ הכא~ מ~מ וק~ומהכ~רו~ה

חשיכ~
 אלא מה~~ לא

 ~נח~ לעני~
 לענ'ן לא אבל ק~קע ~ ~"ג

הית~
 תוכה.

 תו''~
 מ"ש לפ' וה'~נו מ"ז. או'

 בהג~
 ב' םעי'

 ~מ''ש ק~קע ע'ג ~~חו אם א~יר מ~ן לד~ת אבל להקלדנ~~ו

~~
 י~ו"~. בש~ע

 וע''~

 ל''ח או' ל~ם בדברינו
~ 

 ~~פ~
 ב~~~.

~~~~ 
 תב~'ל ~אם דהיינו וכו' םולדת

שמ~~יר ז~
 י~ל היה צ~נן ~~~

 ~~ להתחמ~
 עד כ~כ

~~~~
 כ~א או' ~~ז בו ~ילדת

~ם ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 ו~רשב~א ~ב~~ צונן א~י'~אכלו
 בתשובה~

 ר~ויי~ שעדיין כ~כ נצטנן לא אם אמנם
 או~ו חממו אם לאכול

 אותן ומושיבין בהן ש~~טמינים התנורים מן הקדירות מוצאין יהודים ש~אינם נוהגין לכן לאכול מותרין יהודיםהאינם

אצ~
 ז~ וע~י ההוא התנור אח~כ ומבערת ~ליו או החורף בית חנור

 חוזרים ~קדירות
 ונרתחי~

 ישראל ע~י אבל
 בכה''גאסור

 ~תה''ד~
 אצל להע~~ידן מותר חמין עדיין הק~י~ות אם אבל

 תנו~
 שנת~אר מאחר החורף בית

 כיר~ דין לה~ י~ שלנוד~נורים
 וקטומה גרופה ~שאינה בכי~ה ו~מיכה

 כדי~
 גרופה

 וקטומ~
 נתינה לענין

 עלי~
וכב~

 הניחה א~י' בשבח בחזרה להקל שנ~גו נתבאר
 ע''~

 לסמוך וה~ה קרקע
 לתנו~

 הואיל ~קטום גרוף ~אינו
 וע''ל ל~תיר פשוט המנהג וכן צרכו כל ומבושל חם עדייןוהקדירה

 ~ סשי"~

~~~~~ 
 וכו~ להחם לעכו~ם לומר אסור ולכן בהגה.

 אם א~י' אלא אסור לעכו~ם לומר דוקאדלאו נרא~
 ממנו להנות אסור ישראל בשביל עצמו מדעת עושה~~כו"ם
 ודו~א ישראל בשביל שהדליק נר לענין לקמן וכמ~שבשבת

 בתבשילדאתעביד
 איסור~

 אבל כ~צ כבר מבושל היה שלא
 איסורא בתבש'ל אתעביד לאאי

 ר~
 ~התבשיל גוי ע~~י שנ~חמם

 בשבת לעשות לגוי כשאומר רק לא~ור אין כ'צ כבר~~~~ל
 עצמו מדעת עושה הגוי אםאבל

 אי~
 ליש~אל התבשיל לאסור

 ~ ד' או' עו"ש בשבת.לאכלו

~~~~ ~  
 לעשותה לכותי שציווה פי' וכו~ כן ע~ה ואם ב~גה~
 ה~שב"א כמ~ש קנס משום נצטנן א~י' אסורלכך

 מעצמו ~כותי עשאו אםמשא~כ
 אי~

 ואפילי כשנצטנן. לאסור
 בהגה ד' ~עי' שי~ח סי' רמ"א לשברת להתיר יש חםכשעדיין
 כ~~צכשנתבשל

 ומצטמ~
 משמע וא~כ ל'ז. או' א~ר לו. ורע

 מעצמו הכותי עשה אם אפי~ חם לאוכלו אסור שם מרן~לדעת
 יעו"ש לו ורעומצטמק

~ 
~~~~~ 

 ואם ב~גה~
 כמ~ש בדיעבד אפי וכו~ אסור כן עש~

 ~חזיר בדין ~~ס~י'
 עכו~'~

 י"ל ומי~ו כירה ע''ג
 ע"ג העכו~ם חממו לא~אם

 הא~
 הכירה או

 ממ~
 להקל~ דיש

~~~~~ 
 כתוב ובאגודה וכו' נצטנן לא אם אמנם בהגה.

שמע~~
 היה

 ~הט~~ינ~
 ש~חה

 חמי~
 משחשיכה

 צונן. לאכול ראוי ש~י~ הבשר ו~תירו צינן שהיה התבשילואס~ו
 פתים מנחת בס' ועיין נ~~א' או~ תו~ש ט"ל~ ק סמ''א

 ד~
 מ'ו

 הבה"ב ישראל ש~אה דמיירי שכתב~~ב
 ושת~

 אס~ו לכך
 עשתה אם אבל ~בשר וה~ירו צונן לאוכלו שא'א ון כ~תבשיל
 פ'ה סעי' הרב בש''ע וכ"כ מותר התבשיל גם יש~אל דעתבלא

 וד~א כןשמ~רש
 כמח~

 ~ י~א או~ א~ח ש.
~~~~~ 

 דוקא והיינו וכו' העכו~ם או~ו ~~מו אם בהג~.
 יש לחמם ישראל במצוה אבל ~עצ~ו כותיכש~ממו

 עו"ש לו. וטוב כש~צטמק נמי והיינו קנס. משום לאכולל~סור
 ד~או'

~ 

 ~~~ו~
 נו~~ין לכן בהגה.

 כיון פי~ וכו' מוציאין שה~כו"~
דאסור

 אמיר~
 לומר אסור א''כ ל~חם לעכו''ם

 ~ת~ור ע~ג ש~תק~ר תבש~ל ל~עמידלעכו~ם
 שהוס~

 נוה~ין ולכן
 ~ל ~גמרי שנתק~ר התב~יל נותנין ם~~עכו

 התנו~
 שהוסק. קודם

~~~~~ 
 נו~גין לכן ב~גה.

 שהעכו''~
 ט''ז עיין וכו' מוציאין

 שהאריך ~~ה ח~י~''ק
 לחל~~

 ה'תר ~ל
 ז~

 אבל
 יש ~ט"ז ו~איות רמ~~א על לסמיך ד~ש כתב ט"ל או'~א~ר
 הט~'ז קושיית ליישב כ~ב נ~~ב או' הת'~ש וכןלד~ות

 ~ יעו''~

~~~~ ~  

 פ~' וכו~ ~תנור אח~כ ומבע~ת בהגה.
 כמ~ש צנה משום התנור להחם לגוילומר דמות~
 כיון מ''מ החמין נרת~ים ד~"י ונהי ~ע~וסס~י לקמ~

 דב~ע~
 ש~ושיבת

 ואף הוא הצנה משום הבערה ועיקר בתנור אש שו~אין
 יש מ~~מ החמין לענין הוא רישאפס'ק

 חילו~
 ~ין דרבנן בשבות

 מו~ לגמ~י נצטנן ואפי' רישיה בפ~יק גמורמתכוין
 בכה~~ג.

 ס~ו. סי~ בת~~דוכ'כ
 עו"~

 נ"ב או' תו"ש מ~'א. ק ס מ~~א ד' או~
~ 

~~~~~ 
 אפי~ וכו' אסור ישראל ע~י אבל ~הג~~

 קוד~
ש~ובע~

 ואפי' התנור
 התבשי~

 והיי~ו חם עדיין
 דהר~שון האור את הצית ואחד הקדירה נותן אחד דתנןמשום
 שם. מ~א שם. עו~ש שם. ד בתה וכ~כ~ אסו~. אבלפטור

 דמצטמק בתבשיל ומיירי נ"ג.או' תו~~
 ויפ~

 תבשיל והוא לו
 לא אם יש~אל ע"י לאסור אין מ~ק בו אין אם אבל מרקבו שי~

 דאםמ~כא ומשמ~ צונן הוא ואפי' שי''ח סי' כדל~מן כותי ע''יאפשר
 התנו~

 מחומם כבר
 להתי~ א~~

 כותים ע~י אפי~
 א"א אם שבת כבוד משום לה~ל יש מרק שם שאין צליובתבשיל
 אבל שם. עו~ש התנור. שהובער לאחר גם כ~תיםע"י

 ~צל שנתב~ל דבר ליתן דא~יר כתב י~'ז ס~ק שי"חסי' במ"~
 בישול אחר צלי דיש רוטב.בלא הא~

 שנצל~ ודב~
 אצל ליתנו מותר

 ~ או א~ר יעו''ש. האפוי ו~"ה צלי אח~ צלי דאין נצ~נן א~י'ה~ש
 בצלי גם מחמירים שיש שכת~נו ~ע"א או' לעיל ועייןמ~'א.

 ~ יעו"ש צליאחר

~~~~~~ 
 של הקדירה לתוך העכו"ם נותן דאם המ"א שם

 אפי' ממנו ~~~ת שרי אזי בתנור ה~בוענחישת
 המים את לחמם הכוונה עיקר אין דהא שהסיק אחרנותנו

 מחמת ה~~רה יתק~קלשלא ר~
 ~א~

 ~שראל א~ל ריק~ית כשה~א
 מים ליתןאסור

 בתוכ~
 ~י~ק קודם אפי'

 מ~ו~
 פסיק

 ד~שומן רותחין עליה~ לשפוך אסור בשומן מלוכלכיםוכ~הכלים רישי~
 ע'ינימס

 החמי~
 סעי' שי'ח סי' כמ~ש מוליד מ~ום ואסור

 ממילא נימם דאז המים בתיך הכלים יניח רק י'ד סעי' ש~כוסי' ט"~
 הוא אז עליהם שו~ך כשהוא א~ל שםכמ''ש

 מעש~ עוש~~
 בידים

 שם תו'שי~ו~ש.
~ 

~~~
 בשבת ישראל המש~תת ש~עמידה צוננת מבושלת ~~~~~~

 מותר ש~וםק ~ידם החורף בית תנורעל

לשתו~~
 ד. כ או' שע"ת יעו~ש. כ~אסי~ א~~י~ בית שו~ת כן. י~~ו שלא ~הבא על שיזהיר רק

 ש'~ ומ~
 בשבת עושין

 בו סולדת ~~ויד ראש מכליחם שמ~רי~
 ~~'~ ע~

 עירו שכבר וק~ו~י
 אחר בישול א'ן דביבש משום מ~ה או~ בא~~א ה~ם כתבמע~ש עליה~

בי~ול
 וא~

 או ~ק~ו~~י להפך שלא ל'זהר צריך~ק הרו~ אח~ הולכין ק~ים מים קצת ב~ם שנשאר
 ה~"~

 מ~מעלה
 נת~~ל ~לא י~ל ה~~ו~'י שקילין ואעפ~י מבשלמשום למ~~

 ממ~
 עדי'ן

גם
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 בגדר ונכנס הצלי יצא~מגדר ~פי~

 ~~~~~ ~~~ הנשרף~
~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

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

~~~~ 
~~~~~ 

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

~~~~ו~
~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ 
 קצת שנחבשל או לגמרי חי הוא אם בין בזה חילוק ואיןהגה ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~

 ~ב"י~
 של~ הגוף שחלל ~מן וכל

 אע"פ
עליו שאי~

 שי~ח סי' כמ~ש ואפ~ה צלייה אחר בישול יש למ''ד לחוש יש~ם
 רק אם דה~ד ונראה יעו"ש~ קלייה אחר ה"ה וא"כ ה'םעי'
~רו

 עליה~
 מע"ש ממש או~ם בישלו אם אבל ~ע'ש רוחחים

 כיון לה~ך אף מותר מכ~ר מים עליהם מערין ובשבתב~ים
 ד' סעי~ שי"ח ~י' כמ~ש יבש בדבר בישול אחר בישולדאין
 מים לחוך שבח ביום קלוי קאו"י ליחן בא אם אמנם שיעו
 הקאו"י ~חן ואח~כ שני כ~י ~תוך חמין ה~ם ליחן צריך~מין
 מה ולפי קלייה אחר בישול יש למ'ד לחוש דיש משום~חוכו
~י~א

 די~
 א~כ י"ט סעי' ש"כ סי' לקמן כמ~ש במשקין צביעה

 יוסיף ואח"כ ח~ין המים לצבוע ששי מיום קלוי מעט ליתן~~יך
 נ~ד או' לעיל ועיין שבח. ביוםעליו

~ 

~~~~~ 
 עו''ש ישראל. ע"י אפי' וכו~ להעמידן מוח~ בהגה~
 נ"ד או~ חו~ש מ"ב. ס"ק מ~א ד~או'

~ 

~~~~~ 
 שא~ו כיון ~ור עליו אבל וכו' החנור אצל בהגה.

גר~

 עליו ליחן דאפי' ~מ~א מלשון ומשמע וקטום.
 שמא גזרינן אש בחוכו יהיה דלבסוף כיון אס~ היסק~ודם
 על להם דיש בזה היחר נוהגין העולם ומיהו ~ב~חלים~יחחה
 נ~ה או' בחו'ש כחב והטעם מ"ג. ס~ק מ"א שי~וכו~מה
 מפסקח דהמעזיבה~שום

 ב~
 ועיין י~"ש. הקדירה ובין האש

 ס"ז או~ל~יל
~ 

~~~~ 
 ~ ח"י או' לעיל עיין וכו' ~לנו דחנורים בהגה.

~~~~~ 
 מצטמק אם ו~יינו צרכו. כל ומבושל בהגה.

 בו שיש חבשיל והואלו ויפ~
 מר~

 ורע מצטמק אם אבל

ל~
 ד סעי' שי~ח סי' כדלקמן להחיר יש חם ~קדירה אין אפי'
 שכחב אומרים יש לפי והיינו ד~ או~~ו"ש

 בה~
 אבל שם

 כיעו"ש לו ורע מ~~מק אם אפי' אסור הש"עלדעח
~ 

~~~~~ 
 להעמיד אפי' פי~ וכו' ה~הג וכן בהגה.

 ודופן מאד לחנורסמוך הקדיר~
 הקדי~

 החנור בדופן נוגע

 ע' סי' יהודה אריה גור בשו~ח ועיין שם. עו''ש להחיר~י~
 כדי התנור אצל שנקרש בחורף זיח שמן ליחן דמוחר ~~כחב

 היה ~עיקרא משום לאכלולהפשירו
 או~

 יעו"ש. אוכל והשחא
 ודוק סק"ז קנ"ח סי~ מ~א ועיין י'ב. או~ ס~ף א"חוהביאו

~ 

~~~
~~~ 

 בחורף דוקא הנז' ההיחר דכל
 בשע~

 הקור
 חולים דהכל מטעם הכי בלאו כוחי ע''י בביח ~ש~ שעושי~

 בביח אש לעשוח אחר באו~ן אבל רמ"ו סס''י כמ~ש הצינהאצל
 לקניס ורא~י גמור איסור ודאי זהו התבשיל שיחחמם~שביל
 לח~ם גדול מוכרח שאינו מי ומ~מ בצונן. אפי' לאוסרואוחו

 שם א"ח ליזהר. יש שכחבו ההיחר באופן ~פי'החבשיל
~ 

~~~~~~~~ 
 כללא האי

 בי~
 המוזכרים ש~יותא הנך דכל

 שאר או קר בח~שיל אבל חם בחבשיל אלא אינו זהבסי'
 משוס אסור איזו שי"ח סי' עייןקרים דברי~

 בישו~
 ~ה ~סי' סוףמ"א יעו~ש~ דאורייתא

~ 
~~

 ה"מ להשהוחו מוחר חי שבשר אעפ"י ~. ~~~'
 ממנה דעחו והסיח ל~חבשל ממהרחשאינה בקדיר~
 טור יחחה. שמא חיישינן ולאל~חר ע~

 ~ ולב~

~~
'~~ 

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

~~~~ 

~ ~ ~  ~צלה א"כ אלא וכו' לחשיכה סמוך ~ניחו אסור~~~ 
 לו ורע ומצטמק צרכו כלמבע"י

 כמ~
 רנ~ג סי~

 בן כמ~ל כשנחבשל ב' בסעי~ דסגי והא בב~י~ וכ~כ א'סעי~
 אבל גחלים ע'ג דהניחו משום החם דוקא היינודרוסאי

 הכ~
 שאינו

 ל~מן ו~מ"ש כמב"ד מהני לא האש אצל אלא ממש גחליםע~ג
 לסברה וה~ד ב~ או' מט"י סק~י. מ"א וכ~כ ה'או'

 ראשונ~

~כחו~

 יש סברח לפי אבל א~ סעי' רנ~ג בסי~ ~ם
 בצל ה'נ לה~הוחו מוחר וכו' כמב~ד שנתבשל דכל שם~כתב אומ~~

 כ~ב~ד שנחבשל כל האששאצל
 מוח~

 האש אצל~ להניחו
 ~ יעו~ש ב~י וכמ~שלחשיכה סמו~

~
'~~ 

~  ~  ~  ~  

~~ 

~~ ~~~ 

 ע~ג היינו גדי בשר א~י~ ומשמע דרוסאי בן מ~כל קודםב'

~
~ ~  

~  ~ ~ ~ ~  ~  ~~~~.~~~ ~~~ 
 להפ~ידו יחחה למה לאכילה שראוי מאחר שור בשר אפי~~רי

~~~~ 

.~ 
~~~ 

~~~~.~~~~ 
 ~אש שאצל דבצלי לחוד לצלי בישול בין אלא האש לאצלהאש ~

 דהיינו הבישול. נגד וחומרא ~ולא בו יש האש עלאו
 ~ולא לגמרי. בחי ואפי~ יחחה שמא ~לכ~ע אסור ~ב''ד~קודם חומ~

 רנ~ג בסי~ ורמב"ם להרי~ף לה~הוחו איסיר ישד~ישול
 א~'~

 כמב"ד נתבשלו לא ואם ל~שיכה סמוך האש ~צל להשהוחםמוחר
 אם הש~ע ל~עח אבלאשור

 ה~
 לא האש ~ג

 י~
 חילוק

 כמ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~~~~ 

~~~~~~
 ~הגהות שלס מ~~י וכ~עיו ראשועליו

 מרדכי~
 דבתנו~ ו~וב~ין מחמי~ין ויש

 האש וע"ג ש~י ~כל בטיט טוח
 הכל מגולהשהוא

 אסו~
 ~~ ל~א~ ועוף גדי ~ין לחלק יש אז בטיט ~וח שאינו אלא מכוסה שפיו ובתנור

 זו. כס~רא נ~וג והכי שנתבארכד~ך
 ~טו~

 ו~מ~~ק וסמ~'ג רש"י בשם וב"י והג"א
 וסה~ת~
~ 

 ~~~~ ~ו~י~
 ~~י~~~~~

 ~ו
 ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~י ~~~~~ ~י~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~

 ~י~~~~ ~~~~~~~
 ~~י ~~~ ~~~ ~~י~

 ~~~י~ ~"~ ~~~~~ ~~~י~~
 ~י~~~

 ~י~~~ ~~~ ~~~~

 ~~י~י~~ ~~ ~"~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ י~~~ ~~~ ~יי~י~~ ~~~~ ~י~~~~ ~~~"~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~י ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~י ~~י~~~~

 אצל הס~ אס א~ל ל~שהותו מותר כ~ב~ד שנתבשלו דכל ב'סעי'
 הוא אסהאש

 שו~ בש~
 כ~צ נתבשל א"כ אלא להשהותם ~סור

 א' סעי' רנ~ג שבסי~ ~אשונה ל~' והיינו למב~ד הגיע לאאפי' מות~ גדי בשר הוא ואם ג' ~ו' ~לעיל כמ~ש לו ו~עומצטמק
 ~~ שו~ בש~ אפי' שס שכתב הי"א לס'אבל

 כמב~ד נתבשל
 לחשיכ~ סמוך האש אצל להש~ותוש~י

 יעו~ש. ג' או' לעיל כמ~ש

כב~
 כסי' לה~ל דנהגו ל''א או~ שם כתבנו

 הי'~~
 וכ~כ יעו~ש.

 ~ ב' או' הסי' בזההר~ז
 ~~~ה~

 דינס שלמיס הס אם אבל וכו' מנותחיס שהס
 כמ~~ש ועזשור כבש~

 לק~~
 או' ה~~ז וכ~כ ט~~ו. או~

 ב~~~
ו~

 שא~ ~~~
 פי אין אפי' ש~י טע~א ומהאי וכו~ יחתה

התנור
 מכוס~

 דאם כלל
 יחת~

 ב~י. הבשר. ~יתחרך
 ~ א' או'עו~ש

 שא~ ~~~~~
 דשריק דכיון וכו' לפתוח בא

 נפי~
 וכי הבליה

 ~יה נשיב ליהפ~ח
 ו~~צט~~ זיק~

 ב~י התנור.
 ~ שםעו~ש

~~
 ~בש~ ויתק~~ ~~~

 לא בקדי~ה הוא דאס משמע וכו'

~~~~'~~ 

~  ~ ~ ~ ~ ~  ~~~'~~~~~~.~ 
 דזהו כתב ט' או~ שהתו"ש ~לאב~י.

 דוקא~
 ורי''ו הרא~'ש לשיטת

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

~~~ 
~~~~~~ 

 מלתא הך הרמב~ס השמיט ו~כן נכונה אינה גי~סא הך א~כחי~וך~

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~  ~~~~~~ ~~~ 
 או' תו~ש סק~ד. מ~א זו. בפלוגתא נ~י תליא בקדי~ה הגדיואס
 למב''ד הגיע אפי' א~ ל~ב~א ו~"ל~~

 אסו~
 אלא ~~שהותו

 ולסב~ת לו ו~ע מצטמקא~כ
 שרי למב"ד הגיע א~ שני~

וכמ~ש
 י~ו~ש~ ה' א~ לעי~

~~~~~~~~ 
 שחלל ב~~ה.

 הג~
 א~רא ביה שלטא דלא וכ~~ שלס

 דצלעותי~ האיכולי
 ד~מ ~גמ~ר. עליה~ מ~נות

 ת~שאו~א'
 או'ו'~

~~~~~~~~ 
 מחמירין ~שבהגה.

 וכ~
 טוח דל~~ין ואע~ג

 .מח~יר. הוא ביה י~~ן ק דאנן בצלי מ~מ ~ולאיש ב~~~
~תיב

 ו~~~ש ח~~
 מ~

 שמ~שב
 ה~~"~ קושי~~

 והביאו ב~~ק"א.

 א~א~~~~חב~ר
 ~~י~~

 שאינו כיון בקדירה אפי~ ש~י. הכל בטיט טוח בהג~~
 ואפי' ~ק~ה. מ~א הוא. סתוס שהרי לחתותמוכן

 ז' או' ~~ש וסיעתו~ רש''י דעת והוא ב' או' א.~ ~צת.נתבשל
 בקדיר~ מהני לא הש~ע לדעתאבל

 או~ ל~ל כמ~'ש בטיט טוח
 ~ יעו~שח~

 ~~יד~
 ~וא אפי' מש~ע וכו' מגולה ~~וא בהגה.

 שאינוכל בתנו~
 מכ~~

 א~~ מסברא ול~פוקי אסור כלל
שסוב~ת

 א~~ שרי כמב"ד כשנצלה ומי~ו שרי. גדי שבש~
 ו~~י~ו ב~דירה~ רנ~ג ברס~ילהאוס~ין

 לס~ דאף במאו~ משמ~
 חוששין ו~יו ~טניס שהיו שלהס ב~נוריס דוקאשנייה

 להאוסריס כמב"ד לצלי היתר אין שלנו ב~נו~ים אבליתח~ך שמ~
 ~וכתב ח~ או' תו"ש ג' או' א~~ סק~ו. מ~א רנ''ג. בסי~בקדירה

 לסמוך דיש ואפשר הא"רשס
 בז~

 ~ המתי~ין על

 ~~~ו~
 בין לחלק יש אז וכו' ~וסה ש~יו ובתנור ב~גה.
 ושא~ ועוףגדי

 שהס יעוף דבגדי היינו וכו' בשר
 יגלה ש~~א למיחש ליכא אז ל~ם קשה ~הרוח~~נותחיס

 ב~די ואפי' בשר בשאר ~בל טוח שאינו אע~~י בגחליסויחתה התני~
 מזיק הרוח אין שלי~~יס כשהסועוף

 לה~
 ואסור

טוח שאי~ בחנו~
 בטי~

 מכוסה שהוא אע~~י
 ד~יי~ינ~

 ויח~ה יגלהו ~~א
 ~ לבושבגחליס~

~~~
 ל~א~ ועוף גדי בין ~חלק יש אז ~~~

 ~מיהו וכו~ בשר
 שאינו אף מכוסה בתנור ושהה שכח או עבר~אם

טוח
 בטי~

 לכתחל~ מתי~ין דיש מאחר מותר
 וה''ה

 לכ~
 כיוצא

 כ~ה או' ל~מן ועיין ד' או~ א~ר ו~אח~וניס. ב~חבזה.
~ 

~ו~~

 א~א צולה ~ינו וא~~י וכו' בש~ צולין אין ~'~ ~~~'
לצורך

 מח~
 ~ ב"י לח~ויי. אתי בלילה לאכול שראוי מאחר

 בש~ צולין אין ~~~י~~
 דבצל ואע~'ג וכו~ בצל

 ראויי~
 לאכול

 דמיא~ חי ו~בשר חיה לאוכלה טובה איננהחי
 מ"א וכ''כלב~.

 וה"ה ה' או' ר"ז ט' או' א''ר י~ג~ ס~~
 ר''ז שם. א"ר שם. מ"א דא~ור. חי לאכלו טוב שאין דברלכל

~~.~~ ~~ 
~~~ ~ 

 י~ח דהיאךמ~ש
 הבש~

 הגחליס מעל
 בשב~

 ~~אולי
 סק"ז. מ~אשיכ~. ~~ ~ממתין דאה"נ צ~ל ולה~מ~"ם מרדכי~ ~דיי~. נכבולא

 לדע~ וא~~
 ה~ב''ס כדעת שהוא הש~ע

 שלא להמתין צ~יך ה' או' לעיל כמ~ש ממש הגחליס עלדס"ל
יקח

 הבש~
 שיניח או הגחליס שיכבו עד ב~~ת האש מעל

 על השפוד ראש ויניח בשפוד הבשר ויתחוב הגחליס עלדבר איז~
 שיוכל כדי בגחליס ממש הבשר יגע שלא באופן דבראותו

להסי~
 א' ס~~"י רנ~ג סי' לעיל ועיין הגח~~י~~ שיכבו קודס אותו

שס ~

 ~~~ ~.י~
~~~~~~ 

 ~ ו~~~~~~~~~

 ~~~~~ה~~~
~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

 ~~'~~י

~~~ו
~~~ ~~~~~ 

~~~~
~~~~~~~ 

~~~ 
~~~~ 

~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ י~י~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~''~ ~~"~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

 כ~ח או' רנ~ג סי' לעיל עיין וכו' ד~וסאי בן כמאכל ~~~~~
 יעו"ש. בזה שכתבנומה

~~~
 מנותח הוא אפי~ דהיינו וכו' גדי בשר הוא אפי' ~~~

 שאני הגחלים ע"ג הכא א' סעי' לעילדמקלינן
 שמא דחיישינן הטע~כדמפ~

 ~ יחת~
 הוא אפי' ~~~~~~

 ב"י להרב אסור שריק ואפ~' וכו' גדי בש~
 ~דס"ל א'בסעי'

 כיו~
 שיפתח אף הגחל~ם על במונח

 לא~~תנו~
 וית~שה. יצטנן

 דג~מ~

 בשריק שרי שם לרמ~א משא''כ
 ~ י~ד או' תו"ש סק''ח.מ~א

~~~
 לעיל כמ"ש ש~י לכ"ע וזהו וכו' כמב"ד כשנצלה אבל ~~~

 ~ יעו~ש א~או'

~~~
 הגחלים על מונח כשאינו אבל להפסידו~ יחתה למה ~~~

 מפסידו ~ינו דהרי ב~י להרב כמב''ד מהני לא~מש
 דוקא והיינו סק"י. מ"א א' סעי' וכמ~ש~חיתוי

 לבש~
 לא שור

 כמב~ד אפי' מנותח גדי לבשר אבל האש שאצל לצלי כמב~דמהני
 לדעת אבל הש"ע לדעת דו~א והיינו ב''י. להרבא~צ

 הטו~
 אין

 בשר ובין שור בשר ובין האש לאצל ~גח~ם ע''ג בין בצליחילוק
 להשהותו מותר כמב~ד שנתבשל ~כלגדי

 כמ~~
 ה' או' לעיל

 יעו''ש~

~~~
 אם ~~ ~~~'

 עב~
 שהוא האש ע~ג כשנתן ודוקא וכו~ ושכח

 בשר אפי~ מכוסה התנור לתוך כשנתן אבלמגולה
 י~~א ס''ק מ''א ב"ח. לכתחלה. מתירין דיש מאחר בדיעבד שרי~ז

 ט"ז או' ל~יל ועיין ג~. או~ ר"ז ט~ז~ או'תו"ש
~ 

~~~
 שיעשו. בכדי מו~ש עד לאחרים בין לו בין אסו~. ~~~

 או' רנ"ג סי' לעיל ועיין שם.~~ז
 ך~~

~~~
 אבל וכו' ~ים שנאכלין ~ ~~~~

~ 
 חיים נ~לין אינם

 ואינו כבשרדינם
 מות~

 הגח~ים על להשהותם
 יעו"ש ח~י או~ לעיל כמ~ש כמב"ד מבע"י נתבשלו א"כאלא

~~~
~~~ 

 לגחלים סמוך פי' וכו' הקדירה סביב ליתנם מותר
 ב"י הרב כמ~ש וס'עתו להרי''פ אסור כן לאדאם

 וכתב י''ב. ס~ק א מ רנ~ז. וס~''י רנ~ג~~י'
 המחה~~

 דסמוך
 דעת לפי ור~ל יעו''ש~ ממש הגחלים ע~ג אלא דוקא לאלגחלים
 ב~יה~ב

 ~מחל~
 אינו האש דאצל הגחלים לע"ג האש אצל בין

 וע~ג לו ורע ומצטמק כ~צ בנתבשל כ~א~מתי~
 כשנתבשל די הגחלי~

כ~ב"ד
 כמ"~

 ~יים שנאכלין בפירות הכא א~כ י~ו~ש. ה~ או~ לעיל
 ע''ג מונחים צ~ל א~כ שא~~ז באו' כמב"ד שנתבשל כמושדינם
 בצל או חיים נאכלים שאינם פירות אמנם ממש.הגחלים

 הם אם ~ז כבשר~דינם וביצ~
 מונחי~

 להם די אז ממש הגח~ים ע'ג
 הגחלים ע~ג אינם ואם ב' סעי' כמ"ש כמב~ד מבע~~יכשנתבשלו

 אם וה''ה לו ורע ומצטמק כ~צ מבושלים צ'ל האש אצל אלאממש

ה~
 דב~דירה לקדירה צלי בין הוא דהחילוק ~לא ב~דירה מבושלים

 מה וע''כ בצלי משא'כ לגמרי ח~ כשהוא לחשיכה סמוך להניחיכול
שנו~גין

 לית~
 נאכלים שאינם פירות או חיים ביצים לחשיכה ס~וך

 ע~גחיים
 הקדי~

 אבנים ע"ג או
 שסבי~

 כיון ש~ד לקדירה
 ממש הגחלים ע"ג ואינם מפס~תשהקדירה

 ול~
 וליכא האש אצל

 ב~דירה ומבושל ~אש שאצל ~לצלי ~כ~בנו זה ומיהו לחתוי.למי~ש
 ולםברה הש''ע לד~ת דוקא זהו לו ורע ומצטמק כ~~צ שי~שלצריך

 לסברה אבל רנ"ג שבסי'א'
 כמב"ד. כשנתב~ל די שניי~

 ועוד יעו"ש. שנייה כסברה להקל דנהגו ה' או' ולעיל ~םכתבנו וכב~
 ודוק י''ב או' ~נ"ג סי' לעילעיין

~ 

~~
 שלברזל כ~א על יושבת שהקדי~ה וכגון וכו' הקדירה סביב
 סע~~ רנ"ב סי' כמ~ש ב~חלים נוגעת ואינה אבנים ע''גאו

 אשר א' לסברה לו ורע ומצטמק כ~צ נתבשל שבה והתבשילא'
 ~ כיעו"ש כמב~ד כש~~בשל די שנייה ולסברהשם

~~~
 חשיב חיין שנאכלין דכיון וכו' אפשר שאי אעפ~י ~~~

 בצל לבשר דמי ולא רנ"ז. סי' טורכמב"ד.
 ובצל לגוממה ד~ך אין דביצה מבע''י שיצולו כדי אלאדאסרינן וביצ~

 כמו חי לאוכלו טוב אין מ~מ חי אותו אוכלים שלפעמיםאעפ~~י
 ועיין ט' או' א~ר י~'ג. או' הסי' בזה מ~א שם. ב"יתפוחים~

 ח' או~לעיל
~ 

~~
 אפש~ שאי אעפ~י ~~~

 דיש י~'ז~ או~ התו"ש כתב וכו'
 גוים לבשולי זה דיןלדמות

 דאזלינ~
 ~ובא בתר

 אחר מקום דאנשי אף חי אותו אוכלים העולם רוב דאםדעלמא
 רובא ואם חיתוי גזירת עלייהו חל לא חי כשהוא אותו אוכליסאין

 אוכלין אחר מקום שאנשי אף חי כשהוא אותו אוכלין איןדעלמא
 במקום אם מיהו חיתוי. גזירת חל עליהם גם חי כשהואאותו
 אחד ומקום אותו אוכליןאחד

 אי~
 ב~ירא ולא אותו אוכלים

 ומקום מקום כל בזה אזלינן דעלמא רובא הויין מנייהו הימלתא
 רו~ח ד~ או' ער~ה יעו"ש. ב' או' מחב''ר והביאו יעו~~. מנהגולפי

~ 

~~~
 סעי~ שי''ח םי' עיין וכו' א~שר שאי א~פ~י ~~~

 בס"ד לשם ובדברינובה~ה י~~
~ 

~~~
 בשבת לה~חם שאסור וכ~ש וכו' ש~מהר מפני ~~~

 י"ד. ס'ק מ"א שהוסק~ קודם ואפי' לתנורסמוך
 תו"~ י"א~ או'א~ר

 עכו~ם ע~י ואף ד'~ או~ ר~~ז י"~. או'
 י''ד. או' א~אאסור.

 ועיי~
 בהגה ה' סעי~ רנ"ג םי'

~ 

~~~
 לתנור וכו~ לתנור פת ~'~ ~~~~

 שהי~
 אעפ~י בימיהם

 ו~~ום גרוףשהוא
 ולתנו~

 ו~~~ם~ גרוף שאינו~ שלנו
 ~ ודוק א~ או' לשם ובדברינו א' סעי' רנ''ג סי' ועיין ו' או'ר~ז

~~~
~~~ 

 שיקרמו בכדי שנתנה דכל וכו~ שי~רמו ~י אלא
 משום יחתה שמא ~יישינן לאפניה

 דמפסי~
 ~יה.

 ב"י ומביאו פ"גה~מב'ם
~ 

~~~~~~ 
 וכו' שי~רמו כדי אלא

 ונר~
 כן ~מר שלא בעיני

 מועטת פת באופה אלא~
 לצור~

 באופה אבל השבת
 אח~ בתנור להניחו אסור חול לצורך מרובהפת

 ואם חשיכה
 בלבד. סעודות ג' ממנו מציל בתנורשכחו

 ~יא'~~
 בשה~'ג ד ~ב

פ"~
 דשבת.

 כנה~~

~~~
 דכל סי' ש~וא ~ו' שיקרמו כדי ~~~

 העוג~
 נאפה

 בקרימת סגי לא עבה ~פת וא"כב''ח. כמב~
 פ~י~

 א~א
 כמב'ד ה~ת ~ובי כל ~נתבשל לשערצריך

~ 

~~~
~~~ 

 וכו' בתנור המדובקים פניו
 דדעתי בב~י מש~~

~~~

.~~~~ ~~~ 
 כבר סגי~מת~~~ ~~~ ~~~~~ ~~

 ה~~
 וכ'~כ ~ו~ש. כ''א או' ה~ו~ש עליו

לה~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~  ~פי' ~י~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~י~ 
 שיעל~

 הלתם פני על
~~ום

 וקליפ~
 מתמת

 ~י~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~י~ האש~
 ~הגה"מ פנים קרימת קרוי נמשכין התוטין ואין שפו~סה וכל הגה ~~~. ~~~~~~~י~

 פ~'ג~
 או ופשטיד''א

 למע~ה פניה שיק~מו צריךפלאדי~ן
 ולמט~

 והגהות סמ~ג בשם ~ב~י דרוסאי ~ן כמאכל שבתוכה מה וית~~ל

 ~~~~ ~~~ ~~~~מיימוני~
~~~~ 

 ~"~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~ 

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

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

~~~ ~~~~~~ 
 ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~י~ ~~~~י~~~~~~
 ת~גום ובמ~רה ברתת ~פי' ~~~~~ ~~~~

 מרד~
 פאל''ה

 י~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~לע''~~
 ~~י~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ י~~~ ~~~~~י ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~י~~י ~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~~~ ~~~ ~~~~י~~

הג~
 הא~ר מיהו י~ו~ש~ קצת ליישב כתב שאת"כ אלא המתה''שלהשיג
 בין שהקרים צד ד~י~ה הא~רונים וכל מיו~~ט ד~ת כתב י~באו'

שכנ~
 בין ~אש

 המדוב~
 דאין כ~ב הב~ת אבל מותר. בתנור

 שי~רמו וצריךלהקל
 יעו'ש. בתנור ~דובקים שאי~ן פניה ~~

 דתררה בא~ת וכ~כ פנים. ב' שיקרמו דבעינן ~י"ו הסמ"גוכ~פ
 נותניםאין

 א~
 פניה שי~רמו כדי

 ~ליו~
 וכ~כ יעו~ש. ותתתון

הרו~~
 ו~ב~ד ל'ת~ סי'

 הער"~
 הטור דעת וכ"נ וכתב ה' או~

 וכ~~פ יעו"ש. א כמודלא
 הר"~

 אם דבדיעבד שכתב אלא ו~ או'
 פת ונתןעבר

 לחנו~
 ולא גתלים ע~ג חררה לתשיכה~ו סמוך

 אתד צד אלאקרם
 לאכ~ מות~

 ~ יעו"ש בשבת
~~~~~~~~ 

 דבכל
~~ 

 אפי~
 נתנ~

 תי
 סמ~

 אסור לתשיכה
 ~ה. רס~~י ש כמ להתבשלדממהר

 או ועו~ה רנ'ג. סי' כמ"ש שרי הכל וקטומה גרו~הד~כירה ופשו~
 בצק~יני

 שאופי~
 מ~א ממולאין. שאינן ובלבד כפת דינן ב~דרה

 ר"~ ט~~~ס~ק
 שיתבשל צריך המילוי גם ממולאין דאי שם.
 ~ מתה~ש רמ~א. כמ~שכמב''ד

~~~~~~ 
 ~ניו שיקרום צריך פלאדי~ן ~ש~י~"א בהגה.
 אתד מצד סגי דבפת והא וכו' ולמטהלמעלה

וה~ש~יד'~
 משום צדדין משני

 דפש~יד~~
 המ~לייתא דה~י אתד גוש אינו התתתון ותלקה~שטיד~א ~מן העליון תלק

 ~רימת צריך אתד וכל עוגות כשני והוי ביניהם מפרידשבתוכה
פנים

 ו~~~
 ש~עלה העליון אתלק קאי ולמ~ה למעלה רמ"א

 התת~ון והתלק המולייתאמן
 שתת~

 ~''מ. פשוט. ו~ה המולייתא
 ~ י~ג או' משה תמד ב~'וכ~כ

~~~~~ 
 ויתבשל בהגה.

 מ~
 שכתובה

 כמב~~
 א~'ל הרב

 סי' לעיללשטתו
 רנ~~

 כסברה דנוהגין א' ם~י'
 דו~א בעינן ראשונה לסברא אמנםאתרונה

 ~צטמ~
 לו~ ורע

עו~'~
 ור"ל ק~ל דהכי וכתב כ"ב. או' התו"ש וכ~כ ב' ~ו~

 ל~א או~ לשם בדברינו ועיין את~ונה.כסברה
~ 

~~~
 במ~יד אם ~~~

 לו בין שיע~ו. בכדי ~~ש עד אםו~
לאתרים.

 ר~~
 כ' או' רנ~ג סי~ ועיין ו' או

 לעולם לו ~~סור ד~ל ~י~ח ברס~י ~שבת למבשל דמיולא
 הת~~שאני

 כ~ג או~ תו'~ש לבוש. דאורייתא. איסור ~ דהוא
~ 

~~~~~~ 
 ואע"ג וכו~ בשוגג ואם

 ד~עסס'ו~
 ותרמוסין

 בשוגג דאפי'משמע
 אסירי~

 מ~ש עד
 הכ~

 מש~ם
כ~ו~

 משמע וא~כ ב'י~ בש~ג~ ~עודות ג~ ל~בי ~~ו לא שבת
 רדייה~ די~ ב~~ שאי~ בפורנ'י ~~~ל שלנו בתנוריןדא~י~

אסור
 יות~

 משמע ובב~~ת ~עודות. ~~ג'
 דבתנורי~

שרי שלנו
 וכ~כ י~~. ס"ק מ''א להתמיר~ ול~נ ~עודות מג~יותר

 שרוצה ואף תול לצורך אסור בעלמא טלטול ואפי~ כ~~ד.או' התו"~
 ואין סעודות בג' לו דדי כיון ג~רינן מ''מ ב~בת מהםלא~ול

 שם תו''ש שבת. צורך כ~כבו
~ 

~~~~~~ 
 פת תתיכת לו יש ואם וכו' יאכל מה לו אין אם

 לאכול לו אסור סעודות לג' מספ~תגדולה
 שלמים משנה לתם על לברך כדי באיסור שנאפית ~ומפת בשב~

 ~ו. פת בלא לקיים יכול בשבת ס~ודות ג' מצות שעיקרכיון

ר''~
 ת' או'

~ 

~~~
 מות~ ~~~

 וכן וכו' סעו~ת ג~ מ~ון ממנו לרדות לי
 לאפות לעכו~ם לומרמותר

 סמ~
 אפ'~ לתשיכה

 דאינו כיון במ~יד א~ור דלישראל דאע''ג פנים מקרימת~פתות
 ש~ת דהוי שרי לעכו~~ם בגתליס יתתה שמא ג~'רה שבותאלא
 לו לומר ומותר רבנן ג~רו לא מצוה ובמ~וםדשבות

 מג' ביותר אבל ~עודות ג' מ~ון לצורך וה~ד מה~ט כדרכונמי לרדו~
 ל~ו"ם הפת מבע"י הישראל לו מביא אם וכן אסו~.ס~ודות

וה~כו~~
 עד בתנור ~ותנו ואינו להכעיס מ~כוין או מתעצל

שתשיכה
 כלום לו אומר הי~ראל ד~ין כיון דמותר ודאי נרא~

 אם ומיהו דמים לו דקצץ כיון עביד דנפשיה אדעתאועכו"ם
 מרה~י מוציא משום אסור לביתו מהתנור מוליכו עצמוהי~ראל
 כ~ת~ סי' יהודה בית כמנהג. עכו~~ם נער ע''י לא אםלכרמלית

 שע~ת ד' או'ברכ~י
~ 

~~~~~~~ 
 לומר דאסור ~אע'ג ה~"י עו"ש

 אם מ''מ סעודות מג' יו~ר לאפותלתשיכה ~מ~ לעכו~~
 ה~ת לאסור כ~כ מתמרינן לא לו ואמרעבר

 א~
 כיון בדי~בד

 שבות~הוא
 דשבו~

 ~~ או' הער~ה וכ"כ יעו~ש.
~ 

~~
 ג~ מ~ון נמי היינו וכו~ הוא שבת וצורך ~~~

 והה'מ בשינוי א~י' אסור ~עודות מג' יותראבל סעודו~
 בהדביקמ~יל

 בהית~
 ס~ודות ~מג~ יותר א~י' בשינוי לרדות

 רוצ~ א~והיינו
 כ~~ה או~ תו~ש ב~~ת. מ~ן לאכול

~ 

~~~
~~~ 

 בשינוי. אפי'
 מ~ו~

 ~א היא. שב~ת דרד'ה

~~~~~ 
 ~~ ~ל בהג~.

 טית הוא
 ב~י~

 וכו'
 ד~~

 לא
שייך

 למ~~~
 שמא

 יתת~
 לםתור ד~ו~ת

 תו~~ התנור~פי ש~ הטיח~
 א~ו~ ב~י לה~ב מיהו כ"~. או'

א~ סע~~ כמ~~ש
 ל~ דהכ~

 ש~. תו''ש י''~. ס~ק מ~א שית~~~. ש''ך
~ס' מיה~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~

 ~~ו~' ~~י~
 ~וכלהגה

 ז~
 בטיט טוח שאינו בתנור

 ~הג"א~
 לצורך אופה שאינו או בטיט טוח הוא אם אבל

 ~לא ~מותר לאפותו ז~ן לו~יש למ''~ ר~ ~ב~
 גזרינ~

 ~בל יחתה ש~~א בכה"ג
 ~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~ו~

 ~ו~~~~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ו~

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~
 ~ו

~~~~ 

 או~ משה ~מדבס'
 י"~

 הרב דגם ואפשר מוכרח זה ~אין כתב
 ~ יעו"ש בפת מו~הב"י

~~~~~ 
 רק בהגה.

 ל~~ו~~
 לו שיש פי' וכו'

 מזו~
 סעו~ות ג~

 שרי. ולכן למו~ש רק בשבת לרדותו אסורוא''כ
 היכי כי למו~ש או~ה שהוא אעפ~י אסור שלנו בתנוריםוא~כ

 בכלדאסרינן
 ה~שילי~

 למו~'ש או ל~בת רוצים בין ~~חלקין ולא

דגזרינ~
 סק~כ. מ"א בפת. ה ה~ ויחתה בשבת ל~וכלה ימלך שמא

 ~ י~א או~ ר~ז כ"ח. או~~ו~ש
 ~~ן~

 לו ~יש ב~גה.
 זמ~

 נתנו לא אפי' פי~ וכו' ~~ו~ר לאפותו
 ב' או' עו'~ש מבע"י. פניה שיקר~~וכ~י

~ 

~~~~ ~  
 לו ~יש בהגה.

 ז~~
 לכתחלה ~ו~אי ול~נ וכו~ לאפותו

 כ"ג או~ פת~ע א~ז. ~~ו"ש. לצורך ליתןא~ור
~ 

~ן~
'~~~ 

 אפי' בשבת נתנו וא~ ~
 במזי~

 א~~ינא ~הוה וכו'
דבמזי~

 ~שרי קמ"ל וימות לרשע ~הלעיטהו אסור
 אבל כ'~ט~ או' תו~ש םקילה. אי~ור לי~י לבא שלאכדי

 ~הא טפי רבותא הוי ~שו~ג כתבפ~ט ~מ"~~
 כיו~

 ליכא א~כ שנזכר
 לר~ו~ ש~י ואפ~ה שג~ה וסופן תחלתן שיהא ~~עינן חטאתחיוב
קו~~

 שם תו~ש כ~א. ~~ק מ~~א יעו~ש. חטאת. איסור לידי שיבא
~ 

~ן~
 וכו' לר~ות לו מותר ~~~

 מש~~~
 ומ"מ כ~רכו. אפי'

 שם. מ''א פ~ה. מ~~מ יעש~. בשינוי לעשות אפשראם
 קרימת כ~י להש~ות עי"ז יצטרך לא ~ם והיינו י~ב. או'ר"ז

 מ או~ מ"ב ויתחייב.פנים

~~~
 ב~~ר~ה לר~ות התירו לו ו~וקא וכו' לר~ות לו מותר ~~~

 חמור איסור לי~י יבא שלא ~רבנן א~סורולעבור
 לו אומרים ~אין אסורים ~ריםאבל

 איסו~ שיעש~ ל~~~
 קל

 כיון חמור איסור חבירו יעשה שלאכ~י
 נעש~ שאי~

 וגם י~ו על
חבירו

 הי~
 פת ש~~ביק הכא כ~ון ~ושע

 במזי~
 ב'ח. בשבת

 וא~י' שם. ~''ז ש~.מ~א
 ~וג~

 ~שיע~ מ~~י פשע ~לא
 דהיה

 כ~א. או' א~א להזה~~לו
 ועיי~

 סעי' ש~ו סי' לקמן
 לשםוב~ברינו י"~

 ~ בם~~~

 ~~~~~ן~
 שלנו בתנורים נראה ~לכאורה י''ז או~ א"ר

 רי~ויא~סור שאי~
 מות~

 בראב~ן מצאתי אך לאחר גם
 משום לטל~ל ראוי ואינו הוא ~בצק ~~שום ~א'סור ~פי' שמ~וסי'
 והביאו יעו~ש. לאחר אסור שלנו בתנורים ~ה''ה ו~אי וא"כמקצה
 או~התו"ש

 כ~~
 ולפ~~ז וכתב

 א~
 להז~ירו צריכים לר~ות ש~תירו

 איסו~ ~תקן לכלבים להאכילם ~עתושיהא
 מסת~מת אבל מ~קצה

 אבל אפייה לענין וכ~ז יעו"ש. הכי מש~ע לא והפו' הש"סל~ון
 בישוללענין

 פשו~
 ~אם הוא

 והנ~ח עבר או שכח אח~
סמוך ק~יר~

 להא~
 גם צריך

 אח~
 לידי חבי~ו יבוא שלא כ~י לסלקו

 מצוה כאן יש ו~~~ילא כלל אישור כאן אין הק~ירה ~בסילוקאיסור
 מ' ~ו' מ~'ב מאיסורא.לא~רושי

~ 

ו~~
~~~ 

 שיא~~קו~ם
 או~ התו~ש כתב וכו'

~ 
 ~לפי

 לעילשנתבאר מ~
 דל~ע~

 קו~ם אפייה מקרי ה~ור
~~ימת

 פני~
 א~כ בו~ול בשליש ~היינו

 ל~~~
 נתנו ~~ם לימר יש

 למו"ש םמוךב~בת
 באו~~

 חשיכה קודם ל~~יע ש'וכל
 ע~

 של~ש

 שלא בשבת לרדות ~~ותר ג'כ בשבת ~ניה שיקרמו שהות איןאפי'
 ~ק'~ל ואף סקילה איסור לי~ילבא

 כהרמב~~
 כמב~ד ~שיעורא

הוא
 בישולו חצי ע~

 כ~~"~
 הכא אבל ~שבת חו~~רא היינו ב' ~עי

 ק~ל ~דילמא א~א למימרמס~ברא
 להתיר ~וראוי כהטו~

 ~ יעו~'ש סקילה מאיסורלהצילו ל~

~~~
 פת ה~ביק ~אם נראה סקילה. איסור ~~~

 בה~ש קו~ם שיא~ה שהות יש וע~יין ~בתתוספת בזמ~ בחנו~
 עשה אלא בו שאין כיון לר~ות התירו לאבכה''ג

 לחו~
 סי' כמ'ש

 אם. ~~וקא כתב כ~א או~ והא~~א יעו"ש. ל~~א או' חו"שר~~~א.
 לר~ותה מ~יר~ן אין וחטאת ~קילה ~לית בה"ש הא בשבתה~ביק

 כולו מ~~ש בה~~ש יתבשלאם
 כמב~~

 ~ יעו"ש

~~~
 ומיירי וכו' שלנו בחנורים ~. ~~~'

 שנת~
 לתנור הפת

 ור~~ל ~י"ו. משום ב"י היום~ ~ליו וק~ש~~בע"י
 וכמ~ש בה~ש קו~ם פניו שיקרמו בכ~י בבע"י לתנור הפתשנתן
 או' ~ו~ש י~ח. או' א~ר כ"ג ס~ק מ"א וכ"כ יעו''ש. ה'סעי~

 כ~ג או~ א~אל"ב.
~ 

~~~
~~~~~~ 

 י~~~ ציא לה מותר
 מג'

 וכ~ ~~עו~ו~
 ג~ע ~לא

 מ"א רי~ו בשם ב~ שט~נהבגחלים~שר~מחררה
 ומ~מעשם.

 ~טל אפ"ה שבת ל~רך ~א~~ אע~"י ~חרר~
 מע~

גחלי~
 שם א"א בשבת. ~ימנה לאכול כ~י בשבת

~ 

~~
 להו~א מ~~ר ~~~~~.

 ~ת~
 ~וקא ונראה וכו' ~~עו~וות ~~ג'

 אבל בשבת ~~~~נו לאכולכשרוצה
 א~~ו~

 לצור~~ לר~ות
 ה' בהגמ~נ כמ~ש אסור בעלמא טלטול ~אפ~~ול

 פ~~
 ~אסור

להביא
 י~

 ~חה שם הא~ר אבל שם. מ~א מו~ש. ל~רך בשבת

~בר~
 וכחב

 ~הכ~
 שלא פסי~א משום שרי

 יפס~
 בשה~חו הלחם

ע~
 של~ בס~ ב~~קה כמו מו~ש

 משום אלא אסור ~א~ו
 שמ~

יכב~
 עמו וה~ין יעו~ש.

 בז~
 פסי~ה שאין במקום מיהו

 בעלמא מטלטול ~~רע ~לא~מ"א ~~~ ה~י~
 ~אשו~

 ~ ש~~ ת~ש חול. לצורך

~~~~~~~~~~~~ 
 ~ח~ב סע~ות ג' מ~ן התירו בפת ~~וקא
 ~חן א~ תבש~ין שאר אבל פת לאכולבשבת

 בשוגג אפי'באיסיר
 אםו~

 רנ~~ רס"י כמ~ש מו"ש עד
 ומיהו

 אי~א~
 שרי ~אכל מה כלל לו

 כי~
 ~אסו~

 לה~~~ות
 ר~~ח. סי'כמ~ש בשב~

 אסור ~~עו~ות ג' מ~ן אחת ~ת לו יש וא~~
 לכל ~צריך ואע~ג~הציל

 ככ~ ~~עו~~
 שלם

 משנ~ ולח~
 מ~מ

 חוב~אינ~
 ס~ וע~ן שם. תו~ש שם~ א"ר שם. ~~~א כ"כ.

 ~ א~ סעי'של~~
~~~

 ב~חת יו~א לא ומ~מ ~~~~~~
 ג' ל~~ך ואפ~ וכ~

ס~
 א~ עו"ש ב~י. אסור. ~ות

 ~ע"י ונראה ~'
 ~ ש~יעכו"ם

~~~
 עסס~ת ק~ירה א~ם ימלא לא ~'. ~~~~~'

 ~ב~'ואע"ג וכ~ ותורמסי~
 צ~~ אי~

 ~~ו~מ~ין איתא
 פעמים ז'לבשלו צריכ~

 כ~~~ה בקי~ח לאכול שרא~ ע~
 כת~

 הב~ח
 בפעם אותו ~מבשל מ~רי~~כא

 ה~
 ~ב. בישול ~~צ ~כך

 א~תו לש~וות המנהג ~~כשיו מיהו ל"ג~או~ תו~~
 ~~~ במי~

 שיתמתק

 ש~ק~וא~
 שז~ וא~ש~ א' פעם רק אותו

 ה~~ב~ם ~עם ג"כ
שהוא



~ ~ ~ ~

~~~ו~
~~~~~~ ~"~~ 

~~~~~~

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

 מיני ~פי' ~~~י~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~

קטניו~
 ולא בא"י הג~לות

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ בבבל~
~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~~י

 ~~~~י ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~~~~~
~~ ~~ ~~ 

 ~י
 ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~י~~ ~~ ~~~~~~~~~
 שאינן הג~ ~~~~~. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

 גרופי~
 וקטו~~ים

 וא~ש~
 ו~~גיל~ ~ב~י לח~ות

 פ''ג~
~~~~~~~ 

~~ 
 ~~ ~~~'~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~

 ~~י~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ו~~ ~~~~~ ~~י
~~~~~ 

 ~~~~ ו~~~
~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

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

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~ ~~~~~~~
 ~~ ו~ו ~~~~.

~~'~'~~ 

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

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~ 
~ו~~

 אותם שרו שכבר כגון דמיירי ~ש~ע כאן המובא דיןשהוא
ב~~ים

 וא''~
 ~ אחת פעם בבי~ול להם די

~~~
 סי' כ~~~~ש וקטום גרוף אפי' התנו~. לתוך ויתן ~~~

 ~~~א ה' סעי' כמ~~ש ל~מ~א ש~י בטיט פיו בטוח ומיהורנ"ג
 ~ית משום ג~וף אינו ~ אפי' והיינו ל''ד. או' תו"ש כ"ד~ס"ק

 ~ מחה~'ש הי~ירא.ליה

~~~~~ 
 אם בכופח ומי~ו וכו' ג~ו~~ן כ~אינן הג~.

 ב~ינן לא בקש הוסק ואם גריפה ~~ני לאבעצים הו~~
 אכי~ה קאי ו~מ~א~ריפה

 לחו~
 אכי~ות דקאי ~בים לשון ונקט

 ל~~ או' תו~ש כ"ה. ס~ק מ''אדעלמא.
'~ 

~~ו~ ~  

 דדינם דידן בתנור ו~~ה וכו~ ~~ו~ין כשאינן בהגה.
 ועיין האח~ונים. כ''כ וקטום~ בגרוף שר~ככירה

 ח''י~ או' ~~נ'~ג סי'לעיל

~~~

 מז~ד~ אטו ~וגג ד~נשו ~ו~ אסו~ין בשו~ג אפי' ~~.
 ל~'ו או' תו''שב~י~

~ 

~~~
 נתבשלו לא אם היינו וכו' אסו~ין ב~וגג אפי' ~~~

 סברה ל~י והיינו י"ג. או' ר~ז מבע"י.כמב~ד
 א' סעי' רנ''ג שבסישנייה

 אב~
 ש~~בשל עד ראשונה לסב~ה

 ש~ כתבנו כבר ומיהו לו ורע ומצטמק צרכוכל
 ד~~נהג

 ~ יעו"ש שניי~כסברה

~~~~~~ 
 סס"י ח''א בפ~~~א

 שי~ פ~
 שנוחנים

 הסי~
 של

 תחתיו ונו~נין הב~זל כלי על לחשיכה סמוךט''~ע
 חריףמשקה

 ~קו~י~
 פ~ילה בו ונוחנ~ן ש~י~טו~ס

 ודול~
 כל

 ה~דירה עכו~'ם ~''י לו~חים השבת וביום למח~חו עדהלילה
 האשמעל

 וז~
 איסור

 גמו~
 ~וא

 ככיר~
 ג~וף שאינו וכופח

 וכו' ימלא ~לא להא ודמיו~טום
 ואי~~

 חיחו~ שי~ך דלא לו~~ר
שאין

 כא~
 מ~קה ~לא גחלים

 ~~ו~

 בחוך דכשמ~~~ס~ן חז~נן ~הא

המשק~
 ויש ייתר עולה הלהב

 ~חו~
 חכמי חייב~ן ~כן ~חי~וי

 ל~חותה~ור
 ביד~

 ~י' ל~יל וע~~ן ~ע"ת. והביאו י~ו~~~.
 ~ י~אאו' ~נ~~

~~
 לא ~~. ~~~'

 ימל~
 של חבית

 מ~~
 ~או~ן ד~~~ם אע~ג וכו'

 אינ~ מ"מ חייםל~תות
 כ~~~ש כפי~ות כ~כ ~וב~ם

 ליה בעי דקא מיי~י דהכא י"ל או ד'סעי'
 ל~דח~

 צ~~כין ואז
 ולפ~ז ~מיןל~יות

 אסו~
 שב~~ו~ים הק~~~ות ~תוך מים ל~תן

 דמתכוי~וא~'~
 הקדי~ה יב~ע שלא

~~~~ 
 להדח~ לי~ ~בעי הא

וחיישינ~
 יחתה שמא

 לכ~
 כ~~ו. ס~'ק מ~א ~~~ע~י. ליתנן צ~יך

 כתב כ~'ב או~ הא~ר אבל ל~'ז~ ~ו'~ו~ש
 דמש~~~

 ב~מב~ם להדיא

~"~
 וכ~מ שיחתה חיישינן ~לא להדחה וא~כ לאכי~ה דצריך

 נרא~ ול~ן ו~~י ומגידמהרא''ש
 עםליתן ד~~ות~ מבע''י נתן לא דאם

 חשיכ~
 יעו''~. פ~ידא יש ושגם שבתנו~ים לקדי~ות
 צ' או' רנ'~ג ~י' לעילועיין

~ 

~~~
 וא~ ~~~

 כ~~ש בשוגג אפי' היינו וכו~ אסו~ין כן עשה
 כ~~ב'ד ~~בע~'י נתבשל לא א~ ו~יינו ה~ודם.בםעי'

 יעו~ש ס''ח או~כ~~~ש

~~~~~ 
 ל~~~~ין נוהגין

 ק~תו~

 מים של
 ה~~~~ן ~ש~ו~~~~ן בתנו~

 לש~ותכ~י
 בזמן ל~~ח~ ~~ה~

 הקו~
 סי' ב~ד וה~ב

 וה~ש~ דשרי כתבק~א
 ו' או ב~כ~~י יעו~~ש~ הלבוש על

~ 

~~

 עושין אין ~. ~~~'
 ~~~ו~~

 נראה וכו' ~~עצים
 א~כ אלא הכי דינא נ~~י החו~ף ב~ת שלבת~ור ד~~~

 לדע~ שרי אז בטיטטוח
 תו"ש בהג~. ~נ''ד ל~ס~' ~~~~א

 עכו''ם ע'~י דגם שכתב ~~~וה~'ט בס' ועיין ~~או~
 ודוקא לחיתויחיישינן ד~~~~~ אסו~

 בשב~
 אצל חולים דהכל מ~ים דשרינן הוא

 ד~יה ב~~ש משא~כהצינה
 אפ~~

 א~~ח יעו~~~ ב~~תר לע~ות

~~~~ 
 ש~~א חיישינן הכי לאו דאי וכו' ~אור ב~ן שיציח עד
יחת~

 ~שלה~ת שחעלה כ~י ~עצים ויניד בשבח בה
האח~ונים
~ 

~~
 תח~~~ם וננ~ח דק~ם ~ציםהבא לו~~~ צריך יהא שלא ~יינו אחרי~~ עצ~ם~ סיוע בלי ~~.

 ל~בעי~
 אלו את

 ~של~בח שתהאאלא
 עול~

 ב~ח ~~אליה.
~ 

~~

 ע~~ו ברוב ~~.
 עביו רוב ~~ש''י הקי~ו~ וב~ו~

 שיכ~~
 בתו~האו~

 מבחוץ. ~~ק~ו רוב רובו. עד עביו
 סק"~. ~~'~א ~ק~א. ט~ז ב~י.והביאו

 וה~ע~
 או' ה~ו~ש כתב

 ~לפע~~ים ~~שוםב'
~ 

 ~ו~ תו~~ הא~
 של ~ביו

 הע~
 לא ועדיין

נת~~~
 כ~עו~'ש ודלא וכתב להפך ~וא ול~ע~~ים הקי~ו ב~וב

 ~יעו"ש

~~
אסו~ ~~~

 ל~הנות
 ב~

 לג~~י. ~~כ הודלקה א~ א~י' וכו'
 א' או~ א~~ ס~~~ב.מ~'א

 תו"~
 ב~ או' ~~ז ~' או'

ו~
~~~ 

 כ~~עו~~ וכ~~ו~ל~ה
~~~ 

 ~וד~
 ס"קג מ~א השבת

~ 

ו~
~~~ 

 רע~ה סי' ה~~ז כ~ב וכו~ להת~~~ם יכול
דמ~מ סק~~

~~~ 
 ~'ש ל~י האודים לזנבות ס~~וך לישב

 ב~ם יגע שמאלחוש
 לק~ב~

 לק~ות אסרינן דמה"ט המדו~ה אל

לאו~
 השיג ד' או' זה ~סי' התו"ש אבל יעו"ש ו~ו' המדו~ה

 דדוקא וכתבעליו
 בל'מו~

 ~ יעו"ש גז~ו לא בח'מום אבל גז~ו

~~

 י~רא שלא ובלבד וכו' לאו~ה ול~~תמש ~~.
 רצה חיי ב~י ובס' ג~ או~ פת"ע ~~"ן. חדושי~או~~. בספ~

להוכיח

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~י~~~'~

~
 ו~'י ~~ ~~~~~~

 ~~~~י~'~~~~~ו'



ו
 ~ו~

 ו~~~~ו

~~~~~~~ 
 ו~~'

 ~ ~~ ~~י~ו~~

 ~~~ ~ ו~~~~~ ~~י~ ~~י~~~~
~~י~'

~~~ ~~ 

~ ~ ~
~~~~~~ ~  

~~~ 
~~~~ 

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

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

~~ 

~~~~~ 

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

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

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

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

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

~~ 
~~ 

~~~ 
~~~~~~ 

'~~~~ 
 ~~~~ ~~~~י~ ~~~

 ~~~~~י~ ו~"~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

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

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

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

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ 
 ~~י~ו~ ~~~~~~

 ו~ו ~~~~. ~ו~~ין ~~יו
 ~ ~~~ ~~י~

 ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ י~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ 

 ודלא יצא מדורה לע~ת רוצה אם שבת נר ד~מ~וםלהוכיח
 דמ"ה ירנן יצחק בס~ אמנם יעו"ש. תרע"א בסי' מו~"םכמ~ש
 יעו"ש~ יוצא אינו ולעולם ראיה מכאן ~אין וכתב דבריו דחה~~א

 ~ יעו"ש י"ט דין שבת מה~ בפ"ג ~עש"רוכ"כ

~~
 לילות דבשאר הגם קדמוניות משנים אורומילי ~~~~~

 משימין שבת בליל הנה חלב של נרותמשימין
 עתה וגם זית~ ב~מן דמצוה שבת ~לכבוד זית שמן ~ של~ש~ית
 נזהרין שבת ~יל עכ~ז רב דאורה גאז שמן ~יצאבזמנינו

להדלי~
 רו~ח ישראל אשריהם משגת ידו~ שאין מי אפי~ זית שמן

~ 

~~
 דבמדורה וכו~ מדברים היא ~א~' ~~.

 מתו~
 שההיסק

 שבת רש"י חבירו. את מבעיר אחד כלגדול

~~~~ 
 חבל מ~חוק ומדליק עצים מערכת שעושה מי

 בעצים. בוערת המערכה אצל האש וכשמגיעארוך
 מהם ליקח דמ~ר מולכו מ~~י בשם ~' או' הברכ"יוכתב
ולהוסיף

 בשב~
 מבעיר משום ולא ~כבה משום לא כאן ואין

 להסיר ~ותר דקים מעצים העשויה מדורה תק"ב הטור~סי'וכ"כ
 הכא. וה~ה ש~ בב"י ועיין האור בהן אחז ~~לא זמן כל~הם
 שע~ת. והביאו עכ~ד. מ~צה ~שום דליכא בענין מי~רי~בודאי
 פתה"דועיין

 מ~
 ~ יעו"ש לה~יר ג"כ והעלה בזה שהאריך

~~~
 ~ה דמ~מע דעת~הטור זהו שבפחמים~וכו' י~א ~~ ~~~'

 שהוא כל ב~חמים חומר יהודה ר' במשנהדמ~ש
 וכך לו מודה ות~ק דבריו על מו~יף אלא ת"ק על חולק~אינו
 נראה ~משנה בפי' הרמב"ם מדב~י אבל בח"ג רי''ו דברי~ם
 מדבריו וכ~נ יהודה כר~ הלכה ואין שכתב את~~ק פליג יהודהדר'
 פחמ~ ~ין חילק שלא ג"כבפ"ג

 כתב וע~כ ב~י~ עכ~ל לעצים
 בשם בש"ע זה~~ין

 משו~ י'~
 וכתב ז"ל. הרמב~ם דעת כן דאין

 דעת הש"ע שהשמיט דמה ה' או'~תו~ש
 הרמב"~

 דמלתא משום
 ג' או' הר~ז וכ"פ כהטור~ לקולא ופ~ק היאדרבנן

~ 

~~
 שעוה גם כתב ס~ח י' ורי"ו וכו' זפת של מדורה ~. ~~~'

ושומ~
 וכל

 דב~
 כתב רפ~ב ~~ג סי' וברוקח הניתך.

 ג~ חו~ א~ר ~ינהאו
~ 

~~~
 שגובבין קש גבבא~ שבלים. זנבי קש. וגבבא. קש ושל ~~.

 ד~~ א~ א"ר שם~ רי~ אחרק~רה~משדה

~~
 הן דשוב הטעם מפ~רים. כ~הם ~~~~~.

 ~לק~
 והוא מא~הן

דע~~
 ~~א הר~פ.

 הו~
 רוב א~צ אג~ים דכשהם רש~י דעת

 בח~וף ת~יומחלוקתן
 ה~רס~

 א~ ת~ש בש~ס.
 וכתב ו'

 ~ יע~ש ~סתם שהביא ראש~ה כסברא הש"ע דדעתב~ו~א הר~
~~

 וכו' בע"ש תוקעין היו בישובן ישראל כשהיו ~~ ~~~'
 לת~וע בעירו לנהוג בזה''ז עתה רוצה דאםונראה

 שנתב~ל דמה אלא לעשות רשאי ממלאכה העם את להבדילכדי
 בכל יכולין שעברו כשנים דאינו ועתה הגוים פחד מפניהיינו
 כמ~ש כן ~יה בחו~ל אף דהא קדומה כתקנה לעשות ועירעיר

המעש''ר
 פ'~~

 יש ~ומות שאר בעון והן יעו~ש. ח"י דין מה"ש
 דמקשקש זוג ~אנפאנה שקורין בקנה דמקיש גדולה שלשלתלהם

 להב~ל כדי לתקן שלא מהם ישראל יגרעו ולמה למרחוקדנשמע
 בשבתות ממלאכההעם

 ויו~~
 שהיה כמו וכי~א תפילות ג' ולזמן

 ~ א' או' רו~חבמקדש.

~~~~ 
 לנהוג ראוי וכן וכו~ ~עה כחצי ~שבת סמוך בהגה.
 שעות שתי ממלאכתן מלאכות הבעלי לבטל אישלשלח

 כמו חנותן שיסגרו החניות לבטל ראוי וגם הלילה. קודםומ~צה
 המכשלה גודל ראיתי כי השבת קודםשעה

 שלפמי~
 אחד שר בא

ונמשכה
 המש~

 כתיב בראשיכם וא~מם ממש שחשיכה עד ו~תן
 אעפ"י ברכו אמרו שלא עוד כל היתר להם יש ~עולם רובוגם
 יש לכן בעיני ראיתי וזה להם הצריך כל עושין ממש לילהשהוא
 בא לא שעדיין גדול אדם על להמתין ואין ברכו אמירתלהקדים
 על שבת יתחלל שלא לו הוא זכות כי לח~כה סמוך הואאם

 ~ז א~ר. מ"א. בראשו. עיניו והחכםידו
~ 

~~
~~~~ 

 ש~רב עירו ~נהג א' או~ ~פתה"ד

 המרבי~

 תורה
 פרס ונוטל קבוע ת"ח ממנין הקהל ממוניבעצת

 לכל להזהיר מ~ום ור~יע י"א בשעה ע"ש בכל ומחזרמהכו~ל
 וילכו חנותן שיס~רו דמיכל מידי וכל מחיה מוכרי החניותבעלי

 רשות לו נותן לקולו ישמע לא אשר והאיש שבת לקבללבתיהם
 שחייב התו~ה בכח עליו לגזור מינויו מתחי~ יב"ץ הצדקמב.ד
 וכיוצא חנותולס~ור

 לז~
 דמחוייבים רס"א סי' לק~ן הב''ח כתב

לבטל
 חילו~

 המאחרים ~הסרבנים ולהעניש שוט~ים ולהעמיד ה'
 ~ יעו"ש שבתלקבל

~~~~~~ 
 שירויחו ריוח דאותו להודי~ם דמצוה הפת~~ד עו.ש
 דהעושה מק~ו לעולם ברכה ~י' יראו לא ~היאבעת
 רנ~א סי~ כדלע~ל ולמעלה המנחה מןמלאכה

שם ~ ועו~



~ ~ ~ ~

 ~י~ ~~~~~~ו~
~~~ ~~~~ ~~~~~~

 שע~ כחצי ל~בת סמוך שהוא שכל הקדושות ב~הלות ונהגו הגה~~~~~~~
 ש~צ ש~~ריז ש~~~ או

 ל~כ'~
 עצ~ן

 בימיהם התקיעות במקום והואלשבת
 וכ~

 מקום בכל לנהוג ראוי
~ 

~~~
 ~~~~~ ~~~י

 ~' ו~ו ~~ין.

 ~ ~~י~~~

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

~~~~~~~
~~~~ 

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

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

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

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

~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~י~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~

~~~~~~~~~~~ 
 בשו~ג והטמין שכח דאם י~א ~גה

 בדב~
 לאכול שרי הבל המ~יף

 ~הגה"מ~
 דכל וי~א

 שמוסיף בדבר מבע"י להטמין מותר מחר לצורך ~מטמין אבל לילה לצורך כשעושה אלא אסוראי~ו ~~
 הב~

 ~מ~דכי
 על ל~מוך יש ובדיעבד לקט שבולי בשם רנ"ג ס"ס וב~י כירה פרקריש

~~ 
 לעשות רגיל יהא שלא ובלבד

 כן~
~ 

~~~~~ 
 ירושת~ו עיה~ק ~ה ומנ~גינו וכו' שעה כחצי ~הגה.

להכרי~
 שעה חצי יש~אל מבואות בכל השמש

 ~ום מן ושליש עשר באחד דהיי~ו הארץ על נראית השמששאין קוד~
 חמין ולהטמנת להדלקה עצמםלה~ן

 ואח~
 דהיינו דקים עשרה

 ומכרי~ חוז~ ו~ציבי"א
 סוגרין החנויות בעלי גם וממילא שידלי~ו

 קול כששומעין תיכףחנותן
 ~ הכרו~

~~

 שנ~בשל לאחר ר~~ל וכו' בשבת טומ~ין אין א'. ~~~'
 כמ"ש חומו שישמור ב~בר ~הטמינו רוצההתבשיל

 א~ או' תו"ש ~ק'א~ מ"א בהגה~ ב'סי'
 ר~~

 ~ א~ או~
~~~

 אפי' ~~~
 בדב~

 ימצא שמא והטעם הבל' מוםיף שאינו
 שנצטננהקדרתו

 כשירצ~
 להט~ינה

 וירתיחנ~
 תחלה

 חייב דאין למ''ד ואפי~ ~"י. בשם ב~י בשבת. מבשל~ונמצא
 ~צטנן א~י~ בישול אחר בישול דאין דס~ל ~~''ל מבשל~~ום
 סעי' שי"ח סי' כמ"שלג~רי

 ט'ו~

 איכא מ~מ
 למיג~~

 יחממה ש~א
 שם. תו"ש הרא"ש. בשם שם מ"א ויחתה. האשע~ג

~~~
 אבל ~~.

 בספ~
 ~ירות דסתה משום בו. ט~נין ח~יכה

 לשמא למיחש וליכא הן רותחותבה~ש
 ב~י.וירתיחנה. נצטננ~

 ט~~
 סק~ב. מ~~א סק"א.

~~

 גחלים בו שיש ~פר יט~ין ~מא ג~ירה מבע'י. אפי' ~~.
 ט~~~ ב~י בשבת.וי~תה

 ~ק'ג מ~'א שם.

~~
 שכבר אף וכו' א~ור ~תבשיל ~~.

 נתב~
 או~ א'ר כ~'צ.

 שבת תו' חייתא. בקדירה ואפי' ב'' ס~י' ועייןא'
 ע"בט~ל

 ד"~
 ממעשה

~~

 וכ'~כ א' או' עו~ש בשוגג ואפי' וכו' א~ור ~תבשיל ~~.
 ~' או' א"א ד'~ או' תו~~ש~ ~ק~ד.מ~א

 ר~~
 או'

א'וכ"פ
 הער~~

 דבשכח ואע~~י יעו''ש כהא~ר ודלא וכתב ג~ או'
וש~א

 מתי~
 ~. מ"א טפי. מח~ירין בהטמנה מ"מ רנ"ג בסי'

 שם א~א שם.~ו~~ש
 ר"~

 ~ שם
~~

.~~ 
 התבש~

 לו בין וכו~ אסור

~~ 

 למו~~. עד לאח~ים
 שבת תו' פ~קי שרי. לאכול ~אוי שהיה הבש~ אךשם. ר"~

או'
 ~ קנ~~~

~~
 לכ~לה אבל בדיעבד ו~קא וכו~ שנצ~~~ק או ~~.

 כעו"~. ודלא ~' ס~י' כ~"ש לו ורע ~~צטמקאפי~ אסו~
 ה' או' א''א ה~ או~ תו~ש ב' ~ו' א~~ר סק~ה.~~א

 ר~~
 שם
~ 

~~
 בשבת ה~~מין ו~''ה וכו' בחמימותו ב~ו~~ד אבל ~~~

בדב~
 עומד אלא אינו דהא דשרי הבל מו~'ף שאינו

 ו' או' א''א ו' או' תו~ש ~' או' א"ר ~ק''ו. מ''א.~~~י~ותו.

ר"~
 שם
~ 

~~~~ 
 הגה.

 י~~
 דאם

 שכ~
 כתב וכו' והטמין

 ה~~~~
 סק~ב

דמבוא~
 שמצא היכא דהיינו בהגמ"ר שם

 היתה הטמנה ו~יקר תחתיה או לה סביב בוערותגחלים מע~ ש~
 הי~ר של אחר ד~ר או וכסת כראו בד~~

 מות~
 דיעבד ~~י' אסור הבל המו~'ף בדבר היתה הה~מנהעיקר א~ אבל בדי~בד

ול~~~
 אבל י~ו"ש. ~~ייתא דיעה על מחלוקת כאן אין

 בהגמ''ר ~יים שהרי דק דלא עליו כתבו ז~ או' והתו''ש ד'~או' ~א~'~
 נ~י הבל מוסיף בעיקר טמן דא~י~ כירהפ'

 ב~וג~ מו~~
 ~ יעו'ש

~~~~ ~  

 אבל כ~צ שנתבשל תבשיל ודוקא לאכול~ שרי בהגה.
 לא דודאי אסור ~בת בשולו נגמראם

 לד~ת ד~יינו ח~ או' התו~ש וכתב ~ק'~~. מ"אמשהייה. ~די~
 נתבשל לא אם אסור בשהייה דגם רנ~ג ברסי' א' כדעהדס"ל הגמ~'~

 בנתבשל דש~י כהי~א דק~'ל לדידן אבלכ"צ
 כ~ב~~

 ~ודם
 לדידן דא~י' כתב ה~חה"ש אבל עכ"ל. כן לומר שייךלא שב~
 דהטמ~ה כ'~צ שנתבשל בעינן הכא מ"מ רנ"ג בסי'כי~א דק''~
 בהגה ~' סעי' לקמן ועיין ~' או' א"א וכ"כיע~וש. חמיר~
 ט"ל או'לשם ובדב~ינ~

~ 

~~~~~ 
 שנת~של דכל דס~ל וכו~ הלילה לצורך כשעושה בהגה.
 לצו~ך וכשמטמין ~' סעי~ כמ"ש ש~יכמב"ד

 ~ד יתבשל הכי דבלאו יחתה דלא ~~י כ~ב~ד נתבשל לאא~י' מח~
 ת~ א~~ א~א סק~ח. מ''אלמחר.

 ר''~
 ~ א' או'

~~~~~ 
 בהגה.

 ובל~
 דאם משעע וכו' רגיל יהא שלא

 בדיעבד אףרגיל הו~
 ~אסו~

 כ~תם דה~יקר משום והטעם
 או הלילה לצורך מטמין בין חילוק דאין ~~למרן

 ~ היו~

~~~
 ש~י. ובדי~בד וכו' ב~בת להטמין אסור ב~ ~~~'

~~~~ 
~עי~

 ט' או~
~ 

~ו~
 בגדים אפי~ היינו וכו' כלים לשום ~~.

 ~לא הקד'רה של~ח'ם א~ שמע~ידי~
 יצ~נ~

 י~'ד. או' מ~ב ל~~~מכיון שאינ~ כיון שרי אפ~ה
 וע~י~

 או' ~נ~ג ~י' לעיל
 ~ ב~~

~~~
 וכו' ~יתים של פס~ת ~. ~~~'

 קופ~
 ע"ג להנ~ו לוא~ור ב~ ש~מן צמר של

 ג~~
 זי~ים של

 ש~~ל~
 הבל

 מ~א ב"י גמ' שרי. ~ו~~מין של גפת ע'ג להניחואבל
 ~ סק~~

ט~~
 ~ית~ של פםולת ~~.

 מש~ע ~ה לשון ~ש~יות וכ~~
 לה ש~יה לישנה חדשה ביןלחלק דאי~

 י~
 הפתה"ד וכ''כ חדש.~

 והביאו הע~ה קרבן כ~~ב ודלא וכתב ד'או'
 ה~ש~~

 סי~
 יעו'ש א~או' ר~~~

~ 

ט~~
 וחול מ~'ם בין שחופ~ין בין ומלח ~~.

מ~~ם דח~י~ מק~~ דק~'~
~~~ 

 ש~חם
 ד~~~ א~ בח~~

 מח~~.
~~~ 

~~~י~~~~י
 ו~~~

~~~
 ו~~~~~~

 ~~~ ~~~.ה~~~~.

א~



~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~ו~

ו~~'~
 ו~~~~ו

 ו~~ ~~~~י~ו~~
~~~~

~~~~~~ 

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

~~~ ~~~ 
.~'~ 

~~~~~. ~~ ~~~~~~ ~~י
 ~ו~ ~

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

~~~ 
~~~~ ~~

 ~~י' ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~י~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~

 ~~~י~ ~~ ~~י~~~~~
~~~ ~~~~~~~~ י~~~ ~~~ ~~י ~~ ~~~~~י~ ~~ ~~~~~ ~~י

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~
 ~~ו~~

 ~י~~~
 ~י~ ~וע"ל ~~~י~~ ~~

 רנ~'ג~
 ו~~~ ~ ~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~י~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~י~~~ ~~~י~~~
 ~~י~~ ~~~י~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~~י~ ~ין ~~י~~~~

 מהר~"א נוצות שאר ~או י~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
 בהגהות~

~~~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~י~ ~~~~~~~~

 מן הנופל הדק ה~ש פי'
 הע~

 אותו כשמגררים
 ב~גי~ה~
~ 

 להטמין דמותר י~א הגה
 גזרו לא שכיחא דלא ד~~לתא הבל שמוסיפים אע~פב~לעים

 לא ר~פ ו~~רדכי ~תו~פות ~בנן בי~
 ~ יחפור~

 ~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~~"~
 ~~י'

 ~~~~~~ ~~~~י ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~י~ ~~י~ ~~~~
 ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~י~~

 ~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ י~~~
 ~~~~י ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~י~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~~~~~

 ~י~
 ~~ ~~~~י

 ~~~~~ ~~~~~~~י~ ~~~~~~ ~י~~~ י~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~ ~~ ~~י~~ ~~~~~~~~~~~
 ~"~ ~~ו~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~~~~~~~~

 ~~י'

 ~~ ~~~~י~
 ~~~~ ~~י~~י

 או~ לקמן ועי~ן ב~או~

~~~~
. ~  ~ות. לחתיכות נחתך בין ארוך בין היינו ותבן~ 

מש~~ז
 ש~

 פסו~ת היינו וזגין
 ש~

 ~אחר ענבים
 ש~ת רש''י יינם~שהוציאו

 מ"~
 ה' או' ר'ז ע~ב.

~ 

~י~
 גפן צ~~ר כגון מוכין קרוי רך דבר כל ו~~וכין. ~~~

 בערבי~שקו~ין~
 קוטי~ן~

 בהמה של רך צ~~ר ותלישי
 ~ שם ר"ז ב''י~ שם. רש~~י בלויים~ בגדיםוגרירת

~~~
 דחשיב צ"ל לחין. שש~תן בזמן וכו' וזגין ותבן ~~~

 לתבן דחשיב ול~נ ~ק~י~ מ~א כחדא. וזגיןלתבן
ועשבים

 כחד~
 עשבים. בכלל הוא ~בן משום

 והעו~~~
 ב' או~

 נראה ולי יעו"ש. וכו~ שארבעה. בזמן הנכונה דהנו~חאכתב
 ~ עיקר שכתבתי~~ה

ך~
 בעינן אי פלוגתא ש~ביא בב~י עיין לחין. ששלשתן בזמן ~~.

 נתלחלחו אם גם אם או עצ~~ן מח~ת לחיןדוקא
 דאין משמע בש''ע כאן דבריו ומ~תמיות אסור אחר דברמחמת

הפר~
 וכ"כ אסור. אחר דבר ~~חמת נתלחלחו אם דגם

 וכתב ד' או' ער'ה ה' או' ר"ז הב~ח. וכ~פ סק"י. מ"א ב~או' העו"~
דכן

 ד~
 יעו~ם כהא~ר ודלא ~חרונים כל

~ 
~~~

 ~ טור בהם. טומנין יבשים אבל לחין. ששלשתם בזמן ~~.

~~~
 הבל מו~י~ין ~ן שאלו וכו' ופירות כ~ות ~~.

 כ"ז או ~קמן ועיין ז~ או~ פרישה הב~.מעמידין אל~
~ 

~~~
 וכתב ב"ח יבשי~. בין לחים בין וכו' ו~ירות כסות ~~~

 ~ יע~"ש ~ש~ע דברי מסתמיותשכ~מ
~~~

 אפי' ~"ל דקה פשתן של ונעורת ~~.
 דקה~

 ועו~ות

בי~
 צמר ו~יזי עבודין. שאינם בין עבודין

 כ~
 א~ו

אינ~
 מ~י~ין

 הב~~
 או' ר~ז עני~. בכל

 ה~~

~~~~~ 
 וכו' ב~לעים להטמין דמותר י'א הגה.

 שכן שם ובאגודה ע~א. י~ט ב~ב תו' ~~הןיוצא שא~ אבנ~
 ~ יו"ד או~ א"ר ~מנ~ג.'

~~~~ 
 שיטמין כלל שכיח דלא וכו' ב~לעים להטמין בה~.
 ש~קלקלין או ה~די~ה שמשברין ~שוםבסלעים

 ד~ר אבל~מאכל~~יי~
 ב~ם טומנין של~עמי~

 א~'~
 גזרו ~כיח ~א

 טעם ועוד י''א או~ א''ר י~~א. ~"ק מ~א שם. תו' רבנ~.בהו

אח~
 ~~~ בירו~ל~~י וכ~ה הבל~ מו~יפין ~סלעים ~אין בתו' ~ם

 שם~ א"ר טומנין.במה
~ 

~~~~~~ 
 אבל כסף של בםלעים טומנין אין שם בירושלמי
 ~כ~ות טומנין נחשת. ושל ~הב בשלטו~~נין

 רבתא אבל רקביבותן רבתא כשלא דתימר הדא יונהוכנ~י ופירו~
 שס א~ר ע~כ בהן. לטמ~ן א~וררקביבותן

~ 

~~~~~~ 
 ~~וסיף שאין דבר חם אפר ~'~ ~~' בתו~ רש~ל
 ב~חלים מעורב א~כ ~ אלא בו לטמון ושרי הואהבל

 שרי גחלים קצת בתוכו למחר מצא אם שאף בםה~ת וכתביעו"ש.

 ו' או~ י~ט~ר~ז ~~~ק מ~אדיעבד.
 ועיי~

 ובדברינו א~ ~עי' לעיל
 יו"ד או~לשם

~ 

~~~

 אם אבל מש~~ע וכו' מותר ~~שחשיכה ונתגלה ~'~~ ~~~'
 דהו''ל בשבת ~לכ~ותו א~ור מבע"ינתגלה

 כתב בטור מיהו לכתחלה.כמטמין
 אב~

 אדעתה מבע~י גלהו אם

של~
 היה אם הא משמע ע~כ~ משתחשך לכ~ותו אסור לכסותו

 בשב~. לכ~ותו מותר משתחשך לכסותודעתו
 ד~וא ב~י וכת~

 התו'ממ"ש
 ו~א"~

 רי"ו וכ~כ
 בח~~

 לכ~ותו מותר דלעולם
 משתחשך לכסותו שלא דעת~ על מבע~י גל~ו א"כ אלאמשתחשך
אבל

 ~מ''~
 אסור מבע~י שנתגלה דכל כתבו והתרומה ו~מ''ק

 ה~מב''ם מדברי וכ~נ בירושלמי איתא ו~י משתחשךלכ~ותו
 והירושלמי מכללם והרמב~ש לחומרא הפו' שרוב וכיוןפ"ד

 לכ~ותו מותר משחשיכה נתגלה אם דוקא דמשמע לחומראשס~ם בש~~ כאן דבריו הם ו~ך עכ~ד. ולאסור לחוש ראוימסייעם
 דאם כתב הב~ח אמנם אסור. מבע~י נתגלה אם אבלב~~ת
 מבע"י לכ~ותו אדעתא מבע''י~ילהו

 די~ ו~כ~
 להקל

 או' הא~ר ד~ת וכ~ה יעו~ש. משתחשךלכסותו ומות~
 י"ג~

 דעת אבל
 ~ר"א. דעת וכ"נ הש"ע כדעת להחמיר נראה~לבוש

 בה~ר''א שם ו~~וכח ודעמיה. הש~ע כדעת ~~ל והכי ח' או'הר~ז וכ~~
 יעו~ש בשבת לכ~ותו ~סור ~ה"ש ~ילהו אםד~פי~

~ם ~
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~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~ו ~~~~~ י~~~~ ~~~ ~~~
 ~~~~~ו~~~

 ~~~י'
~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ 
 ~ג~ ~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~~~~~ ~~~~~~~ ~י~~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~

 עי~ר וכן
 ~כל ואומרים ~~יליןיש

 ש~ו~
 לעיל שנתבאר וכמו בשיהוי כמו בהטמנה מ~תר צרכו כל נתבשל או לגמרי חי

 ~נ~~סימ~
 אין זו סברא פי על להקל שנהגו ובמ~ום

 למחו~
 מקומות בשאר כן לנ~וג אין אבל בידם

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

~~~~ 
~~י' ~~~~~~~ ~~~~~~ ~"~ ~~~י~ ~~ ~~~ ~י~~

~~
 ואם ~ו' מש~שיכה ונתגלה ~~.

 מות~
 לכתחלה לגלותו

 אם דיעבד דוקא או ולכסותו ולחזורמשחשיכה
 לא בש'~ע וכאן בזה פלוגתא שהביא ב~~י עיין לכ~ותומותר נתגל~
 כתב דיעבד לשון וכו' משחשיכה ו~תגלה ו~'~שדע~ו גל~

 הט~~
 סק"ד

 למידקדלאו
 דאםו~

 נתגלה דאם למי~ק~ אלא בשבת לכתחלה
 או~ ~~'ז וכ"פ יעו~ש. בב"י וכמ"ש ~שתח~ך יכ~נו לאמבע~י

 ולכסותו ולחזור לגלותו יכול לכתחלה דאפי~ח'
~ 

~~~
 כ~ר נתבשל ואפי~ וכו' הכסוי על ~הוסיף אפי' ~~~

 בישול. שייך דבכה''ג שי~~ח בסי~ וכדכתבכמב~ד
 ג' או'עו~~ש

~ ~ 

~~~
 גורם ~~~

 ל~
 שאין בדבר דכ~~~ונה פשוט להתב~ל.

 מיירי אלא כלל בי~ול גורם שאין הבלמו~יף
 י''ב. או' א"ר י'~~. ש"ק מ~א עי"ש~ ח' בסעי' שכתבבדרך
 ר~~ ח"י~ ~ו'תו~ש

 בבגדים טמונה בקדרה דמיירי ו~"ל ח' או'
ועומדת

 ע'~
 שיש כירה

 ב~
 גחלים

 דאע~~
 מוסיפין דהג~לים

 ב~בר הטמנה מי~רי לא מ~מהבל

 המוסי~
 כיעו~ש ב~דרה נ~עין~ב~ים אין אם הבל

 משכח~ ובכה~~
 שתוס~ת לה

 ה~ או' הנה"ש אבל המחה~~. וכ~~כ בישול.גורם
 כת~

 ~לשון
 הבל ~ו~יף שאין בדבר גם אלא הכי משמע לא והש"ע~טור

 יעו~ש צרכו כל נתבשל לא אם להוסיףאסור
~ 

~~~
 לה~מין אסרו ~לא מפני וכו' ל~טמינו מותר ~~. ~~~'

 בכלי שהוא חם דבר א~אב~בת
 רא~ו~

 שנתבש
 הרמב~ם הצונן~ א~ ~~מין ש~תירו כמו מותר פינ~ו אםאבל
 לכלי החזירודא~י~ נראה זה ומ~עם י~ד~ ~"ק מ"א סק"ה. ט"ז ב~י.~~ד.

 ראש~
 ראשון. כלי דין לו אין ~כבר שרי נמי

 ל~~מ'נו. שרי קצת נתקרר אם ראשון בכלי דאפי~ואפש~

 מ~~
 וכתב ט~ או' ר~ז י~~. או' ~ו~ש י~ד. או~ א~רשם.

 או~ א''א וכ''כ יעו'~ש~ בו סו~ת היד שאין עד היינוק~ת דנתקר~
 ~ י~

~~~
 שרי חשוב אדם ואפ'' וכו~ להטמין ~ותר ו~. ~~~'

 כתב במאירי מיהו ט"ו. ש~ק מ~א בה~ה~ט~כנה~ג
 מה בכל לו במותר אף שיחמיר לו ראוי חשוב ~דםומ~מ

 מי~ל או~ו שרואים שכל קולא שהוא עליו סבורותש~בריות
 מתוך דבר הימנולמדין

 דב~
 והבי~ו עכ~ד. תקלה גורם ונמצא

 ~ כ~א או'פת'ע
~~~

 ל~ון מ~תמיות וכו' ~ל המוסיף בדבר אבל ~~~
 בםעי~ הנזכ~ים הדברים בכל דהיינו ודאימשמע ז~

ג~
 כ~א או' התו~~ש אבל צונן אפי' להטמין אסור הבל דמוס'פין ~
 יעו~~~. חמין נ~ד אלא צונן נגד המוסיף דבר מקר~ ~א דחול~תב

 ט"ז או~ לעילועיין
~ 

~ו~
 לצו~ך הטמנה דסתם ו~' ~~בוש~ת בקדרה אפי~ ~. ~~~~

 חיתוי ומעט יתקרר שלא טפי חיתוי וצריךמחר
 החום להחזיקמהני

 כי~
 ט~~ון. שהוא

 טו~
 אבל וב~~י.

 בש~יי~
~~~ 

כשעושה

 לצור~
 ט'~~ ס~ק מ"א חיתוי. מעט מהני דלא שרי מחר

 כ"ב או'תו"ש
~ 

~~~
 מו~ר ~דיעבד ומיהו לו. ורע מצטמק ואפי~ ~~~

 א~~ םעי~ לעיל כמ~ש לכ~ע לוורע כש~~צטמ~
~~~~ 

 דלפי ה' או' העו~'ש כתב עי~ר. וכן הגה.
 בהגה א~ סעי~ לעילהרב מ~~

 די''~
 מחר לצורך כשמטמין

 וכן כאן דמ"ש צ''ל ע~ז לסמוך יש ובדיעבדמותר
 ~א~ עיק~

 יש בד'עבד ~אבל לכתחלה כןאלעשות
 לסמו~

 ~ יעו~ש אמקילין
~~

~~ 
 אפי~ י~א ולדעת וכו' צרכו כל שנתבשל או בהגה.
 אבל י~ז. ~"ק מ"א רנ~ג. סי' כמ~ש כמב''דנתבשל

 ד~כא ס"ל לר~"א דגם וכתב עליו השיג ~"ז או'הא''ר
מודים בהטמנ~

 כמ~~~ דא~ו~
 דלדעת כ~~ג או' התו~ש וכ~כ יעו"ש.

ר~
 המ~~א ד~~~ש שכתב אלא אסור כמב~ד א

 דלדע~
 אפי~ י"א

 ובשוגג ~בדיעבד ונ~~מ קאמר דנפשיה דעתא ~רי כמב"דנתב~ל
יש

 לסמו~
 א~ סעי' רמ~א וכמ'~ש לה~ל~ ע"ז

 אמנם יעו''ש~ בהג~
 י~א או' לעיל ועיין יעו~ש. להו מדמידלגמ~י משמ~ בשיהוי כמו שכתב ~מ"א דלשון כתב י~ז או~הא~א

~~~~ 
 פי' ~כו' בשי~~ כמו בהטמנה מותר בהגה.

 אפי' וכו' לגמרי חי שהוא דבר מבע'ילהטמין ומות~
 מוסיף באין אפי' ב~בת אבל ה' או' עו~~ש ה~~ המוסיףבדבר
 כ"צ מבושל ואפי' א~ור לכ''עהבל

 ומצטמ~
 א~א לו~ ורע

 ו~גר"א ~"זאו'
~ 

~~~
 וכו~ בבגדים מכוסה הוא אם ~. ~~~'

 ולכ~
 להמ~ילין ~ם

 בהגה הקודם בסעי' כמ''ש בשיהוי כמוב~טמנה
אם

 הית~
 ע''ג הקדירה

 כיר~
 ~יש

 ב~
 בבגדים ומכוםה גחלים

 להוסי~א~ו~
 כמט~~ין דהו~ל משח~יכה הב~דים על

 בשב~
 בדבר

המוסיף
 הב~

 שתחתיהן האש מחמת ~בל מו~י~~~ דהב~דים כיון
וז~

 אסור
 ~ לכ"~

 ~~מא~
 הגחלים כסה אס וא~י~ וכו' ~ת~ת~הם אש מחמת

באפ~
 ד~טו~ מהני לא

 ~''א בה~מ~. ~~~ני לא
~ ~ ח~י~או' ~ ' ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  
 ול~ברי וכו' בגחלים נו~עים

 רמ~~
 בסי~ ~

 ~א'ן כיון ש~י בגחלים נוגעים אפי~ א'סעי' ר~~
 דעת וכ''ה ~"ד. או' תו~ש ח''י. ~"ק מ''א בב~דים.~מון

 הב~ח~

~~~~~ 
 הק~~ות כל ובשלו ה~ור שמסיקין ש~קום ~ומות
 ונו~~'ן הרמץ וגורפין האש מ~לק ערב ל~תביום

ה~דרה

 ~~י'~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~'~
~'~~~ 

~~
 ~~~ ~ ~~~~ו~י~ ו~~~ ו~~'~

~~~'~~
 ~~~~י

~~~י'
~ ~~~~ 

 ~~ ~'~ו~~~ו~~

~~
 ~~~~ה

~~ ~ 



~

 ו~~~ ~ו~
 ~ו~~~

~~~~~~~~ 
 ~י

 ה~~י~
~~ו~

'~~~ 
~~~~~ 

~~~~~
~~ ~ ~ 

~~~ 
~~~~

 ~~י'
 יו~~

 ~~~~י~
 ~ ה~~

 ~~י~~ ~'~ ~~~~
 ~ ו~~~~'~~~י~~

~ ~ ~
~~~~~~~ 

 ~י~
~"~~ ~~~~  ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~וא~ור~ ~~~ ~~~י~ ~~~~י~~ ~~ ~~~~~''~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~~~ ~י~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~י~

 ~~י ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~ ~~''~ ~~~י~~~~~~י~
 ~י~~ ~~~~

 ~~י~ ~~~י~ ~~~ ~י~ ~~~~ ~~ ~י~~ ~~~ ~~י~~~~~~י~
 ~~י~ ~~~~~~~ ~~~~י~ ~"~ ~~~~~ ~~~י~י~~י ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~י~~ ~~~י

 ~~~ ~~י ~~~י~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~~~~י~~

 ~~~~י~ ~~י~ ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~י
 ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~י ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~ ~~י~~ ~~~~
 ~''י ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~~~~~

 ~~~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~
 ~~~ ~~~י~~ ~~~~י~ ~~~~י~ ~~י~ ~י~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~~~~
 התנו~ פי וטחין בתנור שמטמינים אלו במדינ~ת שעושין והטמנה הגה ~ ~~~~ ~~~~~~~~

 לכ"ע שרי בטיט
 ס~ט סי' ותה~ד~א"ז

 ואגור~
 וכמו

 שנתבא~
 רנ~ד סי' לעיל

 ויתבא~
 לשבת ל~טמין ומצוה רנ"ט. סי' סוף לקמן

 בשבת חמין אכילת ואוסר ~חכמים בדברי מאמין שאינו מי וכל שבת ועונג מכ~וד ז~ו כי בשבת חמין שיאכלכדי
 שמאחיישינן

 אפיקור~
 וכל טומנין במה פרק ~הר"ן הוא

 בו~
~ 

~ ~~~י~ ~~~~~~~ ' ~  ~~~~ ~~ 
~~ 

 ו~ו ~~~~ ~~י~~

 ~ ~~~ ~~י~
 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ ~~~ ~~י~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~י ~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~~

 ~~~~~~~י~
~~ 

~~יי~~~  משום לא~ור ואין צ~ן באפר אותה ומכסון ~חר לצו~ך~~קד~ה
 הקדרה שבשלו דבמקום מפני~הטמנה

 כ~
 נתינת תחלת היום

 בתוך להט~~ין ~~וי אין וגם הטמנה לשם היתה לא שם~קדי~ה
 שם מ~'א הרא"ש~ בשם ב~י למידי. למיחש ליכא הולכךהק~קע

~ 

~~~~~ 
 ליזה~ דצריך נראה וכו' שע~ין והטמנה הגה.

 שלא
 ~אה דאז התנור דופן אצל הקדירהי~מיד

 עיקר דהא~ה~~~נה
 שי~ ההי~

 הפסק
 ~לדופן הקדי~ה בין אוי~

 סק"י. ט"ז זה~ מ~עם בקדרה יגע לא בתנור הסותם הדףוגם
 דא"צ כתב ח~י או' הא''ראבל

 דכיו~ ליזה~
 שייך לא בטיט דטוח

~שש
 דיחת~

 וכ~כ א~ ס~י~ ~נ''ד ~י~ כדלעיל כלל
 כ~ואו' התו"~

~ 

~~~~~ 
 ~י וטח'ן בהגה.

 התנו~
 בפשטי"ד דוקא ה~נו וכו'

 ק~ניות במיניאו
 שממהרי~

 סי~ כמ~ש להתבשל
 אבל~נ''ד

 לטוח נהגו שלא ובמקו~ות לטיחה. א"צ חי בבש~
 מיני או קטנ~ות מינ' לתת אסורב~יט

 בצ~
 שיתבשלו כ~י אלא

 א"כ אלא מבע~יכמב"ד
 כס~

 הגחלים
 באפ~

 רנ''ג. סי' ~מ'ש

 ~~~ו~
 לא הש"ע לדעת ומיהו וכו' תנור פ~י וטחין בהגה.
 טיחהמהני

 כ~~~~
 שם. תו''ש שם. מ~א רנ~ד. סי~

 רנ'~ט סס~'י לק~ן עיין בשבת ה~יחה סתי~תולע~~ן
~ 

~~~~~ 
 ע~ין בכל לכ"ע. ש~י בהג~.

 ב~
 א~נו בין גרוף

 ס' סי~ ~תשובה רש"ל אמנם ז' או' ד~'מגרו~.
 הח~ו~ כבדי ~אםכתב

 אותו על הקדרות הטמינו ואח''כ ה'~ב

מקו~
 ~חלים ~שארו

 בתנו~
 ה~מנה למקום חוץ

 והתנו~
 סתום

 בעיני י~ראינו
 ומ''~~

 שוג~ין שיהיו מו~ב שישמעו ברור אינו אם

וא~
 מקומות ב~~קצת אבל לתלות במה ל~ם שיש ~~אחר מז~דין יהיו

~~~מיני~
 ומושיבין

 הקדרו~
 ~אוי וחתום שרוק בתנור גחלים ע''ג

ל~חו~
 כנה"ג והביאו יעו~ש. שישמעו עד כך על ול~דותם בידם

בה~ה~ט

~~~~~ 
 לשבת להט~ן ומצוה בהגה~

 וכו~
 להחמיר והרוצה

 בבגדים ל~עלה מ~מינ~ם אינם ז~~ל יונה ה~~כדעת
 מכסיםאלא

 חבית בחצי אות~
 וז~

 שהרי הטמנה קרוי אינו

האוי~
 מפסיק

 בי~
 בבגדים מטמנת אינה ולמעלה לגחלים. הקד~ה

 ואין חבית בחצי מכוסהאלא
 ז~

 נוהג. אני וכן הטמנה קרוי
 ה~ או~ בהגב"י מ~ב י~א והביאו ק"ל סי~ ח"בהרשב"~ץ

~ 

~~~~~ 

 ~ינו מי וכל בהגה.
 מאמ~

 שאי~ו מי אבל וכו'
 ש~ו ו~עונג חמין אכילת ~ו שכאב מחמתאוכ~ו

 לאכולהוא
 צונ~

 דאסו~ בעיני הוא קרוב
 דהא ח~ן לאכול

 סק~ך מ"א והביאו ת"ע~ סי~ מט"מ שאוכל. במהליה מצע~
 ~ ב' סעי~ רפ"ח סי' ל~מן ועיין ~י"ט.או~ וא''~

~~
 קר ~ר בו שיש כלי מב~~י להניח מותר~. ~~~'

 אם אבלוכו'
 בו סולדת שהיד חם דבר בו י~

 ~ יעו~ש ו~ סעי' שי'ח ~י~ לקמן כמ~ש בשבת אפי' להניחו~~ותר
 ~~~ום ב"י כתב ו~עם וכו' חמה קדרה ע"ג ~~~~~

שאי~
 אדרבא אלא הבל מוספת חמה הקד~ה

 לי ונראה וכתב סק"א הט"ז והביאו עכ~ל. והולךמתמעט חומ~
 שא~פר ה~בה לשעות לה~מין ש~וצה מה אלא זה בכללשאין

 רוצה אם אבל ההוא הזמן כלות ~ודם הקדרהשמתקרר

לה~מי~
 חמה הק~רה בעוד משם וליקחו ~~וע~ת לשעה

 יפה לא וע"כ ~נים כל על הבל המוס'ף דבר דהויאסור
 ותוחבין משקה ובתוכו כל~ לוקחים החורף שבימותעושים
 מלא כלי לתוך בשבתאותו

 מי~
 בתוכו צנתו שי~יג חמים

 ה~~שק~ שותיןואח~כ
 דרך שז~ו

 ה~~~נ~
 טמון שכולו כיון מ~~ש

 ה~יתר ~~ם ועיקר מועט לזמן אפי' אסו~ה וה~מנה~וכו
 שאינו כיוןכאן

 ט~ו~
 וכתב עכ"ל~ עליו מונח רק ממש בתוכו

 יעו"~. אסור בו סולדת ~היד שני בכל' דא~י~ה~~~~~ז
 אפי~ להניח שרי בו סולדת היד שאין שני בכלי מניחו אםהא משמ~

 מו~ט~לזמן
 דל~ מ~י~

 וכ"כ הבל. המוסיף ב~בר הטמנה הו~
ה~ת~~ד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~''~~ 
~~~~~

~~~~~~ 

~~~~~~ 
 ~~ ו~ו ו~~~ו~~.~ ~~~~~ ~י~י

~~~~~~ ~ 

~~
~~~~~~ 

 צמר כגון מוכין ~~וי ~ך דבר כל ~~י'
 ג~~

 בהמה של רך צמר ותלישי
 וג~יר~

 בגדים
 בלוים~

~~~~~~~ 
~~~ 

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

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

~~~~ ~~~ 
~~~~ 

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

~~~~~ 

~~~
'~~~ 

~~ 
~~~~ ~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~"~
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ ~ו~~~~~~~~~

 ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~"~ ~~~~ ~~י ~~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~~~

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

~~~ 
 ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~

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

 דבזה וכתב ג~ או'~פתה~ד
 מתו~~~

 על הא~ר קושיית
 הט~~

 ~ יעו~~ש

~~
 קדרה ~~'ג ~~~

 חמ~
 עומדת התחתונה הקדרה אם וכו'

 אם ור~ל סק~א. מ~א שיהוי. דין לה יש האשע~ג
 ~דרה ע''ג מבע"י ~ר דבר בו שיש כ~ימניח

 חמ~
 ~עומדת

 אינו ואם שהוי דין לו יש הוא גם ה~ש~'ג
 מכוס~

 וא~נו בבגדים
 ה~ד~ה בתוך כולו~מון

 הח~~~
 וזהו א' או' ~~א וכ"כ ש~י.

 כמ~'ש ה~קילין לדעת אבל מב~~י ה~מ~ה האוסריםלדעת
 סי'לעיל

 רנ~~
 כולו טמון אפי' שרי נמי הכא בהגה ~' סעי'

 ה~דרה~תוך
 החמ~
~ 

 ומכו~
 אין ו~יהו בבגדים

 ז~
 דו~א אלא

 ~ י~ו"ש ~הגה שם וכמ"ש לה~ל שנהגולמקום

~~
 ש~מן מוכין ~~ ~~~'

 בה~
 דרך

 מ~~~
 ~טל~לן אסור

 הם דמי~ציןוכו'
 למלאכ~

 מ~~א ב~י. לטלטלן. ואסור

~ ~ ~ ~ ~

 א' או~ הע~''הוכ"כ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 כמ~ בש~

 ד~ין פו'
 חילו~

 ל~יז' מוכין בין
 והב~'ח יעו~ש. לטל~לן מותר אחת פעם ב~ם שטמן וכיוןצ~ר
 אלא לכך יחדן בעינן לא מק~ה דרך בהן ש~בן דמ~יןכתב
 ד~ך ב~ן ש~מן ~אשוןבשבת

 לא א~ לטל~לן דאסו~ מק~~

יחד~
 אח~ת לשבת ב~ן וט~ן חזר אם א~ל שבת קודם לכך
 לטלטלן~ותר

 דכ~ו~
 וט~ן שחזר

 ב~~
 חש~ינן אחרת ל~ת

לי~
 כאלו

 ~ד~
 ה' או' לקמן ועי~ן יעו~'~. להטמנה ~~ירוש

~ 

~~
~ ~  

 אלא
 תי~ת עליה יש ש~כסוי וכו' הכסוי מנע~
 ג' או' תו''שכלי~

~ 

~~
 שמ~~תן וכגון ~~.

 מ~ול~
 ב~~~ם בכ~וי ש~וחז וכו'.

ה~~ול~
 אלא זה שאין מאליהן נו~לות והן ונוט~ו

טלטול
 מ~

 ~ ל~וש ב~~צ~. אפ'' ש~ת'רו ~צד

ג~
 וכגון ~~~

 שמקצת~
 יכול אם מ~ולה אין ואם וכו~ מ~ולה

 כישלתחוב
 ול~~~

 ס~י~ ש'~א סי' לק~ן כ~~ש ש~י
 ז' או' תו~ש~ ג~ או' א~ר ס~~~ה~ מ~אט'

 ו~
 דיכול היכא

 בכילו א~י~ נופלות והן הכסויאת לגע~
 מכוס~

 ד~טור אלא ש~י.
 יכיל באינו אייריוהש~ע

 לנעו~
 מ~ול~. מ~צ~ו א~כ אלא

~~
 וכו' ~כך יחדן וא~ ~~~

 דכיון ~~ל ~ש~י כת~ והטע~
 לטל~~ן ומיתר עליהן כלי תורת להטמנהדיחדן

 מש~ע יחדן והך א' או' ~ו~שב~בת.
 שאומ~

 בפ~ו ב~י'
 ~~~שב~ דדי כ~ב ה~ או' ~מ~ב א~ל ב~ או' א"א~~ח~ב~. ול~

~~
~~~ 

 כתב וכו' לכך יח~ן ואם
 ם~~~ ~מ~'~

 שי~דן ד~יינו
 מדלא כתב ב~ ~ו' המאמ~ר אבל לעול~.לכך

 ב' בסעי' כמו לעולםה~א ~אמ~
 מ~מ~

 דאינ~~ לעולם בעי לא דהכא
 מוכח ו~כי אבנים כמומו~ין

 מד~דו~
 מלבוש וכ~מ ב"י מ~ן

 ב' או' ונ"ץ ב' ס~י~~ דבלב~ש ב' או' א~א וכ"כ יעו~'ש~ כמ''אודלא

מבואר
 דמוכי~

 זו ל~~ת ביחדן ס~י
 מ~~~ בלב~

 וא'כ יעו~שי די
 וגם בזה פלוג~א ~יכאכיון

 כמ~
 ס~י אחת דבהט~~ה ~'ל ~ו'

 לענין וע"כ א' או' לעיל כמ~'ש צ~ר ב~יזי כמו לטלטלםוש~י
 שהזמינם וכל ל~קל דיש נ~אהדינא

 לעולם אינה א~י' ל~טמנ~
 א~ת לשבתכ"א

 מות~
 ל~ל~לם
~ 

~~
 צמ~ ב~יזי ט~~ן א~ אבל ~~~

 אבל טמן אם דו~א וכו'
 ט~ן לאאם

 בה~
 מוקצ~. ~שום בטלטול אסורין

 א' או'עו~ש
~ 

~~
~~~ 

 כ~כ חשוב~ן ~~ן משום וכו' צמר בגיזי ט~ן א~ א~ל
 ז~ל מ~ן לדעת וזהו ס~ג~ ומ"א ב"י מוכין~כמו

 לדעת אבלודע~מיה
 כ~~

 א~ או' לעיל כמ''ש שוים הם פו'
 ~יעו"ש

~~
 מות~ ~~~

 אחת פ~ם בהם ~טמן וכל וכו~ ל~~טלן

מות~
 ה' או~ א~ר לעולם. לטלטלן

~ 

~~
~~~ 

 עלי~ם כשמ~פיד ודוקא וכו' לאוצר נת~ם אם א~ל

 ו'או'
 כ~

 דיש
 דדו~~ לחל~

 בס~ וכן ה~פד~. בעינן ~כלים
א~''ע

 חל~
 אין דא~י' וכתב הנז' המ"א דב~י על

 כאן אסורעליהם מ~פי~
 וז~

 ~ יעו"ש פשוט

~~
 יחוד. צ~יכין ~~~

 נ~א~
 מ~לא

 ק~~~
 ס~י~ כמו ל~ולם

 אחת ש~ת ביח~ד דס~יב'
 וכמ"~

 ~~ או' ל~יל
 דכאן א~~~ ד' או~ א~א וכ~כי~י''~.

 ג~
 ה~"א

 מוד~
 בפי~ דיחדן

לשב~
 או ס~י א~ת

 א~
 מקודם עלי~ם ש~חשוב ב~~שבה

 ~ יעו"שה~מנה

~~~
~~~ 

 שנוט~
 ה~~ר~ כסוי

 שמ~צתן וכ~ון וכו~
 מ~ול~

 אינהוא~
 ולנ~ר כוש לתחוב יכול א~ מגול~

ש~י.
 מ~~

 ~ יעו~ש ג' או' ל~'ל וכ~כ ס~"ה.

~~~
 ת~~יש ה~סוי אין ד~א ל~ן. בס'ס נע~ית דלא ~~.

 הצ~~ אד~~~ אל~לצ~~
 מ~~ש

 לה~ד~~
 ל~~~~ו

 או תו"ש סק''ו.מ"א
 ח'~~

~~~
 הנותני~ ~~ ~~~'

 וכו' א~נים
 וה~~

 עצ'ם
 ~עו~די~

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

~
 ו~~ו~י~~~ ~~~~

~~'~~~
 ~~~~ו~

 ו~'~ו~~~~~

ו~~~~
 ~ ו~'~

 ~ ~~י

 ל~תים א~ורלה~~ה ~ ך~ ס~י' ~~ח ~י~~~ן
 ב~~

 פ'
לט~לם דל~ ~ת~ו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ה
~~ 

 ה~~~ה~~י' ~~~~~~~~~~
~~ 

 ~~~יו~~~
 ~~י~ו~ו~~~~ ~~~
~ 

 ~ ~~~ ~~~~~י ~~~ ה~~~ ~~~יי

~~~~

~ 
~~~~~~~~ 

'~~ 
~~~~ 

~~~~

 ~ ~ ~~~ ~~~~~~י~~~~~
 ו~~~~~

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

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

~ 

~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ '~~~~
 ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~י~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ו~ ~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~י~~~~~~
 ~~~~ י~~י~~~

 ~~י ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~~~ ~י~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~

 ~ ~ ו~~~~~~~~~י~~
~~~~ 

 ~~~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~י~~
 ~~ו

 ~י י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ י~~~ ~ ~ ~~~~ ~י~~
 ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~

 ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~

 ~~י'
 ו~~~~~ ~~~י~ ~~~~י~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ מחליקי~~

 ח~ או' א"ר ~ק~ז. מ''א בשבת.לטלטלם
 תו~~

 ו~כן ט~ או'
 כ~~ב סעי' ש'ח סי' ועיין ה' או' ר~ז לעולם. לכך ליחדם~~יך

~ 

~~~~~~~~ 
 ע"ג המונחים דה~בנים

 לטלטלנהו ש~י כיר~
 תו"ש שם. א~ר שם~ מ''א לתשמיש.דמיוחדין

 ~ שם ר"זשם~

~ו~
 ~כך שיחדם צריך ~~~

 לעו~
 יחד לא אם אבל וכו'

 דאבנים אסור שבת לאותו גם שבת לאותואלא

יות~
 ב~ או' עו''ש צמר. מגיזי הם מוקצה

~ 

~~~
 פ~ סוף ובמרדכי וכו' לעולם לכך שיחדם צ~יך ~~~

 אם ~שבת ~ט~ט~ם דאסורים משמע הכליםכל
 דביחוד האגור כדב~י משמע הטור מדברי אבל לכך שתיקנםלא
 לדעת דאף כתב ט' או התו~ש אמנם א' או' ד"מסגי.

 שם והתו~ש מ"ד ס~ק ש~ח בסי~ המ~א וכ~~כ שרי. ביחוד~מרדכי
 לעולם ביחוד סגי הטמנה של דבא~נים המרדכי בשם ~~זאו'
וא~צ

 תיקי~
 הד''מ על צ~ע וא~כ י~ו~ש.

 מ'~
 דצ~יכין המרדכי ע~ש

 קנ"ז או' לשם בד~ינו עיין ועוד ודוק.תיקון
~ 

~~~~
 ~הם טמן ואפי' וכו~ לעולם לכך שיחד~ צריך ~~.

 ב' או~ בהגה~ט שכנ~~ג ~~ח לכך. בפירוש שיחדןלא א~ ~ט~טלן .אסור זו אחר~ זו ש~תותהר~ה
~ 

~י~
 צמר ג' ~~~'

 שאסו~
 לסחורה העומד בצמר דהיינו לטלטל

 ~ א~ ~סעי'כנז'
~~~

 ואם ~~.
 נתקלקל~

 למ~ום ~גיז~ן שנפלו כלומר וכו'
 ב~י הקדרה.מושב

ך~
 לכאן הגזין שמזיז לפי פ~ש"י והטעם יחזירנה. לא ~~.

 שמותר שברים מלא~ היא אם הא ו~מעולכאן
 ~ ~~י להחזי~. יכול הגומא נתקלקלה א~לטלטל

~~
 הצד מן מטלטול טפי גרע דהכא יחזירנה. לא ~~.

 א~ך לטלטל צריך ד~כא שי"א סס"י כמ"שדש~י
 בודאי כתב והרא~ש ס~"ח. מ~א תו' להטמין. כשרוצהואילך
 הקדר~ ע~י כן לע~ות ~תיירא ב~דו הגיזיןיטלטל

 ישפך פן
 ~ מח~"ש י~ב. או' תו~ש הגזין. ~להתבשיל

~~~
 אם דאף והטעם וכו~ יחזירה שמא חיישינן ולא ~~.

 אלא עביד לאיחזירנה
 איסו~

 ו~וי ד~בנן טלטול
 ~ י~ג או' תו~ש לבוש. לגזירה.גזרה

~~
 ~פי' ~ה~מ~~ם דעת זהו ו~' ~מן שא~י' וי''א ~~.

 היא רא~ו~ה ודעה~משנה
 דע~

 וה~א~~ש רש~י
 והטו~

 דעיקר דס~ל~ בח~גו~י"ו
 האיסו~

 ולא טלטול בשביל אלא אינו
 יעו בב~י כמ~ש הטמנהמשום

~~~
 ~ד~ר ~מן ואם וכו~ ~יטל שאינו בדבר טמן ד' ~~י'

 סבי~ותיה מפנה ניטל שאינו בדבר וכיםההנ~טל
 א' ססע~י ~"ש להן~ בס~ס נ~שית דלא ומוציאה בקד~הואוחז
 הא~~ר ו~תב ג' או' העו~ש וכ~כ ו ט או' תו~~ש סק~ט. מ~אר~ן.

 הפו~ הסכמת הוא דכן יו"ד ואו' ט'באות
 ~ יעו~~

~~~
 דהקד~ה משום נוטל. אינו לאו ואם ה' ~~~~

בסיס נעשי~
 לדב~

 האסור
 דלא פסק א' ~~סעיף ואע~~

 נעשה לא דהכסוי התם שאני ~סיס הקדירה כסוינעשה
 דהקדי~ה הכא הקדי~ה לכסות כדיאלא ב~י~

 אי~
 כסוי לה

 והני~
 עליה

 מיהו א~ או' מט~י ~סיס. נעשה ניטל שאינוד~ר
 לנער אפשר ואם ~סיס הוי דלא ~ש~ע הקודםבאו' ל~י~ ממ~~

 וכתב זה סס''י הערה וכ"כ שרי הקדרה וליקחהצד מ~
 יעו"שכהמט~י ודל~

~ 

~ו~
 אפי~ היינו~ וכו' באבנים להטמין שאוסר ~ מי יש ו. ~~~'

 בל~'ה י~דם לא דאם לעולם לכך יחדם~ם
 ב~ סעי'כמ''ש אסו~

~ 

~~~
 ה~נור פי לסתום מותר ואם וכו' באבנים להטמין ~~~

 ביו~טבטיט
 עיי~

 ובדברינו ז' סעי' תק~ז סי' לקמן
 בס''דלשם

~ 

~~~
 גזרו לא ש~ת כבוד דמ~ום מתירין. ויש ~~.

 אסור. ~חר בענין להטמין אפ~ר ואם שי~ב.סס~י וכמ"~
 י~א או' הא"ר אבל ~ו' ~ו' ר~ז ט~ז. או' תו"ש סק"י.מ~א
 ז' או' י~ג סי~ לעיל בדברינו ועיין כמתי~ין. דהמנהג~כתב

 ודו~
. 

~~~~ 

 ~. ~י
 לסתו~ מות~

 ~שם ב"י ~~~ב ו~טעם וכו'
 להסירם ש~א ל~יום עושה ה~ה אם דדוקאהמרדכי

 לקיום עשוי אינו ז~~ דף אבל סתירה משום א~ור היהב~בת
 סק~ג הט~ז והביאויעו~ש~

~ 
~~

 פסיק דהוי אסור יש~אל ע~~ אבל עכו~~ם. ע~~י מותר ~~.

רישי~~
 ~~עיר ד~רוח לוחשות גחלים בו שישידוע א~ אסור לפותחו ד~~ה ~ת~~ד ומש~ע

 הגחלי~
 סי' וכמ~ש

 י"א. ס'ק מ~א ב' סעי'רמ~ז
 ~ו'~

 רזאו' ח~י. או'
 ז~~

~~~~~~ 

 כולו ~תוח כאלו הו~ ~~בה פתוח ומניח סותמו
 ה~וח א~ מעט פתוח מניח~ אם א~לושרי

 המ"א וכ~כ וא~ו~.יותר מפי~
 לאסו~

 ו~ם בזה.
 ה~~

 בתוכה בוער
יותר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

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

 הנ~ ~~~~ ~"~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~
 שלא מחמירין ויש

 ל~תו~
 התנור ~תימת

 א~י ע~י לעשות אפשר א~ ישראל ~"י בטיטהטוח
 וכ~

 ישראל י~שה לא קטן ישראל ע~י לעשות אפשר אם
 ש~ה סי' ~ת"ה נהוג והכי קצת שינוי ע~י גדול יעשה א~א ואם~דול

 ואגור~
 התנ~ר ל~תום לחזור דמותר הא ונ~ל

 עדיין הקדיר~ת שמא לספק דיש להטמנתו סמוך בלילה אבל צרכן~ כל מבושלות הקדירות כל דכבר ביום~ינו
 כמו בישול דגורם התנור לסתום א~ר צרכן כל מבושלות~ינן

 שנתבא~
 א''י ע''י ואפי' ד~ סעיף ר~~ז סימן

 סי~ ע~ל בשבת חזרה דיני ~ושאר ר~''ג. ס~ס ל~יל ש~תבאר כמואסור
 שי~ח~
~ 

 ~~~~~ די~~~
 ~' ו~ו ~~~.

 ~ ~~י~~~

~~~~~
 ~טור ירחוץ לו א''א ואס ~ גופו כל הגה ~~~~.

 למ"ש ול~ד עי~כ שנכבה ~חש כבוי דגורם לכ~ע דאסורפשיטא
 כיבוי גורם ואינו בבית הרבה אויר יש דהתם ב' רמ~ז~סעי'~י'

 שם ר~ז שם. תו''ש שם. מ~א בתנור. משא~כ~הרה
~ 

~~~~~ 
 הגה.

 ו'~
 דס'ל משום וכו' לסתור שלא מחמירין

 ~קיום עשוי שאינו בדבר חפי~ ובנין ~תירהדיש
 ג' או' מ~''י בשבת. להתירןאלא

~ 

~~~~ ~  

 התבשיל בדיעבד ואפי' וכו' בישול דגורם בהגה.

 להקל יש גוי וע''י ק~ב~ סי' ר~~א תשובתאסו~.
 ~~''ל שם מתבשל ~יה נמי הכי דבלאו מאחר בדיעבדולהתיר
 סתימתבלא

 התנור~
 ~ו~ תו''ש ט~ו. או' א~ר י"ב. ס~ק מ"א

 שם א~ר לוחשות. גחלים שאין אף מיירי וכ"ז ח' או' ר~זי"ט.
 בשבת בטיט לסתום לעכו~ם לומרומיהו

 א~
 כל בש~תבשל

 או' רנ~ג סי' לעיל כמ'~ש מלאכה אב ממרח דהוי אסורצרכו
 א"א וכ~כ הנ'ו הרמ~א תשו' בשםל~~ה

 בז~
 י''ב או' הסי~

~ 

~~~~~~~ 
 דמדינא אע"ג חשכה לא ~ עדיין ואם בשל''ה
 דלא משום ליזהר יש מ'מ לעכו~ם לומרמותר

 וכגון שבת קבלת אחר והיינו שם. תו~ש שם. מ''א יעו~ש.כלוג
 שם ר"ז צרכן. כל ~ נתבשלו לא ~דייןשהקדירות

~ 

~~
 בר~אי יהודה רבי של מנהגו היה דכך לרחוץ. מצוה ~. ~~~'

 ידיו פניו ורוחץ חמין מלאה עריבה לו מביאיןע~ש
 ה' למלאך ו~ומה המצוייצין בסדינים ויושב ו~~ע~ףורגליו
 דכך ע~ד ס~ב דף הכוו' בשער וכ~כ ע~ב. כ'~ה שבתצבאות.
 לכבוד צפרניו וקוצץ חותך שהיה ~אחר ז~'ל האר''י מנהגהיה
 היו ומרג~יו מידיו~בת

 מביא~~
 ורוחץ חמין מים עריבת ~פניו

בה~
 ואח"כ במטפחת אותם מנגב והיה ידיו ואח"כ פניו~ תחלה

 אותם ומנגב הנז' חמין במים רגליורוחץ
~ 

~~~~
 בע"ש הצ~רנים קציצת ענין דסוד הכוו' בשער שם

 ההוא על להורות חמין ב~~ים הרגלים אח~כולרחוץ
 והדוחה המגרשת היא כי החמין במים הנמשלת ד~שא~להובא
 אותם ומורודין העליונים הרגלים מן ~זוהמא ואת הקלי~האת

 כי העשיה בעולם הוא זה כל כי לכוין צריך ואמנםבתהום.
 הפנים את גם לרחוץ צריך ולכן הקל~ ואחיזת התדבקותשם

 בקדושה הקלי' אחיזת מקום הם ~לו מקומות כל כיוהידים
 משם ונדחין העליונים הפנים לרחוץ צריך בתחלה ולכןדעשיה
 ואח~כ ג'כ משם ונדחין הי~ים רוחציןואח"כ

 רוחצי~
 שהם הרגלים

מ~ה
 וא~

 כי נתבאר והנה משם~ ל~מרי ולהסתלק להפריד נגמרו
 ~"ג ~ויקהל בזוהר הנז' דאשא שלהובא בסוד הם חמיןהמים

 בסוד תכוין החמין במים רחיצתך שבשעת ריך ולכ~צ הקלי'המ~רשת ע~ב~
 י~ שלהבת~וונת

 השלהבת זו כי ר"ל
 יוצא~

 לגרש כדי יה משם

~~~~
 ~~~ו

 ~~~~~~ ~~"~ ~~~י~ ~~~~~~

 ז~ל האר"י מדברי מתבאר וא"כ עכ~ל. ל~טה הקלי'ולהפיל
 ואפי~ חמין במים דוקא להיות צריך דברים של סודםלפי
 ידיו ואח~כ פניו תחלה כסדר דוקא להיות צריך וגם הקיץבימי
 רג~יו.ואח"כ

 וג~
 שמאל של ואח~'כ ~~לה ימין יד לרחוץ צריך

 זו רגליו ירחץ ולא כידוע. שמאל ואח~כ תחלה ימין ברגלוכן
 י~ג בהוריות כדאיתא ה~ימוד ~משכחים מדברים שזהו זוע"ג
 לך פ~ א~ח כן והביאו חדשים~ מים ויב'א ישפכם ~לאוידיו פנ~ שרחץ במים רגליו ירחץ שלא כ~מ בס' וכ~בע~ב

 ~"ו או~לך
~ 

~~
 אנשים אחד וכו~ לרחוץ מצוה ~~.

 ואח~
 עט~ז נשים.

~ 

~~~~ 
 כל לרחוץ שמצוה משמע וכו' גופו כל הגה.

 הל~ה פ''ד דעות הלכות ה~מ~~ם ועיין בע~ש.בחמין גופ~
 האדם שיכנס ה~חיצה דרך שכתבט''ז

 למרח~
 לז' ימים מז'

 וכו'ימים
 ורוח~

 מהם נכוה הגוף שאין בחמין גופו כל
בלבד ורא~

 שהגו~

 ו~~כ בפושרין גופו כל ירחץ ואח~כ בהם נכוה
 פי דעל נמצא יעו'ש. וכו' בצונן שירחץ עד הפושרין מןבפושרין
 וע"כ ימים לז' אחת פעם בחמין גופו לרחוץ דיש ג~כהרפואה

 ~ באה מ~לא והרפואה מצוה לשם לכוין כדי בע~ש ל~חוץיש
~~~~

 שרגליו ~וד מנעליו ינעול שלא ע"ב דקי~א בפסחים
 דעינא. לעיוריתא סכנה שהיא הר~יצה ממילחות
 ~ ה~ פתאים ושומר בכך מקפידים איןוהעולם

~~~~~~ 
 בכל לטבול ז''ל האר"י דמנהג הכוו' בשער שם
 דרב ע''ב ק~''ו דף תרומ~ פ' בזוהר כנז'ע'ש

 יעו"ש. . וכו' ע~ש בכל מנהרא סליק הוה ע"ה סבאהמנונא
 זו טבילות ב' לטבול האדם דצריך~ הכוו' בשער עו'~שוכתב
 היא והב' הנפש של החול בגדי להפשיט היא והראשונה זואחר
 ובראשונה התוס' לקבל שבתלכבוד

 תכוי~
 דמילוי אהי"ה לשם

 אהי~ה שמות לב' תכוין ובשנית מקוה. בגי' שהואההי~ן
 יהו"ה יהו''ה. אלו. שהם אותיותיהם מז' היוצאין שמותולז~ יה''~

 ה' יש הש~ות באלו כי ותכוין השבת. קדושת סוד הםהשמות אל~ כל כי אלהים. מצפץ. אל. אדני. יה מצפץ. אלהים.בניקוד
 העיקרים יה~ו א~י~'ה של השמות וב' חמשים הרייודי~ן

 תכוין הב' מהטבילה ובהעלותך במים. בגי' הכל הרי מ"בבגי' ה~
 כ~ ודאלפין דההי"ן דיודי~ן אהי"ה ולג' עסמ~ב הויו~~ת ~'אל
 שבת בגי' הכל והרי י"ה שם עליהם ותוסיף תרפ"ז בגי'כולם
 ידיו פניו ~רחוץ תחלה צריך דברים של סודם לפי וא"כעכ''ל~
 לקבל כדי לטבול ואח~כ כנז"ל הקלי' מהם לה~ביר כדיורגליו

 פ''ג השבת שער בפע~ח בהדיא וכ"כ שבת.הארת
~ 

 בפע~~ ~~~~~~
 ששמע ארז~ן מר~י ששמע פ"ד שם
 שיטבול צריך קרי בעל הוא שאם זלה"המהא~~י

~~~~י
 ~~ ~ו~~~

~~~~ 
 ~~ה

 ~~~~~~ ~~~~~י ~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

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

 מצוה גדולות ראשו ש~~ות היו ואם הגה ~~~~.
 פ~ ~א~~ לגלח~

 אל~
מגל~~

 ~ול לא צפרניו וכש~וטל
 כ~דר~ אות~

 בקמיצה בשמאל ויתחיל
 בשמאלו דבהג"א ל~ה וסימן באצב~ ובימי~

ו~דאג"ה

 לה~י~ ב~ ~טמאה לה~יר אחדג~
 תוספת לקבל ג~ חול ב~די

 טבילות י"ג בע''ש לטבול שנוהגין חסידים יש ומיהו עכ~ל.שבת
 טמא. הוא שמא מטמאתן לטהר כדי אחת טובלין תחלהדהיינו
 במקו"ה טובל הוא ~יולכוין

 טה~
 ה

 העו~
 אהי''ה כמנין קנ~א

 ולכוין הכעס לתיקון והב' מטמאתו. לטהר כדי ההי~ן~מילוי
כי

 כע"~
 מקו~~ גי~ הכולל עם

 והג' ההי"ן. במילוי אהי"ה וגם
 שפגם מהל~הר

 ב~
 וה~ ס"ג. בשם ש~גם מה והד' ע~ב.

 בגדי להפשיט כדי והז' ב"ן. בשם והו' מ"ה. בשם שפ~םמה
 הרב שמ"ש ~אלא כנז~ל שבת לכבוד והח' הנפש. שלהחול
 ד' אל מהטבילה בעלותולכוין

 הויו~
 לכוין נוהגין וכו~ עסמ"ב

 ו~ן במים טמון גופו כל בעוד ח' בטבילהאותם
 כוו~

 כל
 טמון גופו כל בעוד אותם לכוין נוהגין מהנז~ ו~בילהטבילה
 בירושת"ו כאן אשר המקוה דבבית משוםבמים

 רוחצי~
 בני בו

 במקום כמ~ש ד~ת בו ~הר שאסור כמרחץ ודינואדם
 נרנח"י כנגד טבילות ה' טוב~ןועוד אחר~

 דנר~~
 שבת בליל שמקבלין

 ה~וא ביום אח"ד כענין י"ג הרי במקומו כנז' התפלהע~י

 וכו' אחד ה'י~י~
~ 

 ~~~~ו~
 ~א ע"ג דף הכוו' בשער הרב כתב

 דשבת. דשחריתהטבילה בע~~
 הנ~

 חו בקרי ~טמא אם
 אף אבל מוכ~חת אז הטבילה כי להזכיר א"צ ~מטהב~שמיש
 ביום בבוקר ל~בול צריך ~נז' לסבה לטבול הוצ~ך לאאם

 כיוהוא שב~
 כדמיו~

 ע~ש בכל לטבול שצריך לעיל שביאר~ו מה
 טבילה עתה צריך כן לשבת החול מןלהפריש

 כי אחר~
 ישגדול ~פר~

 קדוש~ בי~
 קדושה שהוא שבת יום לקדושת שבת ליל

 אבליתירה.
 החילו~

 הא' טבילות לב' הוצרך בע''ש כי הוא
 והב' נ~שו מעל החול בגדי~פשיט

 ~תד~
 קדושת בו ולהמשיך

 להמשיך אחת בטבילה לו די שבת יום בבקר עתה אבלשבת
 ח~ו מעליו מפשיט ו~יננו השבת יום של עליונה קדושהעליו
 אבל טבילות ב' כוונת ביארנו~ בע"ש שם והנה שבת. לילקדושת
 הנז' הכוונה אל רק תכוין אל א' טבילה רק שם שאין~תה
 ה~' אהיה שמות ולג' עסמ"ב הויו"ת ד~ אל שתכוין שהואשם

 תרפ''ז בגי' אלו שמות וז~ בההי''ן והג' באלפי''ן והב'ביודי"ן

ותוסי~
 ואעפ"י וכו' שבת בגי' הכל ויהיה י"ה שם עליהם

 הטבילה מן בעלייתך ע''ש בטבילת אותה לכוין צריך זושכוונה
עתה

 בטביל~
 ~יש לעיל כתבנו כבר מיהו~כ"ל. במי~ ראשך ותכוף שתטבול ~ודם אותה תכוין זו

 לכוי~
 גופו שכל בעוד אותה

 ה' עוד לטבול נוהגין ויש ~א~~ וה"ה הנז' מ~עם במים~מון
 דנר"ן נרחנ''י כנגדטבילות

 שמק~
 ת~לו~ ע"י

 כנז' היום
 ~' כנגד טבילות ז' הכל ויהיה~מקומו

 עולי~
 לשבת רומזים וגם

 לו דאין דמי ונראה שביעי.~הוא
 עונ~

 יכול אינו וגם שבת בליל
לטבול

 בבק~
 בה' בע~ש לכוין יש אחר דבר או הצנה מפני

 י נרנת כנגד שהם האחרונות~בילות
 דנר~~

 וכנגד שבת דליל
 שבת דיום דנר"ןנרנח~י

~ 

~~~~~~ 
 בש~~

 ~כוו'

~ 

 קרא שכבר כ~ן כי ע"א ס"ב
הפרשה

 שמו~~
 תוס~ לקבל כח באדם יש

 טובל היה לא ~''ל האר"י ולכןה~בת קדוש~
 קו~

 זולתי הפ' שיקרא
 לא ~ה מקרה ~ם ו~ף מק~~ד~ך

 הי~
 טובל

 ר~
 אחר

 שהתחי~

 ומתגלה ניכר שבת תוס' כי אומר והיה ו~ מיום ה'שעה
 ~ יעו"ש הטבילה אחר תיכףהאדם במצ~

~~~~~~ 
 עצמך תנגב אל מהטבילה ו~תעלה ע"ב עו"ש

 אותם ש~שאוב הגוף צריך שבת מימי כיבמטפחת
 הכוו' בשער הנז' טבילות ב' רק טובל אם ~ה~ד ונראהעכ"ד.
 ליזהר א~צ כנז' נרנח~י כנגד טבילות ה' אח"כ להטובליםאבל
 טוב ומ"מ היתירות טבילות ע"י המים אותו הלך דכברב~ה

 ~ שבת לכבוד הם הטבילות אותם ד~ם משוםליזהר

~~
 שכתב פ'ב ל~א ~ער בע~ח עיין וכו' הצפר~ים ול~לח ~~~

 אלא ק~יפות שורש הם הצפר~יםכי
 שהי~

 ~כה
 האצבעות בסוף ~הבשר בקיעת ממקום יונקת והיא הזכותבתכלית

ומ~
 הזכות בתכ~ית הוא הבשר כנגד שהוא

 אב~
 מה

 ש~ו~
 מן

 לחתוך צריך ~ה האצבע של הבשר מכנגד לחוץ ויוצאהצפורן
 ב~והר וז"ש בתכלית ויונ~ים החיצונים נתלים שם כיאותה
 דר"ח~ויקהל

 ע"ב~
 לאינון לרבאה לאינש ליה בעא לא ובג~ד

 הידים של הנ~טילה בענין חוצץ שהוא השיעור והוא וכו~טופרין
 המגדל של ענשו לכן הבשר מכנגד שעודף מה והוא לרז~לכנז'

 א' סעי~ קס"א סי' לעיל ועיין י~ו"ש. מאד קשהצפרנים
 ד' או~ לשםובדברינו

~ 

~~~~~~~ 

 להם יש בחול כי ז~ל מורי אמר הצפרנים קציצת

האר~
 הם הטבילה אחר בע"ש אך הקלי' מצד

מאירי~
 חוזרין ובע"ש רבים דברים בהם ונכרים הקדושה ~צד

 פ''ג שם פ~"ח שהיו.לכמות
~ 

י~~
 נאמרו דברים ~'

 בצפרני~
 צדיק קוברן חסיד שורפן

 עדיף חסיד ~'ל ופרש"ירשע~ זור~
 מצדי~

 איכא כשקוברן
 תעבור שמא וטעמא ע~א. י''ז נדה ע~כ. ו~~גלו דהדרילמיחש
 מותר נשים שכיחי דלא וב~קום ותפיל עוברה אשהעלי~ן
 מזקי. לא תו מעיקרא דהוו דוכתא מההוא אשתנו ואילזורקן.
 גורם כי שם ילק~ם ולא בגדיו על יקוץ ולא ע''א. דח~ימו~ק
 שלא ז'ל האר''י דעת דלפי ונ~אה א~ או' רו~ח לע~מו.רעה

 חוששהיה
 מלקו~

 גם אחד ביוס אותם
 בז~

 ~ לחוש אין

~~~~~ 
 אדם יגלח לא וכו' ראשו שערות היו ~ם הגה.

 וכ~בר''~
 ~~י צוואת בר~ח. הצפרנים יטול לא

 אם ו' ביום דאפי' בהגב~ו הכנה"ג וכתב ונ~ז. נ~~ו או~החסיד
 ויכוין ה' ביום יסתפר אלא יעו"ש. לתסתפר אין ר~ח בוחל

 הא~ונים וכ"כ שבת.לכבוד
 וכ~

 ישתפר בע"ש ה~ולד חל אם
 דאם נראה ו~~מ ה~ או' יפ''ל ~מולד~ קודם צפרניוויקוץ
 בר~ח אותם ולקוץ ל~קל יש הבשר על ועודפים גדוליםצפרניו
 ח~יר ד~סורייהו משום בע''ששחל

 כמ'~
 ולא ט' או' ל~ל

 בניו לקבור גורם ~י לשרוף האש על משערו שער שוםיתן
 ראיתי ולא ב' ~ו~ ר~~חב~~.

 נזהרי~
 ה~ פ~יים ושומ~ בזה

~ 

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

 שעת אחר ראשו לגלח שלא מאד ~זהר היה

מנח~
 ואפי' גדולה

 בע"~
 היה לא

 מגל~
 אלא

 צ~ח מהר"י וכתב קדושים. פ' שה"מ דוקא. היום חצותקודם
 בתוך לגלח יכול ~יבה לאדם יש דאם ~~כאן משמ~ כ~יבהגה
 םי' לעיל דבריו והבאנו יעו"ש. ע'ש עד לה~תין וא"צהשבוע
 כ~~ה ~כתבנו ועי~ש ט"ו או'רל~'ב

 ~ מצו~
 ל~יים ל~דם

הת~לחת בז~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~

~ ~

ו~~~~
 בי~ין.

 ו~~~ ~א~ודרה~
 המו~ר~
~ ~ ~~~~~~~ 

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

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

~יי
~  

 עשרתם לומר~ריך~~ ~''~ ~~ ~ אין מעשרין שאין ובמקום ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~ ~טור~

~~~~
 ~י~יה צולמא לאתערבא שלא ~עכו~ם ע"י לגלת שלא

 ~עכו"םבצולמא
 וכ~

 י~ו על ירתץ לא
 אל~

 ויגלת ירתץ
 ב' או' פ''ה מ"ת ~ישראל. י~יעל

~ 

~~~~~~~ 
 לספר

 ~בו~
 מי~כרא ~ע~ש מצפרא ואפי' ויו"ט שבת

 ~שבתא~~קרא
 קעבי~

 לא ~שבתא ה' ביום אבל
 ~שבתא יקרא~וה

 ו~

 תקנות מעשר במרובה ~~רסינן
 בשבת בה'בג~ים שמכבסי~

 לכבו~
 בע~ש לכבס ~טרי~י התם שאני שבת

ו~
 ~אין

 לוב~י~
 ולספר לרתוץ אפשר ~לא היכא מי~ו בע'ש אותם

 סק'א. ט''ז ב~ת. מעליא. טפי לשבת למ~רב ~אפשר כמה~ש
 של סו~ם לפי ורגליו י~יו פניו רתיצת אבל ~ו~ו ר~צתוה~ד
 ~וקא אלא מועיל אינודברים

 בע~
 שעה אתר ~וקא צ'ל וגם

 כנז"לתמישית
~ 

~~~~~~~ 
 ש~

 צפרנים נו~לין שאין ~יש רש"ל מ~ש על ה~~ז
 והצפרנים השערות ~~רך משום הוא ~ה~עם ה'ביום

 ג' ביום לצמות ~תתילה~גולתים
 שא~

 לעשות אין וע"כ הנ~לה
 הקשה בה~ב''י הי~א אמנם יעו~ש. בשבת ~ה~יהיה

 מאנשי ע~~
מ~מ~

 ה' ביום מ~תפרים ~יו
 ובפר~

 רוב ~רך רש"י למ~ש
 בע'~. ולא בה' ~פר א~ב~י

 ועו~
 שאינו איתא אם

ל~~ת מתת'~
 ה~ר~

 אמ~י א~כ ג' מיום כ~א
 המ~

 בכליום מסת~ר
 הט~ז ~ברי על ~' או' התו~ש וכ'כ יעו"~. כלל ~ר לו יש לאהא
 ~באמת מכת'שו ה~ושהנ~'

 מתתילי~
 ~~ות

 תיכ~
 ו~י~

 הגילות אתר
י~ו~ש.

 וכ~
 ~מא סו~~ן הוא

 דא~~
 סיבה איזה וכשיש לזה תושש'ן

מלג~
 ה' ביום מגלתין ו' ביום

~ 
 במדר~ ~~~~~~

 ונתראה א' רב נפטר אתת ש~עם
 מצתו על כתם לו שהיה ~תלמיד וראהבתלום לתלמי~

 אירע מה מפ~יא~ל
~ 

 מל~בר נ~הר היה שלא מפני א~ל כך
 א'בברכה

 מעי~
 אומר וכשהת~ן ~ע

 ק~י~
 לגלת נזהר היה ושלא

~~ר~יו
 בע"~

 ונראה ב' או' שכנה~ג תי"א. סי' מ~"מ עכ"ל.
 גבוהין הם אם~~~ד

 מ~ ~ע~
 בשם ט' או~ לעיל כמ~'ש הב~ר

 אי~ם אם ~בל ~~ל~ר~י
 גבוהי~

 אינו אם עונש ליכא
 ל'~ול ולעניןב~''~. נו~~

 סי~ לקמן עיין בתו~'ה שחל בע'ש צפרני~
 וב~ב~ינותקל'ב

 ~ ב~~~ לש~

~~~~~~ 
 וכו' כס~רן אותן י~ול לא צפרניו וכשנו~ל בהגה.
 אינו ז''ל שמהר~ם כתב ת~ס~א ~י' הת~ב~ץמיהו

 שם מ~~מ והביאו כ~~ר~ צפרניו לי~ולתו~ש
 ו~"~

 הכו''ב~ער' וכ~כ סק~ב.
~~ 

 צפרניו וקוצץ תותך היה ~"ל ~הא~"י ע'ד ~~ב
לכב~

 קו~צן והיה ו~ר~ליו מידיו ~בת
 כס~ר~

 ולא ~ושש היה ולא
מקפ~

 אל
 או~

 בס' הנ~' הס~ר
 הצפרנים קציצת בענין א~~~ה~

 ~' או' ה~תב~ר וכ~ב~~~ל.
 ~הג~

 ~המ''א
 הבי~

 ש' משם
 מגי~

 ביום ורג~ם י~ים צפ~ני לקוץ ~איןמ~רי~
 את~

 אתריו ונמשכו
 ביום ור~ליו י~יו של ~נוטל ~י ~כ~ה דיש הע~'ש וכ~כ ~~~~שא~~
 היה לא ~~ל שהאר"י כתב הכוו~ דבשער מא~רא~

 חו~~
 ל~ה

~כ~
 ~ן וכתב ה~ או' בר~י בספרו וכ~כ י~~ש. ל~י למיתש

 ו~ב~~ י~~ש~ ~ל ב~ה נזהר את~ גם ~ין המ~ה~~
 ה~ע~~

 ב'או'

~~~~~~ 

 אי~ה ~תוך קצת
 ~ב~

 חומ~~ משום נטילתן אתר
 ב' ~ו'תו"ש

 ואי~
 ובמקומינו זה ל~נ~ג טעם

גם אי~
 ~ ה' או' מתב"ר כן~ נוהג את~

~~~
 כ~יהיה ~~ ~~~'

 ס~~

 ~ודם ר"ל וכו~ לתשיכה
 בה"~

 ~ י"א או' א~~ר וכ"כ ~ב"~. יום. ו~איבעו~

ך~
 יפשעו מבע"י להזהירם ימהר שאם וכו' לתשיכה םמוך ~~~

 ב'י רש"י. שהות. יש עדייןויאמרו
~ 

~~~
.~~ 

 ישא~
 ב~ון וכו' ביתו לאנשי

 שא~
 עשו כבר שמא

 ה~לי~ו שלא הוא לעין הנר~ה ~בר נראבל
 וכתב ~' או' פרישהרש~י. ע~יי~

 הט"~
 בת~ר הוא ~אם סק~ג

 מש~והולך מיות~
 אם יו~ע ואינו לבהכ~נ

 הו~ל~
 ~ירה בית

 ג~
 בנר

 לומרשפיר
 בלשו~

 ~ שאלה

~~~
 מיניה. ~~בלינ~ו ה~י כי ~עמא רפה. בלשון ~~.

~שבת
 ל"~

 ע~א.
 ב"י~

 עו~. יעשו עשו לא שא~ פי'
 אומר אםאבל

 ~לשו~
 אימה

 יתי~
 יאמרו מורא מכת ~'למא

 כוונת ג'כ ~זהו המ~''ש וכתב ה' א' פרישה עשו. ולאעשינו
 ו~לא סק"בהמ'~א

 כהתו~~
 ~ יעו~ש

~~~
.~~ ~~ 

~~ ~~~'~~~~~ 

~~ 

~~ 
 ~יה כי להם אומר היה לא ערב~ם וגם תלה~ הפרשתםלהם
 לערב ~והגין שאין ~עכשיו הב"ת וכ"כ טור. בעצמו~ הואמערב
 כ"א~ תצירותערובי

 בע"~
 ערבתם לומר א~צ השנה כל על

 אומר אבל במעשר נוהגין אנו איןעשרתם וכ~
 הפרשת~

 כמו תלה
 מיהו עכ''ל. הר"משעשה

~~~ 
 צ"ל ב~עשרות שנוהגין בא~י

 אתרים על סומך ואינו בעצמו לעשר רגיל הוא אם רק~שרתם
 נזהר היה ז~ל והאר~י הר"מ. בשם וכמ~ש עשרתם צ~לאין

 תצירות עירובי ערובין שנ~ מערב והיה ע~ש בכל עירובמצות ל~י~
 לחםעל

 שבת ליל ובסעו~ת שני לתם על מבואות ושיתופי את~
 על שתרית ובסעו~ת מבואות שיתופי של בפת המוצ'א אומרהיה
 ס~ב ~ף הכוו' בשער כמ"ש ~צירות עירובישל

 ~ יעו~ ע''~
~~~

 שי~יר~ וה'ה ~ר. את ה~~קו ~~.
 מלעשות שיפ~~ו

 ה~ או' ר~ז ס~~ג~ מ"אמלאכה.
~ 

~~~
 ~בה ביו~ט הנר ה~~ת ולמ~ד ~נר. את ה~ליקו ~~~

 ס~כמ''~
 יאמר נמי ביו'ט א~כ ה' סעי' רם~ג

 שיהיה מצוה דו~אי ~נר את ה~ליקו חשיכה~עם
 ~לו~

 לכבו~
 יו~ט

 ביה"ש.קו~ם
 מש''~

 ג' או'
~ 

~~~
.~~ 

 ה~לי~
 כשמגיע בביתו אינו ואם הנר. את

ל~~~ה סמ~
 אל~

 לשלות צ~יך אתר במקום או בבהכ~נ
 ה' או~ ר~ז אלו. ~ברים על לה~כירם לביתושלית

 ~ י"אאו' פ~ה~~

~~~
~~~~~ 

 בכל ~רות ז~ל ~~מונים מתקנת י~ראל ~ל
 כמ'ש כולו הש~ים שירע'ש

 הפ~ה'~
 ת' או'

 אל בית ת~י~~ ומנהג יעו~~. לזה ~ע~ים כמה שכתבועי"ש
 אותו ל~~ות ירושת''ו ~ו~שנו ~~יריכב~ץ

 בי~
 לערבית מנתה

אתר
 ~עושי~

 ~בת ~בלת
 ~היי~

 מזמור ~אומ~ים לא~ר
 שי~

ליו~
 וה~ השבת

 מ~
 שיר ואתר ~~~ גאו~

 ה~ירי~
 אומ~ים

 ~~י~
וא~~



~

 ~~י
~'~~~~~''~~ 

~ה~~
 ~~~י~ו

~ ~
 ~~~ ~~~~~~~~ו~

~~~
~~~

 ~~~ו~ ~~~~ ~~ן
 ~~ ו~ו ~~~~.

 ~ ~~י~'~

 ~~~~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 שקיעת אחר מיל רבעי ג~ הל~ך שיעור כדי ~והיינו

 ס~ס וכדלקמן ר~גבסימן ~~~ הח~ה~
 ב~~

 חלק פחות ש~ה שליש הוא מיל ~ושיעור
 ~~~~י~ ~י~ ל~~

 ~~~~י
~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~י~~~
~~~~~~ 

~~~~~~ 
 סי' ~וע"ל

ס' תט''~
 ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~ ב~~

 ~~~~~י~ ~~~י~ ~~ ~~~~~י~
 סימן ~וע''ל ~~~~~~ ~~~~~~

 ~צ~ג~
~~~~~~~~~~ 

 ~~~י
 שעה שבת עליו שקבל ~מי וכן הגה ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~י~

~~ 

 כן. שעושין~ירושת"ו
 ומ~~~

 לקרותו יש כן עושה קהלתו שאין מי
 ואשת ע~כם שלום שאימר לאחר דהיינו סעודה קודםבביתו
 במקומו כנז~ השלחן ~ומקיףחיל

 אומ~
 אומר ואח''כ השירים שיר

 בסידורים כמ~ש ומקדש רעווא ויהא סעודתא ואתקינו~~והר
~ 

~~~~~~~ 
 ב~ריאת בדיבור להפסיק שלא ליז~ר שיש פשוט
 ב~ום השיריםשיר

 אופ~
 שלא בלה"ק ואפי~

 חלילה דרזין דרזי קדישין במילין ופי~ד קי~ץ שום ח"ויגרום
 כתיב לימודים בשארואפי'

 הקוטפי~
 וכו' מלוח

 כ"~
 בש~ה וק~~ו

 ט' או' פתה~~ד~~ק.
~ ~

~ 
 ביה~ש בשיעור וכו'. ביה"ש והיא חשיכה ספק ~'~ ~~~'

 כתב ~"י בתשו~ והגו''ר ובת~אי קמאי בונתחבטו
 ~~הר"ם בש~ת כמ"ש גאון נסים ורבי' גאון האי ורב ג~ןשרירא רבי' ~והם הגאונים כס' יש~ל גלילות בכל נ~גושהעולם
 ~'אלשקר

 צ~'ו~
 מדלי~ין. מילין ש~ה שנים שהות בכדי ובמו"ש

ומהר"~
 דברי וגם והרא''שוהרמב~ם להרי''ף זו דעה ייחס החדש דקידוש פ~~ב חביב ן'

 הנגי~
 ה~מב"ם בן אברהם רבינו

 א' או~ ברכ~י צ''ו~ סי' בתשו' אלשקר ~ר~ם כמ''ש זו~סברה
 שקול דהמחלוקת תימא ואפי~ הגא~ים כס' ~"ל ומשמע~תב
 בביאורו מקו~ר גט ה~ב וכ"כ עכ"ל~ המנהג ~בטל בידינואין

 העולם שמנהג ע~ב דק~ח כפור הלכות סוף הרא"םלתוספ'
 ~~יינו כר~ת ל~מיר שירצה ומי שיסמוכו מה על להם ויש~יא תורה ישראל של ומנהגן לדעת קרובה זו וסברה מיל רבעי~~ שהוא ביה~'ש ~מן מתחיל ה~יעה אחר שתכף הגאונים ס'ע~פ

במו~ש~
 והביאו יעו~ש. וכו~ ה~~קילין ביד למחות אין אך תע"ב

 ~הביאו ד~ סי' ח'~ב כהונה בתי בשו"ת וכ~כ ז~ או'המחב~ר
 כמה והביא האריך הגר''א וכן יעו~ש. ב' או~ בק"אמחב~ר
 דהיינו השקיעה מתחלת מתחיל דביה"ש לזהראיות

 תיכ~
 אחר

 כס' בינינו עכשיו והמנ~ג יעו~ש~. הארץ על ~אית השמש~אין
 וכדומה ויוה~'כ שבת בה~נסת ד~יינו להחמיר דוקאהגאונים
 ה~מה שקיעת החחלת לאחר~דהיינו

 שאי~
 עוד נראית השמש

 זה לזמן מיל רבעי ג' ואחר לביה~ש אותו חושבון הארץעל
 אבל ~ילה אותוחושבין

 מו~~ לעני~
 בליל מצה ואכילת ויו~~כ

 ודאי לילה שצריך ~בר לכל וכדו~~הפסח
 חושבי~ אי~

 ללילה אותו
 צאת אחר עד אלא~אי

 מ~ום כל והיינו בי~ונים כוכבים ~
 א~י כמו הללו ובמקומות מקומולפי

 ו~ורי~
 זמנו שנ~ר וארץ

 על עוד נראית השמש שאין אחר שעה ש~ישי שני כמו~וא
 או' של"א וסי' ה' ~' רצ"ג סי~ ל~~ן עוד ועייןהארץ.

~ 
~~

~ ~  
 א~ו~. ב~~ש ~וא אם נסתפק ואם וכו' ביה''ש והוא
 ~ א' או' ר"ז א' או~ א~ר סק"א. מ"אב"ח.

ג~
 הוא מעליא דתיקון הודאי. את מעשרין אין ~~~

 עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר כל כמ"דדק"ל ואע~~
 או מצוה לדבר דוקא היינו ב~י כתב שמ''ב בסי' כמ~שביה~ש
 לעש~ת ביה''ש לעכו"ם לומר דמותר כתב וע"כ טרודשהיה
 יעו'ש. עליה ונחפז טרוד שהוא או מצוה לצו~ך שהיא מלאכהכל

 באם כלי בטבילת דגם ולפ"ז וכתב סק"א הט"זוהביאו
 דיש אלא ביה"ש להטביל דיכול אחר לו ואין לשבת לוצריך הו~

 ק~ך סי' ביו"ד כמ"ש במתנה לעכו"ם ליתנו דהיינו אחרהיתר
 א"ר וכ~כ עכ~ד. ביה'~ש אפי~' השבות נתיר לא וא~כ ט''זסעי'
 מים בו ששואב כגון הערמה ע~י להטבילו דיכול וה~ה א'או'

 יעו~ש. ז' סעי' שכ"ג סי' לקמן כמ''ש צורך לאיזו אולשתות
 נ~י דהוי הסכין שידיח להטביל מותר ומלוכלך סכין הואואם

 יו"ד או' לקמן ועיין ג' או' א"א ושרי.הערמה
~ 

~~
 דרבנן. מעשר אפי' הודאי את מעשרין אין ~~~

 יכול אבל קמ~ט. או' ש"ז סי' לקמן ועיין ב'או' א~~
 מהכתוב סמך בלי 'דרבנן דהויא ביה~ש בחו"ל חלהלהפריש
 אבל ג' או' ברכ~י ק''ג. סי' ב"ד חלה. תורת תשתכח שלאכדי

 ל~פריש שכח אם ביה"ש חלה ל~פ~יש דאין כתב א' או'העו"ש
 אוכל חו''ל ח~~ת כדאמרינן מעט שישייר דאפשר משוםמבע"י
 ב' או' א"ר ס~~ב. מ"א וכ~כ מפריש. וא~~כ ומשיירוהולך
 א~~ חלת וכן ביה~ש. מותר דא~א ע"פ שבת וא~כ ב' או~תו"ש
 ביה~~ש שרי בשבת יאכל מה לובאין

 דשבו~
 לא מצוה

 גז~
 ביה~~.

 בהגה ג' סעי' תק"ו סי~ לקמן ועיין שם.א"א
~ 

~~
 עירוב. הוי ~ירב ואם תחומין. ערובי מ~בין ואין ~~~

 ב' סעי' תט~ו סי' לקמןכמ"ש
~ 

ו~
 אבל ~~~

 מעשרי~
 דרוב תיקון ודאי בו דאין ה~אי. את

 חשיכה בודאי אבל לבוש. הן. מעשריןע~ה
 ב~ או~ ער~ה ל~ ~סי~ ח~א פמ''א ק~ג. סי' ב''ד הדמאי~מ~ש~ין אי~
~ 

~~
 כמ~ש הבל ~סיף שאינו בדבר הח~~ין. את וטומנין ~~~

 בשבת כמו ביה"ש דין דברים ל~אר אבל רנ"ז~"י
 ו' או~ תו''ש סק~ה. ~"אעצמה.

~ 

~~
~~~ 

 ומערב~
 מבואות שיתופי וה''ה חצירות. ע~ובי

 ערוב~ וכן יעו"ש. ב~ ~עי' שצ~ג סי' לקמןכמ"ש
 ~ המרדכי בשם ז~ או' ~"רתבשילין~

~~
 דערובי כתב פכ~ד בכ"מ חצירות. ~רובי ומערבין ~~~

 ולא ונחפז נטרד שאם אלא מצוה הוי לאחצירות
 אבל סק"ו~ מ"א והביאו יעו~ש. ביה~ש מותר מבע''יעשה

 אם דאפי' כתב ב' או' שמ~ב ובסי' ~' או' ~י' בזהה~ר"ה
 י''ג סעי' שס~ו סי' לקמן ועיין יעו''ש. היאמצוה נ~~ דע~ח משום ביה~'ש מותר ~~בע''י ונחפז טרוד היהלא

~~ 

ש~



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~~~ו~
~~~~ ~~~~~  שצריך דבריס ~א~ הנר להדליק לומר יכול חשיכה קודם ~ב

 ~מה~
 שי'

 קי~ו~
 סי~ ~וע~ל

 ~~~~ ~ ~ שמ"ב~

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

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

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

'~ 

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~ק~~

~~~~~~ 
~~~~ 

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

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

 ו~~~~~~
~~~ ~~~ 

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

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

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

 בידו הרשות ואילך המנחה מ~לג השבת עליו ולקבל להקדים רוצה ואם הגה ~~~~~.

~ו~

~~
~~~ 

 ולא שבות לעכו~ם דאמירה וכו' לעכו~ם לומר ו~~ותר
 טרוד שהוא או מצוה לצורך ביה~'ש שבות עלגזרו

 ומה שמ~ב סי~ כמ"שונחפז
 דאס~~

 דלא משום ולהטביל לעשר
 ומה חיוב ליכא בכלי ישתמש ולא יאכל לא דאם מצוהמיקרי
 משא~כ אחרים וכלים מאכלים לו שיש משום נחפז הוידלא
 ביה~ש ו~~טביל אחר לו ובשאין לב''ש~ דשרי. י''ל לובשאין
 ליתנו אפשר דאם ג' או' ל~יל כתבנו כבר ומיהו ג"כ.יברך
 להטביל אין הערמה ע''י להטבילו או לעכו~םמתנה

 ~ יעו~ש אח~ כלי לו איןאפי' ביה"~

~~~
 אכילה לאחר אפי' והיינו שבת. לצורך נר להדליק ~~~

דבשבת
 עצמ~

 סעי' רע''ו סי' כמ~ש לכ'~ע אסור
 ~י~ כ~"ש בית שלום משום מצוה דאיכא כיון ~רי ביה"שב~

 וכשמ~ליק ח' או' תו"שרס''ג
 עכו~~

 זה ס~ בסוף הר~ז כתב
 ונראה עליהם~ תברך שלא כתב בסד~~י אבל עליהם~תברך

 פלוגתא דישכיון
 בז~

 בלבה הברכה ל~רהר יש
~ 

~~~

 ביה~ש לעכו~ם לומר מותר וכן וכו' נר להד~ק ~~.
 שהעולם ~דמאחר אביו בו ~מת ביום נרלהדליק

 ט~ז מ"ו~ סי~ בתשו' רש''ל גדולי ~לצורך ליה חשבינן בו~זהרין
 ל~רבות אפי' דהותר י"ל סק~ו~ מ~א זה~ םי'~וף

 נרו~
 דהא

 שלא ~~רין דהעולם נרות ב' לה~ליק ובפרט שבת צורךמיקרי
 שמור נגד ואחד זכור נגד אחד נ~ות מב'לפחות

 י~~~
 נר ~ו דהוי

 הגרע~~איא''צ~
~ 

~~~
 ~~ש~ם שהתירו שבות וכל וכו' מצוה ל~ורך שהיא ~~~

 מצ~צורך
 כמ~ש אורחים~ לצורך ג"כ מותר

 לקמ~
 ~ יעו''ש בהגה א' סעי' של"גסי'

~~~
 פי' וכו' טרוד שהוא או ~~.

 דב~
 אותו יעשה לא שאם

יהיה
 מצטע~

 ונר אכילה מעניני ודוקא בשבת
ומלבוש~

 לשבת
 א~

 עסק הוא אם אבל זולתם להיות שיכול
 שום בו שאין לחול~מור

 צור~
 לצורך לא אם התירו לא שבת

גדול
 ה' או' א''ר שם. בתשו' רש''ל מרובה. ו~פש~

~ 

~~~ ~  
 להדליק לומר יכול וכו' שבת עליו שקבל מי ~כן הגה.
 וכל ~שות של נר א~י' פי'וכו'

 דב~
 רשות של שהוא

 ב~ה"ש לומר יכול ~בת עליו קיבל כבר אפי~ מצוה של נראבל
 סק"ז מ~א ~וכ''כ א~ או' עו'ש להדליקלעכו~ם

~ 

~~~
 וכו' להוסיף שצריך אומרים יש ~'. ~~~'

 זה~
 הרי~ף סברת

 סבר הרמב~ם אכן המפורשמים ~פו' ורובוהרא"ש
 בשו~ת הרדב~ז מיהו אומרים. יש בלשון בש"ע זה כתב~שו~ה בב~י כמבואר ליכא מדרבנן ואפי' כלל לשבת תוםפתדאין

 ~הרמב~ם דעת דגם כתב רס~ח וסי' קי~ג םי' הרמב~םלשונות
 ו' או~ מחב~ר והביאו יעו"ש. בזה והאריך ~שבת תוספתשיש

 או~ הא"ר אבל לבוש. דאורייתא שהוא וי''מ דרבנן זהותוספת
 ולדעת יעו~ש. דאורייתא לכ"ע כתב~"ב

 הסוברי~
 להוסיף דצריך

 דעת וכ"ה ל~עתם התורה מן תוספת יש ביו"ט גם הקו~ש עלמחול
 וכ''כ א' או' כ~''א יעו~ש~ דמסר ~"ה ע~א ז מ דף בכתובותהתו~
 התו~ כ~כ ויו~~ט~ שבת בתוספת חייבות הנשים וגם יו'ד~ או'התו~ש

 ~ יעו~ש א~ או' תר~ת סי' וכ~כ~המש~זשם.

~~~~
 דתוס~ת המגיד הרב וכתב וכו~ להוסיף שצריך ~~~

 עו~ש יעו"ש. וכרת בלאו ואינו בעשה הואשבת
 שם התו~ש וכ~כ ב'או'

~ 

 ~~~~י~
 תוספת וזמן

~ 
 השמש שאין השקיעה מתחילה

 מפני כמאז בכחו נראה שאינו ~לומר ~ו'נראית
 או' לעיל כתב~ו כבר ומיהו שם. עו"ש ברקיע~ לכנסשהתחיל
 ביה~ש דבשיעורא~

 השמש שאין משע~
 נראי~

 על עוד

 האר~
 שעוד בזמן להיות צריך התוספת וא~כיעו~~ש.

 שהשמ~
 נראית

על
 ה~ר~

 עמא ~וכן
 ~ דב~

~~~
 זה תוס~ת וזמן ~~.

 וכ~
 ברכות ישראל בת~ארת ועיין

 ~~ריקא שנסע אייראפא מאנשי אחד ב'משנה
 כדור פני על מונחת אחת הללו מדינות שב' וידוע להיפוךאו

האר~
 ממש מ~~ולה והאחרת א' מצד

 מתחתי~
 וא"כ

 א' ובא באמריקא. עש"ק תחלת הוא באייראפאשבת כשמקד~י~
 שבת לענין להתנהג היאך האלו ~מדינות ב' בין הוא מקומוש~ודת לנארדפ~

 סי' יקר~ה אבן בשו"ת זה בכעין ועיין יעו~ש~ ותפלה ק''שולענין
 ~שיקדשו בזה והעיקרי~א

~ם אש~ המ~ומות כ~י השבת א~ ב'~
~ 

 הקדושה תורתנו ~מזה ע'ז ואו~י
 בכ"~

 א~ל~מועד שנאמר
 וכ~כ ו' או' א~ח מושבותיכם~ ~כלושבת

 הרדב~
 ע~ו סי' ח~א

 ל~וכ~ים העולם במזרח שוכנים בין גדול חילוק שיש ~שבתבענין

במע~~
 אחד כל מונה חול~ לאלו שבת לאלו שהוא מה ונמ~א

 קנ~ד סי' ח~ב מ~ד שו~מ בשו~ת וכ''כ יעו''ש. ש~ואב~~קום
 בס''ד דש"מ לסי' בדברינו ~~זה עוד~ ועייןיעו~ש.

~ 

 ~~ך~
 ואילך ה~נחה מפלג ב~ג~~

 וכ~
 שעה דהיינו

 קודםזמניות ורבי~
 א' סעי' רל"ג סי~ לעיל כמ''ש הליל~

 ח~ ואו' ז' או~ לשם בדב~ינו ועי~ןבה~~.
 ~ ודו~

~~~~~ 
 מ~לג בהג~.

 המנ~
 קבל ואם וכו~ וא~ך

 ומי~ו יו~~כ. ~' ~י"ו כלום. קבלתו אין המנחהפלג קוד~
 שלא להחמיר יש לכתחלה השקיעה מתחלת דחשבינן די~אכיון

 ור"ל י'ב או' תו"ש סק~י. ~~"א מלאכה.לעשות
 שאין משעה דהיינו ~שקיעה מתחלת מ~יל דבי~~שדסברי דאיכ~ כיו~

 על נראיתהשמש
 האר~

 קיבל אם
 ~~שע~

 ~ודם זמניות ורביע
 על נראית השמששאין

 האר~
 מלאכה לעשות שלא להחמיר יש

 ליכא. חו~~א משום אפי' משמע לזה ~~~ם בקיבלאבל
 ד' סעי' רס~ג סי'לקמן ועיי~

~ 

~~~~~~ 

 בסי~ הלבוש שכתב
 רס"~

 עליו ש~יבל דמי בהגה
 שהרי התרה לעשות ~יכול חשיכה קודםשבת

 משום אלא עליו אינו זהאיסור
 נד~

 והביאו יעו~ש~ ~בעלמא

המש~~

 ו~~~~ ~~~~~
 ו~~~~וה~~~

 ~ ~~~~יו~~

 ו~~~~ ~~~~~~~

 ~~~~~'~ו~~



~ ~  ~~~ ~~ו~~~
~~~~

~~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~ 
~~~~

 ~~~י

 ואגור~~ור
 בש~

 ת~לת פ~ תיס'

 הש~~~
 ~י~ ~וע"ל

 ~ ~ ר~~~
 ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~י

~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
~~~''י ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~

 ~~~~ ~ ~~~~'~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~~ י~~~~ ~~~~~~י~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~
 ~~~~~~~י~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ו~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~ י~~ ~~~יי~ ~~~~
 ~~~~י~~~~י~

 ~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~יי~ ~~~~ ~י~~ ~י~ ~~~~~ ~~י~~ ~~י
 מ~~ג קבלו אם דהיינו וכתב ג' או' שם~מש~ז

 מתחלת אבל מדרבנן ד~וי הש~יעההתחלת ע~ המנח~
 ד''ת דהוי הש~יע~

 על כתב ל''ח או' שם ה~''ר ~יהו יעו''ש. להתיר יכולאינ'
 ~ת~~ מ~ני א~ לדינא דצ~'ע ה~ז' הלבוש~ברי

 וכ''כ יעו~ש.
 שם המ"א ~~ברי וכ~נ דצ~~ע. שם~מש"ז

 ס"~
 מהני דלא ל"א

~תר~
 היא שבת ד~בלת ז~ל האר~י דברי ל~י וכ"נ~ יעו'~ש.

 לקמן כמ'ש ד~~ש נרנח"י ~בלת הוא דשם כלה באיבאמירת
או'

 כ"~
 שנעשה כיון וא~~כ

 מעש~
 שבת קדושת ש~בל בגופו

 להתי~ יכולאינו
 רק אלא כלה באי באמירת ~בל לא אם אבל

בפ~
 שיכול נראה שבת מקבל הוא ~רי שאמר לחוד

 ~ להתי~

~~
 בשיעור בקי שאינו ומי ~'~ ~~~

 ז~
 בעוד ידליק

ש~שמ~
 והנכון וכו'

 ל~דלי~
 שע~ שליש

 קודם
 במקום דהיינו החמהשקיעת

 שהחמ~
 פחות דקים עשרה שו~עת

 שעותמהי~ב
 י~

 שליש פחות ששוקעת ובמ~ום וחצי בי~א להדליק
 ~פתה~ד וכ"כ ב' או~ רו''ח ושליש. בי~א ל~דליק צריךמהי~ב

 ג'או'
~ 

~~~
~~~ 

 יום ~וא ואם
 המעונ~

 מורה לו כשיש ו~~ה וכו'

~~~~~~~~~~ 

~ ~  
~~~~~ 

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

 על השמש ש~יין בודאי יודע א~כאלא
 האר~

 ידליק ספק ואם
 עכו~םע~~י

~ 

~~~
 מצוה לדבר אפי' משמע וכו' ~~ערבין א~ן ~'. ~~~'

 ~ג~ע ואסור ~יא מצוה לצורך טמינה ד~אאסור
 עצמו ע"י ש~ות ודוקא ~' או~ א~ר י''ב. ס''ק מ~א~בי~~'ש.
 לעכו"ם אמירה אבל קבלו בלא מבי~"ש יותר שבת בקבלתחמור
 עיין ומי~ו י"ב. או' א~א מותר. שבת קבלו א~י' מ~והבמקום
 או' לעיל ועיין יעו~'ש. שבת בקבלאפי~ בי~''ש שבות להתיר ה~~ע סתם דשם ב' ~עי~ שצ~ג סי'ל~מן

 ט~ו~
~ו~

 וכו~ טומנין ואין ~~~
 וה"~

 ברכותלה~יע. א~י~ למ~חץ ליכנס דאסור
 כ~~

 שם א"ר שם. מ~א ע'ב.
~ 

~~~
 ה~ ולדיד~ ~~~

 ~ר~ל אלו ובמדינות וכו~ מזמור אמירת

 אשכנז~במדינו~
 נו~גין אין

 לומ~
 בכניסת מ~מור

 שבש. קבלת הוי ברכו עניית לכןהשבת
 ד~~

 ועתה ~ב~ או'
 נוהגי~

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

~~~~~~~ 

~  ~~ ~ 

 דהמנהג כתב י~ג או' הא''א א~ל י~ג. ~"ק מ~א~נ''~.
מיד עת~

 שאומ~
 עליי~ו שבת קבלו שיר מ~~ור

 בכל ואסורין הצב~
 אמנם הלב~ש. וכ"כ הוא. גדול יום שעדיין ~ע~~י~מלאכות

 כלה באי דבאמירת שכתב הכוו~ בשער ~''ל ~אר~י דברילפי
 קדושת מבחי~ ~נפש תו~פתמקבל

 ~בל~ ~וי הליל~
 ~בת

 היום שעדיין אפי' ~לה באי ~~~אמר וא~כ כלה ~איבאמיר~

 כלום לטעים אסור וגם מלאכה בעשיית נא~~גד~
 ע~

 שיקדש
כמ~ש

 לק~~
 ~ י~ו'ש ד' םעי~ ~~א סי'

~~~~~ 
 אמירת ~וי ולדידן

 מזמו~
 ז"ל האר~י דב~י ו~~' וכו~ שיר

בשע~
 וכו~ לה~ ~בו לדוד ~~ז~~ור תחלה צ''ל ~כ~ו~

בו שי~
 ג"~

 העש~ה דעולם חב~ד כנגד ~ם הבו וג~פ קולות. וז~פ הבו
 חג~ת עולים הראשונים קולות ובג' דיצי~~ בנה~י עתההעולים

דעשי~
 נה~י עולים אחרים קולות ובג' דעש'~. חב~ד במקום

 ובקיל דעשיה חג~ת ב~~~םד~שיה
 עול~ האחרו~

 דעשיה מלכות
 ב~פ וצ~~ל דבריא~. לנ~"י דיציר~ חב''ד ל~עלות והואמלכתא. שב~ כל~ באי כלה. באי ג''פ אומר ואח"כ הנה"י.במקים
 חכמה כנ~ד ש~ם לפי רם ב~ול הראשונים כלהבאי

 ולא בלחש לאומרה צריך מלכתא ש~ת כלה בבאי אבלה~ולום. דיציר~ ובינ~
 ס~ירות ~~~ר ~~כלל שאינו דיצי~ה הדעת כנגד שהוה ל~~בקו~ר
כנודע.

 ועת~
 תוס~ת לקבל תכו'ן כלה ~אי ג~~פ באמרך

 ד~יינו הדברים ביאר ז'ל הרש~ש ובסי' ~כוו' בשער כ~כהנפש. ~דוש~
 מלכתא ש~ת כלה באי כשאומר ג'בפעם

 יכוי~
 תוספת לקבל

 הא' כלה באי ~ו~אמירת דנפ~. נ~נח"י~דושת
 ימין לצד עצמו יט~

 וב~~ ש~אל. לצד ו~' י~~י~. לצד שהוא החכמה כנ~ד שהואמפני
כנגד

 פניו~
 להעלות והוא ~שבת~ ליום שיר מזמור אומר ואח~כ

 בכל כי למשה ר"ת הוא וגם האצילות. אל הבריאה~ולם
 של ~~רות אותם לקחת מרע~~החוזר ע"~

 א~
 שנאבדו שלו חלקים

 שבת קדושת תוס~ת בסוד ולו~חס ישראל שעשו ~עגל בעוןמ~~נו
 נתנים האורות ו~לו מחלקם שלקח ~ארות אותם לישראלומחזיר
 ישמח וז"ס שבת. ~דושת תוס~ת ב~~ד ע''ש בכללי~ראל

 וגם וכו' חלקובמתנת מש~
 ת~וי~

 באות~ות
 ~~~תדל מ~ע'ה כי למש~

 נם וא' הקלי' בעמקי הניתנים הנ~מות ניצוצ' כל להעלות ע"שבכל
 אדם בני של ~נשמות וכן משם ~ לעלותיכולין

 ~תחתוני~
 שא'ן

 ~~רע''ה יורד שבת תוס~ת בסוד לעלות הראוים מעט"ובידם
 בחינתו לפ~ א' בעוה"בכל אשר עמו צדיקים נשמותרב~ות וכ~~~
 כל החוים ושל המת'ם של הנש~ותאת ו~~על~

 אות~
 יכולות שאינם

לעלו~
 מעצ~ם
~ 

~~'~~~
 ז~ל ש ה~ש ובסידור וכו~ ל~ש ~אות מלך ה' או~~ר

 לאמ~כתו~
 ל~ם ז~. בנוסח יחוד לשם ק''ש קודם

 בו~ה ה י שם ליחדא ודחילו ורחימו ורחימו. בדחילו קבה'ויחוד
 מלכתא שבת ל~~את ונצא בואו י~ראל כל בשם שליםביחודא
 וכו' לה' הבו לדוד מזמור מתחיל כ ואח קדישין. ת~וחיןלחקל
 ב~ ח~ידיומנ~ג

 אל
 שאח~ יכ~"~

 חוז~ין הנז~ סדר כל שא~~~ו
 התיב~ ולהקיף פ~בלאומרו

 בשע~ ~~~ש כי ו~וא שבבהכ~נ
 הכוו'

 ולהקיף בב~ת ולאומ~ו הנז' סדר כללחזור
 השלח~

 עם ש~~סודר
 הם וכו' ש~ת לסעידתהלחם

 חו~רי~
 ול~ק'ף בבה~~~נ לאומרו

 באמירה כי והואהתיבה~
 ~ראשונ~

 ובא~~'רה ~נימי אור בבח'~ ~יה
 ועי~ן בהק~~. ולאו~~רו לחזור צריך וע"כ מ~יף אור נ~דשנית

עו~
 ~ ק~~ש סדר ל~א או' רס"ב סי' לקמן

~~'~~~

 וכו' המ~ורך ה' ברוך בעניית
 י~וי~

 לקבל
 בח'' ה' כ~גד תיבות חמשה בו שיש ה~וחקדו~ת תו~פ~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~'~~~ו~
~''~~ 

~~~~~~
~ ~ ~ ~  

~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ו~ ~~~~~

 ~' ו~ו ~~~~י ו~~~ו~
 ~'~ ~~~~ ~ ~~י~י~

~ ~ ~  

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

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~~~~~~ 

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~~ ~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~~~~ 
 ס"ש ~ור ~נות. ואין המנהג וכן השבת יום כל ערוך שלחנו ויהיה הגה ~~~~"~.~~~~~

 ~פ"~
 ~ ~ ~~~ וט~דכי

סו"פ

 או' נ~ו ~י~ לעיל כמ~~ש ~~עומד אותו ~ענות וצ~יך ד~וח.~ר~ח~י
 תוספת לקבל יכוין וכו' עלינו ופרוס ~אמירת ואח~כ יעו''ש.~~ג
 מבחי~ וכ~ז הנז~ או' לעיל כמ~ש מעומד לאומרו צריך וגם~שמה
 תוספת לקבל יכוין חי כל נשמת באמירת וביום הלילה~~ושת
הנ~ש.

 ואח~
 ל~בל יכוין ברוך שיתחיל קודם וכו~ ש~תי א~ני א~~ירת

 בחזרת בכתר שאו~~רים איה ובתיבת הרוח.תו~פת
 תוספתלקבל יכוי~ מו~~

 נשמ~
 ~ יע~~ש הכוו' בשער כ~ז כ~~~ואר

~~~
 אחד כל בשבת יש~אל ש~~קבלין הנר''ן ~ספת דבענין
 א~ם לכל ה~~חכים חכם הוא ~אם בחינתו לפי~~קבל

 הוא ואם מבינה. בתורה דבר ~~תוך ד~ר ~~בין הוא ואם~~חכ~~ה.
 איש הוא ואם ~~ג~ורה. חטא ירא גבור הוא ואם ~~חסד~~~יד
ת~

 ~ יעו~ש ע~ב ר~~"ב ~ף פנחס פ' ~זוה~~ק כמבואר וכו' ~~ת~ת

~~
'~~~ '~ 

 יסד~
 וזהיר מאד מקפיד ~י~ ז~~ל והאר'~י שלחנו.

 של ~לחן כדו~ת רגלים ד' של בשלחןלאכול
 התיקונים בס' כ וכ ע~'א. ע~ב דף ~כוו~ בשאר כ~~~ש~~~~''ק

~אתמר
 ב~

 דע~~ודא מסטרא באמצעיתא מטה בדרו~. מנורה
 מתקנא דא דירא דאשתכח ביתא ו~ה~וא יעו~ש.~א~~צעיתא
 לדרום צפון בין ומטה בצפון ושלחן בדרום מנרתא דא~סידו~א
 נחתין דקא מלאכין אליןאמ~ין

~ 
 דאיהי שכ~נתא

 נשמ~
 יתי~ה

 הדיוט א~ר דין~ית
 ~דם מן ביה ד~עוא אתר אלהין דע~~

 תיקוניםה~
 תי~ו~

 כ~~ד
~ 

~~~~~ 
 ל~דר צ~יך

 ע~
 מג~ אחד בכל לחמים יב ה~לחן

 וכ~כ שם. התיקונים בס' כמ~~ש שבת~עודות
 בשע~

 הכוו'
 י~~ב כנגד השלחן על י~ב~חמים שעו~ה בכל לשום ~יזהר דצר~ךשם
 מצד לח~~ים ו' זה כסדר ותסדרם ~פנים. לחם~~ות

 ימי~
 ~~לחן

וו'
 מצ~

 סוגל כעין ג~ ע~ג ג' יהיו ~ימנים והו~ ~שלחן~ שמאל

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 
 א~ו כי ~יניהם ואויר ו~יוח האחרים השנים ~~ן מופסקים~שה~נים
 השמאלים. ד~ אל קרובים ואלו הימנים ל~'~רובים
~זה

~ 

' ' 

~ 

 וביום נימי~. י"ב כנ~ד הם שבת ~ל~ל לח~~ים ו~י~~ב
 ד' כנ~ד הם ב~ ע~ג ב' ש~ם י~~ין ~מצד ~ח~~ים שד'ותכוין דקנא~ תיקוני י"ב כנ~ד שבת ובמנחת חוורתי. י~ב כנגדש~ת
 שני הם התח~ינים לח~~ים ו~ני אח~. ~וי''ה~ותיות

 ה~י~~
 ש~ם

 הזכרים שהם י~ו אות'ות ~~ הם ה~~יונים לח~'ם ושני~נ~~ות
 הם הש~אלים לח~~ים ד'וכ~~ז

 הוי"'~
 מ~ש. ז עד שנית אח~ת

 אותיות ב' סוד הם ימין לצד הס~וכים האמצעים לחמיםושני
 הא~~צעים ושנ'ם ה' ע~~ג י~י~ה

 הסמוכי~
 ב' ~ם ש~אל לצד

 לתמים~ב~ ת~ח אז המוצ~ה ב~כת לו~~ר וברצותך ה' ע~ג ו~ ו~~האו~יות
 העליוני~

 ש~ד'
 ו~חב~ אמצעי~

 ושני ידיך ב~~ שניהם
 שלהם צדדין מ~~ פנים וב' בזה זה דבוקים יהיו הלחמיםשולי
~ן

 ז~
 ~לח~ים ה~~ כאלו ית~או ואז שמ~ל מצד ~ה ו~ן ימ'ן ~ד

~ע~ו
 לחם כדמיון וי~יה ~ד~יו ~ב' פנים ב' ובו א~~ לח~

 של י' אות הוא י~~ינך ש~יד ~לחם כי ותכוין ש~מקדש.הפנים
 שביד והלחםהוי"ה

 שמא~
 מאות השפע לה~שיך ~והוא ו~ אות

 ה' אלי'
 ראשונ~

 ה' אל ו' ומאות שתחתיה
 האחרונ~

שתחתיה~
 המוצוא של וב~' המוציא אז ותב~ך

 תכוי~
 אל

 ובמלת במלכות תכוין ה~רץ של ~ה~עילאה בינ~
 תכוין לח~

 במ~~~~ גם ומלכות ת"ת ~אל בינה מן ה~רה להמשיך~ו~~ל בת~~
 ו~כולל אותיות י~~ב ב~ם שיש הויו"ת ג' בחי' הואהלחם כ~ ~ו~"ל נימין י''ג בחי' ~הוא הנז' ~לחם אל תכויןלחם

 בבק~ חוורתי י~ג אל יכוין ~יום אבל בלילה וזהוי~ג ה~
 ובמנחה

 תיקוני י~גאל
 כנז'~ דיקנ~

 הי~ני הלחם מן ת~צע ואח~כ
 ותא~לנו כזית שי~ור ה~י~ה של י' או~ כנגדשהוא

שהכזית ותכוי~ את~
 ~ז~

 בציעה תבצע ואח~כ הוי~ה של י' אות כנ~ד הוא
שנית

 י' אות כנגד ש~יא ותכוין לא~תך ותתן כביצ~
 הסעודה בני לשארותתן תבצ~ ואח"כ יאה~ונ~~י שם ויעשו שיתח~~ו ותכוין אדנ''ישל אחרונ~

 ש~ היו~בי~
 כ~ז כמבואר

 בשע~
 הכוו'

 קודם לו יתן לא ה~~חן על ש~סב גדול נמצא וא~י' ויעו~~ש.שם
 לבינה בינו שהוא יודין הב' בין פירוד לעשות שלאאשתו

 כי~ו~
~~~'~~~~~ 

~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~ 
 ואו'כ~~ב

 ל~~
 בסי' האכילה וכונת

 זק~
 שחל ביו~ט וגם יעו"ש. ך או'

 לסד~ צריךבשבת
 הסדר ולעשות לחמים י~ב

 כ~א~
 ~ שבתות

 מד יפחות לא לח~ים בי~ב לו שא~א~~~
 כ~
 ש

 פנחספ~ בזוה~~
 ד~

 ב' ע~'ג ב' ויניחם יעו~ש ע~א ~מ"ה
 וכן שנים. כ"א ~ניח לא שלשה אלא לו אין ואם ~נז' ככלויכוין ויבצ~ ה' ע~~ג ו' ~' ע~ג י' הוי~ה אותיות ד~ כנגד ~~םויכוין

 ארבעה כ"א יניח לא ששה ~ו ח~~שה לו ישאם
~ 

~~~~~~ 
 נוהג היה שא~יו ז"ל מ~~ש~ו

 כ~הי~
 עושה

 אותם מ~ביק ו~'ה העליונים ככ~ות ב~לקח המוצי~
 ולאאב~א

 הי~
 סוף ח~י ש~ר פע~ח התחתוני~. ככרות ב~~ נוגע

 לו שאין ומיפט~ז
 ר~

 אות כנגד ש~וא בעליון יכוין ככרות שני
 יג~יה וכשיבצע ההי~ן שני כ~גד ובתחתון הוי~ה של וי~ו ואותיו~ד

 הש~~ ל~מ~יך ויכוין התח~ין מן מעטהעליון
 אל יוד מאות

 ~'א~
 ראשונ~

 של
 הוי'~

 כנז~ אח~ונה ה' ~אל ו~ ומאות
~ 

~~
~~ 

 ~~יך
 להזמ'~

 ג' בה יהיה אגודה ~ל הדס של א~ודות ב'
 זכור כנגד הם ה~גודות וב' ~~שולש ההדס וי~יהבדים

ושמו~
 ~' ש~ת ב~~ס' רז"ל ~~ש ע~ד

 במ~
 ה~וא על מ~ליקין

 מדאני ת~ין ובידיה ד~היטגברא
 אס~

 בנו ~ו~~א ~י רשב ורא~ו

 כ~ה חזי וא~~ו המ~~ה מןבצאת~
 יש~א~

 וכו' במצות ז~ירין
כנז~

 בשע~
 ה~יח וכוו' יעו"ש. ע~ד ע' דף הכוו'

 כ~~
 כת~נו

 קחנו ~~ז או~ קט~ז סי' לעילאותה
 ~ מש~

ו~
~~~~~~~~ 

 תא~~~ לבית
 ~~ו~~ר

 הוא כישלום שב~ י~ר~ ו~ש~ח~
 קיימת אמך ואםגדולה. בש~ח~ ה~ל~ ה~קב~ כחת~

 בחי~
 ~~א דף הכוו' ש~ר ידי~. ~נשק

 או' לק~ן ועייןע'ב.
 ~ טו''~

~~~~~~~~ 

 נ~ות בב~
 ~וג~

 מד~יק אם
 ז~~

 כ~ תכוין וגם שמור. כנגד ואחד זכורכנגד אח~ כי ותכוין
א~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  האחרונה ה' נגד והשנית בינה ~וי''ה של ראשונה ה' נגד~חד
 בינה מן הארה להמשיך ~ור~ל~לכות.

 למלכות~
 בג' תכו~ן ואח~כ

 כנז' יאהדונה'י. יאהלוההי~ם ~אהויה'ה כזה. נ~ר בגי~ שעולין~יווגים
 ~ יעו~ש וע'ב ע'א ז ס דף הכוו~בשער

~~~~~~~~ 
 קדישין תפוח~ן דחקל סעודתא היא דא תאמר
ותקיף

 השל~
 שני בידך ת~ח ואח~'כ ימין. דרך

 הריח כוונת ו~כוין וחריח בשמים עצי ותברך הדס שלאגודות
 אחד בדבור וש~~ור זכור ות~מר יחד תחברם שתריח אחרותכף
 בשער כמ~ש בשת'קה ההדס עם השלחן להקיף ותחזור~אמרו.
 להקיף תחזור ג~כ הדס לך אין אם ואף וע~ד. ע~ג ע' דףהכוו~
 ואח'כ המלכות. ~בחי~ מקיף אור לה~שיך בזה סוד שישמשום
 יתרו פ' ו~וה~ וכו' חיל אשת וכו' ~~ה~ש עליכם שלוםתאמר
 השבת יום את זכור שבת. סעודת מכבוד המדבר ע'א פ"חדף

 ד~~טרונותא. ~עו~א ול~יכל עד וכו' א~~ר יצחק רבילקדשו.
 בשבח'ן א~מר וכו' מה~~נותא סעודתא אתק~נו תאמרואח"כ
 הוא כך וכו' עתיקא קדם מן רעוא ויהא וכו~ פתחין גולמיעל
 ~כוו' דבשער והגם ז~~ל הרש"ש בסי'מסודר

 ד~
 ע'ב

~~ 
 כתב ב

 אחר וכו' ב~בתין א~~~ר פזמון לוומר נ~הר היה ז"לדה~ר~י
 כנ~~ מ~ודם לאומרו ס~דר ~~~ל הרש~ש בסי'האכילה

 ובעני~
 ו~הא

 ואין מפקפקין דיש שכתב מ~~ד ס~' אומץ יוסף עיין וכו'~עוא
 ישראל כל ועל עלינו וחדוא ברעו~א רק הסיוםאומרים

 ח"ג ה~כ''ל והביאו בשבת צרכיו אדם ישאל דלא מטעםלא ו~
 ~ יעו~ש ש~או'

~~~~~~ 
 ותגביהנו ידיך ~תי אל ידיו משתי מ~ולתך הכוס
 כע"ח לבד' ~מ'ן ביד ישאר ואח"כ הח~ה.נגד

 ע"א ע"א ודף ע"ד ע' דף הכוו' שער פט'ו ח''ישער
~ 

~~~~~~~~ 
 לקיים באים אנחנו ~רי וכו~ יחוד לשם תא~~ר
מ"~

 בדברים הש~ת לקדש דאו~
 כמ"~

 יום את זכור
 שורש את לתקן ה~ן על ל~דש דרבנן ו~''ע לקדשוהשבת

 ~~צו~
 ~ו

 הכוס תשתה ואח"כ מעומד יהיה והקידוש וכו~ השמ~םוי~ולו הששי יום וכו~ רועי ה~ לדוד ~~~מור וכו' נעם ויהי עליוןב~קום
 ויכוין הוי~ה ר~ת השמים ויכולו הששי יום פי~ד שם פע"חמיושב
 ע"ב גי~ ויכולו וכן יודי~ן במילוי הו~~ה שהוא ע~ב בשםאותה
 ג"פ הרי בקידוש שיש וע~ב יו~ין~ דמילוי הוי~ה בשם אותהויכוין

 ע'ג ע"א דף הכוו' שערע"ב~
~ 

 ~~~~י~~
 ובשעה ידך שחנגב שבעת וצריך ידך תטול
 למעלה ז~ופות ידיך ב' תגביה ענ~י~תברך

 יהיה גם ראשך צדדי מ~' ראשךכנגד
 כ~~

 נטילה בכל וכן מעומד
 מעומד שיהיה הנ~~ דברים ב' לקיים צריך דשבת סעודוה~ג'

 וכוו' ע''א. ע"ב דף הכוו~ שער ראשו. כנגד עד ידיוושיגביה
 אותה כתבנו כבר והש~שוף~נטילה

 לעי~
 ב~ או~ קס"ב סי~

 ידיו שכשיגביה הידים ~גב~ת ובעניןיעו~ש
 יכו~~

 ~וי~ה ימי~. ביד
 וב'ד י~ד ב~י' שהם הוי'האל~~נו

 שמא~
 כו~~ו

 ב~ווכ~'~
 שהם כו~"ו

 הוי'ה ש~יא דאמצעיתא בידא ג'כ יכוין ועוד י"ד. בג~י~~כ
 מ"ה ושם~שו~א

 שה~
 בשער כמבואר י"ד בג~' אותיות י''ד ג~כ

 הכוונה וזו יעו~ש ע~א ב~ דף~כוו'
 בי~

 בין בשבת בין בחול
 ~ ~~ל הר~''ש בסי' ומבואר כידוע לאכילה בין שח~~תבנ~"י
 ~~~~י~~

 ואח~~כ ~בת ממס~ הא' פרקין ד' תאמר האכילה
 ו~ך אח~ונים מיםתטול

 בהמ~~
 לעיל מ~ש ע~~ד

 ואחר יעו~'ש. כ~~ו אות עד כ"א מאו' זקןס~'
 בהמ"~

 תחזור
 ותאמר וכו~ ושמור זכור תאמר שתברך וקודם ההדס עללברך
 ~עודות ובג~ פרקים ח' שיהיו כדי שבת ~~מס~ שנייס פרקים~~

 פר~יםכ~ד
 כד~

 הכוו' שער עיין כלה קשו~י כ~ד להשלים
ע~. דע"~

 וטו~
 כל שבת בליל ל~מר

 מסכ~
 בסוד עירובין

 ע~~
רי"~

 פע~ח
 פר~ים א~ה לומר יש א"א ואם פ~"ז ח~י שע~

 ב~ם ישליםוה~אר
~ 

~~~~~~~~~~ 
 שבת בליל במקומו השלחן להניח ז"ל האר"י

 מונח בהמ~ז של וכ~ס השלחן עלפרוסה והמפ~
 שם להשאיר כדי ההוא בכוס ~ן טיפות שהוא כל מניחוהיה על~

 שמן אסוך בסוד שבת לילברכה
 ~נ~

 וגם ב~הר. כנז' באלישע
 הפרושה~קצת המפה בשלח~~תחת מש~רהיה

 פתית~
 של

לסיבה פ~
 הנ~

 ולא שלחן לגד העורכ.ם משום שלם לחם ~א אבל
 ע~ד ע~ב דף הכ~~ ~ער שלם. בלחם אלא הכיאקרי

~ 

~~~
~~~~~~ 

 ש~חנו י~דר
 וכ~

 השלחן על מ~ות שני לו היה רש"ל
 משום העל~נהמלבד

 המפ~ דכמשנער~
 השלחן נמצא

 מעל ת~~ה ד~מפה ועודמג~ה.
 השלח~

 עושה וכ~~ורשה טפח
 לא דזה י"א ~~' שט~ו ~~י' מ"ש ~~~ןוכתב םק"א~ המ~א והביא עליה. תמיד~אחרת התחת~ה ~~חאוהל~לכן

 ה~
 ר~ל אוהל

 כ~א נשאר לא וא~כ ב' או' התו"ש וכ~כ כ~ע~ש. לצל ~~שוידאינו משו~
ה~~~~~

 ישאר שלא
 השלח~

 ה~~חה~ש וכ.כ שבת. כבוד משום ~~~לה
~ 

 ~~~~ו~
 מה"ש שני יה~ה ב''ר ~וסי דא''ר וכו' ~טות ויצ~ע
 ואחד טוב אחד לב~תו מבהכ'~נ בע.ש לאדם לומלוין

 ושלחן דלוק נר ומצא ל~תו וכשבארע
 ערו~

 מלאך ~~וצעת ו~~טתו
 אמן עונה רע ומלאך כך אח~ת לשבת שתהא יה"ר אומרטוב
 אחרת לשבת שתהא ~~ר אומר רע מלאך לאו ואם כרחובעל
כך

 ומלא~
 ~ טור ע~ב. ~י~ט שבת בע.כ. אמן עונה טוב

~~~
 אחד מגדול כאן ה~יא תו~ש ~~'

 שמ~
 שנדפס בנוסח

 שלום לבית בבואו לומר שבתבת~ון
 על~כ~

 מה''ש
 המחב.ר והביאו יעו''ש~ עמו שהדין וכתב לשלום צאתכם חלו~תוכו'
 לא~~~ כתוב בנסחתנו כי וכתב ב~או~

 והכונה לשלום בצאתכם
 לשלו~ ברכו~י מ~ש אחרשנמ~ך

 ולא צאתם בזמן שיברכוהו ור~ל
 ואין זה לומר ישראל תפוצות בכל נהגו וכן וכתב אותםשדוחה
 ~ב שנהגו דברלמחוק

 ישר~
 ברכוני אחר לומר ומנהג~נו יעו~ש

 בשבתכםוכו' לשלו~
 לשלום~~

 וכו~ לשלום ברכוני לו~~ר חו~ר~ס ואח~כ וכו'
 וחוזרים וכו' לשלום בצאתכם אומריםואח''כ

 לומ~
 לשלום~ בר~ונו

 ור~ל צאתכם וב~ת שבתכם ובעת בואכם בעת ברכוני ור~~לוכו'
 ~ לצאת שרוצים שעה באיזה ~וצאים שאתםבשעה

~~.~~~~~ 
 הרב

 יע~''~
 י~ים עמודי הנ~רא בס~דורו ז~~ל

 הילדים לברך ש~~ מנ~גן ה. או~ א ע שד~םדף
 אחר הרבנים וא' ~האבות א~ שבתבליל

 התפל~
 בכניסה או

לבית
 שא~

 שאין ביחוד הילדים על להמשיכו וראוי השפע חל
 משובח א~~צעי גדול ע"י אבל במעשיהם שפע להמשיךבכוחם
 ~יותר ונאחז וחל ויו~ד~וא

 ה~טני~
 ~ל ט~ח טעמו לא שעדיין

ידיה~
 מקבלים הגדולים ה~נים גם אבל יותר מתפשט הוא

 מעבר ~בק מעבר הרב וכ~כ עכ"ד. הוא ונכון מאבותיהםב~כה
 יעו"ש. פמ''גג'

 והב'~
 ד' או' ~פתה''ד

 וכת~
 עו~ים יפה דלא

הבאים
 לנש~

 או לשבח עלינו שאומרים בעוד הגדול.ם יד~ את
 וכ~וצא עליכם שלום סדר או יגדלפ~וט

 דכ~ו~
 ~פוות~הו דמרחשן

 מקבלים אינם ~כי זו בנשיקה בצע מה ~וסקים ואינםבלימוד
 וד~י פ~~טא בתורה הגדו~ים של יד דנשיקת והגם ברכה.שום
 דמלכי בהם שיש רבה הקדושה לפי גדול תועלת בזהדישיג
 ~ייע ושמאל בימין וכותבין הלכות יום בכל מחדשיםרבנן

 ~דושת באצבעותיהןשיש לימי~
 התור~

 אלהים באצבע כתובה
 צריך ואם עכ''ל. לברך שיכולין בעת ידיהם לנשק ~דיףטפי מ"~

לנשק



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~ 

~~~~ 
~~~~~~

סו"~
 פכ''ט מרדכי ו~גהו~ כת~י כל

 ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ דשבת~
~~~~~~~~~ 

 שם~. רש~י בבי~ם. היושבים ~עשירים כמדת ארוכים שיהיו מטה כלפי י~לשלם ~פי'
~~~~~ 

 שאין ש~עלה בפת~~ד עי~ש בא' סגי או ידים בב~ ולברךלנשק

 ר~לנש~
 כלולים ~ם שמאל י~ של גבורות ד~~ משום ימין יד

 ימין שביד חסדיםבה'
 וכשמנש~

 יד
 ימי~

 ומ~בל מתמת~ים הם
 ש~ודם שכתב עי~ש ועוד יעו"ש~ מי~סשפע

 שמנש~
 א~ו י~י

 ל~םיאמר
 או~א כיבוד מצות ל~ים בא הרני יחו~

 לנש~
 ידי

 ונראה יעו~ש.אמי
 ~ה''~

 ש~ו~ם
 שמנש~

 ג~'כ יאמר ת~ח ידי
 מצות ל~ים בא ~רני וכו' יחודלשם

 כיב~
 ת'~ח

 ולנש~
 ידם את

 אתלת~ן
 מצו~ שור~

 וכו' נועם ויהי עליון במ~ום זו

 לישב ~ה המטות. ויציע ~~~~י~
 ב~

 ב~. לישן ומטה
 הבית ~כבד נ~גו ש~ח במ~וםב''ח.

 ב~י~
 ~שבת

אין
 לזרו~

 ~מלאך וי~א מנוול ש~היה ~~~ני לשלחן ח~ץ דבר
 ~ ק~ף ~י' לעיל ועיין א' או' א~ר ס~~א. מ"א המלוה.~טוב

~~~
 וכל וכו' ~בית ענייני כל ~ת~ן ~~~

 יאמ~ ש~וש~ ~~~
לכבו~

 ו~כינו הששי ביום והיה מצות ול~יים ~בת
 ~ ש יעו ב' או' ר~~ן ~י' לעיל כמ~'ש יביאו אשראת

~~
 סמוך ~בית לת~ן הנכון וכו' ~בית עניי~י כל וית~ן ~~.

 אור ~ב~ר ~~צועו''ת ~~ציעי"ן נהגו כא~ר ו~אלערב
 לא~ר שלא נכון וכן שכנ~~ג. ה~שי.יום

 תיקו~
 ו~מצעות הבית

 נ~גו כאשר שבת יוםעד
 ה~ל ~ת~ן ~עי~ר כי בנו~ רבו~

 כיומו. ולילו שבת לכבוד מטה ~~עלה ~מנחה מפלג הששייום
 א' או'ברכ~י

~ 

~~~~~ 
 ש~בעה~ב שצ~יך שאומר מי

 יסד~
 את

 ~~שו~ השלח~
 ~מצו~~כנ~

 בתי~ונים אמנם ב' ~ו' חס~~ל בו.
 שהאש~ דצריך מש~~ע כ~דתי~ון

 יעו~ש. בסוד ~עם ויש תסדר
 על ידיה שתי תניח הלחם על ~עליונה מפה שתניחדאחר א"~~ בן ~רב שם וכתב י''ז. או' וירא פ' א~~ח בן ~רבוכ~כ
 ותאמרהשלחן

 פסו~
 וע~י ה~ לפני אשר השלחן ז~ אלי וידבר

 שיודע ~מי ונראה יעו~~ש. השלחן על ~דושה תע~ה זה~בר
 ~~בהכ~נ בבואו בעצמו הוא יאמר זה לומר ~הרת אשתו~אין

 זה ויאמר ~סו~ר~ השלחן ~כברוא~''י
 ~וד~

 היא ~א ~יאמר
 ח' או' לעיל ועיין וכו' דח~לסעו~תא

~ 

~~~~ ~  
 ~~בת שכל ~~יינו וכו' ערוך שלחנו ויהיה ~גה.
 וכתב בד''~. כמ"ש במטפחת מכוסה השלחןי~יה

 מ~גמ'נ נ''ל ג~ או'הא"ר
 שכת~

 החורף בבית שלחן לכסות ~אין
 ~~בת לכסות דא"צ ~ה''ה סוכות ימיכל

 בשא~
 החדרים

 לכסות ~א~צ י~ג או~ לעיל ממ~ש וכ''נ יעו~ש. אוכל שהואבמ~ום ר~

~~
 שתש~~ כ~י ~וא דהטעם עליו שאוכל השלחן

 שם
 אינהוהברכה ~ברכ~

 שור~
 ~ ומברך שאוכל במ~ום אלא

~~~
 ~כתיב וכו' נאים בגדיס לו שי~יו ישתדל ~'. ~~~'

 שבת של מלבו~ך יהא שלא ודרשינןוכב~תו
 כתוב בסוד והטעם טור. ע~א. ~י~ג שבת ~ול. ~לכמלבושך
 ואתלבשת אתפ~טת מלכתא דבשבת משום כ~ד תי~וןבתי~ונים
 לאתח~שא לתתא י~ראל צריכין וכן ~פיראןבלבושין

 ~ יעו~ש שפיראןבלבושין בשב~

~~~~~~~ 
 מכל מלבוש ששום ליזהר

 מ~
 האד~ שלבש

 ~חול
 ואפי' שבת ביום ללובשו ראויאין

 החלו~
 של

 ~ילבש ובעת כלל. החול בימי ללוב~ו ראוי איןשבת
 החל~

 ~ל

 ז~~יא~ל בשם יכוין בע~ששבת
 וכונ~

 זו
 מועיל~

 ~אדם אל מאד
 את שימשיךכ~י

 ה~דוש~
 א~יו.

 ג~
 בג~י ללבוש ~א~ם צריך

 יתלבש ~~מש כן בעו~~ז שבת ביום ~א~ם שלובש המלבושיםוגוון ~צב~ שכפי זל~~ה מ~~ורי ו~בלתי אחרים צ~עים של ולאלבן

~אד~
 ~בת. ביום ת~יד ~טירתו אחר בעו~''ב

 ו~~~
 ב~בלת כי

 פ~אשבת
 נת~ל~

 חכם נש~~ת אליו
 אח~

 ורא~ו בימיו ש~~טר

לוב~
 ש~ת ב~ום שחורים לובש ~יה שב~ו~~ז לפי וא~'ל שחורים

 אותו ~~ענישין היושלכך
 ש~

 ב~~ם פ~ירתו אחר ל~לבישו
 לבן ב~~י ~' מן לפחות אין כי ודע שבת. ביום גםשחירים
 התחתון ל~ושו על אשר ו~אזור והת~תון ~עליון המלבושוהם

והחלו~
 ביום ~חורף בי~י ז~ל והאר''י בשרו. על אשר

 ~צנה מפני ~בשהיה שב~
 מלבו~

 ~מלבוש תחת ארגמן ב~די של א'
 חושש היה ולא ~עליון~לבן

 ר~
 כנז' לבן בגדי ד' לו לשיהיו

 ~ם ואלו ~וי"~. אותיות ~' כנגד ~ם ~לו בגדים ד'ומ~~ר

 ה~~~יף אור בחי' והם הבריאה עולם בגדיסו~
 מבחו~

 כנז~
 יעו~ש. ערו~~ים מלבישבברכת

 שע~
 פע'~ח ע~א. ס~~ג ~ף הכוו~

 פ~~ד ח''ישער
~ 

~~~~~~ 
 הסנ~ל גם להחליף צריך

 עיי~
 סי' ח"ד פעלים רב

 מירושלמי ראיה ו~ביא ל~חליף דא~צ שכתבי''ג
 תרין מיהוי נש דבר אורחיה דלאו שכתב ~י"ב ~פ~ודשבת

 וחד לחולאחד סנדלי~
 לשבת~

 אבל דינא ~ום ~יינו נראה מי~ו יעו~ש.
 ~~כנשיים ~אפי~ ג' או' ~חש~ל וכ~כ ~חליף נכון חסידותמ~~דת
 מיוחד יהיה לכל כאשר הכל ו~~ו~~ה בו ששוכב והכובעומנ~לים

 ~ יעו~ש א~שר אם לשבתלו
~~~~~~~ 

 שרובם
 לוב~י~

 לבנים ללבוש אין בש~ת שחורים
 פמ~'א הרבב~ר~סיא

 ח~~
 דפומב~יתא דרבנן ע~'א ~מ''ז ~ף ~שבת מהש~ס~ו~יח והא~~ ~נ~ב. סי'

 ד' או' ~שע"ת אבל ג' או' ברכ'~י יעו~ש. אוכ~~א גלי~~אלבשי ~ו~
 עטיפת רק להם ~יה לא רבנן ~~נך לדחות דיש א~שרכתב
 במ~ום לבנים לובש ~אם שכתבו באחרונים ועיין יעו"ש.חול
 לבנים לו~ש שאינו ממנו שג~ול מי ב~ני או לבנים לובשיםשאין
 אותם דדוגמת שכתב ז~ל האר~י מדברי אמנם יוהראדאיכא
 שלובשהבגדים

~ 
 בזה ~ליכא נראה בעו~~ב יתלבש בשבת

כיון יו~~~
 שחו~

 וכל אומר והכתוב בעוה~'ב נ~~ו מלבוש בחי' אל
 נפשו בעד יתן ל~ישאשר

~ 

~~~
~~~~~~ 

 להחליף צריך אם אבל
 וללבו~

 ~מ''ש שבת ב~די
 ~שנות שלא נ~ג ז~~ל ~~א~''י ויחי פ' בש~"מ'

 מ~מע ~בפרהסיא דברים דהוי מ~ום בשבתמ~ומו
 ~ה''~

 ~צריך
 יחליף לא דאם בג~יולהחליף

 נרא~
 בשבת אבילות כנו~ג

 ד~אבל ~~ או' ת' סי' ביו~~ד הברכ~י וכ~~כ ב' או' זה בסי'~~~א וכ~~~
 ~גלילותינו ~ר~סיא ~~וי ~בת בגדי וילבש חול בגדי להחליףצריך
שאין

 ~~~ שאין בישראל ע~י שו~
 ב~~

 ~ י~ו'~ש מ~חול טוב לש~ת

~~~
 לו שי~יו ~~~

 ~אי~ ~ג~י~
 ובאגוד~ י~נ~אח~. ~לי~~ ~ו שי~י~ וטוב וכו'
 ~מ~ו םי'

 כת~
 ב~גד~ ~ילך

~ב~
 עליו שיש~רו והנכון ס~~ב ~~"א ה~ד~~ אחר מו~ש עד

 אחרעד
 ~ רביעי~ ~עוד~

~~~~~~ 
 לו ~י~יו

 בגדי~
 ואפי' וכו' נאים

 הו~
 לבד~ בדרך
ו~בי~

~~
 ~~יי~



~  ~~ו~~~
 ~~~~~~ו~~~~~

 ~~~ ~י'
~~~~

 ~~~ ~~~~ו~~
~~~~

~~~ 
 ו~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~.~~~ ~~ ~.~~ ~.~~~ ~~~'~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~

 ~~~~ ~~י~~ ~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י ~~~י~ ~~~~

 שבת בבגדי עצמו וילביש הגה ~ ~~~ ~~~י ~~~ ~~~~ ~~~~ י~~י ~' ~~~~~. ~~~~~~~~
 מ~דכ~ ~הגהות מיד. עצמז שילביש ל~רב סמוך אלא ~בת ירחץ לא וע"כ השבת כבוד וז~ו עצמו שרחץאחר מי~

 ~ה~דשים~
~~~

 ~~ ~י
 ו~~ ~~~~י~י~

 ~~ו
 ~'ו~

 ו~ו ~~~ו~~.
 ~ ~~י~'~ י"~

 ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~ י~~ ~~ ~~~~~ ~~י~~י~~
~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 להוסיף ויכולין הגה ~~~~~~~~~

 ולהדלי~
 להדליק אחת פעם ששכחה האשה נהגו. וכן ~~ת ד' או ג~

 כלמדלקת
 ימי~

 נרוח ג'
 ~מהרי~ל~

 על להוסיף יכול~ן כי
 דב~

 נגד המכוון
 דב~

 ~אשר"~ יפחות שלא ובלבד אחר

 ה~ואים לכבוד המלבו~ים אין כי ש~ת בגדי ילבש גויובבית
 שבת~ לכבודכ"א

 ח"~
 בני שיזהרו צריך וכן ז' או' ה~ כלל

 שילבשו לכפרים ההולכיםהעיר
 בש~ ~צמ~

 במלבושים
 בהיו~ם לובשים ש~ו כמו ~צלם הנמצאים נאיםהיותר
 בשם כ"ד או' לעיל מ''ש ולפי ה~ או~ פתה~ד עם. ברובבעיר

 פשוט זהו ז~'להאר~י
~ 

~~
~~~ 

 בח"א ~כתב ור"י וכו~ מטה כלפי ישלשלם פי' ישלשל
 בגדיוישלשל

 למ~
 שלא כלומר

 יגביה~
 ולא למעלה

 שלא כדי י~ירם פי' ב~יו ~לשל כתב והכלבו כתפו. ~לי~פלם
 יתלכלכו ~לא כדי בחגורו ~~ופלים בחול שלובשים כדרךילבשם
 עליו יכבדו שלא או החוצותבטיט

 ~מרו~
 ולשון בחול הילוכו

 ~ ב~י דפנות. ~משלשל מלשון הואשלשול
~~~

 ילבש ~. ~~~'
 בגדי~

 עס עשירי לאפוקי וכו' הנאים
 וכך חול במלבושי בבהכ~נ ~בת אורההו~כים

יוש~י~
 ~יהי שבת. באור שלחנם על

 ב~~~
 שבת. בגדי ~ובשים

 בלבו אלהים נגעואשר
 יל~

 שבת ~~בל שבת לכבוד בערב
 שבת נרות המדלקת אשה וה"ה ד' או'~ ברכ~י נאים.~בגדים
 סי' ל~מן כ~'ש שבת מקב~ת אז כי משום נאים בבגדים~''ל

 יו~ד סעי'ר~"ג
 ~ בה~~

~~~
~~~ 

 דף הכוו' בשער וכתב וכ~' המלך ל~ראת כיוצא
 שתצא הוא קב"ש סדר וז~ל ע"גס"ד

 ל~ראת ונצא בואוותאמר לשד~
 שב~

 ~דישין ~~וחין לח~ל מלכתא
 א' הר ע'~ג י~יה ו~ם בשדה ~חד במ~וס מעומדותעמוד
 ~וב ~ותר הואגבוה

 המ~ו~ ~יהי~
 מ~ כ~י נקי

 מלפני~ו ~שצריך
כמלא

 עיני~
 ד' ומאח~יו

 אמו~
 פניך ותחזור וכו'

 כנג~
 רוח

 ו~עת שו~עת החמה ששםמע~ב
 ~מ~ ~ש~יעת~

 עיניך אז~~תסגור
 ותכיון שמאל ~ ע"ג ימינו ויד ה~זה ע~~~ השמ~לית ידךותשים
 שבת קדישת תוספ' לקבל המלך לפני כ~~ד וביראה~אימה
 כולו וכו' איל~ בני לה' ~בו לדוד מזמור ותאמר~ותתחיל
 שבת כלה באי כל~ באי כלה באי ג~פ תאמר ואח"כבנעימה
 שיר ~~זמור ~אמר ואח"כמלכתא.

 ליו~
 ואח~כ כולו. השבת

 ה~~אמר

 מ~

 עיניך תפ~ח ואז ימים לאורך ~ד וכו~ ל~ש גאות
 ערבית להתפלל שנהגו למה ואפי' עכ"ל~ ל~י~ךותבא

 ~ליל~
 ל~בל כדי הח~ה לשקיעת סמוך מבע~י קב~'ש ל~ק~י~צרי~
 וכן ערבית להתפלל ימתין ואח~כ בזמנה שבת קדושת~וס~ת
 קהלות כ~המנה~~

 בעה"~ קדו~ו~
~מוך~ קב"ש שאומרים ירושת~ו

 שיהיה עד השירים שיר אומר~ם ו~ח"כ החמה לשקיע~

 או~ רס~א סי' לעיל ~וד ועיין ערבית. מתפללים ואח~כלילה
 חכ

 בעני~
 ~ ~ב"ש

~~~
~~~ 

 לצאת נוהגין מ~ומות וקצת וכו' המלך ל~ראת כיוצא
 החצר אל או ומגולה פנוי ~~~ום שהוא העזרהאל

 דקשה משום לצאת שלא לנוהגין דאף ונראה כנה'ג. הגן.או
 באו~ כנז' מערב רוח כ~גד פניו יחזיר לפחות היציאהלהם

ה~ודם
~ 

~~~
~~~ 

 יש בשבת ט יו חל ואם וכו' המלך ל~ר~ת ~יוצא
 את ל~בללו

 השב~
 לומר ואח'כ השנה שבתות ככל

 רעוא יהא ~ד סדר כל אומר הקידוש בסדר וכן יו~ט שלמזמור
 יו"ט ~ידוש ואח~כ הששי יוס ומתחיל השבת סדר שמשליםעד

 ~' או' רו"ח בתוכו. ~בת שלומזכיר
~ 

~~~~~~~ 

 בשבת להיות שחל ביוה"כ ה~בת את לקבל שלא
 שהכלה אומרים ש~מעתי ה~בלה ע'פ כן נ~וואולי

היא
 נפ~

 כיון ו~כפור יתירה
 דאי~

 מ~ני יתירה נשמה כאן
 אנו אין הטעם זה שמפניהת~נ~ת

 מברכי~
 ב~צאי הבשמים על

 נ~שמה כאן שאין כיון קב"ש כאן אין בשבת להיות שחל א~י'יו~~~כ
 מזמור אבל ה או' א"ר וכ''כ עו"ת. ד' או' שכנה~גיתירה.
 ח~ או' תרי"ט סי~ בהגה~ט שכנה"ג לאמרו. יש השבת ליוםשיר

 לאומרו דיש ~ ב~ או' רס~ז בסי~וכ"כ
 ~וד~

 ~ ~ולי שמע

~ו~
~~~ 

 הן לכב~ו ה~~בה וכל וכו~ המלך ל~ני~ ~כיוצא
 בבגדיו הןבגופו

 ה~
 ~~שובח. הר~ז ושתיה באכי~ה

 ח~~ו בשבת מחלו~ת שום יהיה שלא מאד הזהירו ומ~ו~ובזו~ר
 ~י הנהו גבי ע~א דנ~ב בגי~ין וכ"מ לאשתו א'ש ביןובפ~ט
 ד~ או' ~ו"ש יעו"~. וכו~ אהדדי בהדי מנצו דהוותרי

~~~~~ 
 ~~נאה שתבא כדי ~ ועוד וכו~ לערב סמוך בהגה.
 הנאה דרחיצה עצמובשבת

 שלאח~
 א'ר ה~. שעה

 י'ד או~ ר"ס ס'' לעיל ועיין ו'או'
~ 

~~
 יהא ~. ~~~'

 זהי~
 הרגיל הונא דא'~ר יפה~ נר לעשות

 יפה לעשותו בו להשתדל שבתבנר
 הויי~

 בנים ליה
 ~ח'' ד~שבת משום ~~עם ונ'ל ~ור. ע"ב. כ~ג שבתת''ח
 הז~יר וע''כ או~. ותורה מצוה נר כי מש''ה ע'ד ועודחכמ~.

ב~
 לא~ה ראוי ו~~כ ז~ל. פרש~י וכן אור~ תורה לו יהיה מצוה
 אחרלהתפלל

 שתד~~
 מאירים זכרים בנים השי"ת לה שיתן
 ל~~ או' ל~ן ועיין~תו~.

~~~~~ 
 וכו~ זהיר יהא

 וידלי~
 שם ש~ולך החדרים בכל

 יכשלשלש
 בע~

 ו~~ל~ ~מט~מ בא~ן או
תו'ש ם~~~ מ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ ~~ 
~~~~~~

 וי~ ~~~~~
 מכווניס

 לעשו~
 בנר פי~ וכו~ פתילות ב~

קרוי~י~ל ~~ורי~
 ~~ ידלי~

 פתילות
 ויבר~

 שתיהן על
 שומן ושל שעוה. של בנר וכן ~~ת. של~ר להדלי~

 לוקחי~
 שתי

 ~ ב~~~רו~~

~~
 הכוו' בשער וכ~כ שמור.~ כנגד ~ואחד ~כור כנגד אחד ~~~

ד~
~~~ 

 יותר איברים ד~ יש באשה כי ואשה. שבאיש איבריס~ כמנין~~ר נ~~ כי ואשה איש נגד וי~א ~סו~ו~ ע~א
 לב~ רמז ~עס עוד דל~ות. וב' ~ירים ~'~ ש~~יש~רמ~ח

 כי ה~עם נ''ל ו~ד ב' או' א'ר האדם~ בגוף יחדהכרוכיס ~שמו~
 מבחי' אחד ב~בת האדם שמקבל נר''ן תו~~ת ב~ כנגד~ס
 ועיין י~ו~ש. רס~א י סס לעיל כמ~ש היום מבחי' ואחד~לילה

 ז' או' רס~ב סי'לעיל
~ 

~~
 ד~וי ביחד ~ נרות ב~ ידבק ולא וכו' זכור כנגד אחד ~~~

 בהגה ד~ סעי~ תרע~א ב~י~ ז~ל מור"ם כ''ככמדורה~
 כ~וכיס שעוה של נרות ב' לבהכ"נ להביא נוהגין כתבוהב''ח
 מהגדולים הוא הגון ומנ~ג נאמרו א' בדבור ושמור לזכור זכר~יחד

 הוי ד~תם בהגה אמ~ש זה פליג דלא ונראה יעו"שה~דמונים
 מיירי ו~כא כמדורה הוי ביחד כרוכים הם דאם ביתובנר

 לא מדורה ומ~ום וזכור שמר זכר לבהכ~נשמביאו
 הדלקה ובשעת כרוכין מביאן דהכא נמי אי ביתו' בנר יוצאדכבר כיו~ חיישינ~

~~ריד~
 או~ המט~י וכ~כ ~~ או~ בהגה"ט שכ~ה~ג ~הי~א~ ולא

 כנגד אחד ל~כירא נרות בשני פתילות ב~ להדליק דצריךא'
 ~מור ~גד ו~~~~ור

 ודל~
 כמ~ד

 להדלי~
 פתילות ב'

 בנ~
 א'

 ~ יעו~ש ~יתא המחי' אחר ב~ק~א מ~אומ~ש
 מיל~ ~~~ו~

 ק~רה
~~~ 

 והקיפה
 והרחיק~ פתילו~

 מזה ~ה
 בסי~ הטור כ"כ כמדו~ה. נעשה אינו כחצבעעד

 בשם~~~א
 הרא~~

 ~הוסיף צריך הערך אותו ולפי בינוניות בפתילות אצבעהרחקת דשיעו~ ב''י שס וכתב~ חנוכה. ~ות לענין
 ולמעט בגסותריחוק

 ריחו~
 לשבת ה'ה וא~כ יעו~ש. בדקות

 ושמן מים בה שמ~יחין בעש~ית בשבת המדליקין אותםוע~כ
 הס אם כאצבע עד ~~זה זה הפתילות להרחיק צריךופתילות
 הוא בכ"מ ה~ז' אצבע ורו~ב כנז~~ינוניות

 ~וח~
 אדם של גודל

 כידועבינוני
~ 

~~~~~~ 
 אע~~'י ע~ז של שהם שעוה

 ~הוא ~
 בעני~

 ~מותרים
 ו~"ה שבת לנר אםורים מ~מ מהן לי~נותלהדיוט

 דמצוה מילילכל
 דמ~י~י ~ו~

 כמ'~
 י~א ס~י' ~נ~ד סי' לעיל

 סי~ו~ו''ד
 קל''~

 נרות לעשות שאסור וה"ה יעו"ש. י~~ סעי'
~ל

 שב~
 משעוה

 מנרו~ ~~~~
 שהתיר כ~~י ודלא ~~כו"ם ב~ית

~כ~~~
 עכבר וה~ה יעו"ש. ע~ט או~ קנ~ד םי' לעיל בדברינו

~~מ~א
 בשמ~

 ששים יש אם ואפי~ שבת לנרות להדליקו א~ור
 העכברכנגד

 כמ~~~
 לשס ובדברי~ו י~ב סעי~ קנ~ד סי' לעיל

 יעו~ש. ~~ ואו' ט"פ~ו'
 וכ~~

 א~ או' סוף הס'' ב~ה התו"ש
 שנתנו שמן ו~ן ~~ ו~ו' ו' או' ק'~ד סי יו~ד על צ זבובס'
 המטה~תת

 שאסו~
 בא~לה

 רו~'~ משו~
 השורה

 כמ~ש על~
 ד~~ור ה"ה יו~ד או~ שם ובברכ''י ה' סעי' קטז סו'ביו~ד
 לנרל~דליקו

 שב~
 של נ~ות ולכל

 מצו~
 לפחתך ה~ריבהו משום

 לאכילה ~וי שאינו מר שמן אבל ~. י או~ נח פ~ א~~ח בןוכ"כ
 שבת לנר להדליקו ומותר רו~'ר עליו שורה ~אין

 בן חנוכה~ ו~
 ונראה ~ם~א~ח

 דכ''~
 אפשר לא אם אבל בא~ר א~~ר אם

 יברך שלא רק בהם ידליקבאחר
~ 

 אם או באור הסיקו ואם הסי' בסוףמש"ז
 ה~

 ~ע~ג סי~ לקמן כמ"ש שרי מצופה חרסשל א~ זכוכית של
 ס~

 וטוב
 ב~נסא תדליק שלא ה~יראת לאש~

 ר~
 מיוחד שעוה של נר לה ~~יה

 שס. א''ר עט~ז רזא. פענח בשבת. שבת מידילהדליק
 ועיי~

~~~~ 
 נוהגין ויש וכו' להוסיף ויכולין הגה.

 להד~~
 ז'

 מעשה ואנשי וחסידיס ס~"ב' מ'א של~ה. עש~ה.וי"א נרו~
 שה~ ~~ דוקא להדליקנוהגין

 כנגד הם כי וגם עולי~. ז' כנגד
 כי ועוד השבוע~ ימי~~

 ה~ב~
 שביעית שהיא המלכות בחי' היא

 הנז~ בחי~ אל מדלי~~~~לרמז וע~כ כידוע הבנין ספירותאל
 ~עו~ים מ~ין כנגד ד~ ובר'ח ה' וביו''ט ו~ ל~דליק נוהגין ~וביוה~כ
 בסוד טעס להסשיש

 כמ~~
הפתה''ד וכ~~ יעו~ש~ י~ט או' קל'ה סי' ל~יל

 סו~
 א~ או~

 חס~
 ~ א~ או'

~~~~ 
 ואם וכו' אחת פ~ם ששכחה הא~ה בהגה.

 ~ריכה ~עמיםכמה ש~ח~
 להוסי~

 זהירא שתהיה הכיראמשוס הדב~ כי ~עם בכל
 מכא~

 ב~ח~ שבת. בכבוד ו~הבא
 האסורים בבית שהיתה כגון הדליקה ולא נ~נ~ה דאם נ~לומ~~ט
 ג~ או' תו~ש ח~ או~ א''ר סק"ג~ מ"א ל~וסי~. דא~צוכיוצא
 ~א אם ד~הונראה

 הדלי~~
 ~יה ש~א עוני מחמת

 ל~
 ~א'צ~חנות כס~

 ~ להוסי~

~~~~~~~~ 
 נרות ג~ להדליק דרכה היה מת~לה אס
 אםפעם

 שכח~
 ותדליק אחד נר להוסיף צריך

 דרכה אס וכן מחה"ש. לעולם. עד"ז וכן ד' פעםכל
 הדליקה ופ~אנרות להדלי~

 ר~
 אס וכן להוסיף. צריך א'

 א~א זהירא. שת~א י~~ר תדליק א~ וחסר פ~א ושכחההר~ה מדלק~
 להוסיף שצ~יך הוא פשוט ודבר ג'או~

 ~מ~
 ה~וסף ו~ליק

 שהיתה בשמן לאאבל
 מדלק~

 דאדרבא ג' בו תדליק ~רות ב~ בו
 נתן מגרעותבזה

 ~נכבי~
 ~~ת בכבוד יותר וממעטת מ~רה

~ 

~~~~~ 
 נר כל על להו~יף וכו~ ימיה כל ~~דלקת בהגה.

 ומהרי~ל. מט"מ רגיל~~ שהיתה ממה יותרמצוה ש~
 אפ~' ב~ יות~. תדליק בג~ שרגילה דאף א' תלת. מהאשמעינן

נ~
 ג~ שבת. של שאינה אחר מצוה

 משמ~
 דר~

 ה~ספה
 ליתן או יותר גדול נר שתדליקכגון בעי~

 מ~
 אבל יותר שמן

 לה~ל ונראה ולבוש רמ''א כהבנת דלא לתוספת נר עודלהדליק א"~
 שס א~א ~~חה"~. ט~ או~ א"ר עניה. לאשהבזה

~ 

~~~~ 
 טוב וי~ר ~רות~ ג' בהגה.

 שת~פי~
כ''כ אח~ לעניה

 שמ~
 בהגהו~ אריה שער מהר"ש שתדליק. כדי

 אבל וכתב ג~ או' ~ע~ת והביאו א~ או' ב~יו"ב ברכ~יכ"י.
ה~נהג

 להוסי~
 ב~ו~ מ"ש לפי אמנס עכ''ל מהרי''ל כדברי נר

 בהדיא כתב לא דמהר~להקודם
 ל~וסי~

 טוב דיותר נר
ל~ני~ להספי~

 ~ אפ~ר אם

~~~~~ 
 לה~ליק מותר ואס נרות. ג' ~~ג~.

 נ~
 שבת

 שכתב ד תרע ס'' לקמן עיין אמצעי ע"ישבת מנ~
 קו~ם האמצעי שיכב~ לחוש שאין בענין הוא אם~~תירין די~

נר שידלי~
 שב~

 גם מרן לסתם אבל
 ז~

 א'כ אלא א~ור
 ~מדלי~

 נר
 יעו'ש.מנר

 ועיי~
 ש~תב שם במ~א

 דנהגו המרדכי ב~~
 להח~'~

שאי~
 הא''א וכתב מזה זה ~צוה נרות להדליק

 ש~
 דהיי~ו אפ~ר

 אבל אמצעיע~י
 בל~

 שסיים אלא ליכא המנהג מצד גם אמצ~י
 ועיין יעו~ש. ש~ש ע~י שבת נרות להדליק טובדיותר

 צ''א~ או~ ולק~ן ח'או~ לעי~



 ~~~~~ ~~ו~~
 ~~~ ~ה~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ ~ 

ו ~ ~~ ~~~~~~~
 ~~ ~ ~ כ'~ ~~~

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

'~~ 
~''~~ 

~~~~
 ~~פ ר~ה מס~ומר~כ~

~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~יו~ ~י~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~ ~ ~~ט~
 ~~י'

 ~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~ י~~~ ~~ ~~ ~י~
 ~'~~ ~~~~~ ~~ י~~~~~ ~~~~~ י~ו ~~~~~ ~~~~ ~~ ~י~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~י~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~

 ~י'
~~''~~~ ~ 

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

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

~ ~
~~~ו~ ~~יי~

~ו~
 האנשים א~~ ~'. ~~~'

 ואח~
 כל ו~~יב ו~ו' ~נש~ם

 סעו~ת כשאוכלא~ם
 לאוכל~ הל~ל~

 ~נר אור אצל
 מצות וע~קר ~וא. שבת עונג בכללשזה

 נרו~ ~~לק~
 נר ~וא

 א' או' ר~ז אצלו. שאוכלזה
 וע~~~

 ~ו~~ד סע~~ לקמן
 ~ ב~ג~

~~~
 ~גג על ומק~ש שאוכל ~~~~''~

 זור~ ~לבנ~ שאו~
 על

 ש~ת נר מ~ליק~ן עכ~~ז מבערבשל~נו
 שבת ~נריען בברכ~

 מלב~
 שלום של ~פ~טי טעם

 ח~וב בו ~ש ~בי~
 א~~ בן ~סו~.ע~פ

 פ'
 א~ נ~

 ע~~ן בסוד וטעם ~'
 בזו~~~

'~ 

ברא~~
 ע''ב ~מ~א

 ולקמ~
 ~ ך' או'

~ו~~
 וצר~ך ~~~ וכו' ~אכל מה לו א~ן אפ~' ~~~

 לקנו~
 במעות

 ומי~ו שבת לנר קו~ם אכ~ל~ו ~בו~א~ לאכולשב~~ו
 ~ו~ם ונר ~~ו~ לאכול ל~ם לו ~שאם

 ל~ק~
 מ~~א מאכל~ם. ~~אר

 בכז~ת ולא בע~נן ~יע~ כד~ ל~ם ומש~~ע ~' או' ~ו~שסק~ד.
 לל~ם א~ל לאכול ל~ם ~וקא ומש~~ע ~' או~א~א

 ו~א~ משנ~
 קו~ם~נר

~ 

~~~
 על שואל ~~~

 ~פ~~~~
 סעו~ת עי~ר ~~וא וכו'

 ע~ה בכלל זהוא~ן שב~
 שב~~

 ~ק''~. ~~~א ~ו~ ~ול
 ה' חו'תו''ש

~ 

~~~
 סע~' ~רע~א ס~~ וע~ין וכו' ~פ~~~ס על ~ואל ~~~

א~
 ~ש~

 ל~~ וא"כ ~עו''ש. כסו~ו מוכר או כתב
 לנר קו~ם ש~ת ~נר ג' בסע~'מ~ש

 ~נוכ~
 ש כ

 ~צר~~
 למכור

 מ~~~ש. שב~. נר לצורךמלבו~~
 לצור~ ו~~~

 שהוא א~~ נר
 כסו~ו למכור או ~פ~~~ם על לשאול מ~ו~ב א~נו אבל ה~יןמן

 מפני ב~~~רש כדא~~א וכו' מוזה~ת הנש~ם ~'~~~~' ~ ~שוט ו~וא נרות שת~ ל~~ל~קכ~~
שכב~~

 פי' עולם של נרו
 שגר~~~

 לא~ה~ר. מ~תה
 בראש~ת ~~ בזוה~ק וכ~כ סק~ז. מ~אטור.

~~~~~ 
 וז''ל ע"ב

 בוצ~נא דא~לקא ורעותא ~לבא ב~~וה בע~אואת~א
 ~שב~

 ~הא
 הוא ע~לאהיקרא

 ל~
 קד~ש~ן ~בנ~ן ל~~ז~י לגרמה רב וזכו

 באור~~תא ~עלמא בוצ~נאד~~ון
 ו~~גו~ ובד~ל~~

 בארעא שלמא
 עכ~ל. בה לאז~רא בעיא בג~כ ד~~ין אורכא לבעלהוי~~בת

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

 א' או' סוף רס~ב ~~' ל~יל ועיין ~עו~ש.וכו~
~ 

 שבת ~ל ~נרות תיקון אבל וכו~ מוזהרות ~~ש~ם ~~~~~~

צרי~
 ל~ז~ר

 לעשות~
 ב~צ~~ו ~איש

 כ~~~~
 ~שער

~~~
 אם ואפ~~ וכו' מוזהרות ~נשים ~~~

 יר~~
 ~~~ל

לה~ל~~
 סק~ו. מ~א ב~ח. קו~~~. האשה בעצמו

 עליו לאש~ו א~ן ו~~ל~ק ~א~ש ק~ם אם מי~ו ב' או'מחב"ר
 עשר~ ~~צו~ כ~ו~ף לשלם ~~ב אינו אבל תרעומתאלא

 ז~וב~ם
~יון

 ~המצו~
 ו~בית נמ~ עליו ~ו~לת

 והנ~
 ג' או' ~~חב~ר שלו.

 אם ומ''מיעו~.
 ירצ~

 ~רשות ש~נה ב~קום להדליק הבעל

 שלא ~קב~~ו
 ~בר~

 ~אשה אלא
 תב~~

 אצל ש~~~לקת ~נר על
 ~א~רונים כ''כהשל~ן~

~ 

~~
 ~יול~ת וא~~ ב~צמו. ~~ליק אשה לו שאין ~~~

 בשב~
 א'

 הנרו~ א~ ~בעלמ~ל~ק
 תכ~'ג. ~~~ מט~מ ומבר~.

 וכ~ב ש~. מ~א ~ו''~. או~ ב~ג~''טשכנה~~ג
 ה~כנ~~~ ש~

 ~~~~~~~~ו
 נר~להב~א

 ו~~א ל~ול~ת
 ~~לק~

 ומנ~ג
~~~ 

 א~ל עכ~ל ~וא
 ~ר~ב''ם ~ל~עת עליו כ~ב כ''~ ב~ג~ו' וואלי לו~ מ~ר~~הרב

ומור~ם
 ~ו'~ ~~~ לקמ~

 ~~~. ~~נ~ג א~נו בע~נן ב~~~ומה ~ה~~קה
 או' לק~~ן ועי~ן ג' או' שע~ת ב' או' ב~~ו~ב ~ברכ~יוהב~או
 נ~ו~~ ~ב~מי ו~~~מעע~א.

 ~אשה
 מ~רכ~

 בעצמה.
~~ 
 שם. א

 ס~' לעיל וע~~ן הא~רונ~םוכ~כ
 ב~ג~ ~~~

 וב~בר~נו
 ~ בס''~ לש~

~~~
~~~ 

 נ~ים וכשיש וכו' מוזהרות ~נש~ם
 רבו~

 ~~~לקות
 א~שר זו אצל זו כולם עומ~ות ואם ב~נ~הם.ה~~צוה

 מ~~. א~ת ~מברכת בברכהש~וצאות
 וכשא~~

 מצוה בב~ת נשים
 ~ בהגהט כנה'~ג ב~~מ' ~' שה~ג ולבר~~ לה~ל~ק האנש~םעל

~~~

 ~אור~~~א דק~וש ואע~ג קו~ם. ~בת נר ~~.
~~~~~ 

 על

ה~~~
 ~ו''ש סק~~. מ~~א רע~א. ר~~' כמ~ש ~רבנן
 ~' או~ ר~ז ~'או'

~ 

~ו~
~~~ 

 נר
 ~ב~

 ~ל ל~ין דקו~ם וה~ה וכו' קו~ם
 נר ~~אמק~ו הב~ל~

 ~~וכ~
 של ל~~ן קו~ם

 ~~ב ~ו א'~ר א' או' עו~ש ~רע~~. וס~' רצ~וסי' כ~לקמ~ ~~דל~
~ 

~~~

 משום ~~.
 שלו~

 ס~י א' נר לו ~ש אם ולכן וכו' בית
 ~נוכה ~נר או לק~~וש א~''כו~קנה

 ו~~"~~
 גם

ב~נוכ~
 או' תו~ש ~~ב~ או' א~ר סק"ט. ~~~א סג~. א' בנר

~~~
 ג~כ ~~~~~

 ~בר~
 ~הא

 נ~נ~~
 ~~~~אורות ג''כ

 ~ס~~י כ~~''ש ~נוכה מנר הוא וק~ו ס~טס~' וכמ~~
 בעל לה ~ש א~ ו~~''~~ ~עו~ש~ת~ע~~

 יבר~ ~ק~
 ~~~הו ~בעל.

אס
 אוכל~

 אח~ בשל~ן
 לא א~ר~ם עם

 ~בר~
 ש~~~ה ל~כא ~~א

 ~~א ואם י~ב. או' ר~ז ~ם. תו~ש שם. א''ר שם. ~~~אגב~.
 ~ב~~עקר~

 ת~לה ה~א ~~ליק
 ו~~ר~

 אח''כ ~~~ל~קין וא~רות
 וע~~ן ט' א' א~~או~~ברכי~.

 ל~~~~
 ~' ס~י'

~ 

~~~
~~~ 

 ~חצר שאו~ל ~~~ אף ואפשר וכו~ ב~ת שלום משום
 ~~שום ע~יף ב~חו נר א~~ה רע~גכב~י~

 ט' ואו~ ~~ או' א~אב~~. שלו~

~~
 וכו' למ~ר יק~~ם לא ~'. ~~~'

 ו~~כ~~
 ~~~~~ונ~ם ס~~כו

 ~~~ל~ק ~'צוו ברכו קו~ם לבת~הם ~תינוקותש~~שגר~ן

 ~~לי~ול~
 אשר וש~~ג ~גמ~ר ~~נ~~. קו~ם

 ~~~ ה~~ר~כ~ ~ב~~
דשב~

 ב~ם
 צ~נ~

 א' או' ב~גב~~ שכנה~ג פענ~.
~''~~ 

 ס~~י

~~~
 ~נרות בקיץ לה~ל~ק צריכין וכו' ל~~הר יקד~ם לא ~~.

ארוכות
 לכבו~

 ש~~לקו שבת
 ~ליל~ ע~

 כן לא ~אם
 ש~ב~או ~~ודה וחדושי כ~ב ~~' ~~~ר~~ו שבת. לכבוד ה~ילא

 ~~גה~טכנ~~ג ש~
ו~ש ~
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~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~~~~ ~י~~ 
 ואם רס~ז ~י~ וע~~ל הגה ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~

 הי~
 מבעוד דלוק ~נר

 ~יו~
 שבת~ לצורך וי~ליקנו וי~ור יכבנוגדול

 ~טור~
~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~ 

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

 ~~~~~ י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

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

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

~~~~ ~''~~ 

 שאומ~ מי יש ~גה ~~~~ ~י~
 ~ה~לקה ~ו~ם שמברכין

 אחר ~מברך שאומר ~יויש
 ב סוף ~מר~כי ~~~לק~

 מ~
 לא לעשייתו עובר שי~א וכ~י

 י~נ~
 לאחר עד ממנה

 הי~ מסלקין ואח'כ ומברכין ~~לקה אחר ה~ר לפני ה'ד ומשימין~ברכה
 מקרי וזה

 ~ו~~
 ~~נ~ג. וכן לעשייה

 ל~~~~~
 כל ~שיאיר כדי שמן

 ~לי~
 כל בלילה שמצותו ד~בר

 מצותו.הלי~ה
 כשיעור לנר שמן יתן ~וא ע~י וא~

 בהג~~ט י'א רמ~~~ סי' ח'~א ~לק''טסעו~ה.
~ 

~~~
~~~ 

 מפלג שיהא ובלבד
 המנח~

 לעיל בד~רינו עיין וכו'
 שעות. י~'ב ~~ניות בשעות ד~יינו ז' או' רל~גסי~

 וכ"כ בא~''ג. ב~גה~ רל~ג סי' וכ~לעיל ארוך ב'וםואפי'
 קודם קבל ואם ח' ואו' ~~ או' ~ם ב~ברינו ועיי~ן~אחרוני~.

פלג
 המ~ח~

 כ''א. או' רס'~~ סי' לעיל כמ~'ש כלום. ~בלתו אין

וע"~
 ~מ~דימין

 ערבי~ להתפ~
 בליל

 שב~
 ~~~לג

 ~מנח~
 צ"ל

 פלג אחר שבת קבלתגם
 ~מ~ח~

 ~ כלום אינה לכן ~קו~ם

~~~~~ 
 ש~דליק כגון פי' וכו' דולק הנר ~י~ ואם ~גה.
 פלג~ו~ם

 המנת~
 שבת. נר בשביל הדליקו ואפי'

 לכבות צריך ~בת ל~ם שלא המנחה פלג ~ר ה~ליקואם

ולהדלי~
 ב~ או' עו~ש שבת~ לצורך

~ 

~~~
 לאש~ ראוי וכו' יברך כשי~יק ~. ~~~'

 בשעת שתתפלל
הדלקת

 נ~
 מאירים~ ב~ים ~' לה שיתן שבת של

 ~ת~לה ~מצוה עשיית בשעת כיבתו~ה
 יות~

 נר וב~כות נשמעת
 תור~ בעלי ~נים ת~כי אור שהואשבת

 שנאמר אור שנקראת
 מצוה נרכי

 ותור~
 ~ט~מ בס~ והובא יתרו פ'' ~~ל בחיי ~בי אור

 שתתן וטוב י''א. ס"ק מ"א ~' או' ב~גה~ט שכנה~ג תי~~.סי'
 שאין או בנים בגידול רוח קשת ואשה לצד~ה~ פרוטהמקודם
ל~

 סגולה כלל
 שתאמ~

 ~נרות ה~ל~ת לאחר
 ה~פטר~

 של
 קיצור בכוונ~. ותאמר אומרת ~היא מה שתבין וטוב דר''~.א' ~~

 סי'ש"ע
 ע"~

 פרוטות ג' ליתן וטוב~ ~' או'
 לצד~~

 שיש משום
 או' נ~~א ~י' לעיל כמ~ש ב~וד טעםל~ס

 מ"~
 ואו'

 וסי~ מ"~
 ו~ ~ו'~ל~ב

 ועו~ ~ד''~
 ~ י~ו"ש וכו' ע~ין

~~~~
 ~וא. כך הדל~ה ~ס~ר

 ~י~
 חאמר

 לש~
 וכו' יחוד

 של ~~ע לקיים בא~רני
 ב' נותנת ו~רני הצדק~

פרוטות
 נותנת ~רני ועו~ לצדק~

 פרוט~
 לת~ן לצדקה אחת

 בם ה~לולות מצות תרי~ג וכל ~ו מצוה שורשאת
 במק~

 ע~יו~.
 לקיים ~א ה~ני ו~ו~ יחוד לשם תאמר ואח~כ וכו' נועםוי~י
 כנגד אחד שבת לכבוד נרות ב' לה~ליק דרבנןמ"ע

 ~כו~
 ואחד

 כדי ~' מדלקת ~ר~י ועוד ת~ר ז' מל~קת ~ואם שמורכנגד
 ~~ הכל סךשיהי~

 ש~~
 עולים ז' ~גד

 לש~ת~
 מצוה שורש את לת~ן

 ואחר תדליק ואח''כ וכו' נועם ויהי עליון. במקום~ו
 הפתילהתניח ~דלי~

 באר~
 ותשים

 ידי~
 כנגד

 של~ב~
 שלא באופן הנר

 יתכ~ו שלא ~בים נרות ~ם אם עיניה תעצום או א~תהתראה
 ואח~כ שבת של גר להדליק ותברך ~~ידבכל

 תרא~
 ~נרות

 נוסח וז~וא בתורה. מאירים בנים ~ש~~ת לה שיתן~תתפלל

 שתחוס אבותי ואלהי אלהי ~' ~מלפניך רצון י~י~תפלה.
 ות~~ילעלי ותר~~

 חס~
 רצונך עושי אנשים ~רע לי לתת ע~~י

 ~ נרות ב~כות בתירה מאירים וי~יו לשמהבתורתך ועוס~
 הש~~

 ה~לו
 מצוה נר כיכמ"ש

 ותור~
 וגם או~.

 ותרח~ תחו~
 בעלי על

 חיים ושנות ימים אורך לו ותתן פלוניפלוני~בן
 ע~

 ברכה
 נועס וי~י כיר"א בש~ימות רצונך לעשותוחסייעהו והצלח~

 ~ ו~ו~לרצון~ י~י~ וכ~

~~~~~~~~~ 

 רוחצות הנרות ~~ת ~קודם ~נשים
 מנחה להתפלל וצ~יכין להם. ואשרי ש~תבג~י ~ובשו~

 היא ~נרות בה~לקת כיתחל~
 מ~בל~

 על שבת
 ואי~~ עצמ~

יכול~
 אח"כ להתפלל

 מ~ח~
 בעס~יה שנתאחרה וא~ה ח~. של

 שע~ לחצי קרוב לביתהובאה
 ~אם שבת קו~ם

 שהיא כמות שתדליק יותר מצוה שבת חילול ספק ~~י לבאתוכל ותלב~ תרח~
 רואה הבעל ואם שבת. חילול ספק לי~י ח~ומשתבא

 מלבא.מתאחרת שהי~
 ג~ול~ מצו~

 ברוגז~~ ישגיח ואל ~וא שי~ליק

קיצו~
 ואס ט' או' נח פ~ א'~ח בן ו~ או' ע~ה סי' ש~ע

~להתפלל נתאחר~
 מנח~

 ת~ליק ואח~כ להת~לל ש~ות יש ולא
 ~~ליק קו~םשתתנה נרא~

 שאינ~
 בהדלקה שבת מקבלת

 ומזמו~ כל~ ~ואיבאמירת כ~~
 כד~ ~אנשים כמו השבת ל'ום שיר

 להתפללשתוכל
 ~נח~

 ~ אח~כ

~~~
 כשידלי~ ~~~

 ~ם וכו' יברך
 שכח~

 ולא מלברך
 מהר"י כלל. תברך לא ~~הל מן שיצאה~עד נזכ~~
 אי~ור זמן ~ודם נזכרת דאם שס מ~~ריו ומוכח כ''יבתשו' ב~ונ~

ה~ל~~
 ס~ק והמ'~א י"א. או' ב~גה"ט שכנ~~ג שמברכת.

 עד מלברך שכחה דאםכ~ב י"~
 שח~יכ~

 שתברך אמ~ר"ש לס~וך יש
 או~ ~ ~א~ראבל

 יו''~
 האיסו~ ~זמן ולא ל~רך מותרתהדל~ה ~ית~ ב~מן ~~ו~א נהירא דלא עליו כתב

 מהר"י כמ~ש
 י~א. א~ א~א וכ~כיעו~ש. מרונ~

 חס~~
 ואם ב~ או'

 ~ סב"ל ד~~ל משום ש~'ומ בלתי תברך לא א~ ~נר ~דל~תעל ברכ~ א~ נסתפ~~
~~~~~~ 

 הולכת אם שבת בליל טבילתה ~מן ש~גיע
 לבי~

הטביל~
 המנחה פלג אחר

 תדלי~
 ותברך

 אל~
 שאינ~שתתנ~

 וכ~ומ~ חפיפ~ כגוןדב~ים איז~ ש~ ~שות רוצה אם ~הדל~ה שבת מקב~ת
 אם א~ל

 רוצ~
 לשם ~הלוך

פלג קוד~
 יכול~ ואינ~ המנ~

 בין ~מנחה פלג אחר לבית ~בא
 לעשותו טוב ומיהו האח~ונים. ~~כמת כ''ה ומב~ך~מדליק ~על~ ~דלק~ זמן בהגיע אז להדליק כדי לטבילה~חפי~ה

 לבעלהשתאמר שלי~
 את~ ~~~~ קוד~

 ~ במקומי מ~ליק

~~~
 ד' א~ ב' מ~ליק אם וגם שבת. של נר ל~דליק ~~.

יב~ך
 ל~דלי~

 דלפוס משום וכו~ נר
 דינ~

 לא
חיוב י~

 ~~וה~~~~
~~~

 ~~י
~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~
 ~~~~ ~יי~
~~י~י ~~ו~ י~~~~~יו~

 ~ו~ ~'ו~~
 ~~~~~~~~~~~ ~~י~~~~~~י~
~~~~'~~~~ ~~ 

 ~~~ו~~~~~~

~~
 ~~יי~



~~~~י
 ו~~~~~~

ו~~~~

~~~ 
 ~~~~'י י~~~~~
~'י' ו~~~~~

~~ 
 ~'~ו~~'

ו~ו~.
 י ~~~

~ ~ 

 ~~~~~ ~~~~י~~
 ~~~ו~~~~~~~~

~~~~
~~~~~

~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~

 ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~מה~י~ל~
~~ 

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

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

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

~~~~~ 
 ו~~~~

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

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

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

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

~~~~ 
 ה~~ ~~~ ~~~

 יש ~ר דתיבת ~עוד א~ד ~ר ~'~א~יוב
~ 

 ב~וד ~עם
 להדליק בירך א~ בדיעבד ומי~ו יעו~ש. ז~ ~ו' ~ס~ב סי'לעיל כמ~'~

 אינו א~ וא~י~ יצא ש~ת שלנרות
 מדלי~

 אחד נר כ~א
~ 

~~~
.~~ 

 ב~ו~~ ~~
 ~~~ך

 לב~
 ~ל וא~ ו~ו'

 ~ב~כי~ ב~~~
להדלי~

 של
 ש~~

 וכמ"ש יו~ט ושל
 מור'~~
 בה~ה ל ז

 בשתים ~תמין~~ דה~~ן ~~חזי ולא יעו'ש א' םעי' ~ר"י בסי'ל~~ן

 ויו''~~ו~~~
 ועיין ה' או' ח~"ל ~' או' יפ~ל ~ב~. ~~~י ~~'
 ע~ או~ ר"ח ו~י' מ"ט או' נ~א סי' לעילבדברי~ו

~ 

~~
 ג~ ~~~

 שהנשים מקומות יש וכו' לברך צריך ביו"ט
 יסוד ל~ה ואין יו~ט נר ב~דלקת ~מן לברךנ~~ו

 שאלת היד. בחז~ת בהן למחות אין~יהו
 יעב~

 ברכ~י ק~ז. סי'
 ~ס הח~~ל וכ~כ יו'ד או' ~ע~ת א'או~

 זמ~ ל~ר~ דאי~
 הדל~ת על

 לברך צריכה אם ראשונה פעם מדלקת ואשר יו~~. שלהנרות
 וה"ה תפילין לענין ב' או' כ''ב ~~' לעיל מ''ש ~ייןשהחיינו

לכא~
 ועוד יעו''ש

 עיי~
 רנ סי' לעיל בדברינו

~~ 
 ~ ~א או'

~~~
.~~ 

 להדלי~
 דאין משמע י~ט. של נר

 חילו~
 מצות בין

 וסוכותושבועות
 לר''~

 ל~רך יש דבכולם
 להדלי~

 נר
~ל

 חו~ יו~~
 מ~ב~

 למעליותא דא~ת~ו ויוה~כ
 ו~רי~

 ~ל בהדיא להזכיר
 א' סעי' ת~י ובסי' זה בסי~ כמ~ש יוה~כ של אושבת

 ~ יעו~~
~~~

 אוכלין שאין דכיון והטעם וכו' שבת בלא וביוה"כ ~~~
 מיהו בי~. שלום משום ליכא בוושותין

 ~ י"ג או' א~א י'ג. או' תו~ש תר~י~ בשי' רמ~א כמ''שלברך המ~ה~
~~~~~ 

 וכו'~ הדלקה אחר שמ~רך שאומר מי ויש בהגה.
 מיד ד~''לוהטעם

 כ~~יר~
 עליו ~בל

 השבת א~
 ונראה מבר~. ואח'כ מדליק וע~כ אח~כ להדליק לוואסור

 שייך לא זוד~לוגתא
 א~

 דמו~ר ביו"ט אבל בשבת
 ~דלי~

 נר
 ~הא הדלקה אחרגם

 כ~
 מודים

 דבעינ~
 עובר

 לע~יית~
 בכל כמו

 ויבר~~מצוו~
 וכ"כ ב' או~ עו"ש הדלק~. קודם

 ב~
 דרי~ה ~ב

~ה~~~~
 הנ~~~ת

 ב~~~
 י~~ד

 ב~~
 י'~ב ס~ק ~ה~''א א~א א~ו

 ~ג''מ א~ל יעו~ש. חכמים חילקו ולא לא~~ חכמה דאיןכתב
השיג

 דהדי~ וכ~~ ~מ~~ ע~
 ~ל א~~ו עם

 דריש~
 ~ברך דביו"ט

 ~~~י~~ח~~
 י~ו~ש.

 ~מ~ב~ ~~כי~ וכ~
 ה~~~'ת ו~ב~~ד ד' או'

 ומאחר האחרונים. וכ"כ יו~דאו'
 דביו"~

 מדלקת ואח"כ מברכת

~ריכ~
 ~מברכת הנ~ות ~ל גמר אחר עד תשיח שלא ליזהר

 עליה~
~~~~~~ 

 ~~א
 הה~ל~~ ~~~י~

 אם
 ~~י~

 ~א
 ה~~י~~

 אפי'
 אם אבל ותברך תחזורא' ~~

 נ~ ה~י~~
 שברכה ~ ה~ות מאלו אחד

 א''~ בן ותברך. תח~ור לא~לי~ם
 פ'

 נ~
 מהבר~"י והוא יו"ד ~ו~

בשיו~~
 יעו"ש ה' או'

~ 
~~~~~ 

 ~~נה שלא מ~מע וכו' מ~נו יהנה לא בהגה.
 הברכה שתהא כדי הב~כה אחר ~ד כללממנו
 לעשייתו~עובר

 ~ו~~
 ~''ז או'

~ 
~~

~ ~  

 הנ~ לפני היד ומשימין בהגה.
 ~~ים הנ~ות ואם וכו'

שאי~
 ואח"~ ותברך עיניה ~~צום ה~ד ב~מת די

 ות~נה עיניה~פתח
 כדי האו~ ~~

 שיה~
 ~ובר

 לעשתיי~
~ 

~ו~
 צ~יכים ~. ~~~'

 ~ב~ נ~ לה~ל~~
 וכו'

 וכת~
 סי~ ~~י"ו

 ב' צריכין בביתם מדליקין כשהם הב~וריםכ~ג
 ~~~ו. או' א~'ר ~~ או' עו"ש ~~גב''י. כנ~"גפתילות.

 מאורם ויהנו בלילה לביתם שיבואו עד דול~ות ה~~ותשיהיו וצריכי~
 ל~טלה ~רכה והו~ כ~ום הועילו לא כן לאדאם

~ 

~~~
 שלום משום חובה נר ד~דלקת עליו. ול~רך ~~~

 י~שלשלא בי~
 בע~

 י'ג. ס"ק מ"א מרדכי. באבן. או
 ל~"ש ~ם. אוכלין שאין אעפ~יור~ל

~~~~ ~ 

~~~
 ל~דל~ א~ משמ~ ולב~ך~וכו' בחד~ו להדליק א"צ ~~.

~.~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

~~~~ 
~ ~~~~ 

 אפי' דא~צמ~מע
 ל~דלי~

 בבית ומדל~ת אשתו אצל ש~וא כ~ון
שאוכל

 ומ~~
 שרוצה אף ר"ל ול~ך ה~רדכי

 לה~~י~
 ולהדליק

 ט~ו או' א~ר יברךלא
~ 

~~~
 שמתארח במ~ום מיוחדחדר ל~ ~ש אבל~אם ו~' מיוחד חדר לו שאין אורח ~~ ~~~

 ש~
 אינו

 שי~ ש"ע ~יצור יו~ד. או' ה' כלל ח~א ~ט~ או~ ר"זאשתו. בב~כ~ נפט~
 ט' או'ע"ה

~~
 אבל בפ"ע כשאוכל וה~ד ב~ריטי. להשתתף צריך ~~~

וא''צ בי~~ בני בכלל הוא הרי ב~"~ שלחן על סומךאם
 לה~תת~

 ~שו' בשם תרע"ז רס~~ ה~א כמ"ש בפריטי
 ט~ ~או' הר~ז וכ"כ י~ט. או' תו"ש יעו"ש~רש"ל

 ~יצו~
 ~"ע

~  ~ 
~~

 בה"ב אם וה~ה בפריטי. להשתתף צריך ~~.
 לו~~~ מ~נ~

 חל~
 ~מתנה בש~ן

 כמ"~
 ס'~ המ~א

ס~~א ~רע"~
 ~~ ל~~י~

 ו~''כ חנוכה.
 ~ר"~

 ט' או'
~ 

~~~

 ~ה דכל וכו' מברך אחד ~כל ~~ ~~'

 דמתוס~
 בית שלוםב~~ אור~~י~

 ושמח~
 או~ה להנאת יתירה.

 בכ~
 זוית

 מ~או~וית~
~~~ 

 ט~ו
~ 

~~~
 שנים ~יב~כו לא ומ"מ וכו' מברך אחד שכל ~~.

 לה שישא' במנור~
 ק~י~

 מ~ו ~ם. מ~א של"ה. הרבה.

ב~~~
 לב~~ התי~ ~~י או~

 שנים אפי'
 ~רעותה ואשה ובתה אמה וחמותה כלהדלכ~ע ונ~א~ יעו~~~ א~ במנו~~

 הסומכו~
 שלחן על

 כולם וה~יות והשמןא'
 נדלקי~

 הברכה אז לעולם
 אח~

 היא.
 היא ~ברכה פתחה ו~יה מדל~ת אחה כלואם

 לבטלה~ ~רכ~
 בני שני אם אך כ~י. ~~גהו' ~ואלי ~רי~ל שכתב ראיתיוכן
 אחד ואם בע~תם חלו~יםאדם

 ה~ מ~ר~
 ~מן ~ותן

 מב~ך ~ש~י ואם פיותב' ומדלי~
 מוםי~

 שמן
 ומדלי~

 פיות שתי
 ~מ~ הא~~ ד~רי ~ראין מ~~י'ללדעת א~רו~

 וא~שר לברך~ א~ד כל
דבנידון

 ז~
 ~כדבר~ ~~~י~ן ~וונא בכל ולד~דן מוד~. ~של"ה גם

~ר~
 ~ם ~ו ה~נורה פ~י מול אללפ~יהם שלח~~ יהי ב~סתם וחלוקים מנורות ~תי יהי לו הן ~~ל

 ז~ ~
 ל~ל~~ א~ת ב~כה

 ו~ין ג~ או' בשיו~בבר~"י
 ל~מ~

 נ'ו ~'
~ 

ש~



~ ~ ~

 ~~~~ ~~ ~~~~~ו~
~~~~~~  כן ~והגין אין אנו~בל

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~ ~ ~
 ~~י~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~י~ ~י~~ ~~~"~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~~ ~~~ ~~י"~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~ ~~~~י~~ ~~י~~ ~~~י~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~י~ ~~י~ ~~"~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~י~~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~

 ~~~~י~~ ~י~~ ~~~י~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
 שבת מקבלת המדלקת אשה שאותה והמנהג הגה ~~~~~~. ~~~~~ ~~י ~~~~ ~י~~ ~י~~~~~~

לא ב~דלק~
 שהתנת~

 סגי בלב תנאי ~~~י' ת~לה
 ~מרדכי~

 במלאכה מותרין הבית בני שאר אבל
~ 

 ועי~ר בר~ו
 שבבית ~נרות בשאר לא אבל השלחן על שמדליק'ן בנרות תלויההדלקה

 ~א"ז~
 במקום הנרות להניח וצריך

~~~
' ~ ~  

 ול~
 המברך אצל שיעמדו ונכון אחד~ אלא יב~ך
 יכוין המב~ך וגם י'ח שיוציאם לברכתווי~וונו

 שאוכל הנשוי בן ומיהו ד' או' עו~ש לכ~ע. יוצאין ואזלהוצי~ם
 לשינה מיוחד חדר לו יש אם שם מדלקת וא~ו אביו שלחן~ל

 להדליק רוצה ואם ותבר~. לשינה המיוחד בחדר אשתו~דליק
 השלחן אצל~ם

 תדלי~
 ותברך השינה בחדר תדליק ואח~כ מקודם

 ליזהר צריך~ך
 שיה~

 בואם עד דולקות הנרות
 לי~~

 להנות כדי
 מברכת אחת אחד שלחן על האוכלים ואחיו איש וה"ה~אורה.
 וזהו לה. המיוחד שבחד~~ נר על והשנית ~הש~חן שא~ל נר~ל

~נ~
 שלו מנורה על אחד כל לברך המנ~ג אבל לכתחלה ליזהר
 אחד ב~קום שאוכליןואעפ"י

 כמ''~
 ~ שא~"ז באו'

~~~~~~ 
 אחד יברך ~' בחדר דרים ~ת'ם בעלי שכמה בירידים
 אחריו יענווהאחרים

 ויכוי~ אמ~
 י~ח להוציאם

 א~ בחדר הדרים ~~ל ומיירי שם. ~"ש בברכתו~ ל~אתיכוונו וה~
 א''צ בעה~ב אצל כשהם אבל ט''ז. או' א"ר או~חים.~מה

 ~ י''ד או~ א"א בביתם. מדליקיןדנשיהם

~~~~~ 
 דכוונת מבואר הדבר כן. נוהגין א'ן אנו אבל הגה.
 נוהגין דאין לומררמ~א

 כמר~
 מנהגם אלא ז~ל

~לבר~
 מהרי'ל כדעת א' כל

 וכ~~~
 הא~ר. מדברי וכ''נ ~עו'ש

 א' כל לברך בס~~ד נוהגין יש וכן ש. יעו ד' או~ בשיו~'ב~ר~י
 שלו מנורה~ל

 ואע~~
 וכ~כ א~ד. ב~~קום שאוכלין

 הי~
 או' ל

 ~ סב~ל א~~~י~ן לא מנהג דבמקום מ בכ כ~בנו וכבריו~'ד.

~~~
~~~ .~ 

 בזוי~ המדל'~י~
 ~~' וכו' בחצר ואוכלין הבית

~וק~
 בחצר לאכול עונג להם שיש אותן

 הרבה כש~צט~ר דוקא ~ם כתב ומ~א ~ע''ג ~''יכדלק~ן מותרי~
 דעכ~פ כתב ובמט~מ מותר. בחצר אוכלכשא~ן

 יקד~
 במקום

 סעי' רע~א סי' כדלק~~ן קידוש ב~עת ב~ר לראות ~ריך~~א ~~
 רע'ג ס~~ לקמן מ~ה עוד ויתבאר י~~ט. או~ א~~ר יעו~ש.יו~ד

 ~ ש יעו ז'סעי'

~~~
~~~ 

 אפי~ בבית א~ל דאם משמע ו~' בחצר ~וכלים
 עד דולקותאין

 ד~וכל ~דכיון שרי הליל~
 נ~נ~ ש~

~ה~~~
 באה. כשהשמש מיד

 לב~ש~

 ומיהו
 מצו~

 לעשות
 הלילה עד שידלקו~רוכות נרו~

 כדאי~~
 במה~י~ל.

 ס"~ ~"~
 ט''~. ~

 ל''א או~ ל~יל ו~יין ט"ז. או' א~~א כ~א או~תו~ש
~ 

~~~

 עד ש~ולק~ת ~~~~
 ~יבואו בית שלום שיהיה ו~' ~ליל~

 ~ב~ש ~בי~. ~חצר הא~הא~~
~ 

 לאור ~בר שום ומשתמש חשךקצת
 ה~~

 אי~ור~~ ליכא
 או' ~~ש '~ז. ש"ק מ~'א כ~ג. סי~מהרי''ל

 כ"ב~

~~~
 וא''ת וכו' נר שהדליק כיון לבה~ג י'~ ~~~'

 כיון א~כ שבת עליו חל הנרדב~~לקת כיו~
 ואיך שבת עליו חל אחדנר שהדלי~

 יוכ~
 וי''ל השאר ~ת להדליק

דכולם כיו~
 לכבו~

 עד שבת עליו חל ולא חשיבי כחד שבת
 ז' או~ הר~ז וכ"כ יעו"~. בב"יוכמ"ש שידלי~

~ 

~~~
 כו' והדלי~ו שברכו לאחר ~~~

 נרא~
 ד דל

 דבברכה ~~ג או' לעיל כתבנו דהאשברכו לאח~
 וה~תילה הש~ת תקבל איך וא~כשבת מקבל~

 ביד~
 א~~ מיד אלא

הה~ק~
 הפ~ילה תניח

 באר~
 ~ תב~ך ואח"כ

 ~~סב~
 ש~ות יש עדיין אם ברכו לומר ורוציםבע"ש מאכל~ הכין שלא מי ו~' ברכו החזן שאמר שכיון

 ס~וך הוא אם א~ל ברכו לומר החזן לעכב יכול גדולה ש~הויש ביו~
 ~~~ ש~ת~ יחלל ואל יבש ~חם שיאכל דמוטב יעכבהו אללב~~ש

~~~
. ~  דברי לפי אמנם וכו' מזמ~ר שהתחילו כיון ולדידן 

 ~''להאר~י
 קב~
 ~ יעו~ש כ~א או~ ~ס"א סי~ לעילכמ"ש כל~ באי באמ'~ת הוי שבת ~

~~~~~ 
 והמנהג הגה.

 שאות~
 ואם וכו' א~ה

 מדלי~ האי~
לי~

 לה~נות. טוב ומ'מ במלאכה. ומותר מנה~א
 א מב''ח

 ס'~

 ב~י' הט~ז מיהו י. ח
 תרע~~

 באיש ~ם כתב
 והמ"א ה~~וש א~לאסור

 ש~
 כת~ו

 דבאי~
 יעו"ש. מותר

 מותר ד~אישהאח~ונים וכ''~
 ~ח~ במלאכ~

 רק אלא הדלקה
 יש בהדל~ה שבת מקבל אינו ש~איש כיון וא'כ להתנות.~וב לכת~ל~

 קודםלברך
 הדלק~

 כמו
 שא~

 ל~שייתן עובר על~ן דמברך ~~צות
וכמו

 יו~~ ~~
 ~ יעו~'ש מ~ג או~ לעיל כמ"ש קודם דמברך

~~~~~ 

 בה~ה.
 מק~ל~

 ות~פלל וכ~' ב~דלקה שבת
 תד~יק דא~ י~~ט. ס~ק מ~א מ~'~.ת~ל~. מנ~~
 ת~~לל ואיך ~~ת קבלהכבר תת~~

 ש~ מנח~
 חול

 אל~
 ת~א

 ערביתלהת~לל צריכ~
 שתי~

 ל~'ל ועיין ש. מ~ה ~~ו. ס~י~ כמ"ש
או~

 ~ ל~~~

~~~~

 צ~יכ~ דלכתח~~ אף הטמנה
 הט~ה להקדים

 הדליקה אי בדיעבדמ~מ ל~ד~~
 קוד~

 נ~~~ה ~א
 א~~

במ~א~
 אבל ביה~ש ~~ור

 ה~מ~~
 ~~~~ד. נא~~ה לא

~.~ 

 ~~~~ ~ ~~~~~~י~
 ~~~ו~~~~~~.~~

~~~ו
 י.~ו~.~ ~

~~~~~~~ ~~~ 

 ~ ו~~~~~י~~~~

~
 ~~~ו

~~~ ~~ ~ 
~

 ~ו~'
 ו~~~~~

 ו~~~ ~~~~~~

י~~
. 

 ו~~~י~ ~~~~~

 מקים באותו דאם ו~~~ר ~בטלה~ ברכה ~וי ~~~~~
 הי~

 ~~ ~ו~

 שת~~~ ל~ א~ ב~ג~.
כ~ח ל~ת~ו~ א.ן ומ~מ תח~~.



 ~~ו'~'
~ 

 ~~~~י

 ~ ~ו~~~~
~~~~ 

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

~~~ 
~~~ 

~~~~

ש~דלי~י~
 לא

 להדלי~
 ולהניח זה במ~ום

 ~~ו~
 פ~ ~~~דכי ~~ר.

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~מ~

~~~~~~~~ 
~~ 

~ 

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

~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~~~~י~

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

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~~~
 לצורך~"א

 תחלה תברך~ כן לא דאם. חול~ין שיש ~אח~
ותתנה.

 מ~
 ז' או' ~"ז כ"ב. או' א~ר ~~~.

~ 

~~~~ ~  
 על שמדלי~ין ת בנ~~ ~לויה ~~דלקה ו~~ר ~הגה.

השלח~
 ~יי~ וכו'

 ~ש~דל~~
 א~ל ה~לחן על גם

כשאין
~ ה~ל~~ ע~ מדלי~י~  

 שיש כגון
 הוא ואפי~ מב~ך.~חד ~ד~ נ~י~ הרב~

 ~ד~
 ו' ~~י~ כדל~יל כלל אוכל שאין

 מי ולכן כ~ג~ או~א"~
 שמדלי~

 השלחן על וגם ~חדר
~חלה מדלי~

 בחד~
 ואינו

 מב~~
 ואח''כ

 מדלי~
 על

 השל~~
 ואם ומברך.

 שאוכל מ~מת השלחן על מדליקאינו
~ 

 מדלי~ים ~מה אחרים

מד~י~
 לו המיוחד בחדר

~ 
~~~~~ 

 על ~מדלי~ין משמע וכו' השלחן על שמ~יקין בהגה~
 לפי אמנם כן. שנוהגין ~צת ~איתי וכן בעצמוהשל~ן

 צ~יך ז"ל ו~ר~י~ו~"ק
 ~דלי~

 נגד
 השלח~

 מנורה דהיינו
 בצפון ושלחן~~ד~ום

 והמט~
 רס~~ב ר~~י לעיל ~מ~ש ~אמצע

 לעשות יכול אינו אם ואףי~"ש~
 כסד~

 םודם לפי מ~מ ה~ה
 אין בפ"ע בח~' ~זה ב~~ע בחי' שזה כיון דב~יםשל

 נכו~
 כידועביחד לע~~~

~ 
~~~~~ 

 מב~כין ומ~מ וכו' הנרות ב~אר לא אבל בהגה.
 ~דלי~ א~ ואפי~עליהם

 משתמש שאין בחדרים
 עדי~ן בי~ך כשלא ה"ד ומ~הו מ~וה"כ ג~ע דלא אכילהלצורך
 נר~ל

 וי~ אח~
 ו' בסעי' כ~~ש מי~חד חדר לו

 א~
 אותן

 על בירך לא א~~ מב~כ~ן אין באכסד~ההמדליקין
 נ~

 אחר
 מו~לת ~זו מצוה אין וגם אכילה לצורך שם משתמש ~אין~~ון
 במ~ום אכל אפי~ ~כילה ל~ו~ך שמשתמשים במ~ום אבל~ליו

 וטוב ~' סעי' כמ~ש ל~ך רשאיאח~
 להדלי~ ליזה~

 במ~ום
 א~ם כ~ה. ~ו' תו~ש כ"א. ס"ק מ"א א' בנר סגי מיהואכילה
 צ~יך ז~ל הא~"י דברילפי

 להדלי~
 כנגד א' שלחן במ~ום ב~

 כנגד וא~~~ר
 שמו~

 בסוד ט~ם להם ויש
 כמ~~

 ~ יעו"ש ז~ או~~ס~ב ס~ לעיל
~~~~~~~ 

 הנרות להניח וצריך בהגה~
 וכ~

 ו~.ט שבת בנר גם
 במקומה~דל~ה

 ב~~נ~
 וכתב ב"מ פ~ ואגודה מרדכי

 בהגה"ט שכנה"ג ~ל. הרמב~ם דעת ~כן ת~~"א בס~~ב~ח

~~~~~~~~~ 
ולא בהגה~

 להדלי~
 ~מקום

 ניכ~ שאי~ וכ~ ז~
שמדלי~

 ~עה ~~מד דאם ~ל לכן לבוש. שבת. לכבוד

~ועט~
 וה~ה אחר. במ~ום להניחה אח~כ רשאימקומו על

 במ ולהניחה ממ~ומו ~~טלודמותר
 ו~~

 ~הא התל~ה גבוהה
 שבת. לכבוד שעושה~יכ~

 וא~
 כשמדליקין אלא אס~.

 דק"ל ~ו ~~~שין שמש במקום אח~כ ומניחו בו משתמשיןשאין במקו~
 כתב באגודה ומיהו הטור. כמ"ש מ~ה עושה~דלקה

 דא~
 נ~להד~~

 שבת ח~כה
 ו~"~

 ולהשימם
 ~דל~ה אח~י ב~קו~~

א~
 ס~ק מ~א י~י~~~ ואח"כ במקומם י~מם תחלה

 כ~~ א~~~~ש כ~~
 צריכה ~ולה האשה אנ~ ~אפ~

 להדלי~
 ~~ות

שב~~
 ~~ד. א~ נח פ~ א~ח בן הנחת~~. במקום

 ועי~
 לעיל

~~
 י~ד ~~~~"י ל~מן ~~ין ו~וד כ"ג.

 ובדב~י~
 לשם

 ~ בם~~

~~~~~~~~ 
 בנ~ות אבל וכו~ זה במקום להד~ק ולאבהגה.

 לדקד~ א~בהכ~~
 דהא במקומן יקם ל~ד

 א~
מברכ~

 מתשו' ולא~וקי עלי~ן
 בי~

 א~~ נ~ג. ס~ יעקב
א~

 כ

~~~~
 היח~ד קדם א~~~~~. ~~~~~'

 וה~~פל~
 וה~נו וכו'

 אנ~
 ~וא

 כמ~ש ו~מע~ה המנחהמפ~ג
 ~עי~

 וב~י~ ד~ שעי'

~~~
 בעשיית ואסור ~~~

 ~~אכ~
 לעשות דוקא משמע

 אסור בידיםמ~אכה
 ~ומ~ יכו~ אב~

 ~עשות
 ז' או' עו~ש ז י סעי' וכמ''ש עדיין~שבת ק~ל שלא למימלאכתו

~ 

~~~
 ואפי' ~~~

 אומ~ ~
 דבתפלה .משום וכו' רוצה שאינו

 אליבא א~יא זה ודין בהדלקה כמו תנאי מועילאינו
 אינו בתפלה דוקא ומשמע כ"ז~ או' ת~~ש שם~ עו"שדכ~ע~
 יש לכתחלה ומ''מ מועיל ברכו באמירת אבל תנאימועיל

 אם ומיהו כ''ה~ ~ו' א~~ ועייןלהחמיר.
 עדיי~

 התפלל לא
 התפלל אם אפי' אומנחה

 מנח~
 עוד לעשות לו ~נצרך אלא

 יש ~מקום ~אותו אם ב~כו שאומ~ים ק~ל ושמעמלאכה
 נמשכת אחת שאין~רבה בהכ"~

 .חברת~ אח~
 ברכו עונה אח~ז כמ"ש

 ב~כו כשענה מיד התנה לא ואם שבת~ מ~בל שאינוומכוין
או

 שבת עליו קבל כלה באי שאמ~
 ואסו~

 במ~אכה
~ 

~ו~
 אם ~~~~ ~~~'

 ~ו~
 ה~הל ~וב ואם וכו' קבלו ה~הל

 וכן המיעו~~ אחר נמשכין אין בבהכ~נ היולא
 כ~ד~ ~~ק מ~אבהגב"י. כנה''~ חברתה~ אחת נמשכת אחר אין הרבה בהכ~נ שישבעיר

 תו~~
 יש אם וא~ו~ ם''ח. או'

 אם אבל כ"ד. או' א~א א~~יה~ נמשכת האח~ת אין רובאחת בבהכ"~
 נג~ר קבוע וא שה אף היחיד אצל בבית מניןיש

 אח~
 הרוב.

 ~ א' או'דה"ח

~~~
 ולכ~~~ וכו~ ה~הל ~וב אם ~~~

 דה"ה נראה היה
 ע~בית עדיין התפללו לא הקהל רוב אםבמו~ש

 מלאכה ולעשות ע~בית להתפלל עצמו לה~דים ~יחיד רשותאין
 כמדומה אך בע~כ הרוב אחרדנמשך

 שנוהג.~
 ב~~~ ל~תיר

 היחיד אין דבמו~ש ג. או' המש"ז וכ~כ ~ם~תו~ש
הר~ב אח~ נג~~

 ומות~
 ~ יעו"ש מלאכה ולעשות להבדיל להקדים

~~~~~~ 
 ברכו שאמרו הוינו וכו~ ~בלו הקהל רוב אם

 ז~ל הא~"י ד~רי ולפי כ~ט. או~ תו"ש רס~א.~סי~ כ~~~
 ~ יעו~ש כ~ז או' ~ס~א בסי' שם כמ"ש כלה באי שאמרוהיינו

~~~

 דוקא י~א וכו' אח~הם ~שכים המיעוט ~~.
 טלטול לא אבלגמורה במלאכ~

 ושא~
 דאפי' וי~א שבותים

בטלטול~
 ושא~

 ה~הל עם ברכו שענה במי ~~ד נאס~ו שבותים
 ב~הל ~יה שלא כגון ענה לאהא

 מות~
 כ~~~ג השבותים. בכל

 ~ פ~א או' לקמן ועייןבהג~~י.

~~~~~
 בה ש~בלו בבהכ~נ ~יה שלא

 ~ב~
 אעפ~י

 ~וב אם ~הכ"נ באותו ~מיד להתפלל~גיל שהו~
 שבת עדיין קבלולא ה~י~

 אפש~
 ~ י.ט או' ר~ז במלאכה~ להתי~ו

~~~
 ליפול. מני~ו יג. ~~~~

 ~שמ~
 בטלטול דא~י~

 בלו~י א~ אסו~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
'~ 

~~~ 
~~~~~

~~~~
~~~ 

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~''~ ~"~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~ ~~ ~ ~י~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~יי~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~ו~~~~~~
~~~~~~ 

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

~ 

~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~ ~~~~~~ ~~י~
 ~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ו~~"~ ~~~~~ ~~~~~~~

 ~~~י~

 ~~ ~~~~~ ~~~''~ ~~~~י~~~~~
~~~~~~~ 

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

 ~~~י~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~~ 

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

 הקהל רוב~בלו
 שב~

 גדולים קצת בשם להתיר כתב בכנה~~ג אבל
 ה~ום שעוד כיון עו"ש הדחק בשעת עליהם לסמוך וישיעו~ש

 או' א"ר ח' ~ו' עו"שגדול.
 ~ כ~~

~~~
 לחדר שהולך פי' ליפול. מניחו ~~.

 ו~
 ליפול מ~יחו

 רס~ו ~י' לקמן ועיין ש~. א~ר כ~ה~ ~'~קמ~א
 ב~"ד לשם ובדברינו י~בסעי~

~ 

~~~

 א~צ י~~ד. ~~~'
 לתז~

 קודם ~בל וכו' ערבית ל~תפלל
 דלאו כיון מחזירין נמי צבור אפי~ ~מנתהפלג
 ~פלתזמן

 ערבי~
 ~ לבוש ב~י~ כלל.

~~~
 בש~ס ו~טעם וכו בכך ~טעה הוא יחיד ואם ~~.

 ואע''ג ~כי. דינא נ~~י ב~ול וה~ה להו~ מטריח~נןלא דצבו~
 ת~לת ~מן הוי המנחה פלג דאחר יהודה כר' בדיעבד ק'לדאנן
 לילה שהוא ע''ד שהתפלל שאני הכא רל~ג סי' כמ'שערבית
 לחזור צריך יחיד לכך להתפלל רוצה היה לא כן ואלולי~~~~ש

 שסבר אלא יום שהוא יודע שהוא ~~יירי רל'~ג ב~י~ אבלולהתפלל
 מפלג הוא דזמנהכר"י

 ול~~על~ ~נח~
 ולכ~

 צריך אי~ו בדיעבד
 או' תו~ש עבד. כמר ודעבד ע~ד כמר דעבד דק~~לולהתפלל
 מפ~ג ערבית לה~~לל דרכו שאין למי דה~ד ונראה לב~~.ל~א~

 להתפלל שדרכו למי אבל ו~תפלל טעה הזאת ובפעםה~~נחה
 שהוא וסבור ~עה דעכשיו אע~ג המנחה מפלג~רבית

 דא"צ ליל~
 לע'ל בדברינו ועיין בכך. מקפיד דאינו כיון ולהתפלללתזור

 ו~וק י'ב או' רל~~גסו'
~ 

~~~~  
 או טעה דאם ונראה וכו' ו~~~~לל לחזור צ~יך
 להתפלל א~צ שנית התפלל ו~אנאנס

 שחרי~
 שתים

 ליחיד דעבד גרעדלא
 מלכתחיל~

 וכבר ל"א. או' תו~'ש לרבי~.
 המנחה פלג אחר ערבית ל~פלל שר~כו ד~~י הקודם באו'כתבנו

 דעכשיואע~ג
 טע~

 ~ כלל ול~ת~לל לחזור דא"צ

~ו~

 עשיית ולענין ~~.
 מותרים יחיד בין צבור בין מלאכ~

 הא''ר אבל ~~ל וה~שב~א הרא~ש בשם ב~י כ''כוכו'
 ב~ה והרשב~א ~רא"ש על שחולקים פו' כמה הביא ל'או'
 לסמוך דאין וסיים קבלה הוי בטעות אפי~ צבור ד~ב~תוס~ל
 ~ש~ע על~זה

 ולבו~
 אלא תפלה אחר במלאכה דאסורין אלא

 ב~ה נ~~שכין ואין במלאכה מותרין התפללו שלא ה~~יעוטרק

אח~
 שהוא כיון הרוב

 בטעו~
 כ"ו. ס~ק המ"א וכ"כ יעו"ש.

תו"~
 ג' או' דה''ח כ~ו. או' א''א ל~ב. או~

~ 

~~~
 שאותם וי~א ~~.

 ~דלי~
 משום ב"י כתב והטעם וכו~

 שהוא נר הדלקת ע"י שבת ק~לת דעדיפאדס~~ל
 ~קודם באו' כתבנו כבר ומיהו יעו~'ש. בתפלה מקבלה~~עשה
 התפלה ע~~ קבלה דגם חילוק יש דלא וס"ל בזה חולקיםודיש

 מ~~ג התפללו א~ וה~ה ק~ל~~ הויבטעות
 ולמע~ ה~~נח~

 אבל
 לזה קודם התפללוא~

 לכ~~~
 לחזור דצריך כיון קבלה ~וי לא

 ~יו אם אפי~ול~תפלל
 צבו~

 או~ לעיל כמ~'ש
 פ~~~

 יעו''ש.
 קודם הדליקו אםבהדל~ה וה~~

 פל~
 כמ~ש קבלה הוי לא המנחה

 יעו'ש ד' סעי'לעיל
~ 

~~~
 וכו~ שה~יקו ~אותם וי~א ~~.

 נר~
 כשהצבור דוקא

 מותר בטעות ~~דליק יחיד אבל בטעותהדליקו
 דגם כ~~ד או' לעיל מ~'ש לפי ומי~ו ל"א. או' א"ר בת~לה.כמו

יח'~
 בטעות ~תפלל אם חוזר אינו

 מפל~
 אם בה~לקהה~ה א~~ ולמעלה המנחה~

 מ~ל~ הית~
 המ~חה

 ולמעל~
 בטעות אפי'

 לא בסתם אבל ב~~לקה שבת ב~י' קבלו אם ו~~~ד קבל~.הוי
 לאיש קבל~הוי

 בהדל~
 ובד~~ינו בהגה יו~ד סעי' לעיל כמ~'ש

~~~
 שבת ל~ם ~~ודלק נר שאותו וי~~~א ~~.

 אסו~
 וכו~ ~ו ל~גע

 ל~~ה טעם יודע ואיני ~"ז כתבבב~י
 עכ'~ל שבת לשם ש~ו~לק ~ב~ר ל'גע מותר'ן יהיו לאב~~לאכה ~~~ותרי~

והלב~
 י"א הש~יט

 ז~
 פ' הל~ח וכתב

 ת~~~
 דיפה כ~~א או'

 וכ"כ ג' או~ בהגב~י ג שכנה ו~ביאועש~.
 ה~~~

 סק~א
 אומר ואני ג' או' מ~~"י ז~. כ~אק~ל דל~

 דחליל~
 פ"ח ~~' ראקנאטי ופ~~~~ ואגור ו~וקח ש~~ל כןשפ~~קו ראיתי כי ל~חות

 שכתב בדרישה ראיתי גם נים.~גא בש~~
 ע~

 טעם נ~ל ~"ל ב~
 שיהא כדיבזה ברו~

 שחל ש~~~יק~ לאותן ה.כ~
 ו~סו~י~~ ~~לי~~~ שב~

במל~כ~
 בצבור כשהיה דוקא ו~ראה עכ~.

 ב~ועו~
 היכר צריך אז

 יח~דאבל
 בקב~~ ~הדלי~

 א~צ בטעות שלא
 ד~~יכא~ היכ~

 לכבוד שהודלק דכל אלא חילוק דאין דמשמע ל~אאו~ ל~ן עיין ומ.הו ל~~~ או~ א~ר מ~כ~. לעשות יטעהתיתא
 למצותוהוקצה שב~

 ואסו~
 ~ יעו~ש בו להשת~~ש

~~
 וכו' בו ליגע אסור ~~.

 כת~
 שלא ~~ר אפי' א''ז

 שבת ~בל ולאעדיין ~דלי~
 מ''~~

 בו ליגע אסור
 ~~ק מ"א והביאו ע~~כ. לשבת שהודלק כיון מו''שעד ולט~ל~

 דקבלה אזיל לשיטתיהדא~~ז וכת~ כ~~
 קבל~ שמ~ בטעו~

 וא~כ
 או~ תו~ש יעו~ש. לכל הוקצה לבעלים ש~וקצה וכיוןלמצותו ~ו~צ~
 ~ ל~

~~~
 ליגע אסור ~~~

~ 
 גזרינן בו ליגע דאסור והא ו~ו'

 תרע~ד בסי' שכתב ו~א בו. ישתמששמא
 דמות~

להדלי~
 שלהבת י"ל א~נ הם~ מצוה של ששניהם כיון שבת מנר

 ה~דש. של שלהבת גבי ביצה סיף כדאיתא ממש בואין
 אבלשם. מ~~

 להשתמ~
 בגוף

 הנ~
 וא''כ אסור חול ~מיש שבת של

מי
 שהדלי~

 שבת נר
 בע~

 גדול יום
 והתנ~

 לק~ל שלא
 הנר הוקצהאפ~'ה שב~

 למצות~
 ואסור

 ו~~ה חול ת~מיש ב~ להשת~~
אחרים

 ~~~ו~ ~ ~~~~
 ~~י ~ ~~.~

 ~~~ ~~~י~~~~ ו~
 ה~~~~~ ~ ~יו~~

~~
 ו~~~~~~
 ~~ו~~~~~י ~~ ~

 יו~~
~~

~~~~~ ~~~~~ ו י~ ו~~
~~~~ ~~~ 
 ~~~~~~~~ו~.~~
~~~~~י'
~ ~~~~.~ 

 ~.~ ו~~~~.ו .~

~~~~~~~~~~ו~~



 ~~י ~ ~~~ו~י~
 ~~ת~~~~

 ו~~~~
~~~~~ 

' 
 ~י'~~~~~יו ~ ~~ ~~

~~'~~ 

~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~  
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~
~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~"~~~~ ~~~ 
~~~ ~~ 
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~~~~ 
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~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~''~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~ ~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ 

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

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

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

 להתפלל שמא~ר מי במ~ש. וכ"ש בשבת המ~כה מאותה ליהנות ומו~ר הגה ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~
 מלאכתו לו לעשות והבדיל התפלל שכבר ישראל לחבירו לומר מותר בלילה סעודתו שממשיך אובמ~ש

 ~~ל כן ממלאכתו ולאכול ליהנות ומותר לו ולבשל נרותלו להד~
~ 

 דמצוה. במידי בפרט לכל אסור לבעלים דמוקצה אסורים~חרים
 י"ד או' ל~יל ועיין כ"ז. ~'א~א

~ 

~~~
 ~יינו וכו~ ש~ת הקהל שקבלו עד ~"ו~ ~~~'

 כ"א. ס"ק מ'א רש"א. סס''י כמ~~ש לדידןברכו אמי~
 ז"ל האר"י ד~רי דלפי רס''א בסי' שם כתבנו כברומיהו

 יעו"ש כלה באי באמירת הוישבת קבל~
~ ~~~~~~~ 

 לא עדיין אם דה~ה ונראה וכו' מ~ה י~לל לא
 יקדים דלא בהכ~נ באותו מנחה הקהלהתפללו

 שבת שם ל~בלהיחיד
~ 

~~~
 ברכו אחר שנכנם אף פי' וכו~ מנחה יתפלל לא ~~~

 וכ~מ ויתפלל. לחוץ מבהכ~נ לצאת~ צריךלבהכ"נ
בהג''מ

 א"~
 כ"ח ~ו' א~א חול~ מתפלל בעזרה ו~~ה ל~ד. או~

~ 

~~~
 ברכו שענה היינו וכו~ שבת וקבל ענה אם אבל ~~~

 תקנתא. ליה לית ומשו~~ה ברכו בעניית קדשו~הו
 ~קבל שלא וכיון ענה אס הא ומשמע ל~ה. או' תו"ש~ב"י.

~ת~
 מ וכ מנחה~ להתפלל יכול בענייתו שבת

 ממ~~
~"ה' או' לעיל

 שבא מי וע~כ שבת לקבל שלא ולהתנות לענות דיכול
 עמהם עונה ברכו שאומרים ושמע מנחה שהתפלל קודםלבהכ~~נ
 להתפלל אח~כ שיוכל כדי הענייה בזו שבת מ~בל שאינוומ~וין

מנחה
~ 

~~
 אם אבל ~~.

 ענ~
 שהתפלל מי וכו' שבת וקבל

 שבת ו~בל גדול היום בעוד חו''ה בע''שביחיד מנח~
 באמירת~יחיד

 ~זכר ואח~כ השבת ליום שיר ומזמור דודי לכ~
~לא

 אמ~
 במנחה ויבא יעלה

 יחזו~
 ויזכיר חול של מנחה ויתפלל

בה
 יעל~

 פתה'ד יעו''~. ז''ך סי' חא''ח ח~ג זר~א ויבא.
 ~ י''אאו'

~~~
 ~תפלל ואם וכו' חול תפלת ל~תפלל יכול אינו ~~.

 ~ שתים ערבית להתפלל וא"צ ד~צאנראה
~~~

 שבת לשם מתחלה היינו שתים. ערבית ~~~~יתפלל
 אפשר היפך ~ואם מנחה לתשלומי השנייהואח''כ

 ועי~ן כ~ח. או~ א~א מנחה. וזמן הוא יום וע~יין הואיל~יצא
 ל~ח ואו' ג~ או' ק~ח סי'לעיל

~ 
~~~

 אף משמע וכו~ מנחה להת~ל מתחיל ~~~~ ~~~'
 שיקבלו קודם ~תפלתו לגמור יכול שאינושיודע

 אלא ואינו בהיתר ש~תחיל כיון כלום בכך אין שבת~קהל
 דעת וכ"נ כ''ט. ש~ק מ''א מ~ברי וכ''מ בעלמא.~ומרא

 ~וכ~כ כהט~ז. ודלא וכתב ל~~ז או~ התו~ש וכ"כ ל'ז.או' הא"~
 כ~ד. או~ הר~ז וכ''פ ב' או' מש~ז יעו~~. הט~'ז על והשיג א'א~' הנה~

 אפשר אם ומ"מ י"ב. או'ח~"ל
 יות~

 להתפלל טוב
 ~ ~ח~ במקו~

ק~

 דכתב הא וכו~ ש~בל שמי י~א ~''~~ ~~~'
 הש~~

 בשם זה

 הר~ן אבל ה~ו~ בשם הרשב"א כתב דז~ו משוםי"א
 ~ראה הב~י דעת אמנם בב"י כמבוארעליו חל~

 כהרשב~~
 השכי~ וכן

 ה' או' דה~ח ו' או' ה' כלל ח~א כ~ה. או' הר"ז וכ"פהב''ח~
 בהכ"נ שיש בעיר כגוןוהיינו

 הרב~
 נמ~כת אחת שאין

 כ"א יש לא אם אבל הק~ל רוב קבלו שלא כגון אוחברתה אח~
 וקבלו א~תבהכ~נ

 רו~
 שלא אעפ"י נאסר ~בירו גם הקהל

 ובדברינו י"ב ס~י' לעיל כמ"שקבל
 ע"ו או' לש~

~ 

ק~~
 מ~בל היה לא בעי אי דהא וכו~ ~ישראל לומר מיתר ~~~

 אמירה מותר היתר לו שיש וכל עליושבת
 כתב סק'ג הט~~ז מיהו ל"ח או' תו~ש סק"ל. מ'א ח~ סעי' ז שסי' כמ'~

 איסור עליו וא~ן מו~ר דלחבירו כיוןהטעם
 שב~

 מותר
האמירה לז~

 ד~
 ~ יעו~ש ישראל לכל שוה שהוא בדבר אלא ~מירה נאסר

 ~~ק~~
 וכ~ש בהגה.

 במו~~
 קבל כבר בע"ש דהא פי' וכו'

 ~א בעי דאי מטעם שרי אפ"ה לחזור וא~אשבת
 דכל במו~ש כ''ש מקבלוהיה

 שע~
 ומבדיל מתפלל רוצה אם ושעה

דמות~
 חלק ~בוש מיהו ל'א. ס"ק ~~''א ח' או' ד"מ לומר.

 שבת לאפוקי שב~ ~ולי דמי דלא וכתב זה בדין ~מ~א רבו~ל
 והסכימי ה~~וש דברי על ה~יגו סק'ג ז והט ~ב~ח אבליעו~ש~
 יו~ד או' העו~'ש וכ~~פ יעו"ש. רמ''אלדברי

 נוהגין. דהכי וכ~~
 יו~ד~ או~ ט' כלל ח~א כ~~ה~ או~ ר"ז ג' ~ו~ ברכ"י מ' או'א~~ר
 כ~מ''א דהמיקל שכ~ב ק"י ס~~ ב~'ח בתשו~ עייןומיהו

 לאכהרשב''א שהו~
 הפסי~

 קדוש כהר"ן וה~חמיר
 יאמ~

 ותע"ב לו
 ~עצמו ~~ה חבירו אם אבל באמירה אלא נחלק לא הר"ןוגם
 דכ'ע אליבא ממנו להנות סעודתו שמשהה לאותומו~ר

 כ"ג או~ שע~תוהביאו י~ו"~
~ 

 ~~ק~~
 שהבדי היינו וכו~ והבדיל התפלל שכברבהגה.

בתפל~
 שהבדיל שכיון יו'ד סעי' רצ"ט סי~ כמ~ש

בת~ל~
 מותר

 ל~ו~
 על הבדיל לא ש~דיין י אעפ מלאכה

 ~ב ס~ק מ"א וכ"כיעו"~~ הכו~

 ~~ק~~
 שעדיין ואעפ"י ו~' לי~נות ומותר ב~גה.

~ 
 ~רך

בהמ~ז.
 וכ"~

 א''כ אלא דאוסר ~בוש דלא הב~ח
 וכו' המבדיל אמר דאם ו~שוט מש~. דעתו והסיחבירך

 רצ"ט סס"י כ~~ש שרי הכל ~תפלל ולא בירך לא~ע~יין אע"~
 כשה~פל דוקא די~ל ב~המ"ז ~צה ~~מר אח"כ יכול אםצ''ע א~

 אבל רצה יאמר לא חולת~לת
 המבדי~ כשאמ~

 רשא~ לחוד
 בס''ד לשםובדברינו קפ~'~ ~~"י לעיל ועיין מ~ או' ~ו"ש ל"ג. ס~'ק ~"א ~צה.לומר

~ 
 שהדליק ~~~~~~~

 הנ~
 שקיעת אחר בע~ש

 החמ~
 מי וכן

בשבת ~ב~
 לעי~

 של~ ה~י~ון בענין עיין מחו~לתחום

 ש~בב"י~
 ס~'

~~ 
 ה' ובזכ~ל

 ש~~
 הסי~ ב~ה ופ~~"ד~ ח' או'

~ו~



~ ~ ~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~~ו~
~~~~

~

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

 סי' הרשב"א ~תשובת לאורו להשתמש אסור האסורים בדברים הדליק ואם הגה
 המותרים מדברים אחד נר יש דאםוי~א קע~א~

 מות~
 שאפשר דבר וכן האחרים לאור להשתמש

 בל~
 מותר נר

 ופ"ב פ~ק מרדכי ~הגהות בדיעבד~ להקל יש שבת ולצורך האחרים נרות אצל אפי'לעשות
 ~ ~ דשבת~

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

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

~~ ~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~ 
 לעשותה ~פי'

 ~~~~~~ עבה~
~~~~

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

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

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

~  
~~~~~~~ 

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

~~~ 
~~~~ 

~~~~~~
 יפה דולק שי~א כדי בע''ש הנר ע"פ פול של וגריס מלח של גרגיר נותנין הגה ~~~~~~~

בשב~
 פ~ה ~מיימוני

 וטור~
~ ~ 

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

~~~ ~~~~~ 
 ~~~י~~ ~~~

 י"באו'
 יעו''ש ג'או' ~ י~ו"~

~ 

~~
 פתילות ~פ~ול ו~טעם וכו~ פתילה עושין אין ~. ~~~'

ושמני~
 השמן שיבא הכלי יטה שמא דחייש~נן יפה מאירין שאין

 יפה. וידלק הפ~לה אל~תוכו
 ט~~

 סק'~א
~ 

~~
 הגמ"ר ממ"ש לאפ~י וכו' בבית שמדליק נר כל בין ~~~

 כ~ר נר אחד במקום שיש דכל מהר"סבשם
י~כור עי~~

 ול~
 יטה

 שא~
 ממ~ש לאפ~י וכן ושבבית שבחצר הנרות

 יין להוציא כגון נר בלא לעשות שיוכל שדבר מקוצי ~שר~שם

~~
 פו' דכמה משום הנרות. אלו לאור להש~מש מ~ר החבית
 על~ליגי

~~ 
 וכ"נ יעו"ש. הטור דעת ~שכ~ה וכתב בב~י כמ"ש
 ~~ או' ל~מן ועיין הב'ח.דעת

~ 

~~
 להח~יר דטוב נראה וכו~ ~נביס ~~.

 בז~
 כי

 רא~
 בס'

 אוסרים מ~ד סי' ורוקח רקאנטי ופ~קי ושה''ליריאים

 וכ"מ לצאת מחויב אינו והדליק ע~ר ~אם ~מע הרמב''ם~דברי
 שעבר למי לאורה' להשת~~ש שמותר שכתב ~~ה ~י~ברוקח

והדלי~~
 ג' או' א"ר וכ"כ א' או~ נה''ש

~ 

~~~  

 עיון שא~צ תשמיש אפי~ לאורו. ל~שת~ש אסור ב~נה.
 שצריך בדבר דאלו ב' או' תו~ש ג' או' א~ר סק~אמ~'א

 אסור~יון
 בשב~ לעשו~

 יפ~ בנר אפי' ~נר לאור
 כ~ס~'

~~~~ 
 ב~גה~

 לאורו ללמוד אסור וכן לא~ו. להשת~ש אסור
 ט"~ מהני~ לא לה~כירו עמו אחר. בישאפי'

 סי'
 בכל וכן ס~~א. מחה~ש ~' או' הסי' בזה א'ר סק''~.~רע~ג
 אסור. בכאן וכדומה חשוב אדם כגון ער"ה בסי' שהתירומה
~אפי~

 אי~
 פתילות לו

 ושמנ~
 להדליק אסור אלו כ"א כשרים

 האחרונים כ~'כ~ם.
~ 

~~~~ 
 וכו' המות~ין מדב~ים אחד ~ר יש דאם וי~א ב~ה.
 דכ~ ב"י שהביא ר ~~מ מדבריהוא

 במקום שיש
 כשר נר~חד

 עי"~
 ושבבית שבחצר נרות שאר יטה ולא י~כור

 וכבר ש.יעו
 כתב~~

 חול~~ן הפו~ דרוב ב~ או~ לעיל
 משום ~ה את השמיט הלבוש וכן י~ו~ש. והש''ע ה~~רד~ת וכ~~ ע~~

דרבו
 האו~רי~

 בא~ר כמ~ש האו~רין כדעת והנ~ץ הב~ח וכ'פ

~~~~ 
 למשוך כגון וכו~ נר ב~א שאפשר ד~ר וכן בהגה~

 הגמ''ר מד~רי והוא סק~~ג. מ~א המרתף.מן יי~
 ב~ או' לעיל אותו והבאנו ב~י שהביא מקוצישר בש~

~ 

~~~~ 
 א~ נר יש דאם ונראה בדיעבד. להקל יש בהגה.
 דלא להשתמש מותר פסול נר א~ו ועומדכשר

 ד~ב~ח ואע~'ג ס~ד רע~ו סי' וכמ"ש בלבד אחד נראלא יה~
 בשמש היתר דאין תרע~ג בסי' שכתב אזיל לט~מיהב~ה מחמי~
 סק~ד.~ מ~א דש~י. פ~יטא לדידן אבל עי~ש חנוכהנרות אצ~

 נרות ב' דשכל רוצה דאם הכשר בנר לראות שיוכלאף יט~ ~מא חשש יש דהכא לחלק ~יש כתב א' או~ הא"ראמנם
 שיוכל וכיון מילתא תליא דבהנאה התם משא''כיפה ידל~~
 נר יש דאם נראה וע~'כ עכ~ל הנאה חשיבא ~לא אחדאצל להשתמ~
 דבר חדר באותו להשתמש להקל יש הפסולאצל כש~

 שאפש~
 בלא

 סי' לקמן ועיין ודוק. אסור נר בלא שא~א דבר אבלנר
 ~ י~באו' ער"~

~~
 מדליק ו~פי' וכו' להקשות נתכוין ואם ~'~ ~~~'

 יט~. ~~~א ג~~ינן ~א ~~קשות דכשמתכויןיחד שניה~
 סק~המ"א

~ 

~~~
 והתרו~~ה המרדכי וכו' קש או גמי גבי ~ל ~~.

 לעשות אסור אםבגמי נסתפ~~
 פ~יל~

 ממנו
 בסמ"ק ~כ וכ דמותר ליה פשי~אשהרשב"א אל~

 אל~
 בקש רק

 כדי משום הטעם בש"ע כתב וע~~כ בב"י כמ~~ש מתירהמרדכי ג~
להקשות

 המ~א ומ"ש דכ"ע ~ל~בא שיבא כדי מות~
 ל~~ות נתכוין א~י~ וא~כ ש~י לכ~ע ~ה כתבדבב"י סק"~
 ומ'הו יעו~'ש. ג' או~ והברכ~י ~' או' א"ר ~שיגו כברשרי הפ~ל~
 דיש כיון בגמי ומ~מ מ"א ~ברי ליישב 'ש מ וא"אמחה~'ש עיי~
בו מסתפקי~

 אי~
 שת~א כדי הפתילה להקשות דוקא כ'א להתיר

 או~ה ל~ר~ות הפתילה להעבות כדי לאאבל עומד~
~ 

~~~  
 נותנין הג~~

 גרג~
 ל~ו וכו' ~~לח של

 שהמל~
 צולל

 אח~ ו~שך השמןאת
 הר וכ''כ ט~ או~ ת~"ש דליתא.בשבת יפ~ דולק שיהא עליו ה~תילה ~ניח שכתב כלבוש ~א~'ב ~~~ בשבת ~~~~י כן הפ~י~ה
~ 

 בטור ועיין ~' או'
 ס"ק שם ובש"כ ~וס~ יו'~

 כ'ה~

~~~

 ו~~ הנ~שך מ~מן אלא לשבת נר מדלי~'ן אין ~~. ~~~'

 ~ו~ ~ ~~ ~~~~
ו~~~'~

 ~ה~~~~

 ~~~~.~~ו~י ו~~ ה~ו~~י~ו~ו~
~ ~~ 

~
 ~'~ ~~ ~ו~~י~

 ו~~'~ ~ ~~~~~~
 ~'~ ו~~~~~~~~

 ~ ~~~י~י~ו~~~
~~~ ~~~~ ~ ~~~~ 

 ~ו~~~~~~~~י~~

הטע~



.~~~~
~ ~~~ ~'~ 

 ~ ו~~~~~~י~

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

'~~ 
~"~~ 

~~~~

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

~~~ 
~~~~ ~~~~ 

~~~ 
 ~~~~ ו~~ ~~~~~ ~~~

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

 ~~~י' ~ ~ ~~~~ ~~~י~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~
 ~~~~~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~~

 ~~ו
~~~~~ 

 ~ יעו~ש א' או' לעיל כמ"ש יטה ש~אוהטעם

~~
 ז~ת יתן שלא פי' וכו' בזפת מדליקין אין ~~~

 או~
 שעוה

 בתוכה ה~תילה ויתן הנר לתוך מהותך אוקרוש
 מותר הפתילה ~ביב השעוה או הזפת כרך אם אבלוידליק
 מ'א וכ"כ ~' סעי'~"ש

 סק''~
 ב~י' הרע"ב וכ~כ ומ~ה"ש.

 ~~משנ~

~ו~
~~~ 

 מצמ~ העשוי בשמן ולא
 במשנ~ גפן~ '

 ולא איתא
 ואמר קיק שמן מאי בגמ' ואמרו קיק.~שמן

 הים בכרכי יש אחד עוף לי ואמרו ימא ~ותי לכל~אילתינהו שמו~

וק~
 דקאזא. משחא ~מר י~ודה דרב בריה יצחק רב שמו.

 ז~ל ופרש~י דיונה. קיקיון~~ל
 בשמ~

 עוף של שמן קיק.
אחד

 מגרעיני שעושין שמן דקא~א~ משחא ודולק~ בנ~ נו~~י~
 עכ"ל~ יונה של אותה ~עין ~יקיון. קוטו~ן~ ~~ו~ין ג~ן~מר

 בפי'והרע''ב
 ~משנ~

 ג~ולים שעליו ~~ב הוא דיונה קיקיון כתב
 עכ~~~ ביו~ר ~ב ~~מנו היוצא והשמן כרוו~ע בערבי~נקרא
 בהגה~ט הכנה~גוכתב

 דנקטינ~
 דאין אמוראי ככל~ו

 מד~יק~
 לא

 ולא קיק. דנקרא עוףבשמן
 בשמ~

 בשמן ולא גפן. צמר גרעיני
 הסברות ג' הביאו ורי'ו והרא'ש ~רי~~ף ~ן דיונה. קיקיון~רעיני
 ס"ה בלאוין והסמ"ג מה~ש בפ~ה הרמב''ם וגם שלשתןא~ור

שכת~
 בש~ן ולא סתמא

 ~משנ~ כלשו~ קי~
 כל לאסור דעתם

 יעו~ש. ז~ל הה~מ מד~רי וכ~~נ אמור~י לכולהו קיק ב~מןהנכלל
וכ~~כ

 א~
 א'~ או' י~שיו~ב ברכ ו~ ~ו'

~~~~~~~~ 
 זי~ שמן שמרי שאף בעיני

 עבין והן הואיל

 בשמן להדליק דאסור וה~ה סק~~. מ"אשם.
 עכו~

 הולך ד~נר
 לשמא חיישינן וגם באפילה ולישב לבטלה ברכתו וגורםואפל

יטה
~ 

~~~~
 אחר שנמשך אעפ"י וכו' ב~~~ן מדליקין אין וכן ~~~

 שבתחלה דזפת פסולת הוא ועטרן טור~הפתילה~
 נקרא והוא צלול ו~"כ עב הזפת~ב

 עטר~
 צלול שהוא וכיון

 ה' או' פרישה ר'ן. הפתילה~ אחרנ~~שך
~ 

~~~~ ~  

 לאור לאכול חובה ~שבת ~ר והדלקת ויצא~ ויניחנו
 סק"ט. ~~א ב~~ח. ב"י~הנר.

 ולפ~~
 כ~א לו באין

 ט' או' א~א ו~אי. מידי מוציא ס~ק דאין שריעיטרן
~ 

~~~
~~~ 

 לעיל כמ''ש א~רסמון שמן והוא וכו' בצרי ולא
 מ"ו או' ~ט''זסי'

 ~ יעו~~

~~
 בצרי בגמ' ט~א יש ועוד וכו' נודף ~ריחו מ~ני ~~~

 בכותלי ונדבק עף שהוא ופרש~י עף שהואמפני
 והב~ח הב~י כתב הטור כתבו דלא והא הבית. את ומדליק~~ית
 כך ומפני ב~'י וכתב אסור. בחול אפי' דעף זה דטעם~ום
 ~שבת התם דתניא הא ~טור ג"כ כתבלא

 ע~א~ כ"~
 אין

 בנפט~דליקין
 לב~

 ואעפ~י עף ~וא מפני בשבת ואצ"ל בחול
 ונראה יעו~ש. בפ''ה והרמב"ם והר~ש ה~י"ף~~שכ~בוהו

 דעכשי~

 העולם אך ד~~ותר בשבת ה"ה עף יהיה שלאבאופן
 ל~דליקן שבת לכבוד העיקר ש~ם השלחן שאצלבנ~ות נזהרי~
 מדליקין כשנצרכיןשבחצר א~ שבבית נרות ושאר ע~יהם ולברך שומש~ין בשמן אוזית בשמ~

 בנפ~
 לבן
~ 

~~~~~~ 

ערלה
 וכ~מ~

 ~ייך דלא שבת לנר אסור
 מצו~

ל~
 עונג משום המצוה דעיקר ניתנו ליהנות

 לישי~ודמי הו~
 א' בחדר בתים בעלי שני ואפי' הוא. ~כ~ש סוכה

 כלל~ בו יוצא אין מ"מ הנאה איסור נר ואחד מותר נרואחד
 נר לו ויש א' אדםומיהו

 ורוצ~ מו~
 עם למצוה ~אורה להרבות

 א' או~ מש''ז דאסור אפשר ג~כ הנאהאיסור
~ 

~~~
 בחל~ ~~~~~~~

 עוף שומן או חמא~. עם ה~עורב
 דבב~ח חמאה.עם

 כז~
 דהוי הוא דרבנן

 ~מח~יר ולמאן דרבנן. עוף אוטיגון
 בז~

 מ~רבנן ב~נאה לא~ר
 ומיהו שבת נר לה ד~י אי א''ב וש"כ בט''ז ביו~ד ~'זכבסי'
ק~~ל

 להלכ~
 ערלה וש~~ן בהנאה. שרי ~~דרב~ן דבב~ח

 ב~ו"~
ביו~~

 ק'ל ס'ח רצ'ד
 בוו~אי הלמ~~~

 מ~~ ו~סו~
 ב~נא~.

 שכתב ג'שם ובט~~~
 מאח~

 ~ שם ~~ש~ז קצת. צ~'ע ד~~נן דע~לה

~~
~~ 

 ~~מנו היוצא ~~השמן להדליק שנטעו זית
 אם שבת~ נ~

 די''ל ערלה שני בתוך זה בשמן ל~דליקיא~ר
 בנטעו אלא שבת לנר אסור ערלה דשמן אמרו' לא כ~ןדעד
 לשמן ה~לקה מצות לשם ~~תחלה שנטעו זה אילן אבללצרכו
 פתה~ד עיין ערלה. חובת ממנו דמפקיע אפשר ממנוהיוצא
 אתרוג דערלה פ~ק ~י~וש' מ~ורש דזה שכתב ג'או'

 וא''כ וכו' בערלה חייבלמצוותו ~נטע~
 מתבא~

 מצוהלשם נטע~ דאפי~ מהירוש'
 אסו~

 יעו"ש
~ 

~~~
 הדול~ ~~~~~

 של בשמן
 והגם הימנ~.ליהנ~ת ~א~~ ודאי נרא~ ערל~

 ש~ הויי~ ד~פתיל~
~ית~

 דולק להיות לשמן וא''א דהתר גורם הוי עצמה ועששית
 דלישתרי בהא אמרינן לא הפ~לה ע~יאלא

 למ~
 כמ..ד דק~ל

 ויעוש~ב ד' אי~ פת~"ד ב~שיטות. אםור אלא מותר גורם וזהזה
~ 

 ג~~ ~~~~~
 שרי אחר שמן לו א.ן אם ~ם מעכו שמן

 בעל~~א ודמים בו דיוצא והגם לש~ת. נרבו להד~י~
 לידי~. אתא בגזל דמעיקרא~ כיון מברך אינו לג~ידמחייב הו~

 ז' או'פת~~ד
~ 

~~

 לא שמא ~זרא משום וכו' ש~~ן מעט נתן אפי' ד' ~~~'
 ית~

בה~
 ו~~יהו סק"י~ מ~א ~ק''ג~ ט~ז טור~ ש~ן~

 לדע~
הרמב"~

 ב~~~מ וכ~~כ מדינא ~תערובת א~ר
 ובל~~~

 כרש~'י ודלא
 הביאו ולא גזרה ~~שום הוא דהטעם דס''ל וסיעתםוהטור

 ~ י"ד או~ תו~.ש בזה. עליהם החולק הרמב~םדעת

~~~~~~ 
 א~ו'

 נת~
 וכו' ש~~ן ~~עט

 מש~~
 דוקא

 שמן ~~~~
 רובא דבתר שרי ברוב כשרים בשמנים עירבןהא

 ג' או' מש"זאז~ינן.
~ 

~~~
 בכלל אינו ושומן וחמאה וכו. שמן מעט נתן א~י' ~~~

 א~ר בתוכו. שמן ~~עט יתן ועכ"פ וחלבאליה
 כלי~ מיני לו שע~ו משום בחול לבן בנפטי~ין

 ח~או~ להדלקה
סעי' ~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
'~~ 

~"~~ 
~~~~~~

 ~~~~י~ ~~~~~~~~~
~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~י~
 ~~~~י~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~

~ו~
~~~~ ~~~~~~~ 

~~~ 
~~~~~ 

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

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

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

 ~~~~~~~ ~~ ~י~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~

 קיים לא וגם לגמרי נשרף שאינו דבר על יפול הבהוב ענין ~פי'

~~
 דש~י והא וכו' מהותך חלב ~' ~~~~

 הכ~
 שמן בתע~ובת

כ~
 משום חכמים~ שאש~ו שמנים משאר טפי ~ו

 שאינו חלב אטו בהן גזרו ד~בנןאלא ממשכי נמי בעינייהו אפי' ש~מוחו דגים ו~רבי מהותךדחלב
 ו~ר~ מהו~

 שלא דגים
 הו~ל נמי ~ערובת ע~י להו אס~ינן ו~י~מוחו

 ב~י לגזי~הי גזי~

 דהיינו פרש"י מהותך חלב הר~ן וכתב וכו' מהותך חלב ~~.~~
 דהא מסתבר ולא מבושלחלב

 במתנית~
 אסרינן

 חלב אלא תערובת ע''י א~י' כלומר דשארא דומיא מבושלחלב
 ~מעי ~ר"ל מחוי היינומהותך

 הבהמה~
 ~לא

 נ~~~
 עכ~ד~ עדיין

 דהיינו דס~ל משמע בש~ע כאן מדםתם י''א ס"ק מ"א וכתבב"י
 ה~~ב"א כדעת במהותך דוקא הוא דשרי דמאי ~פך כתב ז'או' הברכ~י אבל עכ~ל כר"ן דלא ורמב~~ם ~ש"~ כמ"ש מבושלחלב
 וכ"כ יעו~. ~רש הו~ל כרש~י ס"ל אי ואדרבאוהר"ן

 ~ י~א או' א'ר ה~כים וכן הר"ןכדעת ~ל~ו~
~~~

' ~ ~  ובנר וכו' מהותך חלב 
 כש~

 מהותך חלב אצל

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

~~~~~~ 
~ ~  

אסור.
 מש~~

 ודוק כ"ו ואו' ט~ או~ לעיל ועיין ד' או'
~ 

~~~
 ולע~~ד וכו' מהותך חלב ~~.

 לאסו~
 השלחן על להדליק

 בושאוכלין
 נ~

 אפי' חלב של
 בחו~

 י~יה שמא
מנטף

~ 
 ~~דליק חמאה של בנר ~מי~ו הפו' שה~י האכולים

 שאיסורו חלב ~של בנר וכ~ש בשר מאכלי על ינטף שמא השלחן~ל
יות~

 ~וא לפעמים כי בשבת כ~~ש ליזהר יש בחול ו~ם חמור
~תיז

 וזו~~
 ~יהיה ולפעמים ול~סי~ו בו ליגע א~א ובשבת י~~ עינא~ביעות ע~י כ~א ניכר שאינו דקות ניצוצות ו~ם טיפות

 ויבא ~ישרף ובמפות בנס~ים מט~טל דבר איזה שיפול ~רפהחשש
 ~ן ש~ת חילול ~ידי~~~

 שומ~
 נפ~ו

~ 
 י~~ח

 של ב~ר כ~דליק שלחן במ~ום~ שלא ו~פי' השלחן על חלבשל ~נ~ בש~
חלב

 יהי~
 לא ניצוץ ממנו יפול ~אם בטוח במקום

 יזי~
 ולא

 יע~ש ~ו''ח שבת. חי~ול לידי ח"ויבא
 צלול ואינו שנמות דגים ~רבי היינו דגים~ וק~~י ~~~~~~ ~

אב~
 אותו כשמסננין

 ו~וציא~
 ~~או' א~~ ב'י. שרי~ ~צלול

~ 

~~~~~~ 
 או העין מגלגל שעושין צלול

 מבש~
 מותר. הדג

~~~
 באחד מעשה וכו~ מצוה זית שמן ומ''מ ו' ~~~'

~מ~ו שהאר~
 שום לו מצאו ולא

 זכו~
 ~ ~הג~"ט כנ~''ג ער~~. סי' ס"ח זית. בשמן א~א בע~שמד~יק ~י~ ~לא ~לא

~~
 אי~ וא~ וכו~ מצוה ~ית שמן ומ''מ ~~~

 והם שמנים ב~אר מצוה~~ מ~~ זית ~מן
 ~ודמ~

 כיון ל~עוה
 ~עיין בשעוהאו~רין די~

 ב~י~
 ~ר ומ~מ

 עיין חל~ ל~~ ~ד~ ש~ו~
 כ~ב וב~ח ושל~ה. מט"מ ת~ע"ג~~י'

 דא~
 החמי~ו לא ה~או~ים

 מ~א יעו~ש. צלול שאורןרואות עיניני ~א לא שלנו בשעוה אבל הפ~ולת עם בשעוהאלא
 ס'~

 תו''ש יו~ד או' א~ר י~ב.
 י~זאו'

~ 
 וכו~ מצוה זית '~ן ~~~~~~

 ושמ~
 שומשמין

 ה~~
 הוא

 הוא מצוי זית שמן שאין במ~ום וע"כ ~יתלשמן ~רו~
 ~ ~כלקודם

~~~
 זי~ ~ן ~~~

 וכו' מצוה
 שמצו~ ובמ~~~

 צריך זי~ שמ~
 בוליזהר

 בנ~ דהר~י~
 בנים לו הויין

 לבנים לזכות כדי זית בש~ן ליזהרצריך ולכ~ ~בנ~
 המ~רי~

 בתו~ה
 א' או~ ~ס"ג סי' לעיל ועיין ב' או' מחב"ר זית.לשמן שנמשל~
~ 

~~~
 כ~ב י"ב סי' תניא ~~'

~~ 
 שמץ דאיכא היכא ודוקא

 א~ורזית
 בשא~ להדלי~

 דליכא היכא אבל ~מנים
 כחכמים דהלכה מכוון ואינו עכ~ל ~כולן מדל~קין זיתשמן

 ואה"~ דפםילי מהנהו בר השמניםבכל דמתי~י~
 זית בשמן דמצוה

 אלא ליכא שמנים בשאר להדליק איסורא אבלהמובחר ~~
 ~' או~ מחב~ר ה~ו~ח~. מן מצוהעביד ~ל~

 כרך ~'.~~~' ~
 זפ~

 או~ הזפת אם אלא אס~ו דלא וכו'~
 א~ר נמשכים שאין ~כלי מהו~כיםשעוה

אבל הפתיל~
 בז~

 ~פי~ נמשך
 סק"ה ט"ז ~בתוכו~ הפתילה עם

~ 
~~~

 פסול שמן אפי' מתירין יש וכו' זפת כרך ~~.
 ועשה יחד שכרכןפסולה ופתיל~

 מ~~
 ~~ת~ אבל נר

 אם~ו.
 דהרא"ש נראה ב~י וכתבטו~~

 הםכי~
 בסה"ת וכ"כ לר~ת

 המ"א וכ~~כ עכ"ד. לאי~ור הפו' שרוב בח~ב רי"ווכ~כ
 ה' או' ז מש י~~~ או' א"ר ~~או' דריש~ אסו~~ ~ פשול הפתילה על כשר ש~ן כו~ך ואפ~~י~ג. ס''~

 ר"~
 ~ י"א או'

~~~
 אם וצ~י ועטרן וכו~ זפת כ~ך ~~~

 או' א~א פ~וט. והוא ויסתפק ~ע שריחואסור בכ~יכ~ יצויי~
 י"ג~

~ג~
 צ~ך המדליק ~' ~~~'

 רו~ ~דלי~
 ~~~~ ו~"ה וכו'

 מ~א ש~~. היוצא. רוב להדליק צריךש~וה ש~
 מיד יפה עולה הלהב שיהאכדי והטע~ לב"ש~ נ~ט. וחדא ~כרוכים ושאר חלב ~נר וה~הי'ד. ס"~

 שיסל~
 ~מנו~~. בה~ל~ת כ~וו ידו

~~~~~~~ 
 שהיא~ בגד ~~תיכות ~דליקין אין~ ~~ש להיות שחל
'~

 אצבעו~
 הו~ל פורתאבה דאדלי~~ דכיון מ~ומצ~ות אצב~ות ג~ ~ל

 ואסו~ כלי שב~
 ~ק~ב סי~ כמ~ש בה לה~יק

 כ~י.~ מתורת דנתבטל יו~ט מערב הפתילה גדל א''כ אלא~~~ז
 ~"ו או~ ר~ז ש~. ~"אגמ'

~ 
~~~

 א"צ ~. ~~~'
 להב~~

 דר"א וכו~
 ד~~~ הו~

 דצריך
וק~ל להבה~

 הלכ~ דאי~
 הוא. דשמו~י כר"א

 שבחי~וך ~י~ו בשם שכתב ~י~יין וב"י~ טו~
 באו~ ~מש~~~~

 דרך
העברה

 ~כ~~
 אבל לעשותו דצ~יך מודו

 א"~ולכבו~ ל~דלי~ ~~ו~ ה~~ו~
 פסק ~וא אבל ב~~ש ל~שותו

 ~~ומ~י~ כד~~
 ~ם

 ועיין ~עו~ש~ א"~~י~ו~
 ל~~

 ~ ~~~ או~

~~~~. ו~~~~~~~י~~
~ ~~ ~'~ 

ו~~י~~~~~~ ~~ ~ ~~~ו~~ו~

 ו~~~~~וה~י~~
 ~ ~ו~~י~ו~~~
~

.~~ 
~ ~~ ~'~ 



~

 ב~~ ~ ~~ ר~י

~~~~ ~~~ 
~ ו~~'~

.~~ 
~~~~ ~~~ 

~~~~~ ~'~~ 
 ~ו

 ~'~ ~~י~~~~~י~

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

~~~

~מר~
 ומ~מ הגה מהבהב~. יונתן תרגום נא ממנו תאכלו ~ל

 הפתיל~ להדלי~ נה~
 שתהי~ כדי ולכבותה

 ותאח~~חורכ~
 יפה ~אור בה

 ~ ~טור~
~ 

 ~~~~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~
'~~~ 

~~~~~~~ 
~ 

 ~~~ ~~~ו~~~ ~~י~ ~י~~~~
 ~~ ו~ו ~~~.

 ~ ~~י~י~

 ~י~~י~ ~~י~~
 ~~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ י~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~י~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~יי~~~~~ י~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~י ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~י

 ~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~י~ ~~י~ ~ ~ ~~~~~

 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~י

 ~~יי~~~
~

 וכו' להבהב א"צ ~~.
 א~~ מד~א~~

 בעי דאי מנה ש~ע
 ואמרו ר"א סברת דזו ואע~ג בידו הרשות~הב~ב

 כב~ש דהעושה ואמרו שמאי כבית ר"א דברי שכל~י~וש'
 ~ יעו"ש ד' או' מחב~ר ~י~~ מיל~א לאו מיתה~ייב
~~~~~ 

 הכ~וך בנר ואף וכו' להדליק נ~גו ומ"מ הגה.
 מ~אכן. ע~שי~

 ס"~
 בש~ת ומיהו ט"ו~ או' א"ר ט"ו.

 א~א דביו~ט מחורכת שאינ~ בפתיל~ מדלי~ין יו~טשלאחר
 אבל הפתילהל~ב~ב

 ~שה~~
 יו"ט דמערב כ~ב ב"מ פ'

 כתבנו וכבר ב~גב~י כנה~ג זה. ~וין יוכל ~מי ע"כבנר יתק~
או' לעי~

 מ''~
 ~נהגו במ~ום אפי' וע''כ א''צ חירוך אפי' מרן דלדעת

 ל~~ל יש אפשר דלא היכא~בהב
~ 

~~~
 דהיינו צ~ל וכו~ בסמרטוטין מדלי~ין אין ~~~. ~~~'

 אין צמר בגד דאלו הגסים פשען בגדבלאי
 בו מדלי~ין פשתן בגד ובלאי א' סעי~ כ~~ש כלל בומדליקין
 כ~''ש. צ~ל אלא כהונה בגדי גבי בגמ' ב"מ פ' רישכדאיתא
מ"א

 ס~~
 מיהו ט"ו. או' ר~ז ~~ז~ או' א"~ ט"ז~

 הנה"~
 או'

 כ~ב~'
 ד~תח~

 אחד פשטן כלי של ~ס~רטוטין להדליק אין
 בס~ ו~כ יעו~ש~ מבהיק אורם ד~ין משום הדקין ואחד~גסין
 אין נמי דבדקין ~~ או' משה~מד

 מדליקי~
 פשתן של בסמרטוטין

 מ~פצין ש~יו ~יינו וכו' כהנים מכנס~ מבלאי ומ'ש ש~ןכמות
 ודאי שהן דכמות פ~ילות עושין ואח"כ~ותם

 א~
 שידלי~ו

 ועייןיע~ש. יפ~
 מ~~

 להח~~ר יש ו~'מ מח~''ש ~ליו
~ 

~~
 משום ~אי~ורא וטע~א וכו' כלי נותנין אין ~'~ ~~~'

 אם לנר שה~צהודכיון
 מסתפ~

 משום חייב ממ~ו
 מי~יה. בדיל~ שבת איסור דמ~ום ~מיחש ליכא וכשחברומכבה.

 לה~מ~"ם היינו מכב~. מ~ום ויתחייב~~~ ~ ב"ירש"י
 ש~~~

דאמר כר"י
 שא~צ מלאכ~

 לגופ~
 חייב

 ומ~מ עלי~
 מ"א~ אסור.לר"ש א~

 ס~~~

 ס~י' ש~"ז וס~' רע"ח ס'' לק~ן ועיין
 בס"ד לשם ובדברינו כ''ז ~~~~ של"ד וסי'~ח'

~ 
~~~~~ 

 של ~~נות ח~יכות ~ש אם מכב~. מ~ום ויתחייב
 בנרחלב

 ~דו~

 ונוטל
 נוטל אם ~~תיכות מן אח~

 מן~רחו~ה
 הפתי~

 ומי~ו חייב אינו
 לכת~~

 בין אסור ודאי
 ב~ח דולק. ש~וא בשעה הנר מן לחתוך וכן ביו"ט ~ביןבשבת
 סי' ל~ן ועיין א~ או' עו'~ש ג' או' בהג~~ט שכנה~ג א~~.בשם

 ~ ג' סעי'ת~י"ד

~~

 ואם ~~.
 חב~

 בע~''ב ח~~ה א~י' פי' וכו' בסיד לו
 אובסיד

 בחרסי~
 ונע~ית

 ח~~~
 כ~ל

 ~ ב~ או~ א"ר ב"י.מותרת. יוצ~

~~
 ימלא לא ~'~ ~~~'

 ~ע~~
 וכו' שמן

 וא~
 או בס'ד חב~ו

 מות~בח~ס'~
 ~' או~ א"ר פ~~. ברמב"ם וכ~מ כדלעיל.

 ד' או'תו"ש
~ 

 ויתן~~~
 הפתי~~ רא~

 פ~ל~~ של השני ראש ~יינו וכו'
פריש~

 ב~ או'
~ 

~~
 ש~א גזרה ~~~

 י~~~
 ואפ~ הנר כבתה ואפי' ~נו.

 השמן מן בשבת להנות אסור הנר מןנטף
 מו~צה שהואמפני ההו~

 הרמב~ם אי~ר~ מחמ~
~'~~ 

 ~ י~ב דין ~ה"ש
~~

 נותנין אין ~~ ~~~~
 כ~

 ש~ודם וכו~ הנר תחת בשבת
לזה

 עושהו בשבת ועכשיו לטלטלו ראוי הכלי הי~
 ~ לבוש דמי. בשבת משברו וכאלו ס~~א. ט~זמוקצה.

~~
~ ~  

 ~ר ~חת ~י לתת אבל וכו' הנוטף ~מן ל~בל
 מ~ך האיסור לנער דאפשר דכיון מותר ~עוהשל

 מבטל חשיב לאהכלי
 כל~

 עליו וכתב הג"א בשם ב~י מהיכנו~
 לסברה אבל ד' ס~י' ש"ט בסי' הי~א כדעת דזהוב"י

 לדבר בסיסהוי ראשונ~
 ~אסו~

 ל~ע~ ואסור
 ס~"ב המ"א מיהו יעו"ש.

 וכ~כ ה' או' הא"ר דעת וכ~נ יעו~ש. הג"א כדברי להתירהסכים
 נטלו אם ~~ם האיסור ניער לא אם ואף ה~ או'הר~ז

 א"ר ד' או' ד~~מ הראשון. להתירו חזר משם שנפל אומשם עכו"~
 ו'או~

~ 

 אגב כנונא כ~ו ~~ירא אגב ה~חות לכל לכשיכבה לטלטלויכול
 ר ה' או' תו"ש ש~. ~~א ו~ביאו~~~~יה.

~ 
 א' או' ח~~ל ג' או~

~ 

 ~~~~י~~
 בש~ ב"י עוד

 ~ו ~והיא א~כנזית תשו'
ש~ות~ מ~רי''ל~

 וכשתלך השלחן תחת מ~ע"י כלי לשום
 ~נ~ תח~ מעצמ~ עומד והכלי ה~לחן תס'רלישן

 דגורם ואע''ג
 ש~. מ"א הסכים וכן יעו"ש~ דשרי נראה מ~יכנו כלילבטל

 שם.תו"ש
 ר~

 ד~ או'
~ 

 ~י~~
 נותן וא~ וכו~ ~נוטף שמן ~ק~ל ~~.

 בת~ו שיבולע בלוי בג~
 ~ש~ן

 הנוט~
 נה''ש בסיס. הא בכי שייך ולא ש~ד

 ~ א' או' ח~"ל ב'או'

~~~
~ ~  ומות~ 

 אח~ הכלילטלטל אס~~ דלכ"ע ופשיט וכו' ~ מ~ע~י ליתנו
 ~וא זה כלי ודין בת~כו ש~פל

כמו
 נ~

 ו~ או' א~'ר רע''ט. ב~י' ש~ת בא~תו ש~דלי~ו
~ 

~~~

.~~ 
 ומות~

 וכו' מב~''י ליתנו
 וא~

 לא
 נט~

 בו
 לאמ~ע~י ש~

 ב~ח~~~ הכלי נאס~
 מ''א שה"ג ב~ל~~.

 א~ל ש~. א~רס~~ג.
 נט~

 ש~ן ~ב~"י
 ד~ו~~ א~

 מ"מ הוא
 מ~שבה~וה

 ו~~ש~
 א'א שם~ א"ר ~איסור. וככ~י~שמלאכתו

 ג'או'
 נ~~ ל~ וא~

 א~~~י מ~~~י
 מ~~~'כ~ שנט~

 לא
~כלי נאס~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
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~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ב~~ לי~~ ~~ו~ ה~ 
~~ 

 שאינו אע~י תלוי כ~הוא
 ו~י~ מטל~ל~

 בו
 מ~מ ~בעלמא בנגי~ה~וקצה ~~

 א~ו~
 יתנ~נד~ פן

 קצ~
 מניעתו

 ~~~ ~~~~~~~ ~ ~ ~~"~~ ~יט~
~~~ ~~~ ~~~ 

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

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

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

~~~~ 

~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~ 

~~~ 
~~~~~ ~ 

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

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

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

~~~~ 

 ~פילו וי"א הגה~ ~ ~~~. ~~~~~~
 מ~ו~~

 ש~י ~ לכבוי

~ח~
 ~שאין

 ה~~
 ~וי ~א ~שמן ~ת אלא בעין

 א~
 כיבוי ~~ם~

 וכ~
 נוהגין.

 ~~מ~~
~~ 

~ין

 לטלטל~ה~לי
 כש~נע~

 ~ ל~~ש ~~נה~ ~הנצוצות

~~~~~~ 
 הג~.

 וא~ו~
 ליגע

 בנ~
 ש~בה מי ~וכו' דולק

 בשוגגבשבת נ~
 א~ו~

 יתענה ~לא בשבת ~התענות
 ויתן וחמישי ~נ~~חול

 של~ד~ ~י' ח~ת~~ב~כ~י ~דמי שיעו~ לצדק~
 ~'או'

 ושיעו~
 שוה כמה ימ~ם ח~ בת ק~ה עז היינו חטאת דמי

 ~ זמן ובאותו מקוםבאותו
 ~~~ו~

 בהגה~
 או ~א~ו שנענע מי וכ~' ~צת ית~דנד פן
 בעששית מאב~יו ~באחד

 דול~~
 כוונה ~לא בשבת

 מע~ונש~
 ש~ן

 והנ~
 ~מחלל ח~ב אי כבתה לא

 שב~
 ובעי

 ב~' ~יין חטאת ק~בן במקוםכפ~ה
 ה~~ד~~

 בהא דשו~ט
 ע"ג ~~ ובדףטובא

~~ 
 ~א דזה

 ~נכנ~
 להתחייב שוגג בסוג

 ידע דלא או בעינן ב~~בן דלהתחייב חטאת ~~בן ~הבית~זמן
 או ה~וםש~בת

 ש~בו~
 ב~ם מות~ת זו מלאכה

 ~הכ~
 שיודע

 ~ת~ש~יום
 וא~ו~

 דעת בבלי העב~ה דד~ך אלא לכבות
 נענ~

~נ~
 ~אלא שוגג זה אין

 א~ו~
 התו~ה ח~יבתו ולא

 ~מבוא~
 בב~ק

 שמא ד"ה ע~~א י~א דשבת ~"ק ובתו' ע'בכ'ו
 יעו~~

 ומשיק

~ב~
 דינא לפום ת~נית אפי' לחייבו דאין ע"ג ~"ב

 ו~"~
 ~אוי

 אם וה"ה באונ~. א~י' עוד יח~א ש~א ויתפלל שיתענההוא
כבה

 ~נ~
 ב~וח הדלת בפ~יחת

 הפ~יחה ע"י המ~~וה ב~וי~

דפטו~
 או בתענית להח~י~ ~צה ואם לגמ~י

 צד~~
 יעו~ש. תע"ב

 ג~ ~או'פתה"~
~ 

~ו~~
 ~ל ~~בר ~~~

 ~ם יתענה בשוגג ~~י~ ד~בנן אי~ו~

אחד~
~~~~~ 

 משום ויתח~יב הפתילה אל השמן ויטה~ בהגה.

מבעי~
 ~או

 כאש~
 אבל מ~בה משום יתחייב י~חיקהו

~נ~
 חיישינן לא שעוה של

 לז~
 ג' סעי' ~ע~'ז ~י' לק~~ כמ"ש
 ~יעו"ש

~~~~~~~ 
 כלי נותנים ~~

 תח~
 תחת ~~י ~לתת הנר~ו~ו~

לקבל הנ~
 יש הפ~ילה שב~אש פ~~~

 מ~י~י~
 בהם שיש לפי מ~יכנו כלי ביטול שיש לפי או~רין וישלנצוצות לי~ דמדמי

 ב"יממש.
 ~חת כלי דליתן ל~ב ~י~ מ~~י"ל כ וכ הכלבו~ בש~

הנ~
 פ~~ים לתוכו לי~ול

 א~ו~
 ואע"ג י~''ש כ~יכבו כלים דאינם

דאפש~
 לנע~ם שא~א כיון כ~י ביטול ח~יב מ~מ כשיכבו לנע~ם

 או' התו"ש ומיהו ז' או' ~~ז ~ק"ז. מ"אמיד~
~ 

 דלהפסד כתב
 ל~ליקה לחוש שיש כגוןמרובה

 מות~
 לבטל

 כ~
 יעו"ש. מהיכנו

 ~ שם ה~"זוכ~כ
 אם ומ~~ה וכו' ממש בהם שאין מפני ~ ~~~ך~

 נפ~
 ל~וכו

מות~
 ב"י. משכבו. לי~לו

 וכת~
 דהיינו ~ם המ"א

 מות~ה~לי
 אבל ליטלו

 נצוצות של האפ~
 כמ'ש לטלטלן ~~~

 דצ~יך ו~~ל יעו"ש. ט"ו ~עי' תצ"ח~~'
 לנע~

 וא~~כ הכלי ~ן
 ומיהוליטלו

 נ~א~
 לט~טלן אסו~ מ~~ ב~~ נע~~ א~ דה~ד

וכמבוא~
 שם

 ב~~
 אם אבל ~צ"ח

 בה~ אי~
 דוקא כ~א ממש

 מות~ בכלי .נדבקמשהו אב~
 ~כל~ עם לטלטלן

 דבט~
 אגב

 שכתב ~ש~י כוונת ג~כ ד~הוונ~אה הכ~
 ~ליטלן~ ומות~

 ~דוק ז'או~ א~~ ועיי~
~ 

~~~
~ 

~~ 

 ואע"ג ו~' מבע~י אפי' ~~
 דשא~

 מלאכות
 מ~ת~
~ 

 הכא ~נ"ב ~~''י כמ~'ש מבע~ילהתחיל'
שמא ג~~י~

 בשבת כן יעש~
 ש~~בו~

 שאין
 מ~א כ"פ~ ~אי~ו~ ב~

~~~~ ~ 
~~~

 מ~ני ~~~
 שמק~ב~זמ~

 כי~ו~ דג~ם ואע"ג וכו' כיבוי
 ס~י' של~ד ~י' כמ~ששרי

 שאנ~~ ~~ית גבי כ~~
הכא

 שא~
 שום

 דב~
 אלא ~המים הנצ~ות ~ן מפסיק

 טלית~ גב~ ~מש~אבל ה~ו~ת תחת הם והמים~~~ד הא~~
ת~ת המי~ א~

 הא~
 הצד מן אלא

 ~~~~ ~א~
 ~הד~~~ המים לתוך ~ופלת

 ~~~~~~~~~~~~ ~ י~א א~ תו"ש ~~ק~~~.מ~~~
 כי~

 ~~אינו
 מ~~כו~

 ~ו~"כ וכו~ לכי~~
 ת~~מ~א בש~ת. כן~עשה ג~~י~~ לו~

 ~ק~ט.~

~~~~~~~~ 
 א~~ ו~אהגה~

 ~תכ~
 ש~י לכ~~

 ~~ וכ~
שאח~ ש~תכ~~

 שיכלה
 השמ~

 יכלה
 תיכ~

 י~ל~ל ולא
 כולם .ומדב~י~ק~ג~ ~"~ ה~ל~

 למדנ~דא~ו~
 ~~ומד הקנה לתוך מי~ ~תן

 ב~
נ~

 והמ.ם מ~ש לת~ונופל והא~~ לכיב~ ~~כ~ן ~הא המים עד שיכבה~כשיבא כדי שעוה
 ב~~

 תחת ו~ם
 הא~

 בד'מ אך
 כ~~

 ד~כא ש~י השמן ~~~~יק ~ידם המים שנותן כ~ן א"ו~בש~
למ~ז~

 בשם~ לעיל וכמ~ש בשבת כן שיעשה
 ~ת~

 אך
 בש"ע ~מ~אשהשמיטו כי~

 אפ~~
 מאח~ הכי ~~ל דלא

 שכל
 הפ~

נת~
 גבי אח~ים טעמים

 שמ~
 ו~ה~א"ש ~כי ~"ל דלא ש~מ

 כ~~
 לא דאפ~ כלל כיב~ ~~דב~מ~

 יתן~לתו~
 ~ים

 הפת~התכבה הש~~ כש~ל~
 וא~

 מים נת~ת
 ממה~~

 מוהו ~ק~. ~"א ח~ה. ~ו~ך מד~קו כשעכו"ם ש~יב~בת אפ~ וא~כ עכ~ל ה~יב~~
 הא~~

 חדא זה על לס~וך דאין כתב ט~א~
 כ~ דלשא~

 אסו~ ~~י
 דוע

 ~~.ה בשבת מודה ~~א"ש דג~ אפש~
 דח~שי~

 שישפ~~
ה~ים

 מ~ש ל~~~ וי~א השמן ~הודלק אח~
 עכ~

 ~ח~~~~ והביאו

א~
 שמן ואח.כתחלה ~ מי ~ות~ם ~ בעששית ל~ד~ק ~~~~~ג דבמ~ומות וכ~ב ב.

 לפ~פ~ א~
דהוא לחו~~ ג~ ~~~ ~ש~ת א~~~ כלל

 עוש~ מ~צמ~
 כמ~~ג

 ~עי~
 מעש~~ ו~~~איתי מודו וכ"ע

בא~~
 יעו~ש~ הצ~י

 ~הבו~ו
 שע.ת~
~ 

~~~
 ~~~וב ~~~~~~~~~

 הנ~
 לתוך

 החו~
 וכ~צא

 כש.~י~ בענ~
 לש~האו~

 ~מ~ע~ו
שג~ם מ~ל~ ויכבו~ יו~~ מלש~~

 הו~ כיב~
 משחשיכ~ ואפ~

 מי
~~ 

 כן לעשות
 כג~

 ב~~ט
 ~~ז ת~י~ד~ב~י. כ~~~~

 או~
 ג~ ~ע~ תקי"ד ~י' וע~ן ט'

~ 

~~~
 כלל א~~ה~~~~~~~

 נ~~
 מ~ה ~~'

 מות~
 מ~א כלי ~יתן

 דא~ור והא הטבלא על יפול ה~~שלאתחת ~י~
 ה~~~

 וכ~~~ ה~פ~ מפ~ ר~כשחוש~
 ~כנה במ~ום אבל

 א"~ ~~~~

 ה~~ו~~ ~~ו~~
~~~~~ ~~~~~ 

או~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  וה~~'~ 
~~ו~~ ~~~ י~~~~~~~

~ ~~ 
~~~~ 

 ~ ~~~ ~י~~~~

~~~~~~ 
 ~י

 ~~~~י~
 ~~ ~ ~~י~י~ י~~ ו~ו ~~~ך. ~ו

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

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

~~~~ ~~~~ 

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

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

~~~~ 
 ~~י~ ~~~~~ ~~~"~ ~~~~ ~~~ ~~~~

 את מנהיג~פי' ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~~
 החמו~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ו~~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י

 ~ואה אם ולדבריו יו~ד.~או~
 נ~

 רשאי השלחן על ויפול שנכפף
 מים. כלי ~חתיו~י~ן

 מש'~
 ז' או' י"א סי' ישראל נזר ג' או'

 ריקם כלי ~ק ~תן מים בלתי אפשר א~ומ~מ
~ 

~~
 עכו'ם של ~חמור אם אבל חמורו~ לו ויש ~~~ ~~~'

 א. סק מ'א שביתתו. על מצוה דאין עליו~~חנו
 שלו שאינה בבהמה דגם ה~~ן בשם המ~א כתב דבסק'הוא~~ג
~ייב.

 מ~ו~
 דפליגי הפו' מכל דנראה א~ או' הא~ר כתב מחמר

~ל
 ה~~~

 אבל יעו~ש. מחמר משום חייב שלו בבהמה דדוקא

~ער~~
 מחמר הוא ודאי ~וי עמו דיש דכיון כתב א~ או~

 התו'ש וכ''כ יעו~ש~ הא~~ ~ושיית קשה ולא לקליה דידע~המתו אח~
 משום חייב חבירו ~~המת דגם האחרונים דעת וכ~ה ~~~ו'

 ~ יעו~ש י'ג או' לקמן כמ~שמחמר

~~~~~~~ 
 כמ~ש שביתתו על דמצוה י"א מעכו"ם שכרו אם
 רמ~וסי~

 או' לשם בדברינו ~ועיין ס~~
 אם~ אבל החמור כששכרודוקא כ~'ד~

 שכ~
 למקוס שיוליכנו~ העכו~ם

 שכר לא א''כ~לוני
 במזונות חייב העכו"ם ד~~י החמו~

 וא''כ העכו~ם מן זה חמור דוקא שכר ולא החמורובאחריות
 שם תו"ש שם. מ~~א ~ביתתו. על מצוה דאינופשי~א

~ 

~~
 מעמיד אדם דאין משום וכו~ לעכו"ם כיסו נותן ~~~

 לא ואי ממונו עלעצמו
 שרי~

 לאתויי אתא ליה
 משתכר הוא טורח דע~י כיון בממונו וה~ד ברה~ר אמות~'
 לידיה. אתי לא עדיין אם מצ~ה לאפוקי ~ק~א~ ~~ז ~יה~~ייס
 ע~י בא ממון וכל הוא דכממו~יה כיון מבע~י לידיה אתיאבלב

 הוא ואם ו~ו' לעכו"ם כיסו נותן~~.~ ~ לב~ש שרי~ טרח לא ~בה~י אע~גט~רח
 מש~

 יתן כבד
~חמור

 להעכו'~
 סעי' רע~ו שי~ וכמ"ש י~קי~נו או

 ~בהמת דאפי' משום ס~~~ב. ~~א מחמר. יהא שלאו~לבד
 תייב~ברו

 משו~
 לב~ש סק~ה. מ~א כמ''ש ~חמר

 ועיי~
 לקמן

 י~ג~ו~
 ונרא~

 לעשות א'~צ דבזה
 ~מ~~

 מ~חמור לי~ול ב' סעי'
 ו~וא כבד משא שהוא כיון עליה~להחז~ר

 טור~
 על וסומך גדול

 שהוא העכו~ם ועל ~חודההפקר
 י~מ~

 מ~חמור עצמו ~ר~יק והוא
 להפקורו לו למה כן לא דאם ותדע אחריה יח~~ר שלאכדי
 א~~צ ~~ בסעי~דהא

 להפקיר~
 ע~כ אלא

 דב~
 ולהחזיר ליטול א''צ

 או בהמתו הפקר דין ובענין ב' או'~ו~ש
 ליתנ~

 במתנה
לגוי

 עיי~
 ~ לכאן וה~ה לשם ובדברינו ג' סעי~ רמ~ו סי'

 בא~נט ז~ובים ולתפור וכו~ לעכו~ם כיסו נותן ~~~~~
 בשבתולהוליכם

 מחמ~
 לעכו"ם למוסרם שמתיירא

 ש~~יר מצאתי טרוס~ט הר~י בשם אבל אוסרין ישבדרך
 כמטלטל נ~אה אין צד מכל מכוסה והוא~ואיל

 ~ב~
 מקצה.

 ל~ג סעי~ ש~א ~~ לקמן ועייןב~ח
~ 

~~
~~~ 

 ס~~ ברוקח אבל וכו~ שכר לו ~~ן לא ואפי'
 קל~

 או~ א~ר בהרא"ש. וכ~מ שכר נותן החשיך לא דאםכתב
 בפירוש לו יזכיר לא אבל א' או' המש"ז וכ'כג'

 ג' או' א''אבשבת. שיולי~
~ 

~~~
 מקצה טלטול לאסור גזרז לא פסידא ב~~וםמו~צים שהמעו~ ואעפ"י וכו' משחשיכה לו שנתנו ואעפ~י ~~~
 לטלטל התירו כךומ~ני

 הכי~
 סעי~ כדלקמן אמות מד~ פחות

 ולא מבע~י לו ליתנו לו יש לכתחלה ומ~מ ב~י~'
 ~ א~ או' ר~זבשבת. מקצ~ לטל~

~~
 מעמיד אדם דאין וכו' משחשיכה לו שנתנו ואעפ"י ~~~

 לאתויי אתי ליה ש~ית לא ואי ממונו עלעצמו
 סי' מ~ש ועייןבר~ה~ ד~~~

 של"~
 דבזה~ז די"א ב' סע''

 מקצה לטלטל לו דהתירו דהא ור~ל סק~~ג~ מ~א אסור.~~ה דליכ~
 לאתויי ואתי ממונו על ~צמו מעמיד אדם דאין מחששהוא בשב~

 ליכא בר~ה ד~א ומטלטל עצמו מעמידאינו א~ דאף מקצה לטלטל אסור ר"ה דליכא בזה"ז אבל בר"הד"א
 איסו~

 .דאורייתא
 מדאורייחא עליו לעבור גמ~ר ר"הדאינו

 ~ופלוגת~
 איכא אי זו

 בזה~ז גם הש''ע ולסתם ז' סעי' בסי' ~מ~ה היא בזה~ז~~ה
 אית~

כיעו"ש~
 ד~ או' הא''ר עליו כתב הנז~ ה~"א ד~י בעיקר אמנם

 ר~ה והולכת דרבנן איסור ~טול דשם ב' סעי' של~ד לסי'דמי דל~
 להוליך לכותי אמירה להתיר יש יותר הכא משא~כ דרבנןדידן

 והיינו מ~בות דשבות שבותדהוי ד~בנ~
 שס~

 עכ"ד~~~~ להתיר הכא
 מצא אם אבל~~~~.

 כ"כ בהול דלא והטעם וכו~ מציא~
 ג' או' תו"ש בה. טרח דלא כיוןעליה

~ 

~~
 ומיהו וכו' לעכו"ם לית~ה יכול אינו ~~.

 נרא~
 דמותר

לו~ר
 אעשה. מה יודע ואי~י נפל כיסי לעכו~~

 דה"ה ונראה ו~ או' ~~~עישראל. תפאר~
 דמות~

 ב~יניך הייטב לו לומר
 לביתילהול~כה

 כיו~
 אפש~ בדרך כ"א ציווי בלשון לו אומר דאינו
ועיי~

 או~ ל~מן
 ל"~

 ~ ~ס~ה ואו'

י~~
 עמו אין אס ~' ~~~~

 ~כו~
 סי' סה"ת חמורו. על ~ניחו לעכו~םמאמין אינ~ אם ו~"ה וכו'

 ~כ"~

~~~
 ח~ב יהא שלא~כדי ~~~~~.

 משונ~
 מ~מר

 וכ~
 פי~

 והנתה~ עקי~ה ~ביד אי וח~ב ~~~~נהחמור מנהי~
~~"זסק~~

~~~
 מחמר ~שום ח~ב י~א שלא וכדי ~~~~~.

 וכ~
 ו~א

 דל~
~אמ~

 ~אתא משום ב~מתו ~ביתת ~שום
 איןאפ~ לאשמע~~

 הב~מ~
 ל~~~ צריך שלו

 כ~ד סי' הריב"ש וכ"כ ר~ן ב~~~ו ושביתת מחמר ~ת~תידאיכא של~ הבהמה אם וכ~ש בכך
 ה' או~ תו~ש ~~~ו~ש. מ"ש ב~~ הת~ט וכ~כ סק"ה.מ"א

שם ~ א' א~ לעיל וע~ן א' א~ ~~ח כלל ח~א ד'או' ר~~
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 מניחו
 לאח~

 ליכא דהשתא ואע"ג וכו' שע~רה
 עכו~ם איכא אי מ'מ בהמתושביתת

 יתננ~
 לעכו~ם

 ועוד סק'~ו. ~א ר''ן. בכך~ יזהר לא א~ שביתה דאיכאכיון
 הב~מה תעמוד עליה להניחו שיבוא בעת שמא כי לחושיש

 וע"כ הנחה הו~~ל אח"כ וכשתעמוד עקירה הו~ל וא~כ תלךואח"כ
 ויתרחק לה~קי~ה או אפשר אם לעכו~ם ליתנה ~ובהיותר

 יהא שלא כדיממנה
 ~ מחמ~

~ו~
 ורגל יד שע~~ה לאחר ~~~

 וכ~
 ובלבוש

 ~ת~
 שכבר

 רג~יו. שתי ~ע~ר לאחר שמניחו מ~מע רגליועקר
 וכ~נ ו' או' הא~רוכתב

 עיק~
 ו' או' ה~ו"ש והביאו

~ 

~~~~
 וכשה~ ~~~

 דלאחר משמע ~ הימנה. נוטלו ע~דת
 איכא דהא ואע~ג הימנה נוטלו מ~שש~עמוד

 הנחה דהא אסור אבל פטור שבחבירו כל מ~מ כשעמדה~נחה
 בגמ' שם כדמשמע לכתחלה מותר בחמו~ו היא עקירהבלא
 אבל ש~. ומהרש~א בחדושיו הרשב~א וכ~כ ע"ב. ~נ"גשבת

 כדי מעליה נוטלו לעמוד וכשתרצה כתב ו' דין פ''ךהרמב'~ם
 ולא עקירה לא שם ~היה שלא וכדי עליה והוא תע~ודשלא
 ליז~ צריך ל~תח~ה וע"כ הלבוש. וכ~כ ע~'ד.הנחה

 ליטלו
 וכ"כ דכ"ע. אליבא לצאת כדי לעמוד לכשתרצהממנה

 ג' או'הר"ז
~ 

~ו~~
~~~ 

 ~צריך וי''א
 ליזה~

 בפ"ך הרמב~ם וכ~'כ וכו'
 מחוור דאינו עליו כתב שהרשב~א אלא ו~דין

 מחמר אינו מהלכת שתהא עד אלא על~ה ~~ניח שאינודכיון
 ב~י והב~ד כיעו"ש ~רמב~ם לדברי הסכים המגיד הרבאבל ע~

 ~ י"א בשם זה דין בש~ע כתבוע''כ
~~~~~ 

 כתב וכו' החמור על ירכוב לא והוא הגה.
 לרכוב לו מוטב בדרך לו והחשיך סוס עלהרוכב בהגמ"~

 ה~חום בתוך הוא ~ם שבות משום אלא עובר אינו דאזולבא
 ~על האוכף משום ואי עצמו את נושאדחי

 הסו~
 הואיל

 האוכף על פ~ור רכיבתועל ופ~ו~
 שהי~

 ירד אם אבל לו טפילה
 אחריה מחמר כן וכמו ~אוכף שנושא בהמתו שביתת עליעבור
 מועט הפסד דמשום האוכף ויזרוק ירכוב דלא נראהולהר''מ
 לאדאוכף

 ~י~
 לו

 לעבו~
 על

 גזיר~
 ע"ג רוכבין דאין חכמים

 עכו~ם עמו באין דה"ד ונראה סק~ז. מ"א ב~י. עכ~ל.בהמה
 עכו~ם עמו יש אםאבל

 יו~
 או ב~~~נה לעכו~ם ליתנה טוב

 חפצים עוד לו יש א~ ובפרט אח~יה יחמר והעכו"םלהפ~ירה
 או' לקמן ועיין מלזורקם. עליהם וחס הסוס עלמונחים

 כ'ג~

~~~~~~ 

 הסכנ~ מפני ~לתחום חוץ לילך צריך
 כיון ~ י~א

 יותר מעשרה למעלה תחומין יש א~ לןדאיבעיא
 חיים בבעלי להשתמ~ דרבנן איסור על ולעבור לרכובטוב
 איסור על ולעבור ברגליומלילך

 תחומ~
 דברוכב וי~א דאורייתא.

 פ~כ~א דכארעא משום תחומין איסור איכא נ~~י בהמהע"ג
 עוב יותר לפ"ז וא"כ י~ו"ש. בב~י כמבוארדמיא

 לי~
 ברגליו

 תחלה ירכובדאם
 עוש~

 חיים בבעלי להשתמש דרבנן איסור
 לצאת דאורייתא אאי~ור נמי עובר לתחוה חוץ כשיצאואח~כ
 אבל ראשונה כ~' נראה בב~י~ מרן דעת אמנם לתחום.~וץ
 כס' הו~יח סק~זהמ"א

 ה~שב''ץ בתשו' וכ"כ יעו''ש~ האחרונ~
 שהתירומה

 לי~
 אם רגליו על דוקא סכנה במקום ב~בת

 ד~כוב לרכוב ולאיכול

 כמה~
 יותר ויש

 איסו~
 עכ~ל. ברכיבה

 ובחדשות פ~ג סי' ח"א הרדב"ז וכ"כ בבד"ה. ב"יוהביאו
 וכן יעו"~~ ג' או' הנה~ש דעת וכ"נ יעו"~. תק~ס סי'אשכנז דפו~

 ב~ או' המט''י~סכים
 והער~~

 ח~ או' סוף
 ר~~

 ~ס"ל ~~ או'

 ת~ויות ~גליו ואם ט~ או' ~~ח כלל ח"א ~'.או'
 ל~~

 ~ש~ה
 ~ שם מ~א תחומין. איסור דא~כאפשיטה

~~~~~ 
 גבוה שהוא אעפ~י ד' רחב שהוא כל בקרון הולך
 ואית היא סמיכתא כארעא יותר אועשרה

איסור בי~
 תחומי~

 דאיכא כיון הילכך לתחום חוץ יוצא אם לכ''ע
 ירד בב~ח מש~~ש ואיסור תחומין איסור איסוא~~תרי

 יעו"~. ת~ד בסי' וכ~~ה שם. ר~ז שם. מ"א ב"י~ רגליו~על וי~
 ובד~ינו בהגה ח"י סעי' ש~'~~ סי' עיין הקר~ן מוליך העכו"םואם

 ~ בס~דלשם

~~~~~~ 
 הגלגלים בלא ד' ורחבה עשרה ג~וה הע~לה

 להניח ולא מתוכה להוציא ואסור גמורר~''י הו~
 על לו חשכה אם ~א~כלתו~ה.

 העגל~
 חפציו להוציא צ~יך

 שביתת משום ליכא ובעגלה שירד. קודם העגלה עלולהניחם
 היא אם אבל נתגלגלת שהיא עקירה עושה שאינו כיוןבהמתו
 על ~הוא ואם דאורייתא. מלאכה ~וי עו~רה ואח"כע~דת

 יניחנו או ~ו''ם יתננו אלא דבר ~ום ~~לה על להניחאסור האר~
 רה~י אינה ב~צמה עשרה גבוה העגלה אין ואם החמור.על

 בו~עים שה~דיים מחיצה ד~ו"ל הגלגלים עם עש~ה שגבוהאעפ'י
 ~רמלית דאין הוי לא נ~~י ~וכ~מלות ~הארץ מן ג'ט גבוה א~בה

 מקרי דעגל~ ואפ~~ רה''~ לגבי בטל דלא~~קביעי דכיוןבכלים
 שכ~ב י~א לס~ ~והיינו כרמלית הוי שלנו רה~ר גם ומ~~מקביע
 יש בזה~~ז גם הש~ע לסתם אבל ז' סעי' ש~"ה ~י~בש''ע
רה''ר

 כיעו''ש~
 ומות~

 ותחת לכר~~לית. מכרמלית לטלטל
הוי העגל~

 רה"ר~
 מקור~ אינ~ העגלה א~

 הפתוח ~מקום ויש מלמטה
 מדבר. לדגלי דומה שאינה פטור מקו~ה היא אם אבלג''ט.
 סמוך מ~' פחות והיא ומשהו ז' ג~וה בעצמה העגלה~ואם

 ואם בכלים. ~לבוד אמר'נן אי א~ םעי' תק~'ב סי~~יין לאר~
הע~לה אי~

 רחב~
 היא ואם עשר~י גבוה אפי' פטור מקום הוי ד'

מלמעלה
 רחב~

 שלמט~ אע~~י ד'
 רה'י הוי ד~ רחבה אינה

 ח' דף בשבת כדאיתא מחייב לא עשרה בגבוהמיהו

 ח' או' ר~ז יו"ד. ~או' ~ו"ש ש~. מ~אכוורת. לעני~
~ 

~~~~~ 
 ליז~~

 סוסים עם עגלה ברה~ר בשבת כשעומד
 ויהיה קול להגביה ש~אריקנית

 כמחמ~
 אפי'

 דאין שליטי"ן ~קורין חורף בימי נמוכון עגלות וכ"שאחרים בהמ~
 ז' או' א~א עשרה~גבהן

~ 

~~~
 שהחשיך ~~~

~ 
ת~נה ל~ אין שלו וסוסים עגלה עם בדרך

 ר~
 הסוסים ל~כות ב~דו שמחזיק והקנה לביתו בואם עדמע"ש הנח~ בלי ירוצו והסוסים מהעגלה שירד

 ~חות בכל להניחצריך
 ~ד~

 בשבת עמדו הסוסים ואם
 הסוסים להוליך רק ת~נהלו אי~

 בפח~
 הוא ואם מד~א. פחות

 שי~יה בכדי ה~וס על ישב הפ~מ הוא והאוכףרוכב
 מהני לא מטלטלין גם ע~ו יש ואם להרוכב.ב~ל האוכ~
 כ~מתחיל עליו ול~ניח עומדת שהיא בשעה החמור מעלהמטלטלין להגבי~

 החמור ע~ירת חשוב בידו המטלטלין ש~חז~ק דמהלילך
 בלא ל~וץ רק תקנהלו ואי~

 ~נח~
 מד"א. ~חות פחות לילך או

~~~~~ 
 החמור~ על לישב יכול ב~גה~

 ~ לבוש נפש. פיקוח בפני עומד דבר שאיןהאוכף עלי~ ולהניח וכו~

~~~
 הגוים עם ההולכת ~עגלה~ ב~בת ית~כבואם ברגלי~ לילך יכול ואינו ~בי~ו ~חוק בדרך שבא ~~

 בפס והוא מכירין~ לו שיש מ~ום אל לבא יכ~לולא תעבו~
 הבריות על עצמו להטילויצטרך דמי~

 וליטו~
 לילך מותר~ צד~ה

בעגלה



~

~ ~  ו~~ ~~'~ 
 ~י~~~~~י~~~~

 ו~~~'~~~י~~~
~~~~~~~~ ~~~ ~ 

 ו~~~~~~~~~~
 ~ ~~~~י~ו~~~

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

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

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

 אלא התמור על ירכוב לא והוא הגה
 הוא ואפילו סכנה שאר או הלסטים מן שמתיירא מפני לתתום חוץ לצאת צריך הוא ואםברגליו י~~

 תו~
 יכול התחום

 הח~~ור עללישב
 ול~כוב~~

 בשם וב~י ~ריב~ש
 תשב~ן~
~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~~~~ 

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

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ י~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~
 ~~~ ~י~ ~~~ ~ ~ ענין בכל מותר מבע"י להם כשנותן אבל משחשכה להם כשנותן ודוקא הגה ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 אל למהר כדי לתחום חוץ לילך או לרכוב או~עגלה
 ~ י~ד או' פת"ע שע~ה. ~י' ראש בשמיםתשו' בית~

~ו~
'~~ ~~ 

 ול~
 י~~ו

 ל~~~
 ~~~ו.

 כ~ו~
 כ~ותו. א~ם ~הם

 ~טור

~~~
 דעת מיהא לו יש חרש אבל וכו' לשוטה יתננו ~. ~~~'

 שדברו חרש דסתם ו~ע י"ב. או' תו'ש~לישא.
 תרומות במס' כמ~ש ~~דבר ולא שו~ע לא שאינו חכמיםבו

 כפ~ח ~ינו מדבר או שומע הוא אם אבלפ~א
~ 

~~~
 יתירה מעלה לו יש חד ~כל שירצה~ למי יתננו ~. ~~~'

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

~  ~ ~ ~ ' ~  

 מחרשועדיף
 לכ~

 מיהו י"~. או' תו~ש~ שירצה. למי לתת יוכלו
 ל~טן שנותנו ז"ל הרב זקנו בשם כתב בשה"ג הב''ד~ריא~ז
 אפי' ל~טן ליתנו ויכול בהגה''ט~ כנה~ג להוליכו. לו יאמרולא
 אינו זה חנוך מ"מ במצות לחנכו שחייב בנו והוא לחנוךהגיע
 ר~ז בעצמו. לעשות יבא שלא כ~י חכמים לו והתירו מד~סאלא

 יו~דאו~
~ 

~~~
 המגיד הרב כ~כ וכו~ מאלו לאחד שכשנותנו י~א ו. ~~~'

 אלא מפ' ושאר והרשב~א הרמב~ן בשםבפ"ך
 הרמב~םשבדעת

 נסתפ~
 בש~ע זה ~ין כתכ וע"כ ב~י והביאו יעו''ש
 י~אבשם

~ 
~~~~ 

 אב~ בהגה~
 מ"א עיין וכו' מותר מבע"י להם כשנותן

 הרב כתב ~זהו ש~תבס~~ח
 המגי~

 הרמב"ם מד~תם
 צריך מע"ש להם נתן ~א~י' מ~~ ושאר והרשב~א לה~מב"ןאבל
 רמ''א הקיל למה צ"ע~ ו~'כ כןלעשות

 הגאונים שדברי מאח~
 י~א או' הא"ר אבל יעו~ש. סתומים הרמב~ם ודברי~~~ורשיםלאי~ור

 דמיירי י"ל ורשב~א לרמב~ן דגםכתב
 בנות~ דו~~

 משחשיכה
 ד~יירי למגיד ליה משמע לרמב"ם אבל רמ"א דעת נראהוזה

א~
 יעו''ש. כן לעשות א"צ משחשיכה להם שנתן

 ונרא~
 כיון

 פלוגתא~'ש
 בז~

 להחמיר שכת~ו האחרונים מן דיש אע''ג
 ~מ"א כדברי המ~יל מ~מ מ~אכדברי

 ~ז~חי~ ~י~
 או~ו
~ 

~~~
 אם ~~ ~~~'

 אי~
 חז''ל ~תירו ~בקושי משום וכו' עמו

 לא דאם ~ה~בר
 מכל אחד עמו אין אם דוקא אלא התירו לא וע~כ בר"הד~א לאייתויי אתי דילמא חיישינן נתי~

 ~ יעו''ש בב"י כמ"שא~ו

~~~
 מועיל אין שזה פשוט דבר מד"א~ פחות יטלטל~ו ~~.

 הוא שהאיסור כ~מלית או ברה~ר טלטולאלא

~ו~
 וכ"ש לכרמלית מר~''י אבל ~ה ~ה~י כן על ד~א טלטול

 ~חצ~ אפי~ דאסור ~ ל~שות מרשות הוצאה משום ד~איסורלרה~ר
 וא~כ ס~~ד~ ט~ז נ"א~ סי' בתשו' רש"ל וכ~כ זה. מועיל לאאמה

 ~ריך לביתוש~י~יע
 לזרק~

 כל~חר
 ~ש י~

 לק~~
 סעי'

 לא וע''כיעו"ש. ~~
 יפ~

 למול תינוק ~נושאים אותם עושים
 בפחו~

פחו~
 לרחוב מרה~י שמוציאין במה איסור יש ~מ~מ מד~א

 ואח~~כ לרשות מרשות עכו~ם ~ע~י יוציאנו אלא כרמליתשהוא
 ול"ד אדם בני הרבה ע~י היינו מד"א ~חות כשמוליכיןוברחוב עכו"~ ע~י לבהכ~נ יכניסנו וה"ה שם. ~ד"א~~ט''ז ב~חותיטלטלנו
 מיהו ד' או' מש'ז זה~ לע~ות יכולין בנ~א ב~ כ~אה~בה

 למולו יכולין דהא כן לעשות ~ן סק''ה של~א סי'המ~א לדע~
 ועייןיעו~ש. בבי~

 לקמ~
 ~ ק~י או' ש''א שי'

~~
 מוליכו בח"ו רי~ו כתב מד~א. פחות פ~ות ~~.

 ולא שעמד אעפ~~י ישב לא ~אם מד~א פחותבכל ליש~ צריך מקום בכל ~~~ל שאמ~ו~ ~ד'א~חות ~ו~
 הל~

 בכל

פ~~
 ואפי' היא אחת הליכה שעמד שאעפ"י חייב מד''א

 ב~י. בכלבו. וכ~כ עכ''ל. מדרבנן מלקות חייב בשדהאו בכרמ~י~
~~~ 

 מיהוםק"ד~
 לקמ~

 מפס~~. דעמידה בטור משמע שמ''ח סי'
 כתב רשיותובהלכות

 הכלב~
 וכל כישיבה הוי ל~וש שעומד דכל

 בע~~ז רש~י וכ~כ א~ או' ד"מ כהליכה. הוי המשוי לתקןשעומד
 א''ר וכ''כ ס~"ט. מ~א והב~ד סגי. לפוש דבעומד ע~א ע'~ף
 פו' ~כמה בשם י~ד~'

 דע~ וכ~
 כתב והלבוש ט~ז. או~ התו"ש

 ישב או ויגביהנו ויחזור ה~ר~ע על ויניחנו מד"א פחותשילך

 ויחזו~בעצ~
 והלך וחזר עמד אלא כן עשה לא ואם ויעמוד

 נקרא זה ~ין מה~ת ולא מדרבנן אותו שמל~~ןי"א
 וע"כ יע~ש.גמורה הנח~

 בזה פלו~תא דאיכא כיון נרא~
 י~

 לי~הר
 י''א או' הר"ז וכ~כ שאפשר.במקום

~ 
 ~~~~~~ד~

 אבל לישב צריך אז לבד נושא אחד אם דזהו
 אחדאם

 נות~
 א~צ מד~א בפחות לחבירו

 הוה אחד דבכל אחדשום ליש~
 מעש~

 סק"ד. ט~~ז חדש.
 ד' או' מש"ז י~ד. או' א"ר לפוש~ עומד דא~צדה"ה ונרא~
~ 

~~~~~ 

 ~~~ים ~יו
 ~זי ז~ ~~ ~ת~י~ וכ~ל~ ~ר~

 תו' טפי. שרי דזה לחבירו וחבירו לחבירו זהנותן
 שעי~ש~א ס~ ל~מן עיין ועוד ~' סעי' שמ~ט סי' ו~יין ט~~ז. או'~ו"ש

 בה~ ל~~
 לצאת פסידא ~מקום ~תירין שיש

 ב~ליכת אפשר דלא ה~א וא~כ יעו"ש. בבגדוהתפורים במעו~
 כגוןמ~~א פחו~

 שהול~
 ואם בשיירא

 פחו~ יל~
 ~לך מד"א

 בב~ו לתפרם יש לבדו ל~ךומתיירא השייר~
 ועיי~ מע'~~

 ח~א
 ה'~ או~~~ד כל~

 ודו~
~ 
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 מ~תשמיש ~פי~
 שהי~

 מוכן
 ~~~ לו~

 ~ו~~~
~~~~ 

 ~ ~"~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ו~~ ~~~~~~~
~ 

~~~~~ ~~ 
 ו~~~~~ ~~~~

 ~~~~ו

~~~~~~ ~"~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~ו

 ~~~ ~~ ו~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~
 ~~ו~

 ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~~~~ו

 ~~ ~ו~~~
 ~~~~ו

 ו~~~
 ~~~ו

~יו~

~ו~
 א' ~עי' כמ~ש מבע"י היינו לידו. שבאה ~~~

~ 

~~~
 מתיר פ"כ והרמב~ם לא~ לידו באה לא אם אבל ~~~

 שכשם ואמרו המפ~ כל עליו שחל~ו ~לא ב~הגם
 וכ''כ יעו"~~ בב'י כמ"ש להוליכה אסור כך לגוי לתתה~אשור
 או' בהגב~~י מ~ב י"א והב~ד נ' וסי' רכ''א סי~ ח~ב~רשב"א

 לנו שידוע אדם ~וא שאם ונראה יעו~ש. ט' או~ א"ר וכ"כ~'

~~
 ישמע

 לאיסו~
 דיש אפשר בארץ הטמנה איסור לידי וי~א

 פחות פחות לט~טל במציאה אפי~ דמתיר הרמב"~~ על~סמוך
 יעו"ש ג~ א~' נ"~ד כלל ~"אמד~א.

~ 

~~~
 ח~א רי~ו כ~כ וכו' ~שהחשיך מי דוקא י~א ~~. ~~~'

 ~ה על פ~וגתא הביא ולא ב''י והביאו ~י'מבשם
 ב~י ~~ל מרן דרך שכן משום י"א בשם ~ה דין בש~עומ~ש
 כותב יחידית ~ברה~שיהיה

 מיהו כידוע. י"א בשם ~מי אות~
 סמוך ביצא גם מותר דלרשב"א לי דמסתבר כתב ~ כ' או'~א~ר

 ~ יעו"שלתשיכ~
~~~

 סק"י. מ~א שרי. מבע"י~ אבל ו~ו' לחשיכה סמוך ~~~
 והכא בשוכח מיירי דהתם ~מ"א ~שו~"ש
 הא''ר עליו מ'ש עייןבמ~יד

 ש~
 והדג~מ
~ 

~~

 קאי דכי צ''ע ~ וכו' החיצונה לחצר הגיע ~'~ ~~~~
 וכמ~ש ~רה"י מרה'ר מעייל הפתח ~פניפורתא

 י~א. ס"ק מ"א כ"כ. החמירו לא בהמתו דגבי וצ'ל י"א~ע~'
 ולא מהבהמה ליטול ליזהר צריך בזה דגם כתב מהרש~אאבל
 עליהיניח

 ע~
 לחצר ליכנס רגליה שעקרה אחר

 וא~
 שאח'כ

 פטור ~בחבירו דבר דכל בה לן לית הנחה ~וי בתצרע~דת
 הרמב~ם מיהו ב' סעי~ כמ'ש לכתחלה מותר בבהמתו אסו~~אבל
 המשנהבפי'

 כ~
 י"א סעי' כמ~ש לעשות צריך בבה~ה ~ם

דהיינו
 ~ו~~

 ~ ח"י או' תו"ש יד. כלאחר

~~~~~~~ 
 מ~"ו יותר הם ואפי~ וכו' החמור מעל נו~ל
 ב"ח צער משום ש~ישאה

 מ~א"~
 דאסור בעגלה

 מ"א של"ג. סס~י כמ"ש ~כלל~~פ~ותה
 ש"~

 ~ י"ט או' תו~ש ~ י~ב.

~~~
 ~תוכם לשתות ~שור וכו' מאושים שהם ל~י ~~~

 שי~ ביו~ד כמ~ש ~שקצו ~ל עלדע~ר
 שעי~ ק~~~

 ב"ח ש~י~א. איכא חדשים הם ואם~ ו~~~
~ 

~~~
~ ~  ואע"~ וכו~ מאושים שהם ל~י 

 מחמת דמוקצה
 מ~א ~יה ~שו~ ~ח~י ~יכא היי~ו מו~ר~יאוש

 ח~י ~לא ~כאא~ל
 שא~ לכ~ו~

 ר'~. ~ברו. י~לו
 ~~~ מ"~

 ' ך' או~ תו"שי"ג.

~ ~ ~

 בסיס מטעם~ נאסרו ולא וכו' לשמטן שיכול ~~.
 ועוד בה"ש עליהן היו שלא כיוןהאסור לדב~
נתנן של~

~ ת  
 לשמטן ע"ד אלא

 ~המאור~
 כתב ~ר~ן אבל

 שרו והכא אסור שעה לפי מהיכנו כלי לבטלדאפי'
 רחביות ~כוכית חתיכות הם אם אבל מרובההפסד משו~
 משום תחתיהן כרים לה~יח אסור בשבירתן מועט הפסדדאיכא לחלו~ו~

 ול~טל ח"י. ~י~ב ורי~ו פכ"א הרמב"ם וכ"כ לשעתןשמבטלן
כלי

 ל~
 הפ~מ במקום אפי' אסור הר''ן לדעת השבת

 וכ"כ שרי.המ"מ ולדע~
 ~שה"~

 ד"ה ברש''י וכ"מ ריא"~. בשם
איכא וה~

 צע~
 שיכול ~וטרתי בשלי~י ~דמלתא כללא ב"ח.

 לשמט~

~ 
 דעכ''פ בנחת מפריקה עדיף שעה לפי אלא הכלי מבטלדאינו
 כל~ מביטול עדיף בנחת ופריקה המ~מ. כמ~ש קצתמטלטלן
 שר~ הכל מהיכנו כלי ביטול ואפי' המ"מ כמ''ש ~בתלכל

 או' תו''ש ח''י. או~ א~ר י~ד. ס~ק מ"א הפ"מ.במקום
 ~ כ"~

~~~
~~~ 

 כשש~~ כתבו והתו' ~ב"ח. מש~מש דהויכשפורק עלי~ לסמוך אסור ועכ"פ וכו' בנחת פו~~ן אלא
 ~חד ומקושרין משמאל וא' מימין א~ החמור על מונחיןשקין
 ~שר להתיר א"א כ וא חמור גבו'של על מונחוה~שר

 הש~י~ שתי ונסמכין השקים יגביהא"כ א~
 הו~ל חמור של בכרישו

 שם תו~ש י~ט. או' א"ר שם. מ"א עכ~~ל~ ואםורצדדים
~ 

~ו~
~~~ 

 בש'ע הנ~' באופן ר''ל ~ו~ בנחת פורקן אלא
 המשו~ תחת ראשו דמכניש ח~י סעי' ש~הסי' לקמ~

 משו~ ביש מיי~י דהתם מאליו נופל והוא א~ד לצדומסלקו
דבר

 המוקצ~
 נופל וה~ק החבלים יתיר שאם בענין והיה

 חבלים התרת לכך יפסד או המשוי שבתוךמה ישב~
והנחת מהניי~ ל~

 כרי~
 וכסתות

 אסו~
 ואע מהיכנו כלי ביטול משום

~ 
דבכה''~

 הצד מן טלטול הויא המשוי תחת ראשו דמכניס
 ד~~ום הר~ן כתב כבר טלטולשמיה ~~~

 צע~
 התירו ב"ח

צ~יך ולכ~
 ל~רו~

 ב"~~ צער דאיכא מו~ש עד יניחנה ~ולא מעליה
 ס'ח או~ לשם בדברינו ועיין ד' או~מ~'י

~ 

~~~
 ~לא וכו' עליהם~ ידו מניח ~ו~~ ~~~~

 ב~יון~ מ~ום מ~בוש דרך ~עיר ~הכני~ם ~והתירו וחכ~~~ יראו~
 מ~א ~~~רש~י.

 ש~~
 ד' ~עי~ ל~ ~י~ לעיל ועיין ט~ו.

 וב~ר~~
 י''ד~ או~לש~

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

'~~~ 

~  

~ ~  

~
 ~~~ י~~~~ ~'
 ~~~~י~ י~~~

~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~~ו~



~

 ~~~ ~~ ה~~~
 ~~~י~ ~~~~~~~~

 ~ה~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

 ו~~י
~' ~~ו~ ~~י~י~~~~

 ו~~ ~~~~ו~
~~~~~~ ~'~~~ 

ו~~'~~'~
~~~~ 

 ~ ~י~~~ו~~~

~~~~
~~~ו~

'~~~~~ 
~~~~ 

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

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

~~~~ ~~~'~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~~~~י~~

 ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~
 ~~~"~ ~~~~~ ~~~ ו~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~~~~~ 
~~~~ 

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

~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~"~ ~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~י~

~~~ 
~~~ ~~ 

~~~~~ 

 יכול בביתו הוא אם בשבת עליו כי~ו ששכח מי הגה ~~~~~~ ~~"~~~~"~
 ליל~

 לחדר עמו
 הוא ואם ילהצניעו שםוליפול ח~ר~ להתי~

 בשו~
 לביתו ~ביאו א~ור

 ר~
 חגו~ו מתיר

 בשו~
 והוא

 נופ~
 לשומרו~ לא~י ואומר

וא~
 סימן ב"י ביצה מ~כת ~אגודה לחוש אין מביאו

 ש~ט~
 אם ש"י ~י' וע"ל

 הכי~
 מה בבגדו תפור

 ~ די~
~~~~~~ 

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

~~ 
 ~ ~~~ י~~~~~

 ~ רש~י בשם ב'י היום.~ליו
~~~

 ולא כותי עמו כשאין דוקא וכו' תחתיה רץ ~~~
 הקודש ~עבודת חש~ו.ולא בה~~

~ 
 שאין במ~ום ודוקא

 או מל~טים שמתיירא כגון מד~'א פחות פחות להוליכויכול
 ל~טים יבאו וי~לנו וכשיניחנו חמור כשיש או ד'א רחב מיםשיש
 זה כתב ומ~א ו~מ''ג~ ~ה~ת לרו~. שריאזי

 בכי~
 משמע

דבח~ילה
 מות~

 רמב~ן דברי ~פי' מה מתוך ב~ה''ג וכ~מ בכל
 ~ ה"ן או' לקמן ועיין כ"א. או' א"רוליתא.

~~
~~~ 

 ר~
 והנחה~ עקירה עביד אינו ואז וכו' תחתיה

 או'תו"ש
 כ~ג~~

~~~
~~~ 

 פטור. המשאוי לתקן עמד ואם וכו'~ ~אי דזמנין
 או' לעילועיין ~"ז~ ~"ק מ"א ~ש"~~ מל' וכ~~מ פי"גרמב~ם

 ל~ג~

~~~
~~~ 

 אבל
 ר~

 בהליכתו שינוי דעביד היכרא~ ליה אית
 יע~וד. ולא שבת יזכור כןוע'י

 תו"~
 כ"ה או'

~ 

~ן~
 אחוריו שמ~פ~~ דה~ינו וכו' יד כלאחר לה ז~ק ~~~

 דבר לו ה~~ו חבילתו הפ~ד ומ~ום דאורייתא אי~ורא ליכאיד וכלאח~ ברוק~~ כ~ה ~כתפיו. וזו~קו החצר~לפי
 לפוש~ מעט~ אפי' יעמוד שלא יזהר ~מ~מ מהרש~א~ כ~כ~ה.

 כ"ו או'תו"ש
~ 

~~~
 ליה לית כ~ד דאינו דכיון בכי~ו. לא אבל ~~~ ~~~~

 כ~ז או~ תו~ש י~ז ~~ק מ"א בריצה~הכירא
~ 

 להוליכה יכול שאין במקום היינו לכי~ו~ דה~ה וי~א~ ~~~~ן~
 וה"ה מל~טים שמתיירא כגון מד~א פחותפחות

 ב~עי' כמ~ש ויטלנה כשיניחנה ומתיי~א חמור עמו ~שחם
 משמע ~ה~ת. בשם י~~ח ~~ק מ~א לרו~~ דשרי הל~טיםי~זלוהו
~דוקא

 בכי~
 להתיר אין

 לרו~
 בל~ה בחבילה אבל ~ה~ג כ"א

 לרו~מות~
 מיהו

 כב~
 אין בחבילה דגם מ~'ט או' לעיל כתבנו

~התיר
 לרו~

 גמורה רה"ר לנו דאין~ ולדידן יעו"ש~ בכה~ג כ"א

~פש~
 ח"י. או' א"א שם. מא ~ה"ג~ ענין. בכל שרי לכ~ע

 לנו שאין לד~ןור''ל
 רה'~~

 להתיר י~ כרמלית אלא
 א~

 אם
 ביתו פתח לפני שיעמוד ש~ודם רק משחשיכ~ ~וץמתחיל
~ז~קנו~

 כלאח~
 הנחה. בלא עקירה אלא כאן שאין~ ~מצא יד

~~
 דר~~ן דמילו וכיון לכיסו. דה"ה וי~א ~~.

 הפשיד. לאלהקל ה~ומ~ נינה~
 ט~~

 עי~~ וכן ~~~ו.
 ב~ו~וכ~פ

 כ~ד או~ א~~הנ"~.
~ 

 דבמציא~ ~נ"~ ~~~~~~
 פשוט והוא לה~ל אין לי~'ו ~א כשלא

וכ''~
 שם א~~ בסמ"~.

~ 

 ~~~ן~
 מיירי דלעיל ו~ו' ~~בת ~ל~ו ~~ו ~~כח ומי ~~~.

 או~ לעיל כמ'~ש היום עליו וקדש מבע~י עליו כיסוכשהיה
 לו התירווע''כ ~"~

 לרו~
 ששכחו הכא אבל ביתו עד תחתיו

 לו התירו לאבשבת עלי~
 לרו~

 ח' ~עי' לעיל כמ''ש ~שוק הוא אם
 לא וע''כיעו~ש

 קש~
 ~ יעו''ש בסק''ו הט"ז קושיית

 ~~~ן~
 בידו שהוא דכיון וכו' עמו לילך יכול בהגה~

 ג' םעי' ש~ח ~י' כמ~ש שירצה מקום בכללהניחו יכ~
 ~ י"ט או' ר"ז י~ט. ~~קמ~א

~~~~ 
 עירוב~ שאין במקום או וכו' בשוק הוא ואם ב~גה.

 ל' או~ תו~ש ~ק"~~מ"א
~ 

~~~~ ~  

 ~וכו' א~ור בשוק הוא ~אם בהגה.
 ונר~

 מתי~א דאם
 תו~ש ~ם. מ~א לר~. רשאי בשוק יקחוהודהעכו"ם

 מותר וכן י'ז. או'ר'ז ~~
 ד~וגיין כיון לביתו. שיביאנו לגוי לומ~

 הפו'כד~ת דעלמ~
 דבזה~~

 לנו אין
 רה~~

 דשבות שבות והוי
 במ~ו~

 ו~ראהפסידא~
 דיו~~

 ד~ או' נ~ד כלל ח~א~דלעיל. התירי~ ~י מל~לטל לגוי לומר טוב
~ 

 בתשב~ ~~~~~~~
 שאם

 י~
 ב~וט"א מתוקן כיס לאדם

 אפי~ או מבגד הן מעור הן בצרפת שעושין~כמו של~
מן

 המלבו~
 דה~ד ונראה ~ל~ עכ בשבת ללוב~ו א~ור עצמו

 בתוכ~ ב~
מעו~

 מעות בו אין אם אבל המעות אל טפל דהמלבוש
 ~יי~~ ב''ח. נו~גין. וכן ללוב~ו ומותר המלבוש אל ~פלהוא הכי~

 בהגה ז~ סעי' ש~י ~י~לקמן
~ 

~~~~~ 
 בו ~שיש

 כי~
 כמו ~בת לטלטלו מותר מעות מלא

 להניחו ~אבל קטמא אגב כנונא~
 בש~

 ביום
 מפנ~ או הדלי~ה מפני ואפי~ א~ור השבת ביום לטלטלכד~ ~ב~

 ב''ח ~כ"ו~ ~י~ ~ה"תהגנבים.
~ 

~~~
 וא~י~ וכו' ליטלו אסור בש~ת א~נקי מצא ~~~ ~~~'

 ד~א מעביר משום בו שאיןבמקום
 מ~~ ברה'~

א~ו~
 משום

 מוקצ~
 בהול דלא

 עלי~
 א' ~~י~ כמ~ש כ~כ

 ך' או~ ר"ז ל"א. או' תו~ש הרא~ש. בי~~ טרח~לא כיו~
~ 

~~~
 ליטלו לעכו"ם לומר וא~ור ליטלו. אסור ~~~

 או~ הא~ר מיהו כ~א. ~~ק מ~א א~~עי' כ~~"~
 ישראל~ זכה דלא הכא אבל א~ור לכך לטלטל שמיתר דבר~שהיה א~ והגביהו ישראל שעבר מיירי א' דבשעי' לדחות דישכתב כ~~

 שלו שיטול לכותי כאומ~ הוי לנפשיה ~כה כו~י בעיואי
 כמתנ~ ~וי לישראל ונת~וש~~ר ומ~

 הא ועוד בעל~א
 הרמב"~

 ש~ התו~ש א~ל עכ~ל~ לגמרימ~י~
 ח~

 הנז' א~ר דב~י ~ל
 ה~בה דלצו~ךכ~ב ומ~~

 שרי~
 ועיין

 ל~~ א~ לעי~
 ~ יו~ד ואו'

~~~
 ואם ליטלו. ~סור ~~.

 דאפשר כיוןל~לטלו א~ו~ נמי בחצר ארנקי ש~
 לי~~

 ~ שם תו~ש ול~מרו~ שם

~~~
.~~ 

 ו~ע~ו א~ו לי~ב מו~ר ומ"מ ליטלו. אסו~
~~ 

למ~~

~י~י



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~ ~~~ ~י'

~ 
~~~~~ ~~~ 

~~~
 ~~~~~ ~י~י

 ~~ ~~ו ~~"~.
 ~ ~~~י~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~י~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~

 ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
 סי' ~ו~"ל

 פלג שיעור ~~ערין כיצדרל'~ג
 המנחה~
~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

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

 ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~~~~ ו~~

~~~~
 ~ י~~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~

~ 

~מו"ש
 שמות~

 לש~ר
 המוקצ~

 בשבת
 כמ~~

 סי~
 ~וכ"ש ש"~

 א"צ מעצ~ו מביאו ואם לשמרו לנכרי לומרשמותר
 לו~~~

 לו
כלום.

 ר"~
 ך~ או'

~ 

~~
 שאין האר~'י גורי וכתבו וכו' מנחה בת~לת~~. ~~~'

 יום בכל ל~ניחם נוהג אם אף תפיליןלהניח
 או' כ''ה סי~ לעיל וכ"כ ~א' או' ש~~ת א' או' מחב"רבמנחה.

 מת~ללין ואפי~ ת~ץ בו אירע ואפי' יעו~.ק'
 גדול~ ~נח~

בע~
 י~~ סי' החיים כף להניחם. אין

 ~ א~ או' ~תה"ד ~~ או'
 מנח~ ~תפללי~ א~ וא~י' פ~יהם. על נופלים אין ~~~~

 מ~ום פניהם על נו~לים איןגדו~~
 ~דו~~ ~תוס~~

שב~
 אחר תיכף ש בע להתגלות מתחיל

 שע~
 היום מן חמישית

 ~כוו~ בשערכמ~ש
~ 

 ביום פת האוכל ו~~כ יעו"ש. ע~א ~"ב
ו'

 משע~
 לו~ר ~ין ולמעלה חמישית

 ע~
 שיר כ~א בבל נה~ות

 י''ט או' ~ק'~ן סי' ל~יל ועיין וכו' בשובהמעלות
~ 

~~
 ובסי' ו~' ע~בית להתפלל מקדימין ~~. ~~~'

 רצ~~
 כתב

 ישראל כל ש~הגו שכיון גיאות רי''ץ בשםהטור
 אלא ער~ית מת~ללין שאיןכ~בנן

 מ~~~כ~
 ~ל להת~לל אין

 של ולא בע"ששבת
 מו"~
 אלא ~ולהבדיל לקדש ואין בשבת ~~

 מצוי יין בין היוםבכ~יסת
 בי~

 דהא ~~צוי אינו
 ח~ש~

 עכ~ל בפת
 ~~רמב~~ם כיון הלכה ול~נין שכתב אלא ~ה ב~י' ~"יוהב~ו

 שבת ~~בלת הכוו' בשער ממ~שמיהו
 בע~ תהי~

 שקיעת
 דתפלת ~שמעממש ~חמ~

 ערבי~
 תהיה

 וה~''ד בליל~
 לעי~

 ~י'
או' רס'~

 ל~~~
 ע~יד כמר ודעביד ~ביד כמר ~עבוד וע'כ יעו'~ש.

~ 

ך~~~~~~
 הימים כב~אר רחום והוא לומר בס~רד

 וכ"כ טור~ ~ומרה. נוהגין אין~א~כנ~
 ~ף ~רומהפ' ב~וה"~

 קל'~
 למ~תח ק~ישא לעמא ואסיר ו~"ל ע~ב

לג~ה
 בפשוק~

 את~רשת דהא ~גין וגו' רחום והוא כ~ון ד~ינא
 הכי להתערא ג~ים לתתא האי דאתער ומאן וכו' ד~''אמר~א
 יעו''~ וכו'~לעילא

 נוהגין אין בספרד גם וע'~כ
 עת~

 ל~ומרו
 אל בית חס'~י ~נהג ב~וד. ט~ם ונותן אוסר דבזוה''קכיון
 לשם שבת של ער~ית קודם לומר ירושת~ו קו~שנו שב~יריכב~ץ

יח~
 וברכו ~דיש ואח~כ וכו~ קבל שו~תינו פסוק ואח"כ וכו~
 ~בית של ~~~ש ברכות מתחילין ואח~כ וכו' ה'את

~ 

~~~~~ 
 לומר ~אין כתב בסידורו יעב''ץ

 ~סו~
 ו~וא

 אבל קדושה ובסדר ד~מרא~ בפ~~י ויו~טבשבת ~חו~
 העולם מנהג לבטל שא~ן וכתב ~ליו השיג ג' או'~מחב~ר
 אותו האומרים ככולורובו

 בשב~
 ~~רא בפסוקי ויו''ט

 וב~ד~
 וכ~קדו~

 מלכות בכל וכן ת"ו ובחברון ירושת~ו ב~~"ק נהגו
 בשליחות רגלו ד~כה אשר המקומות וכל איטאליא ו~רימצרים

 קדושה ו~ר ~פ~ז ~ויו"ט בשבת אף אותו ש~ומרים ראהמ~וה
 יעו~'~. יו''ד סי' ח"ב שאל ~יים הבהיר בספ~ו וכ~'כי~ו~ש.
 יה"ר וכן יעו'ש. י"ד או' נ~~א שי~ לעיל ~~כ"כ א' או' כס"אוכ~'כ

שתמחו~
 או~ו אומרים העולם כל ~תמיד פ' שקודם וכו' לנו

 בשם ט"ו או~ קל~א סי' לעיל וכ~~כ שם המח~~רכמ~ש
 ועיין ב' או~ כהש~~ת ו~לא המנהג הוא וכן יעו~ש~ו~ כמ~
 ודוק ~ע~ב סי~ח~ב הלק''~

~ 

~~

 שאכל מי כתב ר~~ט סי' ~ס~ח אבל מיד. ולאכול ~~.
 ג' נראו ולא מבהכ~נ שיצאו כ~ון בע"ש~בע~י

 שיברך שיעור צ~ה לאחר יאכלכוכבים
 הנז' בשם ב~ל~ה וכ~כ ע~~כ. בש~ת ~עודות ג'מצות לקיי~ ~די ברהמ~~

 משמע והרא''ש בתו' ~בל מ~ראג ~~ל בשם ת~~ב ס''הב"ח וכ~~
 פלג דאחר ו~עמאח~א ברי~~ וכ''מ א' סי' התה"ד וכ~כ מב~"י הס~ודה ל~מורדיכול

 חשבינ~ ~מנח~
 טוב ומ~מ לילה

 סק'~א. מ'אלהחמיר.
 והט~~

 סי~רצ~א
 סק~~

 מחול דתוס~ת כיון כתב
 ע"כ דאורייתא הוא הקודשעל

 יצ~
 קודם גומר אפי' שפיר

 או' רס~~א סי' לעיל עיין ~ ו~~יהו עכ~ל.הלילה
 ט"~

 די~א שכתבנו
 יש לא מדר~נן דא~י~ וי"א דרבנן שבתתו~פת

 להחמיר דטוב המ"א כתב שפיר וע~כיעו"ש לשב~ תוספ~

~~
 ביוס~ שק~א בק~ש עדיין יצא דלא ואף ~יד. ולאכול ~~~

 ב~מנו שיקרא הק~ש קודם ~אכול רשאימ~מ
 כבר ~ראדמיהו כיו~

 ק~
 כ~ן הב'י כ~כ המנחה פלג אחר

בסי' ומ'~
 רל"~

 להתפלל ה~ו~גין דאותן כאן המ"א ומ~ש
 שעה ~צי לאכול א~וריןביום ע~בי~

 קוד~
 לאו~ן דקאי צ"ל ק"ש זמן

 פלג קודם ואפי' ג~ול היום ב~וד ערבית להתפללהנוהגין
 אחר ה~~תפללין אותן א~ל רל~~ה ב~י' רמ~~א כמ~שהמנחה

 פל~
המנח~

 ד~ או' ת~"ש ~ו~ש. ק~ש ~מן קודם לאכול רשאין
 ב' או' א~רוכ"כ

~ 

~~

 חותם אינו ~שכיבנו ב~רכת ~. ~~~'
 ~ומ~

 וכו'
 טור. ~שומר. שהשבת שמי~ה א~~צ שבשבתבמדרש כדאית~

 ויקהל פ' ב~וה~קוכ~כ
~ 

 ר~~
 שר~ רוחא דהאי כיון ו~~ל ע~א

 וכל בישין רוחין כל עלמא~ל
 מקטרגי~

 מעלמא א~תלקו בישין
 נטורין אינון דישראל בגין נטורא על לצלאה בעי~ןולא

 שלום וסכתרוחא ~ה~~
 פרי~~

 נטירין ואינון ע~ייהו גדפ~א
 מכל~

 ~יעו~'~

~~
~~~ 

 חותם ~ינו
 שומ~

 שומר חותם ואם ו~ו'
 אותו. מחזי~ין אין לעדישראל עמ~

 כ~
 ל"ה ס''

 ופ~וש אח~כ י~ל ומ~מ ~' או~א~ר
 ~וכ~

 שיש משוםומלכות ש~ בלתי וכו~ שלום
 לו~

 הכוו~ בשער כמ~ואר ב~וד ~עם

ס''~
 ~ יעו~ש ע~א

~~
 וכו' כנפיך לובצל שהגיע כיון אלא ~~

 עלינו ו~רוש אומ~ים ותי~ף בעדנו. והגן~ד לסיי~ והמ~~
 סוכ~

~~~~
 וכו~

 'ו~י~~' ~~~ ~~ ~ ~ו~~
~~~ .~~~~

~ו~' ~~~ ~~ ~
 ~~~ ו~~~.~

 ~~י~~~
~~ ~~~ 

 ~~~ ~~~~ו~~~'~
~

 ~ו~
~~ ~~~~~ 



~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~  

 ~~ ו~~י

~~~~~ ~  ~ו ~~~ ~~~ 
~~~ ~~~~~~~ 

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

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

~~~~ 
~"~~ ~~~ 

וכו~
 אומרי~ ואי~

 דכל משום וכו~ אויב מכת מ~לי~ו והסר
 ואח~כ באו'~~ודם~ כמ''ש מ~למא ~~תל~ו כבר ~~יןמ~טרגין
 ו~כ י~ש~ הרד"א בשם ~''ד קצ''ג דף הש''ץ שכ~כראיתי

 ~ פי~א י~ח ש~ר פ~"חב~~

~~~~~~~~~ 
 ~וכת ופרוש

 ש~~
 ~'ל מהרח~ו כתב

 יתירה ~שמה תו~פת ל~בל לקוםשצריך
 מהר"י ב~ידור כ"מ הלי~.מבחי'

 ~רו~
 ~צ"ד דף ש"ץ ~~ל.

 ש~~~"א~
 ל~~ין היי~ו מהרי"ס ב~ידור ~מ ומ~ש ב' או'

 אבל ~מ~ומד ~אומרהשצריך
 ~~י~

 לקבל
 ת~פ~

 כ~כ ~שמה

 הכוו~ בש~ב~~
~ 

 ח~י ש~ר פ~ח וב~' ~"א ~"ט
 ~ י~ו"שפי"ב

~~~~~~~ 
 ~~~ה קבלה ל~ו יש כי פי~א פ~"ח ~' שם

 ~מ~שישרא~
 ברכו חומרים

 ב~י~
 שבת

 ח~
~ול~ בת

 לומר מ~לה של בפמליא הול~ת
 אשריכ~

 שא~ם ~~ק
 ~כמה למ~לה שיתברכו ~י ל~טהמ~רכים

 מת~ו~
 קד~ים

אשריכם
 ב~וה''~

 ישראל ואין ~וה~ב ואשריכם
 מתברכ~

 ~ד
 רס~א ~~'י ל~יל כתב~ו וכבר ~כ~ל. יתירה ב~פששית~טרו
דתוספת

 ה~~
 מ~ל
~ 

 כלה באי ~מירת
 הרו~ ותו~~~

 באמירת
 ה~ברוך

 המבו~
 ה~שמה ות~פת וכו'

 באמיר~
 ~לי~ו ו~וש

 י~ו~ש. שלום~וכת
 וא~

 ד~דושת הרוח חלק תו~פת לקבל שכחת
 או~ו שמ~ת לא אם או הא' בברכושבת

 תכוי~
 האחרון בברכו

 הרוח תוס' ביחדלקבל
 ו~ו~~

 תו~' קבלת לא שאם לפי ה~שמה
 ה~שמה תוס' ~~קבל א~א הא' בברכוהרוח

 בופרו~
 סוכת

 ש~ר וה~שמה~ ~רוח ~וס' ביחד ב' ל~בל תכוין ~~ה ~ו~כןשלום
 ~"ב ~~ דףהכוו'

~~ 

~~~
~~~ 

 לומר ואין וכו~ שלום ~וכת ופרוש אומר
 רחמים ~וכת הפורש לחתום ולא רחמיםסוכת~ ופרו~

ושלום.
 ~רדב"~

 ל' דף דוד מגן ~~~
 וכ~

 ה~ו~ח כתב ~ה ~דין מרן
 וכו' שלום~וכת

 הפו~
 ב' או' בשיו''ב ב~כ~י שלום. ~וכת

 ה~תיקו והח"י מ~ח בס'אבל
 ופרו~ בפתיח~

 רחמים ~וכת
 ~'א ~~ט דף הכוו' בש~ר אמ~ם ~"ב. קצ"ד דף ש~ץי~ו"ש.

 ב~"~ כ~~"ש~ה~ו~ח
 ~ י~ו~ש

~~
~ ~~~~ 

 לומר
 ופרו~

 וחותם ירושלם ועל ~ל.~ו ש~ם סוכת
 וב~ידורים ירושלים. ו~ל ושראל ~~ו כל ו~ל~לי~ו

 קצ"ד דף ש"ץ ט~ו~. והוא בפת.חה ירושלים ~ל הדפיסולא
 הרב שם וכתב~~א.

 המגי~
 אחר ~גררו שה~ידורים~ ~ראה ~

הרד~א
 ~~~י~ ש~

 כ~א ירוש~ם ~ל
 בחתי~

 הלבוש וכ"כ
 הטור אבל~"ל

 ומ~
 ~~ל

 בש"~
 בפ~~חה ירושלם ~ל ה~תיקו

 דגרי~ במאי ואולםג"כ
 וכו~ כל ו~ל ~לי~ו ~~ל~ המחב~ הרב

 והרד~אהטור
 ומ~

 ~~ל
~ 

 כ~ו
 תי~~

 ~מו ועל ~לי~ו אלא כל
 אבלוכו~

 ~י~ הל~~
 הסוד ~~~פ מ~ח בס~ גרי~ וכן ~ל מלת

 ח~י ב~' ~בוכן
 שכ~

 והביא צ''ל
 ~~ו~~

 י~ו"ש ה~והר ~דברי

~~
 ו~ל ~~.

~ 
 ירושלים. ו~ל י~ר~ל ~מו

 ל~~ו~ ~ ~~
 אמן

~.ין
~~ 

 או~ ~לשם ובדברי~ו א' ~~י~ ר~~ו ~י~
~ ~ 

~~~~~~~~~~~ 
 לומר

 פ~ו~
 ל~ר וכו' ~ראל ב~י ושמרו

 ~י~~~ל. שא~
 ~ב~

 כ ג והוא ~מירה ~~.צ
 מיד שב~ות ב' י~ראל ישמרו שאם ל~יל ~כתיב~אגא~ה מ~י~
 הכוו~ בש~ר וכ''כטור. ~גאל~

~ 
~~~ 

 פ~וק ~.'ד
 ב~י ושמ~

 קודםלומר ש~וה~י~
 ה~די~

 שמור בחי' ~וא שהלילה לפו ~וא
~ 

 ~~~~~~ו~~
 יו"~

 אומרים
 ~ו~

 ובליל מו~די. אלה
 שמחתכםוביום ~~~

 וב~י~
 ביום כי יוה~כ

~~~ 
 הוי דלא ושמרו פ' ~ל ה~ור שכתב וכשםיכפר~

 הפ~~
 לפי

 י~ל כך גאל~ מ~ין והוי ~גאלין שבת ישמרושאם
 מיד ~גאלין ~רי ה~ו~ות להם וי~כפר תשובה י~שואם ~~ המו~דו~ א~ ויקיימו ישמרו שאם גאלה מ~ין דהוויןקראי בה~
~שובה דגדול~

 שמקרב~
 את

 הג~ל~
 ש~.ץ

~ 
 ~צ"ד

 ו~יין ~~~
 ו~. מו~די את משה וידבר או~רים דביו"ט שכ~ב ~~פ"ב~י~ בלבו~

 וכו' ה~ה ביום כ~ וביוה~כ וכו' שופר בחדש תק~וובר''ה
 והב~~~

~מש"~
 א~לי~ן דב~ה ו~ראה י~ו"ש. ~ה ב~~'

 ~~ מ~הגו כפי ~י~ש~אחד~ וכ~ מ~הג~ ~ת~

~~~
~~~~~ 

 שכתב ~"ב ק~~ח ובדף ~~ד ~ם בש"ץ
 ~"ל האר''ימדברי ש~רא~

 שב~רבי~
 אין שבת של

 ~~ב דף ~כוו' ב~~ר ו~יין י~ו''ש.~~י~יו ל~גו~
~~.~~~ 

 ~שם
 ויו~ט ובשבת לה~גיר צריך דחול דב~רבית וברכותיהבק~ש ד~~~
 אבל~ ~אחרת בחי' להם דיש משוםל~גיר א~~

 ~ם י~~ ב~פל~
 שכ~ב~ו מהט~ם והוא הספר מ~וך ל~~פלל או לה~~יר צריךויו~ט בש~

 ~ י~ו"ש ט~ או' צ"ה סי~ל~יל

~~
 דאמר וכו' וי~ו אומר ~. ~~~'

~ 
 המ~ו~א

 במ~שה ~הקב~~ה שו~ף ~~שה כאלו ויכלוואומר המ~פל~ ~
 והוא. ה~ב"ה פי' ויכלו אלא ויכולו ~יקרי~ל ברא~י~

 שב~
 ~י"ט

טור. ~"~
 ט~~

 ~ סק~א

~~~~
 ו~ר לו ואומרין ראשו ~ל ידיהם מ~יחין לאדם לוהמלוין מה~~ ~~~ ויכולו ואומר ב~"ש המ~פלל כל בגמ' שם א~רו

 קודם ב~שובה להרהר יש ו~כ ~~~כ. תכופר וחטאתך~ו~ך
 ~ כידו~ התשובה ~~י בא הכפרה כי ויכולושאומר

~~
.~~ 

 אומ~
 ויכלו

 בתפל~
 כתב שיירי הרב ~רבית.

~ומר שהמ~
 ב~רבי~

 בם ובמ~חה ו ב ובשחרית בה וי~וחו
 ~צ"ל האר"י דבכתבי כתב והמו"ק האחרו~ים.והביאוהו

 ביוםהפ~ש אי~
 וא~

 הו~כרלא שבידי~~ הכוו~ וב~~ ~כ~ד. ~ו אומרים במ~חה
~~ 

 מאר~ מ~ג ~א וכן במ''ח כמ~ש בדבר ~וד וכתבו~מ~הג קיימ~ ~~ל האר.י ~ורי אך ~ה. בפרט דבר ולא כלל

דר~י~
 לש~ו~ ו~ין דוקא~ ~'.ל האר"י בדרך ~הולכים

 המ~הג
 מוכח שי.רי הרבשבדב~י וב~~

 ש~
 מ~הג הוא

 פשו~
 שוב

~הג~ת ~מ~~
 שכבר שכ~ב הכוו' לם~ הרמ~~

 יד~~
 שהגיר~א

לומר ה~כו~~
 ובשחרי~ ב~ ב~רבי~

 ובמ~חה בו
 וכו~~ ב~

 ~וד
 ש~ץ ~' או~ מחב~רי~ו''ש. ~ב~

 ד~
 בי~ ~~ידי אמ~ם ~.ב. קצ"ה

 אל~
~ב~ץ

 שב~"~
 ~והגי~~ ~.ל האר~י דברי ~~פ ההו~~ם ירושתו

לומר
 ב~רבי~

 ואפי' בו וב~ום ~ה
 במנח~

 וכ~כ
 ה~~

 ב~~
ב~דר ~~.~

 מ~~
 והח~~ו ~ר~ה וכן י~ו~~~ ~בת

 ~~כ ~ו. וביום בה~ומרים ב~ל~ שב~~~
 כיו~ ~ר~

 בדבר~ ~הדיא ~ה ~~כר דלא
~~~י
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 ~ת~ומת אחד אתה או קדשת אתה לומר ~כול דהרי ה~ה ~~~~ ~~
י~~ סי~~ הד~~

 במנחה לומר הנוה~~ן ומ~ו ופשטיה~ ~נהרא נהרא ז~ל~אר'י
 באהבה אלקינו ה' והנחיל~ו במנחה ~''כ י''ל בםוינוחו

 קוד~ך~בתות ובר~ו~
 בלשו~

 רבים
 כ~

 בם וינוחו ~ שאומר
 ~ יעו"ש ד' או' רצ''ב סי~ הפתה~ד וכמ~שרבים לשו~ שהו~

~~
 מקומות יש וכו' ויכלו אומרים ~~.

 שאי~
 אותו אומרים

 סמך יש המנה~ים ~כל לאחריה. אלא התפלהבתוך
 ומי~ ובתקו~ים. ~ב~והר סמך יש אותו~האומרים

 שאי~
 אומר

~ותו
 ו~

 שער מהר'ש דברכות. פ~ג בתוספתא סמך
 א' או' בשיו~ב ברכ~י כ'י ~~הו'~ריה

 אמנ~
 בש~ר הרב

 ע~א ודף ע'ע א~ דף~כוו'
 נת~ ע~~

 ויכלו ~~פ בסוד טעם
 ואחד העמידה אחר ואחד העמידה בתוך אחד לומרשתיקנו
~ל

 השלח~
 עליהם וע~כ יעו~ש. הקידוש בס~ר

 אי~
 להוסיף

 ל~רוע ~ין~הם
~ 

~~
 אומרים ~~.

 ויכל~
 אמרו לא אם ומ~מ וכו'

 אי~ בתפל~
מח~ירי~

 וכ~ש אותו
 לדיד~

 ויכלו. בקידוש ~ומרים

~''~~
 קודם אבל השבת מקדש ברכת סיים שכבר ודוקא א~ או'

~זה
 ח~~~

 קודם נזכר אם ול''נ א' או~ כ"ח כלל ח"א לויכלו.
 שהיא דכיון שם אומרה רצה~התחיל

 ממטב~
 חשיבה לא התפלה

~פ~ק
 וא~

 ב' העמידה אחר אותה יאמר רצה התחיל
 באו' כמ'~ש בסוד טעם להם ~יש מסום מ~~פ י~סר שלא~די פ~מי~

 ~~קוד~

~~
 לצלויי דבעי הוא דבדין וכו' ברכה אותה~ ~ומר ~. ~~~'

 לא שבת כבוד משום אלא במוסף אפי' בשבתי'~ח
 רבנן~טרחו

 וכיו~
 בעי לא דבמוסף ~~ל וי~א ~ומר. ש~תחיל

 ~ סק~א מ~א מדי~א. י~~חצלויי
~~

 לו ש~רע ומי וכו' ברכה אותה ~ומר ~~~
 כל י~~ כ~

 ויהרהר במ~יו ויפשפש רע סי' דהואהשבוע
 של"הבת~~ה.

~ 
 ש"ץ ב' או' א~ר ע''א~ קצ~~

~ 
 ע~א קצ"ט

~ 
~~

 ~ומר ~~.
 אות~

 וכו' ברכה
 ~יי~

 ~י~ ~~ל בס'
 כדרכו והתפלל חול של התחיל אם ונ~תפקש~לה ב~'~

 ~ומר א~ ~תפ~ה בשומע~נ~כר
 אות~

 או ברכה
 פוס~

 שי~ל
~~ח

 תיקו~
 לא י"ט

 ~יקו~
 ~הביאו יעו~ש~ ד~ומרה לדינא ומ~יק

 ו~תב שם~~"ץ
 דאי~

 ד~ה ב~~~ ל~סתפק מ~ום
 פ~~

 בש"ס
ובפו'

 דאי~
 אותה ~ומר תפלה בשומע כ"א נזכר לא ~דאפי' חילוק

 ~ל ~~~ילוא~~'כ
 ~ב~

 יעו"ש
~ 

~~~~~ 
 סי' שם

~"~ 
 והתחיל שטעה בש''ץ ונם~פק עלה

 לטורח לחוש דיש לא או ברכה אוחה ~ומר אם חולבשל
 והדבר ~ומרה דאינו יותר נראה הסברה ~מצד ומסיק~בור
 וכתב שם הש~ץ~ ו~ביאו י~ו''ש ישוב~ריך

 ~לדידי~
 הדבר

 פשו~
ב~~ר~

 ~וא ש"ץ של תפ~תו
 א~~

 ב~ש הת~ל ~כבר ~ו לת~לה

~א~~
 ~כה ~תה ~ל~~ר

 והיפ~~ יעו"~
 דאפי' כתב א' או'

 ל~תה ~ריך הואאם
 תפיל~

 כגו~
 הת~לל שלא

 בלח~
 ובא

 בחזרתלצאת
 תפל~

 אם ב~ ~עי' קכ~ד סי' כמ"ש ~בור
 גומר אינו חול בתפלתוהתחיל ט~~

 אות~
 ~ יעו"ש ברכה

~~
.~~ 

 בי~
 מהלכות א~ת ~ו וכו~ מוסף בשחרית

 בש~עבו ח~~ שמר~
 ~מ~~

 כתב בב''י שהרי בב~י
 הב~כה באמצע פוםק דבמ~~ף וסיעתוכהר~"ם דנקטינ~
 ו~ע~. והרא~ש ה~ב'ד כדעתסתם וה~

 ולעני~
 נקטינץ הלכה

כדברי
 מר~

 ~ב~ח וכ"פ להקל ברכות ד~פק בב"י
 כ"י. זוטא אלפסי בס~ ~~ל הרמ"ע וכ~פ הא"רדברי ~טי~ וכ~

 ב' או' א~א ע~. דקצ'ח הש~ץ וכ''פ ב'או' מחב~~
 ר"~

 ~~ או'
 האחרונים~סכימו וכ~

~ 

~~
 וי~~ ~~~

 כלבו. בר"ח. ו~ן וכו' פוסק דבמוסף
 שני. יו"ט ואפי' ~"מ~ ליו~ט.דה"ה וממיל~

 א' או' מאמ''ר ~' או~ א''ר שוין. ויו"ט שבת זה שבסי'דונים ב~ וכ~

ו~יי~
 ~ ח~י או' ל~מן

~~~
 ח~נן ~אתה ואפי~ ברכה. ~מצע אפי~ ~~~

כשה''~. דל~
 מ"א בה~ב~י~ רס~~ סי~~ כנה~~

 ~ סק~~

~~~
 והתחיל חול ש~וא סבור היה אם ~~~ ~~~'

 וכ~
 ואפי~

 או קדשת באתה קאיאי
 דמי~ר~ נראה אחד באת~

 סי' תה"ד בשם ב''י ברכה. או~ה ו~ומר חול בשלהתחיל
 המ~א מיהו הלבוש.וכ~כ י'~

 ס~~~
 סי' לעיל מ''ש דלפי כתב

 אם א~כ נ~סדת הברכה אין אחר לדבר כיוןדאפי~ ר'~
 אמ~

בערבי~
 ק~ת אתה אומר חול שהוא וסבור אתה ומ~חה

 בשחרית אלא חול בשל התחלה מקרי ~א אחדאתה ~~
 בלי~וטים~ הפר"ח וכ"פ יעו"ש. ר~ט סי' וכמ~ש כהו~ן שלא~'כ שדיב~

 ס~' ש~ע קיצור ב' או' כ~ח כלל ח"א ד' או~ ר'ז ~~ או'א'א
 השי~ו ד' או~ והתו"ש ה' או' דהא~ר ו~~ם י~~~ או'ע~ו

 ~דאפי' כהתה''ד ע הש דדעת וכתבו הנז' ~מ"אדברי ע~
 ~ומר חול שהוא וסבור אתה תיבת אמר אםומנחה בערבי~
 ספק דלענין ~' או~ ח"י סי' לעיל כתבנו כברברכה או~
 ברכו~

אזלינ~
 אלא הברכה אותה ל~מור א'צ ונזכר חול שהואסבור שהו~ א~פ~י ל~וד אתה תיבת א~ר אם ומנחה בערביתוע~כ יעו~~~ ~רוב כנ~ד ואפי~ ז~ל מרן כנ~ד א~י' לקולא

 א~י' חונן אתה אמר אם אבל אחד אתה או קדשתאתה מ~יי~
ב~רבית

 ו~ח~
 חו~ר ואח~כ הברכה אותה לגמור צריך

 ~ אחד את~ או ק~תאתה לו~
~~~

 אמ~~ תיכף רק הב~כה ~מר ולא חונן אתה שא~ר ~~~
 שבת ברכת ו~~גמר שבת של אמצעותב~~ה

 הואשהדין נ~~~
 שכשאמ~

 יחזור לא הברכה יג~~ור חונן אתה
 רצה קודם חונן אתהברכת לומ~

 כיו~
 אמר שכבר

 ברכ~
 של

 ~' או' מחב'ר חול. של אמצעיות ברכות במקוםשת~ו שב~
~ 

~~~
~~ 

 ו~ת~ל שבת בתפלת שנ~~ך
 ו~יי~ ~ונ~ באת~

 נ~כ~ וא~ ה~ני~בבר~
 שהוא

 ~י~ ד~~ ונת~ שב~

 ~~~'~~~י ~~~~ יו~~~~~
~~~~ 

~'~~

~~~~ 
~~~ 

~~~~ 
~~~ 

 י~~.

~~ות



~

~~' ו~~~ו~ י~~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~~י
~'~'~~~~~ 

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

~~~~~ 

~ ~~~ 

~ ~ ~
~ ~ ~~ ~ ~  

~~~ 
~ ~  

~ ~ ~ ~

~~~~  ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

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

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

~ ~ ~
~ ~ ~ ~  

~"~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 הגה ~~~.

 במו~
 אמר לא אפי~

 ר~
חובותי~ו לפ~י~ ו~~~

 ~תמ~
 יום

 מוס~ וב~רב~
 הרא~ש בשם ~ב''י י~.

 פר~
 מי

 שמתו~
~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ 

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

 קכ"ו סי~ עי' בשחרית ~בת של ששכח וש'צ ~~~~
~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~
~~~~~ 

~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ י~'~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~  

 ה~~ט כתב גשמים. ושאל החמה~~ות
 ח~

 עד דיח~ור צ'א ~י'
 ברכת~יאמר

 כ~ק~~ הש~י~
 ואח"כ

 הו~

 אבל יעו"ש. שבת לשל

~ח"~
 ~ם כתב ~' או~ כ'~ח כלל

 ~ד~י~
 הש~ים ברכת סיים לא

~יו~
 ~ שהתחיל

 כת~~ה לומר צ~יך ב~
 וחוז~

 אם אבל שבת לשל
כב~

 בשל מתחיל אלא הברכה לתחלת לח~ור א"צ הברכה ~יים
~ב~

 ~לא
 ~ יע~ש ~''ך או~ קי~ז סי~ לעיל וכ~כ יעו"ש~ כהל~~~

~~~~~ 
 החמה בימות אם

~~ 
 בשבת חול של והת~לל

 הש~ים~ ובברכת גשםוה~כיר
 ה~~~

 ולאחר גשם ג'כ
 עכשיו לה~כיר וא'צ לראש ח~ר שבת שהוא נ~כר הברכה~~ים

 ח~א שהתפלל. חול שלהב~כות
 שם~

~~~
 שטעה ~~

 והתפ~
 ברכת ~באמצע יו~~ט בתפ~ת שבת של

 נ~כר~בת
 יפסו~

 תפלת ויאמר
 יו~~

 ג~ ~פסיד ולא

 תפלת במקום בשבת אם וכן~~אשו~ו~
 ש~~

 יו'ט תפלת שהוא וכו'~~רת~ו א~ לומר ~תחיל
 ואומ~ פוס~

 תפלת
 ~~ב~

 ולא
 או~~ד~ מח~ר רא~ו~ות. ~~הפסיד

~ 
~ו~~

 בתפלת הוא אם ואפי~ ~~.
 שחרי~

 אינו ומ"מ וכו'
 אלא אחד אתה ולא ~דשת א~ה לאגומר

~ יש~~אמ~  
 משה ישמח הקב"ה אתה קאמר ~~יר

~ת~~
 מ'ו. או' ל"ח חל~ו.

 מזה משמע ב~ או' בהגב"י שכ~~~~
 גומר קדשת ~אתה בשחרית התחיל~ם

 וכ~
 כשהתחיל ב~רבית

 ולהת~יל להפסיק ~ צריך אלא~ ~הירא ולא גו~ר. משהי~מח
בר~

 חוזר אי~ו אלא ~אמר לא ו' ובסעי' הראויה
 והיי~

 אם
כבר

 ~מ~
 ~מר שלא כל אבל הברכה

 מפסי~
 א'א ו~ או~ א"ר

~~~~ ~  ~~~~~ ~~~~~ 
וה"ה ~~~'~ ~~~~~~~.~

 ביו~~
 כנה'ג ק~ך. ~י~ דעים תמים ש~י.

 ה~~ו~ים ~'כ ס~~ד~ מ~אבהגב'י.
~ 

 ~~~י~
 היה אם דה~ה ו~ר~ה ו~~ שבת של הזכיר ואם
 יו~ט ולה~כ'ר שבת של ל~ת~לל צריך דהיה וחו'ה~בת~

~ה
 וו~~

 והוא
 התפ~

 באמצע שבת ו~כיר יו'ט של
 ~מי ו~~ה שבת~ ש~כיר כ'ון דיצא~ בשבת יו~ט כשחלכ~~~ללין כדר~

~חל
 ~יו~ט של להתפלל ~~יך דהי~ בשב~ יו~

 ולה~כי~
 שבת

~אמצ~
 ~ ויבא ביעלה בעבודה יו~ט וה~כיר ~בת של ה~פלל והוא
 בחו~ה שחל בש~ת שמתפלליןכדרך

 די~
 ספ~ ~~~~~~~

 לו
~ 

י~א סי~ בכלבו ~ין לא או שבת ה~~~ר
 שנס~פ~

 וכתב ~ה
 דאפ~~

 ויו"ט דבש~ת
 ב~כה שהיא לפי ~פקך אי~

 וכ~כ יעו~ש בפ.~
~~י ~~~ הר~~

 ~~ו~
 ו~ט ~בת דב~~ות פ~ק

 חומר~
 גורם יום של

 באו~ה א~פשיהדרמ~
~~ 

 ו~דכר
 לפי~

 אם
 ~~תפ~

 אם

~~פ~
~~ 

 ש~~
 או

 ~~יאו ה~ק. ~ל חו~ר אי~~ ~ו~ ~
 ~~ או~ ~בי~מ ה~ ~ו~~~ר

 וכ~~~וכ~
 ~~~~ל ו~פ ~~ר~

 ע~~ ~~~~ין~~~
 ל~מ~

 ~~ ~~ ~כ.ב ~י~
~~ 

 ובדברי~ו

 בס"ד~ם
~ 

~~
 שהתפלל אפי~ ר.ל וכו~ אמר לא אפי~ ובמוסף הגה.
 וכו~ לפ~יך ו~עשה שאמר מו~ט ~ר בה וחידשי~ח
 ~ י~ו~ש רפ"ו ובסי' זה ~~י~ ב.י כ"כיצא.

~~~~~ 
 ~ראה ~כאורה וכו' אמר לא א~י' ובמוסףהגה.
 א. בסעי. להי"אגם

 דבתפיל~
 ~וס~ ~ס~

 אפי~
ב~מצ~

 ו~~~ וא~~ מוסף של הזכיר אם ~~ל אפ~ה ברכה

ל~~~
 ובלבו~ י~א~ וכו~

 ~ל~יל דלי~א כתב
 ה~~

 לא
 י~

 ו~ו
 ~ ~~ או~ א"ר ד~ או~ ה~ה~ש וכ~כ ד~ או' עו"ש~כון~
~~~~~ 

 הגה.
 ו~וס~

 ו~' אמר לא אפי~
~ הזכי~ ו~ ט~ 

 ~ל
 מוס~

 ב~בודה יאמ~ א~י היום בקדושת

כשי~
ובק~~ן ~יו~ בת~ידי לפ~יך ו~עשה יאמר העבודה א~ והשב
 מוס~

 דל~~חלה אע"ג ב~ע ברכה ל~בוע שא~צ דכיון

~רו~
 ~הזכיר

 ב~ד~~
 מ.מ היום

 ברכה ~יי~ בדיעב~
 א"~

לח~~
 ר~ליו ש~~ר קודם ~~כר אם אבל בעבודה~ יזכיר אלא

 ו~עש~ י~~ רצה שמתחיל~ודם ~~~~ וח~ במקו~ו~ מו~פין ויזכיר היום ל~דושת ~ח~ורצריך
 ~~בן לפניך

 מוס~
 כדין

 ~ודם לחזור שחייבדברים וכ~
 ח''א אומרה. בברכה שה~חי~

~~ 

~~
 ואם וכו~ שבת של ה~כיר ולא ~. ~~~~~

 בשל ה~כי~ ~
 שהתפלל אחר ו~ז~ר שבת שלשחרית

 מוס~
 אי~ו

 ~ ר~ח ששכח יחיד לע~ין כן שכתבו ~כ.ו ~סי' ו~~אוהכ~ה"ג הרמ~ כ~~ ~הו וכ~ב ד~ או' הבי~מ וה~יאו ט~ או~ תו~שחו~ר.

בשחר~
 אחר ו~~כר

 מוס~
 החיד~א שם מ''ש ל~י אך

 ועיין יעו"ש~ לכאן ה"ה שתים מ~חה דיתפלל הרש~אתשו' ב~~
 ~.ו או~ ~~ח לסי'בדברינו

 ודו~
~ 

~~
~~~ 

 ~מר שרגיל ומי~י וכו~ ר~יו עקר לאואם
 לעיל ו~ין ס~"ו. מ"א תפלת~. אחר~ח~ו~ים

סי~
 םי. ולקמן מ' או' לשם ובדברי~ו ה' סעי' קי"~

 תכ~
 ~עי'

 בקשה. שהיא א~פ"י בשבת ~צור אלהי להתפלל ומותרא'

~~~
 ל~ ו~~ ~~~

 וא~י~ וכו' רגליו ע~ר
 ~~כ~

 מודים קודם
 יעל~ שיאמ~ מה~ילא

 וי~כיר ויבא
 ~דוש~

 היום
 שה~כיר בדיעבד ~מ"מ היום ל~דושת~ ~~כה א"צדלכתחלה
חדושת

 היו~
 ב~בת ~ם הדין דמן כיון יצא בעבודה

 ויו~~
 ראו~

 ו~כן רב~ן אטרחוהו דלא אלא~ח
 ח"א יצא~ ~ב~יעב~

 כל~

~ו~
 אבל וכו~ שבת ~ת~ת הטועה ~~ ~~~~

 המחלי~
 ומש~ה

 ~ יו.ד או~ ~ר ל~ד. סי~ש~ל ~חש~ ישכ~ו גדר ופורץ קורא א~י ע~יו~כתח~ה

~~~
~~~ 

 שבת בתפ~ת הטועה
 והחלי~

 ב~כה שעי~ר לפי וכו~

רביעי~
 וי"א במ~וח~י~ו. ~א ~צה היא

 ס~~
 במוס~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

'~~~~~ 

~~~~ 
~ ~ ~ ~~ ~

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

~ ~ ~  
~~~~~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~~~~ ~~י~ 

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

 עצמו על ל~חמיר רוצה ~י~י~ אם מיהו ~גה ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~.~ .~~ ~~~~
י~ול

 לשאר ולא ~~ילות כש~ר למו~ף דרך שאין כן לומרא~נ
 ט'~~ שה~ל~ בשם ב''י כ~וסף.תפילות

 ס~~ד
~ 

~~~
 ואם ~ו~ר. אינו ~~~

 ב~מ~~ נ~~
 ברכה

 פו~
 ומת~~ל

~'~~~

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

 ב~א אבל בשבת ~ח לצלויי בעיהוא
 ל~

 ~עמא~ ~אי ~~ך

 ~עי~ו~י~
 ~~ב או'

~ 

~~
~~~ 

וי~א~
 ~מ~ו ~בים וכו' מוסף של החליף שא~

 דיו ~ביא בב~י ש~רי הללו מרן דבריע~
 כתוב ושם שה"לבשם ~~

 שחרית ערבית החליף דא~
 ומנח~

 כן לומר א~~נ מו~ף בתפלת אבל ולהת~לללח~ור שא'צ
 י~ו~~

 וא~צ
 ~אם~מע

 ~חלי~
 פלוגתא ליכא באחרת מוסף

 ולכ~~
 דין כתב למהו~כ חו~ר

 ז~
 שהאריך ~~ או~ במחב~ר עיין ומיהו בב~י. בזה~~וגתא ~ביא שלא מא~ר י'א בשם בש~'ע

 לו~~רוהוכיח בז~
 הו~ שהרמ~~~

 במקום ד~ם וס~ל השה~ל על ~פליג

מוס~
 לא וכ~וצא~ש~רית מו~ף של ה~~לל אם אבל יצא וכיוצא שחרית ~~התפלל

 ומשי~ י~~
 ~הכ~

 נק~ינ~
 ~ף ~ הש"ץו~ביאו יעו~ש. הש''ע כסתם

~ 
 ~יכוין הוא ו~ישר ~נכו~~ מ"משחרית התפלל ~ו~ף במקום דא~ וכתב ~"א

 ~~ ~~ ע~
 בח~רת

 לחזור דצריך דס"ל ~חולקים משברת י~ח ל~את כ~י במלה~לה ~~מיד~
 וכתב הנ~'חיד"א ~רב דברי על חלק נ~ד סי~ חא''ח חק~ל הרב אמנםיעו~ש.

 ול~ת~לל לחזור וצריך יצא לא לדינא דה~יק~
 מו~ף בתפלת ~~כיר שלא דכל ס~ל הפו' דרוב ~משום~וסף
 לפניך נעשה אפי' א~ר שלא דהיינו בקיצור אפי' מוסף~סו~י
~

 י"ח יצא לא מוסף ו~רבן יום תמידי חוב~תינו ~רבנות
וא~כ מו~~

 כי~~
 ~פו' דלרוב

 ל~
 לחזור וצריך נק~ינן ~כי יצא

 ולהתפ~
 להביא והאריך~~ף

 כ~
 ~דעתו מוכרח אי~ו בשתם דיצאהאומרים~ ס' מרן ושמ~ש כן דס~'ל ה~אשונים

 כ~
 יצא דלא לדינא ~ עי~ר וכ''נ וכתב ב' או' מו~ף בדיני~י~מ והב~ד יעו~~.

 טוב בצבור מת~לל ~ם ומיהו מוםף ול~תפלל לחזורוצריך
 עם במלה מלה~כוין

 הש~~
 וכ"פ עכ~ד~ולהתפלל לח~ור יצ~רך ולא ויוצא בח~רה

 הר"~
 ד' או~ כ~ח כלל ח~א י~א. או'

 כ"ב או' ע~~ו סי' ש~עקיצור
~ 

~~~~~ 
 כתב מוסף התפלל שחרית במקים

 טוב ודאידלכתחל~ ~ש~~ ~
 ~יכוי~

 לח~רת
~~~ 

 לצאת
 דצ'ל הש'ע ~הביא י'א סברת ו~יא ה~ה~ל דעת ש~רי~רית של ולהת~לל לחזור צריך בהכי דא"א היכא מיהו פקפוקכל מי~

ולהתפלל
 וכ~~

 המ~א
 וכ~ ~ק'ט~

 דעת שהוא וכ~נ ~'ל ~רמ~ע ד~ת

ה~~
 ~י~ בתשו' הרשב~ץ בן

~'~~ 

 ~~יצור שם. הר~ז וכ~'פ יעו~ש.
 בהגה א~ ס~י~ רפ'ו ~י' ל~מן ו~~ין ש~~ש'ע

 ודו~
~ 

~~~
 ש~~~~ ~~

 מוסף
 ע~

 הצבור
 ואח~

 תפלת או שהת~לל~ בתפלתו אמר שחרית תפלתאם נסת~ק שהתפלל

~ו~~
 אמירתו ~ית~

 י~~ו~ ~
 בתו~ת ~אפי' מו~ף. ~תפלל

~~דב~
 דעת על תפלתו ד~תח ~יוןועוד ~דב~~ בתורת באה אי~~ מוסף דתפלת כיון יחזיר לא

 מו~
 מו~~ התפ~ל מסתמא

 ' שם בי''ם ט~ י שי' אומץ יוסף יו~ד. שי' ~ת~אל תו~תשו''ת

 ג'או'
~ 

~~~~~~ 

 אינו התפ~ל לא או מושף הת~לל
 חוז~

 ומתפלל
 ועוד בנדבה בא מי~ף דאין נדבה בתורתאפי

 נ~ב~ מתפלל'ןדאין
 ~ ט או~ שם בי'מ ו~ או~ מחב~ר ו~ו'~. בש~ת

~~~
 וכ~' יו~ט משום ו~לו לומר חוזרין ~. ~~~'

 וכב~
 כת~נו

 ב~~ד טעם יש ~~'ל האר~י ד~רי דלפי ג' או~ל~יל
 וי~ו אמירתלג~פ

 יעו'~
 ~~ם בלתי וא''כ

 ז~
 צריך ג''כ

 ~לאו~רו

~~~
~~~ 

 חוזרי~
 אשר ~פ א~ר ובמ~~ש וכו' ויכלו לומר

 בפ~ כמובויכ~ו
 פר~

 פ ג שהחומר ~הורות אדמה
 עולם עולמות ג' נ~ד ג''פ על ~'א ~מור ובצרור מ~~פר.ויכלו

 ואמצ~~ליו~
 דף ורי''ו כולם. ברא שה~ב''ה לו~ר ותחתון

 חיזוק ~ישלפי ק~~
 בג"~

 אומרו
 ~תפל~ ג~~

 וב~ד~ש. תפלה ואחר

~~~
 משום ומעומד. רם ~~ול אותו ואומרים ~~.

עדות ש~ו~
 להקב~~~

 על
 ~ע~~

 וכתיב בראשית
 ~~בועות ודרשי~ן האנ~יםב' ו~מד~

 ל'~
 העדיס אלו

 שצריכי~
 ל~עיד

 טור. ביחד~ אותו ויאמרו שיע~~דו צריך ולכן ומעומדביחד
 חוזר אין ה~ת~לל דיחיד נראהוע"כ

 לומ~
 עדות דאין ויכלו

 ועדהלי~יד
 ~למ~

 ב~~~~
 ל~ע~ד

 להקב~~
 דהיינו

 ~ר~
 ואם

 לא לאו~~רה י~ידי~צ~
 יתכיי~

 בתור~. כ~ורא אלא עדות ל~ם
 י''ד או' ה~''ר א~ל ~ק~'ה.~~ז

 כת~
 לאומרה צדיך היחיד דגם

 וכ''כיעו~ש.
 התו~~

 יו"ד. או'
 וכ~~

 ז"ל ~אר~י דברי לפי
 ~י~יד ד~ם ג' א~~ ל~יל ~מ~ש ויכלו ג~פ לאמירת בסודטעם שנת~

צרי~
 לאומרו
~ 

 ~~~~~~~ו~
 אם

 ~רי~
 כתב שם הא"ר ~~עומד לאומרו ~חיד

דאי~
 וכ~כ ~~עו~~ד. לאומרו ~יחיד על ~יוב

 שם התו''ש ~דברי אבל ה~ או~המ~~~ז
 נרא~

 צריך ~יחיד דגם
 או' ב~'א ~ר~ז וכ~כ מעו~ד.לאומרו

 ב~
 אין ש~רי לע~וד א~~צהיח'ד הט~'~ מ~ש לפי וז'~ל

~ 
 אין אבל ע~ות לשם להתכוין

כ~
 דעת

 המ~~~
 ~שי'

 תכ~~~
 ~המ~א

 כא~
 רע'א סי' וה~''ע

 ~~~ידו שלא א~ח בשם שם ~ בב~~י ו~"מ לעמודש~צריכו~ו
 שאין אע~~י דוקא לעמוד להקפיד ~יה ש~~ראוי משמעוכו~ כ~~

 ז' או~ ה~ת~~ד וכ''כ עכ~~ד. על~~א נהוג והכי שלימה ~השם

וכתב
 ש~

 ו~לא עדות ל~ם אותו יא~~רו הנשים דגם
 ~ יעו"ש ג'או' כ~בי"~~

~~~~~~ 
 לומ~

 אמרו לא בערבית אבל ה~ו' כ~~~ש תיבות לע"ב להש~םכדי לי~ אמרינן ב~ידוש ~ד~קא פו' ושאר ~טור~ב~י נרא~ כן בקידוש כמו בערבית ויכלו הששי יום
 יתחיל אלא מעו~םאדס

 ויאמ~
 הש~~י~ ויכלו ב~~~ידה כמו

 וכו'
 טו~ב או' כ"ח ס~' ה~יים כףע~א~ קצ~~ בדף שם המגיה ה~ב הסכים וכן ע''ד. ד~צ~'ו ~"ץבלבד.

~ 

~~~
 ש'ץ ואומר ~'~ ~~~~

 ברכ~
 משום נתקנה וכו' אחת

 בשדות היו של~ם כנס~ות שבתי מזיקין~כנת
ות~נו

 אות~
 שי~יי~~ו~ לב~כ~נ לבא ~מאחרין א~ם בני ב~ביל

תפלתם

~~~~
~'~ 

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

~~~ ~~~~ 

 ~ו~ ~ ~~~~~ו~~

~~~~~~~ ~~~ ~ 



~ ~ ~~ ~ ~  

 ~ ~ ~~ י~~~~י~ ו~~~

~~~'~ 
 ~~~~ו~

 ~~~~~~ ~י~'~~
 ~~~~י~ ~ו~~~
~~~~ ~ ~~~~~ 

 ~ ~~'~י~~~~~

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

~~~~  בלא לאומ~היכול
 פתיח~

 ~לא
 ~ לא~ר~ הצבו~ נוהג~ן וכן ח~ימ~

 בלא ש~צ
 וכ~ ~א~ו~רה~~ ו~תימ~ ~תיח~

בו~
~ ~ ~'~~~ 

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

 אל ~פי~
קו~ה על~ו~

 וכו'~
 ~~~~~~~~~~~ ~~"~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~"~ ~ ~

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

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

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

~~~ 
~~~ ~ 

ת~לתם
 בעו~

 ב~ת כ~איתא מאריך שהש'ץ
 כ"~

 ~ור. ע"ב.
~"~

 הם ר~"ל ~ברי שכל י~וע אבל פשט. טעם ו~הו סק~~.
 אותם מלבישים כן שאעפ"י אלא עמו~ים ~ו~ות בהם וישה~וד ע~~

 נתן ע~ב ע' ~ף הכוו~ בשער ~"ל והרב כי~וע. פשטב~רך
טעם

 בםו~
 ~ יעו"ש העמי~ה ח~רת כמו והיא ~' מעין לברכת

 שבע. מעין ~~~~~~
 ב~ברו אבות מ~ן כי~~

 נג~
 מגן

 במחמרו מתים מחיהאברהם.
 נג~

 המתים. מחיה
האל

 הק~ו~
 כמוהו שאין

 נ~
 וכו' לעמו המניח ~וש הק האל

נג~
 ביראה נעבוד לפניו במנוחתינו~ נא ~צה

 כנג~
 שהוא רצה

 לשמו ונודהעבודה.
 כנג~

 השלום ~ לא~ון מו~ים.
 כנג~

 שים
 היא שהרי אותה כשאו~י~ לעמו~ צריכין ומה"ט ר~"א.שלום.
במקום

 שב~
 ט"ו. או' א~~ר אמן. לעולם ה~ ~ברוך דומיא

מש'~
 ~' או~

~ 

~~
 היחי~ ואין ~~.

 אבי בשם הטור כ''כ אותה~ אומר
 י"ט בסי' וםמ~ג ~שבת בפ"ב ה~ר~כי וכ"כהע~רי.

 שיחי~ ר"יבשם
 כהגמ~ר ו~לא לבטלה ברכה עושה האומרה

 ~בין הגאונים בשם שםשכתב
 יח'~

 ~ ב"י מגן. ברכת צ'ל ש''ץ בין

~~~~~ 
 היחי~ א~ מיהו הגה.

 ונראה וכו' להחמיר רוצה
 ממ''ש קצת י''ח לצאת כדי כן לעשות ונכוןדטוב

הגמ'~
 ב~י. ~מ~~ש ~' מעין ל צ ש"ץ בין יחי~ ~בין ~ס~ל הגאונים בשם

 ~קצ"~ בש~ץ המגיההרב
 הטעם כתב ע~ב שם והש~~ץ ע"א.

 מכשול לי~י יבואו ולא ~עתם להסיח שלא כ~י כך נהגו~אולי

ל~ב~
 ~בר
~ 

~~~~~ 
 אבות ~גן מתחיל אלא וכו פתיחה בלא בהגה.
ב~ברו

 ע~
 ג~ או' ~~~מ בראשית~ למעשה ~כר

 ~ י"~ או~ א"ר י'א. ס"קמ~א

~~~~~ 
 הש"ץ אמרה לא ואפי' וכו' פתיחה בלא ב~~ה.
 נ בהכ שם שאין ב~רך שהוא כגון ~רכהלאותה

 אומרה יחיד איןאפ~ה
 בפת~~

 ~~ או~ עו"ש וחתימה.
באו' ועיי~

 ~ שאח''~

~~~~~ 
 ולבוש מרמ~א קצת ומשמע וכו' פתיחה בלא בהגה.
 ~יחי~ הש"ץ עםשכתב

 אינו בצבור שלא המתפלל
 שם א~'ר הוא. חיובא לאו ומ~~מ ~א~רו משמע ומעו"ש כללאומר

~ 
~~~

 משום וטעמא וכו' בשבת להיות שחל יו~ט ~. ~~~'
 הוא ורבנן ל~ימריה בעי לא בשבת ~אפי~~ב~ין~הוא

 תקון לא תקון ~לא ו~אי תקון דתקון מאי סכנה משוםדתיקון
טור.

 ט"~
 לה ~יש ל~ח ~ו' לעיל מ"ש לפי וגם סק"~.

 לפי גם וע"כ שייך לא יו"ט לגבי אבל שבת לגבי ה~'דבסוד ט~
 שייך לא דברים שלסודם

 ב~ לה~כי~
 יו"ט של

~ 

~~~
 בשבת להיות שחל יו"ט ~~.

 ובעני~ וכ~
 א' יו~ט ליל

 ~ות שחל פ~חשל
 בסי' ל~~ן יתבא~ ~~ב~

 יכב~ץ אל בית ח~~י ומנהגבס~ד תפ~~~
 ש~עי~

 ירושת'~ו קודשינו

 ~''ל האר"י ~ב~י ע"פההולכים
 נוהגי~

 בליל גם לאומרה
 ~~ל הרש"ש ~עת שכ~ה משום בשבת להיות ~חל ~סח שלא' יו~~

 ~ יעו"ש ע~ב כ"ה ~ף נה"שבס'
~~~

 וכו~ חתנים בבית ~~ מעין ברכה אומרים אין ~~~. ~~~'

וה"~
 בא אם אבל החתן בב'ת כשמתפללים

 שייכים שאינם אח~ים א~ם בני שבאים כיון לבהכ~נהחתן
 ב~~ר ~היינו בבהכ"נ החתונה היתה אם ואפי' אותה.י~ל לחתונ~

 בח~ר בביתם ס"ת להם שיש המקומות באותן לבהכ"נהסמוך

אח~
 א~ם בני ~יש כיון אפ"ה ישינים הם אחר ובח~ר

 ~~ או' רו~ח ברור. והוא ~' מעין ברכהצ"ל אחרי~
~ 

~~~
 שמתקבצים מקום בבה~מ אבל וכו' ח~ים בבית ~~.

 התלמי~יםשם
 אומ~י~

 אותה.
 ~~ב~~

 ח"י. סי~ ח~א
 י''ג ~~ק מ''א בהגב~י.כנה"ג

~ 

~~~
 לאומרה שנוהגין ובמקום וכו' חתנים בבית ~~~

 ם~ק מ"א שם. כנה''ג בי~ם.למחות אי~
 ~ י~'~

~~
 הצבור מן שפירשו ~שרה וכן וכו' חתנים בבית ~~.

 בס~ת קבוע בהכ"נ שאי~ו במקוםוהתפללו
 ~כ א' או~ המט'י וכ"כ ט' או' בהגב"י ש~נה~ג אותה.אומ~ים אי~

 אות~ אומרין אין קבוע בבהכ'נ מתפלליןשאין
 ו~לא

 העיר מן הבורחים וכןיעו''ש. סק"~ כהט''~
 מדב~ לכפרי~

 ומתפללים באופל
 אות~. אומרים איןבכפר

 ב'~
 אמנם ~' או' ב~כ~י תקל"~~ סי~

כ~~
 ~ברי ~כל ג' או~ לעיל כתבנו כבר אבל הפשט לפי הוא
 ע'פ מסו~רים הם שבגמ'ר~"ל

 הסו~
 בשער ~"ל האר~~י וגם

 טעם נתןהכוו~
 בםו~

 אחר לאומרה ושצריך ~' מעין לברכה
 תפלת אחר ח~רה שאומרים כמו ש~ת של ~ ערביתתפלת

 וא"כ יעו'שומנחה שחרי~
 ל~"~

 יש לא
 חילו~

 ובין חת~ים בית בין
 קבוע בהכ"נ שאינו בית ובין אבליםבית

 וא~
 אלא ס''ת בו

 בכל בי~ד מתפללין עשרהשיש כ~
 מקו~

 לומר צריך שיהיה
 ~לפי ע"א ~ק~~ג טובייאנה ל~הר~א חס~ל בסי~ורוכ~~כ אות~
 מלאומרה למנוע אין ~בריםשל ~ו~~

 בכ~~
 וכ''כ יעו~ש. ש~פללין

 כתבנו וכבר יו'~. או' וארא פ' א"ח בן ע"ב. ~קצ"חהש~ץ
 בסו~ טע~ שנותן ~''ל הא~"י ~ברי ~ ~כנגדפעמים כמ~

 לא
 חיישינ~

לספ~
 ברכות
~ 
~ 

~~~

 שכתב השלחן מספר לאפוקי וכו' בשבת אף י~~ ~~~'
שבשבת

 ~ בב~י כמ"ש אותה אומרים אין יו"ט שאח~

~ן~
 נ~ח סי' ם"ח בשם ה~ור 'כ כ וכו' לדבר אין י~. ~~~~

ש~סי~
 ופניו במותו אחר לחסיד ~א~ א~ד

א"ל מוריקו~
 מדב~ שהייתי מ~ני א''ל מוריקית פנ~ך למ~

 בויכלו
 ש. יעו וביתג~ל ~' מעין ובברכת אותו אומרים היושהצבור בשע~
 עלבכ~בו ו~ת~

 ~~ מ~~~
 שאם

 נאמ~
 ק~ל ~' מעין ברכה על כך

 ק~וע~. שהיאלת~לה
 דקצ"~ ש"~

 ע~ב
~ 

~ן~
 בה לצאת מכוין א~ פי~ וכו' מש~'ץ ושמע ~~~ ~~~'

~פ~ת משו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ו~ו
~~~~ 

~~~ ~ 

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

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

~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~ ~~~~ו~

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

 סי' ~ו~ל
 ~~ ~~~~~~~ רע~ג~

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

~~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~~~ ~"~ ~~~~~~~ ~"~~ ~~~ 
 ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~י

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

~~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~~~ ~ 
 הכנסת בבית שמקדשין בשעה לעמוד ונהגו הגה

~ 

 ד~ין דק~'ל ואע~ג שבת.~פלת
 ~ש"~

 היינו בקי ~הוא מי מוציא
~בשאר

 תפילו~
 אבל

 תפל~
 עי~ש הקלו~ ~שות ~~היא ~בית

 י~אאו'
~ 

~ן~
 ושמע ~~~

 מש~~
 ~"א ל"ח. הש"~. עם לאומרה וטוב וכו'

 הא"ר אבל ח"י או~~ ר'ז ט"ו או' תו''ש ט~ו~ס"ק

~~
 כתב ח~י

 בש~
 עם אומר אם דדוקא והתניא השה'ל

 אי~ו עמו אומר אי~ו אם אבל י~ח יוצא דעתו ומכוין במ~ה~לה ה~~~
 ולא לצאת לחוד כיון אם דבדיעבד נ~אה ומ"מ~עו~ש יוצ~

 אמ~
 ה~''ץ עם

 מלה שכיון והוא~יצא.
 במ~

 ועד מתחלה
 סו~

 הש"ץ וגם
 ~ להוציאוכיון

~~~
 אמ~ה כבר ואם וכו' מש"ץ ושמע ~~.

 הש~~
 הוא צריך

 אמ~ה ואם לאו~רה אסור ~יחיד ברכות ~'להתפלל
 שם. ר''ז שם תו~ש שם. מ~א ל''ח. ז~ להתפלל וא"צ יצא~יחיד
 לא ביחיד אמרה אם בדיעבד דאפי' כתב שם הא~ר~יהי
 דינא ולענין יע~~ש.~~א

 נרא~
 סב'ל דק~ל משוה בדיעבד דיצא

~ 
ו~~

 ושמע ~~.
 מש~~

 ת~נת אין בשבת יו''ט וכשחל וכו'
 אין שהרי ז' במעיןכלל

 הש~~
 א~ר יו"ט. של מזכיר

ש~
 ושכח וחו~ה שבת היה אם וכן י"ד.~ או' כ~ח כלל ~"א

 יו"ט פה מזכיר שאין כיון ז' מעין בברכת יוצא אינו ויבא~עלה לומ~
 ~התפלל לחזורוצריך

~ 

 ~~~~ן~
 לבד יו~ט ~פלת והתפלל ו~כח ויו"ט שבת ליל היה
 ו~מע שבת הזכירו~א

 ברכ~
 ז' מעין

 מ~ש~~
 כולה

 מחב'ר ד~צא.~ראה
 א~

 כתב המאמ"ר אבל ט'.
 דאי~

 יוצא
 מעין ברכת~שמיעת

 מהש"~ ~
 וצריך

 לחזו~
 הסכים וכן ו~התפלל.

 המגיה~רב
 בש''~

 יו~ד או' הבי"מ והב~ד ע~ד. דש"ו
 המח~"ר כס' דיצא לדינאדהעיקר וכת~

~ 

~ן~
. ~  שלום עושה יאמר ואח~כ יצא. סוף ועד מראש 

 שם ח~א פסיעות~ ג~ו~ו~ע
~ 

~~
 נוהגין ~'~ ~~~'

 לק~
 נוהג היה~ ז"ל מהרי~ל וכו~

 שבב~כ~~נ והבדלה קדוש יין לתת הזאת המציהק~ת
 רצ'ה סי~ ועיין ב~ג~~ט. ש~נה"ג ז''ל. מ~רי''לדרשוח

 לקטן להאכיל דא~ור ואע~~ג לקטן. ~טעימו אלא~~. ~
 היינו שמ~~ג סי~ כמ"ש בידיםאיסור

 בדב~
 בו שיש

 מ~'ש ול~י מהר''ם. בשם הג~מ ~שה. אלא אינו קידוש אבללאו
 לא דרבנן איסור דאפי~ שמ"גבסי~

 לי~ ס~ינ~
 אפ"ל ב~דים

 מותר גדול דאפי'די"א כ'ו~
 לשת~

 דלא א~~ג זה בקידוש ~יוצא
ק"ל

 מ''~~ ה~
 ב''י. שרי~ בע"א דא"א כיון א"נ שרי. לקטנים

~ב~~
 ביה לית לחינוך הגיע בלא אבל לחי~וך בהגיע דה'ד כתב
 ברכ~ הוי כזהלקטן~~ דאי הרשב"א ב~ם כתב פ"ב סי' ה~"ן בתשו' מיהואיסורא~

 לחנכו הגיע לא דהא לבטלה
 יעו~~. ס~"א מ"א ו~ב~~ד לח.נ~ך~ ש~גיע לקטן ליתןצריך בברכ~

 ליתנו ד~.ן וה.ה א' או' ~~ש ~~ או'~~ר
 וח~~ לשו~~

 דלאו

 א~ או' א~א נינהו. חינוךבני
 וי~

 להעמיד
 הקט~

 לחינוך שהגיע
 ~מ~דשאצל

 ול~מ~
 ידי~ לצאת המקדש לברכת שיכוין לו

 סעודה. במקום ~י~ש שיהיה כדי רביעית שיעור אח"כולשתות ~ידו~

 ב~~ד לשם ובדברינו ה' סעי' ~ע"ג סי'ו~יי~
~ 

~~
 המקדש. יטעום ~טן אין ואם לקטן. מטעימו אלא ~~.

 בשם כתב שם ומ~א ומי"ט. מהר~שדרשות
 שישת~ עדיף דודאי דוקא לאו ואולי לשתות. לגדולדנותנים הג"~

 א''~בעצמו~
 שם
~ 

~~~~~~ 
 ~יעור ישתה גדול דכש~ותה ה~~א שם

 וכ~כ ה~ ס~י~ רע.ג ~י' כמ~ש סעודה במקום~וב שיה~
 דהא זה בקידוש בביתו לצאת בדעתו יהיה והמקדשהב.ח.

 ~י' וכמ"ש ביתו בני להוציא שנית לקדש יכול ואפ~~ה בזהשיוצא י~~
 ג' או' ר"ז שם. ~תו~ש והביאו עכ"ד. ד' סעי"רע~ג

~ 

~~
 אל~ ~~~

 ל~טעימו שלא ~נו~~ים לקטן. מטעימו
 כמנהגם להניחם הדבר טוב ~ ושותהו לביתומוליכו אל~

 ל~ם שיש ישנוהוולא
 ע~

 בדבר יש אם וכ"ש שיס~וכו מה
מחלוקת. חש~

 תשב.~
 ד' או' מ~ב י"א ל~ב~ סי' ח~ד.

~ 

ו~
 לקטן. מטע~ו אלא ~~~

 בטו~ עיי~
 אם ~נין וב.י

 יעו~. עיניו על שבת ליל קידוש של הייןלהע~יר מות~
 מפרשים י~ ~~~ים אלו פ' במ~דכי וכ"כ עיניו לתוך ממנושנותן ש~רפו~~ נטוראי ר' בשם שכתבו ע"ב ~' ~סחים תו'ועיין
ליתן

 ע"~
 פי~ רש~י מיהו י~ו"ש. ~ניהם ידי לצאת לעשות ויש עיניו

 ש~~פואה שם ו~רא"ש ~"ב קי"ג ובשבת ע~ב מ"גבברכות
 ס' שבסוף הגאונים ב~ו"ת וכ"כ יעו"ש. קידוש שלמכוס שישת~
 של הכוס את שמשים מי שמענו ~לא קי~ג סי'דמשח נהרו~
 הרו"ח וה~יאו יעו"ש. בשת.ה אלא ע.ניו ע~ג שבתב~יל~ הקידו~
~ 

~~
 לב~כ.נ הס~וך ב~ית היינו וכו' ושתי דאכלי ~~.

 שכי~ו שמע דאם כ~ב דשם ~ר"ל ו' סעי~ ר~"גס.~ כ~~~
 ~נ~א. סי~ כ~~ש לאכול ~ר דבבהכ~נ .עו~ש~. יצאהקידוש

 ומי~וסק"ב. מ~~
 עיי~

 כתוב דשם י~ב או~ ק~~א ל~י' בדברינו
 דבשעת שם וכתבנו ב~הכ"נ לא~ול לאורחיםמת~רין די~
 הד~~

 יש
 ~ יעו"ש ~מתירין ~ללס~וך

~~
~~~ 

 חילי איישר ואי הטור וכ~כ וכו. טוב יותר אבל
 ל"ז ~י~ בתשו' ה~שב~א אבלאבטלי~י~.

 מדמ~ אני ודאי ~הובכלל כת~
 גם

 שמחזי~י~
 שכבר יין אחר

 מיתר ואז לקדשת~נה נ~~~
 באמ~

 וצריכין היא ק~ו~ה שת~נה
 מ~א והב~~דעליה~ ל~~~

 ו~~ וכת~ ס~~~
 מי ה~צוהבדמים ל~~ו~ נוהגין במדינתם

 ל~~כ"~ היי~ שי~
 לבטל וא.ן

 כ~ המנ~~
ה~בה

 גאוני~
 בתענית וכ"מ הרש~~א ~מ"ש ~דוהו

 ד~
 וכ"כע~~ד. כ~~

 התו"~
 ב' או' ר.ז ג'. או'

~~~~'~~~~ 

~~~ ~ ~ ~  

 נה~ו שלא
 ל~ד~

 שבנו ואחר בבהכ~נ
 ונהגו ו~דשו מעצמם ~ו~דשה בה~~

~  זמ~ 

~~~. ~~~.~ ~ ~ו~~
~~~ו' ~~~ו~~~.~ ~

 ו~~~י~
~~ 

~~~ו' ו~~~~.~~~~
~~ו~~ ~~~~ ~~י ~

 ו~~~~~
~~~ 

 ~~~י~ו~~ו~

~ו~~



~

 ~ו~.
~ 

 ~ ~~י
~

 ~ו~.
 ~ה~~י ~
 ~'~ ~~~~~ו~~

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

'~~ 
~~~ 

~~~~~
 ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ו~~~~

'~ 
~~ 

~
~~~~~ 

~~~~ 
~ ~  

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

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

~~~~~ 

 וא~ ~~ ~ ~~~~~ ~~~~~
 בחנוכה כן נוהגין

 ובשב~
 אותו אומרים אין המועד ~ול של

ביו~ט וכ~ ~מ~גים~
 ש~

 הלכות ~מהרי"ל~ אותו א~א בשבה להיות
 ~וכה~
 ~י~י~ ~

~ע~
 מנהג הוא כי בידם ל~חות שאין ~ד ~י' יעקב שב בתשו~

 כן ~הוכיח הדין ~''פותיקין
 מ~"~

 ~ יעו''ש

~~~~ 
 בבהכ~נ והמקדש כתב בלבוש ו~ו' לעמוד ו~הגו ה~ה.
 א~צ דהצבור משמע הציבור. כבוד מפני לעמוד~צריך

 דכל משמע וכו' לעמוד ונהגו שכתב רמ"א מדברי אבללעמוד
 ו~יים בהדיא ל"ח ~י' הכלבו וכ"כ יעמדו~הצבור

~ 
 הברכ'ו וכ~כ ב' או' א~ר המנהיג~ ~' וכ~כ הברכ~ם.לעייפות דמעלי

 ~ א~ או~ ובשיו~ב ג~או'
 דין בו שיש לפי מדליקן. במה ~' לומר נוהגין ~~ ~~~~~~

 ביתו בתוך לומר אדם שצריך דברים וג~הדלקה
 נוהגין שהיו מדבריו נראה ב"י וכתב ~טור כ'כ חשיכה. עם~~ש

 ערבית תפלת אחר~אומרו
 וכ~

 אשכנזים נוהגין
ויותר והמו~תרע~

 נכו~
 פ' קריאת ~שע''י ~פרד בני כמנה"ג ~קודם לאומרו

 אחר אבל עליהם ו~היר ביתו בתוך ש~''ל דברים הג' יזכור~ה
 לתקן בידו אין הרי שיזכור לו יש תו~לת מה ערבית~פלת
מעת~

 לפי אלא ביתו לבני ולהז~יר דברים הג' להזכירו ~ כדיהוא מדליקין במה אמי~ת טעם דאין כתב הב~ח מיהו עכ~ל.
 ב~כ"נ יציאת ואחר המנחה מפלג ערבית להתפללשמקדימין

עדי~
 ע"כ שחשכה עד קידוש ול~מר ל~עוד ישב ולא הוא יום

 ללמוד~הגו
 בשע~

 השבת יציאות פ' ~מוד ראו ולא פנוי שהוא
 דברים וב~' הדלקה בדין דמדבר ב''מ פ' אלא אחר פ'או

 ב~נים הדליק ~אם לימודו אגב להזכירו כדי ~בת ללילהשייך
 שא~ור בהם להדליק הא~ורותופתילות

 להשתמ~
 עירבו לא ואם פירות. אותם יאכלו שלא מעשר הפרישולא ~ם וכן לאורן.

 עכ~ד. לתחום חוץ ילך שלא בע~ת וכן בחצר לטלטל שא~ורע''ח
 לאומרו דצריך הב~ח עודוכתב

 יומא דע'ולי בהכ'נ קידוש לאח~
 פ"ה~ סי~ בתשו' רש"ל אבל ~ק"א. מ"א והביאו ליה.מקדימין

 בהגב"~. כנה"ג והביאו יעו"ש. קידוש ~ודם לאומרו שראויכ~
 המנהג דאין כתב וגם כ~ב"ח ה~כים א' או~ הא''רומיהו
 לו ואין בעלמא מנהג אלא דאינו דכיון נראה ומ~מ יעו"ש~~רש"ל

טעם
 ב~~

 ופשטיה נהרא נהרא
~ 

~~
 אמ~ו וכו' מ~ליקין במה ~~~

 הגאוני~
 לאומרו דתקנו

 משום מצלי דלא מאן להמתיןכדי
 ~כנ~

 שמשי דבי
 ~ א~ או' ברכ"י ע~א. ~~ב דף א~ח מזיקין.דשכיחי

 הר~"א~ וכ~'כ וכו' ערבית תפלת קודם ~~~~~
 ו~

 בביאור
 הנכון. דהואהגר"א

 וג~
 ז~ל יעב"ץ ~הר''ר הגאון

 כלל ח"א וכ"כ יעו~ש. ~פרדיםל~נהג ואודי ז~'ל מרן בשיטת ~אי ע~~ב דשל''ח שמים עמודי שלובמחזור
 ל~

 בכל דמנ~ג י~ב או'
 והטעם ב~מ פ~ ערבית תפלת קודם קב"ש אחר שאו'י~~אל
 לו דאין כיון ל~יל כתבנו כבר ומיהו עכ'ל. ע~ר ~י' בש''עע~ן

 ופשטיה נהרא נהרא ב~ודטעם
~ 

 קוד~~~~
 מרן בדברי נתבאר ולא וכו' ערבית תפלת

 ויש אותו או' מ~ום באי~ה~"ל
 נוהגי~

 לאומרו
 קוד~

 אומרים ויש~ב~ש
 אות~

 אחר
 קב~~

 הב~ ~ל~ד מזמור בין אבל
 כ~ לאומרו שם יפ~יק לא השבת ליום שיר מזמור ו~ין~~
 מזמור צ~~ל דב~ם של סודםלפי

 לדו~
 הבו~

 כלה ובאי
 ליוםשיר ומזמו~

 ה~ב~
 גאות מלך וה~

 תיכ~
 זה אחר זה

סי' לעי~ כמ~
 ר~~

 שמפ~יקי~~ מה מיהו יעו~~ש. ל~ב או' ~~'ב ו~י' כ~ח או'
 פיוטלומר

 בין דודי ל~
 לד~ מזמו~

שלא אעפ"~ כלה באי ובין~ הבו
 נזכ~

 ב~וד טעם לו ואין ז~ל האר~י בדברי ~ה פיוט
 הפ~ק.~ ~וי דלא קב''ש בענין מדבר ~הוא ~~ון~ראה מ~~
 ז"ל י האר דב~י ע~פ ההולכים יכב~ץ אל ביתח~ידי אמנ~
 לאומרונוהגין אי~

~ 

~~~~~~ 
 שאין ~מעתי בשבת שחל יו"ט ר~"ד ~י' ב"ד

 כביוש דנראה משום דודי ל~אומרי~
 ונר~ה ט יו פני ולא דמשמע נקבלה שבת פנישאומרים ליו"~
 ב~ד קידושע~~ אלינ~ שבא יו"ט אבל מעצמו אלינו שהוא'בא כיון לקבלולקראתו לצא~ צריך הילכך אתי קא וממילא ב'ר קידוש א"צ דשבת~הק~יד דאי~

 ביוש שום אין ו~כ אותו מביאין שא~ נמ~
 בז~

 עדי~דה~
 שם ראיה הביא ועוד מ~ב"ש יו~ט של~ ההבאה

חיישינן דל~
 ~י~

 יוה''כ בליל ומ''מ יעו~ש. יו''ט
 ~י~

 וכ~כ לאומרו
 ~~''ב ~י~לעיל

 שא~~
 ב~~~ או' שע~ת יעו'ש~ יוה"כ בליל שבת מקבלין

~~
.~~ 

 קוד~
 ~"ו דף הכ~' ובשער וכו' ערבית תפלת

 מ~ת~ של ראשו~ים פרקים ד' יקרא קב'ש דאחרכ~ב ע~~
 ד' אל ~להאיר הוי"ה אות~ת ד' כנגד הם כי ויכויןשבת

 אותיו~
א~י~

 עכ''ד. העליונה הכלה תכשיטי ~וד הם כי
 סי' לעיל כמ"ש ה~~ודה בתוך אותם י~מר שם ל~ומרםיכול אי~~ ו~

~~

~~ 

 ~כו' ביו~ע אותו אומרים שאין יש ~. ~~~'~
 ב~~ וכתב עשרתם. לומר ~ו~ין שאין מפניבטור כת~ והט~

 משום דידן דטעמא אפ~ר כדאי ~ה ט~ם שאיןואעפ~י
 ~ מבע הילכך והדלקה בבישול כ~א דבר בשום טרודיםאין דביו~~

 עכ"ד ע~ש בשאר כמו ל~ז~רם וא~צ להועבדו
~ 

 וה~ד"א וכו' ביו"ט אותו אומרים שאין יש ~~~~~
 בצרפת שגם כתב שבת~ ל'ל שלערבית בםד~

 יעו~ש~ בעיני נראה שכן וכתב לאמ~ו נהגו ב~פרד אבללאמרו של~ נהג~
 וכבר יעו~ש. לעולם לאמרו שיש רש~ל בשם הב"חוכ~כ

 ופ~יה נהרא נהרא זהדבדבר כתבנ~
~ 

~~
 כ~~ חנוכה~ של בשבת אותו אומרים שאין ויש ~~~

 מה~~'~~
 א"ח. בשם חנוכה הל' ב~יף~"ל

 וכת~
 בשבת בהם להדליק שא~ור שמנים פיסול שםשמזכיר ל~~ הטעם שם

 ~מא נהוג והאידנאיעו''ש. מלאומר~ שנמנעין ראיתי ולא וכ~ב ב"י והביאו ע"כ.בחנוכה משא"~
 באר~

 תפארת בספרו הזבחברכת והר~ לאמרו~ שלא הצבי
 שמוא~

 בהגהות
~ 

 הרא~ש
 בכל~ לאומרו ברורות ~בראיות שהוכיתכתב ע~~ דמ''~

 פע~
 ונהרא ~עכ"ד

 ב' או' ברכ"יו~שטיה~ נה~~
ביוה"כ ~
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 מעט כ"א שמתפלליןבבתים
 מ~ע~

 ~~ מעין א' ב~כה על כיון ו~ק להתפלל יודע שאינו חפצים הרוב דעל משום
 שאומ~
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 שוים והלילה 'שהיום ב~מן אלא אמו~ים אינם שבת~יקוני

 תו~ש~
 שם מ"א יעו~ש~הי~ושלמי
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 שאמ~ בקידוש דמ~ורייתא ~~תב סק'א מ~א והב'דע~א'
 מבינים אינם אם בשמיעה הנשים יוצאין אם בענין ב' בתפלה
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יו~

~~
 הב"ח אבל וכו' האנשים את ומוציאות ~~.

 כ~
 ~ם

 ז"ל הוא הסכים וכן לאנשים מוציאות דאיןרש"ל
 וע''כ המנהג. הוא וכן וכתב א~ או~ בהגב~י שכנה"גוהב''ד
 אלא הנשים בקידוש לצאת להאנשים אין בזה פלוגתא דאיכאכיון
 איש מוצא אינו וגם לקדש יודע שאינו הדחק שעת הואא'~כ

 ~ המתירין על לסמוך י~ שא~ לוש'קדש

~~
 מוציא אינו דקטן ופשוט וכו' האנשים את ומוציאות ~~~

 לא ~מא דחיישינן שנה י"ג בן וא~י' האשהאת
 שהביא אחזקה סמכינן לא דאורייתא דבמילי שערות ב'הביא
 תקדש ~כן ל'ה סי' בח"מ כמ''ש ~קנו שי~מלא עד שערותב'

 ה~טן עם תאמר יודעת אינה ואם סק~ב. מ~א לעצ~~ה.האשה
 מוציא מעריב שהת~ללה אשה מיהו ז' או' ר~ז במלה.מלה
 וכתב הדג"מ~ וכ~כ ג' או' א~ר דאורייתא. חיובא אזלאדכבר
 אם האשה ~וציא י~ג מבן פחות קטן אפי' ולפ''ז הדג''משם

 דרבנן דאתי ערביתהתפללה
 ומפי~

 חילוק ואין דרבנן.
 התפלל אם איש דגם לאשה אישבין ~ז~

 ערבי~
 הק~ן יכול

 סי' בת~ו' רע~א וכ''כ יעו~~ש. התפלל לא עדיין הקטן אםלהוציאו
 דרבנן תרתי הקטן והיה ערבית ה~פלל הקטן גם ואם יעו"ש.ז'

 אחרים מוציא דג~כ שם רע~א בתשו' כתב דרבנן חדאוהאשה
 ח' או~ ~פ"ו סי' ~ בדברינו עיין אמנם יעו~ש. התפללושכבר
 יעו~ש. מוציא בדיעבד דדוקא שם וכתבנו בזה פלוגתאשהבאנו
 ה~טן מן ק~וש י"ח לצאת לגדול אין דא~~ר היכאומיהו
 יש דלכתחלה משום התפלל לא והק~ן התפלל שהגדולואעפ"י
ל~~

 על ק'דוש האומרים לס'
 היי~

 וא~א מש"ז ~יין דאורייתא
 א'או'

 ור~
 קידוש י~ח דיוצא ג' או~ לעיל כתבנו דיצא ~ענין

 יוצא דמה''ת שכתבנו וזה בתפלה~ שבת שה~כיר ב~המה~ת
 דמצות ד~~ל הגם התפלה בתוך שבת שהזכיר במה קידושי"ח

 לא ובתפלה ד' סעי' ס' סי~ לעיל כמ~ש כוונהצריכות
 שבת ובתפלת שבת תפלת לשם היתה דכוונתו כיון קידושלשם כיו~

 ואח''כ קידוש. כוונת ידי נמ' יוצא ממילא שבת בה להזכירצריך
 סק"ב המ~ה~ש שכ''כראיתי

~ 

~~~~ 
 בפה לזכור דוקא צריך או מ~ני אי ב~ידוש הרהר
 ה~בת. יום ~ת זכורמדכתיב

 עיי~
 ע~א י~ח מגילה

~כור
 יכו~

 א~ור הלב שכחת הרי תשכח לא אומר כשהוא בלב
 כתיב ב~בת ו~נה ב~ה. זכור מ~יים אני מההא

 ר~

 י'ל זכור
 יעו"ש. ברמז לזה נתכוון ב~ או' ובא"א בהרהור.דיוצא

 כר'~~
~~~~~~ 

 יקדשו בתים בעלי ב~ שאין מהר"ש בד~שות
כאחד

 שבני כלומר עכ~ל משתמע לא קלי דת~
 י~ח~ יצאו'ה~ת'לא

 ~מי"ט~
 ב' םעי' תר''ץ סי' למגילה ול~ד

וה~~
 זכרון משום דעתייהו יהבי דשם תפ"ח ב~י'

 הנ~
 וצ~'ע.

ו~~~~
 רם בקול יאמ~ו לא מהמסובין קצת ~~ם

 ע~
 או' א"ר ~~ב.

 ב~ או' מש~זב'
~ 

 ~~~~י~~
 ~מברכין

~ 
 ודרכם יחד קידוש של כוס

 בפה"ג מברךשאחד להמתי~
 וחבי~

 ~שוב א~ן. ~ונה
 ד~וי אמן לענית לראשון אין ב~~~ג השנימב~ך

 הפ~~
 בין

 וה~יאו ה' סי~ ח''ב פמ'א כן. לעשות ואסור לטעימהברכה
 לעיל כמ"ש לברך חוזר אינו וענה שגג ואם זה. סס"ישע"ת

 ~ יעו~ש ס"א או~ קס'זסי'

~~~
 מי וכו' יין לקנות משגת ידו אין אם ~'~ ~~~'

 ה~רוב ושכנו השמשות בין ש"ק בליל לקדש ייןלו שאי~
 להעבירו היתר יש בניהם. מפסקת וכרמלית לו ליתן רוצהאליו
 מצוה לדבר ש~וא יען מניח וזה עוקר זה אדם בני ב'ע''י

לקד~
 רבוותא ולדעת היא ~~ד''ס מצוה דעכ"פ היין על
 בה~ש דהוא ועוד מניח וזה עוקר זה גזרו לאבכרמלית

 תרי דהוו וכרמלית בה"ש לטי~ותא בתרתי שמ~'ט בסי'הט~ז ולדע~
 ~א או' הה''א מע' לעולם היא אות החמירו. לאדרבנן

 ו' או' פתה"דיעו~ש.
~ 

~~~
 אבל ~ת לו כשיש ודוקא וכו' סעודה צרכי ולהכין ~~~

 דהא עליו וי~דש פת שיקנה מוטב פת לו איןאם
 פת לאכול דחייב וע~ד ~עודה במקום אלא קידושאין

 ד' או' א~ר ג' או' העו~ש וכ"כ סק~ג. מ'א קפ''ח.בסי' כמ"~
 או' א"א יין. יקנה והמותר סגי וכזית ד~ או' תו~שבהגה"ט. י''~

 מחוייב אינו די אינו אם אבל בכזית לו די אם דה"ד ונ~אהג'
 הפת על לקדש דאפ~ר כיון עצמולצער

~ 

~~~~~~ 
 ולכבוד היום לקידוש לו ואין לליל~ ק~דוש לו יש
 כתב דהא עדיף היום דכבוד אפשרהיום

 מכבוד עדיף היום דכבוד משום היום קידוש תיקנודרבנן הר''~
 שם. א~ר שם. מ~א יין. בו יקנה והמותר בפת דדי אפשרומ"מ ליל~

ואפ~
 דלחם היום לקידוש יין לו יקנה והמותר אחד בפת לו דדי

 אינומשנה
 חוב~

 יעו"ש~ רנ"ד סי~ המ''א ~מ"ש כך כל
 ~ שםתו"ש

~~~~~~ 
 רש~ל וכתב וכו' קודם היום כבוד דתניא והא

 שאין על תגר שקורא נ"א סי' פ~דדגיט'ן ביש''~
 שלא בעצמי גדרתי ואני וכו' שבת בליל מוסיפין ואד~באבזה נזהרי~

 דבר שהוא שבת בליל דגיםלאכול
 חשו~

 יעשו אפי' ואז ומסיים
 עכ''ל. דגים בה שיש שחרית לסעודת ישוו לא מע~נים כמה שבתבליל
 תקפ'ג סי' לקמן ועיין השע~ת. וכתב ושע''ת ד' או' מחברוהביאו
 מ~ וא"כ יעו"ש עליו חביבין שהיו בר''ה דגים אכל לאשר~~ל
 סעודת על להניחו לו יש אחר מאכל מין עליושחביב

 בליל דגים לאכול שצריך ז"ל האר~י דברי דלפי וכ~העכ"ל. ש~רי~
 מין באיזה ירבהאו עלי~ שחביב מאכל מין באיזה שחרית סעודת יכבד אלאשבת

 ש~
 בסעודת ממנו אכל

 ~ הליל~

 ל~ש דיכול ואע~ג וכו' כוס אלא לו אין אם אבל ~~~~~~~
 דחינן היין על המצוה דעי~ר כיון ה~תעל

 לכב~
 היום ו~ידוש נר גבי י~ז סי' ע''פ בפ' הרא"ש כתב וכה~גיו~

 ~ א' או' ער'היעו~~.

~~~
 לצרכ~ בין ~יינו י~. ~בוד קודם לילה' כבוד ~~~

 שעושין ~לקידוש ובין די~~~ו~
 כנ~' ~ידםלילה ק~דו~ ב~

~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~''~~ 
~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~ ~~~~
'~~~~ 

~~~ 
~~~~~ 

 ~~~י~ ~~
~~~~~ 

 ו~~~~

~~~~~~
 ~ו~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ו~~

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

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~ 

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

~~ 
~~~ 

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

~~~~
 י~~~~ ~~~~~~

 ~~י~ ~~ ~~~~~~ ~~~
 ~~~ו

~~~~ 
~~~~ו ~ו~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~ו~~~

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

 ~~~~~ו
 ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~

~~~~ ~''~~~ ~"~~~ 
.~~~~ 

~גה
 אד~

 אבל ~אכל ואח"כ ה~ת על יקדש ש~כל קודם ונזכר המוציא ברכת שברך לאחר עד לקדש ששכח

~~~
 מרן כמ''ש ז''ל כ"כ וכו~ כל~ם ל~עום ~~ור ~~ ~~~'

 ~גאון אחאי ר' מדברי ~~ש~~ע ו~כי בב"יז~ל
 מדעם למטעם לאיניש ואסור שם שכתוב יתרו פ'~שאלתות
 ר' ~סחים ערבי ריש בירושלמי ~וכח והכי דמקדיש.מקמי
 נשתה מהו צחי דאנא בגין מונא לר' שאל צחא נשיאהיודן

א'~~
 שתחשך. עד כלום ל~עום לאדם אסור חייא ר' תני

 ג' או'ברכ"י
~ 

~~
~~~ 

 עו''ש מדרבנן. ~סור ~ירש וכו' כלום לטעום אסור
 דשרי ונראה ד'או'

 ~רחו~
 מכוין דאינו כיון פיו

 ו' או' תו"ש ה' א~' א''ר ~ק~ה. מ~א טעימה.להנאת
~ 

~~~
~~~ 

 וכו' כלום לטעום א~ור
 ומשחשיכ~

 קבל לא א~י~
 לטעום. אסור מבע"י אפי' שבת קבל ואם~בת.

~ח~
~''~ 

 ~ם.
 א'~

 כ"ד. או' ו' כלל ח~א ה' או' תו"ש שם.
 על עוד נראית הש~~ש שאין דהיינו בה"שומש~גיע

 האר~
 אעפ~~י

 ל~עום א~ור שבת קבל לאשעדיין
~ 

~~~~~~~~ 
 דאם

 רוצ~
 ולאכול ולקדש מבע"י ~בת לקבל

 א~ר שם. מ~א רשאי. בלילה ערביתולהת~לל
 מער~ב לזמן ~ודם שעה~ חצי דמיירי ונראה בהגה"~. י"אשם.

 שכתב ד ~ק סוף מט~ז וכ~~מ ב' ~~י' ~ל~ה סי'כדלעיל
 ערבית ל~תפלל א"צ ומקדשמפה דה~ור~

 כיו~
 בהיתר לאכול ~התחיל

 לא הכוו' בשער ז"ל האר~י דברי ל~י מיהו שם. א~ריעו"ש.
~כון

 לעשו~
 הוא המוחין והמשכת העול~~ות עליית דסדר שכתב כן

 ובעמידה ובק~ש ברכו באמירת ואח~כ שבת מקבלתמתחיל
 ויכלו באמירת הוא הת~לום ואח"כ ז~ מעין ובבר~תובויכלו
 ולאכול לקדש יבא אם וא~כ כיעו~ש הקידוש ובברכת הכוסשעל
 הנעשה הסדר ~~ה~ך הוא הרי ערבית תפ~ת~קודם

 בלי~
 שבת
~ 

~~~ג~
 כוס אלא לו אין דא~י' בש~ל וכתוב ~יקדש. קודם ~~.

 שם. מ"א כוס. בלא ב~מ"ז ויברך על~ו יקדשאחד
 שםתו''ש

~ 
~~~

 באמצע ~מד ו~וא פי' וכו' מבע''י התחיל אם וא~י ~~.
 ב~ח גמרה. לא דעדיין~עודה

~ 

~~~
 לולב גבי תרנ~ב דב~י' ואע"ג וכו' לה~סיק צריך ~~.

 דקידוש הכי שאני ב~תר כשהתחיל פו~קאינו
 ז או' תו~ש סק~ו. מ''א סעודה. ובמקוס אתקין ~עודה~מקמי

~ 

~ו~

.~ 
 וכו~ מ~~ ש~ור~

 אותו מ~לין ואח"כ השלחן לכ~ות
 סעוד~ דתיתי היכיכי

 סק"ז. מ''א דשבתא. ביקרא
ועוד

 שצרי~
 מקדשין שאין בושתו יראה שלא כדי הפת לכ~ית

 ובדברינו ט~ סעי' לק~ן ועיין ח' או' תו~ש היין. עלאלא

לש~
 הוא אם ער~ת להת~לל דא~צ ופשוט בס"ד.

 פור~
 מ~ה

ומק~
 ~רבית. תפלת כל כדין ממש בהתר לאכול ש~~~יל כיון

 צריך ז''ל ~אר~י דברי דלפי לעיל כתב~ו כ~ר ומיהו סק"ד.~~ז

 קודם ~עודתו ל~~סיק נכון היותר וא'כ לקדש ואח"כלהת~לל
 בהמ~ז ולברך היום קידוש זמןשיגיע

 ע~
 ואח~כ שאכל מה

 שבת לכבוד נכון על וה~עודה הקידוש סדר יעשה ואח~כית~לל
~ 

 יין שותין שהיו ר.ל וכו' ת~~לה שותין היו ואם ~~~~~~~~~
 ג~~

 נ~~תח~~
 ה~ת ~כי~ת

~ 

~~~
~~~ 

 אין עליו בירך דכבר דכיון היין. ברכתבלא
 ~ק~ד. ט"ז שנית. שיברך ~ומר מ~סיקהקידוש

 על לברך דא"צוה"ה
 היי~

 שתיית אחר דהא המזון שבתוך
 שאחריו. שתייה לבין הדעת היסח הוי לא קידוששל כו~
 ט' או' תו~שסק"ח. מ''~

~ 

~~~
 הוי ש~~ידוש לפי המוציא. מברך ואח~כ ~~~

 לענין אמנם סק''ט. מ''א שנית. לברך צריךלפיכך ה~~~
 שנית המוציא ל~רך שא~צ כי"א ה~כימו האחרוניםהלכה

 או' מש~ז ח' ~ו' א"ר סק'~. ט~ז ב~ח~ להקל ברכותדס~ק משו~
 ז' או' ח~י ~י' לעיל ועיין י'~א~ או' ר"זד'

~ 

~~~~~ 

 במים ידיו ~ נטל כבר
 אחרוני~

 לן הב ש~מר או
 המוציא לברך צריך לכ"עונברך

 וג~
 בפה"ג.

 א~ ~עי' קע"ט ~י~ לעיל עיין ומיהו כ''ד. או' ו'כלל ח"~
 נטל לא אם ~לוגתאיש ד~אכ~~

 ר~ ידי~
 או~ שם וכתבנו ונברך לן ~ב שאמר

 דהכא והגם יעו''ש. ~ב"ל דק"ל מ~~ם לברך שאיןב'
 לברך וצריך ~דעת הי~ח הוי לן הב כמ"ד ~לכה שמא ס~קס~ס אי~~

 לומרוא"ת
 הלכ~

 ו~~צ הדעת ~סח הוי דלא כמ''ד
 א~"ה לברך וצריך ה~~ק הוו הקידוש כמ''ד הלכה~מא ~ר~
 אמרינן ס~~ס דאיכא במקום דא~י' י~א דהא לברךדאין נרא~
 ~ יעו''ש ז' או' ח.י ס~ לעיל כ~~ש לברך ואין להקלב~כות ~פ~

~~~
 אכלו וה~ה ל.ד וכו' שותים ש~יו שנים ~. ~~~'

 מבע~י~ למשתי אסור יומא ונקדש בואוואמרו סעוד~
 יו~ד או'א~א

~ 
~~~~~~ 

 ד~עיל ואע''ג וכו~ ואמ~ו שותין שהיו ש~ים
 א~ור אמירה בלא דאפי'~סח ~~~~

 ~ו~ ~ו~ש י~א. או' א~ר ~ק~י. ~''א מבע"י. מיירי והכאח~יכה ~~ מיירי ה~
 ו~רך לחזור דצריכין המ"א שם כתב ו~טעם י~~. או' ר~זי~~~.
 א~י~ ~~ת~לל כ~אמרו אבל ונברך לן הב א~ר כאלו דהוימשום
 י~ו~~~ שנית לברך א"צ ל~~סיק וצריכין לחשיכ~ ס~וךהוא

 ~ ב י או' התו~שוכ~כ
~ג~

~ ~  צ~יכי~ 
 ולברך לחזור

 ת~~~
 ו~.ה וכ~' בפ~~ג

 המוציא. לב~ך צריכין נמילאכול כשרו~~~
 ו~פ~

 ~אפי'
 בר~~~י ד~'~ל הר"ןלדעת

 קע~
 א~ר דאפי'

 ד~.סור כיון . ט~י גרע הכא מ"מ יעו~ש המוצ~אלברך ~~ ונב~ ל~ ה~
 ~ ~ם תו''ש ~.דוש.מ~ת ~~

~~
 על ~~מ ו~ו' ול~רך ל~זור צ~יכין ~~.

 כ~
 של

 ~~ו. ~~~
 ~ו~ ~

.~
 י~ו~~ ו~~~
 ~ו~ ~ ~~ו~~~~~
~~~

 ~י~ו~~.
 ו~~

 ~ ~~ו~~~י.~
 ו~~.~ ~~י~~
~י~ו~. ~~י~~ ~~~ ~~~

~ ~~~~~ 

קידוש



~ ~

 ~'~ ~~~י~

ו~~
~~~ ה~~~~ ~~
~'~ 

'~ 
~~~ 

~~~~
 ~~~~~~ו~

~~~ 
~~~~ 

~~~~  על מב~לין אין דה~י ~חלה ~כלבהבדלה
 הפ~

 ומרדכי אלפסי ~הגהות
 פב~מ~
~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

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

~"~~ 
~~~~ 

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

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

~~~~~ 
~~~~~~ ~~ ~~~ ~"~~~ ~''~~ 

~~~~~ 
 וי"א הגה ~~~~~~ ~~~~

 אם מחלוקת ויש קפ"ח סימן סוף לעיל שנתבאר כמו עיקר וכן הסעודה תחלת בתר דאזלינן שבת שלמזכיר דאינ~
 במ~ום הקידוש שיהא כדי הקידוש אחר מעט לאכול צריך אם גם קדש ש קודם המזון ברכת של מכוסיטעום
סעודה

~~~~ 
~~~ 

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

~"~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~'~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ו~~~~

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  

 סברא מפלוגתת נ~שיה א~ להציא נהוג והכי הגה ~~~~~~

 אפי~ מיניה דעתייהו אסחו לא דהא לברך א"צ~ידוש
 כיון כתב ה' או~ העו'ש אבל שם. מ"א ונקדש. הב~מרו
 כוס ~ל גם לברך וצריך הדעת הסח הוי ונקדש הבדאמרו
של

 דעת וכ~נ ~ יעו"ש~ קידו~
 הט~~

 המ'א אכן סק"ה.
 ש~

 הקשה
 שם. ר~ז וכ'כ כהמ~א. שם התו"ש דעת וכ~נ יעו~ש. ~עו~שעל
 יזהר נפש ~ דבעל ~א המ שם כתב ומ"מ כ~ה~ או~ ו~ כלל~'א
 יעו~ש אלו ב~ינין שונות דעות יש כי כך לידי יבואשלא

~ 
~~~~~ 

 י~דש פי~ וכו~ יאכל ואח"כ הפת על יקדש הגה.
 אבל המוציא פרוסת שיאכל קודם הפתעל

 לבטלה ברכה יהא שלא כדי יאכל הפת על שאינובהבדלה
 ומבדיל תחלה אוכל ולכן הפת על להבדיל יוכל לא~הא

 ג' או' ד~מאח~כ.
~ 

 ~~~ו~
 בהגה.

 י~~
 אשר ברכת שיאמר ר'ל וכו' הפת על

 הסעודה. בתוך רק ויכלו עתה י~מר ולאק~נו
אחרונים
~ 

~~~~~ 
 לפניו להביא צריך ומ~מ וכו' יאכל ואח'כ בהגה.
 הוי ולא משנהלחם

 הפס~
 סי~ כ~''ש

 ק~"~
 ס~~

~~~~~ 
 לאחר דגם פ~וט ~ראה וכו~ יאכל ואח"כ בהגה.
 שנית לברך יצטרך ולא שיקדש כן הוי קצתשאכל

 על לקדש צריך יין לו יש ואם שם. ר~ז ס~"ז~ ~~ז~מוציא.
 ועיין לבטלה. המוציא ברכת הוי ולא פת אכל שכבר כיוןהיין

 ז' סעי'לקמן
~ 

~~~~ ~  

 ואעפ"י וכו' תחלה יאכל בהבדלה אבל בהגה.
 רצ"ט סי' כמ~ש ~יבדיל עד דבר ~ום לאכולדאסור

 כמו הו~ל תחלה המוציא ברכת ובירך דשכח כאן א~~עי~
 בסעי' שם כמ~ש אח"כ להבדיל דיכול שהבדיל ~דם ואכל~טעה
 מיד לאכול שצריך שאכל כמו הו~ל שבירך כיון שהרי~~

 ס"ק מ"א דכתב והגם ד~ או~ יפ"ל לב~. תהיה שלא~רכתו אח~
 ויאכל המוציא שנית יברך ואח~כ דיבדיל הריצב"א בשםי~ב
 כדברי ק"ל אנן מ~מ יעו~ש שי~דיל קודם לאכול דאסורמשום
 יבדיל ואח~כ מעט די~כל ודעמיה ז"ל~ור"ם

 כ~
 תהיה שלא

 איסור בה שיש לן חמיר לבטלה דברכה משום לבטלהברכתו
 יעו~ש~ י~ד או~ א"ר שכ~כ ראיתי ואח''כ ת~א~דלא

~ 

~~
 וכו~ היום ו~דש ~עוד~ו גמר אםו'~ ~~~'

 נטל לא אם אבל אח~ונים מים ליטולכשהתחיל ודוק~
 הב אמר דאפי' ואפשר ומקדש מפה דפורס מודו כ"ע~דיין
 או~ הא~ר לד~ת מי~ו ט~ו. ~~ תו~ש י~~ג. ~'ק מ"א ונברך~לן
 אמנם תחלה. מברך ונב~ך~ ~ן הב אמר אם~'

 לעני~
 ברכת

 ונברך לן הב כ~א אמר לא ~ אפי~ לב~ך צריך לכ~ע~פה"ג
 אם המוציא ברכת לענין אבל א~ שעי' קע"ט סי~ לעיל~מ"ש

 לן הב אמר רק אם אבל ולברך לחזור צריך לכ"ע ידיונטל
 סב''ל משום לברך שאין שם וכתבנו פלוגתא איכא בזהונברך

 ~ יעו'~
 ~' הם אם וה''ד וכו~ כוס על בהמ"ז מברך ~~~~~~

 לא מג' פחות אבל הכוס על בהמ~זמברכין
 סי' כמ''ש הכוס עליברכו

 ~פ~~
 יעו''ש א' או'

~ 
~~~

 לפי וכו' קידוש אומרואח"כ ~~.
 ~י~

 שאין לפי ~"ט אחד. כוס על~דושות שת~ אומרים
 ~ ב"י ומביאו ע"ב ק~ב פסחים חבילות.מצות עושי~

~~~~~ 
 אע~ג וכו' מזכיר דאינו וי"א הגה.

 ג~כ שאכל התם שאני מזכיר בהדיא קתניבברכות ד~וספת~
 אכל א~ וא"כ לא. מבע''י סעודתו ~מר הכא אבלמשחשיכה
 י"ז או' תו"ש ט"ו. ס"ק מ"א להזכיר. ~ריך לכ'עמשחשיכה

~ 

~~~~  
 אם מחלוקת ויש בהגה~

 דמ~ ונראה וכו' יטעו~
 מברך ואינו עליו בפה"ג מברךשיטעום

 כוש על בפה"ג מברך אינו יטעום שלא ולמ~ד ~ידוש כוסעל בפה~~
 ט~~. ס"ק מ'א קידו~. לאחר עד ממנו שותה ו~נובהמ"ז

תו"~
 ~ ח"י או~

~~~~~ 
 שאכל כיון די''א וכו~ לאכול צריך אם גם בהגה.
 מ~א ב"י. סעודה. במקום קידוש הויבתחלה

 י"זס"ק
~ 

~~~
 לברך צריך וכן וכו~ המוציא ומברך~ ~~.

 בפה"~
 על

 ונברך לן הב אמר או ידיו דנטל דכיוןהכוס
 ידיו נטל אם המוציא ברכת אבל בפה"ג שיברך עדלשתות אסו~

 מברך אינו ונברך לן הב אמר רק נטל לא ואם לברךצריך
 יעו"ש מ' או~ לעילכמ"ש

~ 

~~~
 מזה ד~חות כזית היינו מעט. ואוכל ~~.

~ 
 ידי יצא

קידוש
 כמ~~

 והביאו ת~ל'~ד סי' ב~שו' הרשב~א
 וברכ'י סק"י רע"ג סי~ מ''א וכ"כ זה. סי~ בהגה"טכנה"ג

 ואז~ י"ז. או~ זה סי' א''א וכ''כ רע"ב.סי~ בשיו~~
 לאכול יש אפשר אם מיהו יעו~ש. מ"ג או' לעיל כמ"ש בבהמ~זשבת להזכי~ צריך לכ~ע

 רצ"א סי' ל~מן ועיין שבת. לכבוד ~בע אכילת שתהא כדיכביצה
 בס"ד לשם ובדברינו א'~עי'

~ 

~~~
 אפי' שנ~כר אימת כל פי' מקדש. טעם אם ז. ~~~~

 ודלא וכתבו י~ט~ ס~ק ומ~א סק"י ט'זבלילה.
 או~ מש~~ז כ~א. או~ תו~ש ט~'ו. או~ א~ר וכ~כ יעו"ש.כהב"ח

 או~ ו~ כלל ח'איו"ד.
 כ"ו~

 ח~ או' ~ס~ל
~ 

~~~~~~ 
 צריך גמורה ש~ודה אכל וא~י' מ~ד~. טעם אם
 משנזכר כלום לטעום לו ואסור שנזכר מידלקדש

 שיקדש.עד
 ר~~

 פ~ א"ת בן ~ו. או'
 בראשי~

 וצריך י~ט. או'
 סעודה במקום קודוש שיהי~ כדי קידוש אחר פת כזיתלאכול

 או' ~עילכמ~ש
 מ"~

 עי~ס ~ י~ו~ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~'~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ~י
~~~~~

~~~ 
~~~~~ 

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

.~~~~ 
 ואומ~ ~ג~

 לילה של הקידוש כל

~ב~י~
 ויכלו מלבד

 חיי~ ~אור~
 בשם

 ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~ תוספות~
~~~ ~~~ ~~~~ 

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

~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~ ~~ ~ו~~~~

~~~~~ 
~ו~~

~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~'~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~'~~~ ~~~~~ ~ 
 לעמוד ויכול הגה

 ~ל לישב טוב ויותר ~קידושבשעת
 בו~

 ויכלו שאומר בשעה אף לישב ונו~גים
 ר~

 לכבוד קצת עומדין כשמ~חילין
 הש~ם ויכלו ~ששי יום מ~חי~ן כיהשם

 ונרמ~
 ושכל ~מהרי"ל בנרות עיניו יתן וכשמתחיל בר~ת. השם

 טוב~

 ~~ט בליל ~דין וכן וכו' בל~לה קדש לא ~ם ~. ~~~'~ן
 בלילה קידשכשלא

 שמקד~
 רצ'~א ~י' ~~א ביום.

 א~רסק~ב.
 ב~

 קידוש בזה דיוצא לכוין וצריך ט~ו~ או' ה~י'
 ודיוםד~י~ה

~ 

~~~~~ 
 מלאכת ג~~ר היתה שבלילה לפי ויכלו. מלבד הג~.
 ב''י.השי''ת.

 ט'~
 אומר בסופה אף ובלילה י"א. ס'ק

 דספק תו ~א~'צ למ~ש בה~~ש ו~זכר היוס כל קידש לא ואםויכלו.
 וחתימ~. פתיחה בלי יאמר ואפשר לקולא.דרבנן

 מש'~
 '~א או'

~ 

~~~
'~~~ .~ 

 ומפ~
 ~ם וכו' אחרת

 ~גול~ הי~
 צריך

 ליין דקודם ט~ סעי' רצ~ט סי' כמ'~שלהק~מו
 מכסהו.~כן

 ולפ''~
 אבל לגלותו רשאי בפה"ג כשיברך מיד

 אחר עד יגלהו לא דשבתא ביקרא הסעודה דתיתי הטעםלפי
 ~ סק~ך מ"אהקידוש.

~~~
 ומפ~ ~~~

 ~לא ירושלמי בשם בטור וכו' ~אחרת
 על אלא עליו מקדשין שאין בו~תוהפת ירא~

 ~ות א'צ ~פת על מקדשאם ולפ"~ היי~
 על~

 אחר לטעם אבל מפה
 למעלה טל בקו~סא מונח שהי~ למן ~כר לעשות הטורשכתב
 במ~~ש גם ממילא למטהוטל

~ 
 וכן במפה לכסות צריך הפת

 נו~גין.אנו
 ט~~

 צריך ~פת על כשמקדש ואע~ג י~ב. ס''ק
 דהיינו נראה תפ~ג סי' ל~מן כמ~ש קידוש בשעת עליו ידיו~הניח
~חל~

 מכסהו קידוש קודם
 ואומ~

 ב~ ומניח מגלהו ואח''כ ויכולו
 ובוצע ~קידוש וברכת ~מוציא ומברך עליוידיו

~ 
~~~

~~~ 
 שחרית בסעודת וכן וכו~ אחרת ומפה

 ומנח~
 יניח

מפ~
 ~ ~אח~ונים גביו. על ומפה הפת תחת

~ן~
 ~ו~~ ~~~'

 מק~
 שכנה~ג עיין וכו~ יין מלא כוס על

 יין אשישת על לקדש~והג ש~י~ י שאנג מ~ר~~א בשם מ"ש ד~ או~בהגה''ט
 ב~ שהי~

 קדוש קדושין לג' ~יעור
 סק"~~ מ''א והביאו יעו~'ש. ואבדלתא והיום~לילה

 אב~
 הא''א

 דהא עליו השיג ~~יאו'
 טע~

 ~א אח~כ דמתקנו והגם פגמו
 יעו~. כוסות לג' לחלק יותר ד~וב וכתב מלא שי~א צריךכוש
 האר~~י דברי לפי וכ~נ כ"ו. או' א''רוכ~כ

 ז~~
 כל שיהיה שצריך

 בחי' לו יש אחד דכל משום בפ~עכוס
 ~ אח~

~~~
 אפשר בדלא אבל בדא~שר דוקא פגום. יהיה שלא ~~.

 יעו~ש. קפ~ב סס~י לעיל כמ"ש פגום כוס עלמברך
וכ"כ

 ~עו"~
 וכן ד' או~ ברכ"י ח~~י. או' א''ר ח' או' הסי' ב~ה

 בו שיש כל בדיעבד בו לקדש מותר מלא אינואם
 ~ י"א סעי'לקמן כמ~~ רביעי~

~~~
 כל וטעון ~~.

 מ~
 בהמ~~ז. של כוס שטעון

 כי~
 הוא

 כוס לוקחעושה
 ש~ו~

 יותר או רביעית ~~זיק
 מבחוץ ושוטפו מבפניםומדיחו

 וממל~~
 ומגביהו בימינו ~אוחז יין

 ~כ~ט הרמב~ם בש~אל. יס~יע ולא יותר או טפח ~קרקע~ן

 בס~ד לשם ובדברינו ו~פ~~ג קפ"ב ~י~ לעיל ועיין ב''י. ז'דין
~ 

~~~~~~~~ 
 ידיך בשתי בתחלה ותחזיקהו ידיך. שתיאל ידי~ משתי יד~. בשתי מזולתך ~כוס ~בל

 מבל~ לבדה ימנית בידיך הכוס תחזיק ואח"כ החז~.כנגד
 ע'~א ע~ דף הכוו' שער השמלאת. ידיךסיוע

 וד~

 ע''א. ע"ד
 פט''ו ח"י שערפע''ח

~ 

~~~~

 פע~ח ~קידוש. שתאמר קודם ~כו~~ למזוג
 סוף ש~

 הרש~ש ב~דור וכתבפי~ד~
 ז~'~

 שבעים גי' והיי"ן ע"~. אלהי~ם גי' הכו~ס כי ויכוין החזהכנגד שיאחזנ~ לאחר דהיינו
 ב"ן מ''ה ס~ג ע"ב שמות ~' שיש אותיות שבעיםכנגד

 שהם במי"ם למת~ו ויכוין ע~~. קנ"אקמ~ג קס''~
~  

 יודי~'ן
 ע'בבשם שי~

 מ~~ ס'~
 עי''ן כמשפר העולים ~ויו~ת ה' ~וא ימין עין כי ויכיוןבכוס עינ~ יתן ואח~כ מים~ ב~~ספר ~עולים ב~~ן

 כי יכויןשמאל ובעי~
 עי"~

 בכוס המים וכשיתן יעו~ש. אדנ'י ב''פ גי'
 יעו''ש ו' או' ~פ"ג סי' לעיל כמ~ש לג"פ לחלקו ישלמוזגו

~ 
~~~

~~~ 
 שאמרו י אעפ בטור ו~טעס וכו' ויכלו ואומר

בתפל~
 ביתו ובני בניו ל~וצ~א אותו ואומר חוזר

 אבלע~כ.
 ט~ם נתן ע'ג ע~~א ודף ע~א ע~ דף ~כוו~ בשע~

 מעין ברכת ~ודם ואחד בעמידה אחד ויכלו ג"פ לומרשצריך בסו~
 יעו''ש בקידוש ואחד~'

~ 

~~
~~~ 

 ויכלו ואומר
 וכ~

 תוך אומרו לאומרו שכח ואם

הסעוד~
 מ''א ~כוס. על

 ס"~
 רגיל ואם כ~א.

 ~~דוש של ~ה~ג בברכת ד~פטר ~סעודה בתוך ייןלשתות
 אלא הכוס עללברך אי~

 ר~
 ~תות רגיל אין אם אבל ויכלו אומר

בתו~
 סי' לעיל כ~~~ש ג"כ ~כוס על לברך צריך השעודה

קע~
 ב~וך לאמרו יכול כוס לו אין ואם יעו"ש. י~~א או'

 ~ כוסב~א הס~וד~

~~~
~~~ 

 בריאת על עדות שהוא מעומד. ויכלו ואומר
 יעו~ש ל''ה או' רס"ח סי~ לעילוכ"כ כ~~~ או~ תו"ש מעומד. להעיד צריכין ועדיםוארץ שמי~

~ 
~~~~~ 

 הכוו' ובשער וכו' הקידוש בשעת לעמוד ויכול הגה.
 ~קידו~. בשעת לעמוד דצ~יך כתב ~ד ע'דף

 כל לומר נו~ג היה ז~ל~ ~~ו~י פי~ד ח"י שער בפע~חוכ"כ
 של ~כוס מן וטועם יושב ואח''כ ויו~ט בשבת מעומד~קידושין

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '
 הוי''ה. שם כמנין כ~ו כמנין שהם יכוין ירדפוני וחסד ~ובאך
אלא הוי~ה~ שם ~ג"י והם כ~ו שהם יכוין וח~ד טוב אך בש~תוגם

 ~לי~ שבשעוד~
 שחרית וב~ל דיודי''ן ב~ו~ה יכוין

 באלפי"ן. מנחהובשל ב~הי~~
דשב~~ ס"~ כי תכוין מרנן. סבר~ וכשתאמ~

ו~~~'~
~'~. ~~~י~ ם
~ 

.~~ ~ ~~ 
 ~ ~~~ו~~~~ו~~

~~~י~
 ~~'ו

 ו~~~
~~~~~~~~~~ 
 ~'~~ ~~~~ו~ו~~

 ~~' ~'י~
~~~~~ 



~

~ ~  ~~~~ ו~~~~ 

 ~~'~ו~~~~י
~

 ~'י
 ~~ו~ ~~~~

~~~~
~~~~~~~ 

~~~ 
~ ~  ~~~~~  ה~ידושובשעת

 בכו~
 ~ל

 ברכ~
 ~עיף ~פ"ג ~י' ע~ל לי נראה וכן

 ~~~ ~~~ ד~~~~
~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~י~~ ~~~~~~
 ~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~~י~
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ ~~י~~~ ~~~ ~~''~ ~~~~~~ ~י~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ יי~ ~~ י~~~~~

 ~יו'ת עשר בגי' הם~~ברי
 פשוטו~

 דגבורות. וה~ דחסדים ה'
 ב' הם דסבריו~ב~

 כו~לי~
 היא דס~רי והיו"ד וגבורות. דח~דים

 וג~ורות. דח~דים של~ם כולליםעשרה

 מרנ~
 רפ"ח בגי' הוא

 דאצילות מלכות אל מ~י~ע העולים ניצוצין רפ''ח ור''לב~ן
 העומדת ב~ן שםהנ~ראת

 בה~"~
 דף הכוו' שער דבריאה.

 ע"דע"א
~ 

~~~~
 וכו' רועי ה' לדוד מזמור

 תא~
 ~בה"ו יחוד לשם

 השבת ל~דש דאורייתא מ"ע ל~יים בא הרניוכו~
 את ~כור כ~~~'שבדב~ים

 יו~
 ל~דש דרבנן ומ"ע ל~דשו~ הש~ת

 אלו מצות שורש את לת~ן ~בת. ~ל סעודת ומצות היין.על
 וכו' נועם וי~י עליון~במ~ום

 וכו' ~שמים ויכלו ה~שי יום תאמר תחלה ה~ידוש. סדר~~~~~ ~

~
 ואח"כ בפה"ג. אמ~ה בא~~י מ~נן סב~י תא~ר ואח''כ ~~~~~
 ו~צה במצותיו קדשנו א~ר אמ~ה בא''י הזה~ ה~ידוש ~ נוסחתאמר
 זכרון הנחילנו וברצון באהבה קדשו ושבתבנו

 למעש~
 ~בראשית

 למ~ראיתחילה
 ~וד~

 באהבה ~ודשך ושבת מצרים ליציאת זכר
 בא"י הנחלתנווברצון

 מ~ד~
 ב~א~ת פ' הזוה"ק וב~' השבת.

 תיבות ע' יש כי בפי'נתבאר
 ב~ד~

 ל~ה ה~ידוש. וב~דר וי~לו
 ל~מר הנוהגין ~ותם ולכן ב~ידו~. תיבין ול~ה בויכלותיבין

 אח~
תיב~

 מכל ~ד~ת ואותני ~ח~ת בנו כי מצרים ליציאת זכר

~ע~~י~
 מוסיפין כי גמור טעות טועים הם וכו~ ~ודשך ושבת

 של ב~ידוש אלא זו גירסא סדר לומר ואין התיבותבחשבון
 שבת. של ~~ידוש בשדר משם העתי~והו והטועים בלבדיו~~ט
 ~וד~ הששי יום תיבות ב~ לומר שמ~דימין מה~וטעם

 ויכולו
 ו~כלו הששי יום בר~ת הוי''ה אותיות ד' ~רמזו כי נודעכבר

 פט"ו ~י ח שער ~ע"ח ע~ב. ע~א דף הכוו~ שערהשמים.
~ 

~~~~~~

 ב~ידוש
 ג~~~

 ע~ב
 גי' ויכל~ו יודי~ן. במ'לוי הוי~ ר~

 ר~ת ה~~ים ויכלו הששי יוםע"ב.
 מ~רכת חוץ ו~כלו של תיבות ל'ה שני. ע~ב הרי ע~'בבשם אות~ יכוי~ הוי~~

 תיב~ת ~וב' ~~ידוש ב~כת של תיבותול~ה היי~
 ש~

 ה~י הש~י יום
 ב~~ אות~ יכוין תי~ותע~~ב

 ~ ש~ישי ע~ב ה~י ע''ב
 ~~ם~~

 ב~~ת לע~~ד ויכול הגה.
 ה~ידו~

 וכו'

 וא~
 לדידן

ש~~דשין
 מ~ו~~

 שיש~. עד לט~ום שלא נכון
 לת~'~ ראוידא'ן ו~ט~~

 ת~~ט ש'~ מ~'מ וכ~~~ש מ~~~ד ול~תית לא~~ל
לענין

 ~בד~
 וכ~כ ד~ או' ב~~ב~י ~כנה~'ג יעו"ש.

 לע~~
 או'

 ס'' לעיל ~'ין ועוד יעו"ש. ז~ל ה~~~י ע~שס~ב
 ק~"~

 או'
 מ~ב או' רצ~'ו ס''ול~~ן כ~~

~ 

 ~~ם~~
 ~~ן אומרין שאין

 ב~י~ו~
 ש~ת של

 מ~~
 דלא

 ס~~ו בת~~ת ה~ד~א יום. מ~' מ~~ות ז~ןא~רינן
 דבריו וביאור ה~'בשער

 שאי~
 א~ל מל'יוםב~חות א~~ מין על ז~ן אומ~ים

 ע~
 ולזה אומ~ים א~~ מין

 ביו~
 בליל ~א~~ו א~~"י ז~ן אומריםעצרת ח~ ש~יני

 סיכו~
 ד~~'ני מ~~ם

 ליה והוה בפ'~ע רגל עצרתחג ~~~י
 כ~י~

 ~ו~א והיינו אחר
 הימים ב~ידוש תלוי שאינו בזמן אבל הימים ב~ידושהתלוי ב~מ~
 מאשה עכ~יו בן לו נולד אם כגון יום ל' בתוך אפי'זמן אומ~
 שהחיינו דאומר פשיטא אחרת מאשה יום ל'ותוך אח~
 בביתו מע~ה או מזו~ה ו~~ובע חדשים כלים ~נה וכןהשני ע~ א~

 ~ בהגה~ט כנה"ג בה~.וכיוצא

 ~~~י~
 דכל והגם וכו' הששי יום מתחילין כי בהגה.
 הטעם פס~ינן לא מרע"ה פ~~יה דלאפסו~א

 ה~ד יו~ד א~ הפת~'~דכתב
 ~ר~

 ~סו~ם ~~יאת
 לחל~ אסו~

~סו~
 לשני~

 מותר תפלה בדרך אבל
 יעו"~

 ~~ם~~
 כי וכו' בנרות עיניו יתן ו~~מת~לין בהגה.
פעמים

 נ~
 עולה

 ת"~
 לפסיעה רפואה והוא

שנוטל גס~
 אח~

 מ~"~
 בשם ח~ או' ד"מ אדם. ~~ל עיניו ממאור

 העינים ~ל ~נו~נ~ם משמע רס~ט ס~ ובטורמהרי~ל.
 ש~"ח ~י' ועיין יע~'~~~ ~פוא~והוי מהכו~

 דמבוא~
 ~ם

 ששתיית כת~ו דש~ת פ~~ו ובר"ן ב~ש~~י ומיהו יעו~ש. בשבתכן לע~ו~ דא~ו~
 מ"א ~פ~אה~ ~הויהכוס

 ס~~
 כ~ד.

 תו"~
 לעיל ועיין כ"ח. או'

 ו' או~ רס~טסי'
~ 

 ~~ם~~
 כבר הנרות וכוונת וכו' בנ~ות עיניו יתן ב~גה~
 סי' לעיל אותםכתבנו

 רס~~
 משם ~חנו ז~ או'

~ 
~~~

~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~  ~~~~~~~ 
 צריךחוב~

 לטעו~
 וא~כ הא~ודה כ וכ רביעית בו שיש מכוס

 ואח~כ הראשון ~~~הכוס טועםהכא
 ~וסי~

 ה~ני מהכוס עליו
 ו' סעי~ ~~~ב סי~וכמ~~ש

 וכ~~
 יעו~~.~ דב~כות פ~ח ברא~~ש

 אלוובודאי
 ה~ו' דברי הרב"י רא~

 פוס~ הי~
 מ~א כוותייהו.

 באח~ונים עיין ומ'~ו ך' או~ ר''ז כ~ד.~~ק
~~~~ 

 דברי על
 ומ~מ הנז'מ~א

 ס~דם ~ל~י נרא~
 ש~

 לש~ות ~~יך דב~ים
 ב~צ~ו עליושי~דש מכו~

 ול~
 כוס י ע

 אח~
 וע~כ

 לעשו~ י~
 כדברי

 ש~~דש א~~ ת~לה ~~יינוה~~א
 יש~ו~

 ~~~נו
 לכו~ ~ע~

 אחר
 מכוס י~~וםוא~~כ

 ש'~ד~
 ואח~כ בע~מו עליו

 חוז~
 א~ו ליתן

~~~ט
~~~~ 

 אחר ל~וס
 ש~ת~ לכו~

 מ~~נו
 לת~~

 הפ~ימ~.
 ו~

 ל~~~יר ישאפ~~
 ב~נ~~ מ~~

 או ויטעום ~~~דש ~אח~ ~י~~ש ~ודם

כ~רוצ~
 בשח~ית ל~דש

 ית~
 אותו

 שב~נ~~ מ~~
 לתוך

 כו~
ששת~

 ממנו
 לת~~

 הפגימה
~ 

~~
 מש~~ וכו' ש~~א~ ~~~ מ~~~ ול~~~ ~~~

~~וס ד~ד~
 ז~

 דלעי ואע"~ מ~א ~~~נו ~~~"י עצ~ו
ס~'~

 ע~ ~ל~ד~ דצ~י~ כ~~ יו~~
 מן למצוה ה"ד מ~א ~~וס

 א~~ה~~~~~
 הכא גם א~~~ א~ ו~~מ מ~כב. ~~נו

 י~
 ליתנו

~~~~~~~ 
 שיהי~ כדי ה~ילה מן

 ~ מלא

~~~
.~~ 

 וא~
 לא

 ה'~
 בו

 א~
 ואע~~ וכ~~ ת עי רבי

ל~~~ת דצרי~
 כ~ל~

 לוג~יו
 כ~~~

 סעי' ל~מן
 י'~

 י"ל

~~~ד



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~ ~~~~ 

~~~~~~
 ~~ ~~~~י~~~~~

 ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~ י~~ ~~~ ~~~~
 ~~~~~ י~~~~~~~

 ~~ ~י~ ~~י~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~י ~~~~~ ~~~~ י~~~ ~~~ ~~~ ~~~"י
 ~~ ~~~ ~י~~ ~~~~~~

 ~ה~א~ש היין על ולק~ש ה~י~וש קודם י~יו ליטול יש ~לכתחלה וי"א הגה ~~~.
~'מרדכי

 ~ר~
 ע"~

 ~ורשב~א~
 ~כ~ט והגה"מ

 והטור~
 אלו במ~ינות ~שוט המנהג וכן

 ואי~
 לשנות

 ר~
 ~סח בליל

 ~ע"ג סי' שנתבאר~~מו
 ~י~~~~~ ~~ ~~~יי~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~ ~

 ימזוג לוגמיו כמלא ממנו שישתה שלאחר כגון מיירי~~כא ~~יי~~~
 שצ~יך אמרו דלא י'ל א''נ לשתיה. ראו~ וי~~ה רביעית שיהיה~ד הנשא~

 לשיי~ צריך כשאינו אלא לוגמיו מלאלשתות
 למחר ממנו

 ד~~י סגי דהו כל בטעימא היום לקדוש ממ~ו לשיירכשצריך א~
 שא~שר אעפ"י השבת ביום ביין וי~~ש ש~וא כל שיטע~םעדיף
ל~~ש

 ב~~
 והכי היום ל~דוש ישייר ולא לוגמיו מלא משישתה

 טעימה דמשמע ו~~~~ן ליה טעים מונה ר' ד~אמ~ בירוש'~שמע
 ~ כ''ד או~ א"א כ~ד. או~ א~ר וכ"כ ז' או~ בהגב~~י שכנה"ג דהו.כל

~~~
 יש אם ה~ה אלא ל~ד וכו~ מצומצם רביעית אלא ~~.

 ישאר לא לוגמיו מלא טעימת דאחר אלא~ מזה יותרלו
 לו יש בזה דא~י' לרבותא הכי דנ~ט אלא רביעית כשיעורלו

 הקודם באו' שכתבנו ראשון כ~י' ו~~ו ל' או~ ~ו~ש~~נה.
 מעט בו שיש כל שני ל~י' ~בל לוגמיו כמלא לשתות~שצריך

 היום ל~ידוש רביעית ויניח המעט ישתה רביעיתמשיעור
~ 

~~ג~
 מוזגו ~~.

 ובלב~ וכו~ למח~
 אחר לשתיה ראוי שיהא

 לכוס ממנו לש~וך א~צ דבזה ונראה רי~ו.מזיגה~

אח~
 מה כל וא~~ר ממנו~ ושותה ראשון בכוס כולו נשאר אלא

דא~~
 כ"ה או' א~ר מ~נינן. לת~ן

~ 

~~~
 שיטעום א~שר ואם וכו' להבדלה שיניחנה מוטב ~~.

 רביעית על ~יעמוד ימ~גנו ו~נשאר וביום בלילהממנו
 ~ היין על ~י~וש מצות יבטל ואל כן יעשה לשתיהשראוי
~~~

 מ~טב ~~~
 ~יניח~~

 והאגו~ה ע'~פ ~' ~תו~ וכו' ל~בדלה
 ~נ''ץ וכ'~כ ע~יף. ~~י~וש ו~וברין ע"זחול~ין

 י~ א~ ~ר~~י ל~עת ~א~י' ונראה רש~א.בשם
 שכר לו

 מיהו אשיכר~. מב~ילין לכ~~ע ד~א היין על לקדש מוטבל~ב~לה
 או' א~ר כ"ה. ס~'ק מ''א ~הב~ה~ להניחו ט~י ע~יף~בהכ"נ

 כ"ה. או' א~א ל~א. או' ת~שכ"ו.
 ר~'~

 ~ כ"א או'

~~
 כום על ש~ידש אחר י~. ~~~'

 נו~
 הוא וכן וכו' ידיו

 צ~~ל שהקי~וש ז"ל האר~י ~בריל~י
 ~ו~~

 ~~שום נטילה
 ~וא~~קידוש

 גמ~
 שנע~ה מה

 בת~ל~
 א~ל ערבית

 הנטיל~
 היא

 בשער ה~עם כמבואר ס~ו~ה לצורך שצריך מה אחרתבחי'
 ע~~ג ע''א דףהכוו'

 וד~
 הנטילה וכוונת יעו~'~. ע~'א ע~ב

לע~ עיי~
 ~ י~~א או~ רס"ב ס~'

~~~
 וכמ''ש ע~ט"י ג''כ שבירך והיינו וכו' ידיו נטל ואם ~~.

 הכוס על ~~ק~ש ענט~י בירך לא אם אבלהב"ח
 ~ב~ים של ס~~ם ל~י וכ"נ ענט''י. ולברך ליטול חוזרואח"כ~
 כוס מעל הקי~וש לבטלשאין

 היי~
 שיש משום

 כמב~אר ו~שתיה והיין הכוסבלקיחת בס~~ ט~~
 ב~ע~

 אם אלא שם הכוו'

כ~~
 בי~ך.

 ~אמ~
 שיעשה

 שכ~ו~ מ~
 ה~~. על ויק~ש בש~ע

 כ~ר אה דא~י' ~~לוהיותר
 בי~

 הכוס על ל~דש יש ענט~'י
 ~~שכיון

 מתירי~
 א~י'

 לכתחל~
 היין ~~ ולק~ש ~~דם לי~ול

 בהגהכמ~'ש
 ובכ~~'~

 דל~י וא~'ג ~ליי~ו לס~וך ~ש נ~ל שכבר
סו~~

 ~ל
 דבר~~

 לא מ"מ אח~'כ צ"ל הנטילה
 נ~מ~

 ש~~~ משים

 כ~דר שלאאחת
 יחס~

 מבחי'
 הס~~

 הנ~שה
 למעלה שורשלו

~ 
~~~~~ 

 ליטול יש דלכתחלה וי~א הג~~
 מי~רי ה~ידוש~אין

 ה~ס~
 סעודה דצורך כיון

 סי~ כמ''ש להמוציא נטילה בין ב~מין הכוס למזוג אסורולכ"ע הו~
 דאסור שם ולמ~~דקס"ו.

 לה~סי~
 לש~וך א~י' להמוציא נטילה בין

 מ"א נטילה~ א~ר אסור לכושמה~נ~ן
 ס"~

 ל~ד. או~ תו"ש כ"ז.
 בס"ד ל~ם ובדברינו ק~"ו ס~'וע'ין

~ 

~~~~~ 
 בהגה.

 ואי~
 אמנ~ ל~נות~

 כתב י~ד ס~ק הט"ז
 לדבר שח~ד מי מ"מ לשנות ואין שכתבדאע~"י

 ה~ידוש אחר ידיו וליטול ראשונה כדיעה לעשותורוצה
 לומר יכול אלא ח~ו התחתונה על י~ו המשנה כל עליולומר אי~

 הב"ח וכ~כ יעו~ש. עבד וש~יר הכל כדבריאעשה
 וברך ידיו ונטל שכח דאם אלא ידיו יטול ואח"כ תחלהי~דש דלכתחל~

 וכ"כ יעו"ש~ י~יו וליטול לחזור ~'צ היין על י~דשענט"י
 דב~ים של סודם דל~י ע~ו או' לעיל וכ~כ י~'ב~ או' ו'כלל ח~~

 ~בני הב"ח שם מ~~ש ומיהו יעו"ש. ענט~י קודם ל~דשצריך
 דברים ~ל סודם ל~י ~ידוש קודם ידיהם ויטלו כלל ישנו לאביתו

 אח"כ י~לו הנשים וגם חילוקאין
~ 

~~~~ 
 בהגה.

 ר~
 שמ~סי~ין משום וכו' ~~ח בליל

 ~ כ''ח ס~ק מ"אבאגדה. ~~ב~

~~~~ ~  
 בהגה.

 ר~
 בליל

 ~ס~
 אבל י~יו ב' ליטול ~י' וכו'

 א~תי~ו
 נוט~

 קודם
 קי~ו~

 א~י'
 ~ בהגב"י כנ~~~ג ~ס~. בסדר ר'ב סי' ל ז ל~רמב"ןבתשו~ וכמ~~ בע'~~

~~~
'~~~ 

 י~'~

 מכוס לשתות צריך
 ש~

 לוגמיו. כמלא ~י~וש
 ~ג~~' ו~וא טור. יצא. לא פ~ות שתהואם

 ~סחי~
~~~

 ע"א.
 וכת~

 ~לבוש ומ~שיעו''~. כת~נ~ מצו~ י~י יצא דלא לו~~ר דהיינו ב~י
~~~ 

 הוי לו~מיו מלא שתה לא
 דהא ~אחרונים עליו ה~~וכבר לבטל~ ברכ~

 ברכ~
 על הויא ראש~נה

 ק'ים שלא אלא לוגמיו כ~לא לש~ות ~וא חכמיםותקנת מש~~
כתקנה ה~צו~

~ 

~~~
 רביעית. של רובו ו~וא ~~~~

 ה~~ובחר מן ומצו~
 דשיעור ו~ע כ''ח. או' א~'ר ב~וב. סגי בינוני באדםד~ו~א רביעי~ בעינן מדינא ובג~ול המנ~יג. ס' רביעית.כל לשת~
 עד שתייה מתחלת יש~ה ש~אצריך ז~

 סו~
 ש~יית כ~י שתיי~

 ת~י"ב. ס~~י כמ~'ש ~~ס אכילע כ~יול~חות רביעי~
 תו~~

 ל"ז או'
~ 

~~~
 ול~י רביעית. של רובו והוא ~~.

 מ"~
 ~י' לע'ל

או' ק"~
 ט~'~

 דר~~ם ~"ך הוי רבי~'ת ~שיעור
 רוב~

ש~
 י~ד יהיה ~ביעית

 שת~ וא~ ~~~''~
 שיעור

 ~גם י~~~ ~~
דב~י~

 ק~~
 התם ~בי~~ת לש~~ת דצר~ך כתב ג' ס~י'

 אח~ונ~ברכ~ ~~~ ~~~ו~
 ק'דוש ~ל בכוס הכא מ~א''כ

 ב~~~~~
 פו~~תו

 או' מ~~'ז רב'ע'~.ב~וב
 ~ ט~~

~~~~
 ו~~'~~

 ~~י~
~~~י

 ~~~ ~~י'~

ו~~~~'~
'~~ 

~~~ 
 ~~~~ ~~~ו~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~~י~
 ~~~יו~

'~~~ 
~'~ 

 שבתבליל
 שי~

 וכו'י~יו
 דס~~



~

~  ~ו~~ 
 ו~~~~~

 ~י~~~~~~
'~ 
~ 

~~~ו ו~~י~~~~~~~~י~
 ~~י~ו~י~

~~~
 ~~ו~'
~ ~~~ 

 ~ ~~~ו~י~~~~

~ ~ ~
~~~~~~~ 

~~~ ~~~~ 
~~~~

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

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

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

 מלא ~פי~
 פיו~

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

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

 ו~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~~ 

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

 ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~
 ~~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~~~~ 
 ~~~"~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~

~~~~ 
~~~~

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

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

~~יו

 ~~יי~~~
 ~פי~ מ~יק זה ושיעור רביעית. של רובו ~וא ~~~~~~

 יהיהאם
 בכו~

 ~המחמירין וחפי' ~ביעיות. כמה
 תע~ב סי'דל~מן

 ש"~
 הכוס. לפי ולא לוגמיו מלא השיעור הכא

 וכ~כ יעו"ש~ טעם אם ד~~ה ע~פ פ' בהר~ן בהדיא ~כחכן
 או~ מ~ב ל' או'א"א

 ש~~ז~

~ו~
 טעם לא אם י~. ~~~~

 המקד~
 מהמ~ובין אחד וטעם

 במ~דכי כ~ב שמצח כתב בב''י יצא~ לו~מיוכמלא
 קימעא אלא לוגמיו מלא לשתות א"צ שהמברך אבי"ה ~שםישן

 הכי ק~ל דלא ואע"ג יעו"ש. לוגמיו סביבות וילך גרונושיעור
 ואינו מזיקו או היין את שונא שהוא למי נ"מ מ"מ ~"יכמ"ש
 בעה"ב שהוא כגון לקדש הוא ומוכרח לוגמיו מלא לשתות~יכול
 לאחד יתן ואח''כ זו שברה י"ח לצאת כדי מעט לשתותיש

 לוגמיו כמלא לשתותמהמסובין
~ 

~~~
~~~ 

 ליתן המקדש וצריך וכו~ ~המסובין אחד ו~עם
 ובברכת היין 'בברכת המסו~ין להוציאדעתו

 בעה~ב של בברכתו לצאת דעתם לתת צריך המסובין וכןהקידוש
 ~ יעו"ש ~~ סעי~ רי"ג ~י~ לעיל כמ~ש הק~וש ושל פה~ג~ל

~~~
 שתייה מיקרי דלא וכו~ מצ~פת שנים שתיית ו~ן ~~~

ש~
 בפחות הנאה

 ממ~~
 טור ~וגמי~.

~ 

~~~
~~~ 

 מלא להם א"צ אבל כולם.שיטעמו
 ב"י לוגמיו~

 ט~ז כ"ט. פ~ המ~יד ה~בבשם
 ש"~

 או' א''ר י~ז.
 דמין ו' או' הער"ה וכ'כ כ"ה. או~ ר"ז ל~ח. או' תו"שכ~ט.
 ק"ו בפשחים התו~ כמ"ש כלל לשתות חבורה בני א~~צהדין
 ודלא דהו כל היינו כולם ~יטעמו המו~חר מן ומצוה~"א

 יעו~שכהמט"י
~ 

~~
~~~ 

 מוטב מעט יין לו שיש מי ומיהו כולם~ שיטעמו
 ~קידוש ~מחר השאר ויניח כ~יעור אחדשיטעום

 בדיעבד היינו מצטרפין ב' דשתיית די"א ואע"ג להבדלה.או
 ל' ס"ק מ"א כשיעור~ המקדש שיטעום צריך לכתחלהאבל

 שם ר~ז שס.תו"ש
~ 

~~~~~~ 
 לא לאו ואם כזית לאכול וצ~יך כולם~ שיטעמו
 וכ"כ תשל~~ד. שי~ בתשו' הרשב~א קידוש. ידייצא

 רע"ג סס~~י ב"י ורבינו שם ורשב"ם ורש~~י ע''פ פ' בראש~ר~ן
 ה' שעי' רע~ג שי' לקמן ועיין ז' או' בהגה"ט ושכנה"ג~נ~~ג

~ 

~~~
 הגאו~ים דדברי כתב והב~ח לדבריהם. לחוש ויש ~~~

 ליזה~ יש וע"כ יעו~ש~עיקר
 דוקא לשתות

 דו~א אלא לוגמיו כמלאבע~מו המ~ד~
 בהיכ~

 ~ונא שהוא כגון דא"א
 שהוא כגון ל~דש הוא ומוכרח מזיקו או היין~ת

 בע~"~
 דאז

 לוגמיו כ~~~א לשתות לאחר וליתן ראשונה ~ברא על לסמוך~ש
 פ~ו או~ לעיל כמ"ש מעט לטעום יש הואוגם

 ~ יעו"~

~~
 ~ראה וכו~ בקידוש ודוקא ~~~~

 הטע~
 א~~כוה דבקידוש

 ט~ל~ או~ תו"ש ח~י~ ש~ק ט~ז היין~ על ~דשאדאורייתא

~~~
 וכו' בדיבור הפסיק ~יטעום וקודם קידש ~ו~ ~~~'

 לשעודה דשייך במידיהפשיק וא~
 אע~~

 שייך~~ דאינו
 הוי לאלקידוש

 הפ~
 מ"א הוא. סעודה צורך נמי דקידוש

 לצורך הפ~יק דאם ומש~ע מ~ ~ו' תו~ש ל"ב~ או~ א~רל'~~ ש"~
 ט"ו או' ו~ כלל ח"א וכ"כ ולבר~~ לחזור דא''צ פשיטאקידוש

~ 
~~~

 חו~ ~~~
 והטע~ ~ולקדש~ לחזור וא~צ בפה''ג ומ~רך

מבוא~
 הוי ~דיבור

 הפס~
 ~טעימה. הנהנין ב~כת בין

 הוי לא ה~ידוש לעניןאבל
 הפס~

 קדושת הז~יר דכבר דכיון
 ~ ב"י יצא~ כוסעל היו~

~~~
 הפ~י~ו~ ואם שיטעמו עד בד~~ר ~~סיקו ~לא המסו~ין
 המברך יכוין פן י~עמו שלא טוב ההעדרבדיבור

 יחזרו לטעום ירצו ו~ם המשיחין~ את פה"ג בב~כתלפטור ש~~
לברך

 פה"~
 או' קס"ז שי~ לעיל בדב~ינו ועיין י~ב. או~ ח~~ל

 ודוקח"ן
~ 

~~
 וה"ה ~~~

~~ 
 שנטל באחד מעשה וכו' הכוס נשפך

 שהיה ששכח ו~תאו ~ה"ג מרנן סברי ואמר~דש כו~

מקד~
 שיביא פשוט ונראה בעלמא. לשתות שלקחו וסבר

 אם דה~ד ונראה ה' או~ ברכ~י וי~ד~~ פה"ג ויברךא~ר כו~
 לא עדיין אם אבל עוד לשתות יין לפניו היה לא וגם כולוהכוס שת~

 לפ~יו יין שהיה או לקדש שצריך נזכר שטעם ותיכף השתייהגמר
 ~רכת יאמר רק אלא פ~ג ולברך לחזור א''צ עודלשתות
 ~ רא~ונה מברכה נםתלק לא עוד לשתות דדעתו דכיוןהקידוש

~~~
~~~ 

 וכו~ הכוס נ~פך אם וה"ה
 קיד~

 על~
 ~~מ~

 על או
 יין שהוא כסבורהמים

 חוז~
 סי~ הרדב"ז ומקדש.

 כס"א ז' או' מחב"ר זה. לסי~ ב~גהו' מהרי~"ש וה~יאותל''ז~
 והביאו קט"ו סי' מ~רא~י בפסקי וכ~כ כ"ג. או~ שע"ת ב'או'
 היה דאם ה~"ז שם וכתב ל"ב~ ש~ק ומ"א י'ט ס''קה~"ז

ה~ידוש בשע~
 י~

 על א~ השלחן על
 ה~~ס~

 אז לשת~ת מוכן אצלו
 לפני~ המ~ן ישתה אלא ש~ית לקידוש ולא לפ~"ג לא א"צודאי
וכמ"~

 . כ"ח או~ הר~ז וכ"כ יעו"ש. בהגה ב' ש~י~ ר''ט סי~
 או' ע"ז ~י' ש''ע ~יצור י"ג. או~ חס"ל י"ז. או' ו~ כללח"א
 ול~דש לחזור דצריך וכתב אט~~ז ~ליג ז~ או' דהער"ה והגםי~ב.
 על דקידוש דכיון והאחרונים הט~'ז כדעת ק"ל אנן מ''מיעו~ש

 שם. ש"ע קיצור שם. הר~ז וכ~כ שם. ח"א בדיבור. י~פסיקשלא
 הוא אם לפניו שכר היה שאםונראה

 במ~ו~
 מדינא חמר ההוא

 וכן וישתה~ שהכל יב~ך אלא שנית לקדשא"צ
 במקומו~

 שנוהגין

לקד~
 ולקדש לחזור א"צ ג"כ הפת בציעת קודם נט~י אחר

~ח



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  
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~~~~~~
 ~~ו~~ ~~~

 ~~י~~ ~~~~~~ ~~~ו~ ~~"~ ~~~"~~~~~
 ~~~~ו

 ~~~ו~~~
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~~~~~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~

 ~~"~ ~~ ~ ~~~~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~~
~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ 

 ~י~~~~~~~
 ~~~~י

~~~~~~~ ~''~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ 
 יי~ ~י~~ ~~~~~

 י' ו~ו ~~~~י~~
 ~ ~~י~~~

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

~~י' ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~י~י~ ~~"~ ~~ ~~~~~
 שם. ח~~א ~פת. על קידש כאלו ו~וי המוציא מברך~לא

 שם ש~עקיצור
~ 

~~~
 י~א ~~.

 כו~
 וכו' עליו ויברך אחר

 ~לבו~
 כתב

 טעם י~דע~איני
 ~ז~

 שקידש הכוס שנשפך כיון
 ידי שהרי אח~ כוס להביא צריך למה כבר ובירך~ליו

 ראשונה ו~ב~כה יצאכבר קידו~
 נפסד~ כב~

 בכל בפ~ וא~~רו
 כתב וע~כ צריך למה שני כוס וא~~כ מעכבא לא דשתיה~ערבין
 אח~ כוס לה~יא רוצה אינו~אם

 אמנם יעו~ש. בידו ~רשות
 ~יינו מעכבא לא דשתיה דמ~~ש וכתב עליו השיג ל~'ב ס'~קהמ"א
 לא מ~ם אחד טעם לא אם אבל מהם אחד טעם אםדדי
 עליו השיג ו~ן י~ו~~~יצאו

 א''~
 וכתב ב~ או' ו~~~ט~י ל~~ג או'

 דל~לכה המט~ישם
 ולמע~~

 ~ יעו~ש ~ש"ע כדעת נ~טינן

~~
~~~ 

 יביא
 כו~

 א~ר
 ויבר~

 ~ם וכו' עליו
 ~י~

 דעתו
 שנית ~ברך א~צ ~קידוש אחר עוד ייןל~תות

 א~צ אחר כוס אפי' להוציא~ שכיון ~מסובין לפני יין ישואם
 אלאלהביא

 שות~
 כמ~ש כולם ויצאו לוגמיו כמלא מ~ם אחד

 מהמסובין אחד וטעם המק~ש טעם לא דאם ה~ודםבסעי'
 יצא. לוגמיוכמלא

 ~ יעו~~

~~
 בנתיים ד~תו הסיח שלא ודוקא ולקד~. ל~זור וא~צ ~~~

 בנתיים ממ~ו~~ו יצא כבר אםאבל
 קוד~

 שטעם
 ר"~ שם. ח''א שם. א"ר ול~ש. לחזור צריך אחרמכוס

 שם.
 אבל ו~קידוש היין רק לח~ור א~צ דביו"טופשוט

 ל~
 ש~חיינו

 פ~~ת כוס~ ב~א דסגי ~סוכהוברכת
~ 

~~~~~~ 
 להביא א~צ ~כוס ונשפך השכר על בש~רית ק~ש
 ט' סעי' ער~~ב סי~ כמ"ש בפת דדי י"א ד~אאחר

 יין לו יש דאם שכר על ודוקא בש~רית ודוקא ל"ב. ס~ק~"א
 נגד דדוקא ~חר להביא ~ריך בשחרית א~י' ונשפך עליווקידש
 בשחרית ומ''ש ל"ב~ או~ א"א לב~ש. יין~ נ~ד ולא בפת דישכר
 בפת או ביין או אלא שכר על מ~דשין אין דבלילה משוםהיינו
 שם א~א ל~ד. או~ א"ר יעו~~~ ט' סעי' ער~ב סי'כדלקמן

~ 

~~~
 וכו' המקדש שיטעום קודם המסובין יטעמו לא ~~~~ ~~~~

 המקדשואם
 היי~

 בפ'ו ~~ר הוא
 יכו~

 ~הטעימו
לאחר.

 ה~'~~
 לעיל וכ"כ ו' או' ברכ~'י שפ''ה. סי' הרשב"ץ בן

 פ~ואו~
 ~ יעו~~

~~~
 אדם ~י מקצת וכו' כוסות להם היו אם אבל ~~~

 אחת במסיבהכשיושבים
 וכ~

 ~פניו כוסו ~חד
 וממתיני~ל~דש

 בברכת
 ~יי~

 שקידש מי כולם. ~יברכו עד
 ב~כה בין ~פסק דהוי חבירו ברכת אחר אמן י~נה לא~ירך

 אם בדיעבד מי~ו השע~~~ והביאו ה' ~י' ח~ב פמ"א~טעימה~

שגג
 וענ~

 סי' לעיל כ~~''ש ומברך חו~ר אינו אמן
 קס'~

 ~~א או'
 ~יעו"ש

ק~~
 ובדברינו ד' ס~י' ~פ'ב סי~ לעיל ועיין פגומים. או ~~.

~שם
 ~ ב~~~

~~~
 והם שישתה קודם היינו וכו' ~פך צריך שא~ י~. ~~~'

 עד להמתיןצריכין
 שישת~

 הקודם בס~י' כמ~ש ~וא
 ~ מ"ג או'תו"ש

~~~
 דשתיית וא~ג פגום. שאינו ~כוס כולם שישתו כדי ~~.

 י~ד סעי' לעיל כמ~~ש ~ועכבא לא ~מסוביןכל
 מ"~

לכתחל~
 מן מצוה

 המוב~~
 פגום שאינו מכוס כולם שישתו

~ 

~~
 מקדשין דאין וכו' רע ש~יחו יין על מ~דשין אין ~. ~~~~

 עלאלא
 יי~

 למעוט~ המ~בח גבי על ל~סך ה~אוי
 ~מסריח רעריחו

 טור. מגול~. ולמעוטי קצ~
 וכח~

 הפרישה
 דקח~יב הכי למעוטי דו~א א'או~

 האי א~~
 כלל~

 א~ל
 כל למעט ~ה מכלללמידן ל~

 דב~
 ~מזבח ע"ג מנ~כין שאין

מסיק ד~~
 הטו~

 יעו"~. עליו מקדשין ~~בושל ויין צ~וקים של ~יין
 הטור לדעת דוקא ~הוומיהו

 ו~ש~~
 י'~ד דין פכ~ט ~רמב"ם אבל

 כל למעוטיפסק
 דב~

 אמנם יעו~ש. ~מ~בח ~~ג מנסכ~ן שאין
 ~ דוקא הני למעוטי והש~ע הטור כדעת ק"לאנן

~~
 רשב"ם ופירש וכו~ רע ~ריחו יין על מקדשין אין ~~~

 דריחי~ פה"ג עליו שמברכיןדאעפ~י
 וטעמיה חמ~א

 ~~או~ בכלי דמונח משום קצת שמס~יח אלא~מרא
 הכי אפ~~

 הקריבהו משום ~מ~בח ע"ג לנסך דפסולין ~יון לקידושפסול
 מ~~ט~ ל~ידוש נמי פסולין ~פתחךנא

 והביאו עכ"ד~ גופי~
 ~ב~~

~~~~ 
 שבשבת ויודע י~ן בו שיש במקום ~בת בערב הוא
 ל~וליכו יכול שאינו ~כגון יין לו יהיה~א

 לביתו~
 יקדש

 וי~ת~ היין עלמ~ע~י
 ~ם שה~'ל מל~כ~~ לעשות אח"כ ואסור

 תפלת קודם דמ~דש דמיירי ומשמע ~ה~ רס~י מ~אגאון~
 ערבי~

דמות~
 או' ער"א סי' לעיל וכמ~ש כן לעשות

 כ'~
 כבר אמנם

 קודם ע~בית להתפלל צריך ~~~ל הא~~י דברי דלפי שםכתבנו
 יותר ~~ל האר"י ד~רי דלפי נ~אה וע~כ יעו~ש לקדשואח~כ
טוב

 לקד~
 הפת על

 ואח~
 וקודם היין על ~~~דש ערבית תפלת

תפלה~
 ולמעלה ~מנחה מפלג ע~בית התפלל אם ומיהו

 כלום בכך אין ז~ל האר~~י דברי דל~י גם מ~ע~'י אח'~כלק~ש ורוצ~
~ 

~~
 מ~דשין אין ~~~

 ע~
 שריחו יין

 ר~
 שאין ואפי~ ו~ו~

 ~~ יין רק מצויא~ר י~
 ש~וחו

 ר~
 קצת ומסריח

 שו~~ת עליו.~דשין אי~
 שע~~

 ח''י. ~י'
 בי"~~

 אם ו~וי~ו א~ או~
 עליו~ לקדש ~רי רע ריח ש~לך ונתקן אחר בייןעירבו

~~
~~~ 

 ~צת שמ~ריח יין
 את~

~ע''א שו'~ על~~ מקדשין אין ~חביות

 ~~'י ~~~ו~~י

~~~'~~~~ 
~~~ 

'~

~י~~~~~י. ו~~~ ~~~~ו~
 ~י~~~ ~~~~~~ ~~ ~

 ~ו~~י~~~ ~ ~ ו~~~~~~~
 ~י~~'

 ~'י~~~~~ך
~~~ 

 ו~ו~~י~~~~~~
 ~~~~ו~~~''~

~ 



~

 ~~ ~ו~
 ~~י
~ 

 ~~~ ~ ~~ ~~י~ו~

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

 ~~" ~י'
~ ~~~~  ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~י~

 ~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~י~ ~~י~~ ~יי~ ~ ~ ~~י~~~
 ~~י~ ~~ ~~~~~י~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~ו~~~~~~~

 ~~~י~~ ~~ ~י~ ~~"~ ~~~י~ ~~~~
 מרדכי ~הגהו~ הקמחין~ להעביר ~חלה יסננו אלא ~ליו לקדש אוםרין וישה~ה

 פר~
 בשם וב''י פירות המוכר

א"ח
 ~יי~ ~~~~ ותוס'~

 ~~~ ~~~~~ יי~ ~~~ ~~~~ יי~ ~~~ ~~~י~ ~~ ~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 ~~~~י~ ~~~ ~~י~י~~י~

 הגה ~~~~.
 ואי~

 חלא וטעמיה חמ~א דריחיה היין על מקדשין
 ~~~~ ~טור~

 ב' או~ מ~~ז ב' או' ~ו~ש שם.ש~'א
 וא~

 יין על ו~ידש בדיעבד שגג
 ע קידוש ד~~ל כיון ולק~ש לחזור וא"צ דיצא י~ל רעשריחו

 ~ דרבנןהיין
 ~~~~~~ו~

 בשע'א עי~ש רע שריחו יין על מב~לין אם הב~לה
 דאין ליה פ~יטא א' או~ הער~ה אבל בזה שמצדד~

 ~ ח' או~ לק~ן ועיין יעו"ש. כהשע"א ו~לא וכתב~ עליומבדילין

~~
~~~ 

 ~עה עמד דאם ~~שר וכו~ מגולה יין על ולא
 והסגנים ה~חות וגם קפ~דא. אין מגו~ה~ועטת

 א~ר סק~א. מ"א ועעמו. ריחו נמר א"כ אלא בדיעבד קפדילא
 הרב וכ~כ ~~ או~ חס'~ל ז' או~ ו' כלל ח~א א~ או' ר~ז ג~או'
 ~י' יהודהבית

 מ~'~
 עד כ"כ נשתהה א~כ אלא נפסל דאינו

 עליו שע~רה או וטעמו ריחושנמר
 ליל~

 יעו"ש מגולה אחת
 וטעמו ריחו נמר שלא אעפ"י אחת לילה עליו ע~ר האומשמע
 הת~ש מיהו כ"ה. או' ~ראשית פ' א"ח בן וכ"כ ל~ידוש~נ~סל
 להקפיד יש מועטת שעה מגולה עמד אם דאפי' כתב א'או'

 אפי' מגולה מלהניחו לי~הר יש לכתחלה וע''כיעו~ש~
 שע~ר או וטעמו ריחו בנמר כ''א לפסול אין ובדיעבדמועטת שע~

 ~ אחת לילהעליו
~~~~~~ 

 הר~ ש~
 דאין הוא ~שוט דדבר יהודה בית

חילו~
 להרמב~ם ול~מ זה בענין להבדלה ~ידוש ~ין

 דהוי למ~ד אפי' אלא מדאו' הבדלה דגם פכ"ט רישדס~ל
מד''~

 וה~יאו יעו~ש. תקון דאו' כעין ~בנן דתקון כל מ~מ
 ~ א' או'הברכ''י

~~
 יין של הכלי דאם ונראה וכו' מגולה יין על ולא ~~~

 תיבה שידה ~תוךמונח
 מגולה שהכלי אעפ''י ומגד~

 וטעמו ריחו נמר א"כ אלא בכך נפסל אינו סגורין הם~אם
~ 

~~~~~ 
 יין על בדיעבד קידש ואם וכו' מגולה יין על ולא

 ונ~אה בזה שמצדד .א' או' ברכ"~ עייןמגולה
 ה~ב העלה וכן יעו~ש~ ולקדש לחזור ~צריךדעתו

 והביאו יעו~ש. ולקדש לחזור וצריך יצא דלא ר~ל סי~יהודה מחנ~
 נראה לע''ד ומיהו ג~ או'הפתה"ד

 ה~ב~
 קשה

 לומ~
 לחזור לו

ולקד~
 דלא ~זה~ז וב~רט דרבנן היין על ~קידוש דק~ל מאחר

 אדם בני ורוב אגילוי~פדינן
 שותי~

 ש~עשה מאחר די~ל אלא אותו
 דיצא קידש וכברהמעשה

 בדיעב~
 ~ ול~דש לחזור וא"צ

י~~
 ~ל ולא ~~.

 מגול~ יי~
 צריך בר~ת ד~' ובכוס וכו'

להזה~
 השמחה בעת יותר מקטרג דהשטן ביותר

 הצלוחיות להניח שכיחי טירדייהו אגב וגם אע"ה מאברהםכדילפינן
 פשוט. והוא וזבובים היתושים של והמיאוס איסור מל~דמ~ולות

רו"ח

~~~~~~~ 
 ~טור כמ~ש ~ילוי משום ~ו דאין טיף טיף דעביד
 סי'י~ד

 קט~~
 דא~שר עליו לקדש נאסר אם

 משא~כ האידנא גם תששא~ ביש כ"א קפדי לא והסגניםה~חות
זה.

 מש''~
 ד' או~ הפתה"ד הסכים וכן ~ א' או~

 להתי~
 יעו''ש.

~~~~~~ 
 סי' ~~ק ~אר

~~~ 
 ולהבדיל ול~דש לברך דמותר

 שתםעל
 יינ~

 אבל
 הלק"~

 אלאמברך ~~ דאין כתב יו"ד סי' ח"א
 מנא~

 יעב~ץ ב~א~ת וכ~כ יעו~ש~ הפת על וי~דש
 בית בתשו' וכן יעו"ש~ בזה עליו לסמוך דחלילה מ"הסי'
 בשמים בשו~ת וכ"כ יעו"ש~ עליו השיג כ'ב סי' יו''ד חלקיהודה
 מאורי בס' וכן עליו~ לקדש דאסור ד~~וט ד~ סי' הח~שראש
 וכתב עשק הבאר על השיג ע~~ב דקס''ח למועד עוד בחלקאור
 בתפ~ה בדיעבד יוצא הבדלה וגם הפת על לקדש יותרדנכון
 כריסו מלטמא יותרועדיף

 מה~י~א בשו~ת וכ"כ יעו~ש~ באיסו~

אס~
 שישתה הרופאים עליו וצוו שנתרפא בחולה ~~ס סי' חא~ח

 שאינו שם וכתב פ~ח ~ודם והיה רקי'ג ~נמצא שם ואין ישןיין
 כמה ~ם ו~ביא ע~יו לברך ר~אי ואין כוסות ד' חובת ידייוצא

 ה' או~ ~צ"ו סי' לעיל וכ~כ יעו~ש~ לזהתשו~ות
~ 

 ~~~י~~
 חת~ס שו~ת עליו ל~דש מותר בה~"מ אלא הותר שלא
 בו שמדדו כגון מלאכה בו שנעשה יין אבל ס~ה.סי'

 חיים לב עליו. ל~דש אסור דבר איזה בו שרו או ~דידהאיזה
 ~ ק~ח סי'ח"ג

~~~~~ 
 נמנ~ים אדם שבני כל היינו חלא. וטעמיההגה.
 סעי' ר~~ד סי' לעיל וכמ''ש חמיצותו משוםלשתותו

 הרב~י כתבו לא ומשו~ה עליו מברכין אין פה~ג דאפי'ד~
 ב' או~ תו"ש סק~ב~ מ''אאדלעיל. דס~~~

~ 

~~~

 מ''א ישן. ביין מצוה ומ"מ עליו מקדשין מגתו יין ~. ~~~'
 מיהו ג' או' א~א יום. אר~עים בן והיינוסק''ג.

 הוא מ~~נו לשתות ורו~ה ישן לי כשיש כתב'דדוקא ד' או~הא~ר
 יעו~. קידוש משום ~קנות מחויב אין י~ן לו כשאין משא"כמוקדם
 ב' או~ הברכ~יוהביאו

 וכת~
 דאינו ופשוט

 מחוי~
 רוצה אם אבל

 י~נה המובחר מן מצוה~~קיים
 ~ יש~

 אסור. בשבת ולסוחטו וכו' אשכול אדם וסוחט ~~~~~~~
 ע''א ס~ד דף א''ח ובס' א' סי' ~שו'כנ~ג

 בשעתו. עליו ומ~דשין שבת מערב פי' אשכול אדם וסוחטכ~ב
 כאוכל האוכל על הבא דמשקה האוכל בתוך בש~ת דה~הוי''א

 ג' או' ברכ"י היום. קידוש עליו ומקדשיןדמי
~ 

 ~~~~~~י~
 לסחוט דמי ש~יר לא יין ימצא שלא חרם ה~ל
 ענ~יםאשכול

 כנה''ג צמוקים. לי~~ ו~נכו~
 ה' או' ברכ"י הנז'~תשו~

~ 

 ~~~~~~י~~
 ראוי אינו למתקו ידוע עפר ~מ~י~ים
 הנז~ ב~שו' כנה"ג ולה~דלה.לקידוש

~~
 יין היינו וכו~ החבי~ ש~פי היין על מקדשין ~'. ~~~'

 ח~רא דריחיהגמור
 חמר~ וטעמי~

 ~רום עליו יש אם אבל ~מחין. בו ישבלחוד הח~י~ וב~י
 לב~

 שקורין
 מיהו ד' או' תו~ש~ ס~~ד~ מ'א ב''ח. עליו. מקדשין איןקאני"ק

הט~~
 ~ליו ~~לה בהך לקידוש הכשיר סק~א ~"ד סי'

 זה ~סי' הא~א וה~יאו יעו~ש. אותו מסננין אם ~אני"קשקורין ק~ו~
 ו' או' א"ר ו~~כ ד'או'

 ו~רא~
 דאם הראות ~חוש תליא דזה

א~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~"~~ 
~~~~~~

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

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

 ו~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~י~ ~~~~~י~~~
 ~~י' ~~

 שראוי ~פי'~~~י ~~~ ~~~ ~~
 ~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~י~ ~~~ ~~ ~~ למזוג~

 שלנו ויי~ות הגה ~~~~י.~~~~
 יות~

 מזיגה בלא הם טובים
 ~טור~
 ~~~~~ ~~~~~ ~יי~ ~ ~

 ~והוא ~~י~.
~יש

 בה~
 קצת לחלוחית

 בל~
 שרייה

 ~טור~
~ ~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~ ~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~ ~י~

 ~~~י~ ~~~~~ ~~י~~~~~~
 סי' ~וע~ל ~~י~.

 סעיף ~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ י~~~~י~ ~ ~ ה~~

 ~~~~~~ ~~~~ ~~י"~ ~~~ ~~ ~~~~י~
 אח~ יין לו יש אפילו עליו לקדש והמנהג הגה ~~י~~"

 רק
ו~~ו~'

 ~'~ ~ ~ ו~~~ ו~~~~ ~~~~ ~~
 ~~~י~

~~~ 
 ~~י~ו

 ~~י ו~~ ~י~ו~ ו~י~~ ~~~~
~~י~ו ~ ו~~~~'~

 רואיןאנו
 שנתחמ~

 ע~יו ~~רכין ואין עליו מקד~ין אין ~כ''ע
 סי' כמ"ש~ה''ג

 ר''~
 אותו מסננין חמרא טעמיה ואם ד~ סעי'

 כשרוהוא
~ 

~~~~~~ 
 לא נשתנה שלא אלא הרבה תולעים וירם שהתליע
 ולאבמראה

 ב~~
 ו~~~ל~ם

 ~~~~~~ ע~ברי~
 ~ותר

 בש~ת לסנן מותר ואם י"א. שי~ ח"ג חיים ~ב עליו.לקדש
 בס"ד לשם ובדברינו יו~ד ~עי' שי"ט סי~ לקמן~יין

~ 
~~~~~~ 

 מחמת מתוק הוא אם ה'ינו מתוק. יין ועל
 למת~ו כדי אחר ~בר בו נתן אם אבלעצמו

כג~
 עליו מק~שין אין ח' בסעי' שנייה ל~יעה וכדומה צו~ר

 ג' או' המש''ז וכ~כיעו~ש
~ 

~~~
~~~ 

 יין מסתם יקח ולא וכו' לברור מצוה ומ~מ
 ה' או' מש~ז ז' או' 'א"ר סק~ה. ט"זשבמרתף~

~~~
 בש"ס וכו~ לבן יין על מקדשין ~~~ ~~~'

 מיבע~
 חמר

 יתאדם כי יין תרא אל מדכתיב ופשיט מהוחוורין

 דאי~ש"~
 דעת הוא הראשונה ~דיעה אדום אלא יין קרוי

הרמב''~
 כשר לקי~וש אבל נסכים על הוא ~האיבעיא והטור

 ~האיבעיא ~ס'ל ל~רמב~ן ~וא השנייה ודיעה לכתחלהאפי'
 משכרא. גרע ~לא כשר להבדלא אבל אקי~וש גםקאי

 ו'או' תו~~
~ 

~~~
 ו~וא ביותר לבן פי' וכו' לבן יין על מקדשין ~~.

 ~ורגריעותא.
~ 

 ו~רמ~~ ~~~~ו~
 ~~כ אלא ב~יע~~. ~פי~ לקי~וש פוס~ו

 זו. לדיעה ב~יעבד כשר שאז יין מראה בויש
 ~ בב~יכמ"ש

~~~
 ולפ"ז משכרא. גרע ~לא עליו~ מ~~ילין אבל ~~~

 לק~ש. מותר ~שחריתבקידוש
 ואפש~

 הני דכל
 ~גרע"א משכרא. גרע דלא כן הוא זה בסי'~פסולין

~ 
~~~

 ויש ראשונה. כסברא העולם ומנהג ~~.
 לי~

 שמים
 לקדש שלא ~ירות ~מוכר ~' הר~'ן כמ~שלעשות

 דוקא וזה יעו"ש א~ום לו שאין ה~חק בשעת אלא לבן ייןעל
 ח~ או' א~ר צ~~. ~ף ב"ב התו' כמ"ש מ~אי יותרבלבן

~ 

 עליו מ~דשין אין ו~אי לשתיה ראוי שאינו חזק ייןאבל
 ז' או' תו~ש ב~י~ מים. לתוכו שיתן~~ ע~

~ 
~~

 ו~וב ערב שיהא כ~י למזגו. טוב יותר ומ"מ ~~~
 ח' או' ש תו ב"י~לשתיה.

~ 

~~יי~
~~~

 למזגו. טוב יותר ומ"מ ~~~
 וכ~

 האר" דברי לפי הוא
 למזגו שצריךז~ל

 ונת~
 כמ~ש בסוד טעם

 וע"~ יעו"ש~ כ~~ח או' ער"אסי~ לעי~
 ז~ל מור"ם שכתב הגם

 למזוג יש מ~מ ~זיגה בלא הם טובים יותר שלנו~יינות בהג~
 ~היי~ומעט אות~

 ~י~~
 רק~

 ~~זיגה ~צות לקיים ~י ~י~ טיפ~~ ~
 בה ה~רמזוסוד

~ 

~~~
~~~ 

 יחלישנו שלא ר~ל כר~י. מזוג שיהא ובלבד
מ~אי~ יות~

 ל~מ~ ועיי~
 ל''ה או'

~ 

~~~

 בגפנייהו מכמש~ ש~א לא וכו~ צמוקין יין ו'~ ~~~~
 האור תולדות ע"י או חמה ע''י ~צטמקושנא ול~
שהכניסן כגו~

 בחמי~
 למהר

 צמוק~
 טור בעשן~ שתלאן או

~ 

~~~
 צמו~ין יין ~~~

 מקד~י~
 אם דוקא עליו.

 מש~
 היין

 שלא כ"זאבל מהצמו~י~
 מהצמו~י~ היי~ מש~

 חשוב ~אינו
 שריית ו~יעור יעו"ש. ~"ד או' ר~ב ~י' לעילכמ~ש ~י~
 י"א ייןשיקרא הצמו~י~

 ע~
 שישתהו

 הצמוקי~
 וי"א ימים ג~ ב~ים

נשת~ו דא~
 במי~

 או~ הנז' סי' לעיל כמ''ש כיין דינם הוי לעת מעת
 סי~לעיל בדברינ~ עיין בצמוקין שיתן ה~~ים שיעור וכמה יעו~ש.פ~ה

 ר"~
 ~שכ~בנו ל'~ג או'

 ש~
 מכנגד יותר י~ן שלא

הצימוק~~
 יתן לא יבשים הם ואם יעו"ש שנ~ג~לו אחר

 של~ש ~היינומכפליים יות~
 צמוקי~

 מים שלישי וש~י
~ 

~~~
~~~ 

 צ~ו~ין יין~
 מ~דשי~

 רמי ~לא ואפי' עליו.
 עו~ש ב~גב"י. כ~~~'ג עליו. מק~שיןיין ומרא~ יין טעם בו ~יש כל אלא ארב~הוא~א תלת~

 או~
 ר~ב סי' לעיל וכ~כ ב'

 יעו~ש. ו פאו'
 ~~וקי~ יי~ ע~ והמברכי~

 בו שאין
 אל~

 ~ ~~תיקו~~
 כ~ים וטעמובעלמא

 ~~ברכי~
 לבטלה

 ואי~
 ז' או' ו'כלל ח~~ קי~וש~ י~י יוצאין

~ 

 ~~~ו~
 שאם וכו' לחלוחית בהם שיש והוא הגה.

 פכ~ט. הרמב"ם בשם ב~י דב~~. מהם יצאאותם ידרו~
 לגמר~ יבשים הם אם אבל י"א. סעי' ר"ב סי' בש"ע לעילוכ~כ
 ~ריכ~ ע"י~אפי'

 פסולי~~ כלל לחלוחית מהם יצא לא ועצים
 בדברינו ועיין םק"ה. מ~א ~~ סי'ריב''ש

 לעי~
 או' ר"ב סי~

 ~ פ'~

~~~

 שמרי ~. ~~~'
 יי~

 וכו' חרצ~ים או
 עיי~

 סי' ~עיל
 ל~ם וב~ברי~י ו~ ו~~י' ה'~עי' ~~

 ב~~~
 ~~ם

 ע~יה~ שמברכין וחרצנים יין שמריאיזה מבוא~
 ~ יעו~ש פה~ג

~~~
 ~ס~ל זו דעה ~עם וכו' ~בושל י'ן על מקדשין ~. ~~~'

 ~ ~א~שת~~ ס~ל שניה ~~עה ל~עליותא~אישתני
 יעו"ש~ בב~י כמבואר שהכל עליו מברכיןלג~ריעו~א

 או~ ר"ב סי~ לעילבדברינו וע~י~
 י"~

 שכת~נו
 אמרינן ולא פה~ג ~ליו ~מברכיןראשונה כס~ר~ ~הע'ק~

 בז~
 בר~ת ם~ק

 ~ יע~"~

~~~
 לבש~ מות~ ולכן ו~ו~ מ~ושל יין על מק~שין ~~.

 ו~~י~~~ ~~~~
~ 

 ~~~~~~~ו~ו~~~~

 ו~~~~~~ ~'~~~
 ~~'~ ~~~ ~ו~~

 ~~~~ ~~~~ו~~~~
~~~~ ~ 

 ו.
~ ~ 

'~ 

י ו~'~ ~~ ~~~'~~
 ~~~~י~ו~ ~~~ ~~~ ~ו~

~~ 
~י~ו~~~י

 ו~~~'~

הצ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~'י

 ~~~~~~ו~~~

ו~~~
 ~~~י~ו

~~ 
 ~~~ה~~ו~י~

~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ ו~~~~י~ו~ ~~י'~וה~~י~~~~
 ~~'~ו~~~~~~~

 ו~'~ו~~~ו~~

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

 ם~'
~ ' ~ ~  

~ ~ ~ ~  טובשאינו
 כ~~

 ~מ~ו~
 דבש ~ו שיש ~ו

 ~אגור~
~ ~ ~~~~~~ 

~~~~~~ 
 ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~י

~~~~~~~~ 
~~~ 

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

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

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

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

~~~ ~~~ 
 כדברי פשוט ה~נהג וכן הגה ~~~ ~~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~

 המ~בין אחרים ויש~ו ~ליו ל~דש יכול נדר משום יין שותה שאינו ומי ה~ת על יקדש לא ~~יר יין ואםהרא~ש
 על י~דש עמו אחרים ~ין ואםעמו

 ~ה~
 כ~ט פרק מיימוני ~הגהות מאחרים. ~ידוש ישמע או ~יין ~ל ולא

 אוכל ואם לבדו אוכל א~ החילוק צ~ל לכן הפת על די~דש ~' סי~ ה~לאה סוף מיימוני ותשובת יין אחרדמחזר
 ~~ ו~~~~~י ~~~~ ו~~י~~ו~~~~י

.~~~ 
 ~~~~י~. ~~ ~

 ~' או' ו' כלל~ ח~א~ עליוי ולקדש היין ול~~ן~צמוקים
 ~ יעו"ש פו~ כמה בשם ה' או~בא~ח וכ~

~~
 בכ~בי ~~~~~

 בעל~~ע"~
 בהם שאין קטנים דצמו~ים

 הםגר~ינים
 בכ~~

 כמ~ש שבתורה ~נבים
 המשובחים ענ~ים ~הם שורק ויטעהו ה' ישעיה~רד"ק

 ~ שם א"ח גרעינים.בהם שאי~

~~~
~~~ 

 ו~
 פ"ד סי' הרשב~ץ ~תב וכו' דבש בו שיש יין
דאפי'

 נשתנ~
 כגון נסך יין משום בו שאין בענין טע~ו

 ~עם לו ~יש כל להבדלה וכ~ש ל~ידוש כשר דבש שליש בושיש
 ג' או' ער~ה יעו~ש~ ייןומראה

~ 

~~~
 בו נתערב אם ואפי' עליהם. ~קדשין ~ין וי"א ~~~

 אין גדולה בחבית חרדל כטפת שאור אודבש
 הרמב"ם בשם טור המזבח~ ע"ג לנסך שפסול כיון עליומקדשין

 ~ הלבוש וכ"כפכ~ט.

~~~~ 
 ימזוג אשר ה~ין

~ 
 ~אינו היין מן הרוב מבושל יין

 הרוב ~ם אבל פה~ג עליו ומברכין מקדשיןמבושל
 אין ~מבושל היין~ן

 מקדשי~
 שו~ת שהכל. ~ עליו ומברכין על'ו

 ~הרות ס' שבסוף~גאונ~~
 דמש~

 ו'~ א~ יפ"ל ד' סי'

~~~~~~~~ 

 ע~יו לקדש והמנהג הגה.
 וכ~

 כלל ח"אט~ א~ ~~ הב~ח~ וכ~כ
~ 

 או'
~ 

 ע"ז סי' הש~ע מיהו~ק~ור

 כדי נראה וכן ~~חר~ ~ן אחר להדר יש אפשר א~~ כתב ו~א~
 דכ"ע אליבא~צאת

~ 

~~~~~~~~ 
הגה~

 ר~
 ~' ו ~וב שא~ו

 א~ והא~~
 כתב י"א

דו~א
 כ~אי~

 אף טוב כשהוא אבל כלל טוב
 המבושל ~מו ~טוב~שא~ו

 מבר~
 יע~ש. מבושל שאי~ על

 לת~~~~ושן וי~
 פסיל יפתח ~א ד"ה ח~י ~"ב

 לקיד~
 ולרמב~ן

כש~
 פת~ע הגרע"א מב~ל~ כמו

 א~
 ~ י~ד

~~~
 במ~ום ~. ~~~~~

 י~ שא~
 מ~י

 וכ~
 דכ~ן

מצ~ י~ ש~~
 שם

 ה~
 שאר

 מש~~
 ופרש~בם מד~ה~ חמר

 חמרשנקרא
 כשא~ מ~נ~

 השנה שבכל ~פי' העיר בכל ~ן
 מ~א ~ש~.~ן א~

 סק~~
 אלא מדינה חמר הוי דלא מפרשין ~ש

 גדל י~~ יהא ~שלאא"כ
 ~~ מהל~

 טור. העיר. סביב כל
 היש כדעת דק"ל התו~ש~כתב

 ~פרש~
 הר"ז וכ~כ ל~ולא. שהוא

 ~"דא~
 ועי~

 ~פ~ב כ~. לעיל
 ו~ א~

~ 

~~~
 במ~ו~ ~~~~~~

 ~~~~ ~ן שאין
 ב~קר שהוא אעפ~ימקום באו~~ ~ן נמצא אכ~ אבל

 א~
 אריפתא לקדש לו

 שם מ"א פכ"ט. הגמ"י בשם ב~י אשיכרא. להב~ל~א
~ 

~~~
 ~~כרמים ל~ו שאם ~מר~~י ~~~~~~~

 וא~
 רוב מצ~ ש~םשבשאר אע~~ מצ~ ~ן

 י~
 מיהא זו לשנה

 ~~~ן ~יכא דכל ~ראה מ~~ה~ חמרה~כר ה~
 י~

 מצ~ יש~אל

 שם שנמצאאעפ~
~ 

 שפיר הרבה עכ~ם
 ה~

 מד~ה חמר שכ~~

ב'~מ"אשם~

~~~~~~~~~~ 
 ~מ~א שם

 מקדש~ דא~
 א~כ אלא שרף ~ן על

 שתית שרובבמד~ות
 ההמ~

 הוא
 י~

 בכל שרף
 סי' וכמ~ש~ם

 קפ"~
 וכתב י~ א~ א"ר וה~או יע~ש.

 שהוא אףד~א דלענ~
 חמ~

 פעמים בהרבה לשתות כש~ול ~קא מד~א
שלא

 ~פס~
 ובדיעבד יעו~ש. ד~קדש ~וא לוגמיו ~~~א בנתיים

 בשעתאו
 ~ח~

 או יין לו ואין לוגמיו מלא לשתות יכול שאין
 למלא מצט~פין המסובין כל דשתיית י"ל אחרים משק~ןשאר

 יעו''ש י"ד סע~' רע~א סי' לעיל כמ~שלו~יו
~ 

~~
~~~ 

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

~ ~  

~~ 
 דב~~קום לפסו~~ יש נמי הכא א.~ בתרא כי~א הלכה וי''אי"א

 פת ולא יין ~א בלילה לו ~ין אם ומיהו השכר. עלובבקר ~ ~ ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~~דינא חמר הם אם משקין שאר על לקדש טוב דיותרנראה

 ~ לגמרי קידוש מצותש~ת~טל
~~~

 ו~י

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

 או הבדלה גבי כד~"ל ויקדש לחם או יין לו באעת
 ט' או' ברכ~י עיין לו~ ~שר ופירות ב~ניות וליחדיליכול דילמ~

שהעלה
 ד~

 ~מתין
 ע~

 אך ביום סעודות ג' ויעשה למחר
 ~ואאם

 מצטע~
 ועיין יעו~ש~ בהלן לי~ בלילה מידי ~לטעם דלא הדבר עליו וקשה

 לקמ~
 או' לשס ובדברינו~ ~' סעי~ רפ~ט סי'

כ~~
 בס~ד
~ 

~~~
 וי~א ~~.

 שאי~
 הוא~ל עליו להבדיל מותר ~אבל מקדשין.

 פכ~ט הרמב"ם בשם טור מדינה. חמרוהוא
 בס"ד לשם ובדברינו ב' סעי. רצ~ו סי' לח~~ן ועייןי"~. ~~
~ 

 ~~~~ן~
 וכו' ה~ת על אלא

 כי~
 שבת~ לכבוד בא שהפת

 נוסח עליו שאו~~ר כיון לחול שבת בין ~ינויוהוי
 יהיה לא הפת על י~דש אם ב~רית אבל לילה שלהקידוש

שו~
 ור~ל י~ג. או' תו~ש לחול. ש~ת בין שינוי

 כיון דבליל~
 בין שינוי הוי המוציא~ ברכת אחר בנו ב~ר אשר ברכתשאומר
 א~ר ב~כת אומרים דאין ביום אבל לחול~בת

 ב~~
 כ"א ~נו

ר~
 וע"כ לחול שבת בין שינוי הוי לא המוציא ברכת

~דש טו~ יו~~
 ע~

 ~שכר
~ 

~ן~
 ו~דר וכו' הפת על אלא ~~.

 קידו~
 ~חלה ה~ת~ שעל

 על ידיו מניח וא~''כ נט~י על ומברך ידיונוטל
 אלהים ברא אשר עד וכו~ השמים ויכולו הששי יום ואומר~פת

 ~לע~~



~ ~ ~ ~

~~~ו~
'~~~~~ 

~"~~ 
~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~

עם

 אח~י~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~ ~
~~~

 ~~~~~ו

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

~~~ 
 ~~~~ ~~ ~~י~~

 סי' ~וע"ל
 קע''~

 ~~יף
 ו'~
~ 

 ~~~ו~ ~~'~ו~ ~י~י~~~~
 ~~ו~~.

 ו~~
~~ 

 ~ ~~י~י~

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

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

'~~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~

 פ' ~מרדכי לפנה כ~~נה חש~ב לסוכה ומבות הגה~~~~~.

 ע"פ~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~י''~

 ~~י'
~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~"~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
'~ 

 ~י' ריש~~~~וע"ל ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~
 ~~~~~ ~~~~~ קע~ח~

 ~~י
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

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

 ואינו ה~~וציא מברך ואח"כלעשות.
 ברכת או~~ר ואח"כ בו~ע~~~

 ועיין הפת. בוצע ואח''כ השבת ~קדש עד וכו' בנו בחראשר
 סי~ ובטור ט' דין פכ~טהרמב~ם

 ו~א ~~
~~~ 

 סי~ ולעיל
 סע~'רע"א

 בהג~ יו~~
 ו~וק
~ 

 א~ל וכו' השכר על לקדש טוב יותר ובבק~ ~~~~ן~
 במ~קו~

שיי~
 על יברך ודאי מצוי

 היי~
 ~~י'

 ביו~
 ~א

 ביוקר היין אםדמ~מ
 כגו~

 אלו ב~~דינות
 אי~

 יין אחר ~הדרין
 ח~וב ~איןדכיון

 גמו~
 ח~וב ~~ש כ~~ו

 ומשום בכך סגי בליל~
 ומי ביום הי~ן על לברך ב~~דינ~ינו הגדולים אפי' נהגו לאהכי

 על ביום גםשמברך
 היי~

 ה~ו~ר מן עושה ו~אי
 ט~~

 סק~ו.
 ~י~ המט~~ימיהו

 רפ~~
 ה~ או~

 כת~
 הי~ן א~ הש"ע דלדעת

 ודלא ~שכר על לקדש אין ביוקר ~הוא ~ע~~י ל~נות~~וי

 כ"ב או' רפ~ט סי' לקמן ועיין יעו"ש~כהט~
~ 

 ~~ו~~
 דר'ת הפת. על יקדש לא בעיר יין ואם בהגה~
 מ~א אריפתא. מק~שין דאיןסובר

 ~ סק~

 ~~~ן~
 והיינו השכר על ומכ~ש הפת~ על ~דש לא בה~ה~
 רפ'ט סי' עיין ה~ום קידוש ולענין דל~להבקידוש

 י~ד או' תו~ש ב'ס~י'
~ 

~~~~~ 
 ~~הו וכו~ אחרים וישתו עליו לקדש יכול בהגה.
 שישתו היין על לקדש דאסור כתב סק'טה~'א

 כיו~אחרי~
 לברך' בעצ~ם יודעים שהאחרים

 בפה"~
 סי' וכ~~~ש

 אבל עכ~~ל. צ~ע רמ~א ודברי יקדשו הם רק ד' סעי'~ר'ג
~א"~

 אבל עמ~ם אוכל אינו דהתם לחלק דיש כתב י~ז או'

~שאוכל~~~
 רמ''א דגם ~"ל ועוד לקדש. ~ול מיין טועם שאי~ו

 יעו''ש. יודעים כשאינן~יירי
 אמנ~

 סי' ח''ב יעב'~ץ בשו'~ת
 לשתות עצמו על שאסר דמי כתב~~ד

 יי~
 עליו לקדש יכול אינו

 ~ יעו~~ש וזימון בקידוש י''ח אח~ים להוציאולברך

~ן~
 היין על ל~דש צריך יין ~תות שלא ~~אים לו שצוו ~~

כיו~
 כוסות מד' הוא שכן וכל דהוא כל בטעימה דסגי

 אעפ~י דחייבוהו פסחדליל
 ששתיית~

 חביב אם אבל מרובה.
 ~שיטא ~חמ~א~י~~א לי~

 שיקד~
 סי' הד''ט עיקרי הפת. על

 פחד בשם כ~האו' י"~
 יצח~

 ~ י~~ או' בי"מ ק' או'
 ~~~ם~

 לשתות שלא
 יי~

 ו~תות עליו לקדש י~ל רביעית
 ישי"ע מרבי~ית.פ~ות

~ 
~~~

 אפי' פי~ וכו' הסעו~ה שבתוך יין פוטרת ~~~~ ~~~'
 קע"ד סי' לעיל וכמ~ש הנטילה קודם מקדשאם

 דכיון והטעם ד'~עי'
 דבע~~~

 ~עודה צרכי סעודה במקום קידוש
 כל ופוטרהוא

 בתו~ היי~
 וכ~כ י"ד או' עו~ש ה~עו~.

 או' ער"א וב~~' ז' או' ~ה~~י~ המש~~
 ט~~

 עיין ועוד יעו~ש.

~~~~~ 
 לפני יין שתה וה~ה וכו' לאחריו ברכה טעוןואין
 א~רונה בר~ה מברך דאין מעים בני ~~תוחנט"י
 פוטרתו. דב~~~~זעליו

 ~ש'~~
 ~' או~

~ 

~~~

 ואם וכו~ לאחר~ו ברכה טעון ואינו ~~.
 שת~

 קודם עוד

ה~עוד~
 ~~לבד

 לברך א~~צ יין ~וא א~ הק~ו~ כו~
 יברך א"כ אלא אחריו ~רך צריך ~~שקה שאר הוא ואםאחריו

 אחר אח~ונהברכה
 כו~

 . ~"ג או' ר~ז ב~~~~~.

~~
 ב~ן ב~~קו~~סעודה. אלא קידוש א~ן ~. ~~~'

 בקידו~
 הלילה

 היום. ב~~דושבין
 וכמ"~

 וטעמא רפ~ט. ר~~ס לקמן
 ק~יאה ב~~~ום ענג ל~בת וקראת דכתיב~~שום

~~ 
 עונג תהא

 ט~~ב"י
 אף זה טעם ולפי סק"א.

 מ~ד~
 הפת על

 צר~~
 ש~הא

 סעודה.במקום
 וקי~ו~

 ~עודה ~מקום
 להמקד~

 כבסעיף בעי~ן ג~כ
 ולאחרים לעצמו שמקדש דאעפ''יד~

 אוכל~~ וה~
 ולא שם

 איפכא דה"ה ומ~מע א' או~ מש~ז יצ~ו. לא והוא יצ~ו הםהוא
 ~צא הוא אכלו לא והם שם אכל והוא ~ולאחר~ם לו ק~דשדאם

 ד' או~ לקמן וע~ין יצאו~ לאוהם
~ 

~~

 קיד~ וא~ סעודה. במקום אלא קידוש ~ין ~~.
 אחד במקום

 לו אסור לאכול אחר למקום הלך אלא כ~ם א~לו~'א
 ק~דוש בשעת בדעתו היה בשלא ו~~ינו ב"ח. ויקדש. שיחזור עדלאכול
 ~ ד~א די"א לקמן עיין בדעתו ה~ה אם אבל אחר במקוםלאכול

~~
 שמואל שב~ת ו~ו~י סעודה. במ~ום אלא קידוש אין ~~.

 כוו~יה ק~ל עליה ~לגי ור~'י דרבואע''ג
 יעו~ש. וב"י בטורכמבואר דש~וא~

 וכת~
 וא''כ ~"ב ~~' ג' כלל הגו~ר

 המי~ל טובא דקיל ~יוםבקידוש
 לא ור'י כר~

 הפםי~
 בא~ו ולא

 הדחק שבש~ת רק לכ~חלה ע''ז לסמוךלומר
 ובש~י~

 הרבים כבוד
 העושום הר~ים בידי למחות ואין ל~קל ~ה טעם על לסמוךיש

 יעו"ש א' או~ הברכ''י והביאוכן.
~ 

~~
 אין ~~~

 קיד~
 היכא אבל סעודה. במקום אלא

 ביו~"כ מקדש~נן לא ומשו~ה בקידוש מחייב לאםעודה דליכ~
 המכריע ס' בש~ בשיו~ב ער"ב סי' ברכ~י בש~ת. שחלו~עפ~י
 הגאונים בשו~~ת וכ"כ יעו~'ש. הבתיםוס'

 ש~ס~~~
 נהרות

סי~ דמש~
 יכו שאינו או שבת בליל לאכול לו נז~מן לא שאם ~~~

לאכו~
 יק~ש לא

 ע~
 למחר

 בסעוד~
 וש~ יעו"ש

 כתב ק~ו בסי'
 המלאכים שני משום סעודה שם שא~ן אעפ~י אומר ויכלואבל

 ידיהם ו~ניחים ~פיו זה עדות ששומעים בשעה לאדם לוהמלוים
 ראשועל

 וס~ ואומרי~
 וכתב א' או' ~~יפ"ל והביאו וכו~ עו~ך

 אחד כל בשבת שחל ביוה"כ לאומרו ראוי היה זהטעם ~ו~
 מ כן נוהגים ראה שלא היפ~ל שם שכתב והגםיעו~ש~ בבי~~

 ה~~ד יש דלא בבי~ו לאו~רה כן לנהוג ישאחד
 בדב~

 כ"א
אמ~רת

 ג' או' ~~~ח ~י~ ל~יל ו~יין פסו~י~
 ודו~~
~ 
וכ~~

 ~ ~~ ו~~~ ~~~~
~~~~י~

 ו~~~~
~ 

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

 ~~יו

~~~~~~ ~ ~~~~ 

 ~~י~~~~~~~~~
ו~~~'~

 ו~~ו~.

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

 ~~י~
ו~~~~' ~~~~~
 ~ ו~~~~

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

~~ ~~~~ ~ 



~ ~  ~~ו~~~
~~~~

~~~~~~~~ 
~ ~~~ג ~~~

~~~~
~

 ~ו~
 ~~~~~ ~~ ו~~~~

 ~וכן
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~"~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ו~~ ~~ עי~ר~

 ~ ~ ~~~~~י~~~~
''~~ 

 ~ו~
 ~~י ו ו~~~~~.

 ~~~ ~~ הו~~ ~~~ ~~~
 ~~י'

 ~~~ ~ ~~~~ ~~י~

~~~~~~ 
 ה~ל דלא מוכח הנז~ הגו"ר מ~ברי ב' או~ הברכ"י
בשעת

 הדח~
 היום בקידוש

 ולכבו~
 שלא ~א רבים

 ביום י~~צא אם בלבו ~הים נ~ע דאמר ודאי אמנם בי~םלמחות
 ומק~שין וכיוצא הבן אבי או חתן לכבוד אינשי דעיילי בעידנאשבת
 בכסנין הבאה פת שם ואין וכיוצא מתי~ה מיני מביאיןואח~כ
 במה ~גי ולא כלל~ שם מי~י לטעום לא ו~אפי מג~ים~לא

 כל ישתהשהמ~דש
 ~ו~

 סעודה. מ~ום חשיב ה~אונים דלדעת
 אלא אהנידלא

 ל~ות~
 במ~ום ~ידש כאלו ד~יב עצמו הכוס

 לטעום.וזה ואסור סעודה מ~ום לאו לאחרים אבלסעו~ה.
 ומבוארפשוט

 בש"~
 לאפו~י אלא לזה הוצרכתי ולא ופוס~ים

 דלא ד' או' החס~ל עכ~ד.~וכ"כ בזה שטעו שראיתי~~הטועים
 ~~עם הרב כמ~ש ודלא ל~י~הו רביעית המ~דש שתייתמהני

 פ' לועז~~
 החס"ל שם וכתב יעו"ש. א' או לעיל וכ"כ יעו"ש~ יתר~

~
 שתה אם אף מ"מ

 רביע~
 פת כזית אכל אפי' או יין

 סעודה במ~ום קי~וש שיהא שלחנו על ולקדש לחזור ~וב~בב~ר כסני~

~

 העיקרית
 ז~יזין מבה''כ בצאתן שתכף מעשה אנשי ומנה~

 מ~דימין~
~~

 ~ידו~ אי~ ~~~
 ואם ~ סעודה במקום אלא

 ש~ידש אח~
 ותיכף וי~ך וי~ם וכה~כה כדת הגונה סעודה וסעד~~

 עיין ~ידוש. בלתי אחר במ~ום לסעוד יכול אם~ה~יאו
 ול~~ש לחזור ~א ומסיק עניינא בהאי וטרי דש~יל א'~~~או' פתה"~

 לבטלה ברכה דהויא צד דאיכא וכ''ש שניה ~עו~ה במקום~~
 ר~

~

 שומע ויכוין לעצמו שמקדש מאחר ~ידוש ~מוע אפשר אם
 ~ יעו~ש ~נכון הוא ומשמיע~~

~~~
 שם ואכל קי~ש

 ספ~
 ביו"ד המש~ז כתב תורה. איסור

 ידי יצא לא אסור מ"ה דלמ"ד א' או' שוף קי"טסי'
 ל~זור דא"צ י"ל דרבנן ולמ"ד זה ~"א שם אכל כשלאקידוש
 בהניית דסגי כתב ה~ או' הפתה"ד אבל יעו~.~ול~דש
 א~תו בשעה'ש~כל דאם~רונו

 ספ~
 לו נודע לא תורה איסור

 לחזור דא~צ לו נו~ע ~~יכול ~ודם בטן חדרי ירדו כאשרואח"כ
 דבשעת כיוןולקדש

 אכי~
 קא דהיתר ס~ור היה גרון והנאת

 ~ יעו"ש גרונו הנאת ~~י ההיא ב~ת עונג ~יכאא~ל
~~~~~ 

 לכתחלה אבל וכו~ בפנה לאכול ~קידש שאם
 ל~

יעש~
 או' תו~ש ~~"א. מ~~א אוסרין. יש דהא כן

 והגם ג' או' בראשית פ' א~ח בן ג' או' ~~ז א' או' א"אב'
 ~''ל כן לעשית יכול לכתחלה דאף כתב רע"אדבחי~ושי

 הפו' רובכ~עת
~ 

 נמלך בלא וכ~ש וכו' אחרת בפנה לאכול ונמ~ך ~~~~~
 מתחלהאלא

 כש~ד~
 בפנה לאכול דעתו היה

 ~ דמי ~שפ~ראחרת
~~~~~ 

 כשגשמים לבית מסוכה או וכו~ לסוכה ומבית ~גה.
 בעת לפנות ~רך שכן דמי ל~נה כמפנהיור~יס

~~ש~'~
 א' או~ עו"ת לבוש. מתנאי. וע~יף

 ועיי~
 ~ שאח''ז באו'

~~~~~ 
 חשוב בהגה.

 כמפנ~
 דכיון ל~נה.

 שאי~
 עשויה המחיצה

 מ~נה כמו ~שוב סוכה מצות לשם אלא~לתשמיש
 מח~צות~לא

 ~מר~כי~
 א'צ לכך ד~תו היה לא א~י' וא"כ

 אחרת מחיצה שם כשאין ו~וקא~נית. ל~~~
 ר~

 הסוכה מחיצות
~הסוכ~ כג~

 רעפים אי~ה ~~יר ~ר''ל ~בית בתוך
 בכ~י הבי~ מ~~

מ~ו~
 שם והניח ישיבתו

 ~כך~
 אם אבל

 מפס~ות ~י~ ~מחיצ~
 בחצ~ ~~~~א~~~גון

 ~ו

 בר~~~

 מ~א לחדר~ כמחדר הו"ל

 כמחדר ~הו"ל מפסיקות הבית מחיצות אם ~גם משמעהקו~ם
 וכ"כ שנ~. ל~דש א~צ ש~~ש בשעת ל~ך ~ע~ו היה ולאלח~ר
 בפירוש כמתנה ד~וה הטעם משמע ה~בוש ~~~~ברי ב' או'א~א
 אפשר אם בזה פלוגתא דיש כיון וע'כ יעו"ש. אחר ב~~~וםלאכול
 שמ~דש בשעה מתחלה ~עתו ליתן או מאחר ~ידוש לשמועיש
 לשמוע אפשר לא ואם בבית ס~ו~ה יעשה גשמים יר~ואם
 א~צ מ~מ ש~ידש. בש~ם ~עתו נתן לא וגם מאחר~י~וש
 דיש ולקדשלחזור

 לסמו~
 ~מקום ~~ידוש משום המקילים על

 לה~ל ~רכות וספק דרבנן אלא אינוסעו~ה
~ 

י~~
 ואפי' חלון דרך אפי~ וכו' מ~ומו שרואה שכל וי"א ~~.

 ר~ז ג' או' תו~ש סק~ג. מ'א מקומו. מ~צתרואה
 או~ך' ו~ כלל ח~א ב~או'

~ 

י~~
 אם לבית מבית אפי' וכן וכו' לחצר מבית א~י' ~~.

 מ~ומורואה
 ואי~

 שביל
 היחי~

 החמה בימות ה~בוע
 א'צ ביניהם מפ~יק הגשמיםובימות

 ל~ד~
 וכמ"ש אחרת פעם

 יעו"ש זימון לגבי ~ק"ב שם ובט"ז א' ~עי~ ~צ~~ סי'לעיל
~ 

י~~
 בשעת זו סברה על ל~מוך ויש ול~~. לחזור א~צ ~~~

 א' או' בראשית פ~ א"ח בן ב' או' ר"זה~ח~.
~ 

~ו~
 כ~י הבתיס ב~' כתב וכו' במ~ום ~ידש שאם וי"א ~~.

 שהי~ משם ~רוב אחר בבית לאכולודעתו אח~ במקום ~ידש אם כתב השלמה ~עלדהרב
 ~~שם לשמוע יכול

 ז~ הרי ש~דש מ~ום באותו ~מ~דשדברי
 אע~י סעודה מ~ום

 או' מחב~ר והביאו ה~ידוש. בשעת שעודתו במ~ום ~ומדש~ינו
 שיהיו דצריך בש"ע ~מ~ש צ"ל לפ"ז השע~ת ב'.וכתב או' שע"תב'
 אפי' אחד ~בית הוא שאם היינו אחד בבית המקומותשני

 לאכול שרוצהבמקום
 רחו~

 ממקום
 ה~ידו~

 בית באותו שאפי~
 יכול היהלא

 לשמו~
 כ~ י~ש~ לא לכתחלה מיהו עכ"ד

 וכמ~ש
 שאח"זבאו'

~~~
 זהו וכו' אחד במ~ום ~י~ש שאם וי"א ~~~

 סב~
 ה~ן

וטעמא
 כ~~

 תנאי דאין משמע די~ן דבגמ' משום הרא"ש
 בבית ל~דשמועיל

~~ 
 ~אמר ובירו~~ אחר במ~ום לאכול דעת על

 לא ומשו"ה לבית מבית מיי~י די~ן דבגמ' חיל~ו ולפיכ~~דמועיל
 אחד בבית המ~ומות כששני מיירי בירוש~ אבל תנאהמהני
 דאין למ~דואיכא

 לחל~
 וירוש' בזה

 פליג~
 כגמ' ואנן

 י~א בשם זה דין כתב וע"כ יעו~ש. ~ב~י כמבוארנ~טינן די~
 האחרונים וכ~כ ליז~ר. יש לכתחלה בזה פלוגתא דאיכא כיון יכוא

~ 

 ~~~~ו~~
 דהיי~ו וכו' אחד בבית המקומות שני שיהיו והוא
 אחד גגתחת

 ואע"~
 כ~'כ מ~ומו. רואה ש~ין

 ~האחרונים

~י~
 ~ית או ~בית מבית אבל וכו' לח~ר מח~~ כגון ~~~

 כך על מתחלה ב~עתו שהיה מה מועיל אינולחצר
 מי~ו ך' או' ו' כלל ח~'א ב' או' ר~ז ול~~~. לחזורוצריך

 אם לבית מבית גם לה~ל דיש כתב ע~שהלכות הא'~~
 התנ~

 מתחלה כן

לא~ו~
 צ~ע ולפ~ז וכתב ב' או' א~'ח והביאו יעו~~. אחר בבית

 כבראם
 ע~~

 דשמא הא~ר בבית ול~דש לחזור יכול אם מעשה

 חששי~
 ברכ~

 לבטלה
 ונכו~

 עכ"ד. ~אחר ~ידוש ל~מוע
 או' ~וף לעיל ~ב~ו כבר ~חר ~ידוש לשמ~ א~ש~אי וא~
 לחזורדאין י'~~

 ול~~
 ~ י~ו"ש סב"ל משום

~~~
 אם ~~ ~~~'

 בבי~ ~יד~
 אחד

 וכ~
 ואח~כ

~~~ 
 וכו~

~י~
~~ 

 אם אבל כלל כאן אכל
 אכ~

 ~ן
א~י' ~ע~



~ ~ ~

 ~~"~ ~~~ ~~~~~~ו~
~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~

~~~
~~~~ 

~~~~~ 
 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~~~

~~ 
~~~ 

~~~~~ 
 אפי' הכי בלאו אבל מיד שם לאכול בדעתו שיהא או לאלתר קידוש במקום לאכול וצריך הגה ~~~.

 אי~ קידוש במקוםאכל
 סוף ~ב"י יצא. ואכל ונמלך מיד שם לאכול שלא בדעתו היה ואם מולין~' ~מה~''י יוצא

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~"~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~סי'~
~~~~~~~~~~~~ 

~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~

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

 מ"א ה' כדסעי' יצא כזיתאפי'
 ס~~~

 ה' או' התו~ש וכ''כ ולב~ש.
~ 

~~
~~~ 

 ~פי' היינו וכו' אחר במקום
 ~ח~

 שבאותו אחר
 בסעי' וכמ~ש מת~לה לזה דעתו ~יה שלא כיוןבית

 ~א'
 משמע ~שם~ לאכול שרוצה במקום ולקדש צריך~לחזור ~~~~~~

 בו חזר אםהא
 אח~

 שקידש במקום ואכל שנמלך
 ~ ולקדש לחזורא"צ

~~~
 דוקא תימא דלא קמ"ל וכו' ~עד ולא קידש אם ~. ~~~'

 אבל יצא דלא הוא אחר במקום לאכול רוצהאם
 ו~ או' תוש ~מ~ל~ יצא כלל לאכול רוצה אינואם

~ 

~~~~ ~  

 ד"מ כ"כ לאלתר. קידוש במקום לאכול וצריך הגה.
 שקידש ~~ום באותו דאפי~ מולין מהר~י בשם א'או'

 א~ןאם
 ד~~

 ואין סעודה במקים שלא מיקרי לאלתר שם ~אכול
 ארוך. לזמן קצר ~מן ביןחילוק

 אב~
 שם לאכול דעתו ~יה אם

 במקום ח~וב לשם שמגיע עד גד~ל ~מן בדרך שהה אפי'מ''ד
 בטרקלין דאפי'~סעודה

 ~דולי~
 במקום לפינה מפינה חשובים

 סק"ה מ~א והביאו עכ~'ל.סעודה
~ 

~~~~ 
 ו~~פ~י מיד. שם לאכול בדעתו שי~יה או בהגה.
 והמ"א לב~~~ בה. לן לית מ~ט אח~כשנמשך

 פי'~ק"ה
 כגו~

 עכ~ד. מיד שם לאכול ודעתו לפנה מפנה שהולך
 ס~ודה לצו~ך העיכוב ~ם דוקא דל~"א הטעמים ביןוה~"מ
 שלא ~תעכב אם אפי' הלבוש ולדברי~~ותר

 לצור~
 מותר ס~ודה

~ 

~~~~ ~  
 בד~תו היה לא אם פי' וכו' בלא'ה אבל ~ב~גה.
 אחרים בדברים להפסיק שדעתו כגון מידלאכול

 היה ואם יוצא~ אינו קידוש במקום ~מן לא~ר אכל אפי'והפ~יק
 אלא ~ל ש~א א~ס וארעו מיד לאכול~~תו

 א"צ ~מן לאח~
 והנה סק"ה.מ"א שנית~ לקדש צריך בנתיים ~~~קומו יצא א~ אך ולקדשלחזור

 מ~~
 צריך בנתיים ~מ~ומו יצא דא~~ המ~א

 המ~~א דברי דמפרש ה' או' ~ר~ז מדברי משמע שנית~לקדש
 צריך במקומו לאכול חו~ר ו~פי' ~וץ שיצא דהיינו~פשטן

 כ"א. או' ו' כלל ח~~א ~דברי וכ~משנית. לק~
 אב~

 ~ב ח~ או' הת~ש
 ~מקומו דיצא המ"א דברי~כוונת

 בנתיי~
 לאכול יצא אם היינו

 דעתו ~יה ~ ולא ל~ר מחדר כ~ון א~ר~מקום
 ~תתל~

 ל~ך
 לחוץ רק יצא אם הא משמע יעו"~~ המחה''ש מ~~יוכ"~
 לית במקומו לאכ~לוחזר

 ל~
 ~' או' ~~~ב"י ~כנה~ג ~וכ"כ ב~ה.

 לו~ה~ י~~ ב~ה פלו~א דאיכא כ~ין וא"כיעו~'ש.
 ~ת~~ה~

 ~רכיו לע~ות או לס~ודה נ~~י לעשית כדי לחוץ יצאאם אמ~
 כיון למי~ש ליכאדל~~'ע ~רא~

 שז~
 ~ ס~עיד~ לצורך

~~~~~ 
 לאכול שלא בדעתו היה~ ואם בהגה.

~ 
 וכו~ מיד

פי'
~~~ 

 בבית לאכול ד~תו
 ~ח~

 ואכל ~נמלך
~~~קו~

 ט~ ~ו' ~י~~ ~~~ו. מ~א בב"י. ב~~יא כ~'ה יצ~.
~ 

~~~~~~ 
 הי~ ד~~ הלבו~

 בדעתו
~~~ 

 לאכול
~ 

 לא
 קי~ב~קו~

 ולא
~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~מ~

 ב' או' המש"ז מיהו קידו~. ידי יצא שלא י~א שם ואכלאח"כ
 דמדבריכתב

 מור'~
 כלל לאכול בדעתו היה שלא אף י"ל בה~ה

 ~~ או' ד~~ח וכ~כ יעו~ש. יצאונמלך
~ 

~~~~~~~ 
 עי~~~ אולי לס~ודה קידוש בין

 קי~ש אינו
 אך מקומו. שינה שלא והגם סעודהבמקום

 בשם ה' או' א"ח חשש. בה שאין נראה נמנום עראישינת
 א'~

מהגה''~
 יעו"ש

~~~~~~~~ 
 שלאחר יו"ט ~ו יו~ט של שני שב~יל אדם בני
 אינם היום מסעודת שבעים להיותםשבת

 ומניחין מבהכ~נ בבואם ומקדשין ערבית אחר מיד לאכוליכו~ין
 עו~ים הם יפה לא אוכלין ואח"כ ש~ות או שעה לאחרהאכיל~
 לא לאלתר לאכול בדעתם ~ין וגם לאלתר אוכלים דאינםדכיון
 המוציא ברכת ולברך היין על לקדש ומנהגי קידוש. ידייצאו

 רוצה. שאני מה כל לאכיל ממתין אני ואח"כ כזית ולאכולולבצוע
 אם דדוקא כתב מהרי~~ש אבל יו~ד~ או' בהגב~~ישכנה~~ג
 המזון ~ שיתעכל בכדי היאהשהיה

 ~א~
 וכתב לקדש~שנית~ צריך

 שנוהגין למה סמך יש ~דמכאן וכ~~י בהגהותי ואלי לוימהר"י
 שמקדשים היום מסעודת ששבעים שבת אחר יו"ט או ש~י יו''טבליל
 או ש~ה אחרוא~כלין

 שתי~
 ~לונת מעליהם ותכל

 השכנה"~
 עכ"ד.

 היה אם דזהו אומר ואני וכתב א' או~ בשיו"ב הברכ"יוהב''ד
 בכרס ממולאי דאתו הנשבעין הן אלו כן לא מיד לאכולבדעתו
 אדעתא וקדשו ועמדומלאה

 למיס~
 אבל עכ''ל~ ה~ידוש לאחר דהו"ל ש~יר עבידי ~לא שק~~זוהי שעו~ שתי אחר אפתורא

 במהריק"ש עיין דלא הנז~ השיו"ב דברי על ~תב ב' או'הער"ה
 להגו~~ר ועיין יעו"ש~ זמן לאחר שם לאכול ע"מ בקידש ק~ידש~
 ך' סי' ג'כלל

 דמסי~
 אם אבל ~'ד לאכול יזהר לכת~~ה דודאי

 ע~~ א~ א~י' ~מן לאחר לאכול ע"ד קידשב~יעבד
 הרבה זמן

 לחזורא''צ
 והמקד~ ולקד~

 ~הגה ודלא לבטלה ב~כתו הויא
 ב' או' ת שע והביאו יעו''ש. ז~לומהריק~ש

 נכו~ והיות~
 שרוצה דמי

 יו~ט בליללקדש
 ולהמתי~

 י~ ~~~~ אח~ ש~ודה ל~ות
 כל ל~~ל

 הב'ת מבניאחד
 כ~ית ~י~וש א~ תי~

 פ~
 או כס~'ן

 ד' או' סוף לעיל וכמ'שרבי~ית לשתו~
 ~ יעו~~

~~
'~~~ 

~ 
 יכול א'נו היין דברכת ו~~ג

 ל~וצי~
 ~ו~ו' אתרים

אינו א~ חבירו מיצ'א אדם א'ן הנ~נין ברכת כלדק"ל
 נ~~~

 ק'דוש כ~ון חוב שהוא בדבר ~ק
 וכיוצ~

 בו
 ש~~ג ~~~זחבירו. מוצי~ אד~

~ 
~~~~~~ 

 היא ~ה'ג ~האי כיון
 ח~ב~

 וב~'דוש וכו' ~לקיד~ש
 ע~ות מד'ן ל~~צ~~~ וכול ~ל~ם ~ובהשהוא

 ער~~םיש~אל ~כ~
 לז~~ ז~

 ומוציא
 את ~~

 ב~ב~ ~~
 שהוא

~ליו. חוב~
 ~ ל~ו~

 ה~ו~ ~~~~~~~
 שא~י'

 ה~וצ~ ב~
 פת של

יכול הק'דו~ ~~ח~
~~ 

 ש~י~ו ~~~'י להו~~ן
 ליהנו~ רוצ~

ע~~~
 ~ין ~~~ל דכ~ן

 ה~~~~ ~וי ~~יד~ ~מ~י~ ~~~ ~ידו~

 ~~~י~ ~~~ ~~י~

~'~
 ~~~י~ ~~~י

~ו~~



~

 ~ ~~ו~~י ~'~ ~ ~~ ~~~'~
 ו~~~ו

 ~~~'~.~י'~ו~'

 ו~'י ~~~~ ~ו~~
~~'~ו

~~~~ 
 ~ו~'

~~~~
 ~~~~~~ו~

~~~ 
~"~~ 

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

 ~~י
 בקידוש ואפי~ו הגה ~~~~. ~~י~~ ~~"~ ~~~~~~~ ~~~~~

 ש~
 י~~

בשחרית
 בשב~

 לעשות ~~ותר
 כ~

 והרא~ש הרי~ף בשם וב~י ירוחם ~רבינו
 והטו~

 םי~
 תפ''ד~

 ~~י~~ ~~~~
 ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~ ~~~~~ י~~~י~~~י~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~ו~~~~~~

 ~~י~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~י ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~

חובה
 עליה~

 להוציאן ויכול
 מדי~

 הב"ח אבל יעו"ש. ערבות
 דכבר כיון דאסור ~שיטא המוציא דברכת המרדכי בשםכתב
 אבל המוציא ברכת בלא קידוש חובת ידייצאו

 כשמקד~
 ה~ת על

 סק"ג הט~'ז וכ~כ יין. במקום הוי ד~ת כיון דמישפיר
 וכ''כ י"~. או' תו~ש י''ג. ס"ק מ"א וכ"כ יעו'~ש. ~לבושטל והשי~

 הוא פשוט ודברהאחרונים.
 כש~~ק~

 אחרים ל~וציא הפת על
 הקידוש ברכת כמו לצאת המקדש של המוציא ברכת על לכויןשצריך
 שאומרים היין ברכת במקום שהיא כיון אח"כ הם יברכוולא

ע~יה
 ~ קידו~

~~~
 אין ואוכל ה~~וציא ~~~~רך בשחרי~ יין לו אין ~~~.

 בשחרית ב~ה קידוש ~וי דלא~ בהמוצ'א אחריםמוציא
 ניכר~פה~~ג

 הו~
 רפ~~ט וב~י' ט' סעי~ רע"ב כבסי' היום לקידוש
 ג~ או' ~~ש~ז וצ~~. סק~דבמ~א

~ 
~~~~~ 

 של בקידוש ואפי' הגה.
 יו~

 ע~פ פ~ במרדכי מיהו
 אחרים להוציא יכול אינו דשחרית דבקידושכתב

 כהמרדכי דלא פסק בב"י ז~ל מרן אבל עמהם נהנה אינואם
דגם

 בקי~ו~
 וכדברי נהנה אינו אפי~ אחרים להוציא יכול היום

 סי' בש~ע לעיל פסק וכן ז"למור"ם
 ~ס"~

 יעו"ש כ' סעי'
 האחרונים דעת הוא וכן כס~ד לשם בדברינוועיין

~ 

~~~
~~~ 

 ~נו לקדש יודעים אם א~ל יודעים. ~אינם והוא
 וב''י. טור ~הם.מקדש

 ואי~
 גדולים בין ב~ה חילוק

 גדולים. הם א~י' אותם מוציא יודעים אינם שאםלקטנים.

ו~
 אותם מוציא אינו ל~טנים אפי' יודעים

 כיו~
 שהם

 לקטנים גדולום בין חילוק יש ה~ציא בברכת מיהו בעצמם.~קדש יכולי~
 במצות ~נכם כדי עמהם אוכל אינו א~י' לברך יכולדלקטנים

כמ~
 סי~

 קס"~
 ~וכל אינו אם ענין בכל לברך יכול א'נו ל~דול אבל

 בתוספת מ~~א ליברך~ ולא ליתהני לא חובה דאינו דכיוןעמהם
 ב' או' קצ"ג סי' לעיל בדברינו ועיין יו~~ד~ או' תו'ש ביאור~צת

~ 

~~~

 ברכת רק יודעים ואם יודעי~~ שאינם והוא ~~.
 פה~~

 נסת~ק
 אינו המקדש אם ~~ או' החס"לבזה

 ~ו~~
 לברך יכול אם

 הם יצטרכו או היין ברכתגם~
 לב~

 והוא היין ברכת לעצ~ם
 ש~חד דמסתברא וכתב ~וד ה~ידוש ~רכת להםיברך

 אומ~
 כל

 שישתה טוב והיותרה~ידוש
 דהצריך והא עכ"ד. רביעית ש~

 אם היינו~ביעית
 עדיי~

 לא
 ~יד~

 עולה שיהיה וכדי לעצמו
 ~בא ואח"כ וסעד קידש כבר א~ א~ל סעודה במקום הקידושלו

 שיודעים לאלולקדש
 לחו~ היי~ בר~~

 שהוא כל בטעימת ~ו די
 נאמרת ראשונה דברכה וקמ"ל היין ברכת משום הוא הספקדהא
 להיות רביעית בשתיית די אם ב~ה מחלוקת שיש לפיאמנם לברך~ שיודעים אעפ"י אחרים ומוציא נהנה והו"ל שהוא כלעל

 סעודהבמ~ום
 כמ"~

 ב~עי'
 לעצמו ל~דש נכון היותר ע~כ שאח~~

תח~
 היין ב~כת שיודעים לאלו לקדש ואח"כ סעודה ול~~ות

 שהוא כל היין מן וי~עוםלחוד
~ 

~~~
 דמ~ש ~ית ר''ל מוע~. דבר אכל אפי' ~~ ~~~'

 שמחיי~

 אכל על גם ~אי אחרונה ברכהעליו
 דב~

 מועט.
 נ~ב שי' הרוקח בשם ח' או~ א~ר וכ''כ סק"י. מ~א ג~ או~פרישה
 מכזית פחות אפי' דמשמע שכ~ב דהעו~ת הא"ר שם וכתבוצל"ד

 וכ"כ י~~. או' תו"ש עכ''ד' הנ"ל פי~אש~~טתיה
 האחרונים~

~~~
 בב~י ~"ל מרן מדברי וכו' ~ן של כוס שתה או ~~~

 למוהל דמותר שכתבו בהגה ז'~ל מור''םומדברי

~סנד~
 שותין אם בש~~ית בשבת מילה של מכוס לשתות

 אבל בעצמו קידוש של מכוס רביעית ששותה במה דסגימשמע כשיעו~
 לו~מיו מלא ששותה ממה חוץ רביעית לשתות דצר~ך כתבהלבוש
 מכוס לשתות ~~~דק למוהל דאסור כתב ולכן ~ידוש שלמכוס
 כשיעור לשתות ירצו אם אפי~ בשחרית בשבת מילהשל

 לשתות אחר כוס ~ם להם אין וגם סעודה מק~ם שם להםאין דה~
 יעו''ש. מנהג משום ולא מדינא הוא לשתות שלא שנוהגיןומה
 הב''ח.וכ~כ

~"~ 
 י"א ח' או' א~ר ג' או' פרישה ~ק''ד

 דסגי בנראה או~ המט~י דעת אבל ז' או~ ר~זבהגה~ט
 הע~ה ד~ת וכ~ה ~~~ל. ומור~ם מרן כדעת ~ביעיתבשתית
 באבן וכ"פ ז~או~

 העו~~
 ך' סי' ג' כלל הגו''ר וכ"פ

 ~"א ל"ג דף ח~א פ~~א הרב וכתב כ~ב. או' ו' כללח"א
 והברכ'י יעו''ש~ מילה ברית בו שיש ביום בירושל'ם נהגיןשכן

 כתב ב' או'בשיו"ב
 דאנ~

 דברי אלא לנו אין ב~ידן
 מר~

 וכן
 בס'הסכים

 אב~
 אינם להיפך א~ר ב~' דמייתי והראיות העו~ר

 לדעת לחוש יש הלילה בקידוש ומיהו ל~~עיין. כמבוארמכריעות
 וע~כ עכ~ד. ולהחמירהאחרונים

 כיו~
 יש בזה פלוגתא דאיכא

 הדחק בשעת אלא לה~ל ואיןלהחמיר
~ 

~~~
 דכ~~
 מלא לשתות דצריך דכיון למקדש דו~א הוא ~
 מכוסלוגמיו

 ש~
 י''ג סעי' רע"א סי' לעיל כמ"ש ~ידוש

לא
 חשבינ~

 רביעית לשתות וצריך סעודה ~מקום שתייה ההיא
 מלוא לשתות חיוב יש דלא כיון להשומעים אבל מ~החיץ

 לכ"ע. ~ביעית בשתיית להם די קידוש של מכוסלוגמיו
 המוציא ~ל פת בכזית ויוצא דינא האי שייך לא הפת עלבמקדש וכ~

 לכ~ע~ סעודה במקום קידוש חובתידי
 ~כ''כ ד' או~ עו"ת ~

 ~ א' או~המש"ז

~~
 ברכה שחייב ~רביעית ששתה פי' ברכה. עליו ש~ייב ~~~

 כזית שיעור שתה ואם ס~~ח~ מ"אאחרונה.
 במקום מאחריםהקידוש ישמ~

 ~עוד~
 כיון בעצמו וי~דש יחזור ולא

שיש
 ספ~

 בעינן או בכזית סגיא אי אחרונה ברכה בשיעור
 כבר דיצא אפ~~ א''כ ק~'צ~ בסי~ ~מבואררביעית

 ב~ידו~
 במקום

 דאיכא הלילה ~ב~ידוש דוקא דה~ינו ונראה י~ב~ או~ תו~שסעודה.
 אבל ברכות לספק וחיישינן בפה"ג מברכת חוץ הקידושברכת
 לחזור יכול בפה'ג ברכות כ"א דליכאביום

 ו~תוח ביום פעמים כמה לברך אדם יכול דהא סעודהבמקום בעצמ~ ולק~
 הפסק ישאם

 ~ בנתיי~
~~

~~~ 
 סעוד~ו וגומר

 במקו~
 צריך לחם אכל ואם אחר.

~ברך



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ו~

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

' ~ ~  ~ה ולפי הגה 
 לשתות ולסנדק למו~ל ~~וחרהיה

 מכו~
 כשיעור שותין אם בשחרית בשבת מילה של

 ~ב"י~
 לתינו~. ליתן נהגו א~ל

 ~~ק~~גמ"י
 כ~ט~
~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

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

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~"~ ~ ~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~

~~~~ 
 ~~~~י~

 ~ו~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~~ 

 ~~ ~~~י~ ~~~~ י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~"~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~
~~~~ 

~~~י ~ ~~~~~~

לברך
 סק"ט. מ"א לברך. א"צ ול~מ"א ב"י ל~~~ ב~~~''~

 דאםור"ל
 אכ~

 ס~דתו לגמור ורוצה ש~ידש במ~ום פת כזית
 ב~מ"~ לברך צריך אחרב~ום

 ואח"כ הכזית שאכל במקום
 לסברת המוציא ~ברך וחוזר אחר במקום סעודתו לג~~ורהולך
 יעו"ש וב' א~ סעי' קע~א סי' לעיל כמבואר לברך א~צ ולרמ~אב''י
 לא לברך שא~צ רמ"א כדעת ש~סקנו א' או' לשם בד~רינוו~יין
 אלא לאכול שחוזר מה על ה~~וציא ברכת ולא שאכל מה עלבהמ~ז
 ~ יעו"ש הכל לפטור בהמ''ז ~~ברך ושם אחר ב~~קום סעודתוגומר
 בפירות דאף ~ כתב בש"ג לא. פירות אכל אבל ~~~~~~

 אבל יעו"~. קבע נחשבת שבת סעודת דכלדיו
 עיקר. והש"ע הטורדעת

 נרא~ ומ~~~
 ~תרגימא מיני דבאיכל

 בו יצא לא מדינה חמר ד~וי אע~ג~ ושכר ~צ''א י ססכ~~~ש~ מיין שבת לסעודת ט~י חשיבי עכ~פ דהא יצא מיניםמחמשה
 ז' או' א~ר י"א. ס~'ק מ"א יין~ כמו ~עיד דלא סעודהבמקום
 דפת ו~ או~ הברכ"י וכ"כ ~"ו~ או~~ו"ש

 יצ~ כסני~
 ~ידוש

 שבת ביום המקומות ב~וב המ~הג פשט וכן ס~ודהבמ~ום
דמקדשין

 ואוכלי~
 כ~נין מעט

 מעי~ ומב~כי~
 ~ועדין~ זמן ואח~ שלש

 האחרוניםוכ''כ

 דכסני~

 לשמוע ~~ולכין וע~כ עכ"ד דמי שפיר
 בידם ליקח יש ~חר בבית מאחריםקידוש

 מע~
 שם ולאכול כסנין

במקום
 קידו~

 חוזרים ואח~כ שלש מעין ולברך
 לבית~

 לעשות
סעודה
~ 

~~~
 אלא סעיד לא נמי ת~רי וגם לא~ ~ירות אכל אבל ~~~

 דלפי כתב י"א או' הא"א מיהו שם. תו~שדזייני.
 ~הוי י''ל ו~ייני סעדי ד~~~רי כ''ה ס~ק ר~ח סי' ~~"אמ"ש
 בסי~ מ'~א דמ"ש כתב שם התו~'ש אבל סעודה. ב~~~וםקידוש
 יעו"ש. מקום בשום זה מצינו ~לא ט~'ס הוא שע~י דת~~ריר~ח

וכ"~~
 פירות מיני דכל ~~~מע לא פירות אבל שכתב הש~~ע לשון
 ל~חמיר יש וע''כ סעו~ה ב~~קום חשיבילא

~ 
~~~

 ~וכל אינו הוא ואפי' שיש~~עו כדי בביתו לקדשי~ול לכ~חל~ ואפי' וכו~ שכינו ושמע בביתו קידש ואם ~'. ~~~'
 מ~א ר~~ט סי'וכמ~ש

 ס~'~

 שלא וצריך י~ג
 יפסי~

 המ~דש בין
 בסי' מבואר דהא ע~~. או ~וא~ל~שו~ו~ים

 נ''~
 ~י"א ך' ~עי'

 אםכה~ג
 ק~י~ שו~~~

 או
 קדוש~

 וא'ך עמהם. לענות יכול אינו
 שיצאנ~~~ר

 ד~ו~~~ ~שו~~
 ~ ~שוט והוא מחה~ש. כעונה.

~~~~~
 יכול אוכל אינו דא~י' המ"א ד~~~ש

 יודע אם אבל לקדש יודע אינו אםהיינו השו~~~ ל~וצי~
צ~יך לקד~

 לקד~
 אוכל אם רק יעו'~ש ד' ~עי' לעיל כ~~''ש בעצמו הוא
 ~~ או~ א~ר וכ"כ היו~ע גם להוציאי~ול

~ 

~~~
 אפי' ~~שמע וכו' שכינו ושמע ~~~

 יוד~
 יוצא ל~דש

 נראה מי~ו ל~וציאו. ~~כויןכ~חברו
 דע~~

 יותר

לק~~
 ב~יו

 יותר בו מצוה המצות בכל אמרינן דהכי כשיוד~
משלוחו.

 ~ו''~
 על כתב יו~ד או' ה~ו"ש מיהו שם. א~ר ה~ או~

 אפי~ דהא דליתא הנ''ז העו~תדברי
 ב~מ''~

 דברוב ~~שום מבטלין
 מלך הדרתעם

 כמ"~
 סי'

 רצ''~
 וכה'~ג הא מכ"ש י''ד סעי~

 ק~"ח ברס"י מ~אכתב
 ול~

 וכו' בו מצוה לומר בזה שייך
 כל לקדש נוהגין והעולם ממש. בו מקרי כעונה שומעדק"ל דכוו~

 ואחדאחד
 כשמ~ובין וכן העו''ת שם מ''ש אמנם ~כ''ד' בפ''~

 ויכווונו ~מ~ה ~~לה הקידוש נוסח ע~~ו יא~~רו בעה~בבשלחן
 על א~ן לענות שיוכלו כדי מעט המקדש קודם~לסיים

 ~קי~וש ברכת לומר דיוכלו דמשמע עכ~~להמקדש ברכ~
 אע~~

 שאין
 ביד~הכוס

 רצ~~~ סי' ברכ''י עיין בעה''ב ביד אלא
 ואו~ ד' או~

 שכתבה'
 כבדות שאזניו מי אך יעו''ש. כן לעשות אין דלכתחל~

 ל~ם וא"א בלשונו ומגמגם זקן שבעה~ב או לשמוע יכול~ואינו
 ה~רחיות סי~ות מכמה בפ~~עלקדש

 בכוס עיניו ליתן יכול ~אד~ ז~
 כולה ה~ידוש ברכת בלחש ויאמר עליו ~מקדש בע~"בשביד
 לקמן ועיין ט~~ו. או' ברא~ית פ' ~"ח בן ~דש שבעה~~בב~עה

 טו~ב. או~ רצ~'הסי~

~~~
 א"צ הש"צ אבל וכו~ הש~מע שנתכוין וכגון ~~~

 ובזמן מכוין. אכ~ע דש"צ ~ה את להוציאביחוד להתכוי~
 סי' ~כמ'~ש מנהג משום אלא מקדש אינו שהש"צהזה

 ~"ק מ~א ב"י~ לה~יאו~ ה~"ץ נתכוין א"כ אלא השומע יצאלא רס~ט~
 ~ומר צריך מיד וסועד בבהכ''נ אורח שיש לפעמים ואףי"ד.

 י"ד או~ א"א לבהכ"נ. הקרוב שכינו או אותו ~יוציאלש"ץ

~~~
 מהר~ם כ''כ וכו~ בנר תלוי הקידו~ שא~ן וי"א ~. ~~~'

 ~~~רש"י אבל אשכנז בארץ נהגו וכן גדוליםוכמה
 לבטלה ברכה דהויא משמע גדולים ושארותו'

 מ~
 על שמברך

 להחמיר. יש וע"כ הנר אצל סעודתו ואוכל מקדש אינו אםהנר
 נראהב~ח

 פשו~
 קפי~א אין הבית באותו ~בל אחר בבית דדוקא

 ~ו. שמאיר מאחר אחר במקום או שא~ל במקום הנראם

 ועיין ה' או~ בהגב"ישכנ~''~
 לעי~

 בהגה יו~ד ס~י' ר~"א סי~
 שכתבנו ז' ואו~ א' או' רש~ב לסי~ובדברינו

 ש~
 בס'ד ט~ם

 יעו"ש. שמקדש בשעה לפניו דולקות נרותלהיות

~~~
 במצטער והיינו ל~ר~ ולא נצ~וו לע~ג שהנרות ~~~

~רב~
 לאכול צריך הכי ל~ו ~א

 במקו~
 ס"ק מ~א נר.

 שם ואוכל נר ~מקום מק~ש אם וא~שר ך~ או' תו~ש~"ז.
או מע~

 שות~
 ל~צר ~ולך ואח~'כ רביע~ת

 ל~כו~
 היה כי טפי ע~יף

 במקי~הקידו~
 ו~אר"י הזו~~ק ~~~ברי א~~נם ~~ו. או' א"א נר.

 כל לאכול ~צ~יך ~~~~~ע לעיל ש~תב~וז~ל
 ה~עיד~

 נר במקום
 הגג על או בחצר לקדש הרוצהו~~'כ

 מאיז~
 לתקן יש סיבה

 יכבה שלא ~די עששית בפני~ם ~ולהניח לנרות מקוםשם
 לפניו נראים ~~ה~ו וגםהרוח אות~

~ 

~~~
 כותב דכשמרן ב~דנו דמסורת אע"ג מסת~רא~ והכי ~~~

 אמאי יקשה ולפ~ז בתרא כי~א ד~תו וי"אי~א
 ~בתריתא זאת מודעת הא מסתברא ו~כי לומראצטריך

 עדי~~

~ו~
 ו~'י

~~~ 

 ו~~הו~ו~~~~

~~~ ~~~ ~'~~ 

~~ ~~~~~ ~~~~ 

ו~~~~י~~~
 ~~~יי

~
.~ 

 ~~~ ~ו~ ~

~~ו~
 ו~~~~י
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~~~~

ו~~~
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~~~~
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ו~~~'~
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~ ~ ~
 ~~~ ~~י~~ ~י~י

 ~' ו~ו ~~~~.
 ~~י~י~

~~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~שלימות~ ~~~ו~ ~~~

~~~~ ~~~~~ 
 ש~ת~ בליל ודוקא ~גה ~~~~~~~~~

~ד~ע~
 ~יום אבל

 ה~ב~
 ח~ץ מהל' ~~ח מיימוני והגהות בו ~כל העליונה על בוצע י~ט בלילי או

 ומצה~
 והטעם

הוא

 שהדעת מצד הוא הרוב על להלכה מ~ן דמכריע הא מ~מ~יה~
 מכרעת שדעתו מצד ולא רובם~ או הפו' גדולי דעת הוא~הוא
 ב~ה ו~ן דע~ כנו מ~א~ות או מס~ראהכי

 גי~
 שמלבד דעתו

 להכריע דיש בה עוד הפו' ~וב דעת ~הוא בתרא כי~אדהלכה
 ז~ או~ י''ג ~י~ לעיל ועיין ח~ או' ברכ"י מסברא.הכי

~~

 משנה. לחם ל~טו דכתיב וכו' ככרות שתי בוצע ~. ~~~'
 השלחן על הלחם וסידור טור. ע"ב~ ~י"ז דףשבת

 ז~ל האר~י דברי פי על הבציעה ו~דר להניח צריך ככרותוכמה
 לא ומינה משם קחנו ב' או' ~~"ב סי' לעיל כת~~וכבר

תזוז.
~ 

~~

 יהיו היאך תמה ואני ~ב''ח כתב התחתונה~ יבצט ~~.
 מעבירין דאין הת~וד דין עלעוברין

 ע~
 לכן המצות

 עוברין דאין העליון על מברכין שלעולם הגדולים כדעת עי~רנ~ה
 כתבנו~ וכבר יעו~ש~ הקבלה ע''פ כן שהוא מפני ~תלמוד ~יןעל
 צריך ~~ל האר~ רבנו של הקבלה ע~פ דגםלעיל

 לבצו~
 העליון

ולא
 י~

 לנו אין ואנו הלילה ל~עודת היום סעודת בין חילוק
 מי גם וע~כ ז~ל. הנביא מאליהו ש~בל ~~~ל האר"י ~בלתאלא
 ולא ככרות י~ב לושאין

 ארבע~
 מן לבצוע צריך שנים כ''א

 ודוק ד' או' רס''ב ~י' לעיל ועייןהעליון~
~ 

~
~~~ 

 הנשים דגם הרד''א כתב וכו' ככרות ~י ובוצע
 והמרדכי הר~ן וכ~כ ככרות~ שתי על לבצועחייבות

 א' או' עו"ת כנה~. רצ"א~ סי' ב~י ר"ת. בשם כ~בי כל~~~

~~
 שאינו עד קצת ממנו שנשרף ולחם שלימות. ככרות ~~~

 לעיל בדברינו עיין ~ם מק~י א~ לאכילהראוי
סי'

~~~ 
 שניטל לחם וכן ח' או'

 ממנ~
 נקרא ~ם חלה שיעור

 בזה פלוג~א שיש יו~ד או~ ~ש"ח סי' לעיל בדברינו עייןשלם
ונראה

~~ 
 ללחם להניחו נכון דיותר ודאי אחר לו אין

 לחם חצאי שני לאד~ יש ואם אחד~ ככר על מלברךמשנה
 יח~רם שלם לחם לוואין

 בע~

 שלא דבר ב~ום או מ~צה שאינו
 דינו יהיה ואז נראהיהה

 כד~
 ~ס"ח סי' לעיל כ~~ש שלם

 בס''ד ~שם ובדברינו ב'סעי'
~ 

~~
~~~~ 

 ודאי בהא העכברים ניקור ע~י קצת הככר נחסר
אין

 ב~ יוצאי~
 שלא יודעים שהכל משנה ללחם

 עוד ממנו הסיר אם ואפ' מאוס ~וא וגם חלה לשם~י~לה

~~
 ניכ~ שאין באופן

 ואתא הואיל מ~ני לא העכברים ניקור
 פסול.מכח

 תו"~
 ב' או'

~ 

~~
~~~~ 

 אף ו בה יוצא בשומן ~נלושה מעישה חלתו עושה
 סי' כמ~ש בכיסנין הבאה פת ונקרא הרוב הואשהשומן

 לחם המוציא מברך עליה סעודתו ~בע דאם כיון מ~מ~ס"ח

 ~אר~~~
 ומ"ש לחם. נקרא הרי א~כ

 הט''~
 קס~ח ~סי'

 אם היינו משנה לחם ידי יצא לא כזודבעיסה ס~"~~
 ר~

 ללחם הניחה

 דכיו~משנ~
 לא דמסתמא בה ~וצא אינו ממנה ~וצע שאינו

 כיון לחםמ~רי
 שאי~

 כשבוצע אבל עליה סעודה ל~בוע דרך
 הסעודה בתוך הבאים דב~ים שאר עם ממנה ~אכול ~~וצהעליה
 דהא ונראה א~ או~ תו"ש בה~ ויצא עליה ~בע מי~~ישפיר
 להניחדאין

 פ~
 קובע אינו אם משנה ללחם בכסנין הבאה

 עלי~

 יותר באחר אפשר לא אם אבל באחר באפשר היינוסעודה
 ככר על מל~רך לה~יחוטוב

 אח~
 וכן יזי~. לא יועיל לא דאם

 בכסנין ה~אה פת עליהם להשלים יוכל לחמים י''ב לו איןאם
 גמור בלחם אפשר דלאהיכא

~~
~~~~~ 

 ~דף במנחות
 ע''ח~

 קרימת דקודם תודה לחמי ג~
פנים

 בתנו~
 הזבח ע~יה שחט ואם לחם נ~רא אינו

לא
 נתקדשו~

 נמי דה''ה מזה ללמוד יש וא''כ
 דאי~

 בלחם יוצאין
 תו"ש בשבת משנה לחם חובת ידי בתנור פניה נת~רמושלא

 ~' או' בי~מ ו~או'
~ 

~~
~~~~ 

 לחם חובת ידי בו יוצאין אם מכזית בציר קטן
 לחם מקרי דשפיר שכתב י"ב או~ בי''ממשנה.עיין

 ל~~ו ~י' ~חיים כף אבל~הרב יעו~ש~ בשבת משנה לחםלענין
 מ~דאו'

 חל~
 לי~ב ואפי~ משנה ללחם ~ה~ יקח דלא וכתב עליו
 ~~עו"ש~לחמים

 וכ~
 ד~ או~ הפתה''ד מסיק

~ 

~~
~~~~ 

 והשניה האחת מן ונחתך שנאפו יחד הדבו~ים לחם
 כדי ~~השלימה החתיכה להפריד טוב ~לימהנשארה

 נראיתשתהא
 ברכת גבי ג~ סעי~ ~ס~'ח סי' לע~ל כמ~'ש שלימ~

 וה~ההמוציא
 לעני~

 ~ ב~ או' תו''ש משנה. לחם

 וכשאו~ חתוך ~~~~י~
 חשיב עמו הככר עולה הפרוסה

 חתוך הוא אם ~בל משנה. לחם לענין שלםלחם
 לחם עמה עולה הככר אין בפ~וסה כשאוחז ~אופןיו~ר
 ואין מקריפרוס

 ~ יוצאי~
 ק~"ז סי' מ~א משנה. ל~ם ו~ח

 או' קס~ז ~י' לעיל דבריו והבאנוס~"ה.
 ~ יעו~ש ט~~

 ~~~~~~~~י~~
 לרשום נוהגים

 בסכי~
 ~רכה. קודם

 לחם משום א"א ובשבת המוציא ~ודם מעט שיחתוךמבואר קס~~ דברס"י משום והטעם סק"אמ~א
 בר~ה בין בהפ~קה למעט דאפשר ~~ה דכל רושמין. לכןשלם

לאכילת
 המוצי~

 הברכה אחר להפסיק א''צ הרשי~~ה דע"י עדיף
 לב"ש הברכ~. קודם רשם כבר כי יבצע כמה ועד מ~וםב~~ה

 כתב ע~ב ט~ל דף בר~ות מ~' לחי' צל~ח ~גאון אמנםומחה''ש.
 הבי"מ והביאו יעו"ש. יבצע ששם המ~ום בסכין לרשום נכון~ין

 ~ עדיף תעשה ואל ושב נכונים דדבריו וכתב ח~יאו'

~~~
 מ~מעות ובוצע~ בידו' שתיהם שאותז ~~.

 הלשו~
 בפשיטות

 ובצע בידו הככ~ות שתי יהיו בציעה בשעתשגם
 הברכה ואחר שתיהן על שמברכין הנוה~ין כאותם ולאחדא

 ה~ב עבדי. ~פיר דלאו לבדו האחד על ובוצעין השלחן על האחדככר ~~ניחי~
 פתה"ד ט' או~ הב' מע~ הספר ש~סוף בזכרונות ז"ל אדםתפארת
 ב' או~ ה~"ז מיהו ב'או'

 כת~
 השני~ להשמיט דרשאי

 בשעת מידו
 שאחז במה ודיהבציעה

 שתי~

 ~אר''י מדברי ~בל ברכה. בשעת
 בציעה בשעת שגם משמע ב' או' רס"ב סי~ לעיל שהבאנוז~ל
 וכ"כ ~יעו~ש בידיו השתיםיהיו

 ב~
 כשיב~ע שגם וירא פ' א''ח

כביצ~
 ~ יעו~ש בידיו הככרות שתי שיהיו צריך אשתו של

י~~
 יחד הבית בני כל ~~~~~~~~~~

 חייבי~
 בברכתו לצאת

של
 בעה"~

 על ~בצוע מצות שיקיימו כדי
 ~ם חובתו ידי לצאת הגיע שלא אירע ואם משנה.לחם

בעה"ב ברכ~
 יבר~

 הלחם לבצוע להתחיל ואין משנה~ לחם על לעצמו
 ככרו~ שתי על הברכה שתהיה כדי המו~יא ב~כת שיסייםעד

שלימו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~קבלה ~~ך על~וא
 סי'~וע~ל ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~

 ~~~י ~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~
~~ 

'~ 

 ~''~ ~~~י~~ ~~~ ~~ ו~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~יי~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~ ~ 

 ~~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~~ו~~~ ~~~י~~~~~
 ~ ~~~~~~ י~~ ו~ו ~~~~.

 ~~~י~~~~~
 ~פי'

 ל~ע~
 בע~תי ת~גום מהבגדים הכנים את

~ 
 ה~ודש את

 ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ פלי~י~

 א'~ או' חס"לשלימות

~~~
 ככ~ות שתי על לבצוע צ~יך פעמים ה~בה א~ל ~~~~'~

 ח~א ד' סעי' רצ~ח סי~ בהגהה מו~'ם ~שלמות
 הסעודה קודם בשח~י~ ביום כשמ~דש וכן ב' או~ ז~כלל

 שלמות. שתים לקחת יש כיסנין פתואוכל הקבוע~
 קיצו~

 ע'ז סי~ ע ש
 אם ומ~מ שם~ ח'א א' או' א~~~ ד' ~עי~ בהגה שם ומו~~~ם ~צ~א~י~ טו~ לו~ אין אם אחת ב~ת סגי מנחה דבסעודת וי~א י''ז.או~
~ין

 ל~
 ח~א ~ת~ כזית על אפי~ ~קדש ויכול מעכב אינו שלימה פת

 שם~
 אוכל שאינו~~~

 פ~
 אחת כ"א משנה לחם לו ואין כותים

פת
 כש~

 עכו~ם ~ת ואחת
 אפש~

 שניה יניח
 זכ~

 למן.
 בשבת עכו~~ם פת כ~א יש~אל פת לו אין שאםופשיטא

 סעי' קס~~ח סי' לעיל ועיין ב~ או~ ~~ש~ז בו~ נזהר א~י'~מנו שיא~
 ל'~ו או' לשם ובדב~ינוה'

 ו~ו~
~~

 מיחזי ולא הרבה בה לאכול שחפץ שבת סעודתכמחבב שנ~א~ מפני וכו' גדולה ~~וסה בשבת לבצוע ~~צוה ~. ~~~'
 וזה סק~ב~ ט~ז טור בח~~ כן עושה שאינו כיון~~עבתונא

יעש~
 לאשתו וכביצה לו כזית שחתך אחר

 כמ"~
 רס"ב סי' לעיל

 ל"ז או' ק~ע סי' לעיל ועיין יעו"ש~ ב'או'
~ 

~~~
~~~ 

 פרוסה
 גדול~

 אבל ז"ל פר~"י לפי וזהו וכו~
 לאכול' לפניו ~מונחים הככ~ות כל על בצע פי'הר~ב''א

 לבצוע הפירושים כשני לנהוג ראוי וכן ~אי. ~ב~נו פירשוכן
 הככרות שתי לבצוע וגם הסעודה ~כל לו שתםפיק גדולהפרוסה
 יהא ועכ~פ מ~ם. המסובין כל שיאכלו לחתיכות משנה לחםשל
 ב~ח לילה. לכבוד קודם יום ~כב~ד ב~ר בסעודת כך~והג

~~~~~~~ 
 למחר עד הםעו~ה לדתות יכול אונס ~צת יש

 סעודות ג'~ויעשה
 ביום~

 וישתה היום שיקדש ו~לבד
 לקיים כדי בכיסנין ~א פת ~כזית יאכל או ייןרביעית

 ~~~ו~
 קידוש

 ז' או' א~~ שם. מ~א ~' ס~י~ ~ע'ג סי~ כמ'ש סעודהבמקוס
 בהגה. א~ סעי' רצ~א סי' לקמן ועיין ח' או~ ~~ז ה~ או'תו~ש
אמנם

 בזוה~
 דף יתרו ~פ~

 פ~ח~
 ג' בענין מאד החמיר

 שכתב ~ז~נה אחד כל אותם ~יים שצריך שבת שלסעודות
 בהא ד~א אלין זמנין תלת לאתענגא ב~נ ~בעי ~א ועלוז'ל
 ובחקלא אנפין ובזעיר קדישא בעתיקא דלעילא מהימנותא~ליא

 פגימו~ אחז~ מנייהו סעודתא דגרע ומאן וכו'דתפוחין
 לעילא

 ב ד~הואועונשיה
 ~~אד ל~שתדל צ~יך וע~כ יעו~~ש. וכו' ס~י ~

 בזמנה אחת כל לקיים דא~שר מהבכל
~ 

~י~
 לטעו~ רשאין המסובין אין ~'~ ~~~'

 שנתן ו~עפ~י וכו~
 כמ~ש ח~קו ואחד אחד כל לפני~בוצע

 ~עי~
 סי'

 יעו'ש ט~ו סעי'~ס~ז
~ 

~~~~~~ 
 ואם

~ 
 ואעפ"י וכו~ משנה לחם אחד כל לפני

 אין לפניו הוא ממנו שיאכל ככרו אחרשכל
 ל~עום~שאין

 קו~
 א"כ אלא הבוצע

 יהי~
 משנה לחם אחד לכל

 על לסמוך צ~יכין כולם מ~נה לחם אחד כל בפני איןשאס
 ~שאין ואינם משנה לחם לפניו שישהבוצע

 לטעו~
 לו. קודם

לבו~
 ט''ו ~עי' קס~~ז סי'

~ 

ך~
 ואע~י ו~ו~ לטעום יכולין ~~~

 שיוצאי~
 כ~כ בב~כ~ו.

החח~ונים
~ 

~~~
 ושל זו סעודה ~'~ ~~~'

 שח~~
 פסוק דבאותו וכו'

ויאמ~
 אכלוהו ~~שה

 היו~
 מיניה דיל~ינן וכו'

 הלחם הוא דכתיב לחם כתיב ס~ודות ג'לאכול
 ~' ~תן אש~

 ~ ולבוש ב''י לאכלה~לכם

~~~~~~ 
 ~ד~בנן או מדאו~יי~א ~בת פת אכילת מצות
 ד~שבת שכתב ת~י~ד םי~ ה~שב~א בת~ו'עיין

 ס~~ב ת~ע''ח סי~ הט~~ז~ וכ"כ יעו'~~ מדאו~ייתא פת לאכולצריך
 בסי' הכלבו אבל יעו"~. קס''ז סי' והמט~י ~נ~א סס'יומ"א
 יעו"ש. בעלמא אסמכתא וק~א מד~בנן אלא דאינם כתבנ"ח
 ~צ~א ~י~ א~~ר וכ~כ ס~ג. דף וא~~ח ~~ת בשם ז~ דף ה~ד~אוכ"כ
 ישעיה ~' וכ~'כ יעו''ש. ומי"ט מה~י"ל בשם קס"ז וסס''י א'או'

 ~"פ כ''יהא'
 ע~~

 ~ יעו~~ש ג' או' הע~~ה והב~ד

~~~~~ 
 עליו חלה השבועה בשבת פת לאכול שלא נש~ע
 לאכול דמחויב ת~י~ד סי' בתשו' להרשב~אדאף

 מ~מ בשבת התורה מן~ת
 אי~

 ח~"ל מד~ש ועל בתו~ה מפורש
 עליו חלהשבועה

 כמבוא~
 יעו"ש~ ו' ס~י' ~ל"ט סי' ביו''ד
מ~''~

 ב' או'
~ 

~~~
 בפת י"ח ~ו~א ואם פת. בלא לעשותם אפשר אי ~~~

הבא~
 ב' או' י"ג סי' ~ד~ט ~יק~י עיין בכיסנין

 הוכית ס''ח ~י' דינוקא דבשות~אשכתב
 דיוצ~

 ~בפת י"ח
 פתות ממנו יאכל אם ואף ושניה ראשונה בסעודהאף הבב~~
 יוסף ה~ב א~ל ג' מעין אחת ~ וב~כה במ"מ עליו ויברךפרס ~~אכיל~

 י~ח יוצא אדם דאין כתב מ"ח סי'אומץ
 סעוד~

 ושניה ראשונה
 במ"מ עליו ויב~ך עליו סעודתו קבע לאאם

 ג' מעין וב~כ~
 יע~ש מ''ח או' קס~ח סי' לעיל וכ~כיעו~ש~

~ 
 א"א ~~~~~~

 לעשות~
 ~~עט יותר שאכל וכיון פח. בלא

 ~ יעו"ש ~צ''א רס~י ל~מן וכמ"ש י"ח יצאמכביצה
~~

 שמא בגמ' טעמא ומפ~ש וכו' פ~ין אין ~'. ~~~'
 יט~

כלומ~
 יפה שי~ליק הפתי~ה ~~אש השמן י~ה שמא
ונמצא

 מבעי~
 ב~י~ בשבת.

~~
 או' א~ח אסו~. ~ראש פליית וגם וכו' פולין אין ~~.

 הטהו~ה מנו~ה ס' בשםא'
~ 

~~
 מ~~מ הציצית. בודקין שאין וה~ה ו~' קורין ואין ~~~

ורש~ל.
 מ"~

 וכל ~ק"א.
 דב~

 אין ~צת עיון הצ~יך
 לאו~עושין

 הכשרים. משמנים הוא אם ואף שמן של הנר
 א~ ואף כלל משתמשין אין הפסוליןובשמנים

 הו~
 כללעיון שא"~ דב~

 אסור~
 א' או' א"א

~ 

~~~ ~  וכו' קו~ין ואין 
 וא~

 הוא
 עדיי~

 ~יוכל יום
 ל~~ו~

~~~ 
 ~ו

 י~ ~~~
 ~~~ ו~~~~~~~~י~
 ~~ו~ ~~~~~~ו~י~

~~~ 
 ו~~'

 ו~~~~~ ~י~~'י~~י ~י~~
.~~~
~ ~~~~~ ~ ~ 
 ~~ ו~~~ יו~~ ~~~
~~~~~~~~ 

~~~~ 

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

 ו~

~~~~~~ 

~~
 ~~יי~

א~
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 ~~~ ~~ ~~~ י~~~~~~~'~ ~~~~ ~
 ו~~~~.

 ~~ו~

~~
 ~~יי~

~~
 ~ הגמ~י בשם א~ או' ת~ש לקרות. שרי נר בלא

 א~ל ובמקום היום אור בו שי~ ~~~~~
~ 

 שם
 מותר ~ר דיש היכא וה''ה כנגדו.~קרות א~ו~ ~
 ונ~

 ש~א אסור

 לאו~י~~
 ועיין כ~~. סי' ח~~ב הלק~ט~ האסור.

 לקמ~

 ~ י~ב או'
~

 בעששית הוא אפי~ ~~~
 וא~

 בעששית הוא
 וסגו~

 במפתח
 מהר"ם שתלמידי ששמע מהר~ש וכ"כ לאסור~אין

 במפתח וסגרו שבת בליל בעששית נר נות~ין היוז~ל
 וכן לאורו. קראוואז

 עש~
 הב''ח אמנם שטיי~~ מהר~א

 ם מהר כתלמידי ודלא לחימרא דנקטינן וכתבחולק
 העו~ת וכ"כ סק~א. הט"ז וכ"כ יעו~ש. שטייןומהר''א
 אם דאפי' א'או'

 םוג~
 לאדם ~מ~תח ומוסר במס~רת העששית

 ב~ או' הא"ר אבל רבנן פלוג דלא אסור בבית שאינוא~ר

כ~
 י~ ב~' וכ~כ דמי~ שפיר לאחר מפתח דבנותן

 יו~~
 להתיר

 יעו~'ש. ח''י סי' לישראל נחלה בשו"ת וכ~כ הא~רכדעת
 כתב א' או'והמחב"ר

 די~
 שלחן בס' וכ~כ בז~. ~ם להחמיר

 שטים~צי
 בדי~

 אם אף ל~~ור ב' סעי' ג' סי~ מכבה
 לא ~שום גדול לצורך רק להקל ואין במפתחהנר ס~ו~

 ~ יעו~~ פלו~

~~~~~~ 
 ע''י כמו שרי משונה קשר דע~י סק"א המחה~ש
 ~משלחין דברים דהא ~מתירים לדעתמפתח

 ביו~ד כדאיתא ממפתח עדיף משונה קשר חותם וצריכין גויע"י
 ~ יעו''ש ב' או' הפתה"ד והביאו יעו~ש. ק~ל וסי~ קי"ח~י~

 י~ ~~~~
 ונר ח~ירו ל~ין שבינו בכותל חור או חלון

חבירו בבי~
 ה~~

 ו~י ההוא החור או החלון דרך ואור
או~

 החור או החלון כנגד לקרותבביתו לז~ לי~ דשרי נראה ההוא החור או החלון נגד בביתו
 ההו~

 שילך ל~גזר וליכא
 ויש ~דרים ~ני אחד לאדם יש אם אבל נרו. ויטה חבירולבית
 אסור השני לחדר חור או חלון דרך האור ועובר נר אחדבחדר
לו

 לקרו~
 בהחדר אפי'

 החלון כנגד דלוק נר ~ם ~אין האח~
 ~ שם. עובר האחר החדר של הנר שאור החוראו

 ב' או~ בי"מ
~ 

~~~

 מלאכתו לעשות בביתו נר הדליק שכינו הגוי אם
 שיוכל בכדי החל~ן דרך ישראל בבית מאירוהנר

 בשופי ל~ורו~~~ות
 יו~

 ילך לשמא חיישינן~ ~א יחידי ~רות
 ג' ~ו' תה"ד להטות. ה~וילבית

~ 

~~~~~ 

 הקוד~ בכתב~ לקרות ~ותר
 ולא חשיכה עד בע~ש

 ~מקרי ואתי תלמודא ליה ממשיך דילמאחיישינן
 דבלילה דכיון הנר לאורכשתחשך

 גו~י~
 מ~ם אלא א~רינן לא

 מהרד"פ הרב לגזירה~ גזירה הו~~ל חשיכה עד אסרינן איגזירה
 ד~ או' בי"מ סע~ב~ נ~א דף דש~ת פ~ק דוד חסדי בס'ז"ל~

~ 

~~~
 דנהוג רש~ל בשם כתב וב~ח ש~וה~ של בנר ו~ן ~~.

 של בנר ה~גדה ולקרות וציצית כלים לבדוקלהקל
 הט"ז וכ~כ םק"ג. מ"א והביאו יטה~ ~מא למיחש דליכאשעוה
 ר~"חבסי~

 להתי~
 יעו~ש חלב ושל שעוה של הנר לאור ל~רות

 יחתוך או ימחוט שמא למיחש דאיכא ואע"ג המ~א שםוכתב
 בזה דאורייתא איסור אין דהא י~ל ה~~י כמ"ש הפתילהראש
 מלאכה הוי ~יבוי י"א דהא לה~מיר יש לצורך שלאומי~ו

 ד~אב~ן ~~~א שם עוד~ וכתב י~~ש. של"ד סס"י ~מ"ש~או~יי~א
 והביאו דמאי~. כיון ~לב של ב~ר~מיקל

 התו~~
 ו~תב ד~ או~

 הרי"ף דלד~תהמ~ה"ש
 וה~א"~

 טעמים שני שכתבו
 בנ~

 של

 ו~וד רב שאו~ה מפני חדאנפט
 ~וכ~ ד~אי~

 דלא
 לקרות מותר אם חלב של ונר שעוה של דנר ~מצאיעו''ש. כ~אב~~
 על ל~מוך יש הצורך דלעת א' או' הר"ז וכתב שניאבפלוגתא כנגד~

 ~למוד לענין ל~קל לנו דדי ~יים ~נתיב בס~ר וכ'כהמתירין~
 דברים שאר אבל שעוה של נר~צל

 אסו~
 וכ~כ יעו~ש~ לה~ת~ש

 בשם ח~י או' נח פ' א''חבן
 ביד למ~ות דאין האח~וני~

 הפתילה סב'ב הכרוך שעוה בגרהמקילין
 לה~ די~

 מה על
 תורה ללמוד דהיינו מצ~ה לצורך בכה'ג להתיר יש וע''כשיס~וכו
 לווא~~א

 להני~
 לה~יח ~לו אפשר אם אבל לשומרו עליו שומר

שומ~
 סביב ~כ~וך חלב או שעוה בנר אפי' להתיר לס~וך אין
 סביב כרוכין ~לב נרות שיש ודע עוד וכתבלפתילה.

 מעש~ש~ינ~ הפתי~
 ואלו אומן

 צ~יכי~
 דליקתן ז~ן ~ל ת~~יד למחוט

 אנחנוו~אשר
 רואי~

 ~התיר אין באלו והנה בחוש
 ~וכ~

 נרות יש
 ב~וב עשויין ש~ינםשעוה

 וצ~יכי~
 ובאלו מתי~ה

 א'~
 כ~ל להת'ר

 ו~~תילה ~מים ~ל ו~~~ן ~'ם ב~ם ש~ני~ין ~כוכית נרותוכן ~
 ~נר. באמצעדולקת

 ואע''~
 יש ה~ייה שי~ך לא דבאלו

מחיטה בה~
 ו~כ~

 על לסמוך דיש ~א~~~'נו ואע''ג אסו~ין. אלו גם
 הכרוך ח~ב או שעוה בנרהמתירין

 דרך ~אין ה~~יל~ ע~

למחו~
 אם יר"ש ע~~ז ~ו~~ר להניא לו דא''א בהיכא אותם

 כלי בתוך הנז~ שעוה נר להניח לואפשר
 ז~ו~י~~

 פתח בו שיש
 או אחר ביד ה~~~תח וי~~םור ברזל במנעל מע~ש הפתחוםו~ר
 חז''ל גזרת לקיים כדי כך יעשה מ~ונה ב~שר הפתחשיסגור

 עכ~ד פק~וקבלי
~ 

~~~~~~~~ 
 שמן של ונר שעוה של נר עו~ים אם דאף

 ואין כנ~דם. לקרות אסור לזה זהס~~וכין
 ~יןלדמות

 ז~
 נר עו~~ד דאם המ~~א בשם רס~ד ~י' למ~~ש

כש~
 ד~~יירי התם דשאני כנגדם להשתמש דשרי פסול נר אצל
 הכשר בנר לו ודי רב עיון צריכין ~אינם תשמישיסבשאר

 הפסול נר י~ה שמא למיחש ליכאלכך לחו~
 כיו~

 בנר ליה דסגי
 דגם עיון צריכין בתש~~ישים דמיירי הכא אבלהכשר

 בש~~~
 כשר

 אלא דה~ייה חששא ~יש
 דבנ~

 א'כ לכך לחוש אין שעוה של
 איכא ודאיבכה~ג

 למיח~
 של הנר את יטה ש~~א

 ש~~~
 וזה

 כבר ~~יהו ח' או' ה~~ש"ז וכ~כ ד' או' תו''ש מ~ד.פשוט
 ל~ח~~יר יש עצ~~ו שעוה של בנר דגם הקודם באו'כתבנו

 דא~שר~היכא
 ועיי~

 ק' או' רס''ד ~ סי~ לעיל
~ 

~~~
 לאור ללמוד מתיר ~~קו''ח ~~~~'

 הלא~~פי~
 עם שלנו

 ואין וצלול זך שאורסנ~ט.
 בז~

 שום
 יעלה למעלה י~~~יך אם ואדרבאיטה. ד~~~~ ~ש~

 ותב~~ עש~
 ~זכוכית

 רבנן. ל~גובכה''ג
 פ~~ וכב~

 בכל להיתר הדבר
 תפוצו~

 ישראל

באי~
 או~ ~' ~י' ~'ע קיציר על זהב ~~םגרת ומצפצף~ פה פוצה

א'.ולע"~
 דלפע~ים חזינן דהא להח~~יר דיש נ~אה

 ופעמים אורה כשנתרבההפתילה ~~ורי~י~
 ~~עלי~

 וע"כ ~~ועט כ~אורה
 כ'אלהתיר ~י~

 ית~
 ~~ח בו שיש זכוכית בכלי אותה

 המפת~ ויתן מבע''יב~נעול ה~ת~ וסו~~
 שיסגור או אחר ביד

 הקודם באו' כמ~ש משו~הבקשר הפת~
~ 

~~~~~~~~~ 
 נהגו

 הית~
 י~ד אפי~ שבת נר לא~ר לקרות

 בנר היכר דישמשום
 שב~

 משונה שהוא
 משח~

~~ו~
 ה~~ש בחול~ ~הדול~ות

 ש~
 וכתב כ"י בהגהו' א~יה

הרב עלי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  ו~~~~ ~ ~~ו~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ו~~~
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 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ו~~~ ~~~~ ~~~
 ה~מן ~גיע כדי הנר ל~~ת~פי'

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ לפתילה~
~~~~~ 

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

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ולכן א~ור אחד בענין אפילו םפרים דבשני וי~א הגה ~~~ ~~~~~~~ ~~~~

אסו~
 ~מרדכי נהגו וכן בבהכ~נ בשבת ~יות שחל י"ט בליל פיו~ים לומר

 ום~~
 וסמ~ג

 ~~ ~~~ ~ ~ ו~~הות~
~~~~~~ 

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

~~ ~~~~ 
~~~ 

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

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

~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~ 
 ~~י~

 ~~~~~~ י~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~

 ~י~~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~

~~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ו~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~

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

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

~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~~י ~~~ ~~~

הרב
 מהרי''~

 יש נינהו דסברא דמילי אף כ"י בהג~ותיו וו~י
 דישת~ע אומר וא~י עכ''ד. עי"ש הב~ח ~~~'~ש ב~םלגמגם

 ~ א' או' בשיו~ב ברכ''י ~וא. טעות והמנ~ג יאמר ולא~דבר

~ו~
 שנים אבל אחד ו~קא ~'. ~~~'

 קורי~
 ד~ענין משמע וכו'

 דאפי' חילוק איןפולין
 בשני~

 שהוא אחד דכל אסור
 ו~ו~ל אחר ב~~קום בודק הוא כנים אחר ובודקמפלה

 כמו~
 לענין

קריא~
 שאחד לא א~ ענינים בשנ'

 שזה משמרו והשני מפל~
 ~אחד שי~כיר ביניהם יסכימו אם ואפי' סק~ג. ט~ז מות~.ודאי
 הבגד לפלות עינו בזה וכיוצא ~ כלים ש~~~פלה א~ור ח~ירואת
 עליהם עולה אחד אם אבל ח~ירו שעושה במה משגיחואינו

 וכתב הבתים. ~' בשם ג' או' בשיו''ב ברכ~י מותר.לשמרם
 בקריאה אלא הרשות לדבר התירו שלא המ"א למ''ש תשו'ומכאן
 ~ותר הרשות לדבר דאפי' מוכח דמכאן ור~ל יעו"ש. מצוהשהיא

 לאו~להשתמש
 כמ''ש ודלא לשומרו עליו עומד אחד אם הנר
 מצוה לדבר התירו שלאהמ"א

~ 

~~~~~ 
 שם אפי' פי~ בבהכ~נ. וכו~ לומר~פיו~ים אסור ולכן בהגה.
 דשאר ומשמע דא~ור~ בביתו יחיד וכ~ש רבים בהדיש

 מצוייה שהתפלה והטעם הנר לאור ~ידור לקרות מותרהתפלה
 יו~~ד. ב~עי' פרשיות ראשי כמו והוי רב עיון וא~צ הכלבפי

 ו' או~ א"ר ~ק"ד~ט~ז
 תו~~

 ה' או'
~ 

~~ו~
 לא אם בבית שאומרים ה~מירות וה~ה בבהכ"נ~ ~~~

 א"ר סק"ו מ~א ט'. סעי' כמ~ש קצת שר~ילמי
 שם תו"ששם~

~ 
 ~~~ל קנדי"לא בנר להקל קצת נוהגין ואנו בבהכ"נ. ~~~~י~

 חלב~ א~ שעוה שלנר
 ואפ~ה ב'~ או' הט~ז כמ"ש

 דלפ~מים פלוג לא משום בשבת יו''ט כשחל מערבית אומריםאין
 נרותי~יה

 שמ~
 ועיין ד' או' מש"ז יטה~ שמא איסור חשש ואיכא

 יצא או'לעיל
~ ~~

~ 
 ויש וכו' קורא אינו אפי~ עמו אחר יש אם ~. ~~~'

 לקרות יודע.ם אינם אם באשתו או באחראוסרים
 ק~ובה דדעתה משום לקרות יודעת ~פי~ באשתו אוסריםויש
 יש וע"כ יעו"ש וב~י בטור כמ''ש משמרתו ואינה בעלהאצל

 ה~''ע כפסק מותר דינא לפום אבל באחר דאפשרהיכא להחמי~
~ 

~~
 תן לו אומר אם דוקא וכו~ דעתך תן לו ~אומר ~~~

 בני יש אפי' לסמוך אין הסתם מן אבל וכו'דעתך
 ב~ או' עו"ת ~הטות~ ויבא עליו יש~יחו לא שמא הרבה~ית

~ 
~~~

 אומר אם וה~ה ~~.
 כ~

 דאשה תאמר שלא כלומר לאשתו.
 כלום לב~לה תאמר לא ~ליה בעלה דאימתכיון

 להטותשיבא
 ל~ קמשמ~

 שאמר דכיון מותר דאפ~ה
~ 

 תן

 ~ שם עו~ת יטה. שלא עליו תשגיחדעתך

~~~
 דרכו שאין הוא שברור פי' וכו~ ~~וב אדם ~. ~~~'

 באדם גם דיש כן אמרינן לא מ~תמא אבללה~ות
ח~וב

 שדרכ~
 כתב הב~ח מיהו סק~ה~ ט~ז בחול. ל~טות

 חשוב לאינו חשוב בין לחלקלנו דאי~
 ד~

 אדם הוא מי בקיאינן
 יעו~ש. בלימודו בש~וד הנר את יטה שלא זה לע~יןחשוב~
 וכ~כ נקטי~ן~ ד~כי וכתב ב' או~ ב~גב"י שכנה~גוהביאו
 ו~~טים שוכחים עיון שמתוך ראינופעמים כמ~ כי חשוב באדם ל~תיר אין דעכשיו ה' או' המש"זוכ~כ חלב~ או שעוה ב~ר ל~קל דנראה שכתב אלא ~~ או~העו.ת

 ~ ומוחטי~

~~~

'~~~ .~ 
 ב~~דו~

 למימר דאיכא פי~ וכו' עשרה אפי'
 ~ א~ור אפ''ה א~דדידמידכרי

~~~
 היא אם הא ~~שמע ולפ"ז וכו' רחוקים ווושבים ~~~

 קרוביס שיושבים קטנהמדורה
 ז~

 אבל מותר לזה
 נמי לזה זה קרוב שיושבים קטנה במדורה דאפי' כתבהב~ח

 וכ~כ יעו~ש.א~ור
 הט~~

 ג' או' דרישה סק~ו.
~ 

~~
~~~ 

 אפי' ואז פי' וכו' האודים שזנבות ועוד
 יושבי~

ק~וב~
 תן לאחד אמר דאם ונראה אסור~ לזה זה

 ד' או' עו"ת במדורה. אפי~ מותר יחתה ולא יבעיר שלאדעתך
 ה~~ר מהני דלא אפשר מדורה דגבי כתב יו"ד או' התו"שאבל

 ~ יעו"שזה

~~~
 ה~ודים ש~נבות ועוד ~~~

 וכ~
 עצים במדורת היינו זה דין

 דא~~רינן הוא ובהא לאורה שמשתמשים אודיםוזנבות
 דחיישינ~ משו~ קורין אין עשרהדאפי'

 יטה שמא ברביס ~ם
 בימות להבעיר רגילין שאנחנו פחמים במדורת אמנםמהם. אח~

 בקו~ מי של שבת הרב נסתפק כנגדה להתחמם כדיהחורף
 לישב ש"ק ביום לאיניש ליה שרי אי ט"ו לימוד לח~קיעקב
 ~אסור ומסיק לא או פחמים של האש אצל ולקרותיחידי

 להצניע מהני לא בכ~י תלוי דהחתוי והגם יחתה שמאדחיישינן
 דלא לחתות יבוא שלא כדי אחר במקוםהצבת

 ר~נן פל~
 יעו~'ש ח' א~' הפתה"ד לדבריו והסכים יעו~ש~

~ 
~~~

 דאעפ~י זה דמטעם ונראה ולחתות. להבעיר ~~~
 רע~ו בסי' כדאיתא המדורה נגד להתחמםשמותר

 שיגע לחוש יש כי האודים זנבות אצל בסמוך לישב איןמ.מ
 ב~נבות שמהפכין במדורה שעושין כדרך היטב שיבעי~ו כדיבהם

 ט' או' הא~ר מיהו סק"ו. ט"ז המדורה. תכבה שלא כדיהאודים
 יעו"ש מסמוך~ להתחמם והתירו בזה עליו חלקו יו.ד או'והתו~~ש

~ 
~~~

 והרמב~ם בטור וכו' רבן בית של תינוקות ~. ~~~'
 בשם כתב המגיד דה~ב אלא ~בן לפניכתוב

~פי~' רשב~~

 ו ~.~~
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 ~~~~~ ~י~ ~~~~י~
 ~~ ~~~~ ~~ו~ ~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~

 ~ו~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~ ~~ ~~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~י~~~~ ~~י~~ ~~י~~ ~~~י
 ז~ת מין ~פי~

ו~יחו לב~
 ~~~~~ רע~

 בשם וב~י ~טור קבוע שאינו ~שמש אפי~ נפט בשל מתירין ויש הגה ~~~
 הפו~קים~

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~י

 ~~ ~י~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~~''~
 י~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~''~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~

 נה~~ו~ הגה ~~~~~
לכסות

 הקטני~
 הרוקח וכ"כ מצוה ביזוי משום הנ~ות ב~ני ערומים י~יו ש~א

~~~י ~

 רבן לפני שלאא~י~
 ומשמ~

 ~ק~ז. ט"ז כרשב~א. דפ~ק כאן
 ~~~ז. מ"אוכ~כ

 וכ~
 בפני שלא אפי' ל~~ל הש~ע כדעת הב~'ח

 יו"ד או~ א'ר וכ~פ רבן בפני דוקא כתב בלבוש מיהו יעו~שרבן
 הש"ע. כדעת להקל האחרונים דעתאבל

 ר~~
 או' בי"מ ז~ או'

 יחיד בין משמע וכו' יוה~~כ בליל ל~~ות נו~גין ~~ ~~~'כח
 ש~ץבין

 מות~
 ז"ל הרא"ס מדברי כדמשמע ודלא

 ~שמע ועוד דמותר. הוא לבד דלש~ק זמנים עמוד י~איםב~~
ד~א

 סד~
 ת~לים או משנה למוד ~דר אבל דמותר הוא התפלה

 ו~ליחות תפלות םדר באמרו שייך יוה~כ דאימת א~ורוכיוצא
 יחידי מלקרא ליזהר דטוב נלע~ד וע~כ לימוד בשארמשא"כ
היכא

 דאפ~~
 הרב הפסיד ~א והמי~ל

~~ 
 עמוד ~~ל חדש

 אומר ואני וכתב יו"ד או' הפתה~ד ו~ביאו ע~ב~ ע"ב דף~~נים
 בבהכ'~נ תהלים לומד שהיה באחד עובדא דהוה ~פסידדהמקיל

את~
 י~"כ בליל ה~ל שיצאו

 והט~
 ונראה י~ו~ש~ בשוגג הנר

 למי אבל תהלים באמי~ת רגיל היה שלא מפני ~הטהשזה
 בלימוד אך ל''ב או~ לקמן כמ~ש ~רי תהלים בא~ירתשרגיל
 יוה"כ משנת מלימוד חוץ להחמיר יש אחר לימוד אוהמשנה
 לא יוה''כ בה שמזכיר כיון ועוד להתיר יש בה ~גילאם

 ה~ודם בסעי~ וכנז~ ויטה ישכחשמא חיישינ~
~ 

~~~
 ליל ~. ~~~'

 פס~
 לק~ות מותר ב~~ת להיית שחל

ההג~~
 ואפי' ביחיד אפי' משמע וכו'

 בנ~
 שמן. של

 דהא ועוד כתב ובלבוש ה' או' עו~ת ד' או~ בהגב"ישכנה"ג
 קורא דאם מ~בר~ו ומשמע וכו' עליו וישגיחו עמו ובניוא~תו
 לבדו שהואבחדר

 אסו~
 מ~ר. ~ין דבכל אלא נהירא ולא
 שםעו~ת

~ 

~~~~~ 
 ש~~ן של נר כ''א לו אין

 ואי~
 שגור~ הגדה

 ב~יו
 לאומרה יש אפ~'ה םידור וצריך מעולם למד לאכי

דמן
 התור~

 בדלא מיי~י דזה ונראה ח~ או' מש~ז הוא.
 אםאבל אפש~

 אפש~
 לאשתו או דעתך תן לאחר י~ל

~ 
~~~~~~ 

 כולה כשקורא ואף ~~ין. ראשי כעין ד~וי משום
 והגם יו"ד. או~ ר~ז ל~ה. שא~צ כיון מותרב~פר

 בצ''ע והניח בזה ~לוגתא ~ביא ג' או'דבקו"א
 מ"~

 המנ~ג
לה~ל

 כדע~
 ה~ת'~ין

 לומ~
 מתוך כולה

~~~~ ~ 

~~~
~~~ 

 למ~כים ל~תיר יש ~ה מטעם קצת~ ב~יו שגורה
 שם הדולק הנר לאור ומתפלל לבהכ'נבשבת

 שגוריםבפיו ודאי אומר שהוא דברים ושאר שהתפלה ל~ימבע"י
 מןיותר~

 ההגד~
 לעיין שצריך כיון א~ור שם ללמוד אבל בפסח

 ט''~היטב~
 קמ~ח או~ ד' ~י~ מו~ב בס~ החיד~א וכ~כ ~~"ח.

דבתהלים
 י~

 ך' או~ ~ח פ' א~ח בן וכ"כ בהם. שרגיל למי להקל

דב~~יא~
 לאדם תהלים מ~~~י כ~ון הרבה בה רגיל שאדם

 ~ודם שקורין קריאה וכן שבת מזמו~י וכ''ש בהםהרגיל
 וכן ~בת ליל בכל בהשהורגל ~ידו~

~ 
 של פרקים

 משנ~
 דשבת

 השלחן על לאומ~ם ~~גילהראשונים
 ב~

 בכל וא"צ שבת ליל
 מותר ~ז פ~~ין רא~י אלא בספר לעייןאלו

 ל~ר~~
 לאור לבדו

 לעיין דא"צ כיוןהנר
 בה~

 כדי יפה שיהיה הנר לאור כ'כ
 למי השירים לשיר וה~ה ליה~ םגי קל באור ואפי'שיטה
 ומה בהם.שרגיל

 ~ה~~
 הגאון

 יעב~~
 עכ"ד בזה ליה מודינא לא בהםלהרגיל ~~שנ~ פר~י בי"ח ז''ל

~ 

~ג~

 כתב פ"ה בהר~ב~ם וכו' ~בחין עיון וצריך ~~. ~~~~
 דבאין נראה וע''כ ~~א או' הר"ז וכ"כ ~ב עיוןוצריך

 לאור לבדוק לה~ל יש רב עיוןצריך
 נ~

 חל~. או שעוה של
 ~ י~א או' לעילועיין

~~~
 לבגדי בגדיו בין ו~ה וכו' אשתו לבגדי בגדיו ב'ן ~~~

 הבחו~ים כשהולכין שבת בלילי ליזהר וישחבירו.
 לבית~~ביתם

 המשת~
 כשהולכין או

 ליש~
 חדושי יראו. שלא

 ~ בהגה~ט כנ~~ג מ~רי~ו. תשו' בסוף והובאו ש~ת ל~ס~אגודה

~~~
 שאינו ~~פני ~~. ~~~'

 מכי~~
 מלשון וכו'

 ז~
 מ~~~ע

~~וא
 בוד~

 הר~ן אבל הש~חן~ על י~יח כלים איזה
 ב~י ש~וא מ~ני קבוע דשמש וצ~ל נ~יים~ הם אם שבודקןכתב
 בו יש כלי איזה יודעבהם

 ~ד~
 מ"א כך. כל נקי אינו או

 ~ ~ק~
~~~~  

 ויש הגה.
 מתי~י~

 בשל
~~ 

 וכו~
 היי~

 דמ~ס משום
 ל~' חי~שינן לא דלהטייה ור~~ל סק~'ט. מ~אג~~כ.

 ולשמא רבשאו~ו
 מ~~~~

 לב"~. ד~~איס. ~~~ום חיישינן לא
 פו' הרבה דעת כן כי זו סב~א על לסמוך יש הצו~ךולעת

 ~ שטים עצי ~לחן ~ס~ וכ~כ יעו~ש. בב''יכמ~ש

~~~~~ 
 בשל מת~רין ויש בה~ה~

 נפ~
 האיד~א שנהגו ומה ו~ו'

ל~קל
ח~ח אי~ו~ דאין ה~דולים שסוב~ים לפי במשח~ א~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~~ די~י
 ~~~~י~

 ~~ ו~ו ~~~~' ~'י
 ~~~~י~~

~"~~
~~~~~~ 

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

~~~ 
~~~~~ 

'~~~~~~ 

 ואיןהגה
 חילו~

 נ~נה והיש~אל דהואיל בשכירות או ~~~לנות שעשאו או ~צ~ לא או שכר לו קצב ~ין בזה
 ~הג"א ענין בכל אסור בש~ת עצמה~מלאכה

 פ~~
 סמ"ג בשם וב~י ~בת

 ~~~~~~ ~~ ~~~~ וסה~ת~
~~~~~

 ~~ו
~~~~~ 

 י~~~~ ~~~~
 ~~י'

 הג~ ~~~~~ ~~ ~י~
 בו שאין כחולה דהוא ~טנים לצורך או

 ~מרדכיסכנה
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ י~~~~ ~~~ ~~~~ דשבת~ פ~'~

 אם מיהו הגה ~~~י~~. י~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
 עש~

 לחוש אין שלנו ~נדילא בנרות אבל ~רייזל שקורין ~נר~לא

 להקל נהגו טעמא ומהאי יט~שמ~
 ולבדו~

 בהשכמה~ הציצית
 עט~ז רש"ל~ בשם ב~ח ד~נדילא~ הנרלאור

~ 

~~~

' ~ ~  דא~י~ ואע''ג ו~' עיון שא''צ 
 להבחי~

 בגדיו ~ין
 ר"ן. נ~יות. משום התירו הכא אסור אשתול~גדי

 ו~~ו~~ ס~''יימ''א
 ואינו ש~~ערה ומה שבכוס מה להסתכל

 מפ~י וי~'א ש~טה. למיחש וליכא לשעה ש~וא מפני י~א~ושש~

הנ~יו~
 ~י~ חוזרין ל~~ב מותר השני ולטעם הסכ~ה. ומפני
~לל~וט

 כמ~~ יר~
 מ"א ~ת~י~'א סי'

 ש~
 ~ ירושל~~י בשם

~~~
 ל~~יחש דליכא לו ~~ורין נפט ובשל וכו' לו מורין אין ~~~

לשמא
 יסתפ~

 ומאיס. מסריח שהוא ~~שום ממנו
 הוא אם זית שמן שאין אף שמנים~ שאר הא משמעלבוש.

 שדרכודבר
 להסתפ~

 ~ י~א או~ א~א אסור~ ממנו
~~

 שמא גזרה ~~.
 יסתפ~

 ש~וא משום היינו ממנו~
 ~שמישים. ~שאר משא''כ ~יותר לנר ידיומקרב

~~~~~ 
 וכן וכו' הנרות ~פני ערומים יהיו ~לא ~הג~~
 גם מהרש"ל ולדעת לבו~. מצוה. ~ל נר כל~פני

 ה~שה ט"ז או~ תו''ש מצוה. של דמק~י שה~דיל ~ודם הבדלה של~ר
 דאתי הסכנה מפני ערום הנר ~פני לעמוד אסור ~ל"ה ~א~פרישה
 י~ד או~ א"ר ו~ביאו ע"~. ~~ב ~פסחים כדאיתא נכ~הלידי
 ונראה~וכתב

 לחל~
 יעו''ש. ~גדול ~~שמע דש"ס לגדול ~טן בין

 זה דאין כתב שםוהתו~ש
 ~ושי~

 דוכתי ~כמה איתא דכבר
 הכל וגם הש''ס בז~~ן שהיו והט~עים הס~ולות נשתנודעכשיו
 בסי' ה~~~א כ~~''ש הארצות טבעלפי

~"~~ 
 בשר אכילת לענין

 ~~צוה ביזוי משום אסור דמ"מ ה~כא ~מ"ל ול~י דגיםאחר
 יהיה אם היא דהס~ולה י"ל ועודיעו~ש.

 ערו~
 הכא אבל לגמרי

 נ~ט ולהכי מצוה ~יזו משום לכסות צריך ~מרי ערום אינוא~י'
 על מ~פידים שאין מגולים להיות שדרכה לפי משום~טנים
 מצו~ ~זוי משום ואפ~העצמם

 לכםותם. צריך
 ועיי~

 סי' לעיל

~~~~~ 
 להשתין שלא וכ"ש וכו' ערומים יהיו שלא ~הגה.
 להניח או צרכיו לעשותאו

 דב~
 בפני מטונף

 ~ מצו~ ~יזוי משוםהנ~ות
~~

 עכו"ם ~~ ~~~'
 ש~דלי~

 את
 הנ~

 אסור יש~אל בשביל
 לתחום מחוץ ~שבילו שהובא למה ד~י ולא וכו'אסור

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

 דרבנן איסור בשאר אבל זה של ת~ומו תוך הוא ~ה שללתחומו
 טעם דחה ד~י"ו כתב א' או' הא~ר א~ל ס~"אי מ"א ~"י.לא.
 לישראל מותר דר~נן איסור ד~כל והסכים~ה

 אח~
 וכ~כ יעו"ש.

 א~ או~~מ~~י
 פלו~תא ש~~יא א~ או~ לה~~~ה ~יין אמנ~

 ~ז~

 וע"כ ~א~וניםמחלו~ת
 לחל~

 הנעשה דרב~ן איסור דכל יצא
 בסי' ~~~ל לאחרים מותר ג~י ע~י ישראלבש~יל

 כרו~ שכ''~
 ה~ו~

 לאחרים מותר לכרמלית רה"י מבור ישראל לבהמת מים שמילאדגוי
אבל

 באיסור~דר~נ~
 גם אסור ~שראל ע~י הנעשה

 ~ יעו'~ש לאחרי~

~~
 וכו' ישראל בשביל ~~~

 נרא~
 לצורך הדליק דאם פשוט

 יש~אל שחטא דאעפ"י ישראל לכל אסור נמימומר
 אם גםהוא.

 ~דלי~
 ~~ומ~ת לבן

 שילד~
 הכי דינא נמי מעכו"ם

 כמ~ש כמוה דוולדהכיון
 בא"~

 הדליק אם מיהו מ~ג. סי~
 זכרון ~ס~ ~~יהו א' או~ תו"ש להסת~~. יש כותילצורך

 לענין להקל ~ידינו דאין ומםיק הנ'ז התו"ש ד~רי ה~יא י''טסי~ יצח~
 להקל. מפורש נמצא שלא בדבר שבתאסורי

 וכת~
 אסור במ~ומם הנר ונדל~ה כותים ומחצה נכרים מחצההיה א~ דה~ה

 ~~ש~ז ועיין ב' או~ א"ח והביאו יעו~ש. מאו~ו ליהנות לי~ראלג"כ
 לענין ומ''מ יעו"ש ~~ומר לצורך ~הדליק ל~ל שמצדד ו'או'

דינא
 נרא~

 התו"ש כדעת להחמיר דיש

~~
~~~ 

 הש~~ע כאן כתב דלא והא וכו' לכל אסור
 דא~ורהנר בהדלק~

 לער~
 לישראל גם

 שיעשו ~כדי אח~
 יעו"~~ וכו' ארון שעשה עכו~ם ג~י שכ"ה סי' ל~~ן מ~שעל סמ~

 ~עשה וכן ישראל לצורך מים במילא הדיןוכן
 עכו~

 לירד כבש
 ממ"ש וכדמוכח שיעשו ~כדי למו"ש דאסורין ישראלבו

 א~ או~ מט~י פשוט. והוא ~רפ'וז~ל הרמ~"~

 עכו"ם וכו' לכל ~~ור ~~~~~
 שהדלי~

 חבירו בשביל נר
 לה~ל י~'ל כוונתו ישראל לצורך חבירוובאמת

 ~ ש~ ~ש"ז ישראל' של כ~לוחונראה דאי~
~~

 ליהנות ~~ותר י~א דאם מ~רבנן וכו~ לכל אסור ~~~
 רשב"א. חי' להדליק. לויאמר

 וה~'~

 שמא הטעם כתב
 ו~~שמע וכתב שם המש'~ז וה~''ד אחרת. לשבת בכךירגילנו

 ~ יעו"ש רשב~~א כחי~ הוא טעמאדחד

~~
 ל~~י אפי' ~~.

~~ 
 חכמים בזה ~הח~~ירו בשבילו. הודלק

~איל
 ונעשי~

 י~ראל בשביל תורה של גמורה ~~לאכה

~~~~ 
 שעשאו או וכו' שכר לו ~צב בין בזה חילוק ואין הגה.

 ~כל שהיא קבלנות ~תורת~צב א~ ~ין חילוק אין שכר לו קצב דהאי ר~ל וכו'~קבלנות
 ז~

 הין הנר את לו להדליק ~צ~רך
 ש~~ר ~תו~ת ~צבא~

 יו~
 ו~עם מפרש. ו~דר ותנא

 דמי ~לא~וא האיסו~
 לשלו~

 יש~אל גוף אין דהתם בקצץ דשרי אגרת
 נהנה הישראל גוף הכא אבל השליחות מגוףנהנה

 ש~~ ממלאכ~
הנעשי~

 והוא ~ש~ילו
 נ~נ~

 ~~ או~ מט~'י עצמה. בשבת ~ה
 ב' או~א~~א

 ו~~''~
 ~ג לסמ ר~~ל ~~יאור

 ז~ לאיסו~ דאי~
 הכרח

מש''ם
 ה~ב~ וג~

 נהגו זה~ ועל מותר קצץ שאם וא~רו חיל~ים
העם

 ת~~ כב~ בקצ~ ~ית~
 ב' או' א~ר עליו

 וכ~~
 ה~~רדכי הא

והאגודה
 פ"~

 ס~~ג כ~י~ת ~יי~~י וכלבו וה~~מ דשבת
 ו~~~~

תו~'
 ו~~~~

ו~~~~
.~~ ~~~ 

~~ו. ו~~~ו~ו~~~ו~~
 י~~~י ~~~ ~
ו~~~~~י ~~~ ~~~~~~~

~~~~ 
~.י

ל~סו~



~

~ ~  ~ ~~יי~~ 
 ~~ו~~ ~~ו~~~

~~~~
~~~~~ ~  

~~~~ 
~~~~ 

~

~~~~  מ~~תו ישראל בביתא~י
 אין~

 מן ש~הנה א~~פ ל~את ~~יך היש~אל
 הנ~

 מן או
 ~~~ ~~~~~~~~~ ו~~~~ ~ ~ ~טו~~ המ~~~

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

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

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

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

~~~~ 
~~~~ 

~ו~י~
לאסור

 ג~
 מור"ם כדעת האחרונים דעת הוא וכן יעו"ש. בקצץ

~"ל
 לאסו~

 ב~ או' ~ו"ש בקצ~~ גה
 ר~'~

 כלל ח~א א' או'

~~
~~~~~~ 

 מ~~
 אחר ש~ק בליל הנרות בביהכ~נ לכבות שנהגו

 בעלות וי~לי~ם ויחזור עכו"ם ע~י ע~ביהתפלת

השח~
 אחר ולכבותם ולחזור בסי~ו~ים שיתפלל~ ה~הל לצורך

 משבת עושים וכן מו"ש~ של ערבית ~ו~ם ולהדליקםשחרית
 מ"ג סי' ח"ב פועלים רב בשו~ת עיין ביוה"כ~ וכןליו'ט
 ליה~ות לא מצוות ו~ם מצוה ~בר שהוא עבור התר להםשהמציא
 שישכרו דהיינו ~טרח לנפשיה העכו"ם שיהיה ב~פן וגם~ניתנו
 שיבוא כ~י בשבת בין בחול בין מעות וכך בכך ה~לקות וכך כךלו

 להרבות כ~י בשבת גם ~ה~ליקמעצמו
 סכו~

 שכר ול~בל הדלקות
יות~

 ש~יה צריך וגם
 שיכולין יכבה שלא בבהכ''נ אח~ נ~

 מוסיף העכו~ם שיהא כ~י מעט לאורול~רות
~ 

 יעו"ש. האורה
 סי' לקמן עודועיין

 ש"~
 ט"ל ו~ו' ל~~ח או'

~ 

~~~~ 
 וכו' בקבלנות שע~או או בהגה.

 ו~יי~
 במלון אף

 ועכו~ם עכו"םשל
 ע''~ עוש~

 אסור בקבולת ישראל
 לב~ש ב' או' א'~א קבולת. מ~ני לא בל~~ה ישראל בביתאבל

~ 
~~~~ 

 והישראל ~הואיל בהגה~
 נהנ~

 אקרא וסמכוה וכו~
 יעשה לא מלאכה כלדכתיב

 ~ לבוש משמע.אחרים ע~י אפי' בציר"י לכ~

 ~~י~~
 בהגה.

 אסו~
 ואפי' ענין בכל

 ~דלי~
 לצורך בביתו

 ' ו' או~ ס~~ג כ~ל ח"א אסור. לישראל והביאוישראל

~~~~ ~  

~ 
 להע~ים ~גיל ואם וכו' לצרכו ה~ליקו אם אבל
 ג' או' א"ר כת~י. כל פ' תו' פסקיאסור.

~ 

~~~
 אעפ''י והטעם וכו' חולה לצורך או ~~~

 שהו~ל~
 ~ורך

 שאין חו~ה דצרכי דק~ל בהיתר שהודלק כיוןישראל
 יע~"ש. י~ז סעי' שכ~ח סי~ כ~לקמן עכו~~ם ע"י נעשין סכנהבו

 ג' או' מט"יב"י.
~ 

~~~~~ 
 כתב ד~ או' ה~~ט"י וכו' קטנים לצורך או הג~~
 הגוף הנאת בו אין הנר דה~ל~ת ~ון זה בדין~~~ע

 למה וא"כ לאכול מה לו שאיןבתינוק דמיירי שכ"ח ~סי' דהך נמי דמי לא וגם ~מדו~ה דמי ו~אכ~כ
 ~י~

 וע~~כ
להתי~ דאו~ כת~

 כ"א בסתם
 בתינו~

 הנר בראיית ש~ורגל
 בליל~

 ואם
 ~ יעו~ש ויבכה יצטער ~לוק הנר היהלא

~ו~
~~~ 

 שמא למגזר שייך ~לא וכו' ישררל לכל מותר
 ~נר ב~בילוירבה

 לאח~
 להרבות וא~~צ ל~~אה נר

 להאי. חיישי~ן לא מ"מ טפי נהורא נפיש ~בתרי ואףבשבילו~
 ישראר ~אר בשביל ~רות הוסיף דא~י~ כתב והעו~ת ג' או'תו"ש
 לאחד ונר לחולה שהו~לק נר דאיכא כיון בהם להשתמשמותר
נ~

 מדו~ות שעושים במקומות ד~~ה ה~ו~ת עו"ש וכתב למאה.
 ב~ביל הח~ר כל ~ח~~ם ~צריך ~כיון הבריאיס בשביל ירבהשמא חיישינן דלא החדר כל נתחמם מ~ורה ומאותה החורף ביתבתנור
 במנהג מיירי במ~ורה שאו~ר ו~מחבר הוא לנר דומההחולה
 וכשבני סביב אדם בני ויושבים מדורה שעושים ~~קומותשאר
 ד. עכ גדולה מ~ורה ולעשות עצים להוסיף צריך אז מרוביםאד~

 י''ג או~ ר~ז ג' או' א''א ה' או' א~ר סק~ג המ"אוכ'~כ
~ 

~~~
 לאחד ~נר מכירו הוא ואפי' לאורו. להשתמש ~~~

 אם~ בין חילוק אין ~ה ובכל ע''א. קס~ב שבתלמאה. נ~
העכו''ם

 ה~לי~
 אחרונים ישראל. בבית או בביתו הנר

~ 

~~~~
 לישראל ד~ותר וכו' לצרכו מ~ורה לעושה וה~ה ~~~

 מחממת נמי ~טנה דמ~ורה משוםלהתחמם
 שמא גזרינן דבמ~ורה ס~ל והי''א נר. כמו והוי אנשיםלהרבה
 במדורה. להוסיף צריך אנשים דברבוי משום לנר ~מי ולאירבה
 ~~ א'או~ מש~ז~ נר. כמו ~הוי במכירו אפי' במדו~ה דמתיר ומאןלב"ש.

~~~
 וכו' במדורה אוסרים ויש ~~~

 וה~
 דעת

 ~~ו~
 דס"ל

 שאינו אש ויש א~ם בני לכמה ש~~~~קת אשדיש
 רקמספיק

 לאח~
 בשבילו ירבה שטא למיגזר ואיכא לשנים או

 אש אצל שיושב עכשיו מעולם זה לישראל מכירו שאינוואעפ~
 יחתה~ או עצים יבעיר ~מא למיחש ואיכא כמכירו הו"לשלו

בגחלים
 ~~ם כתב ח הב אבל ב''י. כ"כ יש~אל~ עבו~

 דבריו ~סתם והא במכירו אלא אסוראינו הכ~
 משו~

 אין דמסתמא
 א"כ אלא שלו מאש להתחמם ~א~ם לשום מניחהעכו"ם

מכי~ו כשהו~
 כב~

 עכ"ד.
 ולפ~~

 מכירו שאינו י~וע ~אם סק''ג המ''א כתב
 וכתב והנ''ץ וכלבו התשב'~ץ בשם ה' או' א'ד וכ"כשרי~

 ולסתם הטור ב~עת פלו~תא ~איכא כיון ונראהעיקר. ~כ~
 כמו במדורהש~י מר~

 בנ~
 ואם הצורך לעת מכירו באינו לה~ל יש

 תיכף לקום וצריך לאסור יש בשבילו להרבות ש~וצהמ~גיש
 ~מאצלו

~~~~ 
 וכו' ישראל בבית עכו"ם עשה אם מיהו הגה.

 ~אה שלא ~ומיי~י ראשונה בפעם~וקא וזה~
 עדהראשון בפע~

 אח~
 אי~ ~~ר ה~לקה.

 ט~ז~
 למחות מחויב אבל

 ולהבא מכאןבידו
 דכי~

 ראה והוא יש~אל של שהעצים
 ~ת~

~ 
 לגרש חייב בע''כ עושה ~עכו~ם ואם ~עביד ~ישראלאדעתא
 א~ור השנה . לכל ששכ~ו כגון ב~בולת ואפי' מביתו~העכו~ם
 ב' סעי' רנ~ב סי' כמ~ש ישראל של בביתו קבולתדהו"ל
 אבל ו' או~ ם~ג ~~ל ח~~א ג' או' ~''ז ~ק~ד~ מ~אהגמ''מ
אם

 הנ~
 מדעת כשעושה בו ל~~חות א'צ ~נכרי של העצים או

 ישראל בית בתוך וא~י' שכר לו קצץ שלא אעפ~יעצ~~ו
 שאסור ~ק ד'או' ר"~ נכרי~ של ~בחפצים נעשית כשהמלאכה העין ~מראיתתוששין ~אי~

 להשת~~
 הישראל~ לצ~רך שעשה כיון לאו~ה

 ג' או' מ"ז סי'נ~'י

~~~ ~  
 בהגה' ~שם

 ו~פי~ הישראל ~הו ש~א מ~ע~ו'~
 לצאת ה~חוהו לא יש~אל בשביל הנכרישעושה

 ~הנה הוא כ שבע ואעפ'ימהבית~
 ר~

 לאורו. ~השתמש ~אסור
 א'א~ מאור הוא נהנה דמ~~מ חוץ לילך צ~ך צוהו ואםלב"ש

 ~'או'

~~~~ ~  

 וה~ה וכו' לצאת צריך ~ראל אין בהגה.
 חסו~ות. מ~ת לעשות שרוצה א~כ אלא פניולהפוך שא~'~

 ~קב~י~
 א~~ ~~~ה~ מ''א לאו~ו. להשתמש שאסו~

 ו~ או~
 ה' או~ א"א ז' או~תו~ש

 ר"~
 ב~ או'

~ 

~~~~~ 
 כש~ובע ו~ה וכו' לצאת צריך הישראל אין בהגה.
 באותודירתו

 שב~
 כו~י. בבית

שם א"~ שם~ א"~



~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~~ו~
~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~''~~ ~~~~ ~~~~~ 
 לא"י לומר דמו~ר י~א הגה ~~~~~

 ~"פ ~ר~ן ~~צוה במקום גמורה במלאכה אפילו לא''י אמירה דמותר ליה ~ס~ירא ~~שום ~בת לס~ודת נרלו להדלי~
ר~א

 ~~~יל~
 ב~ם

 ה~י~ור~
 בפרט סעו~ה לצורך נרות להדליק לא~י לצוות ב~בר להקל רבים נהגו זה פי שעל

 ואין ~~ילה או חתונהבסעודת
 ~~וח~

 בי~ם
 על חולקים הפוסקים רוב ~~א גדול צורך שא'ן במקים לה~~י~ וי~

 ש~ו סי~ וע~ל זו~~רא
~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

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

 שם ר''זשם.
~ 

~~~~~ 
 וכו' שנהנה אעפ~'י בהגה.

 ~ ש~ותי א~
 עוש~

 אם
 ובלבד מותר שם לישב ש~גיל ב~~ום הישראליושב

 וכן אש. במ~ום ~יה בשלא עושה ~~יה יותר ידיו יו~יט~לא
~ם

 הבי~
 בחדר נר

 ישרא~ ש~
 עושה שהיה תשמיש שם ששוכב

 נר בלא עושה ~יה שלא חשמיש להשתמש ~~ו~ר נר בלאישראל
 שם ~~ר מ~ליק. י~ראל שבשביל כיוןאסור

~ 

~~~~~~~ 
 אם ~'.

 רו~
 הוא הרוב שלצורך וכו' ~ותר עכו''ם

 מותר. לישראל ב~~כי~ וא~י'מדליק.
 קרב~

 נתנאל.
ונרא~

 את לו לה~ליק שכר ~ו קצב דאם
 ב~ הנ~

 ~פעם
 לצורך גם הדליק דו~אי עכו''ם ברוב אפי~ אסור ודאישי~ט~ך

 ח' או' תו~שישראל.

~~~
~~~ 

 אפי' או
 מחצ~

 ~וא ~רבנן ד~~יקא ואע~ג וכו~
דאפ~'

 מדלי~
 ~בירור ~גוי

 בשב~
 אינו יש~אל

 ספיקא שהוא דכל ~וכתא בכל וק~ל שבות משום אלאאסור
 ביה אזלינןדרבנן

 משו~ ל~ול~
 ~סרו ~חמירו דשבת חומרא

 ב' או~ ~ו"תמספק.
~ 

~~~
~~~ 

 יש ואם
 ~וכח~

 שמדליק הוכחה יש אם וכן וכו~
 לצו~ך עשה אם אבל ז' או' ר~ז אחר. נכריבשביל

 א''ר סק"ו. מ~א ו~ סעי~ ~~~~~~ו~~ סי' כמ"ש אסורשניהם
 אם וכן שם. ר"ז ~' או' ער'ה יו~~. או'~ תו'~ש ז'או'

 הסי'. ב~וף ~~ש~'ז אסור. עכו"ם ברוב ~ אף ישראל~בציווי עש~

 לאורה משתמש העכו'ם ואם וכו' הוכחה יש ואם ~~~~~~
 אי וכדומה מהחבית יין שמושך כגון נר שא~צדבר

 ~וכ~מיקרי
 דכיון נ~אה ולי בזה שמ~פק י"א ~' תו''ש עיין

 ~ הוכחה הוי שפיר לצרכו זה ל~בר בה להשתמששהד~יקה

~~~
 משתמש שמדליקה שמיד וכו~ רואים שאנו כגון ~~~

 לא אח~כ בה כשמשת~~ש הא משמע ל~וש.לאורה.
 חילוק שא~ן ומשמע ו' או' א''א הו~~ה. ~הוי

 ב~
 בבית הסיבו

 ישראל של נר או שלו נר לוקח ובין עכו~ם בבית אוישראל
 לעיל ממ"ש ~יהו שס. א~א הוכחה. כשיש או הרוב אחרהולכין
או'

 נרא~ י''~
 ~ י~ו~ש בידו למחות צריך ישראל של הנר דאם

~~~~~ 
 לעכו~ם לומר דמותר י~א הגה.

 להדלי~
 נר לו

 יכיל ואין בחושך שיושב פי' וכו' שבתלסעו~ת~
 וה''ה דאסו~~ פשיטא אכל כבר אם אבל שבת ס~ודתלאכול
 לעכו~ם לומר א~ור אחד נר לו ישאם

 אם אבל מצוה במקום ~לא ~בות הוי מלאכה לע~וחלעכו~ם דכשאומ~ להדלי~
 ליהנות מותר~דליק

 ד~
 ודלא ד' סעי' כמ''ש הנאה מיקרי

 נר לו י~ אם שכתבכהעו''ת
 ~ו~

 לעכו''ם לומר לכחחלה מותר

להדלי~
 ד~רי על י"א או' א"ר וכ'כ סק"ז. מ~א יעו''ש~ עוד

 ~א דק דלא הנז'~עו~ת
 ש~

 בעבר אלא ממנו ליהנות
או והדלי~

 ~~עש~
 לכותי צוה אם אבל מעצמו

 להדלי~
 ליהנות אסור

 וכ"כ יעו''ש. מקדם נר לו שהיהאף
 התו~~

 י~. או~
 ר"~

 ח' או~
~ 

~~~~ 
 אבל ממנו נהנה שגופו ודוקא מ~וה~ במקום בהגה.

 רחו~ה. שבות התירו דלא אסור בהכ~נ שיבנה לע~ו~םלו~ר
 לצורך שבות שהתירו ור"ל י''ג. או' תו~~ש סק'ח~מ''א
 שבת לצורך בו שיהנה ~רובדבר

 אב~
 ~בר לצורך לא

 ~ב"ש.ר~וק.
 וע~~

 רמ"ד ~י' לעיל
 ך' ואו' .~~ א~

~ 
~~~~~~~~~~ 

 שיהיו ומוטב בידם. מוחה ואיןבהגה.
 שוגג~

 ואל
 ד~בנן באיסור וה~ד ~~ק~ט. ~~א ב~ח. מ~~יןיהיו

 מפורש נו וא ד~תאו
 בתור~

 בתורה מ~ורש א~~ אבל
כמ~ש מוח~

 לק~~
 ~ יעו~ש ב' סע~ תר~ח סי'

~~~~~~~~ 
 במקו להח~יר וישבהגה.

~ 
 גדול צורך שאין

 ראה ושכן גדול ל~רך אף החמיר ק"ל ~ףו~ל~ה וכ~

נוהג~
 חשובות בק~~לות

 ~שיושב~
 אפ~ ב~~~ש בחשיכה

 ע~בחת~~
 הק~ל שיאמ~ו

 ברכ~
 זק~ו נ~ג ~ן

 ז~ הגא~
כ~ה~

 אצ~ סועד~
 וכ"כ ~ב. או' א~ר ש~ישית. ~~עודה

 ~~ר~~
 זו ס~רה על לסמוך לנודחלילה ~~ א~ ~מט~י וכ"כ גד~. ורך ל אפ~ להתיר ~אין ז'א~

 ד~ר~ דאע"~
 ש~ ס~ ב~

 הזכ~ר
 זוסברה

 בש~~
 מ.מ ה~~טור בעל

 הי~
 דעת נגד~ יחי~ית סברה

 בי~ד הפר~ת וכן וה~~~ז~ הב~ח האחרוניכ~ וכמ~ש ז"ל הפו'רוב
 ~~רעור קרא ק~~ח~~~'

~~ 
 ~~ברה ~~ל שיסמוך מיי

~ 
 ואסר

 להו~א כ~י עכ~'ם ע~י ה~נור ע~פ ~דבוקים ה~~רותלקרוע

הח~~
 פתיחת ו~ן זה באופן הנ~ר ~~ריעת מ~ום

 אלא ~לקול מי~רי לא ~ירבקריעת האגרו~
 תי~~

 גמורה מלאכה וה~ל
 מתירי~ י~ ~~כו~~ ע~י האגרו~ פתי~~ ב~~ין מיהו~~ו~ש.

 כמ.ש
 ש~ ~~~לקמן

 יעו~ש~ ד' ס~~'

~~~~~~~~ 
 להחמיר ~שבהגה.

 וכ~
 ביה~ש ובמו~ש

 א~
 להחמיר.

א"א
 ~~ לקמן וע~ן ביה.ש בע"ש וכ~ש ~~' א~

שמ"ב
 ובדברי~

 לשם
 ב~~ד~

~~~~~~~~ 
 אם וכו~ להחמיר ~שב~גה.

 גי~
 הח~ים

שב~ם בכוכב~
 ש~~

 יל~ה הבא
 השמ~

 ~לא העולם ~חשך
 לומר שרי אי אחיו את אישיראו

 לג~
 שב~ם בחול

~~~ 
 ש~~ה

 הח~יכה אימת לפני~חת
 שידלי~

 ומה רבנן גזרו לא צער ובמ~ום ב~ח וצער גדול פחדלהם שי~ כ~ן ישראל ~ בבית נרות
 ג~

צע~
 יעקב ב~ו. מי של ש~ת להרב עיין ג~יבה. וח~ש קטנים

לח~
 ~ה ל~ין דמי דלא וכתב והתיר בזה שנשאל דעת ~ימוד

 פועל והדמיון פ~ד הרבה א.כא דה~א ז~ל של~ה הרבשל
 ז~ או'פ~ה"ד יעו"~

~~~
 עבדו דוקא ~ראה וכו' לעבדו אדם א~~ר אם ~'. ~~~'

ומ~רתו
 אב~

 בדעת ת~וי שאינו דע~מא עכו"ם
 ~דרכו הו~ך והיהאחר~ם

 והדלי~
 ~מו לילך לי~ראל מותר נר

 ~~י דהכל עבדו כמו הו~ל ישראל בשביל אלא הו~ך אינוואם
 הית~ מי בשביל ההליכהב~קר

 משום עבדו ונקט
 הולך~אינו דמס~מ~

 אל~
 . יו~ד או~ מ~~י רבו~ לצורך

~~~
 צריכי~ ~ שג~ א~~י ~~.

 הוכחה וא~כא לו.
 גמו~

כמ"~
 ב~ סעי'

 תו.~
 ~.ו או'

~ 

~~~
 ~ר ואותו וכו' העכו~ם לצורך ~ה אין ~~~

השפחה שמד~~



~ ~

~~~~ ~~ו~
~~~~~~~~ 

'~~ 

~"~~ 
~~~~

 ~~~~.ו~~~~~~~
 ~~~ו~י

 ~~~~י

 ~~ו~~~~~
 ~~י

י~~~~
 ו~~~י'י

~~ו
 ו~~~

'~ 
 י~~

 ~ו~~י~ ~~~~
~~

 ~~~י ~~~ו~

~~~~
 ו~ו~י ~י~ו

 ~~~~~ ~~ ~י~ ~~ ~~י~~~ ~~~~~
~"~~ 

~~~~ 
 ~~~~~ ~~~י~~ ~~י~~

 הגה י~~~~~
 ומות~

 נר ליטול עמו לילך לא"ילומר
 דלו~

 והגהות י~וחם ~רבי בעלמא הנר טלטול רק עושה ואינו הואיל כבר

מרדכי
 פ~~

 מיימוני והגהות דשבת
 פ''ו~
 ~~י ~~~ י~~~~ ~~י~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~

 ~~~ ~~ ~~~~י~
 ~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

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

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

 ~~~י
 ~~י~ ~~~~ ~י~~~ ~~י ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~

 שמן להוסיף או נר להדליק שבא בא"י למחות ו~ות~ הגה ~~~~~ ~~~''~ ~~~~~
 ~טור~
 י~~~~~~ ~ ~

~~ו~

 לצורך מי~רי לא שאכלו אכילה כלי שתדיח ~די~ש~
 ש~ו כלים אלא ממנו נהנה הישראל גוף שאין ~כיוןי~~~ל
 להדיחם חייבת והיא~ודחים

 לצרכ~
 הסי' סוף ט~~ז ~מדל~ת. היא

 מותר ואז בהגה"ט. י'א ט''ז. א~~~~ר
 לישר~

 לאור להשתמש
נ~~

 כלל ת"א י"ב. או~ ר~ז ה~ או' מש"ז גופו. צ~כי אף ~

~~~~~ 
 לי~ול ע~~ו לילך ל~כו"ם לומר ומותר הגה.

 היינודלו~'וכו' נ~
 שהודל~

 עכו~ם לצורך או מבע"י
 אם~ל

 הודל~
 גם אסור ישראל בשביל

 לישרא~
 א'~ סעי' כמ"ש זה

~~~~~ 
 שעוה ~ל בנר דו~א ונראה וכו' ~לוק נר בהגה.
 דליכא בווכיוצא

 למיח~
 ג' או' ע~ת וי~עיר. שיטה

 שמן של דבנר הזכרונות בס'וכ~כ
 אי~

 מ~קרב דב~ל כלל להקל
 סק~י מ~א והביאו תורה~ איסור חשש בו ויש ~~ת~חק אוהשמן
וכ~

 היתה הדלקתן כל דהא דשרי מש~ע בפו~ אבל
 בשמ~

 ועוד
 ~' א"ר וכ~כ רע~. רס"י כמ~ש הוא מתכוין שאין דבר~הא
 ~או' א~א י"א או~ המט'י וכ"כ יעו~ש. העו~ת דברי על והשיגי''ג

 ~ שאח~ז באו' וע~ין ט' או' ר~זיו~ד.
~~~~ 

 נר לי~ול בהגה~.

 ~ל~
 לבני אלא להתיר ואין וכו'

 ס~~ד סי'~ ח"א רדב~~ז למיסרך. אחי דילמאתורה

מ~~
 דהדין אע~ג רמ~ב סי' ביו~ד לציון ראשון הרב וכ'כ ס~~~י.

 ולהחזיר הנר את להטיב~ 'טעו שרבים כיון להתיר ברורהוא
 עלהקדרה

 דהכ~ הא~
 בצנעא ~וקא אלא כן לעשות אין אחד

 בעיני ה~ופלא היתר ~ החכם י~אה אם בה וכיוצא מילתא ~א~וכי
 ופס~י ת~ת ה' הגמ"י וכ~כ יעו"ש. להתיר אין העםשאר

 יעו~ש. לרבים התמוה דבר להתיר דאסור נ~ב סי'מהרי~א
 סי' ז'ל ממרויש יע~ב מהר''ר ב~ו"ת ~יין אמ~ם ד~ או~ער"ה

~~~~~~~~
~ ~  

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

~~~ 
 ~ ~עו~~ש למ~ום ממ~ום בשבח הדולקנר

~~~
 בבית נר יש ~ם ~' ~~~~~'

 וכ~ י~רא~
 אם נ~י וה~ה

 דול~ת אשיש
 ו~רב~

 ליהנות .מותר העכו~ם עליה
 היש לדעת אבל ~צת ~יהנות ייכול היה שמתחלה כ~ן~מנו
 כתב ~ב"ח אבל ב"י כ"כ א~~ר. א' בסע~ במדורהאוסרים

ד~~
 אבל נים ~ראש שכלו לאחר ~קא א' ב~עי' אוסרים ל~יש

 ו~ת~ש י~ב ס.ק מ~א וה~~ד יעוש. ליהנות ~ו~ר שכלו~ודם

 במדורה האוסרים דלדעת כתב ד י או' הא.ר אמנם ח"יא~
אסור

 ג~~
 ~כבה ~ודם

 הראש~
 דעת וכ~נ י~ו~ש. כהב~ח ודלא

 כבר ו~יהוהאחרו~ם~
 כתב~

 לעיל
 ח"י א~

 ~י~
 פל~תא דאיכא~

 לה~ל ישבזה
 דוק~

 ~ה~רך לעת
 יעו~~

 יש לכאן ה~ה וא~כ

להק~
 וכ~כ ה~~ך. לעת דוקא

 הר~
 ~ י"ג או' סוף

~~~~~~~~~ 
 החולה ל~רך עצים עכו~ם הוסיף

 מות~
 להתחמם

 לאח~ אפ~כ~גדן
 שכלו

 העצ~~
 וכן הראשו~ם

בהוסי~
 הנר על נ~ות~

 שדל~
 שמן הו~יף או מע~ש כבר

 בנ~

שדל~
 הנר שכבה לאחר אפ~ לבריא מותר החולה בשביל מע"ש

הראש~
 שכלה ולאחר

 השמ~
 וכ~כ שם~ מ~א ב~ח. הראש~~

 ~ ס~~גסוף הט~

~~~~~~~~~ 
 הט~ז כתב ו~' אסור הראשון שיכבה לאחראבל
 ~לדעתס~"ג

 המתיר~
 מותר א~ בסעי' במדורה

 ש~~ה אחר כאןגם
 הראש~

 דבתר
 התחלהאזלי~

 דהטור אלא
 לפנינו איסור שיש וס~ל ה~~חלה ~~~ר אזלי לא האוסריםושאר
 כאן ו~מילא הריב~אחר

 אי~
 אלא היתר

 כ~
 זמן

 שהראש~
 דולק

 סתם וכאן פ~~תא הביא א' דבסע~ הש"ע עלוה~שה
 ל~רך מ"מ כאן הש~ע כמ~ש כהאוסרים ש~"ל אעפ~יו~~ם כהאוסר~

גד~
 ~ה~נו

 שעו~
 שבת

 תל~
 בנרות בזה

 המק~
 אפ~ בנרות

 יעו~ש. לס~וך מה על לו יש ג~כ ובמדורה הראשון כיב~אחר
 הא~ר מי~ו ו' או' ס"ג כלל ח.א ~ד. א~ הר"זוכ~כ

 או~ והמט"יט~ו א~
 י"~

 על בזה הש~ו ~המ~מ~ר ה' או' והח"מ
 לאור או הנר לאור להשתמש להחמיר יש וע"כ יעו"ש.הט"ז

 אור שכלה אחר ~המדורה
 הראש~

 בן וכ~כ גדול. ל~רך ואפ~
 א~ ת~ומה פ'א"ח

 ז'
~ 

~~~
~~~~~~ 

 בנר שמן נתן אםוכן
 וכ~

 ~כו"ם
 נר לתקן שרצ~

 בי~ ~כבה י~ראלשל
 מותר י~ו והד וחזר

 דזה בולהשתמש
 ה~

 וראיה בידו ש~בה כ~ן לצרכו כמו
~~בת מת~

 לו יא~~~. ~~~~א דגז~ינןן קכ~~
 ו~~~

 י"ז. או' א.ר כאן. שייך

~~~~~~~~~~ 
~~גה.

 ב~~כו~~ ל~~חו~ ו~~~~~
 וכו~

 ד~~~~~ ונר~~~
לאש~~~~ינ~

 לדבר שא~~ור ~~~~א דלא
כלל הדל~ו~ ~~~נ~

 ~מש~~
 דהאי כתב וב.ח ~~~~ה. ט~ז ב~י~ דמותר. לן

יכול
 ל~~חו~~

 יכול כלו~~ר ד~אמר
 וכש~~יח~ ל~~חו~~

 יכול בו
 והביאו יעו"ש. לאורולהשתמש

 מ~~
 שלא ובלבד וכתב י~ג ס"ק

 ט"ו או' ~א~ר אמנם ~~ א~ ר"ז י~ט. א~ התו~ש וכ"כיערים.
 הב~ח דברי עלהשיג

 וכת~ הנ~
 בפ~ הכי משמע דלא

 ו~טור.
 י~ג א~ המט~יו~כ

 דכשמד~~
 מ~אה אחר א~י' ~~ראל ורך ל

 נעשית המלאכה הרי סוף ד~וף לאו~ להשתמש לישראל ~א~~ר

בשבי~
 יעו"~. ~ב"ח על וה~יג

 וכ~
 ו~ או~ ס~ג כלל ח~א

~ 

 ~~~~~~ו~
 של כשהנר דו~א וכו' ב~כו~ם למחות ומותר בהגה.
 מ"א למחות. צ~יך ישראל של כשהנר א~לעכו"ם~

~~~
 י~.

 ימחה לא דאם~
 מח~ בי~

 ואד~~א ליה ד~חה
 עב~. דישראל~

 א~ תו~~
 וע~ן ג' או' ר"ז י~~.

 לע~
 ~ י"ט או'

~~~
 ות באר ~. ~~~~~'

 וכ~ ~רו~
 לאו ג~~ל כשהקור ואף

 לעכ~ם שאומרים מנחה לאחר אינשי ה~ ~בדישפיר
שיח~ר

 שהסי~ו ממה החורף הבית נתחמם כבר הלא כי ~חמ~
~ת~ר

 אי~ ערב לעת שנתקרר ואע~~י בבק~
 הא~ם שיהא כ~כ

חשוב
 כחו~~

 זה ~רירת אצל
 ולכ~

 למחו חייבין
~ 

 להםיק שלא
 אתעוד

 ה~~ו~
 הכוכבים צאת ~~ד

 וכ~
 ז~ל. הרב ממורי קבל~~

~~~~~יך א~~ החורף בית ולפי הקור לפי דהכל ונראה ~~~~זב"ח.



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~"~ 
~~ ~ 

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

 ~~~י~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~
 ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~

~~~~~~ ~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ 
 ~' ~ו ~~~~ ~י~וי ~~~ו~ ~~~~~~

 ~ ~~י~~~
~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~כ~ר~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~
 בשם וב''י כ''ב פ' ומר~כי פ~ה ~רמב''ם

~מ~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 לנעול ~אבל
 ה~ל~

 מותר. כנ~~ו
 ת~~

 ~י~
 כ"ט~

 שכנ~~ בחלון וה~ה
 שעל הנר

 חו~פות בשם וב''י פכ~ב ~מרדכיהשלתן
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ וטור~

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

 ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

 ה~ל ויעשה בראשו עיניו והחכם מרובה ~מן החום ביהממשיך
 לו. הצורךלפי

 עו~~
 ~ י~ז או' ר''ז ד~ או'

 נעשה אם אבל וכו' ~~~נים בשביל ~~~~~~
 בשבי~

 שני~ם
 ו' ס~י' שכ~ה סי' ל~מן כמ''שאשור.

~ 

~~~
~~~ 

 העכו~ם עושה וא~י' וכו' הי~ר שנוה~ין כאו~ם ולא
 מ~~א א~ סעי~ כמ~ש בו למחות צריךמדע~ו

 שאין אעפ~י לה~ל עכשיו להנוה~ין הטעם כ~ב ~לבושט~ו~ ס''~
 ניסו לא ~עכשיו ~~ם ~דול כ"כהקור

 ל~ב~
 בקור

 ואפשר כ~ב שם והמ~א יעו''ש~ ~ה לענין כחולים להו הווההר~ל ו~~חמ~
 שבו~ ש~י במצטער שאפי' שכתב ~~~~מ על ~ומכיןדהעולם

 ~עי' שכ"חסי' כמ~ש
 ל"~

 להחמיר פסק ~' ~עי' ש~ז בסי' אבל
ו~ו~א

 ~שבו~ שבו~
 שרי.

 ועכ~~
 לו ~מר שלא יזהרו

 בש~~
~סי~

 או
 ל~~ו~

 העכו~ם ~ששוכר כ~ון ~~כ לומר ואפשר מלאכ~.
 כללהסיק

 העכו~~ם א~ אף החורף ימו~
 מסי~

 כשאין
 א' םעי' כמ"ש מבי~ו לצאת וא~צ מ~ע~ו עשה כאלו הו"לגדול ה~ו~

 צריך שלכ~חלה אלאעכ~~~~
 למחו~

 בו.
 ר"~

 ט"ז או~
~ 

~~~~~~~ 
 בפירוש לעכו"ם

 שי~י~
 לה~יר יש ~~ול שה~ור כל

 ט''ו א''ו ~~אבאפשר
~ 

~~~~~~ 
 אף בבוקר חי~~ם לא

 ~יסי~
 לליל~ ~מוך ~~נור

 יהא ולא
 אצל מ'מ ~~~ו~~ש רקחם

 חול~
 וכל מו~ר

 א~א ~וא. נפש פ~~וחדמ~~ים מ~
 ~ ש~

~~~~~~ 
 נשבר

 אסו~ ה~נ~
 היו לא אם החורף בית ב~נור בשבת אש ~~בערין שאיןהעולם ונו~~ין כר~ש~ חבירו' לבי~ לילך ~יכול ~~לש~קור אע~'~י ל~~נו לעכו"ם לומר

 אש ~~כמבערין
 קצו~ מקו~ם~ החול בימי ב~נו~

 ו~ע של''~.
 ~ל~וש ש~~ב שריו~א הנידכל

 ו~~
 להקל שנה~ו א

 ~וקא הוא~חורף בי~ בחמימו~
 בארצו~

 ~שאר ~בל ~דול ~קור ל~ם שיש אשכנז
 קר~רו~ ל~~ שאיןארצו~

 המח~~יר וכל להקל חלילה ~דול כ~כ
בעניני~

 ~אלו
 ~כב~

 ו~נותיו ימיו יא~יכו ה~ב~~ את
~ 

~~

'~~~ 
~~ 

 הדל~ א~ורי ש~~ונח נר
 ר~ל וכו'

 כנ~ד בכו~לקבועות ~הנ~ו~
 ~~מש ה~ל~

 במע~~ ~הדל~
והנרו~

 וכשפותח במזרח כנג~ו
 ה~ל~

 ה~וח שיכבנו לחוש אי~א
 ל~ורו~ ~~ל~ אחוריו~~ש

 ~אינו
 אסו~

 קטן ב~~ר אלא
 רחו~ותאי~ו ש~נרו~

 מה~ל~
 פ~יק דהוי אחוריו הם וכאלו

 ריש~
 אבל

 סעי' לק~~ן וכמ~ש ושרי מ~כוין שאין ~בר אלא אינו ג~ול~ח~ר
 ~ ~ק"ב מ~א ב~~~ מ~ורה. ~בי ב'~~

~~~~~~
 א~ור כלל רוח ~ם אין ואפי' ה~ל~~ לפתוח א~ור
 סי' מ"א וכ''כ ב' או' ~ו~ש רוח~ ~ם יהיהדשמא

 ר~~ ~ק"י~~קי~~
 דאפי' ומ~מע י~ב. או' מ~ו כלל ח~'א א' או'

בנח~
 ~ שאח~ז באו~ ועיין לפ~יח אסור

~~~~ 
 סק~'א ~~''א כ~ב כ~רכו. ה~ה~

~~~~~ 
 ~א~~'~' ~וא

 בנחתשפו~ח
 מ~~~

 וא~ור ~~~~ב הרוח
 ו~~~

 צ~'ל זו
 כשקבוע ~סעי'ב~וף

 עצמ~ ב~ל~
 ולנע~ו ל~~חו א~ור ו~ו~

 אבלכדרכו
 וזה י~ו"ש. שרי בנח~

 נרא~
 שלא ו~ר~ז ~~בוש ~עת

הע~יקו
 וכ'~נ כדרכו. ~יב~

 ~ע~
 א' או' ~~~ר אבל ש~. ח~~א

 ~' או'ו~~ו~ש
 ונ~י~

 כ~~ו א' או' והמט~י חיים
 ליש~

 ~י~ת
 פו~ח א~ ~ב~יהם ולפיכ~רכו

 בנח~
 ~רי

 כיו~ ו~~"~~
 דאיכא

פלוג~~
 יש בזה

 להחמי~
 ור~

 ~~ח~ בשע~
 ~ ל~קל יש

~~~~~~~ 
 ~נ~ החד~ דל~

 ב~וכו ~לוק
כבה ~~~יח~ ו~~~~ע~

 הנ~
 ~~חלל נקרא ~~ אין בכונה שלא

 שב~
בשו~~

 צבי ונ~~צא לש~רו בי~ו א~ ל~ועל ~ו~~ה ~ה ל~~ה הא
שמו~

 ב~וכו
 ו~~~~~~

 ~~ני~ ע~י ב~~ו' ל~רהר טוב
 או

 על צ~~~
 ~ע~ בבלי ~כיבוי ~רםאשר

 ~לכ~חל~ כיון
 לפתוח ~שאי ~יה לא

~~לת
 וכ~ינא בפ~יח~ו כיבוי י~רום שלא יחזו עיניו א~~ ע~
 שי~ענה ר~ל צ~קה או ~ענית ע~י ו~~~ש ב' או~ פ~~''ד~קמן'
 וא~ אח~יום

 יכול אינו
 לה~ע~ו~

 ~מי שי~ן ב~~מון ל~~ו~ו י~ול
 ~ י~ו''ש ב' סעי' ~~ס~ח סי' ל~~~ן וכ~~~ש לצד~ה~עו~~ו

~~~~ 
 ~נעול א~ל ה~~.

 ~~ל~
 וא~י' ~~ו~ר. כ~~דו

לס~ום להאוס~~
 כמ~~ ~ת~ו~

 שאין בנרשייך ל~ ~ז~ ~רי הכא ט ~נ ססי'
 ~~ו~

 ו~~ל ~~ או~ ~ו''ש ס~~~~. ~~"א או~ו ~~~~יר
 ה~נור ~~פי~למעלה

 דר~
 נק~ ל~יו~

 וע~ו ק~ן
~~~'~~ 

 כ~~א פ~וח נשארולא ~תנו~ ~י
 ~נק~

 ה~~ן
 ~ו~~~

 ל~~~וח
 ו~~~~י~

 יו~ר
 ~~~~ע~ר ל~~י~~ר ליכא בנראבל

 ~ ~~~~~'ש ~~~. א~ הרו~

 ~~ו~
 ל~ו~~ו וא~ור לנועלו ~~~ו~ר וכו' ב~לון ו~~ה ב~~~~
 הנראם

 קרו~
 ו~~י~ו א' ~ו' ר~ז קצ~~ אליו

 וא~י~ לאי~ור ~~לא~~ו לאנטירנ"א~קורין ע~~י~
 ~קבו~ דל~

 בו
 ולנועלולפו~חו א~ו~

 בשב~
 ועיין ~' או א~א

 לק~~~
 כ~ה או'

~ 
~~~~~ 

 אסור
 ה~ל~ ל~תו~

 פי' וכו~ ולנע~ו
 כש~ות~

 ה~לת
 ~~''א ~אחוריה. בנרנו~ע

~~~~~ 
 ו~~~'ו הריב''ש~ בשם

 יפתח ~אם כ~ב~ק''א
 ה~ל~

 ~~זור ב~יזק
 ה~ל~

 הכותל ~ל
 בה ו~נ~שמאחוריה

 ~~ח~~~
 ~וזק

~ששם הכו~~ ות~נ~נ~ הפ~יח~
 הנ~

 כש~~וא בחוזק ינעול אם ו~ן
 ה~ל~

 מצד ~~ו~ל אל
 בה ~נקש~לפניה

 ו~תנ~נ~
 שהוא ~שני ~~צ~ א~י' הכו~ל כל

 וכ~ב ~~ או' א''ר וכ"כ יעו''ש.א~ריה
האח~ונים ~~~~~~ ~~סול~ ~ב~~

~ 
~~

 כ~~ב~~~ והוילנ~. ה~~ן מ~~ב ~~~
 ו~וי ~~~~יקו או

כ~כב~.
 ~ לב~~

~~
~~~ 

 ולנעלו. ל~~חו א~ור
 ~~ש~~~

 פ~י~~ ~הני לא ~ב~ה

 ~~~ י~~~~~~~
ו~י' ~~~ ~~י'~~'י ~~י~~~~~.ו~י~י
 ו~~~ ~~~~

 ~'~~~~י~~
~ 

~~~~ ~~~ 
 ו~~~~

~~~~~~~~~ ~ 

 ~~ ~ ~~ו~ו~~ו~

~~ו~

~~
 ~~יי~

ונעיל~



~ ~ ~ ~ ~

 ~ ו~~~יי

 ו~~~'~ ~~ו~~~~

~ ~ ~ ~
 ~~~~~~ו~

 ~י'
~~~ 

~~~~

~~~~~~~~~~ 
 ולנעול לפתוח ~ותר שעוה ~ל וב~ר הגה ~~~~~~.

 א~
 בדלת ק~וע שהוא פי על

 ~~ ~~~י~
 ~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ו~~~
'~~~ 

~~ ~~~ 
~~~~ ~~ 

 ~כל כ"כ שא"צ ~מ~ום א"י ע''י לעשותו וטוב הגה~~~~~~. ~~~~~ ~~~
 ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ בו~

'~~~~~ 

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

~~ ~~ ~~ 
~~~ 

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

 ~קלות עצמה בדלת שהוא דכיון בנחתונ~ילה
 המ''א אבל א~ או' המט~י וכ''כ השמן. י~חיק ~ו ויק~ב~צת ינדנ~

סק~~
 והשיגו ח' או' והתו~ש ו' או' א'ר וכ~כ שרי דבנחת כתב

 ג' או~ הר''ז וכ"כ ש. יעו' הט~זעל
~ 

~~~ ~  

 הוא דאם פשוט נראה וכו' שעוה של ובנר ~גה.
 אסור~ שעוה של אפי' לגמרי שיכבה לחוש שישבענין

 בכך אין כן ע"י לארץ הנר שיפול חשש יש אם אבל ס~"ג~~~ז
 ג~ או' ר~ז ז' או~ א~רכלום~

~ 
 ~~י~~

 לאו~רו וליכא ~לת. קבוע שהוא אעפ"י בהגה.
 חשיב לא ופתיחתו ה~לת דנעילת הנר טלטולמשום

 לנר בסיס נעשית לא ו~ם לבית~ מחובר שהוא כיוןטלט~ל
 רק גביה בטלה ולא הנר ל~בי ה'א דחשיבא האסור ~ברשהוא

 ~ לבוש הבית לגבי ובטיל חשובה היא ביתלגבי

~~'
 ~~י~

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

 ~ יו~ד או~ תו~ש לגזיר~~ גזירה דהוי שרי כלל רוחשם

~~~
 רנ"ט בסס'~י להאוסרין ואפ~' וכו' לםגרו מותר ~~~

 למפוח. דמי ולא הר~ה אויר יש ד~בית שריהכא

י~~
 על נר שכח ~~ ~~~'

 הט~ל~
 מדעת. שלא מבע~י וכו'

 שלא אלא ~חול ~כונה הט~לא על הניחה אםואפי'
הי~

 שוכח. מיקרי שם שכחה ואח~כ בשבת שם שישאר דעתו

~~~~~~ 
 ואע"ג לט~לא. כשצריך וכו' הטבלא את מנער
 דלא מותר אפ~ה הנפילה ע~י הנר שיכבהדאפשר

הוי
 פסי~

 ש~ת מותר~ מתכוין שאין דד~ר כ~~ש ו~"ל רישיה
 בנחת מ~ערו הוא אם דדו~א המאירי וכתב וב~י. ~בק"ך

 בנחת ויורד הטבלא שמטה~דהיינו
 לארץ~

 הכי לאו דאי
 י''ט או ל~מן ועיין י"א. או' א''ר ו~ביאו במהרי~ל וכ"מרישיה. פסי~
~ 

~~~~~ 
 הגה.

 וטו~
 וכו' עכו"ם ~י לעשות

 כת~
 הב~ח

 של או שעוה של ~ר כשנופל נהגינן הלכהולענין
 ע~י אפשר אם והמפה השלחן על קנ~ילא כעין ושומןחלב
 ה~~ו"ם אין אם אבל ישראל ינער לא לפנינו מזומן שהואעכו"ם
 דא~נו כיון ישראל ינ~ר אחריו ל~תדל וצריךמזומן

 פסי~
 ~ רישיה

 הוי דלא כבה ככה ואם הוא מתכוין שאין דבר אלאבו~אי
 להניח כשדעתו אלא האסור ל~ברבסיס

 אבל השבת כל ש~
 עכו"~ ע''י למחר ליטלו דדעתינו השלחן על שמדליקיןנרות

 דינו
כשכח

 של~
 האסור לדבר בסיס נעשה

 ובפר~
 שכ~~~ג והביאו עכ"ל. כלל להחמיר דאין דמטפחת טובהפסידא נמי דאיכא היכא

 ה~יחה דא~ פ~ק ~ש~~ אבל וכתב ~~ או~בהגה"ט
 ש~טובסי' א~~ מד~~

 כת~
 ור"ל עכ~ד. מדעת בהניח ~ח~קת

 דדע~
 הש~ע

 ~שאר מד~ת בהניחאפי~
 ש~

 ~צת
 ביו~

 וכן ל~~רו ואסור האסורל~בר בסי~ הוי הש~ת
~~ 

 אלא ד' ~עי' ש"ט ב~י'

שכ~ב
 ש~

 דעת על במניחם א"כ אלא בסיס הוי דלא י"א בשם
 היכא דכל דק"ל לדי~ן וא~כ יעו"ש. השבת כל שםשישארו
 דהלכה לה~ל י~א~ בשם כותב ואח~כ להחמיר מרןשסותם

 כמ~ש מרובה ~הפסד או ה~~ק בשעת ~לא להקל ואיןכסת~
 שישאר ~~עת הניחו אם נמי הכא א~כ ז' או' י~ג סי~לעיל
 ולא עכו"ם ע~י אח"כ להסירו ~עתו אע''ג שבת ~כניסתשם
 ואסור האסור ל~בר ~סיס השלחן נע~ה השבת כל שםישאר
 הדחק שעת או מרובה הפסד שיש בענין הוא ~"כ אלאלנערו
 ל~חות אין לה~ל שנהגו במקום וכן המתירין על לס~~וך יששאז

 לס~~וך מה ~על להם שיש מאחרבידם
~ 

 ~~~~ו~~
 היה

 ~~ונ~
 ושאר ככרות גם השלחן על

 ל~לטלו ושרי מהנר יותר ח~ובים דהםפשיטא ד~י~
 כשצריך וא''כ שרי ~ולק כשהוא ואפי' ח' סעי' ש"י סי'כמ"ש
 דא"א היכא וכן לטל~ו רשאי השלחןלמ~ום

 דאיכא כגון לנע~
 דמותר ד~ או' הפרישה וכ"כ ס~"ח. מ~א לטלטלו. רשאיפסידא
 השלחןל~לטל

 א~
 על המנורה על עומד חלב א~ שעוה של שנר

 אחרים דברים שיש וב~רט לנר בסיס הוה לא דהשלחןהשל~ן
 והביאו עכ"ל ב~יטמא מנא כטלטול דהוי השלחן ע"ג ~תרשל
 או~ תו'~ש ועיין ח' אוא~ר

 ומ"מ המ"א דב~י על להשיג מ'ש י"~
 כ~ן והיינו יעו"ש. הפרישה בשם הא~ר כ~~"ש ל~קל ישדבשלחן כת~

 השלחן על מונחשיהיה
 בכני~

 ה~ח~ ב~יה~ש דהיינו שבת
 או

 שיהיו וגם ד~ריםשאר
 הלח~

 יותר חשובים הד~רים שאר או

מ~
 נעשה שהנר השלהבת מן דהיינו הנר ~לי~ת

 לאשאז א~~יה~ בסי~
 נעש~

 ההיתר לד~ר כ~א האסור לד~ר ב~ס השלחן
 שסל~ו לאחר ואף לטלטלו או לנערו ומותר ~א'סורולדבר
 מונח שהיה כיון האיסור לד~ר ~סיס נעשה לא ממנוהלחם

 ו' או' ר~ז שבת~ בכניסתעליו
~ 

 ~~י~~
 שמן בשל ואפי~ וכו' עכו"ם ע~י לעשות וטוב בהגה.
 דפסי~ רנ"~ סס~~י כ~"ששרי

 עכו~ם. ~י שרי רישיה
 ה' או' ר''ז י'~. או' תו~ש יו~ד. או' א"ר ס~"ז~מ~א

~ 

~~~~ ~  
~ 

 כי~וי משום ליכא ואז וכ~~ שעוה של נר שיהא ובל~ד
 ומשו~ מתכוין שאין ~~רדהוי

 הנר טלטול אי~ור
 היתר ד~ר לצורך אחר ד~ר ע"י הצד מן טלטול דהויליכא
 והט~לא שי"א ס~' כמ"שדשרי

 ל~
 בסי~ הוי

 דמיירי כיון לנר
 הניח אבלבשכח

 עלי~
 לנערה. ואסור בסיס הטבלא הוי מדעת

תו~~
 י"ג. או~

 לנער וא~ור מדעת הניח מי~רי ענין ובאיז~
 ~ יעו~ש ט~ז או~ לעילכתבנו כ~~

 וא~ ~~~ך~
 ~~יחו

 עלי~
 מן ניצוץ נ~ל ואם וכו' מדעת

 אפי~ או המטפחת על של~וה~ר
 הנ~

 עצמה
 מות~

 המקו~ ל~~~לכ"~
 לא שם ודאי דהא ההוא

 ~יי~
 הני~ו לומר

~~~
 דהא

 בשב~
 ~ י"א או~ א"ר סק"ה~ ט~ז ש~~ נפל

~~~~ 
 וה~ה בה~.

 ב~~ועה היי~ו וכו~ ב~ורה לי~~ דמות~
על

 מ~ו~
 אפי' תלויה היא אם ~בל אחד

א~ר ~~ ליג~



~ ~ ~ ~

~

 ~~ ~~~ו~
~'~ 

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ו~ 
אחר.~ ~בר הנושא דבר ~פי'

 ~~~~ ~ בסיסי~ וית כנו ואת תרגום
 הגה ~~~~~~.

 ומ"~
 וה"ה ~נר מטלטל ואינו ~יאיל בט~לא ליגע מותר

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~.~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~''י ~~~ ~~~~

~"~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~~ ~~~~

 ~~~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~י~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~"~ ~~~~ ~~~~~ י~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~

~~~ 
 ~ ~~~~~ ~~~~ י~~~~ ~~~

 ~~~י~ ~~~ ~~~ו~ ~'~ו~~~~
 ו~ו ~~ו~~.

 ~~י~
~~~ ~ 

 ~ ~~~~ ~~ ~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~~~~~~

 היה אם וכן ז' או' ~~ט"י ס~~ו~ ~ט~ז ינענע. שבקלאסור
 בשעת עצמו~ מלנ~ע ליזהר יש דולק נר בתפלה עמידתובמ~ום
 משום~תפלה

 והבל ה~ף נענוע י ~~
~~~ 

 לבא אפשר בכח
 . הבערה או כיבוילי~י

~~~
' ~ ~ ~  ~~א וכו~ למיחש דליכא ~~. 

~'~ 
 ש~~ליקו ~נר

 ~כבה לאחר א~~' לטלטלו אסור שבת בא~תובו
 לטלטל השנה ~~תחלת ל~תנות נו~ג ואם רע"ט. רס~יכדלקמן

 אילן. ~'ג ~נר ~להניח אסור רע'~ט סי~ לקמן כמ~ש ש~ה~ר
 שרי ול~י~ן ~מש~ז שם ומ''ש ז~ או' ~מש~ז וכ"כ ב' או~ברכ''י
 מ~~ש לפיהיינו

 מור''~
 נוהגין דכן ד' סעי ט רע~ סי~. בהגה ל ז

 בערי ~ר~~ל אלובמדינות
 אשכנז~

 שאין כ'ון וא~כ להת~ת שאין
 לכשיכבה למיחש 'ליכא להתנותנוהגין

 ונמצא ~~יניה ל~קלי~
 ל~נ'ח אסור ל~תנות שנוהגין במקומות אבל במחוברמשתמש
 ע'גהנר

 תיל~
 ~ו~מצא שיכבה אחר יטלנו שמא למיחש דאיכא

 במחוברמשתמש
~ 

~~~
 של נר מ~יתין אין אבל ~~~

 יו~~

 ר~ל וכו~
 א~י~

 אם
 ביו~~ט לטל~לו דמותר כיון אםור יו~ט מערב~~ניחו

 משתמש הוא ~רי ביו'ט ליה וכדשקילגופיה
 באיל~

 ט' או' י מט

~~
~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

 כתבו ד~~'גוהתו'
 ד~מ"~

 שמא חיישינן ~לא
 יכב~

 דעת וכ''מ
 דין כתב ולכךהמחבר

 כא~ ז~
 הטור. כמ"ש של~ד בסס"י ולא

 ~ ח~י או'תו"ש
~~~~~~~~ 

 בתוכו נר שנותן לאנטערי"ן שקורין זכוכית כלי
 לטלטל דאסור תלוש הוא אםל"מ

 כלי ד~ו~
 יראה ~עמוד על במסמרים קבוע דאפי' אלא לאיםורשמלאכתו
 הוה לאיסור שמלאכתו כלי דמ~מ שבו ק~ן ~דלת לסגורדאסור

בז~.
 מש"~

 ח' או'
~ 

~~
 אויר מעט שיניח וצריך וכו' קערה לכפות מותר ~~.

 וכ"כ סק"ט. מ~א הנר. יכבה כן לא ~אםתחתיה
 למ~לה ~עולה הזיעה מ~ום ליזהר יש חלב של וב~רה~רונים.

 ק"~ סי' ביו"ד כדאיתא ~קערה~אל
 או' תו~ש ג' ס~ע"י בהגה

~'~~ 

~~~
~ ~  

 בשביל דוקא לאו בקורה. ~אור יאחוז שלא כדי
 דבר מפני ~נר מכסה אם נמי דה~ההסכנה

 אפי~ ניטל כלי ק''ל דהא ~כיוצא החמימות מפני אואחר
 ניטלשאינו לדב~

 כ~קמ~
 וכ~כ ל~ד סעי' ש~ח סי~

 והו~ הט"~
 פשוט~

 ~ ~א ~ו~מט~י
~~~

. ~  שלא 
 ~אח~

 ~ה"~ בקו~ה~ האור
 לכפות דמותר

כלי
 ~ הנ~ ~

 ~מ~תו לשמש
 בי~

 בין בשבת

 שכנה~ג סק~~ח. ט~~ז ~ביצה. פ"ב ~ש~'לביו~ט.
 בהגה''~

 ג או'
 ~ י~~~ או~ א'ר ~' ~ו~עו''ת

~~
' ~ ~ ~  ב''י כ~ב ו~ו' ~נר לכ~ות מותר ~'. 

 ~עת וכ"ה עליה פטור לגופה ~א~~צ ~מלא~~כר'ש פש~ ~~טו~
 ו~'כ ו~רשב~~א והר~~ן ן~רמב

 ה~~
 ~אחרונים ~~ת ה~א שכן בפ~א

 כר~ שם פסק ~רמ~'םאבל
 י~ו~~

 פ~ור לגופה ~א~~צ ~מלאכה כר''ש ח' סעי' ~ט~~זסי' ב~~~~ ל~מן סתם וכן יעו~~~.
 ש~~ר ל~~י ונ~~מ יעו''ש. י'א כמו הרמב~ם ~עת ג~כ ש~ביאאלא עלי~

 אובשוגג
 במזי~

 וע~ה
 מלאכ~

 לעשות לשאול ובא לגופה שא'צ
 שצריכה מל~כה העושה כמו עליו מחמירין שאין שפגם מהתיקון

 כר~~ש ס'ל הכי ~פו' שרוב כיוןלגופה
~ 

~~
 על שחס מפני כב~ו ואם וכו' הנר לכ~ות ~~ותר ~~~

 כבהו ואם פטור. הפתילה על או ~שמן על אוהנר
 בפתי~ה דמחייב והא טור. חטאת. חייב ~פת~לה ל~ב~בכדי
~וקא

 להבהב~ כ~צרי~
 שלא כלומר

 ~כיבוי מבע"י ~וב~ב~
 ז~

צר~
 ב"י~ ל~~ליקה. כש'בא בה לאח~ז נוח הלהב שיהא לגו~ו

וכ~~כ
~~ 
 מלאכה~ ~~י לא דכיבוי ס~"א והמ"א ז

 שצ~כ~
 לגופה

 . יעו~ש פחמים לעשות או ~פתילה להב~ב עו~ה א"כאלא

 ש~ ~~~~~~~~
 רישי~ פסיק בין

 למלאכה ימות ולא
 אינו הוא רישי~ ~פסיק ~וא לגופהשא'צ

 מי כגון בהכרח נעשית שהיא ~א עיקר כל למלאכהמתכוין
 אלא הצבי לצי~ת כיון לא שהוא צבי שם והיה ביתו פ~חשסגר
 נעשיתשהצי~ה

 בהכר~~
 מתכו'ן הוא לגופה ש~צ ~~לאכה אבל

 המלאכ~לגוף
 אב~~ם רבי' ~~יסוד לתכלית~. מתכוין שאינו אלא

 כנה~~ג ~'ד. סי' אלשקר הר'ם ~~ל ~רמב~ם אביו בשם~חסיד
 מ~א של'ז. סי'בהגה'ט

 בז~
 ~ענין לאותו צ א ואם ס~"א. הסי'

 ~תו~. בשם שם מ~~א לגופה. א~צ ~~י~רי במשכן צריכיןשהיו
 ב' או' תו"ש ב' או' רא

~ 

~~
 ואם וכו' לכבות מותר ~~~

 הדלי~
 אם שבת ביום נר

 משוםפטור
 דשרג~

 בטיהרא
~~~ 

 בס~ עיין מ~נייא
 ~דליק דאם נראה ולפ~ז וז''ל שכתב ג ע דצ'ב אורותטל

 ד~רגא כלל לצורך שלאביום נ~
 בטיהר~

 ~~נה וא~נו מהני~א מה
 דרך ~~בעיר ד~ו~ל ~~ור לר'ש בין לר"י ביןממנו

 ק~"ח סי' ~ו~י הרב ~ברי ~ביא ושוב וכו' מקלקלשהוא ה~חת~
 יעו"ש. עליו ו~שיבדחייב דנרא~

 ב~וך לו שהיה באחד ש~י~ ו~~ע~~
 הבית בזוית מונח נרביתו

 אביו מ~ נשמת לעילוי שמ~ליק~
 הבוקר ובאור השבת ביום וכבתה ש בעוהדליקה

~~ 
 ממטתו

 כפרה דחייב ~ראה גמור בשוגג והדליקה שבת יום שהוא~כח
 דאינו דהגם בשוגגכמחלל

 נה~
 מה ~טיהרא דשרגא האור מן

 ד~ אי~ מ~מ~~ייא
 רו~ח ~~ו~ ל~י~נ מ~ין הוא שהרי השחתה

~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~~י
~~~~ ~'~ 

 ו~'
~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ם~~
~~~~ 

~~~~

~~~
 ~י~~

 ~~~ ~~~ו~
.~~~~ 

 ו~~
 ~ ~~י~~~ ~'

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

 ~~י'
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~~ו~~
 והמ~מיר רעי של כגרף לדידי~ ~~הוי להוציאו מותר עליו מאיס ו~נר איסטניס שהוא דמי וי"א הגה ~~~~~.~~~~
 ריש ~~~רדכי הפ~ידלא

 ביצה~
~ ~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 

~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~י~
~~

 ~~יי~
 להוציאו אפשר שאי ובתנאי וכו' הנר ל~ות ~~ותר ~~~~~

 ב~י' הר~~ב''ם ~~מנו. ~אור ל~~תיר או אחרל~~קום
 אפשר ואם א~ או' ~ט''י וכו' הנר את המכבה במשנתה~~שניות
 יכבה ואל העכו~ם יוציאנו עכו''ם ע~י הנרלהוציא

 כה~לב~ג. ו~לא דרכים פרשת בס'כ~כ אות~
 תו''~

 א' או'
~ 

 ~~~ו~
 שכ~'ט' כבסי' סכנה ספק ואפי' סכנה. בו שיש
 אבל א' או~ מש~ז ב' או'תו''ש

 לחול~
 בו שאין

 כדתניא פטור לגו~ה צריך שאין ~מלאכה לר''ש אף אסור~כנה
 ~פ~ב~~יא

 ב~~~
 דמתיר מאן ד~יכא ואע~'ג יעו''ש. הטור וכ''כ

 י~ל סכנה בו שאין חולה לצורך ישראל ע~י שבות שכ'~תס''
 מן אסור הכיבוי לגוף צריך ~י~ דאם כיון בכיבוי~הח~~ירו
התור~

 לגופה ל~א~צ לגופה דצריך ~~לאכה בין בקיאין הכל ואין
 ~ שם המש"ז וכ~'כ ער"ה. מ~~ט. א~ור ~כיבוי ל~ויוא~~'רה
 בשביל דאמרי~ן הא וא''כ שכנ~. בו שיש ~~~~~

 באין דוקא היינו לכתחלה מותר ~אינו לסטיםאו עכו"~
~~~~

 אבל
 י~

 הוה סכנה
 כחול~

 סק~'א. ט~ז פשוט. וזהו ו~~ותר
 שם~~ש~ז

 הכאב ויגדל בעיניו שחש מי וכו' בו שה~ליקו נר ~.~~~' ~
 ~נרואור

 מז~
 לו

 אסו~
 לבית ולהוליכו ל~ל~לו לו

 א~ או' שע''ת א. או' ברכ~י א~ סי' ח'~ב קו~ש אדמת הרבאחר.
~~יהו

 עיי~
 ~~'ו סי~ ח''ג הארץ שדה בשו"ת

 שינוי ע~~י ~מתי~
 ו' או' ה~ש ~זכ~ל ו~ביאו י~ו"ש. גופיה ישראלא~י~

~ 

~~
 שכב~ אעפ~י ~~~

 לטלטלו. אסור
 ~~שו~

 דאיתקצאי ~מגו
 ואע~ג שכבה. ל~תר אפי~ יומא לכולא אתקצאיביה~ש

דר~~
 מתיר

 דלי~
 מתמת במו~צה אפי' ליה

 אי~ו~
 ~אתקצאי מגו

 שכ''כ וכתב י~ ב בהא. כר~ש ק''ללא
 ו~רמב''ם והרא"ש הרי~~

 ~ ש~י בסי הטור וכ~כיעו''ש.
~~

 לטלטלו מותר עכו~ם אי~ת יש ואם לטלטל. אסור ~~.

אח~
 ~ ~בשלא ~~~~~ע רש~י ~~~י' א~ל ש~'ג. שכבה.

 ~לאו כתב א~ או~ התו~ש מי~ו ס~'~א. מ~'א ~א~ור. סכנהב~~~ום

סכנ~
 סכנה בספק וא~י' שרי דולק הוא אפי~ ~~כ ק~~~ר ממש

 הוא דקצת אלא רע~ח םי'כמ''ש
 קרו~

 וכ''כ יעו''ש. לםכנה
 נפשות סכנת ~וקא לאו ~סכנה כתב א~ או' והא~אה~~ח~''ש

 כלאלא
 שיכ~

 ~~~~ון הפ~ד או אותו
 ~ ו~~ו~~

~~~~~ 
 וכו' שב~ר ה~~ן מותר וכן

 ~~~~~ו ~ה~~~ק ~םור ~ולקשהוא ~בש~ ~שו~ ו~~~~
 מכב~ ~~שו~

 ו~~~ו
 וא'~כ ~ר~ן. בשם ~~י יומ~. לכולי אתקצאי לבי~~שדאיתק~י

 של~נר
 ש~~

 בנותר להשת~ש שרי ביו"ט
 כ~''~

 תקי''ד םי~
 ~במ~א ~~סעי

 ~ק~ז~
 איכא בגמ' ו~יהו

 עו~
 הואיל אח~ ~עם

 למ~~וו~וקצה
 כמ'~

 ~וי גבי תרל~ת סי'
 ~~ ~ו~

 של נר

~~~ו~
 לשם ~ו~לק

 א~ו~ ~~ יו~~
 בו להש~~ש

 של הוא אםכ~ון ~ח~ תש~י~
~~~ 

 ~ק~~~. מ~~א ~~~~ אסור
 ~ו''~

 ב' או'
 ~ת~'~ש ~תר~ ~טל~לואבל

~ 

~~
 בסיס ג~כ נעשית הפתילה וכן וכו' הש~ן ~ותר וכן ~~~

 אותה כל ממנה שנשתייר מה לטלטל ואסורלש~~בת
שבת.

 ר''~
 ב' או~

~ 

ו~
 אסו~ ~~~

 משמע שבת. באותו ממנו ולה~~ק ל~לטלו
 ו~~~יא השמן ממותר להסת~ק מותר שבת~לאחר

~עצי
 סוכ~

 וא'ח תרל~ח~ סי' כמ''ש החג לאחר שמותרין ונויה
 שמן ~~מותר שנאו~~אי

~ 
 דשורפו חנוכה

 משו~
 למצות' דהוקצה

 חנוכה דנר ע~א ע''ד~ דף בשבת התו~ תירצו תרע~.ז סי'כ~~~'ש
 חביבותא ומשום ניסא לפרסו~י אלא בא ל~נאתו לאועי~רו
 מצפה אינודנס

 שיכב~
 בנר ~~שא''כ למצוה לגמ~י ו~~קצהו

 בא הוא דל~נאתושבת
 ויוש~

 ומ~פה
 שיכב~

 וכ~כ ~ותר~ ול~ך
 בפ' ז''ל~ר''ן

 ב''~~
 ב~ או~ מט"י יעו~ש. חנוכה ~' ריש

~ 
~ 

~~
 דולק דבעודו כיון ו~טעם וכו' גופו לצורך אפי~ ~. ~~~~

 ב~יס נעשה ~וונא בכל לטל~לו דאסורפשיטא
 ~וף ב~י יומ~~ לכולא בכה"ג איתקצאי הלכך האיסורלדבר
 סק"ב ~ט~ז ו~~"ש א~ או' ר~ז ג' או~ חו~שה~י'

 די~
 הי~ר

לדיד~
 יהי~ שלא ~~כוונים שאנו

 רק השלחן על הנר
 בליל~

 לא
 לטלטלו ו~~ותר בסיסנעשה

 אח~
 ומ~ומו גופו לצורך שכבה

 א~ התו''ש עליו שהשיג מהעיין יעו~~
 יעו"ש. לאסור והסכים ד~

 יעו~~. הש~ע מד~רי לזוז דאין וכתב ג' ~ או המט''י עליוהשיג וכ~
 ל~קל לנו חפשר שאי סק"א ~~'ט ס.~ בעצמו ~ט''זוכ''כ

 ודלא יעו"ש. לאיסור ~ו~קים וש~ע שהב''יכיון בז~
 יע~~אה~י בשו~~ כ~~~רי~~~~

 ב~~ום ~~.הו ק~'~. ~י~~
 היז~

 ל~לטלו ~~ו~ר לכ~'ע
 וכמ~ש גוונאבכל

 הר~~~~
 ער~'ה ש~~ ומהריק''ש ~ל"ז סי~ ח"א

 או~ לק~~ן ועיין א' או~בק"א
 ~ י~~

~~~~ 
 כתב ו~~~ח וכו' אסטניס ש~וא דמי וי~א ה~~.
 מאוס הנר אם ל~ציאו מותר איםטניס א.נודא~י~

 מ~א ו~ביאו יעו''~~על.ו
 סק"ג~

 ~סי~ ~ב~י דעת א~ל
 מור~ם דברי אלא לנו דאין ד~ או~ המט~י וכ~כ יעו'~ש~לאסור ש"~

 דאס~ המר~כי בשיטת ש~לךז~'ל
 אלא התיר ולא אדם לכל

 נ~שב~ אי~ו ירצ~ל~חמיר אם האסטניש וגםלאסטניס
 ג~~ או' הר~~ז וכ~פ ~. יעו ש~~צ~~ראעפ''י להדיוטו~

~~~ ~  

 כ~ק~~ן ח~ס נר ו~יינו וכו~ עליו מא.ס ו~נר בהג~.
 ב~~ח וכ~~מ ו~סעי~

~ 
~ ~

 ב~ג~.
 מ~ת~

 וכו' להוציאו
 לאח~

 ג. או' ר~ז שכ~~.
 ~~ו~ת כש~ואו~יינו

 במ~ו~
 ~הוציאו ש~י ישיבתו

 גם אחר ב~קום ~~ונת הוא אםאבל מ~~
 האיסט~י~

 ל~לטלו ~ אסור
 האחרונים כ~כ לכו''~. למ~וםמ~קום

~ 

~~.~ ~  

 בהגא.
 והמחמי~

 ה~סיד.~ה~ת לא
 הג~

 ~ד~י לומר
 ~מיר וה~~חמירה~דכי

 ~~ ו~מק~
 חב ~פס.~~

 וכתב הגרסא קיים ז' או~הא''ר

 ~ה~~

 מצות ה~פסיד לא
 ~מאו~ אףשבת ~ו~~

 עליו
~ 

~~~
 וכו' ~ם ~ליו שנות~ן ~''י נר ל~לטל ~~ ~~~

ד~א ~ו~

 ו~~~ ~~~ ~~~~

 ו~~~~ ~~ו~~.~
 ו~~~ ~~ ~~~.~
 ~~~~ ו~~~

 ~~~~י
 ~~~.~ו~~~~י ~~~~ ~.יו~~~~י ~~~~~ה~~~~~
ו~~~~

~~~~. ~.~ ~~~~י
~ 

 ~~~~י
 ~~~ ו~~~ו~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~י~
~'~~ 

~ ~ ~ ~~ ~

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

~' 
.~ 

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

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

~~'~~ 

 הג~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ו~~ ~~י~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~
 וי~א

דל~
 אלו במדינות נו~גין וכן תנאי מ~ני

 ודי~
 פרק ~ג~א תרל~ח סימן ע~ל ~תנאי

 וכל ח~ב ור~י כיר~
 בו~

 לטלטלו ונו~גין

 ואין א~יע"י
 בז~

 איסור ~~שום
 כאילו ~וי כך ו~מנ~ג ~ואיל לא''י אמיר~

 ~תנ~
 עליו

 ~~~ ~ כנ''ל~ ושרי מתחל~
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ו~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~י~~

 ~ו~'
~~~~~~ ~~ ~~~ ~''~~ 

~~~~~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~

 י~~י'
~~~ ~~ 

~~
 למת א~א תינוק או ככר ע~י לטלטל חז~ל ~~ירודלא ~~~ ~~~י~

י~~
 ד~א הטעם אסור. בשבת לחם עליו ~נותנ~ן ע~'י ~~.

 ~ם בו ~י~ לא דעדיין בי~~ש אתקצאי כ~רמ~מ
 ו' או~ תו~ש וכו~ בבי~~ש דאתקצאוו~~גו

~ 

י~~
 ד~נר משום וכו~ לטלטלו שמתיר י~ ~~~

 ~ו~
 גם בסיס

ל~בר
 הו~יתר~

 ומ~ש
 דאי~

 ש~שמן לפי ~ליו לסמוך
 ~מותר מדבר י~ותר לעולם לו חשוב~בנר

 שנות~
 ש~וא ל~י בו

 לוצ~יך
 עת~

 לא~ר אף וא'כ דולק ~~וא בעוד
 שכב~

 אסור
 מאד חשוב דבר מניח אם ואפי' סק~ד~ ~~~ז ב~~י. דאתקצ~י.~~גו
 עיקר~אין

 ~~ או' א"א ע~וי~. שלכך לש~~בת ~סיס כ~~א
~ 

~~~
 ~ם ~'. ~~~'

~~~ 
 מנ~ג ~~וא נו~גין אנחנו ~כן וכו~

 ס~רדבני
 חב~

 כמ''ש אשכנז בני מ~~ג
 לכל ~תנאי שיוע~ל ושמעתי לבי~"ש סמוך ~תנאי לעשותוצ~יך ב~גה~

 ג~ או~ בר~~~י כול~~~ש~ה
 ~ש~

 לקמן ועיין אזולאי. מו~ר~א
 ~ו~באו'

~ 

~~~
 מות~ ~~~

 ואפי' מקומו או לג~פו מותר וכו' לט~טלו
 קל~ז שי~ ח~א ~רשב"ץ תנאי. ע"י עצ~ולצורך

 ב~ו' דוראןומ~ר~ש

 שבסו~
 ד' או' ב~כ~י ז~~ ~ סי~ ~תש~ץ

~ 

~~ו~~ ~ ~ ~ ~  
 ~תנאי~~אח~ ע~~

 לכל
 ~ש~~

 על לו יש
 ברכ~י ~נז~ בתשו' ~וראן ~~ר"שלסמו~. מ~

~או'
 ה'~~

~~~~ ~ ~  
 ש~כל מאחר ~טלטל שרי . ~ל ~תנה לא ~פי~
 כן מנת שעל ~תנה כאילו ~וי ~לטלטלנהגו

 מדליקין. ~הם
 מ~ר"~

 ו' או' ברכ~י ~נ~~ בת~ו~ דוראן
~ 

~~~~~ 
 עו~ הנ~

 בו שיש ~בית ~ני שיזי~ו במקום
 ~~ות~

ש~~~
 ~בגדים שמזיקים מטונפים ו~~ים ופתי~ות

 ~כ~כ ~~ז' בתשו~ ~דוראן מ~ר~ש תנאי. ~בלא ~ף לטלטל~ותר
 ז~ או' ברכ"י ~נז' בתשו'הרשב~ץ

 ועיי~
 לעיל

~~ 
 ז' או'

~ 

~~~ ~  

 לטלטלו ~תר
 דכיו~ וכו~

 בו מ~ני לכבות שעשוי
 לדבר בסיס בשאר אבל פכ~~~ ~~מתנאי~

 גדול נר ~א ~מע ח' או' ~ו"ש ס~~ו.~ מ~א~ תנאי. ~~נילא ~אםו~
 לכ~ות. עשוי שאינו כיון תנאי מ~ני ~א שבת לכל ש~~ן בושיש

 ~יעו כ"ו או' לק~ןוכ"מ

~~~~~ 
 ~לאי ד~~~ני למ~ד ואפי' ~נאי.~ ~~~ני ~לא וי~א~ ~ג~.~
 משום ~י~נובסוכה

 ש~וי~
 בי~"ש ועתה מקודם

 בי~''ש הקצ~תו עי~ר ~כא משא~~כ תפול אימתי ומצ~~יוש~

ודחי~
 אם וא"כ םק~'~. ~ מ~א מ"ד דף ~תו' שבת.~ לצו~ך~ בידים
 י''ל ~~דעתו ~לא בע~כ וכ~ש יש~אל ב~ל ב~~~ש~~דלי~~~כו'~~

 ו~' ו' ~' א~א כ~~ג. תנאי ~ ~מ~ני ~~~~~~~ ה~ו'~אף
 ז'~

~~~~~~ 

 ~גם ~לו~ר ~צד ויש ת~אי. ~~הני דלא וי~~א ב~~.
~~חלוקת

 ~ה~ר ת~ת ~נ~תנין בכלי שייך ~~
 ל~ב~

 ~נוט~~~
 לא ואם ~~מ~ו.

~~~ 
 אסרו לא ~בע'~י ש~~ן בו

~~~~שב~
 ~~ר~~ פ' שה~'ג ~ב~ל~~~~

 ~ג~~~
 עו'ת בהגב~ו.

 או'~ה'~

 ~~~ג~
 דשם ר~ל תרל''ח. סי' עיין ~תנאי ודין~ ב~ג~.
 יכול אינו ~כא אבל בי~"ש קודם שיעש~ונתבאר

 וע~כ דולק ~וא בי~~ש דהא בי~''ש כל בודל אינילו~~ר
 ~ק"ח מ''אלטלטלו. אסו~

~ 

~~~~~ 
 ואין ב~ג~~

 בז~
 איסור משום

 אמיר~
 וכו~~ לעכו~ם

 ל~כו'ם לומר מתיר ג' ~עי' רע~ו דבסי~ואע~'ג
 ישראל בעי אי דהא ~~שום שרי גופו לצורך דוקא~יינו

מטלטל ~ו~
~~ 
~ 

 טלט~
 שאינו מיי~י ~כא אבל ~צד מן

 עוש~
 אלא

 הנר יגנב שלא ~נרלצורך
 וז~

 ~צד מן בטלטול א~י' אסור
 ~~~א א~~יר~. אי~ור בו ויש ~' וסעי' א' סעי' שי~~א סי'כמ~ש

 או~ תו''ש תנאי. ~יתר בעינן ולכך ור~לסק~ט.
 יו~ד~

~~~~~ 
 כאילו ~וי ב~ג~.

 ~תנ~
 וכו'

 ~ב~
 דדעת כתב

רחוק~
 שהמנ~ג ~ומר ~יא

 ~ו'~
 כאי~ו

 התנ~
 ע~יו

 על ל~תנות אדם כל צריךולכן
 ז~

 בודל שאינו לבי~"ש סמוך
 דולק שהוא זמן כל אלא ומ~שמןמ~נר

 וה~~
 קנדילא בנרות

 צריךשלנו
 ל~תנו~

 ל~ו~ם 'לומר ~~~ר ואז
 ~לסלק~

 ~שלחן מן
אחר

 שכב~
 כ~רב נו~גין ו~עולם עכ~ד.

 ו' או' א~א~~נה. כאל~ ~~שת~~ ב~ג~
~ 

~~~~ ~  

 כא~ו ~וי ב~ג~.
 ~תנ~

 ~עמיד ואם וכו'
 שבת יום כל דולק להיות ע~ד ~שולחןעל עששי~
יא~צ ~כמ~

 וכדומה~
 י~ .וכב~

 ודאי דדעתו תנאי שייך לא כ~~ג
 אסור לעכ~ם אמירה ואף ~שבת יום כלשידלק

 כ~
 ג.

 ג~פו לצורך אבל יגנב שלא כדי דוקא ו~יינו ט' ואו~ ו'או' א~~

ו~~קומ~
 עכו"ם ע~~י שרי

 בכ~
 עומד ואם ~אחרונים. כ~כ גוונא.

על
 ~שולח~

 ל~תיר יש שם שאוכל
 ד~ו~

 לכל אף רעי של כגרף
 ט' או' א~אאדם.

~~~
'~~~ 

~ 
 שב~ לחצי ~~וקצ~ דאין ו~ו~ ל~~~לו מותר
אל~

 א~כ
 ~ק~~י. מ~~א י ב בי~~~~~ מוקצ~ ~~

 צריך פתיל~ בה.שב~י י~ ~ם ג' סעי' ש~י סי~ועיין
 ~ י~א או~ תו'שאותן. לנ~~

 אם ו~~י~ ו~ומו. גופו לצורך וכו' לטל~ו ~ותר ~~~~~~
 בביה~ש ~ט~~~ו מותר ~י~ אם מבע"י~~לי~ו

 נ~כגו~
 ושל~ חיה של

 שי~ חול~
 בו

 א~''כ ~שנאסר אעפ'~ ~כנ~
 כגוןב~לטול

 שיל~
 ונתרפא ~נר וא~~צ ~חיה

 החול~
 כש~כבה ~~~מ

 ה~ה ולא הוא~ל מקומו או ~ו~ו לצורך לטלטלו ~ותר~נר
 לחולה ~~בע''י ~~ליקו אם אבל ו' או~ ר'ז בביה~~ש.ב~לטול~ אסו~
 א~'א ~כב~~ אתר ל~לטל בשבת כזה שבות התי~ו לא סכנהבו שאי~

 יו''דאו~
~ 

~~~
 למדליק וה~ה ~~.

 נק~ ~וכו~ בשבת~ב~וג~
 בשוגג

 ד~ח ש~י במזיד ~פי' ובאמת בר~י~אאיי~י דל~
 בי~י~ דחיי~מיקרי

 ~~~א ~ע~~ש. הדליקו א~כ אלא
 ס~~

 י~א.
 או~ר ~~ א~' ~~ו~~~ מ~הו י"ב.~ו' תו~~

 ~ ב~~זי~

~~
 וכו' לטלטלו ~~ותר וכו~ חרס של~ ~וא אפי' ו. ~~'

 דוק~
לצי~

 ~~ו~ו או ~ו~ו
 ~כ~~~

 ג' סעי~ ח~ ש ~י~
~"~ 

~~~~~~~~~ ~~ 
 ו~~י~ו~~

 ~ו

ו ~~~ ~~~י~~~
 ~~ו~~ ~~~ ~~
~~~~~ 

 ~'~ה ~~'

~~~~~~' ~~~ו~~~~'~

~~~ו'. ו~~~~~~
~ ~'~~~~ 

~~ק



~~~ו~~.
 ~~~י~ ו~~י~'~. ~~~ ~

 ~~~~ו~~ ~~~
.~ 

ו~~~
 ~~~~ י~~~~

~~~~ 
 ~~~ו~~~~

.~~~ ~~ ~'~ ~ 

~~~
 ~~~~~ו

~'~ 

~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  
~ ~  

~~~~ 
~ ~ ~ ~

~ ~  ~~~י' ~~~י~~
 ~ ~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~

 ~~יי~~' ~~~~ ~~~~~~~ ~י~ ~~~~~ ~~ ~י~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~~~~~~
~~ 

 ~~ ~~ ~~~ ~~~י~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~י~~~

 ~~~ ~~~י~~~~
 ~' ו~ו ~~~~.

 ~ ~~י~'~

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

 ~~~ ~~י~ ~~~י~י~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~
 ~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~י~

 מ~כת של נר ~אפי' וכתב ~. ~ו או' מט~' ~"ג או~ א'ר י~~.ס'ק ~~~ ~~~~~~~
נמי

 אי~
 ~ יעו"ש ומקומו גו~ו ~ לצורך ~וקא אלא לטלטל ~~ותר

~~~
 עליו. כלי תורת כשיש ו~וקא מותר. מאוס מחמת ~~.

 הוא ואם י~ב. או' א''ר י~ג. ~''ק ~''א תר~~ו. ~י'רשב''א
 י"ד. או' תו~ש אסור. מנא בו ל~~ות אף ראוי ~א~נו כ~כמאוס

ועי~ן
 לקמ~

 ~' סעי~ תק~"ח ~י'
~ 

~~~
 כתב מותר. מ~~ס ~~חמת ~~.

 ~העו~ הנ~~
 ~הרין

ש~א
 ~ט~ט~

 ואפשר מיאוס ~~ח~~ת ש~קצה ~נר אפי~
 הנר לטלטל ~~ואו שלא כ~יטעמ~יהו

 ~~וקצ~
 איסור ~~ח~ת~

 ~ י~ג או' א'ר ע~'כ. ג~~יר~ ~ינא כ~ע~לאו
~~~

 ונר ~~~ת~. ~~~אוס מח~~ח ~~.
 ח~~

 ככלי ~הוי נראה
 ~~~ותר להיתרש~~לאכתו

 מח~~
 לאו ~~זמנה לצל

 שם א~רמ~לתא.
~ 

~~~
 רפוי להיות ~רכה ו~ם וכו' ג~ולה בין מנורה ~. ~~~'

 ~~ ריש הר"ן וכתב י~א. או' מט~יי~ד.
 הבונ~

 הוא זה ~~ל
~ו~א

 באי~
 ~~~ וכת~ להחזירה~ יכול ה~יוט

 ח~יב החז~רה ~אם
 אבלחטאת

 הרמב'~
 בכלים בנין ~אין ~~שום ~פטור כתב פכ~ב

 וכ~מ ט"~. או' תו"ש כבונה. ~נראה משום אסור לכתחלהאלא
 ולהדקה להחזירה אסור ~כתב ו' ס~~~ שי~ג ב~י' הש'עמדברי
 חטאת חייב תקע אם ~~וקא משמע חטאת חייב תקעואם
 יעו~ש. ז י או' שי~ג בסי' שם התו'ש וכ~כ הנז'באו~ המט~י ~כ וכ ~רבנן~ איסור אלא אינו הדקה או החזירה אםאבל

 ו' סעי' שי~ג בסי~ עי'ש פרקיםשל כו~ ודי~
~ 

 של אינה ואם וכו' פרקים של היא אם ~~~~~
 ~רק~~

 ולית
 ג~~לה היא אפי' חריציםבה

 מות~
 ~~ לטלטל~.

 שם מט~~יב'ח.
~ 

~~~
 של שרו~ן בשבת כםף של~כוסות א~ מש~~~שים ~~א~ך קשה וכו' תפול ש~א דחיישינן ~~.

 ~רקי~
 ולא

 מ~~ ולפי לז~חיישינ~
 ~רך אין ~בכוס שי'ג. בסי' הטור

 ~ם בדברנו ועיין ס~~ה. ט''ז ניחא. ושרי בחוזק~~קו
 ~ בס~~

~~~
 ונמצא ~~.

 עוש~
 וסתירה ~נין ~א~ן ~ק~ל ואע''ג כלי.

 אבל ~הוא כל בנין ~'~מבכלים
 בני~

 א~ור וגמור חזק
 שי'ג בסי' כמ~ש בכליםאפי~

 ושי"~
 יה~קנה כש~תפרק נמי ו~כא

 ב"ח. גמור~ בנין ליה וח~יבבחוזק
 ומ~~

 דהוי סק~ו ה~~ז
 כליכעושה

 מ~~~
 שכת~ במט''י עי~~ש

 עיקר על ~יא ~כוונתו
 ד~זרוהג~רה

~~ 
 וכשיתקע יתקע שמא

 נ~~
 עושה

 כ~
 ור'ל

 יעו''ש אחזרה קאי ולא מ~~ש כלי כ~ש~ד~
~ 

~~~
 ~א ~~.

 שי~
 של א~ו גזרה וכו' ~ריצים בה

 ול~ושב~י פר~י~

~~
 ומצוה היא. שבת מתענו~י ~טה ~יש ~~ ~~~

 ~ל~
 י~'ש שבת~ בל~י או ב~~ש

 ב"~
 ~"ז

 המרבי~ ~ברים שאר וה"הוסמ"ג.
 זרע

 עיי~
 תר"חי סס~י

 א~רבא ח'ים אבל ה~רע מר~ים מבושלים שומים ~ודוקאמ~א.
 ש~~ץ. סי' ס~ח התאוה.מבטלים

 ועו~
 ~ברים ~כל שכ~ב עי"ש

 ~לוחים כשאין וע~~ם וק~נ~ות ממעטיםמלוחים
 ~~ר~~~

 יעו'ש.
ונראה

 שאין או פנו~ הוא אם א~ל אשה לו שיש למי ה~~
 וכ~ומה טהורהאשתו

 א~~
 ~~ברים לאכול

 המר~~~
 שלא זרע

 א' או~ ~ מח~~ר ועיין ח~'ו. בלילה מקרה לויארע
 שכת~

 ~ל
 ש~ת בל'ל שום אכילת של הלזו תקנה ש~שמ~טהרמ~"ם

 וה~מנים ה~~קומות מנהגשאין משו~
 שו~~

 ומיהו
 כת~

 ~וכת~א ~א~כא
 הא~ינאעד

 ~נ~ו~
 ~ ש יעו זו כתקנה

 ה~א~ש וכתב . הוא ש~ת מתענוג~~~~
 ~ס''~

 מרו~ה
 ~ני ושמרו ~כתיב שבת ~ליל לעונה~מז

 ושמרו ור~ל עכ"ל. ביאה ר~ת הש~תאת ישר~~
 ע''~

 הכתוב אמ~ ג''כ ז וע שבת~ ליל עד אשתו אל יבוא שלאהדבר א~ שמר וא~~ו

כ~
 התם~ ~~~י~~ שב~ותי את ישמרו אשר ל~~~~ים ה' א~~ר

 שבת עונת צ~ווי בכלל ישנן הנשים שגם מכאן~''ח
 פ~~ש~ הג''א~ שב~~ שמירת בכללהמה שג~

 א' אי'
~ 

~~~~~~~ 
 ליזה~

 שיגי~ שקודם
 חיבה להראות חייב הלילה

 אשתו עם ואהבהית'רה
 וא'~

 צריך
 לומ~

 שלא
 ~' עט"ז ב~ח בע~ש~ קטטה שוםירגיל

~~

 אע~י בפ' הר''ן כתב וכו' ת~ח עונת לפיכך ~~.
 נזכר ~לא~הא

 במשנ~
 שאר בין ת"ח עונת ~ין

 מתחדש כשאינו היי~ו לשבת משבת ת"ח דעונת ~הא לפיעונות
 צרי~ין הם אם ~לימו~ם להם מתח~ש אם אבל ~~ ~לימו~םלהם
לנ~~

 העונה גם ואז ~~עיניהם שינה
 שלה~

 שלא מצוי שאינו ~~ר שהוא וכיון לימו~ם בענין צריכיםשהם מ~ כפי משתנה
 עכ~ד. במשנה זו עונה נ~כר לא לכך בלימו~ם להםיתח~ש
 ~' או' ~מח~~ראמנם

 כת~
 בהא ק"ל ~לא

 כהר"~
 חיובא אלא

 מע~ש בע'ר כש~וא הת~ח עלר~~'א
 לע'~

 ו~מן בריא הוא אם
תורה

 לחו~
 ~לדברי וק~ו ה~י~. מצ~ וזהו הפו' כל מ~מעות ו~ן

 דו~ם עת בעתו יתן פריו אשר הת~~ח על ~~~יא חיו~אהזו~'~ק
 עכ~ל. למעלהעליונים

 ועו~
 או' ר~מ ס~' ~עיל ב~ב~ינו עיין

 ע~ יו~~~ ומאו~ב'
 ~ יעו~ש י~~ג או'

~~~
 וקורא ה~ור

 ק~~
 כב~ר

 הל~ל~~
 ו~~ה~~ ע~כ.

 ~~ר ~~ל ~צ~ל והמקו~ ז~ל האר~י ~בריל~י
 ויו"ט בש~ת ~עשהו כך בחול וכמעשהו המטה~שעל ק~~

 הוי~וי מא~~ירת חוץ עליונים אורותאל רמ~ ~כו~
 ~אי~

 ויו'ט בשבת לומר
 תחנה. בהם אומרים שאין הימיםוככל

 ה~~ס~~ ו~~
 או~ הפתה"ד

 מ~ם. ~חנו רל~ט ~~י' לעיל הס~ר כתבנו וכבר ש יעוא'
 ~ליל כרת ~'~ון לעשות לא~~ מ'ש ~' או' בפתה~~עי~ש ו~~

שבת
 ולצע~

 השינה בנ~י~ת עצמו
 ~ י~ו"~

~~
 מו~~ ~~ ~~~

 לכ~~לה ל~~ל
 ב~ול~

 ו~~ ~שבת
~~ 
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 ו~ו ~ו~י~. ~~~~ו ~ו~ך

 ~ ~~~ ~~י~

~'~~
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 ונוהגי~~ג~
 ואצל בבקר נאמר ~חול ימות של דבתמיד משום ~~בחול לבה~כ לבא יו~ר מאחרין שבשבת

 ~~~ר~כי ~יחור דמ~מע ~~בת ~ו~יום נ~~~רשבת
 כ~כ~ ~ר~

 ל~רבות ונו~גין
 בזמי~ו~

 מנ~גו לפי כ~מ שבת של

ובכל
 דב~

 ל~ריך ויש אותו. ~~חזי~ין וכו' ש~ת אשר לאל אמר לא אם מלבד אוחו מחזי~ין ~ין ~~ו לא אם
 אע~~ ב~~ במאריך למחות ואין בז~ירותולהנעים

 מכוין ש~מוחה
 ~~שום~

 ביטול
 תור~

 לא ויו~ט בשבת ומ"מ
 רפ'ח סי' כדלקמן ששית ~עה קודם ~יאכלו כדי מדאי יו~ריאריך

קריאת ~

 בתחלה בועלים דאין המנהג נ~פשט דבמלכותינוהב~ח
 בז~ ~ני ואומרבשבת

 נו~גין ואחרים ~מותרים דברים
 לבטל ל~ורות ואין בפניהם ל~תיר רשאי א~ה אי איסורבו

 הנז' הב~ח דברי על ~~ב סק''ב הט"ז א~~נם עכ'~ל.~מנהג

חליל~
 אי~ור ~~נ~ג לע~ות

 בז~
 שהחסידים שמעתי וב~ירור

 עול~גאוני
 היתר בעצ~~ם נ~~ו

 בז~
 חו~~רא חשש כאן אין וע'כ

 מ~~ה ראיה ואיןכלל
 שנו~גי~

 מפני ש~~א בשבת לבעול שלא
~בוש~

 פע~~ים רוב בע~~ש וא~י~ ע~~ו עדיין דבזיזה

 שאי~
 בועלים

 ~וא וה~~ח~~יר איסור שום זה ~~~~נ~ג למד~ם שאין ודאיאלא
 הנז' ~ב"ח דברי על ב~ או~ ~עו~~ת וכ~כ עכ~ל. ה~~ת~~י~'ןמן
 רבא לאיסורא זוטא ו~~איסורא קולא לידי אתא חו~~ראדהאי
 חדש בילקוט ועי~ן ג' או' ה~ו~ש וכ~כ יע~~ש. ש~~ל ~וצאותלידי
 אז כלה בכניסת שבת בערב וז~ל שכתב מ''ז סי' ש~תערך

הי~
 וסי' שבת ליל יעקב ע~~ה שנזדווג לאה לנשואי לבן ~~שתה

 ~מנ~ג וכן יעו'ש~ וכו~ ~דול שבת בגי~ משת''הלדבר
 פ~

ע~~~
 ב~יל ולבעול בע~ש נשואין שעושין ירושת~ו

 ~ שב~

~~

 ק' דף ובשל~ה וכו' ~~~ל~~ותר ~~.
 ~ז~י~

 ישכב שלא
 עד הכלה אצלהחתן

 א~ר ל~עול~ שרוצ~ ~ליל~

 מיהו וכו' מותר~לבעול ~~~~~
 ~חופ~

 מ~ע~י לע~ות צריך
 החופה ~ע~ילפי

 זוכ~
 ~בעל

 במציאת~
 ובמע~ה

ידי~
 ~ודם לעשותה צריך לפיכך בשבת קנין כקונה ו~ו~ל

 הראוי יחוד ע''י אלא בה קונה ~חופה~ אין ו~למנההשבת. כניס~
 ל~תיחד צריך לפיכךלביאה

 עמ~
 יהא שלא כדי שבת ~ו~ם

 בשבתכקונה
 כ~
 במ~א ~יין יעו~ש~ ה' סעי' ס'ד ~י' בא~ה ש

 של''ט~י~
~~~ 

 אל דהבא ~~הר~ל בשם שכתב י~א
 ~אלמנ~

 ביאה
ראשונ~

 ס~נת בה יש ~שבת
 מית~

 ~ יעו"ש ר~ל
~~

 נראה וכ~~ ~~ודים אנחנו בולך לשחות אין ~~. ~~~~
 שחיי~. ~שון שאינובמודים דו~~

 בכ~ ו~"~
 ~פניך ~ומה

 כורעים בואנחנו אבל בעל~~א סיפור דרך אלא שאינותש~חוה
 ~מדאו~ר לשחות יש לשבח בעלינו ו~ו'ומשתחוים

 ואנחנ~
 כורעים

 יכרע לא אם וכו'ומשתחוים
 וישתחו~

 דריש~. כשי~רא. מי~זי אז
 בהדרת לה' ~~~חוו ~אומר בעת ש~ק בליל להש~חות איןוכן

 ~ א~ או א"חקודש.
~~~~~ 

 ~ין מ~ו~~ות ~'ש רל~ז סי~ הכנה~~ג בשם מ~~א
 וכו' רחום והואאומרים

 דזמר~ בפסו~~
 מלבד

 ~כתבנו כבר אמנם עכ~ל אותו שאומריםביוה'כ
 לעי~

 רש~ז בסי'
 ויו~ט בשבת אותו אומרים ככולו רובו העולם ~מנ~ג ה~או'

 ~זמר~בפסוקי
 ובסדר

 ~דוש~
 ~בחברון ירושת~ו בעה~ק נהגו וכן
 ~ יעו~ש ~ת~~ו

~~~~ 
 ב~גה~

 ונו~~י~
 ממ~ין מ~מ אבל וכו' מאחרין שבשבת

 מ"א בזמנ~. ק'~ש לק~ות כדי מביו''ט יות~לבא
 דיש אף כתב תרי~~ד סי' ~חדשות בתשובות ו~רדב~זסק'א.
 ו~ישר הטוב אלא הוא ~גון בלתי מנהג מ מ ה~רדכי דברילישב

ל~שכים
 ל~פל~

 ~ ב' או~ מחב"ר יעו"ש. בחול כ~~עשהו בשבת
~~

~ ~  

 ב~~~.

 ונו~~י~

 בלבוש ועיין וכו' בזמירות ל~~בות

שכת~
 טעם

 ה~~זמורי~ ~כ~
 הש~ת ביום ~~וסיפים שאנו

 ~~מתן או שבת ביום שכלו בראשית ממעשה~מדברים
 ~ור~

שנתנ~
 עליון בסתר יושב ~הוא ~געים של שיר ואו~~רים בשבת

 בליל המצו~ן ~מזיקין מןל~ציל
 ע~ין ו~וד יעו~~. ש~~

 ~~ דף ת~ומהפ' ~~ בזו~
 ~''ב ז

 טע~ ~נ~~
 ש~~וסיפין ~מזמורים ב~וד

 וגםבשבת
 נש~~~ בעני~

 ועיין יעו~~ש. בשבת שאו~~רים חי כל
 ז' או'ל~מן

~ 

~~~~~ 

 או~~רים אין דבאשכנז הטו~~
 מזמו~

 בשבת לתודה
 מנהג הוא וכן ע~~~. בשבת קריבה ~ודה שאיןל~י

 לא אותו אומרים שאיןספרד
 בש~

 ב~י וכ~כ ביו~ט. ולא
 לתודה ~~ז~ור לו~~רדמנהגינו

 בחו~
 ~שבת ולא

~ 

 ~~~~~~ו~
 כי' יכוין דוד שבויברך בכל ~~ושל ואתה

כ~
 שהיסוד כידוע היסוד בחי' א~ רומז

 בחי' אל הרו~~ז ב~ן גי' בכל ו~יבת כל.נקרא
 ב~ן ש~

 שתחילה ור"לשבמלכות
 יכוי~

 הי~וד בחי' אל הארה להמשיך
 ~מלכות ~ח~' אל היסוד ~ן ~אר~ ל~~יך יכ~ין ואח~כ כלהנקרא
 בתיבת~נרמזת

 בכ~
 קודם בחול שמכוין וכמו ב~ן שם ~י~ ש~וא

נתינת
 הצד~~

 מ"ד או' נ"א סי' לעיל ועיין בכל~ בתיבת אשר
 ו' או' סוף ~ל~בובסי'

~ 

~~~~~~ 
 נ~מת מוסיפין ~שירה

 שי~
 יציאת מענין בו

 ~~פני ועוד טור. השיר~. אצל סמכו~ו לכ~~מצרים
הנשמה

 ~יתיר~
 נשמת לומר ש~ח ואם ל~וש. בשבת. לאדם שיש

 אחר ולא ישתבח אחר נשמת יא~~~ כחול ישתבחואמר
 אחר לאו~~רה חוזר אינו ברכו אחר עד נזכר לאואם התפ~~
הרב ~תפל~

 מכת~
 ב' או' תולדות ~' א~ח ~בן הרב מי~ו י~ג סי' א~ח לדוד

 בב~כת התח'ל שלא ~ד כל ~מבורך ה' ב~וך ~~נה ~גםכתב
 ובש~'ח יעו~ש. ~נפש תוספת בה ל~בל כ~י ~נשמת יאמריוצר
 דזמרה~ מפסוקי ולא נשמת ידלג לביה~כ לבא איתר שאםכתוב

 שגבו הם שגם אעפ~י בשבת ש~~וסי~ין המזמוריםלענין ר~

למעל~
 כתבנו וכבר א' או' שע~ת יעו~ש. עדיף נ~מת מ~מ

 ~סדר דבר שום יחסר שלא מאד להשתדל ~א~ם שצריךבמ~א

 עילאין~ רזין סדר על נסדרו כולם כי~תפל~

~~~~~~ 
 ~ויות ג~ כענין ~ם נכ~ח ר"ת תכוין חי כל
 מוח~~~ ג'ש~ם

 אהיה ס"ח גי~ חי כל חב~ד~
הוי~

 המלך חיי הנ~רא התפילין סוד והם חיים בגי~ ~ם אהיה
 כי ותכוין החול. שבימי התפילין תמורת הוא זה כי היאוהכונה

ע~ה

~
'~ 

 ~~~~~ יו~~

~~~~ו ~~~~ ~ו~~~~~~
 ~'ו~ ~~

 ~~~י~~~ ~~~~~~
 ~~~~ו~ ~~~י~ו~
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~"~~ 

~~~~~  ~~ל הנפש תו~פת חלק לקבל חי כל נשמת באמרךעתה
~נח"י

 דנפש~
 דף הכוו' שער דכורא. שבת יום מבח'' שבך דכורא

 דומה חי כל נשמת ה~דים מבלי בשבת ק~ש לומר והבא ע~א.ע"ג

~~
 ~י"ג סי~ לדוד מ~ם תפילי~. בלא ק"ש לקורא סודו לפי
 א' או'בי~מ

 ב~~
 והמון רבבות במקהלות אומרים חי כל נשמת

 בסידורים נדפס וכן בצירי והה~א בפתח המ~ם במקהלות קוריןהעם
 פת"ח בש~~א והה~א בחירק המים במקהלות ~קוריןוהמדקדקים

 ר''ה דף בש"ח ש~ץ וכ"כ ה' או~ בהגה~ט שכנה"ג ה~ד~א.וכ~כ

 וה~ לומר העיקרית הנסחאע"~~
 ולא ינום לא אמת אלהי~

 ובריותיו ד~ או' תולדות פ' א~ח בןיישן.
 הב~

 ובשבא דגושה
 לומר ואין לדלגו. נכון וישוררו בשידורים ומ"ש בחירק.והריש
 קמוצים~ והבית השין ובשבע רקובשובע

~"~ 
 ר''ד דף בש~ח

 ועיין יעו"ש~ע"ג
 ביא''~

 וכל ~ומר שהנו~גין
 עי~

 התיו תצפה לך
 בשבא והצדיק בחירק התיו וצ"ל טעות הוא בפתח והצדיקבשבא
 רק ותק~ה תוחלת~ ענין ~הוא ואצפה לך אערך מלשוןשאינו
 יעו~ש~ טובא וכה''ג תצפנה בגוים עיניו כמו הבטהמלשון
 ל~מך יזמרו והכליות והקרב י~אוך ו~לבבות א' או~שע"ת

 כל נשמת ששבח ~סיד מר"י בידינו קבלה ד~ או'חס~ל כצ''~
 ניצול כשיהיה עצמו על האדם לקבל תבוא שלא צרה כל עלמסוגל ח~

 ~לומ~~~מנה
 חי כל נשמת

 בתו~
 ובו עשרה בפני זמרה וקול

 ~ם חס"ל רבים~נצולו
~ 

~~~~

 בסדה~~י כתוב ישתבח.
 נ~

 ~שבת שהוסיפו למה ~עם
 נת~ן השבח שזה מפני החול מבימי יותר ~ובכןמילת

 ב~ יש הים ובשירת הים שירתעל
 בן לשם רמז

 ע"~
 ועליו

 בפסוק רמוז והוא הים רגע בכחו שהוא שמך ישתבח אומריםאנו
 כל נש~ת והוא אחר שבח לשירה שסמכנו ובשבת ויט ויבאויסע
 מילת הוסיפוחי

 ו~
 לשם רמז והוא

 ב~
 שמך יש~בח של ע''ב

 ע"ג ר"ה דף בש"ח ~~ץעכ''ל~
~ 

~~~~~
 המעשים כל על אדון אל ~ב אומרים דשבת יוצר

 תרומה פ' בזוה"ק כתוב וסודו דחול ברוך אלבמקום
 ליזהר ראוי וע~כ יע~~ש~ ע~ב ~~ה ויקהל ופ~ ע"אדקל~ב

 ובכונה במלה מלהלאומרו
 ~ שלימ~

~~
 תיבות ה' בני הראשונים חרוזות כי לדעת צריך אדון

 כמ~ש תיבות ו' בני אחרונות ושנים תיבות ד~ בניוהשא~
 ומבורך ברוך ולומר לדקדק וצריך זלה~ה והרב שםבזוה~ק
 ברוך יאמרולא

 הו~
 כנז~ תיבות ~' ל~יות שצריך מ~ני ומבורך

 רש~ל. בשם בכנ~"גוכ~כ
 ש~~

 ותבונה דעת ויאמר ע~. שם
 הקודש ואופני וחיות שרפים ויאמר אותו. ולא הודוסובבים
 עשיה~ אופנים חיות. יצירה שרפים~ בריאה 'עולמות. ג'שהם
 גן בס' הגו"ר וכ~כ ~י"ט. השבת שער פע~ח בס' צמחמהר~י

 נ"ב סי'המלך
~ 

~~~~ 
 לא אם בהגה.

 אמ~
 אותו מחזירון וכו~ שבת אשר לאל

 בטלטילא דהא אני ותמה בהגמ'נכתוב
 אי~

 אומרים
 נזכר לא דהא ~ אור ליוצר דיחזור קאמר דלא ול~נ עכ"לאותו

 שיאמרו כוונתו אלא ~~נהג אלא דאינו ועודבתלמוד
 עדיי~

 ~אחר
 רצה ואם רשות אלא שאינן זמירות בשאר מש~~כהתפלה

 דף ~' שער ז"ל יוחאי בר הרב וכ~כ סק"ג~ מ''א כלל~אומרם אי~
 דאם ע"אק~~א

 ל~
 הו~כר שלא כיון אותו מחזירין אין אמרו

 ו' או~ הפתה~ד והביאו יעו"ש~~ש~ס
~ 

~~~
 נ~כ~

 אפי' התפלה בתוך
 קוד~

 ~~כת ש~יים
 יוצ~

 לא
 לראשיחזור

 הברכ~
 מנהג ~לא ואינו הואיל בשבילו

 וה''~ב~למא~
 לבדו אותו יאמר שלא

 במקו~
 שאינו ~כיון שנ~כר

~~~~~ 
 להאיר לשמש כשקרא פי' וכו~ אור ויזרח לשמש
 אז לעבדו אחריו לטעות העולם שיבואווראה

 התקי~
 כי יראו כאשר אחריו מלטעות שימנעו כדי הלבנהצורת'
 שלא להודיע בלילה השמש את לעזור הלבנה וצריכהשנים
 אותו ומפרשין והקטין ראה וי~מ לבד~ בשמש לעולםיספיק
 מה עיין הב''ח ומ"ש טור. הקטרוג.על

 שתיר~
 י~א או' הא"ר

 והובא זה רס"יוהמט"י
 בש~~

 ~ יעו'ש ע"ב ר"ו דף

~~~~~
 שהיצירה פי~ ~בודו~ כסא על וישב נתעלה ה~ביעי
 ועיין כידוע. כסא הנקרא ~ הבריאה מקום אלנתעלה

 ע~ב ע"ג דף הכוו'שער
~ 

~~~~~ 
 נעימה בו שיש בני~ון דוקא וכו' להאריך ויש בהגה.
 הקדמונים הפליגו וכבר דזמרה~ בפסוקי שעו~יןכעין

 ותיבה מחברתה אות ומפרידים ה~אריכים המשורריםבגנות
 ~ ס~"ד מ~'אמחברת~

~~~~~ 
 לקרות יזהרו ומ~מ וכו~ במאריך למחות ואין בהגה.

 סק''ה מ~א בזמנו.ולהתפלל
~ 

~~~~~ 
 תורה ביטול משום מכוין שהמוחה אעפ"י בהגה~
 שהיו לפי בבהכ''נ גומר היה ומובהק גדול רבוכו~

 דף הגן ס' זה. על ונענש ללמוד דעתו שהיה בברכותמאריכין
 ~ ד~ או~ מחב~רה'

 ~~~י~~
 הברכות אומר שהיה לג~ע ~כה דהו מאן אחד
 זה בזכות קל אדם מהיה ואף בבהכ~'נ ~נעיםבקול

 לשמש פטירתו אחר הוא סיפר כך אותו. ומכבדין לג''עהביאוהו
 ה~ או~ מחב"ר שם. ~ן ס'בהכ~נ.

~ 

~~~~~~~ 
 וראה במצרים אבותינו כשהיו פי~ משה~

 מפ~עה בקש עליהם שהכבידו ~שע~ודכובד מש~
 ובחר לו ונתנו בו שינוחו בשבוע אחד יום להםשיתן
 נצטוו וכאשר השביעיביום

 ע~
 בו שבחר משה שמח השבת יום

 ~א משום וי''מ חלקו. ~~מתנת ~שה יש~חוזהו
 ~~תנה למשה הקב"ה א~ל מקדשכם ה~ אני כי לדעתדכתיב
 לישראל ליתנה ~~בקש ואני שמה ושבת גנזי בבית לי ישטובה
 ~~שה ישמח תי~נו וע~כ והודיעםלך

 באו~~
 ובשער טור~ ~~תנה.

 לקבל םיני הר אל ~רע"ה כשעלה כי כתב ע"א ס"ו דףהכוו~
 הנרמזים אורה חלקי אלף לו נתנוהתורה

 באל~
 דאדם רבתי

 בעון ממנו נסתלקו בע~ל ישראל וכשחטאו בד"ה. אנוששת
 בו נשתייר ולאיש~אל

 ר~
 האלף סוד ו~יא האלף ~~ן אחד חלק

 לא שמשה ולפי ~שה~ אל דויקרא~עירא
 עצ~ו חטא ע''י אב~

 ישראל בעווןאלא
 לכ~

 חל~ים האלף אלו אליו משלים הקב~ה
 והע~יים והעטרות האורות אותם בחי' שהם יש~אל שלמחל~ם
 מהם ונתפרקו נתנצלו ואח"כ סיני בהר ישראלשקבלו

 מהר עדיים את יש~אל בניויתנצלו כמש~~
 חורב~

 ונשלם נטלם ומשם
 בכל וה~ה ישראל. שלמחלקם

 ע"~
 חוזר שבת ליל בבוא

 ממנו שנאבדו עצמם ש~ו חלקים אלף של האורות אותםל~חת מרע''~
 ~~חזיר הוא משלו שלו~חם וכיון ש~ת תוספת בסודולוקחם
 נתנים האו~ות וא~ו ~~חלקם שלקח ההארות אותםלישראל

 חל~ו ב~~~נת ~שה יש~~ח וז~ס שבת. תוספת בסוד ~שבכל לישר~
 מש~ כיפי~

 עצמו חל~ו ב~~~נת הש~ת ביום עתה ש~~ח הוא
 ממ~ו שנאבדוהראשון

 ועת~
 לו נתנו

 במת~~
 השב~. ~יום

 בתחי' לו ~~'תנו אעפ"י כי מרע'ה מעלת ולהגידלומר והכוונ~
 האורו~

והכתרי~
 ישראל של מחלקם

 ה~
 לו ודי בחלקו ~מח הוא

 כי לעצ~ו נוטלם לה~~ואינו ישראל של ~חזיר~ארותיהםותיכף בז~
 את ל~כות ~אח~ץ

 הרבי~
 ואי~ו

 שאני כיון אומ~
 ח~~~ ל~
וה~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

'~~ 
~~~~ 

~~~~~~
 ו~~~~ ~~ו~~ ~~י~~~~~

 ~' ו~ו ~~~.
 ~ ~~י~י~

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

 ~ו
 ~~~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~

 וה"ה הגה ~~~~~~
 מות~ ביו~

 ~על להוסיף

 ה~~~אי~~ני~
 י"ב ~' ~ד~ב"ם

 ותשוב~ ~ה"~
 מהר~ם

 וב''י~
 ~~ק ~ר"ן להו~יף אין דביו"ט וי~א

 ~קו~א~
 וכן

 שמו~יפין ~ורה ב~מחת מלבד אלו במדינותנהגו
 הרב~

 ~ כדלקמן הק~ואים ממנין המפטירין אין י''ט בכל גם
~ו~~

 אעכב ~תה ~ם א~כ שלי אב~~י וב~בורם בע~ל ~טאווהם
 ל~ם מחזיר ואז חלקו במתנת ש~~ח הוא אמנם בידי שלה~את

 עבד כי מרע"ה מע' ניכרת בזה כי ונמצאחל~ם~
 נאמ~

 לו קראת
 הנה ישראל של חלקם~ פקדון בידו השי"ת שהפקיד אעפ~יכי

עת~
 והם לבעליו הפקדון להחזיר נא~ן עבד הוא~ השבת ביום
 ובי~רישראל.

 מ~
 כליל היא כי ואמר הנז' חל~ו מתנת ענין

 ונאבדה סיני הר על לפניך בעמדו ~נתתה בראשו אשרתפארת
~~~~~ו

 וע~
 עכ~ל במ~נה לו לית~ה ה~י~ת חוזר

~ 
~~~~~~~ 

 ~~לת זו גירסא ולפי בו רצית ובשביעי בסידורים
 א'~צ בשביעי דכתיב דכיון ~~יותרתבו

 לומ~
 בו

 או~ בהגב~י שכנה~ג בו~ רצית ו~שביעי ~נוסח הביאובהרד~'א
ג'

 וכת~
 בראשית ל~~עשה זכר לומר אין כ~ זל~~ה הרב

 וב~זוסף. בערבית כ~א~שחרית
 ש~~

 ע~ד. ר"ח דף
 שע''~

~~~~~~~~~ 
 לפי ס'ת קודם הראת אתה לומר בספרד
 בשבת. ניתנה והיא ה~ורה קבלת ~~לשנ~~ר

טור
~ 

~~
 בכל נזהר היה ז"ל ~ר"י וכו~ ~~ת מוציאין ~'~ ~~~'

 בשחרית ~בתיום
 בע~

 ההיכל מן ס~ת הוצאת
 והוא ויקהל פ' בזוה"ק הכתוב הנו~ח א~~ולומר

 עשרת לקרות עולה היה שבועות וביום וכו~ על~זאד~~אריה שמי~ בר~
 כמנהג הקה~ות חכמי שנוהגים כדרך בקו~ר בפיוהדברות
~~~ד.

 וכ~
 לקרוח ה~וא ~בת ביום עולה היה ב~וקו~י ב~'

 גם ~פרד. הקהלות כחכמי בחקותי פ' של הקללות בקו~ר~פיו
 כ~"ש ששי אלא לס~ת עולה היה לא שבת י~~יבכל

 בזוה~~
 פ'

 בשבת ~ליק לא דמימוי ~בא חמיד כרוספד~י ר' על לךשלך
 דאיהו שתיתאה אלאלס"ת

 ועלי~ צדי~
 שס עוז מגדל אתמר

 ובענין ע''ג. ע"ג דף הכוו' שער ונשגב~ צ~יק ירוץ בוה'
 קל"ד סי' לעיל כתבנו כבר ס~~ת ופתיחת ההיכל פ~חתכוונת

או'
 יו"~

 משם ~חנו
~ 

~~~~~~ 
 ~ יאמר ~~'ת הוצאת בש~ת ~מיה בריך א~~ר לא
 סי' לעיל כמ~~ש העם לפ~י אותו כשפותחיןאותו

 י~~ב או~קל"ד
~ 

 תקנתא אלא אינו הז' ענין הנה שבעה. בו ו~ורין ~~~~~

~רב~~
 לא ~רע''ה דתקנת

 הית~
 ואפי' בסתם אלא

 גברא.חד
 מ~
 הגאו~ים בשם בשה~ל כתב והטעם ב' או' י

~למה
 ~ב~ קורי~

 לאדם י~~ע שאם ~~ורה
 אונ~

 בא ~לא
 ברכו שמע ולא השבוע י~~י ז' כלל~הכ~~נ

 יאזי~
 מ~י

 ה~~ם מעיקר זה ואין ב'י. והביאו עכ~'ל~ י'~ח ויצא ברכו~~~פ הקורי~
 מברכין ה~ לא ה~~נה חכמי בזמן ~א ט~ם לתוספתאלא
 נתקנה ולא והחותם הפותתאלא

 ברכ~
 בזמן אלא העולין לכל

 התלמודח~י
 כדאית~

 האר~י ואמנם שם. מט"י ה~ור~. פ' ריש
 ע~~ד ע~~ג דף ~כוו' בשער~~~ל

 נת~
 הע~לום מ~~ר כי ב~וד טעם

~"~~~
 ביום

 שב~
 ז' הם

~~ 
 לוי בחסד ~הן והם ~~ירות ז~

 במלכות. ~~ בי~וד ו~ בהוד ה' בנצח ד' בת"ת ישראל~גב~ה
 דת~ת תח~ו~ים שלישים בשני אלא גמורה גילוי בחי' איןוהנה~

 שבכולם ה~~עולה כי ונמצא ~יסוד.~כל
 הו~

 כי היסוד
 שתיתאה אלא לס~ת סליק הוה לא כרו~פדאי ר' ולכןמגולה כו~

 ~אחריו גמור בגילוי האור~~ולו ומקבל המגולה היסוד כנגדש~וא
 ברובו ~גולה שאורו הת~ת כנגד שהוא השלישי ~ואבמדרגה
 סתומים אורות ~ם כולם העולים ושאר התחתונים שלישיובשני
 אבל מהם פחותים אלא הנז~ השנים אלו במדרגת אינםולכן
 ואח~יו מהגבורה גדול הח~ד כי מדריגות יהיו עצמםבהם

 מכולם ה~רוע אבל ההוד ואחריו הנצח ואחריוהגבורה
 שם ואין שבי~וד הע~רה כנגד הוא כי הז'הוא

הארה אל~
 מועט~

 טעם וזהו ב~כלית.
~''~~ 

 ל~נין עולים הכל בגמ'
 דבר של וט~מו ה~ו' בדברי שנז~ וכמו ו~טן ~עבד אשה אפי~'

 העטרה ~וד הוא כי מכולם גרוע הז' כי האמור עםמפורש
 מז~ עיין ועוד עכ''ד. וקטן ועבד אשה שם יצדקובו

 לעיל מ~ש
סי'

 קל''~
 או'

 י"~
 ~ יעו~ש ד' או' ~ל"ו וסי' ך' ואו'

~~
 ו~א שבעה~ בו וק~ין ~~~

 ד~
 א~ל ילך ~מא גז~ו

 התורה דקרי~ת י~ל בר"ה ד''א ויע~ירנו ללמודבקי
 ומגילה ושופר לולב משא~כ למיגזר ליכא לכ~ע בצבור אלאדליתא
 יעו''ש. ל~ב ~י~ מהרלנ"ח בהדיא וכ"כ ואחד אחד כל בידשהם
 כמו גז~ו ולא לבהכ~נ ספרים להביא שנוהגין ומה א' או~ער''ה
 גודל כי קצ~~ ~י~ ח"ב הרשב~ץ כתבבשופר

 המצו~
 ~לא מחייב

לע~ו~
 ~פרים בשאר אבל להעביר ויבא בהם טרוד דאדם כן

 קיו~ בה~שאי~
 או' הע~~ה והביאו י~ו"ש ישכח לא ~~צוה

~ ~ 

 מה כל הקורים מנין שקראו כל שבעה. בו~ וקורין ~~~~~
 יצאו היום חובתשהוא

 בי~
 הראשון ~קרא

 ק~או ו~שב~ההפ~שה ~ו~
 מיעו~

~ 
 וחזר ~פרשה א~ד שהשלים בין

 מהר~~~ט כולם. וכן ~ופה ועד מתחלתה ~פרשההשני
 סי~ לעיל ועיין בהגה'~. כנה~ג רכ"ד~~י' ח''~

 קל~~
 ו~ ~~י~~

 ודוק ל~םובדברינו
~ 

 ~שב~ ~~~~~~~ו~
 בו שיש

 חת~
 ברית או

 שמו~יפין מיל~
 ב~ום וכן לראשון קראשכבר מ~ לשני קורא החזן ולפעמים מז'יותר

 בעל וכתב התורה~ שמ~
 שם כנה''ג הכי. ~עבד כשר לכתחלה דאפי' נ~ו בדףיש~כר תיק~
~ 

~~~~~~ 
 ש~שמחת מקומות בהרבה פשוט

 תור~
 ד' ק~ין

 לכולם מברך ואחד אחד ב~~ת ילדים ה'או
 ~ירושלים שעשו ~איתי וכן תור~. שמחת משום והכל עומדיםע~ו ר~

 ~ם כנה'ג שם. יששכר ~י~ון ז~~ל. הרל~~ח מו~יב~~י
~ 

~~~~~~~~~ 
 או הדברות עשרת או שירה שיש בשבת
 אותוכחות

 ~ללו~
 ה~כם עולה תו~ה שב~~נה

 בקהל תורההמ~ביץ
~  

 מרביץ אין
 בקה~

 גדול ל~ותר קוראין
 והמנהגשבקהל

 שהתכ~
 גדול אותו או

 קו~~
 וכ~ב ~ותם.

בס''~
 סי'

 תש~
 ע~~ ~ו~אין היו ש~ראשונים ו

 לתוכחה
 והוא דבריו ויתקיימו חשוב אדםיהיה ש~~

 אומ~
 אאור ומקללך

 לא כןו~ע~~י
 ~~ י~כ~

 מל~~וד שיענה ש"ץ שי~רא מי
~אל ~~אמ~

 ~ו~

 נ"ל דרכו ולפ~ עכ''ד. ב~~כחתו
 שא~~

 ל~רות
 ו~ללות~ו~ות ~~~

 מ~ו~
 דק"ל

 ~לל~
 ~א~~ ~יא ~ת א~י' ח~ם

כ~~ו~



~  ~~~~~~~~~~~ ~~ו~~~
~~~ ~~~~ 

~~~~
 ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ו~ ה~י~~~~

 סוף ~מרדכי אוס~י~ ויש הגה~~~~. ~~~ ~י~ ~~~~~
 מגילה~

 אלו במדינות נהגו וכן
 חו~

 להרבות שנהגו תורה מבשמחת

 והוא התוכ~ות החזן לקרותעכשיו וה~~נהג שם.כנ~~ג
 העולהג~כ יהי~

~ 

 ה~ז~ ~~~~~~
 ש~ור או עורת אחת שעינו מי יקרא שלא

 והתגלח נתקים בפ' לקרותו נתק שבראשו מי.או
 על חשוד ש~וא למי יקרא ולא שמביישו. מפני וכו~ הנתקואת

 בפ'~~ריות
 עריו~

 לא חשוד שאדם ודבר דבר כל על וכן
 הכתובים הברכות החזן כשקורא וכן החזן. אותו שיקרא יתכןלא
 א~ לב~ך לחשוב לקורא אין התוכחותלפני

 קורא וכשהוא חבירו.
 סי' ס~~ח נכריס. אותם על קריאה בשעת לחשוב איןקללות

 ונראה~ש'ע~
 מ~

 בפ' ע~יות על שחשוד למי ל~רות שאין
 ברור ~דבר ~דאם ברור ה~בר אין אבל חשוד כשהוא ה~דע~יות
 מהם ויפרוש שיתבייש כדי לקראו שר~וי דאדרבאנ~אה

 ע~יות פ' ק~ינן טעמא דמהאי מהם ויפרוש ענשה שידעכדי וכ~
 אם אבל זונות רועה הוא עדיין אם דוקא ומיהו יוה~כבמנחת

 תשו~ ועשהפירש
 אי~

 שם כנה~ג לקרותו. ראוי
~ 

ו~ ~~~~
 וכו~ ל~וסיף ~ה

 ו~~ש~~~
 שא~י' ~~ו~ ~~~ל

 שכולןהאידנא
 ~~ות~ ~~ברכי~

 ג~ ~~רי ל~ו~יף
 בזמן

 ש~~ותר ה~ו' כל ~תבו ואפ~ה מברך אחד כל היההתל~~וד
 ~והואהרש~ץ ~ש~ כתב ז~ל ~רי"ף ב~~~ות אמנם סק~א. ~~~אלהוסיף.

 בת~ב~~~
 ס~~ ח''ב

 ע~~

 הקוראין שכל שעתה
 נו~יף שלא כדי בשבת אפי~ מז' יותר להוסיף אין~~ברכין
 וכתב ~גה"ט בסוף כנה~ג והביאו ע~כ. צריכות שאינןבב~כות
 בקהל ברית בעל או ה~ן אבי או חתונה כשיש בינינו פ~וטומנהג
 ונראה שבעה עללהוסיף

 ד~''~
 אבי או חתן כשיש

 ~ב~
 או

 בע~
 ברית

 לדברי לחוש ראוי ס~ה בלתי אבלבקהל
 הרשב"~

 והביאו עכ~ל.
 ~ם.מ~א

 א'~~
 שאר דמכל הפסידו ~א דהמקילין וכתב ג' או'

 לקרות שלא בפראג תיקן ז'ל הגאון וזקי~י ה~תר. משמעפו'
 ~~ע~רהיותר

 ~ו~
 דבריו על והוספתי צבור טורח מפנ~ מ~~פט~ר

 קדוש~ם יהיו דא~כ מעשרה יותר נוראים ~ימים אפי' ~וסיפושלא
 עכ~ד משבת~ותר

~ 

 ~~~~~י~~
 סברת עליו שק~בל מי דגם

 ה~שב~~
 נמצא אם

 וחוזרין החמישי קריאת אחר ~מוסיפיןבמקום
 הנ~פין לכלוקורין

 החמישי קרא שכב~ מ~~~
 ולבסו~

 עוד קור~ן
 קורין שאין דכיון למשל~ם או לסמוך לעלות לו מותרמצריס בארצו~ נוהגין שכן כמו ומשלים סמוך אותס וקורין~נים

 אלאלנוספין
 ממ~

 מן עולין אינם החמישי כבר שקרא
 מפטיר גבי עומד ה~ורא פ' הרא'~שכמ"ש המני~

 ע~ל~
 יעו~ש. ז~ למנין

 דהסמוך נמצא יעו~ש. ו~ דין קל"ז סי' לעיל ז~ל מרןוכ~כ
 א' או~ כס''א ז' מנין המשלימ~ן הם חדש ~בר שקו~יןוהמשלים

 ודוק ~' או' קל''ה סי' לעילועיין

~~~~~ 

~~~~ ~  ~~ ~ ~  ~~~~~~~~ ~~ 
 בהנך אלא ~ו~פת איסור הש~ע ~זכיר מדלא ולכןוח~"מ
 ודלא הפו~ רוב כשיטת כשבת ד'נן ויוה~כ דיו~'ט דס~למשמע
 תוספת היתר קאי דלא דס~ל ז~ל הר~ן שהביא מפרשים ישכס'

 ל~עלותן שלא מוסיפין אין ויוה''כ ביו''ט אבל בשבת. אלאדמתני'
 ורש~י ה~מ~~ם כדעת היא דמתני' דפשטה ~בת יום~דושת
 כ~~ דף התו' דעת וכ''נ והטורוה~א'~ש

 חד בד'ה
 אמ~

 עולה

 במקום ומ'מ וסיים ג' או' מט~י יעו~~ש~וכו'
 נוהגי~ שאי~

 להוסיף
 ל~~"ש לחושראוי

 הרשב~~
 ~ יעו~~ש

~~~~~~~ 
 ס''ח ~י' בח~ב ז'~ל ה~אנ~ח

 דיכולי~
 ל~וסיף

 על ביו''ט המנהגכפי
 חמש~

 בתורה הקוראין
 מנהגס שכ"ה וכתב בהגב"י~ ~כנה"ג בקהל. שיש שמחהאיזה מחמ~
~ 

 ~~י~~
 ~~מ וכו~ להוסיף אין דביו~ט וי~א בהגה.

 ד~ סעי' לקמן כמ"ש יו~ט בכל הקרואין ממניןאינו המפטי~
 ~' ועו~שבהגה

 ~~~ו~
 כשחל אבל ~ וכו' להוסיף אין ביו"ט ו~א בהג~.
 סק~א~ ט~ז לבוש~ להוסיף. ~ותר לכ"עבשבת

 שקצ~ ושמעתי סק~ב~מ~א
 ביוה~כ להוס~ף שלא הורו גדול~ם

 ש~~סיימים מכוונים ה~רשיות שראשי ~~שום בשבת כשחלאפי'
 דכפרהבמילי

 ~ולכ~
 ב' או' ר"ז ש~. ~~"א לשנותם. שלא טוב

~ 

 ~~~~~ז~
 מדקדקי~ הם ~ז' על ש~~וסי~~ן~ במקום והםדבוקות ~רשיו~ כששתי החזנים מן קצת ראיתי הלבוש

 סוף ~ורין וברביעי ~' רק הא' ב~רשה לקרותשלא
 פרשיות שתי אותם לחלק כדי הש~ייה מןו~צת הראשונ~
 ענ'ות דקדוק שזה ונ~~ל ק~לות. בשאר לקרות שדרך הראשוניםהז~ ע~

 ש~~נה~ם ש~יון הואהדעת
 בז~

 לא ל~~ה ז' ~~ל ל~וסיף המקום
 כמו השניה ב~~ ~שני וחצי ~ראשונה בפ' הק~ואין חצייקראו
 במקום זה ~~טעם כן~עושין

 שקורי~
 כדי ז'

 להשוות~
 נראה והכא

 ~ניי~ עו~ין ה~י בראשונה ד' רק קורין כ~אין~~רבא
 עיקר

 ד~~נ~ג נ''ל לכן כמנהגם ~~רואין רוב בהש~ורין
 ש~

 הוא שטות
לע~ות

 כ~
 חצי ~~ניין יקראו ~א

 הקרואי~
 השנ' חצי ומניין ראשונה בפ'

 ~ם ~א ו~~ש~~ע עכ~ל. שנ~יהבפ~
 מוסיפ~~ אי~

 כ~א לקרות אין
 בפ~ש~~'

 מן וקצת הראשונה מן קצ~ והרביעי ~א~
 וכתב ל~ב סי' יהודה הבית וכ~כ שניי~. ב~' האחרוניםו~' השניי~

 שום איןדאפי'
 אי~ו~

 בזה
 אי~

 ~דכל ה~~~הג לשנות יכול אדם

 אי~~~~שנ~
 ז~ או' המחב~ר וכ~כ יעו"ש. הי~~נו נוחה חכמים רוח

 ה~ב~~י לקרות דמי שפיר מוסיפין אם דגם סק~~א הט"ז דעתא~~נם
 פ' מןקצת

 הראשונ~
 וקצת

 מ~
 ב~~ה אלא קפידה ~דא'ן השנייה

 מן ח~ובש~וא
 הדי~

 וכ~'כ יא'פ. עיין שמוסי~ון ב~~ה לא אבל
 התו' שכ~כ וכתב ב' או'התו~ש

 והתשב'~~
 בס' וכ~כ ~מ''ג~ סי~

לח~
 והביאו רב

 שם ה~חב~~ר הסכיס וכן או'~ח~ ה~~חב"~
 בראשונה יקראו והרביעי ברא~ונה יקראו העקרים העולים~צי

 בסוד ~עם ונתן בשנייה יקראו הנוספין עם וחצייןוב~ניי~
 מנהגם~ שכ~ה א~ או' ~מש~'ז וכתב ~' או' ~חס'ל וכ~~כ~יעו~ש.
 ~ואוכן

 המנ~~
 והר~יעי בראשונה ג~ קורין מוסיפין אם דגם עתה

 עם א~~ונים וג' ובשני~הבראשונה
 כול~ הנוספי~

 ~ ~נייה בפ~

~~~
 גבר~ ג~ וקראו מחוברים ו~~סעי מטות כי ~ס~רו אחד
 נודע ~~בהכ'~נ צ~תם ואחר מסעי מ~~ וד' מטותבפ'

 שיקראו היתה תקנה דעיקר לחזור~ א~~צ מחוברות שאינסלהס
 באיז~ גב~י ז~בתורה

 פ~י שו~ת שיהיה. מקום
 האר~

 ו' סי~
 ~~~ת~עו~ש.

~ 
 ~~~ו~~

 ~~קום~. בכל לא וכו' אלו במדינות נהגו וכן בהגה.

 וביוה~כ. ביו"ט להוס~ף נוהגין בפראג וכןמבי'ט~
 ~ ועי~ש ה~ או'א~ר

~י~
 עול~ם לק~ות מותר ~. ~~~'

 הרב~
 וכו~ זה שקרא אעפ~י

ש~רי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~ כסברא ונ~גוב~רואים
~~~י~ ~~~~ ~ ~ ~~ראשונ~

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

 ~~~~~~ ~~ ~ ~~י

 ~~~~~. ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~ 

 מצ~רפים ~וקא ואלו

למני~
 כולם שיהיו לא אבל ~קרואים

 נ~י~
 ~ר~ן ק~נים או

 וריב"ש~
 א~ו אם אבל א~ה כדין כנעני עבד ודין

 מהל' פי~ב מיימוני ~הג~ות לעלות מותרמישראל
 ואםו~ תפלה~

 בראש לקרות
 מגול~

 עם לקרות איסור ואין
 תלמי~ ל~ני ה~ור ו~דול ע~יר נכבדהארץ

 כי ~כם
 אי~

 רק חכם ל~מיד בזיון זה
באנשים שמת~~~~ לתור~ כבו~

 ~א~ז~ ג~ולי~
 ~~~ר~א לס"ת לעלות מותר וממזר

 מ~רא~~
 ~קרואי~~ ~~~~ר קל~ז סימן וע~ל

 ~~~ ו~~~ ~~ בי~~~~
~  

 ש~~ מ~ ~
 ז~.

ב~י
 ב~

 אינו ו~'מ הריב"ש.
 קל'ז ~~''י כח~ש ז' למנין עול~

 או' תו~ש סק~ג~ מ~איעו~ש.
~ ~ 

~~~
 שקרא אע~~י ~~.

 ז~
 בתשו~ ~ריב"ש ~עת ז~ו ~'

 מכריעות אי~םוראיותיו
 ו~רשב''~

 ~' ~י' ~''ב
 אחרונים ~וקצת

 חולק'~
 כאשר זה ב~ין

 ב~פרי ~רוא~ יר~~
~אחרוני~

 וא~
 ~כ~~~ הכי ~נ~וג

 ~ריב~ש כ~וראת מקומ~ת
 בידם ל~חות ואין~ומרן

~~''~~ 
 כשאין יעלה לא ליזהר ~יכול יר''ש

 על ו~יש מ~~ש~ ~וקור~ין
 הע~~

 עדתו בקהל נשמעין ש~בריו
 ומ~עם נו~~י~. פסוקים איז~ ~~~~ש כולם ~עולים שיקראוינ~יג

ז~
 נהגו

 בכמ~
 בשבת שחל טבת בר~'ח מקומות

 וי~
 עולים

הרב~
 לחלק

 כפ~ ~~רש~
 ~~וא ו~ס~וך ~~ולים

 ~ש~י במקו~
 גו~~ר~וא

 הפרש~
 ב~~ב ~לק~ט כ~~"ש ו~לא ר'~ח בשל וה~~שלים

 ~ ג' או' ברכ~י ר~ח.~~'

ך~
 שקרא אעפ"י ~~~

 ז~
 קרא כ~ב סי' ב~ ~כלל והגו''ר וכו~

תגר
~ 

 שבשמחת ה~~נהג
 תור~

 באים
 ~~תן ~כבו~

 ויוצחים שחקים וב~אותו עד אמר דולאשר בפ~קאוקורין
 לו אין זה ומנ~ג ועולין ו~וזרין כנ~יות בתי לשאר זומב~כ"נ
 ל~חות ואיןמשענת

 כבו~
 י~א ש. יעו ברכות באיסור שמים
ב~גב~י
~ 

~~~~~ 
 ~ג~.

 ~ו~
 מ~שמחת

 תור~
 וכו~ ל~~בות שנ~גו

ואפי'
 בחתונ~

 ~יובים כשיש או
 ~ר~

 נהגו לא
 ראיתי כתוב ובמ'בל~קל~

 ~~קילי~
 סק~~. מ''א בחתונ~~ גם

 ד~ או'תו~ש
~ 

~~~
 אשה אפי' ז' ל~~נין עולים ~כל ~'. ~~~~

 וק~~
 וכו'

 שעולין י~~י~ ובשאר ביו~ט אבל עולין ז~ למנין~וקא
 ~אחרוני~~ כל ~סכימו וכן מצטרפין. וקטן אשה אין ~~ז~פ~ות
 ~~ או'עו"ת

 ג' או~ לעיל ~הבאנו ז~ל ~אר~י ~ברי לפי וכ~~
 וכ~כ יעו~~ש~ ~וקא לשביעי אלא ו~אשה ה~טן עולהשאינו
 אין אנו שם בברכ''י כמ~ש מקילין ~יש ו~גם ~' או~~ברכ~י
 בםוד. טעם שנותן ז"ל ~אר~י ~~י אלאלנו

 לק~ן קראו כבראם ~בדיעב~ ונרא~
 ו~

 הרגישו
 ע~

 ל~מוך דיש שב~רך
 ~ ~מתיריןעל

~~~
 א~' ~~~

 למנין ~וקא וכו' וקטן אש~
 מצטרף שבע~

אבל
 להיו~

 הוא
 מק~

 בן שי~י~ עד יכול אינו
 ~ר"ם שערות~ שתי ויביאי~ג

 מלמ~
 מ~ג. סי' כ~י בתשו'

 עו"~ ב~ג~'~ט~כנ~~'ג
 או' ר~ז ז' או' תו"ש ~~~ו~ מ~א שם.

 דינא לענין אמנם ~התיר שכתב ג' או' מש~ז ו~יין~'
 סי' לעיל ועיין ~רבים~ כדעת ל~חמיר~יש נרא~

 נ~~
 ~' ~עי'

וב~ברינו ב~ג~
 ל~~

 בס"ד
~ 

~~~
 אפי' ~~~

 לק~ות נ~יגי לא ו~אידנא וכו' וקטן ~ש~
 תו"ש ו' או' א''ר שם. מ''א למפטיר. אלאק~ן

 ~קרואין המנין שנשלם ~~~ר משמע ומי~ו ז~ או' ז רש~.
 ו' או' ~מט"י וכ~כ שם. מ"א כן. נו~גין ואין לקרותו~תר

 בשאר ~ין ב~בת בין כלל הק~ן להעל~ת שלא נו~~ין~~רבים

 שלא בחור הוא ו~~יין ג~ול ~~~י~ שתקנו מ~מות וישימי~
 שאיצו אשהנשא

 בשב~ עול~
 מנ~ג ו~ז~יר שחרית

 ז~
 ב~ור יעלה ~לא ותיקנו ש~סכימו שציבור וכתב ר~~~א ~י'~~ב הרשב~~~

 תקנתםבתורה
 וא~ ת~נ~

 עשו
 ~ר~

 ש~ריאת ל~י חל ~~רם
 אינ~ בציבור~תורה

 אלא
 דרבנ~

 קל~ה סי' לעיל ועיין יעו~ש.
 ~ ~"יאו'

~~~
 אשה אפי' ~~.

 וק~~
 קריאתלשמוע חייב~ ~אש~ מכאן ~~שמע ו~ו

 ~תור~
 ש~. מ~א במ~ס. וכ~כ

 ~לא שמפרש מי יש כתב ~~~קיו ה~~אירי ו~רב ו' או~תו~ש
 אלא ~דבריםנאמרו

 בז~~~
 ברכה בלא אמצעיים קוראים ~~יו

 יכול~ואש~
 ~~ברכין שכולן עכשיו אבל בא~~צע לקרות

 א~~ אי~
קורא~

 ו~יא תברך ~יאך שהרי נותן ~דין וכן כלל
 וגם בת~ת שייכות לו ויש ~ואיל ~~ברך ~~ןומיהו פטור~

 אחרי~
 מצווים

 ז' או~ בר~''י עכ~ל.ללמ~ו
~ 

~~~~ ~  

 אמו אס אבל ב~ג~.~
 מישר~

 ~~ל ~אז וכו'
 בת על ~~א ועבד נכרי דק~למעליא ישר~

 ישרא~
 ~ו~ד

 ~ק~ז~ ו~~ח~~ש ~~'אכשר~

~~~~~ 
 שאינו אעפ~י ~~~ול~ בראש ~קרות וא~ור ב~ג~~
 לב~כ~נ שחוץ בחדר וקורא מ~יו אזכרה~~וציא

 ~~וציא~אי
 אזכר~

 כמ''ש א~ור בל''ה בבהכ~נ יושב או מפיו
 אינו ~~כא ~ראש גילוי ~~אי י''ל ועוד ג' ~עי' צ~א סי~לעיל

כהת~
 ~~שום א~ור ~~ק בכובע דאפי' אלא

 כבו~
 צבור

 ל~יות שצריךאלא
 מכו~~

 ב~ני כעומד ~גדול בכובע ~ם
 ~ יו~ד או' ה~~~~י וכ~כהגדולים.

~~~~~ 
 בהג~.

 ואי~
 עם לקרות איסור

 ~אר~
 וכו~

 ג~ולות עליות ב~ארוכיוצא ~שיר~ ו~"~
 א~~

 ~~שרת
 הדברו~

אי~
 ל~ני ~~ור ו~~ול וע~יר נכבד ~וא בשגם ע~ה לקרות

 ת'~

וכ~
 ~~ או~ י~''ל ~~נהג.

~ 

~~~~~ 
 ~בל וכו' לעלות ~~ו~ר וממזר בהג~.

 עבר ואם ית~'יש. ש~א וכו' ~~~זר יבא לא פ~לו לקרו~ אי~
 נרא~ ב~ג~~~ ~כנ~~'~ מדברי ישראליתונשא

 ראוי ~א~ר~א
 שיתבייש ~די ~~מזר יבא לא פסוק לו ולקרא תצא כי ב~'~קראו
וי~רוש

 ממנ~
 חיי~ ~פר הרב מדבר~ אבל

 כ~~ו או' א י ~י~

נרא~
 ~י~ ו~~עש~ לחלק~ ויש ~לא

 ב~~בא ישראלית שנשא בממזר
 ~נ~י~ ~~~לי ~לאבאנשי

 לקרותו שלא ~ותו וענשו ~ ריקים
 לבי~כ~נ ליכנסושלא ל~''~

 יע~
 לכו~ו יוכלו לא

 נסתייע כי ל~ר~~
 ~' א~' יפ~~ל כנודע.~מינים מצ~

 ועיי~
 ~' או' לע'ל

~ 

~~~ ~  

 וממזר ב~ג~.
 מות~

 ואם וכו' ל~לות
 ~ו~

 ~ו כהן
 לעלות ~סורלוי

 לכ~~
 ~נתחלל ~~שום לוי או

 במקום ראשון אותו מעלין אין כ~ן אינו אם ואף לוי אוכ~ן מק~וש~
 ח. או' ברכ'~י ק~~~~ ~י~ ב~דכ~~.

 ועיי~
 ~סי' לעיל

 ~ל"~
 או~

 כ"~
ונ~א~

 ואין ת~ח ~וא ~אם
 ת~~

 לעלות יכול ציבור באותו א~ר
 ~~ריות מ~~ בסוף ז~ל וכמ~ש כ~ן שם שאין במקוםרא~ון

 ממז~



~

 ~ו~
 ~~י~ ו~~י

 ~~~י~ ~~~~~'~
 ~ו~ה~י~ו ~~~~ ו~~~~ו~~

~~ 

~~~~
~~~~~

 ~~~ם~~
~~~~ 

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

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

~~~~~~ 
 ניהגים וכן ~~ה ~~~~~~.

 ביו~~~
 על להוסיף שאסור בחול אבל הקרואים ממנין מפטיר שאין

 יכול וקטן באחרונה קורא המפטיר ג' או ספ~ים ב' שמוציאין וביוס מפ~יר הוא השל~שי הקרואיםמנ~ן
 ב' פרק ומרדכי ~ר~ן נוהגים וכן באדר שמוסיפין פרשיות בד' או המוספיןבפרשת לקרו~

 ~מגילה~
 חולקים שיש אע~פ

 ס"ת מוציאין ובין לא או הקרואים מנין ~ל הוסיפו בין בזה חילוק ואין המפטיר שעולה קודם קדישואומרים

 ודוק ד' סעי' קל''ה סי לעיל ועיין הארץ. עם לכ~ג קודםת~ח
~ 

~~~
 אסור שב לא ואם לעלות מותר בתשו' ושב שהמיר ~~~

 י"ג. סי' צבי חכם וכו' אל~ים אמר ולרשעדכתיב
 ז' או' בהגה"טדב~מ

~ 

~~~
 ~נוהגין ~. ~~~'

 לק~
 ~נהגו מה וכ~' שבעה

 סמך קצת יש עצמו בפניששי למכו~
 מ~זוה~

 לך שלח
 חביב דאחרון בפ~ע מוכ~ים ואחרון ~ק~ט. ~~~'א ~שי"ב.עמוד

 ט' או' א~א הספר.שמס~ים
~ 

~~~
 א~ר קדיש ש~~ל ל~י הקדיש טעם וכו' קדיש ואומר ~~~

 הקריאה ב~~~צע קדיש לומר ואין הפסוקיםקריאת
 קריאתו שאין ל~י המפ~ר ~ריאת אחר קדיש קורין שאיןומה

 חשיבא לא לכך התורה כבוד ~ני אלא החיוב צד עלבתורה
 התלמוד בזמן דאלו התלמוד שנסתם אחר נתקן המנהג זהוכל ש~עי~ ~שקרא מה וקורא דחוזר נמי אמ~ינן ולכך קריאהק~אתו
 מה חוזר היה ולא למפטיר ז' בין ~יש לומר נוהגין היולא

 מפטיר כמ"ד הלכתא דהא המפטיר הוא הז' אלא ה~~שקרא
 שבעה למניןעולה~

 ולכ~
 שלא כ~ון

 נגמ~
 נ~מרה ולא השבעה ענין

 כ~כ והענין. הסדר גמר עד קדיש לומר אין ה~ום סדרק~~את
 ~ י"א או מט~י ז"ל. והרא~ש~ו~

~~~~~~ 
 דכתיב שופטים פ' סוף כגון מחודש ~עות אירע
 הוא דשם הש~ץ סבור והיה תצאכי

 גמ~
 השידרא

 ש~ר וקורא המפטיר כשעולה וה~~ירוהו קדיש וק~א ז'והע~ה

הפרש~
 א' דבקדיש כיון ~רת פעם קדיש לומר לחזור צריך

 הסדר לגמר דמי ולא המנין שנגמר אעפ~י הסדר נגמרלא
~סעי'

 ו~~

 הסדר ד~גמר לטיבו~א ת~תי דאיכא המ~ין נגמר ולא
 כזה בנדון אבל הששי שקרא מה וכופל המפטיר שחוזרוגם
~לא

 נגמ~
 שלפניו קרא שלא מה חדשה קריאה ~ורא וגם הסדר

 ולומר לחזור וצריך~ א' קדיש יס~ק ולא חשובה קר~אההויא
 ~ ש~ מט~י אחר~. פעםקדיש

~~~
 טעות ~מצא ואם וכו' המפטיר עם וקורא וחוזר ~~~

 הש~יעי העולה ~קוראבס''ת
 וכב~

 ג' קרא

פםוקי~
 ס~ת לה~ציא דא~צ הכנ~"ג ~ורה

 אח~
 השביעי אלא

 ולא הפרשהישליס

 יב~

 יעו"ש. בב~כות יפטיר והוא אחריה

וכב~
 ואו' כ"ב א~' קמ~~ג סי~ לעיל ~ה על כתבנו

 כ~~
 קח~ו

 ~~ז או~ לקמן עיין ועודמשם.
~ 

~~
~~~ 

 ~ם וקורא וחוזר
 המפט~~

 המ~טיר קרא ואם וכו'
 פסוק יקרא אח~ונה ב~כה ובירך ל~ד פסוקיםב'

 והגם י''~~ או' מחב''ר ט"ו. שי' זר''א ~ו''ת בר~. בליג'
 ~ראה הלכה לענין ע~'ב ד"י אמת ~אות ~בס' כתב חולקים~יש

 והב"ד יעו"ש~ דברכות חומרא מ~ם דמיקל כמאן~~קטי~ן

הפתה~'~
 ~קל~ סי~ לעיל עיין ועוד יעו~ש. טו~ב או'

 ודוק כ~ג או'
~ 

~~~~~ 
 ש~ין ~ ~ביו"ט ~והגין וכן הגה.

 מפטי~
 מפני וכו'

 מ"א ~וסיף ~מו~רשי"א
 סק"י~

~~~~~ 
 בחול אבל בהגה~

 שאסו~
 להו~~

 ~והגין וכן ~כו'
ב~ה~כ

 ~מ~~
 כיון מ~~י~ שה~~י~י ~א~ וב~'

 ~ טור שלושה. על להוסיף יכולין ואין למניןשעולה

~~~~~ 
 כ~ון וכו~ ג~ או' םפרים ב' שמוציאין וביום בהגה.
 ופ' השבוע פ' לקרות שצריך בשבת שחל טבתר~ח

 או חנוכה ועניןר~ח
 בש~

 ופ' הברכה וזאת פ' לקרות שצריך
 בשני עולין הכל המנין על מוסי~ן או ~נין ~משלי~יןובין באחרונ~ קורא בלבד המפטיר ז~ בכל מוס~ן ופ~בראשית

 ג~ סעי~ תרפ"ד סי' לקמן ועיין הראשונים.ספרים
~ 

~~~ ~  
 אעפ~י וכו~ ה~~וספין בפ' לקרות יכול וקטן בהגה.

~~~~~~~~ 

~~~~'~~~~~ 

~  
~~ 

~ ~ ~  ~  ~ ~  
 יקרא דלא שכתב אלא ג' או' המש~'ז וכ"כ סק''ג. ט''ז ז'~למנין
הוא

 לעצמ~
 יוצאין ואין התורה מן כמו זכור פ' דקריאת י"א דהא

 פרשיות בד' גם להחמיר כתב ח' ~ו' ובא"ר קטןבקריאת
 סי' א~ כלל שושן פרח בתשו' העלה וכן יעו''ש. קטן יעלהשלא
 רע''א. בחידושי והביאו יעו"ש פרשיות בד' יעלה לא דהקטןח'

 וסיים בזה שהאריך מה ב' ~ו~ רפ"ד סי' בברכ"י עייןאמנם
 בפ' וקורא מפטיר שקטן שנוהגים ~לכה לענין נראהוז"ל

 כמנהגם וינהגו ע~יהם ולע~ער בידם למחות איןהמוספין
 בתרא רבנן הסכימו וכן ומהר"ם והמ~דכי מהרא"ש מוכחדהכי

 ר והגו" והכנה"ג תרפ''ה סי' והט"ז והב~ח ומור"םמהרש"ל

כ~
 רבותינו כתב קס"ז סי' בתשו' נ~~י ומה~י~ל ל~ו סי' א'
 הכי ~~רן דד~ת נראה~ וקצת ז' למנין עולין דהכל כיוןהתירו.
 סעי~ רפ''ד ~סי' ב~~ע וכתב מדסתםהוי

 ד~~

 להפטיר יכול קטן
ולא

 חיל~
 לדחות שיש אף

 אמנ~
 גדול שיפטיר '~~י~ זכור בפ'

 מכללא זכור לפ' אפיקו והכנ~~~ג ומ~רש"ל גמ~ם ש~~~רי"לכיון
 מהרא"ש כדמוכח ירד לא זכור בפ' אף קטן עלה אםאבל

וכסברת
 ~~ור~~~

 תרפ'ה סי' לקמן עיין ועוד ~עו'ש. והט~ז ו~ב'ח
 ז'סעי'~

~ 

~~~

 דנ~יגי ~~~~
 בעי~

 תו~ה תלמוד בק~~ק ירוש~ו קדשינו
 שהנהיג וכמו פז. אדני על מיוסד~ נמי זהמנהג

 בנימין ~~הר~~י ~חזיק ואח~יו דארעא ~~אריהמ~רלנ''ח
 באיטליה מנהג הוא וכן הריב~ש. דעת ו~וא ומהריק~'ש~לק''ט וכסבר~

 ש~ ב~כ~י א~י~. גור ~ה~ותכמ~ש
 ~ וע~ש ג~ או'

~~~~~~~ 
 כ~נה~ דנהיגי

 דגדול הריב~ש שכתב המקומות
 א~~ר ב~דיש ~~פס~קין אם מפטיר וקטןקורא

 למנו~ אין שביעיקרי~ת
 מנהגם

 כל אשר שמרן מאח~
 יסמוכועליו עדתנ~

 הריב~ש דברי ונפלאו עבדי דשפיר בב"י כת~
 וגם~בעיניו

 מהריק~
 כ~"ש ודלא הביאו

 ה~
 ליעקב אמת

 ד' או' שם ב~כ~י ~כ~ב. דף ח' או~ בס~ת המפטירבקר~את

ועי"ש~~
~~~~~~~~ 

 היום בחובת שני בס~ר ~ו~א שגדול שנוה~ים
וא~~כ

 בתורה וקו~א וחוזר קטן עול~
 הגדול שקרא היום חובת פ' כל ל~רוא ה~~ןא"צ ומפטי~

 ס'' כ~'י בת~ו' פ~ובי~צא~ל מה~ם ו~יו. א~רוניםפסו~ים חוז~ ר~
למ~לה המ~ הרב~קי



~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~ 

~~~~~ ~~
 ורבי' והרא"ש יש~יה הר''ר בשם ~ב"י ג~ אוא~

 ירוחם~
~ ~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ 

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

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

~~~~~~
~~~~ 

 הגה ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
 אב~

 קד~ש אמר לא אס
 מייפטי~

 שע~
 שעל~ מי ~יפט~ר לא להפטיר שיודע~ם אח~~ם יש ואם יודע אם לשביעי

 כבר
 ~א~'ז~
~ 

ו~~

למגי~
 התו' וכ"כ רפ"ב. ~י' מהר~ק~~ש וכ''כ ע"ב~ כ"ו דף
 או~ שם ברכ~י פשוטיס דברים והם ע~~א. כ'ג דף םוףבמגילה

ה'

~~~~ ~  
 נו~ג'ן ורא~~י וכו' פרשיות בארבעה או~ בהגה~
 שבועות של א' ביום במ~כבה מפט~ר ~טןשא~ן

 מ"א שובה. בשבת להפטיר שאין כתב ומט"מ פסח. ~ל בז'ולא
 או' א''ת דישע~ה~ במרכבה דמפטירין יתרו בשבת~פ~ וה~~ה י''ב~ס"ק
 האותיות לחתוך ש'ודע לחינוך ש~גיע בק~ן זה דכל לי ונראהט~.
 ודלא~טוב

 שמניחי~ כאות~
 מ~א ההפטר~. לימר הרבה קטנ~ם

 ת~פ''ה סס''י הט"ז וכ"כשם.
 ד~~~

 מברכין למי היודע
 ~ יעו"שקאמר

~~~~~ 
 הפרש שיהא כדי וכו~ קודם קדיש ו~מרים בהגה.

בי~
 ומזה ל~~ט~ר. הקורא וב~ן לחובה ~רואים

 ס~ת קריאת אחר קדיש אומ~ים א~ן ס"ת שלשה כשמוציאיןהטעם
 ~אין היום חובת נשלם לא שעדיין מפני~אשון

 קור~~
 אלא בו

 ד' או' עו~תששה~
~ 

~~~~ ~  
 בחול אבל בשבת הי~נו וכו' קודם קדיש ואומרים בהגה~
 ~כגון ממניןשהמפטיר

 בט~ב~
 אחר קד~ש אומרים

 אלו בענינים אחרים מנהגין ויש ~נין שנשלם עד קדיש~דא~א המפטי~
 ~ י"ג ~''ק מ~א מנהג. ~ שום ~שנות אין ולכן בריב"שעיין
~~~~~ 

 מדעת ~פוקי פי~ וכו' קודם קדיש ואומרים בהגה.
 לב' אחד ש''ת בין בזה שמחלק ב''י שמביא ישעיההר~

 ועוד סק~~ד~ ט"ז דוקא~ המפטיר קודם הקדיש פעם בכל~אלא
 מ~ה ואו' מ"ד או~ קמ"ז סי' לעיל בזה מ~שעיין

 קחנ~
 ~ משם

~~~~~~ 
 ספר אחר קדיש ואמר תורה בשמחת הש"ץ טעה
 וכ"כ טעמו~ ו~י"ש נ~א סי~אש אמרי שו~ת שני~ ס~ר אחר פ"ב קדיש צ~לראשון

 א"~
 י~'א~ או' תרס~ט סי'

 למנהג אבל~אחד קדיש רק ~אומרים אשכנז בני למנהג דוקא ~ז~ואונראה~
 ב~

 אחר אחד קדישים ב' שאומרים ס~רד
 לעיל והב~ד בב~י כמ"ש המפטיר קריאת אחר ואח~ שני~~פר
סי'

 קמ~~
 ספר אחר קדיש ואמר הש"ץ טעה אם מ~~ד או~

 שני ספר אחר לו~ר לח~ור א'צ~רא~ון
 כיו~

 אחר לומר שע~דין
 ~ ולכאן לכאן ועולה שלישיספר

~~~~~~~ 
 שנ~ של ~מפתח שנאבד שקלים בשבת

 ואמ~תי ~י את ושאלוובאו היכלו~
 שיבי~

 עכו~ם
 ש~ות והוי דרבנן ~יסור אלא אינו דמ~לקל כיון הפותחות~~וישבר
 לעכו~ם לקרוא וכשהלכו רבנן~ ~זור ~לא מצוה במקום~שבות
 בו אין ההיכל ואותו אחר ב~ת של במפתח אחד ה~לנפתת
 מע"ש שהכי~ו ספר אבל שקלים לפ' שהכינו שני ספר~אלא
 הו~~סד~

 אחר בהיכל היה
 הוצ~~ ולכ~

 ס~ת לגלול הש"ץ
~~אחר

 בעו~
 שהכינוהו ~חר ה~לה~ בזמי~ות עסוקין שהקהל

 ההיכל ונפתח המפ~ות נמצאו למקומו~ח~ירוהו
 ה~~~

 ונסת~קו
א~ה

 מהס"~
 החדש או הישן אם יוציאו

 להו~י~ דע~~ והסכימ~
~ח~

 מו~י ואמר
 י~ודה בית ~' ב~וף מהרי~ע עשו~ ש~~~ ~~

ד~
 ~ י~ד ~י~ ~~א ~"י

~~
 וה~ה וכו~ ~~פ~י~ ~~~~ מי ~~א לא א~ ~. ~~~~~

 בש~~

של
 חזו~

 ידע שלא רק להפ~יר שיודע מי נמצא א~י'
 ~"ד. ~~~ק מ~א ש~. בר~ב"ש כ"מ ~כי. ד~נאכנהוג לק~נ~

ובמקו~
 שנוהג~~

 לא חזון בשבת ולקונן להפטיר עולה שהרב
 שמוצ'אין וב~ום שם~ מ~א כ"כ שבת. ~אותו לש~ישי הרביעלה
 מי שם נמצא ואין ל~~פט~ר ושנ~ה בראשונה ז' וקראו ס"תשני

 של פגמו משום שניה לס~ת לשב~ע~ לקרוא אסור להפט~רשיודע
 י'ד או' א~א דשרי. י~ל הקודמים אותם אבלראשון

~ 

 ~אי~~~~~~
 יכול להפט~ר י~ע ישראל

 לעל~
 לוי או כהן~

 לוי או כהן שהוא ~ אעפ~י הש~~ץ ו'אמרלהפ~יר
 ו' או' י"ט סי' לד~א באמצע. כשעולה שנהגוכמו

~ 

~~
~~~ 

 כבוד תהא שלא כדי ומ~ום וכו' להפטיר ~רוצה זה
 שיהא התק~נו התורה לכבוד שוהה~ביא

 המפטי~
 ~ורא

 מו~ף פ~ לקרות לו הניחו מוסף בו שיש וביום תחלה.בתורה
 ה' או'' עו~ת ע~ו. יוצאיןוהקהל

~ 

 יקרא התו~ה כבוד מפני וכו' להפטיר שרוצה זה ~~~~ן~
 ראוהו שלא הנכנסין משום למיגזר דאיכאויברך

 מי ומפטיר קדיש אמר לא אם אבל בברכה כבר בתורהקורא
 בין מרובה זמן ~~~ן הנכנס~ן משום חיישינן לא לשביעי'שעלה

 ט~ז ב~מוך~ קריאתו על שבי~ךהברכה
 ~ סק'~

גן~
 דא~י~ מ~מע מדסתס וכו' ולקרות לחזור צ~יך ~~~

 להפטיר רוצההשביעי
 צרי~

 שז~ ידע~ לא הנכנ~ים בקדיששהפסיקו דכיון ולקר~ת ל~זור
 ק~א

 בתור~
 וא~א

 בת~רה שיקרא צריך ד~מפטיר ט~ל דף ב~וטה כ~אמרינןלתורה בזיו~
 ט"ו. ס~ק מ'אתחלה~

 ~~~ן~
 אחרת בביהכ"נ קראוהו

 ונזדמ~
 לו

 אות~
 הפרשה

שק~א
 צרי~

 י~ז או~ ר~ז שס. מ"א מ~כ~ ולבר~~ לחזור
~ 

 ~~~ן~
 קדיש יאמר ואל וכו' לשביעי שעלה מ~ יפטיר בהגה.
 כ"כאחריו~

 בד~~
 אחר ~דיש דיאמר נ"ל ומ"מ

 לא וה~~טרה התורה קריאת על קאי ~הקדיש דהאה~פטרה
 מ~א בהגמ~נ. כמ~ש לקריאה ד~ייכא הפסקחשיבא

 ס"~
 וה"~ ח~י או~ ר~ז י"ב או'א~ר ט"~~

 ~' אחר קדיש לומר שכח אם

ונזכ~
 הה~טרה אחר עד קדיש אז יאמ~ לא הפטרה ק~דם

ה~רע"א
~ 

 ~~ון~
מי יפטיר בהגה~

 שע~
 ה~ביעי ואם וכו~~ לש~יעי

 אחר קדיש הש''ץ יאמר א~ בנביא לה~~יר יודעאינו
 בתורה לקרות ש~לה מ~י היודע להפ~יר ויעלההשביעי

 שם~ר~ז ~וד~

~~~~~~~~~~ 
 פסוקים ג' שקראו א~~ ~משלים טעות
 לעיל כ~~"ש ~אחר ס~ת ל~וציא שלאלנוהגין

 הקדיש יא~ר ~ם ל'האו'
 ה~~ש~ ג~~ אח~

 או
 מימר ~שו~ת~ין ה~~ט~~ אח~

 ש~~לה י~ג ס'' ~י~
ג~ר אח~ הקדיש דיאמ~

 הפ~ש~
 י~~ב או~ א~ח יעו~ש~ ב~רכות ה~~~~ים וי~~'ר

~ 
 ~~~ן~

 רב וכו' כבר שעלה מי יפ~יר לא ב~ג~~
להר~~ מ~ת~ א~ ל~רב לק~וא מ~~יר קנה ו~חדשלישי שעל~

 ל~לו~
 למ~טיר

~~~ 
 בש~~ת עיין להפ~יר היודע אחר

אבני
 צ~~

 ~~' ח~"ח
 לה~~י~ היו~~ אח~ י~ דא~ ~~~ כ"~

~~~~~~ 
 ~~~ו~'

א~



ו
 ~~'~ ~~ ~ו~

 ~~~~~ו~~~ו~~
 וה~~~~~ו~~י~

~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ו~~
 ~~יי~ו~י

~~~~
 ~~~~~ו~

 ~י~
~~~ ~~~~

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

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

~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~~

 ~~ו~

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

'~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~ 

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

~~~~~~ 
~~~ 

 ~' ~~~~'ן
~'~ 

 ו~ו ~~~~.

~~~~ 
~~~ ~ 

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

~~~~ ~~~ 
~~~ 

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

~~~~ 
~~ ~~~ 

'~ 
 ו~~~~ ~ו~~~~~

'~~ 
 ~~~~~~~ ~~~י~~ ~~ ~~ו~~

~ו~
 ~~~י

 ו~~~
~~~~ ~ ~~י~ ~~י ~~'

 או~ א~ח י~ו~ש. לעלות רשאיאינו
 ~ י'~

~~~~~~ 

 א~ד
 קנ~

 כיון יעלה לא ז' למנין וקראוהו מפטיר
 להפ~ירשמזומן

 כ~
 אע~ג להלכה לי ~~אה

 שם בא~ח עייןמתירין די~
~ 

~~
 אם ~. ~~~'

 טע~
 הא משמע וכו' ש''ץ

 כ~ון לכתחל~
 ~ומר אין ו~רות לברך ~יכולין ~~ רק שםשאין

הפרש~
 נ"~ ~ע~ נוט~ וכן ~ששי עם

 ט~ו. או' א~~ר כ'ו~ סי~
 ויא~ר יפטיר והשביעי שבעה יקרא~א

 ק~י~
 ~~טר~. אחר

~~~
 וכו' קדיש ואמר ~~~

 לצאת כדי ~מפטיר מלבד שביעי עודיקרא עדיין קדיש א~~~ ל~ א~ א~~
 אינו שהמפטיר ל~אומריםאף

 לד'א ובספרו ט"ו או~ הברכ'י אבל י"ט. או' ר~ז לד~ה.לצאת שנו~~ין כמו שבעה למנין עול~
 ~ריך ~ששי אחר ~דיש ~~~רו אם דאף כתב כ~א או~סי'~ט~
 סי' לעיל והב~ד יעו"ש. ~מפטיר לבד אחרשיקרא

 קל'~
 מ~א או'

 ~יעו~ש

~~~
~~~ 

 ד~סי' והא וכו' המפטיר עם יקרא ~ אלא
 סיימו. שלא דהיינו באפ~ר דהתם צ~ל עולהדאינו קל'~

 ט~ז או~א~ר
~ 

~~~
~~~ 

 ט"ז. סי' סוף זר"א שו"ת שני. בספר ה~יןישלים שני ספר יש ואם וכו' המפ~ר עם יקרא אלא
 לעיל והב~~ד כ'א או' ט' סי' ל~א בספרו ~כ''כ ך' או~מחב"ר

 ~ יעו"ש מ~א או~ קל~זסי'
~~~~~~~ 

 להגאון שראה ~קן מפי שמעתי ספרים ג' שמוציאין
מהרי"ק

 מקפיד שהי~
 שהקור~

 אחד י~יה הח~ן ר~ל
כי

 כ~
 ישן כ~י קובץ מרע~ה. אחד ~רסור ~''י נתנה ~תורה~

 ~ כ~'א או' מחב~'ר ממודינא. ~רדכי מ~ר~ר ה~און לקוטינושן

~~~~~~~ 
 ל~וציא צריך ~נפסל המפטיר בו שקורא שני

 להסתפק. יש דעלמא שבת במ~טיר נפ~ל א~אך אח~
 שכתבנו כ"ה או' ~מ~ג סי' לעיל בדברינו ועיין ט~~~או~ ברכ"י קל~א. סי' ח~א בתשו' והוא ~הרשב''ץ ~~שם בב~ימרן

 להוציא אין אחרונים ולדעת אחר להוציא צריך מרןד~~דעת
 ~ יעו~שאחר

~~~~~
 צ~יך ואין וכו~ המפטיר עם יקרא אלא ~~~

 לומ~
 קדיש

 יו~ד או' המט~י~ וכ'כ לבוש. שנית.פעם
~ 

~~~
~~~~ 

 א~
 יקרא

~~ 
 כל לששה קראו ואם וכו' המפטיר

 יש לא~ה"ק ה~''ת ו~כניסוהפרשה
 להוצי~

 שנית
 שו~ת שאחרי~~ בפ' ולא לשביעי האח~ונה פ~ שניתולקרוא

כת~
 ב' א~' א"ח יעוש"ב. ג' ~~' ~כ~נה

~ 

~~~~~~ 

 קרא שכבר מה הששי עם בשבת ~~ת ~ש~רא
 ~לאלחמי~י

 חי~
 ע~ו והשלים לשביעי וק~א כלל

 ~דיש וא~ר~~דר
~ ~  והתחיל ואשרי 

 ימל~
 כדי וכו~

ל~חזיר
~"~ 

 שמואל נאמן לח~ור. א"צ טעותם ונ~כ~ו למקומו
 ח~ או~ ו' סי~ הד"ט ~יקרי ד'סי~

~ 

~~~~~~~~~ 
 ~פ~ והשלים הש"ץ שט~ה בשבת~ להיות שחל

 ושוב קדיש ואמר בלבד יו~ט שהוא כסבורחמישי ע~
 ~~ראו בטעותםהרגישו~

 ואס ~ יפטיר ו~שני ~שני בס' ~ני~
 עיקר~ עדיף. וא"ת ו~ב בפלוגתא תלוי ~ה קדיש לומריח~ור
 אומרים שאין אשכנ~ לבני דוקא שזהו ונ~אה ט~ז. או' שםהד'ט
 מ~ה ו~ו' ~~~ד או~ ק~"ז ס~' לעיל כמ"ש ספרים לשניקדישים שנ~ שאומרים ספרד ל~י אבל ספרים לשני אחד קדישאלא

 ~~ בענין~ם
 ~ ש~י ספר אחר קדיש י"ל

~~
 וכו~ בשבת שחרית ב~פלת ~פרשה קרא ~. ~~~'

 פסוקים עשרה וקרא וחמישי בשני או בשבתבמנחה אב~
 סי' לעיל כמ~ש חוזר לאו ואם חו~ר א'נו המדולג פסוקבלא

 בס"ד לשם בדברינו ועיין ג~ סעי'ק~~ז
~ 

 לא שאם משמע וכו' אחד פסוק ודילג ~~~~~~
 כבר אם דוקא והיינו לחזור שא''צאחר פסו~ דיל~

מלקרות גמ~
~  

 הפסוק ולקרות לחזור יש לפניו הס''ת עדיין אם
 דה~ה כתב י"ח ס~ק המ~~א אבל ו' או~ עו"תה~וא~

 דעת וכ~ה י"~. או' א~ר וכ"כ בהווה. שדברו אלאאחת תיב~
 ~י' לעילכמ"ש ~אחרוני~

 קל~~
 ונרא~ יעו"ש. ~' או'

 אם דה~ה
 דיל~

 אות
 וכ"כאחת

 ~ר~~
 כ~ון אחת אות ~יפך אם וכן ך' או'

 ה~יב~ ענין דנשתנית~ דכיון וכדומה עת עראו א~ ~
 הויא

 בשם שכתב ע~ב דמ"ח תולדות פ' ראו~ני בילקוט ועייןחסרה. כאל~
 דיתכוונון צ~יך בס~ת קרא כד ש"ץ וז~ל ב' ~~וןהתיקונים
 דאתמר דעשו כגוונא בהלעטה ליה יעיל ולאמלין

 הלעיטנ~ בי~
 ז' או' יפ"ל יעו"ש~ וכו'נא

~ 

~~~~~~ 
 לפניה לברך וצריך וכו~ ו~ורא חו~ר

 מנהג~ ובענין יעו~ש. ח~ או' קל~ז ס~' לעילכמ"ש ולאחרי~
 וכבר הסי' בסוף מ'א עייןהחיובים

 מ~~ כתבנ~
 ה קל סי' לעיל

 ובסי~ ט' או~ קל~ו ו~י~ כ'ב ואו' כ~אאו'
 קמ~'~

 יעו'ש.
ונהגו

 להזכי~
 באמונה. צבור בצ~כי הע~~ים ולב~ך נ~מות

 לעת~ל דוגמא מנוחה יום שהשבת לפי בשה''ל ~ובוהטעם
 הוא ראוי ב~יהנם נידונים אינם שהמתים יוםוהוא

 בשעה צדקה לפסוק ונוהגים עלי~ם~ ~ולהתפלללמנוחה ל~~כיר~
 המתים בעד החיים שנודרים מה למתים יועיל כינשמות~ שמ~כי~

 ר~~ל כמ"ש ~ליהםומתפללים
 כפ~

 החיים אלו ישראל לעמך

 ב~ח כפ~. צ~יכין~ שהמתים מגיד המתים אלו פדיתאש~
 ובדברינו בהגה ר~~ד ס~~~י לק~ן ועיין ר~"ד. סי' ב~~הסי' בז~

 ד בס~ל~ם
~ 

~~
 מפני ~~ ~~~'

 ~שאי~
 ועוד פסוק~ם. ש~י אלא בה

 ~כ''ז תענית במס' דאיתאאחר טע~
 ~~ב~

 אמר
 קרבנות סדר להם ת~~תילאבר~ם הקב"~

 ב~מ~
 ~פ~~ אותם שקורין

מע~ה



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
'~~ 

~''~~ 
~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~

~~~
 ~~ ~ו ו~~ו~י~~ ~~~~~ ~~~י

~~~~~~ ~ 

 ~'~ ~~י~~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~~י~ ~~~~י~י~~

~~~~

 ~~ו~
~~~~~~~~ ~~~ ~~ 

 הקרו~ים מן א~ לכל ג~פ פשוקים כ~א בעינן בשבת ודוקא הגה ~~~~~~.
 ~מ~ר~ם ~סוקים ב~'ו םגי ה~ שקורין ביו~טאבל

 ~א~וא~ה~
 שקראו אחר בציבור רק ה~פ~רה נתקנה ולא

בתור~
 סי' הרמב''ן ~~~ו'

 ק~~~~
 ~ברכות ~ם לקרות א~ור ה~י בלאו א~ל

 שלפני~
 בלא אבל ולאחריה

 ~שרי ברכ~

 על אני ומוחל לפני ~קריבום כאילו עליהם אני~~עלה
 עולות שכולם לכפר קרבן אין שב~ ובמוסף עוונו~םכל
טור.

 ועו~
 כ~בו

 התו~
 ~~~טיר שצריך ~~י אחר טעם

 בכ~
 שבת

 להפטיר צריך י~א א''כ שבת ב~ל קרינן ואי יום ~למענינו
 אח~. מענין ההפטרות כל יהיו וא~כ בשבת והיינו ~~יניהב~סליק

 ~ א' סעי~ ~תכ'ה סי~ לק~ן ועייןב~י.

~~
 והטעם וכו' פרשה של מענינה בנביא מפטירין ~. ~~~'

 גזרו ~פ~'אמפו'
 שמ~

 ותיקנו בתורה ~קרות ~~א
 של ~~~ניינה בנביא~~םלקרות

 פרש~
 פשוקים כ''א בנביאי~ קורין והיו

 היו אילוכמו
 קורי~

 כ''א ~תורה
 ~סוקי~

 לכל ג~
 אח~

 שקורין ~~השבעה
 אנביאים ~~ברכין ~יו וגםבתורה

 שבע~
 היו אילו כמו ברכות

קורין
 בתור~

 וקורין ה~מד שנתבטל כ לאח גם וע~~כ ז' ~~ברכין ~היו
בתור~

 ויהא פ~וקים כ~א בנביאים קורא יהא ש~מפטיר תיקנו מ~~מ
 בתורהקורא

 כבו~ מפני תחל~
 קורא היה לא שאם תורה

בתור~
 כבוד יהא~ קר~אתו על ומברך בנביא א~א

 בתורה קורא בנביא שמפטיר זה ~יהא צריך ע~כ ~וה~ביא וכבו~ תור~
 ואח"כתחלה

 בנבי~
 רואים אנו בתורה לקרוא ש~~ק~ים ~כמה

~ג~ול~
 ~יא

 התור~
 המפטיר יברך ולכן מהנביא

 ג~~
 ברכות ז'

כנג~
 סק''א ט~ז ב~ח~ בתור~. שקראו ז'

~ 

~~~~~~~~ 
 ג' בתורה. ~קראו ז~ כנגד ברכות ~' למפטיר
 ההפטר~לפני

 ~הם ~נים שלפניה ג~ לא~ריה ו~~
 בנביאים בחר אשר ה~פטרה ש~~ני ואחת התורה קריאתעל

 הראשונה לאחריה ו~' בברוך. וחותמת ופותחת וכו'טובים
 דבריו לכל כשמגיעין שמפסיקין ומה ~ברוך וחותמת בברוךפותחת
 ז~ אלא תיקנו לא ש~רי ב~כה סיום שהוא מפני לא וצדקאמת
 ~היו במ~ס כ~איתא אלא ח' להו הוה א~כ ברכה שוף הואואם
 לומרנוהגין

 חותמת והיא רחם שנייה וריצוי. שבח דברי ש~
 ברכה כ~ין בברוך פותחת ואינהבברוך

 הסמוכ~
 וכן לחברת~.

 מגן בא~י וחותם שמחנו ש~יאה~לישית
 דו~

 בפ' כדאיתא
 ~קי''ז פסחיםערבי

 ע"ב~
 דבצלותא

 ~~פטרתא ישועה קרן מצ~~י~
 טור. השבת. מקדש בא"י וחותם התורה על הרביעית דוד.~גן

 אח~ אמן לענות אין וע~'כ וכתב סק~א הט''זוהביאו
 וצ~ק אמת

 בב~כה וכן סק~ב. מ~א וכ~כ יעו~ש. ברכה סוף שאינוכיון
 אין ~הפטרהשקו~ם

 לענו~
 כיון באמת הנאמ~ים אחר אמן

 וכ~כ והצד~. האמת ובנביאי אחר רק אלא ברכה סוףשאינ~
 ~ א~ או' וכ~'כ~החס'ל ג' או' ~~ט~י והב~ד ע"ג סי' ומהריט~'צהלבוש
~~~~~ 

 מן באחד נוהגין ראיתי שלא ימי כל תמהתי הלבוש
 שכותבין כמו םפר כדין ההפטרות לכת~בהמקומות

 ההפטרות בקריאת כלל בצבור יוצאין שאין נ~ל היה כיהמגיל~
 או ס''ת הלכות בכל נכתבין שאין כיון שנ~פסין בחומשיןשקורין
 הוא קדמונים שמנ~ג או~~ר ואני י~~נ. בהגהת וכ'כ ע~'~.מגילה

~יק~
 סי' בב~י ~כתוב

 בש~ ק~~~~~
 שמדלגון מה ת''ה

 בקונ~ריםים כתובים שלנו ש~~טרות לפי היינו לנביאמ~~יא עת~

 ~מ~ו~~~
 ~דף בגיטין ואיתא יעו~ש. וכו' מהר למצוא

 ההפטרה לכתובשאסור ס~~
 ב' סעי' ~פ~ג ~י~ ביו'ד ~"ש משו~

 ~ורתך הפרו לה' לעשות עת משום~לא
 כלו~~~

 ב~ד יכולת שאין
 מלאכת~ ~תגלנה השתא וא''כ שלימים נב~אים להם לקנותהצבור
 ק~'ל ~הא ההפטרות לכתוב אשור בזול ת''ל והשפרים~~פוס
 ואי ול~ח. ומ~ב צ~ו ~י' מ~ע כמ'ש היא מעליתא כתיבהדפוס
 נכתבים ~פרים ~שאר רפ~~יו בש~ג כתב הא בנייר שכתוביןמשום
 צבעוני~ מיניבכל

 ~נייר על ~נכתבים ה~ה וא~כ ~יו בעי ולא
 סי' הרשב~א בת~ו' וכ~מ גלילה. שא~~צ וה''ה שם התו'כמ~ש
 אבל בקונטרסים כ~כתובה לברך אסור בס~ת ~~וקא~פ~ז
 סק~ב הט"ז וכ"כ הסי' ריש מ~א יעו'ש. ~~דינן לא הפטרותעל
 או~עו'ת

 א'.~~
 כתב ג' או' ~א''ר ומיהו ~' או'

 דקצ~~
 ~ו'

 סי' רמ~א בתשו' וכ~~''ש בעינן קלף ~וקא ס''לו~אי
 קל~~
~ 

 ~~דפוס כתיבה ע~יף~ו~אי ו~ו~
 ועו~

 כ~~ו לק~ושה ~שמות נדפסו שלא
 וסייםכתיב~~

 ומ"~~
 להם שאין אותם

 הפטר~
 לא בקלף כתובה

 בהפטרות הנדפסין ~~חומשיןיקראו
 כ~~ו להו דחשיב ~כיון לחו~

 מספר שיקראו ע~יף א~כנכתבין
 נביאי~

 שלם
 כיון הנדפסי~

 לקרות להקל ה~~נהג אמנם יעו~ש~ וציבור ציבור לכלדא~שר
 אמנם ב~ או' סוף המט~י וכמ~ש הנ~פסים בח~משיןההפטרות

 הגויל על או הקלף על ה~פטרות ל~תוב שנוה~ן ~~קומותיש

בג~י~~
 ~ ופשטיה נהרא ונהרא ס~ת כ~ו

~~~~~ 
 ~~ב~פ~ר~

 זו
 הנ~פס~

 ב~ י~ ~כתובה או
 חסרון

הרב~
 הוא אם פה בעל החסרון קורא ~יבות

בעני~
 ~אי ש~כתב ד~רים משום איסור בו שאין

 את~
 רש~י

לאומרם
 בע~

 מ~ט~~ובדברינו סי' לעיל ועיין ד' או' ר~ז ~ה.
לשם

 ~ בש~'~

~~

 הקרי שכתוב וכתיב בקרי כדינא נדפסין שאינן ~~~~'
 שאין ואף שרי בגליון ~מטה הציג והכתיבבפנים

 פ~ת נ''א. סי' סופר כתב לכתחלה~ כןלעשות
~ 

~~
 הקשה מעונשו ניצול~אינו אומ~ אח~ ש~ת באג~ה אז~ל וכו' בנביא מפטירין ~~~

 ע~
 קדיש יא~~ר שבנו

 ~מזה קט"ו סי' בתשו~ הריב"ש וכתב בנביא. י~טיראו
ה~~נהג פ~~

 לומ~
בנביא לה~טי~ וגם חו~ש י~~ב כל בת~א קדיש מת ~של בנו
 עכ~~

 באיזה עוד נתפשט ועתה הריב~ש.
 אב פטירת ז~~ן תור~בהגיע מקו~ו~

 וא~
 בשבת מפטיר ~בן שנה בכל

 בהגה ד' סעי' ו שע ס~' ביו~ד ועיין א' או' ברכ~~הקו~ם.
 ר~~ל זכה שקודם מי השבוע בתוך אנשים לש~י צייט יאר ישואם
 א~ ביום אחדאם

 ואח~
 הוא א' ~ום לו שיש מי~ ב' ביום

 קודם אב א' ביום שניהם ואם הקודם. שבת ביום מפטיר לעלותזוכה
 או אב לשניהם ואםלאםי

 שניהם ואם קו~~~ ת~ח א~ לשניה~
 המו~לגת"ח

 שוים ~ניהם ואם קודם~ בחכמ~
 יע~

 פשרה
 בתרין משתיקה בסלע מלה כי זה בעבור ח~ו ל~תקוטט לאאבל
 מאש~~ ל~יו נ~~ר יותר יהיה השתיקה~י~ז

 י~ב~
 למפטיר ויעלה

~ 

~~
 ואין ~~~

 פוחתי~
 איכא ואי וכו' פסוקים מכ~א

 אלא קרא לאאפי~ תורגמ~
 עשר~

 ~ל דמי שפיר פסוקים
 לפי כשלושה חשוב ~ והאחרון ותרגומו הוא כשנים חשובאחד
 טור. שניתי פעם אותו וקו~א ח~ר המתרגם שתרגמושא~ר

ועיי~
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 ~~~~~~ ~~~~~ו~
~~~~~~~~~~~ 

~~~ 
 ~~~~~~ ~~ ו~~~~

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

~~~~ 
 ~~~~~~~~ו~

 לכתחלה אבל ל~ומרה אחר יכול ~הפטרה לומר יודע שאינו מי למפטיר ~ראו ואם הגה

~~ו~

 ~ כ"ט או~ לקמןועיין

~~~~ 
 בחול ולפ"ז וכו' ה'~ שקורין ביו~טאבל בהגה~

ש~ורי~
 כגון ומפטירין ג'

 וצו~ בט"~
 במנחה גדליה

 בתש~ די במנ~ה ביוה~כ~כן
 שכנה''ג עולים~ ~' כנגד פסוקים

 א' או~ עו~ת א' או~ב~גה"ט
~ 

~~~~ 
 ש~ראו אחר בצבור רק ~הפטרה נתקנה ולא בהגה.
 בפחות לאפו~י צבור תרתי דבעינן ר'ל וכו~בתורה

 להם היה לא אם לאפוקי ר''ל בתורה שקראו ואחרמעשרה.
 ולא אונס להם שאירע אלאס''ת

 קרא~
 ההפטרה קורין אין ה'נ

בב~כה.
 וז~

 בב"י~ מ~ן שהעתיק ~''ל הרמב~ן מתשו' מוכח
 ~~ ב' או'מט~י

~~~~~ 

 בב~כה ההפ~רה ~קורין ב"י כתב פ~~ל בס~ת קראו
 בסי' בהגב"י וכתביעו~ש.

 רפ~~
 ~ה וב~י'

 ב' או~ המט''י ~סכים וכן יעו~ש. עי~ר ב''י מרן דבר~הלכה לעני~

מש'~
 ~כתב ו' סי~ חא~ח י~ודה בית חנוך בתשו~ מוהו א' או'
 ס~ת יש ולא הק~יאה באמצע פסול ה~"ת נמצא~אם

 ההפטרה יקראו לא פסול בס~ת הפ~ גמר עדוקראו אח~
 ליעקב אמת ועיין ה~ או' מחב"ר והביאויעו"ש בברכותי~

 ד~
 ע~א קכ~א

 המשלים או המפטיר שקרא וכל סב~ל הלכה ולע~ין~כתב
 אחר פסולב~~~ת

 שכב~
 המפטיר ו~וא פסוקים ג~ ח~בתו ~רא

 שלא הדבר. נכון מקומות ב~צת ~כנה~ג הוראת שפ~טהכמו
 ברכות ~מפטיריברך

 ההפטר~
 עכ~ל~ ברכה בלא וי~ראנה

 נמצא דאם כתב ד~ או~ י''ט סי' לד~~א ב~י~ החיד~אאבל
 בד'~סול ס"~

 וכיוצ~
 ה~פטרה י~ראו הפ~ והשלי~~ו אחר ס~ת ואין

 הרב כמ~ש ברכותבלי
 לק~

 ~ראו אם אך כהמט~י ודלא ה~מח
 ונמצא כשרות בתזקת עולים~'

 הטעו~
 שהוא ונוהגים בז'

 הפטרה ברכות יברך ~כנ~~גכמ~ש המפטי~
 וכ~

 טעות נמצא אם
 בדב~ינו ועיין עכ"ד. הפט~ה ברכות יברך המפטירבקריאת

 כ~ג ואו' כ~ב או' קמ~ג ~~י~לעיל
 ודו~
~ 

~~~~~~~~ 
 ~הגה.

 אר~
 בתורה קראו ואם בתורה. ~ש~ראו

 א~ר אחריה~ ה~ט~ה אומרים נטלוה~אח~כ
 י"ד~ א~ ל~מן וע~ןב' א~

~~~~~~~~ 
 ו~יינו בברכות גומר מקצתן ו~או בעשרה ה~חילו
 ~ריאת~תחילו

 התור~
 מ~צתן ~צאו בעשרה

 בלא אומר והפ~רה ס~תקריאת גומ~
 התחי~ וא~ ברכ~

 לע~ל ועיין א' או' מש"ז בברכות. ~~~טרה גומר מקצתןו~צאו ההפטר~
 בס~ד לשם ובדב~ינו א' סעי' קמ~.גסי~

~ 

 ~~י~~
 מ~א לק~ותה. ונכון ~רי. ב~כה בלא אבל בהג~~
 שאין אעפ~י ור"לסק~ב.

 לה~
 נכון ס"ת

 בדברינו ועיין מ~ריאה~ יתבטלו שלא כדי ברכות בלאהה~טרה ~רו~
לעילםי'

 קמ"~
 י"ד ואו~ י~א או~

~ 

 עירו~ אי~ ~~~~~
 בביה''כ חומש להביא שי~לין

 ש~ראו אחר ~ר~ל ה~ומש. ששם בבית ומפ~י~ין~~ עשר~ הולכי~

 תחלה בתורה ש~רא מי~ המפטיר ויפטיר לשם הולכיןבתורה

~ביהכ~נ~
 אחר בענין א~א אם בע~פ ההפטרה ל~רות יכו~ין~ וגם

 ~י' ח"ב ראנ"ח דעירובין. ~פ~ו מרדכי ביוה~כ. בכ~גכדאשכחן
 ביוה"כ. ~~ג אלא ע"פ ~ורין דאין כתב פי"א במ"ס ~יהוע~ג.

 בס~ד לשם ובדברינו מ"ט סי' לעיל ועיין ס~"ו.מ"א
~ 

~~~~~~~ 
 הפטרת להפטיר ב~הל חתן כשיש

 חתן ומשוש עד בה' אשיש שוש אח~כולומר השבו~
על

 כל~
 של האחרונות ברכות מברכין ואח~כ אלהיך עליך ישוש

 ד' או' בהגה~ט מ"ב אהרן יד ב~גה~ט. כנ~~ג טרה~הפ
~

 ו~~~
 רפ.~ ~ס~ ל~מן

 בהגה
~ 

~~~
 בשבת ר~ח חל אם ~~ ~~~~~'

 א~
 ~"ח של מז~ר המפ~יר

 שבת שאלמלא ב~מ' מבואר והטעםכלל.
 ~~ כסברא סובר מה~ת בפ~ב ~"ל דהרמב"ם ואע"גבר"ח. נב~~ א~

 הת~ כס' לם הענהגו
 א~ מט"י הש~ע~ כמ~ש א~ סברא שהיא

 ג'
וכ~כהר"זאו'

 ו'~

~ו~~
~~~~~~ .~ 

 צ~~
 בתורה ה~וראים לברכת לכ~ן

 וכ~
 וע"כ

מצו~
 שיברכו העולים על

 ב~~
 רם

 כ~
 ה~הל ~כל

 עליהם בלחש הברכות והאומרים אמן. לענות ו~כל~~ישמ~ו
 י~בד אחד וחו~אנאמר

 א' או' חס~ל הרבה~ טוב~
~ 

~~~
 ~טן ~~ ~~~~~'

 יכ~
 מנהגינו להפטיר.

 מפ~י~ ש~~~
 ~~נ~יא

 בדברי~ וע~ן ט בהגה כנה~ג שבת. בכל ל~פטירנוהג ~י~ ~הוא וכ~ב זה מנהג על תגר ~וראובסדה~י
 ל~~ל

ס~ר~~במא~מ~
 מ~ד~ עדא~

~~~~~~~~ 
 ~~ע נו שא ~י ל~פטיר קראו ואם הגה.

 וכ~
 וכו~ת

 בהגה ז~למור~ס
~ 

 ש~ראו ~ ד~שעה דר"ל נראה

למפט~
 היו זה

 סבור~
 ו~רך בתורה ש~רא ~דע~וא~ר שהוא

 ~ק~ות אחר~לעלות ~ול ל~~ות ידע לא ההפטרה ל~ר~תכשבא
ההפטר~~במ~ומו

 ב~
 שבירך ~ודם

 ברכ~
 שלפ~ א'

 ההפט~ה

ב~
 של ברכתו על השני וסומך שב~ך אחר

 ראש~
 ש~רך

 ומפטירבתורה
 כ~י~

 מט"~ יעו"ש. ג' ~ע~ ~~פ~ה דסי' תוקע

 ~~~~~ך~
 שאי~ מי ב~גה~

 ~דע
 וא~ וכ~

 לפ~ה ואמר טעה
 שלאחריהברכה

 הר~~~~~
 אין ~

 חש~
 לאחריה ~א~~ר

 אם ~ן שלפנ~קה~ת. בברכות כמו ~לפניהברכה
 ממנה ~יבותכמה ר~ ~מ~

 וחז~
 ב~כה ~יבור כד~ אחר והתחיל

 בנביאים בחרא~ר שלפני~
 וכ~

 מאורע מזכיר צד בזה ואין חשש אין
 א~ א~~ כ"כא~ר.

 נראה לע~ד אבל מהגה~~. א"א בשם ג~

 ז~דא~
 ולפיכך אחת דוגמה הם דשם התורה לברכות~ דומה

 ברכה ~~מה אי~ הכא יצא~אבל בזה זה החליףאם
 ברכה ~"ל ההפט~ה ~~חר לברכה~ה~טרה שלפ~

 שלפ~
 ~ל ~הפטרה

~~א
 לפ~

 בה דמז~ר משום הפטרה
 מ~~~

 ~רא ש~בר ה~ו~ה

ו~ענ~
 הנביאי~

 שרוצה
 ל~רו~

 אם וע~כ
~~~~~ 

 ~~כה ואמר

שלאח~
 בא"י ס~ם לא אם לפ~ה הפט~ה

 ה~~
 ו~' הנאמן

חשר יא~~



~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~י'
~~~~ 

~~~~~
~~~~~~ 

 לעשו~אסו~
 ~~~ ~ ~ כן

 ~~י~'~. ~~ו~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~

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

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

~~~ 
 ~נים הגה ~~"~.

 אמ~ה בא"י לומר חוזר הפ~~ה ואחר וכו' ב~ביאים בחראשר
 ~נאמן ~אל בא~י שאמר עד נזכר לא ואם וכו' העולמים כלצור
 אשר ב~כת הפט~ה ~ לפני ג~כ יאמר~כו'

 בח~
 משום העולמים כל צור ב~כת לומר אח"כ חוזר שאיןאלא וכו~ בנביאים

שכבר
 אמ~

 הפט~ה ~ודם אותה
~ 

~~~~~ 
 רפ"ב ~י' דמי ולא ו~ו' לאומרה אחר יכול בהגה.
 שקרא אעפ"י ש~ית בתורה לקרות דצ~יך ה'סעי~

 בעד שקרא מילתא מוכחא בקדיש ~שהפסיקו כיון הכא ~א~י~בר
 רפ"ב סי' ב''י וכתב לכתתלה. כן לעשות אין אבלהמ~טיר.

 בתורה קורא גדול אז מפטיר כ~קטן לכתחלה נוהגין מקומותדיש
 כבודה דזהו~תחלה

 חולק הריב"ש~בל יעו''ש~ בתורה לקרות ראוי קטן שאין שנאמ~
 ע'~

 ג' או~ תו''ש סק~~ג~מ"א לכתחלה~ כן לעשות דאין ~מ~א כתב לכן

~~~~~~ 
 מברך דאחד משמע וכו' לאומ~ה אחר יכול בהגה~
 ליש~ ~ שיש ואם בלחששיק~א צריך מ"מ החזן וקורא העולה מברך דבס"ת והגםהפטרה יא~~~ והב' אחד יב~ך איך כי והפטרההברכות

 טוב ומיהו כן~ נראה מ~מ זה
 ה~~ה ויאמר אותו שמקרין במלה מלה לומר יכול אםיותר
בהכרח ל~פטי~ א"י השביעי ואם עדיף. תו~ה דכ~ד בתו~ה ש~ראמי

 ~אומרי~
 קדיש

 ועול~
 או~ ~~ה~ודמים.~א'א א'

 ג'~

~~~~ ~  

 יעשה לא דלכתחלה והט' לא. לכתחלה אבל בהג~.
 הרב הסכים וכן המ~א. וכמ~~ש פליג שהריב''שמאח~

 ~כ~ב. דף ח' או' ה~~~טיר קריאת במשפט ליעקב~אמת
 מקומות בשאר אבל למונעם אין כן שנהגו~ה~קומות

 ראוי לכתחל~
 ו~ או' ברכ''י ז~~ל. מור"ם וכדברי ~הריב~'ש לדעתלחוש

~ 

~~~~~~~~ 
 דלא למנין שעולה היכא ולוי כהן למפטיר

מפשי~
 פגם. משום נכון אינו ב~דיש

 זה בסי~ ב~י מ~ן מ~ש תכ"ט~~ועיין סי' סוף בתשו~ ה~שב''ץן' מה~~~
 דמרן ו~~ל ~' או' ב~כ"י עלה. דכתב ו~ה אשכנ~ית תשו'משם
 כתב~ב"י

 מה על סומכין כי להתי~
 שש'~~

 ~~ורהו בעת אומר
 וכתב~ יעו~ש. לוי ~ ~הוא פי על או כהן ~הוא אעפ"ילעלות
 כשקוראים דו~א אלא לפגם לחוש דאין ב' ~ו' בד~מ ז~למור~ם
 וכן לח~ש אין סתם מפטיר אותו כשקוראים אבל בשמואותו
 ~ יעו"ש בהגה יו"ד סעי' קל~ה סי~ לעיל וכ~כ יעו"ש.המנהג
~~~

 ממקום יתחיל לא ~~ ~~~'
 שפ~~

 אלא ה~אשון~
 ה~אשון ~שהתחיל מ~ום ול~חיל ולברך לחזור~ צר~

 סי' ~ריש בס"תכמו
 ~~מ~

 לש''ץ ד~~י ולא
 מתחלת שמ~חילה~פלה באמצ~ שנשתת~

 ז~ שטע~ ברכ~
 ד~תם

 כב~
 יצאו

 בהפטרה משא~כ ה~אשון שקרא ברכות מאותם י~חהציבור
 ומה הריב''ש~ בשם ב~י כ~כ ולאחריה~ לפניה לברךשצריך
 ק"מ סי~ בריש מ~ש ~ל דסמך משום ~~רכה בש~עשהשמיט
 ול~ם לברך א"צ דלהרמב"ם סב~ות ב' שם שהביא קה~תגבי
 ל~זור דצריך בהפטרה ה"ה ו~כ ולברך לחזור צ~יךהש"~
 מיהו י~ז. או~ ך' סי~ לד"אב~'~~ החיד~א פסק וכן הראשו~. שהתחיל ממקום ולהת~ל~ולברך

 נרא~
 שהיה למנהגם דוקא שזהו

 וא''כ ~ה~ת כמו מפיו שומעים והציבור לבדו ~וראהמפטיר
 עצמו להוציא שמכוין ברה"ת כמו הויא נמיהברכה

 ו~
 לאחרים

 לדידן אבל ק~ס סי' בב'י~מ~~ש
 שנוהגי~

 שכתב ז~~ל האר~'י כדברי

 שכל ואתח~ן פ'בשה~מ
 ~י~ ~ד~

 בפיו ההפטרה לקרות
 על~מוך ~~

 המפטי~
 לכוין ~צ~יך ~ברכות אל ~ ~ולתי

 א~כ יעו"ש ו' או' קל~ב סי~ לעיל והב"ד ~מן אח~יהםולענות לשומע~
 עצמו להוציא ה~טרה ברכות הויאלפ~ז

 ולהוצי~
 אח~ים

 ב~כת~ כמווהויא ג"~
 השופ~

 יכול~ ולא התחיל דאם ת~פ~ה ב~י'
 על האחר ישליםלהשלים

 ~מ~
 ברכת

 הראשו~
 שם היה אם

 ברכהבשעת
 ונתכוו~

 ~כתב ד~ או' א"א ~יין ובל"ה יעו~ש. לה
 ~ יעו"ש ל~יו האחרון יברך ולא ~~ולא ברכותדספק

~~~~~~ 
 יעמוד מיד ה~פטרה שק~א אח~ נשתתק

 ש''~
 או

 הפטרה~ שלאחר ברכות ויברךאחר
 מהר~~

 בן
 בספרו וכ~פ ח~ או' ברכ~י רע~'א. סי~ בתשו~הרשב''ץ

 ~ י~~ ~ו~ ך'סי~ לד"~
~~~~~~~~ 

 הפטרה ברכת שבירך
 לקרו~

 פ' ~פטרת
 אח~ת הפטרה שצ~ל והזכירוהשבוע

 ט~ או~ ברכ~י כ~~ה. סי' א~ח משה דבר אחרת. פעםלברך א"~
~ 

~~~~~~ 
 הכתב מתוך פסוקים א הכ לק~ות יודע המפ~יר אין

 לבטלההברכות
 והצבו~

 מה~~ש קריאה. ידי יצאו לא
 ~כ~ח. סי' בתשו' ה~שב''ץבן

 ב~כ"~
 שם לד~א יו~ד~ או'

~ 

~~~~~ 
 ההפט~ה לת~גם שנהגו מקומות

 ~ון באיז~
 לת~גם. יכולעצ~ו והמפטי~

 ~רש~"~
 ~~ב וכ~כ ק~. ס~~ ח~ג

 או~ שם לד~א בס' מיהו י~א~~ או' ~ברכ'~י זר~ע. ~י' ~תשו~בנו
 וקורא מברך המ~טיר אלא י~ר~~ ש~מפ~יר ~כון דאין כ~בך~

הפ~וק
 בל~~'~

 בכל וכן ~~תרגם ואחר
 פסו~

 המפטיר חו~ר ו~~וף
 פסוקלקרות

 אח~ו~
 ו~ברך בלה"ק

 ~ ~עו~~

~~~~~~ 

 ~פט~ת מקומות בקצת שנוהגין~
 כל אח~כ ולת~גם בלבד פסוקים ג' לק~ואיוה"כ במנח~ יונ~

הנביא
 בלע~~

 ל~~וא אח~'כ ולדלג
 במיכ~

 ול~גם ~סוקים ג'
 ע"ח. סי' ז~ל מפדווה ה~~ס הזה. למנהג סמך ישאותם

 בהגה~ט כנה~ג ע"ג. סי' ח"ב ז~לבהראנ"ח ו~יי~
~ 

~~~~~ 
 י~רו לא ושנים הג~~

 ההפטר~
 שלא וכ''ש וכו'

 יתרגם ואם הב~כה יתרגם שלא וכן שניסיברכו

או~
 יזכיר לא

 ב~
 ל''ו. סי' הריב~ש שם.

 כנ~
 מ~~א ב~גה~~ט. ג

 ז' או~ א"ר~סק~~~
~ 

~~~~ ~  

 ובכתבי וכו' ה~~טרה יאמ~ו לא ושנים בהגה.
 ~~~להאר~י

 כ~~
 אלא הה~טרות בשמיעת די דאין

 ישמ~ והב~כות הםפר מתוך לקרותצ~יך
 ו~"ל ע"כ. מ~~ורא

 יקראו שלא ~~יי~ידבגמ'
 שאינו שמי מפני ר~ בקו~ שני~

 יוכל לאבקי
 לשמו~~

 שם מ"א בנח~. צ~ל הב~י וגם
~ 

~~~~
 אלא אחד פסוק אחד כל ב~ ~~פטירו שלא מהרי~~ש
 אמל~י והביאו ההפטרה~ כל י~ראאחד

 ההפטרהב~כות במשפ~
 רבותי את וראיתי וכתב י''ד~ א~

 גוערי~
 באותם

 למפטירהמסייעים
 בק~יא~

 קלי דתרי מטעם ההפטרה
 אותו ש~ורין זה ~ם ההפ~רה שאומרים עםהמון ש~והגי~ ומ~ י~ד~ או~ ך~ סי' הלד"א והביאו יעו~ש.משתמעי ל~
 ס"ח סי~ בחת~ס עיין רםבקול למפטי~

 שכת~
 ~ ל~ניח

 כי מנה~
 י~

מע~
 ב~ה

 ש~
 יכול שאינו למי לבייש

 לו~
 הה~~ר~~

 ד' או~ א~ח יעו~ש~ וכו~ שוגגין ~יהיו מוטב וע"כמנוקד שהו~ א~
~עי~ ~



~

 ~~ו~ ~~~~'~
~~~~~~~

~~~ 
 ~~י

~'~~~~~~~~ 

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

~~
 ו~~י~

~'~~ ~~ 

 ~~'~ ~~~~~~י~~

 ~~~~י~ ~~~~יו~
 ~~~י~~~ ~~~~~

 ~י~~~~~~~י~
~~

 ~ה~~~~~.

~~~~
 ~~~~~~ו~

~~~ 
~~~ 

~~~~  בפעם ההפטרה יאמרולא
 סימן ~ריב"ש משתמעי לא קלי דתרי אח~

 ל~ז~
~~ 
~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ו~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~י~~~~

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

~~~
 העוסקי~ ולברך המתים נשמת ~תורה קריאת אחר להזכיר ונהגו תכ~ח סימן וע~ל ה~ה ~~~~~~

 הלקט ~שבולי מנהגו לפי כ~מ צבורבצרכי
 והגהו~

 ~~ק מרדכי
 ונוהגי~ דשבת~

 בזה ואין ~ור~ן יקום לומר
 חתונה כשיש וכן או~ו א"א צ~צ בו שא"א יום ובכל הרחמים אב לומר ~והגין וג"כ ב~בת. תחינהאיסור משו~

 ה~נהג ~אחר זה בכל והולכים הספירה בימי מלבד ~החדש כש~ברכין או~ו ~א~א מקומות ויש מילהאו
~ 

 ~~י~י~ ~' ו~ו ~~~ו~~ ו~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~

~"~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~ו~ ~~~ ~~ ~~~

~~ו~

~~

 יבין הגולל שגם כדי וכו' מפטיר המפטיר אין ~~ ~~~'
 קמ~ז סי' לעיל ועיין ג' או~ עו"ת ב~י.~מפטיר~
 בס"ד לשם ובדברינו ז'סעי~

~ 

~~~
 אחר וכשמברך וכו' הגולל שיגמור עד ~~~

 ויברך שיראה כדי הנביאים ספר לסלק רשאיאינו ההפטר~
 כ~כ שהפטיר. מה~ל

 בשה"~
 וכתב ב"י והביאו הגאונים ב~ם

 והגמ~ר ~ט~מ וכ~כ כ~כ. תניא בס~ גם אבל טעם~ לו מוצאשאין
 מ~א ~ברכ~. אחר עד הס'ת ליטול אסור ג~כ~ בס"ת~א
 כמו יסלקנו שלא רק ~~~ר גולל ~ו דסוגר במ~א ומ~מעסק'ו~

 ~ יו~ד ~ו א~רבס"ת~

~~~
 אנו בה ש~רי שניה. פ' בה~טרת מפטירין ~' ~~~~

 שה~ל בשם ב"י המפטיר~ קורא ובהמפסיקין
~ 

 ~~~ו~
 להזכיר יכול בעצמו ~בן וגם וכו' להזכיר ונהגו בהגה.
 צוה אם נפ"מ מאי צער משום ו~י בשבת אביונשמת

לש~~
 מזכא דברא טוב יותר ואדרבא בעצמו ~מזכיר או להזכיר
 ה'. או' א'ח פ"ת. ס~ב. ~י' חי"ד ~ולם בנין שו~תאבא.

~~~~ ~  
 נוהגין וכו' נשמות קה~ת אחר להזכיר ונהגו הגה.
 ושל בלה~ק לאנשים השכבהלומר

 תרגום~ בלשון נשי~
 הנשים שהשכבת מפני פ~ב בסי' ז~ל הלוי הר~י כתבוהטעם
 בלשון אלא מבינות ואינן הנשים בין אלא נעשית אינהמסתמא
 שם ב~שכבה שמזכירין ומה סק"ז~ מ''א בהגב~י. כנה~גתרגום.
 הטעם עיין פ~ני בן אומרים ואין פלונית בן פלו~י שאומריםהאם
 ~שמב~ך בברכה וה~ה יעו''ש. ע~א פ"ד דף לך לך פ'בזוה'ק
 ~ שם ~זוה"ק כ"מ אמו בשם להזכירו צריך חבירואת

~~~~~ 
 והטעם ~ו' המתיס נשמות בהגה.

 שמזכירי~
 אותם

 משם. קחנו ר~"ב סס~י לעיל כתבנו כב~בשבת
 היה שלא ז'ל ~ור"ם מדבריומשמע

 מנ~ג~
 באמצע ל~זכיר

 בסידור וכ~כ בקריאה. להפסיק שלא כדי לגברא גברא ביןהקריאה
 ק~יאתו אחר ע~ה לכל נוהגין ו~תה יעו"ש. לאברהםחסד

מפסי~
 לומר הש~ץ עליו

 ג' או~ ל יפ שבירך. ומי ~שכב~
~ 

~~~~~ ~  
 מי בשבת. תחנה איסור משום בזה ואין בהגה~
 בזה אין לאחרים או לעולים הש~~ץ שאומרשבי~ך

 שאמרו וע"ד חדשה תפלה מסדר ו~ו הואיל תחנהמשום
 קפ~ח. סי' הטור והביאו וכו' רועינו אבינו מימר מהובירושלמי
 ~ י~ד או' ברכ~י ~"ט. ~י' כ~י ב~ו' מולכו מהר"י החסידהרב
~~~~ 

 אש~י אחר וכ'וצא וההכרזות ההשכבות לומר נוהגין
 דאינו השכנה~גוכתב

 נכו~
 שאומרי~ דהקדיש

 ק~דם
 ואין אשרי על הוא~וסף

 להפס'~
 והא"ר המ~א והב'ד בינתיים.

 נראה ו~יוהאמל~י
 אחר לאומרם לחוש דאין הי"א כמ~ש עי~~

 מאח~אשרי
 וכמה לדוד מזמור אומרים ס"ת בהחזרת שאח~כ

~סוקי~
 אחרים

 ו~ליה~
 ן' מהר~ש משם כן וכתב קדיש אומרים

 ט'ו או' ברכ'י ברורי~~ והדברים ג~כעזרא
~ 

~~~~~~ 

 ולשנות ללמוד ~רשאי אדם
 בי~

 מו~ף.~ לתפלת יוצר תפלת
 ן~ מהר''א וכתב בהלכותיו. גיאת ן' ר''י הגאוןכ~כ

 שבסוף בתשו'טו~ה
 התשב"~

 דיש
 לחו~

 שלא לדבריו
 ונ"טחולק נמצ~

 לדב~
 סי' ~עי~ש מוםף קודם לדרוש דמותר שם וכתב

 ט"ז~ או' ברכ~כ~~

~~~~~~~~~ 
 ~~ם~ ~ה"ת אחר ר"ח ש~ודם שבת ז"ל הרד~א
 הש~~ מכר~אשרי

 ר"ח. ~חול ~ום בא~ה לקהל
 בעלוכ"כ

 תיקו~
 הוא ~כן יששכ~~

 ~מנה~
 ת~רי ר.ח זולת

 ~ן בא~ בו ופירשו חגנו ל~ם בכסא דכתיב משוםמכר~ין שאי~
 שאיןהפירושים

 אות~ מכר~~
 אב ר~ח שלפני ושבת

 מקו ~ש אותו מכרי~ן ~אין מ~ומית יש נ"ז דף ~ש~כרב~י~ון כת~
~~~ 

שמכר~~
 עמו כל ועל על~ו הקב"ה יהפכהו ואומ~ים אוחו
 יחדשהו במ~ום לטובהישראל

 וכ~
 ~ בהגה.ט כנה~ג

~~~~~~~~ 
 אומר ב~בת שחל

 המכ~~
 בשבת

 מעוברת ובשנה שבת ~ם פל~י ר"ח לנו יהאטוב שסימ~ שלפנ~

אומ~
 אדר

 ראש~
 שכנה~ג ר"ה.הלכות ז"ל מהר~ל שני~ אדר

בהגב~או'
 ד~~

~~~
 ~צר א' ח~ים שני לעשות שנהגו מקום הכלבו ~~~~~~~

 מוסףוא'
 הראש~

 ~הללו אשרי ויאמר יקרא
 ויתפלל ~דיש ~אמר השני יעמוד ו~ח~כלמקומו הס~תומח~ר

 מוסף~א"רא~י~ד~~~
~~~~~~~~~ 

 הוא זה וכל המנהג. אחר זה והולכים~בכל בהגה.
מנהג

 אשכ~
 שבס~רד

 א~
 כלום. אומרים

 שזה ולפי ב' או'ב~גב~י שכנה"~
 תל~

 כל כי בו הארכנו לא במנהג~
 יעשהאחד

 ~ כמנה~

~~~
 ~~~~~~י

~~ 

 לה' הבו מזמור בספרדלומר
 ב~

 אלים

כשמח~רי~
 תורה מתן על שנאמר מפני הס~ר

~ם
~ 

 כנ~ד נ~קנו ש~ת של ב~כות
 שבע~

 שנאמרו קו~ת
 מה ולכן טעמי תרתי דאיכא בשבת דדו~א ו~שמעטור. ב~
 ובתענ~ת ובר"ח ובחמי~י בשני ~עם בכל אותו לומרהעולם שנה~

 בשבת דוקא~ אלא נת~ן לא כי בורות מנ~ג הוא וחש"מוב~~ט

~וד~
 ו~וד וע~ש. ב.ח מוסף.

 ע~~
 או~ קל"ד ~~~ לעיל

 ~ כ~~

~~
 דאמ~ ~~' לעצמו ל~רות ~. ~~~~~'

 רב
 ה~~

 בר
 ישלים לעולם אמיא~ר יהוד~

 אד~
 עם פר~~ותיו

 עטרות ואפ~ תרגום ואחד מ~ראשנים הצבו~
 ודיב~

 שכל
 הצבור עםפרש~תיו המשל~~

 מאריכי~
 לו

 ע"א. ח' ב~כות ושנות~~ ימ~
 מ~רא~ שנ~ם הפרשה להש~ם אדם וח~ב ר"ת שמות ואלהטור.

 מש~ז תר~ם~ואחד
 א~

 א'
~ 

~~
 לעצמו לק~ות ח~ב ~~~~~~

 וכ~
 ששמע ~ה נחשוב שלא ~י'

מן
 הש"~

 על~ ונוסף מ~רא פ"א בשביל
 עוד

~~רא ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~רא
 ות~~ו~

 דצ~יך קמש"ל מש~ה
 ל~~ו~

 לעצמו
 שמו~~

 וכך
 ~~ל ה~מב~ם ~וןהוא

 ובל~
 כתב

 ש~
 לכת~לה אלא כן כתב

 וכ"כ קאמ~י די~א אלאואי~ו~ראה
 יעו~ש. ~' או' בה~~~י שכ~ה~~

 מהרי"ו משם ששמע ~'ג סי' מברונא מה~"י וכ"כ א' או'עו~ת

דהשומ~
 ~ה"~מהש~~

 פ~א מקריאת י~ח בזה יוצא ד~נו
 ~ יע~ש שמו"ת מחדש לקרות וצריךמק~א

~~
 פרשה כל שיקרא של~ה כתב וכו~ מקרא ש~ים ~~~

 במגילה וכ"מ רש'ל וכ~כ עליה~ התרגום ואח~כ~פ

ד~
 והתרגום ב~פ פסוק כל דיקרא פסק מ"א סי' הל~ח ~אבל ד~
 בכתבים~ וכ"כ~ וסד~ה~ האר"י בשם י"נ בהגהת וכ~כעליו~
ו~"~

 ס~'
 קמ~~

 שהיו
 בזמ~ כ~ ~~גי~

 והפסוק מ~~מ~. שהיו
 סק~א~ מ~א בתורה. לסיים כדי התרגום אחר גם אומרו~אחרון
 בסיימו תי~ף ז"ל האר~י דמנהג ע"א י~ב דף הכו~' בשערוכ~כ
 הולך היה ו~ דיום שחרית~פלת

 לבהכ''~
 ואם מדרשו לבית או

 מ~רא שנים הפרשה בו וקורא מוציאו היה כשר ס''ת שםהיה
 מתוך המקרא קורא היה והוא תרגוםואחד

 הס~~
 תלמיד לו והיה

 אומר והוא התרגום ספר מתוך התרגום לו קורא שהיהאחד
 ופםוק ~~וק בכל עושה היה וכןאחריו

 ע~
 ולא הפרשה שמשלים

 מקרא כולה הפרשה כל לקרוא מתייהרים שיש כמו עושההיה
 ~א ~ג תרגום יחד כולה קורים ואח"כ פ~ב מקרא ולש~תהפ~א
 פסוקכל

 ופסו~
 ~צמו דוחק והיה שמו~ת קורא היה בפ~ע

 ו'ביום לקרות~
 שום לו אירע אם זולתיביאו אש~ את והכינו הששי ביום ו~יה סוד זה כי אומ~ והי~

 א~~
 הפ~ קורא היה ~א~ מאד גדול

 שחרית סעודת קודם שבת דיום שחרית תפלת סיום אחרשמו~ת
 אותה הקור~ם אותם כמו ולא ל~נו הקדוש רבינו שצוהכמו

 כ'ה ואו' ~~ או' לקמן ועיין עכ"ל. דשבת שחרית תפלתבאמצע
~ 

~~~~~~ 

 סי~ בישעיה ז~ל הקדוש למרן מישר~ם מגיד בס'
 למרן המגיד לו שאמרס''ו

 הקדו~
 וז''ל ז~ל

 הפ' קורא שאתה בעיניךוהטוב
 מקר~ שני~

 תרגום ואחד
 יש והלא ~ליך עול לפרוק הגחלים על כחותהברהיטא
ל~כור

 מאמ~
 תפלתך תעש אל רשב"א

 ק~~
 צריך אבל וכו'

 ב~דוקיה ולהרגיש בנחתה~ר~ה לקרו~
 ולתר~

 ומה ~ם
~ 
 תוכל לא

~תר~
 עכ~ל במפרשים עיין

~ 

~~~
 שמו~ת האדם ~יקרא ש~א סי' בס~ח

 שא~ר מי לש~
 ובלבבך בפיך וכתיב ב~יך ה' תורת תהיה~מען

 שימה ישראל בני א~ ולמדה וכתיב וכו~לעשותו
 בפיה~

 ומ~מ
 והן שנאמר תנאי על יסמוך ואל ושנותיו ימיו יאריךהקב~ה
 תמים וכתיב פלחין. אנחנא לית לצלמך די מלכא לך להוי ידיעלא

 י~ל שמו~ת הפ' שי~רא קודם וע'כ ע"כ. אלהיך ה~ עםתהיה
 שמו~ת השבוע של ה~' ל~ות בא הריני וכו~ קבה~ו יחודלשם
 בדברינו עוד ועיין וכו'~ נועם ויהי עליון. במקום שו~ה חתלתקן
 קרי~ת קודם לכוין שצריך היחוד בענין ו' או' קל"ב סי'לעיל

 קודם ו~ ביום אותו לכוין שצ~ך וה~ה יום שבכלהפ~וקים
 שמו~ת הפ'קריאת

 ~ יעו~
~~~~~~~~ 

 שמו~ת לקרותם ליזהר צ~ך הדברות עשרת
 ~הטעמיסכפי

 ש~
 מ''ש כפי הפסו~ים סדר

 ~יטעה שלא וכדי ז'ל ידות ובב~ ו' סי~ בנימין משאתהרב
 יעיי~

~
 קריאת של ה~עמים רק שם שאין ג~ולה שבמקרא בתרגום

~
 היחיד קריאת תיקון שהוא הפסוקים סדר

 ל~ .אמנ~
 לא תרצח

 בבת מקרא שנים לקרו~ם ליזה~ ~יך תענה לא תגנוב לאת~אף
 שכולם לפי בב''א תרגום אחד ו~~כ ~חת~

 פסו~
 כמ'ש ~ד

 שלם הפסוק כל לקרות צריך~~ אל~ שמו"~ פסקי פסקי אחד ~סוק לקרות ~ין שם מ"בהרב
 תחל~

 מקרא שנים
 ואח~~

 אחד

 עי~ש ~י~א ~י' ~דת~~ו~~
~ 

~~
 אלא 'מקרא ואח~כ ת~גו~ם ואח~כ מקראאחד י~רא
 שכנה~ג מ~א~ או' ל'ח תרגום. וא~ מקראש~ים

 אח~ ב~וף הת~גום שצ~ל קל'א דף הש~לה וכ~כ ב'.או' בהגה'~
 ש~ים

 וכץ שמו~ת דקאמר ה~מ' לשון משמעות דכן באמצע ולאמ~~א
 או'א' המט~י והביאו יעו'ש~ המקובלים ובדברי ב~והרמוכח

~ 

~~
 בק~ הוא אם חומש~ לו ויש ביתו בתוך ~'ת לו שיש ~~

 השנים יקרא פסוק וס~ף וטעמים בנקוד ס'תבקריאת
 לקרות ס~ת מצות עיקר וזה יתירה קדושה בו שיש בס"תמ~רא
 ממה שמו"ת בחומש שיקרא טוב יותר בקי אינו ואםבו.

 בתשו' הרדב~ז ~ע''ם. וסר~ת משובשת קריאה בס~~תשיקרא
 ~חב~ר הכנה''ג. ו~זכירה תקכ~~ט סי~ בפיורדא הנדפםותהחדשות
 שלא בה~ת לברך אין בס''ת וקורא בקי הוא אם ואף ב'או'

 יעו"ש ח' ~עי' קל''ט סי' לעיל וכמ"ש בצבור אלא~תקנה
~ 

~~~~ 
 ובלבד יצא אונס בלא אפי' ~~אחר שמו''ת שמע
 לשמועשיכוין

 מל~
 תכ"ה. סי' שס ה~דב~ז במלה.

 לאדם טוב ~יותר אחר במקום כתבנו כבר ג~~א~~נם או~מחב"ר
 אחרים ע''י לצאת ל~מוך ולא ע~מו הואלהוציא

~ 
~~~~~~ 

 הרדב~ז מאחר~ לשמוע וא~צ פטורים בעיניו וחש
 דיש נראה ד~.ומ~מ או' מחב~~רשם.

 להש~ימ~
 אחר

 חסירה לרקיע עולה שמו"ת של תורתו ת~א שלא כדישיתרפא
 ~ ~היחבשנה

~~~~~~ 
 לאומרם א"א שבכתב דדברים זה ~~חיוב ~~ור
 שיהיה דבר מצינו דלא מאחר לשמוע וא''צע~פ

 אחרים. ע''י ויתחייב ביה שייך דלא משום עצמו ~יפט~~
 ה~~חמיר אמנם דינא ~לפום וזהו ה~~ או' מחב"ר שם.הרדב~ז

 לעשות נכון וכן תע''ב מאחריםלשמוע
~ 

~~~
 לשמוע וא''צ זה ~~חיוב פטור לק~ות יודע שאינו ~~

 ו~ או' מחב~ר שם~ הרדב'זמאח~.
~ 

~~~~~~~~~ 

 מהרח~ו ~בינו כ~כ ב~עמי~. לקרות א''צ
 ~רבן ובס~ ז"ל. האר''י מרבינו שקבלז~ל

 ביא~ י''~ דף פ~השבת
 צ~יך דהתרגום מפו~ש ו~ם עד''ה הטעם

 ז' או' מחב~ר יעו''ש~ בזה קפידא ויש ~וקא ~עמים בלאלקרותו
~ 

 ~~י~~
 בנגינת המקרא בקריאת ליזהר ~יך ~נא קבל

 שמ~נו וכך שבפנים בש~םהטעמים
 מזהיר שהי~

 מעיר ז~ל הכהן משה ~הר~ר הקדוש החסיד הרבמאד
 שיש~ו כל המקרא לקרות ש~~ו'~ת בקריאת שיזהרולתלמידיו פי"~

 ו' או' קל~ב ~י' לעיל וכ"כ ח~. או' מחב~ר לשבח. טעםבנותן
 ~ יעו~ש ז~ל מהרת~ו בשם גם~"ה

 ~~~י~~
 שיאיר קודם הששי אור באשמורת שמו"ת הפ' לקרות
 תרגום לקרות שאין ז"ל האר~י גורי כתבו י כהיום

 שעוש~ מי א~~ואשרי או~ שע~ת ט~ או' מחב~רבלילה.
 כל

 נג~ הזמן על יחוש ~א לו הראוי ובמקום בזמנו~בר
 עבו~תו

 נוצר לכך כיית~
~ 

~~~~~~~~ 
 שלא המקובלים חכמי

 להפסי~
 שמו'ת בקריאת

 במעמד אחת בפעם הכל יקרא רק דברבשום
 וכמוס נכון טעם וישאחד

 בדב~
 או' א'ר ב' או' עו~~ת זה.

 בתוך להפסיק מותר הרבה למים צמא ~וא א~ב'~~יהו
 כ~ג. סי~ ח~ג חיים לב וסוף~ ~לה ~ולברך לשתותהפרשה

~~ן ועו~
 לק~

 קו~ם מאוחר ~סוק יקרא ולא ל'ב. או'
 ה~~וקד~

אל~
 פסוק ודילג טעה אם וא"כ א' או' סוף א~ר כסדר.

 פ~וק ~לקרות לחזור צריך נזכר ואח"כ פסוקים איזהוקרא אח~
 כ~~ר שיהיו כדי ~חריו ש~~א מה ו~םהמ~ולג

כתב ~
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~~~~~~ 
 בי~ א~ן א~ בסדה~י

 עם חומש
 ~~ ~~ יק~~ תרגו~

 על בנוי שהוא עי~ר שהוא וכו~ רש~~י בפי
 ב~אר קורא אם אבל ~ק"ג~ מ"א ה~למוד. והביאו התרגום. יקרא לישוב וכשיגיע מקראשנים יסו~
 ~משום ד' או~ בדרישה כתב והטעם טור. לא. טוב דיותר כתב ב' או' העו''ת א'~מיהו א~ א~ר סק~ד.מ"א לע~

 דהרב~
 דברים

 פרש~ותיו להשלים דכדי ול"נ עכ"ל. אחת בפעס הכללקרות

 הצב~~~
 להם ~אין ה~סוקים כמו מ~רא ג''פ לקרות יש

תרגום
 כיו~

 לישוב כ~יגיע ואח"כ אחר בענין ליה אפשר דלא
 כל של פרשיותיו להשלים כדי שמו"ת לקרות חוזר אפשרא~

 ~~ו"ת.השנה
 ו~יי~

 או' לקמן
 כ~'ב~~

~~ו~~
~~~ 

 אעפ"י ~פרש~י הטור כ~ב ודיבון. עטרות אפי~
 וכיוצא ושמעון ראובן א~י' ולפ"ז תרגום בושאין

 עטרות דנקט ~~פרשים ויש ג~פ. ל~רותו צריךבזה
 ודיבו~

 לפי
 ונק~ ירושלמי תרגום בהן שכת~ב ספריםשיש

 ודיבון ע~רות
 ג"פ לקרותו א"צ ושמעון ראובן ול~ז כ''כ. תרגום ש~~צ~עפ'י
 וכתב ס~~א הט"ז והביאו עכ~ל. כפרש"י~ נהגו.להחמירו~~"מ

וצר~
 ושמעון. ראובן באמת בגמ' נקט לא למה לפר~י לתרץ

 ראובן מיבעיא ד~א בזה רבותא דישונראה
 ושמעו~

 שמות שהס
 אפי~ אלא אלו שמות בט~ם קדושה ודאי בהם וישהשבטים
 אותם שק~~ו ואפשר א~י ערי שמות שהם ודיבון~טרות

 שיש לפי כתב בחיי ורבינו עכ~ד. ג"פ לקרותם צריךאפ"ה העכו"~
 הוא שהתרגום כיון ת~מר ושלא ע''ז של שמות העיירותבאלו
 בו יש כי הזה הכתוב לתרגם לנו אין הכתבפי~

 זכרו~
 וע~כ ע"ז

 להקל ושלא לת~גמו ראוי הזה הפ~וק שאף לומר חכמיםבאו
 ובמחב"ר ~' או~ בברכ~י עיין ועוד ד' או' בהגה~ט שכנה"גבו.

 בזה מ"ש א' א~ק~א
 יעו"ש~

 ~~~~~~~~י~
 דף הש~ה

 קל~
 לקרות בע~י נראה ~"ל ~"א

 ה~ יברכךפ~וקים
 וכ~

 ואח"כ ג"פ ה~ יאר
 ראובן לקרות להחמיר והגים ה לאותםהתרגום

 ושמע~
 ג~פ

 הפסוקיס אלוכי
 ~סוקי ~~~

 וכ~ ושמע~ ראוב~
 ש~ם

 ~נה ברב~ווכדמשמע ה~~
 וכ~

 כמ~ש תרגום להו דאית ואע~ג

בחומש~
 מסיני מקובל נו א התרגום שזה אפשר שלנו

 וכו~
 יעו~ש.

 וא~כ המחה"ש שם וכתב סק~ב. ומח~"ש א~ ~~' ה~ט~יוהב~ר
 בעטרותה~ה

 ודיב~
 של~ה ~~עת

~ 
 כפרש~י ג~פ ~מקרא לקרוח

 התרגום לקרות~ם
 ~שלה~

 הקשה ג' א~ הפת~"ד אמנם יעו"ש.
 ~דכ~ה עו~ד הקורא בפ~ מדשנ~ו ז הנ הפו' דברי~ל

~~כת ~"א~
 כ~

 דוד מעשה ים
 ואמנ~

 מתרגמין ולא נקראים
 ולאו~דת~ן וכ~

 מתר~~~
 תרגום דיש ש"מ

 בברכ~
 ~~~ובל כהנים

 הל"מ עד המשנהלחכמי
 הפ~וקים כשאר שמ~~ת ~~א כ~נים ברכת לקרות~א~צ דבר~ ל~י מ~מע וא"כ יעו"ש~ וכ~

 וכ~
 ה~א

 העולםמנהג
 קור~ שא~

 ~~~רא ~"פ
 ר~

 לפסוק
 שא~

 תרגום בו
 ראובן כמוכלל

 ושמ~~~
 תרגום בו שיש לפ~וק אבל וכדומה

 ~~~רות כה~ם~~רכת כג~
 ו~יב~

 אין
 קור~

 לבד~ שמו~ת כ~א

~~~
 בפרשי הפ' למד א~~ ~~. ~~~~~~'

 וכ~
 לקרות שצריך פי'

 ואחד מקראשנים
 פירו~

 לא לחודיה בפ.רוש אבל
 ~פ~וקים~~י~

 כמו מקרא ג"פ לקרותם צריך פירוש לה~~ שא~
 שאיןפ~וקים

 הר"ם תר~ם~ לה~
 מי~

 כנה~~ ~ פ~ז ~~
 בהגה"~.

~~~
 ~קרא כתב ב~ א~ ז

 מקר~ ב~~
 ו~~ד ר חו ג' ובפעם

 פ~ש"י~ עם הפ~שהכל

 מתו~ להב~שא~
 אלא המקראות

 משא"כ ומ~רש"י מתר~~
 פי' כראוי בפרש''י להבין שיכול מי והיינו עכ"~. לעזבשאר
 בפי' לקרות ראוי ו~י הכי בר שאינו מי אבלהמקרא
 וכיוצא ור~נה צאינה ספר כגין בזמנינו אשכנז בלשון שישהתורה

 המקו' חכ~~י ל~י מיהו סק''ב~ ט~ז הפ~ה. ענין שיבין כדיבו
 נוגה קליפת להכניס כדי הכמוס לסוד תרגום דוקאמשמע
 הטוב ור''ל ב'~ או' עו~ת והבין. השבת ביום הקדושהלמקום

 ~ ליח~ן כידועשבנוגה

~~~
 ויר~ ~~~

 לו יש התרגום כי פרש"י. וגם תרגום יקרא
 מפרש שהוא מע~ה לו יש ופרש''י בסיני ש~יתןמעלה

 ט"ז ~מקרא. ~התרגום שמפרש ממה המקראיו~ר
 סק~ב~

~~~
 תרגום יקרא ~~~

 וג~
 הרא''ש הזהיר כן ~פ~ש~י.

 ביש~ש רש~ל וכ~כבהגהו'
 ~קדושי~

 סי' פ"ב
 ללמוד ~יכול אינו דאםוכתב י''ד~

 שניה~
 תרגוס ולא פרש~י יקרא

 ולכן בתרגום קפי~א יש האמת חכמי מ"ש לפי אבליעו"ש~
 ב~ או' ברכ"י תרג~. יל~וד שניהם ללמוד שהות לו איןאם

 ב~ך הולך אם ו~~יהו ג~ או~שע"ת
 ואי~~

 ורש~י מקרא כ"א לו
 ~~קרא ~פ ויקרא המתירין על ל~מוך ישאז

 וא~
 פרש~י.

 ~ י~'ט או~ לעילועיין
~~~~~~ 

 יקרא
 תרג~

 לא אם דאפי' ונראה פרש~י~ וגם
 יכול הששי בליל ש~ו"ת הפרשה לקרותהותר

 שתיהם ידי יצא שמים וירא י"ח לצאת כדי ו~ בלול פרש~ילקרות
 ג' או~ רו"ח ורש"י~תרגום

~ 

~~~
 וכו' ואילך ראשון ~~יוס~ ~. ~~~

 ש~~תחילי~ כיו~
 הפרשה

ביו~
 במרדכי ו~~שמע טור~ ב~~נחה. שבת

 ב~~נחה הפ~ לקרות שהתחילו משעה דאף דחולין ופ"קדברכות בפ~~
 ~~אחר א~ יצא דלא ובכלבו דתפלה. פי~ג בהגמ"י וכ"הבשבת
 היום אותושקראו

 ~ש~
 ושל''ה א' או~ ד~מ ~עברה.

 אחר י' ביום אותהשיקרא כת~
 חצו~

 םק"ה. מ"א והביאו דוקא
 קריאתה שעיקר שכתבו יש כתב ב~ או' בק''א המחב"ראמנם
 ואין ז~ל האר"י גורי ~~שום בה ומטו ~חצות אחר שש~ יוםהיינו
 ז~ל ~~~רח''ו מכ"י ויטל מהר"ש שסידר הכוו' בס' כי כןהאמת
כתוב

 שרבינ~
 הששי יום ז"ל האר"י

 תכ~

 תפלת אחר ו~~יד
 וקורא ס''ת שיש למקום הולך היה~חרית

 שמו~~~
 החסידים ומנהג יעו~ש. ג' או' לעיל וכ"כ א' ~ו' ~שע~תוהביאו ~כ~ל~ יעו~ש

 מעש~ואנשי
 שחרית תפלת ~יום אחר בבוקר אותה לקרות

 בציצית מעו~ףבעוד~ו
 ותפולי~

 יחזור לא ו~ ביום ר~ח חל ואם
 יקרא ~א צ"ו או' כ~ה ~' לעיל כמ~ש~ תפיליןללבוש

 אות~
~~עו~~

 בלבד בטלית
~ 

~~~
 ח' ~ברכות התו~ כ"כ וכו' המובחר מן מצו~ ~. ~~~'

 פ' ~מכיל~א במדרש מדאמ~נןוהרא~ש ע''~~

 בא~
 רבי שצוה

 ב~יואת
~ 

 בשבת לחם תאכלו
 ע~

 ומשמע הפרשה. כל שתגמרו
 יאח~ו שלא ~א צוה שלאמדברי~ם

 ~~לקרות~
 עד

 אח~
 אכילה

 הקדימו אםאבל
 ו~ראו~

 קודם
 הש~~

 בכלל
 ה~~ובחר מן ~צו~
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 ~ו
~~~ ~~ 

~~~~~"~~ ~~ ~~~~ 
 משלי~ים שא~ תו~ה בשמחת ~דהיינו

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ הצב~~
~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~'~ ~~~~~~ '~~~~ י ~ ~~'~~

~  ~ ~  ~~~~~~~~ ~ ~ ~"~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~מרדכי ההפט~ות לקרות א~צ וכן ~ה ~~"~.

~~"~ 

 לקרות נהגו ומ"מ
 ~~~~~~ו~יי~~~

 של ובשבתההפט~ה
 ח~ונ~

 ~י' מה~~י ~פסקי אשיש שוש ולא שבת של ה~פטרה יקרא
 ~ ק"א~

 ~י~'

~~~~ ~ ~  ~ו~~~~~ו~ 
'~~~~~ 

~~ ~~~ 
 ~~~ה

~~ 
 ~' ~~~ו

 ה~~~ו~~~~~ י~ו~~

~~
~~~~~ 

 ו~~~ו~ ~~~~~~~~~
~~~ 

~'~~~~~~ ~~~ ~'~ 
 ~~י~י' ~~~~'

~~~ 
 ~לכתחלה ז~'ל האר"י בשם ג' או' לעיל ב~י.וכ''כ הוא.~מי

 הי~
 ממה חוץ שמו"ת שיקרא צריך אלא

 יעו~ש מש"ץ ~שו~
 אונס לו אירע אם זולת ו~ ~ביום לק~ותה עצ~~ודוחק ~

~~~ מא~ ג~ו~
 ~~ב פ'א דף ובקשל"ה התורה~ קריאת בשעת ~~~

 א~תה ~ורא הי~שאז
 אח~

 ~יפה לא כן ~העושיםכתב סעודת קו~ם שחרית תפלת סיום
 עושי~

 הראוי ~~ן כי
 והוא הש"ץ מן לשמוע ~ ~ יעו~ששחרית

 יש~~
 הצבור עם שי~לים ר~~ל ומ"ש

~ו~
~~~ ~~ 

 ואילך משם אבל המנחה.
 כיו~

 המנחה מן י~י ~ה ~צבור עם היא זו שה~~רה זמן כלכלומר אחרת שמתחילין

 ~מנ~עב~
 זאת סברה לפי ומשמע טור~ זא~. של

בשב~
 ואילך

 ע~
 ח~"ל ב~~ור וכ"כ הבא~~ שבת של מנחה

 ב~י~י ע"א ~קי~ו טובייאנהלמהר"א אחר גם וב~יעבד אכילה קו~ם המובחר ~~ן ~~צוה חלוקות ג'~יש
 קס~~

 ומצוה בצבור
 ד~ת ~כן מהני לא מנחה אחר א~ל מנחה קו~ם מהניאכ~לה מ~

המובח~
 שיהיה

 בי~
 שי~א מה כל בו וי~ינו חומש אחר כל

 ב' ולסברה א' כ~ברה כן שסתםהש"ע
 יו~ ע~

 ד~
 ~יעב~

 וא~ן הש"ץמפיו
 לעס~

 ב~~'ת א~י'
 באות~

 קרא שלא ומי שעה
 ~~הני לא ואילך ד~ ומיוםמשלים

 כ~י~
 ו~לא ~קטינן ~וה~י ע~~. זו ~ בשעה לקרות רשאי אי~ושמו~ת .ג~ סברה וכן הב~לה.

 ~ין עלקאי
 ~יעב~

 ונראה
 ברו~

 ~~~מ. בב"יכמ"ש ~א מועיל אינו ג~ לסברה ~גם
 יפ'~~

 סי' לעיל בזה מ~~ש עוד ועיין ~' או~
 או'~מ"ו לכ~ע~ מהני לא ~ראשית פ' שהתחילו ש''ת יום אבל ש"עיום

 יעו"ש ט~~
~ 

ומ'~
 יום ~להוסיף בא לא וכו' בש''ת דהיי~ו ~הגה ז"ל מור~ם

~~~
 ~וזרים שהם ~~פני וכו' א"צ תינוקות מלמ~י ו. ~~~~

~ משלימין שאז והוא~ הטעם להו~יענו בא אלא ש~ע מלבדש~ת
 צ~יכים תרגום ~'הא התינוקות עם פ~מיםהרבה

 ואנה''נ עם~הצבור יקרא ור~להצבו~
 ש~~ דביו~

 ~ל"ח. וכ"כל~רות~ אלא מהני לא
 עו~

 ס~~ט ומחה~ש הלב"ש וכ~כ ג' או'
 עוד שיקרא די ומ~מ המ~א בדב~ילהגיה ~עי"ש~~ ד' א~~ מט~י ברא~ית. פ' קר~אתקו~ם

 פ~~
 תרגום

 י~ו"ש~
 תוספת להכנת האדם יזכה ~מו"ת בה"י ב~' וראיתי ~מ"ח. ~י~ כמ"ש שעברשבת ק~א~ ע"י כי המקו~ בשם מ"ש ט~ ~ ~או' מט~י עייןמיהו בתר מקרי רביעי דע~ ב~בת~ רביעי עד וי'א ~~~~~~

 נשמ~
 אדם ונקרא יתירה

ביו'~~
 יכול ~אבל שם דאיתא אתא ת~ םי'

 לח~
 כמבואר אנוש איש הכינויים ~~כל ומפואר משובח ~םשהוא בשבת הפר~ה

 י~~ים ז~ י~ו כשלא ~וקא ~היינו שם וכתב ~~~תוך
 קוד~

 זה כיבזוהר יום
~ 

 וימשיך שמו~ת האדם ויקרא וסימניך הא~ם
 להפסיק שלא יזהרו וע"כ וכו' ~~למעלה ט~רה רותעליו להמחין ~צריך קמא י~א ל~עת אז ג' יום קו~ם יכלו אם ~בלג'

 בע~
ע~

קריאת המצוה דעיקר ד~ון מוכ~חים דבריו אין מיהו ~כ"ל ~' יום
 הפרש~

 בשום
 שי~

 ~ב~ שמ~תי ואני בד"ת~ ואפי'
לקרו~

 בשבת
 א~

 ג' יום ~ד לק~ות יכול דבדי~בד
 שפ~

 והמפשיק אח~ מלאך נב~א שמו~ת הפ' קריאת~גולת
 ח~ו ה~וא במלאךמערב ו~.וכתב או' א"א והביאו ועי"ש. ה~ או' תו~ש היום. חובתמקרי בינתיי~

 דתל~יד~ ב~ומייהו מרגלא וכן הקליפ~
ואפש~

 ר~בי אחר ימתין ככולו היום דמקצת בשבת שלו ז' חל אם
 ~ינוקות מ~~י גם לפ'ז וא~כ ע"כ.

 דלומדי~ אע~
 כמה

 לקרות צריך התינו~ות עםפעמים דמחוייב ~הטעם מאחר אכילה קודם וישלים מבהכ"נ~ציאת
 חו~

 שיהיו כ~י ש~"ת מזה
 וכל ~ו~ פרשיותיולהשלים

 שי~
 כל שילמדו כ~י וגם בינתיים הפ~ק בלתי תיכף ~ עכ"ד וכו' לתקן

 ופ~ו~ פ~ו~
~~~

 ד~ה ~לצאת כ~י שמו"תבפ~ע ש~ו''ת אז לקרות שיש פי' עצ~ת. שמיני עד וי~א ~~~
 סק"ז. מ~א ב"י לחוד~ המקרא שקורין כאותםודלא ~

 שגמ~ ~~~~~~
 דטוב כתב~באבודרהם פ~~ אח~ון פ~וק יקרא שמו~ת ה~' כל ~

 להשלי~
 במ~א כ~כ במקרא~ לה~לים כ~י לבדמ~רא תשו~. ימי בעשרת ש~~ת

 משם ע'א ~קל~א השל"ה וכ~כ ז'ל האר"יבשם להשלימה יש דיעבד ג' ~ביום השלים לא אם והיינו ג~ או'ד~מ ס~~~

 ~~חבר לחזור בתרגום ולא בלע~ז לא במקרא תמיד~משלים מיקרי תורה בשמחת ולדידן בא~י עצרת שמיני עד השנהכל ~~~ מהר~~"~
השמאל ז~ או' א"א זמנו. ~בר וא'לך ו~~כאן הצבור ~ם משליםשפיר

 בימי~
 בנביאים בתור~'בין בין היינו תמיד ולשון ~'כ.

יעו~~ש
~ 

 ~~ל חכמה ~~ך הרב וכ'כ ג'כ. ההפ~רה ~תרגם שם שכתב

~~~~~~ 
 ~"ל הא~~י של ~~נהגו היה דכך ע''ב ~י"ט לשבת כו'נתיב ~"ל האר"י שמו"ת~ הברכה וזאת ~' יקרא הו"ר
 יו"ט ב' שעושים בחו'~לוגם

 ביו~ ~יקראנ~
 חיזר היה א~רון פ~וק של התרגום ששמע ~אחר הו"ר

 ש~~ע ביום ק~אה אםומ~מ ה~סו~ וקור~
~ 

ההוא בתשו' 'זכותו מהר~ם הפסיד
 ~~' במו~ב חיד"א והרב יע~~ש~ מק~

 קל"א או~ ~~
 או' שע~ת ~' או' ברכ"יכ"י~ כ~

 ח'~ועיי~
 ו' או' קל~ב ~י' לעיל ועיין ז~ או~ פת~''ד ב"פ~דיקראנו ו' או' קל~ב סי~ לעיל

~~
 וכל בסופו~ ואח"כ

 עו~
 גמ~ו שלא

 הצבו~
 וזאת

 הברכ~
 גם~"ה

 ד' או'~ ~ה~ו"ח וכ''כ כ'ו. או' לעיל כמ'ש זמנהמיקרי ~
~ 

~~~
 דהא יו"ט. פ~שת לק~ות א~צ ~. ~~~~

 כב~
 כל ק~א

 ה~ו~
~~

 לקרוא יכול ~~ ~~~'
 הפרש~

 ~ ~ק''י מ~א ~~ה. בשבתו. שבתמידי ה~רשה ~מע ואם וכו'
 יצא פ"א ו~רא מש~~ץאח~

 אב~
 ל~ח~ה ל~~וך אין

~~
 של פ~שת וה"ה יו~ט.פ~ת ~~~

 חו~
 א~צ

 ה~מיעה~ל להשלי~
 כמ''~

כנה''ג עיין מיהו סק~ח. מ"א ל"ח. ~"ט~ סי'

 ב~גב"~
 מקום בכל ~~~ן וכללא

 שקור~~
~'~~

 דגם ~י~א ב~ או~ לעיל
 ב~יעב~
 ק~או שכברמה ה~"ץ בשמיעת יוצא אינו ~

 ה~~~'ו~ ב~ד~
 א~צ

 לחזו~
 ~ק~ות.

האח~ו~ים וכ~~



~ ~

~ ~ ~  

 ~י'
ו~ו~~ו~ ~ ~
ו~~~' ו~~~~~

~~~' ~~~~ 
 ~~~~'~~~~~ו~

~

 ~~~ו'
~'~ 

 ~~~י

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

~"~~ 
~~~~

~~~
~~~~ 

~~~~ 
 ~ו~~

 ~~ ו~ו ~~~~~
~~~~'~~ 

~~~~
~ ~ ~ ~  

~~~~ 
 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~

'~ 
~~~~ ~~ 

 ~~~~ ~י~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ י~~ ~~~ ~~~~''~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ו~~~~~

~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ואם הגה ~~~~~

יו~~~
 ~~ י~ו~~ ~~~~י

 ~~~'~ ~~~ ~~~ ~ ~~י
 ו~ו~~
התפלל ~

ו~~~'~
 ו~'י

~~~~ 
'~ 

 ~~~ ~~~~י~ ~~~~~~
~~

 יו"ד או' תו"ש ד' או' עו''ת ~ל~האחרונים ~~~י~
~ 

~ו~
~~~ 

 נהגו ומ''מ הה~טרות~ לקרות א~צ וכן בהג~.
 שיש בשבת נוהג ואני וכו' ~~~טרותלקרות

 או ר''ח של~ני שבת או ר''ח של שבת ה~טרת כגוןמחודשת ה~טר~
של

 חנוכ~
 השבוע ~~טרת הפרשה עם לחזור ~רשיות~ ד~ ושל

יביום
 שב~

 בהגב'~י. כנה~ג המ~טיר. עם ~~~חודשת לקרוא
 כ~בוהטעם

 המחודשות ~ללו ש~~טרות ד' או' הגב'~י בשכנ~'~
 ~יום ~~חובת שקוראין ~~רשיות בשביל בציבור דוקאנת~נו

ו~~פטירין
 ~~עני~

 ~~רשיות מן יש חיוב מה ו~ ביום אבל ~ללו ~רשת
 שמו"ת השבוע ~רשת אלא קורא של חיוב ואין ~ללוו~~טרות

 ה~רשה חיוב לענין ודכוותיי~ו ~ללו ~רשיות ד' עניןומ~
ש~~ו"ת

 ומ~
 כדי הללו ~ ~~רשיות ו' ביום קוראין אנו שאין גם

 ג~כשנ~רא
 ה~~טרו~

 ~שבוע ד~~~רת ד~~נא ואיעקרא של~ם.
 עם ~~~~רה לחזור חיובאין

 ~~ר~~
 עם הה~טרה לחזור שנ~גואלא המרדכי כמ~~ש

 שנ~גו במה לנו ו~י ה~רש~
 י"א או' תו~ש יעו~~ש. המנ~ג של ~וד נו~יף ולא ~שבועה~טרת
 של ~עמו~~ ידע דלא י~~ב ס~~ק המ~א דמ~~ש ~תו~ש שם~וכתב
 דבריו ר~ה שלא משוםכנה'~ג

 וכ"~ בשכנ~~~ג~
 מו~ב ב~~ החי~~~א

 יו~ד או~ ~י~~ל וכ~~כ ~ל~~ב. או' ד'סי'
 בש~

 וכן יעו''ש. ~ו~ כמה
 הצבי בארץ ג"כ נ~יגי דהכי וכתב ח' או' ה~תה~דהסכים
 יעו"ש.תובב"א

 וכ~'~
 י'א~ או' לך לך פ' א'ח בן בס'

 דברעמא וכ~
~ 

~~~
~~~~~~ 

 הי~"ל שם כתב דנחמתא וז' דפורענותא תלתא
 חוץ השבוע ה~טרת שמו'ת אחר ו' ביוםדיקרא

 הוכיח שם ~~ת~~ד אבל חזון ה~טרת דיקרא הדברים אלאמ~'
 דנחמתא וז' ד~ורענותא בג' בע~ש שמו"ת הקורא ~יחידלומר
 דתיובתאותרי

 אי~
 ול~רות לשנות לו

 ה~~טר~
 האיטלייא מס'

 המנהג שכן וכתב בס~ת למחר המ~טיר שקורא הה~טרהאלא
 בשם קס''ו סי' ח~ב חיים לב הרב ~סכים שכן וגם~שוט

 ~ יעו'~ש ~ו~כמה

~~~~ ~  
 וא' ~~קרא ~עם ה~~~ר~. לקרות נהגו ומ"מ
~רגום

 ואח"~
 א' יום של משיר מכתובים מז~~ור

 א' ~~שנה ואח"כ אחר לעז או תר~ום וא'מקרא
 של''~

 בשם
 דנ~גו כתב ח' או' המט~~י אמנם י''א. ס~~ק ~~~אמ~~מ"ק.
 ודלא לבד מקרא ~~א שבוע כל של הפ~רהלקרות

 כמ"~
 המ"א

 נ~גו דלא תרגום וא~~"א
 ~ה~טרות נד~סו ולכך בתרגו~~

 נ~גו עוד לבד. מקראבחו~~שין
 לומ~

 מז~~ור ה~~טרות אחר
 ואח~~כ ~~ש ~אות מלך ~' בששי כגון יוםשל

 משנ~
 ממס' א'

 וכ'כ עכ''ל.שבת
 ~ח'ד~~

 יאמר~ אח''כ קל''ג או' ד' סי' במו''ב
 גאות מלך~'

 לב~
 ומשנת

 א"ר ויא~~ר ~~דליקין במ~
 ישלים לעולם ~מי א''ר יהודאדרב ברי~ הונ~

~~ 
 הצבור עם ~~~יותיו

 שקרא ונמצא ~~זו~ר קטן מאמר וילמוד וכו'שמו~ת
 מקר~

 תנ~~ך
 המחודש ליש~אל בחק נסדר הן ועתה זו~ר. ~~~'משנה

 עכ"ל. גדול ענין ו~וא הששי ליום וזו~ר ~~רות מ~~רוגמ' ~~שנ~
 יאמ~ בע~ש הוא א~ דאף כ~ב י''א או~ו~י~"ל

 שיר מזמור
 השבתליו~~

 וילו~
 גאות ~~לך ~' מזמור אליו

 לב~
 וע~כ יעו~~ש.

 מ~מור ואח~כ השבוע של ה~טרה יא~~ר שמו"ת קריאתאחר
 גאות מלך וה' השבתליום שי~

 לב~
 ליום ~מסודר לישראל חק וסדר

 דרב בריה הונא א~ר ואח"כ הלכות זוהר גמ~ משנהו'
 ע~~יא בן חנניא רבי וכו~ ~רשיותיו אדם ישלים לעולם אמיא~ר יהוד~

אומר
 רצ~

 תנ"ך קרא ונ~א וכו' י~ראל את לזכות ה~ב'ה

~~שנ~
 ו~טבילה ~צ~רנים ~~יצת ובענין קבל~. גמ

 ~ משם קחנו ר"ם ~~~ לעילכתבנו כב~ וכוונת~

~~~~~ 
 י~ב ס''ק המ~א אשיש. שוש ולא ב~ג~.

 דיחזו~ כת~
 וזהו א"צ שוב אחרזו זו תחי~ת הרבה יש אם אךאות~

 מ~טירין מה כדי~לידע ~הפטרה ~חזרת שכתבנו ~טעםלפי
 בשבת ~ם הכנה'ג בשם ל~~ו או' לעיל ~כת~נו הטעם לפיאבל למח~

חתונ~
 השבוע ~פטרת רק השמו~ת אחר ו~~ ביום לקרות אין

 טו או' רפ~'ד סי~ לעיל ועיין ודו''ק.וי~''ש
 לומר בס~רד ונוהגין וכו~ מוסף ת~לת זמן ~.~~~~~' ~

 ובחשכנז~ית למש~
 נו~גי~

 ע מ~ושדת שבת תכנת ~ומר
 של ביתא~~א

 ת~ר"~
 ~א~ב~ם ל~ם אשר~ה דכתיב הגאלה ~ם על

ויש
 ב~
 שבת ועולת השבת וביום כנגד מסיני אז~ ~ד תיבות כ~א ~
 דצריך ע'ד ג ע דף ~כוו~ בשער וכ~כ טור. תיבות. כ~א בהשיש
 וכו' שבת תכנת סדר ש~וא אשכנז כמנ~גלומר

 מוסי~ין ובאחרונ~
 יהרמ~י כראוי. ~עליה צווי נצטוי מסיני והם ~~נצ~"ך אותיותה'
 עילאה במוחא אתוון כ~ב הא~ת סוד ו~ם וכו' שתעלינואו"א
 רשימו ר~ים תי~ו וז~ל נשא באדרת מ~~ש ב~וד למעלהממטה
 עתה נוהגין וכן עכ'ל. במ~ומו אצלנו כמבואר דכוותא דליתלעת~~י
 ~'ל האר"י הזהיר דכן משום תכנת לומר בס~רדגם

 ונת~
 טעם

 צ''ל כתב פ"ך י"ח שע~ ~ע~ח ~~ס' ~~גםבסוד.
 תק~~

 בק'
 מהרש"ו שסידר הכוו~ בשער ~~'ש אלא לנו איןאנחנו

~~ 
 ~~שם

 וכן כנ~ז בכף תכנת כתוב ושם ז~ל מ~רח"ואביו
 ע~

 דבר
~ 

~~~~~ 
 רצית לבות. ותוכן כמו סדור לשון תכנת בשה~ל

 הקרבנות בכל י''מקרבנותיה
 כתי~

 ושעיר
 שלובקרבן לכ~~

 שב~
 ~רצ~ת ~ו~~ר ~רו לכך שעיר כתיב לא

 לא ק~בנותיה רצית וי''מ כ~רה. צריכין ואינם הקרב~ותשהם קרבנותי~
 עליו עבר א"כ ~אלא ~רבןרצית

 שב~
 דכתיב

 ומיו~
 הח'

 קרבנותיה צוית ~בת קרבן~ מ~ורש ~ששם ישראל בני את צוע~ש י~~ נ~כי~~ סדורי עם ~'רו~יה צוית שבת. בלא ז' ואיןירצה והלא~
 המע~כת שש ה~נים. לחם של ~~ערכות עם בההמפורשים
 ~~ענ~יה יוסך. אשר ~סך ~שות לשון נסכיה ס~רין. שיתתרגום

 ~בזכות לגני דבאתי ד~סי~תא האגדה ע"ש ינחלו כבוד לעולם~
 בזכות שבת בזכות הקב~ה ל~ני ~~תענגים ישראל דב~יםג'

 בזכותמעשר
 שב~

 חיים טועמיה ה~ על תתענג אז דכתיב
המכבדים זכ~

 לטעום סומכים ויש ומט~מים מאכל במיני אות~
 ולא ~תתו ולא בשחרית דאומרים והא ב"י עכ"ל. מע"שתבשילו
 על ד~אי ~~שום זכר לשוןהנחלתו

~~~ 
 השביעי וביום םסיים

 ת~נת על ד~אי במוסף אבל זכר לשון הואויום
 וש~~ שב~

לשו~
 או~ א~ר ~י~ושיה. קרבנותיה או~~רים נקבה

~~
 השח~. תפלת אחר מיד ~~~

 שזמנ~
 ~תחיל

 בבק~
 ש~וא

 ~~יד שזמנו מוסף קרבןכנגד
 בבק~

 שז~נו וכיון
 בב~~

~ו~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~~ו ~~~

~~~~~~
 ~~ו~~~~~

 אותה~תפלל
 קוד~

 ~פלת פ~ ור~~ הרשב~א בשם ~א~מ י~א שח~ית תפ~ת
 ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ השח~~~~

'~~~~ 

~~~~~~
~~~~ 

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

~~~ 
 כמו התפלה הש~צ ח~ר ואח~כ ~גה

בשאר

 הואטוב
 להקדימ~

 טור שחרי~~ תפלת א~ר מיד~
~ 

~~~~~ 

 דשבתא בצפרא מידי למיטעם ורו~ה ~ לביה דחליש
 במנין בביתו שיתפלל ויפה טוב הלב לסעוד כדי~

 שחריתע~רה

 ומוס~

 ואח~כ סעודתו ויאכל ~קדש ~ה אחר ~ה
 ~פיד~ ואין ההפטרה וקריאת ~ס'ת לשמוע לבהכ"נילך

 ב~ה
 ח~א לב חקקי בש' הגאון כמ"ש ח~''ת ~דם ~וסףש~ל

 יעו''ש ה~~י'
 דכ~

 אהדדי ומו~ף שחרית תפלת למסמך ד~צי
 שיש מכאן שמתבאר כמו דמי שפיר ~ה אחר ~הלאומרם
 אמנם א' או' יפ~ל שחריח. אחר ~ מיד מוסףלהתפלל

 טעם שנתן ע"ב ~ד ודף וע~ד ע''ג ~"ג דף הכוו'בשער עיי~
 חזרת אחר להיות שצ~יך לקס~תב~וד

 ת~ל~
 וקודם שחרית

לח~
 ה~רח אין אם וא"כ יע~"ש דמוסף

 גדו~
 לא~~ אין

 קס''ת
 ~ מוסף תפלתאחר

~~~
 למול לו ו~ראו בצבור לפניו מוסף תפלת שהיה ~~

 לגבי מהצבור לדחותה אין לו להמתיןצבור ו~~
 מי~

 אם
 בס' מהרי~ע מ~מנה. לידחות למילה חשש יש אם ב~ופןלא
 ~רכ~י ג~ או~ בהגה"ט מ"ב י"א ~ח. ~י~ ~א''ח יהודהבית
 ~מלין דב~ום ונראה השע~ת ~ם וכתב ה' או' שע"ת ח'או~

 עד ממתינין ורביםבבהכ~נ
 אח~

 מפני כן ל~שות לו אין המילה
 עליו וממתינין ~ושבים שיהיו כבודם ~ה שאין דצבורא~חא

 בצבור התפלה שיגמורעד
~ 

~~
 ללמוד רשאי אדם ואין ~ השחר. תפלת אחר מיד ~~~

 ר~י הגא~ן מוסף. לתפלת יוצר תפלת ביןו~נות
 התשב~ץ בס' ~"ל טאווה בן מהר''א והב~ד בהלכותיו ~"ל גיאתבן
 היורד שנו~גין דמה וכתב ~לדבריו טעם שנתן ועי"ש כ~ג סי~ח"ד
 למוסף שחרית תפלת ביןלדרוש

 דמאח~
 אין לרבים דורש שהוא

 שכולם בסליחות כן שאין מה מדאי יותר להאריך מניחיןהרבים

עסוקי~
 ד' או' שם י~א בהם.

~~
~~~ 

 חייבות הנשים ואם השחר. ח~לת אחר מיד
 דמדינא שכתב ע''א כ~ו בר~ת צל~ח עייןמוםף בתפל~

 וכ"ה יעו~~. להתפלל דמותרים אלא ממוסף פטורותנשים
 ושו~ת פ''ט סי~ ראש בשמיםבשו"ת

 רע~~
 בתשו' אבל ט' סי~

שו~~
 הצל~ח ע~ד חולק נ''ה םי' ח~ב תנינא

 וכת~
 חייבות דנשים

 כמו מוםף מתפ~לים דנשים המנהג הוא וכן יעו''ש מוסףלהתפלל
 שחריתשמתפ~~ים

~ 

~~~~~~~ 
 רם בקול אשרי אומרים אנו למה לר"ת לו
 וענתה ימיס מבשאר י~תר בשבת ה~תעל

לו
~~ 

 אחר אשר"י אלו~ והם שבו ר~ת משום לו ואמרה קול
ששת

 ברכת בתי~ך י~ה~ בחר ש~יעי יום ישב"י ימים~ ראשוני~
 כוס. ~ין תמלאי~ה

 עו~~
 הסעודות ישלש יהללו"ך דגים. ובשר עופות

לבוש
 לבנ~

 זה וכל הבדלה~ לעשות סליקא סל"ה כסותך~ וחלף
ל~בת

 וה"~
 ג~כ שנקרא ליו~ט

 שבתו~
 ישב"י ר~ת ויהיה ע"כ.

 ~ ~וש י~ה~ בחר שבתוןיום

~~
 ח~ות. אחר שעה דהיי~ו וכו' יותר וא~ן~לאחרה ~~.

 י"ל שבע קודם התחיל אם ומיהו ב'או~ ר''~
 ~ תר"ך סי~ א'א ו~"ע~ רשאי שבע אחר עדשנמשך אע~~

~
 כל דאמרי כרבנן ד~"ל אע"ג ר~ל וכו' פושע נקרא ~~~

 מרבי ולאפוקי י~ח ~~א די~~ד לענין היינוהיום

 דלאחר רבנן ~ודו לכתחלה אבל יצא לא ~' לאחר ~~"ליהודה
 ג' או' מט"י פושע. נקרא~'

~ 

~~~~ ~  
 ב~פלת דדוקא משום והטעם תשלומין. לה אין
 ~מן שאין תש~ומין ~ה יש רחמים של שהיאי"ח

 כיון מ~מ שבח אלא שאינה ב~ת ואפי' עובר. רחמיםב~שח
 כנגדשהיא

 חפל~
 תשלו~ן לה יש רחמים של~ שהיא יום כל של

 אינו המוסף קרבן בתפלה ש~זכיר כיון מוסף אבלכמותה
 ששא~ ואעפ"י ~מוסף הקרבת ב~~ן אלא להתפללראוי

 תפלות
 ~י כ''כ קרבנות. ~הם מ~כיר אינו מ"מ ת~נום ק~בנותכנגד

 ~ יעו"ש והרא"ש ~תו'בשם

~~~~~ 
 יצא. שחרית תפלת ~ודם אותה התפלל ואם הגה.

כיו~
 והיינו יעו"ש. ג~ או' לעיל כמ''ש בב~ר ד~מנה

 ~תחלה אבל והתפלל. טעה כבר אם בדיעבדדווקא
 ע~~י העולמות עליית סדר בענין הכוו' בשער סודס כמבוארכן יעש~ ~

 קודם שחרית דו~א ~שצ"להתפלות

 מוס~
 הפ~ט ל~י וגם~ יעו''ש.

 צ''ל למוספין קודמין ותמידין תיקנום תמידים כנגד~תפילות
 ~ מוסף קודםשחרית ~וק~

~~~
 הוא וכן וכו~ התפלה הש~ץ חו~ר ואח"כ הג~. ~. ~~~'

 לח~ור שצריך דברים של ~ודםלפי
 הש~~

 תפלת
 בשער כמבואר הלחש מן ~דולה יותר ומעלתה התפילות שארכמו ~וס~

הכוו~
 ד~

 ~ יעו''ש ע"א ע~ד

~~~~~ 
 ~ו~ר ~~ה.

 הש"~
 כתב וכו' התפלה

 בא~~
או~~~י~ במו~~

 אומרים ובשחרית וכו' נעריצך בקדושה
 נקדישך בשחרית צ~ל ז~~ל האר~י דברי לפי אמנם א' או' ד~מוכו~ ~קד~

 ובאמרך יעו~~~ א' או' קכ''ה סי' לעיל ~~''ש כתרו~מוסף
 הכוו' בשער כמ"ש ~יום מבח~' נשמה תוס~ת לקבל תכויןאיה תיב~
~~~ ד~

 יעו~ש ע"א ד ע ודף ע''א
~ 

~~ו~ ~  

 כתר קדושת ואומר וכו~ ~ התפלה הש'ץ חו~ר בהגה.
 יאמר ובר~ח ביו~ט וכן ישרא~ עמך עם יאמרובשבת

 בס' הביאו גרשון מהר~ד ישראל.ועמך
~~ 

 וכ~~כ ~ל''ד. ~י' המלך
 ברכ'~ עיקר. הם דישראל ישראל עמך עם דיאמר ~וכלבוא~ח
 ובשי~ ג'או~~

 תכ"~
 א' או' מט~י ו~יין שע'ת. ג' או'

 יעו באורךב~ה מ"~

~~~~~~~~ 
 מהר~א בשם כתב ד תכ~ג~או' ~י' הברכ'יאמגם אחד~ ב"פ לומר ~נוהגים הסי'.שכתב ריש מ~א

 אחד ב~פ אומריס שאין מוסף בנ~ח מדקדקין דיש ~"לא~ולאי
 וכו~ שמע שמע כא~מר ד~וי אלהינו הוא אחד אחד~ ה'דהיינו
 ב''פ לומר דאין פ~ך ח''י ש~ר פ~ח~ בס' וכ~כעכ"ל~

 הוא אחד ה' יאמר אלא בידם הוא טעות כי שנוהגין.כמו אח~
 ~ יעו"ש וכו'אלהינו

~~~~~~ 
 הצבור שאומרים נו~גין

~~~ 
 אומ~ הש"ץ ו~ח~כ

ק~"~
 בניגון

 די~
 להם

 ע~
 שיסמוכו. מה

 מהרי''~
בשו~~

 בית
 יהו~

 ג' או' ברכ''י ג~ סי~ ח'ב
~ 

 ש"~ ~~~~~
 להעריצו הצבור שיאמרו עד להמתין ~נהג

 וחו~~
לו~

 לה~ריצו. עד וכו~ מלא כבודו ב~יגון
 ~~רי בשו~ת אירגאז מהר~יהרב וה~ל~

 יוס~
 ב~ה דאין י~ג סי'

ויוכל ~פיד~
 עשוה~

 ר~
~י~ ~~י~ מים ובשו~ת יעוש~ב לבטלו ראוי בטלה בשיחהמפסי~ין הע~ מהמון ק~ת שה~בור מ~ה נמשך אם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ~~לי בש~ ~~~י ~~ל~ ~~א~ 
 ל~
~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~ ~  ~ ~  ~  ~~ 
~~~ 

~~~~ ~ ~~ו ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 

~~~~~ 
 שנוהג מי

 שמ~ ~כשאומ~
 בסוף ישראל

 סד~
 קדושת

כת~
 אומ~ים שאנו כמו וכו' כבוד ~ם~ ברוך לומר

ב~~
 לא~מרו. שלא נכון ~היותר ~אבל לאומרו מקום קצת ווש
א~ל

 ב~וס~
 ר~~

 כתוב ובתורתך כשאומ~ים
 וכו~ שמ~ לאמ~

 הנדפסות בשו"ת כנה~ג יסוד~ שום לו אין בשכמל~ו שםלומר
 ~~מ ה' או' ברכ"י ~מ"ו.סי'

 ממ~
 ~ומר דאין ט~ או' לעיל

 אחרבשכמל~ו
 ~סו~

 שב~ד~שת שמע
 כת~

 י~ו"ש
 וכ~

 ~מא
 דב~~~

~~~~~~~ 
 לומר שנהגו

 פסו~
 שמ~

 כ~ב ~ר בקדושת
 סס"י ב~י ~~

 תכ~
 שבימי לפי הגאונים תשו' בשם

 ק"ש יק~או שלא פרס ~לך יו~גדר ג~~~~ב
 מ~

 חכמים עשו
 בין להבליעו ~~נו~ הדור~באותו

 ה~דוש~
 ישראל שמע ~י~א

 שלא כדי כך בהבל~ה לומר תיקנו ולמה ~יכם ה' אניוסיפא
~שתכ~

 התינו~ו~ מפי ק"ש
 רחמים ובקשו

 מ~
 ובטלה מים הש

 שבאותו חכמים אמרו~ג~רה
 הדו~

 בקדושה לאומ~ו שלא נבטל לא
 ~בתפלת א~~ נקבע אלא לדורות ~הנס שיתפ~ם כדיכלל

 בשתי מ~הג וכן כלל ק~ש שם שאין נ~ילה ובתפלת~מוספין
 ועיין ~כ"ל.ישיבות

 בש~~
 בסוד ט~ם ~תב ע"א ~~ד דף הכוו'

 לומר ש~נולמה
 פסו~

 שמ~
 כתב וגם מוסף שבחזרת בק~שה

 דיששם
 לכ~י~

 ~ י~ו"ש אחד ~אמירת~ השם קדושת ~ל עצמו למסור

~~~~~~~~~ 
 בסוף במ"ם תמידים צ~ל כסד~ן

~ 
 הוא כך

בלשון
 זכ~

 בנו"ן נדפס ~ספ~ים וב~וב
 בסידו~ים ~וא כן כי בתחלה בוא~ו ~וסף ואת וצ"ל טעות.ו~וא

 בתשו' ~ש''ל וכ~כ ~~ב. רי~~ב~ דף ש"ץ הא~ונים. וכ"כמדוי~~ים
 ד ססי~

 ד~כ~
 אומ~ מוסף תפלת

 ריש מ~א והביאו מוםף ואת
 כתוב בנסחתינו כתב ב~גה''ט תכ"ד סי' הכנה~ג מיהו זה~~י'
 שבת במ~סף הר~"א הנסחא הביא וכן וא~ו בלא מוסף~את
 עיקר דכן תכ"ג בסי~ הפר"ח וכתבי~ו~~~

 כנסח~
 דהא הרד~א

 שייך לא וא"כ ~לכתן ומוספין בכלל נכלל נמי ר"ח~וםף
 ~כ"ד ר~ח מוסף ואתלמימר

~ 

~~~~~ 
 ואמר הואיל חוזר דאינו י"ל ה~בת וביום ~אמר לא

 אם רק מוסף ~~~ן לפניך ~~קריבנעשה
 נ~כ~

~~~~
 שלא כ~ז אבותינו ו~י ~הינו ברכת

 בא~י ~דיין אמ~
 לח~ר~ריך

 ולומ~
 אם אבל השבת ובי~ס

 ה~כי~
 כסיים הוי השם

 ~ א' או' פת"ע סדה'י.ברכה~~
~~~~ 

 חו~~ בהגה~
 ח~רת ~"ץ וגו~ר וכו'~ התפלה ~ש"ץ

התפלה
 ואומ~

 ב~וב ונו~גים תתקבל~ ק~יש
 בספרדהמ~ומות

 לומ~
 וכן ושבת שבת ~כל אחד~ פרק מ~ת

 ~ודה~אש~י א~~ אומ~ים ואח''כ ומועד~ מועד כל מעניןביו~ט
 הקב"ה רצה אומר ~קשיא בן חנניא רבי וכו~ בתורה ש~מלו~י

ל~כות
 י~~~ ~

 אין וכו'
 כ~הי~

 כל אליהו ~~ דבי תנא וכו~

~ונ~
 וכו' הל~ת

 שלום מ~בים ~~ח חנינא ~ א~~ אל~~~ ~"~

~ב~ול~
 ~ל ק~יש ואומר וכו'

 יש~~
 לשלום~ לבתיהם ונפטרין

 ג~כ ~~ל ~"ל האר"י דב~י ולפי'ה~ד"א.
 פט~

 ו~לינו הקטורת
 י~ו"ש~ י~ט ו~ו~ י"ג ואו~ י~א או' ~ל~ב סי' ל~יל כ~ש~לשבח
 לומ~~מ~~

 הק~ת פטום
 ל~בח ו~לינו כאלהינו אין אח~

 ק~י~אח~
 בחול כמו ישראל על

 אבל ~חלה כשמקדש והיינו ~ו' לט~ום ~ותר ~.~~~' ~

 סי ~~מן ~~ש אסור ודאי קדוש קודם~לטעום
 רפ~~

 י~ו~ש.
 ד' או תו"ש ט' או' א"~ ג' ~או~ עו~ת הב~ח~וכ~כ

 ד' או'~"ז
~ 

~~~
~~~ 

 פירות. אכילת דהיינו
 ד~ו~ וא~~

 לאכול
 דדי י~ל ס~ודה במ~ום אלא ~ידוש ואיןקידוש קוד~

כשיש~
 או ה' ~~י' ~~'ג ~י' כמ~ש אחריו יין כוס

 סק"א. מ"א הפת~ אח~כ ויאכל במקומו ויתפללפירות שיטעו~
שם א''~

~ו~
 פת אפי~ או ~~.

 מו~~
 סס~י כמ"ש כביצה. אפי' וכו~

 מט"י ה' או~ ~~ש שם~ א"ר סק~ב~ מ"ארל''ב.
 ז'או'.

 ~חב~~
 ודלא ב' או'

 כהעו"~
 קידו~ שפ~ ו~ק~י ~~י המי~ים מה' ~~גמא ~~יאוכל א~ וכ"ש מכזית פח~ת שכתב

 במ~ום
~~ ~ י~ו~ש מ"א או' ר~~ג סי~ ל~יל כמ"שסעודה

~~~ 
 ל~דש יכול מוסף קודם ליביה וחלוש כפיו שנושא ביו"ט
 ~ ב~ או' מש"ז כפיו לישא ויכול אחריו פת כזיהולאכול

~~~~~~~~ 
 ירצה ואם מקודם י~דש ~סף קודם לטעום
 מוסף קודם פירות או פת כזית ויאכליקדש

 מוסףואחר
 יחזו~

 ויקדש
 ונפי~

 אליבא
 זיין מה~"י דכ~~

 א~ח כ"י ישועהש~רי בשו~~
 ש~~

 ז' או' ~י ב~כ ה' וסי' ג' סי' ה'
~ 

~~~~~~~~ 
 ופת יין לו שאין הדחק דבש~ת

~~ 
 פי~~ת

 ליביהוחלש
 מות~

 לסמוך דיש קידוש בלא לט~ום
 דשבת פכ"ט בהשגות הראב"ד עלבזה

 ל~עו~ דמות~
 קודם

 רפ~ט בסי~ שכתב הנ~ז ~ל לסמוך יש דבזה ו~וד יום~ שלקידוש
 קידוש חל~א

 קוד~
 היינו ~ים אלא שרו לא דשם ואף מוסף

 ש~"ת ז~ או' ה~רכ"י והביאו מ' או' א"ר שחרית~ תפלתקודם
 ד~ו~ם ~הגהות רש~ל בשם פ"ט סי~ ל~יל ה~~"ז וכ~כ א'או'

 לא מוסף~לת
 הגי~

 ~~ל דלא והגם י~ו~'ש ה~ידוש זמן ~דיין
 בש~ת~ ~''ז לסמוך יש מ"מ ל~יל כמ"ש האוס~ים דרבו כיוןהכי
 הא~~ וכמ~שהדחק

 ו~דב~ינו ב~ ס~י~ רפ~ט ~י' לקמן ו~יין ז"ל.
 בס~דלשם

~ 

~~~~~~ 
 לאכול םף ~~ו קודם שמלין מילה בברית נ~ון

 בשו~ת ~יין מוסף להתפ~ל ואח~כ הבריתמסעודת
 אוכלין אין דאם שכתב ~"ט סי'חת"ס

~~ 
 ~טנה סעו~ה

 ~ם ~אפי' חלב מאכלידהיינו
 בהמ'~~

 כדי משקה~ שום שותין ואינם
 זא~ז קורין אח"כ וגםלהשתכר

 לתפל~
 דהוי להתיר יש ~וסף

 חו. ~~ח י~ו~~~ ~ראי ~~ודת כ~ו~ק
 ה'~

~~~~~~~~~~~ 
 לפי

 מ~~
 סי' המ~א

 דה~~י~ סק"~ ק~
 י~אות

 מיד שאומ~ות בקשהבא~ה
 אח~

 בכל הנ~~לה
 אסו~ין לדידהו א~כ מיד לאכול ורשאין שי~צולשון

 ל~~~~~ ג~~
 קוד~~מי~~

 ~~ל~הו דחל שח~ית ~~פלת
 ~וב~~

 ד~ או' תו"ש קידוש.
 בקשה קצת ~~מ~ו א~~והי~ו

 ~~~ילת~ אח~
 ~ ~חרי

 בכך ד~צאות
 אם אבל ~~ א~ ~פ"~ ס~ ~~~ן ~תו~ש וכמ~ש תפלהידי

 בקשה אמ~ולא ~די~
 מות~~

 ~ם דו~א ~ דה~נו ~ראה לש~ות~
 ~הגו ו~ן שם המ"א וכמ~ש תפלה ~ח לצאת ב~שהבאותה כ~~
 מ~~פללו~~ ~~~ן ~הנשי ~ו~

 סמוך בב~ר מיד דאומ~ים משום ב~~מידות
 קוב~~ם א~ אבל י~ו"ש בכך די ומדאור~תא ~~~שה א~הלנ~~לה

 ותח~~ים ~בח דרך כ~א ב~שה אומרים ואין להת~לל~צ~~
 שאומרים האנ~ים~~ו

 ~ה~~
 בבו~ר

~~ 
 להת~לל הקהל ~~~~~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ו ~~'
~~~~~~

~~~ ~~~ 

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

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

~ו~~
~~ ~ ~~~ 

 ~ומתצה
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~ 
~~~~~~~ 

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

 ~גה ~~~~.
 ומי~

 של ה~~ים ~ם
 מו~~

 בשם ~~"י יצא
 ה~שב''א~

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

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

~~~"~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ 
 קטנה מנתה הגיע אס ומיהו הגה ~~~~.

 ~שם והרא~ש ~ה~~י תתלה מנתהיתפלל
 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ י~ושל~י~

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

~~~~ 
 ~ קל~ג סי'וע~ל ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~"~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~

 ו~ו ~~~~ ~ו~י~ ~~ ~~~י~ ~י~ו~~~~
~~~~ 

~~~ ~ 

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

~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~ו

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

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

 וי~א ה~ה ~~~~~.
 דאי~

 ורתמיו לו~ר צ~יך
 פ~ ~רמב''ם ~~גו ו~ן וכו~ מ~ובי~

 כ"ד~

 האנשים גם ~דהא שח~ית ת~לת קודם לשתות הנשים~ותרים

מדאוריית~
 ב~ה ~ב~י~ה תפלה י~ת יוצאין

 כמ~
 המ~א

 ש~
 ולמה

 דקו~עין משום כרתך~ על אלא ש~ית תפלת קידם ~שתותמות~ין
 ~שים ה~ה וא~כ בב~שה לצאת ד~תם ~~י~~ להתפלל~צמן

~קובעי~
 להתפלל~ עצמן

 ואי~
 לשתות מותרים בבקשה לצאת דעת~~

 ~כ"כ ~איתי ואת"כ ודו~. האנ~ים כמו שת~ית תפלת~~ודם
 ד. או' ~פ~ט בסי~~~א

 יעו~ש~
 דמדינא ~~תב תולק והב"ת אסורה. ס~דה אבל ~~~~~~

אפי'
 ~וד~

 דנהגו אלא ש~י
 להתמי~

 דמאן ו~"מ
 ~התפלל טובא עליו וקשה~תל~~ליביה

 מוספי~
 ש~י אכילה מקמי

 כנגד לה~ל איניש מצי מילתא דבהא תפלה מ~מי לאכולליה
המנהג

 ~עו~ש~
 כתב ~ק~ב הטז אבל ס~~א. המ"א דעת וכ"נ

 להקל~תלילה
 בסעוד~

 ג' או~ העו~ת ~כן יעו''ש. המוספין קודם
 הב~ת דברי על להשיגכתב

 יעו~~
 אין דאנו ז' או' המ~~י וכ~כ

 דב~י אלאלנו
 מר~

 וכתב ת~י ~י' א~יה שאגת בתשו~ וכ~~פ ~~ל.
 לפשיעא דתיישינן פו~ק ~טנה ב~עודה ואפי' ה~~יל אםדאפי'
 ~~מזג תלוש הוא דאם נראה ~מ"מ ב' ~ו' ה הער וכ~כי~ו~~.
 יאכל לאו~ם

 יות~
 יש בכוונה להת~לל יוכל לא פת מ~ביצה

 בס"ד לשם ובדברינו ד' ~ע'' פ~ת סי' לעיל וכמ~שלהקל
~ 

~~~
 משום וכו' תתלה ~נתה של לה~פלל צריך ~. ~~~'

 תדירה היאדמנתה
 בזה"~

 לבוש קוד~~ ותדיר
וא~ג

 דפס~
 י~ל גדולה מנתה לכתתלה להתפלל דאין רל''ב ב~י~

 שצריך כיון~הכא
 להתפ~

 מוסף
 צרי~

 תתלה מנתה ל~קדים
 ו' או~ תו~ש ס~~ג. מ~א שם. וכמ''ש הוא זמנהדעכ~פ

~ 

 ~~~ג~
 מוסף דהא יצא~ מוסף ~של הקדים אם ומיהו בהגה.

 כ~זמנ~
 ~בוש היום.

~ 

~~~
 וכו~ לא~ול שרוצה כגון וכו~ דו~א דהיינו ~וי''א ~~.
 ולמו~''ם ~טנה סעודה א~י' רל~ב סי' דלהש~ע ~~ל~~

~"~
 ~פי~ ~~ה גדולה. ס~ודה הוא דהכא לא~ול פי' שם
 בסעודה אפי' שם דמיקל~ל~אן

 ~דול~
 ~וצה באי~ו מיי~י הכא

~לה~
 מו~פין תפלת ד~יש כי~ן א~נ

 ע~
 לכ~ע מנתה ~פלת

 א~ו~
 עד ~~ולה ~~ודה~~

 ~יתפל~

 לאמ~ו~י. טפי ל~יחש דאיכא ~ת~ן ~
 ~ו'~~'י

 ט~
 של כ~א ג~ולה ~עודה מ~רי לא שבת ו~עודת
 של או ~ילה~י~

 נ~ואי~
 האתרונים כ"כ

~ 

~~
.~~ 

 כ~ו~
 האידנא וא'כ וכו' לאכול שרוצה

 דסו~י~
 על

 לב~כ~נ~ריאה
 א"~

 ~ק'ג. מ"א מנתה. עתה להתפלל
 ~לו י"א לסברת אלא אינו וזה ג' או~ א"א ~ו' אותו~ש

 שיק~ימו התו' ~דכתבו מיוה"כ עד~ף לא ר~שונהלסברה~
 ש~ מט"י פשו~. והואהמנתה תפל~

 ~יש שכתבנו שאת''ז באו' ועיין
 ~ י~א סב~ת עללסמוך

~~~
 דוקא וכו~ בצבור כן עושין שאין שהורה מי ויש ~~.

 אב~בצבו~
 מנתה תפלת לעולםיקדים יתידי במתפלל

 ספ~ג כ'מ מרן מדב~י מ~ת וכן ~שונהכ~ב~ה
 האר"~ דב~י דלפי כיון נ~אה ולי יו~ד. או~מ~~י יעו"~ מה~~

 הכוו~ בש~ר ז~ל
 לפסוק יש מנתה קודם מוסף תפלת בסוד טעם~נתן

 הוא ואם מוסף~ קודס לאכול ~וצה אינו אם יתיד ואפי'~~ייה כסב~~
 יש דמנתה מוסף. ~פלל שתיהן להתפלל ש~ות ואין לערב~סמוך
~ה

 תשלו~י~
 א~~ סק''~. מ''א ק"ת. ~י' כמ~ש בע~בית

 או~
 ב או~ ת~~ל ו' או~ ~תו~שי'~ב

 מו~ה כל צריך ודאי הלכה ולענין וכו' שהורה מי ויש~~~~. ~
 יא~יכו ולא שתרית בתפ~ת שימהרולהזהיר

 נפשיה לאפו~י ומתצה ~~ות ו~ שיגיע מקמי מוסף להתת~לכדי בנגוני~
 ד~בוותאמפלוגתא

 אב~
 אם

 כב~
 ומתצא שעות ו~ הגיע

 מנתה תפלת להתפלל ביוה~~כ שא"צ כיון י"א דעתעל סומכי~
 כן עושין ~אין הרמב"ם אדברי סומכים גם מיםףשל מק~~
 ~~ת מוסף. של מקדים ~טנה~ מנתה הגיע ואפי' יטעושלא ב~ו~
~ 

~~~
 למ~תה ס~וך אפי~ פי' וכו~ בצבור עושין שאין ~~~

 עו~~קטנה~
 ד~ או~

 א"~
 וכת' י~~ד או'

 שכ~
 נוהגי~~

~~~
 להתפלל ימים בשאר פי' י~עו. שלא כדי ~~.

 ~מו~ףקודם מ~ח~
 קוד~ א~

 י'ד או~ א'ר ~צות.
~ 

~~
'~~ 

~~ 
 בשבת

 וי~"~
 ~כו' ברכו או~~ים אין ~

 ה~נהג מצרים וא~ץהצבי ובאר~
 ל~~~

 בש~ת גם ברכו
אתר ויו~~

 קדי~
 בתרא.

 מתב~~
 ~א~"~ ~ל~גבשם סי~ ל~ל וכ"כ ~' או'

 ~שבת דגם אתרונים וכמהז''ל
 ויו~~

 ב~כו ~'ל
 קדיש את~

 ~יעו~ש ב~~~
~~

~~~~ ~.~ 
 ~ח~ יכולי~

 ה~~~~ ב~ושי ב~מ~ א~~ינן וכו~
ל~~

 ש~~שו פי~ בש~ת תולים ול~קר אבלים
 ל~~~.יבא ~~~

 ודל~
 ש~ל ~א~ן

 ~בשב~~ ~ק הול~ין אין ה~~~ ימו~
מ~~.

~ 
 או' מתב'ר א' או' ר

~~~ 

 ~ו~~ ~~ו~~~~~

 ~~~ ~~ ~וה~~
~~~~

 ו~'
 יו~~

 ~~ ~~וה~~~~~
~~~~'~~~~ ~~~ 

 ו~~~~ י~~ ~~~~

 י~~~~י~~י~

~~~י
~~~~ 

 ~~י

~סו~



~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~ ~~~~ו~
~~~~  ~~~ ~~~~~ ו~י~ ~~~~~ ~י~~~~ ~~~~י~~~~~י

 י' ~ו ~~~.
~~~~~~ ~ 

~
~ ~ ~  

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

~~~ 
י~א ~~~~ ~.~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~.'

~~~~ 
 וחשובי מיוחד במ~ום יושבים ~אבלים שבשבת מ~ומות
 מעט ויושבים אצלם שהולכים אותם מבק~יםהקהל

פמל~ו~
 באגדה. ~בותינו מדב~י למנהג סמך~ ויש פמליות

 ד'או' מחב~~
~ 

~~
 יכולין ~~.

 לנ~
 כ"ש בשבת התי~ו אם בשבת. אבלים

 המועד~בחול
 מחב~~

 ב' ~ו'
~ 

~~

 ולא ~~.
 שאומ~ כד~ך לו יאמ~

 לכאו~ה ו~ו' בחול לו
 שהוא כד~ך לו יאמ~ דלא דהאנ~אה

 אומ~
 בחול

 שהוא כמו לנחמו יכול לאבל אבל לבק~ו לחולה אלא קאילא
 אבלים דכשמנחם שכתב למה~ש"ל ~איתי אבל בחולמנחם
 ושבתו לבא ק~ובה ונחמה מלנחם היא שבת ביציאתואומ~ים
 אבל יעו~ש. מסתב~א ד~כי וכתב ב"ח עכ"ל.בשלום

 בטו~
 יו~ד

 לומ~ ד~שאי איחא שצ"גסי'
 בד~ושה ועי~ש ינחמך המקום

 עכשיו דהמנהג כתב ב' או' ובשכנה~ג מ~א. לדב~~ טעםשנתן

 בב~ו~לומ~
 ולא לבא ק~ובה ו~פואה מלזעוק היא שבת חולים

~ות~
 ולא ב~ום ש~תו אומ~ים אבלים בניחום אבל

 יעו~ש~ יות~
 בשבת נחמה שום מזכי~ין שאין מקומות דיש א~ או' המ~~י~וכ"כ
 עכ''ד יפה מנהג והוא מידי לא ותו מעט ויושבים נכנסיןאלא

~ 

~~~~~~~ 
 ~ לומ~

 כמו
 שהזכי~

 דבשבת ק"י סי' בס~ח
ידב~ ~

 שלא כדי בצע~ שהן א~ שמתו מאוהביו
יצטע~

 וכ~
 .בכלל יעו~ש

 הצע~
 שנזכ~ שע''י חולה אם הוא

 הוא
 אהובו או לו ק~וב איזה שיש האדם ידע לא 'שאם וק"ומיצ~

~~ע~
 ~כדי ב~בת בתחלה יודיענו ש~א ב"מ ש~ת או חולה או

~לא
 י~ע~

 ~ו~ח ב~ו~. והוא
~ 

 ~~~ו~
 ביקו~ דעיק~ המוס~ חכמי

 ל~אות לעניים ח~ליס
 איזה~ צ~י~םאם

 ומי דב~
 שי~

 יפה לא בידו ספק
עושה

 לבק~
 בחול ילך הוא נפש בעל ואם בשבת

 לבק~
 עניים

החולי~
 ~ש~ כפי עליהם וירחם ועניים צ~כם ויראה

 ידו ~שיג
 מצותוהיא

 ביקו~
 מחסו~ו די כפו מלא לו אש~ כת~נה חולים

 ו~יק~ן לבק~. יעשה~ה
 ~ש~

 ~פשו הי~א האיש בשבת בקו~~ן
 יבצ~לא

 ש~~~ה~לה~ב כמו המנהג על עו~~ין יצאו כי מהם

~~חסי~
 שהפליא פי~א חכמה דעת בעל

 לדב~
 טעם בטוב בזה

 ת~יה בקו~ת כ~~א י~ושת"ו עה~ק מנהג טוב ומה יעו~ש.~דעת
 דוקא ויציאה כניסה ~גע כמו הוא הבן אבי או חתןלכבוד

 מחב~~ להזה~~ויודעים ~אישי~ הלכו ~ הלך הב~יות כבוד משום א~חתםו~מיש~ים
 ט~וד החול שבימות מי ונ~אה ה~ או'

 אוהבו לחולה הולך פנאי לו שיש ו~בת דעלמא או דשמיאבמילי
 בושיודע

 שי~
 לו

 נ~
 ~ביד מצוה לב~~ו אל~ו בא שהוא מזה

 הלבב ~~ך שהוא ומי ויו~ט. בשבת מללכת למנוע לו~אין
 לו אין ה~ולה יסו~י~ל ומיצ~

 לי~
 בשבת

 לבק~
 ולא ניתן דלעונג

 שע~תלצע~.
~ 

~~~~ 
 דא"צ וי~א הגה.

 לו~
 לשון דהוא משום וכו~ ורחמיו

 וה~ה בשב~. תחנה לשון אומ~~ ואין~חנה
 ~ניח~

 לומ~ איןאבלי~
 מ~ובים ו~חמיו

 ר~
 לבא ~~ובה נחמה יאמ~

ושבת~
 שבתו ~ק אומ~ים שאין מקומות במקצת ויש בשלום

 ~ ד' או' סוף לעיל~ וכ"כ ~~ת~בשלו~~

~
~~~~~ 

 ה~ו~ שי~וי
 לשנות שלא ~ל האר"י ~הג

 לא אבל ש~פ~ה~יא דברים דהוי משוםבשבת מקו~

 ממש שבת אי~ו עדיין שאז לפי שבת להקביל לשדה יוצאהיה
 ~. ~~~'~~~ ~ ויחי פ' שה~מ נוהגין. שבפ~הסיא דב~יםואפי'

 אםו~
 אפי~ תענית ולשם וכו' בשבת להתענות

 ~ש~י וכ"כ תענית הלכות מה~י"ל אסו~. אחתשעה
 שמתענין קהלות מקצת עושין כדין שלא וא"כ מ~א. דףבעי~ובין
 א"~ ~ק~א~ מ~א הגזי~ות. על חצות עדבשבת

 תו''ש א~ או'
 תענית ואפי' א'או'

 ב' או'בי"מ אסו~~ לאכלם חיוב שאין אעפ"י ויין מבש~
~ 

~~
~ ~ ~  

 מט''י ~' או' ע~ת בכלל. ועד פי' שעות~ ו~ עד
 טעים ו~ם יעו"ש~ ג~ או' זק''ן סי' לעיל ~~~כ א'או'

 או~ א.א ש~~ת~ מששיותר להתאח~ שרי ג' סעי' ~פ~ז כבסי' מו~ף תפלת קודםמידי
 א'~

~~
~~~~~~ 

 עד
~ 

קודכ~ לאכ~ ימה~ נמי בחול דאפי' ואע"ג שעות~
 ואילך דמכאן שעות ששה

 כ~~~
 לחמת אבן

 אבל איסו~א ליכא בחול מיהו קנ~א ב~~'כדלעיל
 שש~ אח~ עדלהתענות אסו~ בשב~~

 ש~ץ הני עבדי שפיר לאו ולכן ~עות
 דמנגניןב~בתות

 וא~
 עד מבהכ~נ י~אין

 ו' אח~
 בר"ה מלבד ב~~ט ומכ~שבחו~ף בפ~~ שעו~

 א~
 דיש י"א דהא למנוע

 אף להא~יך ~א~ מ~מ הכי נהגינן דלא אע~ג ב~~הלהתענות
לאח~

 ס~ ד~צה פ~ב בי~"ש וכ~כ ב"ח~ למנעם~ ~אין שעות ו~
 זק"ן בם~ ומ~א אסו~. בשבת ~~ה דכ~חל שמס~ס אלאד'
 דח~בינן לפעמים ~ ו~~ט בשבת שמא~י~ן מה ל~שבכ~ב
 על דסמכ~ן אומ~ ואני ע"כ~ ממ~תם שקמים ~שעהשעות
 ב~ם ~ב"י שכתב~אבי"ה

 המ~ד~
 בתחלה

 דמות~
 או כש~מד

 א"~מתפלל~
 ועי"ש ב' או~

~ 
~~

 ה~שב"א בתשו' עיין וכו' ב~בת ל~תענות אסור ~~~
 גאות בן ~~י בשס שכתב ~ס''ב סי'ח~ד

 ועי'~ש ב~אשית בתנחומא ו~~ה מה"ת הוא ויו"ט בשבתתענית דאיסו~
 עדיף שבת~כבוד

 מאל~
 לתענית דוחה ומה"ט תענית

 אסת~
 א'~ או~ א~חד~בנן~

~~
 עונותיו על השנה כל מתענה אם ~~~~'

 אסו~
 להתענות

 מזיק אכילה בשאין ומיירי בהגה"ט. כנ~"גבשבת.
 א' או' עו.ת ו~ת. שינוי מפנילו

~ 

 ~~~~~~ו~
 ויו"ט שבתות ניתנו לא אמ~ חגי ~' בי~ושלמי
 לאכילהאלא

 ושת~
 ב~כיה ~~

 אמ~
 ניתנו לא

אלא
 לע~ו~

 מה פליגין לא מפ~ש ובתנחומא ד~ת. בהם
 דא"~

ב~כי~
 י~~ות כל במלאכתן~ עסוקים שהם הפועלים א~ו לת~ת

השבוע
 ובשב~

 ומה בת"ת ~ומתעסקים באום הם
 ~ חגי דא"~

 ובשבת השבוע ימות כל בתו~ה יגיעים שהם ת"ח אלולה~ענג
 והא מתענגים~הם

 דאמ~
 הכל ~בא

 ~~ודי~
 לכם דבעינן בשבת

 ~מ~ב בסי~כמ~ש
 י~~

 י~ושע ו~' ל~~א התם
 קא~

 התם א"נ
 והביאו ב"י~ בתענוג~ ה~ם כל לעסוק והכא קצתבעונג

 סי'~קמן מו~~~
 ר~~

 שהא~יך מה ~~'ב סי' ב"ח ועיין בהגה. ב~ סעי~
 ו~ציו לה' חציו ביו"ט נ~טינן והכי וסייםבזה

 לכ~
 ~וב ובשבת

 ו~ובו לכם במ~~ת די ל~ח דאף במסקנההעליתי ~~~~~ בסי' דלעיל זה בסי. וכ~כ יעו~~. לכם ומקצת לה'היום
 או' ~מ~ב ס~ לעיל בדב~י~ו עוד ועייןעכ~ל~ בתו~~

~ 
 ואו'

ו~
 יעו~~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~'~ 

~~~ 
~~~~~ ~

 ~~ו~~ ~~~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 
 שיש מי וכן ה~ה י~~~.

 בשבת לבכות מותר מלבו הצער שילך כדי י~כה אם ~נגלו
 ~אגו~

 שבולי בשם
 ~~~~~~ ~~~ ~ ~ לקט~

 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~~
 דבר ~~י~

 ~~~ ~~~~ ~~~ קבוע~
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~ 
~~~~ 

~~~ 
~~~ ~~~~ 

~~~י
~~~~~~"~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~"~ 

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

~~~~~~ 
 וו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~~~~

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

~~~~ 
~~~~~~~ 

 י~י~ ~'
 הג~ ~~~~~ ~י~~~~ ~' ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

 א' ביום ~יה אם וכ~ש
 חנוכ~

 פורים או ר~~ח או
 להת~נות ~אין גליות של שני יו~ט אפי' יו"טאו

 ע~
 שינ~ שישן ~מי וי~א אח~~כ

 מחצי יתענה ~ע חלום לו וחלם צהרים
היום

~~
 אם ו~ינו וכו' האכילה לו ~זיק שאדס י~א ~~ ~~~'

~~ 
כביצ~

 או כביצה לאכול יוכל ~אבל לו מזיק כזית או
 יעו"ש. צ"א ~י' ר' לקמן וכמ"ש שבת סעודת לקיים צריךכ~ית

 רק בשבת להתענות לו א~ור בש~ת ע''פ ~ל אםלתאבון. בליל~ מצה לאכול שיוכל כ~י בע~'פ ל~תענות שצריךאסטניס
 מצה בלילת לאכול שיוכל כדי אכילתו שיעור מלאכול עצמוישמור

 שו~~תלתי~בון.
 הארץ שד~

 ח''~
 ה' או' בי~מ כ~ד~ סי~

~ 

~~
.~~ 

 דא~
 שלא לאכול לו שא~ור וכמעט וכו' לו הוא עונג
 שמזיק ומי ב~ או~ מש~~ז ב' או' ר~ז בשבת.יצטער

לו
 בכל לה~~נות שד~כו מי וה''ה לתע~יתו תענית א~צ האכיל~

 שם. מש~ז לת~נ~תו. ~ענית ~ציום

~~~~ 
 דאיתא וכו' יבכה אם עונג לו שיש ~~י וכן הגה.
באג~~

 ~שבת בוכה שהיה ר''ע של תלמידיו שמצאו
 זול~~ן בהקב"ה דבקותו שמרוב ד~יינו ונ'ל לי' יש עונגואמר
 שהי~ חדש בזוהר בר'ע מצינו שכן דמעותעי~יו

 ~~אד בוכה
 ~~גי~ים הדברים ~יכן ידע באשר השירים שירבאומרו

 רמ''א שזכר ~~מנו הצער שיצא כד~ אבל בכוונה. במתפלליןמצוי וכ~~~
הוא

 תמו~
 סק'ב. ט~'ז בשבת~ יבכה ח~ו שמצט~ר מי כל דא"כ

 ר"ע ~~תשו'אכן
 שהשי~

 עונג
 הו~

 שמתענג ענין דבכל משמע לו
 הלוך א~~כ שהיה מצינו הא גם שרי. ~~י בכיתומכח
 פ' הנעלם ב~~דרש כדאיתא הגדול רבו ר''א ~~יתת עלובוכה
 שהיה נ~~י איתא ושםוי~א

 בוכ~
 רבו קללת בשביל

 שימו~
במית~

 לשמ~ו. אליו לבא עצמו קידם לא אשר דבר על ~שונה
 הגדול בנו מיתת על בוכה שהיה הירושלמי בשם מצאתי~ם

ואמר
 שז~

 וכ~כ ג' או~ תו~'ש רמ"א. כדברי והוא עי"ש לו עונג
 הצער שילך כדי שעושה אפי~ הבכי דבהיתר ~~ או'המ~~~י
 כל ישא~ בוכה אינו שאם דכיון מותר הה~"ה כ~ברימלבו
היום

 בצ~
 ודלא היום כל 'צט~ר ולא א~ שעה לב~ות מותר

 שמצטער מי כל דא"כ שהקשה ומהכהט~~.
 יבכ~

 ליתא בשבת
 דיש בגויה ליה דק'ם לאדם דוקא אלא התי~ו אדם לכלדלא

 כשיבכה ~ונגלו
 ודו~

 ג' או' א~~ר וכ~~כ ~כ"ד.
~ 

~~~ ~  
 בספר ב~ה ועיין בשבת. לבכות בהגה~

 שד'~
 באסיפת

 ועיין ב~ה. מ''ש כ~ד או' אנינות מע'דינים
 עו'~

 בשם
 או~ עמודישו"ת

 ע"ו ~י'
 ביו'~ באונ~

 על לבכות מותר אם
 ל~בורה מי~ה ביןמיתו

 דכיו~
~ מסתמא המצות מכל פטור שהוא

 פ~ו~
 ג"כ שמחה ממצות

 מ~א~ דמ~~
 מ~ע

 הוא בכי ואיסו~
 ח~~ל ביד כח ויש יו"ט שמחת ~למנועשלא

 האונ~ לפט~~
 משמחת

יו~~
 תעשה ואל בשב

 דאי~
 נ~אה

 חשוב דהבכי לו~~
 ~ו~

 ועשה
 לו תענוג הוא שהבכי דמי הפו' ס' על~~מכתי

 מות~
 לבכות לו

 ו~מ יו~ר. מ~ומם הייתי ~ו"~ כיו~~יתי
 אח~

 כוונתי ה~בו~ה
~עתי~ל~יים

 במ~צ~
 ~יו~שמחת

 יו~~
 יעו'ש. עכ~ד שבלב ב~מחה

 ח~ חו~ח'ח

י~~
 אפילו צ~ר לו כשאין אבל וכו' צער בשבת ואכילה ~'. ~~~'

 אםור. תשו' ומח~~ת עונות עלשמתענה
 ב~~

 ושכנה"~.
 או' א~~ר של~ה~ תשו~ מחמת לבכות תשו' לבעל שאיןוכ"ש

 ד'~

~~~
~~~ 

 חסד הח~יד הרב אבל וכו' צ~ר בשבת ואכילה
לאברהם

 טוביינ~
 ואם וז~ל כתב ע~'א ד~י~ט

 וס~ שינוי מ~ני לו הוא צער בשבת ואכילה יום~כל ~~ת~נ~
 ~פ~' לא

 ~ל ~~צוה בשבת להתענות ח~יד יא~ד~ ~רב ~ל י~מוך~ך
 ~~ם בשבת ושת'ה באכילה ל~רבותהאדה

 שיהי~
 ענוש כי ויתענה שבת מעונג יתב~ל ~כך מפני לאאח''כ וס~ ~י~וי לו

 יענ~
 ~~י

 ד~ או' יפ~ל יעו~ש. ~לומו על אינו אם סנגרי''אהמלאך
 וכ~~~

 ~ח~~~ל
 יעו~ש. ה' או' רע"דסי'

 ועיי~
 ~ו~ב או' לשם בדברינו

~ 

י~~
 שנ~~ו ל~י וכו~ ~לום תענית בו להתענות מותר ~. ~~~'

עגו~~~
 בשכר שיתב~ל ו~ושב שראה חלומו על

 הוא ~תענית א"כהתענית
 ~נ~

 וכל סק~ג. ט'~ז טור. ל~.
שנפשו

 ~~ומ~
 להתענות דשרי אפשר

 א~
 ~בירו לו אומר אם

 ח"י~ או' לק~~ן ועיין ב' או' א''א ר~. חלום עליושחלם

~~~~~~ 
 וכו' ת"ח בו להתענות מותר

 ~ו~
 בפ~ק דאיתא

 וא'ר לנעורת כאש לחלום תענית יפהדשבת
 משום אר~א עומדים אין פ~ בברכות נמי ואיתא ביום. ובוחסדא
 די~ו גזר לו קורעין בשבת בתענית היושב כל זמ~א בן יושיר'
 ואפע~י שנה ע'של

 כ~
 שבת. ע~ג דין ממנו ונפרעין חוזרין

 לתעניתא. תענית לי~ב יצתק בר נ~מן א~ר תקנתיהמאי
 במדרש איתא וכן חלום בתענית ~~ח פירש התו' שםוכתבו
 ע~ של ז~ל ו~רש~~' ז~ל. והרא''ש הרי"פ וכ~כ ע~כ.תילים

 ל~י בשבת ~קשה שתענית לפי מנעוריו עליו נגזר א~י'כלומר שנ~
 לעולם שבא הוי~~ו מתחלת כלומר שנה ע' וכוונחעכ"ל. ל~~~~ יתענה לתעניתא תענית מתענה. והוא בו מתענגיםשהכל

 ד' או~ מ~~י הב~ח. כ~~~ש שנה ע' שנתינו ~ימי לפי שנהע' ונק~
 ~ יעו''ש ר~ך בסי~ בזה מ~'ש עודועיין

~ו~
 מ~~ ~~~

 ח~ה אם מחלו~ת יש וכו' ת"ח להתענות
 אלא לה~ענות אין ולכן מותר או ת~חלהתענות

 הוא אם וגם הש"ע שזכר ~עולם בהם שנהגו חלומות בג'דו~א
 מקפיד אפי' תעניות מ~' שאינו או מקפיד אינו אם אבלמ~יד
 ב' או' ~~חב~ר והביאו יעוש''ב. ד' או~ מט"י להתענות.אין

 נ~א או' לקמןועיין
~ 

~~~
 ישב ת~ח הוא ואם וכו~ ת"ח בו להתענות מותר ~~~

 הג~א בשם ב"י לו. ויתכפר בתענית וילמוד היוסכל

פ"~
 ך' או' לקמן ועיין דתענית.

~ 

~~~~~~~~~ 
 לו ובא ביום

 בחלו~
 שייכות כאן אין אח"כ

לומ~
 אלא הראוהו ה~מים מן

~רם ההרהו~

~~~~~~~ ~ ~~~ ~ 
 ~~~~~~~~~~~~י ~~~~ ~~~~~~~
~'~~~~~~ ~ ~'~~ 

~'~~~~~~~ 

~~~~~
~~ 

~ ~ ~~ 



~ ~

~~~ו~
'~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~

~ר~
 יתענה לא ו~כ מלכא בשבור ~רואה דפ' וכמ~שה לו
 יהודה בית חנוך בס' ועיין ז' או' ~"ז ס~~ג. ט~ז בזה.~~~ת

סי~~
 היוס באו~ו ~ר~ר דדו~א שכתב ל~ סי' ח"ב שבו~י ובס'

~ל~
 אחר ביום וחלם א~ ביוס הרהר אס אבל הלילה באותו

 דא~ למדתי ומזה בהגה"ט. י''א להתע~ו~.צ~~ך
 כואב שהיה

 דאין ש~ניו לו שנפלו וחלסב~יניו
 מהרהור במכ~ש דאתי להתענו~

 בפועל שהוא זה וכ~ש מחשבה אלה לו דאין ביוםש~~רהר
 ואין סלי~ו משכביה על דרעיונה בשיניוד~ושש

 חילו~
 אס בין

 לו שנפל~לם
 הש~

 הכואב
 עצ~

 ו~ן זולתו שנפל שחלס בין
 למעשה~ו~יתי

 כמ~
 פעמיס.

 ~ט~~
 ~ י"ד או' מחב"ר ד' או'

 ראה אם ליוה~כ ה~רוביס שבי~ס אומריס ~~~~~~~~~
 עו~~יס שאז מפני יתענה לא יוה~כבחלוס

 כמהר' דהרב משמיה שמע~י גס בו. ומהרהריס יוה"כבהלכות
 היה ר~ה שבליל ז~~ל נח~יאש בןא~רן

 חו~
 כדי יוה"כ ~לכות

 ל~תענות יצטרך לא יוה~כ בחלוס בלילה ~יראה~אס
 א~נ~

 מעשה
 יוה~כ שראה ~סוכ~ת חג של בחו~ה נ~"ו כמהרי~"ו לה~הא'רע
 והסכיםבחלוס

 לה~נו~
 בו

 חד~
 דהא

 דאומרי~
 ליוה"כ ש~רוב

 כבר דהשתא ועוד ספר בשום כתוב נמצא לא להתענותא'ן
 ב~יצור ראיתי ~וב הדעת. מן והו~צה יוה"כע~ר

 של"~
 ד~

 ס"ז
 אח"כ חלום לו ובא ביום שהרהר גווני דבכל דוד מגןבשס

א'~
 כאן שייך

 לו~
 לו גרס הרהור א~א הראוהו ~שמים מן

 ~י''ח. סי~ ב~ד עכ"ל. למעשה עי~ר כנלע"ד הרואה דפ'כמעשה
 שםמט"י

~ 
 בשבת עליו להתענות שראוי חלום אחרים לו שחלמו ~~~י~

 למעשה הלכה הוריתי ופוריס חנוכה ר"חויו~ט
 ~עו~ת ד' או~ בהגב"י שכנה''ג בחול~ הוא אם זולת יתענהשלא
 ב"ד הרב מיהו ו' או~ ר~ז ד~ ~ו' תו"ש ס~"ב. מ~א ג~או'
 של חלוס על להתע~ות חייב שיותר כחב ~י~טסי~

 אח~י~
 מעל

 בשם ה~ או' בהגב"י מ"ב י"א וכ"כ יעו''ש. עצמו שלחלום
~שו'

 הר~ב"~
 ותשו'

 ז~~
 ~מנם ט' ~ו' המט~'י וכ"כ יעו"ש. אהרן

 ולא שבת כבוד משום לה~ל יש בזה פלוגתא דאיכא כיוןנראה
 בשבת עליהם יתענה ~א אחריס על חלום ראה אס וכןיתענה.
 ועיין יעו''ש. ט"ז או' ר~ך סי~ לעילכמ~ש

 יוסף אהל בשו"ת~
 יעוש~ב. לו יאמר לא חבירו על בש~ת חלם דאס ~כתב ג~ סי~~א"ח

וכ~
 מ"ח או' ל~מן ועיין י~ג. ~ו' ~ מחב~ר לי. נראה

~ 

~~~~~~ 
 בחלום ש~ואה על בש~ת אדם יתענה לא בס"ח

 שבת עליו לחלל שיכול מה ~ל אלא מ~~ון הפסד~
 על גם להתענות יש דבחול מדבריו ומשמע תתש"ח ס''ע~~ש

 ב' או' עו"ת ירצה. אם ממוןהפסד
~ 

 ~~~ך~
 לומר מותר בשבת בת~ינת שיושב ~~י בסדה''י
 פשעתי~עויתי

 ומשמ~
 דמותר ~ל"א דף משל~~ה

 מהר~ר החסיד מאמ~ז וראיתי ו' או' א~רלבכות.
 יצח~

 כשהיה
 ~ושב והיה היום כל מבהכ~~נ יוצא היה שלא בשבת ת~חמתענה
 עד שסולומד

 הערב~
 ע~ד. ~"ד דף סמ~ג בביאורי מהרש~ל
 ~ י"ב או'מחב'ר

~~~~
 והביאו בשבת. חלוס הטבת לעשות דמותר בסדה~י כתב
 או~ ר"ך סי' לעיל ועיין ב' או~ עו~'ת בהגה'~.כנה~ג

 ח'~

~~~
 ~מתענה וכן וכו' ~אשון ביום להתענות וצריך ~~.

 למיתב צ~יך וכו~ מועד של בחולו או ביו"טת~ח
 י~ו"~. ~ה~ סעי~ ת~ס"ח סי~ ל~מן כמ"ש ל~עניתיהתענית
 של שני ביו~ט המ~ענה דגם~נראת

 ~ליו~
 חג של שני כגון

 אוהש~ועות
 יו~~

 לתעניתיה תענית ~מיתב צ~יך פסח של אח~ון
 בהגה"ט שכנה'ג וכ~כ ת~ון. דאו~יי~א~ כעין רב~ן ד~קוןדכל

 ~בני~ ~~~~~~~~
 א"צ כיפור אחר ו~שרי

 דהמ~ענה ומינה לתע~יתיהתענית למית~
 למיתב צריךבשבת ת"~

 תעני~
 בימיס ~ן ניסן ביומי ~לתעניתיה

 הפ~. שקודס בימים ביןהפסח שאח~
 וכ"~

 חא"ח בת~ו' הלוי הר"ש
 ו~ן בגה~ט~ כנה~ג הכפור. שאחר תשרי ליומי ו~~ה ד~סי~
 אמנם ד~ א~~ עו~ת בהם. להתע~ת יש חג ואסרו סיוןביומי

 ורש~ל ~מ~א בשם כתב ו' או'הפ~י~ה
 יו~ שא~

 יום הוא א~
 אין תחנון בו אומריסשאין

 ~תעני~
 ט~ ~ו~ א"ר הסכיס וכן בו~

 ל~ד או' לקמן ועיין ~ורות. ~~~ין וכן ג' א~ ~חס''לוכ"כ
~ 

~~~~~~ 
 שחלס

 חלו~
 עגומה נפשו אין א~ חופתו בימי רע

 דודיה לגבי ~יו~ט החופה ימי כי יתענה אלעליו
 א~בת דהוה מידי ית~נה להתענות ורוצה עגומה נפשו אסאך

 ס~' בהשמטות ח"א וחסדא חינא ס' ~ בשם ה' או~ פ~ה"דויו"ט.
 עוברות ובדיןי"ט.

 ומני~ו~
 כ"ח או' ~"ך סי' לעיל עיין

~ 

~~~
 ביוס להת~נות וצריך ~~.

 ר~שו~
 ת~ית המתענה וכו~

 דאינו נראה בתמוז י"ז הוי ולמחרתו בשבתחלום

עול~
 צ"ג~ סי~ בנימין משאת בשס חדשות פניס ~ולכאן. לכאן לו
והביאו

 כנה"~
 דאינו ~בור תענית לכל דה"ה וכתב בהגה"ט

 ~~רא שתיס שבועות פ' בשה~ג מיהו יעו"ש. ולכאן לכאןעולה
 בל"ה תענית הוא בשבת ת"ת שהתענו המחרת ביום דאסכתב
 ~נה"ג והביאו אחר. יום עוד ל~תענות וא"צ לתענית עולההוא

 סק"ג. הט''ז וכ"פ יעו"ש~~ ש~ג כדברי לתפוס שראוי לי ונראהוכתב ש~
 ב' או' העו~תאבל

 פ~~
 י~~ש ו~ן לכאן עולה דאינו מ"ב ~ברי

 כמ"ש ודלא וכתב ה' או' מט"י או~ז' א~ר ס~"ג. מ''ה הסכיסוכן
 יש וכן הא~ כס~רה דהעיקר ד~ או' הר~ז וכ"כ יעו"ש.י~א

 התענית שאין איש'בריא הוא א~להו~ו~
 מזי~

 ~יו ש~שה מי אבל לו
 אסה~ענית

 סומ~
 דיש ~ראה ומ"מ עכ~ד. הפסיד לא המקילין על

 בממון תעניתול~דות
 וכמ~'~

 ~ יעו"ש בהגה ב~ סעי' ת~ס~ח סי' ל~מן

~~~~~ 
 משלימין דאין

 בתעני~
 הימיס ב~ו דו~א היינו אחר

 אבל מד"ס או מד"ת או ב~ם להתע~תש~ייב
 ול~ות ראשו כאגמון לכוף עליו מ~בל מעצמו שאדםבמ~~
 ~תענית ב~ם להשלים יכולנפשו

 שחיי~
 ~מה על ביה למיתב

 חייב אינו תשו~ ימי בעשרת ולפ~ז שבת. עונג וביטלשעבר
 אבל ~ב~ או' עו~ת האל~. ימים זולת לתעניתו תעניתל~יתב
 ~ל ראשון יום ~וא ראשון יום דאם כתב ס~''גהמ''א
 חובה אינו דהא שנה כל להתענות רגיל אינו אס לו עולהסליחות
 סי'כמ''ש

 ת~פ"~
 צריך בו להתענ~ת מנהג לו שיש מי אבל

 ביוםלהתענות
 אח~

 ד' או' ר"ז ז' אוי א"ר וכ~כ כעו"ת. ודלא
 ה' או~ המט"י~י~ו

 פס~
 ה~דס באו' לעיל כתבנו וכבר כהעו"ת.

כיו~
 ~איכא

 פלוגת~
 יש דלברי בזה

 להורו~
 אחר יום להתענות

א~
 על וסומך התענית עליו ש~שה מי

 ה~~ילי~
 הפסיד לא

 על גם לכפ~~ ש~וא זה בתענית לכוין צריךאמנם
 מ~

 שביטל
 דאינו נראה צבור תענית ~וא אם כיון לא ואס שבת~עונג

עולה
 א~

 ובשאר לכחוש
 תענ~~

 ~ לכחוש~ דעולה ~ל
~~~~~~ 

 אירע ל~~
 התענ~

 ביום אלא א' ביום
~  

 וזה
 ידי ~~את כדי תענית בו שחל ליום להתענותממתין

 תעני~ו~ובת
 אי~

 בתרא~ שתים שבועות פ~ שה~ג מועיל.
כנה"ג

 ~ בהגה"~

~~~~~~ 
 חל~

 צבור בתענית רע חלום לו
 פ~~

 העו~ת
 א''ר והביאו אחר. יום להתענות וא~צ לודעולה ש~

 חלם מו"ש ליל א~ וכן~ם.
 חלו~ עו~

 עליו שמתענה אחר
 ה'~ או' מט~י אח~. יוםלהת~צות~ א~~

~ 
ש~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~

~ ~

~ ~ ~

 ת"ח התענה אם וכו' א' ביום לה~נות וצריך ~~.
 ~אחריו ובשבת לתעניתיה תענית התענה ולאב~בת

 שתי על אחד בתענית לו די אם אחר חלום על עודה~ענה
שבתות

 עיי~
 וכתב ב~ה שנסתפק קי''ב סי~ ב''ד

 היכא נפרדים ש~תות ש~י ש~יו לפי תעניות שתי צריךדבזה לומ~ ת~צי דא~
 בנתיים הפ~ק בלא יומי תרידהתענה

 כגו~
 של ימים ב~ני

 ~ה הס~וכ~ם ושבת ביו~ט ~ו גליות של יו~ט בשני אוחנוכה
 יתבאר דכל~זה וסיים לא או לשניהם אחד בת~נית די א~ל~ה
 בשבת ~ ת~~ח המת~ה בטעם צ~ג סי' בני~~ין ~~שאתבמ"ש

 צבור ת~ניתולמחרתו
 שאי~

 ~נ~ת במקום תענית אותו לו עולה
 והביאו יעו"ש. ח~אות ב' מכפר א~ קרבן שא~ן כ~~ולתעניתיה
 או~המ~~'

 וכת~ ~
 שאח'כ אלא להקל נראה אלו דב~~י~ות

 בשםכ~ב
 הש~~~

 ד~מתענה ד~בת פ"ק המרדכי סביב אשר
 שבתותב'

 צרי~
 וכתב ב~ או' הער'ה והביאו יעו"ש. תעניות ב'

~כ~
 ימים ב' ת~ח ~התענה ~~י

 בחנוכ~
 בהפס~

 בנתיים ימים
 ויו"ט בשבת ש~תענה מי אבל ימים ב' להתע~ות נמי~צריך
 יעו~ש~ ל~ניהם עולה א' תענית לוהסמוך

 וכ~
 שהתענה מי

 יע~ב רוח וכ~כ אחד. יום בתענית די בשבת להיות שחלביו~ט
 ה~ב וכ~~כ ג' או' מש"ז ת~ או~ שבת ה~ הזכ~ל והביאו ך'סי'
 ו~ או~ התו~ש והביאו ע~א. ט"ל דף שבת הלכות~ הקמחלקט
 באפשר התו~ש שם מסיקאמנם

 ד~יו~ לומ~
 עולה אינו אחד

 יעו"ש. ויו~ט שבת של קדושותל~~
 וכ~

 טוב רי~ח הרב העלה
 סי' ח'א פעלים רב בשו"ת~~ל

 כ~~
 ~ יעו~ש

~~~~~~ 
 לאכול שאסור אכילה ~ודם שבת ליל חלם

 למיתב לו די אפ"ה תקס~ד סי~ מ~א כמ~ששחלם אח~
 כן ויום לילה לה~ענות וא~צ אחד יום לתעניתיהתענית

 או' לק~~ן ועיין יעו"ש. ו~ או~ שהתו מסי~
~''~~ ~ 

~~
~~ 

 שהוא ~חשבו אותו וכבה הש~~ן ~ל וכחס שבת ~יל ששכח
 י"א קכ"ג. סי' חא~~ח ב~ד בשבת~ להתענות איןחול

 ו' או' בהגב"ימ~ב
~ 

~~~
 וכ''כ וכו' א' ביום להתענות וצ~יך ~~.

 ב~וה'~
 פ'

ויקהל
 ע"~ ד~'~

 והביאו יעו"ש בסוד טעם ונתן
 מ~קשת יתאחר שלא וכו' א~ ביום להתענות וצ~יך~~~~~. כ~'ד~ או' ר''ך סי' לעיל בדברינו ועייןב~י.

 סי' ראק~טי ובפס~י רש~''א. והסליחה.רחמים
 של וניכר נראה ~א~ א~ ביום המובחר מן דמצוה ~תבקע~ח

 בתענית שבתכבוד
~ 

~~~
 א~ל וכו' א' ביום יתענה לא וכו~ כוחו תשש ו~ם ~~~

 בזה וכיוצא י~~ב התולעת כמו ה~~לה ספרילפי
 א' ביום לת~נית'ה תענית למיתב דוקאצריך

 דלאח~
 אע'ג שבת

 לו הוא צערדהתענית
 עי''~

 ע~ב~ דפ"ט קשל~ה ה~עם.
 ח' או'יפ''ל

~ 
~~~~ 

 אם וכ"ש הגה~
~'~ 

 ביום ואם וכו' חנוכה א~ ביום
 ת~ע"ג. סי~ כמ~ש ית~נה ניסן ר"ח הואראשון

 צדיקים תענית שהם מפני ל ור ת~~'פ סי~ עיין אב ל~~~חוה"ה
 מ"ש לפי מיהו~ סק~ד. מ~א פסח. בערב וה"ה ת~''ג סיכ~~~~ש
 ~בסי~ שםהמ~א

 תק''~~
 צדי~ים תענית להתענות רגיל שאין דמי

 בר"ח להתענות לו אסור ר~ל צרה אי~ה לוואי~ע
 נ'ס~

 א~~כ
 דה''ה המ"א עוד מ"ש גם ~תענות אסור כה~'ג~ם

 נ~
 ר"ח

אב
 וע''~

 אינם דהא נסבה כדי ~תענה ~אשון ביום ח~ו דאם
 ממ''א ~ה נ~לם לא דודאי ונראהח' או~ תו"ש פסח. בד"ו לא דהא כלל ראשון ב'ום לחוליכולין

 אל~
 למי כוותו

 אח~'כ דיתענה הש~ע ~כתב~וחו שת~
 ו~~~

 אי~ע ~ם המ~א כתב

 ~כ~כ ~איתי ואח~כ לה~ענות די~ול ע"פ או א~ ~"ח ~~ביום
 ניסן ב~~ח ת"ח כשמתענין ~מ"מ יעו~ש~המחה''~.

 א~
 אב

 כ"ב או' לעיל ועיין ט' או' א"ר לתעניתו. תעניתלמיתב א"~
~ 

~~~~~ 
 ית~נה וכו~ הצהרים שנת שישן מי י~א בהגה.
 ת~ס~ב ~י' כמ~ש ענינו מתפלל ואינו וכו~ היוםמחצי

 סק"ה מ'א י"א.סעי'
~ 

~~~~~~ 
 בהגה.

 וכו' הלילה חצי עד היום ~~חצי יתענ~
 וכתב הלילה עד אלא כתב לא מהר~שבדרשות

 מי תענית למיתב דבעי ~~"ד דאיכא אחד יום להתענות~צריך
~משלים

 בע"~
 מי"ט. הלילה~ עד

 ונר~
 ביו~ט עליו ל~מוך

 שחל שני ביו"ט או א' ביום אח~כ יו~ט שחל ~שבת אוראשון
 הלילה. עד אלא להתענות דא"צ ~ ו~ביום

 ג~
 במי הכי לי נראה

 דמי שאפשר אף ~צה~ים לו וחלם בשבת אף להתענותשד~כו~
 חיוב דאין נ~ל ~~ה עולה. אי~ כברשמתענה

 למית~
 תענית

 א"ר להתענות. שדרכו כיון ש~ת עונג ביטל לא דהאלתעניתו
 ~ שאח~~~ באו' ועיין יו"ד~או'

~~~~~~~~~ 
 דתענית הגם תעניתו ומ~לים בע~ש ת'ח
 למיתב א~צ בשבת אסורשעה

 אחרונים.לתעניתו. תעני~
 מחב~~

 ג' או'
~ 

~~~~ ~  
 ואם וכו' הלילה חצי עד היום מחצי יתענה בהגה~
 ש~י בכה"ג להתענות צריך אז ~מו"ש יו"טחל

 שבת בשביל אחד לכפ~הי~ים
 ואח~

 אכן יו"ט בשביל
 שה~הל אעפ~י יו~ט של ערבית התפלל לא עדיין דאםנ~אה
 ט~ או' ת~"ש שבת. נגד יומא בחד ליה ~יהתפללו

 ~ ד~או~ מחב"~

~~~~~~ 
 ~כל גליות של שני ליו~ט הסמוך בצה~ים חלם
 ~ שע"ת ה'או' מחב~~ שם~ ת~~ש יומא. בחד דסגי להקל ישענין

 אי~ ~~~~~~
 החסיד ~ב ביום~ שחלם חלום ~ל להתענות

 בתשו' ~יאו יד והרב מ"ב דף חכמה ~נהבעל
 יודע דאם ונראה ו' או' מחב~ר ראיה~ ~צת לו הביא ל"בסי'

 אמיתייםשחלומותיו
 מ~

 ~ ר~ךסי. עט"~ ו~יין להתענות. יש ביום שרואה

~~~~~ 
 ~ליל פסח ערב והיה בשבת בצהרים חלם

 מפני לבטל וא~ן ע~בית אחר הלילה מצות יקייםחג הת~ד~
 אליאו יד המצות. יבטל תצות עד מ~~תין ואם מצוה שום~לום

שם.
 מחב"~

 שע~ת ~~ או'
~ 

~~
~~~ 

 לענין ודוקא הת~נית מפני ב~מנה מצוה שום לדחות
 דהתענית התירואכילה

 יות~ תענו~
 לאכילה שוה או

אבל
 שם. אליהו יד ~~ורידין. ולא מעלין לא חלומות דב~י בל~~

~~~
 שלו~~~ה א~ ביוס בצה~ים שחלם ~~

 עד יום מ~צי יתענ~
 תענית שני יום ויתענה ויס~וד יקדש ואח~כ לילהחצי

 וכןשל~
 יעש~

 הרב נוקפו. שלבו למי ימיו כל
 דב~

 משה
 שע"ת ט' או~ מחב~ר מ~ב. סיי א'חבראשון

~ 

~~~~~ 
 וכו' ית~~ה ה~אשון ~ביום בהגה~

 ה~
 ליה דפסי~א

 המתענה על תעניתא למיתב ו~יעתו ~~ללמור~ם
 ל~~ב הדבר הוקשה שבת יום~~חצי

 ~הגה''~ ~~נ~~~
 ומ~יק ב' או'

 מפומייהו ~פקד~ואיל
 דרבנ~

 י~ כן
 ש~ינו ~ ~י ומ'מ לע~ות

 אמ~ם יעו~ש. אותו מחייבין ~ין לתעניתו תענית למיתבבכה~ג רו~~
 חצות אחר לאכול שלא בעי דאי דאע~ג הטעם כתב סק"והמ''א
 יצ~ א~ בידוה~שות

 כיון מ~מ ס~ו~ה י~י
 ש~תענ~

 ל~ם
 י"א או~ א~ר ו~ביאו עכ"ל~ ב'~ו היא עבירהתענית

 וכת~
 עיד

ט~~



~~~~~י~~~~~~~'

~י~ ~~~ ~ה~~~~~~~
~'~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
 ~~~י~ו

 ו~~~~~ו~י~~~
~~~ 

 ~''י ~ ~~~~י~~י

 ~~~~ ~~~ ~~~~~~ו~~~~~~
~~~~  חצי עדהיום

 הלי~
 ~שבת יום כל הת~נה כאלו יתענ~~ הרא~ן וביום יבדיל ~ז

~ ~"~~~ 
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 אחר~טעם
 דחיו~ משו~

 ~י' כד~קמן חצות ח~ר ש~ישית סעודה
 שיחלום חשב לא זה מ~מ חצות קודם שאפי~ למ~ד ואףרצ~א.

 ~ יעו~ש קיימה לא ודאילו

~~~~~~~ 
 עו~ש

 השכנה~~
 דדעת דאפי'

 מור"~
 ז"ל

 תיכף כשהתע~ה אלא ל~עניתו תענית הצריכולא וסיעת~
 ~חש~ מי אבל הלילה וחצי היום חצי ~יוםבאותו

 חייב שהיה~
 ~~חיוב ולמע~ה ~יום ~~חצי התענה ולא למחרלהתענות

 שבע שהיה בשביל אכל שלאאלא תעני~
 ו~

 הלילה חצי עד התענה לא
 שלא לו אמרוואח~כ

 יתענ~
 ביום

 של~~ח~~
 תענית א~'צ

 היו~ חצי אכלשלא ל~
 ו~וא

 פשו~
 עכ~ל
~ 

~~~~~~ 
 חצות עד ואילך היום מחצי התענה לא

 הליל~
 לא

 למחרתויתענה
 דאי~

 שחלם ביום בו אלא ת~ח
 ביום שחלם ותענית מחויב אינו היום אותו שעבר וכלהלילה
 בו מקרי לאה~ודם

 ביו~
 ואם

 ירצ~
 אם להתענות

 ה~
 ש~ת

 אסו~ שני יו"ט ואפי~ יו"טאו
 עונג לבטל

 יו'~
 א~יא דלא כיון

 ~ם שכנה"ג הועיל. ללא יו~ט או שבת עונג יבטל ולמהליה
 ג'או'

~ 

~~~~~~ 

 לא לילה ~ באמצע אפי' לו שחלם מי ר' דף של"ה
יטעום

 מאומ~
 כשיאיר להתענות כשיתחיל די ולא

 דמתח~ל הצהרים שנת דישן מהא וראיה תעניתים בשאר כמוהיום
 גם להתענות.תיכף

 נ''~
 שהוא ב~בת ואפי' מ~שתו שיפרוש

 ק"ו שבת עונג ולבטל לה~נות הותר דאם עונהזמן
~~ 

 עכ"ד
 אפשר ולענ~ד תק~"~~ סי~ מ"או~~כ

 לחל~
 בר"ה ת'ח ש~~ענין ~ותן ראיה ו~צת ד~לה להא דיוםצהרים שינ~ די~ן בין

 דבחלום ~תקצ"ו בםי' מ"א וכתב ב~לה~ ואין~מתענין בשני~ם
 ביום אלא הראוהולא

 ול~
 דאפשר נ"ל גם ~י"ש. בלילה

 או~ א~ר לאש~ו~ שמחוייב עונה למצות לדידיה שהוא תעניתבין לחל~
 הצהרים משנת להתענות דמתחיל דהא עוד לחלק נראה ולייו~~
 באותו יתענה לא ואם לנעורת כאש ביומו ת''ח דיפה~שום
 ~מנו י~~ורהיום

 כמ~
 כן לא עוד יועיל ולא הקודם ~אות

 וע"כ לת~ח המועיל לפניו ~יום ~ד דיש הלילה באמצעהחולם
 מצוה לכבוד המי~ל~ר~ה

 כגו~
 שבת סעודת ~שה לא שעדיין

 הפ~יד לא עונה מצות לקייםאו
 ודו~
~ ~ 

~~~
 י'א ה~ ~~~~~

 ~י~
 ועיין וכו~ בשב~. ת~ח ~תע~ות

 שכתב פי'ג טו"ב מאמר הבריתב~'
 וז~~

 אם
 או ~ימות יהודי איש על בחלומו אדםר~ה

 שיחל~
 ~אר או

~ר~
 לאו ואם אפשר א~ ויתענה ~עדו צ~קה וי~ן ~ליו יתפלל

יאמ~
 ברמז לו

 ד~
 שמי~ רחמי שצריך

 וצד~ה ו~פלה תשו' ויעשה
 לאאבל

 ~ יאמ~
 מ~י וכ~ומה שימות ~ליו שחלם בפי~וש

 רובשמחמת
 הפח~

 מחמת ~~~ה ויש ע~ו בלא שימות הוא יכול

 ~~~עשה ~ה וכבראימה
 כ~א~

 ומת ~ו~ם
 האד~

 מ~חד
 ~' או' הפתה"דוהביאו ~כ~~

 וכת~
 בש~~ ק~ו בחול א~י' ~וזה

 ~ ח''י או~לעיל ו~יי~
~~ 

~~~
 ד~תלתא פשוט נראה ~ ו~ט~ם ~~ני~ תלת שר~והו ~~~

 בתרי ~גי ~לא והא ו' או' פתה''ד חזקה~~וי
 וכו~ פרעה אל ה~לום השנות ועל ~תוב דבר מלאדמ~רא
 ורשב"ג דרבי בפלוגתא תליא מ~תא דהא הפתה~ד שםכתב

 חזקה הויא זימני ב~רי דלרבי ע~'ב ד~~ד ב~במותדאפליגו
ולרשב
 תלתא ב~י ~

 יעו~~
ן~

 פ' ~~ישרים במגיד וכ~~כ וכו' חלומות ~~ שעל ~~.

 ז~ל הקדוש למרן המגיד לודאמר וי~
 יפ~

 שלא הורית
 בלבד. ~' אותם על אלא בשבתלהתענות

 הורי~ ויפ~
 שלא

להתענו~
 אלא להתענות שאין מידו ס"ת שנפל שח~ם על בשבת

 שיש ואעפ~י בלבד אותם~ל
 מחלו~

 גם מהן באחת
 והביאו~ עכ~ל. ~ודם תדע ~וד הם ארבע ש~ם ד~~~מתענים ב~

 וכו' מהם ~א~ ~חלו~ת שיש דמ"ש הלב~ש וכתב סק"ז.מ''א
 יוה"כ~"ל

 ~~~ע~ ~י'~~
 נעילה ~ בשעת שלא שא~י' ו'"א נעילה

 ז~ ~ו' א"א יעו"ש. ו' או' ה~ט"י כוכ
~ 

~~~~ ~  
 ג~ שעל

 חלומות~
 שאף קל"ה ~ דף בשל"ה כתב וכו'

 א~כ אלא בשבת ל~תענות ~א~ור הג'באלו
 לועונג ~התעני~

 כגו~
 רגיל ואני ~ר ימצא וכשית~נה עליו עגומה שנ~פשו

לפס~
 הריב~ש וכ~כ ~כ~ל~ ~חול י~~ם ב' להתענות עליו שי~~ל

 ~תענית ~ו רע בחלום ~פיד ~א גברא ~הוא דאם ~י~~סי~
רע~

 ל~
 ומצטער

 הרב~
 ממה יותר

 שמצט~
 ה~לום בפחד

אסור
 להתענו~

 אינה בחול ואפי' בש~ת
 מצו~

 מיהו עכ"ל.
 החלומות בכל להתענו~~ יש עליו עגומה נפשו דאםכתב הב~~
 עגומה נפשו אין אפי' יתענהה~~ ובאל~

 י~ו~~
 וכ"כ

 הט~~
 ~ק~ג.

 כתב ~ק"ז המ'אאמנם
 די~

 ~ שלא ~קל
 ~תע~ת

 כמ~ש בשבת ~ה~~נות ~ואדאורייתא אי~ו~ ~~
~ 

 בשם ~ב~
 ל~קל שיש ~ד או~ המחב"ר ו~~כעכ~ל. הרשב"~

~ 

 ~ג'
 חלומו~~

 יעו~ש. ט"ו או' ל~יל וכ"כ עליו~ ~ומה שנפשולא א~
 ס"גאו' ~ל~מ~ ו~~

~ 

~~~
 א~ר ~~~ח~~ מ~א ~פיל'ן~ ~וה"ה וכו' ~~ת הרואה ~~~

 ~~ או~ ר~~ י'א~ או~ תו"ש י~ד~או'
 ~ ח~ או' א'א לא. וכתוביםנביא'ם ה~ מ~מ~

~ן~
 טעם וכו~ ס~ת הרואה ~~~

 לרוא~
 בכל ~בר ~לולו שמ~א~ שנ~רף ס~ת

 התור~
 כפר~. ~~ריך לו הראו ~~ילה בעת ויוה~כה~ורה. שרי~~ ~~~~ ~י~ או

 למו~ר~י בית~ ~ור~
ו~פילת ב~ו~~~ כ~ו ~ליו ~מ~ה וה~ת לסתירה פי' דה~ורת
 השי~י~

 לא כאלו
 יא~

 ו~ורא ~וד.
 ~י~ ~~~~



~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~~~י~~~~ו~
~~~~~~

 ~~~י~~~~~~
~ 

 הגה ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~

ו~~~
 ~חי~ה ~צ~יך לו ה~או אשה ונושא כראוי~ עוסק שאינו ~ו~ון~
 תק~~ח סי' יוסף ראש בעונו. יומת יתענה לא~אם

 הביא~

~ן~
 ליל שהוא הרואה אבל נעילה~ בשעת יוה~כ או ~~.

 מכפר. אינו דלילה בשבת להתענות לו איןיוה"כ
 טו'ב או' לעיל ועיין קי"~. סי' ח~~חב~ד

~ 

~~

 איתא מקץ פ' וברבה וכו' ~ביתו קורות או ~~.
 לה. הוה וכן ז~ר ~תלדלאשה ש~תר~

 מ'~~
 מיהו םק'ט.

 חלום שיהא כדי לטובה ~תרו שר~א אלא הוא ל~עהמסתמא~ אלמא לרעה שם פ~רו דתלמידיה כיון כתב י"ד או~~א"ר
 באנשים אלא אמ~ו לא ז~ל והם ממנה שיוצא ממה נפילה~שייך שאני מעוברת שכתב ט' או' מט~י ועיין הפה. אחרהולך

 יעו"ש מעוב~ות שאינןובנשים
~ 

ון~
 לא שינים כאב לו היה ואם שנפלו. ~יניו או ~~~

 ~ יעו"ש ט~ז או' לעילכמ"ש יתענ~

 ~~~ן~
 כתב קי~ח סי' ב~ד הרב וכו~ יוה"כ הרואה א וי

 היא דהקפידא ס~'ל ז"ל ~מהרש~א בזה דעותחילוקי
ברוא~

 מתענ~~ היה ולא יוה"כ ~אה ואם מתענה שהוא על יו~~כ
 להתענות. צריך יוה~כ בלא אפי~ ~ענה ~צמו ראה אם וכןפטור
 שאינו עצמו ברואה ואפי~ יוה''כ בראיית תלוי דהכל חולקיןויש

מתענ~
 עצמו רואה א~ גיסא לאידך וכן להתענות חייב בו
כמתענ~

 אינו יוה"כ בלא
 מתענ~

 ז' או~ ה~~~י כתב וע"כ
 עצ~ו יראה וגם יוה''כ תרתי ובעינן מציעתא מילתאדנקטינן

 ~ יעו"ש מתענהשהוא
~~~

' ~  וכו~ יוה~כ הרואה וי"א 
 חאגי''~ מהר"י הר~

 בס~
קרבן

 מנח~
 הם נשים ודברי עלה חתים דרבינא בריה מר~לאו ואומר ~ה על תגר קורא שפ~~ו ~'

 אלו~
 שאומרות

 כשרואה וא~י העפר עם וינשא שילך רמזדנושא
 מאלו א~

 שהוא לו מובטח בחלום איש"ר העונה אמרו שהרי יו"ט~ושה
 בח~יו רואה עולמו בתורה והקורא נעילהבשעת וכ"ש עונותיו לו שמ~כפרין רמז יוה'כ כשרואה א"כ עוה~ב~ן

 והמתענ~
 שבת עונג שביטל תעניתא בחד ליה סגי ~לא נראה בשבתאלו על

 מש~יא~ עליו חסו בחלום הספד תיבת רואה ואם זהבשביל
 ~אין כתב שם המט''י אמנם בהגב"י~ י~~א והביאו עכ~ל~ אלוכ~ש

 הנז~ חאגי"ז מהר~י ~ב~י עלל~מוך

 דכיו~
 דה~ו~

 ומ~~
 ז~ל

 בפסקיהםכתבום
 ח~ובי~

 שהם וכיון המקובלים דברים כמו
 ~דהכי וכתב טעמא משכחינן לא ~פי' ~קבלקבלה

 נקטינ~
 וכן

 ~ יעו~ש דברעמא
~ן~

 שיש לו שמ~אין ר~ל בתורה. שקורא הרואה וי~~א ~~~
 בתורה לקרות הוא וצ~יך ממנו ונפ~עין עונותלו

 כשאינו דוקא ו~~יהו הפו~ענות לב~ל יועיל התורה ע~קאולי
 אלארואה

 הקריא~
 וקרא לעלות ש~ראוהו רואה אם אבל בלבד

 וכן ל~דולה שיעלה לו יפה סי' אדרבא ~העלייה לחושאין
הורתי

 כמ~
 וגיל שמחות שרואה מי אבל לב~ן בנישוא~ן ה"ד אשה בנושאוכן זו~ לסברה שחושש למי א~י~ ~עלייה להקל פעמים

 מיחוש. בית כאן אין בחתונה הנעשין ו~~חולותוריקודין
 ח~ או'מט''י

~ 
~~

 בחלום ~וא~ ואם בתורה~ שקורא הרואה וי"א ~~~
 שו'~ת ~שבת~ ל~תענותשלא להקל לצ~ד יש עצמו הוא ולא בתורה החזןש~ורא

~~~ 
 הוא אם וכן ס' סי' שאול

 ח~~

ורא~
 בא ~ה די~ל להתענות שאין נראה בתורה שקורא בחלום

 הרהור מחמתלו
 שתמי~

 ט''ז או' לע'ל וכמ''ש בתורה קורא
 קראו ההוא וביום בתורה שקורא בחלום שראה מי וכןיעו''ש~

 מה בחלום הראוהו די~~ל ~תענות דאין נ~אה בתורהלו~ל~רות
 ביום לקרותשעתיד

~ 

~~~
 בחלום שרואה מי וי''א וכו~ ש~ורא הרואה וי~א ~~~

 ט~'ו או' א''ר מט"מ. מנשקו.שמת
~ 

~~~
 וכו' אשה ש~ושא וכו' בתורה ש~ורא וכו' יוה''כ ~~~

 אני וכן באלו ל~ת~נות שאין נחלקוהאחרונים
 וכ~כ ג~ או' ברכ"י ע~ומה. נ~שו אם ~ולת ובא מורהבע~יותי~
 י"~ א~'היפ"ל

 ~יש שם וכתב
 לפר~

 יעו"ש. לטובה כולם
 ~ נ~א ואו~ ט"ו או'לעיל ועיי~

~~~~~~~ 
 אל~ו א~~~ בס'

 בפ~~
 א' סי' שני דמעשר

 תענית בענין חילוקים כמה שראיתי ובהיותוז~ל
 רעים ש~אים חלומות ויש בחלומות בקיאין עתה ~אין יעןשבת

 להתענות אז"ל ~ואם לעיל כמ"ש בהופכו והדבר טובים הםואדרבא
 שהיו בזמנם הוא בשבתת"ח

 בקיא~
 שה~כיר והחלומות בחלומות.

 בשבת עליהם ~~תענות ק~מונים ~ספר' שנמצא ~~למרן
 מלהתענות מונעים יש מדרש או וזוהר תלמוד דברישאינם כיו~

 בשבת ת~ח על ממני לשאול אלי הבא כל ולכן ~נז' בשבתעלי~ם
 ושתיה באכילה בשבת יתענג אלא יתענה שלא לו אומראני

 ברוב כי בעולם אדם שום עם היום כל י~בר שלאובתנאי
 ועד מתחלה תהלים ס' כל וי~~א וישב פשע יחדל לאדב~ם
 כשהיו זהו ביום ובו שאמרו ~~~ה ירצה אם יתענה ולמחרסוף

 זה כל שבזכות כדאי ח"ו רע ואם שיתקיים טוב החלום~אם כדי וזה ידו השגת כפי צדקה יתן גם כדפ'' בחלומותבקיאין
 בספרו וכ"כ א' או' הרו~ח והביאו יעו''ש~ יתבטלשעושה

החיי~ כ~
 או יתענה אם מחבי~ו עצה דהשואל ח"ן או' ל~ו סי'

 התענית שיפדה עצה ~ו שי~יא טובלא
 ול~

 בשבת יתענה
 ~ יעו"ש ד' או' החס~ל כתב זה וכעין יעו"ש. כחו לפיהוא והפדיו~

~~~~~~ 
 לחייו אלא ~מר מדלא וכו' לחייו ~הרואה אבל
 תלמוד בלשון הנקראים ה~דולים השיניים ד~םש~מ

 האדם שיפול מיתה סי' מורה שהנפילה מפני שי~יו בכלל הםככי
 גדולי~ לי ומה למותמחיים

 ל~ייו דסתם ועוד קטנים לי ומה
 ואעפ~י פה של שבצדדים הגדולים שיניים אלא ב~ם קבועיםאין
 מט''י טוב. חלום דאמרינן הוא הלחיים עם בנפלו דוקאכן

 ג' או' ער"ה ט~~ז~ או' א~ר וכ"כ ט'או~
~ 

~~~
~~~ 

 י~א אבל וכו' הרואה בפ~ שאמ~ו שהחלומות
 לזמנינו הגמ' חכמי מזמן החלומות פתרונישנשתנו

 ז' או' ר''ז י~ב. או' א~'ר שבזמניהם. הרפואות שנשתנוכמו
~ 

~~~~~ 
 רעים. חלומות יבהלוהו הנשה גיד על ידו ישים כשישן
 חלם דאם ונראה וישלח. פ' כ"י עה"ת אפ~יםר'

 ואגב להתענות~ א'צ הנשה גי~ על היתה שידו וידע רעחלום
 ואמר בחלומות מקפיד ~היה שלא גדול מאדם יד~תי כיאומר
 הרוב שעל אחד ת"חשראה

 הי~
 לו ואמר בשבת ת"ח מתענה

 טו''ב ג'או' מע' לפי ד~ש חלם~ לא ושוב יתענה ~ שלאבשבת~אחד
~ 

~~~
 שכדאי בלבו שבטוח עד שבת עונג עליו שחביב ~~~

 וכן עביד שפיר בשבת מ~ענה ואינו להצילו ~ומצוה
 ישי~'ע~ לאחרים~ להורותדרכי

~~~~
 לומר ומותר וכו~ ענינו אומר בשבת המתענה ו. ~~'

בשבת

 ~~י~ ~י~~
~~~ 

~~~~'~~ 
 ו~~יו



~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

.~~ .~~~ ~~~ ~~~ ~'~ ~~~ ~~~~~~ 
~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~ 
 ~~~ן

 כל סעודות לו שיש מי וכן הגה~~~~. ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 יו~

 בשבת י~נה בשבת כמו
 לאח~ א~ להקדי~

 פכ"ב ~גמ'
 וטור~

 ~~~ ~~ ~~ ~~~י~י~ ~~~ ~~~~י~ ~י~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~
 ~~~י~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~י~

 ~~~י
 ~~~י~ ~~ ~~~י~

 ~~~"~ ~~~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

~~~ 
 ~ק~"ו סי' ~וע"ל ~~~~~~~ ~~י~~~~~~~

 ~ ~ סי~ג~
~~~~~ 

 ~~"~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י

~~~~~~~ ~~~ 
 ~ו

 ~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~ו

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

 ~ה ~~~~. ~~~~ ~~~~~~י~ ~~~י~~~
 וכ~

 החולה לברך ~ותר
 המסוכ~

 בו
 מהר~י ~ליקוטי ביו~

 פ~ג הר"ן בשס וב~יברי"ן

 דתענית~
~ 

 אסור דאינו וכו' נוצרתי ~לא עד ~~יבשבת
 ש~~

 צרכיו
~לא

 כשמבק~
 לו ודומה פרנסה ~או חולי ~ל

 י~א~ ס~ק מ''א יו~~ בכל ל~מר טוב עונות חרטת אבללפניו צע~ שי~
 ח' או' ר'ז י~ד. או'תו~ש

~ 

~~~
 לרצון יהיו שיאמר שקודם דהיינו נצור. באלהי וכוללו ~~.

 לרצון יהיו ואח~כ ענינו יאמר וכו' פיאמ~
 ו~ש כ~ו או~ ~~ך ~י' לע~ל כמ~שוכו'

 מ~
 דס~ ~"ח משם

 ענינו יא~רדלא
 בשב~

 ו~ם יעו"ש. לאומרו העולם מ~הג אבל
 דמנחה בחז~ה ענינו יאמרו א~ בשבת ת''ח מתענין ע~רהיש

עיי~
 ~'ז או' ל~ם בדב~ינו

~ 

~~~ ~  

 העולמי~ רבון תפלתו אחר ויאמר ה~ה~
 היינו וכו'

 ברכות במס~ הכתובה ששת רבתפלת
 ד~

 ~ יעו"ש ע~א י"ז

~~~
 הגה. ז~ ~~'

 להקדי~
 ~די מועטת שעה פי~ לאחר. או

 י~ב. ס''ק מ~'א יצטער.שלא
 והפריש~

 ט~ או~
 ~כ~ להקדי~ רגילין היו דלא~תב

 שהיו
 ~עבי~

 שלא מחמת אלא
היה

 י"ז או' א''ר לזה. כדומה או פנאי ~~
~ 

~~~
 מאורע כשיש וכו' צרה שום על מתענין אין ~~ ~~~'

 לרחמים אדםוצריך
 מות~

 פניו על ולפול לבקש
~יחיד

 ד~
 תשו' חלום. בשביל שרי תענית אפי'

 מהר~~~
 סי'

 או' התו~ש אמנם י~ג~ ס''ק מ~אתר"ג.
 ט~~

 הנידון ~אין כתב
 לנעורת כאש לחלום יפה שהוא תענית דשאני די~ל לראי~יה~ומה
 שצריך בשבת מאורע שאירע כגון כתב ט' או~ והר~ז~יעו"ש.

 ב' או' בק'א ועי"ש מיד רחמים עליולבקש
~ 

~~~
 לאלה אפי' ר"ל וכו~ צרה שום על מתע~ין אין ~~.

 עליהם ומתחננין ~זועקין ט~ סעי' בסמוךשנתבארו

~שב~
 דיש אחת ~~גירסא ולאפוקי הותר לא התענית מ"מ
 וכבר בהם מתענין דגורם תענית מה' פ~א ז~לבהרמב"ם

 המ~יד הרבתמה
 ע~

 ~ י~ב או' מט~י יעו"ש.

~~~
'~~~ .~ 

 אי~
 מתריעין ולא צועקין

 וכ~
 ר~ל

 ~יכח בשופרות תרועה דא~וב~ה ת~ו~
 כ~~

 כמ''ש בשבת
 אין אבל זה סעי' ובסוף תקע'ו בסי' ז"ל הר~ן בשם~רן

 ~ ועי~ש י~ג או' מט~יתוקעין~

~~~
 פי' וכו' רעה רוח או ~~.

 הר''~

 רעה רוח מ~~י ז''ל
 שד רוח בושנכנסה

 ו~~
 בנהר יטבע שמא והולך

 א~ ול~''~ ע"כ~ החולאי~ ממי~י חולי שהוא או וימות י~ול~ו
~י~

 במקומו ונח עומד שד בו שנכ~ס זה
 אי~

 ב~~ילו לזעוק

 היום סכנת בו שיש רואין א~ במקומו ביושב אפי~ ומ"מבשבת
 בו שיש חולין משאר גרע דלא בשבי~ו ולהתחנן לזעוקמותר

 ~ י~ד או~ ~מט~י יעו"ש. יו~~ד סעי~ דב~מוך היום~כנת

~ו~
 תומת וכ~כ וכו' ~~צלאין ~מר נהגו וכן יו~. ~~~

 בסי' הלבושים ובעל המפה ובעל ל"אבסי' ישרי~
 ח' סי' ובלי~וטיו קט~ו סי~ בתשו~ מ~רי"ואבל ז~

 הרב~
 להביא

 בהגב~י כנה''ג מהגדולים. ~בים לו שהודו ואמר לאסורראיות
 דלא כתבוהב"ח

 אס~
 ביומו. מסוכן שאין בחולה אלא מהרי~ו

והביאו
 שכנה"~

 או' הא"ר אבל יו''ד. ס~ק מ"א ה~ או~ בהגב"י
 בו מסוכן דאפי' וס"ל פליג דמהרי"ו כתבך'

 ביו~
 יעו"~~ אסור

אמנ~
 בו דמסוכן ודעימיה הש~ע כדעת ~'ל אנן בל''ה

 ביו~
 מותר
~ 

~ז~
~~~ 

 על
 חולי~

 המסוכני~

 להתנדב השולח חולה וכו'
 רשאי בשבתבבהכ~נ

 הש"~
 שבירך ~~י לו לעשות

 מעורר דאינו ~פוא~ו על ולהת~~ל מסוכן שאינואפי~
 וי''ד י''ג בסי' עוד ועי"ש וי~ב י~א סי' רוכל אבקת שו"תובכי. צע~

 פ~ת~ יעו~ש. בזה ~חלוקתשהביא

~~~~~ 
 החולה לברך מותר וכן הגה.

 המסוכ~
 והא ~ו'

 שאינו לחולה שבירך ~~י החזן שאומר האדנאדנהגו
 ישלח המקום ואומרמסוכן

~ 
 שסומכין אפשר וכו~ שלי~~ה רפואה

 בתוך עליו ירחם ה~~קום לומר דמותר שסובר הרמב"ןעל
 אסור. לכ~ע מזה יותר לומר אבל ישראל עמו חולישאר

 וכן וכו~ מלזעוק היא שבת שבירך המי בתוך לומרלהנהיג וי~
 ם"ק ~~~א כן~ נוהג ~שהיה אחד לחזןראיתי

 י'~
 בשערי ועיין

אפרים
 ש~

 די''ל שכתב שם שערים ובפתחי מ~ד סעי' יו~ד
שבת

 מלזעו~ הי~
 ה~~רובים ו~חמיו לבא קרובה ורפואה

 ~שתאעליו ירח~
 בעג~

 או' שע''ת יעו"ש. א~ן ואמרו ק~ב וב~מן

~~~
~~~~~ 

 לב~ך ~~ע~ה שעשה ט"ל סי' שבעה נחלת בשו''ת
 היה ~א שהחולה א~פ~י בבהכ"נ בשבת החולה'

 שעה~ מהלך רח~ק שהיה בישוב רק ב~ירשם
 ויות~

 ודלא
 שכתב מהרי~לכליקוטי

 שאי~
 מת דשמא בעיר כשא'נו לברך

 הניחו דאפי' מגיטין וע~ש הבריאאו
 זק~

 לה נותנו חולה או
 מה~י''ל ד~רי לה~מיד כתב אחד וגדול קיים~ שהואבחזקת
ו~וא

 חז~
 ~סי' עי~~ש לו והשיב

 ע~ ע"~
 יעו''ש. פ"א סי~

 ~ ש~שע~~

~~~~ 
 בהג~~

 וכ~
 ~~ו~ר

 ל~ר~
 החולה

 ה~סוכ~
 וכו'

 ולבר~

 ~~~~~יי~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~~~י~ ו~~~~ ~~~~~
~~י~י
 ~~ו~י~~~י ~~~ ~ו~ ~

 ~ו~~~ו ~~~~יי ~~ ~~

 ~י~~~~ה~~~'~

 ה~ו~ו~~י~~
~~~ 

~~~~ו
 ~~~י~ ~

 ~~~ ~~ ~~ ~י~
 ~~~י ~~ ~י~~
~~~י

~'~~ 

 ~~ ~~י
 ~~~~~י~~י~~~י~

~~~'ו~~~~~~~~

ה~קשה



~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  ~~ ~~~י~ ~~ו~~ 
 ~ ~~י~י~ ~~ ו~ו ~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ~ו~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~"~~~~~~
 ~וע~~ ~~~~ ~~~~ ~~

 סי'
 רע~~

 י''ב סעיף
 בהג"ה~

 ~~~~~~ ~~~ ~ו~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~~~~ ו~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~י~~~~

 קידו~ דיני כל וע"ל הגה ~י~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~ ~~ ~~~י~
 רע"ג ער"ב רע''א סי'

 ויכריע ~ צדיק הוא שהתינוק מו~ר לכ~~ע ~לילדה~~קשה
 מ"א והביאו סמ"ג~ בביאורי מהר"י ~כית. לכף העולםכל

 אינן דהא למנין נכנסים אינם ~דקטנים ~~נ עליו וכתבי~ד ס"~
 ונראה עכ~ל. עונשין~ני

 דמ~~~
 ~כנסים אינ~ ד~טנים המ~~א

 שהתינוק מה~'י ~תב הטעם על לחלוק ר~~ אלא אינו וכו'למנין
 וכו~ ויכריע צדיק~וא

 ו~~~
 אינם דקטנים כן דאינו המ''א כתב~

 לברך לענין אבל להכרוע כ~י ורשעים צדיקים למניןנכנסים
 מותר ולכ~ע סכנה בח~קת היא דהא ~ליג לא לילדהמ~~ה

~ 

~~~~~~ 
 שם ~רוא החולה שמברכ'ן בשעה נוהגין~ מט~מ
 נג~ר ~ם בש"ח וכתב דין. גזר קורע השםדשינוי

 לנעמי. בן יולד כמו וחי שינוי שם לו וקורא כך ששמו פלונ~על
 ראובן כגון כןוהוא

 שי~
 ויאמר שמעון יבא למות ונוטה בן לו

 ובשר ככר הא~לכם ~קל לכם הא פלוני בן פלוני ולאמולאביו
 ל~~י עושין וכן ויחיה. בני ושיהא בנכם את פודה ואניויין~

 ך~ או' א''ר ניחוש. משוס בו ואין בנים לו מתקיימיןשאין

~~
 שלחנו יהיה ~~ ~~~'

 ער~
 ~י פי~ י~ה. מוצעת ומטה

 ובאר א' או' פרישה המט~. על ~ישב דרכןשהיה
 בשבת בה~ שישן או מע~ש במוצ~ת דמיירי כתב ~י~ט דףשבע
 סדין יפרוס אלא אסור בל"האבל

 ע~
 הכסתות י~י~ ולא המטה

 ~~~ב סי~ ומ''איעו''ש.
 ~ת~

 ב~יון ואיכא שדר בחדר דעומדת
 דאפשר כיון ולכאורה ע"כ. הוא שבת דלצורך להציעמותר

 ~~ציעין כתב נ~ה סי~ ברוקח מיהו כ"כ ב~יון ליכא סדיןבפריסת
 או' א"ר יעו"ש~ מהן אחת על ישב יצטרך שאם מ~ותעשר
 ואינו שרי היום לכבוד שעושה דכל ו' או' המט~י וכ~כא'

 ש''ב סי' לקמן עוד ועיין יעו~'ש. 'למו~ש עו~ה א~'כ אלאאסור
 כ'~גאו'

~ 

~~
 רע~א סי' לעיל ועיין טור~ ~פת. על פרוםה. ומפה ~~~

 לשם ובדברי~ו ט'ס~י~
 בס~'ד~

~~
 לילה מכבוד עדיף יום וכבוד הלילה. בסעודת כמו ~~.

~מ
~ 

 בס''ד לשם ובדברינו ג' סעי' רע''א סי' לעיל
~ 

~~
 ויב~ ~~~

 הנה שתעשה הסדר ונבאר וכו~ היין על
 ~תיד שאתה במ~ום הש~חן ~~~ני ותע~~ודתבא

 ~משיך ותכוין פ~א ~~ין דרך השלחן ותקיף בולישב
 עת~

 בחי'
 של מקיףאור

 ג~~
 העמידה בתפלת ~"א עלה שם אשר דאבא

 שלהם פנימי אור בבחי' היה ~אז אלא ~חריתדלחש
הוא ועת~

 ההדס אגודות ב' בידך קח ואח''כ להם. אשר מקיף בא~
 המקיף בחי' עתה להמשיך ותכוין פ~ב השלחן להקיףו~זור
 שם אשר ~בא אמצעיות ג~~ל

 על~
 ד~פ~ת ~ו"ר בח~רת ז~~א

 ו~תה שלהם פנימי אור בבחי' היה שא~ אלא דשחרית~העמידה
 לכן~ חג"ת אמצעיות ג' בבחי~ הוא שעתה ולפי מקיףהוא~~באור
 כי כ~~דע בהדס לה~יף~ריך

 רומ~ ה~
 ה~פה ואחר א~ת. לג'

 במ~~מך מ'ו~ב תשב~הב'
 ות~ב~

 שנת' ~~ה ע"ד ידיך בב' הכוס
 ה' לדוד מ~~ור תאמר ואח''כ ממ~. שבת דליל ב~ידושלעיל

 ג~כ ותכוין יל''י שם אל ימים לאו~ך ה' בר~ת ותכוין וכו~רועי
 תאמר ואח"כ אדנ"י. כמנין ס"ה בגי' הם ימים לאורך ה'ס~ת
 ישראל בניושמרו

~ 
 וינפ~~ שבת השבי~י וביום עד הש~ת

 ~כור. שהוא יום מדת ~ם שמור שהוא לילה מדת לכלולותכוין
 כי כנודע וכו~ ה' על תתענג א~ פסוק תאמרואח~כ

 ב~
 הפסוק

 אמור. ופ~ בשלח פ~ ה~והר בס~ כנ~' דשבת סעודות ג'נרמזו
 ואח~כ קדישא~ דעתיקא ס~ודתא היא דא ב~ו"ר תאמרואח~כ
 בסעודת כנו~ מע~מד י~יך תיטול ~ח~כ בפה~ג~ ברכתתאמר~
 כ~א~ ופ' ך~ פ' ח"י שער פע"ח ע~ד. דף הכוו' שער יעו"ש.הלילה
~~~

 ו~~כ פ~א. השלחן תקיף תחלה ~בת~ יום לק~וש הסדר~
 הדש של אגודות ב~תקח

 בי~
 ואחר ותריח עליהם ותברך

שתריח
 תא~

 תניחם ואח~כ נאמרו. אחד בדיבור וזכור שמור
 ותקיף יד~ך שניבין

 ב~
 הדס לך אין אם ואף שנית פעם ה~לחן

 רס"ב סי' לעיל וכמ~ש הנ~' כוונת לעשות כד' פ"ב תקיףג''כ
 קדושות עשר משנת ותאמר במ~ומך תשב ואח''כ יעו~ש~ ח'או'
 דשבתא בי~מא ה~והר מאמר תאמר ואח~כ סופה. עדהם

 אתקינו תאמר ואח"כ בסידורים. כמ~ש וכו~ תנינאבסעודתא
 לסעודתא אסדר קדישא~ דעתיקא סעודתא היא דא ~כו'סעודתא
 ד~אר~י כ~~ שם הכוו' ~דבשער ואע"ג וכו' דשבתאבצפרא
 בתוך לאומרה נוהגהיה

 הסעוד~
 סידר ~"ל ~רש~ש בסי~ור

 ואח''כ יעו~ש~ ח' ~ו~ רס~ב סי' לעיל כמ~ש קודםלאומרה
 מ~~~ רעוה ~האתאמר

 קו~
 תאמר ואח"כ ~וכו' ~דישא עתיקא

 לש~ וכו' רועי ה' לדודמזמור
 בא הר~י וכו' ~בה~ו יחוד

 יום ~של ~ידושמצות ל~יי~
~~ 

 וסעודת רבא ~י~שא
 שח~י~

 של
 בני ושמרו וכו' נועם ויהי עליון~ במ~ון שו~ה את לתקןשבת
 תתענג א~ וכו'ישראל

 ע~
 אמ~ה בא''י מרנן סברי וכו' ה~

 ברכת קודם דע"ק סעודתא היא דא לומר לח~ור וא"צבפה"ג.
 שכבר מפני גבפה

 אמר~
 לעיל בדברינו ועיין כנ~' מקודם~

 הלימוד וסדר הנטילה בענין מ''ש י''ב ואו~ י"א או' רס"בסי'
אחר

 האכיל~
 יעו'ש~ היום לסעודת וה~ה הליל~ סעודת של

 לעיל אותם כ~בנו כבר המו~א וברכת לחמים י"ב סדרובענין
 ~שלחן על הלחם דסידור ופשוט~ משם~ קחנו ב~ או' רס"בסי~

 ~ שיקיף קודםצ~'ל
 היום ד~ידוש מוכח מהרש~ו שסדר הכוו' ס' ~~~~~~

 רבנן נהגו וכן מיושב אומרו היההרב
 ג' או~ שע~ת ב' או' ברכ~י ירושת"ו~ בעה"קקדי~י

~ 

~~

~ 
 הכלבו מן מייתי ב' או' הא'~ר וכו' היין על ויברך ~~~

 בלא השבת מקדש ~ברוך ~ה קידוש אחרדי~א
 ש~

 בס' מצאת~ אבלו~לכות~
 ש~תב מ~וחה בית ד' ~ית כ''י הבתי~

שאי~
 למ~חה שבתות שנתן ברוך ולא השבת ~~קדש ברוך לומר

 שוםולא
 דב~

 שהוא
 הפס~

 ברכה בין
 לשת~

 ודבריו ~עכ~ד.

 ב~כ~י ~~יקר~ וכןברורי~
 ו~ן האחרוני~. וכ~כ א~ או' בשיו''ב~
 דברעמא

~ 
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~~
 רבא. קידושא נ~רא והוא ~~~

 אע~~
 שיעוריה ד~וטר

 נהו~ סגי לסומא שקורין ע~ד בכינוי כןקראוהו
 כמ"ש

 קידושא ליה ~קרו ז"ל רש'י ~מ"ש א"נ יעו~ש. המגיד והרבהר''ן
 משום שכתב ~י ויש ליה~ אמרינן קידושא דבכולהו לפי~בא
 אםמכתא אלא דאינו ואע~ג השבת יום דאת ~ריבוי ליהדילפינן
 בסוד טעם ~כתב ע~ב ע"ד דף הכוו' בשער ועיין ב' או'~ט~י
 לעיל כתבנו וע"כיעו"ש~

 שיזכי~
 רבא קידושא יחוד בלשם

 הסודמפני
 שנרמ~

 בו
~ 

~~
 כדרך רבא קידושא מקדש ביו"ט וכן רבה. קידושא ~~~

 כ~א~ דין פכ"ט הרמב~ם בשבת.שמקדש
~~

 דאורייתא. כלל ~נו הקידוש ו~ה רבה. קידושא ~~.
הרמב'~

 קדש~בלילה לא ואם סק~א. מ~א ט. פכ
 ~י' לעיל כמ"ש כולו היום כלשמקדש

 רע'~
 ד~ת הוי אז ח' םעי'

 א'א יעו'~. ד~בנן דהוי רע"א סי~ ה~~א דעת בהתפללו~~יהו
 ג~ או' לשם בדברינו ועיין א'או'

~ 
~~

 המ~א וכמ~ש בו חייבות נ~ים ואפ"ה דרבנן היום קידוש
 איש דשבת מילי כל י.א ס~ק רצ"אסי'

 אף שוין ואש~
 בזכירה ישנו ~בותין מקצה דרבנן בשמי~ה שישנו דכלבדרבגן
 בשחרית פה"ג אחרים להוציא ולע~ין א' או~ מש"ז היום.דקי~וש
 שותה אינואם

 עיי~
 לשם ובדברינו בהגה ד~ סעי' רמ~ג סי.

~ס~ד
~ 

~~~~~ 
 יין לו אין

 בשחרי~
 דב~ים לא~ול לו דאסור פת כ"א

 דיכול י~ל סק~ד המ~א כמ"ש המוציא קודם אח~ים ~.
 ~י~ ~יין עמהם אוכל שאינו אעפ~י בהמוציא אחריםלהוציא
רע~ג

 ט~~
 שם להט"ז אבל מ~א ~~.ז ומ~א ג'

 י"~
 מוציא אינו

 וכ~כ א' או' מש~ז שינוי.דליכא
 המש~~

 ג' או' רע"ג סי' לעיל
 ~ יעו~ש קל~ה או~ םוף קס~ז ~י' לעיל דבריו והבאנו מוציאדאינו
 ז~ל האר"י ד~~י ולפי ו~' מש~ה לחם על ~~~ע ~~~~~~~~~

 ~עו~ת מג' אחד בכל השלחן ~~ל~ לחמים י"בצ~ל
 ~ יעו"ש ב' או' ~~~ב ~~' לעילכמ"ש

~~~
 ויסעוד. ~~~~~~

 נ~~~~
 בי~ם ~~חרית בםעודח לאכול

מבושל~~
 שה~~מינו בקליפיהן שלימים

 הטעם ושמעתי מבע~יבת~ר או~~~
 אב~ מפ~

 משה של
 רב~

 ~~ה
 בשבתשמת

 ונכ~
 ומן הוא

 המהדר~
 גם אותם או~ים

 כתב ד' א~ היפ"ל מיהו ח~ א~ ~~~ח סי~ בהגה~ט שכנה~גג' בסעוד~
 ב~ים בשחרית ב~בת לאכול שנוהניםדהא

 מבושל~~
 ~~ליפיהם

 בערב כ"א ~בקר משה מת לא ~~~י משה אבל מטעםא~ו
 ולבוש וב.י הטו~ כמ"ש מנחהבשעת

 לקמ~
 יעו"ש רצ~ב סי~~

 עונ~ מפני נ~גו אלא הזוהרוכדברי
 אחר בערב אבל שבת

~~נחה
 ~סעוד~

 מטעם כנ"ז ~יצים לאכול המהד~ין מן נהגו ג'
 ~ יעו"ש משה שלאבלו

ו~~
~~~ 

 עיין סעודה~ ב~קום ~יהיה צריך ה~ידוש זה וגם
 ו~דברינו רע~ג סי'לעיל

 ל~~
 בס"ד

 וא~
 אוכל אם

אח~יו
 ~ יעו"ש סעודה במ~ום ח~וב כסנין פ~

~~~
 לו קודם יטעום ושלא ~~.

 כ~ו~
 כדין מים אפי' ר"ל וכו'

 ~ יעו"ש ד' סעי' רע"א סי' לעיל כמ"ש לילה שלקידוש

~ו~
 ~ארץ פ~י בתשו' כתב וכו' מים לשתות ומיהו ~~.

 תפלה קודם לאכול שמותרים והצמא דהרעב ח' סי~~~א''ח

 בקידוש נתחייב ש~ח שרי מים ~שותה דדוקא בתח~ה ~דש~ריך
 אלא קידוש ~יןמשום

 במקו~
 קודם לאכול אסור ול~ריא סעודה

 ~וי ג"כ לחם לאכול שמותר בנ"ד אמנםתפלה
לקדש~ חיי~ כחולי~

 דצ~ע וכתב הפ~ת והביאו יעו"ש. תפלתו ~ודם ג~כ
 דבריא כמוכי ב~~

 פטו~
 לאכול לו דאםור משום מ~ידוש

 כ~
 לחולה

 ליין הוצרךשלא
 אסו~

 ל~יל כמ~ש ~ידוש של מכוס יין ~שתות
 בהו שייך ד~א מים אלא ניתר דלא פ~טסי'

 גאו~
 ולא עכ"ל.

 של ליין ג~כ הותר ללחם ~הותר מגו לחולה אבללבריא היינ~ מים אלא הותר שלא ~דמה בזה שייך ~"ע מהידענא
 שכת~ ה~ן בעי~ר ומ"מודוק~ ~ידו~

 מק~לין יש ~הארץ פרי הרב
 או~ רפ~~ו סי~ לעיל וכ.כ ג' או' י~ג סי' הד~ט בעיקריכמ~ש
 תפלה ~ודם לאכול כדי דהמקדש נראה וע"כ יעו''שכ~ח

 דכ"ע אליבא לצאת כדי הת~~ה אחר ג"כלקדש י~

~~~
~~ 

 ובקר ב~ר בכל תפלה קודם חלב ש~ותה
 ~ן ואין ~לה קודם אף מע.ש שנחלב מחלב בשבת גםכדרכו ~לשתו~ ~רי ג' סעי~ פ~ט סי' לע.ל כמבוארדשרי ל~וא~

 ~יין תפלה דקודם קי~ש קודם שתייה אי~ור חשששום
 דמאי חלב וה~ה מים לש~ות ש~י דמה"ט קידוש חובת על~וחל
 ולפ"ז יעו"ש. ו' או~ זכ"לשנא.

~~ 
 ~שתות הנוהגים לבריאים

 לעיל כמ~ש דמותר דעתס ליישב תפלה קודם ט~ע או~אוי
 תפלה קודם בשבת גם לשתות ~ותר~ ל"א ואו' ל' או' פ~'טסי'

 ירו~ת''ו פע~ק המנהג וכן קידוש.בלא
~ 

~ו~~
 ו~~ מים לשתות ומיהו ~~.

 ה~ש~ ול~ני~
 אם

 מות~~
לשתו~

 מים
 ~וד~

 או~ רפ~ו ~י~ לעיל עיין תפלה
 ~ יעו~של'

~~~
~~~ 

 בליל קידש לא ואם וכו' מים לשתות ומי~ו
 שב~

אסו~
 חיים ~ות שיקדש. ~ד בבקר מים לשתות

 ג'סי'
~ 

~~
 התפלה. לאחר עד ~דוש~ חובת עליו חל לא שעדיין ~~~

 ~ לבושטור.

ך~
 שכר הוי מצוי יין ש~ין במקום ~~~ ~~~'

 וכ~
 דסתם הא

 סעי' ער"ב בסי' למ~ד דאפי' משום כאןהמחבר
 עליו מחדשין דאיןט'

~~ 
 אמ"ד ס~ינן שחרית קידוש

 בס~ד לשם ~דב~ינו ועיין סק~ב. ~"אעליו~ דמ~דשי~
~ 

~~~
 שכר הוי ~~~

 ונרא~ וכ~
 משקין שאר ~ו' דכיילי הא

 ~היה מצוי יין דבשאין למימרא לאו שכרבהדי
 ל~רך ירצה אם כן אעפ~י שכר לשתות העיר בני רוב~רך
 ליי~. אלא וקדימה מעלה לתת דאין משום רשאי משקין ~ארעל

 קודם הוא בו שר~ילין מה לעולם אלא זו לסברהדליתא
 קראוהו דהא בו רגילין~אין למשק~

 חמ~
 ~ו לתת צריך וא~כ מדי~ה

 סק.ב קפ~ב םי' המ"א ממ~ש וכדמוכח ק~ימה לענון~עלה
 ה~ או' ~~ט"י פשוט~ ו~ואיעו~ש

~ 

~~~
 השכר על ש~ידש אחר ל~כול ורשאי וכו. שכר הוי ~~.

 סי~ עיין ה~ת על בי~ך לאאפי'
 רע"~

 ה'. סעי'
 אחר לא~ול ~~ותר היין ~ל קידש שאם דכמו ור"ל ~ם.מ~א
 ~חשיב המינים מה~ תרגמא מינישקידש

 קידו~
 במקום

 ס~ודתו גומרואח~כ ס~וד~
 ב~קו~

 ה' שעי~ רע''ג ~י. ~ כמ"ש אחר
 מיני ~שקידש אחר ~לאכול ~~ר השכר על במקדשה"ה

~~י ~ר~מ~



~ ~

~ ~  

~ ~  ~'~ 
~ ~ ~~ ~

~ ~  ~ ~~י~י~ ~~ ו~ו ~~~~ו~~ ~~~ו~ ~~~ י~~י~~
 ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ו~~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~ 
~~~ 

 הגה ~~~ו~.
 וא~

 בשינת רגיל
 לו הוא ~ונג כי יבט~ו ~לצהרים

 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~טור~
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 עוסקים שאינן וב"ב ופועלים הגה ~~~.
 יותר ימשיכו ו~ת"ח השבוע ימי כל בתורה העוס~ים מת~ח בשבת בתורה יותר יעס~ו שבוע ימי כלבתורה

 א~להבעונג
 ושת~י~

 בשם ~~"ח סי' ~ב~י השבוע ימי כל בלמודם מתענגים הם דהרי קצת
 ירושל~י~
~ 

 ~ידוש שי~א~די
 במקו~

 במ~ום סעו~תו גומר ואח~כ סעודה
 אחר פת דו~א שיאכל בעינן ולאאחר

 שקי~
 ~~ש שלא מפני

על
 היי~

 שקידש כמו הוו~ל השכר על לקדש דהותר כיון אלא
 ~ יעו"ש ה~ סעי~ רע'ג לסי' בדברינו ועיין היי~~על
~ג~

~ ~  חמ~ 
 חמר הוי ~לא ה'כא אבל משמע וכו' מדינה

 במ~ום אפי' מ~מע ~בטור כתב ובב"י לא.מ~ינה
 חמרשאינו

 מדינ~
 אחרים משקין שאר על מקדש יין לו אין אם

 ~' או' תו~ש סק"ג מ~א ~~ סעי' ער~ב סי' ~~ש היכר~שום
 מוכרח דאינו ה~ז ב"י דברי על כתב ג' ~ו' בפרישהמיהו
 מ~ינה~ ~~ר דוקא דבעינן בש"ע ז"ל מרן דעת וכ~היעו~ש~
 ששם ט~ ~עי~ ער''ב סי' לעיל בד~רינו ועיי~. האחרונים'וכ~כ

 ~ יעו"ש זה לסעי' הנצרכים הדינין כלנתבארו

~~~
 בשביל שבת עונג לבטל לו דאין קידו~. בלא אוכל ~~~

 ~ ב''י לקד~. יוכלשאינו

~~~
~ ~  המוציא או~ר פת לו כשיש פי' ~ידו~' בלא אוכל 
 הפתעל

 וא~~
 אין ואם לכן ~ודם אחר דבר לאכול

 פ~ וב~ו' ב~רא"ש ומשמע קידוש~ בלא א~ר דבר אוכל פתלו
 אם הלילה בקידוש דה"ה~~פ

 אי~
 ~לא אוכל ~ת לו

 קידו~
 דכתבו

מ~ום
 שאי~

 לאורחים ב~ת לקדש א"א ובבהכ''נ יין
 ש~'~

 או~~ר
 ש~~דש ב~ה יוצא נמי אדם כל וא~כ בזה. ויוצאים ז~ מעיןברכה
בתפלה

 וכ~~
 א~רו ולא שכתב פכ~ט בהג~"י וכ~מ ער~א, ~ס~י

 ~לן טוות~ת
 בתענית~

 מעיולי יו~~א אפוקי דשאני להבדלה ~א
 חצות עד ~כ"פ ימתין לו שיביאו מצ~ה דאם נ~ל ומ~מיומא~
 וכדאי קודם לאכול שמותר י~א ~הא א~צ ~יום בק~וש אבללילה
 מצ~ה הוא אם מיהו ~~"ד. ~~~'א ~דחק. בשעת עליהם לס~ךהם

 ואם ~יין. לו שיביאו עד יאכל לא ביום גם ו~אי יין לושיביאו
אינו

 ברו~
 אין יביאו אם בספק הוא אפי' או שיביאו לו

 בלילה~ם ל~~תי~
 ~אי~

 על הלילה חצות ~ד בשבת להתענות
 הספ~

 וזה
 דהגם~כי שכתב ג' ~ו' במחב~ר ועיין ו' או' מט''י פשוט.~ראה
 שלמחר ידע אם שבת בליל מצטער ~אפי' צדד בברכ~י ער"בבסי'
 מ"מ יאכל לא ויין לחם לויביאו

 לדינ~
 הגם מצטער שאם נראה

 להצטער שלא בלילה לאכול יכול ויין פת לו יהיה ו~אי ~למחרשידע
 אם א~ל לו יבא שלמחר אצלו ודאי כשהוא הוא זה וכלבשבת~
 י~ענה ולא אתו ~וא מאשר וביום בלילה תכף יאכל ספקהוא

 ער"ב סי' לעיל ועיין עכ~ד. ~מט~יוכ"כ

 או~
 נ"~~

 ~~~~~~~ו~
 השלחן מניחין

 ערו~
 שבת. לכבוד השבת כל

טור
 ו~בוש~

~~
 שאינה ברכה מש~ם בזה ואין וכו~ פירות ירבה ~~ ~~~~

 לו ואסור ונהנה חוזר פעם דבכל כיוןצריכה
 וא"כ ברכה בלא הזה העולם מןלי~נות

 ברכ~
 היא. שצריכה

 ב~ח~

~~~~~ 
 אחר בזה לפניו שיביאום יצוה שוות ברכותיהם הפירות
 לעיל הכנה"ג מיהו ל''ח. סי גאלנטי מהר"םזה.

 הזכרונות ס' משם הביא ~וסי~
 שחול~

 לעשות דאסור וסובר
 כ~

 ו~ב~ד הרמ"ג. על תמה חדש אור בס' וכן שא~צ. ברכה~הוי
 יעו"ש~ וםיעתו הזכרונות ס' כדברי דהעיקר וכתב א' או~הברכ~י

 ל' או~ רט~ו~ סי' לעילוכ~כ
 יעו"ש~

~~
~~~~ 

 וכמ"ש אכלי דעלמא ורובא בשבת קטניות לאכ~ל למנוע
 או' מחב''רהתו~~.

 א'~

~~
 להשלים כ~י ~~~

 מני~
 י~ח לתפלת שחסרים ברכות' מאה

 מ~ו סי' לעיל כתבנו ברכות ~אה ל~שלי~ שצ~יך והטעםטור~
 יום בכל ברכות מאה האומר כל בא"ח וכתב משם~ קחנו ל~או'

 כיסוי פ' כדאמרינן ז~ובים אלף ומשתכר ~וה''ב בן שהואמוב~ח
 של כוסהדם

 ברכ~
 שהביא יעו~~ב זהובים מ~ שוה

 כמ~
 ר~~זים

 או' מ~'ו סי' הברכ~~י והביאו זה.בענין
 ה'~

~~
 כתב ג' סעי' רפ~ד סי' דלעיל והא וכו' להשלים כדי ~~~

 עדיף. בעצמו דכשמברך ז"ל וכו' התורה ברכות בשמיעתדיוצא
 שאין מי אלא בשמיעה יוצא דאינו מ~יק סק~ח ע"ו סי'והמ"א
 ומ"מ יעו"ש. ~ירותלו

 צר~~
 א' או' א"ר וב~מוע. לכוין

~~~~ 
 א'נו א~ ואף וכו' הצ~רים בשינת רגיל ואם הג~.
 כי בשבת לי~ן יש בחול לישןרגיל

 כ~
 כ'

 דף הכוו' בש~
 וז"ל ע''דע"ד

 החול בימי והשינה ~
 טוב~

 א ורעה ~רשעים אל
 אבל וכו~ שבדורו ~~ול ~~~ור צדיק איז~ י~י~ אם זולתיהצדיקי~
הש'נ~

 שולט ~ע ~בר אין כי ~צדיקים אל טובה ~יא השבת ביום
ביום

 איז~ שיפשיד חשש ואין שב~
 ע''י צ~יק איזה נשמת עיבור

השינ~
 ע~~ו וימשיך שירויח אפשר ואדרבא

 איז~
 צדיק נ~~ת עיבור

ולכ~
 הי~ וכך ~אכילה א~ר השבת ביום לישן הדבר נכון

 נו~ג
מורי

 ~האר~י~
 וג' ב' שיעור האכילה אחר השבת ביום לישון ז"ל

 רס~י לעיל ועיין עכ~ל. שבת עונג ~~כלב זהו אדרבא כישעות
 לשם וב~ברינורל~א

 ב~~~~

~~~~ 
 ~ישן ~יאמר ולא וכו' הצהר~ם בשינת רגיל ואם בהגה.
 אע~ה למחר לומר שאסור במו"ש מלאכתנו ~נעשהכדי

 שמרא~ מ~ני תורה לכתוב ואפי~חפץכך
 מה

 שי~~
 בשבת ונח

שעוש~
 אלא החול בשביל

 יאמ~
 רם~~ו סי' ס"ח היו~. שבת כי ננוח

 ~~"או~ביאו
 סק~א~

~~~~ 
 יותר בו ירבה לא ובלבד וכו' יבטלנו אל בהגה.
 תורה. ב'טול לי~י יביאנו שלאמדאי

 א''~
 ב' או'

 אחרוניםוכ"כ
~ 

~~
'~~~ .~ 

 אח~
 כ~איתא וכו' מ~רש קובעים ש~רית סעודת

 ~~ב"~ ל~ני תורה אמרהבמדרש
 כשיכנסו רבש~ע

 יש לה א~ר ~לי תהא מה ואני לשד~ו רץ זה לארץישראל
 ~~~לאכתם בטלים שהם שמו ושבת לך מזווג שאני זוגלי

 את לעם להודיע ~~דרש שיקבעו צריך ע~כ בך לעסוקויכולים
 תורתיו ואח ה~להיםחו~י

 ואסו~
 סעודה לקבוע

 בז~~
 בה''מ

 ~ל~ח השולח פ' בגיטיןכדאיתא
 ע"ב~

 בהני רבה אמר
 מנכסייהו בתיס בעלי נתתי מיליתלת

 וח~
 ד~בעי מינייהו

 דדעת נ~אה הב~ח וכתב טור. מדרשא~ בי ב~ידןבשבתא ם~וד~~

~~~
 רבינו

 ~~~ו~~~~~~~

י~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  די~~
~~~ 

 ~' ו~ו ~~ו~ו~.
 ~ ~~י~י~

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~
ו~~

~בינו
 לב~

 ~ד~וש אינו מד~ש דקביעות
 בחגד~

 דינין לד~וש אלא
 וי~הל ~~פ בילקוט ~~שמע ו~כיו~כות

 למש~ הק~"~ דאמ~
עש~

 וכו' שבת הלכות ברבים לפ~י~ם וד~וש גדולות ק~לות לך
 איסור ליש~אלל~ורות

 והית~
 והכי וכו' בפסח פסח הלכות וכו~

 אבהו ד~' בעובדא ~אמ~ים אלו פ~משמע
 דד~

 ~' באגדתא

חיי~
 חייא ד~' דעתא אפייס ולא וכו' בשמעתתא ד~ש אבא בר
 ו~לכות דינין לד~וש מ~ע~ה כתיקון שלא אבהו ~~ דעבדמשום
 ~ד~שות כל לדרוש נת~שטומק~וב

 באגדו~
 והלכות בדינין ~לא

כל
 עיק~

 תו~תינו דת נגד
 דעיק~

 ללמד שת~יה צ~יך הדרשה
 ו~א~ור שבת הלכות להורות תו~ותיו ואת אל~ים חקיאת

 לב את להמשיך וגם בם~ת בשבת שקו~ין מה לפיומותר
השו~~עים

 באגד~
 לפניו מחטוא למנעם ~שם לי~את המד~יכים

 ויודע חכם שהוא עצעו את לה~אות יכוין ולא ובתשובהי~ת
 או פ~וקלד~וש

 מא~~~
 ועיין בשכנה~~. וכ~כ עכ"ל. פנים בכמה
 י"ב או' לקמןעוד

~ 

~~~~~~ 
 קע''ג ~דף לך שלך פ' ב~וה~'ק

 ע''~~
 ת"ח וז~ל

 נחתין נשמתין שבתא עיילכד
 לשרי~

 עמא על
 שבתא נפיק וכד לעילא~ סלקין דצדיקייא ונשמתיןקדי~א.
 אינון נחתין ונשמתין דיש~אל. עלייהו דשרו אינון ~לקיןנשמתין
 כולהו דסלקין וכיון דצדיקייא~נשמתין

 נשמתי~
 עלייהו דש~ו

 שאיל וקבה~ו קדישא. מלכא קמי בדיוקנא וקיימין ~לקידיש~אל.
 איהו זכאה באו~ייתא עלמא ב~~וא לכו ~וה חדושא מאילכול~ו
 קבה~ו~ עביד חדוה כמה קמיה. אמ~ת דאורייתא דחידושאמאן
 דילי~. למפליאכניס

 ואמ~
 דאמ~ת דאו~ייתא חדושא שמעו

 מתיבתי בת~י מלה ההיא מוקמי וכול~ו דפלוני. דאנשמתא
 לתתאאינון

 וקב~
 מלה כד ת''ח מלה לההיא חתים לעילא ו

 ~אינון אתעסק בשבתא דנחתא ונשמתא באו~ייתאאתחדש
 לההיא צייתין ~לעילא פמליא כל לעילא. וסלקי חדתין~ין
 שאי וכד בגדפין. ומתלב~ן בגדפין מת~בן ~קודש וחיותמל~.
 הקודש חיות כדין ושתקי~. תבין ולא קבה''ולון

~~~ 
 כתיב

~עמדם
 תו וז"ל כתב קע~ג דף ובסוף וכו' כנפיהן תרפינ~

 עט~ה על ועט~ה יקר על יקר דכמה קדישא מבוצינאשמ~נא
 בשעתא ת~~ן. ב~נ דה~וא לאב~ה~~עטרין

 דאמ~
 אתכנשו קב~''ו

 פ~וני. ב~' דפלוני ~שמיה דאורייתא חדתין ומלין חדו~אלמשמע

כמ~
 צדיקייא כמה רישיה. על דנשקין אינון

 מעט~י~
 ליה

 דכל חולקהון ~כאהנ~ת~. כ~
 דמשתדלי~ ~אינו~

 דשבתא יומא באו~י~תא

 ~רב וכ~כ עכ~'ל. יו~~יןמש~~
 בשה~~~

 ~ע'פ ות~ו ~'
יום א~ זכו~

 ~שבת~
 מ~טרין~ ~שבת ביום בעו~~ז ד"ת מחדש כשהאדם

 ד'ת לחדש יו~ע שאינו ומי יעו~ש. 'בעוה'ב עטרות כ~~הלאביו
 האח~ונים וכ"כ ~' או' ~~חבר ~נה. עד למד שלא דבריםיל~וד

~ 

~~~~~~~ 
 האי"ן שם

 בגליו~
 נרא~ מכאן הזוה~ק

 לת~'ח ~~ס
 הלימוד ונשגב צדיק יר~ץ בו מ~~ח. שבתל'מוד

 שאפש~ ומימ~חול
 תו~ בםת~י יעסוק לו

 הא~'~~ ~בינו כמ~ש
 וכב~ ~כ'ד.~~ל

 כ~בנו
 במ~

 ילמוד בקבלה יד לו שאין ש~~י
 ט"ו או' לקמן ועיין והתיקונים. הזו~~קבס~

~ 

י~~
.~~ 

 קוב~י~
 קצת לד~וש הדו~ש שצ~יך הגם וכו' מד~ש

 ~~וש'ם בספריו חכ~ה קנה ה~ב וכמ"ש חכמהדברי
 ב~~וק ~שיך ~~~ר"ם ~בינו מדב~י שלווסמוכות

~~ 
 אל איש

 עיקר מ~מ יעוש~ב.י~ב
 ו~שן בעקביו דש שאדם העבירות פ~טי. תוקףכל א~ י~ראל ל~מון לה~הי~ י~י~ הדרו~

 וכמ~
 דינים

 זה על בת~אי ~בוותא כתבו שכבר וכמו ~הםשנכשלים
 דינים ילמדו שמתוכם ספ~ים להםיש כב~ בתי~ דהבעלי ה~~שנים על קצת הליץ ו~א~ר ממקומו.איש אי~

 ומוס~
 להגיד לד~וש וא~צ

 האדון ועםל~ם.
 כי הס~ח~

 מ~
 יע~וך דעות

 קו~~
 עליו שעוב~ים מה ומזהיר המוכיח העדה על לאישללשונותם ~ספ~ מן

 מקיימים אינם או ספר למדו שלא התוכחות מן זוואף
 בלעז ~ללמוד ב~ייהוטו~א וגב~

 מספ~
 דב~ים ~רב מפי לשמוע

 כתוב לא אש~ ועונשין טעמים חומה מוקפין ~לב מןהיוצאים

בספ~
 ~לעז

 וחוז~
 על

 הדב~
 בשבתו שבת ~~די פעמים כמה

~ 

~~~

 כל
 יק~

 מט~~ת באצבע כתובים חזיונות ספר עיני ~אה
 נאמר ושם ~ש י~ו בכתב ~"ל ~~~~ח~ו ~בינו הקודשיד
 ובחלום תמיד מזהי~ו ~יה ז~ל ~א~~ידרבינו

 ידב~
 סליק מכי בו

 בתשו' ול~חזירם לעם להוכיח~ ~~ושיו שי~בה קב~י לבי~~ב
ובזה

 תלוי~
 ומתנאי הגאולה.

 ~ד~ו~
 פ~וש הד~שן להיות ~מועיל

 ~המון י~~צאושלא
 לדב~

 ~דיבו~ לפני עצמו ויקשט עליו
 וב~~וסר~ם

 בזוה~ק ש~פליגו וכמו לשכ~ו קץ ואין דב~יו. יקבלו ובזהיחתום
 בתמים. להולכים טוב ימנע לא ז~~ לחייבא למזכי המגיעבשבת

 א~מחב"~
 ג'
~ ~ ~ 

~~~~ 
.~~~ 

~~ ~~ 
.~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~שה ~קהל בתנחומא דאיתא בנביאים. לקרות

 אמ~
ל~~

 שבת בכל נק~לים אתס אם לישראל ה~ב~ה

 כנס~ת בבתיושב~~
 ובב~~

 ובנביאים בתו~ה וקו~ין מדרשות

 יש~יהו ~כן בעולמי אותי המלכתם כאלו ~~יכםאנימעל~
 עלי מעי~ם אתם אל ואני ~~ נ~ם עדי ואתםמפ~שהנביא
 בעול~ אלו~שאני

 וע"כ ב~י. ע~כ.
 נוהג~

 הנביאים לחלק
ו~כתובים

 כמנ~
 לאות~ הש~ך חלק שבת בכל ולקרות הפרש~ת

פ~~~~
 ולס~מם

 בשמח~
 עם הת~רה

 ~ הפר~~~
~ 

 ואסור ~~~~~~~~~
 וכ~ סעוד~ לקבו~

 שלא ~~נו
 י~ג~

 לאכול
 ~' לו~סעודה כש~ובע אבל ש~ה באותו ג' סעודה~~

 אח~ב~מן
 סע~ות ג' לב~ל אין כ~כ הד~שה נמשך שעתה אלא

 א"~ ~~.~שום
 א~א. ו' או'

~~~~~~~~ 
 בענג יות~ ימשיכו ו~ת~ח בהגה.

 וכ~
 ~ן ~ש

 לעסוק יותר מ~הרים דהת~ח שכתבוהראש~ים

בתו~~
 כ~. ~ב~ים ס' בעל הרב כמ.ש בשבת

 ~חב~~
 ד~ או'

 או' ל~ילוכ~כ
 ו~~

 ש~.ח בסידו~ו יעב.ץ ה~ב ומ"ש יעו~ש.
העוםק

 בע~~
 השבת מחלל ב~בת

 ~י~ וכ~
 ע~ו מ~ש

או' המחב.~
 דבעי~ וכת~ ~

 ~בתי ~ושטנ~נה ג~לה
 בזמ~

 הדור ~ד~י
 מקומות בא~~היו

 קוב~~~~
 ~ בש" ישיבה

 ש"ק ב~ם ו~פל~לים
 הן כי ושמענו ההוא שבכפר ת~ח כ~ה חצותקו~ם

 עו~
 ה~ם

 וכ~ יעש~~~
 בע~.ק

 י~ושת~
 הפ~~ח בישיבת נים ~אש ~מים

 לו ~~פרואבותינו
 מפלפל~ שה~

 וכן בע~ב. דד~א בעומקא
 אח~יו שנהגו~א~תי

~~~~ 
 יש~בה

 הנ~
 וסיעתם ~ל הרב~~ם

 יש עתה והן יעו~ש. בפעם כפעם דד~א בס~יקאמ~לפלים שה~
 בש"ס לעסוק יכולים ש~נם מלאכות ובעלי ~וח~ים השם יראיאנשים
 ת"ח עם בי~יבות לישב השבת ביום מתא~~ים ~~לבימות

 ~ ח~ק~ אש~י ~''ח ע~ב ובליל ששי בליל גם לומדים א~~ ו~שבש"ס לעסו~

~~
 יהא ~. ~~~'

 ~הי~
 דאר"י שלישית. סעו~ה לקיים מאד

ב~



~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
'~~ 

~~~~ 
~~~~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ו~~
 ~~י ~~~~~ ~~~~~~~~~~

 יאכל שבת בליל אכל שלא ומי ~~~~~~.הגה ~~~~~~ ~~~~ ~~~~
 פרק ~הרא''ש השבת ביום ~עודותשלש

 ע~פ~
~ ~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~י~~~ ~~~~~

 כל קפרא בר ~ ~~שום לוי בן יהו~ע א'~ר פזיבן
 ומדינה משיח של מחבלו פורעניות מ~' ניצול סעודות ג'ה~~קיים
 גיהנםשל

 ~ו~ ו~~~~ל~מ~
 ו~~~ו~.

 וא''~
 מקיי~~י עם חלקי יהי יוסי

ג'
 סעודו~

 ע'~א פ~ח דף יתרו פ' בזוה"ק וכ~כ טור. בשבת.
 חליא ב~א דהא אילי ~מנין ת~ת לאתענגא ב~נ ב~י ד ועוז''ל

 דתפוחין. ובחלקא ובז~א קדישא בעתי~א דל~ילא~~הי~~נותא
 סעודתא חד דגרע ~~~אן בהו. ולמ~~י בהו לאתענגא ב"נובעי
 ר~ש וכו' סגי ב''נ דההוא ועונשי לעילא פ~ימו~א אחזי~~נייהו
 ו~~כרזא נ~~ק קלא בשבתא םעודתי תלת דאשלים ~~אן ~איא~~ר
 לקבל חדא סעודתא דא ה' על תתענג ~זעליה

 ע~~~
 קדישין. דכל

 חקלא לקבל תניינא סעודתא דא ארץ במותי עלוהרכבתיך
 שלימו הוא דא ~ אביך יע~ב נחלת והאכל~יך קדישין.דתפוחין
 לאשל~~א בעי ולקבלייהו בז''אדאשתלים

 סעודתי~
 יעו"ש. וכו'

 למעלה שורש לה יש סעודות מ~' םעודה דבכל~נמצא
 וט~~

בסו~
 מרובה. שכרו ו~~~קיימם מרובה עונשו מהם אחת והמבטל

 ב' או~ רמ"ב סי~ לעילוע~ין
~ 

~~
 לא סעודות לג' יחלקם ואם סעודות ב~ מזון לו שיש ~~~

 סעודות ב' שיאכל מוטב לשבעא סעודה לכל לויהיה
 עשה דא~ר ~י'ח דף בשבת וכ~מ תתס"א~ סי' ס'חלשבעה~
 רמ~ב. סי~ וכמ~ש חולשבתך

 מ~~
 מ"ש לפי אמנם זה~ רס~~י

 למעלה שו~ש לה יש סעודות מג' סעודה דכל הזוה~ק בשםלעיל
 מרובה וענשו העליונים בעולמות פגם עושה מהם אחתוהמבטל
 לשבעה ב' מיאכל סעודות לג~ שיחלקם טוב יותר ד~דרבאנראה
 קודם דא~י~ המ"א ומ~ש ט~ז. או' רמ''ב סי' לעיל ועייןודוק.
 דעת כן אין יע~"ש. בזה דיוצא י''א דהא לשנים יחלקםחצות
 והאר"י הזוה''ק דברי לפי וכן' ב' סעי' לק~ן כ~"ש והש'~עהטור
 יבוא לאז~ל

 ז~
 בלילה ראשונה בזמ~ה אחד כל להיות צריך אלא

ושניי~
 תפלת אחר ושלישית בשחרית

 מנח~
 שעתא דבה~יא

 ע"ד. ע~~ה דף הכוו' שער ועיין כנודע. קדישא עתיקאאתגליא
 ח~ה הרדב~~ז בסיף והיא י~~ד סי' השמים ~~ן בשו~~תוכ''כ

 ~ יעו"~

~~
 מאד זהי~ יהא שכתב והטעם וכו~ מאד ז~יר יהיה ~~.

 ומתענג ולשתות לאכול תאב אדם דב~חריתלפי
 מנין ל~שלים כדי הרבה מ~דים ומיני ובפירות הרבהבמאכלים
 כ~כ כ~יםו שימלא עד ברכות~~אה

 ג' סעודה זמן דכשיגי~
 ~ז~ר שיהא צריך אמר וע"כ שח~ית סעידת לו נתעכל לאעדיין
 שיהא~ בשיעור כ~כ כריסו למלאות שלא בראשו עינ'ו שיהאמאד
 לאכולתאב

 ס~וד~
 כתב א~ או' והמחב"ר ב'ח. בז~~נ~. ג~

אפשר
 דהכוונ~

 שבת כבוד ניכר זו ש~סעודה לפי ז~ירות דצר'ך
 דעיקר בחול עושה שאינו דברשהוא

 האכיל~
 ביומו יום דבר

 בו לעשות שבת כבוד מ~דיל ג' ובסעודה פ"א וביום פ~'א~לילא
 ו~היר מחוד~תסעודה

 סע~דת על גם שכרו ~נה ל~יימ~
 כאילו שניהוסעודת הליל~

 יתרשל אם אך דוק~. שבת ל~וד עשא~
 ג' סעודהלקיים

 לא ~~ודות דהשני מור~
 עש~

 לכ~וד
 שב~

 ~~עו~~

~~
 ~נ~ו הפ~' כת~ו ה~שט לפי אם ו~' מאד ז~יר יהא ~~.

 ל~יים הדון מן מז~י~ין הן~~רור"י
 ס~וד~

 ג'
 סודו~ בעלי לדב~י י~ות עשר ליז~~ ישויותר יות~

 ש~~דבר
 ב~

 נכ~דות

ו~~ברי~
 ו~ת ~תי~י"ן

 ~צו~
 רשב~~י חזי ופוק היא. ~~~לתא

 דהלולאביו~~א
 בסוד ח~ובה ותו~ף זו סע~דה ג~ולת תפארת יקר אנושישכיל ומ~~ סעודת~ תלת בטיל לא ~מ~ומוי חדי הו~

קדו~ה
 רב~

 לקיימה וליבא עינא וי~קח
 כהלכת~

 ברכ~~ בה. ועלז
 ח'או'

~ 

~~

 ~כביצה מעט יותר אלא דוקא לאו כביצה. ~~.
 ס~~א~ ~"א רל"ב~ סס''י כמ~ש עראי אכילתמיקרי דכבי~

ועיי~
 על~ ~~"ש

 אפשר אם ומ"מ ה~חרונים
 להחמי~ י~

 ~כול
יותר

 מכביצ~
 ~א~ר וכמ"ש בכזית אפי~ די אפשר לא אם אבל

 שח~יב דכיון ועוד יעו"ש. ~מט"י בשם ג~או'
 ~עודה י~ח בדיעבד יוצא ו' סעי' ~~~ד סי' לעיל כמ"שבהמ~'ז אתרי~ לבר~

 או' סוף ער"ד ~י' לעיל ועייןג'
 י~ד~

 ~~ו~
 מי ו~"ה וכו' שבת בליל אכל ~לא ומי ה~ה.

 וה~ה ביום. םעודות ב' יאכל יו"ט בלילאכל של~
 ח~ ם~י' ר~~א סי~ דלעיל ור~ל סק"ב~ מ~א לילה~ שלה~ידוש שאומ~

 קידש לא דאםכתוב
 בלי~

 ויכלו אומר שאינו רק ביום יקדש
יעו"ש

 ול~~
 ה~למת לענין לשבת יו''ט דשוה דכמו המ~א כתב

 ביו"ט ביום לילה של ~ידוש השלמת לענין ~וא כן ביוםסעודה
 ~ מחה~ש בשבת~כ~~ו

~~~~ 
 התו~ כ"כ וכו' ביום סעוד~ת שלש יאכל בה~ה.
 ח~א. י"ב נת~ב רי~ו וכ~כ פסחים~ ערבי פ~והרא~ש

 כמ~ש פו' שא~ מדבריוכ"מ
 ד' או~ ברכ"י ער~ב. סי' לעיל~

 טו~ב ~~ לשם ו~ד~רינו סק"ב ~ד סי' מ"אועיין
~ 

 להסת~~ ~~~~
 קפ~ח סי' דק~ל למאי

 לא דא~
 הזכי~

 של
 זה אם ג' מסעודה חוץ חוזר ~יום בלילהשבת

 דב~י אמרינן א' ביום סעודות ג' ומ~יים בלילה אכלשלא
 חוזר. יום שלסעודות

 ו~~
 בפ~~ סעודות השתי לקיים ~חוייב

 ס~יד~ דדוקא דילמאא~
 ס~ודות שתי אבל בפת מח'יב א~

 למ"דאח~ות
 דסעוד~

 חוז~. אי~ו ב~ןט~ה א~ וכן זו~ שתים ה''ה פת בעי לא ג'
 ונרא~

 ב~ת ל~יי~~~ ב~י ס~ידות דהשתי
 ס~ודת לתשלומי דחדא כיוןלכ~ע

 ליל~
 לחם ד~עונה מסת~רא

 לתשלומי דאתיא בשניה ט~ה אם א~ל ~פו' מ~~רי מוכחוכן
 יש שבת ~ל ~זכיר ולאליל~

 לו~~~ מ~ו~
 ברכ~י חיזר. ~דאינו

 בספ~ו הסכים וכן ~. יעו ח~או~
 מח~''~

 יע~~ש. לדינא ד' או~
 הס~ע~ וכן א' או' ש~"תוהביאו

 ושכח ב~~ת ית'רה ס~ו~ה
 ול~

הזכ~
 ולבר~. לחזור ~צ א ש~ת

 ג~~~
 ש~~ת ל~ח. ס''

~ 

 בס~וד~ ~~~~~
 לא~~ל ש~ייב שח~ית

 פ~
 ~פת א~ל לא

ובס~וד~
 פת לו ~זד~ן ~~~ אח~ לחזור שא~צ ג'

וטע~
 ו~~~'צנו רצה הזכיר ולא בבה"מ

 ל~
 א~~ינן

דבס~וד~ ~כיו~ ה~
 לא ב~

 פ~ א~~
 הו"ל

 ס~וד~
 ג~

 ס~וד~
 ב~

 לס~יד~ מ~'מ לה חשבינן אלאלחזור וחיי~
 ח'יב וא'~ו ג'

 דברי לחזו~
 עיק~י פ~ו. סו~דוד

 ה~
 י~~ םי~

 ~' או~ ח~'ל י"~. או~

 ו~יי~
לק~

 ה~ סעי'
~ 

~~
 ~ת~יל ואם וכו' ומחצה ~עות משש דהיינו ~. ~~~'

 עכ''פ דהא יצא ~ חצות אחר עד ואכל חצות~ודם
 על כ~ב ד' או' ~א~ר א~נם סק"ג. מ~א חצות. אחראכל
 הנ~~ז ה~~'אדברי

 דל~
 נ~'רא

 ד~~
 ~ו~ ח~ות ~ו~ם ש~~~~ל

כחונ~



~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~"~~ 
~~~~ .~'~

 ~~~~~ו~~יו ~~~ ו~ו~
~'~ 

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

~ ~  ~~~~ ~ ~ ~ ~  ~~ו~~ 
 י"א ~גה ~~~~~~

 בשבת למעריב מ~חה בין מיםלשתות ד~סו~
 חוזרי~ שא~

 מנתה בין שלישית סעודה לאכול אין וע"כ לגיהנם הנשמות
 ומרדכי וה~~ש ~תוספות מנחה קודם אותה יאכל אלאל~עריב

 ע''פ~ פ~
 וי~א

 דיות~
 מנחה להתפלל טוב

 פ~ל והגמי~י והגמ"ר וטור ~רמב"םתחלה

 ואגור~
 מים לשתות אין ומ~מ אלו מדינות בכל לכתחלה נוהגים וכן

מ~
 ~הגמי"י דשרי משקין שאר וכ~ש שרי בבית אבל הנ~רות

 פ~ל~

 על חודש י"ב תוך אלא אסור דאין וי"א~
 פ~ ומרדכי ~אגודה ואמואביו

 ע"פ~
 ומרדכי והרא"ש ~תוספות בע"ש רק אינו מים שתיית של זה דאיסור וי'א

 ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ו~~ ~ ~ והגמי"י ~שולם ר'בשם
~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~ 

ו~~~
 אחר הולך. דהכל רפ~'ח סי' ק~ל וגם שחרית סעודתכחולק
 דיוצא נראה שש אחר מיד התחיל אם רק הסעודההתחלת
 כביצה ואכל ומחצה שש לאחר עד נ~~שכה אם ו~יינויעו"ש

 ומחצה ששאחר
~ 

~~~
~~~ 

 עשא~ ואם
 זמן דעדיין וכו' קיים לא לכן קודם

 ~בוש הוח. שח~יתסעודת
~ 

~~~
 כדעת ק''ל אנן ~ירין דיש והגם וכו~ קיים לא ~~~

 או' מט"י י"ח. יצא לא בדיעבד דגם והטור~ש~ע
 ~אחרונים דעת הוא וכןג'

~ 

 ~~י~~~
 לשתות דאסור י~~א הגה.

~'~~ 
 אעפ~ זה איסור ו~ו~

 דף ע~~פ בפ' התו'שכתבוהו
 ק''~

 ז"ל הרא"ש וכן
 וכן ליה. קים דלא מש~~ע השמיטו דהש''ע כיון ~מדרשמכח
 ~צדיקים מנהג היה וכך וז~ל שכתב הרמב"ם דעתמוכת

 לביתו ויבא בבהכ~נ ומוםף שחרית בשבת אדם מתפלל~ראשונים
 המנחה עד וישנה יק~א לב~"מ וילך שניה. סעודהויסעוד
 וישתה ויאכל היין על ג' סעודה יקבע ואח~כ מנחהויתפלל
 שם וכ"כ ולשתות לאכול יכול הלילה דעד אלמא ע'כ. מו~שעד

 לקבוע אסור ~מנחה זמן כשהגיע דהרי רבינו לדעתהגמ~י
 שלא והמערב המזרח ארצות ברוב נוהגין וכן יעו~ש.סעודה
 לנוהגין ואפי' המנחה~ תפלת לאתר עד ג' סעודהלקבוע
 אין ~תחילו דאם מודו לערבית מנחה בין לאכול שלאאיסור
 הלילה עדמפסיקין

 כמבו~
 ד' או~ מט~י יעו"ש. בתו' שם

 ט~ו או' לקמןועיין
~ 

~~~~~ 
 דאסור משום וכו' להתפלל ~וב דיותר וי~א בהגה.
 דסעודה ס"ל הראשונה ודעה מנחה. קודםלאכול
 ו' או' תו~ת רל"ב~ סי' כמ~ש שריקטנה

~ 

 ~~~ו~
 וכן בהגה.

 נ~י~
 לכתחלה נו~גין וכן וכו~ לכת~ה

בכ~
 הוא וכן ~~ו מדינות

 כ~ מנ~~
 ש~רי שפרד ערי

 גופיה מרן כמ''ש ל~נח~ סמוך קטנ~ סעוד~ אפי' לאכולאין
 בשו"ת ועיין ב~ סעי~ רל~ב סי'לעיל

 מ~
 השמים

 שבס~
 שו''ת

 שכתב ט"ל סי' ח"ההרדב''ז
 שמות~

 תפלת בין לאכול
 מנ~~

 לתפלת
 יפ''ל מצוה. ~עודת שהוא~ בשבת וכ~ש כיעו"ש בחול אפי'ערבית
 הזו~"ק בשם ב~ או~ לעיל וכ~~כ י"ג. או~ לעיל וכ"כ ב'או'

 ~ יעו"ש ~~נחה תפלת אחר צ~ל ג~ שסעודה ז~לוהאר"י

~~~~~ 
 משום וכו~ הנהרות מן מים לשתות אין ומ''מ בהגה.
 ~וזל והוי בהם מתקר~ים בחול ~נידוניןדהמתים

 אוכלים שאנו מנהגינו ול~י ז' א~ תו~ש לב~ש. המתיםאת
 שנשאבו מים אז לשתות שלא ליז~ר לנו יש למעריב מנתהבין
 או מהנהר לכן קודם שנשאבו שבבית מים אלא מהנהראז

 ב' או' ר~ז משקים.שאר
~ 

 ~~~ו~~
 דס"ל שבת. בערב רק אי~י בהג~~.

 ח' או' תו"ש בהם. מתקררין מגיהנםשיוצאין דבשע~

 ונראהלב~~.
 כיו~

 ב~ח בשניהם~ ליזהר יש הוא סכנה דחשש
 מו~י וז~ל שכתב כ"ד פ' ~"י שער פע~ח בס' ועיין שם.ר"ז

 קודם מים אשתה שלא מאד הזהירניזלה"ה
 הבדל~

 כי וא''ל
 אם אבל באסכרה ימות מו~ש של השמשות בין מיםהשותה
 לומר שראוי סעודתו ונמשכה ג' בסעודה בשלתן אוכלהיה

 בכך ואין הבדלה קודם הסע~דה בתוך ל~תות יכולהבדלה
 בגמ' שמ"ש נרא~ מכאן צמח מה~י שם וכתב עכ~לכלום
 בין מיא דשתי מאןכל

 ~משי~
 השמשות בין י~א באסכרה ימ~ת

 שבת דבליל הלכתא וכן דמו"ש השמש~ת בין וי~א שבתדליל
 מפני אםור דמו~ש ובה"ש לילה של הקידוש מפ~י הדין מןאשור

 לשתות אסור ~אינו ז~ל האר''י דברי ~פי נמצא עכ"ד.האסכרה
 עמא וכן מידי לא ותו בה~ש רק כ~אמים

 ~ דב~

~י~
 וכו' הסעודה יפסיק ~~ ~~~~

 כ~
 ז"ל הרא"ש נוהג ~יה

 להפסיק שאין אומר שר"י כת~ו שהתו'ו~עפ~י
 הוא תירץ צריכה שאינה ברכה איסור ~~~ום סעודהבאמצע
 אין שבת לכבוד מפסיק ש~וא דכיוןז~~ל~

 כא~
 מרבה מ~ום

 מעט להפסיק שטוב כתב ובמרדכי ב"י. לצורך. שלאבברכות
 ראיתי וכן בהמ"ז אחר מיד ידיו ליטול שלאביניהם

 מהרש"ל~ ~ם ב"ת ע''כ. קצת בטיול או בד''ת מעטלהפסיק נוהגי~
 ואותםעט"ז.

 ש~שארי~
 בסעודה ד~וי י"ח יצאו לא במקומם

 ג' או' ר"ז ~' או' ~"ש ס~ו מ"א סוכה. ה~ מהרי"לאחת~
~ 

~~~
 וכו' הסעודה יפסיק ~~~

 וא~
 דכיון בצבור כן לדרוש

שא~
 קודם אוכל

 חצו~
 הצבור אין ל~פסיק יכול אינו

 ר~ז שס תו"ש שס' ~~~א הרא"ש~ בשם ב"י בז~.בקיאין
 שס~

~~
 אכילה בשעת אבל וכו~ את~כ לאכול יכול היה ~~לא

 או~ תו"ש סק~~' מ~א פתוחה.האצטומכא
 יו~ד~

~~~~~ 
 ואפי' וכו' לאכול שאפשר שיודע מי אבל הגה.

 קודם ולאכול לתזור שיכול יודע אם במו''ש יו"טחל
 עשיריתשעה

 ל~
 דאסור י~א דהא לשתים שח~ית ~עודת יחלק

 דבעינן משמע סק"ח. מ~א צריכה. שאינה ברכה משום ~לעשות
 מהר'~ל בתשו' ~"כ ה' סעי' ~וף וכ"מ במיו"ט אף פתדוקא
 בין הפרש דא~ן ומשמע צ"טסי'

 קו~
 תפלת

 ~נח~
 אח"כ או

 ו~ או~ א~ר מלתא. תליא עשירות בשעהאלא
~ 

~~~
 דאיתקש משום וכו~ ג' בסעודה לקדש א"צ ~~ ~~~~

יו~
 לענין ללילה

 קידו~
 ~ימנא בחד סגי לילה מה

 ז"ל ה~מב"ם ומ~ש סק"ג. ט"ז טור. זימנא. בחד נמי ביוםאף
 אבל ג' בסעודה גם לקדש צריך הרמב~~ם דדעת דסברמשמע הטו~ מדב~י היין על משלשתן סעודה כל לקבוע דצריך ט~דין
 בסעודה לקדש שצריך מבואר הרמב"ם לשון שאין כתבבב"י
 על דקובעג'

 היי~
 לומר דהיינו לפרושי איכא שכתב

 יעו"~. בידו מוחין ואין הפסיד לא המקדש ומ"מ בסעודתויין שישת~
 קידוש בחי' דאין שכתב ע~ד ע"ה דף הכוו' בשער עייןומיהו

ע~



~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~ ~~~~~~ו~
~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~

~~~~~
~~~~ ~~~.~ ~'~' 

~~~'~ ~~~~ ~.~~~~ ~~~~'~ 
~~~~~ 

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

~ 

~  

~~ ~~
 ~~~ ~~~ ~~"~ ~~~~~ י~~~ ~י~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~

 שיו~~ מי אבל ~גה ~~~~~~י~~ ~~~'~
 ~~~~~י של~ש~ת ~~ו~ה ~~שה לא הצבור ~ם מנחה שיתפלל אחר לאכול ~פשר

~~~ ~~ 
 אם מי~ו ~~נחהקודם

 עשא~
 ~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~י~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~"~ ~ ~ יצא

 ~.~~~~~~~~.~ ~~י
 ~.י

 ~אב~ר~ם ככרות ב' סעודה לכל צר~ך בשבת פעמים הרבה ~ועד ואם הגה~~~ו~.
 ו~יימוני~

 ~ו~ ~ יו~~ ו~~~ לא ולפחות
 פ' ומ~דכי ~טור שלם אחד מככר פחות של~שית בסעודה~ לויהיה

 כ"כ~
 פשט ומזה

 המנה~
 ל~קל

 ל~צו~
 בס~ו~ה

~~~~~'~~~ 

שלישית
 ר~

 שנים ליקח להחמיר יש א~ל שלם א' בככר
~ ~ 

 ~~~י~~
~~ו~~~ו~ ~~~~~~ ~י~~~ 'וי'~~ ~~~ ~~~~~~

~~~~~~~ 
 ~י~י ~~~~~ ~~~~ ~~~~י

~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~י~~~ ~~י"~ ~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~י~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ י~~~
 ו~~ו~~

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

~~~~.~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~'~~ ~~ ~~~~~ 
~  

~~~~~ 

פת
 כגו~

 ~מהרי''ל ~~ח ב~לכות כ~לקמן מנחה לאחר פת לאכול לי שאסור בשבת לה~ות שחל פסח ב~רב
 ה~פ~~

~~~ ~  ו~~'~ ~'~~~~ו~~ד~~ ~~ 

~~
 ט''ז טור כדברי שלא ובשחרית הלילה בסעודת כמו זו ב~~ודה היין~ל ~~ו~~~~~~~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~~'~~~ ~~~~~~~ ~~~י~

 וכו' סעו~ות השלש בכל היין ~ל לק~ש שפסק ז~להרמב~ם ~ סק~~

~~~~~~ 

 ל~~ות ד~ש פכ'ב ח''י ש~ר פע~ח ב~'
 ~כ~זאמנם ~~ו~~

 אכילת באמצ~
 הםעוד~

~ יין ל~~ות צריך הזו
 עינו ~~ג כי בדגיםג'

 פקיח~
 מא'א הארה ואז

 יו~ד. או' רמ~ב סי' לעיל ו~~ין יעו~ש. כלל מסך שום בלילז"א בתחילת ה~ום בקי~וש ~ליו לקדש לא ~בל בפה~ג ~ליוולברך
 טעם ויעו~ש הסעודות כבשארהס~ודה

 בסוד~
 המהדרין שנהגו שכתבנו י~ב או~ רפ'ט שי' לעיל עי~ןו~וד

~~~
' ~ ~  כמו ככרות י"ב ה~לחן ~ל ל~יות צריך ז~להאר~י ~ יעו~ש רבע~~ה משה של אבלו מפני ג' בסעודה ~יםלאכול ד~רי ולפי ככרות. שתי על לבצוע צריך אבל 

~~ 
 ואפי~ בפת. לעשותה צריך ~~.

 בע~~
 שחל יו"ט

סעודת להיו~
 ~י~ בתשו' מ~רי"ל פת. מעט לאכול צריךבשבת רס"ב סי~ לעיל כמ"ש הפרש ~ין ~חרית ו~עודת הליל~

 בסוד טעם ויעו"ש ב'או'
~ 

 ~ כ~א או' ל~יל ו~יין ב~גה~ט. כנה"ג צ'ט.
~~~~~ 

 ו' ~ביום משום שלם. אחד מככר פחות בהגה.

~~~
 עליהם כשמברכ~ן דוקא נראה ד~ן~ מיני מה' ~~~

 אחד א~ל עומרים לשני ~' הריככרות ~ י"ג או' א''ר סק~י. מ"א במ"מ. שתי ~שו עומר ומכל עומ~ים שני אחד לכלירד
 בע~~

 שבת בליל ואחד
~~~

 צו פ~ מישרים ~יד בס' ועיין וכו~ ודגים בבשר ~~~
ואח~

 ר~~זה ~יא תליתאה ום~ו~תא שכתב ע"ג ל~דף בשם טור ג' לס~ו~ה שלם אחד לו נשאר הרי בבקר
 אבל סק"ד. ט"זהמכילתא.

 ברו~
 מסתייא ומ~ו~ה וכו'לת"ת ג' בסעודה דגם ס~ל הפו'

 בכזי~
 ושת~יה אכילה לית ~מן דהא

 וה~ יעו~ש~ מתבשילא יהא כזיתדהא מיבעיומ~מ לבצוע דצ~יך בש~ע סתם ולכן בב''י כ~~~ש ככרות שתיצריך
 ק'ל דאנן

 מור~ם וכ~כ ככרות. שתיעל
 ז~

 לאכול דיש נ~מ מ~מ פת ~בעי ז"ל האר"י וכדברי ~ש"עכסתם ליקח להחמיר ~יש בהגה
 עם אחר ~בשיל או ביצים או דגים כגון הפת עם ג~כתבשיל על דוקא מהדר ~יה ז"ל הגאון מזקנו י~ב או' א~'ר וכ~כשנים.
 המגיד דברי ~ם לקיים כ~י וביצים בדגיס לוא'א בםעודה אף משנה לחם דהמנ~ג ד' או~ המ~~'ז וכ"כ משנה~לחם

 בהגה הרב כמ''שג'
~ ~~~

 מינ~ בעי יהו~~ והר' וכו' בפירות דא~י' וי~א ~~.

~~~~~ 
 שכתבנו ~ה כל כי ב~~וסה די שלם אחדבככר ~ ~'י מינים~ שב~ה שלפירות אפשר לא ואם שלם~ אחד מככר פחות בהגה.

~~~
 עיקר א~ וסברה ~~~

 שצר~
 וכן וכו~ בפת לעשותה

 סי~ לעיל כמ~ש ז"ל האר~י דברי לפיהוא ככר או הפשט ע~פ ככרות ושתי הסוד כפי לחמים י"בדצריך
 בפרוסה אפי' אלא זה מפני ג'סעודה ~ או'ב'יעו~ש יב~ל לא אפשר לא אם אבל אפשר באם אלא אינושלם ר~"~

 כביצ~
 בדלא יוצא

~~~
 ל~יל כמ~ש לחמים בי"ב השלחן יס~ר ג' סעודה ~ סדר

 ה' או~ לעיל ועיין פשו~~ והואאפשר
~ 

 ואח~~כ למן. זכר משום הפת ויכסה ב~ או' רס~ב ~י'

~~~~~ 
 יש אבל בהג~.

 להחמ~
 שתא בכל ת~ח ע"ב. פ'ח דף יתרו פ' מהזוה~ק מאמריאמר אין ואם שנים. ליקח

 דנטיר כמאן ~בת ~נטיר דמאן אשתמע עד וכו' ~~בתא יומי שזה לנהוג נכון מהמסובין אחד לכל משנהלחם
 המ~ובין לכל המוצ~א בברכת לפטור יכויןהבוצע

 וג~
 היא דהא וכו~ סעודתא את~ינו יאמר ואח~כ כולה.אורייתא יאמר

 יש וכו' דכסיפין היכלא בני ~ו~~מון אנפין דזעירסעו~תא משנה~ בלחם יצאו שכולם כדי בברכתו שיצאו שיכוונו~מסובין
 שכתוב עבור בחיצונים~ להתגרות שמתפחדין מפני אותו ~אומרים הבעה~ב שהוא אעפ~י ~בותי בר~ות יא~ר אז אחריםוכשמוציא שאי~

 הגדולאו
 והו~

 ב~ או' ז' כלל ח~א ע~ה~ מ~רך
~ 

 ~היה ז"ל והאר"י וכו' דחציפין כלבין הני בו
 נוה~

 ל~ומרו

~~~~~~ 
 לא אבל חיליהנפ'ש אצל ונתארח למצוה שבת ס~ודות ~~ לאכול הרגיל

 אנחנו~
 רועי ה' לדוד מזמור ואח~כ~יא~ר

 לקיים בא הריני וכו' ~בה"ו יחוד לשם יאמר וא~"כ כולו~ וכו' ~יניח אל מצוה באותה מחזיקים שאינם אדםבני
 של ~' סעודהמצות התשו' יסוד וכו~ בושה לאותה לה אוי כי הבושה מפניהמצוה

 מנח~
 במקום שורשה א~ ~קן קודש שבת

 יו"ד או' ~~~עלר~י'
~ 

 שכתבנו ע~ד והמוציא נט~י ואח~כ וכו' נועם ויהי עליון.
 בם~וד~

~~~
 ג~ דיל~ינן כיון בפת. לעשותה צריך ~~ ~~~'

 סעודו~
הלילה

 יש אפשר ואם שחרית~ ו~עוד~
 לשתו~

 הסעודה. בתוך יין
 משנ~ ~רקי ד' ילמוד ואח"כ הדס. של א~ו~ות בשתי להריח וכן ב~ת. לעשו~ה צריך מן גבי ד~~י~י היוםמג"פ

~~~~
 ממס'



~ ~  ~~ו~~~
~

~~~~
 ~~~ ~~~~~~ו~

~''~~ 
~~~~

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

~~~
 ~~ ו~ו ~~~. ~~~~ ~~~~ ~ ~ין

ובא ~~~~י~
 לצי~

 תפלתי ואני
 ~~~ ~~~~~י~י~ וגו'~

 ו~~~~~

 ~י' ~~~י~ ~'
~~~~~~ 

~~~~י~
~~ 

 ~~~~~י
 ~~~ ~'י ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~י~~ ~~~~~~~~~

~~~~~ ~ ~ ~~~~ 
 ו~~~~~~

 ~~~~~~ ~'~~~~~ ~ו~~ ~'~ ~~~ ~~~~ ~'~ ~~~~
 ~~~~~י

 ~~~ ו~~~~~ ~~'~ ~~ ~~''~ ~ ~~~י ~~~ ~~~
~~ 

 טוב מה הנה לדוד ~מעלות שיר ואח~כ שבת.מ~~~' ~~~~~
 פרקי ד' ישלים ~ה~מ ואחר ~ופו. עד וכו' אחים ~~תנע~ם ומ~

משנ~
 שבת מס' של פרקים שכ''ד ויכוין שבת מ~~ס~ האחרונים

 המלכות בחי' ש~יא כלה קישוטי כ~ד כנגדהם
~ 

~~~~~ 
 סי' עיין וכו' בשבת ל~יות שחל בע~'פ כגון ב~ג~.
 בס''ד לשם ובדברינו בהגה א~ סעי~~~~~ד

~ 
~ו~

' ~ ~ ~  ככ~ות שתי על לבצוע נ~~י וכן וכו' חייבות~ים 

~~~
 והר"ן ר~ח בשם מרדכי ~מן. בנס ~יו הם

 וכ~כ שוין. ו~שה איש שבת מעשה שבכל ~~שום ~~עםכ~ב
 היום אכלוהו אומר הוא כולם דעל משום חייבות דנשיםבש~~~ל

 ~ ב~י זו. באכילה נתרבו נשים ובין אנשיםובין
~~

 וכו' אשרי אומרים במנחה ~. ~~~'
 והמנה~

 תחלה לומר
 ו~ו~ מזמור קורח לבני הגיתית על למנצח~~זמור

 ובא אשרי ואח"כ בחול כ~~ו הקטורת פטום וםדר התמידו~'
 דסדרא וקדושהלציון

~ 
~~~~ 

 בכל שאומרים קדושה סדר ב~~קום ש~וא לציון. ובא
 ויו~ט שבשבת אלא בבקריום

 שמאריכי~
 שחרית בתפלת

 הניחו~ ומוסףויוצר~
 ע"ד דף הכוו~ ובשער לבוש. ~~נחה. עד

 היא שבת במנחת ס~ת שהא~ת לפי בםוד טעםנתן
 ס"ת הוצאת קודם מקדימין אנו ולכן הבריאה עולםלתועלת

לומ~
 אש~ לציון ובא קדושת

 עולם אל אור המשכת הוא ענינה
 ה~~שכת שע''י כדי הס~ת אור מתקבל טרם בתחלההבריאה
 יעו''~. ~~ת של העליונה ~ארה לקבל אח~כ נוכל הזההאור
 היא ס~ת הוצאת שאז לפי לציון ובא קודם ~~ת מוציאין דבחולוהא

 כ~''ש אחרת~בחי~
 בשע~

 ~ יעו~'ש ע~'ד מ~'ח דף הכוו'
~~

 לציון. ובא ~~.
 ו~ח~

 כמ"ש קדיש אומרים לציון ובא
 כתב שם הכוו~ ובשערהטור.

 דזמ~
 ציצית עטיפת

בת~לת
 מנח~

 אחר הוא
 ~די~

 שיאמ~ ק~דם לציון ובא דקדושת
הש~'~

 בציצי~ שתתעטף כדי תפלתי ואני פסוק
 ל. ~~כ רצין בעת

 פ~~ח בס' צמח ~~ר~יוכת~
 מכסים אנו דאין ב פכ ח"י שע~

 וג~כ ~מצח מתגלה אז כי לרמ~ז שבת ב~~נחת בטליתה~נ~ם
 ~ א' או' שע~~ת והביאו עכ~ד. הטלית מ~ם שלנ~ מצח מגליןאנו
~~

 שער יו~בי ~' ישיחו ה~דרש ע~פ וכו' ת~לתי ואני ~~.
 וכו~ תפלתי ואני בתריה וכתיב שכר~ שותיונגינות

 לך תפלתי ואני ששתינו אעפ~י רבש''ע ה~ב~'ה לפני דודאמר
 לאמירת ב~וד טעם שנתן ע~א ע~'ה דף הכוו~ בשער ועיין טור.ה'

 ~ יעו''ש ס~ת הוצאת קודם שבת במנחת ת~לתיואני
~~~~~~ 

 ~ן נוהגין ואין לכו~לו נו~גין דבס~רדהטור
 ז''ל הרש''ש בסידור ועיין ע~~כ. ובצרפת~שכנז

 יש וע~כ יעו"ש. פעם לנל בסוד טעם ונתן לכופלו ג~כש~תב
 בכל לכופלולנהוג

 ~ מקו~

ו~

 שלא מפני ~יו~ט לאומ~ו נהגו ולא וכו' תפלתי ואני ~~.
 ב"י יו''ט~ של במנחה בתורה לקרות עזראתיקן

 וכתב ~ה"ל.ב~ם
 המ~

 וא"כ סק~~א
 ~פש~

 ס~ת שאין דבמקום
 כשמתפללים ~מנ~גנו כתב ב~גב''י הי"א מיהו אותו. אומריםאין

~~ח~
 ש"ץ ב~ או' המט"י וכ~כ אותו. אומרים ס~~ת שאין בבית

 או' ~ב~י שע~ת ג' או~ ר"ז ב' או~ א~א ע"ג~ רי"גדף
 ב'~

~~~''~~~ 

 ~גהות תפלתי. ואני אומ~ים אין בשבת ל~'ות שחל
 פע~ח בס~ צמחמ~ר~י

 ועי~ש פכ''ב. ח'י שע~
 בסוד טעםשכתב

~ 
~~~~~~ 

 ז"ל. הרד~'א האבל~ בבית לאומרו שלא באש~ילייא~
 בהגה~טכנה~ג

~ 
~

 והרב זה פ~ באמירת לקום נ~גו וכו' תפלתי ואני ~~.
 ~ דף ב~כהעמק

 בטעם והאריך ע~'ז חקר ע"א 'ז
 וסיים ה~ו~ר דברי הביא ע~ב שם בהגה בנו והגאוןהדבר
נשמע

 מז~
 גדול ענין הוא ת~לתי ואני ~ כי הקדוש המאמר

 והרצון ה~חמים ומעורר הי~וד ענין דהיינוונורא
 ו~"~

 ודאי
 או' ~~חב~ר עכ'ל. בו לעמוד הוא החיוב ומן הראוימן

 א או'שע~~ת א~
 ועיי~

 שכתב ~סודות ע"א ע"ה דף הכוו' בשער
 זהבפסוק

~ 

י~
. ~  במנחת בס~ת טעות נמצא ואם וכו' ס"ת ומוציאין 

 אח~ת מוצ~איןשב~
 וה~~

 בהגהותיו מהריק~ש ו~' בשני
 בשו''ת ועיין ק''ו~ פי' א''ח ב''ד הרב' וכ"כ ~מ"ג. סי~לעיל

דב~
 בדיבוק ~~ת דמוציאין ולדידן י~ב. סי' א''ח בראשון

 הבעלמא
~ 

 ועיין ב' או' שע~ח ג' או' מחב"ר וה~ וב~ במנחה
 ח~י או' קמ~ג סי~~עיל

~ 
 ~~~י~~

 א'
 לבא ז"ל סגל מ~ר~י איח~

 ~הכ"~
 עד

 ו~תפלל ק~~תשסיימו
 ע~

 קרא ואח"כ הצבור
 ~ ו~ או' א''ר א' או~ בהג~''ט ~כנה~ג מהרי~ל ד~שותהפרש~.

~~~
 וכו' אנש~ם ג' וקורין ~~~

 ואי~
 על קדיש אומרים

התור~
 כאן אין שמפטי~ין דתענית במנחה וא~י' י"ח שקודםל~דיש ~~ קדיש בין להפסיק במה כ~ן שאין

 בליקוטי וכ"כ הגמ''נ. הקריאה~ אל שייכא דהפט~ה~הפסק
 שמפסיקין ואעפ~י אקריאה קאי י''ח שלפני שהקדישפ~ד''ס
 דסיומא ~פסק חשיב לא ס"ת שיגלול עד ל~דיש הקריאהבין

 מ~א בלבוש. וכ"מ עכ~ל. היאאריכתא
 סק"~

 או' יפ~ל ~עיין
 השבת ~יום שיר מזמור לומר נהגו במקומינו בשגם שכתבב~
אחר

 במנח~ ק~"~
 במקומות וכן בסידו~ים וככתוב

 כמ~ש א~כנ~

 נ~גו לא מ"מ שמים עמודיבסידו~
 לומ~

 קה~ת על קדיש

 ש~ כת~ו~טע~
 ~רב

 יעב~~
 נ~ו צ~ור טורח משום אולי ז~ל

 אשרי באמי~ת דדו~א הטעם ~כתב שם ו~יפ"ל יעו''~~בה
 משמע יושבי דאש~י ביתךיושבי

 לשו~
 ז"ל כמ"ש ועיכוב ש~ייה

חסידי~
 לומר צריך וכו' ה~אשונים

 קדי~
 משא~כ קה~ת על

 מזמורכשאומרים
 אח~

 שאומר אחד בקדיש ודי הפסק הוי לא
 ~תפלה ועל ~ה"ת על~ לב' עולה והוא התפלהקודם

 ~ יעי"ש ~הסמוך שאומ~

 ~~~~י~~
 ס~ת שאין דבמקום שנ~א סי~ הרי~"ש

 אחר קדיש אמרו כבר ~דהא י~ח ~לפני~דיש א~~
ו~א

 לציון~
 לעיל כ~ש תפלתי ואני ~'כ יאמרו שלא ונ"ל

 לומר ואין י~ח לתפ~ת לציון ובא שאחר קדיש בין לה~יקשלא וג~
 חשיב לא אחד דפסוק עליו ק~ש ויא~רו תפלתי ואנישיאמרו
 ב~י~ר וכ~כ קדיש~ קודם יאמ~והו או איהללו דהוימידי

 מהרר"~
ש~עו~~

~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~ 
 אשרי ~אומ~ים

ו~~~'
 ~ ~~ י~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

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

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

~~~ 
~~~~ 

 שלא ונהגו הגה ~~~~~.
 מדר~ ל~בו~

 למע~יב מנחה בין
 ~טור~

 אבל

 המעלות ושיר ב~יץ אבות פר~יאומרי~
 בתו~~

 מנהגו לפי וכ~מ
~י~~ ~

 א~נם סק~ב. מ''א ש~ניו. קדיש בלא י~ת יתחילו לאשלעולם
 או~ לעיל כתבנו כבר תפלתי ואני ~~כ יא~רו שלא המ'אמ''ש
 לומר שנו~~ן הקודם באו~ לעיל מ~~ש ולפי לאומרו~ שנוהגיןו'

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

 לציון ובא לאמירת ה~דיש שיעל~ כדיק~ש
 וג~

 ' י~ח לתפלת

~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 הוצאת בעת עלמא דמריה שמיה בריך אמירת
 היה ~"ל שהאר"י רפ"ב רסי' לעיל מ"ש עייןס'~ת

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

 במנחת ~ לאומרו שמיה בריך אמירת דעיקר שכתב יו'ד דףהרמ~ה
שבת

 יעו~
 במנחת דעי~רו מבואר הדבר המדע ולתכמי

 יעו~ש~ ש~

~ ~~~~~ ~~~~ 

.~~~'~~~~~~~~~~ 

 ישמח קדשת אתה תפלות ענייני ג' בשבת ~תיקנו ומהאתד.
מש~

 בתרתנו אתה אחת א~א תיקנו לא וב~~ט אתד. אתה
 קדשת אתה ~בתות. ג~ כ~ד תקנום תפ~ות ג' שאלומפני
כנגד

 כנגד משה ישמח מתוכו. שמוכיח כמו ברא~ית ש~
 של~בת

 מת~
 תורה. ניתנה בשבת דלכ'~ע תורה

 ואת~
 אחד

 ~שבת משמרת ~מרו שאבות ולפי טור. עתיד. שלכ~ד~שבת
 ~ניו את ~וה וכן אבינו אברהם שמר תב~ילין עירובי~~י'
ו~

 יעקב ~ה ביתו
 לכ~

 אבי יגיל גיל בב''רבאבר~ם גילה ~ת~לה. אותם מזכירין אנו
 צדי~

 שמחה בא וכו' ~ יירשךלא שנתבשר בשעה אב~הם ~ה
 וגי~

 אב~הם ויפול ~נאמר בלבו

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ועוד בה~צדיקים

 השה אברהם כשאמ~
 ~יר~. ואמריצתק רנן מיד בני לעו~~

 ומ~
 ובניו יע~ב ~רב~. של שיר אמר שירה

 דכתיב בוינותו
 שקבע בב~ר ואמרו העיר פני את ויתן ~~

 ע~ה דף הכוו' בשער ועיין ב~~י. נתת. לעמך וקדו~ה~נוחה
 ~ יעו~ש ~ה לכל בסוד ט~ם שנתןע~ג

 הכתר והוא ך~ מאת היא מאתך מלת ~נותת~. היא מאתך~~
 ל~~ם נמשךש~שם

 עת~ מנות~~
 ועל ובאמרך ~ו.~ בשעה

~~~~~

~~ 

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

 הכוו' שער עיין המנתה בתפלת במלכותךישמתו
 ד~

 ע'א. ע'
 התורה מן המדרשות ובטלו מרע''ה א~ שנפטר ה~שטוכ~י

 בכ~פ כצ~ל כישראל כעמך ומי ג~ או~ יפ~ל הלב.המ~מתת
 ש"ץ ישראל. כעמך ולא ה~ודע''פ

 ד~
 רי"~

 ב~' וכ~ה ע"ב.
 ט~~ ש~ שיש ואע~''י ~כ''ג ח'י שער~~"ח

 י"ל ואם מובן הוא
 וינוחו~מנתה

 ב~
 סי' לעיל ~יין בו וינותו או

 ר~~
 ב' או~

~~~
 על הדין צדוק לומר שת~נו והטעם צדק~. אומרים ב'~ ~~~'

 רבינו משהשמת
 ויש שלום~ רב בשם טור ~עה' באות~

 באותה מת שלא מוכ'חיםמדרשים
 הר~עים בשביל צדקתך ומ''ש ~ ש~

 טור~ במ"ש. לגי~נםשחו~רים
 ו~יי~

 מת דבע"ש להוכית שהרבה ב'ח
 בעת בשבת שנ~בר ~אמשה

 מנח~
 תרומה פ' בזוהר ועיין י~ו~ש

דקנ''א
 ע~

 דגם שכ'
 יוס~

 עו~ש וכתב יעו~ש~ שעה באותה מתו ודוד
 בג~כ ו~לבזוהר

 איהו חד הכא. דיני צ~ו~י תל~
 ~~א~ דיוס~

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 
 וכו' מרום עד א~הים וצדקתך דכתיב איהו ודאמ~ימנא

 ~א מלכא דוד איהו ותד ושמאל~~ ימינא ס~רין נ~יל~לכלדאיהו בגי~
אי~ו

 דכתי~
 צדקתך

 צד~
 ועיין יעו~ש~ וכו' לע~ם

 ב~ו~
 שכתב

 אשכנ~ בנידמנהג
 אלא להפכם

 שכת~
 נכון יותר ספ~ד ד~~נהג~

 דף הכוו~ בשער וכ"כ יעו"ש. תהלים ב~' כתובות הסדרשבזה
 וכו' אל כה~רי צדקתך ~פרד. כמנהג הם סדרם כי ע''דע"ה

 צ~קתך וכו~ מרום~ עד אלהיםוצדקתך
 צד~

 וכו'
 ושלא~

 ויעו~ש למעלה ממטה למפרע או~ם שמהפכים איטלייאבני ~מנה~
 ב~ודטעם

~ 

~~~~
 במקום שהוא לפי מעו~~ד לאומ~ו מנהגינו התניא בס'
 מש~~~ י"~~ או' א''ר הדין.צדוק

 ב' או'
~ 

~~~
 שאלו יום ~ו חל ואם ~~.

 הי~
 ~א תול

 הי~
 אומ~~ם

 א' שיום בון ר"ח הוא השבת שיום בין פי~וכו~
 א~א ו~'כ ר~'חהוא

 במנח~
 צדקתך~ א~א ולכן אפים נ~ילת

 או' תו"ש ~ק'ג~מ"א
 ה'~

~ו~~
 שלאחריו יום תל שכבר וכו' אפים נפילת במנחה ~~.

 ~~מטות ~וקף ~אבל וגם תרס"ו. סי~כמ"ש
מן בע"~

 המנח~
 כתוב ~תרס'ו דב~~ ור"ל ס~~ד. מ"א ולמעלה.

 ו~מעלה. המנחה מן הכלים אתמוציא
 וג~

 האבל
 ~~וק~

 ~מטות
 מכל א~כ ולמעלה המנחה מןבע"ש

 ז~
 דמן משמע

 מת~לל א~ ואף צדקתך. א"א ולכן שלאח~יו יום חלולמעלה ~מנ~
 ד~ או~ א"א שלאתריו יום חל גדולהמנחה

~ 

 אומרים ~שאין מקומות ויש צדקתך~ אומרים שאין ~~~~י~
 ה' או~ ~תו''ש וכתב אבודרהם. אבל. בביתאותו

 פרהסיא דהוי לאומרו צ~יך בצבור אבל ביחיד דה~ינו צ"לולפ~ז
 עכ"ל. ת' ~י' ביו~'ד כמ~ואר בשבת פרהסיא אבילותואין
 צבור שם כשמתפללין אפי' אבל בבית לא~רו שלא המנהגאמנם
 אלא בשבת ~ בפ~ה~יא אבילות שאין אמרו דלא הטעםונ~~ל
 צדקתך אמירת בענין אבל אבילות משום דו~א שהואבדבר
 בביתשגם

 ה~
 אותו אומ~ים אין ~נימול תינוק ב~ית ~ו

 פרהסיא חשיב לא ~ה אותו א"א תחנון אומרים ש~ן ביוםוכן
 בצבור~ אפי' לאומרו שלא המנ~ג וע''כ אבילותמשום

~~~~~ 
 חכם משום וכו~ מ~רש לקבוע שלא ונהגו הג~~
 טו~. בטילים. מדרשות בתי כלשמת

 שעה באותה משהשמת ~~י ור"~
 כמ"~

 לנו~ ו~י ט"ו או' לעיל
 שלא נהגו וע~כ התעידה אבי שהואממ~ה גד~

 וכו' ~~דרש ל~~ו~
~ 

~ך~  
 ללמוד שלא וכוונתו ל~ודשלא כתו~ וב~~דכי וכו' מדרש לקבוע שלא ונהגו בהגה~

 בח~רו~~
 שניכ אבל

 ~ו~~~
 ~י'

~~~ 
~~~~~~~י~~~~~

~ ' ~~  
 ו~~~ ~י~

 ~~ ~ ~~ו~ ~~~~
 ~~~~~ ~~ה~~~~

ש~י~~



~

~ ~ ~  

 י~~י ~~~י

 ~ ~י~~~~~
~~ 

 ~~~~~י~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~י~~~~~~~~~
 ~~י~~~ ~'~~~~~~~
 ~~~~י ~~~~~~~

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

~~~
 ~~~ ~~ו~~י ~~~י~ ~י~י

 ג' ו~ו
~~~~~~ ~ 

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

~~~ 

 ~~~~~~ ~י~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~
~~~~~~~ ~~~~~ 

'~ 
 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~~~~~~
 ~מנ~ג ולכן סי~ח. שמ~ד סי~ ביו~ד כ~~"ש בבתי~ם לומדיםשנים ~~~ ~~י~~ ~~

 ק~דםלדרוש
 מנח~

 ו~ם
 נמ~כ~

 לחשיכ~ םמוך עד
 יכלו שלא

 סעודה~ל~יים
 מ~א ~מעלו~~ ~יר או פר~ים יאמרו לא אז ~~

 ח~~י. או' א~רס~~.
 תו~~

 יאמרו לא ו~~ל ו' או' ר~ז ו~ או'
 שתחשך~ קודם ג' סעודה לקיים שיו~ו כדי וכו'פר~ים

 סי~לעיל ועיי~
 ר~~

 י~ד או'
~ 

~~~~~ 
 י~ד או' בא"ר ועיין ~ו' מדרש לקבוע שלא בהג~.
 בזמנינו וע~כ ~אחרונים וכתבו יעו~~ש.למעריב מנח~ בין דורש ~י~ מפראג ~יווא דמ~ר~רשכתב

 ז~
 למנוע אין

 שיחה לידי יבואו ולא מוסר דברי לשמוע טובדיותר
 ~ בטיל~

~~~~ 
 אבל ב~ג~.

 ~ט~ם ~ו' בקיץ אבית פרקי אומר~
 ~~יא ש~עתמאשר

 זמ~
 לזאת אדם בנ~ תעני~ות

 הבורא לעבודת ה~דם לב ל~~יב ~' ויראת מוסר דברית~נו
 או~~רים ~~רקים אחר כתב מ"א דף ~כלבו ~' או' א~חית'
 אלא נו~גי~כן אין למ~ ידעתי ולא ע~כ. וכו' ישראל על~דיש

 אומרים. ~ק~ל שכל כיון ~טעם ואולי יתום קדישאומרים
 ~ ח~י או'א~ר

~~~~~ 
 וב~~רד וכו' אבות ~רקי אומרים ~ל ב~ג~~
 ועת~ טור~ בשחרית~ אותואומרים

 לומר נוהגין
 ש~ת כל לעצרת פסח שבין בשבתותאותו

 פר~
 ~רמ~ע כמ~ש א'

 ~~ יעו~ש פי~ט ח"א דין חיקורמאמר

~~~~~ 
 ואבל וכו' אבות פרקי אומרים ב~ג~.

 תו~
 לא ז~

 כמ"ש ~יום לסדר שייך דלא אבות פרקייאמר
 ב~ או' מש"ז ו' או' תו~ש יעו~~. תקנ~ג ס~~ירמ''א

~ 

~~~~~ 
 ~כוו' בשער מי~ו וכו' בחודף ~מ~לות ושיר ב~ג~~
 וז~ל כתב ~"ד נ"א~ף

 עניי~
 ושיר ביתא האלפא

 לאומרם נו~ג היה ~א ~ז"ל מורי במו''ש לאומרם שנו~גים~מעלות
 ע~א ס' בדף וכ~כ ע~~ל. ועיקרכלל

 יעו~ש~

~~
 ערבית ת~לת מאחרין~~~ ~~~~~'

 וכ~
 ~שבת ר~י דאומר

קי"ח~
 שהיא בציפורי שבת מוציאי ~~ם חלקי י~א

 בהר~שבת
 נרא~ ו~י~

 צ עד ג~ל ~ם ל~ם
 ~~ ולכ~ ~

 טור~במו~ש. מאחר~
 ובענ~

 שנהגו ~מזמורים
 לאמר~
 כבר ב~ו~ש ~

 זה ~לפני בססי' לעילכת~נו
 דמנה~

 לאומרם שלא ז~ל ~אר"י

יעו~ש~
~~

.~~~~~ 
 מאחר~

 ערב~ת תפלת
 ע~ן וכ~

 ברו~~
 שכתב

 גדול~אז~ר~
 ל~תחיל יוכלו שלא ישראל בר לכל

 שע~ חצי קודם ברכו ~ומר במו"ש ערביתחפלת
 אחר

שעות י"~
 מ~י~~

 ועכ"פ יעו~ש.
 אי~

 שע~~ משליש לפחות רשאין
א~~ ב~

 ~צא פ~
 א'~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ א~

~~
 ~כל שאין דכ~ן ק~~ים~ ~וכבום ג. שיראו ~ד ~. ~~~~~~'

 ב~ב~יא~
 ~ד~ים

 לעשות שלא ליזהר צריך לבינוני~
שום

 מלאכ~
 ~ר~ בשם ב~י ~טנים. כוכבים ג~ שיראו עד

 ~נה~
~~

 י~יו ולא ~~~~~.
 מפוזריכ~

 ~~שוום ~יינו וכו'
אבל ~ב~~ ~~ספ~~

 מפ~רי~~ ~ם אפ~ מיק~י ליל~
 ב"~

 מ~א
~~ כשרוא~ דאף שכתב בדג~מ וע~ן א' א~ ר"ז ג' א~ תו~~סק.ב~

 ש~~~ כוכ~~~
 ר~פים

 וממתי~
 כן אח~י מעט

 מות~
 לע~ות

 ה~דש על ~חול תוספת משום ר~פים טעם דעיקר~לאכה

וכ~~
 ובש~ת א' או' שע"ת ו~בי~ו יעו~ש. ~וסיף ~רי שממתין

 דצר~ך כתב ל~א נ~~ ~נ~~וךריב~~~
 ל~מ~~~

 ~~ד במו~ש
 שי~י~

ה~מ~~
 ~מז~ירים. ~כוכבים כל מלא

 לכל ~ ~צא~ ובז~
 ב' או' א~חיעו~ש. ~דיע~~

~ 

~~

 ש~~ לחצי קרוב ו~וא רצופים~ ~לא ~~~~~.
 י"ב את~

 ~חי~~למ~רח~פ כף בס' מי~ו ב' או'~עו~.~~~ל
 להדליק ~~א ד~~~ר כתכ ~ ~~ ל~אכ~~

 וכ~צ~
 ~~ד מלאכות משאר

 ש~~~שי~י~
 ור~יע

 כדי ומחצ~ ש~~~ ~~ ~ח~.רין וי~ מה~~~~
ו~ביא~ ל~בד~

 ~~~ש. י א' או ~י~"ל
 ועי~

 רס~א ר~יל~יל א'~ובדברי~ א~ ~~~י
 ודוק~

~~~~
 מקומות

 ש~ה~~
 ש~בח~ים ~שבת ל~חר ט יו ~~חל

 ל~ת~~~מקדימי~
 קודם ודאי כ~חשיכ~. ערבית

 כדי ~ק~לשית~ללו
 להד~~

 ~"ט לכבוד ~~אורות
 כתב ל~ח בס~ עשק באר הר' אבל~ ע~די שפיר דלאובדבר מפקפק~ וי~

 ויח~קו עב~יד~פיר
 ~ במנ~ג~

 ~ ב~גה~ט ~א ~וא~ טוב

~~
מותר רצופי~ כוכבי~ ג~ שנראי~ ומיד רצו~ים~ אלא ~~~~~~

 ל~~ד~
 ולע~ות

 לא שע~~ן אע~~י מלאכ~
 ~~ ~~~ ע~בי~~~תפלל

 א'
 וע~~

 סי~ לקמן
 רצ"~~

 יו~ד. סעי'
אמנם

 ~~ ה~ה~~ ב~~~~~
 י~~

 א~ן תלתא כתב ע~ב
 ג~מ~

 בישא
לגרמ~~ו

 ד~~~~ מא~ ח~
 ג~~יה

 וכ~
 שרגא דאוקיד מאן תלתא

 דשבתאבמפקא
 דס~רא ל~~שא ישראל מ~ו ל~~ ע~

 וכ~
 דמ~דילי עד שבתא נפיק כד ~ורא לאדל~א הוא יאותדלא בג~

 כסא ~~ל ומבדילי ותא בצישראל
 ב~~

 שבת זמ~א ה~וא דעד
 על~א~עו"ש ~ליט ~בת וקדושת~וא

~ 

~~
'~~~~~ ~~ 

 ש~רי~ כג~
 ל~~~פלל ~~~רך ~~' וכ. ~~חשיך

 י~~~~ לכ~מהל~
 הי~ א~~ וה~ה~' א~ תו~ש ~~ק"~. מ~א ב~~~.

 אחר אונס ~~ה ~ו
 ל~תפל~ יכ~

 מבע~.
 כ~ב ומיהו שם~תו"ש

 ב~~ הב"~
 לעשות שלא דנה~ג מ~רש~ל

כ~
 למי~ש ואיכא חול שבת ל~ש~ת ל~בים ~~מוה ~בר דהוא

~מ~
 ל~~ל יבא שמא

 ב~~אכ~ א~
 מ~א והביאו יעו~ש

 סק"~
 ~ו~שש~~ א~~א~~

~~
 פלג ~מן ~ל~~לה. ~~~~ה מפלג ~~~~~~

 ~מנח~
 ע~ן

 ~ א~ ר~"גסי~ לע~
 ~ יע~ש

~~
 ו~~ ~יד ול~בדיל ~~~~~~

 ו~~~
 עד ק"ש מלקרות ~מ~~ן

 ~אול~ סו~~ ~~י~ ~~~~יצ"ה
 טור. לתפל~.

אמנם~
 דלדידן כ~ב ב~ א~ בד~~ ז~~ מ~ר~~

 שלק"ש וקור~ דמתפלל~
 ערבי~

 ~ו~ם
 ה~יל~

 ~~ס~ ~כמ"ש ~חול ימות בש~ר

רל~~~
 גם א~כ

 ל~מת~ ~~~ כ~~
 קודם ו~ורא

 ~ליל~
 בשאר כמו

 ימות~
 החו~

 לקרות ש~ריך ז"ל ~~ר~י דברי ל~י ה וכ ~~~ל~
 וא~כה~נ יעו~ש. כ~ב א~ רל~ ס~ ל~יל כמ~ש לה~~ללואח"כ ~"~

 כש~יע ואח"כ ~~~פלל ~~"ש יק~א לכך ו~צרך א~וס ~ואאם
 ~ל~~ רס~ כמ~ש ברכוח בלתי ק~ש לקרות ח~ר ק~שז~ן

 יעו"ש.
 כ~ג א~ רצ~~ סי' לקמןועי~

~ 

~~~~~~~~ 
 בא~י~ת וברכו הג~.

 ~ד מט~רת ראיתי וכ~ נוע~
 ז"ל גאון ~איי רב~ו בשם זצ"ל מהרח~ו~קדש

 ומאריך אדם כשמו~ך הצלחה שיש דמנ~י קבלה ו~לשכתב
באומרו

 ברו~
'~ 

 זמן ואחר עכ"ד. שבתא ~אפוקי המבור~
מצא~י



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י'

~"~~ 
~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~

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

~~~~~ ~~ 

~~~
~~~ 

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

~ 

~~ 

~~~ 
 ~קודש על ~~חול ל~ו~יף כדינועם

 ~א"~~
ו~~~י~ ~

 ~י~~~

~~~
 ~י~'

~~~~~ 
 ~~י~~~~ ~' ו~ו ו~~~~.

 ~~ ~~~ ~ו~~ ~
 י.

 ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~~

 ~~~~~י~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~~~~י~
 ~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~

 ~~י~
~~ ~~~ 

~~~ 
~~~~~ 

~~~ 
~ו י~י~ ~~ ~~~~

~~
 ליה ומבעי שכתב ע~ב מ~ח דף ציצית ~' סיף בה'גמצאתי ~~יי~

 מ~יזקא דניתנצל שבתא בא~וקי ~~~בורך ~~ בברוך לאגודילאיניש
 שע"ת ב' ~ו' ברכ~'י שבתא.ד~~יא

~ 

~~~~~ 
 ~ר~ל שמושך דכל ועוד וכו' נועם באריכות ב~~~.
בת~לת

 ערבית~
 רוקח~ לגי~נם. חוזרים ~נשמות אין

 א~ או'א'ר
 וכ''~~

 הרשעים דאין ע"ב י~ד דף ~זו~~ק ב~קד~~ת
 ו~תב יעו"ש. הכוס על ישראל שמבדילין עד לגיה~םחוזרים
 א' או'~חס"ל

 נרא~
 מהניח ~ישראל כל גמרו שלא ז~~ן שכל

 שמתאחר ~ד וכל תוקף בכל עלי~ם חוזר הדין אין שבתקדושת
 י~ו''ש. ל~ניו ו~עול~ו ~ובפועל

 ועו~
 רצ~ה ~י~ לקמן עיין

 ד'או'
~ 

~
 שאסור ~~~ני ~דעת. בחונן הב~לה או~~רים ~. ~~'

 שאם ו~וד סק~א. מ~א הבדלה. קודם צרכיולתבוע
 ~ א~ או' תו~~ש ל~בדיל. יודע אין בינהאין

~~
 לאדם חונן אתה להת~יל ~~~נ~ג הדעת. בחונן ~~.

 אתה אומרים ואח~כ בינה. לאנוש ומלמדדעת
 ~ה ועי~~ש ב''ח. וכו~ מא~ך וחננו מ~יים ואח~כחוננתנו.
 א' או' בהגב"י שכנ~~'ג סק~א. ~ט~ז וכ~כ ~לבוש. עלש~שיג

 ~' או~ בשיו''ב ב'.ברכ~י או' א"ר סק"א.~~~א
~ 

~~
 ואם ~~.

 ~ע~
 במו"ש הת~לל ולא נאנס וכו' הבדיל ולא

 לת~לומין וא' לחובה א' ~~לות שתי ביום~~ת~לל
 םי~ ח"א הרדב~ז הבדיל. שלא אע~"י חוננתנו אתה יאמרולא
 ~י' ~ובחד~ותקע"ו

 שס~א~
 ברכ"י א' או' עו~ת ב~ג~"ט. כנה~ג

א~
 ודעתם ~נ''ז הרדב''ז ~דברי פק~קו והא~ר ד~מ~א ו~גם א~
 הסכים וכן התשלומין בתפלת חוננתנו אתהשצ~ל

המ~'~
 ~לוגתא דאיכא ~~ן נרא~ מ~~~ ~ ב' או'

 בז~
 ~ב

 לאו~~רו א~צ דלמ''ד בת~לה ל~~סיק שלא כדי עדיף תעשהואל
 הכוס על תקנה כשיש וה"ד ה~ס~. ~וי אותו יאמראם

 במו~שש~בדיל כגו~
 ע~

 אבל א~ ביום ל~דיל ~וס לו שיש או ~כוש
 לו איןאם

 כו~
 צ~ל ב~ כסעי'

 בת~~ ~~בד~
 אף התשלומין

 ו' או~ ק~ח סי' לעיל ועיין שם. מט''ילהרדב~~ז.
~ 

~~~~~ 

 ~ת~לל שלא
 ב~ו~

 בלחש שחרית ית~לל
 לחוב~

 ושני~שחרי~
 בקי. ש~ינו ולהוציא לתשלומין ב~ו~ר

הרדב'~
 וכבר חוננתנו אתה מטעם ~ק~ק ו~מ''א הנ~ז בתשו~

 ב' או' ברכ~י יעו''ש. ~נ~~ז בתשו' דבריו ~רדב~זביאר
~ 

~~
~~~~ 

 חייב ~אינו במו~ש
 בת~ל~

 אחר ראשון בי~ם
 אתה יאמר לא ~חרית כ~מ~~~להקבורה

 ח~ג דב"מ בשו~ת אמארלייו מ~ר~~ם הרב בת~ל~ו.~ננתנו
 וכו~ חוזר ואינו~~. ~ א~ או' שע~ת ג~ או' ברכ~י ט"ו. סי' יו~ד~~

 ועכ~~
 אסור

 במלאכ~
 שיאמר עד

 ב' או~ תו'ש ~ק''ב. מ~א רצ"ט. ס~'י כמ~שהמבדיל
~ 

~~
 המבדיל דק~ל ~כוס. על ~הבדיל שצריך מפני ~~~

בת~ל~
 שצריך ~כוס על והמב~יל ~כוס על שיבדיל צריך

 ~ וב~י טור. בת~לה.שיבדיל

~~
 מלאכה שעש~' או וכו~ ש~בדיל ~ודם טעם ואם ~~.

 אין פ~ רשב~א ~חידושי ~~בדילקודם
 ולהבדיל לחזור א~צ רצ~~ט סס~~י כמ'~ש וכו' ~מבדיל אמר אםמיהו עומדין~

 אמנם ג~ או' ר~ז ב~ או~ ~~ש''ז ה' או~ א~רבת~לה.
 בקוב~~

 ~ל
 ~לכות~ר~~ב~ם

 דלא משמע ~פו' הזכירו~ו מדלא כתב ~~~י תפל~
ס~ל

 ובז~
 הך שהשמיט הר~~ב~ם על לסמוך יש

 דינ~
 יעו~ש. ~

ולע~ד
 י~

 טעם לתת
 לז~

 קצת~ שייך לא דמלאכה
 לברכ~

 לו~ר דיכול

~~
 בלא בדיל

 ברכ~
 ולעשות

 משא''כ רצ~ט סי' כלקמן ~~לאכ~
 ~'~תבאכילה.

~ 

~~

 ולהתפלל לחזור פי' בתפל~. ולהבדיל ל~זור צריך ~~.
 ~כ~~"ש מבדיל טעם דק''ל ואע~ג בתפל~.ולהבדיל

 סעי' רצ~ט סי'לקמן
 ה'~

 על ל~בדיל שיכול ~י'
 כו~

 אחר
 ~ע~ בי~ קרינן באיסור שאכל כ~ון מ'~מ~אכל

 לח~ור וצ~יך
 ג' או~ תו~ש ב' או' מט~י סק~ב. ט''ז לבוש. ב"י. ~ורול~ת~לל.

~ 

~~
 הת~לל לא ואם בת~ל~. ול~בדיל לחזור צריך ~~~

 בת~~ת חוננתנו אתה ~ל צ למחר תשלומין ו~~ת~ללבלילה
 ~ יעו~~ש ו' או' ק"ח סי~ ל~יל וכ~כ ב~ או' י ~~ט~תשלומין.

~ 
~~~

 וגם בתפלה. ול~בדיל ~~.
 צרי~

 כוס על ל~בדיל
 כמ''~

~~ 

 ~ ג' או' ר''ז ו' או~ א~ר ול~ח. ו~~ח ור'ירש~י
 להבדיל שחזר ~~דם הכוס על והבדיל טעהואם

 בתפל~
 ~~ כתב

 ~ ש יעו ול~ת~לל לחזור ש~''צ א~~ר ~שםהמש''ז

 ~~~~~~~י~~
 לששת ~שביעי יום ו~ין חוננתנו באתה לומר
 הוא וכך הב~ח וכתב ה~עש~.ימי

 ~פסוק~םכל משמעו~
 ואי~

 ב' או' בה~ב~י שכנה~ג לשנות.

 ~~~~~י~~
 ה' חוננתנו אתה כך אמרינן חוננת~ו אתה

 ליז~ר ונכון בסידורים. וכ"כ והשכל. מדעאלהינו ~
~ ~~

 שיכ~ל ל' נש~ע יהא שלא סיבולת בסין ו~שכל לומר
 ב' או' פתה~דח~ו. בנ~~

~ 

~~'
 ~~ ~~י~

 מתע~ה ל~יות אדם של דרכו ואין שיבדיל ~ד לאכולדאסור ~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~

~ 
 כלל א~צ ד~אמת כתב ז~ או' ו~א~ר ו' או~ ~רישה זמן.כ~כ

 ~ולי כתב ומי"ט להת~לל. צריך ולכן ~חר יום רקל~ת~נות ~

~ 
 אי~א ~אידכולי

 למיח~
 דעכשוו אף לו יהיה לא דלמא

 ~ יו~~
 ו~יין שם~ א"ר והביאו לו.שי~י~

 לקמ~
 ~י~

 רצ"~
 ודוק ו~ סעי~

~ ~~ 
~~

 וכו' למחר ~~ף ו~בור ~~.
 נרא~

 ביום מחר דוקא דלאו
 ג~כ בלילה ~ לו יהיהדאם

 כי~~
 בא' ~חל דבט~ב

 בסבור ה~נ ב' דליל ההב~לה על שסומך ~~~ני חוזר אינובשבת
 ג~ או~ ~~ט"י ~חוזר. אינו לו י~יה ב' בלילשלמחר

~ 

~~~
 וכו' לחזור צריך ~~.

 וא~
 ש~ת קודם נזכר

בש~~ת יאמרנ~



~ ~ ~

 ~~~ו
~''~~~ 

 ~'~ ו~~~~ ~ו~~
ו

 ו~~~~ ~~
 ~~יו

 ~~ו~

~~~~
~~~~~~~ 

~~~ 
~~~~ 

~~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~
 ~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~"~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~יי~ ~י~ ~~~~~~ ~ו~~ ~~י~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~י~
 ~~~~ו

~~~~ ~~~~~ ~~י~ ו~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~ ~~ ~~~~
 ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~ ~~~

 ~~ו~~ ~~~~~~~~
 ~ו ~~~.

 לגיהנם רשעים חוזרים שאז קדושה סדר לאחר כדי באריכות קדושה וסדר נועם ויהי ואומריםה~ה ~ ~~~ ~~י~
בזמן ~טור~

 שאי~
 ~כל לך ויתן אומרים אבל קדושה םדר אומרים אין בשבוע י~ט שחל כ~ון נועם ויהי אומרים

 בו~
~ 

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

~~~~~~ 
~~ 

~~~~ 

 לה~פלל במ~ש הנביא אליהו ולהז~יר לומר ונהגו הגה יי~~ ~ו
 ה~אולה ויבשרנושיבא

 ~טור~
~ 

~~ו

 מהר~ל בשם וה~מ~נ הטור על לסמוך יש דבזהבש~ת
 כום לו כשישאבל

 ל~
 מ"א הרב"י. כמ"ש בש~ת יא~~רו

 או~ ר~ז ~'~ או' התו~~ש וכ"כ ד~ או' א~'ר הסכים וכןסק~ג.
 יעו~ש~ צריכים שאינם ברכות לספק ליכנס שלא ~עם וכתבה'
 עקר אם בש~~ת ~ם לומר שכח ואם ~' או' ויצא פ~ א''חבן

 דהוי תפלתו אח~~ לומר~ שרגיל התחנונים שסיים אורגליו
 עקר לא ואם לראש לחזור צריך קי"ז ססי' כמ'~שכעקר

 שם ר"ז חונן.לאתה חוז~
~ 

~ו~~
 ומיהו וכו~ לחזור לו אין הברכה כש~יים מיד ~. ~~~'

 את הזכיר שלא זמן כל ברכה באותה נזכראם
 תרפ"ב סי' ל~מן כמ"ש חוזר להשם אתה בין ~זכר אפי'השם
 אעפ~י שאחריה ברכה שהתחיל קודם נזכר ואם יעו~~ש. א'סעי'
 ברכה בין שם או~~רה הברכה~סיים

 לברכ~
 הפסק הוי ולא

 והביאו תקס"א סי~ ח~א הרדב"ז היא.'כ~כ הברכה ~~עיןשהרי

כנה~~~
 הב~כ~י ~מנם סק"ד~ הא~ז בשם היפ"ל וכ~כ ב~גה~ט.

 שסיים דמיד זה בסעי' מרן מדפסק כתב א~ או'~ תכ"בסי'
 עיקר דכן וכתב כלל מזכיר דאינו ~~שמע לחזור לו איןהברכ~
 קי"ד סי~ לעיל וכ~כ יעו~ש. ז~ או~ ~י~ד סי~ א''ר הסכיםוכן
 לרצון יהיו קודם נצור באלהי ל~ומרה יש~~ ומ~~מ יעו~'ש. ו'א~'

וכו~
~ 

~~~
 בתורת ר~ל אין חוזר דאינו והא וכו' לחזור לו אין ~~~

 רשאי אינו לחזור ירצה אם אפי~ אלא בלבדחיוב
 ה' סעי' בסמוך וכמבואר ת~ל~ו באמצע ש~ואכל

 וא~
 יחזור

 ד' או' מט'י לבטלה. ברכה~וי
~ 

י~~
 אי~ ~~~

 וה"ה בתפ~ה. הפסק ~הוי וכו' לחזור לו
 שאין מקוםבכל

 חיי~
 כשסיים מיד לראש לחזור

 ה~ או' תו~ש הפסק' דהוי יחזור לאהברכה

ך~
 ~~~א נדבה. בתו~ת רשאי. תפלתו סיים ואם ~. ~~~~

 לעיל מ"ש ולפי ז' או' ר~ז ו' או~ ~ו~שם~~ד.
 תפלתו שסיים אף א~כ נדבה ל~ת~לל אין דבז~"ז ~~~זסס~י

 ~ ולהתפלל לח~וראיו
~~~

 ~פסק. דהוי לחזור. רשאי אינו ~~.
 ~ טו~

~~
 מזמור שהוא לפי נועם. ויהי ואומרים הגה. ~. ~~~'

של
 ברכ~

 שסיימו בשעה לישראל משה בירך שבו
 אשביעהו ימים אורך פסוק לכפול ונוה~ין המשכן.~~~אכת
 ובתשב"ץ ~~~א. ועיין ~ור~ ממנו. היוצא ~שם נשלם כןשע~י
 תיבות ק~~ל בו ~ישכתב

 כמני~
 או~רים חשמו~אי שכהני הכהני~ם

אותו
 במ~מ~ ז~~~

 שכל נועם בויהי זי~ן נעלם ולכך ונוצחין

 דף הכוו' ובשער ב'. או' א~ר זי~ן~ מכלי ניצול ז''פהאומרו
 להמשיך כדי הוא נועם ויהי מו~ש בכל לו~ר שנוהגין מה כתבס'

 הא~רת~ שבת עד הבאה השבוע ימי לכל שבת קדושתתוספת
 ועל מעומד כולו לאומרו צריך נועם ויהי של זהומזמור
הפחות

 ~אמ~
 כי הוא ו~טעס ~שב ואח~כ מ~ד זה פסוק

 אור ל~בל עתההכוונה
 החוז~

 ה' נועם הנקראת הבינה מן
 שהא~יך ~ה ועי"ש. מעומד שיהיה צריך ולכן תוספתשבתמסוד

 ב~ ~ו' ש' סי' לקמן עוד ~עיין יעו"ש~ הזה הפסוקבכוונת
~ 

~~

 ~~ז דף ש"ץ עיין וכו' נועם ויהי ואומרים ~~.
 משובה להתחיל שנ~גו למה סמך ~אה שלאשכתב ע~~

 ~רמזי~ לפי ואד~בא וכו' מתי עדה'
 שכתבו

 בז~
 ראוי היה

 היא תורה ישראל של שמנהגן ודאי וסיים יותר להוסיףשלא
 ~ יעו"ש לזה טעם שכתב א' או' יפ~ל ~יין ומי~ויעו"ש.

~~
 שלא שנהגו מקומות יש נועם. ויהי ואומרים ~~.

 עליון בסתר יושב ולא ~ נועם ויהי לא האבלב~ית לומ~
 וכתב הרד"א~ בשם בהגה~ט כנה~ג אשביעהו. ימים מאורךאלא

 לומר בתיריא הנהיג והוא לאומרו נוהגין בקושטאכמדומה
 מ~ש לפי אמנם יעו~ש. ~ועם ויהי בלתי לבד עלי~ן בסתריושב
 לאומרו צריך נועם ויהי פסוק דגם נראה~ הכוו' שער בשםלעיל

 הוא כיו~ם
 ~ העי~~

~~
 שאין ~פי קדוש ואתה ומתחילין וכו' קדושה וסדר ~~~

 אומרים אין בריתי זאת אני וגם בלילהגאולה
 סמוכים הם בריתי זאת וא~י ל~וון ובא פסוקים ב' דאלודכיון
 אומרים. אין השני גם האחד א~מרים שאין כל ישעיה בס'ביחד

 ~ סק"אט"ז

~~
~~~ 

 זמן שהוא לפי וכו' באריכות ק~שה וסדר
 במקצת נוהגין ו~~כ בשבת ששבתו לגיהנםרש~ים חזר~

~~~ומו~
 ~ר קדושה. וסדר נועם ~בויהי הרבה להא~יך

~ 

~~~~~
 מו"ש בליל לומר ~~~ו הטעם כתב ע"ב ס~ דף הכוו'
 עולם הארת להמשיך כדי הוא לציון ובאקד~ת

 בחי' שם כי הבריאה עולם ~ל שבת תוספת בםוד אשרהאצילות
 ת~~ להמשיך היא וכוונתינו גואל~ לציון ובאקדושת

 עד החול ימ~ ש~ת כל שתתקיים כדי בבריאהההיא הקדוש~
 כי ~ו זולת אחרת בלילה נאמרת ~ו ~דושה אין ולכןהאחרת שב~

אי~
 בלילה אלא ~בריאה האצילות הארת להמשיך כח בידינו

ולא הז~
 עכ~ד החול ימי בשא~

~ 

~~
 שכן וכו' נועם ויהי שא"א ובזמן ~~~

 כת~
 בשם הטור

~ב
 ש~

 נוע~ ויהי ~אומר~ם אין שלום
 אלא

 ממו~~



~ ~ ~ ~

~~~ו~
'~~~~~ 

~''~~ 
~ 

~~~~~~
 ~~ו~~ ~~~

~~~
 ~'~י

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

~~~ 
 ו~~~י ~~~~~~ו~ ~ ~~~ ~~י~

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

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

~~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~'~' ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~י~~~

 צום או שבת באמצע יו"ט חל ואפי' י~ט במוצאי לא~חול
~פור

 דליכ~
 במו"ש נועם ויהי לומר אין המעשה ימי ששת

 כולא יומי שיתא בעינן זמני תרי ידינו ומעשה דאומר~כיון
 חל דאפי' ~~~ב הט"ז וכ"כ עכ"ד.~חול

 יו''~
 א"א ו' ביום

 ~ למלאכה שלמים ימים ו' דבעינן נו~~ויהי
~~~~~ 

 נועם ויהי א~א בשבת פסח חל
 במו~'~

 אך של~ניו
כ~חל

 יו~~
 י"ל כיפור הוא אם אף בשבת אחר

 כשחל נועם ויהי לומר שלא והנוהגין של~ניו. במו''ש נועםויהי
 י~'ט~ סי' יעב"ץ שאלת שו"ת סמך. להם יש יו'~ט בכל בשבתיו''ט
 אומרים אין ודאי חו''ה בשבת ב' או' ~ שע~ת ב' או'ברכ"י

 נועם.ויהי
 מ~'~

 ט' או' ~קמן ועיין ג' ~ו~
~ 

~~
 פורים ש~ל ~~~ני זכור במו"ש נועם ויהי אומר שאינו ~~

 הנדפסות בתשובות כנה''ג בפשיטות. טועהבשבוע
 שם שע"ת ג' או' ברכ"י נ~ה~סי'

~ 

~~
 לקצת ראיתי וכו~ נועם וי~י אומרים שאין ובזמן ~~~

 ויהי הצבור אומרים היו שלא שאף הדורגדולי
 אומרים היו הם שבוע באותו יו~ט כשחל במו~שנועם

 כ~ בטעמא רבנן ואמור מו''ש כל שאומרים כדרך נועםויהי בלח~
 שה~א מו''ש בכל נועם ויהי אמירת מוכרח האמת דרךעל
 שע~ת והביאו א' או' ברכ"י שבוע. באותו יו~ט שיהי~ אףחול
 שמעתי האמת דרך שעל ב' או' תצ~'א סי' הברכ"י וכ~כ ב'או'

 מו~'ש בכל ~ועם וי~י לו~ר שנ~גווראיתי
 א~

 בחו''ה
 וכ"~

 אם
~ל

 ע"~. רי"ח ~דף הש~ץ וכ~~כ יעו~'~~ ה~בוע~ באמצ~ יו''~
 ו' או' ויצא פ' א~ח בן ג~ או'חש~ל

 וכ~~
 ודוק יעו"שא' או~ לעיל ממ~ש

~ 

~~
 למלאכת שייך נועם ~דויהי קדושה. סדר אומרים אין ~~~

 יושב קדוש ואתה וזהו שכינה שרתה וע"יהמשכן
 ישראל.תהלות

 ט"~
 ~~~ג
~ 

~~~
 אשכנז בני דנוהגין הטור כ"כ קדושה. סדר א"א ~~.

 שכתב אלא קדושה סדר ג~כ אומרים אין אזהשבוע. באמצ~ יו"ט שחל כגון נועם ויהי אומריםכשאין
 מתחילין אלא בספרד כן~והג'ן דאי~

 פסו~
 אש~יעהו ימים אורך

 הכוו' שער בשם ה~ או~ לעיל וכ'כ עכ~ל. קדוש ואתה~כו'
 האצילות מעולם הארה ~להמשיך כדי ב~~ו"ש ~אומרו~צריך
 וא"כ יעו~ש~לבריאה

 לפ'~
 באמצע יו~ט חל אם חילוק אין

שבו~
 מו"ש בכל צ~ל ~~ל האר"י דברי ~לפי וגם חול. כולו או

 דברי דלפי נמצא וא~כ ~~~ש~ ט' או~ לעיל כמ~ש נועםויהי
 אתה וגם נו~ם ויהי מו''ש בכל צ'ל ז~ל~אר''י

 ~דו~
 אם ואפי~

 בסוד טעם שיש כיון ~בוע באותו יו"טחל
~ 

~~~
 ס~ דף הכוו~ בשער וכתב לו~ ויתן ~ומרים א~ל ~~~

ע~ב
 אות~

 הכתוב וכו' האלהים לך ויתן של הפסו~
 לאומרם ~"ל מו~י נוהג היה ההבדלה בסדר במו"ש~מחזו~ים

 בזוהר נזכר והנה בביתו הכוס על שמבדיל בעת מו"שבכל
 נוהג שהיה והיינו עכ~ל. וע~ש זה ענין בראשית דפ'בהקד~
 ח~י שער פע"ח ~ס' כמ"ש הבדלה אחרלאומרם

 סי~
 פכ~ד

 ל'א סי' החיים כף קם"ג. או~ מו"ב בס' ה~יד"א וכ"כיעו~ש.
 ו' או' א~ר ועיין מ"~~או'

~ 

~~

 הכוו~ ב~ער~ וכ"כ וכו' ש~ץ ~בדיל ~~.
~ 

 ~~ב ' ~'
 ~"~ ומורי הוא טוב ~נהג בבהכ"נ שמבדיליןמה

 להוציא הק~ל אנשי שיניחוהו כדי לצדקה זהובים ד'נתן
 ח''י שער פע"ח בס' וכ''כ עכ''ל. בבהכ~נ עליו להבדילמשלו יי~

 לקמן ועיין יעו~ש. כ'ה םי' השמים מן בשו"ת וכ~כפכ~ד.
 ה' או~ רצ"טס~'

~ 

~~~

 צ~ך בתפלה שמבדילין דאעפ~י וכו~ ל~וציא כ~י ~~.
 ~צ"ד סי' לעיל ועיין טור. הכוס. עללהבדיל

 ז'או~
~ 

~ו~
 יין לו יש שאם . יין לו שאין מי להיציא כדי ~~~

 ביתו בני כל את להוציא כדי בביתו להבדילטוב יות~
 רצ''ו סי' לקמןכמ"ש

~ 
 והמשמיע השומע שיכוין וצריך וכו' להוציא כדי ~~~~~~

 ~ רי"ג ססי'כמ"ש

.~ו~~
 בורא ש~ץ בברכת שכיון מי וכו' להוציא כדי ~~~

 ולא בפיו אמר ~רכות ושאר הבדלה שלפה"ג
 אריך לא לכתחלה אבל יצא בדיעבד ש''ץ בברכת לצאתרצה

 בתשו' זיין מהר~י הרב בידו הכוס לאחוז דצריך הכילמיעבד
 ~ועי'ש ד' או~ ב~כ'י י~~. סי' ה' שער א~ח כ'י ישוע~שערי
 לשמוע יכול שאינו כבי~ת שאזניו דמי ונראה ה' באו'מ"ש

 בכוס עיניו ליתן יכול עליו להבדיל יין לו אין וגם מש"ץהב~לה
 וכ~~כ דמי כדיעבד דזה הבדלה ברכת בפיו ולומר הש"ץשב~ד
 או' רע"ג סי' לעיל ועיין י~~ או~ ויצא פ~ א'חבן

 מ~ד~

~'~~ ~  

 ברכ~ ע~י נתאחרו השומעים
 שיאמרו ~פי~א שאין בדיע~ד ~ראה המבדיל.ברכת אמצ~ עד והנר הבושם

 ה~~בדילברכת
 ובפר~

 הש~~ץ ~ודם אמירתם ל~~~ר ~~~יוכלו
 ויכולין כעונה שומע ע''י ~וא י~ח שיוצאין שמה כיון אמן~עני

 ~ ג' או' א~ח כידוע~ לכ"ע לענותגם

~~~
~~~ 

 בא הנביא אליהו שאין וכו' הנביא אליהו ולהזכיר
 מצרכי ישראל לבטל ~שלאבע"ש

 שבת~
 לכך בשבת יבא ולא מעשרה למעלה תחומין יש הלכהדלמא מבע~~ ולא

 םק~א. מ"א במו''ש.אומרים
 ר~~

 מ~כירין דאין והא ה' או'
 עושין שאנו מפני ועוד במו~ש הזכירו דכבר משום יו"טבמוצאי
 יום שעושין ובא~י י~ד~ או~ א"ר נדחה. ונדחם והו~יל ימיםשני
 דבר"ה כיוןא'

 ~ושי~
 מחמת לאומרו א"א ב' ובליל ימים ב~

 עוד כתב ט' או~ ובא~ר ליו''~. יו~ט בין חי~ו ~אהספק
 ~~ו"ש דבכל משום במו~ש הנביא אליהו דמזכירין הא ~אחרטעם
 ישראל ~ל זכותן וכותב החיים עץ תחת ויושב לגן אליהונכנס
 הח~ים כף כמ~~ש שבת שומרי של ~כיות שכותב והיינועכ"ד~

 יעו~ש דשבת התוספתא בשם כ"כ או' ל~אסי'
~ 

ך~
. ~ ~  וכו' הנ~א אליהו ולהזכיר 

 וט~
 ה~ביא אלי~ לו~~ר

 אותיו~יו. ~שר עם הנביא א~יהו כמנין פ~מים~'ל
 וכו' ה' יברכך אח''כ לומר הא~ר שם ש מ מיהו ~~ או'א'ר
 ראוי אין ז~~ל האר~י דברי לפו וכו' עיני אשא ל~עלותשיר

 ~ יעו~ש ט' או~ רל~ז סי' לעיל כמ'שלאומרם

~~~~~~~ 
 ~והוא אגל~א שם יכוין אליהו שיאמר פעם שבכל
 לעולם גבור אתה שלר~ת

 אדני~
 ~ה ~ושה ואם

 פת~'ע שאלותיו. וישאל בחלום אליהו יראה לילה בכל מטתולפני
 ~ש מ בראשית פ' םוף מ~~רים במגיד ועיין ~'או'

 לכוי~
 כדי

 ~ י~ו"ש בחלום אליהושיראה

~~
'~~ .~ 

 ~ד~
 פכ~ט הרמב~ם וכו' הבדלה

 דהבדל~ כת~
~י~



~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
'~~ 

~~~~ 
~~~~ .~~~~

 ה~~
 קודם לומר ונהגו

 שעושי~ ~בדל~
 לי~ודים וגו~ אשא ישועות ~ס וגו~ ישועתי אל ~נה בבית

 אור~~ית~
 ובשעת טוב לס~מן וגו' ~

 ~בדל~
 על יין של מכוס לשפוך ונו~גין ובנר בכוס עיני~ם יתנו

 אין כ~~ים י~ן בי נ~~ך שלא ~ית כל דאמרינן הש~יכה וטעם פגום ~כוס י~י~ שלא כדי בפ~"ג שסייםקודס ~א~~
 סימןבו

 ברכ~
 ל~ימן כן ועושין

 טוב~
 ~שבוע בתחלת

 ג~
 ~כוס מן שו~כ~ן

 ורוחצים ~נר בו ו~~~~ין ~בדל~ לאח~
~ו

 מדרבנן. ש~יא וי~א קידוש. כ~~ו ד~ור~יתא~יא
 מ~~~

 שם.
 ~בדיל ואם ז~. רס'ימ'א

 בתפל~
 לכ'ע

 ~בדל~
 ~כום על

 ~~ ג'ואו' או' ער~א ~י~ ולעיל ע~א ל~ג ברכות עייןדרבנן.

~~
~~ 

~~~~ 

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

 אינו ש~~בדילין מאחרים שו~~עשא~נו ~~ ~~~.~ ~~~~~
 רוא~

 סי~
 שמבדילין מאחרים שו~ע או ~יין על ~מבדיל אבללעולם ברכ~
 ועוש~ו קדוש~וראו ~קב'~

 סגול~
 סגול~ לי ו~י~תם ~נ~מר

 ~עמים ~ל
 ~עו~"ב מנוחלי ג' יוחנן וא''ר ~~מים. מן אתכם ואבד~לואומר
 ו~וא במו''ש. ~יין על ו~מבד~ל לת'ת בניו ו~מ~דל בא'י~דר
 דאית מאן ~לכך לאבדלתא. ~ק~ד~שאדשייר

 ל~~
 ולית כסא חד

בי~
 וקידושא לאבדלתא לי~ שבק וא~דלתא קידושא ש~עור
 ו~סקו טור. ת~קנו. ח~~~רא אבדלתא רבנן תקינו דכיארפתא

 . ש ~~ו ד ~ע~' לקמן ע~ש

~~~~~
 יוחנן א'ר אבא בר חי~א א'ר דשבועות ב~~ב נמ~
 על ~~~בדילכל

~~~~ 
 זכרים בנים לו ~ויין ב~~ו'~ש

 ~קודש בין ל~בדילדכת~ב
 וב~~

 בין ל~בדיל ~תם וכתיב ~חול
~טמא

 ~ט~ו~ וב~~
 אמר ריב~~ל תזריע. כי אש~ ליה וסמ~ך

 ל~ורא~ ראוי~ןבנים
 וממ~מרא ע"כ. ול~ורות ל~ב~יל דכתיב

 ז'ל ל~רמב"ם ~יוע ~כ~ט ר~ש ~מג~ד ~ב מב~אזו
 ד~ר ~~~כ~~א ד~בדל~

 תור~
 ~ ז~ רס'י ~מט~י ו~ביאו יעו~ש. ~קידוש כ~ו

~~
 לסדר וטעם וכו~ בשמים י~ן ~בדלם ~דר ~~.

 ז~
 כתב

 ~~ א~ או'~מט''י
 ~~שב"~

 מאמ~ בס'
 י~ן חמ~.

 ~ותר ~וא ~טעם שחוש לפיתחל~
 ~ב~ח~ ע~

 שחינו ~חושים
 אלאמש~ג

 בפג~ש~
 כי מ~~נו דק יותר ~ריח וחוש ~~~וח~~ אל

 לשמים עד משיג ש~וא דק יותר ~ראות וחוש יריח.מרחוק
 ~כוכבי~. ב~שגתיגיע

 ו~בדל~
 ~יא

 חכמ~
 ~קודש בין ל~בדיל

 דק יותר ~וא ו~שכל ~דעת. בחונן קבעוה וע"כ ~חולוב~ן
משאר

 ~חוש~~
 ~יא ~מלאכ~ם ו~שגת ~~~לאכים מ~~ג ש~וא

מ~קל
 תחל~

 וכן העומק~ אל ואח''כ
~ 

 ~~ון ~חו~~ם מ~ודרים
 ~~~ריח והחוטם תחתון.~טועם

 ~רא~ת ו~ע~נ~ם ~~מנו~ למעל~

למעל~
 ~משכיל ו~~~וח מ~נו.

 למעל~
 נמצא יעו~ש. ~~כולם

 ~בדל~ד~דר
 ~יא

 ~~מ~~
 למעל~.

 תחל~
 ברכת

 ~יי~
 בפ~. ש~'א

 ש~~א ~נר ברכת ~ ואח"כ בחו~ם. ש~יא ~ר~ח ברכתואח"כ
 ברכת וא~"כ לראות.בע~נים

 ~בדל~
 ~שכל ב~~וח ~~יא

~ 

~~~
 לומר חז~~ל ~תיקנו

 ארבע~
 קוד~ בין ש~ם ~בדלות

 ~חול
 ישראל ובין לחושך א~רובין

 ~שביעי יום וב~ן לעמ~~
 ~מע~~ ימיל~שת

 בפסוק ~רמוזים קלי~ות ד' כנגד
 ו~נ~

 רוח

 גדול ענן ~צפון ~~ן בא~~ער~
 וא~

 ~~תל~חת
 ונוג~

 מדרש ס~יב, לו
 ד' כנגדם אומרים ור~ל ועי~~ש. ~''ד דקי~ח ~בדלה ענף~ל~~ות

 ל~כנ~עם. כדי~בדלות
 ועיי~

 ~ א~ או' י~~ל
~~

 אלא אמרו לא דבגמ~ ואע~ג פגום. ~כוס יהא שלא ~~.
 שלכוס

 ברכ~
 קידוש

 ו~בדל~
 של כוס בכלל

 כל נתבאר ששם ג' םעי' ק~~ב ל~~ בדברינו וע~ין ~~י.~~. ברכ~
 כוס דיני כל נתבאר ששם ג~ סעי' קפ"ג ובסי' פגום כוס~יני

 ~ יעו"ששלם

~~
 פגום. ~כוס י~א שלא ~~.

 נמי ו~~~
 לעני~

 ש~~י'
 שלאדה~ינו של~

 ~~י~
 ~טור. כמ~ש שבור ~כוס

 של בכוס ~צריכין דברים שאר לעניןנמי ו~"~
 ב~מ"~

 ב~~ מרן כמ~~ש
 ~רמ~~ם עוד וכתב ~ז''ל רע"א םי' לעיל ~ידוש שלבכום

 בהמ''ז של כוס ד~ני כל לושיש ש~
 ~טעו~

 ~~חה
 ~לא . ושטי~~

ואוחזו
 בימי~

 יסיי~ע ולא יותר או ט~ח ~קרקע מן ו~גבי~ו
 עכ~ל.בשמאל

 פס~ וכ~
 יעו"ש יו~ד סעי'~ רע''א ס~' ~ם בש~'ע

וז~
 או' ~~ט"י פשוט.

ו~
 יכול ומ~~ו ~גו~~ ~כוס י~א ' שלא ~~.

 לתק~
 פג~ם כוס

 ~דחק ב~עת וכן ~~ים. או יין ~~עט שיו~יפוע~י
 קפ"ב סס'י כמ~ש פגום כוס על ל~~דיל ~~ול אחר לושאין

ובדברינו
 לש~

 ב~~ד
~ 

~~~~~~ 
 כי ~כוו~ בשער

 א~~
 של בכוס מ'ם ל~טיל

 פכ"ד. ח"י שער ~ע"ח בס~ ו~~כ או~~.בשום ~~דל~

ונרא~
 ~חות כ"א לו שא~ן כגון אפש~ בדלא אבל בדא~שר ד~"ד
 לא לרביע~ת ל~שלי~~ו כדי ~~ים בו ל~טיל וצריךמרב~עית

יבטל
 ~~בדל~

 ~ושום
 ~ ז~

~~~ ~  

 ובשעת ב~ג~.
 ~בדל~

 ~עונ~ם ~י~ וכו' עיני~ם יתנו

 יתן כתב ו~לבוש ~ק"א. מ~'א רצ~~ט. סי' טוראמ~~
 כל וכן ובנר בכוסעיניו

 ~שומעי~
 כיון עיני~ם ב~ן יתנו

שעלי~ם
 ~ברכ~

 ליתן~ צריך עצמו ~~~~דיל דגם משמע עכ''ל.
 ו~נר בכוסעיניו

~ 

~~~~ 
 פגם שיש ~י~ ~גום. ~כוס יהא שלא כדי ב~ג~.
 של לכ~סוב~זוי

 ברכ~
 קודם ממ~ו כששו~ך

 ק~ד~ שופכין ו~לכך קי~א ~י ~~ח בשם בהגמ~נכמ"ש ש~שת~
 ~~ום

 ו~ט~ז סק"ב. ~~"א~ברכ~.
 דאי~ כת~ סק"~

 מנ~ג
לברך י~~ ז~

 ולשפו~ ~ברכ~
 על

 ~אר~
 גדול בזיון לך דאין

 מז~
 אלא

נרא~
 ~~נ בס' שמצאתי כמו לנ~וג

 שמ~~לאי~ שב~ע~
 ~כוס

של
 ל~בדל~ ברכ~

 על ימלאנו
 כ~

 בענין עוד וישפוך גדות~ו
 עלשיש~וך

 ~אר~
 שנשפך יין לסי' וז~ו מאד מלא שהכוס ~~ח~~ת

 וז~ו כלום ישפוך לא ואח''ככ~~ם
 נכו~

 מעודי נ~גתי ו~ן מאד
 ~שאח"ז באו~ עוד ועיין~עו~ש.

~ 

 ~~י~
 וטעם ב~ג~.

 ~שפ~כ~
 ובמט"מ וכו'

 כ~
 טעם

לש~יכ~
 ע~פ

 ~קבל~
 יעו~'~.

 ומ~~~
 יש~וך ד~ח כתב

בשעת
 ברכ~

 אלא
 בשע~

 גדותיו כל על מלא יש~כנו שמוזג
 וכ''כ ~אר~~ עלש~ש~ך

 בשל"~
 ו~ש~ל מ~רו~ך בשם י"נ ו~ג~ת

 לב~ל כתבוב~ש
 משק~ ביזוי משום לגמרי ~~ש~יכ~

 ~~' ו~מ''ש
 ד~בר צ"ל ולדידןק~~א.

 וכ''כ סק~ג~ מ~א קפ~דא. אין מוע~
 ביזוי ליכא יין מעט דבשפ~כת ב~ או~א'~ר

 ~ יעו~~

~~~~~ 
 וטעם ב~ג~.

 ~שפיכ~
 ו~נ~"ג וכו'

 ב~ג~~~
 סי'

רצ"ט
 כת~

 שאסור ז~ל ~אר'~י בשם ששמע
 ~בית ~תח על ~יין ~~ן~ לשפוך נו~ג ~ואומ''מ ל~~ו~

 שכ~
 גדולים נ~גו

 והביאויעו~ש.
 מ~~

 עבודת בס~ ~~י~ו ~ק~ב.
 ד~ הגפ~

 י~א
 דיש ד~גם כחבע"ג

 ~רב~
 ~ע~~~ם

 לטעם לחוש ~אוי לשפיכ~
 יעו~ש. ~קרקע על ל~~וך ושלא~~מקו'

 ועת~
 בדו~ינו

 מנ~ג נתבטל כמעטמקומות ב~~ב~
~~ 

 עור~י~~ עליו דיצאו לשפוך
מחב~ר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~''ו ~~'
~~~~~~  ~~~ ~~~ ~~ ~~~י~י~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~ ~ ~צוה ח~בוב ~~שום ע~ניובו

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

~~ 
 ~~י~.

 הג~
 מעל ~~ן של ~גום כוס על להבדיל ~ותר וטוב

שכר
 ~אבוד~ה~~

 על~ו. דחב~ב ~~שום ~~ן על ולא ~כר על פסח במוצא~ ל~בד~ל ונ~גו
~''~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ו~~~~ ~~~~ ~"~ ~~~~~י~ ~~י~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~ ~~ ~י~~~"~
 ראשונה וה~ברא ~הגה ~~~~ ~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~י~~~

 ע~קר~
~ 

 וכ~כ ב' או'מחב~ר
 ה~~
 ולא אב~ו ל~רב ראה דלא ז~ או' ~ל

 ~ ~עו~'ש לש~וך ש~והגין ש~ז~~נ~נולרבנ~ם

 ~~י~~
 בו נש~ך שלא ב~ת כל דאמר~נן בהגה.

~~~ 
 וכו~

 כמ~ם ~~ן בו נש~ך שלא ב~ת כל אומר~ם שלוה~~~
 לשפוך חכמ~ם דצוו נ~ל לאוכו'

~~~ 
 בזה ~~סור ~ש דאדרבא

 ו~וא חתן לפנ~ בצ~נורות ~~ן ~~~ש~כ~ן קע~א ס~'וכמ~ש
 הוא כמ~ם ~~ן בנשפך רז~ל דכוונת נ''ל אלא הצ~נור בפ~בכלי ש~~בל~

 ~~בדרך
 כל אמר ולא נ~~ך ד~~~נו ד~עבד ל' אמר למה ד~''ל

 אדם ~תרגז שלא לומר דנתכוונו אלא וכו' בו שו~כ~ן שאיןב~ת
 בשב~ל ל~תרגז אדם בנ~ של ודרכן הב~ת ~~בנ~ א~ שוםע''~ בשוג~ י~ן נ~פך שכבר דהי~נו ~~זק לו ~ארע אם אפי'בב~תו

 הוא כאלו לו נחשב בשוגג ה~~פך ה~~ן שא~ן ב~ת כל ~~~רע~כ ז~
 אז ~~תרגז אדרבה אלאמ~ם

 א'~
 ברכה ס~~ ~ו

 ש~ ש~ש ב~ת בכלדסוטה ב~'~ דא~~ר~נ~
 א~ן וא~כ ח~ו~ ענ~ות ~~' הוא רו~ז

רא~ה
 ~~כא~

 ד~א ברכה לס~' ש~~תכו~ן אע'~ג לא~בוד ~~ן לשפוך
 וע~כ כן. מתכו~ן בחתןגם

 ~נשפך בחלק ל~עט ד~ש נרא~
 סק~א. ט~ז משק~ן. ~פסד ~~שום הבדלה בכוסב~~ו'ש

 וכ~
 פ~'

 ז''למ~רש''א
 ~ח''~

 ע~רוב~ן על
 ס'~

 ~מ~לא דנש~ך ע'~א
 ~עו~שקאמר

~ 

 ~~י~~
 מן שופכ~ן גם ב~ג~.

 הכו~
 לאחר ~~~נו וכו~

 סק~ד. ~~~א ~פסק.משום שת~~
 תו~~

 כבר ~~~הו ~' או'
 כשמ~לא שנשפך דלאחר דס"ל הט~ז ~ם ט~ או' לע~לכתבנו
 ש~שב עד ~שתה ולא ~עו~ש. כלום אח~כ ~ש~וך לא הכוסאת

 ~ שם תו''ש שםמ"א

 ~~~~~י~~
 בשם ~ם מ~א הבד~ה. ~~כוס לשתות שלא ~נש~ם
 ~~שום בשל"ה כתב והטעם ד' או~ ארהשל''ה.

דע~
 להבד~לה נ~דות דם לה נ~תנה ~חטא וע~~ ה~ה גפן הדעת

 ~ שם ~תו''ש ו~ב~או ~עו''~. הא~ם~~ן

 ~~~~ו~
 המבדיל רג~ל הבדלה של כוס ק~דוש בה~ בש~~ל
 שם. ~~~א ~ב~ת~ בנ~ ממנו מש~ה וא~ן כולולשתות

 מ~~ו שם.תו~ש
 ב~ט''~~

 לוגמ~ו מלא ~ותה כתב ת~'ט ס~'
 לנ~וג דא~ן ד~'~ל משמע ביתו בניומטע~ם

 כר~
 ו~~'ל סעד~ה

 שם א~ר ר~ע~ בשם רצ''ט סי' הטורוכ~כ
~ 

~~~
~~~~~ 

 כמ~ש לוגמ~ו מלא ל~תות
 לע~~

 סע~' ~'ץ ס~'
 לוג~~~ו מלא לשתות צר~ך כוס ~צר~ך דבר דכלג'

 של אחרונה בברכה ספק ~~שומפנ~
~~~ 

 רב~~~ת לשתות צר~ך
 ולברך~לם

 ברכ~
 כד~ אחרונה

 ~ספ~ מ~ ל~סתל~
 ואם ~ו~ש.

 שכ~ון לשתות הכוס לאחר ל~תן ~~ול ~ש~ות ~~ול א~נ~המבד~ל
 בס~' שם כמ''ש ברכתועל

 ק~~
 טעה ואם ~עו"ש. ד~ ~ע~~

ולא
 שת~

 ד~בדלה ד~~א כ~ון שנ~ת ל~~בד~ל א~צ לו~מ~ו ~~לא
 מ~מ דאור~~תא ל~אומר~ם וגם לקולא דרבנן ס~~קא וק~לדרבנן
 שנ~ת ל~בד~ל א~צ וע~כ א' או~ לע~ל כמ~ש ~~דרבנן ה~א הכוםעל

~ 

 ~~~ו~~
 בה~ה.

 ו~כב~~
 ש~~א כד~ הנר. בו

 נרא~
 לכל

 נר הודלקש~א
 ז~

 של לנר למצוה אלא
 ~בדל~

 הודלק שלא שבב~ת נר על מ~ד~ל אם לפ~כך לבוש. ~~יו.לברך
 או' ר~ז לכבותו. א~צ כךבשב~ל

 ה'~

~~~~ ~  

 אי~א פ''ך ר''א בפר~~ המצו~. חבוב משום בהגה.
 ה~בדלה כוס אדם ששתה לאחר או~רר~א

 לחבב כד~ ושותה בכוס ~~~ם מעטלהט~ל מצו~
 ומ~ ה~צו~

 ~~שאר
בכוס

 מ~
 ל~~ה ע~נ~ו ע'~ג מעב~רו המ~ם

 משו~
 חכמים שאמרו

 מצו~ש~ור~
 ב~ או~ ברכ~'~ וכו~

~ 

י~~
'~~~ .~ 

 ~~בד~ל~~ או~
 מ~ום לק~דוש ד~~~ ולא ~פת. על

דכ~ו~
 דא~ן

 ~~דו~
 במ~ום אלא

 סעוד~
 ~~ענ~נא ~ת

 הו~ד~~~ו~
 ס~''ב ~''ז ~~~ הבדלה. ~~~נין א~נו אבל

 ע~ין ~~ד~נה. חמר ה~א אם מבד~ל~ן השכר על ~אבל~~. ~
 או' ער~'ב ס~~לע~ל

 מ''~
 ~~''ט ואו'

~ 

ך~
 וה~ה ~~.

 חו~ ~~שק~~ לשא~
 ~~~~. ~ן

 ~ב~~
 מלשון ~~~נו

 טעות ו~וא ~ש~~ן. ועל ~חלב על להב~יל דמציז~
 ~~~נו משקין לשאר ו~''ה ד~א~~רדהא

 כשה~~ש~~
 מד~נה ח~ר ~וא

 דסמ~ך אמא~וקא~
 משכת~

 ~וא אם ~~ב~~ל~ן השכר על
 ד~~~נו משק~ן בשאר וה~ה כ' וע~זמד~נה חמ~

 כש~משק~
 הוא

 ומ"שמד~נה. ח~~~
 חו~

 מן
 המ~~

 ~~וא במקום ~ו~~ן ~~ן אם ר~ל
 וכל מד~נ~. כחמר ה~~~ם ד~ן ש~~א אמ~נא וס~~ד לבד מיםאלא
 ס~' בב''~ ו~~בואר ~שוטזה

 ז~
 ע~~ב וס~~

 ו~~~
 וע~ד~ ט~ע~ם ראית~

 השע~ת ג'.ו~ב~או או' ברכ~~ ~מבואר. לבאר ~וזק~ת~עובדא
~ 

~~~
 לשאר וה~ה ~~.

 מ~ק~~
 ברכות כל שבי~ך מ~ וכו'~

ה~בדל~
 מב~א חומץ נמצא וכשטעמו ~כוס על

כוס
 ~~א האש ~א~~ ובורא ומבד~ל בפ~"ג ומברך אח~ ~~~

 ע~~ד ס~' ח~א ~אל ח~~ם בס' ח~ד~א הרב ולברך. לחזורוא~צ ~"~
 י~ן לו שא~ן דמ~ ר~א ~ר~~ בשם ~טור ש מ ל~~ אמנם מ~'גאו'
 בד~עבד ד~צא ~כ~~~ג נראה כוס בלא ה~בדלה ברכת לומר~כול
 ק~ל דלא וב~~ ~טור דכתב ואע~~ג אחר כוס עוד ל~~~אוא~צ
 י~~ל בירך כבר א~ אבל לכתחלה ה~~נו ~~~ל ר~א ד~רק~כ~~~א
 ~ל לכ~'ע דאו~~~תא למ~ד וא~~~ דרבנן דהבדלה כ~ון ועודד~צא.
 ש~כוס אעפ''~ ב~רך שכבר זה א~ או' כמ''ש ~~דר~נן היא~כוס
 ~ביא אם וא'כ כוס א~צ שמ~~ת כ~ון ~צא ~~דאורי~תא חומץה~ה
 ח~~ש~נן ולברך ולחזור אחרכוס

 לברכ~
 ~ עד~ף וא''ת ו~ב לבטלה

~~~
~~~ 

~  
~~~ ~~~~~ 

~~~ ~~~ 

~  ~ ~  
ש~צדד

 בז~
 אבל

 הער~~
 פש~טא א' או~ ער~ב ~ס~'~

 דא'ן ל~~
 ל~י דבר~ו ו~באנו ~עו''ש. כ~שע~~א ודלא וכתב על~ו~בד~לין

 ~עו''ש ו' או' ער~~בס~~
~ 

~~~
 לשאר וה~~ה ~~~

 מ~קי~
 על מ~ד~ל~ן א~ן וכו~

 מש~~
לקר~''~

 לו. וכדו~~ה וואם~~ר
 שו~~

 ב~ת ח~נוך
 ז' או' שע~~ת ג~ או' מחב~ר ט'סי' ~הוד~

 מ~ד~ל~~ א~~ וכ~
 ~אווס על

 בארשטאו
 כמ~~

 ו~וד ~עו~ש. ~~ או' ~~~ב ס~' לע~ל
בדבר~נו ע~~~

 לש~
 ז' או'

~ 

~~~~ ~  

 ע~~ן וכו~ ~גום כוס על להבד~ל ~ותר וטוב הג~.
מ~א

 ~~~~ ~~ ~ו~~~~י~
~~~~ ו~~י~ו~~~~~~~~~
~'~~ 

 ~~י~י
 ~~ו~ ~~ו~~ו~
~~~

~~~ 
~~~ו~' ~~~~

~ ~'~~~ 
~~~

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

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



~ ~ ~ ~ ~

~  

 ~ו~~ו~
~'~ו~~~~~~~י~~ ~~~ ~'~~~~~~~

~~~~~~'~ 
 ו~'י

~~
 ~~~~~ו'ו~~~ו'

~~~
'~~~ 

~~~~ 

~'~~~~

 ~~~~~י
ו~~~~~

~~ ~~~ 
 ~~'י

 ~~~ו~י~~~~~
 ~'~ ~~~י~~

 ~י'

 ~~~~~~'י~~'~~
~~
 י

~'~~~ ~'~ 

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

 ~י'
~~~~ ~~~~

~~~ ~~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~י"~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~

 ~י~~י~ ~~~~ ~~ י~~~ ~~ ~~~~ ~~~י~~~
~~~~~ 

 ~י~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~
 ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~י ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~י ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~י~~~ ~~~ ~~~~ י~~י~ ~~~~~ ~~"~ ~~י~ ~י~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~

 ~י~~י~ ~~ י~~~ ~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~~ ~~י~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~ ~~ ~~~~ י~~יי~~

 ~~"~ ~~"~ ~~~י~~ ~~~~ ~י~ ~~ ~~~~ ~י~ ~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~~~~

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

 ~ ~~"~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~

 ו~מ~א יין של פגום מכוס טוב יותר דשכר שכתב ס~''המ"א
 במקו~מיי~י

 שכ~ הוי דלא
 חמר

 מדינ~
 יעו~ש.

 א~
 הא"ר

 מרמ"א הכי משמע דלא הנ~ז מ~א דבר ~ל כתב ה'או'
 וכ~כ יעו~ש. מ~~דם שהיכירו מדינה חמר ~ל ~אי דהאולבוש
 הנז' מ''א דברי על ~' או'~~ו~'ש

 דאי~
 דב~יו

 ~וכ~חי~
 יעו~ש~

וכ~
 ~אחרונים מן דיש ו~גם יעו''ש. ה'~ או' הבי''מ ה~כים
 דברים של סודם ל~י נראה מ~מ מ''א כדב~י~פס~ו

 דיי~
 פגום

 יין על ~בדלה רז''ל ~בעו חנם על דלא מ~שכר טוביותר
 יתיה לאכפייא ובעי כידוע~ הדין בחי' ~ל רומז דיין משוםוהוא
 הברכהע"י

 במו"~
 גי~ יין ועוד מ~שלתם התחלת שהוא

 וכ~ז שכינת~. תחות ית~ון לאכפייא ובעי שרים שבעיםכנגד שב~י~
 אפשר אם אבל מים מעט לו להוסיף אפ~ר ואי מזוג הייןאם
 ~ יעו~ש ~פ~ב בססי' כמ"ש הפגימה ותתקן מים מעט בויתן

~~~~~ 
 פסח במוצאי להבדיל ונהגו בהגה.

~ 
 וכו' שכר

 ~מ~ שכ~ דהוי במקוםדוקא
 אבל מדי~ה

 על להבדיל אסור כלל יין לו אין אפי~ דהא אסוראשכנז באר~
 וכ"כ סק~ז. מ~א עליו. חב~ב וא~ו לו~ שיש היכא כ~שה~כר
 גם כן נוה~ן ~איתי כתב ח' או~ התו"ש מיהו ו' או~א"ר

 ע~כ. ביותר וחביב הואיל פסח במו~י עליו להבדילבאשכנז
 ~ שא~''ז באו~ו~יין

~~~~~ 
 וכו' שכר על ~סח במוצאי להבדיל ונהגו בהגה~

ואי~
 הוא וכן א' או' בהגה''ט שכנה~ג מנהגינו כן~

 לעיל כמ''ש היין על ~ו~א להבדיל שצ~יך דברים של סודםלפי
 דלא היכא דוקא אלא כ~דאו~

 בשאר ~תיר יש אז א~ש~
 אםמשקין

 ה~
 מדינה~ חמר

~~~
 טוב ~יותר וי''א ~~.

 וכ~
 אומרים כיש בזה הש"ע דעת

 מביא דכשאינו בידנו המסו~ים הכל~ים כפיב~רא
 כמ"ש והיינו בתרא ~כי~א י~א'דעתו בשם אלא בםתם א'~ב~א
 סברא שהיא הגאונים סברת דחו ו~רא''ש דהתו~ בב''ימרן

 ה' ~ט~י~או~ יעו~ש. הרא~ש שברת היא שכן וכתבראשונה
 כדברי בינינו פ~וט ד~מנ~ג ב' או~ ב~גב~י שכנה~גוכ~כ

 עי~ר כן כי ט' סי' יהודה בית חנוך בש~'ת וכ''כה~א"ש.
 או' הבי"מ ו~~כ ד' ~או' מחב~ר והביאו הש~ר על יקנה'זלומר

 ~ שאח~~ז באו' ועייןב'
~~~~~ 

 וסברה הגה.
 ראשונ~

 ש~תב לבוש עיין עיקר.
 שנדפסדבש~ע

 ראשו~
 היה

 כתו~
 האחרונה וסברה

 עיקר רא~ונה וס~רה כתוב ש~מ בש' שנדפס ד~ש~ע אלאעי~ר

~וכ~
 אבל ז' או' הא"ר ד~ת הוא וכן ש~ יעו ז~~ל דעתו הוא
 דדעת כתב יו'~ד או'הפרישה

 רמ~~
 אח~ונה כס~~ה ~שוק

 ה' או~ הברכ~י וכ"כי~ו~~~~
 ד~עיק~

 ודלא הפרישה כדברי נראה

כהא"~
 יעו'ש. עיקר האחרונה ו~~רא בהגה ~צ"ל

 וכב~
 כת~נו

 ה~ודם~או'
 דכ~

 דעת נמי ~וא
 הש"~

 ~ יעו~ש האח~ונה כ~רא

~~י~
 י~א ~. ~~~~~~

 שמות~
 שבתפלה~ בהבדלה לו דדי לאכול. לו

 ומ"ש זה. רס~י ועיין ט' או~ תו"ש סק~ז.מ~א
 כוס בלא המבדיל שיאמר מ~~~ם תשו' בשםהמ''א

 כבר ומיהו כוס. בלא לאומרה יכול ומלכות בשםדאפי' משמ~
 וב"יהטור כת~

 דאנ~
 ה~י ק~ל לא

 ואי~
 המבדיל ברכת לומר יכול

 לברך דאין נראה דלדינא ז' או' א~א כ וכ יעו"ש. כוסבלא
 ו~~לכותבשם

~ 

~~
 שא~ ~וי"א ~~~

 בש"ס עיקר נ''ל וכן וכו~ מצפה
 דינא לענין נראה וכן ט~ או' א~ר בש~ג.הריא~ז וכ~~

 כי~א הלכה וי"א י''א הש~ע שכותב היכא דכל ~~ל מהלפי
 כסברה להחמיר יש הלכה לענין י~ב או' הר~ז וכ~כבתר~~
 עד להתענות לו ש~שה חלש אדם הוא א"כ אלאהאחרונה
 ע~~סברה לסמוך יכול אזי למחר כוס לושיביאו

 ה~אשונ~
 להקל

 ז' או י~ג סי' לעיל בדברינו ועיין עכ'ל.בד~ס
 ודו~
~ 

~~~
 אינו אם אבל וכו~ למחר לו ש~יה ~~.

 מצפ~
 ~יהיה

 עד להתענות אותו מחייבין אין ביום למחרלו
 לפיכךההבדלה

 מות~
 שם ר~~ז ~~יד~ במו~ש אף לאכול לו

~ 

~~~
 ליו~ט. ב~~ו~ש ואפי' וכו~ למחר עד ~יאכל לא ~~.

 לטעמי~ ורי"ף הרי~ף. בשם סק''חמ~א
 ~ל דס

 ב~י וכמ''ש ב' דסעי' שנייה כסברה הפת על מבדיליןדאין
 על דמבדילין ב~ דסעי' ~אשונה לסברה נמי והכייעו~ש.

 ~פ~
במו~~

 פת לו אין אם ליו''ט
 ו~צ~~

 יאכל לא ל~חר לו שיהיה
 סעודות ב' יע~ה ואז שיבדיל ל~חר עדכלום

 ביו~
 הלילה של

 אמנם יעו~~ש. א' דסעי' הגה על א רצ סי' לעיל ~~"ש היוםושל
 שניי~ דסברה ב' בסעי' לעיל כתבנוכבר

 עי~ר
~ 

~~~
 ואינו ~~~

 מצפ~
 ל~~חר לו~ שיהיה מצ~ה ואם וכו'

 ובאכילה בשעתא מצוה דחביבא מ~ום עכשיויבדיל
 וזהו סק~ט. מ"א למחר~ עדימתין

 לדע~
 ק~~ב ברסו' הש''ע

 ל~~ש. להמתין. דא~צ פסק שם המ~אאבל
 ועיי~

 לשם ~דברינו
 ג~או'

~ 

~~~
 והכי וכו' כוס ~עונה דאינה האו~~~ים ולדברי ~~~

 דביחידק~ל
 אינ~

 רק ובג~ כ~ל~ כוס טעונה
למצוה

 מ~
 וא~כ ש. יעו ד' או~ ~~''ב סי~ לעיל כ~~"ש ה~ו~ר

 אח~ כוס אלא לו איןאם
 שיבדיל עד יאכל לא בג' אפי~

 קו~מת חובה שהיאהבדלה דמצו~
 מ~ למצו~

 ~ בהמ~ז של המו~חר

~~~
 היה דאם ו~ו' בצמצ~ם רביעית אלא ~~.

 יו~~
 ~~רביעית

 סי' כדלעיל בידו או אחר כלי ע~י ~~~טישתה
 תי~ון לו שאין ואף יעו~ש. ג' סעי'~פ~ב

 מות~
 ~~מנו לש~ות

 או' התו~ש וכ~כ י~ב. או' א~ר ~~ום. כוס על אח~כו~רך

י"~
 פגו~~ כוס על ל~~ך שרי דבדיע~ד ~שב~ם לד~ת דזהו

 ודוק ס''ט ואו' נ~ו או' ער~א סי' לעילועיין
~ 

~ו~

 אלא ~~.
 ~ביעי~

 יש אם דה"ה דוקא לא ו~' בצמ~ום



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י'

 ~~ו~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~

~~
 ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~

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

~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~ .~~~~~ 
 הג~

 מעומד וי"א
 ~אגוד~

 בו וכל
 ואגור~

 א~ו במדינות וכ"נ
~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~י~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~
~~~~~ ~'~~~~ ~'.~ ~~~~~'~ ~ 

~'~~ 
~~~~ ~~ 

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

 ביותר~ו
 ר~

 ישאר לא לוגמיו מלא טעימת ~אחר
 הש~ע דמ"ש י~~ או~ א"ר וכ~כ י"ב~ או' ~ו"ש רביעית~~בו

ושות~
 ~~עט ממנו

 ~יינו ~
 מל~

 יעו''ש. ~ביעית וי~תייר לוגמיו
 י''לועוד

 דשות~
 מלא אינו אפי' ~ש''ע שכתב מעט ~~מנו

 לוגמיו מלא לשתות צ~יך כוס שצריך דבר דכל ואע"גלוגמיו
 או~ לעילכמ"ש

 ממנו לש~יר שצריך כיון ~כא שאני ט''~
 בט~ימ~סגי לב~מ''~

 יעו''ש. ע~א או' ער~א סי~ ל~יל וכמ'ש שהוא כל

 ~ומרים לדבריוכ''~
 ברהמ~~

 כתבנו כ~ר אבל כוס טעונה
 כוס טעונה דאינה האו' כ~ברי ק~~ל דאנן ל~ד או'לעיל

 ~ יעו"~

~~~
~~~~ 

~~ 

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

~'~~ 

~~~

 עדיף. ניסא דפרסומי משום ק~ם. חנוכה נר ~. ~~~~
והבדל~

 ול~~'ז וב''י~ טור בתפלה. לאומרה אפשר
 פת וודאי בתפל~. אפשר~ פת לו שאין אף~ היום ב~ידוש~~ה
עדיף

 די'~
 עונג דהוי אפשר וגם בשבת פת לאכול ד"ת דהוה

 ~נוכה ~נר קודם וכדומה לפתן מיני כ~א ~ת לו וב~יןשבת
 להתענות דאסור י~~א גם בשבת להתענות שלא קבלה דברי~~ה
 מ~ה ד''תבשבת

 ~י~נ~
 ונר קידוש יין ~~יי~י אלא חנוכה נר

 ק~דם. חנוכה דנר ~ואחנוכה
 מש"~

 ד' או'
~ 

~~~

 אנו דהיאך ה~' כ"כ מיושב~ הבדלה אומר ~~ ~~~~
 את ~ה~וטרין

 אנו שאין מאחר והבדלה מיין ~~
 לשומע'ם וגם למבדיל וטוב נאה לכך וכו~ מסובין ולא יושביןלא

 ע~כ. אותן ופו~ר כ~בע נראה יהיה שא~ הבדלה בשעתשישבו
 בש~ע כאן דבריו הם וכך ~~תו' כדעת ב~י וכ"פ ה~רדכי.וכ"כ
אלא

 שהאגו~
 שקובעים דכיון לישב שא~צ אגודה בשם כתב

 ~והגין וכן פה"ג לברכת נמי קובעים הבדלה ידי לצאת~צמם
 ~"ל מור"ם שכתב ו~~ו ב"י ומביאו עכ~ל לעמודבאשכנ~

 האגור וכמ"ש אשכנ~ בארץ ר''ל אלו ב~דינות נוהגין וכןב~גה כא~
 האגודהבשם

~ 
~~

. ~  ~כתב ה' או' פתה"ד עיין מיושב. הבדלה אומר 
 דהמבדיל סעדיא ר' בשם ט רצ בסי' הטור מ~'שדלפי

 או' לעיל דבריו ~ו~ביאו כולו הכוס כלשותה
 ט~ו~

 י''ל אם
 דמבדיל מודודכ"ע

 מעומ~
 י~ו~~ש.

 רבנן דתקינו ~כיון ונרא~
 כולם ~לו ~ו"ל כולו המבדיל אותו דשותה אע~ג היין עלהבדלה
 כולם וצריך מוציאם ובברכתו בע~ם ~ליח ש~וא כיוןשותים

 הש"ע והםכמת התו~ דעת שהיא ~ו לדיעהלישב
~ 

~~~~~ 
 או~ו מלוים שאנו המלך לכבוד מעומד. ו~א הגה.
 שחין ואף הכלבו. בשם ~~י מעומ~. לויהודרך

 מב~כת כולם את לפ~ור מיושב אלא~ביעות
 הי~

 סי' כמ~ש
 הבדל~ ידי לצאת עצמן את ש~ובעין מתוך מ"מרי"ג

 קוב~ין
 לעיל כמ~~ש והאגודה האגור ~עת וזהו ט~~. או~ תו"ש איין.נ~ו

 ~ יעו"ש ט''ל~'

~~~~~ 
 לא ~''ל מהרי~ל מ~ומד. וי~א בהגה.

 שת~
 ~ד

 מעו~~. י~תו ולא יאכלו לא דת~ח משוםשישב

 ג~ או~ ב~גב"י ג שכנה תק~ט. סי~ מט"מ לעשות~ נכוןוכן
 י~~ או'והא~ר

 וכן ישב שישתה קודם ת"ח אינו ~אפי' כתב
 ועי'ן עכ~~ד~ מעט אפי' מעומד ישתה ולא יאכל לאבעלמא

 ס~ד ואו~ ס~ב או~ ער~א סי'לעיל
~ 

~~~
 עליו שמברכין ~בר ~כל וכו' בימין היין ואוחז ~~.

 ד' סעי~ ר~ו סי' כ~~~ש בימין לאחו~צריך
~ 

~~~
' ~ ~  את שנטל ~א' עו~א ~וה וכו' בימין היין ואוח~ 

 בפה''ג ובירך ל~ב~יל כדיהכוס
 ו~ת~

 הכוס את
 ומאור הבש~ים על שבירך קודם שכחהע'י

 ו~בד~
 ~עדיין וכיון

 ב~~"ג לברך לחזור צריך אם אחר כוס לו הביא הבדיללא

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

 לעיל ועיין יעו"ש. ומברך דחוזר ובודאי גמור נמלך הויכוס
 צ''ו או' רע~אסי'

~ 

~~~~
 להבד'ל שבא דנא גברא דאי הפתה''ד עו~ש

 ע~
 הכוס

 ד~"ל בתפלה ~בדלה ה~כיר ולא ערבית בתפלתטעה
דאינו

 סעי' רצ~~ד ~' כדלעיל הכוס על ל~~דיל ~צריך ~יון חו~~
א'

 השת~
 ו~ת~ דא~תלי

 הכוס
 ~ו~~

 שיח~~ר צריך ש~~דיל
 מרן שם כדפסק הכוס על יבדיל ושוב בתפלה ויבדיל ח יויתפלל
 צריך הכוס על שהבדיל ~ודם טעם דאם~~ל

בתפלה ולהבדי~ לח~ו~
 ופשו~ יעו'~

 בס"ד לשם בדברינו ועיין עכ~ל~
~ 

~~~

~ 
 ההדס נוטל ושוב ~~~

 בימ~
 יניח ואח"כ וכו'

 מאורי בו~א ומברך בצפרנ'ים ורואהמימינו הבש~~
 ו' או~ מש~~ אח~כ. הברכה ~~ברך השבח ברכתשכל הא~

~ 

~~~
~~~ 

~  

~ ~  

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
~ ~  בשמאלו ואפי' הבשמים ונוטל חוזר ואינו וכו~ המבדילו~ברך 

 ת~פ~קי
 א~ א'ר

 ט"ו
 ר"~

 או'
 ט~~

 סע~ רח'ץ ס~ לקמן וע~ן
 ל~ם ובדברינו בהגהג'

 בסד~

~~~
 לצאת שלא נתכו~ו אם ~. ~~~~~'

 וכ~
 נתכ~נו ואם

 שלא אעפ~ הבדלהבברכת ~לצאת~
 ה~ן בברכ~ נתכ~~

 שבירך ה~ן ברכת ס~ך על יין לשתות י~ל שא~ואלא
 ברכת בשמיעת נתכ~ן שלאכל המבד~

 ב~ לפטו~ הי~
 הוא. שי~תה ה~ן

ר"~
 דיש כתב הלב"ש א~נם שם. ~"א~"כ שם.

 למחו~
 מ~ב~י

מ~
 נתכ~~ דא~ דר~ל וכתב יצאו תיבת

 בברכת
 דברכת בבית מב~~ין נתכ~נו לא הברכות שב~אר אעפ"ילצאת של~ ~מבד~

 ~עיקר היאהמב~ל
~~~ 

 ברכת היא ה~ן ברכת
ומברך הנהנ~

 אכן הריח. בברכת וה.ה ח~ב שא~ו אע~.י ושות~
 האשברכת

 נרא~
 כברכת דא~ו

 המבד~
 לא ואם

 כ~~
 בב~כת

 לצאת שלאהאש
 יבד~

 ונראה עכ"ל. ה~ש ברכת בלא בביתו

דלענ~
 נ~~א לא ד~א

 מי~
 ד~כל

 ת~~
 ~מבדיל בברכת

 ש~א אע~~ לצאת ~מב~ל בברכתכ~ן דא~
 כ.~

 שוב ה~ן בברכת

אי~
 יכ~

 אעפ"י לצאת המב~יל בברכת כ~ן לא ואם להבד~.

 ~ו~ ~ ~~~~ו~~.~
~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~ ~י~ו~~~~.~
~~~ו~~~~~~ו.~.~

 ~~~~~~~~.~ ~ ~~ ~~~~~~~י

שכיון



~ ~  ~~ו~~~
~~~~

~~~~~~~~ 
 ~י'

~~~~ 
~~~~

 יב~ילו לא ע~כ ~גה ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~יי~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~י
 לעצ~~

 יש~עו רק
~י~י ~ ~אנשי~ מן ~ב~ל~

~כיו~
 גם ו~ומר ומב~יל חוזר ~~יח ו~ברכת ~יין בברכת

ברכת
 ~יי~

 וב~כת
 ~רי~

 ~כיו~
 ב~כת ~ח~ו

 ~נ~ני~
 ומברך חוזר

ונ~נ~.
 ~כיו~ ועו~

 ~לא
 שת~

 ולא ~ריח ולא
 כיו~

 ב~מבדיל
 על כוונתו~~י

 ~יי~
 ~~יח ועל

 ~ועיל~ ל~
 ועל כלום

 כ~
 חוזר

ו~~~ר~
 על גם

 ~יי~
 אם ~בל ~~יח. ועל

 כיו~
 האש ב~~כת לצאת

אע~~י
 כיו~ ~ל~

 ~~~ב~יל ב~~כת לצאת
 וצרי~

 ול~בדיל לחזור
 ~אש ברכת לו~~ר חוזראינו

 כיו~
 יצא. שכבר

 ועיי~
 סי' ל~~~ן

 ~' או~~צ~~ז
~ 

~~~

 על ~ומכין אין ות''ח וכו~ לצאת ~לא נתכוונו אם ~~.

~בדל~
 ~~~ע שבב~~'נ

 בח~~~~
 ומיירי רצ~'א. ~י~

 ח''י. או' ~ו''ש ~~~י~ מ''א בית. בני לוכשיש
 וכ~

 לנ~וג ראוי
 ל~יים כדי ו~ם ביתו בני ל~וציא כדי א~םכל

 ~~~צו~
 בעצמו

 מצו~כי
 ~~שלוחו יותר בו

~ 
~~

 וא~י' וכו~ ל~את שלא נתכ~ונו אם ~~.
 שב~~ ח~

 בב~כ~נ

 ~בר~יכו~
 ~~ם

 ~ני~
 נתכוי~ א~ ~~~~~ו

 ש~א
לצאת.

 ~~ט~~
 ~ י~~ א~ ר~ז ~~ז. או' א~ר ת~~י. ~סי'

~~
 ו~~' ל~א~ שלא נת~~נו אם ~~~~~.

 ~~י~~
 ~עולם נ~גו

 ח~ר א~דשכל
 ו~~~י~

 אם אף ~~יתו
 כ~

 בי~ ב~י
 י~ח ל~את כלל ~עתם ~אין ל~י בב~כ~נ~~

 ב~ב~ל~
 ~בב~כ"נ.

 ~םר~ז

 ~מב~~ ~~~~~~~~~
 בב~~~נ

 לצא~ שנתכ~~ א~
 אחרים ו~ן ~ח

 ול~בדיל לחזור יכולין י~ח לצאת ונת~~נושש~~~ו
 ל~ו~אבב~י~ם

 ב~
 ~יו שלא הקטנים ביתם

 אב~ בב~כ~

 ז.ל מו~~ס ~כתב ~~ועכ~.
 ב~~~ ~א~

 לעצמו יב~ילו לא ע~כ
 ישמעורק

 מ~ ~~~ל~
 מ~א וכתב ~אנשים.

 ס"~
 דאם י~א

~ב~ילו כב~
 האנשי~~

 ח~י~ או~ א~ר וכ~כ לנשיים ל~בדיל אסור
 תו~ת ל~רב~~ל וכ~

 בת~~ חס~
 ו~~ב שבמ~תחות

 תצ"א ס~ ב"~
 ~~י' בליקו~ים ~~ר~ח ~י~וי~ו~~~

 רח~~
 או~ח כס' ~לא ה~~כיים

 ~גם אלא ז~לו~ור~ם
 ~~ב~ל~

 ~~בות נשים ~רבנן
 ד~בנ~

 ~כ~ות
 באות כמ"ש ~הב~ח ~~ל ~וכן יעו~ש~ לעצמן ילל~ב

 ~ס' יעב"ץ מ~ר~ר ~רב ~ס~יםוכן שאח~~
ל~וד~~ לש~

 יעו~~. ~נד~מ
 אלא ו ל איןבד~ן ואנן ~~ל וכתב ז' א~ ~ברכ~יו~ב~ד
 דבר ח~בות נשי ~~ני ומרן ~רמב~ם~ברי

 תור~
 דבב"י דאף

 ס~ זכרלא
 ח~בות דנשים בש~ע ~כא כתב ~רי ~רמב~~

ב~ב~ל~
 שח~בות כשם

 בקי~ו~
 מ~~ת ~ח~בות ~סק רע~אוב~~

בקי~~
 ח~~ות ~~~נ ~סבר ומשמע

 ב~בדל~
 כ~ן מ~אור~תא

ד~שו~
 ~רמב"ם וכ~' אותם

 וכ~
 ~רב ~עת

 ~חי~~
 כ~ו סס"י

ו~~
 יכול~ ו~א~~ ~~~~ג~ ~עת

 ש~ב~ל ומי לעצמה. ~ל~ב~יל
 וכ~כ ל~. ל~בדיליכול

 ~~ ~~ו~~
 א~ר ~רב משם ע~ב ס~ג

 דאף גיאת ~ןו~ר
 ~~ב~~~

 וכ~מ לאש~. ל~ב~יל יכול לעצמו
 ס~~מ~ר~ן ק~~

 ראוהו
 ב~~

 א~נ~ עכ~ל.
 א~ ~זכ~ל

~~ 
 אח~

 ~~~יא
 ~~רכות במילי יצאנו לא ~לוגתא דמ~~י כת~ ~נ~ז ~~רכ~י~ברי
 ~יא ד~~לו~תא כ~ן דס~ל מ~~עיעו~ש.

 במי~
 יש ~ברכות

 א~ ח~י ~י~ל~יל וכ~~ש ל~יעו~אלחוש
 כנגד א~~ ד~ב~ל ז'

מר~
 ו~~כ יעו~~.~רוב כנ~ד וא~~ ז~ל

 נו~ג~
 לצאת שלאלכ~ן מעש~ ~נשי

 ב~ב~ל~
 של

 ול~בדיל אח~כ לבא כדי ב~כ~

 ~~~~~~ן~
 י~דילו לא כן על~ג~.

 לעצמ~
 דא~~ כתב ו~ב"ח וכ~

 מ~מ ש~טורותלמ~ד
 יכול~

 ל~ב
 לעצמ~ י~

 כמו

ב~ו~~
 יש וא~י' ~לולב

 שיכול~ אנשי~ ש~
 ל~מוע

 מ~א ו~ביאו יעו~ש. לעצמהל~בדיל ~שא~ מ~יה~~
~~~ 

 י~א
 וכת~

 ~אפ~ר
 רמ~א~דעת

 במ~~
 רשא~ עשי~ ~~ שיש

 לעשות
 ולבר~

 אבל
ב~בר

 ~~ ש~~~
 אלא

 רשא~ א~ כא~ כג~ ~ברכ~
 ד~~~ט וא~שר

 ל~~ש נ~גולא
 ~לבנ~

 ל~לב דמי דלא כתב ~ק~ז ו~ט~ז יעו~ש.
 ~ת~~ ~שאני ד~~ברכותושופר

 ד~ור~תא ~וא אנשים אצל ד~חיוב
משא~כ

 כא~
 לס~ ~ר~ל

 ~כתב לק שח ~י י~
 ~~~ע~

 ת~תי יש

ל~~ו~
 ש~וא

 מ~~~~~
 ו~יא לאנשי~~ א~~

 מ~~~
 יע~~. ~~~ג

~~~~
 ~~~ז ד~רי ~~ל ל~~יב ~~ש ~~ או~ ~~~ש

 ~נ~
 ז~ מור~~~דברי ל~ש~ ו~~ש

 יצ~~ו לא ~לוגתא מי~י ו~~מ יעו~ש.
 לס~~ל נןח~ש ו~נ~

 כמ~~
 באו'

 הקו~~~
 וע~כ

 צריכו~
 ~ז~ר ~נ~ים

ל~מו~~
 הבדל~

 שלא מי נ~צא לא ואס עד~ן יצאו שלא מאחרים
 ל~ם יש ל~~יאם כדייצא~

 ל~~~
 ו~ר~ת ~בש~ים ברכת ל~צמם

~~~
 ומלכות ב~ם

 לאו~~~ שיי~ול~ ~~~
 כוס בלא~

 א~ סע~ רצ"חםי~ ל~מ~ כמ~~
 ב~ג~

 ~~ש~ים ברכת
 כי~

 ברכת ש~יא

~~~נ~
 ~אש וברכת

 כי~
 בר~תו תחלת משום ש~יא

 תל~~ ואינ~
ב~רכ~

 ות ומל שם בלתי יאמרו ~מב~ל ברכת אבל ~מבדיל
~ 

~~
 א. ~~~~~'

 מבר~
 ~בשמים על

 וכ~
 דמברכים ו~טעם

אבשמים
 במו~~

 כת~ו
 ~ת~

 במס'
 ~ג דף ביצ~

ע~ב
 ליכא וב~~ט יחיר~ נש~~ מ~ו~

 נש~~
 ו~א יתי~~.

 ~א~
מ~~כ~

 במו"ש ל~~ת י~ט כשחל אבשמים
 ~כי~

 ים מאכ לו דיש
חשובים

 וטובי~
 ~~כ"ד. ~ש~~~~ ריח בלא ממילא ~ע~ו מישב

 ~~ם ~ואיל בב~~~נ ~יו שלא~~~ולים
 ייכול~

 בביתל~ו~א ~~~.~~~~~~.~~~~~~ בעצמם ל~בד~ל
 ~נשי~

א~
 י~ח כבר צא ש ~מי

 ל~בד~
 יכול אם ~~יצא ~~י ול~~נין ל.~. או' ר~~"ג ~~י' לעיל ונ~ין~~~. ר~ בעצמם~ יבדילו אלא ל~ם

ל~וציא
 ~~~~ נש~~

 ~ ~~ן או~ ל~מן
~~~~~~~ 

 שכ~~
 ~~~~ג ~ק ~ש~ץ לברכות

 ושא~
 הב~כות

 ר~~
לאומ~~

 ב~יו
 ולסמו~

 ~כוס על
 הש~ץ שבי~

 ע~~
 ל לע

 ט~ב א~ רצ~~~~
~ 

~~~
'~~~~~ .~ 

 נ~~~
 ח~בות

 ~~בדל~
 וכו~

 ~יא אף ~ב~ל~
בכלל

 קידו~
 ~מחברים לי וגד

 ובכלל~~ידוש נ~~ מ"~~ מנ~ו~
 כקידוש ~~יר~ מן ~בדל~ ז~ ול~נ~~ ז~יר~

ו~שי~~
 חייבוות

 ~אי~ ~ מ~רשי ~~ כ~י~ו~ ב~
 חיוב

 ~~בדל~
 א~א

 ו~~מ לאנ~ים אףמ~~ס
 נשי~

 ח~בות
 ב~

 שת~נת כאנשים מד~ס
חז~ל

 ב~ב~ל~
 ~מאירי ~רב בקי~~. התורה כמצות

 באו~ וע~ן ~' או' מחב~רכ~י. ב~~~~
 ~ ~אח~ז

~ן~
.~~~~~ 

 נ~י~
 ח~בות

 וכ~ ב~ב~ל~
 בשם ב"י כ~כ

וכ~כ מ~ר~~
 ~רמב~~~

 מ~ע ~~ל מ~~ש. ~כ~ט ריש
~תור~ מ~

 את ז~ר שנאמר ~~~~ים ~ש~~ יום את לקדש
 לקד~והשבת יו~

 ו~~
 וצרי~

 בכנ.~תו ו~יציאתו בכני~תו לז~ר~ו
 ציא~ו וב ~י~~ב~ידוש

 ב~ב~ל~
 חייבו~ ~ ~נשי ~גם משמ~~~ ~~כ~ל.

ב~בדל~
 עו~ש וכתב שם. ~ר~~מ וכ~כ קידו~. כ~ו ~~~ת

 ~~א~~~~מ
 אינ~ ~~בדל~

 אבל מד~ס אלא
 נשיםואחד~ אנ~ים אח~ ל~~~

 ח~ב~
 יעו~ש.

 ~ומ~
 ה~מב~ם דברי ב"י ~ב~א ~לא

 תמ~וכ~ר
 ~אחרו~~

 בז~~
 ~יא שחולק מי ~ש ב~~ע ו~"ש

 ~עצמן מבד~ות ~ין נ~ים שכתב בב~ ש~~יא האו~ח~ב~ת

 תל~~ ~ב~ל~~~
 אלא שבת בשמירת

 אסמכו~ ~בנ~
 א~רא

ו~ב~ח



~ ~

 ~~~~~~ו~
~~ 

~~~ 
~~~~~~~

 ~רתי ~~איכא ~א הבשמים על לב~ך תיקנו ~לא כתבו~ב"ח
 ד~שתא ומסריח ~שורף גי~נם ~ל אש ~תחלת וגם ~נ~שאבי~ת

כ~ו~
 ~א~ם דעתא דחלשא

 ~אב~~
 חולשא לי~י יגיע בקל ~נ~ש לו

 לחוש אין נ~ש ~~י~ת כאן כשאין אבל גי~נם של אשו~~רחון
 ~אין ~יכי כיל~רחון

 חוששי~
 מברכין אין ולכן ~חול ימות כל

 ש~ ~א~ן כיון סרחון ~א~כא אע~~י יו''טבמוצאי
 וכן נ~ש אב~ת

אין
 מברכ~~

 אע"~ ~במו'ש ל~יות שחל ביו''ט
 נ~ש אבי~ת ~איכא

 שאי~כיו~
 ע~~כ נכון נרא~ וכן סרחון כאן

~ 

~~
 תכוין בשמים עצי ובענין וכו~ ~בשמים על מברך ~~.

ב~ם
 בסו~

 שנתבאר~ ~כוונה הריח
 בענין א~~ינו

 ב' אותם מן ואמנם יעו"ש. עצמו ~בת בליל ה~~סריח
 כאשר תז~ר כנו~ע שבת ~ן מוכנים לך שיש~~ס ~גו~ו~

 תקנ~
 אותם

 כשרים מ~ולשים ה~סים ג' בתוכסשי~יו
 מו~ש ב~י~ ועת~

 לב~ם ~ם בי~ך הנ''ז ~~סים ג' ~קח בשמים עצי ברכתבעת
 ~' קשר~ קשורים אלו ~~סים ג' וי~יו ב~םותריח

 ואגו~~
 א'

 מן כח לך ל~~איר ותכוין ~ר"ן כנגד ~ם ~דסים ~' כיותכוין
 בשבת לך שנתוס~ו נר"ןתוס~ת

 נעש~ וז~
 לך

 ג' ע"י עת~
 כל כי נודע וכבר ב~ם ו~ריחך האלו~~סים

 ~עול~
 מו~ש ליל

 ~באים. החול לימי שבת ק~ושת תוס~ת מן חלק ל~~איר כ~י~ם
 ב~~ס ל~ריח ויש ע~ב. ס' ~ף ~כוו'~שער

 ~ע'ח נר~ן~ נג~ ג'~

 פכ"~. ח"ישער
 ונרא~

 נמצא שאין במקום ~גם
~~~ 

 ומברכין
 כ~י בשמים מאותם ב~ים ג' ליקח יש אחרים בשמיםעל
 שהם ב~םלכוין

 נר~~ כנג~
 ט~ז או' רט~ז סי' לעיל ועיין כנ~ז

 ~ יעו"ש ~ריח כוונת בעניןמ"ש

~~
 ב'ו~''כ. משא~כ הבשמים על לברך צריך בשבת שמתענה ~~

 ב~ או' א'ר ~~י~ ריש מ~'א ב' או~ ב~ג~'טשכנה~ג
 מחב~ר יעו"ש ח' סי' א' כלל ~גו~ר ~סכים וכן ב' או'ר"ז

 ~ א'או'

ד~
 עצי בורא וכשמברך וכו' ~בש~ם על מברך ~~~

 שם מ'א גדילתם~ ~רך אותם 'יטול במו~שבשמים
 ~אינו בשמים מיני או עשבי מברך אם אבל מ~רי'ובשם
 ~נכון ומ~מ מח~~ש. ג~ילתן~ ~רך ליטול א"צ ~צי לשוןמזכיר
 בשעת ג~ילתו ~רך ליטול יש עצי מין אינו ~וא אםדגם

 ~ברכ~

~~
 כתב וכו' ~בשמים על מברך ~~.

 ביו~~ ~ט~~
 ק~ח סי'

 מותר ~~ל~לסק"י
 ל~בדל~

 כתוב שמצאתי כמו ולא
 ~ב~ל~ ~ו~ש לעשות~א~ן

 על
 ~~לפלי~

 בסי' וכ~כ יעו"ש.
 ז~

םק~~
 וכ"כ ~סי' ריש ~מ~א ~עת וכ'נ

 ~שכ~ה"~
 או' ב~ג~"ט

 ~נ~ז ~טז מ~ברי אכן יעו"ש כתוש ~ל~ל ~ל ~מברכיןא~
 כנה'ג כ~ברי ~הנכון א' או~ ~עו''ת וכתב כתוש. אינוא~י' נרא~

 ו~~~ ט~י ~מריח כתוש על~וקא
 אימביר בל"א שקורין זנגביל

 על~ לברךיכול
 שם נ~"כ ~ב אבל יעו~ש. כתיש ~וא אם

 בורא ~פל~לין על ל~רך ~אין וכתב ~נ'ז הט~ז ~ברי על~שיג ביו'~
 בשמיםמיני

 ועו~
 א~ר וכ"כ יעו'ש. ל~קל ברכות ~ס~ק

 על ולא ~~ל~לין על לברך ~אין א' או'~סי~ בז~
 ~זנגבי~

 משום
 אפשר ל~ינא כתב שאח'כ אלא בשמים ולא תבלין~נקראו
 בספק ל~קל בי~י ~אין סיים ו~'מ עלי~ם ומברכין~מב~ילין
 טוב ריח ~נותן ~פל~לין על לברך כתב ו~א'א יעו"ש.ברכות
בפירות

 למ~~
 מיני מברך אם נמי וא~שר ב~~~ים נקרא ש~ין

 יעו"~. קפי~א איןב~מים
 ~ עיין אמנ~

 מ~ש ~~ או' ~ב'ר
 לברך יכול מקרוב כתוש ~ב~ל~ל נראה ~ינא ~לעניןו~יים בז~

 בש''ע מרן ומדברי ~רשב~~א מתשו' ומ~ורש מוכח שכן~~ב~ל~

~ו~~~
 אך וסיעתם ומט"מ ואו~ח ומכ~בו ג' ~ין ולקמן ק"ח סי'

 מ~ר~י וכ~כ האו~ח כמ"ש פלוגתא ~איכא ~ואיל בשמים מינייברך
 עכ~ד~ יעו~ש י'ג סי' א' כלל שושן פרח ב~~ בתשו~זיין

 יכול ~אינו ה~חק ~בשעת כתב במחב~רשם ובק~~
 כמו ~~לפלין על ולברך הנ~~ ~גאוני~ כל עללסמוך ~פל~ל~ לכת~

 שד'ח ועיין א' או~ שע"ת ו~ביאו יע~ש. בשמים מיני יברךאך ~ה~
 ~כתב י~ג או' ~' מע' ~יניםבאסיפת

 ~נרא~
 כהמחב''ר ~עתו

 לצורך ~~חק~בשעת
 ~ב~ל~

 ~ יעו~ש מותר
 ~~~~~ו~

 על מברך מפל~לין טובים בשמים לו שיש מי כל
 סי' לעיל ועיין ~ק~ה. ט~ז יותר.~טובים

 ~ נ'~~או' רט~~

~~~~~~ 
 כתבתי רי~ז סי~ דל~~ל ~~"ז עו~ש

 שאי~
 לברך

 ש~יו מבשמים כבר שנבלע בכלי שיש ~ריחעל
 ~'כ עכ"ל.שם

 ~נ"~
 ~מברכין אנשים מקצת עב~י ש~יר לא

~ ~~  ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 
 מו~מרים ~כלים ש~מריח רי~ז סי' מבואר ה~א מ~מכבר
 שאין ל~י מברךאינו

 עיק~
 וכ~כ עכ~ל. עיקר בלא ריח אלא

 ~מקהרב
 ט~ו ~ף ברכ~

 ~אי~
 בו ~כותשין מכתשת על לברך

 של ביןבשמים
 בי~ ע~

 ~מיוח~ כלי או מתכת של
 שמצניעין לכך

 בשמיםבו
 ב~ב~~~

 יעו"ש. ~וא עיקר לו שאין ~ריח
~~~~~~ והב"~

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~  
עמק

 יברך לא ~סתם מן מי~ו ~יברך ברכ~
 ע~

 ולפי שיראה
 עיניוראות

 יעש~
 א' או' שע~ת ו~ביאו יעו~ש.

~ 

~~
 לתוך ~בשמים נתנו

 בג~
 צרור

 ומריחי~
 אין לצ~ור מחוץ

ז~
 בנקל אפשר אם ומ~מ עיקר לו שאין ריח בכלל

 מהג~~ק א"א בשם א' או' או'ח נכון יותר ~צרורל~תוח
~ 

~~~~~~ 
 ~גה"ט. כנ~"ג ~ר~"א. ~בשמים~ על מבדך אינו

 זוכה שאין א~שר ה' או' א''א כתבו~טעם

 בשב~ יתיר~לנשמ~
 שמעצבות

 שור~ ~שכינ~ אי~
 יאמר או

 מ~רך ~א~ל שאין ~א~אגי מהר"י בשם ב~ או~ ~ב~כ~יוכ~כ יעו~~~ מענג אין ואבל שבת בתענוגי כשמענ~ יתיר~נ~ש
 חזי ו~וק מ~~ח ~אינו עליו ~כתב אלא במו"ש ~בשמיםעל
 ל~ריח לאבל איסור אין ~מ~מ שם א"א וכ'כ ~בר. עמא~י
 ע"כ. ~נ~נין ברכת שאר כמו ~~וי~ברך

 ו~ג~
 או' דבשיו~ב

א'
 ~בי~

 מ~ר~י כ~ברי וואלי לוי מ~ר''י ו~ברי ~ר~"א. ~ברי
 ונרא~ מברך ~אי~ופאראגי

 מראית ב~~רו אמנם ל~ברי~ם כמסכים
 ב~ב~לה ב~ש מברך ש~אבל ~עולם ~מנ~ג נאמרושם קנ~~ ~ף לא~ן בככר מ~ש עיין וז"ל כתב ~~ או' ז' ~י' בליקוטים~עין

 ע~
וכן הבשמי~

 ~ו~
 עכ~ל ל~ורות ראוי וכן ירושת'ו בע~~'ק ~שוט מנהג

 ח~ד הזכ~לו~ביאו
 ~' או' חי"~

~ 

~~
 בורא שאמר או ~אש מאורי לברך בדעתו ש~י~ ~~

 י~ח יצא ~בשמים על וסיים ונזכר ~אש~~אורי
 מאורי בורא ולברך לחזור צריך ומיהו ~בשמים על ולברךלח~ור ו~"~

 אי~ו ~בשמים על סיים האש מאו~י בורא שאמר אחר~אם נרא~ ולי ב~ג~~ט~ כנ~"ג ס~ב~ סי~ ח~ב צ~ק משפטהא~.
 אם ~~י~ם צריך שהוא ~כיון ~אש מאו~י בורא לברךחוזר

~זכירם
 בברכ~

 וכמ"ש שני~ם י~י יצא אחת
 ביו"~

 של'א סי'
 ~~ם אלא יעו'~ש ע''חסעי'

 טע~
 קודם ~אש מאורי ובירך

 כמו בצ~רניו י~כל אלא ~בשמים על י~יים לא~בשמים
 על לברך חוזר ואח"כ ג' סעי~ רח~ץ סי' כמ'ששנו~גין

 ~ברכתוהגם הבשמי~
 ~בשמי~

 ~יינו קו~ם צ"ל
 לכתחל~

 כבר אם אבל
הק~ים

~ 
 ~אש מאורי ב~כת

 שעש~ מ~
 סי' לעיל וכ"כ עש~.

~~ט



~ ~  ~~ו~~~
~~~~

 ~~~~~~ו~
'~~ 

~~~~ 
~~~~

 ~''~ ~~~~ו~

~~~~~~~ 
 ~~~ו~

~~~
 ~~ ו~ו ~~~~~~ ~~~י~ ~י~י

 ~ ~~~~י~

 ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~"~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~י~ ~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~ודוקא~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~ ~~~י~~~
.~~~~~~ 

 ~ג~
 בירך ואם

 וצריך יצא לא אלובשמיס ע~
 לחזו~

 בשם ~ב''י אחרים על ולברך
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~ א"ת~

 ~~~ ~~~~~~ ~~~~~י~~~י~~~
 ~~~~י

 ~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~י~~
 ~ ~~~~~ ~~~י~~~ ~~~

 ~ יעו~ש ה' או'ר~ט

~~
 ~ו~ הבשמים על מברך ~~~

 כשמריחין קצת שנו~גין מ~
 ~~דסעל

 קצת תולשין בהבדל~
 עלי~

 אין מהדס
 גמר אחר לפע~~ים כי כן לעשותנכון

 ה~בדל~
 אחר אדם יבא

 שיתן ממנו ויבקש ~בדיל לא שעדיין שכינואו
 ~הד~

 לברך
 ~סול~ וימצאנ~עלי~

 ראוים ש~ם ו~~יניו בלולב וכה~ג
 עד כי דאפשר ~וא שבירך אחר הו~~ר ביום י~סלםשלא לברכ~

 איש איזה יבא~ע~ב
 שעדיי~

 ממנו ויבקש בירך לא
 שית~

 לולב לו
 יניח~ כן כי כשר ימצאם ולא לברךואתרוג

 והוא ~ם כמות
 א' או' רו"חברור'

~ 

~~~~~~~ 
 בס'

 תור~
 יזרקנו לא שבת של ~~דס לשמה

 ~זבל עס שי~יה ~~ו"שאחר
 לאשפ~~

 אלא
 ויניחנו שיתייבש עדיצני~נו

 ב~סק~
 שבת. לחמי של ~תנור

 דבר בכל ל~ז~ר יש כן כי ונראה יו~ד. או' ויצא ~'א~ח ב~

שנע~~
 בו

 מצו~
 יזריקנו שלא עליו שבירך או

 לאשפ~
 אלא

יצניענו
 ע~

 כבוד דרך ויסקנו שיתייבש
~ 

 ~~~~י~~
 של בכום כלי ליתן

 ע~כ ממלא ~י~א כדי הבדל~
 כלי ה~~חזיקגדותיו

 ו~י~ יתן ומי ברכ~
 משום

 ל~בדל~ כסף קערות להכין ואנוהואלי ז~
 כמו

 במזוז~ שעוש~
ומגל~

 ונרות
 שלא יז~ר ומ"מ בעושר ה' שחננו למי חנוכ~

 כ~א בידו ~כליליקח
 כו~

 ויתן אס~כו~ו ד~רי אשא ישועות
 דב~ ע'י דלקיחה ועוד ~רע~י כף על הכוסאת

 אפי' דמי ולא שנוי הוא במחלוקת לקיחהש~~א אי אחר
 ללקיח~

 דלולב
 ג' או~~ רו"ח ופשוט~ כנודע איס~ריקה ע''י ~פו~שפק~קו

~ 

י~~
 אלא עלי~ם מברכין שאין אחרי~ם. לחזור א''צ ~~~

 ~ור שבת. מיציאת כואבת ש~יא ~נ~של~שיב
 לעיל שכתבנו ז~ל ~אר"י דברי לפי אמנם ~ק'א~ ~~זולבו~.

 ~~ש~~ע ב~או'
 דנכו~

 ~ אחרי~ם לחזור

~~~
 דלאו וכו' בה~כ של ~בשמים על מ~רכין ~ן ~. ~~~'

 ~ור הסרחון. ריח לעבורי ~לא עבידאלריחא

 דכבר אע~ג וכו~ ב~"כ של ~בשמים על מברכין אין ~~~~ו~

 וכדומ~ערו~
 ~~שום י~'ל

 דסמ~
 וכתב דחזר ו~א רי~ז סי~ על

ה~
 אלו ~ינים צזכרו ~ב~"ס משום וכו' מתים של דבשמים

 חזר לכך ~בדלהגבי
 לשנות~

 במקומם.
 ועיי~

 או~ ותו~ש ב~י
 ודוקט'

~ 

~ז~

~נתונים ~~.
 למעל~

 ~נתונים אבל וכו' ממ~ו
 ~ור נעשים. ~ם חיים לכבוד אומר שאני~רכין למ~~

 ב' סעי' רי"ז סי~ לעיל בש"ע וכ~כ הירו~למי.בשם
~ 

~ ' ~
.~~ 

 שבמסיב~
 שלא אבל משמע וכו~ עכו~~ם

 במסיב~

 סי~ מ''א סק~ג~ ~~ז ב"י~ וכ~כשרי
 סק"ז~ רי~~

 הט~~אכ~
 בסי'

 סק~~ רח~~
 כתב

 דלמעש~
 כ"א ל~קל אין

 א~ר ו~ביאו יעו~ש. הר''י לדברי לחוש כדיבתגר
 בז~

 ~סי~
 ד'או'

 וכ~~
 ~ יעו''ש ~ זה בסי~ הב~ח דעת

~~~
 ב~ם. ל~ריח אסור וגם וכו' עכו~ם שב~~סיבת ~~~

 דאין ~ני וכל ד' או'תו~ש
 ע~ מברכי~

 אפי' בשמ~ם
בלא

 ב'י. רי~ז. בסי' כמבואר עליהן מברכין אין נמי ~בדל~
 לענין ~נוגעין דיני פרטי עוד לשם ובדברינו רי~ז בסי'ועי''ש

 ~ יעו"~ז~
 ~~י~~

 ואם ~ג~~
 בי~

 כתב יצא~ לא אלו בשמים על
~מי~ט

 א~ר ו~ביאו ולולב~ משופר מ~ש לי תמי~
 ניתנו לי~נות לא מצות משוס טעמא דשם דלק~מ וכתב ~'או~

 משוס ~מצוה טעם ~כא אבל תקפ''ו סי'כדלקמן
 ~ ~נא~

 ~~ך~
 אע''ג ~ט"ז כתב וכו' ולברך לחזור וצריך ב~ג~.

 כב~דנ~נ~
 לברך מותר ד~א ויברךכשיחזור לבטל~ ברכ~ ~וי לא נפש צער וליכא

 כמ~
 יעו"ש. ביום פעמים

 כ~ד סי' מ~רא~יוכ"כ
 בש"~

 בבהכ"נ ~בשמים על דמברך
 דברכת ביתו בני ל~וציא ו~~ברךוחוזר

 ~נ~ני~
 ~~עכב ומי היא

 וכ''כ בחול. אפי~ לברך ירצה אםע~י
 ~מ~~~

 דשבת כ''ט ס"פ
 דאף כתב~ רצ"ו סי~ ~ברכ~י ~ביאו ~~י~ב"א מ'הויעו''ש.
שחוזר

 נרא~ ומרי~
 להוציא רק אלא שיברך כ~י לב~לה כאוכל

 ביתובני
 ~י~ חשוב~ דהנא~

 בגרם לו
 מצו~

 אחרים שמוציא
 סי~ ח~א ובועז יכין שו"ת וכ~'כיעו"ש~

 ל"~
 י~ו"ש. ~רא~ה ב~ם

ועו~
 וכ''כ דא~צ כיון לשתייתו היין ברכת בין הפסק הו"ל דהא

 יעו~ש. תרכ~ד סי' עצ~~ו~ט"ז
 ער"~

 או' ~~ר א~~ם א' או'
 אע~ג ולברך לחזור ~צריך ~א הנ"ז ~ט~~ז לק~יית תירץו~

 ב~י' ה~מ~ע למ~ש דד~~י משום נפש צ~ר וליכא כברדנ~נה
 דאין משום דמיו לו דמחזיר ואכלו איסור דבר במוכררל~ד
 ~נא~אכילתו

 וכ~~כ עכ~ל~ לו ~וא צער אדרבא אלא
 ד' או' מש''ז ~'או' התו~~

~ 

~~~~~~~~ 
 הנא~

 ואין מבשמיו להריח אסור מחבירו
 מצוה דלאו נרו עלמברך

 ~ויי~
 דלא לומר

 ג' או' מש~ז ל~נות.נתנו
~ 

~~~~~~~~ 

 של
 מצו~

 אף אסור ~דס בו להריח מותר
ל~ב~ל~

 דלאו
 מצו~

 ואם ~וא
 בי~ התנ~

 בזה~ז
 שם~ מש"ז ל~תנות.אין

 ועיי~
 בס~ד לשם ובדברי~ו תרנ"ג סי'

~ 

~~~~~ 
 ~בדיל

 ~מנח~ מפל~
 כבסי' אבשמים אז ומבדיל

 יהי~ ב~ו~ש אם י~לרצ~ג
 בשמים לו

 יברך מוכני~
 ~נפש ל~שיבעוד

 ואי~
 כאן

 ברכ~
 שם מש~ז ל~טל~.

~ 

~~~
 וכ~ בש~~ים מלאים שק~ ~. ~~~'

 פלפלין שק שמשימים
 בתו~וזנגבי~

 ב~י ביין. ~עם לתת ~יין קנקני
 ~רשב~אבשם

~ 

~~~
 ~יין שאין בהם. ל~ריח שמותר אעפ"י ~~.

 נות~
 ב~ם

~~~ו

טעם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ם~~
~"~ ~~~~~~

~~~ ~~~~ 
~~~~ו

~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~ריח. דאי~ו היבש הדס על לברך דאין וי~א הגה ~~~~~.

 והר~א אפרים הר"ר בשם ~~ור בשמים שאר ~ל~ק
 מפראג~

 הדס גם להניח דיש ונ~ל אלו ב~דינות נהגו וכן
 ~בש~יםעם

 ככ~ע עושין דא~
~~ 

 ו~י
 ~~ו~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ו

 ~~י~~~
 ~~י~ו ~~ ~~~~י~ ~~

~~~~ ~ 
~~~

 ~~ו ו~ו ~~~~~. ~~ ~י~י
 ~ ~~י~י~

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

 ט''ז ביין~ טעם נותנין הם אדרבא אלאטעם

~ו~
 נא ~~ריבהו משום עליהן. מבדילין אין ~~~

ועוד ~פ~~
 דכ~

 דמימאיס אפשר מעורב איסור בו שיש
 עם שנתערבו ע~ז של בשמים ולפ~ז הנ~ז בשם ב~ילמצוה~
 בהבדלה אפשר ס~ח רי~ז כבסי' עליו שמברכין אף היתררוב
 דלהדיוט אף לגבוה ממאיס איםור תערובת שיש דכל מברכיןאין

 ו' או' מש'זשרי~
~ 

~~~
 אין ~~~

 מבדילי~
 א'~ר להבדל~. מותר ובדיעבד עליהן.

 שם מש~ז ז'או'
~ 

~~~
 נהגו ~. ~~~'

 לבר~
 כל לדבר וסמך וכו' ההדס על

 יעלה הספרד תחת ליה וסמיך מחללו שבתשומר
הדס.

 מצוה חדא ביה דאתעביד כיון לדבר טעם נותנין וי~
 ניעביד הלולבשל

 בי~
 הקבלה ובעלי טור~ אחריתי. מצוה

 בזוה~ק וכ~כ ב~י' במו''ש~ עליו לברך בהדס סוד שישאומרים
 ~ יעו~ש ב' או' לעיל וכ~~כ . ע''ב ר~ח דף ויקהלפ'
~~~

 אפשר ~לא היכא אבל רל דאפשר. היכא כל ~~~
 ישב~דש

 לבר~
 ~ אחרים בשמים על

~~~~ 
 רי~ו ~בסי' ואע'~ג וכו' הדס גם ל~ניח דיש בהג~.
 יו~~סעי'

 ~צריך כתב
 לבר~

 הכא לבדו מין ~ל על
 ב~~ב רק לברך אין לכן מריח ואינו יבש הוא ~הה~סשאני

 סק'ג מ"אאתר~וייהו.
~ 

~~~~~~ 
 בשמים לו אין

 יבר~
 אם יבישים אפי' עשבים על

 על או~~ריחים
 פירו~

 ד~~ברכין ואף ~~~ריחים
 וכרכום פירותעל

 שנת~ ונעגלי~
 מ"מ ב~ירות ~וב ריח

 ~~שום ב~~ב לעולםמ~רכין בהבדל~
 דאי~

 הריח ב~רכות בקיאין הכל
 שיוצא ~מ~~ב ברכתתיקנו

 בדי~ב~
 ה~ו~ ~~שמעות וכן ענין בכל

 בני מנהג אבל אשכנז ~ני מנ~ג ל~י וז~ו ח~ או'א~~
 רי~ו בסי' וכמ''ש לו הראויה ברכה מין לכל מברכין בהבדלהגם ס~ר~
~ 

~~~~~~~ 
 הבשמים עם ~~יוחד כלי ~הם להיות המ~קד~ין
 אותווקורין

 ה~~
 ~ב~ורות מניחים ~היו ע~ש

הראשונים~
 םק~ז מ~ט~~ז ו~וא ש~. ח~ר הד~. שם

 בבית ~~חזי~~ם ב~~~ים עללברך ~יכו~ שכ~
 לצור~

 בידו שנוטלם כל תבשיל
ורק

~~ 
 המו~חר

 ~יח~
 אותם

 רי~ לש~ מתחל~
 וכך מצוה

 וכו' ~~ס אותו וקורין לזה כלי ש~~יי~~י~ העולם רובנוהגין
 שכיחה ~לא באתרא והיינויעו"ש.

~~ 
 ~שכיח במקום אבל

 מצוההדס
 מ~

 ה~ובחר
 לבר~

 כנ'~ז הה~ס על
~ 

~~~~~~ 
 ~לוגתא ~~ביא ב~י עיין ה~ת ריח על לברך יש

בענין
 ~ברכ~

 דאין ~עתו ז~ל הוא אבל
 לבר~

 על
 א'ן לכן רט'~ז סי~ לסוף בהגה וכתב יעו''ש. כלל הפתריח

 יעו~ש בו~~ריח
~ 

~~~
 וכו' מריח שאי~ו מי ~. ~~~~

 וכ~
 שי~ מי

 אינו נזילה לו
 מחמת שהרימברך

 האוט~
 הריח ~ולה אינו

 יוםף בספרו ~חי~''א דעת וכ~נ קפ~~ג. סי' ח~ב הלק"טלמוח.

 ~ יעו~ש טו~ב סי'אומץ
~~~

 לברך יכול מריח אינו ולפעמים מריח שלפעמ~ם ~~
 מריח הוא הרוב דעל כיון ביתו בני להוציאולהבדיל

 עיקרי הסי' סוף שם אומץ יוסף ומצוה. שרי ביתו בנידלהוציא דסביר~ והטור הרא~ש על לסמוך יש ספק הוא עתהואם
 ל~ד~ או' י~ג סי'הד'ט

~ו~
 על יברכו ביתו בני רק הבשמים. עלמב~ך ~ינו ~~.

 ויש ג' או' חס~להבשמים~
 להרי~

 סמך על הוא גם
 הנשמה ש~~נית אפשר מ~יח שאינו ואעפ~יברכתם

~ 

~~~
 סק''ח הט~ז מיהו יודע. שאינו מי להוציא או ~~~

 ביתו בני ל~וציא רק לברך יכול דאינווכתב חול~
 כיון יודע ~אינו מי ל~וציא כדי לברך יוכל לא אבל וכו'ה~טנים
 ב~למא מנהג אלא אחריהם לחזר שצריך מצות כשאר הוידלא

 מוכח דכן ג~ או~ הברכ"י וכתב סק~"ה. המ~א דעת וכ~ניעו~ש~
 יעו'ש. ו~מ~א ~ט''ז כסברת דסבר הרד~~זמדברי

 ז' או~ ר~~ז יו~~~. או' תו~ש יו~~. או'הא'ר דע~ וכ~~

~~~~~~~~ 
 ~שאין לאחרים להב~יל ובא כבר שהבדיל מי

יודעים~
 אחרת פעם בעצמו ~וא יריח

 ר~ז ה~ או' א~~א שם. תו~ש שם. א~ר שם. ~~~~א הספק. ידייוצא ובז~
 ועיין ח'או'

 לעי~
 לחזור יכול אם ~~אש ברכת ולענין ~~ או'

 ס'' לקמן עיין לאחריםלברך

 רח~~~
 ב' או'

~ 

~~
 הוי ~רייתו ~תחלת משום וכו~ הנר על מברך ~. ~~~'

 נ~ד ~דף פסחים ב~~ס' כ~איתאב~~ו~ש
 ע~א~

 ב~ו~ש
 ה~ב~הנתן

 דיע~
 ויצא ~זו זו וטח~ן אבנים שני ו~~יא ר באדה

מה~
 יעו''ש. אור

 ב~~ ו~יי~
 יעו~~. ומד~ר הירוש' בשם עוד מ~ש

 ~נאסר נר דשאני כשנבראו דברים שאר על מברכין ~לאוהא
 סק'א ~~'~א קנ~~. ~י' הר~ב~א עת~. נתח~ש כאלו והויבשבת

~ 

~~
 שכבר ~~י וכו' האש ~~אורי בורא ~~.

 ביר~
 בורא

 לחזור יכול האש~~אורי
 ולבר~

 ביתו. בני להוציא
 מסיק ו~ן ה~~~ת והביאו ~ראג~~י. מהר'~י בשם ~~ או~ברכ~י
 והב'ד ח~~. תורת הרב וכ~כ תצ~~א. סי' ב~ד~רב

 ~לוגתא ~ביא ט~ או' רצ~ז בסי~ הר"ז אמנם א~או' ~ער~~~
 בז~

 וכתב
 בס~ק ליכנס שלא החולקים לדברי לחוש~יש

 ברכ~
 לבטלה

 יו~עים ~אין ל~חרים לה~~יל ובא כבר שהב~יל מי וע~כיעו~ש.
 חוזראינו

 לבר~
 וכמ~ש בעצ~~ם ~ם יברכי אלא האש ברכת

 יכול אינו אם ~ריח ברכת בענין ל~ו או' רצ~'ז סי'לעיל
 ט~ו או' ויצא פ' א~ח בן הרב וכ~כיעו~ש. לבר~

~ 

~~
 הא~ מאורי בורא ~~.

 הלל כבית וכו~
 א~ו~~ה של~בת באשיש ~~אורו~ דהרב~

 ~בנ~
 כדאיתא וירקרקת

בברכות
 נ''~

 ע~~ב.
 ביר~ וא~

 א~י' האש מאורי
 ב~יעב~

 לא
יצא

 וצרי~
 כ~~~א ו~לא וכתב א~ או' א~'ר ב'ח ולברך. ~חזור

יעו~ש.
 אב~

 ב~~. שם. ג~~ יצ~~ ~אש ~~אורי ~ברא בירך אם
 ~רא א~~ר א~וכן

 שי~ בל~
 ג' ~' א~~א יצא.

 ~יין ועו~
 ה~ע~

~~~~ו
 ~~יו~ו ~ו~~ ו~~~

~~~~~ 
 ~~~ו~~

~~ 
~~~ 

~'~~ ~~~~~~ 

 ~~~'~~~~~י~



 ו~~ו~'
 ~ו~~~~

~~~~
~~~ 

 ו~~י

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

~~~
~~~~~

 ~~~~. ~~~~י~ ~~~ ~~~~
 ~בש~י~ וכן עליו מב~ך האש כשרואה ל~בדיל כוס לו שאין מי ה~~

~טו~~
~ ~ ~~~~~ 

~~ 
~~~~~~ 

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

~~ ~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~
~~ ~~~ 

~~~~~ 
~~~~~ 

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

.~~~~ 
~~~ 

 שתי ~ו שיש ונר

 ~~ש מאורי בורא מברכין למה ע'א ר~ח ~ף ווק~ל פ'ב~וה~ק
 ~ יעו~ש האש מאורי מאירולא

~~
 במו~ש מזכירין ~אנחנו תמצא וכו' האש מאורי בורא ~~.

 בורא בריאותג'
 פ~~~

 בורא ע"ב בורא
 מ~~~

 והם
 בצלמו~ ~אדם את אל~ים ויב~א שבפסוק בריאות ג~כנ~ד
 זכר אותו. ברא אל~יםבצלם

 בר~ ונקב~
 יפ''ל ~ר~''א. אותם.

 הב~לה של ברכות ד' כתב פכ''ד ח"י שער ~ע~ח ובסי~ א'או'

נ~~
 אבי"ע

 וכנ~~
 ע'ב

 ס~~~
 ~וא בהמבדיל ויכוין ב"ן מ"ה

 ~ יעו"ש מ~קו~ש ו~חול ~קלי'~~דלת

~~
 לחזור ואף ~~.

 אחרי~
 משום הרא''ש כתב ו~טעם

 שנברא בעלמא לזכר אלא אינו זודברכה
 ופעם פעם בכל לברך צריך הי~ מברך האור ~נאת משוםדאי במו"~ האו~

כשנהנ~
 ~יא וא~ת ב~י. ו~ביאו ע"כ. ~אור מן

 ~ופ~
 קשיא

ולמ~
 כמו ממנו שנהנה פעם בכל ~אור על לברך תי~נו לא
 ברכה בלא מעו~~~ז ליהנות דאסור משום ~נאות בשארשתיקנו
 ~פסחים התו'תירצו

 נ''ג~
 תיקנו דלא

 אל~
 כ~~ופו

 נהנ~
 אבל

 יום בכל ~שמש ~ור על דמברכין ואע"ג לא~ הנאהשאר
היינו

 שמתחד~ משו~
 ב~ח ע~כ. יום בכל

~ 

 ~~~ו~
 ברכת קודם האור מן ליהנות מותר

 מ~~
 תלוי זהו

 תרצ"~ בסי' כמ'שבפלוגתא
 בתשו' כתבתי וכבר

 ~ יעו~ש חוננתנו אשה ~מרו לא~דיין א~ ואפי~ להתיר ג~כ מרן דדעת חיים מים בארבסה"ק
~~

 וא~צ ~~.
 וי~הל פ' הז~~ק דב~י לפי מיהו אחריו~ לחזו~

 ~~~ שנתן ע~א ר~חדף
 האור לברכת בסוד

 נראהבמו"ש
 דטו~

 ~ יעו"ש אחריו לחזור ו~כון

~~
 להורות היינו ~ריו. שמחזר י~א יוה"כ במוצאי אבל ~~~

 מ"א אור. ל~בעיר שנאסר יו"ט משאר קדוש זהשיום
 ~' או' תו"שס~~ב.

 ב~~ א~ ~~
~~

~~~~~ 

 מי ~גה.
 שא~

 כשרואה להב~ל כוס לו
 מברך הא~

 משום נתקן הכוס דעי~ר משוםו~'
 ברכ~~

 הבדלה
כמו

 שתיק~
 מסדר הבדלה ברכת ואגב הקי~ש לברכת כוס

 מי לכך ה הכוס על והבשמים האש ברכתגס
 ~ שא~

 כוס
 שא~ כי~ על~ ~ב~ך האש כשרואהלהב~ל

 ברכה
~ 

 ~~עת
 ש כמ ב~~ש היה בר~תו דת~לת משום אלא הבדלהלברכת

בא~
 להשיב הב~מים ~ברכת א'

 הנפ~
 ברכת ו~יא

 יכולהילכך הנהנ~
 לאומר~~

 כוס בלא
~ 

~~~~~~~ 

 השמיטו הלבוש הבשמים. וכן בהגה.
 ו~~

 ליתא בטור
 דברכת ועוד נפש ~השיב כדי הוא דפשוטוא~שר

 ~ ד' או' א~ר הוא.הנהנין

י~~
 ו~י~ ~אבוקה. על לברך המובחר מן מצוה ~~ ~~~~

 חבוקה כמואבוקה
 שי~

 ומאורות הרבה עצים בה
 דמברכין כיון כתב ובכלבו פכ"ט. המ~יד הרב בשם ב~יהרבה~
 מאורות בה ~נראין אבוק~ צריך לכך רבי~ לשוןמאורי
 מאורי יברך הנר ~ל כשמברך אף ומ~מ ה' או~ א~רהרבה~
 ~או~ יש גוונין שהרבההאש.

 וירקרקת. לבנה אדומה שלהבת
 ~~ ~ או' לעיל ועיין ד' או~ר.ז

~~~~~ 
 של ~ר מדליק היה ז"ל והא~~'י האבוקה. על לברך

 ו~ח ~~ש מחורי בורח ע~יו ומברךשעוה
 ע~~ב. ם' ~ף ~כוו' ש~ר מיוח~ת. באבוקה רק שבבית ~נרעל מבדי~ הי~

 טעם ~נתן פכ~~ ח~י שער פע~ח בס'ועיין
 בסו~

 לנר
 ~עו~

 ~קו~ין ~משחן עצי יקח ולא ~אבוק~. על לברך ~~~י~~
 מ"א רע. שריחו משום בל~אקי"ן

 סק.~
 או' א"ר

 ר''~ה'
 וכתב ~' או'

 ש~
 הא משמע בע"א אפשר אם ~ר~ז

 ב' או' ומש"ז ~. או~ א~א וכ"כ מותר. בע~א אפשר לאאם
~ 

~~~

.~~ 

 חו~
 מ~נר

 ~מיוח~
 נר יצרף ~דלא משמע וכו'

 אלא אבוקה לעש~ן בבית המיוחד נרעם ז~
 במ~א אבל תו' פם~י וכ~'כ לב~. זה יחי~י נר עלמבדילין
 וכ~ז ו' או~ א"ר ל~ב~. דצריךמשמע

 ר~
 המובחר מן למצוה

 . הסעי' בריש כמ"ש לעיכובאולא

~~~~ ~  

 של ובנר וכו~ ~תילות שתי לו שיש ונר ה~~.
 קלועים הנרות שני אםשעוה

 יח~
 אבוקה חשובים

 ו~~'ה סק''ד. מ''א אבוקה. ח~יב לא בפ~ע אחד כלאבל
 ובסי' זה סס~ק ~~א וכמ.ש קלועים אינם אפי~ יחדדבוקים

 ד' או~ א'~א מח~~ש.תל"~.
~ 

 ~~~~ו~~
 שיש שמן ~ל

 ב~
 פתילות

 הרב~
 אבוקה ה"ז דולקות

 דולקים עצים שני אלא שם אין אםואף
 וכן יח~

 בפה אלא הנר פיות בשתי אינן אם אחד בנר פתילותב'

 ~"~א~
 שעוה של או שמן של נרות ב' א~ וכן אבוקה.

 עד ~וה ~ה מקורבים~לב
 שאורותיה~

 ה"ז יחד מדובקים
 אורו~יהם אין אם אבל ביחד מאורות רי~וי כאן יש שה~יאבוקה
 מ~ורבים שהם אעפ~י בפ~ע נחשב נר כל הרי יחדמדוב~ים

 ~ה שעוה ~ל נרות ב~ קלע א~כ אלא ל~הזה
 ע"~

 זה
 אורותיהם אין אם אף כאבוקה דינם שאז אחדנר ועשא~
 כל אין א' גוף כעין שעשאן כיון~ד מדוב~י~

 אח~
 ב~''~. נחשב

 אצל זה מונחים ~תילות דב' כתב ב~ או' המש~ז מיהו ד'או' ר''~
 כל קנ~ילא נרות ~' ~ו' מב' שעושין ~חלב ובנר כאבוקההוי יח~ מדובקים אין אפי' ~יות וב' אב~~ה הוי לא הפסק בליזה
 חלבשיש

 ~פס~
 אבוקה הוי לפתילה פת.לה בין

 ו~
 לא לאו

 והתב.ש סק"ב. ט~ז על ~לב~ש וכ"כ יעו"ש. אבוקה~וי
 פרודות יהיו ~א~ר במ~ום ש~פתילות צריך כתב ח' או' י.אסי' ביו"~

 ל~דדי נו~עיםוהשל~בת
 ~ יעו~

~~~
 היה ז~ל והאר.י וצפרנים. הידים בכפות ~~.

 נוה~
 לכ~ול

 והגדול הימנית כפו תוך אל הימנים אצבעותיוראש
 ו~ם המברך האדם של פניו כנגד נכפפ~ם ויהיו תחתיהםמכוסה
 אצבע בלא הוא אצבעות ~' והיותם הנר ל~ני נכפ~יםי~יו
 ונקרא גודל הנקראה~דול

 בוה~
 ל~סתכל הנוה~ין כדברי ושלא

 ~לא ~ם כפופים. בלתי פ~וטים בהיותם האצבעותבאחורי
 ואח"כ הנר כנ~ד ~קופות האצבעות פני לשום ~נוה~יןכאותם
 אותם לכוף הנוהגים כאותם שלא גס הנר. כנ~ד אותםכופפיים

כנ.~
 ואחורי הקרקע כל~י מטה כלפי הכף פני שמהפכין אלא
~אצב~ות

 שהו~
 אלא לשמים. מעלה כפלי הצפ~~ים מקום

 ~אצבעות ופני ~~עלה כלפי ואצבעותיך הימנים ידיך ל~קוףצריך
חחורי ות~~י~ הכף תוך אל אצבעותיך ראשי תכפוף ואח~כ פניךכנ~ד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~"~~ 

~~~~~~
 ~~ו~~ ~~~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ו~~~~~~ ~ ~ ~אגו~~ אבו~~ מיק~יפתילות
.~~~~~~~~ 

 הג~
 שאז היד לתוך האצבעות לכפוף ויש שמאל ביד הכוס ולאתוזי~ין י~ בצפרני לראות ויש

 רוא~
 ולא אחת בבת הכפות עם בצפרנים

 ~אצבעו~פני
 ופ' ברא~ית פ' ~זוהר שבפנים

 ~ ~ וי~~ל~
 ~~ין

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

 ו~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~

 מעלה כנגד אצבעו~יךאחורי
 נג~

 אצבעותיך פני אמנם הנר
 למטה כפופותיהיו

~'~ 
 הגו~ל

 כנ~~
 בצפרניו ויסתכל

 וכנ~~ ה~צב~ו~ פני בתוךולא בל~
 ר~ת ~~ף ויקהל פ' ~~וה~ק

 א כ דף בראשיתובפ' ע"א~
 ע'~

 ע'ב.~ ס' ~ף הכוו' ש~ר יעו~~.
 ~~~וע'ין

 פע~
 מ''ש פכ'ד ת~י שער

 ב~ו~ טע~
 ומה י~ו~ש.

~הבי~
 תלמ~י משם ~סתרי שמועות ~תי ק~ך ~י' ב~ד ~~ב

 מכתיבת הכוו' שער ~ברי אלא ל~ו אין ~~נו ו~ב ב~או~ ה~חב~~ר הביאו יעו~ש שניה~ י~י לצאת ~ראוי וכתב ז''להאר'~י
 ~ור מכ~י ש~עתיק ז~למהרש'~ו

 אבי~
 ז''ל ו מהרת

 ~ יעו'~

~~~

 נוהגין ~. ~~~~
 להסת~~

 מ~ני ובצפרנים. הי~ים בכ~ות'
מה

 בצפרנ'~
 שבגוף איברים משאר יותר

~ 
 שאר

 הוא אח~~ברים.
 מ~'~

 הראשונים שנהגו ~~ור ו~ביאו האי רבינו
 ו~מענו וכו' הכפות ב~רטוטיל~ביט

 מזקני~
 שאומרים

 הי~בשרטוטי שי~
 בו. להתברך סי~

 ועו~
 בצ~רנים להביט אצלנו מנ~ג

 הר' וז~ל לעולם. ורבות פר~ת ש~ן מפניו~ו~רים
 יונ~

 וי~א
 לסי~ בהן להסתכל נהגו ב~כה ס'' הוא והגידול שגדלים~~~ני
 בהק~מת ~וכ''ה המר~כי מ~ש הוא ב~ השבוע. בהכנסת~וב

התיקונים
 רכ~ה~

 לפי אה"ר של צ~רניו על שזוכרין בי' ומביאו ביומא
 כ"ש. לא גופו שאר ת~ה גלגל מכהה ~עקבו ביותר מאיריןשהיו
ועוד

 שה~
 שאמרו עור לכתנות זכר

 באג~~
 היו כצפורן תלקים

 של בתורתו בב~ר וכ~איתא כאור ומאירין עורו עלומ~ובקין
 בהק~מת וכ''כ ~ב'ת' בא~~ף. אור כתנות כתוב היהר'מ

 ~קינו ~א ובגיןהתיקונים
 צפרני~ לאח~א~

 א~ם ~הוה בהב~לה
 כבו~ כענני נהרין ~~וו צפרנים ב~תנותמלובש

 בהב~לה ואיהו
 ונשמתא גיפא מנייהו. הם ערו~ים כי ~כתי~~~וי~עו~נייהו
 עור מכתנות ערו~ם ונפשאורותא

 עכ"ל האש מאורי ~אינו~
~ 

ך~
 העם המון בקצת לגעור ראוי וכו' להסתכל נוהגין ~~.

~כשמב~ילי~
 על

 הכו~
 האש מאורי ברכת ומסיימין

 בכל והצלתה ברכה~ ם~ מלא בפה אומרים בצ~רניםו~םת~לים
מעש~

 יעשו שלא לה~~ירם וראוי אמן. י~ינו
 עו~

 ~הוי משום כן
 ~~רכות ממנו ~עם לא וע~'ין בפה''ג היין על בירך שהריהפםק
 הכוס ~ל ל~~רם שנתקנו ~וקאאלו

 ~ל~
 ~הוי

 הפס~
 מלי אבל

 הפסק. הויא~רני
 פתה~~

 ~~ם כתב ג' ובאו' ב~ או'
 יעו''ש מפסקו אי ב~ה איסוראאיכא ~~שומעי~

~ 
~~~~~ 

 הכוס ולאחוז בהגה.
 בי~

 ה~~ר~כי מ~ברי אבל ש~אל.
 האש מאורי ~ברכת נראה ז~ל המחבר רבינושהביא

א~מר~
 ואפ~ר בימין והכוס

 ~ל~
 י~יה הברכה ~ב~עת פ~גי

 הכום יהיה הב~ה וב~עת בימיןה~וס
 בי~

 מנ~~י. הוא וכן ש~אל
 כתבנו מ~ו או' ו רצ בסי' ל~יל אמנ~ ג' או' ~הגה~ט ג~~נה
 ~הא~ מאורי ברכת ב~עת~גם

 יעו~~. שמאל ביד הכוס יהיה

~ו~
 דבר ~מא

~ 
~~~

 אין ~. ~~~'
 מברכי~

 הנר ~ל
 ע~

 וכו' ~~~רו ~י~ותו

וא~
 ~בר

 ובי~
 לאורו ~~ותו ~ה מ~~ור ר~וק

 ומברך ת~ר ~אינו~ראה
 כי~

 משו~ א~~ ~ו ~ברכה
 ~נאת

 בעלמא ל~כר אלאהאור
 כמ~~

 ה' או' לעיל
 שהרי ועו~

 על~ולתזור א"~
 כ~~''~

 א~י' בירך שכבר כיון נראה וע''כ א' ס~י'
בריחוק

 מקו~
 יצא

 ב~יעב~
 ברכה לשמוע יש א~שר אם מיהו

 ויכוי~מאחרי~
 ~ לצאת

~~~
 עומד הוא אם ואפי' וכו' לו סמוך שיהיה ~היינו ~~.

 ש~אור כל לביתחוץ
 ג~ו~

 להכיר שיוכל
 במקו~

שעומ~
 ברכות ל~רך. י~ול

 ע~ב~ ~~~

~~~~ ~  

~הי~נו
 שצריך פי' וכו~ לו ~~וך שי~~~

 שאםבס~יך לע~~ו~
~~~ 

 י~יר אלו מ~בעות שתי בי~ו

ב'~

 עליה מברכין ~א'ן שכתב ~סי' בסוף ועיין ב~י לזו. זו

ע~
 ~שלהבת א~ רואה שיהא

 ומשת~~~
 יעו''ש לאורה

~ 

~~~
' ~ ~ ~  

 ואפו' וכו~ שבת שלא הנר על מברכין אין ~~

ב~יעב~
 לא

 כמ~~ ~צ~
 מ''א ב' סעי' רצ~ז סי'

 או בה"כ של הבשמים על בירך ~א~ כתוב ~שם ור''לםק~ו.
 א~~' ע~ז או~~תים

 ~~יעב~
 יש 'ומיהו הכא. וה~ה ~צא לא

 לברך חוזר ~ם לבטלה ברכה ~ליכא כיון שאני ~התםלחלק
 הט~~ז וכמ~ש ונהנה ומברך תוזר היא הנהנין דברכת~כיון

 ש~
~ק''~

 לתחלת זכר אלא הנהנין ברכת ~אינה כיון הכא אבל
 ואם יצא בירך כבר שא~ י~ל ה' או' לעיל כמ'~שב~יתו

חוז~
 או~ ~הא''ר והגם לבטלה ברכה לספק לחוש יש לברך

 יצא ~לא ~מ~~א כתבו ת~ או' ו~תו"שט'
 מ~~~

 ~איכא כיון
 א~ בסעי' כמ~ש תובה שאינה משום לה~ל ~חר צ~עו~

 ברכה בספק ליכנס שלא ע~יף וא'ת ~שב י"ל אתריולחזור ~א~~
 אם עליהם יברך דלא לקמן ~איתא הני בכל וכןלבטלה

 ומברך תוזר ~אינו ל י~בירך כב~
~ 

~ו~
~~~ 

 בו שנע~ה ~יון עבירה ממלאכת שבת שלח
 ט' או' תו''ש עליו. מברכין איןאיסור

~ 

~~~

 סכנה בהם ~ין אם ולתולה. לתיה ~~.

 ד~
 עכו''ם ע'י

 ב~ם ישואם
 סכנ~

 סק'ז. ~~~~א ישר~ל. ע''י אפי'
 הא~ר ומ~ש ח~~י. סי' הר~~''ע ב~שו' וכ~מ סק~ה. הט~זוכ~כ
או'

 יו~
 הו~לק אם לאסור וכתב הנז' ה~~~א ~ברי על לה~~ג

 בו שאין לתולה עכו~םע'~י
 סכנ~

 או' התו'ש השגתו ישב כבר
 והסכיםיו'~ד

 להתי~
 וכ'~כ יעו~ש. ז הנ הפו' כ~ברי

 הר~'~
 ז~ או~~

 ' ל"א או' ח' כלל~"א

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 שלו מ~דורה כותי ה~ליק ~אם ~רמ"ע ~ם
 א~י~ ~הא עליו מברכין אין לחולה אולתיה

 ראשון כותי מ~ום על'ו גז~ו ב~~ו~שה~ליקו
 ועמו~

 עכ~ד. ראשון

וה~י~
 וכתב עליו תלק שם א''ר א~~נם סק~י. מ'א

 עליו~מבר~ין נרא~
 ~ל~

 במו~ש כש~וא אלא עליו גז~ו
 כו~י ב~~

 ~ הנ"ז ה~~~''ע ~ברי על י~ד או' התו"ש וכ~'כיעו~~.
 ה~כים וכן ~כ~. ~תלק אין ה~בםעי' ~~ש~~

 המאמ~~
 ו~ה~ת
~ 

~~~
.~~ 

~~ 
 עש~ית וכן וכו~ לעבירה ~ו~לק

 מ~"שוהולכת ~ולק~ שהית~
 ע~

 במו~ש עליה מברכין מ~וש
 והו~ל~ה הואיל בשבת שדלקה ~~ה עבירה מלאכתזו שאי~
 בהי~~

מ~~~

 ו~~~ ~'~~ ~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~י~~
 ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ י~~~~ ~ ~ ~טור~ ~~~~י~ ~~~~~~~

 ~ו
~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~~~~~~~
~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ 

 ~ו~~~~ ~~~~~ י~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~~~~~~~~~~
 םעיף ~ר~~ד סי' ~וע~ל

 ה'~
~ 

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

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

 ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~~ ~י~ ~ו~~י~ ~~~~
~~~~~~~ 

~~~~ 
~~יו ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~

 ~' או' ר~זמע"ש.
~ 

~~

 ל~ורך אפי' פי' וכו' בשבת עכו''ם הדליקו א~ אבל ~~.
 ב~ עו'תעצמו.

~ 

~~~
 הודלק שלא ואע"ג ~'א. של אור על מברכין אין ~~.

 פשוט. וזהו בעבירה שלא שבת והוה ב~~ו~שרק
 ח' או~ ר"ז י'א. או' תו"ש סק"ד~ט~ז

~ 
~~

 של בגחלת קשורה כשהשלהבת דוקא ~~א. של אור ~~.
 ע~א של מנר נר הדליק ישראל אם אבלע''א

 ממש. בו אין דשלהבתשרי
 ~ש~~

 בשם בב~י וכ~ה ביצה~ סוף
 א~ שם~ תו~ש ס~"ח. מ"אהרא"ש.

 דכ"א לציון ראשון הר~
 מנר אבל עצמו ע~ז של מנר ו~סר רש~ל על חלקבברכות
 על מברכין דאין ~ו בשם כתב ובש~מ יע~'ש~ שרימס~ה
 אפי~ וא"כ יעו"ש לגבוה דמאיסא משום דמותר אע"גהשלהבת
 ראוי אין מנר נר מדליק וכן בגחלת ק~ורהאינה

 לבר~
 מה"ט.

 ב~ או'ער~ה
~ 

~~~
 עכו~ם ו. ~~~'

 שהדלי~
 אף ~ו לא וכו' מי~ראל במו~ש

 במו~ש משחשיכה מישראל עכו"ם מיבעיא לא נקטזו
 אטו מישראל עכו"ם ג~רינן ולא מדינא דשרי היא פשיטא~הא
 אפי' אלא ישראל בלא~כו~ם

 ישרא~
 עכו"ם של דהנר מעכו~ם

 אסורהמדינא
 אפ''~

 העכו~ם שביד העמוד על מברך שאינו כיון
 עכו"ם אבל לברך שרי מברך קא דהיתירא אתוספתאאלא

 שגם א~פ~ימעכו"ם
 לש~

 אסור מברך קא דהי~'רא אתוספתא
 דחדא התו' וכתבו ראש~ן. ועמוד ראשון עכו~ם משוםגזירה
 כל על חכמים דגזרו היאגזירה

 א~
 דאי עכו"ם שביד ~כו"ם

 מעכו~ם וישראל מישראל עכו"ם אבל הא קיימא לא האלא
 ל~ז או' לקמן ו~יין ב"ח~ ק~ל. והכי עליומברכין

~ 

~~~
 ה~כו"ם כש~ין דוקא וכו' במו''ש שה~ליק עכו'ם ~~.

 שהיא מפני אםור במםבה הוא אם אבלבמםבה
 או' תו~ש ג' או' ב~גב"י שכנה"ג הב''ח~ וכן~הסכים ב''י~ל~"ג.
 יש~אל אבלי"ג

 שה~לי~

 נמי במסבה הוא אפי' אז מעכו~ם
 דהיתרא. תוםפת על לברךשרי

 כ~~
 שם. תו~ש האחרונים.

 כבר םק"ו הט~זומ"ש
 תמ~

 ~ ש~~ ו~תו~ש י~א או~ א~ר עליו
~~~~~~~ 

 שעכו~~
 אם נר והדליקו שם יושבים וישראל

 ר~ אף ישראל שלהוא
 דאין מברך עכו~ם

 כשהדליק ומיהו שלו שאינו דבר אוםראדם
 עכו"~

 דהנה י'ל
 אסור ישראל הרוב אם עכו"ם של הנר ואם מע~העושה

 לעיין יש ישראל רוב אבל לחומרא תורה דםפק ועוד אסורנמי ומח~
בזה.

 מש~~
 ה' חו'

~ 

~ו~
 עכו~ם של שהנר ו~עפ"י ~ וכו~ מ~כו"ם ישראל או ~~.

הודלק
 בשב~

 מה אור תוספת על מברך אפ"ה
 י~ב או~ תו'ש ג~ או' ~ו"ת מ~כו"ם. ~שהדליק בנרשנתו~ף

~ 
~~~~~~~~~~ 

 שהיתה
 דולק~

 אין עכו"ם בבית מע'ש

 ד' או' מש"ז עליו~מברכין
~ 

~~~
 הוציא אם וכן ~ו' מעכו~ם ש~דליק ~כו'ם אבל ~~.

 הא~הנכרי
 ~מו'ש אפי~ האבנים ו~~ן העצים מן

אין
 מברכי~

 ~~חר הנר את ממנו נכרי הדליק אם א~ל עליו
שהוציאו

 מ~
 כנה~'ג ח~י. סי'~ הרמ"ע עליו. מברכין האבנים

 א~ן אחר נר ממנו הנכרי הדליק ~ם אבל על~ו ~~ברכ~ןואבנים מעצי~ הנכרי שהוציא שהאש בהי~ך וי~~א סק"י. מ"אבהגה'ט~
 שידל'ק שניהם לדברי לחוש ויש ח~~י~ או~ ~א~ר עליו'לברך
 או זה מאור ~רישראל

 מנ~
 ~ יו~ד או' ר~ז לד"ה. עליו ויברך זה

~~~~~ 
 מ~ום ה~~ם וכו' ~ מעכו'ם שהדליק עכו~ם אבל
 דאי פי' ראשון ועמוד ראשון עכו~ם משוםגזרה

 בעכו~ם נמי לברך אתי שני ב~ו''ם ליהשרית
 ראשו~

 ובאותו
 דהי~ר אור עליו ~ניתוסף קודם מבע~י שהדליק מה ~צמואור
 דאי ה~א גזירה ~א וכולה לחשיכה סמוך מיד עליו שוברךכגון

ל~
 א~' מישראל שהדליק בעכו"ם אבל הא ~יימא ~לא הא
 דעל שרי באיסור הישראלהדליק

 תוםפ~
 ~א קמב~ך דהיתרא

 שמאגזרינן
 יבר~

 ישראל ע~י
 דמיל~

 הוא שכי~א דלא

 ~איםור.הישראל ~ידלי~
 וכ~~

 גם לברך יכול דלפ~ז ב'י
 ע~

 ישרא של
 מילתא דהיא כיון משחשיכה עליו שניתוםף מה על ~~ורשהדליק

 ~ י~ג או~ תו~ש שכיחא~דלא

~~
 יצא וב~~עבד ~~ל~~ ןמברכ אין ~~~~~.

 ~י~ ב~~
 אלא שאינו

 על~ בירך אם בש~תשהודלק ב~ר וה~הי~א.
 לאחר במו"ש

שנתוםף
 או~ ב~

 היתרשל
 ג~~ה משום א~א איסור~ שא~

 ר~
~ם~

 ועי~
 כ"ה א~ ל~יל

~ 

~~~
 ~ה"כ ובמוצאי ~~~~~.

 מברכ~ א~
 ~~יך דלא~ משום ו~~

 כאש ד~~ל מברך אור תוספת שעל למימרביה
 ~~ב~כ~ שא~ והא~ני~ הע~י~מן ה~צ~

 על~
 ששבת~ נר דוקא דב~~ן

~~~
 אין ~ה~כובמ~אי ~~~~~

 וכ~ מברכ~
 ו~ה"כ ושבת

מברכ~.
 מש~

 וע~ן ~~ או.
 ל~מ~

 מו או~
~ 

~~~
 הולך היה~. ~~~~~~

 חו~
 אור וראה לכרך

 וכ~
 ו~ול

להשתמ~
 ~ב~ ס"ק מ~א ~' םעי' כמ~ש ~~~~ו

~~~
 מח~ה אפ~ או ~~~~~.

~~~ 
 דם~קא משום

 דרב~
 זל~ן

 וע~ן ג' א~ ~"ת לק~א.ביה
 א"~
 י~ג ' א

 ה~ ~ב~לה ~רכה םפק למ"ד דאףשכתב
~"ת

 ~ברכ~
 ~ יע~ש

~~
 או~ ~~ ~~~~~'

 מהע~ם ~~צא
 והטע~ וכ~

 דברכ~ דכ~ן
 ~י~ ~מ~~ האו~~~

 בר~תו תחלת ~כר אלא
 במ~~

 ש~ע~
 ~זו אדה"ר שהכןאב~ם

~~ 
 כמ~ א~ מהן ו~א

 בתחלת
 ~.כ ~הס~

 באו~
 ~ ~א~~ם ומן הע~ם ~ן ~י~א

 רמ~ איכ~
~~
 ~~ה~כ אבל ן

 נ~ ~מברכ~
 ~ה~כ שכל ~י ה~~ר

 ה~~
א~ורים~~
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'~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

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

~ ~ ~ ~  
~יו ~

א~ורים
 ~השת~~

 מותרים אנח~ו ועכשיו בו
 בו להשתמש א~ורים שהיינו ביוה~כ ב~ולם שהיה האורעל לבר~ צ~י~ הילכ~

 ב"ח. בעולם. היה שלא ~אבנים ומן העצ~ם מן היוצא עלולא
 ~י~ לקמןועיין

 ~ תרכ"~
~~~

 ב~ה"כ ו~וקא עליו~ מברכין אין יוה"כ במוצאי אבל ~~.
 או' א~~ ד' או' עו~ת בהגה''ט. כנה'ג ח"י. סי' מפאנוהרמ"ע~ עליו. מברכין ויוה~כ שבת היא אם אבלגרי~א

 ~י' לקמן המ~א אמנםי'ט.
 תרכ~~

 חל אם ~אפי' כתב ~ק'ז
 היוצא איר על לברך אין בשבתיוה"~כ

~ 
 וכ"כ יעו~ש. העצים

 וע"כ ד' א~ שם ר~ז הלבוש. ע~ש ה~ או~ שםא~ר
 כיו~

 ~איכא
 ~' ~עי' שם בש"ע ועיין לכתחלה. ליזהר יש בזהפלוגתא

ובדבר~ולש~
 ב~"ד
~ 

~~~
 שה~יאו ~~~~~

 לחולו~
 דידן

 ~~וה"~~
 נכ~י ~~~י בין ~~צמו

 ש~. הרמ~עעל~~ ~~ב~כ~ כדיני~ והאי כד~יה האי ישראל ~~"יבין
 שם ע~ת שם~ כנה"~

~ 
~~~

 ל~שתמש ~כול להאיר~ שעש~ם והוא ~~~ ~~~~~'
 י"ט~ א~תו~ש לאו~~

~~~~
 והוא ~~~~~.

 להתחמם כדי עש~ם אם אבל ל~איר~ שעש~~
כנג~ן

 מברכ~ א~
 הנר על ~~אפ~ עליהם

 אינו אםמברכין א~
 ט"ו א~ ר"ז י"א~ ~עי' ל~מן כמ"ש להאיר עש~

~ 
ן~

'~~~~~ .~~ 
 או~

 שאז וכו' האב~ם ~~יפת בתחלה כבשן של
 נוא

 עש~
 בסוף אבל ה~יד לע~ות ~א להאיר

 פ~ישה כתיקו~~ ה~יד מתוקן אם ~~אותכדי מד~ק~
 י~א~ א~

~~~
 נעשה דאז וכ~ חשוב אדם יש אם בהכ~נ נר ~~. ~~~~~'

 ואם לולהאיר
 א~

 נעשה לא חשוב אדם שם
 לא חשוב אדם יש דאם ~"ל ~~א הש~נה. לכבודאלא להאי~
אלא נע~י~

 לכבו~
 להאי~. ולא

 טו~~
 יש א~~~~~~~~~~ ~ ~~"ט ט"ז

 ש~~
 חשוב א~ם

 וכ~
 ב~ית עשוי אם וה"ה

לכבו~
 לפיכך חשוב א~ם

 נ~ נהגוליח~
 ל~רך

 ~ ~~~ או' א~א כ.א. או~ ~~ר קפ~ט. ~~~ראב~ן הב~לה~
~ן~

.~~~~~ 
מברכ~

 אין דהאידנא מ~יק והר~~ש ~~ל~.
 דב~ם כ~ן~~יו מברכ~

 מ~ליק~
 א~ר עיקר~ נראה וכן א.~. פ' ומהר.י ק~ב. רי~ו~דףוכ"כ מע.מ~ וכ.כ ג"כ' בבהכ~נ

 ט' או' מש~ז ש~'א"א ש~~
 ועי~

 ~' או' לקמן
~ 

~~~
וא~~ ~~~~~.

 אין לאו
 ~ברכ~

 שנית ~דליקנו יכב~ו ואה על~~
~לצורך

 הבדלה~
 אגודה ח~ושי ~~ל~. לברך יכול

~מא למ~~
 וה~"~

 ב~וףתשו'
 מהרי~~

 א.רשם. ה' עו"~~או' בהגה~ט. כנה~ג

~~~
 אין ~~~~~~

 ע~~~ מברכ~
 על במו~ש ~ברך אין וכן

 נ~
 כג~מצו~

 בשם שנ"ו נ~' ~וקח ח~כה. של נר
 ב~סקי וכ~ההי~ושלמי.

 מהר~~
 נ~' רקנטי

 ~ קל~
~~

 אין ~~~~~~
 מברכ~

 ואם על~.
 מות~

 בהכ~נ ~נר להד~ק

ע~~
 ובדב~ינו י~ד ~ע~ קצ~ד ~~' לעיל

 לש~
 בם~ד
~ 

~~~~~~~~ 
 ~סמוך בבית פ~ וכו' שם ~~אוכל ש~ש יש~ואם

 פתוחות ~החל~ות וצ~ל ר~"ט םי~ כמ~שלבהכ~נ
 כ~א א~ תו~ש ט.ו. ~.ק מ~אלבהכ~נ.

~ 
~ן~

.~~~~~ 
 מברכ~

 כ~ב א~ תו~ש להאיר. שעש~ על~.
~ 

~~~~
 לבנה ת~א שלא והוא ~~~~~~

 וכ~
 ולא לאורה א.צ דא~כ

 רק~~שה
 לכבו~

 כ~ג. או' תו"ש השכ~ה.
~ 
 ~~ו או' ~א

~ 

~~
 או~חים לנו שאין ועכשיו וכו' אוכל שמש יש ואם ~~~~~~

 שם האיכל ש~ש ~אבבהכ"נ
 מברכ~ א~

 נר על
ש~בהכ"נ.

 ב~ם אפ~ בבהכ~נ לה~~ק ו ~רכ ש~~ש~ ועו~
בשביל

 כבו~
 מד~~~ א~ א~~ לפיכך השכ~ה

 גם ~~לה
 להאירבשביל

 מברכ~ א~
 היו ב~ם ~ ואף הואיל עליו

 מ~~ק~
אות~

 אם אבל
 מרב~

 מב~ם ~תר ב~לה בנרות
 בשב~

 להאיר
 י~ז א~ ר~ עליהם~מברכין

~ 

 נ~ ~~~~~~~~~
 בב~כ~נ שמד~~ין

 לעיל~
 המתים נשמת

 א~
 ~שמד כ~ן על~מברכ~

 יק~
 לכבוד אותו

 כל העולם כלל בי~~~ גם אותו ~~דליקיןוגם ~ש~~~
 בבה"מ בין ~ב~כ~נבין להאי~ ש~~ש~

 ב~
 בבית

 מב~כ~
 וכל ~~ו

 שאי~
 להאי~עש~

 או
 ~כבו~

 מברכין אין
 ~ על~

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

 מב~כ~ ~~~
 מתים של נר על

 ה וכן וכ~
להד~ק והג~

 נ~
 במקו שבעה כל

~ 
 שם שנפטר

 המ~
ד~

 כ~ב או' פת~ע ~~~ש. הוא. אחד
~ 

~~~
 מתים של נרעל ~~~~~~

 וכ~
 מ"א חת~ם. של נר וה"ה

~~ק
 א"~ ~~~~

 דכל כ~ד. א~ תו~ש כ~ב. או'
 לכבודש~ש~

 א~
 ולהאיר לכבוד ~~שוי אם וכן מברכ~~

 א~
~~~

 מתים של נר ~~ל ~~~~~~
 וכ~

 ~בזה כ~צא וכן
נר שמדלי~~

 ב~~
 בלילה נר אותו על ~~ב~י~ין אין לכבוד
 ח' א~ח~~~ל

~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 של נרות

 ש~~~~
 ~~אבל בבית ש~~ליקין

 בש~~~
 ו~~רבית שח~ית תפלת~

 ש~י~
 להאי~ ~~ש~ן

 אלא
 שהרי המתלכבוד

 מ~~ק~
 השחר בתפלת ב~ם אותן

 מבע"י האבל בב~ת ש~~תפל~ןערבית ובתפל~
 ג~~

 נר לה~לקת ודמי
 ום ב אותו שמו~איןב~~ת

 אפ~~
 במו~ש

 שאי~
 אותן ~~~לי~ן

 אח"כ ~~קות נשארו אם אותו שמשכי~ן בעת ערביתאחר ר~
 שעה באותה שהרי~ מותר מ~ה בורא לאורם לברך~ו~ם

 על~שמברכ~
 ש~מנהג המת כבוד זמן עבר כבר

 ה~
 דכשמ~~ם

 ההשכבהאמירת
 מכב~
 שכבר תן א

 חל~
 שעת עבר

ובאותה המ~ כב~
 כביה. בלא אפי' עליו לברך ושרי ~וא להאיר עשוי שע~

 יעו"ש ו' או'פת~.ד
 שאין אבל~כל עליו. מב~ין אין ~~.~.~~ ~

 ~~~וליכי~
 ל~ניו

 שאותו עליו מברכין בנר בלילה הוצ.אוהו אםביום
 ~ ח~.י או~ ר"ז טור~ להאיר.הוא

 ~.~ ~~~ו~ ~~.~
 ~~י' ~~ ~ ~~~

~~~~~
~~~ ~~~ 

~~~ ~~ ~~~~~ 

 ~~~ ~ו~~
 ~~י

~~י~



 ~~~ ~~י~~'~
~

 י~ו~~~'
~~ ~ 

~~~~
 ~~~~~~ו~

''~ 
~~~~~ 

~~~~

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ו~~י~~ ~~~~~ ~~~~י~~~~~~~
~~~~ ~~ 

~~~~ ~~~
 שלא הנר בו שנותן כלי ~פי'

 ~~ תכבה~
~~~~ 

 ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~ו~ ~~~~~ ו~~ ~~~~~ ~~~~~~

 י~ ו~ו ~'~~י~.
~'~~ ~ ~ 

~~~~~
~~~~~ 

~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ' ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ יי~ 

~~~
 עד עליו מברכין אין ~א מברך. אינו ~ומא ~~. ~~~'

 ~~א ~ור. ד' סעי~ כמ''ש לאורושי~ותו
 ס~~

 י~~.
 ~סומא ס~ט ~ס~י ~לעיל דמיולא

 מב~
 ~התם המאור~ת יוצר

נ~נה
 רואין כשאחרי~

 אב~
 ע~~'ז. ב~י. לאורו~ שיאותו ~עינן הכא
 ו~ או'עו"ת

~ 

 הרשב''~ ~~~~~~~
 א"צ סומא ~גאונים בשם בתשו'

 ובת~להשיב~יל
 ב"י והביאו עכ~~ל לו די לב~

 ה~עםוכתב
 ~כיו~

 להב~יל א~צ ~ה בורא לברך יכול ~אינו
 שהבדילוכיון

 ב~פל~
 כתב ~~ז ס~ק המ~א מיהו ~ו.ע'כ.

 ~הדמשמע
 ד~וק~

 ~ב~לה שאר אבל מ~ך אינו הנר על
 אמנם י~~. או' ר"ז כ~ה. או~ ש תו~ כ"~.או~ א"~ וכ''כ עכ'ד. ~~ר~~~'א ~לא ובמר~כי בטור וכ"מאומר

 הי~~
 ד יו או'

 סב~ל משום מאחרים שיש~~ע ~טובכתב
~ 

~~~~
 נראה לאחרים ~ברך ו~ין מברך. אונו ~ומא ~~.

 וצ~ע. ~לעיל בס~~י מריח שאינו מי כ~יןדינו
 לעצמו מ"ה בורא לברך יכול שאינו דאעפ~י ור~ל כ~ג. או'א"ר
 כמ~~ש וכו~ ~~~נים ביתו בני ל~וציא כדי לברךיכול

רצ~~ ס~
 להוציא יכול דאינו נר~ה י~~ או' הא"א דעת א~נם יעו~ש.
 אינו ~כוס אחרים ל~וציא וגם הא~ מאורי בברכתאחרים
 אף ~טור ~הוא משוםיכול

 מדרבנ~
 ומ~~ו יעו"~.

 כב~
 כתבנו

 ~ יעו~ש מאחרים הב~לה ~ישמע טוב לעצמו דגם הקודםבאו'

~~
 כולן ~צריכ'ן וא~"ג וכו' בבה~~מ יו~בים היו י~. ~~~'

 עדיפא הא מ"מ בה"מ ביטול ו~וי ולשמועלשתוק
 הלכות ב~סקי מיהו ח~י. ס~ק מ''א מלך. ה~רת עם ברובמשום
 פת"ע בה'מ. ביטול מ~ני לעצמו מברך אחד דכל ~סקריא~ז

 כ"דאו'
~ 

~~~
 בתוך או ~נס בתוך או חיקו בתוך נר ~~. ~~~.

 וז"ל הירושלמי. בשם ב~י כ~כ וכו~אס~יקלריא
 מ~ם ~אור להוציא צריך הפנס ועל העששית על המברךא~ח
 השלהבת כרואה הוא ~ע~שית ~ר~ב'א וכתב השלהבת שיראהעד
 ב'י והביאו א~ח. עכ~ל השלהבת את רואה אינו פנסאבל
 אםפיקלריא ~הא הירושלמי ~ל הר~ב~א ~ליג ~א~כ ותמהניוכתב
 ~ברי ל~י ~"ל מרן ~דעת נמצא ע''כ. . עש~ית דהיינו~שמע

 ~יהו ע~שית ~בתוך הנר על לברך דאיןה~ושל~~י
סק"ך ~מ~~~

 הבי~
 הרשב~א ~רי

 הנ'~~
 ~ מילי ~'רושלמי דס''ל וכתב

 ~ כ'ה או~ א"~ וכ~כ כהרב~י. ~לא ~תני~מילי
 דאספקלרי~

 של
 כלל ח~א וכ'כ לאורה. ומשתמש שלהבת רואה מיקרי~כוכית
 או'ח~

 ל'~
 לאסור הרב~י דברי העתיק הארוך בד~מ אמנם

 ~~מע דמהירו~למי. לברכות מקובצת בשיטהוכ"כ
 דל~

 כהרשב~א
 כלי בתוך דנר י"ד או' ויצא ~~ א~~ח בן הרב וכ'כי~~ש.
זכו~ית

 אי~
 שיראה עד עליו מברכין

 גו~
 בל' משש השלהבת

הפס~
 נראה ו~כ ~כ~~.

 כיו~
 להתמיר יש ב~ה פלו~תא דאיכא

~~~~~~~ ~ 
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
~~~ 

~  ~.~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~'~ ~ ~'~ 
~~~ ~  

~ ~ ~

.~~ 
 רוא~

 שעומ~ כגון וכו' ~~להבת את
 מרחוק.

~~~~~ 
 הצ~. מן שעומד כגון וכו' לאורה משתמש

~~~
 במקום בבית נ~ות שמדליקין מהמ~ק~קים ~~~~~

 נרות שמדליקין שכ~ם הוא ונכון במו''שאפל
 ללוותו. ביציא~ו לה~ליק י~ כך בכניסתובשבת

 מט''~~
 תקי'ב. סי

 םס~'' א~ר והביאו לילות~חול. ~~שאר יותר נר ל~~ליקבמו'~ש א~~ לכל דיש ל~רך צדה בם~ וכתב ~~ או' בהגב''ישכנה'ג
רצ''ט
~ 

~~

 ל~מ~ שנוהגין ~~ברים ושא~ ה~סוקין ובענין וכו' לאכול אס~ר ~. ~~~'
 עיין ~ב~לה בעת

ה~ח ו~~ ב~~~
 ה~

 בסי~ור'ם כתובים
~ 

~~

 שיב~יל קו~ם כלום ~~ועם וכל וכו' לאכול אסור ~~.
 בא~כרא.מיתתו

 ~~~ ~סחי~
 ב''י. והביאו ~''א

 ~ א' או ר~~ז אסו~. מעט לטעוםוא~י~

~~
 אס~ו שלא בעיני ונראה וכו' לשחות א~י' או ~~.

 מוחר השמשות בין אבל חשיכה אחר אלאלשתות
לשתות.

 ריא''~
 וכ''כ בהגה~~~. כנ~~ג אע~'י ~י' בשה''ג הב~~ד

הט~~
 הש~ע שהביא י"א לסברת ~אבל שרי זו ד~ברה סק~~א

אסור~
 בו~אי ~~~ת~יל אבל חשיכה בס~ק ~~ו~ה להתחיל

 ~כור א~ ~ו' ~ש הנה וכ"כ יעו"ש. בידו למחות ~יש ו~איח~יכה
 ב~~ק לאכול דהמתחיל כתב ~ב'ח אבל ~"ב. סי'ליצ~~ון

 איסורזה חש~כ~
 ג~~ו~

 סק~א מ~א וכ~כ יעו"ש.
 וסק'~

 המח~ש וכתב
 יעו"ש~ הרא''ש ~עת שהיא הש''ע של א' לסברה אפי~דהיינו
 או' ח' כלל א ח א' או' א~א א~ או' התו"שוכ~כ

~ 
 ז.

 הסכים וכן ב~או' מאמ~~~
 ה~תה~~

 ב או'
 ב~

 ח~י. או' ויצא ~' א'~ח
 היי~ו חשיכהוספק

 משע~
 הארץ על עוד נראית השמש שאין

~~
 ר~'~א רס~י לעיל כמ~ש בינונים כוכבים ~~ צאת

 ~ 'יעו'~

~~~~~ 

 שיב~יל. עד לאכול אסור מבע"י ערבית הת~לל
 א' או' ~ו'ש ה' או' א~ר סק~~.~~~א

 ר~
 או'

 ו~יהו בס~ד לשם ובדברינו ג' סעי' רצ"ג סי' לעיל ועייןה'
לאחר

 הב~ל~
 לאכיל שרי יום בעוד

 א~
 מאורי אומרים שא'ן

 א' או' א ~' הבדלה. דעיקר הלילה עד ובש~~יםאש
~ 

~~
 כתב שיבדיל. עד ~~.

 ה~
 ראובני ילקוט

 ע~
 ~בק'א ת

 לאב~ול~ יאות ל וז ה~~גיד ~' בשם ע"א ו'~ף
 ~ד ס~רי ~~~נך נפ~ן ~אב~ולי כנישתא מבי ב~נ ~נ~יקתכף
 ~~'~י כנישתא בבי ד~~ב~לי ובאתרי עלן ~שלטאה אינהו יתולא
 רבנן א~~רו ובג~ד עלן ל~ל~אה דוכתא ל~ון י~בי דלאטפי
 ~אסכרה מיחתו הבדלה קמי דטעיםדמאן

 ~~יא דע'י כלומ~
 ד. ~כ בא~כרה נ~~יה ~~~פקי סטרי הנהו ביה מתדבקיאכילה
 אבל ~בים ג' ~י~או עד ת'~ע כשמאחרין דו~אוהיינו

להמתפלל~
 ~י~ מאיזה שמקדימין במקום

 נאותה ~יהיה ~
 ל~~

~ו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~"~ ~~~~~~ 
 ~אפי'

 ~~י~ משתיי~~
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~"~~ ~~~~ 

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

~~~~~ 

~~~~~
'~~~~ 

 הג~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ י~~ ~~~
 כסב~א פשוט והמנהג

 ~~"~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~הרא~נה
~~~~~~~~ 

~~~ ~~ 
~~~~ 

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

~'~~~ 
~  

~~~ 

 ה~יוטים לומר ויש א' או' יפ"ל הבדלה. לאחריותר
 ~להבריח כדי ההבדלה ~~מן שי~יע ~דלמו~ש ה~סודרי~

 ה~יצוני~
 מ~ליו.

 ב' או'רו~ח
~ 

~~
 ם' שבסוף בשע"ת הגאונים לפ~ד מיהו ממים. חוץ ~~.

 מים דאפי~ מתבאר סע"ג ו' דף ף' סי' דמשקנהרות

אי~
 לשתות

 קוד~
 על הבדלה

 הכו~
 מדרש ~רב וכ"כ יעו"~.

 לשתות אסור וז''ל ע~ד דקי'ח הבדלה ע~ף~ ד' או'ת~יות
 של השמ~ות בין ~ה וה באסכרה. ימות שותה ו~ם הבדלהקודם מי~

 סעודתו ונמשכה ג~ בסעודה שלחנו על אוכל היה ואם~ו~ש.
 לעיל וכ~כ עכ"ל. לשתות יכול א~י הב~לה לומר הראוי ~מןעד

 יעו'~ש ז'ל האר"י ב~ם טו~ב או' ~צ''אסי~
~ 

~~
 ~סעודה בתוך ~תפלל ~אם ואפשר לה~סיק. א~צ ~~.

 הבדלה חובת עליוחל
 ואשו~

 עד לאכול
 שיבדי~

 מ~א
 או~ ר~ז ב' או' תו~ש ה' א~ א~ר~ק~ב.

 ה'~

 א~~ ~~~~~~
 הבח~ וכתב להפסיק

 ~"לארבע שלחן בס'~
 לזה ודומה המלך כ~גרש נראה מ~~.ק היהשאם

 רוצה שא~ו כאדם ב~.אתו שמריהו ושמור ~כור במכילתאדרשו
 כל ~~אצלו אוהבו~ילך

 ~מ~
 ובהגת שיכול.

 כ~~ י~
 מהרש.א

 בסעודתהפסיק
 לסעודה ואפשר חזר ואח.כ לבהכ"נ והלך נישוא~

 שם הי~א.~~.אדס"לכדעת
~ 

~~
.~~~~~ 

 א~
 ומשמע להפס~.

 בת~
 דאם ט~ דף בשבת

תחי~
 ~~ סעי' ער"א ס~ וכ"מ מפסיק באיסור

בהגה
 וצ~

 אם דרבנן הבדלה ולמ~ד ~או~~תא הבדלה דס~ל
 ~~בדיל ידיונ~~ל

 קוד~~
 ו~כילה

 דכי~
 דכוליה

 ליל~~
 הוא זמניה

 רל~~ ס~ וכמ"ש פשע דילמאח~שינן
 התחיל אם אבל ב' סעי~

לאכול
 כתב א' או' ~ער"ה מיהו שם. מ.א יעו~ש. פוסק אינ~

דלא
 ח~שי~

 לפשי~ה
 בה~~

 שכתב אלא הפר"ח דעת שכן וכתב
~' א~ א"ר וכ"כ יע~ש. ~תו~ה מן הבדלה כמ"ד ק~ל אנןבל.ה

 באיסורהתחיל נקרא ולא פוסק. באיסור התחיל דא~~
 ~שיכה ב~פק ~פ~ להב.ח זמנה כשהגיעאלא

 משו אך חשיכה.בודאי ~ק~ ולהט"~
~ 

 אם להפ~יק צריך ערבית של ק~ש
~תחיל

 באיסו~
 ~עה חצי ~~י~ו

 ק~~~
 ד~~ר~תא ש~וא כ~ן צ"הכ

וא~
 ~אין הרבה שיש כ~ן השמש על סמיכה

 הולכ~
 לב~כ"נ

 ~ ח~י או' ח' כלל ח.א המחה~ש. וכ~כ ב' או~ תו~שבמו"ש.

ך~~~~~
 קודם המ~יא שבירך לאחר נזכר

 ש~ו~~
 המ~יא פרוסת

יטעמנה
 מי~

 לבטלה~ ברכתו תהא שלא כדי יב~יל ואח.כ

י~
 יושב ~~הואם ~~~~~.

 וכ~ ו~ות~~
 ~~~ קבי לאו דשתיה

 הוא
 להפסיק.וצ~יך

~~~~ ~~ 
 ספק רק נעשה ואפי~ ג'

ח~~כ~~
 ח~א ר~~"א. ~~י להפסיק. צריך

~~ 
 או.

 י"ז~

~~~
 לה~~חיל אכ~ר ולפ~ז וכו~ חשיכה ב~~~ק דה~מ ~~א ~~~~~.

 תשיכה. ב~~פקאפי'
~~~~~ 

 שהביא ראש~ה ~דיעה גם והמ~א הב~ח~ לסברת אבלב~ק~א ~בר~~ לפי ~הו ס~~ב.
הש"
~ 

 ~ יע"וש ג' א~ לעיל כמ~ש חשיכה בס~ק ל להתח אסור

~~~~~~~~ 
 חשיכה בספק דה"מ ~"א

 ר~~ וכ~
 אם א' דל~עה

 א~צ לילה ודאי נע~ה אם אפ~ מבע"יהתחיל

להפסי~
 אבל סעודתו ש~מור עד

 א~~ ~ ל~ע~
 התח~

 מבע~
 ל~פס~ק. צריך חשיכה בודאי אבל להפסיק א~צ חשיכהב~פק
 שהיא א' כדיעה ק~ל אנןמיהו

 מור וכמ.ש הש"ע דברי סת~~
 רצ~א ס~ ל~יל שהבאנו ז~ל האר~ מדברי וכ.מ בהגה.~~ל ~~

או.טו~ב~

~~~
 ונבדיל באו ואמרו שו~~ים היו~~. ~~~~~~'

 וכ~
 ~ שהיו ה~~ו

שותי~~
 סק~ד מ~א וכ~כ בב~. כ"כ אכילה בלא

 שצריךואעפ~י
 משחשיכ~ להפסי~

 אם
 ה~

 קבועים
 לשתי~

 לבד
אוכ~ם ~~ אם שאפי' קי~ש כמו כ~כ ~מיר לא מ"מ א' סע~כמ~ש

 צרי~~
 לא ונבדיל לן ~ב ~מרו כי והלכך להפ~יק

הפסק ה~
 כ.~

 ב~כה ש~ריכם
 והי~

 בהבדלה דאפ~ ס~ל שחולק מי
 ~"כ פה~. ולברך לח~רצריך

 ב~~
 בכ"מ אבל ~לבוש~ וכ.כ

 א~צ ונבדיל באו אמרו וא~י ~ם ואוכ כש~שבים דמ~ריפי'
 ~י' וכן ~~ק~ה~ מ"א והביאו יעו"~. ול~רךלח~ר

 שא~רו כ~ן להפ~יק דא~צ אע.ג סובר שחולק מי והיש~ק~ג. ~~~~
 כש~שבים אבל ברוכי ובעי משת~הו נ~ש~הו סליקו ונבדילבאו

 בר~~ בעי לכ~ע~שותים
מ~א ה~ ~~ע~ ער.א ס~ וכמ.ש
 סק~ה~

י~~
 ו~מ עיקר ראש~ה וסברה בדבר. שחולק מי ~~ ~~~~~~

 ~שאוכלין הן ואחר~יםבש"ע
 ה~

 כותב ואח"כ הש"ע שסותם היכא דכל דק~ל משוםור"ל א~ א~ר כששו~~ן.
 ~ סב~ל דק~ל משום ועוד כסתם הלכה~א

~ו~
 להבדיל כשמפסיק ~. ~~~~~'

 וכ~
 באו אמרו לא ואם

 ד' סעי' רע"א סי' בקי~ש כמו פה~ג לברךא~צ ~נבד~
וכשאמרו

 ת~י~
 שם והמ~א הט"ז בפל~תא

 לענ~
 של כוס

 ת~ש הבדלה. של בכוסוה"ה קי~~
~~ 

 ו~~ן ~''
 בדברי~

 ל~ם
או'

 ל~ד~
~~~

 והוא הפסק. הבדלה דאין ו~' לברך א~צ ~~~~~.
 ~צריך הי"א אבל רע"א בסי~ והטורהרא~ש דע~~
 צריך היה ודאי דחשיכה כ~ן דס~ל ב~י שמביאמהרי~ק הו~
הו~ להפסי~

 א. ~כסברה פשוט דהמנהג א' בסעי' מ~ש ולפי ס~וק
 הב~לה בשביל להפסיק ח~ב אין חשיכה בודאי אפי~וא~כ
 הפ~~ק. חשיב ~לא לברו א~צ ל~בדיל כ~מפסיקממילא

סק.ד. ~~~~
 ונ~~

 ~ שאח~ז בא

~~.~~~~~~~ 
 של דכוס דס~ל שצרי~. ~יא

 הבדל~
 ~~~ידוש ~~פי גרע

 ול~ידהו לברך צריך ולכן לסעודה ש~ךשאין
 נמי הסעודה באמצע השכר עלמבדיל ג~~

 לבר~ צרי~
 דברכת

 דבהמ"ז היכי כי ראש~ה מברכה פו~רתו א~ההמ~א
מ~א ח' סעי' כמ~ש אחר~ה מברכהפוט~תו א~

 תו~~~ק~~
א~

 על יברך לא כלל ד~~צ למעשה הל~ה הב~ח וכ~ב ו'
 הב~להלגבי ולא קידוש לגבי לא ציא המ ולברך לח~רולא הי~

 קמ"ח סס"י הלכ~א~דקבע~ן
 לענ~

 באמצע ת~לה הפסק

~~~~~
 סעודה

~~ו ~~~~~~~~~~~~~
~ 

.~~~~~~~~ 
'~~

 ~~ו~~ ~~~~יו~~~ ~~~~ו~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~ז

 ~~~ ~~ו~ ~~~~



~~~~ו~~~'~~~י'

~~~~ה~י~~
 ~~~' ו

 ~ ה~~~~~~י~~

~
'~~~ 

~'ו ~'~י~~
 ~~י~~~ ~~~
 ~ ו~~~ה~ו~~ו~
~'~~~~~

 ~~ ~י~~~~~~~י ~~~ו~'~

~~~י~~~ו~~~~

~~~~
~~~~

'~~~~~ 
~~~~ 

~~~~

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

 ~~~~~י ~~~~~ ~~~~'~ ~~'~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~'~ ~~
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~''~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 

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

 ~~~~ ו~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~ 

~~~ 
~~~ 

'~ 
~"~~ ~~~~~ 

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

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

~~~~ 
~ 

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

 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~י~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~י~ ~~"~ ~~~
 וג' ימים ג' שמת~~ה ~מי הראשו~ה כסברא וה~י~ר ~גה ~~~~~.~

 מאחרים הבדלהישמע לילו~
 א~~ וא~

 ~ליו התענית ~ח~~כ ולק~ל ולשתות מ~~י בשבת ~ה~דיל יכול אצ~ו ~חרים

~~~~~~~ ~"~
 סי' כמ''ש המוציא אח"כ יברך אם מחלו~ת יש ~ם כיס~ודה באמצ~ להבדיל שלא לי~~ר דיש כתב שם והמ~א י~ו~ש~~עודה
 לא אם מיהו שם. ת~"ש ח' או' ~"ר ~וכ~כ ~' ~עי'ער~א
 ולהבדיל להפסיק חייב שהוא בלבד לשתיה אלא קבועהיה
 שהיא א' כדיעה הבדלה של כוס על יברך לא א' סעי~כמ''ש
עיקר.

 ר~~
 יברך. לא מ"מ להבדיל צורך לו יש אם וכן ד' או'

 ~~ וכ''~ יט~ או' ח' כלל~~א
 לא אם אבל ~יין כבר שתה

 יבדיל ייןשתה
 ע~

 שם ח~א לכ"ע~ עליו ויברך היין
~ 

~~~
 ומברך ~~ ~~~~

 בהמ"~
 על

 הכו~
 למ''ד ~היינו וכו'

 ~~ ט~ו~בהמ~~
 יעו''~. קפ"ב רס~י ל~יל וכמ'ש

 עד ~~מוואינו
 אח~

 ~ מאמ"~ י~מנו.~ שלא כדי הבדלה
~~~

 ואח~כ ו~ותה עליו~ מב~יל וא~~כ ~~.
 מ~פלל.~

 וכשיש
 ב~~לו

 מ~רך ~כו~ות
 ~המ"~

 ואח~כ ושו~ה ~~ על
מתפלל

 ~ח'~
 ו' או~ ~~ר מ~ל.

 והר"~
 כ~ב ~~ או'

 יש דא~
 יין~ עודלו

 לכו~
 כוס על מיד להבדיל לו יש הבדלה~

 יי~
 השני

 של ראשון כוס על פה"ג יב~ךולא
 ~המ'~

 ~על אלא
 כו~

 שני
 ב~מ"ז כוס ג"כ ישתה הבדלה כוס שתיית אחר ומיד הב~להשל

 טוב דיותר נראה ו~יהו עכ~ל המובחר מןלמ~ה
 כדברי לעשו~

 כוס לשתות~א'ר
 ול~פל~ ~~מ~~

 שני כוס על להבדיל ואח"כ
 תפלה הסדר על שיבואוכדי

 ואח~~
 תחלה ~~~ןה~וסות לש~ו~ כדי וגם הב~לה

 ~המ~~ כו~
 בהמ"~ מברך כו~ות ~י ~ו יש ו~ם~~. ~ הבדלה כוס ואח~כ

 וכו' א' על
 ור"ל סק"~. מ"א בהמ~~. של מכוס לשתותומותר

 ~הוא~ע~ג
 קו~

 ונרא~ מחה~ש~ הבדלה.
 נ~הר שאינו דמי

 על לברך השנהבכל
 כו~

 עתה גם כוס טעון דאין כמ"ד דס"ל

 ממנ~ לשתו~אסו~
 על ~תב ו' או~ הא"ר מיהו שם. מ"א

 ~~מ~א~ברי
 ה~~~

 בס' וכ''כ ~' או' ~תו~ש וכ"כ מוכרח. דאי~ו
 בחל~ א~מאורי

 לשתות מקיל דהא~ר ב ע ק"ו דף ~בע ב~ר
 ומ~ת~רא בכוס תמיד ~גיל שאינואף

 והביאו יעו~~ש~ כוותי~
 קפ"ב רס~י לעיל שכתבנו לדידן ונ"מ ג' ~או'א"ח

 לעני~
 ~דינא

 בג~ דדוקא המקו' כדברי הוא~ה~קר
 ב~ה~~~~

 כוס טעונה
 יעו"ש ביחיד לאאבל

 וא~
 כוס להם~ ויש~ ג' האוכ~ים היו אם

 עליו יברכו~~
 בהמ''~

 היה ואם יתפלל~~ ואח'כ וישתו ויבדילו
 א' על יברכו ~ו~ות ~'להם

 בהמ~~
 ואח''כ המב~ך וישתהו

 או א~ ה~וכל היה ~אם אבל הש~י על יבדילו ~אח"כ~תפללו
 ל~ם שה~ה ביןשנים

 כו~
 או אחד

 שני~
 יברכו לא

 בהמ'~
 על

הכ~
 יברכו ~לא

 ~המ~~
 בלא

 כ~
 ויבדילו יתפללו וא~~כ

 ~~כו~

~~~
 ואכל טעה ~~ ~~~~

~~ 
 ה~יד ~ם וה~ה וכו' שהבדיל

 ~~ם~כל
 ~יכ~ ש~~

 ה~מ~ם אח~כ. ל~דיל
פכ~ט

 ~י~
 וכ~כ ה'

~~~~ 
 וצריך ח~ ~~

 ~הפ~י~
 ו~ה~יל מיד

 ~םכמו
 התחי~

 בל~ה. לאכול
 ר"~

 שם
~ 

~~~
 וכו' שהבדיל קודם ואכל ט~ה ~~.

 וא~
 הבדיל לא

 בס~ד לשם ובדברינו א' סעי' ד רצ סי~~לעיל כמ"ש~ יבדיל ואח"כ ולהתפלל לח~ור צריך~פלה
~ 

~~~
 ה~יד. אם וה"ה וכו' במו"ש ה~יל ולא שכח ו. ~~~~

ר''~
 דוקא כתב י"ז ס~' ח'ס בתשו' מיהו ~' או'

 מקידו~ הבדל~ ושאני תשלומין ליה לית ה~יד אבלשכח
 ~ יעו~ש

~~~
 לה~דיל שכח ואם ו~ו' במו"ש הבדיל ולא שכח ~~.

 יו'טבמו~אי
 כ~~

 ח"ב יהודה בית ~שו"ת מהרי"ע
 בסי~ הברכ~י אבל יעו~ש. השבוע כל ~בדיל ~כול כ"ח~י'
 וכ"כ מכרעת. ראיתו דאין עליו כתב א' או~תצ"א

 אחד בשם א'. או~שם המחב"~
 מגדו~

 דב~י על לסמוך דאין הדור
מהרי"ע

 ה~"~
 או~ ~ה בםי~ ה~ס~ל וכ"כ יעו~ש. מעשה ~ ~שות

 במוצאי הבדיל לא דאםב'
 ~ו"~

 תשלומין. לו שאין י~א
 וכ~~

הר~
 כ~ג או~ ויצא פ~ א"ח בן

~ 

~~~
 ימי~~ב~ר ג~ דכל שלישי~ ~ם סוף עד ~~~~~.מבדיל
 השבת ~~~לל מיקרישבת

 ~ לבוש נחשב~ שעב~

~~~
 י~~ כל אלא מבדיל שאינו ויא ~' י~~ סוף עד ~~~~~.

 שחנחנו מה ו~פי וכו'רא~ו~
 נוהגי~

 בספק ~החמיר
 סי' לעיל ~מ"ש הרוב כ~ד ואפי' ~"ל מרן כנגד אפי~ברכות
 להבדיל יכול אינו במו"ש הבדיל ולא שכח אם א~כ ~~ או'ח"י
 ואם יותר ולא ראשון יום כל דוקאכ~א

 עב~
 ומלכות. שם בלתי המבדיל ברכת אח"כ יאמרהבדיל~ ולא ראשון יום כל

 וכ"~
 אם

 יכול אינו טעם אם אבל שהבדיל עד מידי טעם לאעדיין
 ואם בש~ע אח~~כ וכמ''ש מו"ש בליל דיקא כ"אלהבדיל

הבדיל ל~
 בל~

 ומלכות. שם בלתי המבדיל ברכת אח"כ יאמר מ~~ש
 כ"ג או' ויצא פ' א"ח בן הרבוכ.פ

~ 
~~~

 הבדלה דמצות דכיון וכו' ראשון יום כל אלא ~~.
 עד ~מן לו יש א'ליל בתח~

 סו~
 הולך דהי~ם היום כל

 הלילה.אחר
 ~ו"~

 ט.ב כשחל שני בליל דמבדי~ין והא ט' או'
 סי' מ~א וכמ~ש אפ~~ דלא מ~ום התם שאני בשבת בא'להיות

 ~ יעו"ש ס~''בתחנ"ו

~~~
 דוקא אלא מברך אינו ובשמים נר על אבל ~~~

 בליל דוקא כ.א שייכי לא דהני משוםבמו~ש~
 בריאת~ דתחלת משום הנר ברכתמו~ש

 וברכת ~~ו"ש. בליל ~יה
 ~ ש יעוורח''ץ ~צ"~ סי' ל~יל וכמ~ש מו.ש בליל הכואבת נפש ~שיבבשמים

~~~
 ד~~ל דהא ~~.

~~ 
 ~דיל אם ודוחא וכו' מבדיל

 אם ~בלבתפלה
 ל~

ולהתפלל לח~~ צריך בת~לה הבדיל
 ~ה~ד~

 ~~לה
 ואח~~

 ~ל יבדיל
 כ~ הכו~

 רצ"ד ר~~י
 ~דב~ינ~ועיין

 ~~"ד לשם
שם ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

 ~ סי'~ת~ה
 קכ~ט~
~ ~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

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

~~~~~ 
 כ'צד ~רק ומרדכי ~תו~' ג' ~עין ברכה אחריו לברך צ~יך תחלה הבדיל ואםהגה

 ~~~ו~~ ~ ~ מברכין~

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

~~~~ 
~.~~ ~~~ ~'~ 

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

~~~
~~~ 

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

 ~~ ו~~~~~ ~~~~
 ~~ ו~~~~ ~~~ ~~~~

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

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

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

~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~ו~

~~~ ~  

 וכו' ימים ג~ שמתענה ~מי ב~~ה.
 ג' שמ~נ~ ~

 ~א~ור וליליהןימים
 להפסי~

 להתענות דאסור מבע''י
 לויית כ~רב ודלא השמשות בין יפ~יק א~א שעה אפי'בשבת

 יו"ד. או' תו~~שחן.
 מחב~~

 ~ א' או~

~~~~~ 
 קנ"ד סי' ת~ה כ~כ מא~ים. הבדלה ישמע בה~ה~
 אצלו יש שאם הדרכים שבכל דהמובחר ב"יומביאו

 ויוצא אמן ויענה בברכה עמו לצאת יכוין שמבדיל מיב~ו"ש
 טועם שאינו אפי'שפיר

 עכ~ל~~~

~~~
 ט' ~י' ע~'ב סי' עיין מאחרים. הבדלה ישמע ~~.

 לאחרים ליתן דמו~ר יו~ד םעי' תקנ"אוסי'
 הוא שיקדש ~חרת תקנה עוד דיש ור"ל םק~ח. מ~אלשתות.
 מחה"ש. לאחרים. לשתות ויתןבעצמו

 ואפש~
 או לתינוקות דוקא

 ~ י~א או~ א'ר ~ברך. יוד~ים שא~ינםלאחרים
~~~~ 

 וליכא וכו' מבע~י בשבת להבדיל יכול בהגה~
 חול שוייה דאבדילכיון למימ~

 ואיתס~
 דכיון למישתי ליה

דמנפשיה
 קב~

 שייך לא תעניות הנך עליה
 למימ~

 חל דע~כ
 חובת משום ואי ט''ב גבי כדאמרינןעליו

 ה~~
 בנ~~ים ~"ל הא

 ובלשון אדם בני לשון אח~הלך
 בנ~

 מיקרי לילה לאו אדם
 דמתפלל ומשמע ב~י. והביאו ~נ''ד סי' ת~ה הבדלה.גבי

 מ"א אח~כ. לאכול מותר כן ואעפ~י שיבדיל קודםמע~יב
 ערבית להתפלל דאין ג' ~עי' רצ"ג בסי~ כתב ומיהוסק"ט.
 לשמוע נכון ~יותר וע~כ יעו~ש אנוס שהוא מי כ"אמבע"י
 שם ומ"ש יעו'ש. ל"א או~ לעיל וכמ~ש במו"ש מאחריםה~לה
 כבר וכו~ לילות וב~ ימים ב' שמתענה במי ה~ל~ה בשםהמ'א
 ואין ברכות בספק להחמיר נוהגין ~אנחנו כ''ו או' לעילכתבנו
 דוקא כ~א ומלכות בשםלהבדיל

~ 
 ~~ יעו"ש ראשון י~ סוף

~~~~~ 
 הכוו~ה אין עליו~ התענית אח~כ ולקבל בהגה.
 כבר דהא ממש התעניתשיקבל

 קיב~
 היום עליו

~במנח~
 שלפניו יום של במנחה קבלה שצריך תענית כל ~רך

 או~ א"ר הת~ני~. שי~יל בדעתו אח'כ שיקבל ר"לאלא
 ~ י'~

~~~
 ט ויו משבת חוץ והתנה מיין ש~ר ~~~

~ 
 הבדלה. ביין אסור

 ח'י. ס~ק ר~ך סי~ ביו'ד ש'כ והביאו בתשו'מהרי''ל
 או' תו'ש יויד. סעי' תקנ"א סי~וכ~מ

 יו~ד~
 ל~רים יתן ולפ''ז

 ~ בשבת דמבדיל אפשר אחר עמו אין ואם מאחרים ישמע אולשתות

 ואפשר ~' סעי~ רצ"ג סי' כמ"ש ו~ותה וא~~ך המנחה מפלגמבע"י
 מבע~י יב~יל ו~א מדינה חמר ~וא אם שכר על להבדילדיכול
 ג' מתענה או אנוס לא א~ מבע"י להבדיל ה~רו בקושיכי

 ~ י~~~ או~ א~א עמו~ אחרים ואיןימים
~~~~~

 כמבואר חדש משום ~ ~שכר משתיית שנזה~ים
 כש~ין צ''ע יו~ד ~עי' ~פ"ט ~י' ובא~ח רצ~דסי' ביו"~

 א~ור דלדעתיה שהנ"ב ויברך ~ליו יבדיל איך שכר כ~א ייןלו
 לשתות ~חרים ~יתן ~ליו י~~ך ~~~הוא

 והו~

 אסור ~
~דע~ו

 ע"~
 שנדר ומי מאחרים~ הבדלה ישמע

 מיי~

 עמו אחר ואין מחדש ונ~הר ~~ה שכר לו וישבחול
 ב~בת וישתה היין על ב~בת מבע~י הכוס על יב~יל~~~שר

וב~~~~~~
 מהבדלה לגמרי שיתבטל ממה אדם בני לשון אחר הלך

על
 הכו~

 שם א"א וצ~ע.
~ 

~~~
 נראה וכו' שו~~ו על ה~ן על המבדיל ~. ~~~'

 הבדלה הוי דשם אחר בחדר ~אלא למעט באדלא פש~
 חדר באותו אבל הנטילה קודם שהבדיל כל אחרינאמידי

 דחשיב פשיטא חדר באותו מבדילין ואח"כ במו"ש להתפללשרגילין
 ~ה. אחר שיאכלו בסעודה אח~כ לשתות בדעתם~ דהא שלחנועל

 ~ י"א או~ תו"ש סק''ח.ט~ז
~~~

 ~תוך ~יין פוטר ~~.
 ה~זו~

 אם דוקא וכו~~והיינו
 או הסעודה בתוך לשתות ברכה בשעתבדעתו ה~

 ד~תיה אמרינן דמסתמא הסעודה בתוך לשתות רגיל הואאם
 ר~יל אי~ו וגם ~~כה בש~ת ~תכ~ין לא אם אבלעילויה

 לח~ור צריד ~מזון בתוך לשתות אח"כ רוצה אם המזוןבתוך לשתו~

 מש~ולב~
 י~א או' ~מ~ד ~י' לעיל וכמ~ש נמלך דהו~ל

 ~ יעו~~
~~~

.~~ 
 ~וט~

 ~"ה ו~~ המזון שבתוך היין
 דפוט~

 גם
שלאח~ יי~

 המזו~

 או' קמ~ד סי' לעיל כמ'ש
 י'ג או' לשם ~דברינו עוד ועייןיעו'ש~ ~~~~

~~~
 ו~~ עליו~ לברך שא'צ ~~~

 כוס על ~חרונה ברכה
 א'צהבדלה ש~

 לב~
 בסעי' וכמ"ש

 ~ שאח''~

~~
 יד'ו נטל שלא דכיון מ~ום וכו' ~טר דלא וי"א ~~~

 פוטר אינו~ וע~כ הסעודה ~ם ענין לו איןתחלה
 ג' או~ עו'ש הס~ודה. שבתוךיין

~ 

~~~
 א"כ אלא ~~.

 נ~
 עצמו קבע אם וה"ה ~ וכו' י~~ו

 ק~ד סי' מ~א כ~כ ידיו. שנ~ל קודם אפי'ל~עודה
 ~' או' שם הא'ר ~ אבל י~ב. או~ ~סי' ~~ה ~ו"ש והביאוס~'ו
 ידיו ~טל לא אם ~~הני לא קבע~ א~שר וכתב ~ליוחלק

 ~ יעו'~

~~~

 שהבדיל. קודם ~~.
 ~ל~

 להמוציא נטילה בין הפסק הוי
 לאכול. שדעתוכיון

 מ~~
 ך' ~ו לשם בדברי~ו ו~יין י~ג. או' הס~ב~ה תו~ הגמ~ר~ ~שם שם

~ 

~~~~~ 
 ~ו הגה ו~' לברך צריך תחלה הבדיל ואם בה~ה.
 הבדיל דאם ור'ל ה~~ע שהביא הי~א דעת סיוםהוא

 קודם הבדלה כוס על אח~ונה ברכה לברך צריך נטילהקודם
 ~~כה לענין מיהו הסעודה ב~וך לשתות שדעתו ואעפ'יאכילה
 הט~~~ב~

 הסעודה שלפני קידוש ויין סב"ל לפסוק יש ו~~י םק~ו
 קוד~ בא~ראי שתהואפי~

 ובתוך אחרונה ~~ברכה פטור הםעודה
 עכ~ל. ראשונה~ דיעה שהיא הרא~ש כדעת לברך פטורהסעודה
 אחרונה~ ברכה לברך דא"צ המאור דלדעת סק~י המ~אוכ'כ

ועיי~
 ובדברינו ד' סעי' קמ'ד בסי'~ש'ע בזה שסיים ~~ה

 בס"דלשם
~ 

~~~
 א"צ ~~ ~~~'

 לב~
 ~שום וכו' אחרונה ברכה

 על שמברךאחרונה דברכ~
 כו~

 של גם פוטר בהמ~ז

~'י~~~~~~~
~~~~~ ~ ~~~~~ 

 ~~ו~~~~~~'~



~~~~~~ו~~~
~~~ 

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

 ~~~~~ ו~~~~~
~~י~ו ו~~~ ~~~~~~~~~~

 ~~~~~~י~

~~~~~~~~'~~ 

~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
''~ 

~~~ 
~~~~

~~~
~~ 

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

~~~~~~ 
~~~~ 

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

~~~~~
~ ~~'~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~י~~~~~י~
~~~~~~~~~ ~~~~ 

~'~~~~ 
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  
~ ~ ~ ~  ~י~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~ 

 ובין ~~קודש
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ה~ול~

.~~~~~ 
 ~ג~

 וכ~
 נשים

 מבדילין~אינן
 בת~ל~

 המבדיל שיאמרו ללמדן יש
 בי~

 ~כל מלאכה שיעשו קודם לחול קודש
 בו~

 זה דכל וי"א
 א~צ לרשות מ~סות הוצאה או בעלמא הנר הדלקת אבל ואורג כותב כ~ון גמורהבמלאכה

 חי"ט ני~ב ~ר"י לז~
ומז~ ~

 העיקר אבל ברכו ~ק~ל שאמרו ~מיד נרות שמדליקים להקל המנהג נח~שט
 כסבר~

 לדלות וי"א ~אשונה

 ד~ או' ~ו~שהבדלה.
~ 

~~~
 סבר לא דאילו ~י~ ו~ו' יותר יין לו שיביאו וסבור ~~.

הי~
 ומב~יל מברך שיהיה ברהמ~ז עד ל~ניחו צריך

 כוס. צריך ב~מ~ז למ"דיחד
 פריש~

 בהמ~ז ל~~ד א~ל י~א. או'
 ג' סעי~ רצ~ו סי' לעיל כמ~ש שיבדיל עד יאכל לא כוסא~צ

 לשם בדברי~וועיין
 בס''ד~

~ו~
 לברך שצריך ~~.

 בר~~
 ואפי' ה~ור כחב וכו' אחרונה

 שכת~~' ז''ל אאלס'
 שא"צ קידוש ~בי למע~~

לברך
 אחרונ~ ברכ~

 ש~ני ~בדלה
 שאינ~

 צורך
 סעוד~

 עכ"ל.

~~~~ ~  
 פ' ברא~'ש משמע וכו~ לברך שצריך

 ע"~
 דאם

 בתוך ~ן לו~יה
 המז~

 כום בלא שבירך א~~~~י
מ.מ

 א~
 של כוס על אחרונה ברכה לברך

 הבדל~
 דב~מ~ז

 או~ א"ר ~'א. ס~ק מ~א היא. אחת שת~ה דכולה~וטרתו
 או'תו"ש ~~"~

 ט~~
 ~ י~א או' א~א

 לאחר הבדיל אפ~ בהמ~ז כוס לו שאין דהיכאהלבוש~~~~~~~י
 יד~שנטל

 מבר~
 אחרונה ברכה

 וא~
 פוטרתו ב~מ~ז

 באמצע אםהב~יל ומ~"ש ~~עיע~ש~
 סעוד~

 גם אפשר ממש
 פוטרתו דבהמ~ז מודה~לבוש

 מברכ~
 שם. א~א ~~ע. אחר~ה

וכ"ז
 שכתב~

 אבל בש"ע שכתב שאומר מי יש לסברת א ה

לענ~
 כוס בלא בהמ"ז שבירך אעפ~י ד~א

 א~
 עוד לברך

ב~כה
 אחר~~

 ~וטרת בהמ~ז דבדיעבד ~בדלה של כוש על
 ל~יל וכ~כ י~ז סעי' ר~ח סי~ כמ"ש יין של ג' מעיןברכת

 יעו~~ש ל~~~ או' קמ~ד לסי'בדב~ינו
~ 

~~~
 אי~ו אם אבל וכו' תיכף לסעוד רוצה אם ~. ~~~~'

 מיד לסעודרוצה
 ~כיו~

 דאין
 מבדילי~

 ה~ת על
 קדימה דין בי~ שייךלא

 ~בדל~ לעני~
 ב.י. לכסותו. ~א''צ

 ~ י~ד או' ר.ז ~~~ז. או' תו'ש ה~ או' עו.ש~בוש.
 קודם לאכול דאסור ואע~ג וכו' ל~קדימו וצריך ~~~~~~

הבדל~
 ~וי וא"כ ל~קדימו בעלמא נותן ~דין מ~'מ

 מ~א לכסותו. יש לכן אחר ~בר לו שיקדים ל~ת~י~וי

 וא~י' שיבדיל. קודם מלאכה ~ום לעשות אסור יו~. ~~~~~
 שואל. פ' בשה~ג ~ב~ד ריא~~ז מד~ס האסוריםחפצים

 י~ז או' א~ר בהגה~~ט.כנ~.ג
~ 

~~~~~~ 
 אסור כך שיבדיל קו~ם ח~ציו ~עשות שאסור
 סי' בתשו' ~רשב~~א שיבדיל. קודם ח~ציול~בוע
 ה' או' לעיל ועיין שם. כנה.גתשל~~~~

~ 
~~~

 שום במ~'ש נתכוון וכו' מלאכה שום ל~שות אסור ~~~
 בין ד~חלק ההג~ה ש~עתיק ז"ל רי~~ו דעתלשלול

 ~ו דםב~ה וכיוצא הנר ל~דל~ת ואורג~ו~ב
 ז"ל מרן דחא~

 חו~בין ~פי' סליתי ד~לית מהךבב"י
 עצים~

 ס~"ט הט''ז ודברי
דמביא

 ראי~
 אחר ~ילתי דםלית מ~ך רי~ו ~ברי לקיים

 כדעת ו~עיקר ל~'~דליתא ~מחיל~
 מר~

 לא ה~ג~ה וגם ז~ל ~~י
 ~ם ל~ת כדי אלא רי~ו~עת כת~

 למנ~~
 ומודה להקל שנהגו

 חילוק דאין דינא לעניןהוא
 במלאכו~

 דהעיקר ~סיים וכמו
 ב' או' מט''י ודוק. ~עו~ש י~ז ~~ק ~~~א ~עלה וכן א'כ~ברא

 או. לקמןועיין
 ~ ס"~

~ן~
 שום לעשות אסור ~~.

 מלאכ~
 וכו'

 בשו~.~ ועיי~
 יכין

 שמלמד י"א סי. ח~בובועז
 זכו~

 ע"מ
בב~כ"~ ש~~ד~יקי~

 קודם
 ~ורא לברך הבדלה לצורך שהוא ל~י הבדל~

 יו~ד. או' א''ח ג' או' מחב~ר והביאו יעו''ש. האשמאורי
 בשם ז~ או' רצ~ג סי~ לעילמ~ש ו~יי~

 הקדמ~
 ע~ב י~ד דף ~זוה''ק

 שרגא דאוקיד ~~אן וכו' לגרמייהו בישא גרמין אינוןדתלתא
 וכו' דסדרא לקדושא ישראל מטו לא עד דשבתאבמפקא

 .יעו"ש

~ן~
 ה~דיל ואם ~~.

 בתפ~
 לעשות אין ומ''מ וכו' מותר

 שחומרים א~ר עד מ~אכהשום
 הקה~

 א~ר תו' פסקי ל~מתין~ ~ריך וכו' ~מבדיל ברוךכשאומר~ וכן ברכו
 ח"יאו'

~ 
~ן~

 ובלבוש וכו~ הקודש בין הבדיל אומר ~~.
 כת~

 אומר
 או' ~ר~ז וכ"כ לחול. קודש בין המבדילברוך

 ~ ט~~
~ן~

 בתיבות ר~ל וכו~ לחול ~~ודש בין ~מבדיל אומר ~~~
 הבדלה שאר ~דר סיים דלא אע~ג יספיק לבדאלו

 ולא שם הזכרת בלא סגיוגם
 מלכו~

 דהרי"פ דאע"ג
 ב~י מרן כתב ומלכות שם הזכרת ~צ~יך ס"ל ז~לובה~ג ו~רא''~

 שם הזכרת בלא ~מבדיל שאומר ~''ל רש"י דברי עלדסומכין
 וגם הוא דרבנן ד~דיכיון

 ש~ הזכר~ ספ~
 ~ו"ש לבטלה שמים

 כום בלא ומלכות בשם בא~י ואמר שכח ואם ג' ~ו~ מט~יודוק.
 ~ י.ג או' א"א לו. כשיש הכוס על ולהבדיל לחזור צריךאפ"ה

~ן~
 ~יב~ל עד לאכול ~סור ו~~מ וכו' ~מבדיל או~ר ~~.
 או~ תו.ש ח~י או~ י"~.~א~ר ס''ק מ~א ~כוס.על

 וה"~ ~'. או' תס~ל ט~~. או~ ~~זי"ז.
 שאמר אע~~י ליו~ט במו"ש

 בתפלהותודיענו
 אסו~

 ~ ~כוס על ויבדיל שיקדש עד לאכול

~ן~
 אומר במו.ש ~חל וביו''ט וכו' ~מ~דיל אומר ~~.

 מ'~א פסח. ה~ מ~רי~ו לקודש. קודש ביןהמבדיל
 דיש~ ~חו~ פםקי ב~ם כתב י~~ט או' ~א.ר מי~ושם~

 לחו~
 ולומר

 ~ושת ~ין וכו' לחול קו~ש בין המ~ילברוך
~~ 

 לקדו~ת
 לקו~ש קודש בין המבדיללומר בז~ סגי ולא ~קודש קודש בין המב~יל ~רוך וכו' ~דלתיו~ט

 אכ~ לחו~
 כתב

 דבת~ב~~
 ~י~

 ~עו"ש. כמהרי~ו כתב~''ה
 וכ"~

 לומר שכתב ז~ל מרן מדברי
 לחולבמו.ש

 ר~
 משמע לחול ה~ודש בין ~מבדיל

 דה"~
 במו~ש

ליו"ט

~י~



~ ~ ~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~~ו~
~~~~~~ 

~~ ~~~~ 
 מי~ב~ללדלות

 מו~~
 כל ~ובב ~רים ~ל בארה כי

 מכל יתרפא ממנו וי~תה בו שפוגע ומי הבא~ו~ כ~ מו~~
 ~כלתתלואיו

 בו~
 מי ~~~ג ~ימן וע"ל ~ה למ~הג ראיתי ולא

 ש~ו~י~
 לאחר לומר מותר אס הקדש על מחול

 מלאכה לו לעשותשהב~ל
~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ' ~ ~ ~  ~ו 

~~~~ 
~~~ ~ 

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

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

~~~ ~~~~~ 

 המבדיל לומר דיליו~ט
 בי~

 י''ז~ או~ התו"ש וכ'פ לקודש. קודש

ר''~
 או' תס~ל י'~. או'

~~~
 שאף וי~א וכו' המבדיל אומר ~~.

 שהב~
 ~"ל בתפלה

~~~~~~~~ 

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

~
 שם חס~~ל הבדלה~

~ 

~~
 ודלא שרי. גמורה מלאכה ואפי~ מלאכ~. ועו~ה ~~.

 ה' או' ער"ה ~' או'כהא~ר

~~~~ ~  

 הג~.
 וכ~

 מבדילות שאינם נשים
 רצ~ו סי~ דבסוף ואע~גוכו' ללמד~ י~ בתפל~

 פ~~
 ר~~א

 דנשי~
 לא

יבדילו
 בעצמ~

 ומלכות ~~ ~לא אבל ומלכות בשם היינו
 לן לי~

 וכל ת"י. א~ תו~שבה.
~~ 
~ 

 כדי הוא
 לה~~ ל~תי~

 לעשות
 ה~דלה סדר לשמוע אח~כ מח~יבות מ~מ אבל עראי~לאכת
 כת~נ~ ~מהאנשי

 וכמ. ת~~ל שטבעו במטבע
~ 

 ~ יעו~ש רצ~ו ס~~י
~~~~~~~~ 

 שא~ם נשים וכן ~גה~
 מבד~י~

 ב~פלה
 וכ~

 ואע~ג
 לא ר~ן מ"מ ~~ו ס~ כמ~ש בתפלהדת~בות

 אלא ~~ות ערב~ת דתפ~ת כ~ן לומר ואפשר ~ במו~שלהתפלל ~ה~
 על~הו~~בלו

 כחוב~
 ~~א במו~~~ ~ל~~ו קב~הו לא הנשים

 אחר שאומרות תחנה ~בא~ה~צאות ~ ד~נשי ק~ ~~ המ~א מ"ש ~לפי כ~א. א~ א"~ ~~~~~"ק
 בבו~~ נ~~לת~

 להם די ו~ה
 א~בפעם

 א~
 ל~ה. צורך

 תו"ש~

 ~"~ ~ א~
 נו~גות ומ~מ

 להתפלל ~~דעיםהנשים ~~כש~
 שמתפלל~~

 והיה ~ערבית מנחה שחרית
 בחול כמע~הו בשבתמעשהו

~ 

~~~~~ 
 דכל וי"א הגה.

 ז~
 וכו~ גמורה במל~כה

הדל~ת אב~
 נ~

 בב"י הובאו רי~ו דברי הם וכו' בעלמא
 ואולי עליוותלק

 כוונ~
 טירתא בו שאין שכל רי~ו

 מות~
 בלא

 וכההיאהבד~ה
 דא~ורינ~

 בנדרים
~ 

 לדבריו אין ומ~מ ל~ת
 הלבוש וכ~~כ פר~ת~ ליקוטיטעם.

 ע~
 ז.ל מור''ם שכתב המנהג

 שיסמוכו מה על להם ואין הוא שיטות של דמנהג להקלשנהגו
 לתלק לנו ~~ניןכי

 בי~
 הנר הדל~ת דהא להקל מלאכות אבות

 ואין ואורג כותב ~ו מלאכות אבות הם לרשות ~רשותוהוצאה

תילו~
 ~ ב'~ן או' לעיל ועיין עכ''ל~ מ~"ת ביניהם

~~~~~~ 
 שיל~~דו ברבים לדרוש דיש י''ז ש~ק המ~א

 אותן ומכ"ש המבדיל~ לומרבנותי~ם
 יע~~ נפש ובעל גמורות מל~כות דהוי מים ומתממים ואשעצים שמבערי~

~~~~

~  ~~ ~  ~~~~~ ~~~~~~ ~  
 הכנ~ת חזן אבל וכתב כ"ב או~ א"רוהביאו

 א~ מות~
 שהבד~ל

בתפל~
 א~ר או

 בר~
 משום הראב~ן ~~~~ש וט~מא וכו~ ה~ב~יל

 ולהביא לכ"ע מותר ה~ר ו~~טול ב~ו~ך ~יושבין צבורכבוד

~~~~~~~~.~ ~~~ 

~ 

~~ 
~~ 

.~ ~~~ 
 של השמש גם אפשר אם ומ~מ עכ~ל. המבדיל בא"יאמר ~~~

 דהזוהר משום דשדרא וקדושה תפלה אחר עד ידליק לאבהכ"נ
 ~ יעו~ש ג~ן או~ ל~יל וכמ"ש בזה מאדהתמיר

~~~~~ 
 כ~ ~י~ ג~ כלל גו.רבתשו' ~

 לשתות ד~ותר
 דלאו ~ הבדלה ~~םטיטו~ן

 מלאכ~
 י~ו"ש. הוא

 בס'וכ~כ
 עיו~

 לשלש ש"ע בתפלת ~פלה
 ד~ות~ רגלי~

 ~~שן
טיטו~~ן

 קוד~
 ש~מר היינו בת~לה הבדיל אם בא~פן רק הבדלה

 ~רך ת~'ג ה~כ"ל וכ"כ יעו"ש. מ~"ס ראיה והביאותודיע~ו
 איסור ליכא הטיטו"ן דבשתי~הבדלה

 מש~
 ~הנה

 מ~
 האור

 מאורי ב~כת קודםושרי
 א~נם י~~~ש. הא~~

 עיי~
 בס'

~ 
 התיים

להרת~
 ז. או' ל~א שי' ז"ל

 ~י~ ש~~
 ~מקילין ביד למתות

 ~לא לעצמו יתוש נ~ש ובעל שיסמוכו ע.מ להם שישמאתר
 ~ יעו~ש הכוס על ג~כ שיבד.ל עד טיטו''ןלשתות

~ו~
~~~~~~ 

 בפ~
 מקו~

 שנה~ו
 העוש~

 שבת במוצאי מלאכה
 סי' רואה אינוויו~ט

 ברכ~
 קודם ודוקא

 למעבד דלא דנהיגי ~~~שי ה~י בירושלמי כדאיתא ~א~רהבדלה
 עד ~~נהגא. לא ש~א באפו~י מנהגא י~תא ברישעבידתא
 סדר שישלימו ~ד ~פי~ סדרא~דתתפני

 ~תפלה~
 טור. מנהגא~

 מ~אועיין
 ס~~

 ~ בשם מ"ש ט~ו
 ~רד~

 חיים נתיב עליו ומ~ש

בש~
 הירוש'

 וה~
 שכתב הטור ~ דב~י

 באפו~י הירושלמי ~ש~
 ו~וק מנהגא לאש~א

~ 

~~~~~~~~~~ 
 ה~

 שבת של ~ טלית לו
 והי~

 בכל קו~לו
 ש' סי' מ~א מיד במ~ה להתעסח כדימו~ש

 ינע~נו למתר ~כשילבשנו א~ הלילה עלי~ ועבר ~יפ~ו ולא שכת ואם כ~~. או~א"~
 תת~

 כ"ו או' י~ד סי' לעיל ~~ש
 ~י~~ש

~~
'~~~ .~ 

 לעול~
 שלחנו אדם יסדר

 ב~ו~~
 שמלווין משל וכו'

 בכניסתו' אותו שמלווין ~ם ביציאתו המלךאת
 נהנה ואינו שמו ונסכוי באדם יש אבר מפ~שובסדורים

 באכי~
 אלא

 ונ~ל שה"ל~ בשם ב"יבמו"ש.
 ~עמ~

 שאות~ ידוע~ כ~ דמילתא
 עצם

 האדם נתהווה וממנו ושרשו ועיקרו עצומו ו~וא שמוהלוז
 וא~ו נימוח אינו ההוא העצם ~אדם ימות וכאשר ה~יפ~'~עצם
 נטתן אינו ברחיים נשרף אינו~ באש אותו י~ניסו ו~ילונ~חת

בפטי~
 יתיה וממנו נצתי קיום בו שיש העצם וה~א מתפוצץ אינו

 אדם ~~יתת ~תר ~עונג ~ונש המ~בל ~הוא התתייה לעתהאדם
 סי' מט"מ השמים' מעצם ועיקרו ש~שו הזהועצם

 נהנה דאינו ומ~ש ב.~ או. א''ר ו~ביאו בז~' עודמ''ש ועי~ תקי"~
 ה~עת מעץ נהנה לא א.כ במו''ש~~לא ~באכיל~

 ול~
 א~~ר נפסד~ אינו

 פ~ הנעלם ומדרש ע~א רכ~ב דף ~נתס ~. בזוה"ק ועיוו ג.או~
 בתואל דש~ה גרמא לההוא דקראן שכתב ע~א חל~ז דףתולדות
 יעו"~' וכו' גרמי כשאר נשא דבני דמזונא טעמא סביל ולית וכו'רמאה
 דאינו י"ל ' וכ דמ~ונא ~עמא ~ביל ולית~ומ~~ש

 ~ה~~
 המזון מן

 במו"ש דו~א אלא עצמות שאר כמו עתבכל
 וכמ~~

 ודוק ~שה~ל
~ 

~~~~~~~ 
 וז~ל ע"ג ס' דף הכוו' בשער

 ד~
 תו~~ ~~יני ב' כי

 בוום נתוסף ~בתקדושת
 שב~

 כ~ונת ע"י היא הא~
 ע''י היאוהב' הת~ל~

 כוונ~
 לי~~י שבת ~דושת תוס~ המשכת וכנגד הםעודות

 לכוין היא וכוונתה במו"ש ד' סעודה עושים אנו הסעודות מבתי'~חול
 וכ~גד התול~ ~מי ם~ודות לכל ~בת סעודות קדושת אורלהמ~יך

~~~~
 המשכת



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~~ ~~~ו~ 
 ם~'

~ 
~~~~

ה~~~
 מזמור אומר~ם אנו התפלות מבחי~ שבת קדושת תוס'

 בכל העל~ון נועם אותו ממשיכין אנחנו ועי~ז נועם ויהי של~ה

ת~לו~
 שהסעודות נודע כי שם ז"ל מהרח"ו וכתב עכ~ל' השבוע

 פנימיות הוא והתפלות ~עולמות ח~צונ~ת הואוה~~זון
 העולמו~

 מחיצונית הארה ל~משיך יכוין ד' סעודה ~"י כי ור'ל~כ~ד'
 ל~משיך יכו~ן וכו~ נועםויהי אמיר~ וע"י החול לסעודות שבת סע~דות ע~י שנתקנוהעולמות

 האר~
 שנת~נו העולמות מפנימיות

 החול לתפלות שבת תפלותע~י
~ 

~~~~~

 הששי ביום וה~ה פסוק על בשלח פ' ראובני ילקוט בס'
 ותפלתו שבת ~~ל דבס~ודת ל ז האר~י ~~שם שכתב~כו'
 כנגד כי ה"ו יום ודמנחה ג~ד יום ודשחרית וב~ א~ ~ום~~תב~כין
 ב' י"ת ונגד אמצע~ם ב' ו~צ ונגד רא~ונים ~מים ב'ש"ק

 ~' דף הכוו~ לשער בהקדמה ח~ג ששון שמן ו~ביאו י~ו~שאחרונים
 בסעודה חייבות הנשים דגם משמע הנז' ומכל יעו'ש' ד' או'ע~ג
 וכ~מ החול לס~ודות הארה ל~~~ש~ך כדי ו~וה ~~ו'ש שלד'

 כדי וגם המלך ~ת ללו~ת כדי הקודם באו' שכתבנו~~~ע~~ים
 דלפי הא"א וכ~כ יעו"ש' ב~~ו''ש אלא נהנה ~ינו האברל~נות
 לפי וכ'מ יעו~ש' זו סעודמ לקיים הנשים גם ראו~ הנז'ט~ם

 ~ י~ו"ש ו' ואו' ה~ או' לקמן שנכתובה~עם
~~~~~ 

 לעול~
 בפר~סת שלחנו ~סדר פי' וכו' שלחנו אדם יסדר

 לעריכת אצלו הנוהגים עינ~נ~ם ושאר השלחן עלמפה
 מצד הן בכזית כ~א רגיל שאינו ~~~ אפי' אמר ו~'זהשלחן
 הכנה לו יעשה כזית באותו ~~"מ שב~עתו מחמת הןעניותו

 א' ס~ק ט''ז שבת~ כבוד ~~שום המפהו~פרוס

 ~~~ד~
 את ידחוק מ"מ ושתיה באכילה ~צה ונ~ו שבע שהוא
 מאכלים לאכול יצט~ך שלא ינצל ובזהעצמו

 דף פ~י יושר ארחות לרפוא~~ המר~םמ~ ומשקי~
 קנ~~

 א~ או~ יפ"ל ע~א
~~~~

 אל~מלך הרב בשם ששמע ס~א או' ~צחק דברי בם'
 שיאכלו הוא בלידתן ~ת~שו שלא לנשים שסגולהז~ל

 ועי~ז מלכה מלוה ס~ודת מצות לשס דבר א~זה קודש מ"שבכל
 בע"ה בנקלילדו

 ב' או' א"ח והביאו עכ~ל' ית~ ~
~ 

~~~~~ 
 ~בדל~

 ~א בידים ינקוט ולא ככרות ב~ יסדר מו~~ש
 ובזכותה מלכא דדוד סעודתא היא דא ויאמראחת

 קודם לומר ויש פי''ז ח~י שער פע'ח הקבר. ~~ח~בוטנ'צול
 סעודתא ה~א דא ואח~כ וכו' רועי ה' לדוד מזמו~~~~ודה
 סעודה מצות לק~ים בא הרני וכו' ~וד לשם וא~~כ מלכא~~דוד
 מסעודות הארה להמשיך כדי קודש מו~ש ~לד'

 שב~
 לסעודות

 וכו~ נועם ו'הי עליון' במקום זו ~~צוה ~ורש את ולתקן~חול
 ~יהו פתיחת לומר מנהגינו בהמ~ז ~ודם ~אכ~לה אחרוא~~כ
 שהשע~ ~~~נ~ ז'לה~~'א

 באותו ~ושב ש~וא לפ~ לכך צר~כה

~~
 ב~~ע

 החיי~ ע~ תח~
 זכ~ת וכותב

 ישר~
 סי' לע~ל כמ"ש

רצ~~
 וי~ל י~ט או

 שמוע~
 מפ~ו.

 ~~~~ו~
 א~נה יתירה פכ~דדנפש ח''י ~ער שם ~ע~ח בס'

 ראו~ אין ולכן מו'ש סעודת אחר עד ל~מרי~ולכת

ל~~ע~~
 סעודה אחר עד בתורה או נפש אוכל שאינו במלאכה

 זה ומטעם א' או' שע"ת ב~ או' ~~חב~ר ו~ביאו עכ~ל.~~~ו'ש

 שא~~נו~~'~
 עד שבת בגד~ ל~חל~ף

 אח~
 ללוות כדי וגם ד~ סעודה

 או לקמן ועיין פאר, בבגדי ה~ךאת
 ~"ד~

~~
 א~ש~ שא~ ~~~~

 ~אכל לפחות פת לאכול לו
 פ~

 הבאה
 שע"ת א' או' ~~חב~ר השבת. ללוות ו~כווןבכ~נ~ן

 כתכ והטעם בפ~רות. ג~כ לקי~מה ד~כול כתב ו~מ~א ~'או~

~ל~~~
 דיכול ה~ סע~' רצ~א בסי' ג~ מסעודה ע~יף דלא

 יעו"ש~ דגן ~יניבה' לקיימ~

~~~~~~~~ 
 שבתא באפו~י תלתאעגלא לי~ ע~ד~ אב~ו ר' קי~ט דף כת~י כל בפ'

 והו~
 כול~תא אכיל

 האי כולי לאפסודי לך למה לאבוה אמר בריה אבימי גדלכי
 וכתב אכליה. אריה אתא שבקוה שבתא ממעל~ כולייתאנשבוך
 דעבד הוא~ לבריה לזרוזי נמי וא~הו כ"י זוטא ב~פסיהרמ~ע
 למו"ש מחודש דבר לעשות טוב ליה דאפ~ר ד~~אן נלמוד ומכאןעכ~ל
 באגדתיה. מ~רש"א וכ''כ משירי~ם ולא נפשה באנפ~ סעודהדבעי
 במו~ש ~בשר לבשל דנכון כתב והמ~א שם' שע~ת ד' או'מחב~ר
 שתאב מאכל מין לאכול יהדר כתב תו' ובפסק~ אחר. דבראו
 שהוא אעפ~י יותר~יו

 ביוק~
 מינ~ם הרבה לאכול תאב הוא ואם

 ~עשה וכן בר~וח ~א בצמצום יקח ולא יכולתו כפי אחריהםיהדר
 ~ א~ או~ א~ר שבת. סעודות ג'בכל

~~
 מו~ש של רב~עית לסעודה כבוד עושה שאינו ~~

 קיד~
 לא

 ~ מ~כ החול' בסעודות להאיר כח בהיה~ה

 ~~~~~י~
 בשבת התו'

 ד~

 על ה~וטל דעני ע~א ~י~ח
 או' ת~''ש מו~~ש. לסעודת גם לו נותניםהצד~ה
א~

 וע~י~
 ט~ז או' רמ~ב סי' לעיל

~ 

 ~~~~י~~
 עד ג' סעודה נמשך שאם א~ או' ~א~ר

 רביעית סע~דה עוד לאכול א''צחשיכה אח~
 במו'~

ע'כ'
 סעודה לעשות שצר~ך נראה ז~ל האר'~ דברי לפי מיהו
 משוםאחרת

 שז~
 להמשיך שצר~ך וגם בפ'ע בחי' וזה ~פ~ע בח~'

 יהיה וא~ך החול לסעודות ג' שהם שבת מסעודות ד' סעודה ~דיעל
 כ~~"ש הבדלה אחר ד' סעודה שתהיה צר~ך וגם ~חת בסעודהזה
 ~~ומם ~חד ~תערבו וא~ך מהי~ם היא ג~ וסעודה ד~ או~לעיל
 ~ רביע~ת סעודת מצות לשס אחרת לעשות שצריך מוכרח ~אלאולילה

 במו"~ ~~~~~~~
 ולרחו~~ ~לשתות

 ר~"~~
 פת מלו~מא.

 דאמרינן והא ע~ב' קי"ט שבת ~לוג~~א~במ"ש חמ~
 למעוטי ~א ממש חמה אינה ~פואה ופירש~י מלוגמא במו~~שחמה פ~

 ר~ח ס~ שבסוף רבא ~ייהו בחופת א~תא ש~ריקיבר
 שע~

 יו"ד
 חמה פת מנייהו וחד א~ם בני כח ממעטים דבריםעש~ה

ויותר כ~עו"~
 נרא~

 תכף היוצא ~מה בפת מי~ר~ בחופ"א דהתם
 שכב~ אח~ א~ אבל בו שנאפההתנור מ~

 מחום נתקרר
ועבר האפי~

 מ~ זמ~
 ש~וא ש'ד כ~רה או בתנור מחדש לח~מו ורוצה

מצטמק
 א' או' ~פ''ל לו' ויפ~

 ועו~
 קר~ לא~וקי חמה י~ל

 א~ל
 כ~כ חמהלא

 שמתש~
 כוחו

 ו~~~~ אדם' ש~
 ב~~ו~ש תמה שפת

 ~היה שלא ר~ואה שהוא ד~ או' ~צחק דברי בס~ כתבמלוגמא
 כ~ לעצ~ותם ומח~"ש בפסוק מרומז והוא עצבותלו

 כ~
 מחב"ש

 חמיר~ת
~ 

 לי~ וסמ~ך מלוגמא. שבת ~מוצאי
 לומר לעצבותם

שהוא
 ר~וא~

 ב' או' א'ח והב~או יעו~ש' לעצבות
~ 

~~~~~~~~~ 
 ה~~ עול~

 ה~ב"ה לה ושואל למעלה י~רה
 שמעת תורה ח~דוש ומה לפנ~ך שמו מאכלמה

 או' ול~ש ~מור ס' וש~~ך זוה~ק דר~יעא. במתיבתא להומו~ים
 כ~ו או' ל"א סי~ ל~רח"פ הח~ים כףא'

~ 

 ~~~~יד~
 סעודה אחר כ''א שבת בגד~ יסיר דלא ח~י בס'
 יעו"ש. מגדול בבהמ~ז ו~אמר שעות ד' עד וזמנהד'

 נ~ט. או' שם הח~ים כףו~ב~או
 ב~

 או' ויצא פ~ א"ח
 לא שעות ד~ דאחר אתמר בפ~רושא דהאשם החיי~ כף עליו השיג הוא זמנה הלילה דכל א' או' החס"לומ"ש כ"~

 עש~
 כלום ולא

 היינו ~עות ד' עד דמ'ש כתב שם א''ח בן הרב אמנםיעו~ש.
 לק~ימה יכול נאנס אם א~ל המובחר מןלמצוה

~~ 
 הל~לה חצות

 ממ~ש וכ~מיעו~ש.
 לקמ~

 ~ יעו~ש לילה חצות עד דזמ~ה ח"י או'

 ~~~~~ו~

 ל נחשב ד' סעודה מקיים שא~נו מי בזוה~ק
 החס~ל ~ביא וכן ג' סעודה קיים לאכאלו

או
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 ~~~ ו~י~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~~~ו~~ ~~י~~
 ו~ו ~~ו~י~~
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 הגה
 ואסו~

 ~~~ו~ ל~~וע
 י'

 ~ו~ ~

 ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~י~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~.~ ~.~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~~~.~~ ~~~~~~~
 גדולה הפסקה או תעניות פ~ד כ~עושה אפי' וא~כ א'או'
 החיים כף ד~. סעודה לבטל שלאי~הר

~~ 
 א~ח בן ~"א. או'

 ~ם וכתב ל"ה סי' ח"ג פעלים רב בספרו וכ"כ~ם.
 ע~ג ~י~ז דף אמת שפת בק~~ ליעקב אמת ה~ב שכתבהתיקון דג~

 בשנתלעשות
 המולד שיהיה בחודש העיב~~

 ~ש~
 קודם ~עות

 לאר"ח
 יבט~

 ~ יע~''ש ~ה מפני רביעית ~עודה
~~~~~~ 

 היה
 ל~י~ם יכול ואינו ~"ל חולי ~חמת אנוס האד~
 ד'ס~ודה

 עכ~~
 ופירות במ~ונות שלחנו יסדר

 יכלתו. כפי השלחן מן עמהם יטעום ג'~כ והוא ביתו בני~יאכלו
 שם א~חבן

~ 
 ~~~~ו~~

 כגון במו''ש ~~~תענה מישל'ה
 שמפסי~

 מבע~י
 יטריחא~י

 להכי~
 וילמוד ~לאחרים ~ו סעודה

 א' או' א'ר והביאו ע''כ. בסעודה ~מו~כרים ודיניםהמאמרים
 ד~ ~עו~ה לבטל דאין ט~ו או' לעיל כתבנו כבר אמנםוהשע~ת

 הפס~המשום
 יעו~~

 ~~~~~י~
 ~עדיין לילה חצות שיעבור עד במו''ש וידוי לומר
 ~צ~~ל. האר~י משם ק~לנו שכך שבת ~דושתיש

 שע~ת ה' או' מחב~ר ל~. סי~ בתשו~ ~כות מהר~םהרב
~ 

~~~~ 
 נהגו וכו' השבת את ללוות כ~י

 לומ~
 ו~מי~ות פיוטים

 כדרך השבתללוות
 את ש~לוי~'

 המ~

 בכניסתו
 בש~ ב"יוביציאתו~

 והביאו שה~ל.
 הט'~~

 ~אעפ~י וכתב ~~~א
שנוהגין

 לומ~
 הבדלה ~ודם ~מירות

 נכו~
 הבדלה אחר או~ה לומר

 לווי שייךדב~ה
 ~דהיינ~

 שיצא אחר
 המ~

 בכ~יסה כמו דהוא ו~ו
~~ 

~~
 משבת ת~יב אם דכתיב בשבת. לרוץ אין ~~ ~~~'

 רג~
 ~בת של הילוכך יהא שלא ח~~לודר~ו

 דהש~ס והגם טור~ חול~של כהילו~
 ל~ מפי~

 מעשות ~

 המ~רא. לסוף וכוונתו דק~א רי~א נ~ט~טור י~ דרכי~
 בר~ה שהוא כל מאמה פחות קצרות פ~יעות ואף יעו"ש. א'או' התו~~ וכ"~

 ~ א~ או' א'א בשבתאסור
~~

 בחול ואף בשבת~לרוץ אין ~~~
 אסו~

 ~ גסה פסיעה
 ס~"א. מ"א עיניו~ ממאור מת~ק אחתדנוטלת

 בח"א מ~רש~אוכתב
 ד~

 ותירץ לחול. שבת בין מה א'~כ קי~ג
 איסורא ליכאדבחול

 א~~
 דאיכא בשבת ו~וסף לעינים הזיקא

 מחה~~ש. אסור. בשבת דאפ~ה בסומא נ~מ י'ל גםאיסו~א.
 דפסיעה בהא דפליג מאן~ דא~כא שכתב ג~ או' בתו"ש עייןמיהו
 דאסור הוא בשבת ורק כוותייהו ~~~'ל וכו~ נוטלת~~ה

 ~ יעו~~
~~

 לדבר הוא ~~כ אלא ~~~
 מצו~

 ה~ אחרי דכתיב וכו'
 מפני לרוץ שדרך כמו ~ משמע ישאג כאריהילכו
 ב' או' תו"ש ית' ה' מצות אחר ירוץ כןהארי

~ 

~~~ ~  

 לפסוע ו~~ור ~~.
 וכו~

 ~רמב~ם לדל~. שאסור וה~ה
 ד' דיןפכ''ד

~ 

~~~ ~  
 שיהא~ פי' וכו' מאמה יותר לפםוע ואסור בהגה~
 אמה חצי ג~כ הוא הרגל וכף לרגל רגל ב~ן אמהחצי

 ~י~כמ~ש
 ור'ל ~~~ב. מ'א מהרי~ו. בשם ב~ סעי' שצ~~

~~ 
 דהא~~כת~

 הרגל ~צב מ~ום אחד מנ~ל מנעלים ב' אורך ~יינו
 בין הויומנעל

 רג~
 מ"ש וא~כ י~~ש לרגל

 ~~ כא~
 ובאגודה המ~~ל~ ~ם היינו ~מה חצי~א הרגל

 כ~~
 ~"ק ~תו' בשם

 והביאו ש~'ס סי' ~הראב"ןוכ~כ שם~ מ~א ה~אשונה' שיניח ~ודם השנית רגלו יע~ור שלאדתענית
~~ 

 ~ ד' ~א~~

~~~~ 
 בחול ואף וכו' מאמה יותר לפסוע ואסור בהגה.

 ויש לח~ד סכנה דשםאלא אםו~
 ת~~~

 בקידושא
 ~שבת~משא"כ ואבדלת~

 א~
 או~ ~וף ל~יל כתבנו כבר~ מיהו א' או'

 דאיכאב'
 מא~

 ~ו~ש חששא ליכא ~בחול ו~"ל דפליג
~ 

~~~~ 
 לפסוע וא~ור בהג~.

 יות~
 בא~א כתב ו~' מאמה

 לדבר בשבת גסה ~~י~ה לפסוע דמותרמהגה~~~
 אם ואצ~למצוה

 א~
 אם אך אחר בענין ~לו

 בזריזות יותרהמצוה י~ש~ עי"~ ג~
 ב' או א~ח יעו"ש. ~~ותר אולי ומהירו~

~ 

~~~ ~  
 בהגה~

 א~שר לא אם א~בל וכו' אפשר אם
בסעי' ~~וא~

 ג~
 ~ דשרי

~~
 ~פיצתם המתענ~ם בחו~ים ~'. ~~~'

 ~וכ~
 נע~ים פי'

 א~ר והביאו אגודה~ יחד'המשחקים
 או~'~

~~
 ~ות~. ומרוצתם ~~~

 כתב~
 דיע~ד אלא התירו ~לא הב~ח

 בשבת תענוג ~שם ו~פ'צה בריצה נהגו שכברכיון
 א~ל ש~ם ש~ת מתענוג אותם מב~לין בהן מוחין אנחנוואם

 ~םלכתחלה
 ב~

 לש~ול
 אי~

 להם~ ~תיר
 ~בל יעו~ש~

 המ''~
~ק"~

 מותר לכתחלה דאפי~ כתב
 ודל~

 שנדחק כב~ח
~ 

~~~~~~~~ 
 בשמחת וכן לרקד ~ותר תורה

 וכל~. חתןל~בוד~ ני~אי~
 ש~~

 ה'או' א"~ דביצה~ פ"ה

~~~

 וכן כלומר וכו' דבר כל לראות וכן ~~.
 ב~ח~ בו~ שמתענגין דבר לראות כדי לדלגאו לרו~ מו~

 דא~ר כתב ס~~א~ הט"ז מיהו ג' או' העו"ש פי'וכן
 ל~או~כדי לרו~

 אלא
 ~ר~

 ~מותר ור"ל לחוד הראיה לה~יר בא
 בשבתלראות

 דב~
 סק~ד המ"א פי~ וכן י~ו~ש~ בו ~תענגין

 סי' ש כמ דיו~נאות לראות שאסורדא~פ"י
 ש''~

 ט''ו סעי'
 לראות. מות~ לו ע~ג הראיהאם מ''~

 ~~ ~' או~ הא~~ אמנ~
 האחרונים~ ~דעת וכ~~נ והמאמ"ר. ~~ או' ח~מ~ וכ"כ הב~ח~כדברי

~~~~~ 
 להת~ל כוונתו ~~~ וכו' ~ייל מותר וכן הג~.

 מלבוש כתב ו' ~ו' ~א"ר מיהו ס~''~. מ"א לרפואה.עושה א~ לה~ממם כדי לרוץ אסור אבל בכךולהתחמם
 וכתב אסור להתעמל כוונתו אם רץ ואינו שהולך אףמשמע

 הא''א אמנם יעו"ש ~רמ~א וכ~מ מתו~תא ~כ"מ הלבושדברי דנראי~
 כדברי וי~ל ~לבוש כדברי מוכ~ח דאין כתב ה'~~ו'

 המ"~
 וכ~יעו"~

 הא~ר ~ברי על להש'ג כתב ג' או' הפתה"ד
 הנ~~

 דעת וכ~נ י~ו~ש. המ~א לד~ריוהסכי~
 או~ה~~ התו~~

~ 

~~~
 וכן בהגה ~~.

 מו~
 בתשו' כתב וכו' לטייל

 שבםו~
'~ 

ח~ה
 התנופ~

 ב~י עירוב בו שיש ב~בוי בשבת לטייל
 לטייל שלא נהגו ואם במנ~ג תלוי ~רבל ובלי הראשכיסוי
 שנהגו מקום מ~' ~וראיה בו להקל ואין הוא יפהמנהג

ן' ~ד~
 ע'ב~

 חזה ו~~ כ"י הללו תשו' באו~לידי בעניי ואנ~ ב~~. עכ"ל.
התנופה

 הו~
 ת~ו' קיצור יש ה~' ובסוף הרא~ש תשו' ~י~ור

הרא~
 בסי~ היא הזו והת~ו' ~דפסו שלא

 ~ וי~ נ~
 שינוי ~

 מ~הג כי בו לה~ל ו~ין יפה מנהג לט'יל נהגו ואם ו~'לותוספת
 שבת עטיפת ולשנות הואכשר

 ~ מעטיפ~
 א~תינו ומנ~ג חול

תורה



~ ~  ~~ו~~~
~~~~

~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~ 
~~~~

 ~ו~~ ~ ~~ ~י ~~~
~
 ~~~ ו

~'~~~ 

 ~~~~~ ~~ ~וה~~
~~י' ~~~ י ~~ ~ ~~~

 ~~ו~ ~ ~~י'~
~~~~~~~~~~ 
 ~~ו~~~~~

 ~~~י
 ~'ו~~~~~

~~~~ 

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

~~ 
~~ 

 מו~~ ~ו~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~
 לטייל

 ב'י~
~~~~~ 

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

~~~~~ 
~~~~ 

'~~~ 

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

~~~~~ ~~~ 

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

~~~~~ 

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

~~~~ ~ ~ ~.~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ו~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~

~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
 וב~"ח ה~ ס~י' תרי~ג סי~ ~וע~ל

 בהג~ה~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

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

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

~~~~ 
~~~~י~

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

 ~~י~ ~~~~~ ~~ ~ו~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
~~~ך ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~ י~~~~~~~~~

 ב~ או' ~~ב~ר עכ'ל. מ"ש ~~פ' וראיהתורה
~ 

~ו~
' ~ ~ ~  ל~לג יכול ~. 

 ולקפו~
 שמפסיק מיקרי ~ילוג וכו'

 ~י~י הוא וקפיצה ברחבהרגליו
 ש~ו~~

 רגליו שתי
 הגר''אבב"א.

~ 

~~~
 ואסור ~~. ~

 לעבו~
 אפש~ ~~י ואם וכו' בה

 לה~יף לו
 אסור במ~ם לעבור ~אלא ל~לג לו אפשר איוגם

 מיהו ח' או' א~ר וכ~כ ב~ח~ מצוה. לדבר הולך שאינוכיון
 מותר ובהקף בדילוג אפשר אי דאם משמע סק~ו המ"אמדברי
 כהב~ח. ~האחרונים דעת אמנם ו~ או' א~א וכ"כ במים~לעבור

 ~ לה~ל יש ~דחק ~שעתונ~אה

~~~~
 דשרייתי אסור דבל~ה והגם סחיטה. לידי יבא של ~~~

~~~~~~
.~~ 

~~~~ ~~~ ~ 
~~ 

~.~~ ~~~ 
 כיבוסו ~י~ואמ~ינן

 בדב~
 מצאתי אבל ליכלוך. נראית שאינה

 מיירי דהכא שתירצו קי"ג סי' רקנטי ופסקי ט"ל דף יראים~ס'
 ח' או' א"ר וצ"ע~ עור שלבבג~ים

 ועיי~
 ש"ב םי~ לקמן

 ~ ~~סעי~

~~~
 פניו לה~ביל שחייב ר~ו. פני להקביל כגון ~. ~~~'

 אבל חיובא ליכא ~ודש בשבת אבלברגל
 ועיין סק"ז. מ''א משונמית' כדילפינן בזה לאיש שוה וא~האיכא. מצו~

 מצוה איכא בחול דגם המ"א כתב דשם י"ב סעי' תקנ''דסי'
 ומיהויעו"ש'

 עי~
 בשאינו שכתב צ"ד סי' מה~ת נוב"י בשו'ת

 ללמו~הולך
 ב~ה~ז חיוב אין~ פניו להקביל רק ברגל מרבו

 יעו כן לעשות נכוןורק

י~~

 ורב גמרא~ אביו' פני וה"ה ר~ו. פני ל~קביל כגון ~~.
אצל

 תלמי~
 ונקטינן אפשיטא ולא בעיא

 ב ~אסור.לחומרא

~~
 תלמידו אצל הולך ואם וכו' שג~ול מי ~ני או ~~.

 סק'ב ט"ז בזה~' ממנו כג~ול ~ינו הוה רבו לושצריך
~ 

~~~

 מלוכלך הבגד כשאין היינו בה. לעבור יכול ~~.
 ברא~ש א' ~תירוץ וכ~ומה ב~יט מלוכלךאם א~

 ~ף~יומא
 ע~ז~

 שם ב' ולתירוץ כבוסו היינו ~שרייתו אסור
 ועיין ח. או~ פת~עמותר.

 עש~'~
 טו~ב או. ולעיל ג' או~

 י~ו יוציא שלא פירש רש''י אבל וכו' שיזכור כדי ~~~~~~
 זר~~ו על חלוקו שפת להגביה חלו~ו ש~ת~תחת

~אינו
 כמלבו~ נרא~

 אלא
 כנושא~

 היוצא מר ואמר כתיפו על
 ~ ב~י חייב~ בשבת כתיפו על מקופלתבטלית

~~~~~
 ח' ובסעי' ה' סעי' תרי"ג סי' לקמן ועיין הנה.

בהגה~
 ~שם ור"ל

 כת~
 מקום ~כל בה~ה ז"לי מו~"ם

 לעבורשמו~ר
 במי~

 ביבשה להקיף שיוכל ~רך לו היה אפי'
 אמנם עכ~ל, ~פי ע~יף בהילוך דלמעט~~ לעבורמותר

 ~ש~ו~מ"א ה~"~
 א~שר אם במים לעבור ואין להחמ'ר דיש ~ כתבו

 שמרב~ ואעפ~יבהליכה
 וכ"פ ש. יעו בהילוך

 ה~'~
 ~ י"ג או~ שם

~~
 לסנ~ל מנעל בין והחילוק וכו~ ב~נדלו לעבור ואסור ~~.

 ברגלו יפה ולקש~ו להדקו יכול אינו דסנדלפירש~י
 ~ ב~י מנעל~כמו

~~~
 אחרת שפעם פי' וכו' מכשילו תהא שלא כדי ~. ~~~'

 לעבור לו תתיר לא אם מצוה לדבר ילךלא
 רש .ולחזור

~ו~
 נמי דשמירת'ממונו וכו' ~'~ותיו לשמור ~ההולך ~. ~~~'

 ולא י''א~ או' תו"ש סק"ח' מ"א הוא. מ~והקצת

מצו~
 או~ א~א תחלתן משום סיפן התירו לא ומשו~ה גמורה

 א'~

~~~
 מות~ ~~~

 שלא ובלבד וכו' לעבור לו
 יוצ~

 מתחת ידיו
 חלוקושפת

 כמ~~
 ~ גמרא ד' ~עי' לעיל

~~~
 וכתב סק"ג' ט~~ ב''י~ לעת~ל~ מכשילן תהאשלא כד~ ביה ~למימר שייך לא דהא בח~רה~ לא אבל ~~.

 לא ממונו על בהול שאדם בשביל דכאן אחר טעם הט~זעו"ש
 מצוה בעשיית משא"כ לעת"ל שם ללכת עצמוימנע

~ 

~~~
 דרך ואינו ~. ~~~'

 מלבו~
 ~רך חשבינן ולא וכו'

 מהר~י בח~~ ללובשו ~רך שהוא מה אלאמלבוש
 שע ~~ או~ ברכ~י טו'ב' סי~ י כ בתשו~מולכו

~~
 במזיד עשה אם חייב~ שנאמר מ~ום דכל דע חייב. ~~~

 סקילה. חייב בו ~תרו ~ואם כרתחייב
 ולא שבת ~הוא שידע~ או שבת שהוא ששכח דהיינוובשוגג מחה~ש~
 אם אבל חט~ת~ חייב אסורה זושמלאכה יד~

~  
 שלא מלאכה

 מ"א פ~ור. לר~ה עמו ויצא אצלו דבר ששכח כגוןבמתכוין
 מחשבת דמלאכת מחטאת אפי' ר"ל פטור ומ~שםק"ט'

 ר~ה ודין מחה''~. למלאכה~ כלל~ נתכוון לא והואתורה אסר~

 בס ~לשם ובדברינו ז' סעי' שמ~ה סי'לקמן עיי~
 שהוא תכשיטוכל

 ר~
 וא~י~ נפיל דלמא וכו~

 בר"ה ד~אלאתויי
 כך בתוך דילמא דחיישינן וכו' לשלפםשד~כה
אתיא

 לאתויינה~
 ד~א

 הוצאה שדרך חייב ב~תניו חגור ~אפי' בםייף.לא ~ ב~~
 ~~~י. מ~א ב"י. בחול.בכך

 י"ב או' א"~
 כמ~ פי' באלה~ולא

 אמה באורך ב~ל של~ מקל
וח~י
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 ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ו~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ י~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~

 להסירם ~פי'

מעליה~
 ו~~~~~~~

 הגה '
 ועי~

 או בחצר א~י' אסור אם י"ח סעי' ש~ג ~י~ לקמן
 בבי~

~~~~~ 
~~ 

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

~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~פי'

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ מגן~

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 של כובע ~פי'

 ~~~ ברזל~

~~~~~~
 של אנפלאות ~פי'

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ברזל~
~~~ 

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

~~~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~י~~

~~~~ 
~~~~~~

 ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ו~~ ~~~
~~~ 

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

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

~~ ~ ~ ~  ~ 

~ ~  ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ י~~~

 שם א~ר הגול~. באר א~וך. כדור ובראשווח~י
~ 

~~~
 לבוש הוא קשקשים ושריון כמו בשריון.~ ולא ~~.

 א'~שמואל
 י~ז~

 ~ין דהוא ציון מצודת שם ופי'
 חרב ממכת ל~גן~לבוש

 עשוי~
 ולסתום מברזל טבעוח טבעוח

~~
 עכ"דכשריון צדק~ וילבש כמו דג של קשקשים כעין עשוי הטבעות

~ 

~~~
 כובע הוא ~דא במגפי~. ולא בקסדא ולא ~~.

ברז~
 הם ~ומגפיים

 ברז~ ש~ אנפי~חו~
 ~מ~חמה.

~~~
 או' ר~ז מד~'ס. אסור אבל וכו' פטור יצא ואם ~~.

 כמ'ש למלחמה כיוצא דנראה לא ולכחחלהג'
 ג~ן~ דף ישרה רגל ס' הלבוש. בעל לרבינוואשתמיטיתיה הר'~

 וכתב רש~י בשם שכ''כ י''ד או' תו'ש ועיין ד' או~~חב~ר
 שיש עיר יעו"ש. מ~ה סעי~ כמ"ש אסור חדרים בחדרידאפי'
 לילה ובכל המלחמה לצבא יבואו וגוים שישראל המלכוחמחק
 את ולסבוב ה~מר על לעמוד יחייבו ~גורל עפ~י מהםאיזה
העי~

 וכיוצא הגנבים מפני~ חרב אחוז' ~ולם וברחובוח בשווקים
 לשמור יהודי איזה על ~גורל יפול ש'~ק שבליל יקרהולפעמים
 בכתף ומשא החרב לשאת ויצטרך ~וחו פוטר ואיןפקודתו
 נשאל השריפה.קנה

 ע~~
 דאית והעלה ל'~ב סי~ ח~ג הזר~א

 שבת ליל ולהחליף נ~שיי~ו לאשת~~וטי טצדיקי כל למיעבדל~ו
 כמאן דמחזי מוקצה טלטול איסור יעשה שלא ~~ול מלילימאחד
 ואין ע''ז ממון להוציא יצטרכו ואפי' מ~~מה לערוך~אזיל
 בדבר ס~נה שיש קשה ~גזרה אם אך איבה משום~התיר

 איסור אין ודאיב~א
 ~~ ה' או' יעו"ש.פחה"ד ~~וקצ~

~~~
 לאחויי אתי דלמא וחיישינן וכו~ להסירם שצריך מפני ~~.

 סי' ולקמן ל~'א סי' לעיל ועיין ב''י. ג~רא.בר'~.
 בהגה ד' ~~י'ש~ח

~ 

~~~
 ש~וא במנעל קטן אדם פי~ וכו~ קטן יצא ולא ~~.

 ג~ או' ר~ז רש~י. לו.גדול
~ 

~~

 לאשה איש בין חילוק ~ן ובזה וכו' ק~ן יצא ~א ~~.
 ~~' מרופט וב~~נעל חדש במנעלאבל

איכא ~רוע~
 חילו~

 ~~ח. י~~. ~~י' ש"ג ~י' כ~ש לאשה איש בין
 במנעל ק~ן יצא אל שגם נראה ב~"ב רי~ו שמדברי שכחב יב ו~יי~

 קאי~דול
~ 

 נראה והסמ~ג ~~מ~ק דעת אבל דוקא אשה

 איש בין חילוק אין גדול במנעל ק~ן יצא דאל הטורכדעת
 ~ ~אחרו~ים דעח וכ~ה יעו"ש~לאשה

~~~
 למיחש ליכא דהשתא מכ~. בו שאין באותו יוצא ~~~

 לנעול יכול שאינו בו שרואין עליה מחייכידלמא
 ~טור~ מכתו. מפני ~שניהמנעל

~~
 בו שיש דאוחו אבל מכה~ בו שאין באוחו יוצא ~~.

 במכ~ דמיירי ונ~אה בר'~~ ד~א לאחוי ואתיומשלפי מכ~ לי~ כאיב דלמא לצאת רשאי אינומכה
 ל~לוך שיוכל

 רגל באותו במנעל לצאת יכול אינו ולפיכך מנעל בלאג'כ
 ~מכ~ א~ אבל מכה בושיש

 להלוך יכול שאינו כ~כ כאיב
 דמצט~ר כיון לאתו~י אתי דלמא לחוש דאין ודאי מנעל~לתי
 וכ"מ יש~נו לא ודאי כלל מנעל ב~י להלוך יכולואינו

 ~ יו~ד או~ עו"ש יעו~ש. רש~ימדברי

~~~
 בר כחייא הפסק וזו מכה. בו שאין באותו יוצא ~~~

 מהר~ם תשו' הביא מהרש~ל ב~ג~ת אבלרב
 שיש באותה דנפיק הונא כרבדפסק

 ב~
 מכה.

 וכח~
 הב~ח

 אחד במנעל יצא שלא ד~בווחא בפלוגתא להחמיר נראהולכן
 לו שיש באותולא

 מכ~
 ה~'ז והביאו מכ~. בו שאין באותו ולא

 דעח וכ~נ י~ז. או' א~ר וכ~פסק~~ד.
 ~חו~'~

 והיינו ט~~. ~ או'
 דאוסר למאן ואף אחד. ברגל מכה כשיש לג~רי יחףשילך
 ללכת מכה ברגלוכשאין

 יח~
 י"ז כבסעי'

 כשי~
 א~א מכה

 גמורה ר''ה לנו שאין לדידן ומ~מ ד~ או' מש"ז ~חר.בענין
 להתמיר שאין מסתברא פו' הרבהלדעח

 יות~
 הש~ע מפסק

 דעחוכ~נ
 ~ ש~ ~מש~

~~~~~~~ 
 קבק~ב בערב' ~נקרא המסומר בסנדל ב~בח
 אותושאינו

 ~~נ''~
 ~~~מ וכו' א~~ במה ב~~

י~
 וא~י ~~שתלפי דלמא משום או משאוי שהוא לפי לאסור
 שלא באופן לעשותו בדבר תקנה וישלאתויי

 ישמ~
 וכעין מרגלו

 שגבם אדום שבארץהסנדלים
 מכוס~

 ולא מנ~ל הם ואז כ~ור
 י''א ~י' ~ירדא דפוס ח'~ג להרדב~'ז ועיין משאוי. ואינםמשת~פי
 ~נקרא עור מחו~ה שאינו עץ של דמנעלדפםק

 ע~ב~ובלשון סואיקו''~
 ~בק~ב~

 ~ינו למבוי אף בשבת בו לצאח אסור
יכול אינ~ ושוב נשמט פעמים כמה בראשן שנותנין העור כימעורב

 לנוע~
 םי~ הד~ט עיקרי בידו. שיביאנו היא קרובה וחששא

~~~~~'~~ 
 ~~~י'

~~ו
~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~~ו~

 ~~~י
 ~~ו~~ו~~~~ו~~ו~

~~~ ~~~~ ~ ~~ 

 ~~ ~~ו~~'י~

~~~~~ ~~~~~~~~י~~
 י~~ ~~~~ ~
 ה~י'~ ~ ~~ ~~~



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

~~~~ ~ ~~ ~~~ 

 ~ו~~~~~
 י~ו~~~~'

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

~ ~ ~ ~
 ~~~~~~ו~

 ~~~ ~י'
~~~~

 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~י~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י ~~~~ ~~י~ י~ ~~~ ~~~~~~~
 ~~י~ ~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~י~

 סי' ~וע~ל
 ~~~~~ ~ ~ ש~ג~

~'~~~ ~~ 
~~ 

~~  או' ברכ''י עי~ן ומי~ו ג~ או'ט~ו
 יו~~~

 שכתב
 בש~

 שיש מהריק'ש
 הר~ב~ז כס~ שאוסרים פו~ כמה ~ביא ז~ או' ב~~~ב~'ר אבלמתירין
 ט~ז סעי~ לקמן עיין ועודיעו~'ש~

 בהג~
 לשם ובדברינו

 ~ בס~~
~~~

 באומן ~~יירי לא כאן וכו' במ~ט יצא לא ~. ~~~'
 וכ~כ ב"י. י'ב. סעי~ בסמוך יתבאר ~מןו~ין

 עיי~ אש~ ו~ין י~א. או'העו~ש
 ט~ סעי' ש''ג סי~ לק~~ן

~ ' ~

.~~ 
 ~ת~וב~

 בכל מ~וייבים בי~ו אבל וכו~ בב~דו לו
 בנקו~~ והאש~ ~~ישענין

 מ~א נקוב~. ובשאי~ה
 ~ ~א~ונים וכ~כ י''ז. או' תו~'ש ~''י. או' א'ר י''~.ס~ק
~~~

 המ~ט א~ צע וכו' בב~~ו לו הת~ובה ~~.
 ועיין לאיש ~~ותר אם ו~~ל~ושיו חלוקו שפתיל~בר ת~וב~

 ~~וקא משם ~מש~~ע י ~ ו~ין ט' ~ין ש~ג סי'לק~~ן
 באש~

 מותר.

ועיי~
 סי~ בב"י

 ב~~~~ ז~
 מכוין שאינו ~ת~ורים ~~עות בענין

להו~יא
 ~מטב~

 לגבי ~מטבע בטל ~לכך כסותו לפרוף אלא
 זל~~~ אזולאי ~~~ר~אכסות.

 ו~~י~ו ב' או' ברכ~י כ''י. בהג~ותיו
 לצורך ת~וב ~מ~ט אם ~אפי' שכתב ~' ואו' ד~ או' ר~ז~יין
 ~טאת ~ייב נקובה אםל~יש~

 נ~וב~ ובשאינ~
 אסור אבל פטור

 ~ ~עו~ש ש~ג סי' באש~ית' אבל באישוכ~ז

~~~
 בין ~~.~

 נקוב~
 בש~ע אבל ט"ס כאן יש בב"י וכו'

 ט"ז ועיין ט~ו~ ס"ק מ~א כ~וגן. כתוב~וא
 מ"שסק"ה

 להג~~
 דמ~מ ~ב'ח ומ~ש יעו~ש. ב~י ~ברי וליישב

 חייב דבאיש למ~דליכא
 בנקוב~

 דאינו שם ~מ~א עליו כתב
 ב"י שדברי ~~ל ~ב~ח כתב דב~נם ~ם הט~ז וכ~כמוכר~.
 ניחא הכל אלא ~ועה תלמיד ~ברי ~ם כאןוש~ע

~~ 
 שצ~יך

 ~ר~לל~גיה
 בב~'י~

 דרכן אם ~זמן ל~י ~כל ו~כלל יעו''ש.
 ו~ייב. בכך ~וצאתו ~רך ~וי תכשיט ~וי ולא ב~ול כךלצאת
 ~אינו ~~שום אסור אבל פטור בחול בכך ~וצאתו דרך איןואם

 שנ~ל~ו אלאתכ~יט~
 ~למו~. בזמן הוצאתו דרך ~וי ~~~ט באיז~

 מ~ום שאנשי א~~י בכך להוציא ~רכן אין ~עולם רוב~ם

 כדאי' אדם כל אצל דעתן ~בטלה פטור בכך מוציאיןא~~
 שם. מ~~א צ~ב~ דף~~מרא

 א~~
 י~~ז או~ תו~~ש י~~ט. או'

~ 
~~~~

 ב~~ר טעם ל~ם יש אם מ~ו ~תו''ש ~ם
 זה ט~ם שייך ~י~ שאם ו~~שר כךנ~גו למ~
~עו~ם לרו~

 ~~ ג~
 ~עתן ~~טל~ אמרינן לא ~כה~~ג כן נו~ג~ן ~יו

 א~ ~~~~ ש~ך סי' לק~ן וע~ן יעו.ש. אדם כלאצל
~ 

~~~~
 ול~~ת ~ה~פך. ~~א ~~~~~.

 בנקוב~ ~רא~ש~~
 בשאינה בין

 ~ד כלא~ר ~~~אה משום פטור יצא א~נקובה
 מא~ר כל~~ר~יא

 שא~
 כדרך שלא מו~א ~~ ב~חט לצאת ~רכו

 כ~~ש ו~טורהמ~~א.ן
 ~~ריש~ מ~ש מי~ו י~ו~ש~ ו~~י בטו~

או~~
 ~טור ~~צ~א א~ בי~ו כש~יא ~אפי~

 כ~ א~
 ~~ו' ~עת

כמ~של~יל
 או'מ~ו~

~~
 לב~~ה אש~ נותנת שלפ~מים ~~~. ~צא ~אם ~. ~~~~~~

 יח~ ומ לאו~ןל~ולי~ה
 בי~ו

 ע~
 אף וא~כ שם שמגיע

 מ~א לאי~. תכשיט נו א ~~רי ו~~ב בכך הוצאתו ~רך הויב~ול
 ט~~ או' א~אבכך. ~~צא~ ~רך ממש ~ידו וכ~ש י~~ או~ ~ע~ש וכ~כ ט~ז.ס~ק

 או'מ~ו לעיל שם.~וע~ן ~עו~ש וכ~כ
~ 

~~~
 ומי~~~~~ן ח~~. יצאואם ~~~~~.

 לק~~
 ח~י ס~~ ש~ג ס~

ש~תב
 שבז~~

 ב~~בעת לצאת ~אנ~ים ~שנהגו
 ~א~

~~~ו~~~יי~
עלי~

 זה ~רי ח~תם
 לה~

 או~ ל~~ל וע~ן יעו~ש. ושרי כתכשיט
 ~עכ"פ ט~ז א~ הא.א כתב וע~כ לפ~הזמן ש~כל שכתבנומ"ח

 מו~ין איןבאנשי~~
 ומ~~~מי~ ~~ת~ ב~~

 ש"ג ב~~~ המ~כרים

 שר~ת וכ~ש ~~יסע~
 מתירי~ ו~רמב"~

 ~לא משום ~ר"ל באיש
שליף

 ומח~~
 ~ גן או' ~קמן וע~ן יעו"ש.

~~~
 וכ~ פטו~ לרש~ ~~~~~~

 אסור ~~~ל פטור פי'
אב~ מ~רבנ~

 עו~ש לכת~ל~. אפי~ ~ותר ו~רמב~ם ~ר.ת
או~

 ט~ו~

~ן~
 תכשיט ש~וא ~בר ~כל לאיש.אלא תכשיט~אינו ~~~~~.

 ~ילמא ב~ה ש~ך לאלא.ש
 ומ~~ שלי~

 טור. לי~.

ומי~~
 לצאת שלא העם כל ~נ~גו ד' ~ין פי~ט~ ~רמ~~ם כתב
 יחוש נפש ~בעל ש"ג ס~ רע~א ב~~ו~י וכ~כ כלל.ב~~עבת
 יעו~ש. כלל בטבעת לצאת שלאלעצמו

 ועי~
 ~ ~~~ א~ לקמן

~ן~
 ולאש~ לאיש תכשיט שהוא ~ברא~ל ~~~~~.

 אסור
 ד~מא א~ור דבאשה דכ~ןפי' וכ~

 שלפ~
 לא ומ~~א

 חכמיםפ~ג
 ב~

 ב.~. לאשה. איש
 עו~

 או~
 ט~~

 תו"ש
או'

 ~"י~
~~~

 פ~~~~~ מאי~י. כלל. ל~~זו ~~שויאדכ~ שא~ מות~ ל~פו~~ ~~ש~ ואם לא.ש. גםאסור ~~~~~.
 כ"~. או'

 שאח~ז באו~~~~ן
~ 

~ן~
 שקבוע טבעת ~~. ~~~~~'

 ב~
 טבעות וכו' אבן

 אות~תבהם שכותב~
 וא~ ~~פ~ח~

 ~ותם ב~ם
 נרא~

 מומח~. כקמיע היטב נתמחו לא אם ב~בת ל~ו~כןדאסו~
 ~~~ל. בשםב~י

 עו~~
 לקמן ועיין כ~א~ או' א~ר י"ז. או'
סעי'

 ~ כ"~
~ן~

 ש~בוע טבעת ~~.
 שקובע~ן ~ט~עות וכן וכו' אבן ב~

 א~נ~~בהן
 עלי~ן ש~~~ן ט~~ות ב~~~ת ~ן טו~ות

 ~~~~ל ~ן של~ ותכש~טחו~ם
 לנשים~

 ~יוצאין האנשים אך
 ב~ן ש~שבטבעות

 ~וב~ אב~
 עלי~ שאין כיון

 ~ותם
 ראוי הי~

 ~ל~ אך ~לל לצאתשלא
 ולפי ~ז~~נים לפי מש~נים ~ענינ~ם

 על ו~ו~~~ין~מקו~~ות
~~~ 

 בחול תכשיט לעשות ~ עכ~יו שנהגו

 או לנויול~ביא~
 לר~וא~

 סי' כלבו ת~~ב. וה~~~~יר
ועיין ל~א~

 לעי~
 נ''א או'

~ 
~ן~

 א~ם ~~~
 שנושאי~

 בשבת ב~ן ויוצאין בי~יה~~ ט~עות

 על וסומכיןל~"~
 מ~

 ~~רגול בביצת יוצאין ששנינו
 משום וכו' שו~ל שלו~שן

 ר~וא~
 ~ז~ב גם כי לומר ורוצים

 אותונושאין
 יש אם או ב~ברי~ם ~~~~ש יש א~ ושאלתי לר~וא~

 כ~שט ח~את חיובעליה
 ~משנ~

 עלי~ שאין טבעת
 ~ותם

~ו~
 לא~ש ~~שאוי

 ועו~ יס~ל~ סקול~י י~ בו ת~ע ~א ו~שיבו ~~~ת~ עלי~ ו~ייבי~
 עשו. ידי והי~ים י~קב ק~ל ~ול ~שיבו

ו~~~
 סי~ ה~~ים מן שו~ת ~ב~ם. לצאת שאסור מבואר ~~בר

 הר~ב~ז בסזף ו~ובאו~כ~ט.
 ~ ח~~~

~~~

 ~קוקין א~כ א~א ~~.
 ב~

 חילוק ואין וכו~ אותיות
 שוק~ ובין בולט שה~ותם טבעתבין

 נ~רא ~כל
 חותם. עליה שישט~עת

 ב~י~
 י~ז. או' עו~ש

 ר~~
 ז' או'

~ 
~~

 צורות. או ~~.
 כת~

 סי' ביו~ד עיין ~"ז ס~ק מ~א
 אסור בחול ~פי' דבולטת ~' ~עי'קמ"א

 אמנם עכ"ל זה דין כאן אשתמיטתי~ ב~יולה~ב ל~ניח~
 ~א''~

 או'
 כ~~

כת~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
''~ 

~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~~ 
 ו~~ ~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~י ~~~~ ~~י~ ~י~ ~~~י~~ ~~ ~~~~~~ ~~
 ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~י~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~ ~~~~~~~~"~
 ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~י~י~~~~~

 לצאת אסור ומ~מ הגה '
 בתי~

 אע~פ ברילין ש~ורין עינים בתי של
 הואשהתיק

 ש~
 משוי הם בעצ~~ם עינים דהבתי כסף

 ~ב"י~
 וקבוע מחובר אפילו ובר~ל נחושת של המפתח ואם

 ~מרדכי אסורבח~ו~ה
 פר~

 במה
 תשובת בשם וב~י אש~

 הרשב~א~
 שנוהגים שכתבו ויש

 ב~~
 בשם ~ב~י ל~תיר

 מש~ע וכן והאגודה הרי~ף אשכנ~יתתשובה

 בא"~~
 ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ י~~ ~~~ ~~ ~

ו~~

 דברי עלכתב
 דלית~ הנ"~ ה~''~

 אדם בצורת דוו~א דהתם
 צורת וכן מותר ל~ד גוף או פ~וף צ~רת אבל מיי~יש~ם
 או' בש~ע דמ~ש ור~ל יעו~ש~ לגמרי ~~ותר ועו~ות חיהבהמה
 כתב ובב~יצורות

 חילו~ א'~
 בין

 בולט~
 דמשמע שו~עת בין

 בולטת הצורה אםדאפי~
 ~~ות~

 לפום שמותר ~ה ע~פ הוא
 ודוק ב''י להרב ~~יא אין וא''כ מותרות צורות דישדינא

~~~

 נדן וה~ה וכו' כסף ~ל נאות ~~~תחות כגון י~. ~~~'
 בו יש ואם מ"~~ בו. לה~~שט דרגילין כסףשל

 דינו סכין של דנדן ור"ל י~~~. ס~ק ~~~א דאסור. פשיטאסכין
כמו

 תי~
 דאם ~~י שהביא כסף של הוא אם עינים ~תי של

 בתוכו עיניםהבתי
 אסו~

 ולא בהגה. ~~ל רמ~א וכמ~ש
 לגבי בטילים עיניםדה~תי אמרינ~

 תי~
 הם עינים הבתי דאדרבא

עי~~
 עינים בתי נ~שה אומרים ~'ן

 לתי~
 נעשה אלא

 בתוכו הםכין א~ סכין של ~דן וה~ה בב''י כמ~ש עיניםלבתי תי~
מ~~ט

 ~ אסו~
~~~

 ויש ~~~
 מתי~י~

 כסף דעי~~ו דכיון כסף. של הוא אם
 ה~י מכסף מפתחות לעשות ד~ךואין

 לתכ~ט עי~~ו לפתוח בו משתמשין שגם ואעפ~י לתכשיט.~נעשה עי~ר~
 ~שלשלת ~או בחגורה ~~יע שהוא ומיירי~ בו~ לצאת ומותרעשוי

 במקוםשבצואר
 שאי~

 כן לא דאם ולמ~וי לשלפו יכולה האשה
הו"ל

 תכש~
 לבוש. ~לאיש~ אף בו לצאת ואסור ו~אשה לאיש

 בשל שהתי~ו דכ~ז הב~חוכ~כ
 כס~

 ו~מ~ג בסה~~ת מבואר
 לאיש אף ומחויא לשלפא למיחשאיכא דאי ומחויא שלפא ~דילמא למיחש דליכא בענין כשהואדו~א

 ~סו~
 העו~~ש וכ"כ עכ''~.

 עיין ומיהו כ''ה. או~ א''ר כ~~תירי~. ש~והגין ומשמע י~ז~או'
 שכתב ע~א ~~י דף ש~ע באר בחלק אור מאורי~סי'

 וגם לאיש תכשיט שאינו דח~ינן עתה לאסורדמסתברא
 ~ לצורך רק ל~~~ראין לאש~

~~~~~ 
 ~יינו. וכו~ ~תיק לצאת אסור ו~~~מ הגה.

 ~י~
 של

 לתכשיט עליו ולתלות כסף בשלשלת וק~ועכסף
 ועיין לב~ש. אסור. הכ~ בלאו בידו ש~וצאין דאלו ב~~יכ'ה

 ' מ~ו או'לעיל

~ ~ ~~ ~  

 ע'נים ד~בתי ב~ג~.
 בעצמ~

 ו~טעם משוי. ~ם
 ~ משם ~ח~ו ס~'א או' לעיל כת~נוכבר

~~~
 מותר ואם וכו' בעצ~ם ע'נים ש~ב~יבהג~. ~~.

 עירוב ש~'ן ב~~קום ע'נים בבתילצאת
 עיי~

 בס'
 שכתב ע~א ~~נ~'ה דף נון בן בחלק אורמאורי

 דמשמ~
 להדיא

 ס~יב שקבועים לחוד ענים דבב~~ב~~י
 ~כם~

 מות~
 לצאת

 מאחוריו ו~שורים החו~ם עלשהם
 דוק~

 מלב~ש ~רך שהוא
 כ"ט סי~ צדק ~בני ב~ו"ת ועיין יעו~'ש. אדם לכלותכשיט
 עינים ב~תי הולך אינו ש~חולב~~ן

 בשו~
 לילך מותר אם

 שאין במקום~שבת
 עירו~

 וכתב
 כלל ח~א וכ~כ יעו~ש' ל~סי~

 ~בתי הברילין דלשאת ג~ או~נ''ו
 עינים~

 במקום ~חוטם ~ל
 נפיל דילמא אסור עירובשאין

 ודומ~
 י"ז שבסעיף לחי~ר ממש

 ~ברילין בדין כתב ל''ז סי~ החדשות ציון בנין בשו"ת ומיהויעו"ש.
 וס~י~ ~יתר ולא איסור לא אומרשאינו

 העולם מ''מ אבל ~ם
 ואין היתרנהגו

 ~לתפו~
 ~ברילין לישא ~~יתר על שסומך למי

קשורין
 לאו~~ מ~וז~

 וא''כ יעו~ש.
 כיו~

 ד~בר
 ז~

 בפלוגתא
 כלשנייא

 יחמי~ יר''~
 לעצמו

 ~~~~ו~
 לצאת מותר

 בברילי~
 ~עינים על ל~~ן ~ירוקים

 החמ~ מפניהכואבים
 עיין עירוב שאין במקום'

 ~~מבשו~ת
 מה~~

 לרפואה שהוא כ'ון שכתב ~~ט סי' ח~א
 פעלים רב וכ'כ יעו''~. או~ו ~~זניחין אין ~מתירין עלהסומך
 ~אויר לו שמ~יק למי עיני~ ב~י לצאת להתיר ~~~ח סי~ח"ב

 יעו~ש לילך~~~בלעדם יכולואינו

~~~
 במ~ום ה~עות במורה לצאת ~~~~מותר

 עירו~ ~אי~
 עי~ן

~שו~~
 ~~~ל שכתב בסופו ל~א סי' ח~ג מה~ק שו~מ

 ה~ייגי~וע'~~
 ~מו~ה

 ה~עות~
 עם

 ~בי~
 הוא ל~עתי זהב של

מות~
 כתב שמע"ל ואף לשאת

 שהח"~
 נשא לא ~"ל

 ובפרט בבגדיו לבוש ש~וא כל לפע''ד האחרונים וכ'~כ עירובשיש במ~ו~ ר~
 דהוה עירוב שאין במ~ום אף מותר ודאי ~~ב רביד עםשהוא
 ל~ג סי' ח~ב חיים דברי בשו~ת אמנם עכ~ל ~~שא ולאתכשיט
 או ~הב שלשלת עם אפי' ~עות כלי בשבת אצלו לישאאוסר
 ברה~ר אותו דהנושא שם וכתב עירוב שם שאין במ~וםכסף
 דאין כאן שב~ג''ה ב''י מדברי שם והביא חטאת חייבבודאי
 כסף לתיק ט~לים ~ניםהבתי

 ~אי~
 אומ~ים

 עינים בתי נעש~

לתי~
 וה"נ

 ב~~
 ~~ייגיר

 עיק~
 ב~ או' נ~~ו כלל ח''א ו~''כ ש. יעו

 דא'ן משוםלאסור
 פ~ד ס~' ש~~ע ק'צור ו~~~כ מלבו~. דרך ז~

 ~ם ה~נים ובלחם ב~או'
 ~~ש~

 הוא גם והסכ'ם ~דולים כ~ה

לאסו~
 להפך ~~ותר אם או שעות המורה טלטול ו~ע~ין יע~ש.
 בס~ד נ~'א סעי~ ~''ח סי~ לק~~ן יתבאר~שלשלת

~ 
~~~~~ 

 ה~~~תח ואם ב~~ה.
~~ 

 כתב וכו' ובר~ל נח~ת
הט~ז

 ס~~'~
 דאם

 ~ו~
 כסף של בשל~לת תלוי

 ~רא"ש מד~רי ראיה והביא לשל~לת ב~ל דהמ~תחשרי
 כ~ה או' ש~תו א~

 השי~
 אין ~~~תח ג~י גם דהא וכתב עליו

 ווד~י לשל~לת מפתח נעשהאומרים
 דהרא~~

 ש~~ ~~יירי
 ה~~תח

 ~ יעו~ש זהב של~וא

~~~~~ 
 בה~~.

 וי~
 שנו~גים שכתבו

 בז~
 דוקא להת~ר.

 ו~שוי הח~ו~ה ב~אשכשקבוע
 כ~'~

 ז~נק~~ל
 וכ~כ ח~'י~ ס~ק ~~~א אס~~. ח~ורו ~א~~צע כשקב~ע א~לבו לחגו~

ה~'~
 ~~י ~א'נו לא דאנחנו ב~'י ו~תב כ~ו. או' תו~~ש סק~~.

~נ~~
 ב~בר ה'תר

 ז~
 והכי

 נ~~'נ~

 או' ה~ו"ש והביאו עכ~'ד.
 ~~סכ'מים האחרונים כל כי ל~ריו יש~~ע ~ר~ש דכל וכתבך'

 ע~כ.ל~סיר
 ונר~~

 שא~~~~ו ~~ה ~ל
 דכ~ בכא~

 תכשיט ~~וא

~י~~~~~ י~~ ~~~~ ~ו~~
 ו~~י~ ~

~ 

~~~~~
.~~ ~ ~~ 
~~~~"~~ ~'~~ 

~ ' ~ ~ ~~'~~~ 

י ~~~ ~ ~ ~~ו~~~~
~ ~'~~~ ~~~~~ 



 ~' ~~ ~~י~~
~~ 

~~י~

 ו~~~י ~~~ ~~~
י~י

~~~ 
 ~~~ו

~~~~
~~~~~ ~  

'~~ 
~~ 

~~~~

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

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

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ו

~~~ 
~~~~ 

~~ 
~~~ ~ ~  ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~~ 

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

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

 ~~~~ ו~~~ ~~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~ 

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

~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
 הגה .

 בגד לל~ושמותר ול~
 מפ~

 ראשו על כובע ~ ~ו הגשמים
 אב~

 הגשמים מפני צעיפה על בגד ליתן לאשה א~ור
דאין

 ז~
 ~הגהות מלבוש דרך

 ~~ ~ מיימוני~
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

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

~~ ~~~ ~~ 
 יפול ~שמא לחוש ואין רפוי שאינו דוקא היינו בו לצאת ~ו~ר~ ~~י~ ~~~~~~~

 שמא לחוש יש אםא~ל
 יפו~

 אסור בר'ה ד~א לא~וי ואתי
 ~~ל הרמב"ם בדבר~ מבואר ו~ה תכשיט שהוא~~פ~י

 בני ש~ותניס הם אלו כל וכו' החייט יצא לא ~.~~~~ ~ ש~ עו"ש יעו~ש~ ב~דין ~י"~
 לשוק בצאת~ הם אומנות מאי~ה לסימןהאומנות
 סק'ח ט'ז שיכירום.כדי

~ 

~~
 תולה ו~גר ~~יר~א בל~א וכו' בקישם ~ר ולא ~~~

 בצאתובא~~ו
 בשו~

 כי אומנתו מהו בו להראות
 פרישה הנגרין. עתה ש~ושין כעין ליישרן ~נסרין משרט~~ן~~ו

 יו~דאו~
~ 

~~~
 כיון אומנתו דרך שהוא אעפ~י פטור. ינא ואם ~~.

 דין פי''ט הרמב"ם המוציאין. כדרך הו~יאשלא
 לגמרי הוצאתו דרך שאין במ~ום בבגדו שתחובה ומייריכ"א~

~~
 ~~וב שדרך במ~ום אבל או~ן ~שהוא להראות ש~ה רק

 מ~א ט' סעי~ ש"ג וסי' ח~ ~עי' כמ"ש חייב לפר~ים בחולבו

~~~
 י~ט.

 ת~~
 מחה'ש. מהדיוט~ או~ן גרע דלא ור~ל כ~ז. או'

 מ~~ו או' לעיל ו~"ש ~חייב ~פשיטא בידו ה~יאואם
~ 

~~~
 פטור. יצא ואם ~~. ~

 ו~
 דבר שנותנים אומנים ש~ר כל

 בהם יצאו לא ל~ימןמאומנתם
 בשב~

 יצאו ואם
 ~וציאין ~ינן אדם כל ~שא~ כיון כדרכה הוצאה ~ו שאיןפטורין

~~
 ש~וצים בשעה אלא ~ה בענין להוציא דרכם אין האו~נים ~~ף

להכ~'~
 פעמים. בשאר ולא אומנים שהם ~צמם על

 ר"~
 ~' א~'

~ 

~~~

 דמלאכה בגמ' ואמרינן וכו' הזב יצא לא ~~~ ~~~'
 ולר~מ ~ייב יהודה ו~ר' היא לגופה צריכהשאינה

 ב"י~ בזה. הפו~ מחלוקת רמ''ח ב~י' כתבתי וכבר~טור

~

~~~~~ 
~~ 

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

 ~ו"ש דרבנן א י צשא
 ולכן וכו' ה~ב יצא לא ~~~~~~~ ~
 אסור~

 בפ~ילין מ~לית לקשור
 והב"ד רי~"~. עיניו. בה לקנח כדי כובעשל

 כנה''ג אשה. במה פ'בשה"ג
 ~"א בהגה~ט~

 ס~~
 ל~ד~

 ~ בהגה כ~ג ~עי~לקמן ועיי~

~~~~~~~ 
 בקאפיצ"ו לצאת

 שעו~י~
 קאפיצ"ו להם

 שם מ~א שם. כנה'~ג שם. שה~ג תפורין. הםאם מאח~יה~
~ 

~~~
 כדי הכיס עושה אם וה"ה וכו' להצילו שעושה ~~.

 יתח'יב אם שידע כדי רו~ה ראיות כמה~ידע
 מביא ראיות ג~ בעל כדתנן לאו אםבק~בן

 קר~ן~
 לובש אם או

 צ~יך ש~וא~ כגון נ~ים היו שהימים שידע כדי בדי~המשום
 ~ ~ כ"ג או' ע~ש נקיים.~' לס~ו~

~~~~
 ~ כל דק"ל בה~ יטנף שלא ~~.

 אצו~
 הוא מ~וי טינוף

 שא~"~. כבסעי' מלבוש דרך הוא אם אלא שריולא

 כ~ח או' תו"שלב"ש.
~ 

~~~
 ~פי~ נקט לרבותה וכו' ש~ושרת ~ה אשה וכן ~~.

 משא. הוא עצמו דהבגד משום והטעם לצאתא~ורה אפ~~ לאתוי וא~י נפיל די~מא למיחש ~יכאהיכא
 כ~דאו~ עו~

~ 

~~
 לא אם ~~~

 י~
 ש~ה ומלאחריה מל~יה וכו~ סינר

 ברצועה ו~ושרתו בלבד מאחריה אבל ע~רא~ת~נת
 א"ר סק"ך. מ"א וה~מ~י~ מרדכי ואסור. מלבוש אינולפניה

 ל~או~
~ 

~~~
 לא קשירה דבלא וכו' קושרתו אם אבל ~~.

 מ"א כהעו''ש~ ודלא לפניה ש~לוי כיוןכלל מתקיי~
 ~י' ועיין ל'~ או' תו~שכ"א. ס'~

 ש"~
 דבמוך שם דמ~ואר ט"ו ~עי'

 קשירה בלא אף שרי לנדתהשהתקינה
 והט~

 המחה'ש כאן כתב
 דהתםמשום

 ~ד~ו~
 באותו

 ואפ~~ מק~
 קשירא ב~א להת~יים

 היה אם ה"נ וא~כעו"ש.
 ~פש~

 מותר. קשירה בלא להתקיים
 ~ כ~א או'א"א

~~~
~~~ 

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

 ניצלת אפי' צער ~שביל שכוונתה וכיון כ"ב. ס"ק מ"אב~י.

 ה~ או' לקמן ועיין ל~'ש כ"ג~ ~"ק מ~א וכ~כ שרי. מטינוףעי~~
~ 

~~~
 דב~ י~~ ~~~~

 מכוין ~נו ואפי' וכו' מלבוש שהוא~דרך
 הוא מלבוש דדרך כיון שרי בגדיו את להצילאלא

 על מכסה לישא לנשים בהג~~~ר דאסר והא בהם.מתעטף
 מלבוש דרך ה~א אם אבל דוקא מלבוש כדרך שלא ה'ינוראשם
 וע~"~ טינו~~ לאצולי אלא מכוונות שאינם אעפ~ישרי

 אפשר
 לבד של גדול כובע האנשים לשום ~רצות באלו המנ~גשפ~ט
 לאסו~ וא'ן הגשמים מפני המצנפת גבעל

 דילמא משום אותו
 דמאחר'שהוא לאתו~י ואתינפיל

 עמו~
 ליכא במצנפת ונכנס

 סעי' ועי~ן ה~י~ ~וף ב'י לה~כי.למיחש
 כ''~

 ב~~ד לשם ובדברינו
~ 

~~~~~ 
 וכו~ הגשמים ~פני בגד ללבוש ~ותר ולכן הגה.
 דף פתים מנחת ס' ה~~נעלי~. על קאלאשיןוה"ה

~~~~~ 
 ליתן לאשה אסור אבל בהגה.

 ב~
 אם היינו וכו~

 מתעטפת ואין עליהמונח
 ב~

 ~מתעט~ת כל אבל
 כד~ךבו

 מלבו~
 ~~ כ ~ק מ~'א ~רי. פ~תן בגד חתיכות א~י'

 אם היינו כתב ס~~ והט~~ ל'ג~ או'תו''ש
 מונ~

 ~צ~יף על
 ~ם אבללחוד

 מכס~
 דרך הוה הגיף ~ם

 מלבו~
 יעו''ש. ו~רי

 המ~'~. דכ~כ 'ו''ד או' ה~~~זוכתב
 ו~רא~

 ~~'ש דגם דר''ל
 אם היינו ~רי מלבוש כדרך בו מתעטפת דאםהמ''א

 ~צתג"כ ~~~~~
 הגו~

 בו ~עוטף דצ~ל כתב י~'א או' והר"ז יעו~ש.
 ~ופה.רוב

 וכ~
 לעשירות גם ח~י פשתן בגד כגון לע~יות דח~י

 ~לא כוונתה ואם שם~ מ~א מלבוש. כדרך בו שמתעטפתכל
יצערו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~~ 

~~~~~~

 ~~~~ ~י~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~~~~~
 ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~~י~~~~
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ 

~~~~~ 
 ~~~~ו~ ~~~ו~~ ~~~~~ ~~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~~ ~~ ~~~~
 ~~~ו

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

~~
 ~~~י~~ ~~~~ ~~~ י~~~~~

 ~~~~ ~~~ ~~~ו~~
~~~~~ 

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

~~~ ~~~~ 
 י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~
 וכן ~גה ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~

 מות~
 שהרגל עץ של במנעל לצ~ת

 ירוחם ~ר' שיפול למיחש וליכא בונכנס
 ח~~~

 וכן
 בפנטני~~

 סי' ~רשב"א וממילא במ~רה דמשתל~י

 מחמירי~ויש ~ר~~ז~
 ו~ו~רים

 ~אג~ר~
 כמו בשבת אדם יצא ולא יחף לילך דרך שאין ב~~קום בשבת יחף אד~ ילך ולא

שהוא

יצערו
 אות~

 מטינ~ף. עי'ז ניצלת ~ניןוא~י' בכל ~רי ה~~~ים
 שםמ~א

~ 
~ו~

 ~למא ~חיישינן ~םור~ צורך~~לוכו ~אינו וכיון ~ו. ~~~~
 ע~'ב. ס'~ה ש~ת תו' בר''ה. ~''א לאת~יי ואתישל~י

 ~ ל~~ או'תו''ש

~~~~~~~~ 
 תשו' בשם ב~י בו~ לצאת ~~ותר בטינ~ששקורין לאות~ שעושין כ~ין עור מחו~ה ה~ה הקב אם

 כ~~נעל לו דנראה משום ~לבוש סם ~~ב והטעם לבוש. ש.הריב
 אלא ~~שאוי לו ואינו שטי~'~ל בל~אשקורין

 ~ו~ לדידי~
 תכשיט

 ~או~ן עשויוגם
 שאי~

 ו~~ותר ל~~ידי בי~ למיחש וליכא לי~ול דרכו
~ 

~~~
 י~ ~רש''י וכו' לילך~ יכול ~אי~ו ~טע ~~. ~~~'

 קטע
 אינו א~כובותיו על וא~י' שו~יו גידי וכווצושיבשו

 ועושין לי~ךיכול
 כעי~

 נ~וך כסא
 ויוש~

 מ~~ך וכש~וא עליו
 ק~~ים בס~סלים ~ידיו עלנס~~ך

 ועוק~
 מן גו~ו

 האר~
 ונדחף

 אח~יו על ונח וחוזרל~ניו
 ו~כס~

 ע''כ. מאחו~יו לו ~שור
 . ב~יוה~יאו

~~~
 ~שרי מקל כמו דהו''ל וכו' וס~סלים ב~סא אבל ~~.

 ' ב~י הס~ ~ילוכו דצורך כיוןבסמוך

~ן~
 בשם ב~י הוא~ דידיה דתכשיט בשבת. ב~ם יצא ~~.

 ז"לרש"י
~ 

~~~~~ 
 ~י~ וכו' עץ של במנעל לצא~~ מותר וכן הגה.
 במה שב~'אע~'י

 נ~א~ אש~
 בסנדל לצאת דאסור

של
 ע~

 מרגליו י~ול ש~~א למיחש ~איכא ברגל בקשור מיירי התם
 ש~רגל במנעל אבל לאתוייואתי

 נכנ~
 רי~~ו. עכ~~ל מותר בו

 או' לעיל ועיין ל~ב. או~עו~ש
~~ ~ ~ 

~~~~~~ 
 ובגמ' יו~~. ול~ש שבת ל~ש ~מסומר בסנדל יוצאין
 צורתומ~רש

 י~ מסמ~י~ וכמ~
 לנו מצוי ואין לו

ולכ~
 בכלל אי~ן המםומרים שלנו ~ס~דלים אלו

 ז~
 לצאת ומותר

 ~ב''ח וכ~ב טור. גדר. ל~~וץ ואין איסור ב~ם נהגו ומ'מבהם
 אלא שלנו המסו~~רים בסנדלים אישור אין ~~~דינא נקטינן~ה~י
 איסור נהגו דלא ר~~ל וכתב שנהגו. במקום ~דר ל~רוץשאין

אל~
 חכמים עליו דגזרו ~מסומר לסנ~ל קצת ש~ומין בסנ~לים

 המנעל את הקרקע תאכל שלא כ~י מסומרים מנעליםאבל
 ~לכה ראיתי וכן ~שרי~~יטא

 וכ''נ עכ~ל. ~ מאמ"~ למעש~
 כתבו ולא המסומר סנדל דין בש~~ע השמיט ולכן ~ ב'ימסקנת

 הב"ח עכ''לכלל
~ 

~~~~ ~  
 ~אנטא~י"ל. בלשוננו שקורין וכו~ ב~נטני~ש וכן הג~~

 אשכנז בלשון ור~ללב~~ש.
~ 

~~~~~ 
 דמחו~ה דכיון וכו' דמש~ל~י ב~נטני~'ש וכן ~גה.

 מ~~א ר~ב~'א. מישת~יט. ו~א מ~ודקעור
~~~ 

 כ''ד.
 בי~ים חליצה היינו ו~~ילא במ~רה דמשתל~י~אמר ו~~

 בל~
 הת~ת

 נ~יבקשר~
 ~ חיי~

~~~~~ 
 ב~ג~מ וכ~כ וכו' ~~~~~~יריןויש בהגה.

 כ~~ה. ס~ק ~~~~א איסור. ב~ן נהגו רו~~י~במלכות פי''~
 ס'ל המח~~יריןוטעם

 ~בז~
 לאתויי ואתי ~~שתל~ף דלמא חיישינן

~~א
 בר~~

 בפנטי~~ש ~צאת ~מותר כ~ז ס~~ק ה~ז ~תב ו~~כ
 מחמירין כשיש ולא בר~ה י~ף ל~לך ~~ך ~אין משוםבשבת
 מי~ו יעו''ש. ר~~''אשמביא

 ~תו~~
 או'

 ל~'~
 ~~רי על כתב

 ~נ~'זהט~ז

 ~אי~
 ~~כ~יעים ~בריו

 ו~~~~~
 א~שר סיים

 ~בטל~אמרינן דבז~''~
 כיון א~ם כל אצל דעתם

 דעת~
 יחף לילך דרך אין

 וע'כ כהרשב~~א. להקל ד~מנ~ג ט בה~ה ~כנה~ג וכ'~כיעו"ש.
 נרא~

כיו~
 דאיכא

 בז~
 ו~שטיה נ~רא נ~רא חלוקים מנ~גים

~ 

 ~~~ו~
 ויש ב~ג~~

 ~~ח~~~ר~~
 ~~ן ויצא שכח אם מ ומ וכו~

לר~~
 תו~~ש ל~~~. או' א~ר שם. ~~~א ל~~ירן. א~'צ

 אי~ורין בכל הדין ו~ן י~ב. או' ר'~ז~ם.
 א~צ לר~ה בהן ויצאשכח א~ לאתויי ~אתי משו~

 ~ל~ס~ר~
 שיגיע עד בהן מהלך אלא

 או~ א~א ל~סיר~.א~צ יצא~ אם לאתויי אתי דלמא בתכשיט וה'ה שם. א~רלבי~ו.
 ~ כ~~~

~~~~~~ 
 סנ~ל רי~ו

~~ 
 שהרועים כיון לכ~ע מותר שעם

 ~ י''א או~ ~~ש''ז שם. א~~ר בו.יוצאין

~~~~~ 
 ו~ו~ ב~בת יחף א~ם ילך ולא ב~ג~.

 ו~~~
 ביו~ט

 ויו'ט שבת ד~ונג יחף לילךשאין
 שוי~

 תקכ''ט. כבסי~

~~~~~ 
 במקום ב~ה.

 שאי~
 וא~י' יחף. לילך ~רך

 שיזכור כ~י ~~~עלים ב~בת ילבש יחף בחוללילך דרכ~
 כ~~מ שבת.שהוא

 ב~~~~
 ד~~דת ב' סש~~י ו~יין ובכלבו.

 ~םי~ ו~~"ח כ~~ו. ~~ק ~~~א יחף. כלל ילךשלא צניעו~
 רמ~ב~

 כתב

טע~
 ~~שוס כלל יחף בשבת לילך שלא י~יאים ~~ר ב~ם אחר
 נסתה לא אשרדכתיב

 כ~
 על הצג רגלה

 האר~
 מהת~נג

 עונ~ קרוישזה ומכיו~
 באכילה עונג שיש דכשם בכך לענגו ~~חו'יב

 ~ונג יש כךושתייה
 שיש א~ם ל~~~ז ~~י~ו ע'~כ~ ~גוף בהנא~

 מאכיל~ עדיף ~לא ~רי ו~אי יחף ילך ~שלא צערלו
 ד~~ל

 לו ~מזיק דא~ם ר~~חברם"י
 האכיל~

 ב~בת~ להתענות מותר
ולטעם

 רמ~~
 ו ל או' ~ו''ש אסור. בכ~''ג ~גם א~שר

~ 

 ~~~~~~ק~
 לרגליו מנעלים ויקח לו שיש מה כל א~~ ימכור
 קר~ט~שבת

 ע~א~
 ואחד למקום כמנו~ים וז'

 ו~ייו כ''ו. או מחה~ש ע''ב~ קי~ג ~סחים יחף. ה~ו~ךמהם
 כ~ג או' ב' לסי~ב~ברינו

סעי~ ~

 ~~ ~ ~~~~~~י
~~~~~~'~ 

 ו~~~
 ~~~~ו~ ~~י~~'י
~~~~~ 

 ו~'י
~~~ 

~~~~
~~~ ~~~~ 

 ~ י ~~ ~י~~~~~י

~~
 ~~יי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~י'
~"~ 

~~~
 בלתי בחול יוצאשהוא

 דב~
 ~כל ~חללו יבא ולא שבת ~הוא ידו על שי~כור אחר

 בו~
~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 

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

~~~~ 
~~ 

'~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~י~~

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 מחליו ש~מד ~וחולה

 דינ~
 ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ כתיגר~

~~~~~~~~ ~ ~~ 
 ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~י

 בהם שסו~רים גדולים טבעות כעין ~פ~'
 ~~~~~~ ה~גלי~~

~ו~~

ק~~
 יכול דאינו דכיון וכו' ל~ך יכול שאינו חיגר ~~. ~~~'

 וידים. כמנעל הו''ל מקל בלא כללליל~~
 כ~ה. דף ב~ההרא"ש

 ~ לב"~

ק~~
 ק~ור א~וא~~ ~~~~~.

 דל~ ב~
 לולה~ת כ~~דא"אלאת~י א~~ דלמא חיישינן
 תו~~ ~בלעד~

 או~
 ל"~

 שי~ מק~ולע~~
 ~ר~שו

 והוה בה~~תו גימא עושה שודאי ~ם~~
רי~יהפסיק

 אל~
 דלא

 ~יח~
 ב~~ק~ם הולך א~ ~.ע בכך ליה

 יש ו~~כ ~ב. או' מש"ז ר~~ה.שאין
 ל~ה~

 בזה
~ 

~~~
 אםאבל ~~~~~.

 אפש~
 וכו' לו

 כג~
 ~ו ב~י ההולך זקן

 נשען לחוץ וכש~צא מקלבלא
~~ 

 מ~לו
 סמ"ק. אסור. גופו ~~נע~ע ואעפ"י הרא~ש. א~~. ~חח~ות מח~~~

וכ"כ
 המ~~

 שא~א ד~קא
~ 

 מו~~. מקל בלא כלל לילך
 מ~~

 א~ ~ו~~ כ"~ס"~
 ואם ל~~.

 הזק~
 שא"א כ~כ

~ 
 ~לא ~לך

 א~ר רשד~ם ~~ת~.מ~ל
 א~

 ל~ו
~ 

~~~~~~~~ 
שנ~גו

 שבידם במקל לילך החשובי~
 לצא~~ אסורי~

ב~~
 נ~אה עירוב שיש ב~~קום אבל בשבת

 שאי~ בעל~א איש אבל לכ~וד אלא נושאו דאינו~~את ד~ות~
 ~ושא

 אפי~לכבוד
 ב~~קו~

 ~לותא דאיכא אסור עירוב ~יש
 וכ~כ כ~ז~ ~~~ק~~א דשב~~

 ומיהו ל~~. א~ התו~~
 מ"~

 המ"א
 לאסו~

 במקום במקל ~לךל~שוב~~
 עירו~ שא~

 ל~ו א~ א"~ ~~ין
 להשיגמ"ש

 על~
 שד~~ו ונראה

 לה~י~
 י~ו"ש.

~ו' ~מחב~~ אמנ~
 המ~א שה~יר עי~וב שיש מ~ום ~ל אפ~ ~

 ~~ די~ כ~~~
 בה~~ש~קפ~

 ~ה
 דא~ש~
 מיק~י דלא ~

 לא דאי ~ת~ תכשי~
~רי~

 ~כ"ע
 ~וכא כי מיח~

 להחי~
 דינא לאו וכ"ע לזה ולאסור זה

 המורה יאמר כה ואםגמי~י
 ז~

 נכבד
 ~נקלה ירהבו אי~ ו~~

 וכלבנכ~ד
~~~ 

 יעו"ש. מכובד שהוא שיער ~עצמו
 ועי~

 לסומאדדמי
 דלתרו~

 ~~~כ"ב ~י' ב~י עביד. סו~א
 ~כ~ה"~ וכת~

 הביאו מדלא ~"ד או'בהגב"י
 המחב~

 בה~ש כאן
 ו~~פ~

 המפה
 נראההביאו

 לרבי~ ~ס~
 ~חולה הרו~ח התיר ד~א המתבר

אלא
 דוק~

 ~~א~ מיתסרא ~לא ב~"ט
 מדר~נן אלא

 ~ יעו~~

~~~~~~~~~~ 
 אין ~טור

 ~צאי~
 ובני בכ~~א ש~שב פי' בכ~~א~

 וא~~ האשה~ ואחד האיש אחד אותו נושאיןאדם
רבים

 צריכ~
 ידו אחד כל ישים ~לא יכתף שלא ובלבד מותר לו

 הקשה הב~י מיהו ע.כ. זרועותי~ם על והכ~א חבירו כתףעל
עלה~ו~שהביא

 ד~
 זה

 בה~~
 השמי~ו דמשום~זה ונראה יעו"ש.

 דס.לבש~ע
 כי~

 כתבוה לא והרא~ש והרמב~ם שהרי~ף
 ~ל~

 ~~ב~~~
 ~~א להתיר

 ב~~~
 דהוצאה משום

 מדרבנ~ ד~די~
 ו~ורך

 ז~ל לדעתו אבל הב~י לדעת ~ב~ח וכ"כ גזרו. לארבים
 כת~

דא~
 הר~ף שכתבוהו מה אלא הטור וכמ"ש זה ~היתר ~פק
והרמב~ם

 והרא~~
 דעיקר משום ~"ט גבי

 ד~
 ~גמ~ זה

 אית.~
 י~~גבי

 ר~ים דאם הטור דמ"ש כתב כ~ז ס~ק והמ"א יעו~ש.

צריכי~~
 שיה ב~~קום ~~ירי ~~~~ר לו

 עירו~
 י~~~ש.

 וכ~~~
 הנוב.י

ב~~~~
 דלא ~'א ~~י'

 כ~~~
 אלא ה~~~א כן

 ל~~ר~
 ה~~ור דברי

~~~~~~~~
 ~בל ב"י

 ד~~~
 והר~~ב~~~ הר~ף

 זה ~ין הביאו שלא

ל~~~
 ש~ת

 מ~מ~
 אפ~ ~י~~ לא דאם זה דין ש~ך ~בשבתלא

 ר~ים אין אפי' שעי~בו ובמקוום אסור דחול עו~דא ~~~~ם~לי

צ~יכ~
 ~~לו~ו דג~ נמצא ~~~ א~ ~ע"ת והביאו יע~'ש ~ותר לו

~ 
 אם הב~ח דלדעתבדבר

 ר~י~
 ע~~ו ב~א אפי' לו צר~ים

 לו צרי~ם ב~בים ד~קא המ"א ולדעתשרי~
 ~~ע~ ו~י~ב~

 ו~~ירבו אסור הכל ע~רבו ד~לא חילוק איןהנוב~י
 הכ~

 ש~י
 איןאפ~

 צריכי~

 יש וע"כ לו.
 וא~~ להחמ~~

 למי אלא ל~חיר

~ ~ ~~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~  מים על בחורף ~הו~ך בו וכיוצא משופע ו~מ~ם ~שמיםשירדו
 לילך ד~עית מ~ום ב~קל לצאת מותר איי~ז ~קור~ן~נ~לדים
 הנ"ז ה~~ז דברי על כתב ל~ו או' הא''ר ~~י~ו י~ו~~.שם
 דברחוב כתב כ~ח סי~ מ~~ת ~וב~י ובתשו' מו~רחדאינו

 אם אי~~ז~~ת ~י~
 א~~

 משופע המקום
 ~~~~ מבוא~ אי~

 לה~יר
 עלו~ם

 גו~
 דבריו שא~ן הא~~ כתב ~~~'ז דברי

 ו~~'~ מו~~חי~
 אי~ כ~א~~~~~

 מעורבת עיר ה~א ואם שבת. מחלל לק~ותו
 ~וא אם מי~עיא ולא מותר ב~ך ד~~ו אותו הנושאוהאדם
 עץ של ~קל ~פי~ אלא תפארהמקל

 פשו~
 ביה שייך דלא

 אמנם ~~ז. או' ה~~~ת והביאו יעו"ש. שריתכשיט
 היוצאים אדם ~~י דמקצת כתב קס~ב. אלפים שני ~י'בתשו' הר~ב~~

~מקל
 כש~י~

 בשבתות אסורים ~דרכים
 ויו"~

 אפי. במקל לצאת

בחצ~
 שא~א מי כל הכלל וזה דחול עובדין משום המ~ורבת

ליל~
 ש~~~ר וכל ~ותר ו~ש~נת מ~ל בלי

 ליל~
 אסור ~לתו

 ג' או' הברכ~י והביאו י~ו~~. בו~י~ך
~ 

~~~  

 דוקא דהיי~ו ונראה וכו' מחליו ש~מד וחולה הגה.
 דא~ מ~ל בלא כלל ~לך יכולכ~אינו

 א~ור כן לא

 ו~~~~~
~ ~ ~ ~  ~~ ~~ ~~~~ 

 וכו~ א~ע נו~אה~~

 וא~
 ~כה"ג. עכו~ם ע~י שרי ~רה''ר

 ש~~גי~ ~~~~י~
 ל~ושי~ מ~ומות ב~~ת

 תינוק עם ~סנדקות
 או~~ ולשאתבכסא

 ישראל ע'~י בשבת לב~כ~נ
 אסורו~~~

 דאי~ בכר~~לי~ א~
 וחייב לםנדקות ~פילה ~~ינוק

 דידן רה"ר ל~~~~ד והי~~ו שרי ~כו''ם וע~י בר~~ר ~~אתעליה

~ר~לי~
 שם. ~~ז הו~.

 ועי~~
 או~ ר~~ו סי. ל~~ל

 ~ ל''~

~~~~

 אסור סומא ~י. ~~~'
~ 

 בלא לו דא~שר משום וכו'
 ~~~א ב''י.מקל.

 ס''~
 כ~'ח.

 והו~
 ~~מא או משאוי

 או' ~~יל ~~"ש ו~פי כ~~. ~או. ~א.א ~ר~"ר. ד~א לאת~ייאתי
 דאפי~ נראה הרדב''ז בשםק~ה

 ב~קו~
 ~ אס~~ ~ירוב שיש

~~~
~~~~ ~~~~.~ 

~~ 

~  

~~~~~.~~ 

לא ~ ~~~
 חיישינ~

 טור יפה~ תקועים שהם לפי
ם~יף ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~~י~~י~ ~~~~י~
 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~י~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

 ~~~י~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~ ~ ~~י~~~~~~~~~י~
~~~י~~

 בגדים ~פי~
 גשים~
 ~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~ ~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~"~ י~~י~~~ ~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~ 

 ~~י~~ ~~ ~~~
 ~~~י ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~

~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~ ~~ו~~~ ~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~

~~~~~ 

 פעמונים כמין ~פי~

 לכסות דמחובר הא מהני ולא הגה ~~. ~~~~י~ ~י~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~י~~טנים~

ר~
 אבל שם מחובר ל~'ות שדרכו בדבר

 א~
 וב~י פי~ט מ'ימוני ~הגהות אשיר בכך דרכו שאין דבר שם חיבר

 ומרדכי רשב'א תשובתבשם
 פר~

 במה
 אשה~

 מהן א~ ישא יהודי שכל המלכות שגזרה ירוקים עגולים ואותן
 מותרבכשותו

 קצת שס ~מחובר רק בכסו~ו תפור אינו אפי' בהן לצא~
 ~א'ז~

 במט~חת לצאת מותר וכן
 ענבל ב~ם שאין דוקא הארוגין בזגין לצאת דמותר ו~א לכסות מחובר אם ~צולי'ט ש~ורין האף בושמקנ~ין

ו~'~

~י~~
 ~ל הלבוש כתב וכו~ באנ~טמין יוצאין אין ך. ~~~'

 או' הא"ר ~יהו תכשיטין ואינם הם משחויח~ו
 על~ כתבל~~ז

 הר~~ב~ם כתב ~דהא דליתא הנ''ז הלבוש דברי
 לתרץ כתב כ~ט או' הא''א אמנם פטור יצא דאם ט"ו דיןפי~ט
 משום הרמב"ם דפטר ~הא מהרמב"ם הלבוש על הא"ר~ושיית
 משאוי ומ~מ המוציאין כדרך הוציאשלא

 הו~
 אסור אבל ופ~ור

 וכ~כיעו~ש~
 הר~~

 או~
 ~ ט"~

~~~~~~~~ 
 ה~שור~

 בה לצאת אםור בשערו
 בשב~

דחיישינ~
 ר''י תשו' לאתויי~ ואתי נפיל דלמא

 ~לועה אם הא ומ~מע מ''ט~ או' פת~ע ל~א. סי' הרא~שבן
 לעיל וכמ"ש שרי נפיל דלמא למיחש דליכא באופן יפהבשערו

 ש"ג רש~~ ל~מן עיין ועוד קי~ב~או~
~ 

ק~ו~
 מלבוש דרך לאו דה~י וכו' בתיב~ יוצאין אין ~~. ~~~~

 ~הם להתלבש דרך שאין שכיון ~לבוש כמו בהם שנתלבשואפי' הגשמי~ מפני ואפ~' לב"ש. ב~י. משאוי. אלאהוא
 הרילעולם

 ה~
 ~ י~~ או' ר~ז ~~שאוי~

~~~~
 יוצאין אבל ~~~

 בש~
 ~הם לצאת שדרך מפני וכו'

 ב~י שרי~ נמי גשמים בלא וה"ה הגשמיםמפני
 וכתב ע~כ. ~גשמים מפני אלא בשקלצאת שרי דלא הרוקח ~דברי כדמשמע ודלא וכתב הרא''שבשם

 ~עו~
 ל~ו או'

 כדעת דפסק דמשמע וכו' יוצאין אבל סתמא כתב~המחבר

הרא"~
 להחמיר נראה דינא ולענין ~~ותר~ גש~~ים בלא דאפי~

 והביאו עכ~ל. מותר גשמים מפני דדו~א ~"ל הרמב"םכדעת
א''ר

 א~
 נר~ה ש~''ל המ~א ~דעת אבל ל"ח.

 לפסו~
 כד~ת

הרא~~.
 וכ~~

 וכ"כ מ' או~ הת~ש דעת
 הר''~

 יוצאיןאבל ~ י~~ או~
 בש~

 יום מבעוד שנתנן היינו וכו' במוך יוצאין~~. ~ שם ר~ז מ~בוש. דרך וכו'
 אותו שמושח'ן בגד של מטלית וכו' באשפלניתאו ~ ל~מןוכמ"ש

 המכה. ע~ג אותו ומשימין~~~יחה
 ~רי~

 על
 לכתחלה נתינה כמו דהוי משום יח~י~~ה.לא ~ א~ה במה פ' סיףהרי'ף
 רפואה לעשות חז~ל~~רו

 בשב~
 סי' וכדל~מן

 סעי' ועי~ששכ"ח
 ~ כ~~

ק~~~
 ד~ו~א הב~ח כתב וכו' ~וט לכרוך אסור אבל ~~.

 דאסור הוא וספוג מוך בלא גרידא משיחה ~אוחוט
 ושפוג מוך הניח אם אבל משאוי והוי מרפאין דאיןמשוס
 והתוספתא והרי~ף הרמב"ם ~מדברי כתב ל~~א ש~ק המ~אאבל יעו~ש~ שרי תפול שלא משיחה או חוט עליהן כרך~~כ
 כהב~ח ודלא חוט לכרוך אסור הספוג על שאפי~משמע
 ב~ילים ואינם חשובים משיחה או דחוט משוםוטעמא

 וכ"נ יעו~ש~ משליכו וכשמתירו ~שמרטוטין של שהוא אגדכמו לספו~
 מיהו ך' או~ הר~ז וכ"כ מ"ב. ~' והתו~~ש ט~ל או' הא~רדעת
 ח'ים נתיבהרב

 לחל~
 שאינו בספוג יצא~דהטור

 מדוב~
 למכה

 אבל דשרי הרמב"ם מודה ובהא המשיחה כריכת י ע לאאם
 המכה על מדובקים בל~ה והספוג שהמוך בענין מייריהרמב~'ם
 הגר~א ובביאור עכ~ד. אצלו חשובים והמשיחה החוט איןומשו"ה
 אסור אינו הרמב"ם דלדעתכתב

 בחו~
 כשכו~כו כ"א ובמ~יחה

 על אבל בו לצאת וספוג המוךעל
 המכ~

 כרוך היה אפי~ ממש
 בו לצאת מותר חשוב דבר שאר או ומשיחהחוט

 דא~
 דאינו

 ראיהוהביא ~~שאוי הוי לא וע"כ המכה ישרט שלא מועיל הרי מ~'ממרפא
 מלשו~

 ו~~שמע התו~פתא
 שהו~

 ל~לכה כן שובר
 או' הנה~ש מצדד וכןיעו"ש.

~ 
 אמנם יעו"ש. ~ר~ב~ם לדעת ~ו

 מ~פא שאינו כל משמע ~~~~~ין שהן לפי שכתב הש~עלדעת
 על לקמן בדברינו עיין ו~וד להגן. עשאו אם ואפי~ משאויהוי

 ודוק כ~חסעי'
~ 

~~~~
 ולחזור ברה~'ר להתירו ויכול ו~~רו. ו~ושרו ~~~

 ברה~ר בידו כשמתירו חוששין ואין שםול~שרו
 בידו ויביאנו ישכחשמא

 מט~
 ר~ז ש"ג. בסי~ שיתבאר

 ך~או'
~ 

ק~~~
'~~~ .~~~ 

 וה"ה ~ו' ה~~וגין ~גין יוצאין הבנ~
 אם ואפי' לבוש. תפו~ין.~

 ה~
 או כסף של זגין

 ד'ה ע''א נ"ח דף ות~~ו ע~ב ש'ו דף המשנה על ז'ל רש''יזהב.
 כ"א או' הר~ז וכ~כ ש~א~מאי

~ 

 ~~ק~~~
 מיי~י דהכא ו~ע"ג לא~ ארוגים אינם אם אבל
 י''ל אי~ור ליכא בידים ליה מייתי דא~י'ב~~ן

 ~~~~ה ~~ו ~~~~

~
 ~~~ו ~~י ~'~

~~~~~~~~ 
 ~~י~

 ~~י~ו~ו~~י~~'י~
 ~ו~~ ~~ ~~~~~

 ~~~ו~י
 ~~י~

 ~~ ~וה~~
 ~~י~~ו~~~~'~

 ~~ ו~~~~~'~

~~
 ~~ו~י~ ~~~~~י

 ~~~~~ ו~ו~~~~
 ~~י~ו~~וי ~~~~י~ו~~~~~ו~

~~~ 
 ו~~

~~~~~ ~~ ~~'~ 

קי~~
~~~ 

קי~~
' ~ ~  

דגזרי~ן



~

~ ~  

 ~~ו
~~~~~ 

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

 ~~ו~'
 ~'~ ו~

~~~
~ ~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~~~ 
~ ~  

~ ~ ~ ~  פרק םוף אלפסי ~~ג~ות ~ול ~ש~יעיןואין
 אש~~ במ~

~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~ו~~~

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

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

~~~~~~

 ~ו
~~ ~~~ 

~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~

 ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ 

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

~~
 ~~יי~

 כל מלכים בני ~לי~ מחייכ~ דלמאדג~~ינן
 שע~

 שלא וא'א
 אביוישמע

 ~תו' בשם ל"ב ס~ק מ''א לאתויי ואתי ויטלו~
 ~ר"ז וכ'כ אסור~ קטנים בנים דאפי' ~תו' בשם מ' או' א~רוכ''כ

 שם~

~~~~
 תלוי ~וא ואפי~ לא. ארוגים אינם אם אבל ~~.

 יש ~~''מ ~~עצמו יפסק שמא למיחש דליכאבשלשלת
 דנוי שרי ארוג כש~וא אבל לא~ויי ואתי מחייכי דלמאחשש
 מ~ד~ או~ תו"ש מ~סק. דשמא חששא ליכא וגם לבגד~וא

~~~~
 מלכים לבני דגם ~תו~ש שם וכתב ב"ח~אסור. ~~לכי~ לבני ואפי' ~לא. ארוגין אינם אם אבל ~~.

 של בשלשלת תלוי לא אבל דוקא בכסותו בא~וג אלא שר'לא
 ~עו~~ש על ~~שיג ~~'~ש ש עי ועוד יעו"ש~ פלוג לא משוםכםף

 ~ ל~ב או' א~א וכ"כיעו~~ש.

 ~~ק~~~
 הא מ~ני ולא ~ג~.

 ד~וב~
 זגין ל ר וכו~ לכסות

~ארוגי~
 ~ ~~ש ודומי~ן. בכסות

 ~~ק~~~
 לנוי ~בגדים בכל וכו' שדרכו בדבר רק ב~ג~.
 מ''א ולהתגנות. לפסוק חכמים אטרחו~ודלא

 ל~גס"ק
~ 

~~~~~~ 
 מפחד ישלפנו ~לא ~ודאי קצת. מחובר רק בהג~.

 ~ ~בוש~מ~כות.

 ~~ק~~
 בשם בש~~ג ו~~עם לכסות. מחובר אם בהג~~
 וליכא ככסות. ~וא לכסות ~מחובר דבר דכלסמ''ג

 ~וא כאלו תפירות ל~נ~ו דחשיבי לאתויי ואתי נפיל דלמאלמיחש
 כיון מ~מ תכשיט ולא מלבוש ~וי לא ~וצילי~ט ד~ני ואע"גאריג
 ס"ק ~ו~ט~ז ~ב"ח ו~ביאו עכ"ל. כסות לגבי ~וא בטל חשובדאינו
 ~ב~ח שם וכתבי"ד.

 דאי~
 לכםות כשמחובר אלא ל~תיר

 הכסות לג~י בטל ~וא ו~פציל~ט וחשוב מלבוש ~ואד~כסות ב~פיר~
אבל

 ~ה~ציל"ט לח~ר להקל שנו~גין מ~
 בח~ו~

 ל~סירו שעשוי בענין
 דאפי' ק~ך דף שבע באר וכ~כ יעו"ש. וכו' ~חגור לגביבטל ד~פציל~~ לן לימא ד~~אן ~וא גמור איסור בשבת ~חגורמן

 ~מט~חתשקושרים
 ו~ביאו יעו"ש מועיל אינו קשרים שני בחגור~

 ל~יות שרוצה מי כתב שם ~ט~~ז א~~נם ג~ או' ב~גה"טשכנ~"ג
 ~יתר לו אין עמוהפציל~ט

 שיעש~
 ממנו

 שז~ חגור~ כעי~
 אםור

כיו~
 לו~ שיש

 בל~~ חגור~
 בראש ~~ציל~ט ראש יחבר אלא

 חגורה כמו וי~יה קיום של ~אינו בקשר~חגורה
 ארוכ~

 ויחגור
 מ~ז או' התו"ש ו~ביאו עכ"ל ~רחוב ~ל שהולך זמן כל~צ~~ו
 ~יתר אין מי~ווכתב

 ה~ציל~~ שיתל~
 לחגור צריך רק קצת ל~ניו

 שלא ~~ציל''טבכל
 ~~מנ~ יתל~

 .דמ~ש עוד וכתב כלום.
 ידענא לא קיימא של שאינו בקשרשיקשור ~ט'~~

 ~~נלי~
 דמ~ני ~א

ואפש~
 של בקשר וצ"ל ~וא ש~~ס

 קי~מ~
 עכ~ד.

 ו~מש"~
 או'

 ~ר"ז אבל יעו~ש קיי~~א של שאינו בקשר די דהכא כתבי''ד
 שיקשרנ~ דצריך כ~תו~ש כתב כ~גאו'

 בקש~ מע'ש
 קיימא של

 אחת כחגורה נעש'תשאז
 ארוכ~

 א"ע ויחגור
 ברחובשהולך כ''~ בכול~

~ 

 ~~~ק~~~
 סביב ~פציל~ט ~כורכים להקל ~ב~רים שנ~גים
 בחשבם לעירוב חוץ ל~לך כדירגליהם

 דרך ש~~
 ~קישורי~ כמומלבוש

 ~ו~~ן בל~א ~נקראים שוקיים בתי ~ביב
בענד''ל

 נרא~
 וקצר ארוך ~פציל"ט שאם ו~פשר אסור שהוא

 יותר דמותר בענד~ל ל~ו~"ן קצת שדומאברוחב
 ומוט~

 שי~יו
 ~ יעו~ש מ~ג או' א''ר וכו'שוגגין

~~~~~~~~ 
 על ~בגדים תחת ~~ציל~ט שכו~כין

 ~~חבר כש~חוט דלפע~ים דכיון ל~תיר שישא~שר ~~מ~נסיי~
 שע~ לפי אותו קושרין ר~וי ~~~כנסייםומ~דק

 א"כ בפציל~'ט אף
 ול~~ציאו ל~ערים שכוונ~ו אוחו יחשדולא

 ומ''~~
 אני בזה גם

 כלל לחוגרו דרך ואין בכך מלבוש דרך דאין דכיון מ~דחוכך
 במדינות צוארן סביב ~פציל~ט ~כורכין ואותן ל~וצ~או. אסור~א~כ

שאי~
 שאין נרא~ ~צואר סביב לכרוך מנ~ג~

 ז~
 מלבוש ~ך

 למחות שאין אפשר ~קור בשביל כורכין שלפעמים כיוןומ~מ
 אבל מלבוש. בדרך או~ו כורכיןאם

 מ~
 א' פעם ש~~~ין

 ל~~טה תלוייןו~קצוות
 נרא~

 ~וא גמור דא~יר
 א~

 זה בכל
 שומעין שאין שידועכיון

 ל~~ ונע~~
 שוגגין שי~יו מו~ב כ~יתר

 על או מלבוש כדרך ~צואר סביב שיכרכו ל~ם יודיעועכ~פ
 על אבל בגדיו ת~ת~מכנסיים

 ~חגור~
 ח"א שא~ור. ספק אין

 או' פ~ד סי' ש"ע קיצור ו~עיין י~א. או' ~~וכלל
 י"~

 שכתב

כשקוש~
 יז~ר ~מכנסיים על ~מטפחת

 ש~
 שני בו לע~ות

קשרים
 ז~ג~~

 ~מחזיקות רצועות לישא נו~ג ~וא אם שמים וירא
 וכתב לצורך. ~מטפחת שת~א כדי בשבת יסירם ~מכנסייםאת
 ~כורכועוד

 ס~י~
 ועיין יעו"ש. אםור בו ולצאת ~יד או ~~גל
עוד

 לקמ~
 ול~ז ל''ו סעי'

~ 

~~~~~ 
~~~ 

~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 עוש~ ד~קטן ואע~גג'

 ב~ים. איסור כמאכילו ~וי מ"מ זאת
 אסור בבית דא~י' וכתב כ'א או' ~ר~ז וכ"כ ל~~. ס~קמ~א

 ~ קול משמיעין אם בשבתללבשם

~~~~
~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~~~~ 
 בעשב לצאת מותר ואם וכו' עשבים במיני יוצאין
 ~נושאים~רודא

 אות~
 וקטנים גדולים ונשים אנשים

 ב~' לאדן ככר ל~~ב עיון וכישוף. ~רע מעין ~פואה~~שום

 וז~ל שכתב ע~א ר~~א דף פ~י זוטא ד~אלמס'
 עש~

 ~נקרא

~ו~~
 עי~~ק ~ני וש~~עתי ~כישוף ולבטל לעי~~'ר מועיל

 קדוש שם ויש ע"זנורא מעש~
~~~~ 

 ז ~נ ע~ב ~נושא ויכוין
 ובל' לו. וטוב~ה בש~

 משנ~
 בחי' ו~וא ~מחשבה על יודאות~ כי וידוע פיגם זה עשב נקרא

 עליונ~
 ואפשר

 בא כי לרמו~
 מועיל וגס ~ס~א פגס ~ לבטל פיגם תוך ~יודא~ת

 למגפ~
 כמ~ש

 ט"ו~~ ~עי' ש~ג סי~ לקמן ועיין ב' או~ רו~ח יעו~ש. ~''ל~~ב

~~ו~
 ~ו' מומחה שאינו בקמיע יוצאין אין ~~. ~~~'

י~א וא~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~~~ 

~~~~~ ~

~~~
~~~ ~ ~ ~  

~~ ~~~~~~ 
 ו~~~~ ~~~~~ ~~~~

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

~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~
'~~ 

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

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

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ב' שבאו ודוקא ה~ה ~~~~

 המתאו~
 איתמחי אם ~בל ~יחד

 ו~~פא קמיע עשה ואח~כ תחלהגב~א
 ג~~

 את~זק שכבר הגברא בהמחאת ~ק הקמיע בהמתאת תלינן לא
 מהביאור מתוס' משמע וכן~ה~~א

 ~~~ ~~ ~~~~ ב~~י~ שכת~
'~ 

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

 ~~ ~~~ ~''~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~ 

~~ ~~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~י~ ~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~ 
 ~~ו~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~

 ~~ ~י~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~"~ ~~~~~~ ~~ו~~~ ~~~ י~~~~~~~~
 ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~ ~~ ~~~~~ י~~~~ ~~~~~~"~

~~~ן

 שאינו ~קמיעיצא
 ~~ומח~

 מלבוש ~רך ש~וא מ~ני פטור
 ר'ה לן דלית ול~י~ן פי~~. ~רמב~ם בתפילין. יצא א~וכן

 סי' כדלקמן חטאת חיוב בו שאין כיון בו לצאתמותר
 ש~. כמ'א ו~לא מ"ז סי' בתשו' רש~ל וכ"פ ח"י סעי~ש~ג
 הביא~ הנ~~ ~ש~ל ותשו' מ"~. או'א''ר

 ~הגה'ט הכנה~~ג ג~כ
 גברא אתמחי ~לא ~הגם שם וכתיב ך' או' שבת ה~והזכ"ל
 קמיעא אתמחיולא

 ש~
 לקמן ועיין יעו~ש. לכרמלית בהן לצאת

~~~~~~~~~ 
 נתלה התקע~ט דבשנת שכתב ~' או' פתה~ד

 העולם דרגילין פולפו הנק' העיןבאדמימות
 אדמ~מם עגולה אבן העין אותו ע~ג לתלות זה חולילתרופת
 יעבור עד ימים קצת שם תלויה ותהיה עין כתבניתעשויה
 לא כי ויען לכל~ כידוע ומנוסה בדוק ו~וא לגמרי אודםאותו
 הזאת האבן ההיא בעתנמצא

 תל~
 שקבוע זהב ~בעת עיניו על

 שמרפאה א~~ היא שגם שאמרו חותם עליה שיש אדומה א~ןבה
 לצאת שרי אי ~תפק וע"כ הפולפו כאבן בדוקה ~אינהאלא
 טהור איש שם ואסף בשבת.בה

 באומרי"~
 זה בענין הנוגעים

 דשרי והעלה וברוחבבאורך
 למיפ~

 ובכ~ר~ם בעיר שלנו במבואות
 ט''ז רוחב בהו דלית סביבותיהאשר

 ~בוא ש' כשאין אמ~
 ~ יעו"ש בהבוקעים

~~~~~~~~ 
 מאדם כ'י בס' אחת סגולה שמצא אתד באיש
 לכתוב המות סם ששתה למי מהראשוניםגדול

 פעמים כ~ה ואירע לבריאותו וחוזר האדם מקיא ותיכףלו
 וזה המות סם שתה בכעסו נפש מר או נערשאיזה

 היום ויהי והב~יאו. אותו שהקיאו ו~צלית ועשה זו קמיעאכתב האי~
 לה והתתילו המות סם ששתתה ישראלית שנערה אירע ש~קליל
 הקמיעא וכתב וקם שבת בליל הזה האיש אצל ובאו מיתהדבקי
 עבד. ש~יר אי בוריה על ועמ~ה הקיאה ותי~ףלנערה

 ו' או'ברכ'~י עיי~
 מ~

 ל~ציל היה דכוונתו כיון וסיים בזה ש~אריך
 איסור סרך ביה ~לית נראה ~צלה הוייא הםגולה וע~ינפש
 ת~ג לה~ר~א ועיין יעו~ש. עשה ג~ולה מצוה ולמפרע ~מ~רבנןאפי'
 שהוסיף ו~ה הנז' הברכ''י ב~ברי ד~ו~'ט מאי קכ~~ג סי'יו~ד
 ~. יעו ל~בריו ראייהלהביא

 ו~ב"~
 דאם וכתב ט' או' ה~ת~"ד

 דאורייתא איסור להתיר דאין פשוט נראה ב~ו~ה הר~ואהאין
 ~ יעו"ש~~
~~~~

 ואם ~~.
 מומת~ הו~

 לקמיע מו~חה ~וא ואם וכו'
 דין כל לו יש ב~פואה כלום יודע אינוואפי'

 ~ לבוש מומתה. בקמיע לצאת מותר הנאמריםמומתה

~~~

.~~ 
 יוצאי~

 ו~וקא בו.
 כש~~

 ~~שוםשרי ~א~ מלבוש ~רך מוציאו
 ~תכ~י~

 ~חו~ה ~וא
 כאח~

 ~~מ~בושיו
 ~ גמ~א ~''א. ויעבירנו בי~ו יאחזנולא אב~

~~~~
 ורפאו ~~.

 ~לשת~
 אחד לא~ם אחת כל א~ם. בני ג'

 אחת.~ע~~
 ~ ~בו~

ק~~~
 האיש זה אבד ואם וכו~ מומחה הקמיע אין וגם ~~~

 ולא גפ אח'כ זה ללחש שכתבו ~~יינומעלתו
 באותו אפי' לצאת ~סורהועיל

 כת~
 כבר שהו~יל עצמו

 היתה אחד פעם ~ק כתב כל ר~פא שלא דכיון אדם בנילג' ג~~
 ~הגברא מעלת נאבד ועתה ~מיעא מעלת ולא גבראמעלת

 ~ מ~א או' העו"ש וכ"כ ט"ו~ ס~קט"ז

ק~~~
 ~ר~ל א~ם שכל פי' אדם~ לכל מומחה ~~.

 שי~
 לו

 תולי.אותו
 לב"ש~

 אף אגרת אותה לישא מותר
 אתר אגרת יכתוב אם אבל ג~פ. אחד לאדם אלא ~יפאתהשלא
 יכתוב א~ ~~אשון רופא אותו אפי' ור~ל ל~ו ~''ק מ'אאסור.
 העו"ש וכ"כ מח~"ש~ ב~. לצאת אסור הראשון לחש הפעםעוד

 ~~באו'
~ 

~~~~
 אם וה~ה א~. לכל מו~ה ~~~

 ז~ אב~
 האיש

 הקמיע מחמת זו בקמיע ל~את מותרמעלתו
 ~ם. ט~ז ג'פ.שרפא

 עו~~
 ~ שם

ק~~~
 אגרות ואת~~חו וכו' זה ללחש ~ברא אתמחי ~~.

 ולאיש זה ללחש רק מ~ני לא ואפ'הוכו' הלל~
 לא אבלזה

 אד~ ש~כתו~
 שם ט''ז אחר.

~ 

~~ו~
~~~ 

 אב~ אם וא~י' וכו~ ~ללו אגרות וא~מ~ו
 גברא

 אפ'~ההמתאתו
 יוצאי~

 או' עו~~ש הללו~ באגרות

~~~~~~~~~~ 
 מתוך שהב~מה לא~ם ~~ו~~חה א~~ו לב~~~ה
גסות

 רפואת~ תומר~
 ~אירי. קרובה.

 ~~~ק~~~
 שכתב כגון בית~. ~מחאות שני שב~ו ו~ו~א ~גה.
 וריפאאגרת

 ועו~ לראוב~
 ו~וד לשמעון אגרת

 ב"פ לשמעון ור'פאאגרת
 וע~יי~

 שלא לפי גברא אתמחי לא
 אנש~ ג'ריפא

 ואח"כ קמיע ולא
 ריפ~

 ~ר"ל אגרת באותה
 ב~פ. לש~~עון ר~א שכבר ש~שיתאגרת

 לב~ש~
 באו ונמצא ללוי

 שריפא גברא ~מת~ת ור~~ל ל~ז. ~~ק מ~א ביח~. המתאותב~
 ראובן גבריג~

 שמעו~
 ~ני~ ג~פ שר~א קמיע וה~תאת לו~

לשמעו~
שם ~ לוי ע~י ביתד באו ללוי ואחד

~~~~~~~ ~~~ 
ו~~

 ~י~~~~.
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 ו~~~~~~

 ו~~~י ~ ~ ~~י~
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 ~~ק~~~
 ו~נ"מ וכו הקמיע בהמ~ת תלינן לא בהגה.
 ג' שכתב כ~ון המחאתו הרופא הפסידשאם

 ג~ א~ הועילו ולאא~רות
 כשבאו משא~כ בה לצאת אסור הק~~יע

 שהפסיד אעפ.י אז ~חלה הקמיעא המחאת שבא או ביחדשניהם
 ~ ל"ח ס~ק מ''א עומדת. במקומה הקמיע המחאת המחאתוהרופא

~~~
 אם אבל ~~~

 כת~
 א~ות ג' ~יינו וכו' ק~יעים ג'

 אחד לחש שהםאף
~ 

~~~~
 גברי לא ק~ע. ולא גברא לא אתמחי לא ~~.

 משום קמיע ו~א גברי. ~~ ריפא דלאמשום
 גרים דחולה מ~לא אמרינן שרפאו ומה ג''פ. אחד קמיע ריפאדלא

~ 

~~~~
 ולא ~~.

 קמי~
 עצמו הוא דאף ט''ל ס~ק מ"א כתב

 שנתרפא החולה~ר''ל
 בו~

 אסו~
 עכ''ל~ בו לצאת

 שכתב אלא השתא מ~ליה דאיתרע די"ל משום א"א ~תבוהטעם
 והניח הנ~~ מ.א דברי על הקשה הלב"ש וכן קצת.~צ"ע

 דהחולה בזה מודה המ~א דגם כתב והמ~ה"שיעו~ש. ב~~
 אבד גברא ואם וכצ"ל בד~וס. חסרון שיש אלא בו לצאתיכול בעצמ~

 תלינן לא דשמא בו לצאת אסור ההוא החולה אפי~ אזהמחאתו
 החולה אותו גם ההמח~ה אבד דהשתא וכיון בגברא אלאבחולה

 לצא~א~ו~
 ומ"מ שניא בפלוגתא ~ה ~ד~ר נמצא עכ"ד. בו

כב~
 דבכרמלית קל~ו או' לעיל כתבנו

 מות~
 בקמיע אפי' לצאת

 בזה~ כ''ש וא"כ יעו"ש מומחהשאינו

ק~~~
 ~אסור קמיע דכל בהג"א כתב כתב. של הוא שנא לא ~~.

 דכי בשבת בה לצחת אסור לבה~כ בהליכנס
 הוא ואם בר~~ה ד"א ~אתוי' ואתי ליה שרי לבה"כעייל

 ליכנס מותרבעור מכוס~
 ב~

 דכתוב אע"ג לב~~'כ
 ב~

 עכ~ל שמות
 בו ש.ש חולי בו יש ~אם עודוכתב

 סכנ~
 אע~"י ל~סיר א~צ

שאינו
 מח~ופ~

 מ' ס~ק מ~א ~~"ו~ או' עו~ש ~' או' ד~'מ עור.
 ביו~ד ומרן דס~ת פ~~י דהר~ב"ם כתב ו~ או' הער~הא~~ם
 במחופה בגמ' לה דמוקי דלמאי דס.ל ונראה סתמו רפ~בסי'
 לביה~כ בו ליכנס שרי לא סכנה בו שיש נחולה אףעור.
 כיון עור. מחופה ~ינו~ש

 ד~פ~~
 וא~כ עור בחפוי בל"ה

 ~ יעו''ש לאתויי אתי דלמא בולצאת אסו~
~~~~

 נמי וקרוי ס~נין שרשי של פרש.י עי~רין. של או ~~.
 ~ ב..יקמיע.

 ~~ק~~~
 אינו אם וכו' ומתירו וקושרו

 קש~
 קיימא. של

~~~~
 לומר נאמן ~ו. ~~~'

 הרופ~
 בפ' ירושלמי וכו'

 לומר הרופא נאמןאשה במ~
 ~ה קמי~

 ריפיתי מומח~
 ~~טעם ב"י. ושלשת.. וש~י~יבו

 כת~
 מ~~קינן דלא הלבוש

 לרשעליה
 לעבו~

 וכו~. עור לפני על

~קן~
 ~שמו חגב מין פי~ החרגול. בביצת יוצאין ~~. ~~~~

 ופרש"י גמר~ האזן. לכאב ~אזנו אותיחרגולותולין
 ה~ש~ה ~ל ו~ר~ב''ם ל.ג. או~ ר''זש~.

 דז~ כת~
 יועיל

 או~ א"ר והביאו הירכים~ עצבילחולשת
 מ"ט~

ק~~~
 שועל של שן שועל. של וב~ן ~~~.

~ 
 שישן למי תולין

 תולי~~ מת שועל של ושן משינתו. שיקיץ מדאייות~
 א~ר שם ר.ז שם. גמר' שישן. לישן יכול שאינולמי

 שם~
ק~~~

.~~ 
 הצ~ב~ ובמס~~

 בו ש~רפאין עליו שצלבו מעץ
 שם. ופרש"י גמר~ בר~ל. מכת שלנפח

 ר''~
 שם.

 שיש~ למי גרגרת על אותו לתלות ~וע~ל דזה כתב שםוהרמב"ם
 א~ר והביאו שלישית. קדחת~

 שם~
 ניכר שאין פי' וכו' רפואה משום בו ניכר ואין ~~~~~~

 רפואתו שאין חולי לאותו מרפא יהיה זהשדבר
 שיהוה ג~כ ניכר שאין אע.ג מותר ~ ~חש כל אבל הסברא.מצד
מרפא

 כאלו ו~וי מרפא שה~חש יודעין אנחנו הרי מ"~~
 לחשות ואפי~הרפואה ניכ~

 שעדיי~
 יודעין אנחנו ואין אתמחו לא

 אמרינן שמרפאין לחשים שיש שידעינן דכוון מותר אפ"השמרפאין
 שהלחשין שרגילות כיון ניכר כמו קצת והוי ירפא ב~ה גםשמא
 מי ויש ~ועילין~ שאין שידענו ב~תם אלא אסור ואיןירפאו
 וב~יתו בחול אפי' ואסור אתמחי דלא קמיע בכלשחושש
 שלא כל אבל מרפא שהוא שידוע ממש ני~ר דבעינן דס"למשום
 מי היש ' לס ~ר~ל ולפ~~ז נ~ר. מיקרי לאנודע

 שח~שש~
 צ~ל

 גם יש דבשבת לומר בשבת מומחה שאינו קמיע דאסרינןהא
 ~ לב~ש האמרי. דרכי איסור על נוסף ~הקמיע על שבתאיסור
~~~~

 שיוצאין ומה וכו' רפואה משום בו נוכר ואין ~~~
 מכוונים ~~ו~~חה שאינו אף לעיה"ר באלמוגיםהבנים

לתכ~י~
 ושרי.

 הרד~~
 ו' או~ ברכ~י ~"ג. סי' ח"ב

~ 

~~~~
~~~ 

 אבל
~ 

 היינו מותר. לחש
 בחו~

 ~~ר ביה דלית
 לצאת אסור בשבת אבל האמרי דרכימשום

 שאינובקמיע
 כמ~~ ~~ומח~

 הקודם בסעי'
~ 

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

 בעל וכל וכו~ שחושש מי ויש ~~~ק~~~
 יח~ נפ~

 לדבריו
 וכ~ה ל~ג. א~ ~~ז כ~כ. צורך שם שאיןבמקום

 הכלללפי
 ~ב~י~

 כ~תב ואח"כ ה~~ע שסותם מקום שכל
~~ 

 מי
 דאפשר היכא לכתחלה. שאומר מי ה.ש לס' לחוש שדע~ו~אומר

 ~ יעו~~ש ~~ או~ י~ג סי' לע.לכמ~ש

~~~~
 ~יוצא ש~~~ח.ת וכו' מרפא הוא וגם ~~. ~~~'

 יפ~הכסף מ~
 יפה ה~~טבע צורת ו~ם למכה

 ולכךלרפואה ל~
 קוש~

 ע~א. ס~'ה דף גמר' מ~בע. ~דוקא לה

פריש~
 ל"ה או.

~ 
ק~ו~

 מש~ע וכו' מ~~א הוא ו~ם ~~~
 ד~~

 מרפא ~אינו
אלא

 א~י~ ינגף שלא כדי ש~ו~~
 ~עי' וכדלעיל

 כתב נ''א או הא~ר אמנם הב''ח. וכ~~כ מ~'~. ס~'ק מ~אכ~ב~~
 ~~ג~'להוכיח

 ו~~כ~~~
 א.~ו ~ם דא~י' ~ו'

 מרפ~
 אלא

כדי ש~ש~
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 ~~~י~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~י~~
~~''~~~~
 הגה ~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~י~ ~~"~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~

 אע'~
 כת~ו על ימין צד שמנ~ח

 ושרי להתנאות אלא הוי ו~א כך ללובשו ~רך שמאלשל
 ~ב''י~
 ~~~ו~~ ~~ ~

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

~~~~~~~~~ 
 ~ו ~י~~

~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~ ~~~ו~~

 ~ ~~ ~~~~ ~ו ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~
 ~~~~~ ~~ ~~~~~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~

 ~~~''~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~י

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~י~ ~~~~~~~י~~~
 ~~~~ ~~~~~ י~~~~~~ ~~~ ~~י ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ י~~~~~~~י~

 ב~ם נ"ה או' התו''ש וכ"כ יעו~'ש. שרי לחוד מצער ל~גיןכדי
מהרש"ק.

 וכת~
 חשוב שאינו דבר דדוקא ח' ~ו' נ~~ו כלל ח"א

 בטיל דלא אסור דלכ"ע נראה פאטשיילע כ~~ו חשוב דבראבל
 ומ~'מ קכ''א. או'~ לעיל ועיין ע''כ~ משאוי והוי מכה~גבי

 ז~ל ומהרש~ק הא~ר כדעת להקל ישדבכר~מלית נרא~
~ 

 ~~~~~ם~~
 התו"ש עו"ש

 בש~
 ~~הרש~ק

 וכ~
 חתך אם

 בגד חתיכת ~כרוך מותר בשבתבאצבעו

עלי~
 הדם מקודם לרחוץ צריך מיהו התו"ש עליו וכתב ע''כ.

 שכ'~ח סס~י כמ"ש הבגד ~צבע שלאשבאצבעו
~ 

 ~~~~~~ם~~
 סמרטוטין וכורכין אפטור היד על להם שיש
 וכ~ש נחושת טס עליהס לשום אבלשרי

 ~שו~ כי בהם לרה''ר לצאת דאסור י"לכסף
 בטיל~ ולא הוא

 ה~וג~ ~~~~~~~
 ד~גי ודאי הא מיהו וכו' מר~א

 דאורחא אלא לחודבמר~א
 דמלת~

 נקט
 ועיין לטיבותא. תרתי ביה ~אית מ~בע עליה מניחדמסתמא

 תו'~ש יעו~ש. ~ם ב~ור~ת כמו ~~ע~ש ש~שר~ו דבעינן ש~גסי'
 א~א לכתחלה~ בשבת קושר בחול ~~א קשר א~ ו~~יהו נ~ה.או'
 קנ"ה או' לעיל כמ~ש קיי~~א של שאינו בקשר והיינושם.

~ 

~~~
 שכל ~יינו וכו' מקו~לת בטלית ~יוצא ~~. ~~~'

הטלית
 מ~ו~~

 רק
 ע~

 על ממנו ואין כת~יו
 למ~ה גו~ו על משולשל מ~~נו מ~ט אם אבל מעטא~י' גו~~

 הר~~ז אבל נ~ב. או' א~ר וכ"כ לב~ש. מלבו~. ד~ך ~וי~~תי~יו
 שתהיה ~צריך כתב ול"ו ל"האו'

 מכס~
 ~וב

 יעו''ש. גו~~
 כ"ד ס~ק ~~'~ז~~דברי וכ~~

~ 

~~~~
 מגב~ ~~~

 מלבוש דרך זה דאין וכו~ כת~ו על שוליה

והו''~
 ~ ח~י ס'ק ט''ז ~~שאוי.

ק~~~
 הגלימא תחת בטליתו להתעטף מותר וע~''ז ~~~

 עד הוא מעוטף שעכ''פ כיון והיינווכו~
 וגם שם~ ט"ז ומק~לו. מלמ~ה ~וליו שמ~ביה ואע~גמכתי~יו ל~~ט~

 דצ~~ל ~ר~ז כ~בבכאן
 מכס~

 ~ ס"קכ~ד הט~ז גו~ו.~וכ~'כ רוב

~~~~
 שייך שכאן באה"ג כתב לבהכ~~. ולה~'או ~~~

 וכ~מ עכ~ל~ בב''י הוא וכן זה סעי' אחרשל הג~
 אבל מ~ט. או'בעו~ש

 בלבו~
 משמע ל~ז או'~ ובר~ז ל' סעי'

דהג~
 ב~דיא וכ"כ שאח"ז. באו' וכמ~ש עומדת במקומה

 הר'~זבציון
~ 

ק~~~
 א~י~ כן לצאת שנה~ו ~משוס הצואר~ סבי~ ~~ ~~~~'

 מ"~' ס~ק מ"א להם. הוא מלבוש ודרךבבתיהם

 בבתיהם כן הו~כין אין אסאבל
 אל~

 לחוץ כשיוצאין
 לצאת א~ור לבהכ~~נ להביאה הגלי~א תחת כת~יהן עלהטלית מק~לי~

 ול~ניח~ הימין לק~ל.צד מותר מ''מ חייב יצא ואם~ בשבתכן
 כתף על

 לרה"ר כן ולצאת מצוה של בטלי~ת שמתעטפין כדרך~מאל
 ועיין ל~ז או' ר~'ז בבית~ אף לבישתה דרך הוא וכךהואיל

 קצ~ה או'לק~~ן
~ 

~~~~
 כמין ~טלית לכרוך נוהגין ראי~י הצואר~ ~ביב ~~.

 או לר"ה בשבת בו ולצאת אזורו ע~~ג ולאגדואזור
 וישלכרמלית

 נוהגי~
 משתלשלין הטלית וכנ~י בצוארו לתלותו

 ~רשב~א שהתיר מה זהו בצוארו דלתלותו ויראהמל~ניו.
 ה~ו' דרוב הכי למעבד אריך לא חגורו ע~ג אזור כעין לחגרואבל ז~~

 ז"ל המחבר ד~בינו וא~ג אסור זו על זו דשתיםסובריס
ל~נינו כת~

 ראוי לה~י~
 לח~

 המ~ה~ בס~ כמ"ש האו~רים לדברי
 ~ י~ט או' בהג~"ישכנה~ג

 ~~~~~~~~ו~
 כת~יו על מ~פל ציצית עם בטלית ב~בת
ב'

 אף א~שר משמאל וב~ מימין ציציו~
 לצאת שדרכםבמקום

 כ~
 הוי לא משאוי דנ~י ב~בת אסו~ בחול

 מ~מ כן בח~ל ההוא במקוסשדרכן
 לע~י~

 בכה~ג יוצא אין ציצית
 אף א~שר גו~ו מכסה שאין ו~ל גו~ו בה תכסה אשרדבעינן
במקום

 בציצי~ ~~הני לא כך ל~עמי~ ש~כסי~
 וחייב

 חטא~
 משום

 הת~וייןציצית
 ב~

 בטילי~. ואין
 א''~

 ~~~ג. או'
 ועיי~

 שכנה~ג
 לשם ודבברינו בהגה ב' ~עי~ י''ג סי' ולעיל ט''ו או'בהגב''י

 ~ס''ד ~'או'
~ 

 ~~ק~~~
 דלאו אע'~ג בה לצאת מותר כ~ל ציצית בה אין
 ציצית בלא ~ה לצאת עבידש~יר

 מ~~~
 לבושו

 משום בו ואיןהוא
 אי~ו~

 או~ שם שכנה'ג ~~.
 ~ ט~'~

~~~~
 וק~'~ה ~~. ~~~

 ומכא~ מכא~
 שנטל היינ~ וכו' בידו

 צד ~ל הטליתקצוות
 י~~י~

 ידו על ו~ניחם וק~ילם
 על או ש~~~ל יד על ש~אל צד של וכן כ~י~ו על אוהימנית
 נ"ט לס~י' ד~י ולא ~~תניו על ~~לית א~צעות ונשאר שמאלכתף
 א~~צ~יתו נשאר ולא כת~יו על והניחו ~טלית כל ק~לדשם
 בכוונתו תלוי וגם איסורא והכא חיובא התם ו~~שו"ה מתניועל

~ 

~~~~
 מלבושים אבל ~~.

 דיד~
 דגוף מש~ם ה~עם ~וכ~'

 ~~ ~~לבוש בדרך עליו נשארהבגד

~~~~~ 
 אין ~אם ~~~מע וכו' ~תוכה ידיו ומוציא

 ~~וצ~
 י~י

 ~סורו האשכנזים או הנ~'ם שמתעט~ים כ~~ומתוכה
 ~~לבוש דרך ב'ן לחלק סל דלא ~~ש~ע וב~הרי~ללה~ביהם.

 לג~~רי ל~בי~ אבל מלבוש דרך הוי קצת ב~~ג~יה אלא לאאו

~~~~~ 
'~~~~ 

'~~~~~~ 
~~~ ~ 

 ~~~ו~~~~~~ו~~

 ~~~ ~י~~~~~
 ~~ ~~י~~~~~~
 ~ו~ו~~

~~~'~~ 
~ 

 ~~~~~~~~ו~~

'~~
 ~~י~~ ~~~~~

~~~ 
 ~~~י ~י'

 ~~'~ו~י~~~~~~~
 ~~~ ~~ ~~~~י~

אסור
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~ ~ ~  

'~~ 
~~ 

~~~~
 ~~~ ~~~~ו

 ~~~~~~ו
 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~ ~~ ~ ~~~~

~~ 
 מנוקבים שהם רק צרורים אינן וא~י~ לו צריך אם מותרבבית ~~~ הג~

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

~~~~
 ב~ית ~י~ם אם ממנו שיגזלו שירא ~~ידא במקום מתירים ויש הגה ~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~

מהם ~י~
 ואי~ו~ ~אגו~

 והיתר
 וכ~ הארוך~

 לא ל~את ולא בבית יושב להיות יוכל אם ~בל לצאת צריך אם להקל נוהגין
 י~

 ~ו~ תו''ש נ~ד או' א~ר מ"ד. ס~ק מ"א בב~י. וכ~מא~ור~
 א~ור. לגמרי להג~יה ~ש מ על רק ר~ל בב'י וכ~מ ומ'שנ~ח.
 והנ~"ש שם הא"ר יישבו כבר ~~~ע על הט~'ז שה~שהומה

 ~ יעו'ש י~~זאו'
 ~~ק~~~

 אף ידיו מוציא וכשאין וכו' ~~תוכה ידיו ומוציא
 מ~'ד. או' א"א דא~ור~ אפשר קצתלהגביה

 שרי להתנאות כדי אם אבל יתלכלכו שלא כדי אםוהיינו
 באו~ כמ~ש מחלק שאינו מהרי~ל ולדעת זה. ~עי' ברישכמ''ש
 יתלכלכו שלא כדי וגם מת~ה ידיו מוציא ~אינו אע~גהקודם

 להקל יש דבכ~מלית ואפ~ר קצת. להגביהמותר
~ 

~~~~
 ש~רי ~יב. וכו~ הצרורין במעות היוצא ~~. ~~~'

 מיהו לביש. דרכים. ל~ו~רי בכך הוצאתםדרך
~שבת

~ 
 קמ~'~

 חנוני דדרך משום אחר טעם קצת משמע
 נ~ו או' א~ר בכך~לצאת

~ 

 ~~ק~~~
 רק שם שאין פי' וכו' מותר בבית אבל הגה.
 וכיון מוקצהאי~ור

 ש~י~
 אלא ~דיא אותם נושא

 וה~ה אדומים. ז~ו~ים פי' מנוקבים ~ס ואם מותר. ~בגדאגב
 כ''בס~ק ט"~ לתכשיט~ ~תו צווארי ~על אותם שיתלה ששייך כ~ףמטבע

 ~~ק~~~
 בבית אבל ~הגה.

 מות~
 אם פי' ~ו~ צריך אם

 הלב~ש וכ~כ נ~~ או' א"ר ל~דין. שצריך לוצריך
 הלבוש שם על אבל בביתו~ הסדין לל~ש היינו לו צריך אםדפי'
 לו צריך אם שם הא~רכתב

 היי~
 או' התו~שוכ"כ יעו''ש~ ממנו שיגזלו שירא

 וכ~~ נ"~
 מחפשין אין דאפי~ התו~ש ~ו~ש

 מ~קבין אינם אם ואפי' ב~דינו צרורין הם אם שרי מ"מאחריו
 בכה~ג מותר~"כ

 כיו~
 שאין

 בז~
 עכ~ל. מוקצה~ איסור אלא

 יגזלו שמא מחשש אלא לטלטלו שרי לא התו"ש דלדעתונ"מ
 לטלטלו אסור בבית אפי' ה~דין ללבוש בשביל אם אבלמעות'ו
 מותר ~סדין ללבוש צריך אם א~י' והלב~ש הא"רולדעת
 ל~לטלו דמותר מעותיו שיגנבו חשש יש אם ש וכ בביתלטלטלו
 בשביל דאם שם דמשמע ז' סעי' ש"י סי' עיין ומיהובבית.
ללבוש

 הבג~
 דנעשה לטלטלו אסור

 ב~י~
 יעו"ש הא~ור לד~ר

~ 
~~~~~~ 

 רק בהגה.

 שה~
 שאז מנוקבין הם ואם מנוקבין.

ראויי~
 הם

 לת~ות~
 כ'כ מוקצה ואינן בתו בצוואר

 של בין אצלו שנושא~ן רק צרורין אינן אם אפי~ מותרין הםא~
 מחשש ~ר"ל כנ~'ל ~חק ה בשעת ודוקא זהב של וביןכ~ף

 שיגנבו~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ק~~~
 ל~ת התיר ז''ל ~הרי"ל מנוקבים. שהם רק בהגה.
 בשעת שהוא כל מנוקבים מטבעות בשבתאצלו

 ~ר~ל בכה~ג שהתיר וי~א לעירוב. חוץ יוצ'אם לא אךה~כנה
בשעת

 ה~כנה~

 ~כ~ון מג~ילה מתירא ואם מנ~בין~ בשאין גם
 המו~ל עבדישמחפשין

 מות~
 של''ד ~י' ש כמ לעירוב חוץ להוציא

~~עי~
 ב'~

 לעירויב חוץ יוציאם ~לא בתחלה מ"ש וא"כ עכ~ל~
 ~הול ~וא לומר שייך לא וא'כ לג~ול אדם שום בא שלא~יירי

 במעותיו העכו~ם ירגישו ואם ה~כנה שעת שהוארק
 משמע ומ~מ יעו~ש. או''ה כמ''ש י~תכןאז יג~~וה~

 מ~בר~
 אותו דלשאת

 ב~י וכ~כ יד כלאחר ~טלטול דהוי אצלו לשאת רק אסורבידיו
 לצאת ~דמותר כ~ב ~עי' ש~ג ~י' ומ~'ש ומהרי~ל' האגורבשם
~ר~ל

 במט~ע~
 הבגד לגבי ובטל לתשמיש שיחדו משום היינו

 בצוואר לתלותה נקבה א"כ אלא מועיל אינו בעלמא נקיבהאבל
 ויתבאר שם. תו~~~ מ~ה. ~~ק מ"א הסכנה. בשעת לא אםבתו

~ד
 מ~~

 ~ יעו''ש ב' ~עי' של~ד ובסי' שאח"ז ב~עי'

~~~~~~ 
 נקובה ומטבע מנוקבים. שהם רק בהגה.

 לטלטלה ומותר מוקצה הוי לא במו"מ בשופייוצאה שאי~~
 בצואר ל~לותו דרך דמנוקב דכיון נר~ה ולי לבוש.בבית.
 וכתב ~' או' אר והביאו מי~ט. מוקצה. הוי ולאלתכשיט
 אמנם יעו~~ש. לטלטלו מותר בשופי יוצא דאפי' מ~מעולפ~~ז
 ודרך מנוקב הוא דאפי' והתו"ש המ~א בשם לעיל כתבנוכבר

לתלות~
 בידו לטלטלו ואסור מוקצה הוי לתלותו ייחדו לא אם

 ~ נקטינן והכי ט~'ל. או' הר~ז וכ'כיעו''~~

ק~~~
 הש''ע דברי וכו' במעות בשבת לצאת א~ור ~~. ~~~'

 ~שמיענו הקודם דב~עי~ זו אף זו לאבדרך
 ובס~י' חייב ב~דינו לו הצ~ו~ים ~מ~ותהיוצא

~~ 
 דגם ל קמ

 ~ לב'ש ו~יין אי~ור~. א כ חיובא דליכא אלא לצאת א~ורבתפורים

 ~~~ק~~~
 ויש הג~.

 מתירי~
 שהוא כיון וכו~ פ~ידא במקום

 כלאחרהוצאה
 י~

 דאורייתא ר~ה לן דלית בזה'ז וגם
 ~"ק מ~א האגור~ ~שםב~י

 ~ מ~~

~~~~~ 
 כתב וכ~~ פ~ידא במקום מתירין ויש ב~גה.

 דהא תפור~ן ~באינם אפי' זאת דלדיעה כ~ג~"ק ה~~~
 אלא ~מהר''ם תשו~ ~ב~ם אח~כ ב~י כמ"ש מידי מהני לאת~ורין
 המעות במח~יק וא~כ הקילו פ~~א משום ~~ל מתירין ישדהנך
 דאם כתב ~ם ה~~א מיהו עכ''ל. שרי ה"נ לבשרו בגדובין
 אם דזהו שכתב אלא ~' או' התו"ש וכ~כ א~ור. תפורין~ינם
 אם אף שרי אחריו מחפשין אם אבל אחריו מחפשיןאין
 לן ד~ת לדידן אף כתב ~מ"ו או' והא"א י~ו~ש. תפורוןאינם
ר~~

 לבגדו בש~ו~~ ב~ן לשאת או תפורין דוקא
 דהו~

 הוצאה
 במקום ואף א~ור בידו וכ~ש ב~דין צרורין הא ידכלאחר
 א~ור אפ~ה וכרמליתפסידא

 עכ"~
 משמע~

 המ~אדברי ד~~פר~
 שכת~

 לאפו~י א~ור תפור~ן אינם דאם
 וכ"כ הט"ז כמו שרי לבשרו בגדו בין אבל ב~דיןצרורין
 לתפור ~וב יותר דמ~מ שם שכתב אלא ~~ג~ או' במש"זבהדיא
 או' ~הא~'ריעו~ש

 נ"~
 ביד דאפי' במהרי"ל דמשמע כתב

 דלית כיון אחר בענ~ן א~א אם~תר
 ל~

 ואדם דאורייתא ר~ה
 ולעבור ב~~רקע להצניע אתא לו נתיר לא ואם ממונו עלבהול
 כשא"א ב~דינו בצרור ~מתירין כ''ש ולפ~ז דאורייתאאי~ור

בעני~
 דלא דמשמע אלא מ''ה או' הא"א והביאו יעו~ש~ אחר

 כוו~יה~~~ל
~ 

~~~~~~ 
 ואע~ג וכו פ~ידא במ~ום מת'רין ויש ~הגה~
 לטלטל הצריכו פ~ידא משום דמותר ר~"וד~~י'

דוקא
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 ~~~י~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~~~
 ~~~ו~ ~~~~~י~ ~~~~~~
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~~' ~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~

 ~~ ~''~ ~~ ~~~ו~י~
~~~ 

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

 כסות ~~בל ~~י' ~~~~י~~~י ~~~ ~~י~ ~~~~י~ ~~י ~~~~ ו~י~ ~~~~~
 ~~~~ העליון~

~~~ 
 ~~י

 ~~ ~''~ ~~ ~~~~ו~
~~~~~ 

~י~י~~ ~~~י~ ~~~~~ ~י~
 ~גה '

 וי~
 חגורות שתי או~~ים

 ז~
 ~א'~ז ביניהם מפסיק מלבוש אא''כ זה על

 ו~וס~ו~
 פ' ומ~~כי

 ~מ~

 שאני מ~~א פחות פחות~וקא
 ~ת~

 הכא אבל לביתו שמוליכם
 ט"ז בכך~ א~'א ~יום כל אצלו לנושאםשצריך

 ס~~~
 ועיין כ~ג~

 וב~ב~ינו ז~ סעי' רס~ו סי'לע'ל
 ~ ~ס~~ לש~

~~~~~~ 
 בהג~.

 וכ~
 ו~~ינו לצאת. צריך אם ל~קל נו~~ין

 ~אין כתב ומ~רש~ק ס~ ~ו~ ~ו''ש ~~~ק.בשעת
 המתירין על ~סו~ך ~~י ~י~מוחין

 ר~ הפס~ ב~~~ו~
 ~א~~א

 ~י~'ו ~מוטב אחרבאופן לשמר~
 שוגגי~

 וכו'
 ער~~

 ז' ~א~~
~ 

~~~~~ ~  

 ~בש ~לא ר~ל יצא. לא ב~ג~.
 ה~ג~

 בו שיש

המעו~
 לעירוב ~וץ ו~צא

~ 

 ~~ק~~~
 היינו ל~חמיר. יש בהגה.

 של~
 ילבש

 ~בג~
 ש'ש

 ז~ סעי' ש"י סי~ ועיין בבית אפי' המעותבו
~ 

~~~~
 ~מי ולא וכו' ~~~קו~ל ב~ו~ר א~ם יוצא ~~~. ~~~'

 ב~י. בכך. לבישתו ש~רך ~ודר ~שאנילטלית
 ~~''~ נ'ב~ או~עו"ש

 אם והמקום הזמן לפי והכל מ~ז. ס~ק
 או' ~א~א שרי בכך לבישתו~רך

 מ~ז~
 כך שאין ב~~קומות אבל

 ו~ו~ו ~אשו בו לכסות צריך םו~ר ל~וציא רוצה אם לבישתודרך
 קע~ד. או' ל~יל ועיין ל''ז. א~' ר~ז ג~~ור. מלבוש~רך

 כ~~ או' הט~~זש~~שה ו~~~
 נ~ג או' א'~ר עיין הש~~ ~ברי על

 ~לקשיות~ חשו לאהאחרונים וג~
 ~ כנז' כהש~ע ופסקו ~~'

 ~~ק~י~
 על ~סו~ר שתולין החכמים וכו' בסו~ר א~ם יוצא

 כך ~שבת בה לצאת אסור ת~ח לתכשיטכתפיהן
 למהר~רמ~כ

 ~ו~
 שמ~ר~ם וכתב ליאון מיסיר מ~ר~ר~ בן

 נז~רין שא~נם בקושט' ראיתי ואני בקושט' עז גזר ז~ל~אפסלי
בז~

 ~סו~ר ראשי תוחבין שהיו ~~~~~~קים ראיתי אבל
 ~יסו~ מן להנצל רצוואו~י ~אזוריה~

 בזה
 ד~שת~

 ~ילמא למימר ליכא
 שי~שרו לא אם כלום בזה ~ועילו שלא לי ונראה לי~.משתליף
 באזור. הסו~רראשי

 כנ~'~~
 מ~~ב. ~~ק מ~א והביאו ב~~~''ט.

ו~טעם
 כ~~

 ~לב~~ש
 ~כיו~

 ~~שאוי ~וי ' לא לת~ח תכשיט שהוא
 לאתויי ואתי ~~~תליף ~למא ~חיישינן א~א ל~א ~עי'כמ~~ש

 מ~ב או' א~א וכ''כ שרי. ~אזור כשקושרו ~~~ו~ה~ר'~ה ~~~
~ 

~~~~
 אין ואם ~~~

 חופ~ ~סו~~
 שכל וכו' ורובו ראשו

ש~יא
 שלא אעפ~'י ר~ב~

 כיס~
 ורובו ראשו

 ~ ב''ישרי.

~~~~
 ~~י. מלבו~. ~~ך ~אינו משום בו. לצא~ א~ר ~~~

 ליפול ~~כו כ~כ ~~ן שהוא שכיון כתבו~לבוש
 כתב וע''כ קשור. אינואם

~~~~ 
 אם

 הו~
 ג~ול

 ע~
 ש~~תוך

 יקשרנו~ לא אם בו לצאת אסור ק~ור אי~ו אם ליפול ~~כוג~לו

~~~~

.~~ 
 אין וא~

 חו~~ ~םו~~
 ו~ראה וכו' ורובו רא~ו

 ~י~~~~סו~רי~
 ורו~ו רא~ו לכם~ת בו ל~יות א~~צ

 לכסו~ כ~יאלא
 עשויין ~י~ן ~~~~ין שאין ~~ותר לב~ו רובו

~כ~ו~
 לבוש. ~ראש. בו

 ~רא~ וע~~
 ~~נ~ג ל~י ~הכל

 ~מ~ו~

 לכסות ~רכםאם
 ראש~

 לכסות~ כשי~ור בו ל~יות צריך ו~ופם
 בשי~ור ס~י ראשם לכסות ~רכם אין ואם ורובו ראשובו

~ו~ם רו~
~ 

~~
' ~ ~  כ~~ו נמצאת שאז וכו' ראשי~ ש~י קשר א~~כ אלא 

א~נט
 ומו~~

 ~ ב~י בה. לצאת

~~~
 וכו' ~קש'ם לב~ים ~~. ~~~~

 פלש~~~ש שקו~ין~
 ועשוי~

~פל~
 או הכר ב~~קום תחתיו

 הכס~
 ~ם אם

 אסורקשים
 אפי' ~~ל~וש דרך לה~יא~

 ו~א רכ~ם ~א בינונים ~ם א~ אבל הם משאוי אלאמלבוש ~~ עלי~~ אין ~ן ~קשין ~כיון ב~ם ~~עוטף כש~ואוא~י' לר~~ וכ"~ לכר~לי~
 ~ם מלבוש ב~ם ל~תח~~ם ~~רכן רכ'ם הם אם וכ''שקשים
 ד~ך אפי~ ל~ביא~ושרי

 ר~~
 ~כר~~לית. ~שרי ~ש ומכ מלב~ש ~רך

 שרי~ ~~לבוש ~רך ראשו על מונחים הם אם נמי ו~~הב''ח~
 ש~ג או'תו''ש

~ 

~~~~~~ 
 הבגדים כמו ו~קין רכין ~יו אם והכסת

 ~~לבוש ~ך בש~ת ראשו ~ל מ~נחיןל~וציאן ~ת~
 עו~ש פי~ט. ~ר~~ב~ם ואסורי~. כ~~שאוי ~ם~ ~רי קשין ~יוואם

~~~
.~~ ~~~ 

~~~ ~ 
~~~~~ 

~~~ ~~~ 
 אפי' ל~וציאם ואסור עי~כ מלבוש נעשו לא בלבד גופו כלאלא
 גופו. ב~ם להתכסות צריךאם

 וכ~
 מלבוש שאינו ~בר בכל ה~~ן

 ~~ל~וש ~~רך ~ו שיתעטף ע~י להוציאוורוצה
 כגו~

 ס~ין
צריך וכ~ומ~

 שיתעט~
 ראשו בו

 ורוב~
 וע~ן א. מ א~ ז ר

 פ א~ לע~
~ ~ 

~~~
 ~ו. ~~~~~'

 מות~
 מלבושים בשני בש~ת לצאת

 להם שישנשי ו~נ~ וכ~
 כתנו~

 ~מי~ות וב~ם
 תפור~

 ל~גור

 חוגרת ואח"כב~~~
 עו~

 ~לא ~וב כ~ף או מש~ של חגורה
 ~כתונת ~~~ייניתחגו~נה

 ומ~~~
 ~~ם כיון ~~אוי ח~ובין אין

~~חוב~י~
 מ~ט ס~ק ~~~~א ש~~ל. ~~ם ב"י ל~~~י~ו. בטלי בכתונת

ולפ''ז
 אות~

 שלא.פ
 ~~נ~י~~

 רוצ~ א~ ~~~י~~ו בו ~~~ור
 לחגור

חגו~~
 על

 ~שלא~'~
 מ~טי'~ל

 י~י~
 ולא בו ~תפור ~~~יינו

 ~וא ~ ~טל כימ~אוי ~ו~
 ל~ג~

 אם ~~~~~כ
 יח~ו~

 ~שני~ם
 ~~~אוי~ח~ורה ~ו~

 וז~
 ~ ~~~ט או' ~~~א ~~וט.

~~~
 ח~ירו. לצורך בין ~~.

 אוסרי~ כי~ ו~~~
 או' ב~.מ ~כ~~~~ש

י~~~
 וב~ח~

 ס או~ תו''ש ~~ירו. ~צורך
~ ~ 

~ו~
 וגם חלו~ים. ~ני ~~ם בין ~~.

 י~ ~ז~
 ~~~~~ש אוסרים

~~ור
 ו~~י~

 ו~~~בר
 ~ס~

 ל~~ל
 ~הוי ~~~ר.~ן ול~

 או~ ~~~~ש בהם. לו יש ~נא~ ~מ~משאוי
~~~~ ~ 

~~~~~ 
.~~~ 

 וי~
 ח~~רו~ ~ני או~~ים

 ו~ו'
 ~לי~א ~~שו~

 חימו~ה~א~
 ו~~~כ ~~~אחת ח~ורות בש~י~ יו~ר

 ללוב~. א~ם בני של ~דרכן ~~ל~ושים ב~ני ~~שא~כ ~ואמשאוי
מ~ני

~~~
 ו~~~~~ ~~~~

 ~~~~י~~~י~
~~~ 

~..~~~ ~~~ ~.~ 
~~י ~~~ ~ ~~י~~~~

 ~~~~ו~~~ ~~~~~~ ~י~~
 ~ו~ ~

 ~~~ ~.י ~~~~~~

ז ~.~ ~~~~~ ~~~~~
~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~

.~.~~ 

 י ~~
~~~~ 

 ~~י~



 ~~~~ ~ו~~~~~~
~~~~

 ~~~~~ו'
 ~~י~ו~~~'~ ~~י
 ~ו~

 ~~~ו~.
~~~~~~~~ ~ 

~~י~~ ~~''
 ~ ו~~~

~'~~~  

 ~יי~יו~יו

~'~~
 י~~ ~~י

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

'~~ 
~~~ 

~~~~

אשה~
 לנ~וג ראוי וכן

 ו~ות~
 על ~ה כובעים שני ללבוש

 ~א~~~ ~~
 אנפילאות שני וכן

 ~~~~~ ~~ ~ ~אגור~
~~~~~~ 

~~~~
~~~~ 

 י~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~
~~ 

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

~~~~~~ ~"~~ ~~~ 
~ ~~ ~~~~~~~ ~~י~י~ ~ ~ ~ ' ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~  
~~~~~ ~~~ 

~~~~~ 
~ ~ ~ ~  ~~~~י~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~יי~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~י~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

 ח. ב הקור.מ~ני
 וכת~

 המ~ום בני מנהג דחם נ''ז או' העו~ש
 כתב ס"ד או' הא~ר אבל איסור. בהם אין חגורות ב~ת'לחגור
 וכ'כ בו. צו~ך שאין כיון דעתם בטלה די~ל מוכרח דאינועליו
 הוי מהם אי~ה לן אתברר לא דאם שכתב אלא ס''ו או'התו~'ש

רוב~
 אית אז דעלמא

 ל~~~ז~ ל~
 מקום באו~ו ~מ~ום מנהג בתר

 ~ ל~ או' רנ'ד סי~ לעיל ועיין יעו'ש. כןשנה~ו

~~~~~ 
 שנוהגין ומה וכו' תגורות שני אוסרין ויש בהג~~
 הבגד קצת מגביהין ואח''כ בחגורה ~ח~רהנשים

 ב~ה דגם ותו תגורות שני לאלו צ~רך יש למ~ה שניתוחו~רין
 לומרשייך

 המלבו~
 מ~סיק

 אל~ ~יניה~
 ב~~ דחוש~ני

 דהוה
 ונכפל המכופל חלק ש~ותו הוא כן וה~נ לע~ל דאסרינןכמרזב
הוא

 בגמ' הנז~ בבלייתא וככי~י כ~ר~~
 וע~~~

 הנת לומר לנו יש

לה~
 וכו' שוגגים ש'היו

 ט~'~
 או' הא~ר א~נם כ~ה. ס"ק

 דברי עלכתב ס~~
 ~ט'~

 ממ'ש להתיר נראה וגם לחלק דיש הנ~'
 וצריך א~ו~ין בגדיו אם תגורות שני דאסר למ"ד דאפי'השה~ל
 בגד כל בין חגורהלחגור

 ובג~
 משמע בידו הרשות ~ שלובש

 כ"כ ארוך יהא שלא וחוגרין קצת שמגביהין זה בעניןדמיירי
 אונ~ר לחגור שנוהגין והיכא ~"ו. או' התו"ש דעת וכ~נעכ~ל~
גרטי'ל

 ואוב~
 ועושין נאה והשני נאה אין ~אחד דהיינו גרטי~ל

 בשני לחגור טוב שיהאכן
 ע~

 ודאי קצר שהשני או ה~אשון
שרי.

 מש~~
 או'

 ~ כ''~

~~~~~~~ 
 אבנטים ב~ להם ש'ש אלו השה~ל בשם ב"י~

 והאחד שנצים שבו האחד האבנטבמכנשי~ם
 נראה במתניהם למעלה אותושמחברים

 שמות~
 תפירות אם

 נראה חלוקה תפירתן אין אם אבל אבנטים לשני חלוק~מכנסים

שאסו~
 ~~~ייני שני כמו דהוה

 ~ע''~
 וה~או עכ~ל.

 הט"~
 ס'ק

 איסור ידעתי ולא עליו וכתבכ~ה
 ב~~

 דהא
 ~יק~

 האיסור טעם
 הוא תגורותבשני

 מט~
 ~ להם צריך ו~אי וכאן ~להם ~א~~צ

 ~~~י~
 הב~ת וכן לנהוג. ראוי ~כן בהגה.

 תגורות שתי אוס~
 לבושין. בשני ומתיר מ~טורין ושני תלוקיןוש~י

 כ~ב או' בהגב"ישכנה~ג
~ 

 ~~~~~~~י~~~
 ~~ל אחד ור ת נות הלש

 וחגו~ תלו~
 על א~ד

 בתול א~~ אדם ב~י דרך שכן מותרהקוטא
 שני ללבוש דמו~רוכ~~~

 סרבל~
 בש~ת

 ד~כ~
 והכי דאסר מאן

נקטינ~
 שכנה~ ב~ח~

 כ.ג~ א~ שם

 ~~~~~~~~~~~י~~
 א~ורו ידביח לא ~ם ברה~רכשהולך
 ~~"ת ~~ל~. לצורך שלא הוא הריב~~תניו
 ~~ש~~ג~~~~י

~ 
~~~~~~~~~ 

 כחוב וה~~עם וכו~ ~וב~~ם ~ני לל~וש ומותר בהגה.

 לשום בתול דרכו שכן ~~שוום~א~
 כוב~
 ~~ל גדול ~

 מה ~ו מ.צ~ל על כובע ו~ראהדר~ל י~~. או' ד~מ ~טן.כובע
 שכן התיר ולכן קטן כובע הא~ז קרי ~ה דגם שלאפ"לשקורין
 כוב~ים שני אבל בתול~רכו

 דרך דאין ~סור ודאי ~ע.~ ממ~
 מת~"ש בת~.כך

 ~ מ~~ ~~~~

 שקור~ ~~~~~~י~~
 רק שאינו מי~ל

 ~~~וט~
 יש או לבנ~~.

 שמת~בים והגם ממש כמלבש ~ל דה נראה ג"כ.צבוע פ~~
 ת~ת ~~"מ לשוק בולצ~ת

 בוש~ ~י~ כוב~
 דרכים הולכי ורוב בכך

 ~ ך' ו' אח מהגה~ק. בא~א כ"כ לכ~~. ומותר כךהולכים

~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ה~עה ~פני הכובע תחת שלובשים קטנה
כנה~ג קס"ח~ ס~ מהריל בה. לצאהמותר

 בה~הט~

~~~~~~~~~ 
 ללבוש ומותרבהגה.

 שנ~
 כבעים

 וכ~
 רש~ ולדעת

 דהי~ו צ~ל מ.אשבסעי'
 תו~ש הודק~ שהו~

או~
 ס~~

 וכ~כ
 מ~ג. א~ הר"~

~~~~
'~~~~~ 

~~ 
 ~ים בבתי בשבת לצאת מותר

 וכ~
 והטעם

 כמלבוש ש~םמפנ~
 להג~

 מי והיש הצנה. מפני
 להסיר בידיו ל~~מש צריך דלפעמים משוםשמחמיר

 בש~ ב"י בר~ה.ד~א ~ביא~~ י~כח ש~~א ות~ש~ן מידו להוציא~~ וצריך פר~וש אוכנה ממ~
 ש~~ל
~ 

~י~~
 ונראה הענדש~ך. ובלשו~נו ~גואנטי~ש~ הנקראים ~~~~~~

 ~ה תשש יש בהנדשי"ך~דוקא
 שמ~

 מידו ~ציאם
 מתח~~~ים הידים ששני שלנו בערבי~ל אבל בר"ה ד~א~ב~אם

 יצטרך אם ואף אחדבע~ב~ל
 לה~
 הערב~ל הרי אחת ידו א

 השנית לידולבוש
 עדי~

 כלל. חשש כאן אין בתוכה
 ט~

 ס"ק
 וכתב ס~ט א~ ~ת~ש והביאוכ~ו.

 דדבר~
 ע~ן אמנם נכ~ים.

 לחוש יש יותר "ל דבערב להיפך מ~ט ~שם שכתב ס~ה א~א"~
 ו~ביאו יעו"ש. ב~נדשי"ך משא~כ ד~א לאת~י ואתישיפול

 המש"~
 לחוש דראוי וכתב כ"וא~

 בשתיה~
 האת~~ים וכ~כ

~ 
~~~~

 שיתפרם להצריך ~~~~~~
~~ קרסים ידי~ בבתי יש ואכ~ וכ~

 מותר ג~כ ~רו~ותיו בבתי ומחבר~~
 ס"~ א~א.ר ל~ו~יככ~

 הערבי"ל שילבש תקנה יש וכ~אם התניא. ס' בשם
תתת

 בגד~
 י~יאו לבה~כנ וכשיבוא ב~וק ממש היד ~רוע ~~ל

 ~~. ולו פשוט. והוא מותר בו יד~~ח~~
 לעכו~~

 ה~~רב~ל לישא
 ל~~~"נ אחריו י~ועל

 י~~
 כבסי' דמותר

 שבות ~' סע~ ש"~
 שיש במקום~שבות

 תו~ קצ~~
 למ~ד האדנא לבהכ~נ וכן וצער

 רה~ר. לןלית
 מש~~

 שם
~ 

~ך~
 בהם שיקשרם או ~~~~~~

 וכ~
 יו~אם שמא למיחש ליכא דתו

~~~~~
 כתב והב~ח ו~~ ק~~א של בקשר ~~~~~.

 דבקש~
 אחד

 עלועניבה
 ק~מא של ק~ר וא"צ שרי נמי גב~

אמנ~
 ק~מא של דבאין כתב ס"ח א~ הא~ר

~~ 
 לגבי ב~~ל

 שכל וה~נובגד
 הפ~

 כת~ו
 קש~

 וכ~ה י~~ש. ק~מא של
ה~כמת

 מע.ש צ~ל ק~מא של וקשר הש"ע. כדעת ~אתרו~~
כמ~ש

 לע~
 יעו~ש~ ק.ל או' סו~

~~~~
 לדבר~. לחושוראו~ ~~~~~~

 ועכ~~
 להקל נ~~ו

 כי~
שא~

 מ~א ב~ח. ל~חמי~. ו~וב רה~ר ו ל

סק"~
 למח~~ ד~.ן דאע~ג האחר~ים ו~"כ

 מ~~ המקי~ן ביד
 בע~כ~

 יח~~~ נפש
 ~ענמו
ס~' ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 י סי~ ~וע"ל
 ~~~~~ ~~ ~ ג~

 כ~ין יריע~ ~פי'
 ~~~ או~ל~

 ~~''~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~ו~~~
~~~~ 

~~~~~י ~~~~~~ ~~~~~ו~
 ~~~~ ~~~~~~ו~

~~~~~ 
 ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~~~~~~י~ ~~י~ ~~"~ ~~~~~ ~~~וי~~ ~~~~~ו~ ~~~~ ~~~~

 ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~''~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~י~ ~י~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~י~ ~~~
~~~~ ~~~~~ 

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

 ~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~~

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

 ~~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~
~~ו~

~~~~

' ~ ~  דדרך דכיון וכו' ~~וייצת ~אי~~ ~~. 
 ~~ךה~י כ~ ליל~

 ~וצ~
 וחייב בכך.

 כיו~
 הם דהציצית

חשובים
 ואי~

 או~ תו''ש בגד~ לגבי בטילין
 ע~~

~~~~
 שאין אעפ''י ~~~

 ב~
 אין תכלת דק'ל וכו' ~תכלת

 ~ ~בוש ה~בן. אתמ~כב

~~~~
 ~ין אם וכן בשבת. לצאת מותר ~~.

 ב~
 כלל ציצית

 לצאתמותר
 ב~

 ללכת עביד ש~יר דלאו אע''ג
 לבוש. שבת. איסור ~~שום בו ואין הוא לבושו מ"מ ציציתבלא
 ~שייכים דינים פר~י כל~שאר

 לז~
 י~ג סי' לעיל בארנו כבר

 ב~לית יצא~ אם אשה ולענין ~~שם. קחנו ~דברים לכפולוא'צ
 ~ יעו~ש בס"ד מ"ב ס~י' לק~ן יתבארמצוייצת

~~י~
 ~טלית כעין ו~יא וכו' רצועות~ בה שיש כילה ~~. ~~~~

 ויש בהו~~תעטפין
 ב~

 וע~י בה תלויות רצועות
 אות~ מותח~ןה~צועות

 לאו רצועות הך אמרינן ולא כאו~ל
 ~ לב"ש בה~ שמתעטף בשע~ משאוי ו~וי נינהו עיטוףצורך
 היה שדרכן וכו~ קשו~ים ה~נעלים שאין אעפ'~י ~~~~~~

 ולמתוח במנעלים האחת הרצועה ~אשלקשו~
 ש~ולך ופעמים באבנטו קושר היה השני וראש ~מעלהא~ן
 ונשאר החום רוב מפני או יוה'~כ ביום כגון מנעליםבלא

הרצוע~
 שה"ל באבנט. תלויה

~ 
~~~~

 ~תלויים חוטין ואותן וכו~ משי של הם אם אבל ~~.
 ושרי. הוא החגורה נוי מוזהבים החגורהבשפת

 כ~ו או' ~וףמש~~ז
~ 

~~~~
 אם ~~.

 אי~
 קשורים ~יו דאם וכו~ קשורים ~מנעלים

 גוונא בכל ומותר לבגד תשמיש בכלל ~וובהם
~ 

~~~
~~~ 

 כגו~
 או ~ סרבלו רצועת נפסק ואם וכו' לולאות

 שמכניסלו~אות
 ב~~

 או מוז~בות הם אם ראשו
 תניאי ~' בטלי. לא בסרבל לשו~ם עוד וראויותחשובות

~~~~~~~ 
 שדעתו דאע~~י ~~שמע וכו' מותר חשוב ואינו

 בגד ל~בי הוא בטל ~ליול~שלי~
 ו~~ות~

 לצאת
 ג' או' שם ו~נ~א י~ד נואו~ כלל ח"א אבלבו.

 כת~
 דעתו דאם

 בו לצאת ואסור ב~ל לא עליולהשלים
~ 

 יעו~ש ל~ח בסעי' וכמ~ש
 ב~דיו מרצועת רצו~ה לו כ~נ~סק ליזהר אדם צריך כתבוע'כ
 ב' בושקושר

 קר~ים זוג וכן הרצועה נשאר א~ ו~~צד ~צ~~~~
 משיח~ ~~ן א~י' א' קרסשנפסק

 או~
 חו~

 ו~ין ב~למא ברזל
 בגד באותו לצאת אסור מ~מ והקרס הרצועה אצלו כללחשוב
 צד ולת~ן להש~ים שדעתוכיון

 ~נ~ס~
 וא~כ במקומו ישאר וזה

 חשוב ד~ר אינו אם אבל לבגד. ב~ל ואינו אצלו הואחשוב
 בו לצאת ומותר בגד לגבי ב~ל אזי עליו ל~שלים דעתו איןוגם

 יעו~ש~
~~~~

 וא~ ~~~
 ל~וש~ ~וה. ומשאוי ב~ל דלא וכו~ הוא ח~וב

~~~~
.~~ 

 אס~~
 יד. כלאחר הוצאה ד~וי מדרב~ן בו' לצאת

 ע~ב או~תו~ש
~ 

~~~~

 טפח ~~ראשו ~הלן מתפשט שהוא ~ובע ~. ~~~~
 ר~~ת דעת ז~ווכו~

 ודע~~י~
 אם דא~י' דס~ל

 לאתויי ואתי ~רוח שיגבי~נו חששא וליכא בראשו ~~הדק~כובע
 ~פח מראשו ל~לן יוצא א~ אפ~~ בר~~רד"א

 א~ו~
 ל~ניחו

 דמהדק כל ודעמיה ז''ל רש~י לדעת אבל אהל משוםב~אשו
 מתפ~ט ~וא אם אפי' ~רוח שי~בי~נו חששא וליכאבראשו
 טפח מ~אשול~לן

 מות~
 בראשו ל~ניחו

 ולצא~
 כמבואר בו

 בש~ע ז~ל שמרן אלא יעו'~ש וב''יבטור
 פס~

 ~ני~ם כחמרת
 בס~י~ ומשו~ה ס''ב. או' ~עו"שכמ'~ש

 ז~
 ר~ת ~ברת כתב

 רל~ח או' לק~~ן ועיין יעו~ש. רש~י סברת כתב שאח'זובסעי'
~ 

~~~~
 ~כ~~ב ~רמב~ם וז''ל וכו~ מתפשט שהוא כובע ~~~

 הראש על שעושין כובע ל~א.דין
 וי~

 לו
 לבושו על א~ל כמו צל ~ושה שהיאמק~ת שפ~

 מות~
 ואם ללבשו

 והיה אהל כמו פניו כנגד או ל~אשו ~ב'ב ~בגד מןה~~א
 השפה והיה ~אשועל מהוד~

 גג כמו ביותר קשה ש~וציא~
 ה~א"ש פירש וכן עכ~ל. ערא~ אוהל עושה ~הואמפני אסו~
 דאינור~ת בש~

 ~ל~ אסו~
 ו~וא ט~ח בבולט

 קש~
 היכא אבל

דנכפ~
 דמזה וכתב ס~א או' העו~~ש והב''ד מותר~ למטה

 דהית~ללמו~ י~
 בל~א שקורין כובע באותו ~לך גמור

 מ"מ ט~ח ~ראש מן ל~לן שמתפשטואעפ"י ב~יטלי~~
 כיו~

 ~שה שאינו
 והיי~ו אי~ור חשש בו אין למט~ונכפף

 כשאי~
 נייר בו

 ב~אין אנו ~ין דפסק כב~חודלא קש~
 בקיאין אנו ~ודאי בז~

 ש~ואבדבר
 נרא~

 בשם נ''א ס'ק מ~א וכ"כ עכ~ל. לעינים
 כלפ' ו~ולכים דמשו~עים ~לנו דכובעים~ג~מ

 מט~
 וכתב שרי.

 שא~ ~~''אעו~ש
 יניחנו ביותר ~שה '~כובע

 ב~יפו~~
~~~~~~~ 

 ששפתם כובעים
 קש~

 שחוזרין כשבלו ובפרט
 ומתק~י~

ומק~י~
 ליזהר ו~ש א~תם

 בז~
 ל~ניחם

 בתוך תחל~
 שת~א כדיהשבוע

 השפ~
 נ~ה. דף ~זכרונות ס' נכ~~ת.

כנ~~ג
 ~ ~~ג~~~

~~~~~~~~ 
 לא ז~ל שה~ר~י ע"ד ע'~ד דף הכוו'בשער
 אותו שבת ביום ראשו על משים~י~

 מפני ~ר~ש על ליתנו שרגילים קאפילייו ~נקרא לבדיםשל ~כוב~
 ~אוהל עצמו ל~~ש החלל בין ~חללו יש כי הוא והטעםה~שמים
 ובפרט טפחשיעור

 חו~
 ~יה לא למדינה

 יוצ~
 ש~וא משום בו

 עכ~דמשא
~ 

~~~
 כמ~ש נ~וג כרש~י ~~י~ דנ~וג~יכא הלכ~ לענין כתב והב~ח וכו' בראשו להניחו אסור ~~.

 אסור בבית דאפי' בסתם בש~ע כמ"שודלא ה~~~~
 משו~

 מי~ו א~ל
 כש~וא להם ל~תיר אין בבית היתר נהוג דלא~יכא

ואינו מי~ד~
 נכפ~

 מ~א והביאו ל~ עכ
~~~ 

 ב~~רי~ל שכ~כ וכתב נ'א
 ע"א ~ או' א~ר וכ''כלהתיר.

 כמ~ בש~
 כ וכ להת'ר. פו~

 ~~~'~ ~וה~~'~
~~~~ 

' .~'~~ 

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

 ~~י~ ~~ו~י~~~י~
 ~ ו~ ~~

 ~~ו~.
~~~

~'~ ~~~~~~~ 

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

~'~~~
~~~ 

 ~י~~'
 ~~ו~'~~~~'

~~~ 
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 ~~~~~'~~י~ו ~~~ ~~ו~~

~~~ 
 ~~~י ~~''

 ~'~ ~~~ ~~~ו~~

~~~~~~ ~  
 ~ו~

~~
 ו~~~' ~'ו

 ~~ו~'~~~י~ו~~
~~~~

 ~~~~ ו~~י
 ו~~~~~~ו~~~~~ ~~י'~~~~ו~~

 ו~~~~ ~ ~~~~~

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

 ~י'
~~~ 

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

 ~~~י~
 ~~ ~י~ ~~~~ ~~~י

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~~~~~ ~~~י~י~~ ~~י~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~י~~ י~~~ ~~~~ ~~י~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~י ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~

 ~~~~ ~~י~י~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ י~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~י~י~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~י~י ~~י~~ ~'~~
~~ו~~

 ~~י~~~ ~~~ ~~י~י~ ~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~
 ~ו~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~~~~~~~~

~~~ 
 ~~י~ ~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~~ ~~ ~~י~~

 ~~~ ~~~~~י~~ ~~~~~ ~~~י~~~~
'~~~ 

 ~~~י~ ~~ ~~~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~~~י ~~~~י~ י~~ ~~~ ~י~י~~ ~~י~~ ~~ ~~י~~ י~~~~

 הם ומעט כרש~~ להת~ר נוהג~ן דעכש~ו ע~ג או'התו~ש
 אחר מטעם להת~ר כתב כ''ז ס'~ק והט~ז קצת. בש~פועלהנ~חו שנזה~~~

 דמ~ כתב ו~~כ ראשו לכסות רק לאהל מכו~ן דאינומשום
 ולוקח בבר~ט~ל לבוש א~נו והוא בשבח זבובים אותושמצע~~ן
 דבז~ הזבוב~~ מפנ~ להגן כד~הבר~ט"ל

 איסור ~ש ~~אי
 ~''ל אנן ומ~מיעו~'ש. ג~~ו~

 כפס~
 נהגו כבר אם רק לאסור הש''ע

בא~ז~
 מת~ר~ם ש~ש מאחר ב~דם למחות א~ן ל~קל מקוס

~ 

~~~~~~~~ 
 ממ~ן טל~ת דהעושה ~~~ז שם

מ~ כגו~ הקש~
 א~נו שהוא גרי''ן גרא~ב בל~א שקור~ן

 ~~ונח אלאנכפל
 בשו~

 כמו דהו~ לראשו חוץ טפח להוציא אסור
 על טל~ת ל~~~ח שנז~רו ~ש ועוד עכ"ל. ל~'תכובע

שלא ~ש~~~
 יה~

 כ~ון דהא לזה ט~ם וא~ן ו~כאן מכאן דפנות כע~ן
 א~ן הבר~ט~ל עלשמונח

 בז~
 בין חלל שא~ן כ~ון אהל משום

 ו~וא ע''ג או~ תו~ש ו~בר~ט~ל.הטל~ת
 ממ~~

 מיהו נ~א. ס'ק
 א~ס~ר ובענ'~ן יעו''ש. מנהגם ל~~שב כתב נ''א ס"ק~מחה~ש
 שמסי~~א קו~ין ערב ~ובלשון פ~ראש~לנש~את

~ 
 ש~וא בשבת

 לצלעשו~
 להג~

 ~ס~' ל~מן ~ת' ~~~מ~ם החמה מפנ~ ~אדם על
 בס"ד~ א' סע~'שט~~ו

~~~
 בענ~ן מ~~ר~ והכא וכו' בכובע בשבת לצאת ~~. ~~~'

 ב~ה א~ת ~מ'מ שנכפף כגין אוהל בושא~ן
 מראשו. ~רוח ~פלנו ~שמאאיסורא

 תו'~~
 כגון או ע~ג. או~

 ~דהכא ~תב כ~ז ס'ק והט~ז נ~~. ס~ק מ~א טפח. שפה בושא'ן
 ואז ש~ת קודם בראשו ~~ה כבר הכ~בע שבת כשנכנסמ~יר~
 לע~ל ו~~~ן ~עו''~. לצאת ~רצה אם ~פול ש~א בחשש לחלקיש

 רל~'דאו'
~ 

~~~~

 מ~ום ~~.
 דח~~ש~נ~

 דלרש~~ ונראה וכו' הרוח ש~גב~~נו
 בס~אנא אלא מ~~דק לא כ~ אס~ר לאנמ~

 אבל הש~ש מ~ני ל~ג~ן אלא ע~ו~שא~נו
 כוב~

 מכסה שאדם
 א~~ לא דנ~'ל דאע~'ג שר~ מ~הדק לא כ~ א~~' ראשובו

לאתו~~
 שא~~

 וה~~או ב~~. ~רא~. ב~~לו~ ל~לך אדם ב~~ ~רך
 ש~~ ד~~~ וכ~ב כ~ז ס~קהט~ז

 קטן כובע לו
 תח~

 ~~ר~ט~ל
 בברי~'~ל ~צא לא ב~נ~נוכנ~וג

 חו~
 ד~א ל~'רוב

 ודא~ ~ז~
 הראש. בג~לו~ ~~~ה ש~א כ~ון לאתו~~ ואת~ נ~~ל דלמאחי~ש~נן
 בנ~ דרך ~א~ן ב~קום מ~הו שכתב אלא ע~ב או' א~רוכ~כ
 לכםותאדם

 ול~~~
 בלא ב~חוב

 ~ר~~~~
 ומ~~א מ~ב כמ~ש שר~

 שאח~ז באו' וע~~ןעכ~ל.
~ 

~~~~
 ו~~ הרוח ש~גבי~נו ~ח~~ש'נן משום ~~.

 שא~ן וב~~קו~
 שר~ זה כובע ב~א ברחוב ~~~ך א~ם בנ~דרך

 או' התו~ש וה~~או נ~ב. ~''ק מ~א מ~ב. ב~דו. ~שאנו לא~ודא~
 ~ז~~ז אבל פלוג לא מ~~ם אסור דמ~מ אפשר ומ~~ו וכתב~"ה~

 ~ ~עו~ש רה"ר לן דל~ת כ~ון להקל ~שודא~

~~~~
 הא~ש מותר ואם וכו' ברצ~עה ק~ור שהוא או ~~.

 ע~~ן בשערו. קשורה ברצועה שבת ב~וםלצאת
 לר~~ ~הודה זכרוןבשו'ת

 ב~
 והש~ב ע~ז שנשאל ל''א ס~~ הרא~ש

 כ~~ה או' א~ח ו~ב~או לאתו~~. וא~~ ~פ~ל דלמאלאסור
~ 

~~~~
 דא~א לו. והולך מכסן ~~. ~~~'

 ל~ולוכ~
 מד'א פחות

 מכסן ו~כןש~רא
 בתב~

 ו~מחר קש או
 כ~כ בל~ל~. אלא חשש א~ן ל~~ט~ם דסכנת ~ס~~א אבלבכל'ם ~כנ~ס~

 או' א'ר ה~וצ~א. ר~פ ~הונתןר'
~ 
 ~ג
~ 

~~~~
 רצועות בהם א~ן דא~ וכו~ רצועות בהם יש אם ~~.

 קמ~ע~ן שמאאמ~~נן
 ה~

 כע~ן קמ~ע ל~שות א~נ~ש דט~ח
 מ~הו עליה~. ולהחש~ך לשמרן דא~צ ונ"מ נ~ג~ ס'ק מ"אב~~. תפל~~

 תפל~ן כמו קמ~ע~ן לעשות כלל ד~ך שא~ן שכתב בלבוש~~ן
 תפל~ן מצא אם בז~~ז ולפ~ז י"א. ר~~~ מ~א וכ~כ ~עו~ש.בזה~ז
 בלאאפ~~

 רצועו~
 צ~ך

 לשמר~
 וא~ על~הן ולהחש~ך

 מלסט~ם ~רא
 ~אח~~~נ~ם וכ~כ הסע~ף בסוף וכמ~ש מד'א פחות~ול~כם

~ 

~~~~
 ואם וכו~ קשורות ו~ן ~~.

 אי~
 קשורות

 ~הלכת~
 א~ן

 ~אם על~ה~. מחש~ך אלאמ~~אן
 ~וד~

 בעניבה לקשרן
כע~ן

 קישרן שלהן קש~
 בענ~ב~

 א~ר והב~או~ שה'ג. ומכנ~ס~.
 מהרש~~ל בב~אור~ שמצא לפ~ צ~ע על~ו שכתב אלא ע~דאו'

 פסולה דענ~בהלסמ~ג
 בתפ~ל~~

 וכ~כ ~עו~ש.
 המח~~~

 נ''ג ס~ק
 עניבה של בקשר ל~כנ~סןדאסור

 כ~~
 גמור~ם תפ~ל~ן כשהן

 מעובד א~ן רצועה א~ ו~~ה~עו~~.
 לשמ~

 ש~ורות אין או
 או' א~א מלבוש. הוה לא תושפסול כ~

 נ~ג~

~~~~
 בזרוע ואחד בראש א~ד וכו' זוג זוג מכנ~סן ~~.

 והק~~ ~ש~~~ ב~ו~. שלובשן כדרך זוגוה~~נו
 בת'~ט

 ~ק~לכ~ון
 דשב~

 זמן לא
 ת~'ל~~

 א' בבת זוגות ב~ ~כנ~ס א~כ
 בל על עברדלא

 כ'ו~ תוס'~

 ב~~~' כדא~תא הוא זמנ'ה דלאו
 בק~א~ן לא דאנן כ~ון וצ~'לעכ~ל

 לכו~~
 ל'ד ~~~ כ~~~ש המ~ום

 שלא ~נ~חואם
 במקו~~~

 משאו~ ~ה~ה
 לכ~

 אחד. ז~ג א~א ~נ~ח לא
 דאפ~' כתבור~~א

 ל~~~~
 'לאו שבת

 תפילי~ ז~~~
 ללבוש אסור ~~א

 בחול מ~~לבו~ו ~ותר ל~ה שר~ דלא א' מזוג~ותר
 כד~~ת~

 ב~~~'
 נ~ד. ס~~ק מ~א הר~ן.וכ~כ

 וע~~~
 ת~רוצים עוד שכת~ו ~אחרונ~ם

אח~~ם
~ 

~~~~
.~~ 

 מכ~י~~
 א~ל וכו' זוג זוג

 א~ור~ אש~
 ל~כניס~.

 אלא שם.מ"א
 תש~

 ר~ז ~~~ל~. עד ות~~~~ם
 ו~טעם נ~'ב.~ו'

 כת~
 כ~ון מח~~ש

 דלדיד~

 ~ו~~
 גר~~א ~~ז~~ן מ~~

 לגב~~~ו. משא הו~ ~~ו~ותונש~ם
 אבל חטאת. ח~~בתהמצו~~צת ב~ל'~ ~~~~ א~ נרא~ ולכ~
 דב~

 שהוא
 ~~~בו~

 ג~~ור
 שם. מ~א בו. לצ~ת אש~מותרת לאי~

 ונרא~
 שלוב~'ן ~~'ת דוקא

בב~כ~~נ



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~"~ 

~~~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~"~ ~~~~~~ ~~ ~~י~~~~~~~~~

 ~~~~~ו

~~~~~~ ~~~~
 והולך מניחו וב~כנה ~רמב~ם ~לשון

 ~~~ לו~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~יו

 ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~
 ~~ ~ ו~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~ ~~~~~~~

 ~~י~ ~~י~ ~~~~~ ~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ו~~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~י~~ י~~ ~~~ ~ו~~ ~~י~~ ~~~~~~~
 ~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

 ע~ה. ~ו~ א''ר גמור. כמלבוש הוי ~טן טלית אבלבבהכ~נ ~~יי~~~
 הציצית~ מ~מ ~הא הנז~ הא'ר דברי על תמה ע~ז או' ~תו~שמיהו
 או' הא'~א וכן יעו''~. ל~בה משאוימקרי

 נ''~
 ו~מטום בצ''ע. הניח

 חשובים ~הציצית ~~צוייצת בטלית 'בשבת לצאת אסוריםוא~רוגנוס
 שם. א''א ~~שאוי. והוי ופטורים הם נקבה ושמא בטיליםואין
 רה~ר לנו יש ל~~~ד דכ''ז הא'א שםוכתב

 ולמ~~
 לית

~~ 
 רה~ר

 דשריי"ל
 אפי' ובאשה בזיון. ~~~ום תפילין להכניס לאש~ א~

 כלא~ר הוצ~ה הוי אשה ד~גבי משום להכניס דשרי י~ל נמיטובא
 והוצא~י~

 יעו'ש שרי טובא אפי' יד כלאחר
~ 

~~~~
 לספק יש ~ר~ת וב~פילין וכו~ זוג זוג מכני~ן ~~.

 כיון ~אדנא רה~~ר ישל~~~~
 שי~

 ואין ספק בו
 ונראה נ~ג. או' א~א דרש~'י. אתפילין כ"א עליהםמברכין
 ~~פנ~ א~תו ~~~י~ין דר~ת דתפילין הפשט לפי ~וקאדהיינו

 ~י'כמ~ש ~ספ~
 ל~~

 יש דר~~ת דתפ~לין ז''ל' האר~י ד~רי לפי א~ל
 יותר מעלתו גדלה ואד~בה דרש~י ~פילין כמו להניחוחיוב
 בין ח'לוק יש לא א~כ ע"א י''א ~ף ~כוו' בשער כמ'שמרש~י

 ~ ל~~~ דר~~יתפילין
 וחבירו בחצר העומד לחבירו אותם יושיט~הוא ~חצ~ לפני ~כשיגיע ~חיצונה. לחצר שיגיע עד ~~~~ן~
 מידוטול

 בשע~
 עושה הוא שנמצא הולך ~הוא

 דרך זוג זוג אותן יכניס או בר~''י. ~הנחה עושה וחבי~ומרה~ר ע~יר~
ל~~

 לחצר יזר~ם לא אבל כולן להכניס ~יום שהות יש אם
 כ~~'~ש תפילין בזיון מפני רס''ו בסי' כמ~ש ידכלאחר

 ביו~~

~~~~
 גשמים ~יו ואם ~~. ~~~'

 יור~~
 שמתקלקל ו~ו~

 לביתו ומביאו בבגדיו עליו ומכסה וחוזר מלבושכעין ב~ס~~ יתעטף הלילה עד כאן י~יה אםהספר
 שאף מי~

 כבו~ מפני לו ה~ירו גמור מלבוש ~רך~אינו
 או' ר~ז התורה.

 נ'~~

~ג~~
 כל לובש ~~. ~~~'

 שיכו~ מ~
 ~אפי' ומשמע וכו'

 שרי דלא דא~~ר כתב שהר''ן אלא שרילרה~ר
 דא~ור ~~ו~י לר~~ר דנפיק היכא אבל לרה~י במציל אלאת'~ק
 כוותיה ק"ל דלא מ''ג או' הפרישה וכתב ב~י. משאוי.~~~ום
 ו~י' ח~ סעי' של~ד סי' לקמן ~~זה עיד ויתבאר יעו~ש.דהר~ן

יו"~
 יעו~ש
~ 

~ג~~
 שרית לא ~אי ומו~א. ולובש וחוזר ~~.

 א~י לי~
 ד~וי אסור הוה ~כי לאו הא לבוש.לכבויי.

 להוציאם. ~מכוין לכל ומחזי גדולהה~~מה
 ודר~

 הוצא~
 בכך

 לקונים. להראוחם ב~ביל כך שלובשים ~שות ~י~~י ~רך~~ן
 או'תו~ש~~

~~~~
' ~ ~ ~  שנפלו ~~ש~י וכו~ במים כליו שנשרו מי ~~. 

 ב~ף אבל התו' שם פירשו וכן בשבת.~מים
 ~ יעו"ש גשמים במי ב~רך כליו שנשרו ~רש''יע~א ~''~

~~~~
 נ~יל~ לשון שנשרו ~~~רש נמי ~הטור א~שר הב~ח
ונרא~

 דאע~~י ~בותא אש~עינן נ~ילה לשון ~כשפירו~ו
 נ~לו לבישהדקודם

 חושש ואינו בהן ו~ולך לל~~ן יכול ל~~י~
 כבר אם ואצ"לל~חי~ה

 לבו~
 ~אינו גשמים עליו ויר~ו כליו

 מי~ו נ~ה או' א~א וכ~כ ~~~אירי~ וכ''כ עכ''~. לסחיטהחושש
 שירדו הרבה בגשמים בג~יו ~נשרו מי כתב נ~ו או'ה~''ז
 וכ~כ עכ~'ל.~ ב~ן לה~ך יכול אלא ~~י~ לפושטן א~צעליהם
 ב~~ים נשרו כבר א~ ~דוקא מ~מע ו' או' כ~ב כללח~א

 ~ליו לישאר ~~ותרעליו כשה~
 ולה~

 ב~ים ~נשרו אם אבל בהן
 אסור עליוכשאינם

 ללובש~
 לפרש~~י דחששי ונראה ~הן. ולהלך

 כת~ו ~~י ~~ה ע''ב ל~ה ~ף ביצה ~בתו' מ~ום ס''השב~ף
ליישבו

 ~ יעו''~

~~~~
 א~ם שאין וכו' חושש ואינו בהן ~ו~ך ~~.

 סוח~
 כ~כ

 לאסור רצו שלא כתב ו~תי'~ט לבוש. ~ליו.כשהן
 בהם שלבוש הבגדים ~א~םעל

 ~~~ו~
 גז~ת

 סחיטה~
~~ו~

 כמ"ש לנערם א~ור וכן סחי~~. לידי יבא ~מא ~~.
 ~ יעו~ש ב~גה א' סעי~ ש~ב סי~לקמן

 ~~~ג~~
 בנשרו ~ו~א ~~שמע וכו' לנג~ם ישטחםולא

ב~~י~
 מותר מועטים מ~ם נ~לו אם אבל

 ~יכא כאלו מוע~ם~במים לשטח~
 למיח~

 יראי~. ~ס' קצת וכ~~מ לכיבוס
 ~~~א אסור. בזיעה א~י' דהא דאסור קצת מ~מע מ~'ז בסעי'~ך
 במעט נשרו אם ~~~~' ע'~ו או' א~ר ~~סכים ו~ן נ~'ה.ס~ק

 ו~יין לשטחם. אסור~~~ם
 לק~~

 רע~'ג או'
~ 

~~~~
 וכו~ לנ~בם ישטחם ולא ~~.

 ו~~א~
 המל~פין ~בגדים

ב~ן
 תינוקו~

 ~~תר
 ל~ח~

 וא~י' שיתנגבו ב~יתו

בח~~
 גם עליהם דיש ~כיון בחצר

 שלא מוכח א"כ ~קטן צוא~
 על'~ם אין אפי' וא~שרכבסן.

 במים כולו נשרה לא א~ צוא~
 ש~רך יו~עין~הכל

 התנוק~~
 וצ'ע. להשתין

 ובל~~
 שלא

 ישטח~
נג~

 ז' או' כ''ב כלל ח~~א בו. סול~ת ~היד במקום התנור
 ב'. או' ויחי פ' ~~ח~ן

 ש~ וכת~
 ~~~ב ~הגם א'~ח בן הרב

 בהיכא צ"ע כתבח~א
 ~אי~

 הנ~ צוא~ לכלוך בהם
 ט~ם ~תבנו

 ל~~~ות ואין למנהגמס~יק
 המקילי~ בי~

 ו~מח~~יר
~~~~ 

 עכ~ד
~ 

 ~~~~~~~ג~~
 ~ידי~

 הניגוב מרוב ~רבה שנתלחלחו
 בהםניכר א~ ~שטחן מותר ~בהם ~ידיםשניגבו

 קצ~
 החוטם~ בה ש~~~נחין ב~ט~חת ה~ה וכן זוהמ~.

 ניכרדאס
 ב~

 החוטם צואת של לכלוך
 ודמי לשטח~ מות~

 בהם ~מל~ין בגדיםלדין
 ~טני~

 לכלוך ~הם ש~ש
 ג' או~ שם א~ח בןל~טחן. ~~~ות~

~ 

~ם~
 בגדיו~ ושטח ע~ר ואם וכו~ לנ~בם ישטחם ולא ~~.

 איסור שעשה אע~''יבשבת
 אי~

 אותו מ~ייבין
 השטיחה על היתה ~גזרה כילסל~ם

 ול~~~י האי~~ ע~ וכב~
 מ~נ~ ל~ס~רם חי~ב אינו מע"ש השטוחים ~הא יסירם אםנ~מ

~חשד

 ~~~~ ו~~~~י'~
~~~~~~~~~~~~ '~~~

~ ~~~ ~~~ 

 ו~~~~~ו~~~~~ ~~~י'~ו~~~~
' 

~~~
 ~~~~ו

~~ 
 ו~~~~~~

 ~~~'י'

 ו~~~~~~~י~~
~~~~~~~

~~~ 
ו~'~. ~'~
 ז~~~~~'~



~

 ~~~~י
~~~~' ~'~ ~ו~

~  

 ~ו~'

~~
 ~~~~'~ ~~~ י

~~י
 ~~~ ~~ ~יי~
 ו~~~~~~ו~~~~~ ~~~י~~ יו~~~~~~
~~~ 

 ~~~י~~~

~
~~~ 

 י~~ ~~~~
~~~~ 

 ~~~י' ~'

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

'~~ 
~~~ 

~~~~

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

 ~חי~ה לידי יבא שמא לטלטלם ואסור הגה ~~~~
 ~מרדכי ~מיו ~ל שמקפידוהוא

 חבית~ פר~
 ואסור

 לי~
 יש~ו שמא במים וליפול להחליק שיוכל במ~ום בשבת

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~ סחיט~ לידי ויבאכליו
 י~~~~~ ~~ ~ ~~~~~ ~~

~~~~~~~~~~~ 
 לאחר בו שמסתפגין בגד ~פי~

 ~~~ ~~~ ~יי~~~~ ~~~ ~~~ ו~~~~~ שרוחצין~
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~

 ~ו~
~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~ 

~~~~~ ~~~~ 

 רס''ב או' ל~מן ועיין א' או' שם א"ח בןהחשד.
~ 

~~~~
 במ~ום דוקא אמרינן זה וכו' חדר~ם בחדרי ואפי~ ~~.

 בכיבוס. כאן כגון דאורייתא איסור חשששיש~~
 זט

 ס~~
 נתיב נ~ו. ס"ק מ"א כ~ז~ או~ בהגב~~י ~כנה''ג כ~ח.

 באיסור אבל נ~ו. או' ר~ז ט''ו. או' ברכ"י כ~~. או' ת~שחיים~
 ג~רו. לא העין מראית שייך דאין היכא חדרים בחדרידרבנן
 סי' מש"ז אסור. ביתו בני לפני מיהו כ"ח. או'מש''ז

 ת"~
 או~

 ע~ד א~ ~י~ש~ג ל~מן וע~ןא~
~ 

~~~~

 ~ו' מ~.ש ש~ח אם אבל ~~~~~.
 דעיק~

 פ"ד א~ ~~ש שטיחה. בשעתאלא אי~ החשד
~ 

~ם~~
'~~~~~ 

~~
 או מבשל משום לאש. ס~וך ~נגבם אסור
 ומי~ו אסור~ מונ~~ת בש~~ה אפי' וא"כמ~בן.

 נ~ז. ~~~ק מ~א בישול. משום ליכא בו ~ולדת היד שאיןבמקום
 או' ר"ז פ~ה. או'תו~ש

 נ"ח~
~ם~~

 בחמה דאפ~ אע~ג לאש. סמוך לנגבם אסור ~~~~~.
 מראית התם~משום הקודם בסעי' כמ"שאסור

 ~ לב"ש תורה~ איסור יש דנגדהאש הכא וקמ"ל הוא לחודהעין

~~~~
 לנג~ם א~ור ~~~~~~

 סמ~
 בהם לבוש אם ואפ~ לאש.

 מראיתד~כא
 ~ע~

 אסור
 לע~ו~

 במ~ום האש נגד
 אבל וליבון בישול בו דש~ך~~~~~~ב

 ב~~~ו~
 מ~~ר ~יס.ב שאין

 ר~ז בהם. לבוש כשה~א שםלעמוד
~~~ 

 כ~ב כלל ח.א נ~ח.
 או'ה~~ ויחי פ' בןא~חאו'ו'

~~~~

 עמד אדם שאם ~ראה לאש. סמוך לנגבם אס~ ~~~~~.
 עצמו לחמםשם

 ~~~ כדב~ ה~
 ~"ע מ~כ~ן

~הוי
 פ~י~

 ע~ט. או~ א.ר רישיה.
 א~ וא~

 ל~חליף לו
 דמותר ב' או'היפ.ל כת~

 לנגב~~
 זה דבאופן האש אצל כדרכו ~ושב ה~ור בזמןוהוא מעל~ יס.ר~~ לא וא~ ג~ ~~י באש

 יכו~
 להערים

ולנג~
 אך בחמה כן וכמו להתחמם בא כאלו המדורה נגד

 ~ יע~ש לא שיטוחבדרך

~~~~
 מפ~ וכן לאש. ~מוך לנגב~~ אסור ~~~~~~

 במים שנשרה
 על לש~וחאסור

 ~אכלי~~ ~תנו~
 שיס~ב במקום

ל~גב~
 האור ~תול~ת בישול ד~וה ~שבת השלחן ~ל לשטוח

 תינוק של י~ן ו~נדו~"ה ~יב~
 שמלוכלכ~

 אצל לנגבם אס~ר במ"ר
 וא~ ליב~. ~שום ב~אכ~~ן ~ס"ב במ~וםהת~ר

 המפה נשרה

במשח~
 יש אי ל~ח ס~~ שי"ח ס~ ב~ל~תא ת~א דבש ומי שכר

 אף וא~ש~ בישול~ אח~בי~~
 במש~~

 ודע ליב~~ ש~ך צבועין

בגד~
 ~כל

 במשמ~
 צמר. אף

 א~ מש~
 ~ פ~ט

~~~~~~~~~ 
 ועש~ה ו~ו~ ל~לטלם ר ו~ס ~הגה.

 ב~
 אדם

 נ"ח. ס~ק מ~א ב~י. אהד~~ דמדכ~ילטלטלם מותר~
 או'ת~ש

 פ.~
 ד' או' ויחי ~' א.ח בן הרב אבל אוסר ובישי"ע

~סק
 כהמתיר~

 ונש~ה למקוה שנפל בגד~ ~דמן אם כתב ולכן
 וחםבמים

 על~
 במים שישאר

 ע~
 עשרה יבואו שית~לקל מו~ש

 ~ אחר ב~קום ~ניחוהו ויטלוהו אדםבני

ו~~~

~~~~~~~~~ 
 בהגה.

 ש~~פ~ והו~
 דבר הוא אם אבל מימ~. על

שא~
 מ~פיד אדם

 מימ~ ע~
 כג~

 דבר
 שעש~

 ~~~ת

שר~
 במים

 לעול~~
 מש~ז פ~א. או' א~~ יריאים. ס' גזרינן. לא

 מועטת שר~ה אלא בו אין אם וכן לב~ש. פ"ט.א~
 שא~

 דרך
 ~ שם א"ח בן נ~ט. או' ר"ז לסוח~~ם. עליהלה~פיד

~~~~~~~~~ 
 אד~~ ב~ן או בשכרנשרו

 בשאר או
 ואף ~רבה שנשרו אעפ~י לטלטלו מותרמלב~ם ~א~ מש~~

 בהם ל~שרותו מותרלכתחלה
 כג~

 לסננם
 שי~ט ס~ כמ~ש על~

ושכ~~
 שם. ר~ז

 ב~
 ו' א~ שם א"ח

~ 

~~~~~~~~~ 

 להחלי ש~כל ב~קום בשבת ~לך ואסורבהגה.
~ 

וכ~
 ~' סוף נתנאל ~רבן אסור. ערום ואפי~ במים יטבע שמאאחר טע~~ פ~ הרי"ף אבל מותר ערום הא מ~~ע

 ~כ~ג או~ ~ת"ע דשבת.כ~ב
~ 

~~~~~~~~~ 
 במים ולי~ל בהגה.

 וכ~
 ונשרו ~פל הלך ו~ם

בגד~
 בהן להלך ~כול אלא מיד לפשטן א"צ במים

 חושש~וא~
 ~~כח שמא

 ויסח~~
 נ~ו או' ר"ז בהליכתו.

~ 

~~~~
 הוא ה~עה מן דאמרו הא ה~עה. מן ~~~~~. ~~~~~'

 דמיל~אאורחא
 דא~

 א~כ אלא לשטוח דרך
 אבל ~עה או מים לח~וחית בהםיש

 לענ~
 י~~ים אפי' ~נא

 כדרך לשטחןאס~
 ששוטח~

 בג~ם
 מפ~ המכובס~

 אבל החשד
 שטי~~ בלתי החבל עללתלותן

 א' א~ ו~י פ' א"ח בן בה. לן לית
~ 

~~~~
 שרחץ ון כ ו~' באל~טית אד~~ מסתפג ~~~ ~~~~~'

 בחמ~ ורגל~ יד~פנ~
 כל או מאת~~ל שהוחמו

 ~טברי~ בחמי~פו
 יעו"ש. שכ~ו רם~י ~~מן כמ"ש ב~נן או
 ס' א~ זה בסי. הר~זוכ~כ

~ 

~~~~
 ומבי~~ ~~~~~~

 בידו
 וכ~

 יש אם ל~יתו המרחץ מבית
 ~ביתו שהביאה ואחר ~ם~ ר~ז ~ירוב.שם

 ~בר או מוע~ת שר~אהיא ח~~
 שא~

 שרי מ~~ו על מ~פיד
 לטלט~

כמ~~
 ש כמ אסור לאו ואם ~ס"ט או' לעיל

 לע~
 ~הגה מ~ג ~עי'

~ 

~~~~
 לסחוט. י~א שמא ח~ש~ן ולא ~~~~~~

 והטע~
 ב~י כתב

 הר~ח~ן ~כל שכ~ן הר~ןבשם
 אתה א~ מסתפג~

אוסר
 על~

 את~ אף להס~פג
 או~ר

 ברח~~
 אפשר ואי

 עכ"ל. כירא בפ~ וכדאיתא עו~דה~בר שא~
 וכת~

 נ~ח ס~ק המ.א
 דאפשר דבז~~ז משמע דלכאו~ה~

 רחיצ~ בל~
 רחיצת ~ר~ל

 כ~
גופו~

 גזרו דלא כ~ן ~ל ומיהו לה~~~~ג אסור
 ומ~מ שרי חכ~~~

 ~אין בדבר לה~~תפג~וב
 מ~~~~

 ~~ל
 מימי~

 ~~ם ז הר ו~~כ
~ 

~~~~
 ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~י~

וש~ת
 ~נה~

 לכרמלית מכ~מ~ית להוציא ומותר ~מלית ג''כ הוא
 אסור ברה~ר א~ל ה~ח~"ש. וכ~כ ס''א~ או' ר~ז מ~.א~ב~חות
 וכ''כ חיים. נתיב ד"א. יוציא ש~א גזי~ה לרחוץלכתחלה

 פ.ט.או' התו~~
 ועיי~

 ז' סעי' ש~''ו סי' לקמן
~ 

~~~~
 ~אה ~היינו ח~טין. ב~לי שבראשי ן. ~~~'

שע~שה נכרי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ו~~
~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ 
 בעלי ~פי'

 נגעי~~
~~~~~ 

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

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~''~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~י~~ ~~~~~

 בגד ~ חתיכות ~פי'
 ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ בלוי~

 ~י~~~~~~
~ 
~~ ~~~ ~ 

 ~~וי ~י~י~~
 ~ ~~י~י~ י~~ ו~ו ~~~~. ~~~~י~ ~~~ו~

 ~~ו~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
~~~ ~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~י~
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

 או במים שנשר בגד לנער שאס~ר וכ~ש הגה ~י~~~.
 ~כל עליו ~מק~יד חדש בבגד ודוקא גשמים עליושירדו

 בו~
 דאסור י~א

 ~לנע~
 בגד

 מ~
 שעליו האבק
אם

 ב"י. שיער. לו שיש כמי ראשו את לכסות קרח איששעושה
 ע~יו השיג כבר הלבוש ומ~ש ס"ב. או' ר~~ז ס' ס~קמ"א

 יעו''שהתו''ש
~ 

~~~~
 ישב ~דה~ה יצא דוקא לאו וכו' בהם שיצא או ~~.

 פ"ד. או' א"ר ע'א~ או' עו~~ש ב~י בביתו.בהם
 ~ ס~א או~~~א

~~~
 אסור לטל~לן אף כן לא דאם וכו' בהם שיצא או ~~.
 ס~'קמ"א

 ס"~
 כ''ד ~עי' ש~ח סי' לקמן ועיין

~ 

~~~~

 בהן יצא אם והיינו וכו'~ מכה לו שיש למי ~~. ~~~~
 לבוש. הכונו~ ~להכי דידעי מבע''י אחתשעה

 ס"ב ס~ק המ"א אבל כ~ט. ס"ק הט"זוכ"כ
 כת~

 לא דאפי~
 דכ"מ וכתב פ~ו או' א"ר והביאו שרי. מבע"י א' שעה בהןיצא

 מסתמיות אמנם יעו~~~ כמ"א דלא כתב התו~ש מיהובשה~ג~
 הקודם בסעי' כמ"ש מבע~י א' שעה בהן שיצא כתב דלאהש''ע
 ליז~ר צריך בזה פלוגתא דאיכא כיון ומ"מ כהמ~א.משמע

לכתחלה
~ 

~~~~
 בזרועו או בידו וצ"ל הוא ט"ס בז~ועו~ או בראשו ~~~

 בש~ע וכ~ה בלבוש~ וכ"ה בב~י~ בהדיא הואכן
 יעו"~~ ~תו~ש ועם העו"ש עם~הנדפס

~~~~
 תו"ש מכה. בו שיש הזרוע בו ותולין בזרועו. או ~~~

 ~ צ~אאו'
~~~~

 על בכרוכים וה~ה היד. על הכרוכים ~~~
 ה~~כ~

 ממש
 האחרונים וכתבו ס~ב. ס"ק מ'א כ'ב~ סעי~כמ~ש

 ר''ל אלא אסור מרפא שאינו דכיון ל"ד המכהדעל
 ועיין מחה"ש. כ'~ב. סעי' כמ"ש המכה גב' שעל רטיהעל

 או' לשםבדבר~ו
 ~כ"א~

~~~~
 בו שיש האצבעעל או ~~~~~.

 מכ~
 כשצריך דוקא וה~נו

 ע"ב~ א~ עושלסמרטוט~
~~ו~

~~~~~~ 
 באותם בש~ת לצאת דאסור מ~ח ס~ דב~ש בתש~
 ~~~~~~ רוכבי ברגליה~~ ש~~שי~~כ~כלים

 שיש
 ברזל חדודי ובו ק~ן גלגל כ~יןבתחתיה~~

 בה~ שמכי~
 הכ~ס

 לה~~ שאין באותםאבל
 ~~לו

 החדודי~~
 ברזל של קשת כמין אלא

 ל~י ב~םשמשתמשים
 ולחב~

 לבלתי עור של שוק~ם בתי בהם

יחל~
 ~ יעו~ש לצאת מותר מרג~הם

~~
 נ~תמש שלא ה~נו וכו~ חדשה ט~ת המנער ~. ~~~~~'

 בשעה כמו בחי~שה היא עד~ן א~א כ~כבה

שהאומנ~
 וכתב סק"א. מ.א ~רמב"ם. בשם ב"י אותה. מתק~ן

 מיקרי עד~ן כ"כ בה נשתמשו דלא כ~ן נתכבסה דא~י'הב"ח
 והניעורחדשה

 מ~פ~
 ומחה~ש. א' או' א"ר והביאו יעו"ש~ אותה

 תלי לא דהכא א' או~ הא~א~"כ
 בריחו~

 בה שמשו לא דאם

 אף הרבה בה שמשו ואם אסור רוחץ אףכ"כ
 רוח~ ל~

 ש~י
 שכתב ע~ב מ"ז דף פת~ם מנחת בס' ועיין הלב''ש. וכ"כיעו~ש.
 בקיאין אנחנו דאין גווני בכל אסור דלדידן דבש יערותבשם
 כ~ב כלל ח''א א'. ~ו~ א"ח והביאו יע~"ש. חדש נק~א מתיעד

 ז' או' ויחי פ' א'.ח בן ט'או'
~ 

~~
 בחדשה ודוקא חייב~ שעליה הטל מן ~~~

 יפהשהניעור ושחו~
~ 

 ע~יו ש~~קפיד ו~וא כיבוס כמו
 חס~ אי אבל ניעור בלא ללובשושלא

 טור. שרי. מהני חד
 ב' ~~תו"ש

~ 

ג~
 וכו~ שעליה הטל מן ~~~

 ו~
 בשם שם א~ר שלג.

 ~ ט' או' כ"ב כלל ח"אאגודה.

~~
~~~ 

 הרשב"א כתב והטעם וכו' עליה שמ~~יד והוא
 ~לא ולמאן ~ישיה פסיק הוי דקפיד דלמאןבחידושיו

 הויקפיד
 דב~

 שאינ~ מתכוין שאין
 כיבוס

 עו~ש עכ~ל~ גמו~
 ~'או'

~ 

~~~ ~  

 שמתקצר ל~י ~יו. שמקפיד חדש בבגד ודוקא הגה.
 משמע הכל~ו~ בשם ש"א סי' ב~יבמים~

 וכו~ דקפיד והוא בגמ' אמרינן טל דגבי ואע"ג עליו מקפידחדש דסת~
 מ~א הבגדים. בכל אסר הזכרונות ובס' שמתקצר~ ~אנימים
 ובין שחור בבגד ~ן ור~לסק~ב~

 בבג~
 ~אה ומכל ~בן

 ~לב"ש וכתב הזכרונות. ס~ בשם בהגה~ט כנה~ג כ"כשיהיה.
 כתב בכלבו הד~ן דבמקור משום האחרונים הסכמתדכן

 ג~ או' פת~''ד ועיין עכ"ד. חילוק אין וא"כ סחיטהמשום ~טע~
~ 

 ~~ו~
 ~הגה.

 ודוק~
 נת~ס דאם משמע וכו~ חדש ~בגד

 ב' או' ה~.א וכ.כ ב' או' א.ר וכ~כ לחוש~ איןכבר
 י~ו~ש. מתכוין דאין ~~שום סיחוט הוי לא מקפיד ואין רוחץדאם
 מקפיד חדש דסתם ~שכתב המ.א בשם הקודם באו' ממ.שוכ~מ
 אם א~ל עליו מ~פיד ~~סת~~א חדש דדוקא מש~עעליו

 שרי. מקפיד אינו ואם אסור עליו מקפיד אם בכוונתותלוי נתכב~
 י~ן בבגד כגון לנער שמותר במקום דאפי' האחרוניםוכתבו
 לידי שיבא בענין ב~זק המים מן מלנערו ליזהר צריךוכדומה
 מ~~י~ בלוע הבגד ~אם כידוע ניעור באותוסח.טה

 הוא
 בנחת דוקא הניעור להיות צריך וע''כ ניעורע"י נסח~

~ 

~~~~ 
 דא~ו~ י"~ בהג~~

 היינו וכו~ האבק מן בגד לנער
 כמ~ש ור"ל סק~ג. מ.א כמש~~ל. ו~דש בשחורדוקא

 חייב בשבת טליתו ה~~נער אמר דבגמ' משום ו~וא הסעי'בראש
 ואתמר הטל מן פי~ ור.ח הע~ר מן ופרש~יחטאת

 על~
 שם

 וסומקי בחיורי אבל עלייהו וקפיד ואוכ~~י בחדתי דוקאבגמ'
 המפ' לפי ובין הטל מן המ~' לפי בין וא~כ ע''כ. בה לןלית
 כ~ב ולכן עליו ומקפיד וחדש שחור ב~גד דוקא העפרמן

המ~א כא~

~~~~
 ~~~י

~~~ 
~.~~~~.~~ 

 ~~~ ~י~~ו~~~~

 ו~~~~ו~~~ו~~~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 . ~~'ו

~~~ 
 ~~י

 ה~~~~

~
 ו~ו~ ~~ ~~~~י

~ו ה~~ ~~~ ~~~י~~
 ~~~ו~ ~~~

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

~~ 
~~~~  ~שבת הבגד מן ~נוצות ל~סיר מותר אבל וא"~~ ~רש"י לדבריו לחוש ו~וב עליו מ~~~דאם

 ~א''ז~
 ~ של''ז סי~ ועי~ל

~~~~~~
 י~~~~'

~"~~ 
'~~~~ 

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

 ~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~י~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~י
 ~~~~~ ~י ~~י~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~יי~ ~~~~~י~ ~אחד~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ו~~~~י~

 ~שחור דוקא~מ'א
 וחד~

 ~סע~' ~ראש כמ~ש
~ 

~~~ ~  
 ו~ו~ ב~ג~~

 ~~'ח וכ~כ לד~ר~ו. לחוש
 ~מים מן ~ין ~ע~ר מן ~~ן לנער שלא ל~ז~ריש דלכתחל~

 ג' או' הא~ר מ~הויעו~ש~
 כת~

 יעו~ש. ~אסו~ יש דמדינא
 כלל ח~א ~אב~. מן גם לנער דאסור ~אחרוניםוכ"כ

 כ~~
 או~

 ~יצור ח' או' ויחי פי' א~ח בןט'
 ש''~

 ועי~ן ט' או~ ~' סי~
 ב~ ואו' א' או~לעיל

 ו~~~
 ד~ או' ~ת~~ד~ ועי~ן א~~. לגב~ לכאן

שכת~
 סמך דאם

 עצ~
 לכותל

 ונ~~~
 ל~כות דשר~ ~~גדו מ~~~ד

 ~אצבעעליו
 ~~ צרד~

 ס~ד על~ו נד~ק אם אבל מ~~גד ש~צא

 ~נת~יבש~ לח~ עוד~ע~~
 גבי ~' ס~י' כדל~~~ן להח~יר יש

 ~עו'ש ~~ש~י~
~ 

~~~~~~ 
 ס~~ ~~רדכי

 לל~שו ~~דינן לא דאנן ח~~ת
 ב~ג~~~. כנ~''ג ו~~יאו ושר~. ו~~ל~ע~ר ע~

אמנם
 מדבר~

 ד~ן שכתבו ו~~ח~ונ~ם ו~ש~ע ~טור
 ז~

 משמע
דלא

~ 
 כ~מרדכי בז~

 וג~
 לנער אסור ~~דידן

~ 

~~~~ 
 שאין ~~נ~ וכו' ~נוצות ל~ס~ר ~~ותר א~ל ~~ג~~
 כמו ~~גד ד~וקות~נוצות

 וע~~ א~~
 ש~או וכגון

 א''ח ~ן ג~ או' ר''ז מו~צות. שאינם וכסת מכר ~נוצותאלו

~~~~~ 
 ו~ס' וכו' הנוצות ל~ס~ר מותר א~ל ~~ג~.
 ~~א ש~~ כנ~~~ג לא~סור. חשש נ''ג ~ף~זכרונות

 ל~סיר ~לא ליז~ר נכ~ן ~ולכן ~' או' תו~ש ד~ או~ א~רס~''ד.
שום

 נוצ~
 ולא ~~חור מבגד

 שו~
 דבר

 ~נתל~
 שם~ א'~ח ~ן בו.

~~~
 ~~וצ~ם ~~דיו לו שנסת~כו ~~~

 א~נו נ~רעו ואם י~רעו שלאכד~ ו~~ת~~~~~~ ~צנע~ מ~~~~~
 לא ~~ר~ חי~~

 תו'~ש ~ם. א''ר ש~. ~~אנתכ~~~.
 ~ שם ~

~~~
 ג~שוש~ת. ש~~רושו י~לת לשון וכו' י~ולת ~לו~ט ~. ~~~'

 ואףל~~ש.
 ~לו~~

 עדי~ן ~ר~ה ונשארו אחד ~~ולת
 ~' או' מש~ז דח~~~.א~שר

~ 

י~~
.~~ 

 ~בול~ ~לו~~
 ז~ו וכו~

 לשו~
 ח~~. דין ~'~ ה~~ב~ם

 ~~ריע~ ~תלוי~ן חוטין ר~ש~ ~'רשורש'~י
 ~~~~ום

קשורן
 כשנית~

 ~ה
 חו~

 ו~סמים ~ש~ן וכן ו~שרוהו
 ד~י~

 שנארגו

ב~
 אותם ונוטלין מתכוין בלא

 ממנ~
 אר~~ה לאחר

 משום וחייבהוא מלא~~ ג~~~
 ~~כ~

 וכ~~כ ב~י. ו~~~או עכ''ל ב~טיש
 ~~ו~

וכת~
 דיש ~' או~ ~עו~ש

 א~ מ~ו שני~ם. כדברי להחמ~~
 איז~נתח~

 ו~וצ~או עשייתו גמר אחר ~בגד ~~סם
 משום ~זהדא~ן נרא~

 ~~כ~
 ד' או~ א''ח ~~ט~~.

~ 

~'~

 משום ~~.
 מכ~

 כל ~~ט~ש.
 מלאכ~ גמ~

 מכה נ~~א

~~~
 שמ~~~ד ~~פ~ש הטור עלי~ם~ ש~~~~ד ו~וא ~~~

 דאפ~' מדבריו ומשמע ש~טלם עד ללובשםשלא ~ל~~~
 דרך~ירם

 עס~
 חיי~. כך ללובשם שלא עלי~ם מ~פ~ד אם

 ו~וא ~ש~ע לשון ש~וא ~רמב~ם כד~רי פי~ ו~~~י ו' או'~י~ש
 עליי~ו~~~יד

 כלומ~
 יסירם שלא

 בכוונ~
 ~דבר לי~ות כדי

אלא
 כמת~ס~

 ש~ס~רם כל א~ל
 מ~~רם ~~~ לא אם מלל~שונמנע ~י~ שלא אע~~~ ~כוונ~
 ח~~~

 א~נו ול~~ז עכ''ל
 כוונ~ ~לת~ ~ס~רם א~כ אלא~טור

 שלא מ~~'ד אינו וגם
 כך~ללו~שם

 ומ''~
 הט~ז

 ס~''~
 ד~חנם

 חיל~
 ע~ין ~יני~ם ~~י

 יעו~ש מוכרח~ם ~''~ דד~רי שכתב ח' או'תו~ש

~ו~~

 ו~וא ~~.
 שי~~'~

 עליו מ~~יד אינו וא~י~ עליהם.
 כנ~~ג נ~ו. דף ~זכרונות ס~ . אסור א~ל~~ור

 ך' או' לקמן ועי~ן ~' או~ א~א סק''~. מ~א~~ג~''~~~
~ 

 ~~~~~~י~
 שלל

 שעוש~י~
~חת~כות ~ל~ שמח~רים ~ד~י~נו ~חיי~ין
 שרוצ~~

 לת~ור
 גס~ ~ת~~ר~

 וא~~~כ
 ו~~ס~רי~ ד~~ ת~יר~תו~ר~ן

 מח~~~ש~ ~גס~.
 ש~ור~~

 א~נ~ש~אר
 גמ~ ~ו~ ~ואשגם

 ו~ש ~לאכה
 ל~סת~~

 חוכך ול~~ ~חי~ב אי
 כנ~~ג ש~~ג. על~~~ו. ~~יד איל~ח~~~ר

 ~~גה~~
 ~~~~א שם

~ז~
 ס~~ה. ~ס~~

 א"~
 או' א~א ~~ או' תו~ש ~' או'

~~~ 

 ~~~י~~
 זרע לו

 ~ש~~
 ל~ל~ו. ~~ותר כסותו על ~~ש~ל או

 שם. מ~א~~ג.
 א~~

 ~~חמיר~ן ו~ש שם~ תו''ש שם.
 ~טל כמו על~ו ו~~~~ד ושחור חדש בגד ~ואאם

 וא~~
 דסעי'

 ~~ך~
 דרך

 עס~
 ר'ז ~' או' תו"ש אסור~ א~ל ~טור.

או'
 ו~

 ~ו~ב~ או' לעיל וכ~כ

~~~

 ש~~~רככ~ן ~~~ני וכו~ בש~ת כלים ~~~לים ~. ~~~'
מכ~~וסם

 כשא~נ~ ו~~~~~~~~
 ~ ל~~~ס ~~~ח. רש~~. ~~~ו~ל~~.

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

 ם~''ו. ~~~א ו~ב~או ~ש~"לוכ~כ
 וכת~

 דו~א ~ר~~ח ~ל~~ו~י

~מנח~
 א~ל

 ב~חר~~
 ל~פלו ~~~ר

 ל~~נח~
 ~~רכ"י ו~ביאו יעו~ש.

 ו~רבה א'או'
 ל~מו~

 ~ל~ו
 ~שו~ ~ז~

 ופו~ בש'~ס
 מד~ר~ וג~

 ~וכח~תו~

~~~~ 

 הא א~ור ~~חר ל~ורך
 יעו~ש. שר~ ל~~נח~

וע~~ן
 לק~~~

 או~

 ~~~ ~י~~~~
 ל~~~ע ~~~~ר כךשיע~~וד ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~ 
 ד~~~רי

 צור~
 ~~רב ודלא ש~ת

באר
 שב~

 שני ~~ן ~וא ~~~טות חדר אם וה''ה ע~~~ד~ ~א~~ר
 ~~א~םבת~ם

 בו שיוש~'ם ל~ית ~ו אוכל~ם ש~ם א~~ ~ב~~

 ל~צ~עש~~
~~~~~ 

 ש~ דרך שעו~רים ב~~ר
 לכ~וד

 ש~ת~
 ~~ל

 חדראם
 וא~~ ~~ר~ ~~~ ~~~~~

 יצ~עו ~ח ~~שם לע~ור דרכם
 ו' או~ ~ע~ת ~~ א~~ ~ח~~ר ב~ב~.~~~~~ת

 ו~~ציע~~
 ~~~~ות

 ש~ת~~ליל~
 ו~~~~ ל~ב~

 אגוד~. ~~ע~'ש. ל~צ~~ו ~ותר ~וב
 שם.מ~א

 וע~~
 א' א~ רפ~ט ~~ לעיל

~ 

~~~
.~~~~~ 

 לל~~~~
 שצ~~ך ~דע א~נו וא~~~ ~~~~. ~ו

 עו~
 ~ס ~צ דל~~ות ~רילש~~

 א~
 ו' או' א~~ שיעור. לו

~ 

~~~

 מ~~ל~ אד~ ~נ~ שני אם א~ל אח~' באד~ ו~~א ~~~~~.
 ~ספסל על ו~מ~~ל ל~"ש~ ~~~ תי~ון ד~~אשו~

 ~~ושלמ~ אד~~ ~ני כש~~וי
 א~ר

 ~~ או~ ~רכ~י י~א א~ ת~ש ח' א~
שם



 ~'~ ~~~~~~~~~ו~~
~~~יי~ ~'~  כלי ~הוא ~~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

 לוחות שתי ו~ם הכבי~ה אחר ב~דים בושכובשין
 ז~

 והבגדים זה על

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~~ ~~ ביני~ם~
 ~~~~~ ~ ~~~י ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~י~

~~~
 ו~ד~י~ ~~~

 וכ~~
 כ~~

 ~ש~ל
 ~ש~

 ~~ר"ש
 ~פלש~~ ~דשי~ ד~לי~ו~

 ~י~"~
 ~חל

 ל~ו~
 כ~~ושה~עירובי ב~~ש

 וכ~שתבש~לין
 בחש~

 והקי~ול לקמוט דממ~~ין לא בישנים ~בל
 ~ניח בלא ~אפי' להוכיח כתב רע''א ~חי~ושי מי~ו י"א~או~ תו"ש ח' או~ א~~ ~' או~ פרי~א ~ו~ביאו ~ ע"כ להם ת~ון~וא

 שרי תבשיליןעי~ו~י
~ 

 ועי~ן יעו~ש. ל~בת סמוכה ~יא
 ל~ב או'לקמן

~~~
 כשנתכבסו אבל כ"כ ~~ועיל הקיפול ~אין וכו' ובח~שים ~~.

 הקי~ול אז מקופלין כשאינם נ~מטו אז הכיבוס~~מכח
 י~~ב או~ תו~ש וא~ור. ~~נא מתקן ו~וי להםמו~יל

~~~
 לב'ש. כ~~כ. מתקנו הקיפול אין ~לבנים ולבנים. ~~.

 סק~ומחה"ש

~~~
 ~אפי' משמע זה לשון מסתימת ל~חליף~ לו ואין ~~~

.~~
~~ ~~~~~~~~~~~~ 

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

 י~~ג.או~ תו''ש דא~ור.~ ל~פי~ להו פ~יטאלי~~~ר~י ~מיבעיא~מלתא
 מחה''~

 שם

~~
. ~ ~  

 מות~
 אדם. בני בשני ואפי' ישנים אפי' וכו' ענין בכל

 א~צ א~י' ומש~ע עיק~~ וכן ואגו~~ מר~כיוכ''כ
 ב~~יא במר~כי וכ''ה ט' או~ ר''ז ט' או' א''ר ביום.בו

 סי'לעיל כ~~~~
 י~'~

 או'
 כ~~

 מע~ש. אפשר ש~יה כיון אסור ענין בכל בשבת בהו לבשכשלא אבל ב~בת שלבש בגדים ו~וקא יעו~ש
 שםא"ר

~~~
 עיין וכו~ ענין בכל מותר ~~~

 ~~ה~~~
 מה ה~ או'

 בז~ש~אריך
 הוא שכן ל~וכיח

 ~ע~
 לפ~וק ז~ל ~רן

 ~י~~ ~עיל עז כתבנו וכבר יעו~ש זוכס~
 ואו' כ''ג או' י~~

כ"~
 משם קחנו

~~~
 וכו' ענין בכל מותר הרא~ון קיפולו כס~ר שלא ~~.

 לקפל נו~גין ~יש הכלבו משם ~ביא בב~יומרן
 ~~~ול קפולו כ~~ר~ף

 ~י~~
 ~י~~ו ל~פול ~מי לא

 קפלי ~ה~
 ~כ''ש ו~תב א' או' היפ"ל וכ''כ ג' ~ו~ ברכ~י בא'~ח' וכ~כטובא~
 שלבטלית

 מצו~
 בשבת לק~לו ש~~ותר לשבת משבת שמניחו

 יקפלנו לא שאם מצוה הי~ור ג~כ ~וא~הקיפול
 מי~

 ~~תקלקל
 ~בת בכל ואםהטלית

 'ק~ולו הוא תיקונו בו ~~יה מהקיפול ישנ~
 וכ~יב ~טלית ~י~ור ומתקלקל כמנומר~מיח~י

 ואנוהו אלי ז~
 טלית במצות לפניו~תנאה

 נא~
 לזה ~~~וכות להביא ו~רבה ו~ו~

 וכן ~שוט ה~~נהג וכן וסיים ופו'מש'ס
 סו~יי~

 לקפל אזלא ~עלמא
 בשחר'ת בשבת~טלית

 פוצה ואין ~~ולים בפני וב~~~ח~
 פ~

 יעו''ש.
 סי' לעיל מ~~שועין

 י''~
 שלא לקפלא ליזהר דצריך כ'ה ~ו~

 יעו"ע ז"ל מרן כמ~~ש ~רא~ון קפולוכ~רך
 ונרא~

 לפי ~~כל
 להתיר יש ~רא~ון קיפולו ישנה אם ~~ורו מת~לקל ~אםה~לית
 שלא ולקפלו ל~ח~~יר יש ~ידורו מ~קלקל אינו ואם ~יפ"לכמ~ש

 קפולוכ~רך

 הראשו~
~ 

~~~~~~~ 
 לב בשו~ת

 חיי~
 ויו~ט בש~ת ~אסור ס''ו סי~ ח''ג

 ~~~ ~מצ~פ~לקלו~
 ~כו~כין ~כובה

 ~בי~ המצ~~
הכוב~

 וכתב ק~~~. או ~ו~י~ה ~~ק~א
 צריכ~ ולדידי בחוה~מהיתר ~ו~גי~ ~~ו~~ ~ו~

 ל~חליף לו כשאין לא אם רבה
 עיין אמנם ק"ו. או' ל' סי~ החיים כף בספ~י וכ~כיעו"~~
 שמתקנים ~מצנפת יצא דלחלק כ'ו סי' ~א פעלים רבבשו~~ת
 ~וקא זהו בראש אותה מניחין ואח~כ ~בר איזה עלאותה
 בשבת לעשותואסור

 שמתקנים מצנפת אבל מנא תיקוני ~~ו~

אות~
 על

 ~עו''ש מותר בעצמו ~~~א~
~ 

~~~~ ~ ~  
 שנתעקמ~

 ישרה ~השיבה. לפשטה אין מעט א~י'
 כלל ח~א ב~גב~י כנה~ג נ~ו. ~ף הזכרונותס'

~~~~
 ח' או~

~ 

~~~
 משום ~והטעם וכו~ אותו מתירין הבית בעל של ~. ~~~~

 ואין כ~כ בחזקה עשוי אין הבית בעל שלדמכבש
 ולכך כלים ם~ירת בהתרתושייך

 מו~
 ~~מנו וליטול להתירו

 צורך שז~ו בשבת בתוכו כובשין אין אבל שבת לצורךהבג~י~
 לבושחול.

~ 
~~~

 אם אבל וכו' אסור או~~ן ו~ל ~~~
 הי~

 ו~וא מותר
 ~לבוש ו~''פ טור. מתוכו~ שומטן שבו כליו~~~יר

 לא ~ת''ק הטור לרבינו ליה ~~~ש~~ע ב'י וכתב ~טור.כ~עת
פלי~

 י~ו~ה דר' א~א
 ~כיו~

 מיחזי לא מע~'ש מותר ש~וא
 כתב המשנה בפי' הר~~ב~'ם אבל ב~י~~ג. רי~ו וכ~ככסתירה.
 כר~ ~~לכה~אין

 י~ו~~
 ~ר~ ~ס~ל נראה

 י~ו~~
 פליג

 ר~ סברת שהשמיט מה~~ש פכ''ו ~~~בריו וכ''נ כוותיה ק~'לולא את~~

י~ו~~
 כהרמב~ם לפסוק ב~י דעת שכן ונראה ב~י. עכ~ל
 ולא הטור ~ברימ~~שמיט

 כתב~
 ס~~~ז. מ''א ~עת וכ"נ בש'ע.

 כלל ח~~א י~א. או' ~ר~זוכ''פ
 מ'~~

 ז' או'
 אל~

 ח~א שם שכתב
 מותר ~י~באם

 מע''~
 מותר הרבה לצורך

~ 

~~~
 ~פירש רש''י וכו' כבישה לאחר חלוק ~. ~~~'

 ה~~ט~~ וכתב ו~ר~ן. ר~ח פירשו וכן ~שתן.של כ~ונ~
 א~או'

 ~כ~
 ~ש'ע ~עת ~וא

 וג~
 ז''ל מור~ם ~עת כ"ה

 ו~~~ש פ~~ן של ב~וקלהתיר בהג~
 ב~ג~

 כלי דשאר ש~'ל בשם
 היינו ל~~~פן ואסור כסו~ר ~ינןפשתן

 חו~
 ומ~נ~יים מחלוק

 שא'נו ~ב~ר ~ל~נלבשים
 מק~י~

 ~~ור~ם ~דברי וה~ם עלי~ם
 בהגהז~'ל

 המ~
 גם אוסר והשה~ל מש~~ל לקוחים

 ז'~ל למור~ם ס~לומכנסיים ב~לו~
 כוותי~

 ולא
 ~כ~כ יעו~ש. מט~~~י~

 שרי פשתן של חלוק דאף ~'' ~ה~~י~ט י~ג או'א~ר
 כיו~

 ש~וא
 נראה ואינו תחתוןמלבוש

 מבחו~
 כהשה''ל וסבר

 בחד~
 ו~ל'ג

 לא הש''ע ~נקט ~חלוק ב כת ז י או' ~תו'~ש מיהו עכ''ל.בח~א
 הלב'~~. וכ''כ ~נ~. בשם שם א''ר וכ~'כ פשתן~ בשלמיירי
 ~ר~~~~ם ~על עוז ב~~ג~ל ~הביא ~~~ ~ל~י התו~ש ~ו"שוכתב

~כ"ב~
 של ~וקא ~יינו ~~~יתא ~~י~ ~ר~ח בשם

 ~י"~~שרי ~ו~ ~~ת~
 בשל אלא ש~י לאר"ח ~~~~~ כיון ~בג~ים בכל ל~ח~~יר לן ראו' ל~~ז

 פ~ת~
 של אםור ~שה''ל ול~עת

 ור~ל עכ~ל. בבירא ~יתירא ~ך נפלוא''כ פ~~~
 כ'ו~

 ~א~כא
באיזה ~ל~גת~

 ו~~~ ~י~~~~~~
~~~ 

 ~~~~י~~'~



 ~~~~ ~~'~י~~

 ~~'~ ~~~~~י~

~'~~~~~'~~~ 

.~~'
~ ~~ ~ ~~~ 

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

'~~ 
~~~ 

~~~~  בשם ~ב~י כסודר דינם פשתן כלי ושאר וכובעים הגה~~~~~~
 על ~או ~~~~ ~~~ ~י~ ~ ~ ש~ל~

מנע~יו~
 ור' ~ב~י

 י~וח~
 ~~~~~ י~~~~~ חי~ג~

 ~~~~~ ~~~~~יי ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~
 ש~תי~ מי ויש הגה ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~י~

 ~שניהם
 ~הרא"~~

 ~עט לה~ירו דמותר וה~ה
 הראוי~חרס

 לטל~ל~
 ירוחם ~רבי

 חי''ג~
~~~~~ויי ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~ ~

 ~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~י ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~

 ~~יי~~~
ב~יז~

 להח~י~ י~ לשפשף מותר בגד
 ואין ~~גדים בכל

 ~גד ~יןלש~שף
 פ~ת~

 בבגד וכ''ז מ'נים. שאר של בגד בין

תחתו~
 ומכנסיים חלוק כגון

 ו~~~
 עליון בבגד

~ 
~~~

 כמל~~. והוי ~~.
 ~~~~ ומלב~

 שם נותן ~דאין הוי לא
 ~ב~ש~~ים.

~ 
~~~~~ 

 שהם מפני וכו' פשתן כלי ושאר וכוב~ים הגה.
 לאחרקשים

 רחיצת~
 וריכוכן

 ז~
 מ"א שה~ל. ליבונ~.

 ~ ח~י או' תו~ש~ק~ח.
~~~~ 

 כיון להחמיר דנכון ב~י וכ"כ כסודר. דינם ב~גה.
 כתב שם והמ"א ~וא. כ~כ צורך בו שאיןדדבר

 שראה כתב י~ד או' הא~ר אבל בידים ל~סכסן העו~ם~מנ~ג
 ה~ולם מנ~ג שכתב גופיהבש~הל

 לכסכ~~
 מעט בי~ים

 לעיל כת~נו וכבר עכ''ד. התניא בספר וכ'כ כן לעשותואסור
 מיני בכל לשפשף שאין להחמיר ונכון בזה פלוגתא דיש ל~זאו~

 כיון אחר מין של בין פשתן של ביןבגדים
 ~דב~

 שאין
 ~ ~וא כ"כצורך ב~

~~~~~~~ 
 על הענק להעמיד דאשור נראה המ"א שם
 ג~ סעי~ תקמ~א סי' כ~~"ש לכך העשויםעצים

 ואפי' ~קי~~ט. סס~י ועיין י~ג. או' ר~ז י~~ד. או~ א~רו~ביאו
 ך' או' פת~ע שטים. עצי שלחן אסור. הדיוטמעשה

~ 

~~~
 ז~ל דמה~י'א כתב בב~י מ~עלו~ על או הגה. ו. ~~~'

 להתיר םמוכות הביא ז~ל הוא אבל בזהנשתפק
 וזה יעו"ש. להתיר נמי בחי"ג רי'ו שכ~כוכתב

 דשרי לרגלו מנעלו שהשווה מנעלו על או בהגה ז~למור~ם שכת~
 חלק הב~~ח ~~יהולקנח.

 וכת~
 מנעלו לקנח דאסור

 וכת~
 ודלא

 ~ברכ~י וכ~כ סק~ט~ מ~~א והביאו יעו~ש. שהתיר ש''עכ~גהת
 א~ יעו"ש~ כהב~ח ל~חמיר דראוי ד' או'~וף

 י~ד או' העו~ש
כת~

 ה~~~ח על
 דאי~

 וכ~~ מוכרחים~ ד~ריו
 או' המט~י דעת

 נראה וע''כ יעו'ש. להתיר פו' כמה בשם ט~ו או~ א"ר וכ''כב'
 נתלכלך אם אבל כ~כ נתלכלך לא אם דהיינו ליזהר ישדלכתחלה

 לקנחו יש בו לה~וך שמצטער עדכ''כ
 בקו~~ בנח~

 במעט או
 או~ לקמן כ~''ש לטלטל הראויחרס

 מ''~
 יעו"ש~ מ~~ז ואו' מ~ו ואו'

~~~
 דבר ד~'ל ואע'~ג ~ומות. לאשוויי אתי דלמא ~~.

 שאי~
מתכוי~

 מותר
 גזרינ~ אפ~~

 עסוק כשיהא דלמא הכא
 עו~ש ~תו~ כ"כ גומות. לאשוויי ויתכוין שבת ישכח רגלו אתלקנח

 ~ סק"י מ~א ט~ז.או~

~~~
 ולדידיה לבנ~ן דדמי ~כותל. אף שאוסר מי ויש ~~.

 דבכותל ונ"ל סק"ד. ט~ז בקו~ה. אלא מקנחיןאין
של

 ע~
 אלו במקומות ומיהו י"א. ס"ק ~~~א בקורה. כמו שרי

 ל~~יחשנוהגין
 הכותלי~

 של
 ע~

 של בכותל גם ודאי ב~יט

ע~
 ומי~ו אסור.

 חז~~ל גזרו דלא כיון שרי ~~~~~ לו~~ אפש~
על

 ז~
 וכה~ג לז~ן זמן בין חלקו לא תו בזמניהם

 כת~
 סי' ב~י

י'~~
 י~א או' הא~'א וכ~כ כ"א. או' תו~~ש מוכרח. אינו מיהו
 בכותלל~ח~יר

 ע~
 יעו''ש א~~ים של מכותל יותר בטיט ה~וח

~ 

~~~~~ 
 הוא. חקלאה דבנין בשניהם. שמתיר מי ויש הגה~
 לשון והוא י~ב. ס~ק~~~א

 הש~~
 גרוע בנין ור''ל

שאי~
 סק~ג ~"ז ועיין לב~ש. בכך. לבנות דרך

 שכת~
 דמידי כיון

 לסמוך יש הואדר~נן
 ע~

 קצת אותו והביאו יעו~ש המ~יל~ן
 בכותל להחמיר יש יחף ברגלו דאפי~ כתב הב~ח א~נםהאחרונים. מ~

 ש'ע כ~~גה''ת ודלא בחרש או בקורה אלא שרי ולאובקר~ע
 שם. מ'א ב' או בהגב'י שכנ~~ג והביאו יעו~~ש.דמ'קל

 וכ~
 השכים

 וא~ודה שע~ו שי' ו~רמ~''ן במרדכי שכ~כ וכתב י~~ז או'א"ר
 לבהכ'נ כשהולך סיים ומ~מ בשניהם לאסור קכ~ב סי'ורו~ח
 מ~ז או~ לקמן ועיין יעו''שי ~וה צורך משום בכותל ל~נח להקליש

~ 

~~~~~ 
 וה'ה ב~ג~.

 דמות~
 וכו' חרס במעט להסירו

 בשני~ם שמתיר למי דה"ה ~משמע מ~וון~ינו ~לשו~
 ס~'ק מ"א וכ~כ ו~ או' ברכ"י לפרש. והו''ל לכ~ע שרי זה כיאינו וז~

 לכ~ע~ שרי דזהי''ג

~~~~~ 
 פי לסתום כדי ~ו שיש ~יינו לטלטל. ~ראוי בהגה.
 ונראה סק"~. טז ב~י. כלי.שום

 דה~~
 דמותר

 דאינו משום חרס מעט ~נקט והא המטלטל דבר בכללהשירו
 מקפיד אינו אם ~מיטלטל אחר בדבר ה"ה אבל בלכלוכומקפיד
 שב~~לו טיט ו~'ד בו. לקנח מותרבלכלוכו

 אב~
 שבמנעלו ט~ט

 ממחק משום וכ~ומה סכין כ~~ו חד שפיו בדבר לקנחואסור
 ~~חק ו~שעת מ~ב~ או~ לעיל ו~יין יעו~~. ח' סעי' ל~מןכמ~'ש
 לטלטלו שמותר דבר לו ואין מנעליו על או רגלו על שצואהכגון
 מים לו יש ואם בק~קע יקנח כותל אין ואם ~כותל לקנחיכול
יכול

 לרחו~
 םי' ש'ע קיצור עו~. של הוא אם במים גם המנעל

 דיכול ומ'ש מ' או~ף~
 לרחו~

~~ לק~ן עיין ~מי~ גם המנעל
 ~ ט' סעי'

~~~
 דהיינו וכו~ מב~נים משפשפו ~גדו ~על ~'ט ~. ~~~'

 ומ~~ש~ו ב~נים הבגדשלוקח
 ז~

 נו~ל. והוא בזה
 ~ח~ר הבגד דאם ונראה ולבו~ש.טור

 וחד~
 יש עליו ו~ק~יד

 דמאי א~ק ~בי א' סעי~ לעיל כמ'~שלאסור
 שנ~

 אי~ו אם אבל
 י~ל הרושם ונשאר לג~רינגרד

 ד~נ~
 חזר דהתם ~א~ק מן

 הכא אבל ה~אשוןלמראיתו
 שנשא~ כיו~

 הוי לא ה~ושם בו
כמ~בן~

~~~
 זו כס~ נראה מ~ן דעת וכו~ מבפנים מ~~שפו ~~.

 חילוק דאיןשסתם
 בי~

 כי~ו~ לי~ש לח
 דדרכו

 ישן כ~~י בק~ו ראיתי וכן הכי.בש~ע
 נוש~

 מרבני דינים מחידושי
 הנגיד מזמן הק~מוניםירו~ת~'ו

 וז~~ ~כת~
 משפשף מ~~~י

 בש~ת מבגדו י~שטיט
 וכ~

 מהר"י הרב מושה ~~יה ה~ידו
 ג' או' מחב~ר עכ~ל.אבו~ב

 ועיי~
 שכתבנו ז' או~ י"ג סי' לעיל

 שסותם היכאדכל
 מר~

 אוסרים יש מביא ואח~כ ז~ל
 כסתם ל~סוקדדעתו הג~

 אב~
 האוסרים ל~~~ת עושש מ"מ

 אם וא"כיעו~ש. לכתחל~
 ש~וא כמו כך ישאר או גוי ע~י יעש~ אפש~

 מו~שעד

~~
 ~א~ן הוי לא ממש מלבן אבל כמלבן. לאת~זויי ~~.

נותן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~~ ~~~~~~
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 או ~ב~כין
 ~~~ ~~~ ~~~~ בצפורן~

~~~ ~~~ 
~~~~ 

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

~~~~ 
~ ~ ~~~~~ 

 ~י~~
~~~ ~''~ ~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~~~~ 

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

 ~~ו~ ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~
'~~~ 

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

 ~~~~ו
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~ 
 מותר לכלוך עליו שאין ובגד הגה ~

 עליולתת
 מי~

 בשם ~ב~י יסחוט ~מה מרובים ולא מועטים
 סמ~~

 ~~ק והרא~ש וסה"ת וס~~ק
 וי~ דיומא~

 ב"י מ'ם. שםנותן

~~~
 הש~"ל בשם ב~י וכתב למלבן. דדמי בחוץ לא אבל ~~~

 של אבל כמלבן דמחזי קאי פשתן דאשל ר~'תפירש
 בש"ע ~ו סברה כתב מדלא ~~~ם ~כ''ל. מותר משי של אוצמר
 ס''ק א המ וכ~כ מבחו~. לשפ~ףאסור והכל ומשי לצמר פשתן בין לחלק ואין ה~י ס"ל דלאמ~מע

 ט''~
 והגם ט"ז. או~ א'א

 ח~י או'דהא"ר
 נרא~

 ~''מ ר~ת כפי' לה~ל דעתו
 אנ~

 ~~ל
כ~ת~

 ~כתבו שלא האחרונים דעת וכ"נ לחלק. דאין הש"ע
 ר"ת של זהחילוק

 ~~~~ן~
 ~ י~ט או' א"ר בחוץ. ואפי~ כ'ד~ או' תו~שי"ד. ס''ק מ"א בחודו. אפי' ~כין וה~ה בצ~ורן. ומגרדו

~ן~
 מב~נים מכסכסו ד~ין ופ~יטא וכו' אסור יבש אבל ~~~

ך' או' א"ר ג~ או' ב~גב'י שכנה''ג ב''ח. ואסור. טוחן משוםאיכא לעולם בסכין או בצ~ורן או מבחוץ ~רדוובין
 וכ"~

 ~ יעו~ש מ~~ט או'לעיל ז ע כתבנו וכבר ביבש לאסור מפרשים היש ל~ב~ת

~ן~
 מ~א איכא. מיהאאיסורא היא לגופה שא"צ דמלאכה ואעפ"י טוחן. דהוי ~~.

 ס~~
 ~"ש ה~ם לומר אין א~לוכתב כ~ו~ או' תו'ש ט~~.

 הט~~
 פס~ק ד~וי מ~ום

 רישי~
 יעו ליה ניחאדלא

~ן~
 על טיט ממשות ביש דוקא ד~ה נראה טוחן. ~דהוי ~~.

~~~~~~ 

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

 יש ~ה ומטעם לטוחן. דומה ~ה אין המראה לבטלשם
 יוכל יבש והוא צואה מ~ות שם ואין ~צת מטונף שלושחלוק למי הית~

 לא אבל מבפנים לשפשפו ~~או בצ~ורןלגרד
 מבחוץ~

 בנקיות. שיתפלל כדיהמראה ולהסיר
 ט~~

 או' תו''ש ך' או' א"ר סק"ו.

 ~ יעו~ש שבות ~ רק שאינובזה
~ן~

 מ~ט המחזירין עושין טוב לא וכו' ~רדין אין ~. ~~~'
 בשבת במצנפת מנקב דהו"ל הכובע ~לבמצנפת

 ויותר אזניו ~לנקות ולא שינ'ו ל~~'ץ לא לגוף טוב אינוובל~ה
 או' רו~ח כלל. ני~וב בלתי המצנפת תוך להניחו ויוכל מעץ~ב
 ל~ג או'עיל עיין המצנפת כריכת ובענין י"ט. סעי~ ש~~ג סי' לקמן ועייןכ~

~ן~
' ~ ~  סעי' כמ'ש שרי בכותל אבל וכו' בס~ין מגר~ין אין 

ו~
 ~''~ מ~~~

 ליש אבל שם הש~~ע לסתם והיינו י~~.
 אלא שרי ולא אסור בכו~ל אף ~ש"ע שם שכתב שאוסרמי

 ל~רד אסור הב"ח ולדעת לטלטל הראוי חרס במעט או~בקורה
 כתבנו וכבר וחרס בקורה אפי~ כללמנעל

~~ 
 או~ לעיל

 משםקחנו מ~~
~ 

~~~
~~~ 

 אי~
 ומ~~'ל וכו' בסכין מג~דין

 הי~
 מנעליו מקנח

בבר~~
 מהטיט השוליים בו לגרד בהכ''נ לפני העשוי

 חד הוא דאם חוד לו היה ולא בראשו ורחב עב דהיהונ~ל
 א~י' דהא להחמיר יש ומ~מ העור שקולף לסכין דמיבראשו
 קרבן והרב שם~ מ~א אסור. הסכיןבגב

 נתנא~
 הרא"ש על

 השוליים מקנח היה דמהר~ל כתב ך~ או' י~ג סי' דשבת ך'פ~
 הדעות לכל שרי לח וטיט ו~שולים לח וטיט מנעלשל

 דדוקא כתב והיא"פ הש"ע. שב~ליון חיים נתיב בס~רווכ~כ יעו~~
 ברפש מלוכלך יבא שלא בנחת קנוח עשה ומהרי''ל אסורלגרד
 אוסר דהב''ח הקודם באו~ כתבנו וכבר עכ~~ל. לביהכ"נוטיט
 ומ~מ בברזל כ"ש וא'~כ וחרס ב~ורה אפי' כלל המנ~ללקנח
 הרבה לצורך המנעל לקנח ~הקל דיש מ'ב או' לעיל מ~של~י
 בנחת ומקנח ו~ב רחב הבר~ל של הראש דאםנ~אה

 וטי~
 לח

 אם או בהכ~נ לכבוד להקל דיש אפשר המנעל ~ל השוליים רקוגם
 שריותא אילין כל בהצטרפות גדול אדם לביתנכנס

ם~

 א~י' וכו~ בסכין מגרדין אין ~~.
 טי~

 ב'~ח. ב~י~ לח.
 דכן וכתב י~ט או' עו~ש ד' או~ בהגב~ישכנה"ג

 אסור בל~'ה יבש בטיט דאי ~~ סעי' דלעיל י~א לדעתמוכח
 דהוי ~~ ס~י~ למ'ש מנעל ע"ג יבש וטיט עכ'ל. טוחןמשום
 שרי יבש ~יט רגלו וע~ג בידיו ליטול אפי~ במנעל אסורכטוחן
 יבש טיט לרחוץ דמותרוה"ה

 שע~~
 ~גלו

 מש"~
 ~' או'

 הטעםוע~~ש
~ 

~~~
 מ''א ~ב~י~ הסכין~ בגב ואפי' וכו~ בסכין מגרדין אין ~~~

 כ~~. או' תו"ש י"~.ס~ק
 ר~~

 או' א~~ר ועיין ט~ו. או'
 א' ~ום שלבשו וכל הסכין בגב ישן מנעל לגרד להתיר שמצדדכ~ב
 יש דלא כן אינו פו~ ושאר הש~ע ד~ת אבל יעו''ש. ישןהוי

 ודוק לי~ן חדש ביןחילוק

ם~~
'~~~ 

~  
 מים ליתן מותר

 כשיש לשכשכו~~ר''ל מנע~ ע~
 עד מים עליו נותן לכלוך דבר אי~ה מנעלעל
 ~ב"ש שכשוך. נקרא וזה הליכלוךשיכלה

~ 
~~~

 וכו' מנעל ע'ג ~~.
 וכ~

 שאר
 כ~

 במים לשכשכו או הלכלוך להעביר מים עליהםליתן מות~ שנת~לכו ~ור
 בשכשוך בע~ר כבוס שאין כבוס משום ב~ה ואין שיעבורעד

לבדו.
 ר''~

 או'
 י~ט~

~~~
 גם ואסור ~ ג~ור כבוס ש~הו וכו' לכבסו אבל ~~~

 מ~~~.בעור
 ר"~

 שם
~ 

~~~
 בגד אבל ~~~

 שי~
 או דם טפת כגון ל~לוך. על~ו

רוק
 וכ''~

 ך' או~ ר~ז צואה. או ~יט

~~~

 שאסור פי' וכו' לשכשכו אסור ~~.
 לית~

 כלל. מים עליו
 י~ח. ס"קמ~א

 ו~"~
 שאר

 ואפי' ה~~לבן משק~
 ~~ו בגד ששריית לפי כלל שכשך שלא אעפ~י חייב שהואכל

 אע~~'י מלכלכים אלא מלבנים שאינם משקין שאר ואפי~כבוסו
 להעבירו. הלכלוך מקום על לית~ם אסורכן

 ר~~
 ומשמע שם.

 ודלא צבועים ואפי' כיבוסו ~הו שרייתו הבגדים וכל צמראפי'
כהר"מ

 מרוטנבור~
 וכ''כ י''ח. או~ א א וכו' פשתן דוקא שסובר

הר~~
 בטור ועיין כ''א. או'

~ 

~~~
 ו~ראה וכו' בסמ~ט מקנחו אלא ~~.

 ~שה כש~בגד ובפרט רגלו או ידו עליולהעביר טו~ ~יות~
 ~' או' רו~ח סחיטה. משוםדליכא

ו~~~ו~ו
 ~~י'~

 ~~'~ו~~~~
 ~ו~'~

אוסרים



~~ו
~~~~ ~~~ 

~~'~~
 ~~~~ ~~~~י

 י~~'~ ~~~~~~

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

'~~ 
~~~ 

~~~~  ~כלאו~ר'ם
 סי' הטור בשם ~ב~י עני~~

 ~ל"~
 שי~ט ו~י'

 ותוס~ו~
 ~' והגהות כת~י כל ~רק

 כ'~ב~
~~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~יו ~~~~~~
 .~~~ ~~~~ ~י~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~י ~~י~ ~~~ ~~~~י~ ~~ו ~ו

 ו~ש
 ~ל~ לז~ ל~ו~ ~איןש~~בו

 שריית א~רי'
 בג~

 גוונא ~אי ב~י ~בוסו ז~ו
 ~אי~

 נו~גין וכן לכלוך ~רך רק זה
 ו~''י~טור

 ואגור~
 ולכן

 לנג~ מות~
 י~יו

 ב~ג~
 לבטלם כ~י רגלי~ מי תי~וק בו ~~~יל

 שאי~
 רק זה

 ~ר~
 לכלוך

 לב~לם כ~י רגלים ~~י על ממש מים ליתן אסור א~ל~על~~א
 ~~ג~ו~

 ח' ~~ ו~ו~ ~כ~ב ~~יימוני
 ~ שרצים~

~~
 ~י ~ ~~~~~

~~~
.~~ 

 פ~
 ה~לוע לכלוך פי' יסחוט.

 ~בג~
 איסור שיש ~

 שם ר'ז ש''ך. ~סי~ כמ~ש מ~~ס~סחיטתו
~ 

~~~~~ 
.~~~ 

 שאי~ ו~ג~
 ~יכא ד~ו~א וכו' מותר לכלוך ~ליו

 טינוף או ~ם טי~תדאיכא
 אמרינ~

 כיבוסו ז~ו שרייתו
 ~וש~ר א~י' טינוף עליו אין אםא~ל

 ~~ג~
 ~~~~ת

 ל~י~~
 או

 לאת~מיש
 א~~רינ~

 ~תו' ~~ם ~''י כ"כ כי~וסו. ז~ו שריי~ו
 ~אע~~י שי~א ~לאו~~א~ש.

 ~~ג~ ~אי~
 שאינו ~ל טינוף. שום

 ו~טור רש~~ם ~עת ו~וא כיבוסו ז~ו שרייתו א~רי~ן לכלוךדרך
וכ~כ

 ~כ'~ ~~ג~ו~
 ו~ה~~ג ~רא~ם ~שם

 כמ~~
 וזהו יעו~'ש ~~~י

שכתב
 ~~ור~~

 ז~ל
 בהג~

 עני~. ב~ל או~רים ויש
 ~רך א~י~ ~לא~ור ~'נוף עליו יש אם ~ינא ~לע~ין כ''אאו' העו~~ וכ~~

 ואםלכלוך
 אי~

 ~רך ~וא כש~רייתו כ~א להתיר אין טינוף עליו
 לד~ר ש~ול~ין ~ני כגוןלכלוך

 מצו~
 ~כ~~"ש ~~~דים עם ~~~ים

 ~~י' ש~א~י'
 ד'~

 עכ"ד. ~אלונתית כשמסתפג או
 ועיי~

 ל~~ן
או'

 ~ וע'~ ע~~

~~~ ~  

 ולא ~הג~~
 מרו~י~

 מקפיד שאין ~ב~בר ונראה וכו'
 ס"ק מ~א מ~ו. סעי' ש~א סי~ כמ~ש שרי מימיועל

 ~ס~ט~ או' לשם ~דברינו ו~יין ל' או' תו~ש כ~~. או' א~רי~ט.

~~~~~ 
 ~שום פי' יסחוט. שמא ~הג~.

 לי~ו~
 כיון ליכא

 ~~ום א~ל טינוף עליושאין
 ~חיט~

 איכא
ו~ו~א למיח~

 או' עו~ש לחוש. אין ~מעט א~ל ~~י~ ~~ר~~
 כ''~~

~~~~ ~  

 ויש ~~ג~.
 אוסרי~

 ~ו אין אפי~ כלו~~ר ענין. ~כל
 ליבון. משום שייך מים ~מעט ואפי~ כללטינוף

 ~מ~א וכ~כ כ~ג. או' עו~ש מותר. לכלוך ~רך ש~וא ~יכאמי~ו
סק'ך

 ~ל~~ר~
 ~~גה. יו''ד סעי' כמ''ש ~רי לכלוך ~רך זו

 כ'א או' ~ר~זוכ''כ
~ 

~~~~ ~  
 וכו~ אוס~ין ויש בהג~.

 ולעני~
 ב~יאור עיין ~ינא

~גר''א
 שכת~

 ראשונ~ כדע~ ~הנכו~
 מתכוין אינו אם

 כמה ~~יא כ~ה או~ בא~ר ו~ןלכ~יס~
 ~ס~ל ראשוני~

 כדיע~
ראשונ~

 כמ~ נמי ~איכא כיון מ''מ א~ל
 ~מחמורין ראש~נים

 ~ז~
 דע~וכ"~

 ו~ל~ד שי~ט ב~י~ ~~ור
 כמ''~

 יש ~ודאי יעו~ש ~~~י
 ול~ח~~ירלחוש

 ם~ף לעיל וכ~כ ~ם. ~ר''ז וכ~כ ~ור~. ~איסו~
 ~~ו"ש ~שם ס''טאו'

 וכ~נ יעו''ש להח~י~ שכ~~
 דע~

 הא~רונים
~ 

~~~
 כיון ~רי מ~י~א אבל וכו~ לנג~ם ~וב י~יו ~רוחץ י~~. ~~~'

 לכלוך בושאין
 ט' סעי' ~~י ~ר~ כמ'~

 מ~~
 ~~ק

 בו אין ~אם ט~ ~ס~י~ ראשונה כס' ל~~~ע דס~ל ור~לכ~א.
 יש לאלכלוך

~~ 
 איסור

 משו~
 ולכן כי~וס

 טו~ כת~
 לנ~בם

 אסור כ~ב ולאוכו'
 א~

 אבל וכו' מנג~ם אינו
 ~~ו~~

 ל~א או'
ת~~~

 ס~ל ~~ש~ע לומר ו~וכיח ~נז' ~מ~א ~ברי על
 כי~וס משום אםור נמי לכלוך ~ו כשאין ~אף ט' ~סעי'אוסרים י~ כ~ע~

וע~כ
 כת~

 ~יינו ל~גבם~ טוב ~ש~~ע ~~~~ש ~טעם
 משו~

 דס~ל
ל~ינא

 כמ~~
 אלא לכלוך דרך ~מ~רי רמ~א

 ~טו~
 לצאת לנ~~ם

י~י
 יעו~ש המ~א דברי לייש~ מ~ש ועיין~ח~~ש יעו"~~ כול~

~ 

~~~
.~~ 

 טו~
 וכו' לנג~ם

 שינג~ אח~ כי ונרא~
 ~וב י~יו

 כשי~נח נמיל~זהר
 ~מפ~

 ~מקום ל~נח שלא
 ~לא ~ו~אאחד

 יחלי~
 ~מפה ל~עביר

 מצ~
 לצד

 באופ~
 י~יו שלא

 סחיט~ לידי וי~א א~ד במ~ום נגו~ים~~ים
 להז~ר וגם

 במפ~
ש~ל~~

 ~יא
 שרוי~

 י~~ב ~לא במים
 עלי~

אלא סחיט~ ל~די י~א ~ו~אי~
 ינג~

 ו' או' ח רו ~לח. במקום ולא ~י~ש ~מ~ום
~ 

 ~~~ו~
 ב~גה.

 ז~ דאי~
 ר~

 מלוכלכות ~ידיו כיון לכלוך. ~רך
 אף וא~כ ל~ב. או' תו'ש ~מפ~. את ב~םומטנף

 ש~ניגוב כיון י~יו ~ה לנגב שרי ~מט~חת על לכלוך איזוכ~יש
 נ~יות י~יו אם וגם לכלוך ~רךהוא

 מ"~
 לנ~ות דע~ו אינו

 כ~א~~~ט~חת
 לנג~

 וגם י~יו
 א~~

כל וע~~ קצ~ תתלכלך שלא
 ניגו~

 ~ לכלוך ח~וב
~~~~~ 

 רק ~ב~ג~.
 דר~

 ~בד~ר נ~ל ו~~~מ לכלוך.
 ס'' וכמ~~ש סחי~ה ~י~י יבא ~~א אסור ~ימיועל שמק~~~

 ~~~א מ~ו. וסעי' ג' סעי~ש~א
 ס~~~

 כ~ו או' הא'ר א~ל כ~~.
 לחשש ~~יפוג כלל גזרו ~לאכתב

 סחיט~
 ש ~תו וכ~~כ יעו~ש.

 ~ כ~ג או' ר''זשם.

~~~~~ 
 ~~ג~.

ולכ~
 מותר

 לנג~
 שנוטל וכו' ב~גד ידיו

 לב''ש ~~~ד. ומנג~ם ~מ'םידיו
~ 

~~~~~ 

 אדם יקח ואל ו~ו~ תינוק ~ו ש~טיל ~~~~.
 שישים עד ~ש~ת~חיקו יל~

 תחל~
 יטנף ~ן בחיקו כר

 לא בשבת ~תינוק את ו~רוחץ רס~~ז. ם~~ ~~ח ~ג~'ו.את
 ~~גדאת ישי~

 ~''ג ~~ק מ~א רס~~~. סי' ס'ח סחיט~. מ~ני במי~
~ 

~~~ ~  

 ~ליו כשיש אבל וכו' רגלים ~~י ~~ג~.
 ~ א~ור צוא~

ל~עבירו
 ~ניגו~

 ס''ק ~~~א ט~ סעי' וכמ~ש ~י~ים
 ומי~ו כ~א. א~ ר~ז ל'ג. או' תו~ש כ~ה. או' ~עו~ש וכ~ככ~ד.
 לקנחמותר

 הצוא~
 אסור ואי~ו

 על~ ל~~
 כ"ח או' א~ר מי~.

~ 

~~~~~~~~~ 
 ל~טלם כ~י ים רג מי ~~ג~.

 הר~ם ובפ~קי וכ~
 ~י' ~לריקאנטי

 יטוליד~ כת~ קי~~
 משום~ ויקנח

 ושו~ניצו~~
 יד~ יטול

 ~' או' ~~ג~~י שכנ~~ג ~נ~~ר~. ~קנח
 או~י~~ל~~

 ב.~
~~~~~~~~~ 

 שנפל~ מי וכ~ רגלים מיב~ג~.
 מי לו

 ש~ק ~~ם ו~כ~~תות ~כרים ~~ל ~ושבו מקום~~נף רגל~~
 ריח מ~גי לס~ול יכול ~ווא

 אחר מקום לו ואין ר~~
 ללמו~

 ולענג ול~רךולסעו~
 מות~ ש~~

 ל~~~~
 ~כרים של ~מכסאות

וכ~תו~
 שלד~ר

 מ~~
 לא

 ~~שינ~
 ~ש~ת. יתירא לט~חא

 יעו~ש ס~ה סי. ח~גח~ם ל~
~ 

~~~~~~~~ 
 לבט~ם כ~י~~ג~.

 ד~~ר ~כ~ן וכ~
 מוע~

 ~וא
~טלי~

 בנ~~ב
 ~~~ ~ים~ ~

 דבסי' וצ.ע
 ע~

 כת~תי
 ~שם ~ר~לבשמו

 דא~ כ~מ~
 חי~ק

 ב~
 ~לעולם למעט רב

בע~~
 ~אינם ~אני ~~כא וצ~ל רביעית

 ~ע~
 טו~ח שהם רק

 ו~שמנגבל~טפיח
 ב~~

 מ~א ושרי. המים מ~ח טו~ח ~ו~ י~ו
 לוק ח דיש ור~ל כ~~.ס~ק

~~ 
 ים רג ~י

 ~עי~
 ש~וא כל

 ו~~ן ר~יעיתבעי
 ~לוע~~

 במים ש~~א ~~ים די ב~גד
 כ~~. או~ א.א ר~לי~. מי ל~טפיח ע.מ טו~ח מ~~ל ל~טפיחע~מ טו~~

~ש~ת
 רב~עית רג~ם ~מי סי~ק~כת~~א~אין צ~י ח~~

 ל~ג. א~ התו~ש ו~~יאו יעו~ש~ לר~יעית וא~צ ברובלב~~לן סג~
 כן איןא~ל

~~~~ 
 ~' או~ ~~~ז ~~~ לעיל כמ~ש ~פו'

 וע~~
 ז' או' לשם~~ב~ינו עו~

~ 



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י'

~~ ~~~~~~
~~

 ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ י~~ ~~~~~~~~ ~~י
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ י~י~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~~~
 ~י~י ~~~י ~~~~ ~~~~ יי~ ~~ ~~~ ~~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~~~~~
 ~~י~~~ ~~י~~ ~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~י~ ~~ ~~~~~~

 כעין ~~י~
 חד קטןסכין

 וחריף~
 ~~~~ ~ו~ ~~ ~~~י~~ ~~~~~~~י~ ~י~י~ ~~ י~י~ ~~~ ~~יי~י~ן

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ו~~
~~~~ 

 ~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~ ~~

~~~~~ 
 ליטול ואפי' וכו' מים ליתן ~סור אבל בהגה.
 ס~ק מ~א ב''י. כיבוסו. וזהו אסור עליהםידיו

 של רגלים מי על ידיה האשה לרחוץ מתירין וישכ~ו.
 עכו"ם ע~י~ כן לעשות שטוב ונ~ל להתפלל שיוכלו כדילהעבירם תינו~

 הברכ"י והביאו תיו. בהגה מהריק~ש הרב האוסרים. לדברילחוש
 על מ~ר אבל הבגד על דוקא וזה ח~או'

 האר~
 היתר נוהגין

 לכתחלה. מיםל~פוך
 שע~~

 ~ ועי~ש ט"ז או~

~~~
 מים ואפשר וכו~ מים ליתן אסור אבל בהגה. ~~.

 כ''ו או' א~א שרי. לכיבוס חזיין שאיןעכורים
 ל' או' א"רועיין

~~~~ ~  

 אבל בהגה.
 ~ו~

 ליתן יכול אבל וכו' ~~ים ליתן
 הרב פ~קי בכך. מלבן הוי דלא אחר משקה אויין
 ג' או' יפ"ל ~י~ב. סי' ז~ל ריקאנטימוהר"ם

~~~~ ~  

 יו'ט מלבושי ובס' וכו' מ'ם ליתן אסור אבל בהגה.
על

 ה~ו~
 כשהשתין ק~ סי' מהר~ש מדרשות הביא

 ומטפיח במים ידו מ~~יח היה שבת ~ל מלבושו על תינוקלו
 ~ י~ד או' א~ח ל' או' א"ר והביאו הה~תנה.על

~~~~~ 
 לי~ן ~סור אבל ~גה.

 מי~
 מים כשנשפך ולכן וכו'

 לקנחו א~ור בו וכיוצא השלחןעל
 בבג~

 עליו שמ~פיד
 מרובים מים עליו יש אם מ~מ לכלוך דרך ג~כ דהואדאע~ג
 ~ צ~ג או' ל~מן ועיין ג' או' כ~ב כלל ח~א יסחוט. שמאחיישינן
~~~

 מחוברים שאינם היינו וכו' הסוס בזנב מ~נחה י~. ~~~'
 חי בעל ל~לטל דאסור ק~ל הא דאל"כבבהמה

 וכו' ס ~סו בזנב דמ~ש נראה ולי ל~ד. או' תו~ש מ~צת.אפי'
 וכמו וכו~ הסוס זנב משער העשויים בכליםהיינו

 שעושי~
 איזה

 לטלטלן מותר גופן ולצורך משערותכלים
~ 

~~
 במ~ה לא אבל ~~.

~~ 
 ואח~כ היטב שירחצם עד כ"א

 במפה ~נגבם~ו~ר
~ 

~~~
 מש~ז דשרי. אפשר ובסמרטוט וכו' במפה לא אבל ~~.

 יתלכלך. אם עליו מקפיד אינו אם והיינו ג'או'
 כמ~~ש המטלטל חרס במעט או בקורה לקנ~ה דיכולוה~ה
 ואו' מ~ה או'לעיל

 מ~~
 והיינו ומנעלו מרגלו ידו גרע ד~א יעו~~ש

 במים ידו לטבול רוצה שאינו כגון או מים לו באיןדו~א
 שירחצם טוב יותר אפשר אם אבל אחר דבר קרירות~אומחמת

 במפה ינגבם ו~ח~כ היטבבמים
~ 

~~~
 שמנגב למה דמי ולא וכו~ כוס לנגב אסור י~~ ~~~'

 ב~י מלוכלכות. שידיו לפי בחלוק או במ~הידיו
 והביאו מהר~ם.בשם

 ס~~ ~~
 דמנגבן כיון דכונתו נראה וכתב כ~ז

 המיוחד דבסמרטוט כתב וע~כ לכלוך דרך הוימ~וכ~כות
 בה לנגב שרי מימיו על מקפיד שאינולכך

 הכו~
 גזרינן דלא

 המ~א שם עוד וכתב מ'ו. סעי' ש~א בסי' וכמ~ש יסחוט~מא

 די~ל שניתירוץ
 דה~~

 לידי אתי ד~א א"א צר דהכוס כיון
 על ~~קפיד שאין בדבר אפי' וא~כ רישיה פ~~ק והויסחיטה
 דהעיקר וכתב ל~א או' א~ר ו~ביאו יעו~ש. אסורמימיו

 כ~ג או' ר~ז ל~ה. או~ ~תו"ש וכ~כשני. כתירו~
~ 

~~~~~~ 
 ספסל אבל המ''א עו~ש

 מו~
 דל'כא לקנח

 רישי~פ~י~
 על ~~קפיד שאין בדבר ודוקא

 א~ל מוכרח דאינו וכתב ל~~ב או' א''ר והביאו עכ~ד.מימיו
 כהמ~~א. פסק שםהר~~ז

 וכ~~
 ~''א דעת

 כ~~~~
 פ"ח. או' לעיל

 שבת כלכלת בס'וכ"~'נ
~ 

~~~~~~~~ 
 מכאן שהוכיח פ~ג סי' ח~~ג חיים לב בשו'~ת

 זכוכית ~של ~חלונות זיעתדלהעביר
 בשב~

 ביד
 המ''א לפ~ד ובסמרטוטמותר

 כיו~
 ואינו ספסל כמו רחב שהוא

 והביאו יעו~ש~ הוי קפידא הא~ר ולפ~'ד שרי מימיו עלמקפיד
 ט~ו או'א~ח

~~~~~~ 
 שעל המפה על משקה שאר או שכר נשפך
 לנקות בסכין או בכף לגררם ורוצההשלחן

 המפ~
יזה~

 סחיטה לידי יבא שלא בכח לגררם שלא
 ור~

 יצבע שלא יזהר צבועים המשקים ואם יסיר. מלמעלההצף המשק~
 שיזהר מים כשנשפך וכ~~ש גרירתו ע~י המ~ה מ~ומותשאר
 ף' סי' ~~לחן עמודי מתחל~. יבש שהיה המקום יל~ךשלא

 נ~או'

~ו~
 נז~רים אין והעולם וכו' כוס לנגב א~ור ~~.

 שיבא קרוב אם אבל לחוש אין דמדינא זכותללמד וי~ בז~
 החדשות בתשובות הרדב''ז יעשו. שלא לגעור ראוי סחיטהלידי

 ט' או' ברכ~~י רי~ג.סי~
~ 

~~~
 ~~טפחתו או בגדו נתלכלך ואם ה~פה. לכבס ויבא ~~.

 לק~~ן כמ''ש לעולם לו אסור במזיד בשבתוכבס
 וכתב יעו~ש. שבת מלאכות לכל וה~'ה ~בשל גבי שי~'חרס~י
 בחול יחזור אם דאפי' ט~ז סי' ח~ג פעליםהרב

 ללכל~~
 ולכבסה

 יעו''ש עומדת באי~ורא עדיין א~~ה שבת ממלאכת אתהנידלא
 תמוה הוא מזה הי~ך ויחי ~' סוף א~ח בן בס~רו מ~שומיהו

 ~ דק לא שטפיה דאגבונראה

~~~
 אינה אפי~ אלא נ~ל ואינו וכו~ חריפה ש~יא י~. ~~~'

חריפ~
 שלא כמו אחד במין ח'לקו ולא

 ל''ד או~ א'ר ו~ביאו מי~ט. היא. ~~תכת ושל הואילבקבוע התיר~
 ליתן אלא באו ולא והש"ע הלב~ש ד~ת כן לכוין ואפשרוכתב
 או' תו~ש עכ"ד. חרי~ה פעמים בהם שיש משום האיסורטעם

ל~ו
~ 

~~~
 לה~תכל אסור~ת ~נשים וגם ו~ו~ חריפהשהיא ~~.

 להשיר בחול שדרכן מפני זובמראה
 ב~

 שערות
 כ'ד או' ר~ז שחורות~ מתוךלב~ות

~ 

~
~~~~~ 

~~~ 
~'~ 

 ~~~י ~~~י~~~
~ 

 ~~~~~~~~י~

 ~~י~~ ~~~י~~~~

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

~~~~
~~~ 

 ו~~~.

~~~ 
'~~~~ 

~'~~ 

~ ~ ~ ~

שם



~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

 ~'~ ~~~ ~ו~

 ~~ ו~~~~~ו~~~~~

 ~~~~. ~~~~~י~~

 ~~ג ~~' ~~~~~~~~~~~~
~~~~

 ו~ו ~~~. ~~~'~~ ~י~~~~
 ~ ~~~~י~ ~''~

 ו~~ ~~~ ~~~~י ~~~ ~~~~~~
 ~~~~י

 ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~וי~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~יי~י~~ ~~י~~ ~~~~~~~י~~

 ~ג~ ~~י~~~~~~~
 או מ~ונפות י~יו שלא ובלבד

 מוז~בי~
 ~טור במים יתטנפו שלא כדי מסירן דאז

 וסמ~ג~והרא''~
 ~~~~ ~~~~~~ ~~"~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~

ק~
 אם אפי' וגם וכו' בכותל קבוע הוא אם ואפי' ~~.

 ה~
גבו~

 ~רב~.
 תו~~

 ער~ה י רס ועיין ל~ז. או~
~ 

~~~
 באו~ן הוא אם וכו' במראה להסתכל מותר אבל ~~.

 שנתבאר ע~ד במראה ל~סתכל~מותר
 ~ף פקודי פ' בזו~~ק ועיין ~אחרונים. כ'כ יעו~ש. קנ~'וסי' ביו~~

 חיזו דההוא דזימנין וכתב המראה בראיית מאד ש~חמיר~ס~'ז
~מר~~

 מסתכל ד~וא
 בי~

 ב"מ ~נופל בחולי ~אתזק ג~רים
 לארעא ויפול בישא דחיזו רוחא ההוא א~ער ירחא רישובכל

 ~ יעו~ש ב"מ י~~ותאו

~~
 בדברים ודוקא וכו~ צמר בחוטי אש~ תצא לא ~. ~~~'

 שאף ה בר ד''א ~תוליכם לחוש יש כאלוקטנים
בחול

 לפעמי~
 עי~ר שהן בדברים כן שאין מה בידה נושאה

 הו' תו~ש א' או' א~~ר ~ק~~ה~ מ~~א תו' למיגזר. ליכא~~לבושים
 ב~~

~~
 וכו' צמר ב~ו~י אשה תצא לא ~~.

 בי~ וה~~
 השמ~ות

 כנענית שפחה ואף בהם~ יוצאה אין שבתותוספת
 ~ א' או~ מש~ז בטבילה~ שתרפם וצריכה ב~וטין לצאתא~ורה
ג~

 ל~סי~ם שצריכה מפני ~~.
 וכו' טב~ל~ בשע~

 וא~
 בנשים

 שאיןזקנות
 לה~

 משום אסור נמי כלל וסת
 ד~

 שכתב אלא א~ או' ברכ~י א~ או' ר~ז שס. תו~~ש סק'~ב.ט''ז פליג~
 בש~ הברכ"ישם

 נ~~ב ~דף א~ח
 ע~ד~

 ~''מ דאמר מאן דאיכא
 בנהר ש~בלות~יכא

 א~
 שבתוך במ~אות שטובלות במקומות

 מ~מע הפו' דברי מ~תמיות אמנם עכ~~ל בה לן לית~בתים

דא~
 לחלקובכל

 ענ~
 ~סור~

~~
 דהא מותר~ בשערה ק~עות ~םואם ~~~~~.

 לסתור אס~
 כ~~ סע~ כמ.ש שערה ועותק

 מ~א סק~א. ז ט
סק"ב~

~~
 משום ~~~ח וכתב ~ל רש~ דעת ז~ו שאוסר. מי~ש ~~~~~~

 לדס
את לה~יא שתוכל באופן קצת תרפא שמ~ דח~שי~

 החו~~
 ~ש
~ 

 ואז
 ~כול~

 לאתו~נהו אתא דלמא וח~~ינן ~~בול
 דק~ע~לחוטי

 משום הטעם כתב שם ו~ט~ז יעו~ש. בר~ה ד~א

דח~שי~
 לה ~תרמי ~כי

 טביל~
 קליעתה לסתור לעכ~ם תאמר

ד~~
 על בזה ~שיגב' א~ ~תו~ש אמנם יעו~ש. מצוה במ~ום ושרי דשבות שבות

 הט~
 קליעתה לסתור אפשר ~כא אבל בע~א אפשר ~לא ~יכאאלא שרי דשבות שב~ת א~ר~ן ~לא וכתב

 י~~ש.~בע~י
 ל~נ~ ומ~~

 ~ב~ח פסק ~נא
~~ 

 ~דעת ל~ח~יר
 כבר וגם . האחרו~ם ~~או~ורש"י

 כתב~
 הח~קים ~עת כותב ואח~כ בש~ע מרן כשסותם~הגם א~ י~ ~~ ל~יל

 חושש להחמיר החו~~ים דעת כשהוא מ"מ כשתם ~~סוקדדעתו
 ד~ת ~~י ~כא וא"כ י~ו~ש.לה~לכתחלה

 מ~~
 לדברי לחוש ז"ל

 . לכתחלה שאוסר מייש

~~
 הםואם ~~~~~.

 מעש~
 אריגה

 אין חלולין ד~וקא כ~~בג' סע~ קצ~ח סי' דב~~ד ו~א לב~ש. ח~צי. ולא~~יר מה~קי לא ד~ני וכ~ מות~
 ו~וצצי~

 ~' או' ~~~~~ש תירץ יעו.ש

~~יי~
כי~

 ~~רמב~ם ק.ל דלד~א בעלמא אומ~א אלא אינו דזה
דלא ורש~~

 בעי~
 די חלו~ן

~ 
 להחמיר

 ב~~
 בחול

 ול~
 וכ~~ג יעו~ש בשבת

כת~הנה"ש
~~ 

 ב~~לא
 ~כת~

 משמע דמהד~מ
 כאן דג~

שי~~ בעי~
 ב~ או' הר"ז וכ~כ ~~לול~.

~~
.~~~~~ 

 מותר ארי~~ מעש~
 וכ~

 שאינן אף
 קלוע~

 בתוך
 ר~זשער~.

 ש~
~~~~~~~ 

 ~~~נ~ות י~יו שלא ובלבד ~ג~~
 וכ~

דבב~. מ~ום בש~ע זה כתב ~לא ו~א ב~גה. ~. סעי'קצ~ח ס~ ~י~~ד ~כ~כ

 פס~
 דכל ~גמ~ קמא וכלישנא כ~רמב~ם

 אר~ ש~ו~
 לא

 ~.ל אנן אמ~~ יעו~ש. ~~נ.פן ללא ~~יפן בין ~~פליג ולאגזרו

להחמ.~
 כדעת

 מור~~
 וגם האחרו~ם דעת הוא דכן משום ל ז

 נוט~ כן כינרא~
 יע~ש ~ח ק ס.ק י~ד בב"י ז~ל מרן ~עת

~~~~~~~ 
 ב~ג~.

 ובלב~
 מטו~פות י~יו שלא

 וכ~
 ~פני פרש"י

ש~מ~ם
 ה~~~~ ממח~

 מן בעל~תן בשרן ומ~כלך
ה~~ביל~

 מי~ו מיא בהו ע~לי דהא הו~ לא דחצ~ה וא~~ג
 ~~שו לה~שקלי כ~~

~ 
 . עכ~ל ב~ן לצאת ואסור לאת~נהו אתי ~~ינוף

ו~טו~
 שאז כתב

 להסירם צריכ~
 מפ~

 ~~ב"ח אלא שח~ץ הטיט
ת~~ה

 דחצ~צ~ ~~ל~
 הוי לא

 כי~
 בי~ ד~~ילי

 הב.ח פי~ וע~כ ~~יא
 להסירם שצריך דכ~ן קאמר ד~כ~ הטור ד~רי קצ~ח ~~ב~~ד
 צץ ח החוט להסיר ומ~~דת ~טיטמפ~י

 החו~
 מ~ירו אינה אם

יעו"ש.
 ו~~

 עוד לפרש מ"ש סק~ב ~~~ז ו~' ד~ א~ התו"ש
 הטורב~עת

~~~~~~~ 
 מ~הב~~~ על טעם ז~ו וכו' יתטנפו שלא כד~ ~~ג~.

~~~
 סק~.

 וכ~~
 וקאי ~~נפו ~ורס ה~~א אבל בטור

 לב.ש. נ~י.ארישא
 ומ~~

 ~~בילה בשעת ל~~ירם שצריך כ~ן
 ב~ם לצאתאסור

 בשב~
 ברה~ר ד~א ליכם ת ~~א דחי~~נן

 ~~~~~~~~~~י~~
 שא~ בחול~ ~~מח~ בקמי~ אשה

 י"ל סכנה בו
 דצריכהדאסורה

 ל~ש~ר~
 תפורה אף במים

 ~דרךבעור
 לה~יר~

 אבל האות~ת ו~~שטשו במים יתלכלך שלא
 ~~~ילת ש~ך לאבאיש

 האדנא כ~ש התלמוד בזמן שכיח לא כי מצו~
 ב' או' מש~ז לקר~~תמיד. שטובל מי לאאם

~~~
 אפשר חצ~ה מפני לא~ה לצאת חז~ל שאסרו ~ה ~~~~~

 באו~ם דמ~מא ~~בילה ביה דשכיחא אנדרו~נוסאף
 ל~ולא~ ספיקו בדרבנן וי~ל ו~קבה זכר ספק ~~מ~ום אבלכאשה
ועל

 זכ~
 במי~י אף גזרו לא

 ~חי~
 ~כיאא לא כי

 בי~
 ל~~בית

 א~ל ב~~הרה חולי~ן אוכלין ש~י~ התלמוד בז~ן אף כ.כמצוה
אףאש~

 ז~נ~
 תצא לא ובת~ה

 בת~ה כ~ש ב' א~ הט~ כמ.~
 ~~ או' מש~ז כאן. כדאמרן ולקדשים לחו~ן~~~להמ~ני

 ג' א~לעיל ו~י~

י~~
 ש~ם~. ~~~~~~'

 ר~ו~~
 דלמא כאן א~ר~ ~~א והא ~ו'

 חידוש. ש~וא בתכשיט אלא אינו דזה ומחוישלפא
 ~חו~ין וא~ ~~~~ד.~~ז

 צבוע~
ד א~ ~ש~ דמח~א~ אסור ~בצוא~ה

 ועי~
 ך~ ~~~' לקמן

~ם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~  ~~~~

 ~~ו~~~~~~~

 ~~~י ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~י~~ ~~~י ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~יי ~~י ~~~~ ~~י~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י ~~~~~~~~~~
 ~~י~ ~~~~~~ ~~~ ~ו~~~~~~~

 ~~~ ~~~~ ~~~~י~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~י~

 ~~~~ ~~י~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~יי~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~ ~~~ויי ~~~י ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~יי~~' ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~~~~
 לגילוי חוששת ~אינה דבתולה וי~א הגה ~ ~~~~~ ~~~י ~~י~~ ~י~~ ~~ו~י~ ~~ ~~~~~~~''~
 תפורה אפילוראשה

 בשבכ~
 לאתויי ואתי השבכה עם~ תסירה שמא ~יישינן א~ור

 ~~~ ~~~ ~ ~ ~א~~ז~
 י~~~י~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~~~~~

 לולבי מעלי העשוים ככלים ~פי' ~~~~ ~י ו~~~~י

הדקלי~
 שהם

 ה~שויה איצטמא ~~שא~~כ בארי~~
 כמי~

 בגמר' כדאיתא לבד
 ~~~~~~ ~~~י ~~~~י~ שם~

 ~~~~ ~~~~י~ ~~~~~י~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~ו~י~ ~~~י~ ~~יי~~ ~~י~~~~ ~~~~ ~י~~~~~~~
 ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~י~~~~י ~~~ ~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~י~~~~~
 ~~~~~ ~~~~ו~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~ ~י~ ~~~~ ~~~~~י~~י~

~~~ 
~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~י~ ~~ו~ ' ~ ~ ~  ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~~~ 

 ~~ו~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~י~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~~~ו~~~

~~~~~~~~ 
~ ~~ י~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~יי~~ ~~~~~~~ ~ ~ ~~~~י~ ~~ו~~~ ~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~
 ~~ ~י~ ~~~ ~~י

 ~~~~י~~~ ~~~~י~ ~~י~ ~~~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~
 ~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~י ~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~~~י ~~~ ~~~~

 ~~~~~ י~~~~ ~~~~ ~~~
 ~~ו~~

 לגלות ~נוהגין ~~מקום מכוסות שאזניה מפני הגה ~

~~~
~~~ 

 שבצוארה ב~טלא אבל
 אסו~

 הטעם כאן וכו'
 ~תו' פי~ חציצה משום הטעם כאן דכתב והא חשוב~ שהואכאן לחב~ת~ ו~וי ~לפא דלמא מח~ת איסור יש ~ם אלא ז~בסעי~~ מפו~ש קטלא ופי~ חציצה. הוה דזה~ חציצהמשום

 שהיאדכיון
 מהד~

 בעלת שתר~ה כדי
 בש~

 תשלפא לא ממילא
 סביב רפוייה כשהקטלא מיי~י לקמן אבל בשר בעלת תראה לא אזכי

 ומחוי. שלפא דלמא מכח אםור אלא חציצה שם ואיןצוארה
 סק~הט''ז

~~~
 והחילוק וכו' אסור שבצורה בקטלא אבל ~~~

 מיהד~א לא ~החוטין בגמ~ אמרינן לקטלאחוטין שבי~
 ואינה ~חבה שהיא בקטלא משא~כ עצמה חונקת אינה כי~בחוזק

 שם ט"זחונקת.
~ 

~~~
 ראשה תגלה דלא משום והטעם וכו~ ת~ו~ים אם אבל ~~.

 ה' א'~ עו~ש א'~~ ~שם או~ א~ ד~מלהסירה.
~ 

~ו~~
 שלפא דלמא וחיישינן תכשיט והוא צי~. כשיעור ~. ~~~'

 ~ לב~שו~~חוי.

~י~
 ולא תכשיט לא שאינה וכוון וכו~ ב~יצטימא ולא ~~.

 ב~ח מ~י. ה~~למלבוש
~ 

 ~הפריח ~~~י~~
 ממנ~

 על זבוב לה יעמוד ~שא~ הז~ובים.
 טור לטורד~. ~~תביישת היאפניה

ך~
 בה לילך דרך שאין ואף וכו' עגול תכשיט ש~וא ~. ~~~'

 חשו~ה אש~אלא
 מ"~~

 לאתויי אתי דל~~א חיישינן
כיון

 דחשו~
 ~' או' תו~ש דלקמן~ ~כלילא טפי

~ 

~~~
~ ~ ~  ואינו וכו' אותו שמחב~ין 

 גמו~ חיבו~
 ו~~חוי שלפה דלמא חיישינן תכשיט שהואוכיון לשל~~ ויכולין

 ר~ח.~לב~ש~ לפ~ גם הואוטטםזה

~~~
 תכשיט והוא כלילא ~. ~~~~~'

 א~ וכ~
 בה לצאת דרך

 אבל ומח~ שלפה ולא חש~בה א~האלא
שכל תכשיט~

 שה~ג. פל~~ דלא אסורה חשובה אף בהו רג~ין ~נשי~
 ~ ~"ד או' תו~ש סק"ו.מ~א

~~~
 חר~ות אם להרא"ש מיהו בחוט. חר~ות ~~~~~~

 והרמ~~ם כהרי~ף פסק דהש~ע אלא הטור והביאואסור בחו~

דמתיר~
 בחר~ות אף

 כמב~ בחו~~
 דרכו כן כי בב~י

 וה~~.ש ו~רמב~ם הרי~ף שהם הוראה עמודיג' כשחולק~
 להתיר ~אחרונים דעת הוא וכן כידוע.ה~וב אח~ הול~
 כפס~

 הש.ע

~~~
'~~~~~~ .~ 

 דמהד~
 קיט~י מי~~א דלמא ח~~~ן ולא שרי
 ~את~~~הוואתי

 ~ טו~

~~~

.~~~~~ 
 מעליה ת~ול שמא אסור~ רצועות ~ו איןוא~
 ~ידה. ותביאנוותשכח

 ר~~
 או'

~~~ 

~ו~

 ומח~ של~~ דלמא משום וכו~ בחטלה תצא לא~~ ~~~~~'
כמ"~

 לעיל
~~ 

 ~ יעו~ש י~ד

~~~
 ~הבגד ~~~~~~

 תל~
 אוכלת ש~יא מה יפול ~לא לב~. על
 ט~ר ב~דיה.על

~ 

~~~
 ואתי ו~חוי של~ה ~למא האף. בנזמי תצא לא ~. ~~~~~~

ל~ת~ידאבר.~~
~~~~

 דטריחא ל~~חלה הא~ן. בנזמי יוצאת א~ל ~~~~~~
 שאזני~ מפני ואתו~ למשלףמילתא ל~

 ב~שו~י~. מכוסות

ב"יט~זסק~ו~
~~~~~~~ 

 לג~ות שנ~גו ובמקוכב~גה.
 האזזנ~~

 אסור
~~דכתב וכ~

 ובמ~ו~
 שנה~ו

 וכ~
 דאין משמע

 ביןנשואות ב~ חילו~
 בת~ו~~

 ~ש אסור ש~גלות מקומות ישדבשניהם
מ~ומות

 ~ות~ שמכס~
 ס~ק במ~א מ~הו

 ט~
 מקום דבכל משמע

 אשה. במה פ' מ~~ה בלחם וכ"מ בבתולותאסו~
 א.~

 ~~ד. או'
 ה~~זוכ~כ

 יו~ א~
 אסורות מגו~ות שאז~הם דהבת~ות

~~~~~~
~~~~~~ .~~

~ ~~ ~~~~~ 
 ~~י ~~~~~~~~

 ~~~~ה~~ ~~ ~ ~~~~~~.~
~~~ 

~~~~~~~~ ~~ 
 י~~~~

 ~~ ~~י~

~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~י~~~

~~~י ~~~~י~~~~~~~~~
~ ~~~ ~~~~~~ 
~.~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~
~~ ~~~.~~~ 

~~~~~י~~~~~~~~
 ~~~~ ~~.~~~~~~~ ~~~~ ~~ י ~~



~ ~ ~

'~~~ 
~ ~~ 

~~~
 ו~~~~''

~~~
 ו '

~~ ~~~ 

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

'~~ 
~~~ ~~~~  ל~וציא~ ~~רך ~יכא שבאוזן בנזמים לצאת אסור~אז~ים
 משם

 ~א'ז~
 י~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~י~~~
 ~~י~ ~~~~~י~ ~י~~~ י~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~י~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ו~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~י ~~ ~~ו~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~יי~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~~ י~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ו~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~~~~~~
 ~י~י~~~~~

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

 ~י~
 ~ו~~ ~י~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~

~~~~~
~~ 

 ~~~ ~~~~י~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~

~~~~
 מע~~~ת אפי' ~ייבת. יצאת ואם ~. ~~~~

 ו~ב~ח ב~י מ~וי. ו~וי בנקוב~ ל~עמי~~ ~רךדאין קישורי~ ב~
כתב

 ~פטור~
 ~ב"י ~ברי אלא ~ק ו~א בכך. ~וצאתו ~רך ~~ין

 ר''ז ט~ו. או' תו''ש סק~ז. ~ט"ז וכ~כ סק~ז. ~~''אעיקר.
 איש ולענין ~אחרונים. וכ''כ י~א.או'

 ~י~~
 ~~א סי' לעיל

סעי'

~~~
 מע~~~ת אם ~~.

 ב~
 קשוריה

 וכ~
או צעיפ~ קשורי ~~יינו

 ב~ ש~וגר~
 ח~וק~ ~~פתחי ~

 ב~י. ב~. וכיוצא

~~~
 מעמדת אם ~~.

 ב~
 שמעמדת כל משמע מותר. קשו~יה

בה
 ~שורי~

 הב~~ח מיהו תכשיט אינו ואפי' מותר
 ~~ב של דטס בה ל~תקשט העשויה במחט ~דוקאכתב

על ל~ י~
 ראש~

 אבל מותר קשוריה בה ומעמדת
 תכשיט כשאינ~

 שמעמדתאעפ~י
 אסור~ קשורי~ ב~

 אמנם יעו~~ש. בה לצאת

הט~~~
 סק~ח ו~מ~א סק"ז

 ~שיג~
 במחט ~~וקא וכתבו עליו

 במחט א~ל לצאת ~~ותר קשוריה בה ומעמ~ת תכשיטשאינ~
 בה שמעמ~ת אעפ~'י תכשיטשהיא

 קשורי~
 לצאת אס~ה

 ~א''ר ומיהו ט~ז. או~ התו~ש וכ~כ יעו~'ש. ומחוי שלפהדלמא
 ל~תיר הש~ע ~דעת כתבו ח' או' והא~א י~גאו'

 ל~עמי~
 האחרונים דעת ומ"מ יעו~ש. תכשיט שהיא במחט אף~ישורי~
 נקוב~ שאינ~ ומחטל~חמיר~

 ~ע'ן עב ~אח~ שראשו אלא
 ~מ~א שם כתב שלנומחטין

 דז~
 ולכן ת~שיט כמין עשוי אינו

 שמעמ~ת ו~וא האחרונים. כ וכ י''א~. או' הר''ז וכ''כ להקל.נ~גו

 ~ ~~ ונרא~ כנז' קשורי~~~
 מע~י ~בא'ן ~מחטין באלו

 אצל ונמצאין ~וין שכולן עב אח~ וראשן נקובין שא'נןארופ~א
 בהו שייך ~לא א~םכל

 אם אבל ומחוי שלפ~
 אצל ~אש~ ~לכ~

 כעין ועשת~~צורף
 ז~

 ~וא חי~וש ~~בר כיון ז~ב או מכ~ף
 לצאת ו~סור ומחוי לשלפ~חיישינן

 ב~
 שמעמ~ת אעפ~י בשבת

 קשורי~ב~
 כנז' ~אוסרים ל~עת ו~יינו

~ 

~~~
 אלא תוציא שלא ליזהר יש אבל מותר. ~~.

 ~מח~
 לז~~צריכ~

 יותר תוציא שאם
 מז~

 ב''י~ ~סור.
 ח~י~ סעי' ~וףועיין

~~~
 אסור~ וכן וכו' מעמ~ת אינ~ ואם ~~.

 במחט לצאת
 בושמחלקת

 שער~
 בו. ל~תקשט עשוי אם א~י'

 ~ט'ז וכ~כ ב'~ח. חטאת. חייבת לתכשיט עשוי אינו ואם~ור~
 לעיל ועיין ~אחרונים~ דעת וכ~~נ כ~א. או' ר'ז וסק"ח~~ק~ז

 ~ מ'ו או~ ש~אסי'

~ו~
 ~ דחיובא כתב ס~~ח והט''ז אסור. ~~~

 כיון איכא נמי
 מי~ו יעו~ש. תכשיט שאינו במחט הכאדמיירי

 הש~ע שכתבו~ל~עת ל~ג או~ לעיל ש~באנו ו~א'א הא''רלדעת
 קשורי~ ל~ע~~י~מותר

 ~ש~ע קאמר שפיר תכשיט ש~יא במחט
 משום אסורתיבת

 ~כיו~
 בו מעמ~ת שאינ~ אף תכשיט שהוא

קישורי~
 ~אם מי~י נ~~מ לא ~ינא לענין ומ~~מ טטאת חיוב ליכא

 מעמד~ ואינ~ תכשיטאינו
 רוב ~ר~ל לכ~~ע קישוריה בו

~~ו'~

 איכא. חיובא
 ולעני~

 הוא ~ם לחצר בו לצאת מותר אם
 ~ ח~י סטי~ לקמן עיין~כשיט

~~~
 אש~ ~רך ~אין וכו~ בטבעת תצא לא ~ו~. ~~~~

 לשאת

עלי~
 חכשיט הוי ~א וע~כ חותם עליה שיש טבעת
 ~ גמו~ משאויאלא

~~~
 כדרכא שלא הוצאה זו~ ואין חייבת. יצאת ואם ~~~

 בחול דלפעמיםכיון
 כשנות~

 ל~
 טבעת הבעל

 מניח~ה בתיבהל~ניח
 באצ~ע~

 עד
 שמוליכת~

 הוצאה דרך ~וי לשם
 ~ סק''ט מ''א גמ'בכ~~

~~~
 לא חותם עליה וכשא~ן ~~~

 תצ~
 ~למא וכו'

 שלפ~
 ח~י~ או' תו~ש תכשיט. שהוא לפי פטור~ובדיעב~

 עודועיין
 מז~

 יו~ד וס~י' ~' סעי~ ש~א סי' לעיל בדברינו
~ 

~~
 בכובלתכמו פטור~ יצא~ ~אם משמע בכולייאר~ תצא לא י~. ~~~~'

 ובמשנ~
 כיון נרא~ ולי בצ~~ע ש~ניח ט~ו א~' א~ר ועייןחייבת יצא~ ~אם ב~דיא איתא

 בש~ע כתב לא כן על בטור כמ'~ש בכולייאר ישפירושים ~~רב~
 ~ פסיקא ~לא חיובאלשון

~~~
 פי~ חלוק~. מפתחי בו ש~ושרת ~~~

 ~רכ~
 אבל לכך

 אינ~עת~
 אם אבל ל~תקשט כדי אלא בו יוצאה

 ב~~~ בב''י וכ''נ ~מרדכי וכ~כמותר. מסוג~ ~י~ לא ומבלע~ו לסגור כ~י שם מניחתו עתאגם
 יעו''ש. במחט תצא לא

פ~יש~
 ~ או' ד''מ וכ''כ ט''ז. או'

 ~ ~מרדכי בשם ג'
~~~~~~ 

 ~~כך הוא תכשיט ~כו בכובלת ולא
 יצת~ ~

ט~ור~
 ~למא תצא לא לכתחלה ומי~ו

 וכו~ בכובלתולא ~ י~ג או' ר~ז ב~י.ומחויא. ש~פ~
 וה~~

 פלייטון. של בצלו~ית
 בושם ~ו אין אם אבל וכו' בושם בהשקשור גמ~~

 או' א~~~ גמ'חייבת.
שקשור טז~~

 ב~
 וכו~ בושם

 שריח~ ואש~
 טוענתו רע

 צ~~ל. ס' ע~. ~ל ו~"ה וכ~' כסף של אבלי~. ~ י"ג או~ ר"ז רש~י. בשם ב~יעליה.
 ~ירושל~י בשם כתב ~ר~ןאבל

 דע~
 ז~ב. כשל ~ינו

 בחידושי וכ~כ י"ז~ או' א"ר ריבי''ן. ל~גאון זכרון בס'וכ~פ
 או' פת~ע ~רשב~א. ובחידושיהרי~ב~א

 ~ כ~~

~~~
 מאירי דחוק. או וכו~ חדש במנעל ולא ~~. ~~~'

פת''~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~"~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~י~

~~~~ 
 הג~ ~ ~"~ ~~~י~

 מלבושים ובשאר
 אי~

 ~כל באשה אפי~ לחוש
 בו~
 ~~~~' ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~י ו~~~~~ ~~ ~

~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~י~ו~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~ י~~~ ~~~ י~~~ ~~~ ~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~י~

 ~ו~~~~
~~~~~ 

 ~~~ו~~
~~~~~ 

 ו~~~~
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~
' ~ ~  ושל~א וכו~י~א לא ש~~א 

 לי~
 לא~ויי ואתיא

 בר~ה אד
~ 

~~~
 גמ' אח~. שעה אפי' וכו' מא~מול בו ללכת ~~.

~ 

ן~
 וכו~ מו~ר איש אבל ~~.

 בי~
 ב~~נעל בין ק~וע ב~~על

 ש"א. סי~ ב''חחדש.
 ר~~

 ט"ו או'
~ 

~~~
 ד' סעי' ש~א~ דבסי' ואע~ג וכו~ מותר איש אבל ~~.

 משום בו אסרו ולאשה לאיש הראוי דדברמבואר
 של ~למנעל ד~מה אינו איש של דמנעל הכא ~אני פלוגלא
 . כ"א או~ תו"ש לאשה. אי~ בין לחלק יש ~פיר ול~כיאש~

 ~~~ן~
 חדשים או קרועים שהם וכו~ ~~לבושים ובשאר הגה.
 האש~אף

~הם גדולי~ שבדב~י~ לפי בהם לצא~ ~~ו~רת
 עיק~

 ב~ חוששין אין ~~~לבוש
 או~ ר"ז מעלי~~ שתשלפם

 ועייןט~'ו.
 לעי~

 א' או'
~ 

~ן~
~~~~ 

 ~ביאם שמא ~נגזור עד בטבילה חוצצין ואינםבהם ~אי~ ש~~~י~ מ~ני וכו~ ~ער בחוטי יוצאת ~~'
 פי"ט. הרמב'םלר'~~.

 א"~
 כ~~ב או~ ~ו~ש ח'י~ או'

~ 
~~~~~~~ 

 שער בחוטי יוצאת הש''ע ד~~''ש ט' או' ה~~ש"ז
 שע~ו~יה ~וך קל~ים באין ~יינווכו'

 הש~ע לס~ם והיינו עכ~ל א' סעי' כמ~ש ~ר~ צמר חוטיאף ובקלו~י~
 יש כן כי שם וכ~בנו שאוסר מי יש בש"ע שם כ~ב כבראבל

~ן~~ ~ יעו~של~חמי~
~~~ 

 לאשה דמותר בש~~ג
 לגלו~ נשוא~

 נכרית פאה

~ל~
 משער או משערותיה עשויה ~יא אם שנא לא

 שער דאיןחבירתה
 ערו~ באש~

 ~מדובקים שערו~יה דוקא אלא
 ~אחרות שערותיה לכ~ות ועשוים בתלושים לא אבלבבשרה
 ד'מ עכ~ל~ שער בעלת נראית שתהא לקישוט דעבדהואע~ג
 שערות דהני ואף הסי' שבראש צמר לחוטי דמי ולא ו'או'

 נכרית פאה ~~ך הכא דש~ני חציצה משום בו ויש בדברמחוברין
 מניח~ן טבילה בשעת א"נ ~ול~ה ~ולכת דאינה כמלבוש~וא

בביתה.
 ~ר~ש~

 ח'י ~עי~ לקמן עיין ומיהו שם. א~ר י~~ט או'
 בפאה לצאתשאוסר

 נכרי~
 ח~ן או' ~מן ועיין לחלק שיש ואפשר

 סי~ לעיל בדברינו עיין ועודודוק.
 ע~~

 דינא לענין י''ט או'
 נגד לקרות דמותרשכ~בנו

 פא~
 ~ יעו~ש נכרית

ון~
 במ~אי~ו דומה שאי~ו חבר~ה. ~~שער או ~~.

של~. לשע~
 ר~~~

 ולא בהמ~~ משער ואפי~ ~'~ז. או'
 בר''~. ד'~א ואתויי למ~ל~א וא~ידמאי~ אמרינ~

 גמ'~~

~ן~
 יל~ה ולא ~~.

 בש~
 לשלו~יה. ואתיא עלה ד~~חכו זקנ~.

 טעמא ד~רווייהו כ~ב ט' או' והמש''ז ס~~~~ט~ז
 שאין עלה מחכי בילדה זקנה ד~ם ב~י~ לפי' עלה דמחכומשום

ראויות
 ל~

 ~אחרונים ~וכ''כ ט~~ז. או~ הר~ז וכ~כ יעו~'ש.
~ 

 ~~~ן~
 תצא

 ב~א~
 תלוש שער קליעת ד~יינו נכרית

 שת~א~ כדי שערהעל שנותנ~
 שמא הרבה שער ~בעלת

חחלצנ~
 מעל תפול שמא או להראו~ה ראשה מעל

 ~אש~

 ודוק ~~ן או~ לעיל ועיין מגמ' והוא שם. ר~~ז בידה.ותביאנו
~ 

~ן~
 ~ו. ~~~

 מומחה כקמיע דהוי וכו~ עה~ר קיטוף לרפוא~
 נוי. על דבר שחי~ו ומחוי ש~פי בו ש~יךו~א

 כ~ד או'תו''ש
~ 

~~
 צואת~ של ליחה ל~לוע שנו~נת בא~ה. ומהודק ~~.

 ~ לב~ש רש~י~אוזן.

~~~
 ~ רש~י לתענוג. שמניח~ו שבסנדלה. וב~~וך~ ~~.

~~~
 הרא~ש. מהודק. הקשר ~יהא וא''צ בסנ~לה. ה~שור ~~.

 ה כ או'~ו~ש
~ 

~~~
 בעקבה. או בסנ~ל~~ ה~שור ~~~

 מפ~
 ~א זה ש~~וך

 להנ~ת ~~שמש הוא ~ש~רי ו~~בוש תכשיט כמולה

גו~~
 או~ ר'ז ~~לבו~ים. שאר ~מו

 י~ז~

~~~
 ~~צד אפי~ פתוחים הם אם אבל צד.~ מכל הס~ומים ~~.

 למיחש א'כאאחד
 דלמ~

 ב''י. לא~ויי. וא~י נ~יל
 ~ שם ר''ז שם. לקשרווצריך

~~~
 נ~יל דלמא לחוש אין דתו וכו' קשור אינו א~י' ~~.

 או' ~ו"ש לא~ויי.וא~י
 כ~ו~

~ו~
 לכ~לה ליתנו ומו~ר מותר~ קשור אינו אפי' ~~.

 וכתב טו~.בש~~~
 בסה''~

 ~ה~יר
 במנע~

 ~צ~ת ~~נו
 ואפי~ במוך כמו שב~וכוב~בן

 בש~
 או ל~בן לי~נו יכול

 דלא בזה מ~ופק ואינו ~מנעלב~וך למ~
 כהגה~

 צ"ע שכ~ב סמ"ק
 ו~ביאו ב~ח ה~~~ש.אם

 העו'~
 לצורך להקל ויש וכ~ב ט' או~

 לה~יר כ~ב י~ט או' ~ר~~ז אבלקצת.
 ב~~י~ו~

 כדעת
 בלא ~~ו~ר צד מכל ~~ום ~מנעל דאם המוך כמו דאינווכ~ב ~ס~~~

 קשי~ה צריך ~~ום אינו ואםקשי~ה
~ 

~~~~~ 
 שיבלע כדי מכוונת אם אבל וכו' דם ~ול שלא הג~.
 ו~א ~דםבו

 יפו~
 ~דם

 ע~
 בגדיה

 ויטנ~~
 הוה

 ~ ~ק~י ~~~ז ~''י י''ג סעי' ש~א סי' כ~~~ש ואסור טינוףאצולי

~~~
 תטלנו ש~~א למיחש דאיכא יד. בית לו יש אפי' ~~~

 בי~ע'י
 יד

 דגם שרי מ~~~
 הבי~

 ~ו~ש מאיס. יד
 כ''חאו'

~ 

~~~
 נותנת ארוך פל~ל וכו' מלח ובגרגיר בפל~ל ~~.

 ב~יהאש~
 ר~ שריח~

 מ~ח וגרגיר
 חו~י ~רפו~~

 ~ י~ט או' ר''ז ~ש'י~נים.
~~

 ~תחל~ ~תן שלא ובלבד ~~.
 מערמת כאלו ד~חזי וכו~

 לריח שם שנותנת יודעין ~כל שאין לר''הלהוציא~
ה~~.

 ת~~
 לב"ש ל~' או~

~ 

~~~
 התו' מ"ש לפי בשבת~ לכתחלה ת~ן שלא ובל~ד ~~.

 שבאזנ~ אמוך גםקאי
 ושבסנדלה

 ו~~דב~י בפי"ט הרמב"ם מד~רי כן נ~אה אין אבללנד~ה ושהתק~נ~
 רי~~

בחל~
 דקתנו דהא וס~~~ק סמ~~ג ב~ם ~ב"ח וכ"כ ב~י. י~א.

 תתן שלאובלבד
 בשב~ לכתחל~

 אסי~א אלא קאי לא
 ובכלמלח ובגרגי~

 דב~
 ~י~ ל~וך שתתן

 דברי~א הסנדל ב~וך אמוך אבל
~שיטה

 לי~ן דיכול~
 לכתח~

 הוא דכן ~~ב בשבת
 דע~

 יעו~~~. הטור
וכ"כ
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 ~~~ ~ו~
 ו~'~~~'~

 ~~י'
~''~~.~~ ~ ~~ 
~'~~~~~~ 

~ 
~~ 

~~~ 
.~~~ 
 ~ו~ ~

 ~'י~~~
 ו~'~
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 ~~י~~ ~~~~~~
~~~~~~ 

~ 
 ו~~

~~י' י~ו~~ ~~~~~~~~
~'~'~ ~'~ 

. 

 ~~~~~ו~ ~'~~

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

'~~ 
~~~ 

~~~~

 ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~י~~~~~~
 ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~י'

 בשם ~ב''י ויצע~נה ~ליה דם יפול שלאהגה
 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~~~ הפוס~ים~

 ~~~' ~י' ~~~~ ~~~~~י~~~~~
~~ 

 ~ו
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~ ~~ ~~~

 ~~~~~~ ~~~~~י ~~~י~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
 ~~~ ~יי~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~~~~~י~
 ~~~ו~ ~~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~י~~~~~~

 ~ו

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

 ~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~י ~~י~ ~~~~~~~
 ~~~~~~~ י~~~~ ~~~~ ~י~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~

 ~~~~ ~~~י~ ~~~~י~ ~~ ~~ ~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~י~י~~ ~~~~~~~~
 ~~י'

 ~~~~~~ו ~~ ~~~ ~י~~ ~~~י ~~י~ ~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~''~ ~~~~י~~~ י~~~ ~~~

~~ו~~ו~~'~ו~~'~ו~~~~
'~~ '~~ 

 ~~~~~ ו~'~ ~~~'~'~~~~~ ~~~ ~~~~ '~~~~
~~~ 

~~~~~י~ ~~י~~ ו~~~ ~~~~'~ ~~~~~~
 בשם כ~ג או~ א''רוכ~כ ~~יי~~~

 כמ~
 ושב~נדלה ~באזנה ~ב~~וך פו~

 וכ~כ יעו~ש. וש~ע בב"י שכ~מ וכתב בשבת' ליתן לכתחלהשרי
 ושב~נדלה שבאזנה דמוך י~ט או' הר~ז וכ~כ ל'~ או'התו~ש
 שם לקשרומותרת

 בתחל~
 הדבר שני~ר מפני בו ולצאת בשבת

 והכל המוך שם נותנת היאלמה
 יודעי~

 יאינו לו צריכה שהיא
 עב~ד כללמערמת

~ 

~~~
 ו~סמ~ק ה~מ~ג נסת~קו דבפלפל וב~י בטור כתב ~~~~~.
 ~בו ולצאת בשבת בפה לכתחלה ~יתנו שריאי

 דנסתפקו הב''ח כתב והטעם יעו~ש הפה ריח לו שיש~~י
 אלא בשבת לכתחלה ת~ן שלא ובלבד קאי ~לא די'~ל~~שום בפלפ~

 על לא אבל פיה בתוך שתתן דבר ובכל מלח אגרגירדוקא
 יעו~ש.~פלפל

 ו~ת~
 וכ''מ לחומ~א וספיקא ל' או' התו"ש

 גם קאי וכו' תתן שלא ובלבד ~אי ~י~ט הרמב''סמדברי
 האח~ונים דעת וכ"ה הש~'ע. דעת וכ~נאפלפל

~ 
~~~

 נפל ואפי' תחזי~. לא נפל ואם ~~.
 ע'~~

 ~~''אלהחזיר. אסו~ כלי
 ס~~

 הסכים וכן י"א. או' א~א י~א.
 ~ יעו''ש המ"א על שהשיג כהתו~ש ו~לא כהמ"א שהמחה

~~~
 נפל ואם ~~.

 ל~
 שאינו זה טעם דלפי ונראה תחזיר.

 שאין במקום א~כ העין מראית משום אלאאסור

רואי~
 העין מראית משום חז"ל שאסרו ~~קום כל ~ק''ל ואף שרי

 נתבאר כבר ~א א~ור ת~רים בח~ריאפי~
 דה~ד דוכתי בכמ~

היכא
 שי~

 אלא אינו בפה הוצאה א~ל דאורייתא אי~ור חשד
איםו~

 רס"א או' שא סי' לעיל ועיין ל''א. או' ~~ש ד~בנן.
~ 

~~~
 שקשורים ~~~

 במשיח~
 ~~~שיחה אם ו~פי' וכו'

 שוקיי~. בתי י~לו ש~~א שלפא דלא מותר נמינוי דב~
 האחרוניםכ"כ

~ 
~~~

 המ~יח~ שאין ~~.
 ~~ז עלי~ם אלא בהם. קשורה
 ~ ך~או'

~~~
 ~משיחה עס ל~~ה. ישתלשלו שמא חיישינן ולא ~~.

 ~ שם ר~ז בידה~ ותביאם וי~לושעליהס

~~~
.~~ 

 באצעד~ ויוצא~
 כתוב תכשיט ש~וא ואע~ג וכו'

 ה' דין פי~ט בהרמב~םשם~הטעם
 דכ~

 שהוח ~בר
 ד~כ~ ואין נופל ואינותכשיט

 זה הרי להראותו
 מות~

 בו לצאת
 האח~ו~ים וכתבועכ'ל.

 כגו~
 ש~וא

 דבו~
 הכתונת תחת בש~ה על

ול~
 הטעם וזהו זרועה. יתגלה שלא ומחוי של~א דילמא ~יי~ינן

 בשוק ~דוקא ס~ל והי~א שו~ה. ע~גנ~~י
 מ~לינ~

 ולא מ~~ט
 ~ שאח~ז באו' כמ''שב~~וע

~~~
 שאוס~ מי ו~ש ~~~

 גבי ~ש~י דעת הוא ~רוע~ בשל
 שוק~~ מ~ליא דלא בשוק אלא התי~ו דלאבי~ית

 ה~ או' סוף לעיל ועיין כ''ה. או' א~ר י~א. ס~קט"ז
~ 

~~
 למי~ש דליכא משום וכו' בר''ה להתירו יכולה ~~. ~~~'

 אתי לא ה~רה בשעת ל~בת זכור יהא דאםלמידי
 נ~סור אפי' לשבת ~כור י~א לא ואםלאתויי

 להת~~
 ולה~יר

 ר~פ תו' יועיל~לא
 במ~

 ~והשיג ל~ג או' תו~ש ב~ח. אשה.
 אחר טעם שכתב ה~בושעל

 ~עו'ש~
 לב~ש~

~~~
 בס~י' ל~~א היינו וכו' מפתח להביא אוסרים יש י~. ~~~~

 שאוסריםח"י
 לצא~

 חכ~~ים שא~רו בתכ~יטים
אפי'

 לחצ~
 ויצא ישכח שמא מלבוש דרך בבית ואפי' המעו~בת

 ל~מתירים אבל כ"ז. או' א~~ר י~ג. ~"ק מ~'א וכ~כ ב~י.בהם.
 אין במפתח ה"ה ~~ה אטו בית ג~רו ולא הבית תוךתכשיטיס
 ~בית אפי~ לי"א אלאלג~ו~~

 בתכשיטי~
 ואפי' במפתח ה~ה

 אינו אפי' בידו ~מפתח כשנושא משא"כ תכשיט כעין~~פתח
תכ~יט

 ~ות~
 עם יצא ולא י~כור בידו ש~וא דכיון ~בית תוך

 ~~ ~ ~~ח~~ש ל~'ה.המפתח

~~~
 לחצ~~ מ~ית היינו וכו' לחצר בו ~צאת אסור ~י~ ~~~'

~~~~ 
 לחצר אבל מעורבת. שאינה ל~צר

 ח~~ דין ט פי' ~ר~~~מש~י. המעו~ב~

~~~
 ג' ש~~י~ צ~~ר של כפה היינ~ וכו' ~~כ~ול חוץ ~~.

 שער קליעת ~רש~י נכריתופ~ה
 תלוש~

 וצוב~~ה
 שערהעל

 קליעת~ ע~
 ומ~ש ב~ח. עכ~ל. ש~ר בעלת שתראה

 לסב~ה א~ בסעי' ~~ש ל~~ד~לפי הוא שע~ה ~וך שקלעהבש~ע
 לצאת ~~ותר ופשתן צ~ר בחוטי דא~י'א'

 קלועות ~ם א~ לר~'~
 ח'ן או~ ל~יל ו~יין יעו'~. י~ב או' במש'ז ו~~~~~ הטעםוי~ו~ש

~ 

~~~

 ~אינה לחצר בהן לצאת שמותרת וכו' ~~~בול חוץ ~~.
 שלא כדימעורבת

 תת~נ~
 בעל~. על

 ח' דין~י~ט הרמב'~
~ 

~ו~
 לר~ה לצאת שנ~ו פי~ וכו' לצאת נ~גו דידן נשי ~~.

 רחבים שלנו מבואות אין שהרי כרמלית שהואשלנו
 שאינה כחצר והרי ב~ם ~ו~עים רבוא ס' אין וגם אמהט''ז

מ~ורב~
 מי~ו התו~ כ'כ ומות~.

 מא~
 ס' דאין אע''ג ל~ה ~אית

 גמורה~ לר'ה לצאת אםורים ר"~~ נקרא בו בוקעיםרבוא
 או' לק~ן ועיין ט~ו. או'~ו~ש

 פ~~ח~

~~~
 ~אס~רים היינו ~~יטין. בכל לצאת נהגו ~~.

 א~~ ומחוי. שלפהד~ל~א מטעמ~
 תכשיטין אבל ל' או~

 מחשש או יפלו ש~~א ~חשששאס~~
 ~~יל~

 ע~יה ישחקו שמא או
 לנו א'ן בידהות~לם

 לומ~
 המקילין. דברי על שסו~כות אלא

 לצאת ש~שור הדב~ים כלאבל
 מ~ ב~~

 ש~ם מפני התור~
 א~ור גמורמשא

 לצ~~ ל~~~
 או~ ר''ז ל~~מלית. אפי' ~~ם

 כ~ג~
ש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

'~~ 
~"~ 

~~~~
 ~~ו~~ ~~~~~

 ~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~י ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~''~~ ~ ~  ~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~''~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~ ~~~~~ו~~

 ~~~~ו
~~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~  

 ~~י
 ~~~י~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~ו~

 ~~~~ י~~~~ ~~~~
 ~י~יו

 י~י~ ~~~ ~ו~~~~
 ~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~י~~~

~~~~~~ 
~~ 

~''~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~י

 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~י~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~

' 

~ ~ ~  

 וי~א
 ~ו~

 ל~תיר ~~ם
 וליכא בחול אף ויוצאין תכשי~~ן שכיחי~~כשיו

 ~מיח~
 ~יו שלא בימי~ם כ~~ו ומחוי של~א ~יל~א

 רגילי~
 לצאת

 ~תוס' ~כיחי ~וו ולא בשבת רקב~ן
 ~ר~

 ~' אלפסי ו~גהות כ~ב
 ~~י~ ~'~ ~~~~ ~~~י~~ אש~~ במ~

~~~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~י~ ~~ ~~~~ ~יי~ ~~ ~~~~ ~~י~ ~ו~~ ~~~~ ~~~י~

~~~~ 

 ~~~ ~~י~ ~~ו~~~~~~
~~~ ~~~~~ 

'~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~

 ~~י~ן ~~~~ ~~ ~~~י ~~~י ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~ ~'~~~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~ ~~י ~~~~ ~~י~ ~י~ 
 ~~~ ~י~~~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~י~~

 ו~~~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~י~

' ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

 וכתבו וכו~ כחצר וד~נו כר~~לית שלנו ר~ה כל
 מעו~בת ~אינה מחצר חמיר דכרמלית ואע''גה~~

 ש~יה בזמני~ם ~''ד כתבי כל ב~'כדאי~
 ר~~

 למגזר ושייך
 אטו~רמלית

 ר~~
 ח~יר כרמלית הוי ואז

 מחצ~
 מעורבת ~אינה

 בכרמלית חומרא שום אין ר~ה ~ליכא עכשיואבל
 התו' א~ן עכ~ל' מעורבתש~ינה מחצ~ יות~

 בכתובו~
 לחלק ב~שיטות כתבו

 תירוצם הביאו ולא בזה~'ז גם ~~עורבת ~ שאינה לחצר כרמליתבין
 מ~ברי וכ"מ מזה הזכיר לא הרא~'ש וגם כלל~~יל

 ~ס~~ל ואף לכ~מלית מעורבת שאינה חצר בין מחלק של~~שבסי' ~טו~
 ~ם סתם ז' סעי' שמ~'ה בסי' ו~ש~~ע ר~ה. ליכא~~ז~"ז

 וכ~כ ר~ה איכא~ בז~''ז דגםראשונה כ~יע~
 ש~

 ~~עת והע~''ש ~~נה~ג
 הש~'ע ~כתב ~הא צ~ל ולפ~~ז כן. הואהש'ע

 ~יע~
 זו

 ~בז~
 ז

 כ~מלית בין לחלקאין
 שאינ~ לחצ~

 ~~עורבת
 משמי~

 הוא די~א
 וסי~ י~ג בסי' והמ~א ס~ל. לא וליה כן~כתב

 שמ~~
 כתב

 ל~ו. או' תו~~ש וליתא. ~~~ה ליכא ~בזה''ז כן שפסק הש'עבשם

וכ~~~
 ב~ם ז~ או' י~ג סי~ לעיל

 כמ~
 כס~ם ז"ל מרן ~~עת פו'

 שמ~ה~סי~
 ~ג~

 איכא בז~'ז
 ר~~

 ~ל~עת כיון וא~כ יעו~~ש.
 ר~ה איכא בז~~ז גםמרן~ז'ל

 ה~~~
 כרמלית בין לחלק ~יש ג~כ

 י''א דהיינו האחר~ה לסברה ול~~~ז כנז' ~~עורבת שאינהלחצר
 אלא שרי לא בש~ע שכתבשנית

 ~וק~
 מ~~רבת שאינה ~חצר

 אלא שרי לא הש~ע ולסתם~ א~ור לכרמליתאבל
 ~ו~~

 בחצר
 לא להקל ~נהגו במקום רק הש''ע כסתם ק''ל ואנןהמעורבת

 על להם שיש ~~אחר בי~ם למחותנוכל
 מ~

 כל אבל לסמוך
 מ~עת לזוז ואין להקל שנהגו במ~ום אפ'~ לעצמו לחוש ישיר~ש
 א~י~ בתכשיטין לחוץ ~תצא לא~ה אוסרים יש ובל~ההש~ע.

 תתהלל היא ה' יראת ואשה הרואין ~~נ'בחול
~ 

~~~~~ 
 ~כל וכו' בחול אף בהם ויוצאין בהגה.

 בין לאיש בין שרי בחול נמי ללובשןהרגילין התכשיטי~
 הר~ר ובשם אש~. במה פ~ ה~~ר~כי סביב אשר ג שהלאשה.

~ו~
 שטוב מומחה ~מ'ע כ~~ו הוא שהזהב כתב

 לרפוא~
 שהוא

 ~''א סי' לעיל עיין ועוד ל~ח~יר. מרן ~דעת הקודםבאו' ~ כתבנ ו~ר ה~קילין לדעת הוא וכ~~ז ט~ז. או' עו~ש~~ש~~ח.
 ח~ן.או~

~~
 בכרמלית אף ~~.

 א~ו~
 וה~ה וכו~

 דאפי~
 אסור בחצר

 הג~~~~
~~~

 לדעת היינו וכו' בטבעת לצאת ה~שים שנהגו ~~.
 ~ס~~ל~י~א

 ~ר'~
 מעורבת שאינה כחצר ~ינו שלנו

 ג~ אסו~י~ ו~אי ~כי ס~'ל ~לא לדידןאבל
 ואף לאיש

 לפי ומחוי שלפי שייךלא דבאי~
 שאי~

 בתכשיטין ל~תפ~ר בכך ~רכו
 אסור מ~~ט ט' סעי' ~~א סי~כ~~~ש

 כיו~
 גם תכשיט ~הוי

 תו~ש ש''א. בםי' רי~ו בשם ~ב~י ו~~כ שם. כמ''שלאשה
 ~ ג~ן או~ ש~א סי~ לעיל ועיין ט~ל.או'

~~~
 ~א וכו~ הנשים עכשיו שנ~גו ~כיון א~שר ול~~ז ~~.

 נמי ~ה~ה בפשיטות כתב ולא ב~כי ליה~מ~~קא
 ל~תיר יש נ~יםג~י

~~~ 
 ~י'נו

 ~~וקא ולומר לח~ק~ ~י~ מ~ו~
באי~

 שפיר ו~~חוי של~~ גבי~ שייך ~לא כיין להתיר יש
 ל~~'חש אי~א ~ו~אי באשה אבל בז~~'זל~תיר

 ב~
 שלפא ~למא

 טבעת מיקרי ~בז~~~ז ל~~ימר ~~אי כולי ל~קל ~אין א~~רו~~חוי
 ו~~ לאש~ גם תכשיט חותם עליהשיש

 שלנו ~ר~ה דס~ל אי~א ~~~~וך
 לישנא ~ש~ע ~~ב ול~ך ושרי מ~~רבת שאינו כח~צר~ינו

 ~אין י~א ל~~ת ~פ~יטות כתב והלבוש בהכי. לי~ ~מספקא~~שוס ~אפש~
~ילו~

 בי~ לאש~ איש בין בז~''ז
 עליה לאין חותם עליה יש

 ~ח ~ש~~ע ~~~שון א~ל בשניהם מו~~ים ~שניהםח'תם
 כן נרא~

 או~ תו~שכמ~~ש.
~~~~ 

~~~
. ~ ~  ~י~א ל~עת ~יינו וכו~ חותם עליה שיש בטבעת 

~ר~~
 אסור~ ול~י~ן ~~עירבת שאינו כחצר ~ינו שלנו

 . ~~~א או~תו~ש

~~~
 וכו' יותר ולא ~~~

 ר~ל'מ~
 ~' בס~י~ ש~~יר

 יותר י~י~ לא קישוטיןלהעמ~ת ~~ח~
 ~~כ~י בצע'~~ מח~י~

 לב'ש קשורי~. ל~עמדת~צורך
 ועיי~

 או~ לעיל
 ל''~~

~~~
 ל~~ וכו' לנשים להזהיר צריך ~~. ~~~'

 וה''ה לנשים
ח~שים

 ~~י~~~ו~~~~~~

 ~~~~~~~~~~ו~
~~~י~

~ 
 ~~~י~

~~י'~
 ~~~~~~י

~~~~~~~~ ~~ .''~
~  ~~~ 

~~~~~ 

~
~~~~ 

~~ ~~~ 

 ~~~~ ~~~~י~~
. 

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

~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~~~~~ו~~~

~~~
~~~~~ 

~~~ 
 ~~ ~ ~~~~~~י~~
~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~ 

 ~~~~ו

 ~~~י ~~~י~~~~~
'~~

~ ~ ~ 
 ~~~~'י

~~~~~
 ~~~~י ו .



~ ~  ~~ו~~~
~~~~

~~~~~~~~ 
 ~י'

~"~ ~~~~ ~.~~.~ 
 י. ~ ~~~

 ~~~י.~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~
~ ~~ 

~~~~ו~~
' 

~ ~~ 

~~~~~
 ~ו~ ~~~~

~~ו~
 ~~~~י~ו

~~~~י ~~~
 ~ו~ ו~~~ו~
~~~י~י~~
 ~~ י

~~~~~
 ו~''

~~ 
 י

 ~~ו~~~~ו'~
 ~~ו~

 ~ויחד~~ ו~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~י~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~~~~
~~~~

~~ 

 סי' ~וע"ל
 סי"א~ ש"~

 ~~~~~~ ~~ו~~~~ ~~~ו~ ~~~~~~ ~ ~
 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~י

 ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~י~~י~~~~
 ~ ~~~~ ~~ו~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~~~י~

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

 ~~י' ~~~~~~ ~~ ~ ~ ~~~~י~
 ~וש~ת~

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

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~י~~~ ~~~ ~~י~~~~
 ~~~~~ ~~ ~~~~י~~ ~~~ ~~י~ ו~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~י~~ ~~ ~~ ~ ~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~~ ~י~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~
 לא אש~ על שכשהיא ידוע אבן ~ע~וך ~~י'

 ~~~~ ~~ ~ ~~~~י~~~~~~~
 ~~~~~ ו~~ ~~י~

 ו~י~ו
 ו~~~~~~. י ~~ ~~ו~~ ו~~~~~ ~~ו~~~ ~~ו~יי~~

~ ~~ 
 ~ו

 ~~י~
 כנ~''ג דצ~ו. ~זכרונות ס' ב~וו~. שדבר אלאלאנשים

 ~ב~גב''י

~ ~

שניטל
 חוד~

 או
 עוקצ~

 ב~~~ט ~~יירי וכו'
 עלי~שיש נ~וב~ שא'נ~

 עב קשר
 ו~ו~ ברא~~

 וע'~י עוקץ נקרא
 ~~~~נהשני~ל

 ז~
 או ~עוקץ

 ~~~~ שניט~
 ס''ק ~~~~א עיין א~~נם לטלטלה.ואסור ~~ע~~~ כלי ש~ נ~~טל

~ 
 ~ש''ע על ש~ולק ו

 נ~וב~ דבמח~ דנ~יוס~ל
 נת~טל

 ש~י~ל ע~י ~לי ש~
 חו~~

 או

חו~~
 ש"~ ב~י וכדלקמן

 ש~ינה ב~~~ט י~~א ס~י'
 נקוב~

 לא
 מעלי~ ~י שםנתבטל

 חודה דהיינו שני~ם שינטלו עד
 ועוקצ~

 יחוד לענין ומ~מ יעו~ש~ מ''א בכוונת ט"ו או' ~א~אוכמ'ש
 במחט אפי~ מ~ני לכו~עמע''ש

 נ~וב~
 וכ''כ שני~~. וניטלו

~ו~
 ל~ ויחד~ ~~.

 יחוד שע"י כך.
 ~ה. לעניןכלי נעשי~ שמבע~~י ז~

 ~ ש~ ר'~

~~~
 משוי ולאו ב~כי דאורחא ~ם. לצאת מותר ~. ~~~'

 רש''י~וא.

~~~
 של~א דלמא דחיישינן אסור. צבועים ~ם אם אבל ~~.

 ואע''ג ב~~.ומ~וי.
 דנזמי~

 ח' סעי' כמ~ש מו~ר

 נ~ט ~שבת תו' ~אוזן. מנזמי ליטלם יותר דקל חוטיןשאני

ע~ב~
 ב~ג~ ש~ ~~''ש ול~י

 בבתול~ ~~יירי דהכא י~ל
 מ"א~ דוקא.

ס''~
 לאו קטנות ~~נות בש"ע דכ~ב ~א ור"ל ט~ז.

 ~וקא אלא נקטד~~ל~א אור~~
 בנו~

 ~~שא~כ אזני~ם לגלות דדרכן

נ~ואו~
 דרכ~ דאין

 מח~"ש. מותר. צבוע'ם א~י~ אזני~ם לגלות
אמנם

 ל~ע~
 נקל בחוטין שכ~בו ~~ו'

 ~~נז~י יו~~
~~ 
 אף זן

 להחמיר דיש מא~רונים קצת וכ~כ ט~ז. או' א~~א אסור.נשואות

 ~ בנשואות אףבצבועי~

~~~
'~~~ .~~ 

 ~ו~
 ~~~~נים.

 כ~
 ברש''י אבל ~~ור ל' ~וא

 וכן בא~~ג. ל~ג. או' א~ר מ~עיני~. חוץו~ר''ן
 ~גר~א~סכים

~ 
~~

 ש'ש ב~לית ש~~~עט~ת ו~וא וכו' ~ו~~ת ~~. ~~~'
 ~אחתבראשו

 רצוע~
 וקושרת

 א~ו~
 וכורכת ~שני ב~אש~ לכךאותה שיחד~ אבן או

 באגו~ ~רצוע~
 כ~י באבן או

 דמתרג~ינן קרסים כמו ~ור~ת ול~ון ~ור. ~טלי~. י~ולשלא
 ~ לב~~ש ~~"י ~רי~~. קרי ~חבירו בגד ~מחבר כל~ור~ין

~~~
.~~ 

 ~ו~פ~
 ל~וצא~ כמכוין ~~~~י ולא וכו'

 הכל ד~כא
 שצריכ~יודעין

 משא''כ ~ללו לדברים
 בנו~נ~

 ל~וך

 סע~' כמ~ש~י~
 ת~ ט~~

 י~ז ס~ק מ'א
~ 

~~~
 כש~אבן ו~~נו ו~' לכך שיחד~ו האבן ועל ~~~~.

 ~~~ ולכך ב~~ידאו~חא עגול~
 אח~ לשבת אף יחוד בה

 אינה אםאבל
 עגול~

 לשבת יחוד בה מ~ני לא
 ~~מ~ש אח~

 מ~ו א~ בז~~~סי' ~~ש מ"ג. ס~ק שם ומ"א כ"ב סע~ ש"~בס~
~ 

~~~
 ביחוד דדוקא ונראה יח~~ ב~ מ~ני ולא ~~~~.

 לשב~
אח~

 ל מוע ודאי לעולם לכך ביחדה אבל ~~ני לא
דלא

 ב כ סע~ ש~ח בסי' כדאי~א ~~~י~ פי ש~ל מא~ן גר~
 ב~דיא ~ר"ן ~םוכ~כ

 לד~ת אכן כמ~ש~. מ~ני לעול~ ד~ח~~
 אלא ל~ולם יחוד גם מה~. לא דלשם~~~דכי

 בעינ~
 ~קא

מעש~
 שם ק~ל לא מי~ו

 א~ תו~ש שם. רמ.א כמ.ש כ~~י~
מ~~

 נו בדבר וע~ן הג~ע~א' וכ"כ
 לש~

 ב~~ד
~ 

~~~
 ~ר~הו~ם ~~~~.

 על~
 וכו' מע~ש

 דמעש~
 מ"א מו~ל.

~~~~
 ~דין דכן ~י~ וכ~~ב ל~~. ~~ו' ~~.ר ח~י'

 ~~~~ א~~באיש.
ק~~

.~~~~ 
 בש~~. בו לצא~מו~~

~~ 
 ש~סי~~ א~פ~

 ~~~ד

מו~~
 בשבת ל~~וף

 כ~~
 שפר~~

 ~עם
 ~ע~ש אח~

~
 ד~עש~

 ~ לב~~ש מ~בו~' או ~לי כ~~ו ה~~טבע ונעשה מועיל

~~~
 ~י~~ אם ~~. ~~~'

 ל~וציא צרי~ה
 אגו~

 דלא בעיא וכו~
 ~יקו כל וק~'ל והרא~~ש ~רי~ף וכתבוא~שיטא

דאורייחא
 לחומר~

 ~אוריי~א ד~וי לר~~ ול~יכך לקולא ודרבנן

אסו~
 או. עו"ש ב"י שרי ד~בנן ד~וי ולכ~מלית

 ועיין ח~י~
 סי'~לקמן

 שמ~~
 בס.ד לשם ו~~ברינו ז' ס~י'

~ 
~~~ 

.~~ 
 ו~ר~~

 כדי עליו
 להוצי~

 דא~י' נ''ל וכו'
 אם~~א~~ול ~רו~~

 כוונ~~
 ל~וציא

 לבנ~
 ~~י''ט אםור.

~~~
 ל~ וקורין וכו~ תקומה בא~ן יוצא~ ~~. ~~~'

 קוטנ'~א
 ס שו ן שטערי שק~רין ~כתבו וט''ז ורש~יבלע''ז

 בו ש~ש ~צץ אבן ש~וא ~מעתיק כ~ב לסמ"ג רש"לובביאור
 ל~ח. או' א~ר נברא. וכן ב~וג כענבל בחוכו קטן ואבן~לל

 ~ י"ב ס''ק ~~ח~"שוהביאו

~~~
 איזה לו שנזדמן ~יינו וכ~' כנ~ו ששקלו ובמשקל ~~.

ח~ץ
 שמכוו~

 ממנו שחיסרו ולא תקו~~ה אבן במשקל
 במשקל לכוונו עליו ~ו~ירואו

 תקו~~~ אב~
 שלא סגולה בו ויש

 ו~~עם מ''ט. או' ~ו"ש ולד~.ת~יל

 בכ~
 ז~

 ד~וי משום ל~תיר
כקמיע

 ~ מומח~

~י~
 בעיא דמשקל ובמשקל וכו' כנגדו ~שקלו ובמשקל ~~.

 לקולא בד~בנן ~יקו בכרמלית ולכאורה א~שי~אדלא
 ם''ק ש~ח סי~ במ~אאבל

 נ"~
 דאסור משמע

 בכרמלי~
 בקמיע

 מומחהשאינו
 ד~ו~ לר~וא~ תקומ~ אבן ו~.~

 מומחה כק~~יע
 מומחה שאינו כקמיע הוה ~משקל משקל הא בע'.ץכמ"ש

 י"ג און מש~ז בכ~מלית. וה~הב~"ה ואסי~
~ 

~~
 ~~יי~

~ס



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~ ~~~~~~ו~
~~~~~ ~

~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~~~פיל~
~ 

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

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

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

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

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 דהיינו שערה לחלק אוסרים ויש הגה ~~~~~
 ~רש"י השייט~~לל~שות

 וא''ז~
 לה~ל נהגו בעלמא באצבע אבל כלי ע~~י לעשות לאסור נהגו וכן

~ ~~ ~~~~~ 

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

 בי~ ולפספס לחוף מותראבל ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~
 ~ב~י~
~ 

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

 נתעברה ~אואפ~ ~~~~~.
 ע~~~

 שמא ש~וששת אלא
 ~ם הא משמע גמ' ותפי~.תתעבר

~~ 
 חשש יש

 אסור~יבור
~ 

~~~~
 ~מחייכי באותן ואף בקישוטין מותר ביו~ט יו~ע ~~~~

 הוא ~ש גנאי ~לאו ~~נה בשל וילדהושלפא
 מצרכו ויותר נ~ובה אינה או נקובה מחט ומיהו יוצאהדלמה

 אבנים. כטלטול ~הויי~ל
 מש~~

 שם
~ 

ק~~~
 רש~י. א~ום. צבע והוא פניה. על סרק ~~~ ~~~~

 ~ לבן צבע דה~ה ונ~אה~ לב~ש~ב~י.
~י~~

 משא~כ צובע מקרי בכך ש~רכה כיון צובע. משום ~~.
 ן~ או' תו"ש י"ט. ס~ק מ''א ש''ך~ סס~י כמ~שבאיש

 כ~ז. או' ש~ך סי' ר~ז בכך. ש~~ו באיש אף אסו~ העין לכחול~בל

ק~ו~
 מחייבת אי וחכמים ר''א ופליגי צובע. משום ~~.

חטאת
 והלכ~

 וכ~פ ~פטרי כחכמים
 וכתב ב.י~ חטאת~ שחייבת נראה סמ.ג מדברי אבלפכ"ב הרמב~~

 מד~בנן משמע וכו~ לאשה אסור הש~ע מ''ש על מ' או'הא~ר
 שפסק כסמ~ג ודלא כרבנן ~הלכה הרמב~ם בשם ב~יכמ.ש
 המצניע פ' ור.ן סי'~שנ"ד ראב"ן ש~ם ראיתי אך כר~א~חייבת
 קצת וכ.מ ~סמ"~.פסקו

 מסה'~~
 ב~~ה ר~פ ומר~כי וסמ.ק

 ו~''ה חייבת כ''ו ~סעי' ~~ו~לת קלועות צמר חוטי ~ביאשה
 גמ' חייבת~ לכ"ע לחברתה אבל לעצמה ודוקא וכוחלת.בסרק
 דדבר נמצא עכ~ל. גו~לת גבי בשה''ג ריא''ז וכ~כ המצניע.~~פ
זה

 בפלוגת~
 אם שנייא

 י~
 ~כן מדרבנן או ~אורייתא חיוב

מ~ברי
 הטו~

 משמע~ איסור לשון אלא כתבו שלא והלבוש והש"ע
 ~אינו~ס"ל

 א~
 מ~א י~ט. או' העו"ש וכ~כ מ~רבנן.

 ~לחברתה הא~ר ומ"ש ע~ט. או' מ.ב ך' או~ א~ר י~ט.ס~ק
לכ~ע

 חייב~
 בבה"ל שם מ.ב הרב עליו כתב

 ~ז~
 אלא אינו

 בתוספתא בהדיא וכ~ה רשב"א ~ברי בסוף שם כ~מוכחלר~א
 דרשב''אפ'~י

 משמי~
 כרבנן דק~~ל אנן אבל לה קאמר ~ר~א

 ~פו' מדברי וכ"מ יעו"~~ פטורה לחברתה דאף בו~אי~פטרי
 מכל ונ"מ לחברתה. לה בין חילוק ~אין זה ~ין הזכירושלא
 אם תשו' לעשות תיקון ומבקש איסור ועשה שעבר מי לעניןזה
 לחיוב או ~רבנן לאיסור תיקוןצריך

 ~אוריי~
 דבאדם ונראה

 ~אינו עני הוא ו~ם כ~כ להתענות יכול שאינוכחוש
 יכו~

 לפ~ות
 לקמן ועיין ~רבנן. באיסור ולדונו עליו להקל ~יש ~~מוןתעניתו
 סי'סוף

 שבתב לאיסורי תיקון קצת יבואר שם כי של'~~
 ~ ס~'~

~~~~~~ 
 להחליק א.סור ~בר נוה~ין ויש ~ו' פניה על ל~וח

 בשמים במיני ומעורב מהותך בחלבשערו~יהם
 שיש ~נראה מ~~טאת ~ם וחוששני פומאד.השקורין

 בז~
 משום

 ~~אמ~ר ע~ז. ביתו בני להזהי~ וראויממרח
~ 

~~ז~
 ד~מי וכו' לקלוע אסור ~~. ~~~'

 לבני~
 היתר וכן

 ואיסור נ~א. או' תו~ש ל~תירה~ ~מיאקליעתה

להתיר וה"ה ~תורה. מן ולא כחכ~~ים ~~"ל מ~רבנןזה
 והיינו ך' או' א~א לסתירה. ~~מי מ~רבנן אסור~ליעתה
~עת

 הרמב"~
 כר"א להפו' אבל ול~עמיה

 אי~~
 חטאת חיוב

 יעו"ש קט~ו או' לעילוכמ~ש
~ 

~י~~
 אבל לבנין~ ~~מי וכו. ל~וע אסור ~~~

הקו~  חייב בתלושנימין
 משו~

 חורג
 להתקיים סופה דאין ועוד אריגה~ חשיב לא ב~ערוהכא הרמב''~ כמ''~

 ~ סק'~ך מ~א תו' לס~ירה.ש~ומ~ת

 ~~~י~~
 כנים שלו בעורות או בפצילי''ן א~~ יפשפש

 הכנים באצבעותיו מוציא כשהוא מפניבאצבעותיו
 בלא ש~וא במקום הכנים אם אלא באצבעותיו הצמר מןמנתק
 סי' ס~ח ראשו. שער ינתק שמא לא' מראשו אבלצמר

 רס''ח~

קך~
 לתלוש מתכוין ~אינה וכו' לחלוק יכולה אבל ~~.

 ~ כ~א ס"ק ~~~אהשער~
 ~~ק~~~

 כלי. ע.י לעשות לאסור בהגה.
 שג~

 תולשת היא
 כ''ז סעי' לבוששערות.

~ 

~~~~
 הגוף שער תלישת משום וכו~ לסרוק אסור ~~. ~~~'

 משוםוחייב
 תולד~

 שצ~ד סי' הריב"ש ~גוזז.
 ה~ו' אבל הרא.ה. בשם צ"ד שבת הר"ן בחידושי וכ~כיעו~ש.
 שם וכתב יעו"ש. בפלוגתא דתליא ל ס בכלי אבל ד~השם
 ד~.א זמנים עמוד ז''לח~ש

 ע~~
 בה שיש נמי שר"ל

 ~ יעו"ש מלאכהמשום חיו~

~~~~
 אותו וא~י~ ~~.

 שעושי~
 שם וכתב וכו' חזיר משער

 בכלי הראש שער מעט ~~תקנ~ת והבחורותה~יב"ש
 בו שאין י~וע וה~בר חזיר משערהעשוי

 ~~שו~
 שער השרת

 המ''א וכ"כ כ~~. ס~ק מ''א והביאו יעו"ש. אסור במסרקאבל
 ה~~יוחד חזיר מ~ער כלי להם להיות הבתולות ~נהגו שכ''זבס.'
 דאפי' כתב ש~.ג סס.י ~לעיל ואע~ג המח~"ש שם וכתבלשבת~
 לתקן אבל מסרק ~וקא היינו אסור חזיר שער שלמסרק
 המ~א וכ~.ש חזיר משער העשוי בכלי ~ותר ראשן עלהשער
 ~ עכ~ל ~וקא לשבת ליח~ו המנהג כן ואעפ"י ה~יב"ש בשםשם

ק~~~
 ששיניה חזיר. ~~שער שעושין או~ ואפ~' ~~.

 ~בושאסו~~. רכו~
~ 

~~~~
 ו~וה פירוש ש~ות. יעקרו שלא שא~א ~~~

 שאינו דבר דסבר לר~ש א~י~ ואסוררישיה פסי~
 ואפי' השערות יעקרו שלא ~א'.א מותרמתכוין

 לקמן למ~~~
 ליה דניחא בפ~ר אלא ר~ש מודה דלא ח"י~ סעי' ש~ךסי'
 מ~מ לא ליה ניחא ~לא היכאאבל

 כ~ו~
 רוצה שהוא

 חלק ~יהאשערו להשוו~
 ויפ~

 שערות ישיר א~~כ אלא להשוו~ו וא~א
 דניחא פ''רהוה

 לי~
 ~ כ"ב או' עו~ש ב"י. ~אסור.

 ~~ק~~
 ~שבת פרש~י ביד~ ולפ~פס לחוף מותר אבל הג~.
ן'

 ~~ב~
 מנ~ץ ומפספם וחול בנתר שערו חופף

שערו

~~~~~~~ 
~~~ ~ 

 י~~~~~~
~ ~~ .~~~~~
 ~ו~~ו~ ~

 ו~~~~~~~~
.~~ 

~~ו~~~~~ו~~.~
 ~~ ~ ~~ו~~.~

 ~ו

 ~ ~~י~~~~~~~~



~ ~

 ~ו~~
~~~~

~~~~~~~~ 
'~~ 

~~ 
~~~~

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

 ~~~~י~י~~~'~'
 ~'~~~~~~י~

 ~~ ~~~~~יי~י~
 ~~~י~ ~~~ ~~ו~
 ~~~ ו~~~י~~~~

 ~~ ~~וו~ ~~~ ~י~~~~
 ~' ו~ו ~~י~~ו.

~'~'~~ ~ 

~~
~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ 

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

~ 

~~~~ 
 ~~~~~~~ ~~~~ ~~י~

 ~~ר~~~~
 ~~~ ~~~ ~~י ~~ ~~י ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~

 ~ו~~ י~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~ו~~~~~ י~~~~ ~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~י~~ ~י

~~~ 
 ~ו~ ~~~~ ~~~

~~ו~

 ~מ~~ב ובנזירשערו.

 ע~א~
 נח בני שנצטוו מצות ו~~~~ס ~ג~ד. לשון חו~ף פרש~י

 וז~
 בקצת ונקרא תושב עבד נקרא

 שעובד ערל ~בד הוא ו~ג' תושב. כגר ודינו ערל עבד מקומות המש~ה ב~י' והרמב~ם מזו. זו שערותיו שמ~~יד שם ותו'~רש~י
 או בצ~רניו חוכך ומ~~פס בידו שערו חוכך חו~ף כתבשם
 לחוף דאסור ו~שוט יעו''ש.בכלי

 בדב~
 ~שיר שבודאי

 בשבת. אדם ובכל בחול~בנזיר ~שע~
 רש~י~שם~

 ~נזי~. כד~מ~ינן
 או' תו~'ש ~''ר~ משום אסור לודאי קרוב ואפי~ כ~ג. ס~קמ~א
 בס''ד לשם ובדברינו ויו~ד ט~ סעי' שכ~ו סי' לק~~ן ועיין~''~.

~ 

~~~~~~ 
 ולא ~י' ו~ו' לחוף מותר אבל בהגה.

 חיישי~~
 שמא

 שערויע~ור
 ~ו~ יעקו~ וא~

 מתכוין שאין דבר
 האח~ונים כתבו הן עסקניות וידים~ להתלש שעלול~הזקן בשע~ ומיהו כ~ג. ~ו~ עו'ש יעקור. ~לא שא~שר כיוןומותר

 שי~
ליז~

 ז~ל ו~אר~י בשבת כלל לזק~ו ידיו יושיט שלא מאד
 שלא כ~י ~ה למשמש בזקנו ידו ישים שלא בחול אפי'מאד החמי~

 ויתלושיעקור
 א'ז~

 אומר והיה שער
 ש~סו~

 ~וא ~~אד גדול
 שער א~י' בידו לתלוש אולעקור

 אח~
 זקנו ~קום בכל בלבד

 צנו~ות הם~י
 כמבוא~ השפ~

 וא'כ יעו~ש~ קדושים ~~ ~שה~מ
 מוסיף~ איסור עוד דיש ב~בת~~ש

 ועיי~
 ש"מ רס''י לקמן

~ 

 ~~~~ק~~~
 פוסקת בש~ס

 שע~~ מתקנ~ ופרש'י אםו~

במסר~
 א~ש~ ה~יב''ש וכתב ובידיה.

 שהוא
מה

 שר~צי~
 ~~סרק

 בשמ~
 ו~בירי~ במי~ טרוף

 על המסרק
 דומה וזה ~ראש על ול~שכיבן בזו זו השערות ל~~יקראשן
 שרי דבל~ה משמע וכתב כ~ג ס~ק מ~א ו~ב~~ד עכ"ל~לבנין
 והגם עכ'ל ומים שמן בלי יבש במסרק דר'~ל ה~~ח~~שוכתב
 המ~~א~דכתב

 בס~~
 בשם ~קודם

 אסו~ ד~מסר~ הריב~~
 י~ל

דדוקא
 לסרו~

 הוא כבר אם אבל נימין השרת משום אסור

סרו~
 להשכיב כדי ראשה על מעבירתו נימין ~שרת וליכא
 הפו' ד~ת ומיהו ~רי~ א~שר~השערות

 נרא~
 ובכל לחלק דאין

 ל~עביר אסורגוונא
 מס~~

 ~ם וב~רט השער ~ל
 באיסורי להקל יוכל ו~~י א~שר ~דרך אלא כתבו לאו~מ~א ~ריב~~

שבת
 ~~ החמו~

~~
 ~ל מצווה אדם ~. ~~~'

 שבית~
 ~אדם כ~ם וכו' עבדו

 על מצווה הוא כך בשבת בה~תו שביחת עלמצווה
 מצוה עושין עצמן ולדעת דעת בני ש~ן י ואעפ וא~~תועבדו
 לשמרםעלינו

 ולמנע~
 ~~עשיית

 מלאכ~
 למען שנאמר בשבת

 וינפש וחמורך שורךינוח
 ב~

 פ~ך הרמב~ם והגר. אמתך
 ~הא לעצמו אפי' מלאכה לעשות אסור בעצמו ~עבד ו~םי~~ד. די~

 רבו דגם דקמ~ל אלא חייבת שהאשה ~~ה בכלחיי~
 לב~ש. ביתו. בני ~ל ~ביתת על שמצווה כמו למנעו~ליו מצוו~

ועיי~
 ז שאח בא~'

~ 

~~~~~ 
 עבדים ~~יני ~' שיש

 חו~
 כ~~ראל ש~וא עברי ~~עבד

 ~~ריול~ל
 לב~

 צד שיש
 בש~ח~ ~~~ו~~

 כנענית.
 ~~א~א~

 עב~
 וטבל ~מל

 לש~
 ח~יב ו~וא ~~דות

 ~~~ו~ ~~~
 כדי~~~

 ישראל
 ג~~ו~

 ~~ינו ל~י ח~י~ות ~~~ש~ם ע מ~' ובכל

~~י~
 ערל עבד ה~' אש~.

 ש~~נ~
 ז~ ~~~~~~ אלא י~~ול ~לא

 שלו.עכו~ם
 ~ ש~ ~~~~~

ג~
~~~ 

 וכו' ע~דו ~ביתת על מצווה אדם
 וכש~וש~

 ~ע~ד
 בהמתו שביתת על כמו עובר הרב~~לאכה

 ואף א' או' תו~~ש סק~~א. ~~''אשם. מ''~~
 דעוב~

 בו אין מ~מ ב~או
 עוש~ שאין כיוןמלקות

 סי' החינוך ס' בעצ~ו.
 ל~~

 ברמב"ם וכ''מ
 ל~שכיר מותר ומ~הו א' א~' א~~ר מלקות לי~א ב~מה בשביתתד~א
 אם ~חול ב~~~י לא"יעבדו

 מתנ~
 מלאכה בו יעשה שלא ע~~ו

 לב~~~תו דמי ולאבשבת
 ד~בוא~

 ג~ סעי' רמ~'ו בסי~ ~עיל

 ד~א כך ~על נאמן הא~י דאין בכ~~ג לא~י להשכיר~דאסו~
 ע''ז. נא~~~ות לע~ד ויש עבד של בע~כ ~~לאכה י~ש~ לאהא~י

 ב' או~ מ''ב ~~ או'א"א
~ 

~~

 או ~~נעליו ות~קון בגד~ו ת~ירת היינו ~צמו~ ~~.
 שק''ב' ~~~א ~כלבו. בשם ב~י מזונותיו.להרויח עוש~

 אבל להעד~ה להרויח שרוצה אלא מזונות לו נותן כש~בווהיינו

א~י~
 ~~ דד~ן ~זונות הרב לו יתן לא שאז הכוונה

 בסעי~ ~ואר
 ~ לב~~ש יעו~ש~ לעצמו מבע~י התנה א~ דדוקאב'

~~
 דכתיב משום ל~בו~ לא אבל ~~.

 וינ~~
 והגר א~~תך בן

 ו~יינו תושב גרזה
 שנת~ד~

 כשכירו ד~וי בביתו
 מצות ~' ע~יו שקיבל כל מ~~י תושב וגר ב' או' תו~שולקי~ו.

 ו' או' א א בשית~ף. א~י' ע~ז לעבוד ושלא נחבני

~~
~ ~  

 וא~י' לרבו. לא אבל
 ~רדב~~ דרבנן' מלא~~

 ח~א

 ~םואפי'
 עוש~

 אסור. א~~ה לעשות רבו לו א~~ר שלא מעצמו
 ~עבד ואם ~~ או'עו~~ש

 עוש~
 ~יה שלא לבד לצר~ו ~~לכה

 י~ראל שיהנה~דעתו
 מות~ מ~~נ~

 לי~נות לרבו
 ~~~~נ~

 דומיה
דמתני'

 משק~
 יעו''ש א' או' ~ת~~ד י~ר~ל' אחריו

~~
 וכדמסיים ~~דאורייתא היינו וכו' י~ראל לכל ואס~ר ~~.

 אסור העבד דמלאכתדכיון
 מ~

 וכ'~ התור~
 בהדיא

 ב' או' א~ר סק~ד. מ~א ד~. לא והעו''ש המ~מ בשם יבב
 ג' או'תו~ש

~ 
~~

 ואסו~ ~~~
 ופשוט וכו' יש~אל לכל

 דמומ~
 כישראל די~ו

 בן וכן סק''ח. ~~''א ~~לאכה~ לעשות לו לומרואס~ר
 א~י~ מלאכה לע~ות לצדוקי לומר ואסור ש~. ~ו~שה~ומרת.
 ד~נם הקרא~ם שם. תו~ש שם. מ~אביו''ט.

 כג~
 תוש~.

 ~' או' א~ר סק~ב. קכ~'ד ~י~ביו~ד ט~~

 ועיי~
 קנ~ט. ס'' ~יו~~ד

 לעבדו לומר א~ור ~כי~ם עבד למו~~~ ~י~ א~וא~

 ~~לאכ~שיעש~
 ועיין יעו~ש. פ~ סי' ח''ג ח~ים לב לי~ראל.

 ח' או'א'א
 ~נ~ת~~

 נ דדי ו~בת ע''ז או התורה לכל במו~~ר
כ~כו~ם

 ואו~~~
 יעו~ש ~~~שלח ח~יב אי ~בת לח~ל י~ראל לו

ו~~~או
 ~~~ה''~

 ג' או'
 ו~~~~

 ד~ו~ל עליו
 למ~~~

 ע''ז ~~תו'
 ו~~שו' ע~בד~ו

 ש~ב~~ ~רש~~~
 ש~~~ ~~~י בח~~~ ב~י

 ד~~~~~יב
 ~ י~~~ש~ש~ל~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  
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~ ~ ~
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~ ~  

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

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

~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ו

~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~י~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ו~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~

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

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

~~
 ~וא עד~ן אלא ~~.

 ~יינו וכו' ~כו~~~
 ב~

 ~מתיך

ואית~~
 רבו ~ר מה לגר

 ושא~
 ~וים אדם כל

 אףלאיסור
 ב~

 רבו א~תך
 ושא~

 אדם כל
 שוי~

 לאיסור.

~~
 ביו'~~ ~~~ ו~ן ~~.

 הביאה בה~ג ס~רת זו וכו~ ראשון
 תקכ~ו ~י~ ל~מן ~~'~י ז~ל~ר'ן

 דאי~ וםב~
 חולוק

 כמ"ש עליו חלק והרמב~ן עבד ~~יתת ~~נין ~~בת יו~ט~ין
 דשביתת ~סבר נראה ~קודש ע~ודת בש'ף ו~רשב'~א בב~י~~
 ב~~~ג. כ~' ב~ו~~ט איתאעבד

 ונרא~
 זה ד~~ח~וקת

 ביו''ט ב~מתו~שביתת ~ג~ הו~
 יו~~~ ב~~~ ~לדע~

 זה ל~נין ושבת
 ~~ר~ שסת~ כיון ור~ל א~ או' ~~חב~ר התו~~. וכ~'כ~קולים

 ז~ל
 ~~~ן שסותם היכא וק"ל שוין ויו'ט ~ש~ת כבה~ג בעבד~ן

ואת'כ
 מבי~

 דדעתו חול~ים יש
 כ~~~ ~פסו~

 א''כ
 לג~י ה~~

 לדעת בהמתושביתת
 מ~

 לעיל ועיין שוין. ויו"ט שבת ז~~ל

~~~
 ויש ~~.

 חולקי~
 ~חמי~ו מ'~ב וס~ והרדב"ז הב~ח וכו~

 נ'ט ~י' רשב~א ~ב~שו' ראש~נהכ~'
 כ~~

 הטעם
 סי~ ~עיל וכ~כ ג' או~ א~~ יעו"ש. וחמו~ו משורו גרע~א
 בשם ז' או'י~~

 כ~~
 ואח~כ ~ש"ע שסותם ~~כא דכל ~ו'

 דדעתו חו~ים יש~ביא
 לפסו~

 ~ יעו"ש כסתם
~~~

 שום עליו ~בל בש~א היי~ו וכו' חול~ם ויש ~ ~~~
 ~ומ~ לאחרי~ אפי' אסור ראשונהד~סברה מצו~
 לו

לע~ות
 לצורך מלאכ~

 ~אי~ חול~
 בו

 שכנ~
 חול~ים להיש וכו'

 בש~ע אח~כ שכתב ולי~א רבו לא אבל לו לו~ור ל~חריםמותר
 לעשות לו לו~ר לרבו אפי'מותר

 לצו~ך ~~לאכ~
 חול~

 בו שאין
 ו~~~כ~כנ~.

 העו~~~
 ~' ואו' ה' או~

 נה"~
 א' או'

 והג~
 ד~מ~א

 ב~ה פקפקו ה' או~ ו~תו''ש~~~~
 ו~~ו~~

 אחר תירוץ תירץ
 ~אח~ונים~ ~עת ה וכ יעו~'~. ה~ו~~ש ל~~~ש ~גר"א הסכים כן~~~מ
~~~

 ל~~רי~ו. וא'צ ~~.
 דל~

 ל~פרישו שא"צ מקטן עדיף

כמ~
 שמ~ג. סי~

~~~ 
 ו~ או~ ~ו~ש ~~'ו~

~ 

 ~~י~~
 ~בו וטבל שמל עבד אבל וכו~ עליו ~בל ~פי~ הגה.
 כ~~ש עצמו ~דעת עושה ואפי' שביתתו ~למצווה

 ~ א~ או' ה~עי~בריש
~'~

~ ~ ~  אפי' 
 עוש~

 סי' ועיין וכו~ מותר ישראל לדעת
 ס~"ז מ'א למחות. צריך דלפעמים ב~ ~עי'ר~~~ב

~ 
~~~

' ~ ~  אלא עושה דאינו ישראל. אמירת שם שאין כל 
ע~

 עצ~ו דעת
 כיו~

 בשם ב''י ידו. תחת כבוש שאינו
 ה~שב~~.~שו~

 וה~~
 שאינו תושב בגר

 כבו~
 עו~ש ידי~ תחת

 ז~ או' תו''ש ולקי~ו. שכירו אצלו שהוא לי~ראל ו~~י' ~'או'
~ 

~~~~
 רס''י כמ~ש מדרבנן ~יי~ו וכו' י~נה שלא ובל~ד ~~.

 ח~ או' תו~ש ~' או' א~~ר ~~~ח. ~"ארע'~ו.
~ 

~י~
.~~ 

 ובלב~
 ללא ת' או' העו"ש כתב וכו~ יהנה שלא

 כ~~צור~
 ה~חבר

 כ~
 ש~~א כל ~~למא ב~וי דא~~'

~ו~~
 כמ~ש בשבת ממנו ~יהנות ~ישראל אסור י~ראל לצו~ך

~~~
 ~י'

~"~ 
 ע~~ל.

 כי ~~~~ ז~ ~אי~ ~נ~~
 כ~

 ~ש~ע ~רך

ל~זו~
 ו~כ~וב

 ~ד~רי~
 ליכתב השייכיס מקום ב~ל

 וכ~
 דרך

 ~~~~ ו~'~ו~~~~~~~~~~
.'~~~ 

 ~ ה~~ ~
 ~~~ו~

 השייכים במקום מקומות ושלושה בשנים ולשנות לח~ורהתנא

לשנו~
 דמ~ילה פ'א ועיין כידוע.

 בעני~
 אין

 ~י~
 דח~ין ~~~א ~כ~'

 ו~~ו וכו' בשקדיםהתייב
 דנד~

 כפולים שכו~ם וכו' לו שיש כל
ב~~'א

 וכאל~
 וכ'ה רבות ~

 דר~
 להאריך וא''צ ה~~'

 תימ~ אין וע~כ~שוט בדב~
 ~ל

 וכות~ ~חו~~ ~ש''~
 ~לי~וד ~~ך שז~ו

~ 

 ~~י~~
 ~שמע ו~ו~ ש~~תו על ש~צווה ע~ד וכל ~גה.
 גםד~אי

 ע~
 ראשונה לדיעה וטבל מל שלא ע~ד

 על ~ק דקאי כתב ט~ או' התו~ש אבל ~דיא הלבושוכ~כ
 ב~~ה ומ'ש ו~בלש~ל ע~

 שמ~וו~
 על קאי לא שבית~ו על

 יעו~ש. כלבוש ו~לא עצ~~ו שבי~ת על ש~~~ווה הע~ד עלאלא הר~
 ~לבוש כדברי כ~ב ב' א~' ~מש~זמי~ו

 ~ יע~''~

 ~~ך~
 מנהגא ו~ענין ו~' בתותם ל~את א~ור ב~גה.
 דיהיב יר~הדמלכא

 לכ~ ~~תנ~
 העיר ~~גדו~י אחד

מבני
 יש~א~

 של נסכא כעין
 כ~~

 ו~ק~א עגול
 בלשו~

 נישאן
שז~

 ה~ל~~ א~ר שי'

 ח~~
 תולהו ש~מ~בלו ה~לכות ו~~וקי בי~רו

 כנגד העליון ~לבושועל
 החז~

 להיות ול~תכבד לרבים ל~~אותו
 עליו ~לכו~ו עול ה~לך'וי~רעבד

 ו~ע~
 ש~ולך

 ל~ב~
 ~ני

~מ~
 וביו~

 מצד חייב לבו שמחת
 ח~

 ה~י~א~ן לתלות המלכים

~~
 א~כא ~~י ע~יד לא ואי עליו

 ליה ~ית~מי ואיהמלכות ~צ~ ~~י~ ~ו~~ ~פיד~
 ~~~ ~יו~

 לתלות אשת~י אי יר~~~מלך ~~~ ל~~ל לצ~~ ~~ו~~ח
 הני~~~

 עליו הנ''ז
 ול~יפ~

 ל~~ה
 ~~וכ~ח ד~יהי~ ו~~יק~~ בזה ש~אריך מה ב' או~ ~~ה~ד~יין
 מותר השבת ביום כמנהג בגדו על תלוי שלו ~נשואין עםלצאת

 ~~דליכא ~לנו במבואות הואגמור
 ~ יעו~~ רה~~

~~~~~ 
 דוקא וכו' ~חותם לצאת אסור ב~ג~.

 לר~~
 אסור

 מה ח' או~ א~ר ועיין ב~ח. מות~~ לחצראבל
 ו~~מ הב''ח עלש~שיג

 דינא לענין סיי~
 על ל~~וך אפש~

 י~ו~ש.~מ~ירין
 ועיי~

 ~ א' או' ~~~'ז

~~~~~ 
 טיט של הוא ואם ב~גה.

 מות~
 כשתלוי בו לצאת

 ולא ~כו'~~וא~ו
 חיישינ~

 וישאנו ~צוארו יטלנו שמא
 עשא~ שרבו כיון מצוארו ליטלו שירא~ידו

 ולהא עבדו. ל~י' לו
לי~א

 למיח~
 ש~א

 י~~~
 של ~הוא דכיון ~ידו ויטלם מעצ~~ו

טי~
 ואינו

 שו~
 בכסותו כש~חותם א~ל ש~. או~ו ישליך כלום

שפי~
 שמא למיחש איכא

 יפס~
 שלא מרבו י~א~ו ומחמת מ~~~ו

יאמ~
 על ויניחו רבו ירא~ה שלא כסו~ו ~~קפל בידיו ~פסקו

 ח~את וי~תייבכתיפו
 כ~~~

 התו' וכתבו כ~~. ~עי~ ש~א ~י'
 שהואדאעפ~י

 שא~~ו אטו ~גז~ינן אסור נמי בכ~ות~ ארו~
 בחותם לצאת מוח~ת אם שפחה ו~ענין יו~ד. או' תו~~שאריג~
 להתיר ~~ש ו~פ~ר בזה שמצדד ג' או~ ~ש~ז עיין שב~~ארהטיט

 ב~ם שאין שלנוב~בואות
 ~ ר~~

~~~~ ~  
 ש~וא כיון א~ור. ענין ~כל מתכת ובשל בה~ה.

חשו~
 ~ ס~"~ ט~~ לאתו~י~ ואתי נפיל דל~~א חיישינן

~~~~~ 
 ב~גה.

 וא~
 אשור. ~~ין ~כל וכו' עשה ~ע~ד

 דלא ~בידו י~יא~ ש~~אדחיישינן
 ~~י~~

 ~ר~ו
שהוא כי~~

 מ~א ל~צ~ו~ עש~
 ס~~

 י~א.
 ה~~~ כ~~ ובל~ו~

 מ~ום
 ד יו או~ ~א'~ר עליו ש~~'~ו אלאמשוי

 ו~תו~~
 י''א או'

 ~ י~ו~~

 ~~י~ ~~~~~~

 ו~~~ו~~~~~~~
ו~~~

'~~ 

~~~ 
~~'י' ~~~~ ו~ו~~~~~

~ ~~~~~~ 

~זמנינו



~

 ן ~~~~~~~ו~~~~
~~~~ ~'~~~ '~~~

 ~~י~~'~ ~~~

~ה~י~~
 ו~~~~י

~~~ו~
 ~~~~י

 ~~ ו~~~י~~~~

~~~~
~~~~~~~ 

 ~י'
~"~ 

~~~

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

 ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~
~~~~ 

~~~~~~~
 שבע עליו ~בל ~אפילו

 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ מצות~
 ~~י'

~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ י~~~ ~~~ ~~~~~ י~~~~ ~~י~~ ~~ ~~י~ ~~~~~~
~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ '~ 

 ~י~~ ~~~ ~~~~
 ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~~ ~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~
 שביתתו על ~שמצווה עבד וכלה~ה ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~יו~~ ~~ ~~~~

 אסו~
 בחותם לצאת

 ש~ש~
 של הוא ואם עבדו שהוא ~ו ל~ראות רבו לו

 אסור ענין בכל מתכת ובשל בכסותו לא אבל בצוארו כשתלוי בו לצאת מותרטיט
 ~טור~

 חותם עושה העבד ואם

 א~ו~ ענין בכל טיט בשל אפילול~צמו
 ~המגיד

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~~~~ ~ ~ פי~ט~

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

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~י~~~ ~~~~~ ~י~~~
 ~~~~ ~~~~י ~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~

 ~~ן ~~י~~~~~
 ~~י~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~

 ~ו~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~ו ~~~~.

 ~ ~~י~י~ ~"~
 ~~~~~~ ~~י~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~~~~~~~~~~ 
 עבד יהודי י~נה שלא גזר יר~ה ש~מלך
 בשבת מלאכה לעשות יכולין העבדים כא

 כשכיר.דהוי
 רשד''~

 וס''ג. ס~~א ריב'ל וכ''כ ~צ~ה סי' ביו~ד
 שפורעין ועכשיו ~נוי. גו~ן ע~ה דאף וש~ל ~ולקים ישאבל
 להבעיר ואסור ~נוי גופן לרשד~~ם אפי' העבדים בעדכרגא

 שם ~~א בהגב~י. כנה''ג ב~בת.אש
~ 

~~ו~ ~ ~  
 בש~ ב''י

 הישמעאלים העבדים באלו דצ~ע מהרי''א
 רשות להם ויש הואיל עולם ~נין ~נוייםא~~''~

 ובזה ~תםלהמיר
 ה~

 אדוניהם יד מתחת עצמם מפ~יעים
 בסוף ~~~'~א ס~~ג הט''ז והביאו י~ו~ש. ~רל כעבד שאינםאפשר
 יזהר נפש בעל כל ול~יכך הט'ז שם וכתבהסי~

 ~~ז~
 אם וכ~ש

 בהמרת עצמו לה~~יע דיניה~ לפי רשות לו שאין במ~וםהוא
 לישראל בשבת מלאכה שיעשה הוא גמור אי~ור ודאי שבזהדתו

 או' ל~מן ועייןעכ~ד.
 ~ ל''~

~~~
 לזונו שלא ירצה שאם וכו' ~אדון לו אמר אם ~. ~~~

 וא~כ בידו הרשות הפתחים על העבדושיחזור
 לעצמו. העבדעושה

 לבוש'~

~~~
 הא מש~~ע וכו' מבע~'י עמו ש~תנהכיון ~~~

להתנו~
 לא ואם אסור. בשבת

 רבו לו א~
 העבד אלאכלל

 עוש~
 או' בא~ר עיין ממנו לזון ורוצה מעצמו

 מ''ב בשם שכתב~'
 להתי~

 בשם ד~ או' לעיל ממ'ש אבל
 משמעהלב"ש

 דאי~
 ~ יעו~ש לה~ל

~~~
 ש~וא כיון רבו ב~ית אפי' וכו~ הוא עושה ~~~

בצנעה.
 כ~~

 הגמ"ר בשם הגר~א בב'אור
 יעו''ש~

~~
 לא אבל ~~זונותיו. לצ~כי ~~~

 ישראל לצורך יעש~
 וכמ~ש הוא ישראל עבד מ''מ דהא בצנעהאפי' אח~

 ה~ודםבסעי'
~ 

~~~
 ובלבד ~~~

 בצ~ע~
 שאסרו מה דכל אמרינן ולא וכו~

 אסור חדרים בחדרי אפי' עין מראיתמשום
 י~ב או' תו"ש בעלמא. חומרא אלא שאי~וכיון

~ 
~~~

 שהו גמור עכו~ם ~~ ~~~'
~ 

 ~לא הטעם וכו~ שכיר
 בשביל ~בדנ~רא

 ששכי~
 מ~. לזמן ישראל אצל

 רמ~ד סי' לעיל ועיין יו~ד. או'עו''ש
~ 

~~~
 ואפי~ וכו' גמור עכו~ם ~~~

 עוש~
 אין ~בו מלאכת

 ואם עו~ם. ~נין קנוי שאינו כיון מדאורייתאאיסור
 רבו דאין נ~ל ~ שכיר והוא בעבד הנהוגות מצות עליו~בל

מצוו~
 על אלא תורה הז~ירה דלא לעצמו כשעושה שביתתו על

 אפי' מלאכה ל~שות אסור העבד אבל עו~ם ~נין ה~נויעבד
 מ"א באשה. הנו~גות מצות עליו ~בל דהאלעצמו

 ס~~
 י~~ב

 ~ י~ג או' תו''ש ו' או'א''ר
~~~~~~~~ 

 עבד מ~בלין שאין ב~~~ב~ם
 וג~

 בזה''ז תושב
 עבד ור~ל שם. מ~א כ~ב. ס~פ יעו''ש~

 עליושי~בל
 ר~

 אף נוהג וטבל כ~~~ל אבל תושב כגר מצות ז'
 ~ מח~~'ש ש~. א~ר תוש~. בגר ~םבזה''ז

~~~
 וכו' ~כיר שהוא גמור עכו~ם ~~.

 ~~שמ~
 דדו~א

בשכי~
 אינו אם אבל

 להמיר יכול א~ אף שכי~
 דמהרי~א ואףאסור

 נסת~~
 הוא מ~מ ב~י מ~ן והביאו בזה

 בית ו~רב ל~ב סי' בתשו' כנה"ג וכ~~כ להחמיר. ויש החליטלא
 כ~ו או' לעיל ועיין ה' או~ ~רכ'י יג. סי' א~חיהודה

~ 

~ו~
 לו ועושה מהשבאי ~נוי עכו"ם לו שיש ~~

 מלאכ~
 להחם

 אסור אחר ישראל ואף גמור איסור הוא וכיוצאהתבשיל
 ו' או' ברכ''י שם. י~ודה בית ~מין. בביתםלאכול

~ 

~~~~~~~ 
 בשבת ג' בתוך או בשבת בשיירא עבדו לשלוח
 ועיין הנז~ בתשו~ כנ~~ג בשבת~ ללכת~שמוכרח
עו"ש

 בסו~
 ז' או' ברכ~י התשו'

~ 

~~
 בה~~~ ~~ ~~~'

 מן מצווה שאדם לפי וכו' יוצאה
 וח~~ורך שורך ינוח למען שנאמר ב~מתו שביתתעל התור~

 שור ואחדוכו~
 ו~מו~

 ואחד
 כ~

 על מצווה ועוף וחיה בהמה
 ואורחה ת~יט הוי בהמה~ ~יה דמינטרא דמ'די ו~''לשביתתם.

 רש~י בשם ב~'י משוי. ~וי מינטרא דלא ומידי משוי הויולא
 ~ א~ או'ועו'ש

~~
 משתמרת דאינה כלומר בו. ~~שתמרת אינה אם אבל ~~~

 עו~ש הכי. בלאו ד~~שתמרת אלא עליה דאנחמזה
 ~~או'

~ 
~~~~~ 

 דבר היה שאם לא~וקי וכו' ית'רתא נטירותא הוי אז
 נשמרת היתה אם אפי' בינונית שמירה בושיש

 שלא ולצמצמה השמירה לכוין יכול דאינו מותר מזה מועטבדבר
 תו''ש ב' או~ א''ר ג' ~או~ עו'~ש ס~~א. ט''ז ב~י. מעט.להוסיף

או
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~~~~

 ~ו
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ו~~~~~

~~~~ 
~~~~ ~ 

~ ~~~ ~~~ 

~~~
~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~~ 
 ~~י ~~~~~

 ~פי' ~~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~~
 שלרסן

 ~~~"~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ י~~ ~ ~ ~~~~ ברזל~
~~~~ 

 ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~ו~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ו~~~~~~~~

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

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

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

 ~~ו~~ ~~

~~~~~~
 ~~י~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~ ~~~~

 ~~~~~ו~ ~~~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ ~~ו~~~~

~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~ו ~~~

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

 ~~~ ~~ו~~~~~~~~
~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ו~
~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ ~~~~~י~ ~~ו~ ~~ו~ו~ ~~~~~~

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~ו~ ~~~~~~

~~~~ 
 ~~~~ ~~ו~ ~~~

~~~~ ~~~ 
~~~~ 

 ~~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ו~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~~~~ ~~~~
 ~פי~

 כמי~
 שיתחמם כדי כולו היום כל החמור על שמניחין קטן אוכף

 ~~ו~~ ~~~~~~~~
 ~ו

 ~~~~~ ~~ו~~ י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ו~ ~~ ו~~~ ~~~ ~~~~

 ב~או'
~ 

~~
 דלאו במידי היינו וכו~ לנוי שהוא דבר כל וכן ~~~

 בשם ב''י שרי~ בחול הרגיל בנוי אבלאורחיה
 ו~ביאו אסור~ לנוי דכל כהתו' פסק הב~~ח אבל והר~ן~רש"י

 סק"אהמ~א
~ 

~~
 ערוך. נקבה~ גמל הוא נאקה וכו' נאקה הילכך ~~.

 והתו' רש~י~ לוב. ממדינת הבא חמור לובאוחמרא
 ~ יעו"ש מצרים היינו לובפירשו

ו~
 חמור אבל בטור הוא וכן כצ"ל וכו' ברסן יוצא ו~וס ~~.

 פרומביא שהוא ברסן לצאת~סור
 כמ"~

 ג' סעי'
 ג"כ וחמור ופרד באפסר גמל פיר~א והכי סק'ב. מ~אב~ח.

 ברסן יוצא וסוס ג' וכבסעי' לא ~רומבייא רסן האבאפסר
 י"ב. או' לקמן ועיין ב' או~ א"א באפסר~ או פרומבייא~~היא
 שם. מ~א מוכרח~ אינו בפרומביא גמל להתיר הב~ח מ~שא~ל
 ער"ה ג' או' בפרומביא~~חו~ש אסור דגמל סק~ב הט''זוכ~~כ
 כ~ב~ח להוכיח במ~ש ג~ או' הא"ר על שהשיג ועי~ש א'או~

 אבל מותר בא~סר דוקא דגמל הש"ע מדברי מ וכ''יעו"ש
 אסורבפרומביא

~ 

~~
 לצאת מותר רעים עסקיה ואם בשניהם. לא אבל ~~.

 המרדכי~ בשם ב''י הענין. לפי והכל יחדבשניהם
 ד' סעי' לק~ןועיין

~ 

~~
 בו ואין וכו~ האפסר לטלטל ומותר ~~.

 טור לבהמה. הוא שמוכןטלטול איסו~ מש~
~ 

~~
 שלא כדי הוא והטעם עלי~. ישען שלא ובלבד ~~.

 ב~י חיים. בבעלי ישתמש~~
~ 

~~
 בו. משתמר שאי~ו ל~י ~. ~~~'

 דנשמ~
 ול''ד מ~יו הוא

 סק'ג ט''ז ב"י. נשמט. ואינו בו שקשורלא~סר
~ 

י~~
 א' בסעי' ~תבאר וכו' בפרומ~יא חמור לצאת ~. ~~~'

 ט"~ בו~ מותר לובא ~ראדדו~א
 סק"ד
~ 

~~~
'~~~ ~~ 

~ 
 ~רשב"א וכתב וכו' רעים שעסקיה בהמה

 ופרד דסוס כ~~י בחי~ו~"ן
 בזה~~

 ער"ה יעו'ש~ לכ"ע משוי אינו בשבת אפי' בפרומביאבחול לצא~ דדרכן כיון
 ו' או' לעיל ועיין ד'או'

~ 

~~~

 אינה שסתמה פרה אפי' ~'כ וכו' צריכה והיא ~~.
 ~יא אם ~ י~ז סעי~ סוף וכדלקמן שמירהצריכה

 האחרונים וכ~כ גמ' צוארה סביב בחבל לצא~ מותרתמורדת
~ 

~~
~ 

 וכו. כלבים כגון השיר בעלי ~. ~~~'
 וה~~

 יוצא סוס
 ח' דין פ~ך הרמב"ם וכ''כ שם. משנהבשיר.

~ 

~ו~

 ~חול בהכי דארחייהו אלו היינו וכו~ קטנות וחיות ~~.
 אסור בסורג חתול כמו ~כי אורחייהו אין אם~בל

 נטירותא לה הוא וזה בעלמא קטן בחבל ~ה דסגימשום
 שם הרמב.ם משוי.והוי יתירת~

~ 

~~~
 שק~רין והוא ו. ~~~~

 רא~
 שאין אע"ג אלו כל ~דדיהן.

 שנעשים כיון מ"מ לברוח שלא ~שמירה להםנעשין
 וב~או~ם צמרן או הצער מפני לשומרן גופןלשמירת

 להם הוא למשא ולא אדם של כמלבוש להוהיו וטובת~
 לצא~ ומותרי~

בה~
 ~ לבוש

~ו~~
 כיס קושר אם ואפי~ וכו~ אותם כשקו~ין ודוקא ~~.

 ~ גמ~ מהדק. הוא אם שרי דדיהן על זהבשביל

~~~
 דמצטער במרדעת. יוצא חמור ~. ~~~'

 ליה. קרירא תמוז בתקופת אפי' חמורבגמ' כדאמרינ~ בצנ~
 סק~הט"ז

~ 

~~~~~ 
 חו' וה~ריש~ וכו~ ~ק~ן אוכף כמין פי' הגה.

 והלב"~ ~אות~~ לחמם מלבוש כמין דהוא~תב י~~
כתב
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.~~~ 

ו~~~~
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 ~~~י~ו ~~~~י~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~י~~ י~~~~ ~~~~~~~

 ~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~~~~~~י~

~~~~~ ~~~~~ 
 ע~בה של כלי ~~י'

 ומכוס~ קלופ~
 ~~~~~~ בעו~~

~~~~ ~~~~ 
 ~~י~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~י~~~~~~~~

 ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ י~~~י~ ~י~ ~~~ ~~~~~~י ~~~~ ~"~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ו~~~

 שצ~ל נ~אהכתב
 אוכ~

 עכ"ד~ הגוף כל על שמו~ח ור~ל גדול
 נרא~ולי

 הגוף כל על ש~וא אע'~ג קטן אוכף כ~~ן דאמר ~א
 כ~~ו כ~כ עב ~אינו~~שום

 ז~
 ורכיב~~ משא בשעת ~~~ניחין

 כ"ב או~ לקמןוע~ין
~ 

ך~
 שיהא לכך צריכה שת~א מאתמול גלי לא מע~ש~ קשורה דבאינה מע~ש. לו קשורה שת~א והוא ~~~

 אבל רש~'י. למלבוש.לה
 הרא~'~

 הירושלמי בשם הטעם כתב
 או וקשרו ~בר אם ולפ'ז חיים בבעלי משת~~ש דכשק~שרמשום
 וכתב אסור~ הראשון לטעם אבל בו ~צאת שרי עכו'ם עשהאם

 הטור דעת דכ~ה י~ב או'הפרישה
 ס~ל ה~א~ש ו~~~ לאסו~

 ו~ או' הא"ר דעת וכ"ה יעו''ש~~~י
 הש"ע דגם וכתב כהאוס~י~

 מדכת~ הכיס"ל
 דדוקא הכא ולא~ ח' בסעי~ הירוש' טעם

 אמרינןלחומ~א
 ~ע~

 ~ד וכתב הכא ~~ון ל~~ל ולא ~ירוש'
 פי~ בר~~~"ם נמידכ~מ

 וברטנור~ המשנ~
 דעת ו~~ה יעו~'ש.

 וכ~~ יעו~~ש~ כלבוש ו~לא וכתב ז~ או'~תו~ש
 המ~~ז דעת

 ~'או'

~ 

~~~

.~~ 
 ושא~

 כל
 לפי אסו~ות~ הב~מו~

 הצנ~ שאי~
 ~שה

 ~~ ח~ או~ תו'~ש ~~שוי. המרדעת ~וי ו~~'כ~ן

~~~
 דא~ן וכו~ באוכף יצא ולא ~~.

 ~או~~
 ו~וי לו מועיל

 מונח כי מועיל מרדעת דדו~א ט' או' תו"ש'~~שוי.
על

 ו~~~~~מ~ גו~~
 ש~ונח ל~~קום אלא מחמם אינו אוכף אבל

על~ו
 ~~שו'~

 ~ לב~'ש ~~שוי. אלא ~~לבוש הוי לא

~~~
 בה להלך דוקא וכו' מרדעת ל~תן ~~ותר ~. ~~~'

 לצאת לא אבלבחצר
 ל~'~ ב~

 יוצא החמור דא'ן
 ~ מע'~~.ב"י לו ~שורה א"כ אלאב~~רדעת

~~~
 דש~ת לטרחא חיישינן ולא וכו~ ~~רד~ת תן ל ~~ותר ~~.

 ב''ח לחמור~ דצנה צערא דא~כאכ~ון
~ 

~~~
 בלבד ~~.

 של~
 שאינו ב~שר אפי~ ~י~נו וכו' יקשרנו

של
 ~בקש~ קיימ~

 אסור בל"ה קיימא של
 כידוע~

~ו~
 מש~וי~ כ~~עי~ו דמחזי וכו~ אסור צנה צער ליה דלית ~~.

 ס~~ג. אמ
 ונרא~

 רואים ואנו~ גדול שה~ור דב~עת

שמ~~~
 להסוס מצערין רבים שהזבובים החמה ב~מות וכן לסוס

 צנה משום חמור גבי טע~א הוא דמידי עליו מרדעת להניחדמו~ר

ובז~
 צע~ ~~כ הוא

 ~מו יסמוך שלא נזהר שי~יה ובלבד מרובה
 תו סק"ו. ~~'ז הכיסוי. בשעת הב~מהעל

~ 
 ~ יו~ד או'

~~~
 לצור~. שלא ט~חא דהוי וכו' מרדעת ולהסיר ~~~

~~~
 וכו~ א~ורואוכף ~~~

 דאוכ~
 והוי כלל מו~יל אי~ו

 י"ב או~ ~ו'ש לצורך. ש~א טרחאנ~~י

~~יי~
~~~

 קצת לו ש~ש ~~'י וכו' בידו יטלנו לא ~' ~~~'
 מאליו ~מ מ עליו האוכף של המשוי~~חימום

 גופו לצורך ומ~מ סק~ז~ ט~ז בגמ' אמרינן כן כשינוח~יצטנן

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 . ב~ או' נ"ז כלל ח''א גוי. ע~י לעשותוטוב

~~~
 ב~~~. לשאר ו~ש וכו' לחמור תולין א~ן יו~. ~~~'

 בשבת לעשות אסור לבהמה דתענוגב~ח.
 בית בשו~ת עיין ומי~ו ~ י~ד. ~ו~ תו''ש לצורך. שלאט~חא משו~

 ג' סי'י~ודה
 מ~

 ליישב טעם שנתן
 מנ~~

 שנוהגין העולם
 ' יעו~ש ה~המות לכל טרסקללתלות

~ ~ ~

 עליהן תלוי היה אם אפי' ב'. יוצאין אין אבל ~~.
 ~ שם תו~ משוי. ד~וימבעו~י

~~~
 אלו בכל וכו' שועל בזנב הסוס יצא לא י~~ ~~~'

 שא~צ ל~יהטעם
 לה~

 ובסנדל משוי ~ו~וי כ~כ
 ~ לב"ש ט"ו. או' תו~ש לאתויי. ואתי ~נפיל דלמאהט~ם

~~~
 תולעת. שני פי' וכו'~ בז~ורית ולא ~~.

 ~ריש~
 י~ז או'

~~~
~~~ 

~~~~~~~~~ ~  ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~'ם ש~וא נראה ל~ג או' לעיל שכתבנו התו~ש ולט~ם ו'.~~'~

 כ"כ להםדא~צ
~ 

~~~
 וכו' בסנדלולא ~~.

 וא~~
 ב~לל

 ה~~ז~ ז~
 שקוב~ן

ב~גל~
 ~~~~~רין ש~~~~~ דכיון ~~למט~ הסו~

 שה''ל נפיל. דלמא חיישינן~~ ל~
~ 

~~~
 כש~ינו אבל וכו~ שבצוארה ~וג ופוקק ~~.

 פקו~
 אפי'

 לאבחצר
 ~צ~

 שבתוכו ש~ענבל מפני
 מ''א וע~' רש'י בשם ב~י ~ול.ומוליד מקשק~

 ס~"ה~

~~~
 אבל ~~.

 ל~
 דמיח~י משום וכו' לר''ה בו ~צא

 לו ו~ולין בשוק למכור ו~ר~'י גמ' לחינגא.דאזיל כמא~
 משוי משום אבל עכ'ל. ל~נאותוזוג

 ש~ט~ ליכ~
 א~ר אגב

 תו' באריג. מיירי דהכא למיחש~ ל~כא~ ~מי ~~~ל דלמאומשום
 ולפ'~

 וכלבים ד~תרנגוליםנ~א~
 וחתו~י~

 דמחזי טעמא ד~יכא ועופות
 ~~~~י ~שום ליכא ו~ם ~כך דרכן דאין לחינגאדאזיל

 ד~~א מ~ום ליכא וגם ~~צוארי~ן רצוע~גבי דבטי~
 ~~י~

 ד~רי~י
 מ~''ש פק~ן כי א~כביה

 מות~י~
 א~ל בהן. לצאת

 ס~י~
 כתב

~ע~
א~ו~ין ו~ופ~ וחתולי~ כלבים גם ולדי~יה משוי משום האיסור
 לצא~

 ויש ~הן.
 צ~

 ~~בירו. יו~ה אחד דכל לומר
פ' שה''~

 במ~
 ב~מ~.

 ונרא~
 ~שור כשאין ~~'ירי ד~~~'ג~ ~י"ל פירושו

~א~סר
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 ~~~~ ~~~~ ~~~ י~~ ~~~ ~~י~~~ ~~~י~
 י~ו

 ~~~ ~~~י ~~~~ ~~~
~~ו~~~

 ~י~ו
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~ י~~~~ ~~~~~י ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ י~י~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ו~~

~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ ~~ו~

~~~~ ~'~~ 

~ ~ ~ ~ ~~ ~~ 
 ~~י~

 י~~~ ~~~~
~~~~~~ 

~~~~ 
'~~~~ 

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

~~ו~
 סי' בשה~ת משמע ולע~ד~ התו' מודו ד~זה מ"א כמ~שבאפסר
 ב~נגולים דגם ובמרדכירל~ז

 שיי~
 י~ו~ש. לחינגא דאזיל טעם

 ט' א~~א~ ~מקום~ לפי הכלמיהו
~ 

~~~~ ~~~~~~~ 
 לר~ה בו לצאת דא~ורה ב~המה דאמר~ן הנך דכל
 בכרמלית דאפ~ ונראה ~רי בחצר מ~מ מש~דה~

שר~
 מ~א

 סק~
 בשם

 הת~
 כתב כ~ז א~ התו~ש אבל

 ~ו~ הר~ז וכ~כ יע~ש. אסור דבכרמל~ת בהדיא כתבדהסמ~ג
 אסור התו' לדעת אף בכסותה ארוג נו שא בדבר ומיהוכ~ב

 א~א וע~ן שם. מ~א לאת~י. ואתי נפיל דלמאדח~שינן
 א~

 ו'
 שהת~שכתב

 שיש כל וי~ל הכרע אין לרש"י אבל לשיטתם
 ברה.~ תורהא~~ור

 דעת אמנם יע~ש בחצר אף גזרו
 כמה דיש משום המ~א כדעת מעורבת שאינ~ בחצרלהתיר האחרו~~

 כדעת סובריםמהראשו~ם
 הת~

 שרי דבחצר
~ 

~~
 לח~גא דא~ל כמאן דמחזי דבדבר המ~אעו~ש ~~~~~~~~

 ומיהו~~~~א יעו~ש אסור המעורבת במב~אפ~
שם

 מפקפ~
 ~ יעו~ש בזה

~~~~

.~~~~~ 
 ב~

 ל~~~~~ ~ עושי בכסות~. הואאם
 מ~ילים

 ~ רש~י יטנפושלא
~~~

 יפסק ~מא ~רה וכו~ בחותם תצא לאי~. ~~~~~'
 ארוג הוא ואפי' בידו~ביאנו ויפ~

 בכ~~ת~~
 שלא

 ט"ו א~ ר.ז חכמים.חילקו
~ 

~
~~ 

 קשורה היאאפי י~. ~~~~~'
 וכ~

 דשמא
 נפ~

 לאתו~ ואתי
 מיהדק בש~הם כשקשורהאבל

 ש~י~
 נפל ולא

וכ~
 בש~יתה

 כ~~
 דכא.ב

 ל~
 מנתחא לא

 לב~ש רש~י~ ~ה~
~ 

~~~~
 על הג~~ים לכל שיש חלדרוב~א ובחוטרתו. ~~~~~.

 ב"י~ רש~~גביהם.
~~~~

 ~~קור לאי~. ~~~~~'
 וכ~

 ד אפשר
 ~עמ~

 משו
 ~ותר~~שוי דה~ ~

 נטירתא דהוי נ~א~
 אלא משוי ואי~

 החבל נפיל דלמא~טעם
 וא~

 לב~ש ל~ת~י.
~ 

~ו~
~~~~~~ 

שקוש~
ביחד י~י~ שתי קושר אם אבל וכו' אחת ידה
 כג~

 ב~ ~~ושרין בשדה ה~וו~~ם ~~~~ים
 דכל ~ותר לברוח תוכל שלא כדייחד יד~

 מ~
 הו"ל לשמי~ה שעו~ה

 ך' א~ נתנאל קרבן וכ.כ ח~ או~ נז כלל ח~א מלבוש.כמו
~ 

~~~
'~~~~~ 

~~~ 
 דמחזי משום ~~~ גמלים יקשור לא

 היו א~ ואפי' ג~~. לחינגא.דא~ל כמא~
 בשבת. נמשכיןא~ן ~מע"~ ק~ורי~

 הרמב~~
 פ~ך

 ד~
 ו~פ~ י~ב. או' א"ר ט'

 או' ר~ז מ~ורבת. ~יר היא ואפ~ שנים אלאאי~~
~ 

 אבל י. ח
בחצרו

 מות~
 א~ז. למושכם.

~~~~
 בזה גם שאוסר מיויש ~~~~~~

 ~כ~
 למיחש איכא ד~א

 כמא~ דמיח~ נמיבהא
 ~~י. לחינגא. ד~~ל

א~~ ועי~
 שכתב י~ג או'

 ד~
 נגד~כל היא יחידאה ~~ברה

הפ~  ~ יע~ש לה לחוש דאין דעתוונראה

~~~~
 ה~נו ו~. ~~ח ידו מתחת ~~~~ ~~~~~~'

צריך דלמ~ש~
 איסורא אבל טפח ~ו מתחת תצא ~~א~זהר
 הגמ בשם ב~י טפח~ם. שתצא עדליכא

 ~~~~~ן~
 בטפח ~יעשלא

 וכ~
 משום ה~נו

 כ~ד~ א~ תו~שבעלמא~ כמש~ דמיתח~

~~~
'~~~~~ 

 שאינ~י~
 כב~ מע~ש~ לו קשור~~

 נתב~ר
 ך~ או'לעיל הטע~

 כי~
 שיהא ~~א~~~ול ד~~תיה גלי ~לא

 יע~ש~ למלבושלה

~ן~
 ו~א ~~~~~.

 ג~ וכ~ ב~~
 זה
 לעיל הטעם נתבאר ~

 משוםל~ח א~
 דמיח~

 כמאן
 דא~~

 ~עו~ש לחינגא
~ 

 ~~~~~~ן~
ולא

 ב~ול~
ד~~הו וטעמא וכו' שב~ארו

 ~אי על~הודח~ס מ~ו~
 נפ~

 ~ לב~שרש"י~ לאת~י~ אתי

~ן~
 כשנבקעה ~~מ ב~. זו תכהשלא ~~~~.

 פרס~
 רגל של

הבהמה
 קושר~

 שתח~ם כדי בר~עה אותה

~~~~~~~ '~~ 
~~~.~~~~~י~~.'

~~~~
 ו~ו~

 ~ ~~ו~~י

.~~~
~ ~~ ~ ~~ 
 ~~~~~ ו~~~~.~ ו~~.~~ ~~~~~~~
~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~

י ~~~~~ ~~~
 ~~~~י ~~~~ ~~

~~~~
 ו~'

 י~ו~~

~~~~
~ ~~~~~~~~ .~~~~
 ~~ו~~~~~י ~~~~ ~~ ~

. 
~~~י~~. ~~ ~
~~~יי~~. ~~ ~~
 ~ו~ ~

 ~~~ ~~י~~~~י~
~~~~~~~~~~ 

.~ 

ו~~
 ~~~~.ו
~ ~~ 

~~חז~



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

'~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~ '~
 ~ו~~ ~~

.~~ 
 ~~~~' ~~ו ~י~~~

 ~~י~ו~י~~~~
~~~~י~

 ~י~~.

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

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 ו~~

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ו~
~~~~ 

~~~~ ~~~ 
~~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~י~ ו~~~~~~~~~
'~~~~ 

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

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ ~~ ~~ו~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~

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

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

 ~ו~~~'
~~~~~~ 

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

 ו~~
'~~~~~ 

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

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

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

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

~~ 
~~~ 

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

 ו~~~ ~~~
~~~~~ ~~~~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~י~
~~~~~~~~ ~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~ו

~~~~~~ 
 ~~~~~~ו~~

~~~~ 
~~~~~ 

~~~ 
 ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~~~~ ~~~ ~~

 ~ו~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~
 הגה ~~~~

 מומחה ב~מיע יוצאההבה~ה
 אב~ לבהמ~

 ירוחם ור' ~ב~י לאדם ממוחה שהיא אע"פ מומחה בשאינה לא
 ו~מב~םח~י

 ~~ ~ פ~ב~
 ~ו~~~~ ~~~~

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

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

ותחזו~
 שהיתה. כמות

 ~ ~י~~

~ן~
 אבל וכו' יש~~ו שלא כדי ~~~

~ 
 כדי ~ג~ה קוש~ין

 שלא~
 תוכ~

 ~ברוח
 דכ~ מות~

 מה
 סי~ ישראל נזר וכ~~כ ח' או' ~~ז כלל ח"א מלבוש~ כמוהו"ל ~שמיר~ שעו~~

 שו"ת בשם ח~ או~ ~ימ'א בליקוטי ח'איו~ד
 מאמ~~~

 י"ב~ סי'
 ~ מ~ו או' לעילועיין

 ~~~ן~
 י~א דין ך פ ה~מב~ם כ~ב וכו' יוצאות העזים ואין
 לה שחקקעז

 בקרני~
 יוצאה

 ה~י"ף על תמה ו~כנה~ג אסו~~ בזקנה תחבו ואםבשבת ~בחק~ הקשו~ באפס~
 יעו~ש. זה דין שהשמיטווה~א"ש

 ואפש~
 ה~שב~א ~ כמ"ש דס"ל

 ואתיא ~יא נטירותא ודאי באפסר דעז הראב~ד בשםבחי'
 כרב דק''ל לדידן וא~כ יעו~~שכשמואל

 אסו~
 ס"ל ה~מ~''ם אבל

 וכ~כ ג' או' ער~ה יעו"ש. דמנתח בעז מודו דכ"עכה~שב"א
 דה~א"ש דטעמא כ''ו או~התו~ש

 והטו~
 דהוי משום זה שהשמיטו

 יתי~תא דנטירותא כ~ב ק'ל ואנן יתירתאנטירותא
 יעו~ש~ אסו~

~~~
 או הפ~ה וכן וכו~ בעול העגל ולא ~~~

 חמו~
 סוס~ או

 ~מרדכי

~ן~
 י~~תא נטי~ותא ~וי וכו' לשימור היא אם בין ~~~

 ~ לב~ש שם. ~ו~ש משוי.והוי

~ן~
 היא אם מיהו משוי~ והוי שמירה. שא''צ לפי ~~~

 מות~מורדת
 לעיל וכמ"ש שבצוארה בחבל לצאת

 ~ יעו~~ש י~גאו'

~~
 סביב כ~וך החבל אפי' וכו' מותרים עגלים אבל ~~.

 וכמ~ש יברחו אם בהחבל לתפשם שיוכל כדיצוארן
לעיל

 ~ו~
 ~ א~ סעי'

~~~~~ 
 לאדם דמומחה לאדם. מומחה ש~א אעפ'י בהגה~
 ומסייע מזל אית דאדם לבהמה מומחה ~וילא

 ע~ב נ"ג שבתליה.
~ 

~~~

 והטעם וכו~ בהמה ע"ג רוכבין אין ~~. ~~~'
 בירוש' מיהו זמורה. יחתוך שמא גזירהבגמ~ כתו~

 מ~נ~קאמ~
 שהוא

 מצוו~
 אע~ג ב'י וכתב בהמתו שביתת על

 ב~כיבתו מצטע~ת שהבהמה כיון י~~ל טצמו את נושא דחי~~ל

ע~~
 ~ס~י' כמ~ש הכי ק"ל לא אבל י~ו~ש~ בהמ~ו שביתת על

 ~ האח~ונים וכ''ככ"ב.

~~~
 אחד בין חילוק ~ואין וכו' בהמה ע"ג ~וכבין אין ~~.

 ~תו~ש וכ"כ סק~ה. ע~~ה סי' לעיל המ~א כמ~שלשנים
 דס~ל דלמאן ~שכתב ~קכ~ד סי' בעו~ש ועיין ה~ או'שם

 ידיו בב' קיטע אפי' דאורייתאתחומין
 אסו~

 בהמה ע~ג ל~כוב
 זמו~ה יחתוך ש~א ~טעם הא משמעבשבת

 מ~ת~
 שידיו דכיון

 שהתו"ש אלא למידי למיחש ליכאקטועות
 בז~

 כ"ח או~ הסי'
 מוכ~ח דאינו על~ו~ב

 דאפש~
 ~ יעו"ש בזה חז'ל חיל~ו דלא

~~~
 היא ג~י~ה חדא דכולה וכו~ ~~יה נתלים ולא ~~.

 בב~ח להש~~שדאס~ו
 גזי~~

 זמו~ה. ~ יחתוך שמא

~~~
 בצדה אפי' ~~~

 בצד~ התינוק לשפשף כגון וכו~ אסו~
 בצדה. להסמך וכן לשעשעו כדיגבה

~"~ 
 שם
~ 

~ו~
 אבל דבר אותו בצדי פי' וכו~ בו משתמש והוא ~~.

 א~תוע''ג
 אסו~ דב~

 סק~ח מ"א בהגה. כמ~ש

~~~
 כן וכתב ה~מב''ם לשון זהו וכו' ירד במזיד אפי' ~~.

 ממ~~לאפוקי
 ברישא שם

 ~על~
 במזיד בשבת באילן

אסו~
 ב~ח. צער משום י~ד דבבהמה קמ"ל מו~ש עד לירד

 של~ו ~ס"י לקמן ועייןסק~י~ ט~
~ 

~~~
 מקצה הוא כשהמשוי אפי' ומיי~י וכו' ~אשו מכניס ~~~

 כמ~ש אסור טלטול דמקצת ואע"ג בב"יכמ~ש
 משום מ~מ ז' סעי~ שי"אסי'

 צע~
 לשיטת וזהו שרי~ ב~ח

 כתב ולכן בגופו לטלטול ביד טלטול בין חילוק דאיןדס"ל הר~~
 בסי~ אבל ב"ח צער משוםהטעם

 שי"~
 כתב ח' סעי~

 סעי~ ~ס~ו סי~ לעילועיין~ ס~~ט. מ'א יעו"ש. האסור דבר לצורך אפי' שרי בגופודטלטול~ בש'~
 ט~~

~~~
 מטעם להקל רצו לא ומ"מ וכו' ~אשו מכניס ~~.

צע~
 שלא לסלקו דאפשר כיון בידים ל~קו ב~ח

 אחרוניםבידים.
~ 

~~~~ 
 עליו ישב ואפי' וכו' קרון על לישב ואסור הגה.
 שהעכו''ם ואעפ~י ואסור בבהמה משתמש נקראמע~ש

 ה~המ~ שהרימנהיגו
 ~ לבוש העכ~~ם~ ולא הק~ון מושכת

~~~~~ 
 מנהיגו יש~ל שא~ וכו' מנהיגו ש~כו''ם בהגה.
 הבהמה ואם מ~~~ר~ משום תו~ה איסור ישבל~ה

 משום ג''כ עובר שלוהיא
 ש~ית~

 ואפי' הקרון. ע~י ב~~~תו
 כמ~ש לחומרא קניא ~שכירות דס"ל איכא לו שכורה רקהיא

בהגה ~ יעו''ש כ~ד או' ~מ~ו סי'לעיל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ~~ו~~ 

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

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

~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~י'

 ~~~י~ ~~~~י
~~~~~~~~ ~'~~~ ~~~~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~י
 ואסור הגה . ~~י~יו

 ~ יחתוך שלא גם בבהמה שמשתמש משום ~שבת מנהיגו יהודי שהאינו קרון עללישב
 ~מור~

 ר'~פ והרא~ש תו~'

 סמ''ג בשם וב'י עירובין ו~גהות דשבת פ~ק ומרדכי שהוציאוהומי
 ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~ו~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~י~~~ ~~~

 ביו~ט כמו בשבת בהמה קי~וד דין ~
פ~ב ~מרד~

 דביצה~
 תק"ג סי' ~וע"ל

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~ ס~ב~

~~~~~ 
 דהו~ל ואע~ג בבהמה. שמשתמש ~שום ~ ב~גה.
צידי

 צדדי~
 וא~כ ~בהמה בצדדי ~שורה העג~ה ~דהא

ה~
 צדדין. צידי עגלה

 לב~~ש~
 משתמש דאין ~תם ~אני

 משתמש ~כא אבלכלום בבהמ~
 ב~המ~

 ט'א ו~ס' מוליכתו. שהב~מה
 דא~~כ נהירא ולא צדדין~ צידי ~וי מה~גלה היוצא שהדףכתוב
 אלא ~דדין צידי ~וי ו~~גל~ צדדין הוי הא~וך העץ ג''כנימא
 ומיק~י הוא אחד כלי דהכל ~~ל וסמ"ג והרא~ש התו~ע"כ

 ל~א. או' ~ו~ש סק~י~ מ~~אצדדין.
~''~~ 

 כ"ג או'
~ 

~~~~~~~ 
 בתו' דמשמע המ"א עו~ש

 והרא~~
 איסור דאין~

 ע~יד לא דאי~ו לתחום חוץ מוליכו שהעכו''םבמה
 מהרי~ק וכ~כמידי.

 שור~
 כ~ח סי~ חביב ן' ר'ל אבל מ~ו.

 על לחלוק כן כתבשהרא~ש כת~
 א~ל התחום בתוך אף ה~שב~~

 ו~אייה תחומין משום ~ אסור לתחום חוץבאמת
 מספינ~

 דאסור

וכמ~~
 וכ~כ יעו~ש~ קדוש לאחד כ~~י תשו' ו~שם הנ~' רלנ''חתשו' בש~ בהגב"י הכנ~"ג וכ"כ ~כ''ל. ב' שעי~ רמ''ח סי~
 עוד שם מ'ש ב' סעי' על סי~~רס''ו לעיל ועיין שם.התו~ש

 משם קחנו~ העניניםבאלו
~ 

~~~~~~~~~ 
 בשבת למלך שמחה יום ואתרמי ~עצ~ מאנשי

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

~~~~~~~ 

~~~ ~~~~~~ 
 ~ם ח~ד דמלכי לאיבה למיחש וליכאבשבת

 ורוצי~
 אחד שכל

 כבוד ~שום מילי כמה ה~ירו דר~~ל והגם אבותיו תורתישמור

מלכו~
 תרי ביה אית ~קרון וי~יבת למלתא מלתא לדמות אין
 איסור ועוד ד~א אלא לו ואין ויצא י~כח שמא א'איסורי
 ~ר~א להתיר. לפרוץ אין ניח~ל וב~תרא פרוץ והדור~חומין

 ~' או' פתה~ד ג~ל. ס~ח~ג
~ 

~~~

 המים~ אם ~~. ~~~~~'
 שאם וכ~~ עמוקים המים

 והוא עמוקיםהמים א~
 ש~ לפ~נס~ יכ~

 מפרנסה
 ~ ב~שם.

~~~
 אבל עלתה עלתה ואם ~ו~ו~סתות כריםמביא ~~~~~.

אסור
 פכ~ה. ~וף הרמב"ם ב~ים~ להעלות~

 ט~~

~~~
 וכסות כרים מביא ~~~~~.

 וכ~
 כרים ע"י אפשר אי ואם

 אלא אינו ~ה שגם ב..דים להעלותה מותרוכ~~תות
איסור

 דרבנ~
 המ~א מ~הוח"י~ א~ א~~ ש"ח. ~ס~י בב"ח וכ"מ וריא~. שה~ג
 ס~~

 משמע הנ"ל הרמב~ם דמדברי כתב י~א
 התו~ש וכ~כ בידים. להעלותה א~ור ב"ח צ~ר דאיכא~אע"ג
הא~ר על והשיג ל"גא~

 שכת~
 דאם הרמב"ם לדברי דגם

א"א
 בכרי~

מותר וכסתות
 להעלות~

 ופשוט יע~~~ ~ידים
 דמות~

 לעכ~~~לומ~
 ונראה שם תו~ש שם. מ"א ך' סע~ כמ"ש להעלו~ה

 שם ~~ר כרים. מהנחת יותר מותר ל~~לותה לעכ~םד~מר
~ 

~~~
 משו~ ~~~

 ודחי דא~רייתא דה~א וכו' חיים בעלי צער
 ~ י'~א ~~ק ~~~א דרבנן. דהוא מ~יכנו כליביטול

~~~
 רשב~א. ת~ל~. לא דדילמא מהיכנו. כלי שמ~טל ~~.

 ל~שת~~ש ראוי~ם דאינן כיון דהכא ס"לוהרמב.ם
 לכשתע~ה אף מ~יכנו כלי ביטול מיקרי עליהם המים בעודבהן

ראויים מל~ו~ ב~די אבל וכסתות בכרים דוקא ונ~ל פכ"~. מ"מהב~מ~.
 להשתמ~

 ונראה שם. מ''א מ''ה. ~עי' ש''א סי' כ~~מ
 ~ולך ~מים כליו שנשרו דמי מ~ה סעי' ש~א ל~'דמדמה
בהן

 וכ~
 אחר לו כשאין דהתם דמי ולא

 ומשו~
 ה~ריו~. כבוד

 כוונה דמשימן הכאגם
 במי~

 או~ א~ר דגרע. ~פשר
 ~ י~~

~~~~ 
 הבהמה קירוד דין הגה~

 בשב~
 כ~'כ ביו~ט~ כמו

 דף ח~י ב' נתיב רי~~ו וכ~'כ רשב"א. בשםהמרדכי
 דלא תירוצא לחד כתבו נ.ג דף ~ש~ת ~תו' אבל יעו'~שפ~ג

 ~' או~ ער''ה יעו"ש. ~ור בשבת אבל ביו''ט ~לאשרי
~ 

~~~~ ~  
 קירוד דין בהג~~

 בהמ~
 ~ים ל~וך אסור וכו~

 גבה רוחץ שאינו אף בשבת ב~מה ע~'גקרים
 שו~~ ~תענוג~ אלאוכר~סה

 בית
 י~וד~

 ד~ או' ברכ''י ג' סי.
~ 

~~~
 לתוך החולב וכו' לחלוב לעכו~ם לומר מותר ך. ~~~'

 ה~נק אוהאוכל
 בפ~

 פטור
 ואי~

 עדשיח~וב ח~ב
לתוך

 ~כל~
 פ"ח הרמב~ם

 ד~
 חולב אפי' אסור ו~חלב יי~וד.

 דכ~ן אוכללתוך
 מ~א מ~צה~ ה~ לאכיל~ רא~ אינ~ ד~בהמ~

~~~
 ואע"ג וכו' לחלוב לעכו"ם לו~רמותר ~~~~~.

 האוכל לתוך חולבכשאינו ~פר~ ~~~
 ו~~

 בורר ~~שום בו יש
 פס~ת מ~רי דה~המה מפס~תא~ל

 כ~~
 שא~א

 משו~ שרי מ~מ לאכילה רא~הואינה בשב~ לש~ט~
 שם תו"ש ב~ח. צער

~ 

~~~
 לעכו~ם לומר דמותר ו~~ה ו~' לעכו~ם ~מר מותר ~~~~~.

 צער משום ב~ם א' פעם הא~~תלהמרות
 ב~~

דא~
 לאכ~. י~~~ן

 תש~
 דאי שם ומש~ע ע.ט. סי~ רמ.א

 לע~ות וטוב ~~ח צער משום ישראל ע~י שרי עכ~םליכא
ע~

 קט~
 ח~ם נתיב הרב מיהו י~ב. ס~ק מ~א

 כ~~
 דברי על

מ.א
 הנ~

 הרמ"א וגם מהרש"ל דב~י ראה שלא
 בתש~

 ח~ר
 לקמ. וע~. יעו~ש. ישראל ע~י ל~תירבו

 סעי' ש~~ד ס~
בהגה ~~

 ובדברי~
 ~ בס"ד לשם

~~~
 ~~שום ~~~~~.

 צע~
 ב~ח

 וכ~
 ע~ל לה יש אם א~ל

 ב~ח צער משום יכא דחלבה שינ~
 ש~חל~

 ~~צע~ה
~מר א~ו~

~~ 
 ח~ או' חס~ל בשבת. בהמתו לח~ב

~ 

~~~
 ול~ו~ש ש~בו משקין משום ~ם. ב בו א~ור והחלב ~~~~~~.

 וא"צ טור~מותר.
 להמת~

 וב~~ר הואיל שו~~ו בכדי
נחלב

~~~.~~~ ~~~~~~ 
~.~~~ ~.~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~.~ 
 ~~.~ ~~~~~~~~י ~ ~~ ~~~~~~~~



 ו~~~ו~
 ~ו

~~~ 
 ~~~~~~~ו~

. 

 יו~~ ~י ~~~ ~~~
 ~~ו~~~ו~~~~'~

 ~~~~יו~~הו~

~~~ו~'~
~~~ 

 ~~י'
~~~~~'~~ ~~~~ 

ו~~~~י ~ו~ י ~~~~ו~~~
~~~ ~~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~י~
~

 ~~י ~~י~~ ~ו~
 ~ו~~~~~

~~~ו~ ~~~
 ~~'ו ~~~~

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

'~~ 
~~ 

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

~~~~~ 
 י~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~ו~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~

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

~~~~ 
 ~~~~~~ ~''~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ו~י ~י~~ ~~~ ~~ ~י~ ו~~ ~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~י
 ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~~~~
 ~~~~ ~י~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ י~~~י ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~

~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~

~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ג~ ~~~~~

 לחוש ~א~ן נ~ל
 שהרוע~

 דרבנן תחומין ד~א לתח~ם חוץ אותה יוציא
~~גמ~ר

 ~~~~ו~ דק~ושין~
'~ 

~~~~~ 
~~~~ 

~'~~ 
'~~~ 

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

~~י~~ ~~~~~~~~
 ~ ב''י בהג~ת מ~רל~ח בש~ת.נחלב

~~~

 שאומר ~ר~ל וכו' ל~נותו שצריך וי~א ~~.
 תחל~

 ~יחלוב

~ב~~
 ואחר גוי של י~י~ והחלב

 מחה'ש ~חלב. ממנוישראל קונ~ החליב~
~~~~ 

 שאחר והיינו ~~~.
 אותו שא~ח שא~שר ~צלי ~חלב תניח לעכו~ם ~ישראליא~ר החליב~

 ולמו~שממך
 יקנ~

 לחלוב תבא למחר מע~שלו שיאמ~ טוב ויותר מו~ט. בדבר ממנו או~ו
 הב~מ~

 ~~מך או~ו אקנה ולמו~ש

באיז~
 דבר
~ 

~~~
 וכו~ לקנותו שצריך וי~~א ~~~

 נר~~
 בעכו~ם ~וקא

 א~צ ~שנה לכל שנשכ~ות בשפחות אבלהשוק ~~~
 דכל ממנו ל~נותו או לעצמך החלב טול לולו~ר

 מ~
 ~עו~ה

~כו~~
 דנפשיה א~עתא ישראל ב~ית

 ~עבי~
 שכרו לק~ל

 ~אדרבא וצ~ע ש~~ך. ~י' ב'ח בתחלה. נשכר דהכי~אדעתא
כששכ~ו

 לשנ~
 ועוד ~~ ~י' ~מ~~ד סי' כמ~~ש ט~י ג~ע

 ב' שעי' רנ~ב סי' כמ~~ש אםור קצץ אפי' י~ראל של~בביתו ~ש~
 הנז' לקושיות תירץ ל'ה ~ו' ~תו~~ש מי~ו י~ג. ס~קמ~א
 ה~ם~שאני

 עצמ~ ~ה~~ל~כ~
 איסור מ~כת ~יא

 ~~שא~~
 ~כא

 דכשאומ~ אך ב~ח '~צער ~~שום שרידהח~י~~
 לעכו~ם

 אבל ישראל לצו~ךכעושה נרא~
 שפח~

 הנשכרת
 ב~ אין מעצמ~ ש~וש~

מיחו~
 יעו~ש.

 ו~~~~~
 העולם

 נו~גי~
 כס~

 רא~ונ~
 צער דמשום

 לע~ו~~. אמיר~ שר~ב~ח
 ומ~~~

 טוב
 לח~ו~

 ~~~~~ם ~או~ל ~וך
 ~וי לע~ו~ם ו~שאומר פ~ב או~ לעיל כמ~~ש מ~רבנן~אי~ורו
שבות

 ~שבות~
 שם תו~ש שם. ~~~~א ~שבות. שבות שי~י~ כדי

~ 
~~~

 ב~בת לו כ~~ו~ר ו~וקא ו~ו' לקנותו שצריך וי'א ~~.
 לבוש. צריך. אינו מעצמו עו~ה אם אבללחלוב

~~
 צ~א סי~ וה~וקח וכו' ~ועט ב~~ר ~~.

 כת~
 י~~כור ~~א

 ~י~רא~~~וי
 הערמ~ ~~וי ~~ועט ב~בר

 י~ו~'ש.
ו~ב~או

 הער~~~
 ~~ח ~' לעיל ~תבנו כבר אמנם ח' או'

ד~עולם
 נוהגי~

 ~~~ ל~קל
 רא~ונ~

 י~א ~~ו~~רת ד~ ו~~~כ
ב~''ע ~כ~~

 ור~
 ת~~'ב ~~ח~יר

~ 
~~~~

 או בת~וח וא~'' וכו' ~~ועט בדבר ~~.
 ~ב~ באיז~

~'רצ~
 פרו~~. שוה אי~ו א~י~

 תש~~~
 מ~א. ס''

 ~ כ~א או'א~ר
~~~

 רמ~'ו סי' ל~יל ~~בנ~ כ~ר ל~כו"ם וחציל~ר~ל ~לב~ ש~צי ב~מה ובענין ישר~ל. לצורך כחולב ~~.
 בתשו' וע'ין משם. קחנו ס''א ואו' ם~או'

 ז~
 ~~ה סי' א

 בשבת עז ~~ו~'ם ע'י ל~לובשמתיר
 שצוו ~אזמ~א חולי לחול~

~רו~א~~
 ל~~ו~ו

~~'~ 

 ה~ז מן ~ח~י~תו וס~וך
 ~ י~י~~

~~~
 ~ב~גמ"י ~צ''ע ו~' ~שפחות שעושות גבינות ~~. ~~'

 אם ~א~~רינן ~ני ~ל וז"ל כתב~'~ו
 בשבי~

 עכו''ם
 כש~עכו~~ם ~יינומותר

 עוש~
 ~בל ב~לו ~~לאכם

 בש~
 ישראל

 בשביל ~כל וא~~' ישראל בבית כ'~ש אסור ע~ו~'ם בביתא~י~
 וצ"ע. א~ סעי' רע~ו סי' ועיין עכ''ל מביתו לגרשו וחייב~כו''ם
ואם

 עו~~
 בחנם

 ל~~חו~ ~צריך ~שיט~
 םעי' רנ~ב שי' כמ"ש

 מ'אב'.
 ס~~~

 והביאו שלפע~~ים ~יבת הוסיף בלבוש ~~יהו י~ד.
 כ~ב או'א~~ר

 וכת~
 למחות צ~יך לעשות רגיל ~א~ ל~ורות

מיושב ובז~
 ש~ני~ ~~

 בצ~'ע מ''א
 ועו~

 גבינות ש~ית~ אמר~נן דה~א
 י~ד או~ א''א ו~ביאו עכ~ד. ~שבתאחר

~ 
 מות~ ~~~~~~

 ~אחר דוקא והיינו ו~~ או~ר שאינו כיון
 הוא ~~~גבן שהרי אסור עצמו בשבת אבלהשבת

ממלאכו~
 ~ ~~י א~' עו'ש מדאור~~תא. ~אסורות

~~~
 עצמו הי~ראל א~י' דהא וכו' ל~~נעו א~~צ ~~. ~~~'

 לרכוב אסוראינו
 על~~

 א~א
 מדר~~~

 ו~עכו~ם
 ~ ל~וש ~זרו.לא

~~~
 ~לי~נותן א~ קפידא~ ליכא באוכף אבל וכו' עליה יתן ש~א ~~.

 לישראל. ~או~ר לסמ~ג א~י~ ~ע~ו~ס
 ג. כ או~ א~'ר עט~~ז.רש~~.

 ו~~'~
 בג~יו ו~~ניח או~ף לו ~שאין

 או~ף ~מורתתחתיו
 כ~ר~

 ד~~צ אפשר ג''כ ~~~רים
 ~רוכ~ לגבי ב~לים~~בג~ים למחו~

 משמשים ~בג~ים דהא אוכף כ~~ו
 אוכף.~עשה

 מח~''~
 ט~~ו ס~~ק

~ 
~~~

 עלי~ ~תן ~לא ~~.
 וכו'

 ~וקא ~יינו ~א~ם עלחל בהמ~ ~~'ת~ ~אי~~~ ו~~
 ל~ ש~ו~

 א~ל ~~~י~נה
 הרלנ~ח לנו. אין כלל ~י~ר~ל ס'וע בלתי בעצמ~ ת~ך ~יאאם
 כנ~~~ כ~ח~סי'

 ומ~~א בהגב~י.
 העתי~

 יצאה ש~ם ~~ז' בשם
 ומשאה ~חוץמעצמ~

 עלי~
 אין

 הבע~
 ל~נע~ צריך

 ו~וא
 ב~מ~ במ~ פ' דבשלהי לו ~יק~ה ולכן ך'או' מהעו~~

 מש~ע יוצאא~~
 מעצמ~ יצא~ אם~גם

 כתב כ~ג או~ ~א~ר ~~ל יעו~ש א~ור

ד~יי~
 ולא גו~'ה ברלנ''ח

 ש~ כ~~
 מיי~י אלא עליה ~ ~~~~א

ביוצא~
 ~יא

 גופ~
 משא בלא

 א אדרב למנ~ה א~~צ ו~אי ובז~
 מז~ג~ול~

 ו~יא לה קורא נ~ג דף בג~' קאמר
 ופרש~י ב~~

 על ~וא ~וז~ר~לא
 תחו~

 שלא ובלבד ב~מתו
 כ~מ~א אבל ע~~~לביד~ו ממ~ יבי~נ~

 למנע~ צר~ך ו~א~ על~~
 כשיוצ~ת

 ~ ט~ז או' א~א ו~ביאו~עו''ש. לר~~

~~~

 שלא ~~.
 עלי~ ~~

 ב~~יו

 וכו~

 ~~~י~ ~יי~ו
 מ~ו~לים

 ל~ו~שאי~
 ~ם א~ח ~ה~.

~ 

~~~
 למס~ר מ~תר ~~. ~~~'

 ס~~
 א~י' משמע ו~ו'

 בשב~

וא~~
 ~~כו~~ א~ לח~ש

 ~וציאה
 חי~

 לת~ום.
 וכ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~ו
~~~~~~~

 ~ו~~ ~~~

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ו~~

~~~~ 
 ~~~~~ י"~ ו~ו ~~~~.

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~' ~~~~י~

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

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

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~ ~~~~
 ~~~~ו~~

 ו~~~ ~ג~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~י~י~
 לטייל ~א~ור

 ~~י ס~~ ~מר~כי בו ~צאתקרון
 ~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~ ש~חשיך~

 ~~~י ~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~י~

 ~~ור~~~מ~~רי
 ז~ל

 ב~ג~
 ~גמ~~ ~ברי ש~ב'א

 ~ש~ע ~ברי על
 בשבת אפי' בה~יא כתובוב~גמ~ר

 ~' או' וב~~~~~ בב~י כמ~~
 מ''א סי' אלשקא~ הר''ם אמנם ~~א. א~' ~עו''ש וכ~כיעו'~.
 ~רי ששי ביום אפי~ לכן קו~ם אבל ב~בת למסור ~אסורכתב
 בשבת א~י' ש~~יר דק~ושין ~ג~~~ר רא~ות ~~ה ~~~בוב~י'
 וגםיעו''ש~

 ~רלנ''~
 שרצ~ ~~י ~עת ~ביא כ~ח ב~''

 ל~~יר
 על ~כו אחר ורב ו~וא עצ~~ו בשבתא~י~

 ק~ק~
 וגם ~בר~ו

~~~
 יעו~~~. ~קי~ושין ~ג~~~ר ראיות

 כ~~ ו~ב~~~
 ב~~ב~י. ג

 כ'א. או'עו''ש
 למסור ~לא ל~ח~יר וכ~נ ~עו'~ש ש~ וכת~

 ב~~~ לרוע~ב~~~~
 נכנס שלא ~נר~ה ~צ~~ו.

 ~~~ בז~
 שנותנין

שכר
 לרוע~

 חו~ש
 בחו~~

 יבא ו~וא
 ליק~

 ש~ת ביום ~ב~~~ות
 ~~אליו בא ~~וא כ~ון~~אליו

 ל~נא~ לקח~
 עצ~~ו

 עשו כי ו~~

~שכירו~
 ו~וי ~~ת קו~ם

 כ~~~
 ב~~~תו ~~~~ר

 לרוע~
 ~בת קו~ם

 רועי אלו מסת~~א כיו~ו~
 מת~

 ולצאת ~~ר~וק לד~ך ~ולכין אין
 ~תחוםחוץ

~ 

 ~~~~~ק~
 שנ~גו

איסו~
 חיותא למי~~סר

 ל~וע~
 נכרי

 ו~רישות ~~ומרא צ~ על ~ן נהגו אם ו'ביום
 חושבין ו~יו ב~ין טועים ~יו אם אבל ל~ם להתיראסור
 ב~~ר. טו~~ם ש~יו ו~~ו~יעין ל~ם מתירין אסור ~מותרש~~בר

~ר~~
 עו~ש שם. כנ~~ג ~~'ב~ ~י' ~לשקאר

 שם~
~~~~~~~~ 

 כ~ח ~~י~ ז''לו~רלנ~ח אות~ ש~תי~ ~~י יש בשבת נכרי ע~י כל~ם
 נרא~

 מ~ק~ק ש~וא
 ועיין שם~ כנה~ג אסור. לכ~ע ישראל ~ב~~א~~ר ו~תבב~בר

 לשם וב~ברינו כ' ס~י~ ר~~~ו ~י'לעיל
 ~ בס~~

ק~~
. ~ ~  ~~~~תין ~י~ו 

 שכירו~
 לו ל~~סור מותר ולכך ו~ו'

 ~הרוע~לכת~ל~
 ל~שת~~ש ~~רתת

 ב~
 יענש שלא

 שלא כיון ~~יני~םע~ז
 מסר~

 לעכו''ם ל~שכיר אבל ל~~לאכה לו
 א~י~אסור

 ~~תנ~ א~
 אין כי ב~בת שתנוח עמו

 ~עכו~~
 נא~~ן

 כךעל
 כ~~~~

 שהש~~ר ~כ~ון והטעם י~ו~~ש. ג' ~~י' ר~~''ו סי~

 ~~תנה אם אף אז ל~~לאכ~ ב~מתוא~
 שתנו~

 בשבת
 בלבו ~א~~ר כי כ~כ ~~רתת~עכו~ם א~~ ~~~~~

 בע~
 ~מגיע ע~ך לפי לול~ו~יף ארא~ ~ש~ת יום

 ל'ו~
 כשאין ~~~א~כ

 לרעות א~אכלל ל~~לאכ~ ~~וס~~
 אות~

 לעשות מרתת ~עכו~ם אז
 שרוצ~ אףכלל ~~לאכ~ ב~

 כ~כ לכך. עומ~ת שאינ~ כיון לו לשלם
 ~א~רונ~~

 כוונ~וכ'~
 ל~שאיל וא~י~ ל~~~. או' תו~ש כ~א~ר. ו~לא ~~~א

 אסורלו
 ~~ע~~

 לו
 ~וב~

 ~א~י~ ור~~ל י''ז. ס~ק ~~~~א כנג~ו.
 ישאילאם

 ו'~נ~ ל~כו~~
 שלא עמו

 מלאכ~ ~~ יעש~
 ב~בת

 ש~יא כיון ~~רתת א~נו ~~ע~ו''ם משוםאסור
 שאול~

 לו
 לו משלם אני בלבושיאמר למלא~~

 ~וב~
 עבור

 בה שעשיתי ~~~
 ~~וס~~ כשאין ~~שא~כבש~ת מלאכ~

 לו
 למל~כ~

 לרעות אלא כלל

~מרת~
 כנז'
~ 

~~~~ ~  

 מ"מבי~ו ל~ביא~ שאסור ואע'ג ~רבנן~ תחו~ין ~הא ב~ג~.
 מ~

 ש~עכו~ם
 מוליכ~

 ישראל ~כאלו ~ו''ל

קורא
 ומ"מ ח~י. ~~ק מ~א ב~. ם~י' ש~ו ~י' כמ"ש ~שרי ל~

 שהוא כל שבות ~~וי צ"ע לעכו~ם בפי' אומראם
 מעצמו שעכו~ם ~~~ותר ו~אלעשות א~ו~

 מוליכ~
 או למכור ראוי וא''כ

 ~ ח~י או' א~אל~פקיר.
~~~~~ 

 ב~ג~.
~~~ 

 כיון בי~ו ל~~חות וא'צ ~ר~נן. ת~ומין
 ~רבנן ~וא בא~ם אפי' אמ~ ~א~פים~ת~ו~~ין

 ש~עכו'ם כשיו~עאבל
 ~חום ש~וא פרסאות לג' חוץ יוליכ~

 ~ר~ע אליבא~אורייתא
 עט~ז לבוש. בי~ו. ל~~~ות שצריך נרא~

~~~~~~~ 
 ~צ~ע ~ל~וש שם

 שנו~גי~ ב~~~
 מו~רי עכשיו

 ~עכו'ם ~שוורים למסור~שוורים
למכור ~~ר~ ~~ו~יכ~

 או~~
 על פר~אות ~ג' יותר או~ם מוליכין ול~עמים

~~~
 כרש~י ~ס''ל וא~~ר יס~~וכו

 ורמב~'~
 ~ט~ס

 ~~ר~~ב~~
 ~~ל

 ~אורייתא. מילי~ב
 תו~~~

 מיל י~ב א~י~ ~~~ל ורשב''א
 ת~ומין ל~~~~ ~א~י' ~גמ~'ר בשם כתוב ~~ או' וב~~מעכ~ל. ~רבנ~

 ~ליכא ~כיון ~רידאורייתא
 בי~

 וסקיל~ כרת
 לא

 עב~
 על

 יעו~ש. ~~מתושביתת
 ו~ב~~

 ט~ל~ או' ו~תו~ש ~''י ס~ק מ~א
ומי~ו

 כב~
 ~ליגי ו~רלנ~ח אלשקאר ~~ר~ם צ~ט או' לע~ל כתבנו

 ל~~סור ומצריכין ~גמ~ר~ל
 לרוע~

 בשבת אבל שבת קו~ם ~וקא
 אסורעצמו

 ~ יעו'~

~~

 שאי~ו ב~בר א~י' ~. ~~~'
 עוש~

 ונכ~י מ~אכ~. ש~ם

~מרא~
 אם לו ~יו~יע א~~ ז~ב לישראל בשבת

 עובר~ שויו וכ~~ה שלם או ~סר אם או רע או טוב~וא
 בשבת לו ל~ו~יעאסור לסו~~

 ~ז~
 בשבת. ונאסר מו~מ ~רך נ~רא

 א~~ יעו~ש. ע' סי ח~ג ~~םלב
 א~ או~

~ 
~~

.~~~~~ 
כג~

 ~כ~ נכס~ שמ~~ן
 מלתא ~מנ~רא ~יכא ו~קא

 סק~א. מ~א יעו~ש. ~' סע~ ש~ ס~כמ~ש
 ~עש~ת כתב ~~' כלל בנ"א מי~ו א'.או~ תו"~

 ממש ח~צ~
 כג~

לע~~
 א~~ נכ~יו

 בתו~
 וכ~ב ~~ור מנכר ו~א ~תחום

~עת שכ.~
 ו~רמב.~ ~ת~

 רק בשבת ח~~ו משלים אינו וגם כללניכר אי~ אם אבל י~ו~ש~ וש~ע וטור ו~~"ג
 ש~זמ~

 שי~י~ עצמ~
מוכ~

 ~ א' או~ ~ם ~~א מותר. ל~ו~ש

~~
 ב~וך ל~לוך לא~ם אסור ~~~~~~~~~

 ש~ות~
 לראות וג~תיו

 ~ן ~איך צריכין ~ן~~~
 ~ירותי~~

 ~~~~ וכן
 עוס~ ז~ שהרינכסיו

 כלל ניכר שאינו ואע~"י בשבת בח~~ו
 ב' או' שם ח~אאסור~

~ 

~~
 ל~תח לילךאו ~~~~~~

 וכ~ ~~~ינ~
 ~ם ש~מרחצאות ל~.

~ו~
 לחומ~

 פ.ק כ~איתא
 יעו~ש. ע~ב ו' ~ף ~מג~~

ב~~.
 ~ א~ א~ פריש~

~~
 וכ~ המ~נ~ ל~ת~ ~לךאו ~~~~~.

 בתוך א~י'
 כתבווהטעם ~~~ו~

 ~ת~
 מי~תח ~מנכר משום שם

 ליכנ~ כ~י אלא~ט~ל ~אי~
 פתח שעל ~שבת א~ר למר~ץ

 ~מ~~~

רגיל~
 ~ינך אבל מר~צאות ל~~ת

 כג~
 לשכור

 ~ועל~
 ול~ביא

 ~~ל ~וקא~ירות
 ~ת~ו~

 עו~ש מות~. ~תחום בתוך אבל א~ור

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

למצוא ~~~~~ ~~י~~~~~~~
 ~ו~

 או
 ספינ~

 או

 ~~~ ~~~ ~י~~~~
~~~~ ~~ 

 ~~~ה

~~~~ ~~ 
~~~~ 

 ~~~~~~~~~ו ~~~~י~~~~~~

או~



.~~
~ ~~ 

'~~~~~~ 

~~~~~
 ~~ו~~~~ ~י'

~~~~
.~~~~~~~ 

~~~.'~~~~ 
~~~ .~~~~~~~
 ו~~~ ~ו~~ו~~' ~~ ~

יהו~ה
~~ 

'~~~~ 

 ~~~~י
~~~"~~~~' ~~~~~ ה'~

~~~~ 

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

 ~~ו ~~'
~~~~

 ~~~~~ ~~~~~ ו~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~"~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~ 

~~~~~~~~~ ~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~י ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~י~ ~ ~ ~~~~ ~~~

 ~י~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~י~
 ~~ ~~~~ ~י~~~ ~~ ~~~י~ ~~~

 ~~~ו~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~י ~~~~~~~
 ~~~~י

 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י ~~~~~ ~~
 ~~~ י~ו~ ~~ ~~ ~~~~ י~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ י~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~י~~~

~~~~~~
 ~~ ~~ י~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~

 ~יי~ ~~~י~ ~~י~ ~~~ ~~
~~

 ~ה~מ''ר הוא מצוה צרכי דהא ענין בכל מותר מקח סכום לו י~כור אא~כ לו א~א ואם הגה ~~~~.

 ב' או~ א~ר א'או~
~ 

~~
 אין וכן ~~.

 מחשיכ~

 כלומר וכו'
 ל~~~

 עד בשבת עצמו
 מותר בהמתו להביא כגון בשבת המותר דבר על אבלהפועלים למקו~ קרוב ~ שי~~ שם ולהחשיך התחוםסוף

 היא דהבהמה אע'~גלהחשיך
 חו~

 ואסור לתחום
 ל~ביא~

 בשבת
 לקרות היתר יש האמ~מ

 ל~
 הבהמה אם וא~'' ב~ כסעי~

 היתר צד שיש כיון ~~''מ ~ולו שומעת שאינה מ~תחוםרחו~ה

בעו~
 ודין בורגנין דליכא א~~~~ ל~~~יך שרי בורגנין היה אם

 ר~''~ בסס''י באורך~ נתבארזה
 יש ואם לב"ש. יעו~'ש. ~ט''ז

 סי' ועיין א~ או' ~~~~~ז גשר. שם היה אלו י''ל ~~~סיקנהר
 ז' סעי'של~ט

~ 

~~~~~ 
 בל~~ ~י~ ל~י בהמתו. ל~ביא

 שם יש ~א~ היתר
 סק'ב. מ~א סק~א. ט'~ז ומביאה. הולךבורגנין

 בלא אף להחשיך שרי לכך בורגנין ע''י תקנתא לה שישוכיון
 אם א~י' להביא יכול דא'נו טלה אבל ג'. או~ תו'שבורגנין.
 אסור ל~יכך בטלטול אסור בה~~ה שהרי ממש מחיצותהיו

 ~עי' שצ~ח סי~ לקמן עיין בורגנין ודין ג' או' עו"ש עליו.להח~יך
 ו~

~~
 זה כתב לא הלבוש וכו~ הבהמה אין שאם וי~א ~~~

 כ~א י"אבשם
 בסת~

 ד' או' הא~ר עליו וכתב
 ד' או' ~תו~~ש וכ''כ יעו~~ש. הכי ס~ל דכ''ע דנראה כיוןדי~ה
 שלא דין לכתוב הש''ע דרך כן מ''מ עז חולק נמצא שלאואף
 בשם ~ו' בשארנמצא

 י~
 ט~ז סי~ בח~מ הס~~~ע כמ''ש או~~רים

 מאמ'~ר א' או~ מש''ז ~יעו~ש. ד' או' ~מחב~'ר וכ~כיעו~ש~
~ 

~~
 בתוך דא~י~ משמע וכו~ לטייל דאסור וה~ה הגה. ~~.

 ~לעיל בסמוך שכתבתי התו~ מדברי אבל א~ורהתחום
או'

~~~ 
 א~שר התחום בתוך מותר מילתא מנכרא דלא דבמ~ום

 סק~ג המ~א וכ"כ ב' או~ עו~ש וכו~. סוס לצורך לטייללהתיר
 ג' אי' א''ר וכ~'כ מל~א. ד~נכרא ~יכא דוקא אלא אסורדאינו
 או' ~תו~ש וכ~כ מלתא. דמנכרא הי~א או התחום סוףדוקא
 בח~ציו עוסק נקרא דזה כתב ב~ או' ס' כלל ח~א הרב מיהוב'.

 שם בנ~א וכ~~כ אסור. כלל ניכר שאינו ואע~~יבשבת
 יעו~~
~ 

~~~~ 
 וה~~ בהגה~

 וכו~ לטייל דאסור
 הנוהגי~

 לטי~ל שלא
 הסוחרים קבוץבמקום

 בכ~
 סמך ויש עבדי ש~יר יום

 שו~~~ת בעכו. עכו"ם ס~סלי ~ל יושבין אין נ~א דףבפסחים
 א' או' ברכ~'י ~~~ז. ~י' יעבץשאלת

~ 
~~~

 ע~ב להעמיד ולחצו עכו~ם ב~ח לבקש לשם ש~לך ~~~
 או~ ברכ~י הנז' ה~ב זכות. עליו ללמד יש בטחוןאו

 ב~~

~~~~~ 
 דלא אף ה' חילול וקצת תקלה יצא ~~ז' מעשה מחמת
 ג' או' ברכ~'י הנז' הרב ל~~סו~ רשאין איסוראעביד

~ 

~~~~~~~~ 

 ע"י אף עתק הון בה לו ש'ש ס~ינה על
 או~ ברכ'י שם. הנז~ הרב אסור~עכו~ם

 ד'~

 ~~~~~~~ד~

 עקיבא ר'
 איג~

 ב~ושה נסת~ק קנ''ט סי'

 דהוי~ בשבת התנאי ל~יים מותר אי תנא~ ~ל בע'שקנין
 כתב בתשו' נכדו ו~ביאו בשבת הקנין מעשהכעושה

סו~~
 שיחול בע'ש הקנין לעשות דא~י' בעצמו ומסיק מ~ו סי'
 שאסור התנאי שי~יים ע'~מ קנין לעשות וכ~ש אסור בשבתמאליו
 כ''ו סי'~ שמואל שאילת ובתשו' יעוש"ב. בשבת התנאילקיים
 התנאי לקיים מותר מעכשיו בתנאי בע~ש אמר ~םמחלק
בשבת

 דח~
 בסתם באם אמר אם אבל מע"ש למ~רע המכר

 בשבת התנאי לקיים א~ור ~תנאי קיום בשעת הקניןדנגמר
 יעו~ש. ח~ציך ממצוא כענין דהוי ~שיטא ~גם המכירהל~יים
ול~~~

 מלתא מנכרא בדלא דוקא הוא מותר דבמעכשיו הא נראה
דבלא

 ז~
 ~''ת ח~צך. ממצוא משום אסור

~ 

~~~
 א~י' וכו' לתחום חוץ ~ומדת בהמתו היתה ~~ ~~~'

 תחום על מוזהר אדם דאין ושלה שלו לתחוםחוץ
 אם בידו להביאה אסור אבל ש"ה סס''י וכמ~שבהמתו

 לתחוםחוץ הי~
 ס~~ד. מ~א ד~א. א~א לה דאין של~

 תו"~
 ה' או'

הבה~~
 הא להוליכן אחר לישראל ואסור הבעלים כ~גלי והכלים

 ועיין ד' או' א''א עליהי מוז~ר אין ~ו~ם ע'י ואףממילא
 סי'לעיל

 ש~'~
 ~~~ג או~

~ 

~ז~
 מעבר לי~ך אבל קריאה דרך ודוקא וכו~ לה לקרות יכול ~~.

 כיון שלו תחום תוך א~י~ לא לעיר ולרוד~הלב~מה
 ~~ ה' או' א'~ר בידו. להביאה דא~ור וכ~ש שלה לתחום חוץשהיא

~~~~
 שום טעונה כשאינה ומיירי וכו~ ~ה לקרות יכול ~~.

 א"א ו' או' א~ר מי~~ט. מחמר. הוי דלאדבר
 א'או'

 ועיי~
 ב' סעי' רס~ו סי'

~ 

~י~
'~~~ .~ 

 מחשיכי~
 אע~~ ל ר' וכו' התחום על

 דליכא
 בתכריכין מיירי דהא ובמחיצות בבורגניןתקנתא

 למיגז כלה גבי וכן קנ~א דף ב~מ' כדאיתא גלימא ליהלמיגר
 אסאלה

 כדאית~
 בש~ת תקנה לו שאין וכל ע~ב. ~''ן דף התם

 באמירתו רשאי שאינו וכל ~מחר לו שיביא לחבירו לומראסור
 הכא מ~מ יעו~ש ח' סעי~ ש~ז סי' כדלקמן עליו להחשיך רשאיאינו
 לחבירו לומר בין להביא כדי להחשיך בין התירו מצוהלצורך
 ותכריכין. ארון ל~ביא כדי למחר פלוני למ~ס שילךבשבת

 א' או'מט~י
~ 

~~~
. ~ ~  הם ח~ציך בכלל לאו דאלו וכו' כלה צרכי לעשות 

 הם. מצוה חפציאלא
 ~ לבו~

~~

 וכו' למחר ~לוני למקום לך לומר ויכול ~~.
 בעו~~~

 או~
 א~י מצוה לצורך אריא מאי הש~ע על תמהד'

 ~' ~עי~ ~~~ז בסי' כמ'~ש מותר הרשותלדבר
 דמות~

 ~לומר

לכר~
 שיביא לו שאומר מיירי דהכא מידי קשה ולא וכו' פלוני

לו
 איז~

 או~ מט''י ז~ או' א~ר גרידא. בהליכה מיירי ולקמן דבר
 ~ הלב~ש כמ"ם סק~ה המ"א דברי הם וכךא'

~~~
 עצמו בש~ת א~ל וכו' למחר פלוני למקום לך ~~.

 ~אפי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  ~~ו~~ 

~~'~
 ~' ו~רדכי ~~~ן בשם ~ב"י ~ ~יק~ וכן ענין בכל אוסרים ויש

 כי~~
 ~~א והג''מ

 ~~~~~~ ~ ~ ופכ~ו~
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

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

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

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~~~~
 ~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~ ~~

~~ 
~~ 

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

 שכיר מ~רי וכך כך יום כל לו ל~לם ו~תנה לחודש שכרו~ואם ~~~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~ ~~
 יום~

 ס~פ ~ר~ן
 ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ אע~פ~

ה~~
 שרי לכ~ע ל~דש או ל~נה שכ~ו ואם

 ~ד~ע~
~ ~~~~~ 

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

~~~~~~~ 

 לא כותי ע"יא~י'
 ~תי~~

 לעשות מע~ש לו א~~ו וא~י~
 ואם ~~~ן. ~ש~ ב"יבשבת.

 עש~
 וכ~כ אסורין. בשבת

 ~~ או~ א~ר ש~~ח. סי'~ראב''ן
~ 

~~~
 ב~י אסור. ולכך מ~~ונו ~צלת אלא מצוה שום~היא באמיר~ שאין ל~י וכו' ידוע סך לו יאמר שלא ~~.

 המ~מבשם
~ 

~~~

 ר~ל וכו' עוד לי תן יאמר לא ~~.
 של~

 ע''י לו יאמר
 צ~כי לו שיתן הזה~שליח

 ~מצו~
 בשנים עוד הזו

ויהי~
 ~כל בםך לו חייב

 סך ל~י~שצירוף עשר~
 צורך בו אין ~~

למצו~
 או~ לק~ן וכמ"ש כנז~ל

 ~ כ~~

~~~~~ 
 ~גה.

 וא~
 מ~ח סכום ~ש~ע ~דעת וכו~ לו א~א

 בדבר א~י~ ענין בכלאסור
 מצו~

 כ~גמ'~. ודלא
 דזוהי ~מט~~י ~ם מ''ש מיהו ב' או'מט~י

 מור~~ סבר~
 ז~ל

 עליוכתב
 ~מחב~

 מור"ם כתב אח"כ ש~רי כן דאינו ו' או'
 אלא לאסור דעתו אלמא ~י~~ וכן וכתב ~אוסרים ס'ז''ל
 שלאנ~א~

 ד~ד~
 בשם זו סב~ה לכ~וב ~לשונו ז~ל מור~ם
 ~ יעו''ש אומריםיש

~~
~~ 

 א~א א~י' ~י' וכו' ענין בכל אוס~ים ויש ב~גה.
 והטעם ס~~~ו. מ''א ~~קח. סכום ל~זכיר אסורבע~א

 ר~ ~~צו~ שו~ בקציצ~ שאין ל~י ה~~מכתב
 ממונו ~צלת

 כ~ב ~ו' לעיל ועיין ח' או' תו~ש אסור.ולכך
~ 

~ו~
'~~~ .~ 

 ~שוכ~
 ~ל שכי~ות לו לשלם וכו' ~~ו~ל את
 ~ לבוש ויום~ יוםכל

~~~
 כמ''ש אסור שבת דשכר ~בת. שכר לו נותן אינו ~~.

 ר~~~~רס''י
 ט' או' ~ו~ש ורמ''ו.

 לב'~~
' 

~ ~ ~

 ~וא וכן שבת. שכר לו נותן אינו ~~.
 אסו~

 ליקח
שכ~

 דרך א~כ אלא ולבוש. טור שבת.
 מתנ~

 ולא
 ד' או' ~~ש~~ז שבת.שכר

~ 

~~~

 ~ל~ול ב~ן אירע אם עליו. שבת אחריות אין ~~.
 ע'~א. נ~ח ~ציעא רש~י לשלם. חייב איןבשבת

 ~'והר"ן
 שוא~

 משמע נאבדו. או נגנבו אם כ~ב
 ב~שיע~

 ~חייב
כשומ~

 ~ י~ב או' א~ר חנם.
~~

 שכיר שבוע. ~י' שבת. שכיר ~יה ~~.
 שבוע~

 שם רש'יש~ימ~. שמיט~ ~ ~י'
~ 

~~~
 ב~בלע~. שבת שכר ד~וי שבת. שכר לו נותן ~~.

 יו'~ד או'תו~ש
~ 

~~~~~ 
 באמצע ~זור יוכל ש~רי יום. שכיר מ~רי בהגה.
 בשם ב' או' ~~מ חודש. שכר מקרי לא ולכן~חודש

 כתב י~ד או' ~א~ר מי~ו~ר~~.
 די~

 ~ין לדמות
 ז~

 י'ב לאו~ר
 ט~ו סעי' שי'~ב סי' בח~מ חודש בכל דינר בשנהדי~ר

 ו~~ה ~עיבור חודש לענין ~אשון לשון אחר אזלינן איד~~ספקינן
 מסת~ק ע~ג סי' ששון ~ר' בתשו~ דגם וכתב~כא

 בז~
 יעו"ש.

 ~'~ ~י~~~~~~ ~י~ו~~~~~~~~~
 ו~~ו'

 לא ד~ר~ן כתב שבו'יובשו~ת ~~
 כ~~

 משא~כ ~ורד ג~י אלא
 ~שבת כשכיר ו~וי ~שבוע באמצע בו יחזור לא מ~תמא~שכיר

 ~ י''א או' ~תו~ש ו~ביאויעו"ש.

~~~~~ 
 יום. שכיר מקרי בהגה.

 ו~''~
 ~ר לח חדר במשכיר

 ~ר~ל ~רבית ~מלויםוה''ה
 לעכו~~ם~

 ל~לוות צריכים
 השבוע מכל י~רעו ש~וע באמצע י~רע שאם~ענין

 כול~
 ~ו

 או~ ~א~ מיהו ס~~~ז. מ~א לימים. יחשוב ולא כלל ~י~רעולא
 א~רו שלא כיון ודאי ~רבית במלוים כתבי~ד

 מתחל~
 כל ל~ם

 השבוע מכל אח~כ לו ~לם שאין אף לשבוע רקיום
 גבי~~וי ~~חיל~

 ~ יעו~ש
~~~

 וכו' לו יאמר או ~~.
 ו~~~

 ~סו~רים שנו~גין
 בע~~שי~ודי לשכו~

 לש~ו~
 גניבה ~מן העגלות

 ~דב~
 ~שה

 ~שוכראיך
 עוב~

 עור ל~ני על
 כיו~

 יקבל שודאי שיודע
 שיתנ~ ראוי ולכןשבת שכ~

 איזו ובמו"ש ע~ש ביום גם שישמור עמו
 כשכ~ הוי דאזשעות

 שבת
 ומ~~~ ב~בלע~

 אם
 מנכ~

 כשלא לו
 ח~ או' ס' כלל ח~א בהבלע~. ~וי לאיש~~ור

 ד~~'~ ונרא~
שכ~

 ללינת שלוקחים ~~ונדקות
 ל~יות ~ריך ליל~

 ב~~לע~
 ד~יי~ו

 ~יושבי~במ~
 במ~ום שם

 ~ ובמו~ש ~ע''ש צינ~

~~~
 ש~~~ שכר ~~שום וכו' חזנים ל~שכיר א~ור ~. ~~~'

 ב~י' לקמן א~ל תק~~~. ~סי'טור
 ~ק~~~

 כתב
 בארוכ~ב~י

 ~~~ח. ל~~ל' עלמא נ~וג ו~כי דמותר טעם ובטוב
 בשבת. ל~ת~לל חזן ~שכיר שמ~~י~ל יוז~ל ~ח''ר ~עידוכן

 ~סי~ כ~י בתשו' מברונאמ~ר~י
 קי~ד~

 ז~~ל דעתו נראה וכן
 ב' א~' בה~ב~י שכנ~'~גש~.

~ 

~~~~ ~ ~  

 שכנ~''ג שם. מב~ונא מהר~י מותר. ~בת ~מילדת
 נ~ש. ~יקוח מצוה שכר ד~וה ו~טעם ג' או'שם

ועיי~
 שם בב~~ ת~~~'ה סי'

 מבוא~
 דב~בת

 ויו~~
 אשור וד~י

 תוקע או ש"ץלשכור
 ר~

 וכ גזרו לא יו~ט וערב מע~ש
 ד' או~ מש''ז ~מעות. סכום יזכיר ולא ~שבת ישכור לאמילדת

 ז' או' ~ת~''ד בשבת. מותר ~רו~א שכרוכן
~ 

~~~

 שדבר שמתיר. מי ויש ~~.
 ז~

 ~ינו
 א~ו~

 א~א
ובמ~ום מ~בנ~

 מצו~
 לבוש. ב"י. דבריהם. העמידו לא

 כ~ון~ ~רי מצוה מ~ום ש~וא ~לול~~~ז
 ~כ~

 ולומדי ~דר~נים
 וכיוצא שכר שנו~לין במקוםת~לים

 ~ בז~
~~~

.~~ 
 אינו ומ'מ שמתיר. ~~י וי~

 רוא~
 סי'

 ~רכ~
 כמו

 ס~~ח. מ"אמתרג~~ים.
 ועיי~

 סי' לק~ן
 בס'~ד לשם ובדב~ינו ~'סעי' תקפ~~

~ 

~~~~~ 
 שכרו ואם ~גה.

 לשנ~
 שי~פלל ~י' וכו'

 לחודש לו ומשלם~חול בי~ו~ ג~
 בב~

 לש~וע. ו~~ה אחת
 ~ סק"ט~~א

~~
 ~צו~. של חשבונות כגון ו. ~~~'

 ומות~
 לח~וב

 מ~
 שצריך

שם ~ יו~~ או' א~א ס~~~י. ~~א ~~ דף כתובות ~~צו~.לסעודת

 ו~~~'~ ~~י''~~
~~~~''~ ~~~~ 

 ~ו~~י~~~~~
. 

 ~~~~י~
~'~~~~~ 

ו~~ו~~~י~~
~'~~~ 

~~~ 
~' ~~~ ~~~~י

~~~~~ 
 ו~~'י

 ~~ ~~~~י~~~~

~י~
 ~ו

 ~~~~ ~י~~



~ ~  ~~ו~~~
~~~~

~~~~~~~~ 
'~~ 

~~~ 
~~~~

 ~~'~ ~~~ ~ו~~
~ ~  

~~~~ 
~~~~~~ 

~ ~ ~ ~  ~~~~~ 
~~ 

~~~~ 
~~~~ 

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

 ו~'~~~ו~~~ו~~
. 

 ל~ורא ליתן שנוהגים דבמקום י~אהגה ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~
 בתור~

 בשבת דאסור לחזן או לצד~ה ונודר שברך מי
 לפסו~

 כמה
 י~~

~~~~~ 
 דאין ואע'ג צד~ה.ולפסוק

 מקדיש~
 סי' כמ''ש

 ר~ח ב~ם~ שו~ל ~~ הר''ן כתב ד~ סעי~של"ט
 וממכר כ~~קח דמחזי משום ידוע ~לי להקד~ש אלא אסרושלא
 בסי' כתב~ והכלבו לגבו~. בדיבורו עצמו לחייב אסרו לאאבל
 מרשו~ו שיוצא ~~ור הבית דבדק או מזבח הקדש דדוקאכ'ח

 גבוהל~שות
 ו~ומ~

 ~מקח
 וממכ~

 ל~קדשות שנוד~ין עכשיו אבל
 ב~ם וכיוצא למאור ש~ן או עט~ה או~~ת

 שעדיין לפי מות~
 וממכר למקח דומה ואינ~ ~רשותן ~יוצא דבר שום מיחדיןאין
 י~א. ס~ק ומ''א ב~'י והב~דעכ"ל

 וכת~
 כוונתו דנראה המ~~א שם

 ישראל לכל ויש צ~ה סי' בח"מ כמ~ש נינהו חולין דידןדהקדשות
 ודלא ~ו חלק ג~כ למקדיש דיש מרשותו יצא לא א~כ בהןחלק

 הר~ן כדברי הכל~ו דברי מפרש דהב~י ור~~ל עכ~לכהרב~י
ל~י

 שאי~
 ס~ת ליתן עצמו ומחייב שנודר אלא ידוע דבר מייחד

 לפי' משא"כ בשבת ידוע ~ס להקדיש אסור ולדבריו עטרהאו
 וע''ז לב~ש. בו. חלק לו גם יש שעדיין כיון ש~ימ''א

 ס~תהנותנין סומכ~
 בשב~

 ב~ה שיקדיש צריך ראשון לפי' אבל לבהכ~נ
 הט''ז ~וכ'כ בחולבלבד

 ס~~ב~
 והא

 דנודרי~
 ~חזן אף לחזן

 זוכהלבד
 ב~

 לרשות מרשו~תו יוצא וא~כ
 החז~

 דסמכינן צ"ל
 י~ט. או~ א~ר מותר. דיבור ~אלא שאינו כיון ~אשון פי~על

 נ'ו ואו' ה~~ן ~~ ל~מןועיין
~ 

~~~

 דמים בפיסוק השמש הכרזת אבל צדקה. ולפםוק ~~.
 שיתןמי

 יות~
 מן ס~ת הוצאת כגון שלו המצוה יהיה

 לא אם אסור וממכר מקח כעין ש~וא לו ודומהההיכל
 שנאמ~

 שאין
 כ~א מצוה בדבר וממכר מקחשייך

 ~חפ~
 אינו וכ'ז וכו~ הנקנה

 ~ניית אבל המצוה קניית~ ודוקא בדוחק. המנהג ליישבאלא
 אתרו~ם קניית וכן ~~מש בו שיש דבר ש~וא בהכ''נמקומות
 גמראחר

 מצות~
 ~עיני המחוור אבל היתר לו אין הקהל ~~ן

 לא אפ~' מפיו מוציא שאדם מה אוסטרייך חסידי שנ~גוכמו
 אפ~ה עליו המצוה נשאר~ בדמים שהוסיף ו~שני קניי~וגמר
 לצד~הנותן

 מ~
 כקציצת הוי וא~כ ליתן ~דעתו והיה ~וציא ~כבר

 מצו~ לצורךדמים
 ~ניית א~י' שרי וכה~ג וממכר מקח דמי ולא

 מס~ רש~ל בזה. יזהר יר~ש וכל מ~צדקה ובתים~~קו~~ות
 ולו~~ר ה~צות ה~מש להכריז עכש~ו פשוט ו~נהג ח'סי' ~~~ יו~~

 ~מצוה לו נשאר בדמים אותה שמעלה ומי זו מצוה בעדנותן כמ~
 אינוו~אחר

 נות~
 או~ בהגב''י שכנה~ג לי~ראל. ל~ם ו~נח כלום

 י~~~ או' א~~ר וכ~כ~'
 על ל~ם יש ~הקל שנו~גין ~במקום

 ~ל~ד סי' לעיל ועיין ~סי~ בסוף ~מט''י וכ~כ יעו~ש.ל~מוך מ~
 ~ כ"טאו'

~~~
 פסיקת ד~אי ודע צדקה. ול~סוק ~~.

 צדק~
 ~שיטא

 לצדק~ אחד גרוש שאומר דמים בקציצתד~יא
 ואינו

~~ו~ה
 ז~

 ~ומנות או תורה בנו ללמד א' לו דלשכור דבסמוך להא
 כנגדו תובע דאיכא כיון דהתם מקח ס~ום לו ל~זכירדאסור
 נוטל הוא ~עולתו שכר ד~א ~~ו''מ כע~ן ~וה השכירותדמי

 לע~יי~ צדקה פסי~ת בכל~~שא~כ
 כאן אין ידוע לעני ~~י'

 ~שוט נרא~ ול~ך ~~ולה שכר שום~ביעת
 דהעול~

 לס~ת
 או המאור שמן לצורך לב~כ''נ ~ וכך כךו~ודר

 לחזן שמתנ~~
 כך ~תורהלכבוד

 ו~~
 אין

 בז~
 ~~'~ת כ~~ן ו~וי מחוש בית

 להקל דהמנהג בהגה ז~ל מור~ם וכמ~ש דמותר לענייםצדקה
 לערער לנו ו~ין ההגה שהביא להאוס~ין נכון טעם יודעואיני
 והביאו שם. מט"י היא תורה ישראל של דמנה~ם המנהגעל

 ~ ז' או'המחב~~ר

~~~~~~ 
 ליתן~ דא~ור סובר דהמרדכי תקכ~~ז סי' ב"י
ד~ר

 במתנ~
 מצוה לצורך אלא ושבת ב'ו~ט לחבירו

 מ~א שרי. שבת דלצורך ופשוטעכ''ל
 ס~~

 י'ט. או~ א~ר ט"ו.
 ך~ או'תו~ש

~ 
~~~~~~ 

 ~גמור משכון אינו ואפי' לחבירו משכון ליתן אסור
 לצורך א~כ אלא עליו דעתו שיסמוך~רק

 שב~
 או

 כאלו ד~וי לצו~ך'מצוה אף אסור גמור ומשכון מצו~לצורך
 כתובה לצורך דהיינו ~ביותר דחוקה השעה אא~כ בשבת ~ניןקונה

 שם תו''ש שם. א~ר שם. מ~~א ס~ו~ רס~'י באה"עכדאיתא
~ 

~~~~~~~ 
 דצ''ע המ~א שם עוד

 מ~
 ~מתנה ליתן שנוהגין

 מחייבים שקצת ומה בשבת. הדורש לחתןכלים
 ~והא''ר שםי התו~ש והביאו דשרי. אפשר ~~עות וכך כך לוליתן
 הטעם כתבשם

 מ~
 משום הדורש לחתן כלים ליתן שנוהגין

 להגדיל מצוה צורך ליהדחשבי
 כ~ו~

 וכלה ח~ן ולשמח התורה
 ~ יעו~ש עניים הםולפעמים

~~~~~~ 
 מתת ליתן שנוהגין

 ד~ש~
 כסף כלי בשבת ל~ב

 סי~ חא"ח אסאד מ~רי~א בשו~ת עיין ז~ב כליאו
 ש~אריך מהפ"ג

 בז~
 עד ~נותם יתכוין לא שהרב וכתב

 ו' או' א'ח והביאו י~ו~~. לכ~ע מותר ואזמו''ש
~ 

~~~~~~~~ 

 כתב בשו''ת
 סופ~

 ששכח באחד נ''ט סי' חא~ח

למכו~
 כי נ~אה ובשבת ביכרה שלא ~רתו

 ~פ~וע כד~ במתנה לעכו~ם ליתן ~ש~י אם ללדתתקריב
 אותו מזניחין ואין ה~סיד לא דהמיקל וכתב בכור ~דושתמ~~נה

 שם א~חיעו~ש~
~ 

~~~~~~ 
 גזירה אסור במסירה ואחד בפה אחדוממכר
 מ~א י~ג. דין פכ"ג הרמב~ם יכתובשמא

 ט~וס"ק
~ 

ן~
 או' א~ר ולחקור. לע~ין פ~ רבים~ עסקי על ולפקח ~~.

 לעכו~ם א~ירה הותר ~לא פכ~ד ~מ~מ וכתבי~ז.
 ו~~עסקות הפי~וח לבד רבים עסקי בשביל אחר שבותולא

 זה דבר ודבר משום יחיד בצרכי ~אסור מלאכה בלאבדברים
 עכ"ל~ בגמ~ מוכרח וזה רבים לצורך או מצוה לדברהותר

 מ"א ד~ סעי~ של"ט םי'וכ~מ
 ס''~

 ~ י~ב
 הת'נוק ולשדך~~~

 וכ~
 ~ודר בקנין לקנות שלא ליזהר ויש

 מיהו י~ב. או' פתה~ד המנהג. וכן לבד כף תקיעתכ~א
 םכום ל~זכיר פו~ר קיי~~ו ש~א~ להבחורים להתיר שםמ~ש
 מה אלא אסור מרן ול~עת מכריעות ראיותיו איןמעות
 ל~מן כ~~ש המתירין על שסמכו אפשר ל~~ל שנהגושכתב

 ~ דאפ~ר היכא ליזהר יש וע''כ ב~ןאו'

~~~
 דאם מצוה נמי דהא אומנו~.או ~~~~. ~

 א~
 אומנות לו

 מ.א ב~ל.עוסק
 ס~~

 סוף וע~ן י~ג.
אומנות א~~ קדוש~

 לל~~~ מצו~
 וצריך י~ז~ או' ~~ו~ש לבנו.

 ל~ה~
 לל~~דו

 ~~~~~~ש~ו ילמ~ד שלא כדי יר~ש או~ןאצל
שם ~



 ~~~ ~~~~~~ו~~
 לפסוק מותר ד~א ל~קל ו~מנ~ג~א''ז ~~~~י~ ~'~

 ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ צדק~
 ~~~~ן

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

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

 ~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~~י~ ~~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~~~ו

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~ו~

 ~~~ן~
 כ~כ אסור. מעות סכום לו ול~זכיר לשכרו אבל

 כ~גמ"ר ודלא ו~~"מ ו~ר~ן ו~טור ומ~ר~ם~רמב~ן
 וע'~ש ח' או' ברכ'~י בב~י~כמבואר

 שתמ~ מ~
 ~רדב"ז על

 ב~שיטות שהתיר רי~גסי'
 להזכי~

 וכ~כ יעו~~. מעות סכום
 דעתו אכן להתיר ~ו' בשם ח~י או'א~ר

 נרא~
 ~אוסרין כס'

יעו~'ש
 וכ'~

 הש~ע כדעת לאסור נקט'נן ו~כי ~ב~ח.
~ 

~ן~
 ~שוכ~ים כדרך ידוע סך פי~ אסור~ מ~ות סכום ~~.

 ~ ח~י או' תו~שא~~ר.
 ~~~ן~

 ב~ג~.
 כ~~~

 ~יאמר אלא יתן.
 ~מי~ ~לי ~עש~ ס~~

 י'ד. ס~ק מ'~אשבירך.
 תו~~

 כת~~ וכ~~ י'~~ או'
 ל~ל

 י~ד ~או' ~~~א וכ~כ ש. יעו המתירין דעת מ~גאו~
 ד~~~נ~~

 ל~קל
~ 

 ~~~ן~
 ~ד~חזן ו~גם צד~.~ לפסוק מותר דהא~~ ב~ג~.
 ~לו שנותנין כיוןעשיר

מ~א מצוה~ צורך הוי שית~לל כדי ז~
~~~ 

 ~ ~~~~א או~ סוף לעיל ועיין ך~ או' תו''ש ט~~ו.
 ~~~~~ן~

 צ~יך לב~כ"נ בשבת ם~ת ד~מביא סק~ב ~ט~ז
ל~קדיש~

 ביום בלבו לו בא אם אבל מאת~~ול
 לא לכן קודם ולא~שבת

 יקד~~
 בשבת

 וכ~
 ל~~א אסור

 חשב לא אם ל~קדישו בבהכ~נחפץ
 עלי~

 לכן קודם
יעו~ש.

 אב~
 בביתו לו שיש אף ס~ת נודר אני סתם לומר

 אם דכולם בו חוזר אינו בשבת יחד ואי שרי מיחדו ~איןכיון
 ב' או' מש~ז ד' סי' ~ל"ט סי' כמ"ש עש~יעשו

~ 

~~~~~

 לז~ר יש ומ"מ מתירין דיש מ''א או' לעיל מ"ש
 מע"שלהקדישו לכתחל~

~ 
 ~~~ן~

 ופורעים ול~שכיר ל~כור וחנות בית ל~כריז שנ~גו
 כ~ה~ג שו''ת עלי~ם. זכות ללמד יש ~מכריז.לש~ש

 צ~ו ~ו' לקמן ועיין י~ז. או' שע~ת יו~ד. או' ברכ"י ט~~ז.סי~
~ 

 ~~~~~~ן~
 ממשא ידיעה ב~ן שיש ל~חמיר יש גאזיטא~ס

 ~אלתומתן~
 יעב~

 ~או' ברכ''י קש"ב. םי~
 שע"תי"~.

~ 

~~~~~ 
 בשמחת פתוח ס~ת ב~ני ל~תנדב ~עולם שנ~גו
 קרוביהן אחרות ב~כ"נ מיחידי הבן ואבינישואין

 בעל ~לויודעיו
 אבטליניה חילי איישר אם ~ורעין ואין ~שמח~

 מגן על דציבורא טירחא מב~כ~'נ לצאת ~אריכותמחמת
 ולא ~ס~ת וב~ני בב~כ"נ להתנדב ג"כ ל~ם ~ואוחטאת
 בחלק חיים משאלפרוע.

 ~מנ~גי~
 ועיין קס''ז. או~ ס' ~ע'

 מעות לשלוח שמבקש במי ס"ד ~י' ח"ג חיים לבבס~רו
 ל~~ייםלא''י

 שקנה אחד ~~צא שבת שביום ואיר~
 שבית~

 מ~תמול
 מעות כו"כ בעדי תתן לו לומר ד~~ותר לא'~י ~יו~ו~ולך

 ~ יעו~ש לשלם ועלי א"ילבני

~~~~~~~ 
 ב~בת יום אותו ואירע פלוני ליום ל~~וע
 ~רשב~א בתשו' עיין בשבת לפרעו מותראם

 שחייב דלמ~ד רפ~א סי' ח~'א הרדב~ז וכתב תשמ~א.סי~
 ל~אריך או שבו~תו לו ל~תיר א~א דאם בשבת לולפרוע
 אולו~~זמן

 רוצ~ אינ~
 אינו אובעיר ~מלו~ ואין ~תקבלתי כאלו ~ריני לומר

 או ~מ~וה בבית ~מעות מניח במשכון מתרצ~
 באיסור שבת יחלל ולא רה~ר ~ך יעבירם שלא ובלבדברשותו
של

 תור~
 שבת צו~ך לך אין שבועתו לו להתיר א~ש~ ואם

~גדול
~~ 

 באורך. ועי~ש
 כנה~~

 אם ומי~ו ב~ג~~ט'
 אפש~

 ברשות ~מעות יתן שהוא עכו''ם ע''ייעש~
 סי' וכמ"ש ~מלו~

 ורוצ~ ~במשכון מתרצה אם וכן ה' סעי'ש~ז
 שומא יעשו לשומו

 ט~ז ס~ק כאן ומ~א ז' סעי' ע"ג סי~ ח~מ ועיין עכו"ם~ע~~
~ 

~~~
 בו יש אם חור למדוד ו~"ה וכו' למדוד מותר ~. ~~~'

 טפח~ותח
 ו~טומא~

 בו שהמת ~מ~חדר שם נכנסת
 הסמוךלחדר

 לו~
 שמודד ~כיון מ"מ מ~בית לצאת דיכול ואע"ג

 תור~ שיעורי~
 דדוקא ספי~ז ~תו' וכתבו דחול. עובדא ~וי לא

מדיד~
 ול~כי דחול כעובדא ד~וי ~~שום אלא כ~כ איסור ~וי דלא

 א"ר ט''ז. ס''ק מ"א לא. אחרינא מילי אבל מצוה ~מקוםשרי
 ~ כ"א או~ תו"ש ך' או~ ~ ~~~
~~~

 ~כ'ט סי' י~ודה ~ית כתב וכו~ למדוד מותר ~~.
 הדעת באומד לשער יכול אינו אם אבל מתקן ד~וימטעם לאסו~ ואין מותר הדעת באומד ~אישוריםד~שערת

ורוצ~
 א~ו~ ס~ שיעור ' ב שיש בכלי למדוד

 מעשה עביד ד~א
 אמנם יעו~ש.בידים

 הער~~
 ל~וכיח וכתב עליו השיג ב' או'

 ו~~כ יעו"ש. מותר ס' לשער בכל' למדוד דאף פו~מכמה
 ~ד ~איסור ת~רובת לו נודע לא אם ~והיינו ט~ז. או'א~א
 שכ"ג סי' מ~א ו~ביאו נ"ד סי' ת''ה כמ"ש~שבת

 ס"~
 י"ד.

 שםא~א
~ 

ם~~
 שכ~ב ט"ו או' פת~"ד עיין וכו' למדוד מותר ~~.

 של א' יום שאירע כגון מצוה לצורך לש~ולדמותר ד~~~
 הספק שיצא עד גדול שיע~ר מאומד יאכל ואם בשבתפסח
 שמאמלבו

 ל~
 כגון או נכון על ~סדר להשלים לא~ול יאכל

 לו יששלא
 ~רב~ מצ~

 וע"כ גדול לשיעור ~יספיק
 מזלג כגון מקצה בו שאין דבר כנגדלשקול ~תי~

 ~כדומ~
 פירות או

 דר~ם ט' ש~ם כזית בהם ~יש יו'ט ~ערב אותםששקל
 כזית כנגדסלשקול

 בליל~
 מכמה בזה מ~סס לבי אמנם יעו'ש.

 שאינם חולים או האצטניסים לעשות שנו~גין וראיתיטעמים
 באכילת ל~רבותיכולין

 מצ~
 יו"ט ב~רב מצה כזית לשקול

 כמ~תה להם ויתן אצלו ~מחלק בעה~ב אותה יניחובלילה
 בלבד ~דעתמאומד

 וב~וספ~
 השיעור על יוסיף אם מעט

 ~ ~ישר דרך וזו~י ~~זיק אינו ס~ק ידי לצאת כדי אצלו ומונחהשקול
~~~

 אין ~רשות לדבר ואף וכו' למדוד מותר ~~.
 אם אבל צורך לאיזו ~מדוד כשמתכו'ן אלאלמדוד איסו~

 ~ י"ט או~ ר~ז מותר~ בעלמא כמתעסק אלא כלל לצורך שלאמודד

~~~
 שלוקחין ראש כאב על ו~וא וכו' אזור ולמדוד ~~~

 אמות ג' בו ומודדיןאזורו
 ג~~

 הלחש ואומר
 ~ כ~א או' א~ר ~ותר. סכנה באין וא~י' טו~.ה~~דיד~.

~ו~
 ולפ~ז וכו' עליו וללחוש ~~.

 ה~~
 לחש ללחוש שמותר

 בשם ע~א ל''ב דף ~כלבו וכמ"ש בשבת ~רעעין

~ר''~~
 וכ"כ ב~ או' יפ~ל כיעו''ש~ דסרי כר~'י ו~לא

לב בשו''~
 ח''~

 ~~ח ~י' ח~ג
 ד~ות~

 לחולה לומר
 לח~

 ז~ל ממ~רח~ו
 ו~ביאולעי~'~ר

 שרצים ח' פ~ בשבת ~~רדכי ~~דברי ראי~
~י'

~~~~ 
 ~ י~א או' א~ח יעו"ש.

~~~
 דכתיב מותר~ ב~סק'ו ~ר~ור ~. ~~~~

 ודב~
 דיבור דבר

א~ו~
 ב"י מותר~ ~ר~ור

 ב~
 ב~~ילת הגמ'

 דב~

~~~~י
 ו~~~~

~~~~~~ו~~
~ 

~~ .~~~~~~~ ~~ 

שהיא



~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ ~"~ 
~~~~ .~~~~~

 ~ו~ ~
 ~~~~~ יו~~ו~

.'~~~~~
~ 

 ~~~~י
~~~~~~~ ~~'~~ 

~
~~~ ~'~~ 

~~~ 

 ~~~~י~
~'~~ 

~~

 ו~י~י~
~~ 
~ 

 ~~''~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~

 ~~~~ ~י~ ~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~י~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~
 ~ ~ ~~י ~~~~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~

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

 ~~~ ~~~~~~~~~~~ו~
~~~ 

 ~~~ו~~
 סי~ ~וע'ל

 ~~"~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ שכ~~~
~~ 

 ~~~י

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ג~ ~~~~~~~~

 רק אסור ~א'נו של~ם בכתב של~ם
 מ~רבנ~

 גזרו לא א~י ישוב ומשום
 ~א'ז~~

~~
~ו~~ ~~~י~  רכ~ט סי~ בתשו' מ~רי~ל לי~. מפיק קא מיו~רתש~יא

~~~~

~~ 
 ומטעם מותר. בעס~יו

 ז~
 במלאכ~ לעיין מותר

אסור~
 עכו~ם ~''י ~נעשות בשבת

 ל~תלמ~
לעשות~

 שלא ובאופן ממנו כמעש~ו
 יהי~

 בעיון טורח
 ז~

 כ~א
 כ"י בתשו' פרובנצא~ל מ~ר~~ם בקל ~אתיא ומילתא עינו~אות

 ~ י~ב או~ ברכ"י מ"ח~סי'

~~~~~~ 
 בחכמת י~ו ~ת נמצא

 ~רפוא~
 בשבת ללכת

 יש ~נתוחלמקום
 ~כמ~

 שו''ת ומוקצ~. מלאכות
~אלת

 יעב~
 שע~ת י''~. או' ברכ~י יעו~~~ב. מ~א ~י'

~ 

~~~~~~~ 
 שאלת אסור. ~כתב מתוך

 יעב~
 קש~ב. ~י~

 . שע~ת י"ג. או'ברכ~י

~~~
 ~ר~ו~ ~~~

 לו יש אם אבל מותר. בעסקיו
 או ~לב טר~ת~~ר~ור מתו~

 ~אג~ נ~נו~
 ר"י א~ור.

 יזרע אם וכן עט~ז. ב~י. ~תשו'באגרת
 שמתו~

 ימשך ~~ר~ור
 שרו ולא אסור ~לבטר~ת

 רבנ~
 לי~י אתי ~לא ~ר~ור אלא

טיר~א
 ונ~נו~

 ~אג~.
 פת~~~

 ט~~ז או'

~~~
 שבת עונג מ~ום ומ~~מ ~~~

 מצו~
 כ~י וכו' יחשוב שלא

שלא
 יטרי~

 ואם לבוש~ שבת. עונג לבטל ויבא לבו

~מחשב~
 בתו או בנו חופת ב~וצאת שיח~וב כגון לו עונג

 ~שמח~ מפני מוד~ ר~יא~י'
 מצא~ כביר אם לו היא

 ~י י~ו

ביר~
 ~~ברים וק~ל הם ~מים חפצי וגם חילו ~~

 ממ''~
 לעיל

 ~ר~ור כ~'ש ~~ותר ~יבור ~אם ו'סעי'
 וז~

 יפ~ל ברור.
 ~' או~

~ 

~~~

 ימים ~שת וז"ש עשוי~. מלאכתו כל כאלו ~~.
 כלועש'ת תעבו~

 מלאכת~
 כל לע~ות יכול א~ם ואין~

 בש~וע~לאתו
 אח~

 בכל א~ם י~א~ אלא
 שב~

 מלאכתו כא~ו

 טור מז~. ג~ול עונג לך ואיןעשוי~
~ 

~~~
 לעשות לומר ~~וקא וכו' לעכו"ם לומר אסור ~. ~~~'

 לעשות אבל ג' סעי' כמ"ש מותר ~שבתאח~
 א''ל אפי~בשבת

 ~~ע~~
 ואפ~' אסור בשבת לעשות

 י~~ז. ס~ק מ~א ~ר"ן. מת.או כל~ לצור~
 תו~~

 סי~ לקמן ועיין ~~'~. אי~
 ס~י'ש"ז

~~~
 ~עכו~ם להשכיר אפי' וכו' ~רוביו א~ר שישלחו ~~.

ר~
 קרוביו ל~ביא בשבת פרסאות כמה שירוץ

 או' ר"ז~מו"ש.
 כ~ב~

 תטרף~ ~לא כ~י
 כמ''ש עליו ~ע~ו

 ~יקוח ~כל ~~~. או' תו~ש ח"י. ס~ק ~~~א רנ~'~. סס"י~ח~מ
 ~ ח"י או~ א~א ~רבנן. במי~י כ~ש ב~~ת אף שרינפש

 ~~~~~ו~
 בס'

 ~מנור~
 שרי עכו~ם ליכא ~א' ~ט~ורה

לישראל
 ליל~

 שיבא הקרוב אחר בשבת
 ענין~ולם ל~חול~

 ז~
 מסור

 ל~מור~
 כפי ל~ו~ות

 ~שע~ צור~
 שלא

ל~קל
 ב~~

 ~ י"~ או' א"ח ~~ו. שבת בק~ו~ת ה~~~ון יזלזלו לא למען

~~~~~~~ 
 ~פת~''~

 טו~ב או~
 מע~~

ש' ~מגפ~ בזמן שאירע
 העיר בתוך ש"ק ביום ראו' שניגף ~תקע"~

 אחיו~ש~עון
 הי~

 בכפר
 מצטער ~י~ והחול~

 ~רב~
 שלא על

 לו ואין אצלו אחיו~מצא
 ~~צונו מחליו י~יע~

 הי~
 על שית~לל

 ו~ם~פואתו
 רוצ~ ~י~

 גיסו וכראות ~י~ו ~קטנים בניו על לצוות

 בל' כתב שיכתוב וצו~ו תוגר לסופר קרא נפשו צרת ~ניגףשל
 ~נז' לשמעוןתוג~מא

 ~עומ~
 כ' ל~ו~יעו בכפר

 נשב~
 אחיו

 ושיעש~וניגף
 לימ~ד איז~ בכפר שם לו

 ו~צע~~ ו~תפל~
ו~צ~ק~

 וכן ~גזרה מבטלין
 עש~

 שם וכתבשמעון. ~י~ בשבת ~כתב ו~גיע ~תוגר
 ~פת~''~

 ~אין
 נ~נו~ בז~

 יעו~ש איסור
 סמוכותש~ביא ומ~

 ~ ~ז~

~~~~~~~ 
 ~תשו~ באמצע ק~פ סי' ח~ב ~~''ג שו"מ בשו"ת

~באח~
 עלמא ל~ תקיף שאשתו י~יעה לו שבא

ו~תיר
 לבעל~

 ל~ם בש''ק סוס על ~~כוב
 וצו~

 אשר עליו
 ילבש לארכבו בע~

 ב~ר~
 ~אריך קפ~ט סי' מ~~ת בשמים ~רי בשו''ת אמנם טעמו.יעו"ש ח~~ י~י~ שלא כ~י י~ו~י ש~וא בו שיכירו

 לאו~בו ש~תיר בשמים ~רי בשו''ת ועי~ש יעו~ש. עליול~שיג
של

 ~חול~
 יעו~~ש. מבקש כשהחולה ~בא~ן עם שי~ע שיב~ס

 י"ג או~א~ח
~ 

~~~~~~~ 
 ב' סי' ~~ן מג~ל ב~ו~ת

 חול~
 בו שיש

 עכו"ם רופא לו שישלחו אחרת לעירששלח סכנ~
 לו יארע שמא דחיישינן ~רו~א עם בשבת ליסע לי~ראל~מותר
 ליקח לעיר ~עיר בשולח וגם מלבא. ויתעכב ב~רך עסקאיזה

 ושולח~ באפטיק~רפואות
 ומחויב לישב ~לישראל מותר עכו''ם

 רחוק ~אפטיק אל ושלח מסוכן ש~יה למי שם ה~יר ועפ"ז~וא.
 ושם פרסאותב~

 הי~
 ג''כ יבא שאביו ~ ושלח אביו ~ר

 ימהר לא ש~~א לחוש ויש עכו~ם ~י~ ~ ש~שליח משוםוהתיר תיכ~
 עם לבא לאביו גם ~תיר ולכן ~רפואותל~ביא

 ~רפואו~
 יעו"ש.

 מ~ור אלו ~בענינים ע~ו או' ל~יל כת~נו וכבר ש~.א~ח

למור~
 צורך כפי ל~ורות

 ~שע~
 יצא ~לא ב~בר ל~קל ולא

 ח''ו שבתזלזול
~ 

~~

 ל~חליף י~~. ~~~'
 משכו~

 וכו~ לעכו~ם
 וג~

 בישראל
 בעניןמותר

 ז~
 ב~י. ללבשו. צריך ~יש~אל אם

 בש''עוכ"כ
 לקמ~

 סי~
 שכ~'~

 ~ יעו~ש ג' ~עי'

~~~
 מותר ~~. ~~~'

 ~קנו~
 וכו' בית

 וב~~~
 ל~א ~י' ח~א

 בשםכתב
 ~ריב~~

 חסון ו~~"א
 ז~~~

 ~א~ור
 כשקנה אלא בשבתלקנות

 ~~ע~~
 לעכו~ם לומר מו~ר אז~

 ~א~ר א~~נם י~ט. ס~~ק מ''א בהגב~י. כנ~''ג בשבת.לכתוב
 ש~וא כ~ב כ"באו'

 ערו~ תלמו~
 תמים ו~ובא בירושלמי

סי' ~עי~
 קע"~

 ~ברכ~'י וכ~כ יעו"ש. ~שבת מותר לקנות ~אפי'
 ~~עת א' או'~שיו~ב

 מר~
 ~ יעו"ש עיקר

~~~

 ז~. ל~ב~ כא''י וסוריא וכו~ בא~י בית לקנות ~~.
 ~רת יד וכל צובא וארם נ~רים ארםכנגד ו~~~ט~ ~~א''י סוריא ~יא וא~זו י''א. ~ין פ"ו~ר~~ב~ם

 ע~
 כ~ון ~בל

 ~~ ב~ן וכיוצא ומגבב וחרן ואחלב~מ~ק
 היא הרי וצ~ר ~נער

 א~~~. ~חומי ו~ם כאשקלון חו'~ל עכו אבלכ~וריא.
 ~ ~~''ך ~~~א ו~ביאו ט' ~ין ~תרו~~ותפ"א ~ר~~~~~

~~~~~~~ 
 ר~~~ק ~~~ב ב~ג"א

 ב~~
 א~ז

 כיצ~
 ~~א

 עו~~
מרא~

 של כיסים לו
 ~ינרי~

 ~ותם ו~עכו~ם
לערכ~ות ו~~~ל~

 עכ''~
 ~ם. ~~~א מעות. ליתן ~א~ו~ משמע

 ~נכרי אם כ~ד או'~ר~ז ~כ~~
 ~ול~

 ל~~כו
~י~ו ~~ ~~ ~~~~~~ ב~ב~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
 ~ו ~י~

~~~~~~~

~'~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~הוא הוא~ל שבת לצורך ~אינו אע"פ בשבת צבורחרמי
 יו~

 בהם לדבר דשרי רבים כעסקי הוי ~בים כנופיא

~א~ור~
 שבת לצורך שהוא מדבר אם כי בשבת מחרימין אין אבל

~~ 
 ~אגודה

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~ פכ"ג~

 אסור הולךאינו
 לומ~

 ד~י מסתמיות אבל בשבת לכתוב לו
 יח~ור ~א דחיישינן מותר הולך אינו אם דגם משמעהפו'

 בו~~

~~~
 לעכו"ם לומר שהתירו מה בערכאות. ומ~לה ~~.

 מהיהודים מבקשים שהיו מה על בשבת כתבלכתוב
 להם יניח שמא ~כו~'ם ע~י לשלטון הקהל וכתבו דינריםחמש'ם

המ~
 ואיסורא עשו יפה לא מועט בדבר יתפשר או ההוא

קעב~
 כ~י בתשו' הא' ישעיה רבינו שבות. לעכו'ם דאמירה

 האיסור. ולהוכיח המתירין ראיות לדחות מאד והאריך צ"חסי'
 ט"ו או'ברכ"י

~ 

~~~~~ 
 וכו' מדרבנן אלא אסור דאינו שלהם ב~ב הגה.
 אסורה דאינה עכו''ם של בכתיבה אלא שרידלא

 ד"מ אסור. דאורייתא שהוא שלנו בכ~יבה אבל מדרבנןאלא
 דס''ת פ~א הגמ"י בשם ס~''י ש"מ סי' מ"א וכ~כ ה~או'

 עליו שתמה אלא מדרבנן. אלא אסורה אינה עכו~םדכתיבת
 ובכל כתב בכל דהכותב שכתב~ יו~ד דין פי"א הרמב''םמדברי
 וגם גט לענין קכ~~ו סי' באה"ע הר~י וכ'כ חייב לשוןובכל
 דאורייתא דהוי בהדיא איתא מרובה וס''פ ח' דף גיטיןבתו~
 הברכ"י ו~'כ יעו~ש. הרמב"ם על פליג דה~מ'י אפשרוכתב
 שלהם בכתב דגם פו~ כמה בשם ה' או~ והער''ה ב' או~בשיו"ב
 קכ~ו רס~י באה~ע בי~ש וכ~כ יעו"ש~ דאורייתא מלאכההוי

 דהוי אפשר המ"א שם כתב שלנו דקה כתיבה ובעניןיעו"ש.
 לכתוב מתירין דיש הביא באה''ע ~ם בב~י אמנם ופטורמדרבנן
 יעו"ש משק~י הספרדים אצל הנק~א שלנו דקה בכתיבההגט
 אור מאורי בס~ ועיין דאורייתא. דהוי משמע לדעתםוא"כ
 דעכ"פ וסיים ~ה בענין שהאריך ע"ב קי"ג דף שבע בארבחלק
 יחי~א מדרבנן וגלחות משיט"א כתב דס''ל דמאן מודיםכ"ע
 הפו' כל לגביהוא

 ראשוני~
 סי' א"ח והביאו יעו~ש. ואחרו~ים

 או'ש"מ
 ח~.ולפ''~

 ולא דאורייתא חיוב יש עכו''ם בכתיבת דגם

י~
 עכו'ם בכתיבת או שלנו בכתיבה ~ העכו~'ם לו כותב אם הפרש
 א~י ישוב ומשום שבות ל~כו"ם דאמי~ה משום הוא ההיתראבל

 ג~רולא
~ 

 ~~~ו~
 ומשום בהגה~

 ישו~
 שאין ו~ע ג~~. לא א''י

 א~א ~התיר בם לך ואין הש~תים בעניני לדברדבר מדמ~
 סי' כמ''ש ~בות התירו לא מילה דלגבי חכמים שאמרומה
 והביאו פ~ו. המ"מ מותר~ ~בא~י בית לוקח וגבי ו' סעי'של~א

 ~ סק~~ ש~~ סי'מ"א

~~~~~~~~ 
 כלאחר דהו~ בשמאל יחתום וסכנה נפש פקוח
 ל~דיא וכ~מ ל''ב סי' בב~י כמ"ש דרבנןיד

 כ"כ בימינו~ חש או אטר שה~א נפשיה לשמוטי ומצי ק~גבשבת
 יהודה בן ובשו~ת ע"א. ק"י דף שבע באר בחלק אור מאוריבס'
 אי ומהודרת יפה כתיבה בשמאל כתב אם מסתפק י"דסי'

 י"ד או' א"ח יעוש"ב. וחייב כתבהוי
~ 

~~~~~ 
 על לחתום לעכו"ם החותם שנותנים

 החביו~
 של

 אם אך מ~ה נפשו ימ~ט הא~הים ~פני הטוביי'ש
 והעכו"ם כשיצטרך בעת בשבת לחתום מע~ש ~חותםמוסר
 ברית תשו' טובא. פסידא במקום להקל מקום היה בקבולתהוי

 ט~ סי' חא"חיעקב

~~~
 מותר ~~~ ~~~'

 להכרי~
 דהשבת משום וכו~ ~בת

 ממנה שיודע ~מי ו~ומר מצוהאבידה
 ט"~ ב~י~ ושרי~ הוא שמיםחפצי שישיבנ~

 ~שיו ונהגו סק"ג.
 שלום דרכי מפני בשבת עכו~םאבידת להכ~~

 ול~
 רמי~א היכא יד~נא

 מ''א דשרי. פשיטא בדבר סכנה חשש שיש במקוםאבל
 ~ כ~ח או' תו~שכ"א. ס"~

~~
 כ"ה. או' א~~ר מי"ט. גניבה. וה~ה אבידה. על ~~.

 ~ כ~א ס~~קמחה"ש

~~~~~ 
 שנידוהו ומי וכו~ צבור חרמי להתיר ומותר הגה~
 שבת דצרכי משום בשבת לו להתיר מותרבחלום

 כ~ב. ס~ק מ~'א ט"~. או~ ~ו''ש ט~ או~ בהגב"י שכנה''גהוא.
 או'א~ר

 ~ כ~~~

~~~~~ 
 הוא דאם משמע וכו' רכים כעסקי הוי בהגה~
 בשם~ הטעם בבד"ה ממ''ש~ אבל א~ור יחידלצורך

 יוכל לא~ דבחול משוםרי~ו
 לקב~

 הוי לו שיתירו בקל הקהל
 אף שרי זה מטעם שמ~'א סי' כמ~ש דשרי ~שתו נדריכמו
 היכא ~ה ולטעם ~~~ט. או' תו"ש כ'ג. ס"ק מ"א יחיד.~ורך
 נמידאיכא

 כנו~י~
 ר~ים צרכי לטעם אבל להתיר אסור בחול
 שם א~ר מותר.היה

~ 

 הב'~ ~~~~~~
 סס"י

 ש''~
 שהשמש בירידים שנהגו ~ה

 ב'ד ע~פ מוחרם שהוא מי הכתב מתוךקו~א
 להכריז דצריך פסידא משום המנ~ג לישב יש חובותיומשום
 היו זה ולולי לשלם בעירו לכופו ויודעין כולם שמתאס~יןבשבת
 עסקי והוי לרבים דנוגע ועוד ומתן משא וכל החובותנפסדין
 לשום כח אין וע"כרבים

 מו~
 להקל שנהגו זה מנהג לבטל

 ל~ או' תו~ש שם. מ~א עכ"ל. גדולים כמהלפני
~ 

~~~~~ 
 נדרים~ להיתר דומה שבת. לצורך שהוא בה~~
 להחרים מותרים שבת צורך בו אין אפי' ור~ל כ"ד~ ס"קמ~א רי''ו~ בשם כמש~ל שרי דצבור דה~ה ומשמעמ"מ

 ליה דמדמה כיון בחול ד~'א הצבור קיבוץ לזה שצריךכיון
 בהפרת כדמצינו כה~ג הותר נדרים ובהתרת נדריםלהתרת
 וכ"כ מחה"ש. כ"ג. ס''ק מ'א וכמ"שהבעל

 בהדי~
 כדברי ~ר"ל

מ'א~
 ו' או' ער~ה יעו"ש~ העתום ס' בשם רל"ג סי' הרשב"ש

~ 

~~~
 בס' ~~~~

 דב~
 לנדות רשאי דחכם ש~ח סי' ריבות

 דמותר כ~ב ח' סי' ורשד'ם לכבודו.בשבת
 ותמה שם. מ"א ת~ט. םי' בס"ח וכ~כ שבת. שחלל למילנדות
 דכתיב בשבת חרם גו~רין דאין להיפך כתב דס"ח הא~רעליו
 אוסר דמהרשד''ם הוא המ"א דכוונת ולק''מ עכ"ד~ ברכהבו

 לאפוקי והיינו דאסור ס~ח וכ"כ שבת שחילל למי אלאלנדות
 לכבודו לנדות רשאי דחכם בסמוך משמע שכתב ריבותמדברי
 הא כלומר וכו' שחולל למי לנדות התיר ורשד"ם~ כתב ~ה~ל
 ~יפך לנדות ד~סור מה~שד"ם כדעת ס~ח וכ~כ אסור הכילאו
 ס~ח יודה שבת שחילל מי ולצורך ריבות.דברי

 למהרשד~~
 דהוא

 ~דף הדר פ' ערוךתלמוד
 ס"ג~

 דחילל ל~הוא שמתיה דר~נא
 וכמ"ש שאני שעה לפי מאיסורא דאפרושי לחלק שיש אףשבת

 או~ ברכ"ימהרשד"ם.
 ט'~

 ~ שמ~א סי~ ל~מן עיין ועוד ועי~ש.
~~~

 להכרי~ ~ג~ ~~~'
 בקוש~א וכו' הנמכר קרקע על בשבת

נוהגין

~~~~~~~ 
 ~~ו~



~ ~ ~

 ~~ו~~
~~~~

~~~~
~~~~~~ 

~~~ 
~ 

~~~~
 ~'יו~~~י~~~~~~

 ~~ו'~~~~י
 ~ ~~~ ו~י~ו~י .~~ ~~~~

ו~י~'~
 ו~~~~ ~~~
 ~~י~ו~~~~ו~ו~
~~~~

 ~~וה
~~~ 

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

 וכן הגה ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~
 כמקח דהוי בשבת י~ן להכריזא~ור

 ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~מהרי~ל~ וממכ~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ו~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
'~~~ 

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

~~~ 
~~ 

~~~ ~~~~ 

 ~ו~~~
~~~~ 

~~~'. ~ םעי'~~ שכ"ח שי' ~וע"ל
 ~~~ו~~ ~~~~י~ ~ו~ ~~ו~ ~י~ ו~~י~~~ ~~

 ה~~~ה.
 ~~~י~ ~י~י~~~יי~י~ ~~~~~ו~

 ~ה
 ~~~'~~ ~~י~~

ו~~~ ~

 הגאונים לקנות.~ובתשו' או בית להשכיר שרוצה מי צהכריזנוה~ין
 זה.אוסר

 כנה'~
 ס~ק~ מ~א בהגב~י.

 כ~ט. או' א"ר כ~ה.
 ~ ז"ן או' לעילועיין

~~~
 כדן דהוי אסור בכה~ג דוקא וכו' יאבד לאו ואם ~~~~

 לו שיש מי כל סתם מכריז אם אבל ~דיןאת
 בטלה מגיד לא שאם בעיר תקנה שיש אעפ"י ויגיד יבא ~~~ות
 לא כך דנהיגי דוכתא איכא ואי הדין את כדן אינו~ מ'מ~~תו
 דחול. דיבורא דהוי כן לנהוג אין ל~חלה ומ~~מ בהומחינן
 כ"ט. או' א"ר כ"ו. ס~ק מ"א שם. כנה"ג ש"ץ. ~י'~יב~ש

 ~ ל"א או'תו~ש

~~~~~ 
 דיו~ט פ"ה ורש'ל וכו' יין להכריז אסור וכן הגה.
 ואם ברכו קודם ~הכריז מורה ואני כתב ח'סי'

 אז ברכו אחר ~ד מלהכריזש~ח
 לקידוש יין לפלוני שיש מכרי~

מ~
 בקושטא סמכו ומכאן דמים סכום יזכיר ואל ויקח יבא ש~וצה
 להכריזיע"א

 ~בש~
 למצה לבן יין יש ש~פלוני נישן ר"ח שקודם

 הט~ז וכ"כ יו~ד. או' בהגב~י שכג~"ג ויקח. ילך ~ שרוצהמי
 אבל כתב ובלבוש שרי. דמים סכום מזכיר אינו דאםסק~ד
 ואפשר ~קח בסכום אפי' יין ~כריזין המקומות שבכלראיתי
 שמים חפצי ליה דחשבינןלומר

 להודי~
 ~כ"ל. ~ידוש יין לקנות

 ~~יתר יורה לא ~ ~"ז ד~נשאל ומ"מ וכתב ש~ הט"זוהביאו
 ובמ~רי"ל עכ~ד. מקחבסכום

 כת~
 ~וא מי להודי~ דאפי'

 דבמקומו כיון ונ"ל אס~.המוכר
 הי~

 הוי לא טובא יין שכיח
 מיהו כ~ז. ~~ק מ''א דאסור. פשיטא משקין ושאר מצוה.צו~ך
 כשאפשר~ דוקא מה~י"ל מדברי לו ~ראה כתב ל"א או'הא''ר
 משקין בשאר ואפי' דמותר מודה בשכח אבל ברכו קודםלהגיד
 ~ דהיכא המ"א כדברי כתב כ"ז או' ה~~א אמנם עכ"ד.~וא רב~ וצו~ך ~בת צורך מ"מ לקידוש שא~צ דאף לה~ירנראה
 ואל קידוש לצורך לקנות שידעו להכריז שרי יין שכיחדאין
 הר"ז וכ~כ חול. ~ברי הוי דשכיח והיכא מקח סכוםיזכיר

 כ"חאו'
~ 

~~~~~~~ 
 יותר בזול לאחד יש אם ואפשר הא''א שם

 לסעודת בסתם להכריז רשאי מוכריםמשאר
 שרי מצוי ש~יין במקום אף ור~ל ~כ'ד. ושר~ מצוה דהוישבת

~כה~ג~
~~~~~ 

 בא~ ~רשום רבינו שפסק דשבת בפ~~ק המרדכי
 ואם מ~דות מכת ללקות דצריך~ בשבת סוסשקנה

 לעניים ויהבינן ~לי~ן לקיחתו דמי על הסום מכירת דמיי~ה
 מ~ום אותו ואם נש~ר חוטא~ יהאשלא

 פרו~
 לפי שבת לענין

 ט~ז או' עו"ש ב~י. יות~. בו יחמירו שיראומה
~ 

~~~~~~ 
 מ~~ש וחמור גוי שש~ר ראובן ח~~י בחלק רי~ו

 היתה והסחורה פלוני למקום סחורה לול~וליך
 אמור ודאי והוליכה היהודי מבית ולקח בשבת הגוי ובא יהודי~בית
 והעובר לא בשבת אבל הש~ש עם אלא ב''ה שרו לאדע''כ
 כ"כ ממון. אין אם במלקות או עשרו לפי בממון לה~נישו~אוי

~צ~
 ישן. ~בדפוס ב'י עכ"ל. ס'~ט בתשו' הרא"ש וכ''כ מ~~.
 אין בשו~ג אבל במזיד ~דבר ש~שו~~דוקא

 ל~ענ'ש~
 הם ואם

מכחישי~
 שם אין וגם בדבר ~דים ואין עשו שבשוגג ואומרים

 אם לחקור מוטל הדיין ועל נאמנים ש~ם ספק איןאמתלאות
 כנה~ג קנ''ו~ סי~ ז"ל ששון הר"א לעקלקל~. אםלעקל

 שם ~~שבהגב"י.
~ 

~~~
 בשכירות דוקא ז"ל רי"ו שדין שהורו המורים ~~מ~ולי
 בתוך באו אם א~י' דמים בקצי~ת אבל ליוםיום

 ~~י' ז~ל ששון והר~א בדבר. קפידא אין המשאות ולקחהשבת
 ועיין שם עו~ש שם. כנה~ג נקפי. לבי זה כל ועל כתבקס~ו

 ל'ה או' לשם ובדברנו בהגה ד~ סעי~ ש''ז סי~לקמן
~ 

~~~~~~ 

 א~ור כך לעכו~ם אמ~ה שאסור כשם בא~ז

רמיז~
 מל~כה לו שיעשה לענין ודוקא לעכו"ם

 מלאכה לו שעשה אבלבשבת
 לאח~

 רמיזה. ע~'י מותר שבת
 ש'ז סס"י בהגה לקמן והביאו ~~ או~ד~מ

ק~~
 שכ~ח סי' לקמן וכו~ בתו שהוציאו לו ששלחו מי י~. ~~~'

 ~מור"ם ~פ~ק יודסעי'
 ב~גה~ ז~

 שרוצים דבשביל
 להצילו כדי השבת ~יו מחל~ין 'אין גדולה עבירה שיעבורלאנ~ו
 אהדדי ~ותרין ולכאורה יו~ד סעי' שכ"ח סי~ ועיין כאן כתבורמ"א
 ~~צין הכא דשאני וצ"ל לתו' ~רשב"א בין בב~י ~יאופלוג~א
ל~מיר~

 אח~כ ל~ולם מומרת ותשאר
 ~ז~

 דיש כה~ו~ הכריע
 שי~שה לקמן משא~כ נפש מפיקוח ~דיף דזה שבת בחילולל~צילה
 רחמנא דאונס כיון באונס אחתפעם

 פטרי~
 חשש אין ואח"כ

 ~ו הצלה על שבת יחלללא
 כנ~

 ~'ק ~א וכ~כ סק~ה ט'ז נכון~

 שבט וכ~'ככ"ט~
 י~וד~

 ב' דף של~ד סי' יו"ד על
 ע"~

~~~~~ 
 לא ד~יא דוקא וכו~ בתו שהוציאו לו שש~ו מי

 דהוא ~המיר ה~ך בנו~ אם אבלפשעה
 פוש~

 ~לא
 אמוחא לה מחו וכבר פ~ג סי' שבעה ~חלת בשו~ת כמ~שודלא

 דרבנן. באיסור להקל דיש כתב הא'ר אך וה~"ר. ט''ז סי' ח~אהשבו~י
 י''ט או' שע~'ת טו~ב. או'ברכ'י

~ 

~~~~~ 
 או וכו' בתו ~הוציאו

 ק~בו~
 והעו~ש ו~מי"ט לבוש.

 וכן הכי דינא קרובו אי~ו דאפי' כתבו יזאו'
 דכייפינן ומשמע כ"ט. או' ה~~ז וכ"כ ל~ב. או' א"רמסתבר.
 יעו"ש כיי~ינן ~בתו על דדוקא כתב ה' או' המש"ז אבלנמי

~~~
 תיכף ה~רנס ילך ואם סגולה ליח~י למסור שרוצה ~~

 ולזה ממון יפסידו שלא ליחידים יציל והצל י~יגהשג

שרוצ~
 שמותר שהורה מי יש כזו גדולה עבירה יעשה שלא למסור

 דטעה הוכיח ט~ז סי' ח'א והשבו"י זה בשביל שבתלחלל
 זובהוראה

 ואיסו~
 גמור

 הו~
 או' ברכ"י זה. בעבור שבת לחלל

 ועייןח~י.
 שע''~

 י'ט או'
 מ~~

 ~~וכרח ואינו להקל

~~~
 הבת ואם וכו' בתו ש~וצ~ו ~~~

 קט~
 י~שה אם צ~ע

הגדול
 חט~

 ~הפרישו מצוין אין דהא הקטן ב~~יל
 דאומרים הקטן על שמח~לין נפש אפקוח דהוי מידי דל~אאו
 כן נ~י והכא הרבה שבתות שישמור כדי אחת שבת עליוחלל
 אבל כ~ט. ס~ק מ~אוצ~ע.

 הא''~
 נראה כתב ל~ג או~

 פשו~
דמות~

 ת~אר בגדלה גם דהא
 ב~יסורי~

 ~ כ~ט או' הר''ז וכ'כ יעו~ש

 חו~ ~~~~~~~
 שרי~ ~~יו נקמת לנקום בשבת לתחום

 כ''א. סי' בושת ~יני הרמ'הנימוקי
 יבהגב" כנה'~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
'~~ 

~~ ~~~~~~

~~
 ו~ו ~~~ו~~ ~~~ו~~ ~~~ ~י~י

 ~~י~י~ ~'~
~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~ו~~

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

 ~~~~ ~~~י~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ו~~
 הג~~~~~~~~

 מי אבל בחול כמו בשבת ל~~ם מותר להם עו~ג הוא חדוש'ם ודב~י שמועות שסיפור וב'א
~י~ו

 ~א דהא צ"ע עליו כתב כ~ט ס~ק המ~א אמנםבהגב~'י.
 לתחום חוץ לילך ~אסור מצוה מצורךעדיף

~ 

~~~
 ספק ~וא אם ואפי~ וכו' פ~מיו ל~רך לשום מצוה ~~~

 ~ כ~ט או~ ר~ז לבוש. ישיבנ~.אם

קי~~
 דהוי למ"ד אפי' ~ר~אות. לשלש א~י' ויוצא ~~~

 כל ותעב~ד תמ'ר שלא ~לגבי שרידא~רייתא
 ז~ הוי שבת חילולימיה

 א' שבת לחלל דמוטב זו~א איסורא
 לאנסה רוצים א~ וא~כ ב~~י. ~רבה. שבתות שתשמורכ~י

 אפי' אחרתלעבירה
 לעבו~

 עליה מחללין אין אחת פעם ע~~ז
 כ~איתא ע"ז כעובד שבת דמחלל ד~ורייתא במלאכהשבת

 כתב ח' או' הער~ה אמנם כ"ט. ס~ק מ''א ס~ט. ~ףבעירובין
 ג~ דעל שכתב בלבוש וכ~מ יעו~ש. ע~ז משום שבת לחללדיש

 ל~ג או' א~ר וכתב מחללין. יעבור ואל יהרג ~~ינםעבירות
 חילול של פרסאות ג' לילך וכ~ז יעו~~ש נכונים הלבוש~~ברי
 בכל ~רבנן בא'סור לחלל אבל דא~רייתא באיסורשבת

 דרחמנא באונם הם ואפי~ מחללין בפשיע~ כשאיןהעבירות
 דאפי~ וסיים שם. א~ר עובר. כשאינו לו היא זכייה מ"מפטריה
 באיסור להקל ישבפשיעה

 דרבנ~
 או' ~ף ר"ז ועיין יעו"ש.

 דרבנן איסור מח~ין תעשה לא מצות על דדו~א שכתבכ"ט
 יעו"ש שבות דוחין אין ~מ~ע עלאבל

~ 

 ~~~~~ק~~~
 מ"א גיטין תו' שיזכו. כדי חוטאים דרבים
 שם' א"ר לעצמו~ גם מזכה אם וכןע"ב~
 ~ י~ט או' העו'שוכ"כ

קי~~
 שחציו במי כדאשכחן ליה. כייפינן בעי לא ואי ~~.

 פ"ו ממצות ית~טל שלא כדי רבו את ~כופיןעבד
 שם עו"ש ב"י. ה~א. רבהכי

~ 

~~
 ~בר ~. ~~~'

 דב~
 שלא

 יה~
 וכו~ שבת של דיבורך

 ביום לעז בלשון לדבר שלא מאד נזהר היהמוז"ל
 דרוש איזה לנו אומר כשה~ה זולתי ביום ולא בלילה לאשבת
 השומעים. ה~ם ~ שיבינוהו כ~י לעז בלשון לאומרו צריך ~והיה
 לדבר שלא נזהר היהגם

 בטיל~ שיח~
 אפי~ חול של ~יבור או

 הכוו' שער בשבת. כמו היו~~ט בכל נוהג היה וכן ה~ודשבלשון
 כ''א פ~ סיף ח~י שער פ~"ח ע~ד. ע"דדף

~ 
~~

 כ~ דרשב~~י אמיה וכו' דבר ודבר ~~.
 ~שתעיא הוה

 אמר הוה בש~תא מיליןמותר
 ל~

 והות היא שבתא
 בטורח אמרינן ובירושלמי בהר. פ~ סוף ~בא ויקראשת~א.

 תו' בשבת. שלום בשאילתהתירו
 שב~

 אעש~ פלוני דבר~~. ~ ע~~ב קי~ג
 ~צוה דבר ~וא ואם וכ~' למחר

 האחרונים כ~~~ש ~לא~~ו~ר
 כאש~

 הוכ~ח
 א' או'הא"ר במישו~

 ודח~
 י ברכ יעו~ש. רס~ו ~י' מ~"ח ראייתם

 ~ א' או' שע~ת א'או'
~~~~~ 

 הצריך מקום ל~כיר כדי בשבת בס' לקרות אסור
 לקרות מ~וין הוא אם אבל למחר אותו להגיההגהה

 תר~'ץ. ~י' בתשו' הר~ב"ז ~תר. למחר יגיה טעות ימצאואם
 שם שע~~ת ב' או~ברכ~י

~ 

~~~~~~ 
 ראובן נכסי

 בי~
 ח' רשד"ם אסור~ שמעון

 ח~~~~

 ~~ ב' ו~ א א~ר סק~~א. מ~א בהגה~ט. כנה"ג ק~~ה.~י~

~~~~~~ 

 שותפו. אינו ואפי' אסו~ בשבת גוי של בחנות
 ~ א' או' רו~ח ל~ג. סי~ בתשו~ אהרןזקן

~~~~
 או שמתו מ~והב~ו בשבת

 שה~
 א~ר. בצער

 א~ר מ"א בהגה~ט. כנה"ג ק"י. סי'ס~ח
 א'או'

~~~~ 

 א~א כי בשבת נכרים של שהשוק במקום אדם י~ור

של~
 רס~ב. ס'' ~~ח ~בר. בשום או ב~בריו יחטא

 מ~'א שם. כנ~~ג הי~ודים. בש~ונות כשהשוק ~וקאוהיינו
 שם א''רסק~ג.

~ 

~~~~~~ 
 יוכל אבל החוב בשביל בשבת ~עכו"ם לעכב
 בחוללומר

 לשופ~
 בשבת. העכו~ם עכבת לא ~~דוע

 לו שיש מי מת'ר קמ'~ו סי' ב~ח ובתשו~ סק~א. מ"אאגודה.
 לו נו~ע ~ובשבת האנס אצלחוב

 ~עי~ מן ילך ש~אנ~
 ואפשר

 או'~ ס~א כלל ח~א זה. סי' סוף א''ר והביאו יעו~ש.שיפרענו הש~ אצל עליו לקבול בשבת לילך מותר עוד ישובשלא

 ~ גוי י ע' יעשה אפשר אם ומ''מג'

~~~~~~ 
 כגון בהן לדבר ואפי~ בשבת בחפציו להלך לאדם
 מה שותפו עםשידבר

 ימכו~
 מה או ~מחר

יקנ~
 זה בית יבנה האיך או

 ובאיז~
 סחורה

 י~
 למ~ום

 הרמב~ם א~ור. בו וכיוצא זה כלפלוני
 וכ~~כ א' דין פכ"~~

 ~דמילתא אורחא דנ~ט ~שו~פו וכ~ב ב~ או' א~~ר והב~דבסמ"ג.
 ח' ס~י' ~מ"א כמ"ש לאחרוה~ה

 וכ~
 שותפי השמיט בכלבו

ונרא~
 לאחר א~ר לא א~י' נמי

 כל~
 עצ~ו בפני אלא

מ~תימת כדמשמ~
 הש'~

 אומר דמסתמא אלא וכלבו ומהר''ש ולבוש
 ~ יעו~ש עצמו בפני לדבר ליה דמהלאחר

 ~~י~~
 בהגה.

 מות~
 ~שנת לא וכו' בשבת לספרם

 יאמר ק~וש חול ~ברי ~~לדבר והנשמר ה~אחסידים
 כ'א ~כ~ח~~ם אפי' לדבר שלא בזה נזהרין מעשה ואנשילו

 בשחרית ב~בת לחבירו המבקר אדם וקבלתי הקודשבלשון
 כ~רך לו ~מרלא

 שאומ~
 לו יאמר רק טבא צ~~א בחול

 את זכור לק~ים טבאשבת
 יו~

 של~ה. לק~שו. ה~בת
 א"~

 או'
 א' או' המחב~~ר וכ~כג'

 ~הורא~
 דחסידי למערתא עיילוה זו

 הרב נמ~ך ואחריו של~~ה בעל החסיד הגאון קבלוהולא
 ק~ישי רבנן ואמור ע'ב י'ב ~ף פ'~א חכ~~ה דעת בעלהחסיד
 להרבות אסור חול~ן שיחת דא~י' הש~~ע ו~סקו ר~ת דל~י~ה~"ז
 בשיחת ואפי' ב~פוס כ~~~ש ולא ב~~ע ~וכצ"ל אסור זהגם

 בשיחת וא~י' צ~'ל אלא ט~ס שהוא בטלים~ברים
 חולי~

 אסור

להרבות~
 ומ~ורש

 בדבר~
 הרב כ~~ש שבת ~~חלל ש~וא ~זוה"ק

 וכ''ש ודעת ~עם בטוב שם ~כמהדעת
 ~~ז~

 ודאי ימשך
 גדר יג~ור נפש וב~ל אס~רל~יבור

 של~
 ~~חלל בסוג י~יה

 ~ב~י באורך יעו~'ש וכו' לא~הבי~ם בש'ק כתות כתותלבקר שנהג~ ~~נ~ג על חכ~~ה ~~ת בעל להרב לו ור~ב ח"ו~שבת
הק~ושי~

 בשם שכ''כ א' או' ל~'ל ועיין עכ~ל ו~יי~~ים ח'ים
 ז~להאר"י

~ 

 .~~ ~י~~~~~

 ~י~ו~~~י~~~

סעיף~~



~

~ ~ ~  

 ~~~ ~~~י
~~~ו~

 ו~ו'
~~~~ 

'~
~ ~'~~~ ~'~ 

~'~

 ו~~~~
~~~ 
~~~ו~~'~~~י'ו~~~'~

 ~~~~ ~ ו~~
 ~ו~~

 ~~'ו וה~~ו'

~~~~~~ ~~ 
 ו~'י

~~~~
~~~~~~ ~  

'~~ 
~  ~~~~  סי~ ~ת~ה חבירו בהם ~יתענג כדי לאומרם אסור ~ענגשאינו

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ס~א~
 ו~~"~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

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

 ~~ ~~~~ ~ו~~~~~ ~~~~~~ ~~''~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~ ~~~ ~~~~~~~
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~~~~~ ~~~~ 
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~~~~~~~~~ 
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 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ י~~~

 ~~~~~ ~~~ו י ו~~~~י'~
~ ~~ו~ וה~'~ ~~~~ ~~~

~~
~~

 לדבר דוקא וכו' פועלים לשכור אסור ~. ~~~~
 פועלים. לשכור מותר מצוה לדבראבל הרשו~
 דגם כתב ב' או~ ס~א כלל ~~~א מיהו ב~ או' ~ר"העי~ש~ ריא''~

 ~ יעו''ש לשכור אסור מצוהלדבר

~~~
 שלכל בדבר דוקא וכו' לשכור לעכו'ם לימר ולא ~~.

 שאי~ו בדבר אבל שבות משום בו ישהפחות
 כנה"ג ~' חדר כ"ב בית הרד"ך ג~רו. לא בעלמא חומראאלא

 ג' או' תו"ש סק~ב. מ"אבהגה''ט.
~ 

~~
~ ~ ~  בשבת לו לומר ואפי' וכו' לשכור לעכו"ם לומר ולא~ 

 ס~ב כלל ח"א אסור. שבת לאחר ~ועליםשישכור
 למחר. מלאכה לו שיע~ה לעכו"ם לומר דאסור ו~שיטא א'או'

~דב~~
 ד' או' ברכ"י תרפ~ד. סי' בתשו'

~ 

~~~~~~ 
 לעשות עכו"ם לחבירו שיאמר לעכ~~ם לומר

 בשו''ת הובאה בתשו' אשכנ~י גרשון מהר"רמ~אכה.
 ונ"ג. מ~ט סי~חו~י

 וכ~
 דף יהודה ~~י בס' מהרי~ע הסכים

~'~
 א~ ~י' שטים עצי שלחן ב~~ וכ"כ ה' או' ברכ~י ע"ב~
 שבות רק הוי אחר לעכו~ם וע~ו''ם לעכו''ם~ שאומר~ישראל
 אמנם קע~ה. וסי' ל''ח סי' חיים שנות בשו~ת וכ~כאחד~

 סי' לנכרי אמירה בדמי שבת בכלכלת המשניות עלבתפא~~י
 סעי' לקמן מ"ש לענין ונ~מ יעו~ש. דשבות שבות דהוי כתבה'
וא~כ יעו~~~ מותר הרבה לצורך או מצוה במ~ום דשבות דשבות~'

 כיו~
 לחבירו עכו'~ם אמירת לה חשבה דרבוותא דרובא

 אי~ה עוד יש אם ורק נ~טינן הכי ~ת~בות
 צדדי~

 להקל
 א' מע' כללים שד~ח ועיין המתירי~. על לסמוך דישאפשר

 קע"דאו~
~ 

~~~~~~~ 
 איסורו אם בשבת. לעכו~~ם אמירה עיקר בענין

 א' מע' כללים שד'ח עיין מדרבנן אודאורייתא
 יעו~ש ב~ה פלוגתא שהביא ~ס'דאו'

~ 
~~~~

 דאפי~ משמע וכו~ השבת קודם לומר ואפו' ~~.
 א~ור~ שבית דהוי בחול ל~נות פועלים לולשכור

 סעדיה ר' דעתוכן
 ור~~

 דאמירה והטור והסמ"ג ברוך בר
 הרשב"א מדברי אבל יעו~~ש. אסור בשבות אפי' בע~שלגוי
 לו לשכור בע~ש לעכו"ם לומר דשרי משמע תתע"ה~י'

 והריב~ש פ"ח סי' הרוקח וכ"כ בחול. לבנות בשבתפועלים
~י'

 שכ~נ קנ"ו סי' ששון הר~א וכ~כ רצ''~~ ~~ שפ"~
 וכ''כ יעו"ש.~רמב"ם מלשו~

 הרדב'~~
 אסרינן ~לא קל'ב ס~' ח''א

 יעו"ש. מלאכה לעשות לו כשאומר אלא בע"ש לגויאמירה
 ועי'ש ג' או'ער"ה

~ 

~~~
 לגוי לומר דאסר רפ"א םי' ח"ב להר~ב"ץ ~~~~~

 אפי' עירוב בלא לבית מבית חפציםלהבוא
לדב~

 לטעמיה א~יל והוא יעו~ש. השבת ~ודם כן א"ל ואפי' מצוה
 כמ~ש שבת שדוחה במילה אלא דשבות שבות התירו דלא~~~ל
~י~

 לדידן אבל יעו~ש להרמב"ם מודים הכל דאין קצ"~
 דשרינ~

 לו כשאומר וכ~ש מותר מצוה במקום דשבותשבות
 כ~

 קודם
 וכ"כ מצוה. ~מקום שלא אפי' דמתיר מאן דאיכאהשבת

 דלא למחר לנגן שיבא בע''ש לגוי לומר הדין מןדמותר הרדב"~
אסרינן

 במלאכה אלא מ~'ש לגוי אמיר~
 אב~

 ישראל הכה
 אלא אסור אינועצמו

 מ~ו~
 נמי ואיכא ג~ירה

 מא~
 דמתיר

 יעו''ש. עלה להוסיף דלא והבו בשבת לנגן לגוילומר
 סי~ ב~י הביאודהרא"ש ואע~~

 אס~ תקי"~
 לצורך יונים גבי כה"ג

ישראל
 ע"~

 ~פשיטות להתיר רבוותא הנך על סמכינן מ"מ
 אפי' דשבות בשבות דמחמיר מאן ואפי' מצוה לצורךמע"ש
 הגמ''ר דהרי בכה'ג וכ~ש מע''ש כ"כ יחמיר לא מצוהבמקום
 ע~~ להביא דיכול משום לגוי אמורה שרינן בר~ה דבל"הכתב

 ר~י בשם תרנ'ה סי' מ~ש ועיין יעו~ש. אדם בנימחיצות

וריטב~
 בגוף מע~ה בו שאין בשבות לגוי אמירה אסרו דלא
 שם ער~ה ~יעו"ש. לרשות מרשות הוצאה כגוןהדבר

~ 

~~~

 עשית לא למה הש~ת אחר לו לומר מותר אבל ~~.
 בסה'ת כ"כ הבאה~ ב~בת שיעשנו שרצונווכו'

 דמשנה תמוהים הם כפשטן ודברים פ~י והגמ''יוהסמ"ג
 לישראל א~ור מעצמו העכו"ם הדליק ~דאם כת~י כל פ'שנינו שלימ~

 הגו"ר שתמה וכמו שכ~ה סי' ל~~ן וכמ'ש וכיוצא ממנוליהנות
 בתוספתא תני והרי יעוש'ב. י~א בס' ואחריו כ~א סי' ג'כלל
 מפני ליהנו~ אסור לעצמו שעשה המכירו ~בעכו~םפי"ד

 נראה ולכן ~ה. הותר איך וא"כ ~חרת לשבת ועושהשמ~גילו
 ממנו נהנה הישראל גוף שאין בדבר אלא ב~ה להקלד~ין
 ועכו~ם ואש נר יש שכבר ~~או הגו'ר.וכמ'ש

 מוסי~
 י~א. כמ'ש

 ומ~ש ו' או~ברכ~י
 הט~~

 דעתו ונטה הטור על ב' או'
 ~ליו פקפקכבר לה~~

 המש~~
 ולפ יעו'ש. ב' או'

~ 
 הני בכל

 שיק~ח יבין והוא חוטמו שיקנח לעכו~ם לו~ר הב~ח דכתבנמי שריו~
 הנר לו~ר ב' או' בהגה'ט שכנה~ג מ~ש וכן הנר שב~אשהפחם
 כשרוצה או ~הפתילה ראש וחותכת מבינה והשפחה מאיראינו

 והיא מ~םדבר אי~~ לו שתביא לשפחה אומר נר שם שאין במקום ~פראי~~
 תדלי~

 ~ה בכל הספר ונוטל אחריה וילך הנר את
 בשם ק~ או~ י'ד סי' הד~ט עיקרי וכ~כ להקל.אין

 המו~~
 ~יעו~ש

 בשבת דהרמי~ה שואל פ' שה'ג בשם בהגה"ט כנה'גוכ''כ
 ל'א ס''ק המ~א וכ''כ אסור. לכ~ע עצמו ~שבת לצורךעצמו
 באומר רק ומיהו ם~ד. או' לקמן ועיין יעו"ש~ ~ב"חדלא
 חשוךהבית

 והשפח~
 מתירין. יש הפחם לה~יר מאליה תבין
 ~ ה"ן או' לקמןכמ'ש

ך~
 לו לקנות מע"ש מעות לעכו'ם ליתן אסור ~. ~~~'

 החול ימי~ בשאר מעות לו נותן אם וה"הבשבת.
 מהני לא מכר לו קצץ ואפי' לבו"~. אסור. בשבת לולקנות
 שמ~כי~כיון

 לו
 בשב~ לקנו~

 לקמן ועיין רמ~~~ ר~~י וכמ"ש
 כ'האו'

~ 

~~~

 לקנות שותפים ועכו~ם ישראל בשבת. לו לקנות ~~.
דבר



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~~~ו~
~~ 

~~~~~~
 ~~ו~~ ~~~

~~~~~
~~~~ 

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

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

 בשבת למכרן לו יאמר שלא ובלבד למכור בגדים לו ~ליתן מותר וכן הגה ~~~~.
 בשם~ב~י

 סמ~ג~
 בשבת ישראל מבית ולקחה הא"י ובא ~חו~תו להוליך א"י ששכר מי

 אסו~
 ו~יו

 ירוחם ~~בינו העו~ה~ו~שין
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~ חי''ב~

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~~~ 

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

~~~~ 
~~~~ 

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

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

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

~ו ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~

~ב~
 ב~בת והמכירה מ~מלך

 אסו~
 לצוות

 לעכו"~
 לקנותו.

 ~ ~' או' ברכ"י מ~ד. סי'יהודה ב~

~~~
~~~ 

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

~~~~~ 
בל~

 ג' או' א'א מעות. נתינת
~ 

~~~
 ~זה כתב בב"~ וכו~ ממך אקנה אצ~רך ואם ~~~

 סי' מחמץנלמד
 תמ"~

 וכתב יעו"ש. ד' סעי'
 להבטיח שמותר שם~ במ~א מ~ש דל~י ל~ב דף צבי דבריבס'
 שיוכל שם כתב וט"ז שם. ~מקו''ת וכ'כ ממנו יקנהשוודאי
 שרי ~שבת ה'נ א~כ שם הח~י וכ"כ ריוח לך אתן לולומר

 ה' או' א"ת ~ן.לומר
~ 

~~~
 לעכו~ם לתת ~~ותר ~. ~~~~

 מע"~
 ואם וכו' לו לקנות

 שיקנה ב~י' מזכיר אינו א~י' בשבת השוקי~ם
 אלאבשבת

 נות~
 אינו מקום ובאותו סתם לו שיקנה מעות לו

 בעיירות שרגיל כמו דשוקא יומא ש~וא בשבת אלא לקנותמצוי
 גם קצת שמצוי ובמקום ב~י' השבת יום כמזכיר הו~לקטנות

בשא~
 ט~~ז השבת. יום ב~י' מזכיר א'כ אלא איסור אין ימים

 תו"ש ט' או' א'ר סק''~. מ~א א' ~ו~ העו"ש וכ~~כ~ק"ג.
 ג' או~~ מחב''ר ה'או'

~ 

~~~~~~~ 

 דבר לו ליתן אסור בשבת השוק כשיום
 למכו~

מ"~
 דבד' ~~'ב בשם המ~א שם מ~ש אמנם שם.

 כבר מותרוה'
 הקש~

 אסור ודאי הא וכתב שם הא~ר עליו
 כן להוכיח וכתב בשבת שיעשה לעכו~ם ~ו~ר ראשון מיוםא~י'

 יעו~ש. ~ו'מכמה
 וכ~

 ~לב~ש הסכים
~ 

~~~~~~~~ 
 ב~ה דמתירין בהנהו דאפי'

~  ~שמ~ 
 כגון

 נותן אם איסור יש עכו~ם לכובס כלינותנין
 במו'ש להם צריך שאני ראה ~ לו ו~ומר לשבת סמוך הכליםלו

 ו~ן ב~בת. שיכבסם ב~י' כאומרדהו~ל
 לעני~

 מעות לו נותן אם
 במו~~ש מ~ם לילך רוצה שהיהודי ~ר"ל לו ואומר לקנותבע'ש
 בשבת~ שיקנה מצו~וא~כ

 לב~~~
 ~ם. ט"ז במו~ש. לד~כו שילך

 א"רוהביאו
~ 

 הדש ל~צוץ רתוק למקום לילך בע~ש לגוי לצוות ש~סורצ~ט~ סי' תא"ת ב"ד הרב וכ"כ ~~וט. שהוא וכתב
 דוקא תשיכה קודם בשבת בא' ל~ביאם עמו ~ולה~נותללולב
 מ~מ עמו שקצץ~הגם~

 כיו~
 מן ויעקור לתתום חוץ ילך דהגוי

 ו~ביאו טרח~ קא בדידיה לומר ~יך לא ישראל לצורך~מתובר
 ד' או~~~תה~ד

 מ~ה או~ לק~ן ועיין יעו"ש~
~ 

~~~~~~~ 
 ה~'זעו"ש

 דמ~
 שיקנה לו זכר לא אם שהתירו

 לא מ~מבשבת
 י~נ~

 שבת באותו מ~~נו ישראל

 בשביל נר ש~דליק לעכו"ם דומה ישראלוזה בשב~ל עש~דעכ~~

י~רא~
 המלאכה עושה דמ~מ מ~ני לא ע~~ז שכר ל~ קוצץ אם וא~י'

 דברי על ~קשו שם והתו~ש הא'~ר ומיהו עכ"ל. ישראלשהביל
 שבת באותו אף מ~נו להנות להתיר שדעתם ונראה הנז~~ט"ז

 תקר בס' עיין ~מנםיעו~ש.
 הלכ~

 בעד להליץ שכתב
 הט"~

והביא~
 דעת וכ~נ ז' או' א"ח

 המש'~
 להחמיר

 כהט"~
 ~אה וגם

 יעו'ש שיעשו בכדי לערב להמתין שצריךמדבריו
~ .~~~

~~~ 
 משא שרוב

 ומת~
 התיר לא והשר דגן במיני הוא

 ביום אלא התוצהל~וציא
 השו~

 בכ~ר שעושים
 ~תקא ולקבל ~רעות ב~רוע דגן סך ל~וציא ~ותר ביוםובו~
מבית

 המכ~
 ~שבוע מימי בא' דגן למסור ליש~אל שרי אי

 יוציאנו וה~אלעכו~ם
 מ~כ~~

 והעכו~ם תמיד בשבת שהוא ה~וק ביום
 ישראל שם יזכיר ולא מ~מכס ה~תקא ויקת הכל עושההוא

 סי~ תא~~ח ~זר''א האריך זה דבר על בשכרו באוהעכו"ם
 במקום ושהוא ה~יתר צדדי כל ובצירוף צדדין בכמה וצדדל"ה

 ד' או' מחב~ר יעוש"ב. להתיר א' רב עם הסכים~סידא
~ 

~~~

 זה וכל וכו' לו לקנות מע'ש לעכ~ם לתת ~~ותר ~~.
 דבל"~ בקצץמיירי

 ~י~ כמ~ש גווני בכל א~ור
 כתבו ו~עו"ש ו~ט~ז ה' סעי'רמ'ה

 ד'~

 זה
 דברי ממ~מע~

 ה~~תב~ דברי זכרוולא סמ''~
 ה' או' תו"ש רמ~ה. בסי'

~ 

~~~ ~  

 בקצץ והיינו וכו' בגדים לו ליתן מותר וכן הג~.
כמ~~

 ז' או' תו~ש להדי~. ה' סעי' רמ"ה סי'
~ 

~~~~ ~  
 בשו"ת ועיין ~בת. למכרן לו יאמר ~לא ובלבד בהגה.
 לש~ידיטער אחרת לעיר סתורה ששולת בא' היוצרבית

 למכורשם
 ש~

 ישראל הוא והש~ידיטער קונה שיקרה בעת
 אם בשבת גם ומוכר ה' מיראילא א~

 י~
 י~~כור שלא ב~ירוש המ~לח שיתנה טוב דמהיותוהעלה ~ז~~ ~משלת על איסור

 ת' או' א''ח יעו"~. לה~ל ~ש להתנות שא'א באו~ן ~ואואם בשב~
~ .~~~

~~ 
 בחול. או מע~ש וכו' עכו"ם ששכר מי בהג~.

~ג~~ ~ ל~ו~
~~ 

 סק''ה. מ'א אסור~ בשבת אבל קצת מבע"יאלא שרי לא דע~כ וכו' ~ישראל מבית ול~תה ב~גה.
 ה~ או' א~'א בשבת. לא מבע~'י אלא ~רי לא קצץ וא~י~ ח' או'~ו'ש

~ .~~~
~~ 

 עשרו ל~י בממון ~עושה. לענוש וראוי בה~ה.
 רי''ו בשם ש'ו סי' ב"י לו. אין אם במלקותאו
 ק'~א או~ ש~ו שי' לעיל ועיין שק"ו מ''אלבו~.

~ 
~~~~~~ 

 ~נ"ו םי' ש~ון ר"א וכתב העושה. לענוש וראוי ב~גה.
 לומר ונאמן אותו עונשין אין ש~ותר שסבר טעהדאם

 ד~~ים בקציצת אבל יום בשכיר מיירי דהכא וי~~א בשוגג.שעשה
 ומיהו עכ"ל~ נוק~י לבי זה כל ועם לדבר ראיות ו~ביאמותר
 ונראה ב~ת. שעושה כיון אסור קצץ דא~י' משמע רנ"בבסי~
 א~ור מקום לו ייחדדא~י~

 כיו~
 אם ומיהו ישראל של ש~סחורה

 בשבת ~מפליג אע~''י ~שבת קודם ישראל מבית ל~חההעכו''ם
 אף קצץ בלא הא~ בקצץ והיינו ט' או' תו~ש סק'ו. מ'~א~רי.
 ק"ב ואו' ק''א או' ש'ו ~י' לעיל ועיין ו' או' א'~א אסור.זה

~ 
~~~

 מה~ת שאיסורו ~בר א~ל וכו' שבות משום אלא ~. ~~~'
 של~א ~י' כלקמן מצוה לדבר א~~~ עכו~ם ע''יאסור

סעי~

 ~~~~ ~~ ~~~י~
~~~~'~~ 

 ו~~~
~~'ו ~~~'~ ~~~ ~ו~~

 ו~~~ ~~''~
 ו~~~ו~ ~י~~~~~ו ~ו~~~ ~~~~~~י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~~ 

~~~~~  וע"כ ו'~עי'
 אסו~

 לעכו~ם לומר
 ל~דלי~

 ללמוד כדי נר
 מ~ט או' לקמן ~יין ו~ או' ס~ב כלל ח'א וכ~כולה~פלל.

~ 

~~~
 לעכו~ם לומר לישראל מותר ~~~

 דשבות שבות דהוי וכ~
 וגם שבות משום אלא אסור אינו לעכו~םדאמירה

המלאכ~
 ח"א שבות~ נמי דהוי דרבנן איםור אלא אינה בעצמה

~שם
~ 

~~~
 זה ומטעם וכו' לעכו"ם לומר לישראל מותר ~~.

 שהעכו~ם שנהגו מה על ~'ז סי' יע~ב שב בתשו~זכות למ~
 טעמים שם עוד ויש ויו~ט שבת ליל הנרות ומכבה לבהכ~נבא

 ס~' ובמחב~ר ד. או~ של'ד בסי~ הברכ~י והביאו יעו~ש~אחרים

~~~
 שם ובשע~ת ~' או' תקי~~ד

~ 

~~~~~~ 
 באיזה שנהגו

 ק~לו~
 נרות להדליק~ לעכו~ם לצוות

 נעילה. קודם ביוה~כ וכן ליו~ט משבתבבהכ'נ
 אבטלי~י~ חילי איישר אי ג' או' ת~י~ד בסי' ~ברכ~יכתב

 דרוב
 כשאינו אלא ל~וי~ אמירה מצוה במקום הותר דלא סובריםהפו'
 על לסמוך שלא אמרו וב~לו האחרונים והחמירו ~מורהמלאכה
 ובדברי בהגה רע'ו בסי~ כמבואר גדול לצורך אפי~~המקילין
 כמ~ד שדעתו ומוכח מרן הוראת ד~בלנו לדידן וכ"שהאחרונים
 במקום לעכו'ם אמירהלהתיר

 מצו~
 דוקא בשבותין קצת חולי או

 על זכות המל~ד דברי שם והביא ש'ז. ס~~כמבואר
 ערער קרא ל"ד ~י' בחא~~ח ~נוב~י וכן יעו~ש. ט~ם בטובדבריו ודח~ המנה~

 או' שם ~מחב"ר והביאו יעו~ש. ~~הלותיו המנהג וביטל זהעל
 עיין ומיהו ~יעו~ש~ג'

 ר~
 פעלים

 ח'~
 צדדים איזה ש~שה מ~ג ס~~

 להתירכדי
 להדלי~

 דבריו והבאנו ולכבות בבהכ~~נ נרות עכו~ם
 ח'יעו~ש או' רע'ו סי~לעיל

~ 

~~
 ממש בחולה דאלו וכו~ חולי מקצת שם שיהיה והוא ~~.

 ישר~ל אפי~ אבר סכנת בו שיש או ~גוף כלהכולל
עושה

 שבו~
 סעי' שכ~~ח סי' כמ~ש מ''ד לחד

 י''~
 ושבות

 אפי'כדרכה ש~
 סק'ז. מ"א ל~ג. ~עי' שם כמ~ש ש~י במצטע~

או~ א'~
 ~ י~~~

~~~
 גדול הפסד דבמקום לי ונראה וכו' חולי מקצת ~~~

 ושבות כדרכו אפי' עכו"ם ע~י שבות ל~תיריש
ע~י

 ישרא~
 תו~~ש שם. מ"א כלל. להקל אין בל~ה אבל כדר~ו שלא

 יעו''ש. כהא~ר ודלא וכתב ד' או' ה''~ער~~ה ~ו' ~~ח~"ר י~ב~או'
 שאין בהפסד לא א~ל פתאום הבא הכ~ד ודוקא י~ב~ או'ר"ז
 ז~ או~ א~א השבת. לפני יודע היה א~ ומ~"ש פתאוםבא

~ 

 דרבנ~ ~~~~~~~~
 מעשה עביד ד~א היכא בין חילוק יש
 ס''ג. סי' ת~ה מעשה~ ~עביד דלאל~יכא

 בהגה"טכנה"ג
~ 

~~~~~~~ 
 ללא ג~~ור מתכוין בין חילוק יש דרבנן ~

מתכוין
 בפסי~

 פ' דשבת ~ מרדכי רישיה~
 שם כנה"ג ם~ז. סי' ו~"ההזורק

~ 

~~~
 לדבר ה"ד מצוה. מ~ני או ~~~

 מצ~~
 לא ביום לבו

 עליו חלק ע"א ד~נ~~ב קפ''א או' ה~ במע~ ישי גזע ~רבאבל יעו~ש~ מ~ד סי' חא"ח ח"ב בתשו' נוב"ילמחר.
 ה' או' רו''ח יעו''ש. שרי דמחר למצוה דאפי~וס~ל

~ 

~~~
 גוי הביא סוכות של א' ביום ~~צוה. מפני או ~~~

 מתחום חוץאתרוג
 ע~~

 צוואת
 ק'~~

 בא~ר א'
 הובא בין דמחלק ל~ו סי' ד''מ תשו' עיין שלהם אתרוגשנפסל

חו~
 ומשיק לא או מיל לי"ב

 עכ''~
 ודאי ל~ביאו לגוי דאמירה

 ~י' ול~מן כ"ו או' לעיל ועיין יעו"ש.ש~י
 ~ר~"~

 ודוק
~ 

~~~
 או ~מין ~הביא לנכרי ~לומר אין מצוה. מפני ~ו ~~~.

 שאוכלין לבית החמין ~נט~ן מבית בשבתשכר

 ונראה בהג~~ט. כנה~ג קי"ו. ס'' בתשו~ מהרי~לשם.
 דהו משום הש~ע לדעת מותר כרמלית או ~יחיד רשות דרךהוא דא~

 לעיל ו~יין שבת~ סעודת לאכול כדי מצוה מפני דשבותשבות
 ח~יאו~

 ול~מ~
 מ"ט או~

~ 
~~~~~~ 

 באילן לעלות בשבת לעכ~~ם ישראל אומר
 ומ''ש ט' דין פ'ו ה~מב'ם לשון זהו וכו'שופר ל~בי~

 שכתב אזיל דלש~תיה משום וכו' ב~בת לעכו'ם ישראלאומ~
 דשופרבפ''ב

 דבזה~
 קבוע ב~~ד שיש מקום כל בהמ"ק שחרב

 ~תב לא הטור אבל יעו'ש~ וכו' בשבת בו תוקעין בא"יוסמוך
 לאו שבת תקפ"ח בסי' דפסק משום בשבתתיבת

 זמ~
 תקיעה

 על לו וס~ך תוקע ~יה דהרי"ף והגם~הוא
 משחרב דתנן מ~

 ו~וצה ב~~ד בו שיש בכ'מ ת~עין שיהו ~יב'ז התקיןבהמ~ק

לפר~
 ~הגו דלא שם הטור עליו כתב ג' של ב~~ד אפי'

 כ~
 ושכל

 יעו~ש~ קטנה ~נהדרי שהן כ~~ג של ב"ד פירשוהמ~~
 אמנם ~

 יש הש'עעל
 בסס'י דפסק כיון לתמו~

 כהטור תקפ~ח ~
 הזכיר למה א"כ בשבת תוקעיןאין דבזה"~

 כא~
 שבת תיבת

 א~ יו~ לצורך ומביאו א' ויום שבת יום ר"ה שחל דמ~רישכתב מחה~ ועיי~
 לדוגמא שהוא כמו ~רמב"ם ל' כתב ד~ש''ע י"ל ועודיעו"ש.
 בסי' שיכתוב מה על סמך~ בשבת דשופר דינא ולענין הענינים אלו כמו ממנו ללמודבעלמא

 מקומו עיק~ שם כי תקפ~~
~ 

~~~
 משום דדוקא דס"ל אוסרין. ויש ~~~

 מיל~
 שהיא

 בדבר לעכו"ם ~מירה ~תירו שבת דחיאגופה
 א~רת ~~צוה משום אבל שבות אי~ור ~ משום אלא בושאין

 ראשונה כ~ברה הש'~ע דעת א~~נם ב"י~ לעשותו לעכו~םלומר אסו~
 ואח~~כ הש~ע שסות~~ היכא דכל ז' או' י''ג ~י~ לעילכמ"ש
 ב~תם וכ~כ יעו~ש. כסתם לפ~וק דדעתו אומרים ישכותב
 כ~א. סעי~ ת~פ~ו ~י'לקמן

 וכ"~
 בהג~. ז''ל מו~''ם דעת

 הלבוש סתםוכן
 לקמ~

 ל~קל דנ~גו ה~''ח וכ''כ תקפ~ו. סי~
 דעת~האחרונים וכ"הכהרמב~ם~

~ 

~~~
~~~~~ 

 סמ~ו
 בע~

 הזאת
 בשמחו~

 בגמילות או וגיל
 שולחים ולאבלים לחו~יםח~ד

 ~~תנו~
 לבית

 לגמילות ~אכל אוהחופה
 וכלה חתן דלכבוד גוי ע~י חסדי~

 ג' או~~ בהגב~י שכנה~~ג ~וי~מצוה
~ 

~~~~~ 

 וה''ה עצ~~ו ע~י לעשות אבל לגוי אמירה ~וקא זה
 בידיהם בהביאם ולאבלים לחולים ח~ד שגומליםמה

 וסיעתו הרמב~ם לדעת אפי~ אסור לכ~~ע שכמם על וכדם~~אכל

ול~
 כ''א~ סי~ בו~ון די ~~הר~ם פשיטותו. לר~ב ליכתב ניתן

שכג~~ג
 ש~

 ד' או~
~ 

~~~~~~~~~~ 

 שדבר חכם ב~ם התרה לא אם ע~ז
 לנדות~ ר~וי א'ןאסור ז~

 ש~ם
 מה על להם ל~שות ראוי ומ~מ בדבר א~סור איןש~ושב~ם שוגגי~

 מ"ש דרך עלשעברו
 בפסקי~

 נה. ס~' וכת~ים
 וא~

 אחר
 ו~גו חזרו א~ור שהוא בהם שה~וההתראה

 ה~ א~' שם ~כנה'ג ~ם~ בוטון די מהר~םאותם. ~~נדי~ באולת~
~ 

 ~~~ן~
 עכו'ם ~~~~י י~~ל התירו מצוה במקום בדרבנן ד~בות
 י'ל דגזרו ~י~א דשבות ~~ת ישראל~בל

 משדה הכניסם ו~יינו ~מצוה הוה אורחים מצוה. במקוםא~י' דאסו~
 מ~לין. ~ש הוה מצו~ לאו י'ל מעירו אורחים הזמין אבללביתו~
 לשמוח וכן מצ~ה. הוה שבתסעודת

 חת~
 לומר וא'כ וכלה.

 ביד שבת לםעודת הנר למ~וטלעכו'ם
 ול~

 שבות הוה בכלי
 ועיין ז' או' א~א ~ורה. דבר הוה י~ל ובכלידשבות

 לק~~
 או'

 ק~~~

 ~~~~~~ן~
 עכו"ם לשלוח להתיר שצידד ל"א ס~' זר~א בשו"ת
 חוב לגבות ל~שתדל ב~בת היועצים לפ~ילילך

מבע~ח



~ ~ ~ ~
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 וע"ש~~~ג ~אורייתא במלאכה אפי~ מקילין ~יש רע~~ו סי' וע~ל להתירפסק ~~~ ~.~
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 .הגה

 ריש וע"ל ~שואל ~' ~~רא~ש ל~חר פ~~י ~בר אעשה יאמר~ לאוכן
 ~~~~ ~~~~י~ י~ו~ ~~~ הסימ~~

 יכתבו שהע~~ג ד~גם מרובה ~~םד הוא אם גוימבע"ח
 שבות ~וא ~ל~ם~~תב

 וא~
 בשבת זה יעשה לא

 י~ו~ש. י~סי~
 שאלתובשו~ת

 יעב~
 לעכו~ם למסור ל~תיר צ~ד קל~ט ~ס~' ח"ב

 ל~ו~ט~א בשבת ימסור השליח ו~~כו~ם ~~רגליות פאקי"ט~ע~ש
 ואו' ו' או' המחב~ר והב'ד יעו"ש. לכ~וב צריך ש~שליחאף
 ה~"מ במק~ם ~דוקא שכתב התשו~ בגוף ועי~ש ו~ש~ת.ז'
 ~ובת איכא ואי טר~תו דמי ~ול~סוק העכו~ם עם לקצוץ יש~וגם

 ~אדעתא יותר א~צ לעכו"ם~נא~
 דנפשי~

 אם ודוקא קעביד
 של ש~וא ו~~~ורסם ניכר ~דבראין

 ישר~
 מ~ורסם בדבר אבל

 ספק שיש ובמ~ום חשדא משום אסור יש~אל של שהואונ~ר
 לאסור ש~סק ~~~ז סי' ח~א ועי~ש ל~~~~יד. המיקל~פסד
 ספינהל~בטיח

 בי~ מטורפ~
 הפ~מ ב~~קום אפי' ש~ק ביום

 הוא ~והשע~וד החיוב~גוף

 קני~

 מו"מ והוי ג~~ור
 יעו~~ש~ בשב~

~ן~
 או בים ל~וליכה מע~ש עכו"ם ביד סחורה שמסר ~~

 כתב לקח ולאביב~ה
 מוכסי~

 המכס שפרע מע~ש
 בשבת ליקחאסור

 כת~
 ס''א סי' ח~ג חיים לב מהמכס.

 בשבת לילך לי~ראל דמותר ~כתב ע'ט סי' עו"ש וע~ןיעו~ש.
 ~ליל במחתרת~ ~בא שהוא החשוד עכו~ם לח~וש ~מושלאצל

 א~ח יעו''ש. ו~ב עצ~ם סך וג~בש~ק
 סו~

 יו~ד או~
~ 

~~~
 והוא העכו~ם בבית ת~ילין~ של כיס בע'ש ~שכח ~~~

 משום בשבת להביאם עכו~ם ~לש~וח מותר לתחוםחוץ
 ל~~קום ~ישליכם ב~ת~ילין בזיון ~עכו~ם יעשה שמאחשש
 י~ב או' ~~ח יעו"ש. צ~ג שי' ח''ג חיים לב וכיוצא.אש~~

~ 
 ~~ו~~

 וכבר ~~יטור. בעל ו~יינו וכו' מ~ילין דיש ב~~.
 הוא כי עיקר וכן לה~מיר דיש ל~יל רמ~אכתב

 לעיל וכ'כ סק~ד~ ט~~ז ז'~ל. מו~~ח מסיק וכן רבים נגדיחיד
 יעו~ש ל"ב או~ רע~ו~י~

~ן~
 דיבור ~~י דוקא וכו' לחשוב אסור ~. ~~~'

 אסו~
 אבל

 ח' ~~י~ ש'ו~ בסי' ~ כדלעיל מותר הרהורע~י
 פר"חליקוטי

~ 
~ן~

 ~צריך שנ~צא ~אצלו. ה~ועלים שכר שעדיין ו~וקא ~~~
 לידע ~שבון לאותו~וא~~

 כמ~
 ליתן צריך הוא

 טורלהם.
~ 

~~~
 שכ~ שע~יין ודוקא ~~~

 פשוט נראה אצלו~ ~פועלים
 הוא אם ~~ אלא אצלו ו~אי בעינןדלא

 מסו~~

 ~נקרא שרי דוקא ובזה תועלתללא
 חשבו~

 ומ~מ ב~ך מה ~ל
 למנועיש

 שיח~ מצ~ מז~
 ~אם בר~''י ומ~ואר בשבת. בטילה

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

~~~ם
 בטיל~ שיח~

 ה' א~' ~~~ש~~ז ו~~או יעו''ש. ל~רבות אםור
 מ~ש ט''ו או' תו~ש עייןומיהו

 ע~
 ו~סכים הנ~~ז הא~ר ~~רי

 יעו"ש כהט~ז~
~ 

~'
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~י~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 

 ב''י מותר הרהור אםורדיבור
~ 

~~~
 לע~"ם~ ~בל וכו' לח~ירו לו~~ר מותר ~~.

 ל~י א~ו~
~~וא

 רוצ~
 ~דעת

 או~~
 דע"א. פ''ק ~ג"א מלא~~.

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

~  
 י~ז. ~ו' תו''ש י"ט~~י'

 ער~~
 ~~ ו' או~

~~
~~~ 

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

 כבר ו~~יהו יעו~ש. ~~ או' הב~כ~י ו~~"ד ו~ו' ~נראהלחבירו
 האחרונים ד~עת הקודם באו'כת~נו

 ל~תי~
 ל~מר אפי'

 אליבא לצאת ליז~ר יש א~~ר אםורק לעכו~~
 ~ ד~~~

~~~~~~ 

~~~ 

~  ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

~~ 

 ל~~ל~כ~ לרמיזה א~~יר~בין
 ס~~ ח"א הרדב"ז ב~~~. ~נע~ית

 יעו~ש.קל"ב
 א~ ~ר~~

 או א'ר ~~וכ~כ
 ~ ך~

~~~
 ~~וה לדבר לא ~ם ו~' לו יא~ר לא אבל ~~~~~.

 כלבו לבי~"מ או'לבהכ~נ כ~~
~~ 

 כ"א ~~' א"ר ל"ד.
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 יאמר לא אבל אצלו משכון יניח להאמינו רוצה ואינו בשבת וכשלוה הגה
 הילךלו

 משכו~
 ~שם ~ב"י דחול~ כעובדא דהוי

 ~~"ח~

 כשם
 שאי~

 ~כך בשבת לוין
 פורעי~ אי~

 ~א~שר"י בשבת

~~
 לומר דאסור י"א ס"ק המ~א וכ~כ סק~ו. ט~~ז פשוט. והוא
 למחר ארכובאני

 ר~
 את כששואל וכן הולך אני יאמר

 ~ האחרונים וכ"כ עכ''ד. למחר ילך אם אותו י~אלחבירו

~~~
 בסוף להחשיך מותר ו~ן וכו' לו ~מר מותר וכן ~~~

 היתר צד בו שיש כיון שם בלילה ולילךהתחום
 ' עט~ז בורגנין. ע"י היוםלעשותו

~~~

 כיון אלא בורגנין שם אין ואפי' בורגנין. ע"י ~~.
 ב"י~ בורגנין~ שם היה אם היתר למצואשנוכל

~~
 אחת שכל ~מרים סו~ת פירוש בורגנון.ע'~י ~~~

 של טפחים וארבעה אמה שבעים בתוךמובלעת
 בעה~י. כמ~ש~ ~ פרסאות כמה לילך יכולין כן שע~יחבירתה
 ו' וסעי' ה' סעי~ שצ~'ח סי' לקמן שם.ועיין ט"זטור.

~ 

~~~

 תו~ש מחיצות. ע~י היינו וכו' היתר צד בו שיש ~~.
 דבר לי הבא לחבירו לומר דמותר ור''ל כ"א.או~

~~
 ~~ק במ"א וכמ~ש היום מביא היה מחיצות היה שאם למחר

 שיש דבר דאפי' ופשי~אי"ב.
 ב~

 לחבירו לומר בשבת היתר
 בשבת לעשותו לעכו"ם ~ומר אסור למחר לעשותו לנכריאו

 ולב"ש שם מ~א א~ור~ בדיעבדוא~י~
~ 

~~~
 לתחום חוץ ~~~

 פיר~
 התחום תוך ה~ה וכו~ מוקצים

 סק'~ח. ט'ז הכי. נקט ד~החשיך סיפא משוםא~א

~~~
 להביא סתם לו אומר אם מיהו וכו' מוקצים פירות ~~י

 על שכוונתו לכל שידוע אף שרי למחר ~ירותלו
 המוקצים~ירות

 מ~~~
 המותר דבר נ~~י משמע שדיבורו כיון

 מי~ריבשבת
 ר~

 שם תו"ש ושרי~ הרהור
~ 

~~~
 אסו~ דבזה ונראה וכו' ~וקצים פירות ~~~

 אם אפי'
 שם תו''ש מקומו. או גופו לצורך להםצריך

~ 
 אפי' מוקצים שא~נם ופירות וכו~ מו~צים פירות ~~.~~~

 שיביאם לעכו"ם לומר שרי ודאי לתחום חוץהם
 ~או' לעיל כמ~~ש מחיצות ע''י היתר ~יש כיוןלו

 דא~י'ופשוט ע~א~
 ה~

 אפשר היה שלא בענין הרבה ממנו רח~קים
 ש~~ תו"ש לו~ גרם ~בת אי~ור שאין כיון בה לן לית בשבתלהביאם
 ~~~ו~

 כ''כ ל~חר. פלוני דבר אעשה יאמר לא וכן הגה.

הרא~~~
 חבירו עם כשמדבר דדוקא ני~~א דלא וק~~~ל

 הוא עצהבדרך
 לדבר אבל ב~יבורו צורך לו שיש כיון דאס~

בינו
 לבי~

 צורך לו שאין עצמו
 ב~

 כ''ג. או~ תו~ש ק~~~ל~ שרי
 ~~ או' לעילועיין

~ 

~~~
 עומד שאינו ומיירי וכו' לתלוש להחשיך מוחר ~~ ~~~'

 ע~י מיל~א מינכר הא הכי לאו דאי ה~ינהאצל

עמידתו
~ 

 סי~ וכדלעיל במו''ש דבר איזה בה לע~ות שרוצה
 ' יעו''ש א' ס~י~ש"ו

~~~

 לא התחום ~תוך אבל מילתא. דמינכרא ~ום ~~.
 דאסור א' ~עי' ש'~ו סי' דלעיל דמי ולאמנכרא.

 מינכ~א נמי התם התחום בתוך הם ואפי~ בנכסיול~ין
 עט~ז ~"י.מ~תא.

~ 
~~~~

 יו~. ~~~~
 לומ~ ~~

 שאין כיון וכו' לי שמור לחבירו
 נמי לתחום חוץ ומשום איסו~ צד ~שוםבשמירה

 תו''ש לעיל. כמ~ש בורגנין ע~י ה~תר שיש כיון איסוראין
 כ~האו'

~~ 

~~
 ל~ הלואה דס~ם וכו' מר~ה לז~~ן דמשמע ~~. ~~~

 שנוה~ין במקום וא'כ לאלתר זמנו שאלה אבליום
 מ~~א הלוני. לומר רשאי לאלתר לתוב~ו ~שאי הלואהשסתם
 ע"ג רס"י ח~מ ועיין י"ט. או~ ר~ז כ"ו. או' א''ר י"ד.ס~ק

~ 

~~~
 י"ד או' הא~א וכתב יכתוב. שמא למיחש ואיכא ~~~

 אם אף דבהלואה שואל ר~פ הרשב"א חי'בשם
 ~ו''ש וכתב רבנ~~ פלוג דלא מ~ום אסור לאלתר שיחזיראומר
 לצורך דאףהא~א

 יאמר לא ג"כ וספרים סידור כגון מצו~

בלשו~
 ~ יעו"ש הלואה

~~~
 עיין מרובה לזמן שאל ואם השאי~י. לו יאמר א~א ~~.

 כתב שם הא"א אבל ל~תיר שמצדד כ'ו ~ו'~תו~~ש
 י~ וע~כ יעו~ש דאסור~אפשר

 בשאלה להזכיר שלא ליז~ר

לזמ~
 ~~רובה
~ 

~~~

.~~ 

 ובלשו~
 סמ~ק ~הת כ"כ וכו' חילוק שאין לעז

 ~מיחש ואיכא מרובה ~ז~ן נמי דמשמע כיוןו~טעם
 כ~ז או' תו"ש היכרא~ ליה אית דאז לשנות צריך לכך יכתובשמא

 בין מכירות שאין נ~ים וכן וכו' חילוק שאין לע"ז ובלשון~~. ~
 צריכות להשאילניהלויני

 לומ~
 וכיוצא לי תן

 ~ ל"א או' ~ת~~ע ~רשב~א~ חי' הלואה. לשון ~~ש~~ע~שאין מלשונו~ בז~

~~~
 ואחזיר לסיים ג~כ~ ד~ותר נראה לי. תן ~~~

 ואת~
 לך

דעיקר
 ~טע~

 אלא בזה חשו ולא יכתוב שמא
 כ"ז. או' א~ר סק''ט. ט"ז ~~רובה~ לז~~ן שהוא הלויניב~ון

~~~~~ 
 יין דוקא בגמ~ ומשמע וכו' משכון יניח ב~ג~.
 צורך שאינו דבר אבל שבת צורך ש~וא ודברושמן

~בת
 א~ו~

 ~"ח~ או~ תו''ש י"ד. ~~ק מ~~א משכון~ להניח

~~
 מניחו אלא וכו' ~~ש~ון הי~ך~ לו ~מר לא אבל ~ה~ה.

 לבוש ב"י. סתם.אצלו

~~~~~ 
 ל~ון לו~ר דא~ור בשבת~ פורעין אין כך בהג~.

~~וחה
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 בלא בהם לעיין ~אפי'

 אסו~~ריא~
 השואל פ' ור~ן ~הרא~ש
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 ~ף דב~מ תו~ וח~רה. שאלה לשון אלא ופריעההלואה
 ב~בר ו~ו~א ע"א.ע~ה

 שהו~
 בל'~ה אבל שבת וצורך מאכל

אסו~
 . כ~ט או~ תו~ש כ~~. או' א"ר ~"ו. ס~~ק ~ מ''א לשון. בכל

~~~~~ 
 והט~~ בשבת~ פורעין אין כך ב~גה.

 ימחוק שמא
 לבוש. הפנקס. מןכתוב

 תו~'~
 ~ם.

 ו~י~
 חשש

 חזרה לשון מזכיר אם אבל פריעה לשון מזכיר אםאלא
 שם א~ר וכ"כ לב"ש. למח~~ אתיולא מי~כ~

~ 

~~~~~~~ 
 ~לא הבן ל~~ות אסור ~ריב~ש

 אל~ וה~
 ~ורע

חובו
 ע~ה ~ב~מ כ~אמרינן שאסו~

 ~י' ~ו'~ד ועי'ן ט"ו. ס''ק מ~א והב~או עכ~ל ביו"ט ופורעיןלוין ~~~ו~ ע~א~
 י~ב. ס''ק שם ובש~כ י~א סעי'ש~ה

~~~
 בשמחות עכ~יו ~נוהגים ~ה וכו' אור~ים זמן יב. ~~~'

 ~יבואו ומי מי הקרואים מע''ש שכותביןוגי~
 שיקראם אחד לאיש ההוא הכתב נותנים השבת וביוםלמ~ר

והאי~
 שיתנדבו ~~ה מע~ש כותבין וכן ומזמינם. הכתב ~~ן קו~א

 והש~ץ לש"ץ אותו נותנים השבת~ וביום בכתבלמחר
 ~וךאו~ו רו~~

 הכת~
 שמתו מתים ל~תוב שנוה~ין מה וכן וקורא.

 קורא והש~ץ השכבות ~להם לומר שנהתוך
 מתו~

 ואומר הכ~ב
 ~והג~ן מה וכןהשכבות.

 ~שכותבי~

יהיה מי השנה של המ~ליקין ~
 מ~ל'~

 או והשמש אחרת בשבת י~ה ומי זאת בשבוע
 הש~ץ א~ הק~ל~בר

 רוא~
 ~וא מ~ ההוא הכתב מתוך

 וכן שבוע.~אותה ~~לי~
 שנוהגי~ מ~

 אותם וכותבין ה~כמות שעושין
 הכתב מתוך השבת ביום מכריז הש"ץ או והשמש מע"שבכ~ב
 אסור זהשכל

 גמו~
 על ה~ס~ות ~מ~ריזין ~~ה ובשלמא הוא.

 ~~רך התירו הם רבים דצרכי ~כיון למימר איכא הכתבפי
 וכמ"ש בשבת קרקע להכ~יזשהתירו

 הריבי~
 ~נך אבל ~תשו' ~

 וכ~מ הו~. גמור איסור~חריני
 ~ב~~

 השמש על תיגר ~קרא
 ~כתב מתוך לסעודהשק~רא

 על ערער~י וכב~
 ~~ ז~ ~

 אז~יר
 יכריזו ים שהמ~ליק ות~נתי~בטלתיו

 אות~
 שכנ~~~ג ששי. יום

 בשם מ"ש מ~הו ~ ח' או~בהגב~י
 הב"~

 תגר שקרא
שקורא על~הש~~~

 לסעו~~
 אומר ואני ט~'ז ס~ק המ'א כתב ה~תב. ~תוך

 שי' כמ''ש ש~י מצוה של חשבונות ~הא היא תורה ישראלמנהג
 של שאי~ן חשבונות אטו גזרינן ו~א ו' סעי'ש'ו

 מצו~
 כ"ש

 ו~י"ש מצוה כ~ל ~~רי ח~בונות שטרי אטו גזירה גופא~היא הכ~
 או' החו~ש והביאו עכ~ל. ש~י רבים דצרכי י~בסעי'

 ל~~
 מרעים ס~ודה היינו בש~~ס שא~ר מה צ~~ל ~ל~י~י~וכ~

 יעו''~. ~צוהשל שאינ~
 ו~ט~~

 האי~נא ל~סור ~אין כתב י''א ~~ק
 על ל~מוך ל~ו יש כי לםעו~ה המזומניס בכתב שק~ראל~מש
מה

 ש~~
 לגעור שאין בשבת שלום באגרת שקורא ב~י הר~ב'א

 ~~כיוןבו
 שסו~

 או' והשע"ת עכ'ל הרמב~ן על
 ט~~

 ליישב הביא
 משוםהמנהג

 דמ~יק~~
 ואפי~ ג~רו לא השמש על

 לס~ו~~
 ה~שות

 מה על ~כות ללמוד דיש~ שכתב קכ~ח סי~ ~~ד להרב ועייןיעו~ש.

 רואה והש~ץ ההדלקה אנשי שמות לכתובשנו~גין
 לו שמגיעלמי בשב~ ומכרי~

 ה~לק~
 כתב לקרות ~אסור ~אע'ג שבוע באותו

 ביחי~ היינובשבת
 בה לן לית בצבור אבל

 ~ברב~ משו~
 ליכא

 ~ו' כ~ג או' הר"ז וכ'כ יעו''ש~ח~~א
 כ~~

 מה בכל להתיר
 ועיין ה~~~. י~ו''ש השכנה~גשאסר

 עו~
 ולעיל צ~'ה או' לקמן

 ודוק צ~ג או' ש'וסי'
~ 

~~
 קאמר ~לא והא וכו' יקרא ש~א ~~.

 הטע~
 ~לא משום

 משום גר גבי ער''ה סי' כמ''שפלוג
 ~טע~

 טפי ע~יף זה
דטעמא

 דמחיק~
 שייכי ~קריאה וטעמא פלוג לא משום אלא אינו
אף

 בגבו~
 ~ ל' או' תו~'ש הרבה.

~~~
 חפציך ממצוא משום ~א~ור וכו~ חובות שטרי ~היינו ~~.

 ועייןלבו~.
 לקמ~

 ~ צ~~ או'
~~~~~ 

 שלא דא~~א ו~טעם וכו' ב~ם ל~ין דאפי' הגה.
 תו' ההוא. בענין ויתןישא

~ 
 ל''~. או'

~~

 ליכא ~י~ה משום ~א~ז פי~ וכו' ח~ק אם ~ל ~~.
 ~גו~א ליכא נמי ה~יוטות שט~י ו~~שוםלמיחש

 שהם ופנקס ~בלא אבל י"ג. או~ עו~~ש מיח~. לאבשטרי
 ח''י~ ס''ק מ~א סק"י. ט'ז הדיוטות. בשטרי ~ ~~חלףמטל~לין

 ל~~ או' ~תו~ש

~~~
 ימ~ק שמא אסור בולטת~ אבל וכו' שוקעת חקי~ה ~~~

 ער''ה. ~י' כמ~~ש פלוג ~לא ~~בה גבוהוא~י'
 מ~~

~~
~'~~ 

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

~  ~~ 
 ~מח שמא מ~וםכ~ב

~~~~~~ 
 בתשו' ~רשב"א וכתב וכו' שלום ~אלת ~ל ואגרות
 בשבת שלום ~גרתלק~ות

 כב~
 ~עתי ראיתה

 נו~ה ~~עתו ~~י ומ~מ א~ורש~וא
 ל~ע~

 בי~ינו אין ~ר~~~~ן
 בשכבר ~יירי י~'א. ס~'ק וה~~ז ב''י ו~ביאו אותו.ל~חות

 בסעי' ~~בואר אותם קרא לא ע~יין אם ~בלאותם קר~
 ~ ~ שא~

~~~
~~~ ~~ 

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

 ~לא ב~ם ומ~יין כשמהרהרא~א
 יש~

 ה~~ות בעניני ויתן
 לב~'ש הלבוש. ה~~ת חפציך. ~צואמשום ואסו~

~~~
 בו כתוב ~ש~~א וכו' יו~ע אינו אם ~~. ~~~'

 ~ב~
 ~צריך

לו
 ול~

 רי"ו.~ ב~ם ב~י הדיוטות. ש~רי מקרי
מ~א

 ס'~~
 אגרת אבל י"ט.

 ש~
 ~~שא

 ומת~
 א~ור ו~אי

 דא"א בהם א~ורהרהור וא~
 ש~~

 ממצוא ו~וה ב~ם ויתן ישא
 י~~ או' א"אח~ציך'

~~~
 לכן ~ו~ם לו כ~נ~תלחה אבל וכו' יו~ע אי~ו אם ~~.

 א~י' וה~ה בה ~כחוב ~~ה רוי~עשכב
 ~בתוכה מה שיודע כיון כבר קראה א~ בשבתלו כ~נש~לח~

 ל~רות~ אסו~

 ~~י~~~י~~~

~~~~~
 ~' ו ~~'~.

 ~~~~י~ו~~
 ו~~~'~ ~~י~~~

 ~ו~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~'י ~~~
 ~~~~~~י~י~~~~~

~~~~~~~~ 
 ו~~'
~ 

~
~ ~ ~  

משום



~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

'~~ 

ו~~~~~'י ~
~ ~~~~~~ 

~~~~~ 
'~ 

ו~ו~~ יו~~
~~~ 

~~~ 

 ~~''~~~ו~~
. 

 ~~י~ו~ ~~~~'~~
~~~~~

~~~ 
 ~ו~~

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

~ ~

~~~~~~ ~ ~  
~~~ 

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~

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

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~ ~~ ~י~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~י~ ~'~~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~~ '~~ ~~~ ~'~~~ 

 ~ו~~~~~י~
~~~~ 

~~~~~ 
 ~י~~~ ~~~

 ~~~~~~~~ ~~~י~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י
 ~~~י~ ~י~~~~

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

 ~~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~
~~~

 ~~~~ ~~ ~~~י~י~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~
 ~~~~~י ~~~~~~~~

 ~~~ י~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~ ~~~
~~~ 

 ~~י~~~
~~~ 

 ~~"~ ~~~~י~~
~ו~~

 ב הדיוטות~ שטרי~~ום

ק~
~~~ 

 ול~
 ~אוסרים לדברי לחוש כדי וכו' ב~יו יקרא

 כתב ו~ל~וש מותר. ד~~הור בו יעיין ולכןבקר~א~
דנו~גין

 ~חוץ דבר איז~ בו יש דשמא לקרו~~ ~~~~

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

 כן נוהגים רא~תי ולא בו. י~ע שלא ליז~ר ~וב ~~~
 לבוש אותו. וקורא ~~~לטלו לו ~נ~~לח ~~י ~םאלא

 ~~ו~ ~מ~~~ ~~ב~יו~~~~
 שם כתב ו~טעם סק~ך. ~~~א בו. לי~ע

 לצור לו ~ראוי משום~ל~וש
 ע~~

 או' ל~מן וע~ין צלוח~תו.
 ~ ק~

~~~~~~~ 
 סי~ מינץ ~~הר~ם

 קט~~
 כתב ~מביא עכו~ם

 ומהר~ם אוסר א''ז חלו~ות דעותל~ירוב~יש חו~

 ל~בלו לאחר לומר נהגתי אני כתב וב~גודה מתירין~וראב~~
 הוא ואם נ~ש צורך ~ו יש אולי~לק~ותו

 חתו~
 אני קשור או

אומ~
 ~~וח שאינו זמן כל ל~רותו יכול איני לעכו~~ם

~כ''ל
 אגוד~

 לומר דאסור ~משמע
 ל~ותח~
 הזכרונות בס' ו~"כ ~

דף
 נ''~~

 ועתה בתראי. דהם וראבי~ה כמהר"ם עלמא נ~גו וכן
 השליח שעומד טרם שמא דחייש~נן ~אוסרים טעם לפ~ש~א~י
 ~כת~ היהודי י~חל~ש

 או הא~ץ על להניחו צריך לכן מידו
 עכו"ם כששולח וכן הנחה. העכו~ם שיעשה כדי ~שלחןעל

ל~ביא
 עכ~ל מידו יקחנה ולא בידו יתננה לא לעי~וב חוץ שכ~

 מ''א והביאו מינץ.מ~ר~ם
 ש~

 שם כתב ומיהו י~ב~ ס~ק והט~ז
 דאיןהט~ז

 ז~
 דאסור שבת ר~ש אמרינן דאורייתא ד~ר'ה נ~ל

 שאין אעפ~י~~דרבנן
 עוש~

 אלא
 עקיר~

 לחוד הנחה או לחוד
 אי~~ר א~ן בכרמליתאבל

 בז~
 כתב ל~ג או' הא"ר אבל עכ"ד'

כד~~י
 ~ינ~ מ~ר''~

 השלחן. על או הארץ על מניחו כותי דהמנ~ג
 כ''ז או' ר~ז. ל"ז. או' ~תו''שוכ~כ

~ 

~~~
~~~~~~~ 

 אם האגרת ל~תוח לע~ו'~ם לומר מותר אם
 ביו~ד ה~ר~ח קשור או ח~וםהוא

 ~וי ל~תוח כדי הנייר דקלקול כתב ח~~י ~או~ קי~חס~'
 יעו''ש~ מצוה לדבר א~י~ דאורייתא באי~ור לגוי אמ~ר~ שרינןולא מתק~

 את דאסר וכתב עליו חולק ט"ל ס~~ ב~שו' צבי ~כם ~רבאבל
 ונתן נשא וגם~~~ותר

 ע~
 יעו''ש. מענה מצא ולא ~א~~ ה~ר~ח

 בשאלתוכ~כ
 יעב~

 חתומה אגרת ל~תוח להת~ר ק~~מ ~~'
 י~ז. או' השע~ת והב''ד יעו~ש. ~"ל אביו מ~גאון ג~כ קבל~כך וכת~

 מה יודע שאינו כ~ון שי~תח לו לומר דמותר צל~ד בס'וכ~מ
 מתיר יו''ט ~לכות ובמהרי~ל נ~~ות~ הצלת יש וש~א בוכתוב
 ל''ב או~ א~ר ו~ב''ד עצמו~ לישראלא~י'

 ו~ע~~~
 יעו~ש. ט' או'

 ז וט ס~~ד ~מ~א תקי"ח סי'ועיין
 ~ו~~

 ~~רי על מ~ש סק~ה
 י~ו"ש. ~נ"זמהרי~ל

 ולעני~
 די~א

 ~רא~
 ל~וי לומר י~ ~לכ~חלה

 מאל~ו ~יבין כדי פתוח א'נו א~ לק~ותו יכולדאינו
 וכ~~~ש וי~~~

 שי~תח לו יאמר א~ ה~ין לא אס אבל הקודםבאו'~~יי~
~ 

~~~~~~ 
 לטלטלו אסור צלוחיתו ע"פ ל~ור א~ג~ת על מק~יד
 ש~~ק~יד והיינו שם. מ''א דגיטין. ר~"חהרא"ש

 ו~דומ~ יתלכלךשלא
 בו שכתוב משום בו לצור מ~~יד אם א~ל

 דהא ל~לטלו ~~ותר סתרדבר
 מ~~

 הכלי ויניח בו לצור אפשר
 ~ ~~חה"ש שם. עין תשורנו שלא מוצנע במ~ום שעליווהאגרת

~ו~
 או כותל ~~. ~~~'

 וילו~
 לא ור~ן ברש~י וכו'

 נז~
 אלא

 כ~וב ו~תנ~אכותל.
 כ~יב~

 שע''ג
 צור~

 בכלי או
כסף

 וזה~
 ע~כ.

 וא'כ~
 דכותל ב~נ~י~ו

 כשחוקק~
 מו~ר שוקעת

 כסף ב~לי או בוילון אבל כדלעיל בש~רא כותל ~~~ליףדלא
 ו~נקס. טבלא כ~ואסור

 א'~
 ק''ט או' לק~~ן וע~'ן ל~~ו. או'

~ 

ק~~
 או כותל ~~.

 ו~ו~

 ואפי~ וכו~
 יצח~

 עו~ש אסו~. ועקידתו
 ח~י.או~

 א'~
 שם
~ 

~~~~~~ 
 ~ר~שה אסור. בהם לע~ן וא~י'~ וכו' לק~ות אסור
 כ"ט או~ ר~ז י~טי או' עו~~ש ח'או'

~ 

ק~~
.~~ 

 אסו~
 הדיוטת שטרי משום וטע~~א בש~ת. לקרות

 ול~וש~ב"י
 ובסמ~~

 ימחוק שמא הטעם כת~ו ור"ן
ול~"ז

 שו~ע~ ~חקיק~
 ועיין ל~ז. או~ א"ר מותר. בוילון אף

 לוילון כותל שהשוה הש"ע לדעת א~ל ק~ו~ או~לעיל
 וכת~

 הטעם
 ~ כ~א ~ו' א~א ~יין אסור. ח~וקים א~י' הדיוטות שטרימשום

~'~
~~~ 

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~.~ 
 או~ א~~~~כ~א.

 ל"~
 או' ~~'א סי' לעיל ועי' ל~ח. או' תו~ש

 ~ י''~

~~~~
 וצ~~ח ח~א יוחס~ן ם' וכו~ ומשלים מליצות ~~. ~~~'
 ס' וכן הקודש. כס~רי נחשב~~ הם ח"א דוד~~

 שנעשו ונס~ם ישראל ~עניני הראשונים חלקיו ה~ברייום~~ון
 ולא בשבת אף לקרות מותריםלהם

 בית ביטול מ~ני בקב~
 א~ או' בק~א ~~ח~~ר מו"ק. הרבהמדרש.

~ 
קי~

 שלהששי ~'
 יו~י~ו~

 ל~ותו מציה
 בי~

 לא אך המצרים
 ב~בת יהודה שבט ס~ קריאת לאסור יש וכןבשבת

 בחולאבל
 נכו~

 ו~גם שם. מחב"ר שם. ~"ק לקרותו. וראוי
 נראה בשבת א~י~ ל~תיר כתב ך' או'דהעו"ש

 עיק~
 כדברי

 ~האוסרים

~י~~
'~ ~~~~ 

 ר~ של הימים
 יו~

 והעו~ש ח הב הכהן
 בשבת א~י' ל~תיר כתבושם

 אב~
 המו~ק

שם
 כת~

 הקריא~ אסור ככולו דרובו
 יוחםין של וח~ב בו

 שם מו~ק מ~~סא ליביה דחליש ה~~ול לעת אלא דוד צ~חשל וח"~

~~חב~~
 שם
 מלחמו~ ~פרי וכן ~~~קיד ~
 שהיו מלחמות סיפורי היינו וכו'

 אם א~ל הקודמיםב~נים
 ~ו~

 ~הגו מלחמה ז~ן
 שהוא ~~לחמה סי~ורי ל~~ותל~~ל

 ע~~
 ~ורך יש דלפעמים

 ח"~ שב"י הנעש~~ כל אתל~~ע
 יעבץ ~שאלת וכ~כ כ"~~ סי'

 סי'ח~א
 ~ס~~

 למנו~ צע~ שיש לה~ל יש צו~ך ~לא דא~' והו~יף
ו~



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~ ~~~~~ו~
~~~~~ ~

~ו~~
~~~~~~~ 

 ~ג~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~
 ונראה

 לדקד~
 ו~~ורי חולין ב~יתת לקרות דאסור הא

~~ל~מי~
 דוקא היינו

 בלשו~לע'~ כתובי~ ~
 להקל נ~גו וכן כתבי כל פרק ~תוס' שכתבו מלשון ~וכנ~ל שרי בל~~ק אבל

ב~ה~
 ~~~~ ~ו~~ ~~"~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~

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

 ~~~~ ~~~~~~~"~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ו~~~
 סי' כדלקמן ולטלטלה ~ול~פכה

 ש'ח~
~ ~~ ~~~~~~ 

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

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

~~
~ ~ ~  ~י~~~ 

 אגם או נחל ~~י'
 ~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~~י~ ~~~~~ מים~

~~~
 ~~~~ך

 ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~~~ 

 י~~~~ ~~~י~~ ~~~~
 ~ולכסות~~~~. י~י~

 סחור~
 או פירות או

~~~ 
 סעיף של~~~ סי~ ע''ל ~גשמים מפני

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

 אבל ~קריאת~. ~~תענגו~ם
 כיו~

 המ~תר ענינ~ נדפסין ש~~ופן
 באינו ~יינו דמותר ~ר~ור דגם ~~בת לקרות אסור ודאידזה

 השאר ולא קצתו רק לקרות ליז~ר וא~א ~כתב~ ~~תוך~~הרהר
 קריאתם ~כל ל~וחריםובפרט

 ר~
 לצורך

 ז~
 לאסור נכון לכן

 עוסק ~אינו ל~~י וא~כ יעו~~~.לגמרי
 ב~~~ח~י~

 יש שם ~נד~סים
 ו~~ה וכו' לצים מושב ~~~ום~~ו~~~. ~ י''ט או' א~~ח תע~ב. וה~~~~~יר ל~קללצ~ד

 ~~ול~

 לטרטיאות

 ו~א תת~ו~ות.ו~~יני י ~ ~ף ז בע כדאי~א שח~ק ~~יני ו~~וקר~י~או~
 וא~שר ~~ורים ל~ם התיר ~~י ידע~~

 ~~שחוק ל~~שנ~~שך
 שעושי~

 א''ר כ''ב. ~''ק מ~~א לאחשורוש.
 רק ובפורים טל. או' תו''ש ל''ח.או'

 ש~ו~
 לאחשורוש שעושין

 א~ור לילך אבלשרי
~~ 

 כ'ב ס~~ק א~א ב~ורי~~
~ 

~~~~

 כתבו והר~~ש התו' וכו' ת~נו אל משום ועו~ר ~~.
~שבת

 קמ~ט~
 לשם העשויה בדיוקנא דדו~א

~~~ 
עוב~

 ~דף בע~ז אבל יעו''ש
 ן'~

 ~בכל דאפי' ~תו' כתבו
 אלא אםורדיוקנא

 בצורת~
 תדיר בה לראות ש~גיל שרי ד~וזא

 בס' נו~גים ו~עולם הפנאה שייךולא
 ראשונ~

 דראיה ונ~ל
 רסי' לע~ל מ'.ועיין או' תו~ש כ"~. ס"ק מ~א לכ~ע. שריבעלמא

 ובדברינורכ'ט
 או' לש~

 ה'~

~~~~~ ~  

 בו יש בעצמו ד~לשון וכו~ ~רי בלה~'ק אבל ב~ג~.
 מותר לטלטל וגם ~ורה דברי ~~מנו ולו~דקדושה

~~"~
 שלום א~רת אפי' רמ~א ולדעת ~~ט"מ. בס' וכ~כ ~~ או'
 כתובים וגם הלשון ~~תוכו ללמוד דיש לקרות שר~ בלה'ק~כתובה

בו
 כמ~

 ~דיוטות שטרי אבל כ~~. ~~ק ~~~א תור~. של ~סוק'ם
 או' א~א ימתו~. שמא א~ור בל~~ק אפ וחשבונות חובותשל

 מור~ם ש~תב ההי~ר בעיקר א~~נםכ''ד.
 השל~~~ ז~~

 וכ~מ אוסר
 ~~ור~'ם דב~י על ~ב~~ח וכ~~כבאגוד~~

 דלשו~ ~נ~~
 ~~~מע לא ~~ו'

 א~ור בלה~ק כתובים אפי' ומלחמות ~דיוטות שטרי כל אלא~כי
 יע~~ש. ש~ע בהגהת כ~רב ודלא נקטינן ד~כי וכתב ב~ןלקרות
 ~סכיםו~ן

 ~~ט~'~
 וכ~כ י~ג. ס~ק

 ה~~י~ט.וכ~
 ב~ם חדשות פנ'ם

 ~~ו'ק וכן קי~~ט. דף שבעבאר
 תמ~

 וכתב מאד ~~ל מו~~ם על
 הב''ח ד~ת מי~ו י~ו~~. בז~~ ו~אריך בחול אף אסרוםד~תו'
 והביאו בלה''ק כתובים אם בחוללהתיר

 ובד~רי י~ג. או' ~מש~~
חשק

 שמגר~
 בחול. וא~י~ בל~~ק א~י' אסור לכ~ע יצ~"ר בו

חתרונים
~ 

~~'~~ ~ ~ ~ ~  
 פ~~~

 ל~לטלו א~ור בו ~קרות~ ~אשור ~כל
 הרשב~א בשם ש~ת םס~י ב"י כמ'שבשבת
 . אצ~רלו~~בג~י

 ט~~
 שם'

~~~~~~~ 

 דיכול בלע~ז שכתוב אע~~י לטל~לו ~ותר
לל~ו~

 גט~ דיני ממ~ו
 ד'~~

 או~ והא'א כ~ד. ס~ק מ'~א ~. או~
 ואף לטלטל ~רי צלוחיתו פי על לצור מ~פיד אין דאם כתבכ'ד
למ~ד

 י~ ג~
 משום בו

 קדוש~
 דמותר י'א

 לכסו~
 בספר צלוחית

 ועיין עכ~'ל. בכאן או ב~אן ~מונת לידמה
 בא'~

 קל~ו סש~י
 פלו~תאדאיכא

 בז~
 ~~ל ~~ור~ם ולדעת ~אסור הש~ע דלדעת

 מות~ב~ג~
 דאם לומר ~כריע ו~'כ

 אי~
 צלותיתו ע~פ לצור מק~יד

 ודוק ~~~~ט או' ש~ח סי~ לקמן עוד ועייןמותר
~ 

~ך~
 בשבת לל~~וד אסור י~. ~~~'

 בד"~~ זול~ ויו"~
טו~

 הקד~~ונים נו~~~ן ש~יו כ~ו קב~ה ב~בת לל~~וד

ו~טע~
 בעול~ ~קבל~ כי ~וא

 מש~יע הוא א~ר ~אצילות
 השבת. ~'ום~תח~ונים

 ו~נ~
 ~ודש ~וא ~אצילות עולם

 כלל ~לי~~ ~ם איןאשר ג~~ו~
 וז~

 ר~וז
 ב~~ו~

 ל~' ה~תחוו
 ר"תקו~ש ב~דר~

 ק~ל~
 ~נ~רא ~ באצילות והוא

 קוד~
 ~שב~~ וכן

 ו~וא קודשנקרא
 עול~

 ~ודש ~נק~א ~א~ילות ע~ה
 ירמו~ לכן ~שתחויה סוד הוא שםאשר גמו~

 פע"ת ~בל~. אלו בתיבות
 ש~ינו ו~~' ~כ''א. ח"ישער

 קבל~ יו~~
 או זו~ר ילמוד

 מן היא ~קבלה כי כידוע תיקו~םאו אדר~
 ~ הזו~~

ק~~~
 ואפי' ~~.

 בספ~
 פי' אסור~ חכמות

 תורתינו~פי' נוג~ ש~~ מ~
 אב~

 פירוש~ ~כלל ~ם ש~~ו ס~רים
 וכן כ~'ב. או~ עו~ש דכ~ע~ אליבא ומותרהתו~ה

 מו~~
 ללמוד

 לו הוא שצער אומרים ואין ב~ם רגיל שאינו בדברים אףבש~ת
 או~ד~מ

 ~~ ~~ ~~ ט~.~~
.~~~ 

~~~~
 ~ ולא ~היא ש~כמה מפני שמתיר~ מי ויש ~~.

 ד~~
 ~ש~ ב~י ~דיוטו~~לשטרי

 הא~ור
~ 

~~~~
.~~ 

 וי~
 וכ~כ לבוש נו~~ין. וכן שמתיר. מי

 הר~~
 או~

ל"א.
 א~~

 על וצ"ל ~טעות מא~מצויין או' הא~~ר

הלבו~
 סעי~ על

 ~ה~
 הרמב~~ם כי יחמיר ~~~ים דירא כתב

 א~יל לטעמיה ~~תיר הר~ב''ן ואולי צל'~ד בס' וכ~מאוסרין ור''~
 ~או' כ~לעיל באגרתנ~~י דמתי~

 ט~~~
 לעיל כת~נו וכבר עכ~ל ודוק

 דהיכא ז' או' י~~~י
 שסות~

 דדעתו ''א כותב ואת''כ~ הש~~ע
 יעו~ש כסתםלפםוק

 ~אנ~
 ~ע. ~ש כדעת ק"ל

 ועיי~
 ~ ~י~~ת או~ לעיל

~~~
 מ~א בכוכבים~ ~חוזים של כלי ~יינו באצ~רול''~. ~~.

 ן' סעי' ש"ח סי' לקמן ועיין כ~ה.ס''ק

~~~
 לבו~~ ב~י. ר~ואה. מש~ם ו~ו ~שד מן ל~אול ~~. ~~~'

 ~מ סי' ביו''ד וע~ין ל''ב. ~ו' ~''ז כ~ו. ם~קמ''א
~ 
~ 

סעי'
 מ~ ט~~

 שלא אפי' ש~~ותר
 ~רפוא~

 בשבת מ~'מ
 מ~~ב או~ א~ר תפציך. ממצואמשום אשו~

ק~ו~
 מה ~~.

 ~מות~
 ר~ל וכו~ בחול

 שי~
 שאסורים ד~רים

 ~'א בסנהדרין כ~איתא ~יוסי ר לדעת ~סכנה מפני~
 אף מו~ר בחול ~~ותרים דדברים אמר ו~~כע~א

 הק~~ם באו' כמ~ש רפואה מ~וםו~יי~ו ~ב~ב~
~ 

~~~~
 שי~דע אעפ''י וכו' עכו~ם לקרות מותר ~~. ~~~'

 ~~פסד א~ מעצמו הנכרי י~קןשבודאי
 שום לו לומר שלא שי~~ררק במלאכ~

 לתקן. צווי רמ~
 ר~~

 או'
 ל~~~

~~~~
 ~פסד ~מציל כל וכו' ~~צ'ל כל ~~.

~~ 
 מ~~יד ~ינו

~~~~~~י~
~ .~~~ 

 ו~~ ~~~ ~~~~
~~~~~'~~'~~~ 

 ו~~~~~~
~ 

~~~י ~~~י~
 ~~'~ו~~ ~'ו~

~~~~~~ 
 ~~~ו'

 ו~~~~~~~~~'~

~~י~ו

שכ~



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~~~~~ו~
~~~~

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

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

~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 סי' ~וע~ל

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~ של'ד~
~~~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

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

~~~~~ 

'~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~~~~ו
~~~~ ~ 

 לו לומר מותר אבל~גה
 לעשו~

 אל בא פ' ורמב"ן ~~ה מרדכי ~הגהות לעצמו. מלאכה
 ~ע~~
~~~ן ~~~~ ~~ ~~ ~

 שם ר~ז טרחו.שכר
~ 

~~~~

 אם ליחיד לומר א~ל ~ו' מפסיד אינו המציל כל ~~. ~
 מותר בדליקה אבל אסור לכ"ע ת~סיד לאתציל

ק~~
 מ~א לבו~~ ה~סיד לא והמיקל וכו' שאו~~ מי ויש ~~.

 א' סברה שכתב המח~ר דעת וכ~מ כ~~.ס"ק
 דלקרות לי ונראה קכ~ג. או' סוף לעיל ועי~ן ב' או' א~אבסתם~
 שאסור אלא ~~יגי דלא דכ"ע אליבא מותר מעצמו יציל והואלגוי

 שם א~ר כ"ה~ או~ עו'ש מ~סיד. אינו המציל כללומר
~ 

~~~~
 דינו ונגמר לישראל החייב עכו"ם דוקא. בדליקה ~~.

 עכו~ם עם לדבר ~~ר אם בשבת~ל~ריגה
 י"ב סי' יהודה בית עיין ~בו של הודאה בשביל עמושידבר אח~

 שלא באו~ן ות~יהשמתיר
 י~כו~

 על ~ידבר אלא להדיא חובו לו
 ~ יעו~ש לאחרים חייב הוא אם שיודהלבו

 ~~ק~~~
 ~~ם ששם כ~ו ס~ו' של~~ סי' לק~ן ועיין ~גה.

 ח~ כסברההמחבר
~ 

ק~ג~
 ~'ו הרמב''ם וז"ל וכו' לעכו"ם שאמר ישראל ך~. ~~~'
~
 מלאכה לו לעשות לעכו''ם שא~ר יש~אל ח' דין ~

 ליהנות לו מותר מרדות מכת אותו ומכין שעבר אע~~י בשבתזו
 אסרו ולא שת~שה. בכדי שימתין אחר לערב מלאכהבאותה
 שא"~ ~ה דבר מ~ני אלא שיעשו בכדי שימתיןבכ'מ

 מותר ~הא
 לעכו'ם י~ר ש~~אמיד

 לעשו~
 מיד. מוכן הדבר וימצא לו

שאסר~ וכיו~
 אינו ~הרי לו לע~ות יאמר לא שיעשו בכדי שימתין עד
 מעצמו מלאכה העכו~ם עשה אם וה"ה עכ~ל. ב~בת הנעשה~ה דב~ שיעשה בכדי לע~ב מתעכב שהוא מ~ני כלוםמשתכר
 מו"ש עד מלאכה באותה ליהנות אסור ישראל בשבילבשבת

וימתי~
 דין שם הרמב''ם שת~~ה. בכדי

 ב'~~

~~~~
 ~רהסיא של דבר יהא שלא ובלבד שיעשו. ב~די ~~.

 הרמב~ם ת~ס~ד. וסם~י י~ד סע~~ שכ''ה סי'כמ~ש
 ~~"ח ~ק מ~אשם~

~ 
~~~~

 שיעשו. בכדי ~~~
 ונרא~

 צריך א~ אחת בקדירה ב~ר ~תיכותהרבה ל~ לב~ל לעכו~ם אמר ~אם
 כיוצא ~חתיכות ~רבה ג~כ לבשל שיו~ל כ~י עד במו~שלהמתין

 ב~ם~

 א~
 כדי א' לח~יכה רק שא~צ

 ש~
 שבת מאיםור יהנה

 תק"ג סי' כמ"ש בק~~ה הרבה כשיש יותר משובחשהתבשיל
 ~ יעו'~

~~~~
 ב~ה והט~ם וכו' לעכו''ם ל~מר אסור ~~. ~~~'

 בהכי ליה ניחא הרי א"כ לבשל לו שנותןכיון דה~
 מ'ז. או' תי'ש עליו. מ~ונ~יו שאין אף כשלוחווהוי

 ר~~~
 או'ל"ה
~ 

~~~~
 אס~ר ב~~~ש ואף וכו' בשבת ~כו~ם לומר אסור ~~.

 א~ר לעצמו. בשבת שיבשל לו ולומר לכותיל~תן
 מ''זאו

~ 

~~~~
 הילך ~~~

 בש~
 הבשר במושיט דוקא ולאו וכו' ובשל ~ה

 אפי' אלא הושטה בשעת לצרכיך אותו ב~לואומר
 ו~ומר מקום לו מראהאם

 ל~~
~~ 

 במקום המונח שלי בשר

 דו או~ מט"ו לגוי אמירה איסור איכא לצרכ~ך ו~של~אותופלוני
 ביד עושה אינו אם עכו''ם לחולי ההולכיםוהרופאים

 או לאצבעואפקטו~ין לעשו~
 ~ל~ו~

 לעצ~ו ל~ות מצוהו רק וכיוצא
 אך מותר םעלתא אוומרקחת שמ~

 ~בשלו לעשות מצוהו א~ דוק~
 אםאבל

 הישרא~
 במכירה שבת לו~קודם ימכור לו ליתן צריך

 שו~ת עבדו. ע"י או לעצ~ו לעשות ~יצוה ואח~כ וכו' השמןגמורה
 הריטבא בשם שכ"ב ~ שם בק~א ועיין יעו~ש. ב' סי~ החדשותב"ח

 שע"ת והביאו הרמב"ן~בשם
~ 

~~~~~~ 
 ~י' וכו~ לומר מותר אבל הגה.

 שמות~
 לו לומר

 . כ"ז או' עו''ש בהגמ"ר. וכ"כ ~לאכתך.ע~ה

~~~~~ 
 לאסור ~אריך במי~ט וכו' לומר מותר אבל ב~גה.
 ע~א צ~ דף ה~ועלים ~~ שכ''מ'בתו' וכתב ב~הגם

 כל מודים והרא~ש התו' ש~ם ~י' מ~ב בס' אבל שםוה~א~ש

שאינ~
 ~ל

 ~ר~
 או' א"ר סק"ד. רצ''~' ס~' ליו'ד בש~כ וכ"מ מו~

 ~ מ'~

~~~~~ ~  

 הישראל שאין דכיון וכו' לומר מותר אבל ב~גה.
 ה~כו'ם אם וה~ה כשלוחו.~ מח~י לא ~~הנה~ה

 אח~ איש יכיל בקציצ~ ישראל מלאכת אי~העושה
 לעכו~ם לו~~ר

 שאין דכיון מלאכתך עשהזה
 ל~

 הנאה
 ~~מלאכ~

 למלאכת ~דמיא ~ו~
 ד~וי ~~~ום אסור בקצוצה שלא הוא ~אם מי~ו ממש.עכו~~~

 א~ ~ו"ש עבירה. עוברי ידיכמסייע
 מ~ח
~ 

 ~~~~ק~~~
 לך ב~ל ולומר בחול ל~כו''ם וחלב בשר ליתן
 כ"ט או'א~א אסור~ דלדידיה יומה בת חולבת בקדירהוכן

~ 

~~~
 שמלאכתו ~~~

 לאיסו~
 ושלא ~ל מחמה גוי ע~י לטלטל

 ~~טלטל ישראל בעי דאי דשרי י~ליגנוב
 ג~ סעי~ ש~'ח סו' לק~~ן ו~יין שם א''א גו~ו~לצורך ב~~ת~

~ 

 ~~ק~~~
 לצורך או לעצ~. מלאכ~ לעשות ב~גה.

 הנאה לישראל ~~~יע אם וא~י'אחר. נכר~
 כ~ון ~~~~

 תעבור שלא וכוונ~ו דליקתך כבה לנכריש~ומר
 הדליק~

 מבית
 עושה הנכרי אם ואפי' ב~~~ כיוצא וכל ישראל ~ לביתהנכרי
 בו ~למחות א~צ ~הישראל של וח~~ים ב~לים לצרכוה~לאכה
 לישראל אסור אבל ~~עצ~~ו כן עושה כשהנכ~י בד"אכש~ואהו
 ח~ץ או אלו כלים טול לולומר

 ז~
 וע~ה

 ב~
 בשבת מלאכתך

 הח~ץ את לג~~~י לו מקנה הוא אםוא~י'
 ה~~

 ש~מלאכה

~שי~
 ל~ה או' בו.~"ז

~ 
 ~~~"~ק~~~

 ישראל לבית והכני~ן בשבת ח~ציו שהביא
 ~ו אמר ו~~י'מותר

 הניח~
 ~ו ב~~ת

הרמ~'ם מות~
 וכתב כ~א. ~ן ~~~

 נ~א~ המ"~ ~~
 מל~~ו

 הואאלו דחפ~~
 מ~קיד~

 א~ל
 ~וו~ ב~~ וא.~ י~רא~

 בט~~ול אסורים דב~ים ויה.ולישראל יב~א~~ וא~~ אישור
~~~ 

 ~בות כאן ואין ש~רצה מקום~ לא~ה ל~נותן לו לומררשאי ביד~ה~~כו~~ שה~~
 ~יד שהםכ~ן דשבו~

 העכ~
 ~ו.או' ר~ כ~ט~ ס~ק מ"א והב~ד עכ~ד. ם

~~ו~

 במו~ש ואם וכו. בה~ש מותר דרבנן שבות כל ~~. ~~~'
 ש~~~

~~~~~ ~ ~~~ ~ 

 ~~י. ~ו~~ ~~~~~

 ~~~~~י~ו~~
ו~~~~~~

 ~~.ו
 ~~~ו~.~~~י~
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 לומר שא~ור דבר כל ה~ה
 מותר אבל לעשותו לו לרמז אסור בשבת לעשותו יהודי~~ינו

 לרמו~
 לו

 מלאכ~
 השבת אחר לע~ות

 ~א"ז~
 אינו

 לישראל בשבת תבואה המביאיםי~ודי
 ש~ייבי~

 לשם נותנו ~הודי ו~אינו לאוצרו מפתחו לו נותן והישראל להם
 המדידה אחר עד ישראל של ואי~ו עוסק עצמו במלאכת יהודי דאינו משום שמתיר מי יש ומוניםומודדים
ושיחשוב

 ע~
 ~א~י דמ"מ ממנו אותם יקנה רואה והישראל בשבת גבינות העושים יהודי אינו וכן א~~כ

 שרי עביד קא לישראל למכרם ואדע~א חדשים או חודש בעדר עומד שהישראל אעיפ קעביד דנפשיהאדעתא

 ~בות משום גזור לא ~מישה"ב
 עיי~

 שמ"ב סי' לקכן
~ 

~~~~~~ 
 לעיל עיין וכו' נר לו להדליק ל~ו~ם לומר כ~ון
 בס~~ד לשם ובדברינו א' סעי' רס~אסי'

~~~~
 וכו' לע~ר והוצ~ך ~~.

 ר''~
 דאינו כיון בעצ~~ו יעשר

 ~ ל' סעי' של"א סי'כיו"ר~ ועיין מ"ח' או' ~~ר וכ"כ לכ~ש. שבות'רק

~~~~
 בסי' ~טור כ~כ וכוי לעשר והוצרך ~~~

 או ש~ב סתומים דדבריו שם ב"י עליווכתב ש~~'~
 בודאי לה מוקמת ואי בה~ש פירות לעשר והוצרך טרודשהי~
 ספק דקתני ב'מ דס"פ מתני'קשיא

 את מעשרין אין ח~יכ~
 ~שה בדמאי ליה מוקמת ואי~הודאי

 ~מ~
 טרוד ~~יה או כתב

 מעש~ין קת~י סת~~א מת~י~ דהא שרי נמי טרוד אינואפי'
 אין דקתני דמתני~ ~ובר שהוא ואפשר הדמאי'את

 ~ לצורך במע~ר לא ע''כ הדמאי את מעשרין אבל הודאיאת מע~י~
 כל ~ודאי לעשורי שרי הוה ודאי אפי' דא~~כ עסקינן~שבת
 עסקינן השבת לצורך דבשלא וכוין הוא מצוה דבר השבתלצורך
 הדוחק מפני לא אם דמאי אפי' לעשר למשרי לן הוהלא
 דמפני כלו~~ר ~ירות לעשר והוצ~ך טרוד ש~י~ או כתבולכן

 כאן התיר לא ולפ~ז לא טרוד~ אינו אם הא שרי דוקאהטיר~א~
 שרי ודאי דאפי' לומר נראה ויותר דוקא. דמאי אלאלעשר
 לדידן ונחפז טרוד הוא אם השבת לצורך שלא ואפי~לעשר
 אין דתנן והא הדחק בשעת בה''ש שבות על גזרו דלאדק~ל
 שבות על גזרו דאמר כמאן אתיא הודאי אתמעשרין

 ב"י דברי על כתב שם הב''ח מיהו עכ~ל. שם שפירש~יוכמו בה''~
 ו~ין דבריו נראין דאיןהנז'

 מע~י~
 לצורך א~י' הודאי ~את

 יעו~ש בשבת דבר לאותו ונחפז טרוד היה ~"כ אלאשבת
 פירש הוא אבל שם. הט~זוהביאו

 ד~~~
 לעשר והוצרך הטור

 קאי טרוד שהיה או ומ"ש בד~~אי ומיירי הוצרך או כמוהוה
 ה~ור דברי לפרש כתב סק"ל כאן וה~"א יעו''ש. מיליאשאר
 יכול בה~ש עד לעשר שכח ~ם דדמאי פ~ו במ~נהכדאיתא
 בדגן א~ל ~חו"ל או דרב~ן פירות במע~ר דדוקא וכתב שם~לקרות

וי~
 בריר~ דא'ן ק~ל דאו~ייתא ~הוי ושמן

 קריאת ~~הני ולא
 וע~'כ שניא בפלוגתא זה דדבר נמצא יעו~ש.שם

 כדי בשבת דבר לאותו נצרך וגם קודם לעשר יכול ולאטרוד הי~ א"כ אלא בה~ש לעשר להתיר ואין מציעתא סבראלתפוש די~ נרא~
 ומע~ר שבות ~בה~~ש דהיינו מצוה במקום דשבות שבותשיהיה

בזה''~
 שבות הו~ל ב' סעי' של''א סי' ביו~ד כמ~ש דרבצן הוא
 מצוה ב~~קום דשבות שבות הו''ל שבת ולצורךדשבות

~ 

~~~~~~ 
 לומר ~שאסור וה"ה וכו' לו לרמוז אסור בהג~ה~
 שיע~~ כך בתוך שיבין דברלו

 פ~קי מלאכה.
 ~די חוטמו שיקנח לעכו'~ם לומר אסור וא~כ צ~ט. סי'רקנ~י
 דבר לו לומר דדוקא הנר שבראש הפחם שיסירשיבין

 שיבי~

 ס~' כמ"ש מותר השבת אחרשיעשה
~~ 

 בשבת ~שעושה אבל
 ש~"ה סי'~ כמ"ש מ~נו להנותא~ור

 כ'~~
 כהב"~. ודלא לו לרמוז

מ~א
 ס"~

 ח~א ז' או' ר~ז מ~מ'~ר ן' או' תו~ש ך' או' א"ר ל''א.
 אם מיהו ב' ~ו' ס~בכלל

 עש~
 שרי ודאי מאליו ~גוי כן

ל~ו~
 יכול היה דבל~ה כ'ון כ~כ הנאה מיקרי דלא ממנו

 שם. מ~ש ממ~ו.להנות
~~ 

 ציווי בל~ון שלא לו לומר מותר
 שם. ח"א הפחם~ ויסיר יבין והוא חושך הבית שאומרכגון

 או' סיף לעיל ועיין ל"א~ או' א~'אוכ"כ
 ב~~

 י'~ט~ ואו'

~~~~~~ 
 ב~~ה.

 עכו~~
 המביאים

 תבוא~
 שהביא גוי וכ~'

 ולילך ל~נות ורוצה ל~שראל ס~ורה עגלותיועל
 ימתין ולא עם~עגלותיולו

 מו"~ ע~
 אם

 יכ~
 ~לפתוח הישראל

 הגוי ישליך יפתח לא שאם ~סחורות הגוי שם ול~ים~ חדרלו
 זה דבר על מגנבים~ משתמר שאינו השוק באמ~צעהסחורה
 ודייק כ~י בתשו' בי~ע ש' בעל ז"ל אשכנזי מהר"י ~רבנשאל
 ומונה מודד ~~~~י התם דדוקא לאסור הלזו מור~םמדברי
 היא כבר הסחורה אם~ הא דשרי ~וא ישראל בשל ולאבשלו
 וכמ"ש. ~דשבות שבות הוי לגוי אמירה משום אסור ישראלשל

 חשש ד~יכא דכיון לומר מקום שהיה והגם ל~ב ס''קהמ"א
 כיון ל~תי~ נרא~ אין דמו~ק משניות משני כדמוכח שריגנבי

 וכמ~ש ~לילה עד הסחו~ה אצל שומרים להושיב בידוהדסתמא
 ס'הרב~

 ה~רומ~
 משמע יו"ד. או' פתה~ד יעוש~ב. רכ"ו סי'

 ועיין מרוב~. הפשד משום ל~תיר יש בשומרים~ אפשר לאכי
 מ או~לעיל

~~~~~~ 
 אם אבל ו~ו' ע~ק עצמו במלאכת בהגה~
 לפנותו לעכו'ם לומר אסור ישראל של~תבואה

 ל~ב. ס~ק מ~א דשבות ~בות ד~ו''ל המוקצה דבר בכלוה"ה
 ~הם אם ~וא~י' נ~א. או' תו"ש מ"ט. או'א'~ר

 מעצמ~
 באים

 אם שלו שהתבואה ש~יון בידם למחות צריך אוצרו לתוךלפנות
 הם לדעתו וישתוקירא~

 עושי~
 ר"ז ר~"ב~ בסי' כמ"ש

 לאו'
~~~~~

~~ 
 ב~גה~

 וכ~
 העושים עכו"ם

 ג~ינו~
 פי~ וכו~

 והטעם בשבת לעשות לגוי א~מר ישראל אפי~מותר דבכא~
 לאו שעדיין כיון דמותר מלאכ~ך עשה לו כאומר הואדהרי
 עושה ~~עצמו ~גוי אם אבל ~~ ישראלברשות

 הגבינו~
 אפי'

 יעו''ש~ כ~'א סעי~ ש~ה םי' לעיל כמ~ש מותר ישראל שלהם
 כ~ח או'עו''ש

~~~~~~ 

 שה~ג~ ו~על וכו~ גבינות העושים עכו"ם ו~ן ב~גה.
 קיבה לו ~~וסר דאפי~ הוסיף דע''ז~~~ק

 מקבל ~שראל אם לומר וא"צ מותר בפרה~יא ואפי'~גבינה להקפי~
 ואפי~ עשיתן בשעת לשמ~ם דשרי בחובו הגבינותאלו

 למס' אגודה ובחי' בשבת. זולת הגבינה עושההנכ~י אי~
 ~קונה אדם ~גדולים התירו כ~ב מהרי~ו תשו' בסוףוהובא שב~

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

 ~~''י~~י ~י~ ~י
~~~ 

י~ו~י ~~י~ ~~'~~~י~
~'~~ 

 ~~י
 ו~ו~ ~~~~י'

~~~~

 ~~י~
 ~י'~

 ~~~~ ~י~~~י~

~~
 ~~יי~



ו~'~~
 ~~~י

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

 ו~'~~

 ~~~~ ~~ו~~~~~
~~~~

 ~~~~ ~~י~
 ~~~ ~ו~~ו~~~

 ~י
'~~

~~ 
''~~ 

~~'~~ 
 ~ו~~ ~~'~ ~~~~

 ו~~~~~~~~~
~

 ~ו~' ~~'~
~~ 

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

~ ~ ~

~ ~
 ~~~~~ ו~~~ו~~ ~~ו~~~~ ~~~י~

 ו~ו ~~~~.
~"~ ~~ 

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

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

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

 ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~ ~~י~~~ ~י~~ ~~~~~
 ~~~~~' ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~י~~י~~

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

~~~~~ 

 לטלטלו אסור ~כינים שאר עם בנדן תחובים ואפי' הגה ~~~~'
 ~~י~~~ ~~~~ ~מהרי~ל~

 ~~~ ~~~~ ~~~~י~~~ ~~~~~~~
 עליהם ומ~~יד לסחורה המיוחדים ~כלים וה''ה הגה ~~~~~~~

~~'~~~ 

~~~~~~ 
 ו~~~

'~~~~ 
 ~~ו~

~~
~~~~~ 

~י
 וישראל בש~ת מ~קנם ו~~כרי אחר סכום או ג~יניםעשרה
 ואינו ושומררו~ה

 מדב~
 ב~גב~י כנ"הג הוא. מכ~ער דבר אך

 ל ס"ק מ~א שם.עו"ש

~~~~~~ 
 רואה וישראל בהגה.

~ וכ~  ~אכ~ן ~יש~א~ ~ותר שי~יהכדי והגיבו~ החלי~ 
 ו'וכ~

 ~ק~ותן
 ביו~~ ~עיין ל~ח או' ר"ז לא~ילה. השבתאחר

 סע'' ~ט"ו סי'
 ס~~ך שם ובש~כ ~~ בהגהב~

 ~חו~

 רמ~א ~ל
 שמתי~

 באכילה
 הכריע ל"ז~ םי~ חא''ח מה~ת הנוב~יאבל

 כדע~
 וכן ~רמ~א.

 ~ פשט שכן וכתב והפר"ת פ"א כלל ~מנ~יהורה
 יעו~ש ה~~הג

 ו' או' שם~ הפ~תוהש~~ד

~~~ו~ ~  

 בהגה.
 ואע~~

 ולא וכו' ~עדר עומד שהישראל
 ~~י~ ~למ"שדמי

 ר~~~
 ע~ש ~קרא~ ~~ר דה~ם

 ל~אות ~~~~ו לתוך כמהלך והויישראל
~ 

 ~הכא אבל צריכה

 הגבינו~עדיי~
 ~ס מ"א ישרא~' של א~נן

~ 

~~~~~~ 
 עומד בהגה.

 בעד~
 והשוכריס ~וכו~

 ~ווא~
 וקונים~

 מחמת גם מותר בשבת הנעשים הג~י~ותגם
 ~שבת החלב בתוך הקיבה ~ו~ן שהכו~~ ואעפ"י הגביגותאיסור
 לקנות שדע~ם השוכרים אלו ומ~מ כלום. ~ושה הישראלואין

 הםהגבינות
 מ~יא~

 קיבה
 משלה~

 ~לק לישראל שיש וכיון
 ~פידה אין בגבינותקצת

 מח~
 ואעפ~י ע~ו~ם גב'נות ~~א~~ור

 אותה. עושיםשה~כו"ם
 ~~ב'~ שו~~

 יעו~ש. ל~ז סי' חא~'ח מה~ת
 כ או~שע~ת

~~~~~~ 
 ושרי. ק~~~~עביד לישראל למכרם ו~דעתא בהגה.
 מסיק השואל פ'ובאגודה

 דמבוא~
 עכו'~ם הדבר

 שהיה ליהודי שו~ט אצל תפוסשהיה
 חיי~

 ~ו~ר יכול לו
 שיכתבו יאמר לא אבל לצאת ~התפוס ויניח ~ מעכו~ם ~ר~ותשיקבל לשופ~

 בשו~ת ל~~ד ומזה ן' או' א''ר ומי~ט~ מהרי"ל דרשותהערבות.
 ואין האסורים בבית אסור שהוא במי ~~ז ס' ח~~ג חייםלב

 ערב להיות יכול חבירו דישראל ערב ע''י כ"א אותומוציאין
 המעות בעד ערב ממנו ~מבקש~ם ואם בשבתבעדו

 שחיי~
 לו

 ובדין כ~'ז. או' א''ח יעו~ש. ה~עות בעד ערב ג"כ להיות~~ותר
 בס~ד לשם ובדברינו ג~ סעי' שכ"ה סי~ לק~ן עייןמשכון

~ 
 ~~~ג~~

 שדרכו ומי וכו~ לישראל למכרם ואדעתא בהגה.
 לו מביאים ו~פעמים ~עכו~ם הרבה חלבלקנות

 ומודדי~ ש~ ושוקלין לה~שקל ו~וסעים בשבתהחלב
 ואח"כ ~

 ~ היהודי לביתהביאום
 הקונ~

 אינו ו~וא
 עו~~

 נותן רק ~ כלום
 ~~אוצ~ומ~תח

 עיי~ ש~ להניח~
 ח~ב מהד~ג שו~מ בשו"ת

 כ~ח או' א~'ח י~ו"ש~ להתיר שכתב ק~'ףסי'
 והבא~ם זה בס~~ וכו' ב~בת נט~ים הכלים כל ~.~~~' ~

 המ~קצה. די~י נתבארו שי~ב סי סוף ~דאחריו
 טלטול איסורוטעם

 מוקצ~
 ש~וא כ~ד בס"פ הרמב"ם ~~תב

 כתב והראב"ד חול של ~~לטול שבת טלטול יהא שלאכדי
 מו~צה דטל~ולה~עם ש~

 אסי~
 מש~ם

 הוצא~
 ועיין ב~וצר עכ~ל

 הר~~ב~ם דאפי' ~ראה ~ב~ח וכתב באורך. דבריהם שהביאב"י
 לסמיכות טעם ליתן כדי אלא הוצאה משום מוקצה דאיסורמודה
 אישו~דין

 הילוך אי~ר לדין מוקצה
 דהזהיר היכא דכי כת~

 שלאהנביא
 י~

 לא ה~נ חול של כהילוכך ~בת של הילוכך
 ~ יעו"ש חול של כטלטול שבת של טלטוליהא

~~~~~~ 
 מתחל~ים לטל~ל שאסורים המו~צים הדברים כלל

לשש~
 ח~רון מחמת מו~זה ~הוא כלי הא' חלקי~.

 של ס~ין כגון יפגם שלא עליו מק~יד שאדם כלי ד~יינוכיס
 כל הג' ~ לאוסור. שמלאכתו כלי הב' ספרים. ושל ומילהשחיטה
 אדם מאכל ולא~ כלי שאינו~בר

 ול~
 אבנים כגון בהמה מאכל

 וכל אותם שמיבשים במקוס מונחים שהם וצמוקיםוגרוגרות חיי~ ובעלי ומת וחול ועפר וקורות ועצים וקניםומעות
 כלי הד' גופו. מחמת מוקצה וזהו חזו דלא אלו בדבריםכיוצא

 המו~צים מהדברים אחד עליו ומונח להיתרשמלאכתו
 חבית כגון גופםמחמת

 שי~
 ~עות עליו שיש וכר אבן עליה

 לבה"ש דאתקצו ~מגו בה"ש עליהם שהיו כיון אח~כ הוסרוואפי'
 מחוסר או מחובר בה~ש שהיה דבר הה' יו~א. לכוליאתקצו
 ב~י ונויה. סוכה עצי כגון מצו~ו מח~ת מוקצה הו'~~דה

 באיז~ ישומיהו לב'~
 יבואר כאשר היתר צדדי איזה מאלו חלקים
 במקומו אחדכל

~ 
~~

 וכ~ד גדול כל~ ~י' פי~ וכו' נטלים הכלים כל ~~~
 לאיסור שמלאכתו כלי ואפי~ ~' סע'' כמ~~שהרבה

 דינם יבואר וכאשר ג' סעי' כמ~ש ומקומו גופו לצורך הואאם
 ל~י~~לקמן

 כלי אפי' כלל לצורך שלא אבל נטלים צורך
 ~לטל אסור ל~יתרשמלאכתו

 כמ''~
 יעו~ש ד' סעי' ל~מן

~ 

~~
 כי~ ח~רון מ~ת ~מוקצה תול ~~~

 וכו'
 ~כיו~

 שמקפיד
 ממקומם. יזיזם שלא מקום להם קובעעליהם

 ב' או'תו~ש

~~
 של ~כי~~ כגון ~~.

 שח'ט~
 מנו~ב כלי ~וכן וכו'

 בו ומזלפין הכ~ים~ו שמעשנ~
 דאשכבתא סכינא וכן ה~~י~

 בב~~י וכ~ה ב' או~ ~~ר ר"י דנגרא.וחצינא

ו~
~~~ 

 אבל מיירי למול לו צריך כשאינו ~ילה' על או
 ובעוד ~מוקצה אינו ה~ילה לצורך מט~~~וכשהוא

 א~כא איסורא ומיהו לרחצו יכול בידוש~וא
 כיו~

 ~לצורך ~א'נו
 סק~ה של'א סי'מ~א בהגב~י~ כנ~~ג ופ~ט. פ~ד סי~ ח~ג ~~~ראני הר'מהשב~~

~~~~~~ 
 הכלי ל~לטל מותר ח~ב נ~א הרמב'ם ב~ם רי~ו

 הכלי שטלטל דמאחר המילה לאחרול~~זירו

בהית~
 אעפ"י שירצה מק~ם לאי~ה מ~זירו

 שאי~
 אחר תינוק לו

 ובמהרי"ל שם~ בד'מ וכתב רס"ו םי' ביו"ד ב"י והביאו עכ"ל.למול
 דמ'דמח~יר

 מיל~ אח~
 יזרוק

 האזמ~
 משום מ~דו

 מוקצ~
 וה"ה

 שלא דמאחר ו רי~ דברי נראה ולי ביו~ט. וכן ~~יל~ צרכיכל
 בה"שהו~צה

 יו~~
 לטלטלה

 לאיז~
 מ~ום

 שירצ~
 וכ"פ יעו''ש.

~ג~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~ ~ ~ פכ~~~ ו~מגיד פ~ה ~יי~ו~~ בשם~ב~י
~~~ '~~~ 

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

~~~ 
~~~~ ~~ 

 נר כגון השמשות בבין לאיסור נשתמש~ואם ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ו~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י
 שהו~ל~

 סי' ע~ל
 ~~~~~ ~~~ ~ע"ט~

~~~~ 
~~~ 

~~~~~~ 

 ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~י~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~~~~
 ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~י~

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

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

 דשרי מ' ס~~ בתשו' רש~ל וכ~כ ב~ ס~י' שם ש''עבהגהת
 אח~~כ עבר אפי' בה''ש מוכן שהיה דכל ולהצני~ו האיזמללטלטל
 לי~הית~ו

 בסי~ שם ~ט~'ז ~~יהו יעו''ש~ מוקצה אי~ור ביה
 וכתב ~נז' ורש''ל מור'~ם דברי על הקשה סק"ארס"ו

 האי~מללטלטל דאי~
 אח~

 חדר ב~ותו להצניעו לא אם ה~~ילה
 שאינו כל בחנם' לטלטלו אין המילה ל~ני ואפי~ לא ותו~בו שמ~

 סי' והמ"א ס~"ג. ש~י סי~ בא~ח וכ~כ יעו~ש~ המילהלצורך
 מ'~~ יניחנו שלא לה~מיר~ ~יש כתב סק"השל''א

~~ 
 שיוליכנו

 וכתב ה~ או' שם א~ר ~והביאו יעו~ש. ~צניעולביתו
 אסור ש'פרע כ~י ה~כין להניח צריך וע"כ א~ד מוהל~שיש~ ולפ"~

 אמנ~ יעו~ש. אחר אדם ליד שיתן טוב לכןלטלטלו
 בנה~כ

 ~פסוק שדעתו ונראה הט'~ז קושיית ישב ר~'ו בסי'שם
 ~~ מו~ מדברי דמשמע כתב ומ'מ ~''לורש~ל כמור"~

 להצניעוכדי~ אלא התיר ~לא
 בחצ~

 יעו~ש. לא בחנם לטלטלו אבל המעורב
 הא~~וכן

 קושיית דחה שם
 הט"~

 כ~עת להקל ומסיק ומ''א
 ח~י סי' ח''ג~ פעלים רב בת~ו' וכ~פ יעו"~. ונה"כמו~"ם

 או' לקמן עוד ועיין 'עו"ש. רי"וכדעת
 ~ נ~

~~~~ 
 הות~

 לאחרים ואי~מל מילה לט~ל~צרכי
 ר~

 למוהל
 חתקצאי ד~א מי~רי דל~ידיה ש"ק ביום מילהכשחלה

 ~הלות אי~ה מנהג כפי דהיינו מילה ב~~סייעי להקל ישומ~מ
 ~ל טס ~בידו שא~ דהיינו מילה צרכי ~הכ~~ה~שמוכרים

 לו צ~יך אשר את למוהל ומושיט המילה כלי כלעם כס~
 וגם אתקצאי לא לו דגםלומר דנו~

 אפש~
 הוי למוהל דדו~א לומר

 לטלטלו לו ואין כיס חם~ון מחמת מו~צההאי~מל
 והגם דעלמא. סכינים כשאר אלא אינו לאחרים אבלמצותו שע~ אח~

 הוי לעשירים ד~וקצה הר''ן בש~ כתב ש"ח ס~ ~ח באדהרב"י
 לענייםמוקצה

 איכ~ ה~
 לכהן דחזייה ~יון ד"ה מפנין ~פ' תו'

 לעשירים וא~י' לעניים מוקצה ה~י לא לעשירים דמוקצהכתבו
 פחד בשם נ"ב או~ י''ד סי' הד"ט עיקרי עניים.בבית

 ש'או' יצח~

~~
 בתא~ו וכ~כ גופו~~ לצ~רך א~ מקומו לצורך ואפי~ ~~.

 או~ ד"מ דמתי~' כירה ס~פ כ~~רדכי ודלא ח~גני~ב
 מקומו לצורך עכ~'פ להתיר דיש כתב שמשון נזי~ות ובס'א'

 דאם נ"ל ומיהו אסור מקומו לצורך ובין גו~ו לצו~ך דבין~~ל ומור"~ מר'ן כדעת ל ק אנן א~~נם א' או~ ~~ח והביאויעו~ש~
 שעוש~ כגון עלי~~ ~~~~יד שאין בחול דעתו~ילה

 לפ~מים בהם
 ד~~ותר וכדומה פירות לחתוך כ~ון ל~~יצ~רך אחרת מלאכה~~~כ

לטלטל~
 בא~~ר שכ''כ ראיתי ואח~כ ומקומו. גו~ו לצורך בשבת

 ועיין ד'או'
 לקמ~

 י~ד או'

י~
 מן טלטול ע"י ודאי מיהו וכו~ מ~ו~ו לצורך ואפי~ ~~~

 ~~ או' תו"ש שרי.הצד
~ 

 ~~י~~
 בהגה.

 אסו~
 של הסכ~ן אותו פי' לטלטלו.

 ~ו~~י~
אסו~

 סכיני~ שאר עם ותח~ב הואיל דה~א לטלטלו

 שרי ה~כינים עם הנדן אבל דאסור ק~"ל עליה ק~ידלא

לטל~
 ולהתר לאיסור בסיס נעשה דהא

 כמ"~
 ~ ~~~ ~סי'

 ~ סק~א מ"איעו~~ש~
~~~~~ 

 אס~~ בהגה~
 צריך אלא שהוא כמו לטלטלו.

 מסכינים יותר חשוב הוא ואם לבד האיסוראת לנע~
 לאי~ור ~בסיס דבר כדין בניעור גם אסורדהיתרא

 ד' או~ תו'~ש י~ו~ש' ש"יבסי' ולהית~

י~~
 של אבל ו~ו' בשמים של לקורנס ~~~

 שר~ ז~בי~
 ה' או~ תו~~ש ג~. סעי'כ~~ש

~ 

י~~
 מקפידין שאין במקום אבל וכו~ עליו שמ~פידין ~~.~

 שכתב מקפידין שאיןבמקום דלשו~ ואפ~~ סק~ב~ מ~א ג'~ סעי' כמ'~ש שריעליו
 מ~~

 ד~פי' ל~ד הוא
 מחה~ש~ מותר. מקפיד~עליו שאי~ו אדם אותו מקוםב~ותו מק~ידי~

 ב~ או~ בא"אוכ"מ

~~~~ 
 אבל ע~יהם~ ומקפיד בהגה~

 א~
 מק~ד אינו

 מותר לסחורה מו~צים שהם אע~"יעליהם
 יקרים ~~יו דבר ובכל ס~"ג. מ''א ל~ושב~י. לטלטל~

 אפי~ אסו~
 לאוצרנתנן ל~

 ובדב~
~~~~ ~ ו~ או' תו"ש ומחה'ש. שם מ"א עליו~ שמקפידו~וא אסו~ לאוצ~ נתנן אם דוקא יקרים דמיו ~ין

~ ~  
 סעו~ה~ כלי ואפי~ עליהם. ומ~פיד בהגה.

 ונ'ל וסכינים ~כוכית וכליקע~ות כגו~
 דדו~~

 ~חנונ~
 כלים להשאיל שדר~ו מי אבל כלים להשאיל ד~כושאין

 ~שי~
אי~

 אעפ"י מוקצה בהם
 שנת~

 עליהם. מקפיד אינו שהרו ל~וצר
 ~ן ד"ה ג' או~ ס~ה כללח~א

~ 
~ו~~

 ג~ול הוא אפי' כלי כל ב~. ~~~~~~
 וכ~

 אבן ו~~ה
 ב~~ בעשרה ~יטלת שהיא אעפ~ גדולה קורהאו גדו~~

 שיח~ה ~דהי~ו עליה כל. תורת יש אםאדם
 מטלטל~~ לתשמיש~

 שהביא ב~ ו~~ן סק"ד. מ.א ו' דין פכ.ה הרמ~.םאותה~
 ~ יע~ש אדשא לה ו~דו ע~רה בי לה מדלו ד~והמהגמ'

~~~
 ל~~טל ~לל דר~ו אין ואפי' ~ו' ~ הרבה וכבד ~~~~~.

 א~ א~א ה' או. א~רבחול.
 ד.
~ 

~~~
 כ~ומר לאיסור. שמלאכתו כלי ~'. ~~~~~~'

 עשה לא ואם סק~ה. מ~א בשבת לעשותשאסור לדב~ ש~~ח~~~
 לכך ועו~דת. ו~זמינה חדשה כ.א ה~לאכה בהעד~ן

 עומ~ת אינה מ"מ היא מלתא לאו ד~זמנה אע"גח~~ה ~~וכ~ כג~
 לאיסור ומלאכתו אסור.למל~כת כ~~

 א~
 שו~ר. והעד דרבנן

 קנא.ק ל~~ין עוד ועי"ש ה'או' א"~
 האל"~

 קיבול בית
 וע~

 ~~קונ~~
 לשבר~~ כדי אג~.~ ש~~ ונותנ~~ שר~ףע"י

 שהאריך
 יעו"ש להקל ~דדולב~וף ~~~

~~
 מותר ~~~~~.

 לטלטל~
 שא~ו ~בר אבל

 כ~
ומעות אב~~ כ~ן

 וקנ~~
 וכ~צא וקורות

 בה~~
 ואפ~ ל~~~~לן אסור

 ח. או' ר~ז ב"י. ומקו~ן~ גופןלצורך

~~~
 מח~ת מוקצה וא~י' לטלטלו. מותר ~~~~~~

 מיאו~
 י~ל

ו~~~~~
~~~ 

~~~ 
 ~~~ ~י~ו~~~
~~~~ 

~~~~~~.~~ 
~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~
. 

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



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י'

~~~ 
~~~~

~~~~~~ ~~ 
 אינו מוקצה כל הגה ~~~~.

 אסו~
 אבל ב~לטולו אלא

 בנ~י~
 ולכן שרי מנדנדו שאינו בעלמא

 בתנור או עליה דול~ות שנרות ~כנסת שבבית במנורה ליגעמותר
 ~~ול~

 המנוח היתר דבר ליקח מותר וכן אש בו
 ~י' ות~ה ~כ~ה והמגיד חי"ג ירוחם ורבי ביצה וריש הכלים כל ~' ~~רדני מוקצה דברעל

 ס~~
 סוף בו וכל

דיני
 שבת~

 ~ת~ובת טלטול מי~רי ולא יד כלאחר אלא טלטול הוי דלא נ~וח ע~י מוקצה דבר לטלטל מותר וכן
 מהרי~ו~
~ 

~
'~~ ~~~~~~ ~~.~~
 ב~שו' הרשב"א מ~ומו. ולצורך גו~ו לצורך לטלטלומותר
 ולעיל ול~ה ל~ד סעי' ל~מן ועיין בהגה~ט. כנה"ג תנ~ו.~י'

 ו' םעי' רע~ט~~י'
~ 

~~~
 מחמה לטלטלו מותר ולהיתר לאי~ר שמלאכתו ~~~

 ו' או' עו~ש שם. כנה~ג הכלים. כל ~~ שה"גלצל.
 מלאכתו לכך מיוחד אינו אבל היתר למלאכת ראוי אםאבל

 כלי ל~לטל אין באחר א~שר ואם שם. עו~ש ~רוי~לאיסור
 ~ האחרונים כ~כ ומקומו. גו~ו לצורך לאיסורשמלאכתו

~~~~~ 
 שהיה ~י' וכו' בבה~ש לאיסור נשתמש ואם ה~ה.
 החסור ~דבר בסיס ~דנעשה ~חסור דבר ע~יומונח

 דמותר ~שיטא בה''ש בקורנס איסור מלאכת עשה אםאבל
 ~ וא"א סק''ו מ"א ומקומו. גו~ו לצורך בשבתלטלטלו

~~
~~ 

 בס~ד לשם ובד~רינו רע~ט סי' לעיל ועיין בהגה.

~~~
 וא~צ זו נ~חים. של או זהבים של קורנס כ~ון ~~.

 אי~כא כתב ובטור ז' או~ עו"ש קתני. ~ולומר
 הרא"ש לשוןוכ~ה

~ו~
 וכו' מ~ום בא~יזה ולהניחו ~~~

 דכי~
 ~אי בי~ו שהוא

 לטלטלו רשאי בי~ו ונטלה שכח ~א~י' ונ~ל יותר~לטלטלו
 הנ~ז המ~א דברי על כתב י''א או' התו''ש מיהו ס~'ז. מ~איותר
 בכלי דדוקא שכ~ רס~ו סי' באה"ע ועיין יעו"ש. מוכרחדאינו

שמלאכתו
 לאיסו~

 עכ~~ ורשאי עליו כלי שתורת
 לצורך לטל~לו

 מקום לאיזה לטלטלו יכול לידו כשבאו לכןמ~ומו
 שירצ~

 אבל
 צריך שבת כשהגיע ושכח מ~''ש לי~ו בא א~י' ג~ורבמוקצה
 י'~ג או' הר~ז וכ~כ ו' או~ שע''ת והביאו יעו"ש. מידלהניחו~
 א"כ ~לא לדבריו לחוש ו~אוי גמור במו~צה ~אוסר מידיש

 עכ~ד. ~ה~סדבמ~ום

 ~שו~ ~~~~~~~~
 להחזיק דרשאי דאף

 מוקצ~
 כל בידו

 ~י~ו החחת מי~ו ~הניחו ~סור מ~'משירצה ז~~~
 ה~י' בהקדמת תו~ש ח~ש. טלטול דהויהשנ'ת

~~~

 באיזה ~~.
 מקו~

 לחדר מחדר א~י' משמע שירצ~.
 בשם אבל וה~א~ש התו' בשם ז' או~ בא"אוכ''כ

 בשבת ואיתא יעו~ש חדר באותו דוקא משמע כתב ור"ןרש"י
 ה~~ו~צ~ תבוא~ לא~~ לו יש דאם מ~נין~'

 מותר
 לעשו~

 שביל
 ~בר לצורך יד כלאחר ~לטול דהוי וביציאתו בכני~תוב~גליו
 הרא~ש ~לדעת וכתב י~א או' תו~ש הליכתו. לצורך דהיינוהמותר
 אף ו~רי הצד מן טל~ול מ~אר ע~יף גו~ו ע~י דטל~ול~ס~~ל
 דמלתא אורחא וביציאתו בכני~תו ~נקט הא צ~ל המו~צהלצורך
 המוקצה לצורך נמי וה''ה הילוכו בשביל עושה דמסתמאנקט
 מונח אם ול~'ז ח~ סעי' שי"א סי' לקמן ועיין יעו~~. שרינמי
 דבראיזה

 מוקצ~
 יבא שלא כ~י ברגל~ו ל~ח~ו מותר הארץ על

 ~ י~ג או' מ~בלה~סד.

~~~
 ל~שמיש עליו וכשמחשב וכו~ לצל מ~ה אבל ~~.

 מ~א לצל מחמה כונתו עיקר אפי' ל~ל~לו~ותר
 י'ב או' ר''ז דביצה. ~"ה ירושלמי בשםס~~ח

~~~ ~  

 א~יל הרב וכו~ בעל~א בנגי~ה אבל בהגה.
 לשיטתי~

 א~י' בנגיעה אסור אינו ד~וקצה תקי"ג ברם"ישכתב
 בסי~ המחבר לדעת אבל ~ו~צה דבר לצורך היאכשהנ~יעה

 היא לצורך היא ~שהנגיעה דו~א אלא שרי לא ו' סעי'ש"י
 י"ג או' תו~שההיתר. ד~

~ 

~~~~~ 
 ואם וכו~ בהכנ~ס של במנורה בהגה.

 דשמא תקי"ג ברסי' רמ~א ~לדעת אסורתלוייה המנור~
 בסי~ הב~י לדעת אבל ~~ל~לה ונמצא נגיע~ו מחמתיתנדנד
 דלא בכה~ג דשרי א~שרש~י

 חיישינ~
 אי~ה אם מיהו להכי

 יתנדנד אם דאף משם לי~ול שרי ו~אי עליה מונח היתר~בר

ק~
 שמן של נר ~ם אבל היתר דבר לצורך~ הצד מן טלטול הוי
 רס~~ה סי' כמ~ש ויטה מנגיעתו יתנדנד דשמא אסור עליודולק

 י או' תו~שיעו~~ש.

~~~~~ 
 קצת שיתנדנד אף וכו' ליקח מותר וכן בהגה.
 או' תו''ש בסמוך.כמ~ש

~~~~~ 
 גו~ו ע"י לטל~ול דדמי וכו' ~וח ע''י בהגה.
 יעו~ש~ ~ה ססי' בב"י שהביא במהרי~לכ~משמע
 רנ או' ל~מן ועיין ט~ז או'תו'ש

~~~~~ 
 ~יו בהבל נוצה וה~רחת וכו' נ~וח ע"י בהג~.
 גר~ כי מוקצה ~~שום בזה אין דלכ~ענראה

 מטלטול
 טלטול ואינו ידדכלאחר

 מהגה~ק א"א בשס ג' או' א~ח כלל~
~ 

~~~ 
 ל~~~אכת שמיוחד ~י' וכו' להיתר שמלאכתו כלי ד. ~~~'

 עו~ש איסור. למלאכת ג~~כ שר~וי אע~~יהיתר
 ש~~ג בשם ס~''ט מ.~א ולהיתר. לאיסור שמלאכתו וה"ה ט'או'
 כתבנווכבר

 או~
 ~איסור הרוב ואם יעו"ש' כ"ב או. לעיל

 א''א תשמי~ן. רוב אחר הולכין~ הכלים כל ע~ד בתריהאזלינן
 לבישול שמלאכתה וקדי~ה ט'או'

 ו~~
 בה משתמשין ל~עמ~ם

 לא אם לאיסור שמלאכתה כלי בכלל ~יא ול~ירותלמים
 דאף נראה ומ~מ הרשב"א. חי~ו~י בשם שם א.א תבשילבה כ~י~

 מהתבשילכש~נה
 ו~ומד~

 ולסל~ה לטלטלה ~~ותר בבית
 לחו~

 דהוי
 ב''ה במ~ירי וכ~מ קערה. לע~ין ~כ~ד שבת ועיין רעי שלכגרף

~ 

 ~~~~ו~
 ~יו קיבול בית בו שיש כלי והוא הסו~ר

 ש~וא לו~ר שרצה ~י י~ ולכתבים נייר~יבול ובי~
 בת~ו' והרדב~ז לאיסור שמלאכתוכלי

 החדשו~
 תרע''ד סי~ ח~ב

 שנעש~ כלי כ"א לאיסור שמלאכתו כלי זה שאיןכתב
 בס.ס

 וכ~~~ז ו~~סורלהיתר
~~~ 

 עס~י על ל~קח שנתקבצו בציבור
 ל~רא צר~ים שהיו כתב~ם והיורבים

 בה~
 בקסת ~~ונחים והיו

 ולהוציא ל~ניו ולהביאו הכלי ל~לטל שמותרהסו~ר
 סעי' ש"י סי' ל~מן ועיין א' או' בה~ה~ט מ''ב י"איעו~ש~ הכתבי~

ח'
 ודו~
~ 

~~~
.~~ 

 מות~
 בית בתשו' מתיר זה מ~עםוכו. לטלטלו

 את בשבת להכניס נ.ז סי'יהודה
 המי~

 הנשאב.ם

ללי~
 מסיק ומ"מ המצות

 טו~ דיות~
 בשבת~ מעט ממנו לשתות

 יניחנואו
 במקו~

 יעו.ש עדיף ט~י בטירחא ~דלמעט לטלטלו שא"צ

~~~
 קל~ו דף בשל"ה וכו' לצורך שלא אבל ~~.

 כי ה~הי~
 ט' או' א~ר ע"ז ע.ניהם שמים לא היראיםא~

~ 

אב~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

 אבל
 ל~ו~~ ש~

 ב~ה א~~ו דלא ונ~אה וכו~
 היום בו ישתמש אם אבל היום כל לצו~ך~לא אל~

 ~~"ב. ~ט~ז ש~י~ בשעתו לו מוכן שיהא כדי אצלו נושאו~וא

ולפ"~
 סי' וכמ~ש אסור ~יה ל~כול שוב דרך ~אין מנחה אחר

 שלא אצלו נושאן אם אמנם כלים הדחת לענין ו~ סעי'שכ''ג
 סק'ט מחה~ש שרי בלא~היגנבו

~ 

~~
 ספרים ~י' וכו~ קודש וכחבי ~~~

 שמות~
 בהם לקרות

 י''ט או~ תו"ש סק"י. מ~א כעו~שדלא
 ר"~

 י~ז או'

~~~~~~~ 
 חסרון מחמת מוקצה הוי חלק דנייר פ~ח בשה"ג
 שם. מ"א עלייהו~ קפיד לכתיבה~ דעומד דכיוןכיס

 ב' א~ מחב"ר ~ד א~ א~א שם~ ת~ש ח' א~א"ר
 ~ ~ א~ ר~

~~~~~~~~~~ 
 שבת ~ע"פ מ~ה

 א~
 לו

 ד~
 שם~ א.א אוכל~~

 בשבת לטלטל א~ור מ~ה דמצת תמ"ד ברס~יו~כ
 והוה בע"פ מ~רבנן באכילה דאסורע"פ

 מו~צ~
 ~ול מצה ושאר

 רוצה אין זו משא~כ לעכ~ם או לעופותליתן
 וכ~

 ו~ביאו ~~כ"ל
 ע~ים יפההם וכת~דלפ~זלא ד' א~הפת~"דבסי'זה

בשבת המשלחי~
 ז~

 ה~לה לסדר אחרים ל~רך שעושים שמורות
 שאר דגם משמע מרדכי דמדברי מ~ש מיהו יעו~~~ בשבתמו~צה דמטלטל~

מצו~
 מו~צה הוו

 כי~
 שבת לאו~ו ~~מיכל חזו דלא

 וכ~
 יעו~ש

 שאין נו~ות לת למיכל דחזונראה
 ~ד~~~

 בלילה שמספרים ~~ה
 ב' ~~~~ ת~~"א ~~' כמ~שוכו'

 ינ~~~ בהג~
 כ~ן וא.כ

 דח~
 ל~יכל

 לא נוקותהת
 ה~

 מצת אבל מוקצה
 כי~ מצו~

 להו דבעי
 לסד~

הל~~
 לתינוק מליתן עליהם וחס

~~ 
 דה~ה נראה וע~כ מוקצה.

 הל~ה לסדר שצריך ממה ~רבה לו יש אם מצוהבמצת
 דלא לתינוק מ~ם מליתן עליהםחס ואי~

 ה~
 ~ מוקצה

~~~~~~"~~~ 
 ב~מה אוכלי

 א~
 ל~ם

 או~~~ ד~
 שם. א"א

דר~ל ~רא~
 דא~

 להם
 די~

 כמו אוכ~ן
 אוכ~

 דשרי אדם
 כ~~ש ל~לטלם מותר ~ורך אבל ~לל ל~רך שלא אפ~לטלטלם

 ~ יעו~ש וכ~ט כ~ח סעי'לקמן
~~~

 וכתבי ~~~~~.
 הקוד~

 ו~וחות ו~~~ות כוסות ~ן וכו'
 שלומקצוע

 דב~~
 קדירה של לסטירן ~והמא

קטן וסכ~
 כל פ' המשנה פ~ ~~~רמב~ם ומיהו ש~~~ השלחן~ שע~

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

 תרפ.ח וב~י' ~~ או'זה
 הג~בי~~

 נםת~ק ב' או'

ב~~
 יעו~ש.

 והא~~
 בכ~~

 דהוא ~מותר בפשיטות כתב ~~ א~ ז~
 כ~~ ~ א~ תרפ~ח בסי' ו~פר~ח הקודש. כתביכמו

 לא~ור
 ה~~~ח דברי על כתב ~מט~יאמנם

~~~ 
 דלסברתו ~ראה ~~ל

אי~
 זה איסור

 אל~
 שחל ~בת ~אותו

~ 
 חובת בו דיש בו ל~~ת ו

 ~בתות בשאר אבלהקריאה
 ה~נ~

 ש~כא לא ח~ב שום ~~~א
 ~רבה~ירה

 ול~~
 ל~~ות י~~ר

 ב~
 בתורה כ~ורא די~ י~~ ~א

 לי~תב ניתנהשהרי
 וכ~~

 אי~ור ד~כא
 ב~~~~ל כ"ש בקריא~

דא~
 השבתותכל נאםר~ י~~ קריאה בה שנאסר א. ~~בת בשביל לומר ~~ברה

 וכ~
 ש~עתוו ל~שכנ~"ג ראיתי ו~וב

 נוט~
 להכשיר

 מנ~גוכ~נ
 הע~~~

 להקל
 וכ~

 דף בש~ח ~ש~ץ ו~ביאו יעו~ש.
 שי' שע"ת ע~א.שכ"ו

 תרצ~
 א~נם ~שע"ת שם וכתב ב~ או'

 קוד~~ לבהכ~~ הבא~לענ~
 מונע ה~תי ~לילה

 מז~
 משום

 ל~ביאה שלא להחמיר ויש תרס~ח ס~ שנתבאר ע~ד לחולמש~ת ~כנ~
ע"י

 ~ט~
 אלא

 ימת~
 לב~כ~נ מ~~~י בצ~~ה יביאנ~ או שתחשך עד

ומעי~
 כ~כ מיחזי לא דאז לימור דרך ~ם ~צת בה

 כהכנ~
 ~ י~~"ש

~~~~~~~~~~~~ 
 אם

 מות~
 י סס בא~~ ע~ן בטלטול ~גט

 בשם וש~~ג צ"~ ס~ רקנאט~י בפסקימי~ו קל~~
 כמה ממנו ~ל~~ד דיש מפני ב~ל~~ל גט ל~תיר פסקו~מ~ג
 ומהר~ד~ים'

 פסק ו' ס~ פ"ה ל
 לא~ו~

 ונראה ~~טלטול. ~גט
 דמלתא מאחר ל~רךל~~ל

 דרב~
 דעת ומסתברא ~יא

וכל המ~~י~
 לאשה נתן לא שעדיין בגט מיירי ז~

 ומזו~
 שאינו ליתן

 קבלה כבר אם אבל צלוחיתו ע"פ לצורר~וי
 האש~

 את
 הר~ב"א וכ"כ בטלטול' מותר צלוחית ע"פ לצור שראויהגט

 ודוק. קי~'ט או~ ש~ז סי' לעיל ועיין י"ג' או' עו.ש גיטין.בחידושי

 ~~ן~
 בהג~~

~  ~~ 
 לטלטלו

 וכ~
 מ~אר ~~עם

 זוג מכניסן משתמ~ין שאין~מ~ום
 בשבת תפילין במניח עכ''פ תו~ה ~אי~ורדליכא
 כבזיון ~וי ~גנבו דשלא כאן ה"ה תפיליןבזיון

 עכו"ם דבגנבי שם מהר~ז וכ~מ עכ''ד.~טלטול

 אלמאזוג
 משוםוהתי~ו
ושרי

 מדרבנ~

 ~~ש~~ע ם~~כ
 בכ ~כ~'~~ ~~~~~'ש. ככ~~~~ ~ו~ ~~~ע~ ~כ~ס~ו~ ו~ ~~

 ~~~~ ב~
 ~.~~~. '~~ס~~ ~~כ~~~ ~~ ~~~פ~ ~~~~ם '~ב'~ג

 או' ~~ר וצ~ע~ כשה~ג מש~~ע ~כ''ג דף בתו' אבל ל~~.דף וכ~~
 דכוסות ו~כל~ו הרמב~ם כדעת כתב י.ז ואו' ט~'ז או' והר"זי~ד.

 ככתבי אינן וסכיןו~ערות
 הקוד~

 שמלאכתו ככלי אלא
 לצורך אלא ניטליןואינן ל~ית~

 אב~ עצמ~
 יעו"ש כ~ל לצורך שלא לא

 א' או' מקץ פ' א"ח כןוכ"פ
 ו~כ~

 כתב
 דא~

 השלחן על היושב
 וסכין וקערות כוסותשעליו

 ומז~

 אלו מכלים א~ לטלטל אסור
 יעו"ש עסק~יות שידים מפני כ~'א צורך בלא לכאןמכ~ן

~ 
~~~

 ואוכלים ~~.
 וכ~

 ומחובר טבל כ~ון המו~צ~ם ואוכלים
 ה~~מ כמ''ש אסור ומקומו גופו אפי.לצורךוכה~ג

 ך' ~ו~ תו~ש דעי~וביןבפ"ד
~ 

~~~~~ 
 הגה.

 ותפילי~
 לאיזה ר~ל לצורך. כ"א לטלטלם אין

 כלי כמו ומקומו גופו צורך אין ואפי' שי~יהצורך
 הנקרא ס~ משם הביא בב~י מיהו בב.י וכמ"ש להיתרשמלאכתו
 דעת וכ.נ יעו"ש. ומקומו גופו לצורך כ"א לטלטלו דאיןמקדש
 או' ר"ז כ~א. או~ תו~ש י"א. או' א~ר וכ"כ י~א. ס''קהמ~א
 וכתב ~' או' חס~לי"ט.

 די~
 מן ~טלית להסיר לכתחלה ליז~ר

 מ~~ש ל~וציא שכח ואם התפילין עם יהא שלא מע"שהכיס
 ע"מ יטלנו הת~ילין עמו ויצא הטלית להוציא שבת ביוםובא

 ~ כנ"ז מ~ר מקומו. דלצ~רך במ~ומו וישב במקו~ולישב

~~~~~~~ 
 מ~ב סעי' ש"א ~י' מ~ש דלפי ג' או~ המש"ז

 דוקא~.ז
 ומ~ומו גופו לצורך מותר ולפיכך הוא דכלי שופ~

 אסו~. ומקומו גו~ו לצורך אפי' הם כלי דלאו חצ~ותאכל
 דק"ל לדידן אבל לר"י דז~ו ול~נ י~ג~או' עו~~

 כר~~
 מ''א שרי.

 א"~ י~ב~ס.ק
 י~א. או.

 תו''~
 או' ר~ז י.ב. או. א''א כ.ב. או'

 לצורך כ''א לטלטלם אסור שיר כלי שאר ו~''הך'
 גו~~

 או
 או ל~קוע ר שאס לאיסור שמלאכתו כלי כדיןמ~ומם

 בשבת שירבכלי לזמ~
 כמ~'~

 עוד ועיין שם~ ר~ז ושל~ט. ת~~"ח סי~
 לשס ובדברינו ת~פ~חבססי'

 בס~ד~

~~~~~ 
 דשרי נמי וה~ה ו~ו' ~ו~ו לצ~רך אם כ. בהגה.
 סי' ט''ז מקומו. או גו~ו לצורך הלולבלטלטל

 כ~ב או' זה בסי' התו~ש אמנם א' או' שם א~~ר סק~ג.תרנ~ח
 לדברי לבו שת ולא בפשיטות כן כתב דאיך ~נ~ז הט~ז דבריעל תמ~

 ומשמע וה~"ע ~~~'ן מדברי ו~וא כאבן ד~וי שכתב שםרמ.א
 כ~~ו גופו לצורך ~ם לטלטלודאסור

 אב~
 ~~ ו~עמ~

 ד~ר
 מקפידין ~~~~תמא כיס חסרון מחמת~ כ~~וקצה דהו.ל משוםבפשיטות נרא~

 תשמישו מחמת יפ~ל ש~א כדי תשמיש שום בו להשתמש שלא עליון
 ~' או' שם משה חמד הרב וכן עכ"ל. כלל לשופר לדמוייוליכא
 דלא הנ~ז הט.ז דברי עלכתב

 ד~
 יעו.ש.סק.ב שם~ ~מחה.ש לדבריו ו~סכים

 וכ~
 השיג

 עלי~
 או~ שם ער"ה ג' או' שם המש"ז

 אסור ד~לב האחרונים הסכמת וכ"ה י~ג. או' ~ו כלל ח~אב'

~~~~
 לטלטל



~ ~  ~~ו~~~
~~~~

 ~~~ ~~~~~~~~~ו~
~~~~

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

~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ ~ ~~~~ 

~~~ו~~ו~~~
~~~~ 

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

 ~~~~~ ~~~ ~י~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~~י~~
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~י

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~ו~~
 ~~י~

~~~ ~~~~~ 
 ~ג~ ~~~~

 לצורך אם כי לטלטם איןות~ילין
 ~תר~~~

 ~~~"א מקומו או גו~ו לצורך אם כי לטלטלו אסור בב~י~~ושו~ר ועיין
 ~'ס'

 ~~~~~ ~~י~י~ ~י~ ~ מדלקין~~ במ~
 ~~י' ~~י~~~ ~~~~~~~ ~~י

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

 ~~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~~~
'~~~ 

 ~י~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~
~ 

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

 ~י ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~י ~~~י~ ~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~י
~~~ 

 ~~. ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~
 ~ג~

 שיכולים במקום נשברו ואם
 ל~זי~

 זכוכית כ~ון
 מרד~י והג~ות בו ~כל ב~ם יזו~ו שלא ל~נותן כ~י השברים לטלטל מותר ש~ולכין במקום או ~שלחןעל שנשבר~

ו~~י

 תורת עליו דאין משום ומקומו גו~ו לצ~רך א~י' בשבתלטל~ל
 ב' ~עי' תרנ'ח בסי' ש עי ~ת~וג ול~נין כללכלי

 לשםוב~ברינו ב~ג~
 ב~~ד~

~ן~
 יש ~. ~~~'

 מתיר~~
 ~יש משום מתירין ~ש דכתב ~א וכו'

 ~ט~ז כתב וע~כ יעו~ש. בב"י כמ~שאוסרין
 סק~~

נרא~
 יש ~~~מ במקום ומ~מ ~גר~א. וכ''כ בז~. ל~קל ~אין
 בתוך יניח אם ~וקא וכ~ז ~'ב. או~ ר~ז ~מתירין, עללסמוך
 שא~~כלי

 שאינו דבר
 ל~ ~~י~ח~

 ~מיוחד דבר שם~ מונח אם אבל
 ששוחקין במ~וכא שום כמולה

 ב~
 תבשיל קצת או

 בק~יר~
 לכ'ע

 א~י~ האוכל אגב ~כלי לטלטלמותר
 מחמ~

 בב~י. כ''מ לצל

~~
~~~ 

~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
דב~י~

 מעות כגוץ כמת גו~ם מחמת מוקצים ש~ם למת ~~ומים
 טלטול היתר בל~ה ל~ם דיש כיון כלים אבל ל~ם ~דומיםואבנים
 אף לה~יר תינוק או ככר ל~ו מ~ני לכך ומקומו גו~ולצורך
מחמ~

 לב'ש. כ~ג. או' תו~ש ~~ל.
 וכ~~

 בסי' ~ט'ז וכ~כ בב~י.
 ~קשי~א

~ 
 יעו~ש.

~~~
 ככ~ ע~י ~~~

 וכו~
 ~בר בה נתן א~ ו~~~

 אח~
 ~~ותר

 י"ג. או' א'ר י~ג. ס~'ק מ~אלטלטלו.

~~~
 שנסת~ק~ ~' או' מש~ז ועיין וכו' ככר ע~י ~~.

מ~מת ב~וק~
 חסרו~

 אם כיס
 מות~

 או ככר ע'י ל~לטל
תינוק

 ל~~א~
 לאסור כתב כ~ב סי' רע~א ובתשו' ~מתיר.

 ל~ דיש כיוןבאיזמל ור~
 ל~תיר ~~ש כתב מילה ~צורך לטלטל ~יתר

 שמלאכתו לכלי ד~מי~ משום תינוק או ככר ע~י לטלטל מילהאחר
 'בטלטול שמותר ~בר ע~י ~איזמל לטלטל ~וקא ו~י~נולאיסיר
 ~הוא התיק ע~י אח~כ ולטלטלו לס~ין ~~יוחד בתיק לשומואבל
אינו

 נרא~
 ~~א

 ג~
 עצמו ~תיק

 ~אסור ל~בר בסיס דהוי מוקצ~
יעו~~.

 ועי'~
 ז'. ~ו~ לעיל

ון~
 ~ו' שנש~ו ~כלים כל ו. ~~~'

 במשנ~
 כל איתא

 א~י' מ~אכ~ מעין ~ושין אם ניטלין שברי~ןשנשברו ~כלי~
 עריב~ ~ברי כגון ~ראשונ~ מלאכתן מעיןאינו

 חבית ~' לכסות
 ור~וכו'

 י~וד~
 מעין ~וקא דבעי~ן ו~'~ל ~~יג

 עריב~ שבריכגון ~ראשונ~ מלאכת~
 לצוק

 ~~~~~ לתוכ~
 ו~סקו וכו'

 אינם אם אבל ~ש~~~ ~סק וז~ו בב~י כמ'ש כת~קו~רמב''ם ו~רא~~ ה~י~~
 מחבית ק~ן כלי ~~ לכסוי שראויים אע~'י חב'ת פי לכיסויראויים

~~יי~
 ~ כ~ט או' ר~ז כלל. עלי~ם כלי תו~תאי~

~~~~~~~~ 
 נ~ט דל~כי

 ~משנ~
 ~כל'ם ~כל

 ~ם כגון ניטלין שאינם כליםלא~וקי בש~ ~ניטלי~
 ~ופן לצורך א~י' ~ב~י~ם לטלטל דאסור ~ס חסרוןמחמת מו~צ~

ומקומן.
 וה~~

 דאם
 מתחל~

 הכלים ~יו
 מלאכ~~

 ועכשיו לאיסור
 ~יתר למלאכת ראוים~ם

 אי~ א~'~
 ב~ם

 ~~ית~
 אלא טלטול

לצור~
 ו~"ה ומקו~ו. גו~ו

 א~כ~
 מ~חלה דאם

 הי~
 ל~יתר מלאכתו

 לטלטל ~שברים אסו~ים איסור למלאכת אלא ר~י אינוועכשוו

מחמ~
 ומקומו גו~ו לצורך רק א~א לצל

 עו''~
 י~ד~או' א~~ י~~ או'

~~~
 דאז מע~ש כשנשברו וכ~ש וכו' בשבת א~י' ~~.

~וכנו כב~
 ר~ גם ובזה מבע~י אחר~ למלאכ~

 י~וד~
 ~ו~ד~ מ~רי דלא ~שרימו~~

 תו~~

 כ~~. או'
 ~ בב~י וכ~~

~~
~~~ 

~  ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ק~ל ביו~ט א~ל כ~ז סעי' לק~ן כמ~ש מותרבשבת

 בסי' שם כמ"שבנולד ל~חמי~
 ב~ג~ ת~~~

 או' ~ר~ז וכ~כ יעו~ש
 א'זו אסרו ל~עמיםמיהו כ~~

 נול~
 בשבת. גם

~~
.~~ 

 עריב~
 נול~ ולמ"~ ב~~ לכסות

 שיהא בעינן אסור
 ~מלאכתור~וי

 עריב~ שברי כגון ~אשונ~
 לצוק

 ~~~~ ~תוכ~
וש~

 זכוכית
 עכו~ם אם ו~'ה ש~~~ לת~וכ~ לצו~

 בשבת כלי עו~~

אסו~
 מ'א זו. ~עה לטלטלו

 ם'~
 ט''ו או' ~~א~~ר מיהו ט~'ו~

 ד~'ל ~לת~ק וכתבו ~נז' המ~~א ד~רי על ~~יגו כ~ו או~ו~תו~ש
 לשום ~ראוי כיון נולד ~קרי לאכונתיה

 מלאכ~
 אבל יעו~ש

 ~מ~א דברי מייש~~~ח~~~ש
 וכ~~

 ~ו~ ~ר~ז
 כ''~

 וע~~כ כ~מ~א
 עריבה ~שבריכתב

 נול~ ז~ ~רי וכו' ח~ית ~י לכ~~~
 וביו~ט

 בעיו~ט נשברו א''כ אלאאסור
 יעו''ש~

 ~מ~ש ~~י~ו
 נולד ~וי לו מודה ~א"ר גם וכו' ב~בת כלי שעשה עכו~םלענין ~~~~

 אם ד~יינו ע~ז כתב שם ~שו~תו
 עש~

 ישראל של מקב ~עכו~ם
 נול~ מקרי וג~רו מע~ש ~תחיל אם א~י'ואז

 ע"י שנגמר כיון
 י~ו~~.א~ם

 ~~יד~ ומ''~~
 וכ~כ אסור. וביו"ט מותר בש~ת

 כ~ג~או' ~ר~~
 ועיי~

 ו~וק. מ~ז או~ רנ~ב סי~ לעיל

~~~
 שאין במקום מונחין א~י' וכו~ לכסות זכוכית וש~רי ~~.

 לקמן ו~יין ~' או' ~~יש~ בהם~ א~ם ש'זוקלחוש
אבל ס~~~או'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'~~ 
~~~ 

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

 ארחות בשםוב~י
 חיים~
~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~
~~~~~~~~~~ 

'~~~~ 
~~~~~ 

~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~י~

 ~~~~~~~~~~~~~ו~
 שלו הבעלים והקצוהו הואיל לעני חזי ואפי' הגה ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~

 ~מה פ' ~ר'ן הסימן. ~ף שיתבאר כמו לעני מוקצה הוי לעשיר ד~וקצה עשירים שהםאעפ"י
 אשה~

~~~~ 

 ~~י ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~י~~
 ~~~ ~י~~~~ ~~ ~~י~ ~~~ ~~~~

~~~~ ~~~~~~ 
 אסור כלל כלי שאינו דבר וכל הגה ~~~~~~ ~~~~ ~~י ~~~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~י~~~

 ~מרדכי מקומו~ לצורך כ"ש גופו לצורך אפי~לטלטלו
 ~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~ ~ ~ דיו~ט~ פ"~

~~
 וכו~ ראוייס אינם אם~ ~ אבל ~~.

 ~ר~
 ~וקא דהיינו

לטלטל~
 או גו~ו לצורך אבל יגנבו שלא גופן לצורך

 בקלי~י ~~רא~ש כמ"ש כלי מתורת ~אתי הואיל מותרלמקומו
 או' א"ר והביאו ו~ או~ פרישה מקומו. לצורך שמותראגוזים

 מלבוש. שכ~מ ~וכתבט~ז

~~~~~ 
 אע~'י וכו' להזיק שיכולין במקום נ~ברו ואם בהגה.
 מידי ניטלים כלל למלאכה רא~ייםשאינם

~הוה
 אקו~

 ח"י. סעי' לקמן ועיין א'ח. ב~ם ב~י בכרמלית.

~~~~  
 לטלטל יכולין ~אם ונראה וכו' לטלטל מותר ב~גה.
 מןבטלטול

 ה~
 יטלטלם

 ול~
 עו"ש ~הדיא. יטלטלם

 ט~ו.או~

~~~~~~~~ 
 של הוא אם אבל בה~. י~קו שלא בהגה.

 ברגלים עליהן שדורס ואעפ~י ~לפנותןאסור חר~
 מ~א ג' סעי' של"ו סי' וכמ~ש הוא מתכ~ן שאין דברמ~מ ומשב~

 מחור ובא~ח ובכלבו ט~~ס"ק
 ד~

 בשל דגם לכאורה משמע זה
 י"~ א~ א~ר ב~~ ~תקל דלפעמים מותרחרס

 או' א~א
 ט"~

וכ~
 לדחותם אבל ב~ים ותן לפ

 ברגל~
 יעו~ש~ מותר בגו~ו מוקצה ד~ל~~ל ח' סעי~שי"א ~~ כדלקמן מותר לכ~ע

~~~
 בחול שנשברה חרס חתיכת ~. ~~~~~'

 וכ~
 זהו

 לש~
 הטור

 הקודם. כבסע~ בשבת נשברה א~~ קאמר דלאוהא
 והכא שנשברו בכ~ם דהתם י בכתב

שנשבר בכ~
 ממ~

 תשמ~ו משמש עד~ן שהכלי וכ~ן חתיכה
 נולד הוי ב~~ע לשמש רא~ה היתה לא ממנו שנשבר זווחתיכה~ ה~אש~

 דבר~ ל~י וא"כעכ~ל.
 לטלטלו מותר ב~ול נשבר אם דוקא

 אסור בשבת נ~בר אםאבל
 לטלט~

 משום
 ד~~

 גמור ~לד
 הלבוש וכ~כ הקודם. לםעי' דמיולא

 די~
 מור.ם אמנם יעו~ש. ז~ל מרן כדברי בהגב"י הי"א הסכיםוכן הב"~ כדברי להחמיר

 נשברה דנקט דהא הנ"ז הטור דברי על כתב ד' א~ בד"מ~ל
 סי~א משום נקט אלא דוקא לאובחול

 זרק~ דבעי~
 לאשפה

 ה~ם שבקי~ש מאחר שחשכה עד זרקה לא אם אבלמ~~~י

ה~
 מו~

 מ~א הב.ח~ וכ"כ יעו"ש. כלי שם תו מי~ה ~קעה לא
 הגר~א. כ~ט ~~' ר~ז כ~ח. א~ תו~ש ט. י או' א~ר י~.ס~ק
 לדעת לחוש לכתחלה ~יש~ז~ר נראה ומ.מ ~. או~ח~"ל

 ה~ו~ם באו' כמ~ש א~שר אם ~רג~ו ל~חותה אוהאוסרים
 נשבר ~ם ד~וק~~ הב~חשם~~~~~~~י ~

 בחצ~
 ל~~טלה מותר

 דח~ כ~ן בשבת נשברא~~
 בה לכסות

 מנ~
 אם אבל

 בר~הנשבר
 א~

 ו~כ י~ו~ש. מבע~ נשבר א"כ אלא לטלטלו
 המ"א אבל ש~. תו"ש ח~. א~א~ר

 נשבר דאפ~ כת~ ש~
 והי~ו כ"ט. א~הר~ז ~כ~כ יע~ש. לטלטל שרי בר~הבשבת

 שם~ ר~ז מ~~א~ ~חות בר~הלטלטלה

~~~~~~~~ 
 ~נ~ברה חרסחתיכת

 דדרך קטנה היאא~~ וכ~
 ל~יכך קטן ~לי ~י לכיסוי ל~חדה לפ~~מיםהוא

 יחדה שלא אעפ~י עלי~ כלי תורתיש
 עד~~

 ר'ז
 . כ"ט א~

~~~
 וצר~ות עפר כמו ~נו י ה ואז ~~ ~ו' שבטלה כ~ן ~~~~~.

ואעפ~~
 שרא~~

 אסורים כלים בהם לכסות
 י"ז א~ ~~"שלטלטלם~

~ 

~~~~~~~~~ 
 לעשיר ~מוקצה ב~גה.

 וכ~
 הרב ל~ון מסתימת

 העשירים. בבית שחינם ~~י'משמע
 אב~

 הב"ח
 ל~ניים אבל העשירים בבית ~ שהם לעניים דוקאפסק

 מוקצ~ הוי לא העשיריםבבית שאינ~
 ק"ג או' לקמן עוד ועיין יעו''ש.

 ~ ר~~בואו~

~~
 דבר אבל ~~.

 שאי~
 של עששית כגון וכו' כלי שי~כות בו

 כלי מקרי ~תילה אבל בקעת. וכן וטבלהברזל
 דף בשבת התו~ וכ"כ ת"ה בשם תקי"ד סי' הב"יכמ"ש

 וא~כ צרורות מקרי ~תילה ושברי כלי מקרי שלימהדפתילה מ~~
 מ"א ~' סעי~ וכ~"ש ומקומו. גופו לצורך שלימה פתילהלטלטל מות~

 דאפי~ פ~א סי' מת~ה דמוכח כתב כ~ט או' והתו~ש ח~י.ס~ק
 מרגלא דמכאן ונ"ל המ~א עו"ש וכתב המחה~ש.וכ~כ יעו"ש~ תק~א וסי' מתו~ וכ"מ כלי מקר~ ממנה קצתהודלק

 ומ"מ שעוה של או חלב של שלם נר~ לטלטל ~מותרדאינשי בפומי~
 סעי~ כמ"ש היתר לדבר לו כשצריך אלא מותר דאינו הןטועין
 הו~ל ותשמיש למאכל חזי דלא כיון ~תב והמו~ק עכ.ל.~'

 או~ שע~ת והביאו יעו~ש~ אסו~. ומקומו גופו לצורך וא~י'וצרורות כאבני~
 ומקומו גו~ו דלצורך והתו~ש כהמ"א האחרונים דעת אמנםט~ז~

 ~שרי
~~~~~~ 

 של בנו כתב ב~.י ~
 הרשב.~

 מקום ~ל
 מביא לב~כ~נ בנו אדם שמכניס ראשונהש~עם שנוהגי~

 כיון טלטול איםור בו אין בשבת א~י' בידו שעוה~ר
 להביאוח~בו שמע~~

 דמחשב~
 לט~טל מתרת

 ה~וקצ~
 ע'כ~ ך~ ס~י' ש כמ

 ~איןול"נ
 הני~ו~

 בהן להשתמש ראויה דהתם לראיה דומה
 בנרמשא~כ בשב~

 ש~
 שעו~

 ~כיון המקומות טעם ונ'ל עכ~ל.
 ובשו~ת שם~ מ~~א לה~מיר~ יש ומ~מ איסורא ליכא בידונוטלו שהקט~

 מצד לא איסור ב~בר דאין כתב ו~ סי' ח.ב ~ובו אליהואדרת
 והביאו יעו''ש. ויו~~ט בשבת המקדיש מצד ולא ה~עוהטלטול
 ועיין כ"ד. או' י''ד סי' ה~~טעיקרי

 לק~~
 סי~

 ש~~
 א' סעי'

~ 
~~~

 אבנים או ~ורות כגון ~~.
 ו~

 חתיכת דה~ה ~שוט

ע~
 גופו לצורך א~י~ לטלטלו שאסור כלי שאינו

 לא אם ~י"ג סי' כמ"ש לדלת בריח במקום אותו לתקועכגון
 לסמוך רוצה אם וה"ה כ"ב~ סעי' זה בס~' וכ.כ הכ~יםכל ס~~ ~~רדכי כמ~'ש שבת קודם תיקון מעשה ק~ת בושעשה
 איזהבו

 ד~
 שישכב

 על~ו~
 נכשלים ו~בים

 בז~
 עכו~ם ע''י אבל

 טלטול אסור בכלשרי
 מוקצ~

 לענין ג' םעי' רע"ו סי' כמ~ש
טלטול

 נר~
 או' וה~~''ז יעו"ש. אסור עכו~ם ע''י גם אלא נכ~ן דאינוהנז הט~~ ~ברי על כתב ך' או' ה~~ר ~~יהו סק~ז~ ט~ז

 ~~~~~~~~.ו~~
ו~~~~.

~ ~~~ 

ו~~~~י
 ~י~~ ~~~

 ~~~~י~~ו~~ו~~~
~~~~~~~~~~~~~

'ז



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~'ו

~ ~ ~ ~
~~~~~ ~  

 ~י'
~~~ 

~~~

~~~~~~~~
 ~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~~~
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 ~~~~י ~ ~~~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~י~

 מן טלטול או העכו"ם ~צורך להתיר הט"ז דכוונח כתבז~
 ה' סעי~ ש"ז ~י' לעיל ועיין יעו~ש.~~ד

~ 

~~~~~~~ 

 בכלי אבנים או ה~ות דאם נוטל פ' השה'ג
 שחינו חעפ~י ה~יתר דברעם

 בט~
 מקומו. לצורך הכלי לטלטלמותר הית~ ~גבי

 א''~
 ש"י שס"י ועיין שם.

~ 
~ד~

 בשבת הנטלים הכלים כל ~. ~~~'
 דלתותיה~

 אבל וכו'
 לטלטל הוכנו ~א כלים שהן אעפ~י הביתדלתות

 הרמב"ם אותן~ מטלט~ן אין בשבת אפי' נתפרקו אםלפיכך

 די~פכ"~
 בשבת שנשברו המוקצים כלים דה~ה ללמוד יש ומז~~ ו'

 והוי אחר לתשמיש שראויים ~ר''ל מוקצין אין דעכשיואע~~ג
 מ"אאסורין. כלים~

 ס~
 של לול של דדלתות באגודה ומבואר י~ט.

 ועיין כ"א. או' א'ר בזה. גם בית של כדלתות ~ינותרנגולים
 ~ שאח~ז~סעי'

~~~~~ 
 הצד מן ~וא שהדלת בין וכו' שנתפרקו~לתותיהן

 ל~ד או' ר~ז הכלים. ע''ג כיסוי ש~ואבין
~ 

~ו~
 נתפרקו מבעיא ולא פי' וכו~ בח~ל נת~רקו בין ~~.

 אגב הן ~מוכנים ~מותר~שבת
 אביה~

 כי
 בסמוך ~לים דשברי להא דמי ולא מותר~ בחול אפי' אלאשבת עיי~

 בנשבר טפודשרי
 בע''~

 שראוי הוא כלי אכתי דהכא מבשבת
 א~א כלי שאינן כלים בש~רי משא~כ ~כלי עםל~תחבר

 ~הו~'ל ב~בת כשנשברה טפי ג~ע דאז אח~ת למלאכהשראוי מח~~
 ~ סק~ח ט"ז הכלים~ כל ר"פ התו' ~''כ~נולד.

~~~~~~ 
 נתפרקו

 בח~
 לטלטלן. מותר לצל מחמה וא~י' וכו'
 ח' או~מש~ז

~ 

~~~
 ליטלה שיכולין וכו' שי~השל דלת ~. ~~~'

 ור"ל לבוש כשלנו. ל~ם מחב~ת שאינהולהחזירה הימנ~
 ~ שאח~ז באו' כמ~ש בחוזק בהם תקועיםשאינם

~~~
 בכלים. וסתירה בנין דאין מהם~ ליטלה יכולין ~~~

 ל~מן ועיין סק"ך. מ"א ך' או' עו"ש לבוש.ב"י~
 הם אם אבל בחוזק בהם תקועים אינם אם וה'ינו שי~ד.רס''י
 ~ ט~~ז או' שי~ג בסי' ר~ז סותר~ משום ב~ריקתן יש בחוזקתקועין

~~
 ו~סור ~~~

 גזיר~ ל~חזיר~
 אין פירש רש~י יתקע~ שמא

 בסכין בחזקה יתקע ש~א גזירה מדרבנןמח~ירן
 אבל בפ~יש. מכה משום וחייב מלאכה גמר והו'~לויתדות
 וכמ''ש בונה משום חייב דתוקע כתב כ~ה ~ין ~כ~בהרמב''ם
 וכתב יעו"ש~בב"י

 העו"~
 הם הש"ע דדברי כ"א או'

 המ~'א אבל יעו~~ש. דהתם הסוגיא משמעות וכןפרש"י ע"~
 אם גמור בנין שייך ~כלי ~אפי' הש'ע ~ברי על כתבכ"א ס~~

 ~מפ~שים ומשמע ל~ב. או' התו''ש וכ'כ כהעו~ש. ודלאיתקע
 בכלים וסתירה בנין ~אין ~אע~'ג הרמב''ם כ~עת הש~עדברי
 שי'~ג סי' ל~מן עוד ועיין בונה. משום חייב בחוזק שתוקעהיכא

 ה'סעי~
~ 

~~~~~ 
 מיירי דהכא דלול וצ"ל וכו' תרנגולים של לול ו~ל
 ~~תה דאם לקר~ע במחובר מתחלה ש~נאהכ~ון

 כמ~ש דינו ל~רקע אח"כ שחב~ה אלא בפ"ע כלימת~לה
 ל~ג~ או' תו"ש יעו~ש. בטיט ל~רקע המחובר בכלי יו"ד~עי' ל~מ~

 המש"~אמ~~
 בעלמא כיסוי דהוא התם ~אני כתב יו~ד או'

 להדלת ציר דיש הכא אבל אחיזה בית ~יה מהניומשו"ה
 אחיז~ בית כשיש ואפי'~פי חמי~

 להדלת
 ~ יעו'ש אסו~

~~~
 בונה. משום ומחייב וכו~ לקרקע דמחובר דכיון ~~.

 מ~א פכ~ב. ומ"מ פ''יהרמב''ם
 תו~'ש כ~~~ ס"~

 ל~ג.או'

~ג~
 בסעודות שנוהגין ומה וכו' לקרקע דמחובר דכיון ~~.

 נכרי ע"י בשבת נוט~ין אויר ~~כניס כדיגדולות
 תרנ~ולים ~ל ללול ~~~י דאסור נראה החלון מן העששיתסתימת
 הוא דעיקר בארעא דמחברי כיון וסתירה בנין משום~איכא
 בארעא מחברי דכל הפו' רובכדעת

 איכ~
 ~נין משום הכא

 וכ~כ ב~ח~ תוקע' ~אינו אע"גו~תירה
 ט~~

 סק~ה' שי~ג םי'

מ~~
 הסי' בזה

~"~ 
 ומיהו ל''ג. או' תו''ש כ"ב~ או~ א'~ר כ~ב.

 בזה דליכא להוכיח שהאריך קל"ה סי' ~א~ח גוא~י ב~ו~תעיין
 משום דאיכא אלא חטאתחיוב

 שמ~
 בכך רגיל אינו אם יתקע

 ויש ליכא דרבנן איסור~ גם יום בכל בכך ברגיל אבל יוםבכל
 בדין החיים בס' ועיין עכו"ם. ע"י ובפרט גדול לצורךל~~ל

 אבל ולהחזי~ן להסירן ל~תי~ ~יש לאד~ן שקוריןהתריס'ן
 קודם פעמים כמה כן עשה א~ ו~~~מ עליו השיג הדע''קבכתבי
 יו~ד. או' א''ח ו~חזרתן~ ~חלונות בנטילת וכן להקל יששבת
ו~רא~

 אם להקל שכתב דהטעם
 עש~

 שבת קודם פעמים כמה
 נראה ומ~מ יתקע~ לשמא עוד למיחש וליכא רפוי שנעש~ מפניהוא
 ועוד רפוי נקרא איזה בקיאין אנו ~אין משום ל~חמירדיש
 ש~ח~ז באו~ עוד ועיין בז~~ לחלק יודעין דאינם הרואיןמ~ני

 ודוק. נ~ט או' שי'ג בשי'ול~מן

 ~~~~~~ד~
 מחוברות ש~רי הבית כדלתות הם ~לונות
 בנ~ב נכנסת הדלת שידות והואלקרקע

 ואף לק~קע ~מחוברים ~הם והתחתון העליוןהמשקוף
 אלא עצמם מתוך ציר ל~םשאין ה~לת~

 רצוע~
 בהן תחובה ~זל של

ונקוב~
 ציר ואף הואיל ברזל של ציר בה דרך ליכ~ס ברא~ה

 ברפ~ין אף ואסור הוא לקרקע מחובר בכותל תחובזה
 זה לדעת אף ומ~מ לקרקע כמ~ובר זו את לדין שלאמקילין וי~

 ~ובעתן. שכבדן אסור זה בדרץ העשויות ה~דולות הביתבדלתות
 כ~ו. או' פת~עמאירי.

~~~
 בתוך בבנין דות בחפירה בור ודות. בור כסוי ~ו~. ~~~'

 ק~ב עירובין רש~יהקרקע~
 ע''ב~

 בגמ~ וכ"מ
 בפי' הרמב''ם אבל שם~ ר~ב"ם פי' וכן ע''א. ש"ד דףב''ב

 הקרקע. על בנוי דות ~ירש ~שםהמשנה
 וכ~

 שם הרע''מ פי'
 ~כ"ה ~~כירה לה' בחיבורו הרמב~ם אמנם המ~נה~ב~י~
 ב~י' שם התיו"ט וכ~כ יעו~ש. רשב~ם כפי~ שחזרמשמע
 מש~~ע הגמ' דלשון משום חזר שלכך ונראה יעו~ש'המשנה
 ~תקפ'~ז רס"י לקמן עוד ועיין ורשב~ם~ רש~יכפי'

 ~ בס"~

~~~
 אלא כלל מחובר שאינו ר''ל וכו' ודות בור כסוי ~~~

 שייך אין וכשנוטלו לכסות כדי חיבור בלימונח
 כבונה מיחזי קרקעות כסוי שהם כיון ואפ~ה וסתירהבנין

 מילתא מוכחא אחיזה בית להם כשיש משא''כ עיןלמראית
 ~ לב''~ כבונה~ מחזי ולא עביד ואהדורידלמש~ל

~~~
 אין ~~~

 בטלי~
 מבור הכסוי ליטול דו~א משמט וכו'

~ו~

ודו~
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'~ 
י~יו ~~~ ~~~~~

ודו~
 הא ובונה כסותר דהו~ א~יזה בית בא~ן א~ור

 דלאו א~יזה בית באין אף לטלטל שרי אחר במקום מונחיםאם
 לכך הכינם או יי~דן אם והיינו יוד. א~ו' מש~~ז הם.~צין
 ייחדם אם ד~ף כתב ל~ז או' הר'ז אבל כ~ג. או' בא"אכמ"ש
 אינו דא~י' ומשמע לטלטלו אסור א~יזה בית לו אין אם הכיניםאו
 א~~זה ב~ת בו שאין כל לטלטלו אסור הבורעל

 כיו~
 שמיו~ד

 ~ הלב~ש וכ~כ יעו"ש. ודותלבור

~~~
 דאז ~~~

 מוכ~
 כלי. שהוא

 ומשמ~
 ~כאורה

 ס~~
 כל

 ~~א ~יתר אין אחיזה בית לו ש~ש ~אפי'~כלים
 ~כי ~~שמע לא~ ולבוש דמש"ע אלא ברמב'~ם וכ'~מ לכךבתיקנו
 ת~קנו צריך א~יז~ בית להם שאין כלים של בכ~סוי דוקאאלא

 כ~ג או' א"ר וצ~ע.ל~ך
~ 

~~~

 כ~ד או' א~ר סק~י. ט~~ז מלמטה. בטיטלקרקע מ~וב~ הכלי פי' בטיט. מ~וברים ~ם א~י~ ~~.
 ו~יינו ל~'ה~ או'תו~ש

 ש~~~
 בטיט ~יברו וא~''כ כלי ~~ת~לה

 ~ לב~ש אסור מת~לתו ~~חוברדאלו

~~
 שיהא בענין שיתקנו דהיינו וכו' ש~קנו והוא ~~~

 כ~ד או' עו"ש לכך.עומד נרא~

~~~
 ל~רס דמי ולא וכו~ מעשה בהם ועשה שתקנו ~~~

 קודם עליו כלי תורת מת~לה ~יה דהתם משום ז'בסעיף
 מבע~י בהם שנשתמש או שתקנו בעינן ולהכי בזה ~~שא"כשנשבר
 דמ~ני ~שב וכ'ש ~' בסעי' ד~ריותדומיא

 דעדי~
 מנשת~~ש טפי

 דנקט ו~א ך' בסעי'כ~~בואר
 ועש~

 מעליא תיקון מעשה בהם
 ל''ו או~ תו"שנקט.

~~~
 מגולה ~אינו~ פי~ וכו' לגמרי בקרקע ה~בו~ות ~~.

 למי~לף דאיכא ~~~ום בה~ וגזרו ~יה אלאממנה
 או' תו''ש כ"ו' או' עו"ש ~דות~ בורבכסוי

 או' ר~ז ל'~ז'
 ל''~

~~~

 ע~~ג הבנויים שלנו תנורים וכן אחיזה. בית צריכות ~~.
 א~יזה. בית שצריך הדות ככסוי כיסויים דיןקרקע

 שם.ר~ז

~~~~
 גופה לצורך וכו' לטלטלה ~~ותר שלימה מ~ט י~. ~~~'

 וליטו ~~יסור. שמלאכתו דבר כד~ן ~~קומהאו
את

 ה~ו~
 מקרי. גו~ה לצורך

 כ~~~~
 הא'ר וג~מ' רנ~ז סי' ב~~"ת

 ש'כולין במקום ~~ונחת אם לטלטלה ש~~ותר וכ~ש לב~~~. כ"ו'או~
 כלי ~~תורת שבטלה ~ורה או ~ודה ניטל אם א~י' ובזהלהזיק

 בה~~~. ו' סעי' לעיל וכמ~ש~~ותר

~~~
 אבל ה~ו~. את בה ליטול ~~~

 מ~מ~
 ~~~ני אסור לצל

 לאיסור. מלאכתהשמ~ט
 עו''~

 לעיל ו~יין כ''ז או'
 ג'סעי'

~~~
 ~ם יוציא שלא שיזהר ובלבד הקוץ. את בה ליטול ~~.

 מ"א דסנהדרין. פ"י ריש כ~יתא ~בורהדעביד
 שכ'~סי~~

 א'א אם א~ל ל~זהר ד~פשר היכא ו~~ו ל~ב. ס~ק

 מותר מ"מלהזהר
 כיו~

 ובמקום דרבנן איסור כ~א ל'כא דעכ"פ
 שם. מחה~ש מותר.צער

~~~~~ 
 אדם מתכות דשברי וכו' ~ודה ניטל

 לבין זורק~
 רש~י. בשם ב~י מעליה. כלי שם ובטל מתכותשברי

 י~א. ס~ק ט~זלבוש~
 ונרא~

 תשמ'ש לאיזה מבע~י י~דה דאם
 נשמע וכבר וכתב כ~ז~ או' א~ר והביאו שם. ט"ז כלי.דהוי

 יעו"ש י~ט ס~י' ש"ג סי' ולבוש ~ש"ע מדברילהדיא ז~

~~~
 חורה או ~ודה ובנשבר וכו~ ~ודה ניטול ~~.

 וי~~~
לתשמי~

 אפי' לטלטל~ שרי א~ר
~~~~~ 

 לצל
 ד~ ס~י' ל~יל וע'ין י~א~ או' ~~ש~ז להיתר. ש~~~אכתוכלי כ~~~

~~~
. ~ ~  ל~ ו~שוי ל~נקיב ול~ ~~~ ד~~ימלך דזי~נין וכו' ניקבה שלא ו~דשה 

 ש~וא כ~~ו ~~נא
 ק~ץ ולנטיל~

 שם. ט~ז לבוש~ב~~י'

~~
 ~כ~ו ~ר~~ב~ם ~ד~ר~ וכו' מ~צלות שיירי י~~ ~~'

 דאפי'משמע
 אי~

 שרי שלש על שלש ב~ם
 או' עו~~ש במטלניות~ אלא שלש על שלש בעינן דלאבמ~צלות
 ואפ~' י~~א~ או' מש~ז ~~' או' תו~ש כ''~' או~ א~רכ~ט'

 שם. מש~ז לטלטלם. מותרלצל ~~~מ~

ק~~
 לכסויי ~ז~א ל~~אי ~ופא ד~חצלת וכו' לטל~לם מותר ~~.

 טינו~ת. ב~ו לכסויי ~זיין נמי הני עפראביה
 ש~. תו"ש ע~'א. קכ''השבת

ק~~
 זרקם ואם ~~.

 כצרורות דהו~ל ו~ו~ ~~בע~~י לאשפ~
 מ~ע"י לאשפה שזרקן ~בית לשברי ודמיאשב~צר

 ד~~~צלת נראה ולפ"ז ב''י~ ~רמ~~ן בשם פכ~ו ~ה"מדאסירי.
 כיון ל~לטל~ מותר לאש~ה ~ע''י זר~ה א~י'שלימה

 עלי~. כלי~ם ~עדיי~

~~~
 לעניי~. דחזיא וכו' אצבעות ג' ב~ם יש אם ~ג ~~~~

 ואפי' ענ~ים בביתו~יינו
 לעש~ר~~

 עניים ש~בית
 ~תו' וכ~כ ~~ית בעל של דעתו אחר נ~~שך שהכל ~~וקצה הוולא

 ד~ה ע"ב ~כ~'ז דף מ~נ~ן פ~להד'א
 כיו~

 ~וא ואם כ"ט. או'א~ר ב"~ לכ~~~ ד~יזא
 ג"~

 על
 ג'~~

 לע~ירים אף
 ב~ית~

 ~~ותר
 לטלטלם ד~~ותר והא ~~~א. או' ר~ז ~~~~' או' תו~ש שם.א"ר
 זרקם שלא כ''זה~~נו

 ~~ודם. בסעי~ וכמ'~ש ~~בע~י לאש~~

~~~
 חזיין לא ג' על ג' בהם ~א~ן דכיון אסור. לאו ואם ~~.

 ~א~ו ו~ו'~ל ב~~~. ל~שי~יש ולא לענייםלא
 זר~
 ה

 כלי. עוד מ~יות ובטלהלאש~ה
 תו~~

 דא~~~ ו~~ש~~ע ~~~'~. או'
 אבל י''ב. או' ~~~~'ז ו~''כ לטלטלם' אסור ו~~קומם גי~םלצורך
 הר~~ב~~ ~~לשון דקדק י''אבאו'

 אבל אסור לצל ~~~~ה דדוקא
 הואיל שרי ומקומו ~גו~ולצורך

 והו~
 דמ' ולא עליו כלי שם

 לאב~
 ס'ב. או' לעיל ועיין יעו"ש.וצרור

ק~
 ד~זו ~~שום וכו' מתירין ויש ~~.

 לקינו~
 מ~רס ~עי ולא

 מ~~~ה אפי~ ומשמע כ''ו ס~~ק ~''א לבוש. ב~י.קטן.

~~~
 לצל

 ~~~"~ו~~~~~~

~~~~~.~~~~ 
~~~ ~~~~ 

 ו~~~'

~
~~~ 

 י~~~~ ~~ ~
 ~~~~ו ~~~~

~~~ .~'~~~
~ ~~ 

ו~~י' ~~~
~'~~~ 

 ~~~'ו

 ו~~~~~~~~~



 ו~~~~~~~~'~

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

 ~י'~ ~~י
 ~~~יי'

 .ו~~'י
~ ~~ . ~~~~
 י~~~ ו~~~

 ו~~~'~~~י'~
~~~~~~'~ ~ ~~ 

~ ~ ~ ~
~~~~~~~ 

'~~ 
~~ 

~~~~
 ~~י~~~ ~~~~~~~ ~~"~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~ ~~י~~~~~י~
 ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י ~~~~~ ~~~ ~~י~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~י~~~~ ~~יי~ ~~~י~י~ ~~~~~ ~~~~~~ י~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~י ~~~~י~~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~י ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~

~~~' ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~ ~~י ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~
 ~~~~~~ ~~י~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~

 ~~י'
 הגה . ~~~~~~ ~~~~ ~י~~~~י~ ~~~

 כ~ו או' א~א ש~י.לצל
 ומ~~

 י~ב. או'
 והעיק~

 ~א~נה ~סברה

א~
 ז' או' י"ג סי' לעיל ועיין מ"א. ~ו' ר''ז שרי~ לכך יחדם א"כ

~ 

~~

 מלהשתמש ~מהם בודל שאדם לפי מצוה. של טליתות ~~.
 ~~א בדעתו ומבט~ם ק~נוח כגון מגונהתשמיש

 לטלטלם ואסור מעליהם כלי תורת ב~ל והרי כלל בהםל~~תמש
 דחשוב למידי ראויה ג' על ג' אבל ג' על מג~ בפחות והיי~ולבוש.

 ~ מ~א או' בר"ז וכ''מ ל'. או' א~ר כדלעיל. לענייםוהיי~ו

ק~~
 הם והרי לטלטלם מותר התנור ~~~~

 ככ~
 הכלים

שמ~אכת~
 והיינו ו' דין פכ"ו הרמב~~ם ~היתר.

 מלאכתו השברים לאיסור~ מלאכתו דה~נור דאע''ג בע~שבנשברו
 י"א~~ או' מש"ז מוקצה. הוו ב~בת נשברו אבללהיתר

~~~
 לאשמעינן חדש דנקט הא וכו' חדש מנעל '~. ~~~

 ואי~ו הדפוס שע"ג חדש מנעל דאפי'~בותא
 דאיכא~פוי

 למימ~
 ל~ו

 גמ~
 זמן כל הוא כלי

 שמחוס~
 הו~ה

 אפי~ איסו~א דליכא ק~~~ל וכר''א לטלטלו אסור שבתולענין

בח~
 ואצ~ל

 בישן~
 הדפוס שע"ג

 דכב~
 שניתן מקמי כלי היה

 בתוכוהדפוס
 ד~ש'ט~

 ב"ח. דשרי~
 ט"~

 ~ י"ג ס~ק
ק~~

 מות~ ~~~
 מתוכו ~דפוס ~ח דמותר וה~ה וכו' לש~ו

 וכמ~ש ~כלי שהואכיון
 בסמו~

 ב~ח. חלוק. ~גבי
 מיהו שם.ט~ז

 הא"~
 אפש~ דאם כתב ל~ב או'

 מעל המנעל~ ליקח
הדפוס

 אסו~
 הדפוס ליקח

 מתו~
 או~ התו"ש וכן י~ו~ש~ המנעל

 ומ~מ~ הנ~ז והט~ז ~הב~~ח בדברי פקפקמ~ו
 לעני~

 מסכים דינא
 ~' או' ס~ו כלל ח~א י'ג. או~ מש~ז מ~ב. או' הר"ז וכ~פעמהם

~ 

~י~
 כלי הוא הדפוס ~ו'~פי' עליו כלי דשם כיון ~~~

ש~אכתו
 לאיסו~

 מ~ומו לצ~רך לטלטלו ומותר

כלומ~
 ~~ שם ט"ז ב~ח. ב~י~ לתוכו~ נתון שהדפוס המנעל לצורך

~~~~
 פרש''י וכו' הפנימ'ת רצועה שנפסק סנדל ~ו~ ~~~~

שהסנד~
 שקבועים מקומות שני ~ו יש

 ב~
 הרצועות

 הרגל~ לבין מבפנים ואחד מבחוץאחד
 שלנו ~מנעלים שיש כעין~

 וגנ~י ~יכר שתיקונו ואעפ"י לתקנו הוא ראוי הפנימיוכשנפ~ק
 מתחזי לא פנים לצד ~"מהוא

 וכשנפס~
 שוב~ הגון אינו החיצונה

 המה הם שלנו למנעליס שיש כעין מ~ש ונראה עכ"ל.לתקנו
 להםש~ין

 עו~
 לזה זה מחברם ~' רצועה רק ~רגל ע~ג

 יחד הרגל מע~גחו~רן והרצוע~
 שמחוב~ ~חגו~

 הרצועה מן אחד בראש
 אלו פ' אסנדל בהדיא פרש"י וכן ל פאנטאפ בל~אונקראין
 ~ ז שאח באו~ ועיין י"ב~ או' ~~ישה יעו~ש. ע'א קי~ב דףקש~ים

~י~~
 כיון לתקנו הוא דגנאי וכו' כלי מתורת בטל ~ ~~~

 שנפסקה אעפ"י שלנו דבמנעלים ונ~אהמבחוץ. שניכ~
 מנעלים דדוקא ~ליו כלי ותורת ללבישה חזי עדייןה~צועה
 של או עץ של וצדדיו מל~עלה לגמרי פתוחים שהיושלהם

 לא נפסקה ואם רש~י כמ~ש ~רגל ע"ג ~קש~ת והרצועהקשה עו~
 ל"ה או' א~~ כ~ח. ס~ק מ~א שלנו' משא~~כ לנועלו יכולהיה

 מ~ה או' ~"ז מ''~. או'תו"ש
~ 

~י~~
 משיחה או דבחוט ונ~אה וכו' לח גמי עליו לכ~וך ~~.

אסו~
 קש~ והוי ליה מבטיל דלמא

 מ~א קיימא. של
 כ'ט.ס~ק

 ת~"~
 בקשי~ה דוקא והיינו מ"ד. או' ~~ז מ~ח~ או~
 כ"ט ~ו' א~א מותר. בעניבהאבל

~ 

~י~~
 התירו מינטר לא דבכרמלית מרגלו. יפול שלא ~~~

 ~ לב~ש יאבד. שלאזאת

ק~~~
 דאם ונראה אסור~ ~ם נשאר שהוא ובחצר ~~~

 ב~א ~י~ך ~ו וגנאי שםרבים
 משום שרי מנע~

 או~ א~ר סק~ל. מ"א הבריות.כבוד
 ל'~

 ~ מ"ט או' תו~ש

~~~~
 את שמטלטל ואף הקנה. מעל לשומטו יכול ~~. ~~~'

 לצו~ך שהוא כיון שרי הצד מן טלטול ~'יהקנה
 ח~ סעי' שי~א כמ"שםי'~~ המותר דבר שהוא~החלוק

 תו"~
 או'ן'

 דדפוס לא אם המנעל לשמוט אסור י~ד סעי~ דלעילוהגם
 טלטול איכא דהתם י"ל הוא כלי לאו ~נה~ והכא הואכלי

 על כלי תורת היה לא אם ולפיכך מהודק שהוא מפני~מעליא
 כי יש לא ה~בה ~פוי שהוא הכא אבל לאסור לנו ~יההד~וס
 דבר ולצורך הצד מן ~לטול קצתאם

 המות~
 כנ''ז שרי

~ 

קי~~
 לא דאינהו וי~ל ך~ סעי' כמ~ש ~לשתרימבע~י ~ שנשתמש כיון וא"ת וכו' הקנה ליקח אבל ~~.

~וה
 ארחייה~

 שלנו בקנים וא~כ ר~ן. לכתונת. ק~'ם ~יחודי
 וכ~כ ל'א~ ס~ק מ~א ~רי. עליו לתלותהמיוחדין

 ~ האחרונ~
 גופו מ~מת ~ו~צה והוי ~לי. שאינו לפי ~~.קי~

 ~ לב"ש מקומו. לצורךאף דאסו~

קי~~
 אורגים ~של ~ה כג~ן לאיסור~ מלאכ~ו הוא אפי~ ~~.

 הרמב~ם כמ~ש לאיסור מלאכתודחשיב
 במנעל וכ~~ו ש~י מ~ומו ולצורך שם ~ה~מ הסכי~ וכןפכ"ו ר~

 '"ד סע'~לעיל
~ 

קך~
 ופרש'~ ג~' יתקע. שמא גזירה וכו~ שנשמטה כירה ~~~

 ל'ב. ס''ק מ~א ל"ד~ ~ או' העו''ש וכ~~כ בונה~והוי
 ~~"ז~ר"ז~~'

 ~~~~~ק~~~
 שתים נשמטו אם וכ"ש ~~' מיר~תיה אחתאפ~
 ~ים פ~~פו ירכותיה. ופרש~טו~.

~ג~ם כע~ של~
~ 

~~~~~~~~ 
 ~ראה ו~' שנש~ט ארוך ספסל ~ן הגה~
 ו~~~ ~חברו אפשר דבזה קאסר בנשמטד~וקא

בו
 איסו~

 ~~שמא תקע בלא אפ~ אסרו ועכ יתקע אם רק
 אלא יתקע שמא בזה ש~ך דלא אחד רגל נשבר אם אבליתקע
 ~גל ל~שותצ~יך

 אח~
 ו~~~~א ח~ש~ן~ לא לזה

 דנק~~
 כאן

 נשמטה אלא הוא ~וקא לאו מבע~ נש~רה אםאפ~
 הרגל נשמט דאם ~~ל ותוקאמ~~

 ~ב~
 ~גל אותו ~אן ואין

 ה~פ~ל אלאכלל
 עומ~

 ההוא ~גל בלא כך
~~~ 

 ל~מוך ~ור אי

ו~~

~ו~



~ ~ ~ ~

~~~ו~
 ~~~ ~~~~י'

~~~~~~  לטלטלה ~~~ור שת~ם כ"ש ~~רגל~ה א' שנשמט ארוך ס~סלוכן
 ול~נ'ח~

 א~ילו עליה ול~~ב אחרת ס~~ל על
 נ~בר~

מבע~י
 ~תרו~~

 סי~ הדשן
 ע~א~

 עלי~ יש~ אא''כ
 אחת פ~ם כך

 קיד~
 ~~ס ~ב~י ~שבת

 ש~''ג~
 אסור גם

 להכני~
 ~ב~י בנין משום לשםהרגל

 ~~~~~ו ~~~~י~ ~~ ~ שם~

 ~יי~י ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~י~

 ~~~~~ ~~~~~~י~
 ולשבת לסמוך ~~י'

 עלי~ן~
 ~~יי~ו

 ו~~
~~~~~ 

~~ ~~ ~~ 
 ~~~~י~ ~~~

 ~~~~ ~~~~~~ ~ו~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~~
 ~ו ~~~~~ ~~~ ~~~י~י~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~ו ~~~~ ~~~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~י~~~~~י ~~~~ ~~ו~ ~~י~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ו~~י~
 ~~~~~ ~~~~~ י~~י~~~~~

 ~~~~ י~~~ ~~~ ~~~
 ~~ו~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~~~י~~~
 ~~י'

 ~~י~~ י~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ענ~~ם~

אותו
 ס~ס~ ע~

 יתקע ~~ח ~י'ך אין דכאן אחר
 ובפר~

 במקום
 בש~ת ~משתה בית צורךשהוא

 די~
 א~~ר י~~ד. ס~~ק ט~ז להקל.

 ~~סלים על דף ל~ניח דמותר נ~~ל ולכן נ"ו~ או תו'ש מ"א.או'
 ד~'~ש לכך מ~~~ש שהכינם עץ חתיכת על~או

 בז~
 יתקע. ש~~א

ח'א
 כל~

 ו' או' מ'ד
~ 

 ~~ק~~~
 ~~חריות ~רע דלא וכו~ ~יה ישב א''כ אלא ב~גה.
 ך' סעי~ כמ"ש דקלשל

 ד'~~
 והטעם שי~ג. סס"י

 עו~'ש יתקע~ שמא חייש~נן לא שוב מבע"י כך עליה דישבכיון
 תו"ש כהמי~ט ודלא וכתב מ"ב או~ א''ר ל"ג' ס"ק מ~א ל"ו.או'

 ר~~ נ~ה~או'
 מ"ז או'

~ 

 ~~ק~~~
 שלא א~י' פי' וכו~ ל~כניס אסור גם בהגה~
 ס''ק ט~ז יתקע~ אם בנין חשש משוםבחוזק

 לטלטלו דמותר בסמיכה בע"ש עליו שישב אף והיינוט'ו.
אפי~ה

 אסו~
 מש'ז יתקע. ~שמא ג~ירה בר~וי כך הרגל להכניס

 מ~~א ו~ סעי' שי'ג סי' כמ~ש שרי ~פוי לעולם הוא ואם ט"ו.או'
 שי''ג סי~ לקמן עוד ועיין שם ר~ז נ"ו או~ תו"ש ל~ד.ס'ק

 ח'סעיף
~ 

ק~~~
~~~~ 

 דמסתמא ~~שמע וכו~ ~בנין מן שנשארו לבנים ~~~
 הרא~ש בתשו' אבל לזה וא'צ~מחשבה לכךעומד

כלל
~  

 ~תו"ש וכ~כ מ"ג. או~ א'ר לזה~ מחשבה דבעינן כתב
 נ~זאו~

~ 

~ו~

 ס~ק מ~א רש"ו~ בשם~~~ ב~י עליהם. כלי תורת והוי עליי~ו. למזגא אלא ~~.
 ל"~~

 מח~ה אף ומותר
 הוה ~מידי שראוי כל נשברו דאם ומשמע ל'ו~ או' א~אלצל.

 או' א"א יעו~ש ז' ו~עי' ו' בסעי~ כלים שבריכדין
 ל'ה~

ק~~~
 למזגא ~זו הוי לא אי ומיהו עלייהו. למזגא אלא ~~~

 לעשות צריך היהעלייהו
 ~ו"ש ך' כב~~"י מעש~

 נ~זאו'
~ 

ק~~~
 גו~ו לצו~ך וא~י'~ ל~ל~לם. ואסור ~~~

 כגו~
 ל~םות

 דאינו אסור ~~ךבו
 דחתיא כ~ים ~שברי דומ~

 מ~ומי. לצורך וכ~שמכלים
 פריש~

 או~
 מחשבה~ מ~ני ולא י~ז~

 כ'א דס~י' אבנים כדין וד~ניי~ו ל~ו. או~ א~א מ~ג~ או'א~~
 כ~בוסעי'

~ 

~~~
 ~מונח גח~ת ודין וכו' בר~ה המונח קוץ ~~. ~~~~

 של~ד~ בסס"י כתוב ~לאבר''ה

ק~~
 דוקא ת~א סי~ הריב"ש כתב ו~~ ב~"ה המונח קוץ ~~~

 משום חז'ל דהתי~ו הוא ניכר שא'נו דקקוץ
 אבלה~קא

 קו~
 ודאי גדול

 ל~
 ~ת'רו

 בז~
 ומ~'לא לכל דניכר כיון

 ו~ביא ~~~נו ~צ~~ אתישמרו
 ראי~

 דאף בה~ג דכתב מ~א
 כמ'ש מצרף מ~ום ~אירייתא ~י~ור שייך ~~~י מתכת ~לבגחלת
 ~ועיין ןהר

 לקמ~
 םשי'

 של''~~
 דמשוס אלא

 ~כנ~
 בזה ~תירו

 חומ~ דא~~כיו~
 בת~ ד~ף כ~כ נ~כרת

 בו יש סו~קא ד~זיל
 אדום הוא ~ורף ש~וא ז~~ן ד~ל עץ ב~ל אבל ~~י ולכךלשרוף כ~

 לכלונ~כ~
 ל~~

 מ~רב אלא שאינו דס"ל לר''ש אלא מו~ר אינו
 ו~~הוכו' נ~

 ל~~ד~
 ~~'ל דלא נ~~י

 כב~~~
 ניכר בין ב~כי ~ח~ק יש

 דהמ"א וכתב נ~ט או' התו"ש לדבריו ו~סכים עכ"ד. ניכרלאינו
 לכל שתירץ מה ועי~ש עליו ותמה בקיצור הדברים~ביא

 כתב קל~ז סי' ח~א בתשו' הרשב"ץ ומיהו יעו"ש~~מ"א קושיו~
 לאסור נכון אינו נראים לשאינן ~נראים דברים ביןהחילוק דז~
במקום שבו~

 היז~
 אדם בני של דרכן שאין המניח פ' אמרינן ד~א

 והביאו יעו~ש ~בות שנדחה כ"ש ממון ומוצאין בדרכיםלהתבונן
 מוכח ~רשב~א דבחי' כתב ת' או~ הער~ה אמנם א' או'ברכ~י

 ~ יעו~ש אסור דרבנן שבות דאפי' כהריב~שב~דיא

~~~~~~ 
 כ~ באבן להתיר יש אם וצ"ע וכו' לט~טלו מותר
 אלא התירו ד~אנראה

 מונח י~א שלא בדב~
 היה כן לא דאם מאתמול לםלקו ~ו''ל ד~א מע~ששם

 נ~ירא ולא ל''ז.~ ס~ק מ"א ~~אמרן. אלא בשבת אבניםלסקל מות~
 משמע מ~~ב דף רי~ מפרש'י וגם מ~~ש דמונח משמעד~וץ

 כהמ~א ~אחרונים דעת ומ~מ ~~'ה. או' א~~ר מתכת. שלבג~ת ה~
 בו שיש דבר אלא התירו דלא משום אלא מ~עמיהולאו

כמו ה~~
 קו~

 ~ באבן ולא
~~~~

 לטל~ו עדיף נכרי יש ואם וכו~ ל~לטלו מותר ~~.
 ~ ח~י או~ ~~י~ה נכרי~ע"י

~~~~
 רש''י ר~ה~ לצידי שיםלקנו עד אמית. מד' פ~ות ~~.

 מ'ט או' ר~זשם'
~ 

ק~~~
 ל~ל~לו. א~ו~ י~. ~~~'

 שאי~
 רמב'ם כלי. תורת עליו

~כ~'ו

 די~
 כאחד ד~וי ד~עמא ו~'ל ~~

 ס'א. א'' תו~ש ל~~' ס~ק מ~'א ח' ס~י~ וכמ'ש~בית ~~דלתו~
 ומקו~ו גו~ו לצו~ךאף ומ~מ~

 אם~
 א~א מותר. גו~ו לצ~רך ~ובך ו~ל
 ~ ל~~או'

~~~~
מות~ ~~~

 שהיה וסולם וכו' לנ~ותו
 מחוב~

 לקרקע
 ל~לטלו אסור שבת ~יוםונפרד

 ~~ כ~
 או' לע~ל

 הבית דלתות ל~בי~~ד
 ~ יעו'~

~~ו~
 וכו' לנ~ותו מותר ~~.

 דמיח~ וה~~
 מ~קום ל~וליכו

 אלאלמקום
 ר~

 שמא א~~ר ל~ובך מ~ובך
 סול~ות כ~'ש ~~מע ו~~כ ו~ או' ~רי~ה צ~ד~.לידי יב~
 ~~נ~

~'~~~~~~ ~ ~~ 

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

~~~~
~~'~ 

~~י~ ~יי~ ~ ~~~~~~~ ~~~י~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~  

~~

~ ~ ~ ~ ~  

'~~~~~ 

~'~~~~~ 
 ~~~י~

~'~~~
~.~~~~ 

~~~ .~~~~~~ 
~'~~~~ 

~ ~

 ~~יי~

העשוי~~



 ~~'~~ו~~~~
~~~' ו~~~~~ו~~~'~

~'~ ~ ~~ 

 ~'~ו~~~ו~~

~ ~  

~~~

 ו~~~~ ~ו~~
 ו~~~~~~~~~'~
~~~~~~ ~'~~~~ 

 ~~~ו~~~~~
'~~ 

ו~~~
~~~ ~~~ 

~'~~~ ~'~~~ 

~ ~ ~ ~
 ~~~~~~ו~

~~~~ ~~ ~י~
~~~~'~~~ 

~ ~~'~ ~~~~ ~~י~~ ~י~~ ~~~~ ~  
~~~~ 

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

 ~~~' ~~י~~ ~~~~
~~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~~~י
 ~~~~~ ~~"~ ~~~י~~~ ~~~~~~~

 ~פ~
 סד~ום~

 הג~
 ~מרדכ~ עיק~ וכן חריות כדין אבנים דדין וי"א

 פ'

 טומנ'~במ~
 ~י' וה~~~יד

 ~~~ כ~'~
 ל~~ש יש וכן הרי'ף

 ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~רא"ש~
 ~~~ן ~~~~ ~י

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

 ~ו
~~~~~ 

~~~ 
~~~~~ 

 ל~וציא בחבית שמשימים הקנה ~י'
היין

 ~~ ~~ מ~~נו~
 ~~ ~~~ ~~~~ ~~~"~ ~~~~ ~~~~ ~י

~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ י~~~

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

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

~~~ 
~י~י ~~~ ~~~ ~~~~~

 מזוית ב~ית ליטלטלהעשויים
 לזוי~

 לטלטלם דמו~ר
~ 

~~~~
 משמע וכו~ לשר~ה שקצצם ד~ל של חריות ך~ ~~~'

 דאיכא משום אסי~י לא בסתמא קצצםהא
 אבל נאסרו לעצים ~צצם וכש לעצים דקיימו ואיכא לישיבהדקיימו
 ס"ק מ"א וכ'כ כ~א. דין ~כ~ה בהה~מ כ"מ נאסרו. לא~סתם
 שאין שלנו בעצים ומיהו ס"ב. או' תו'ש מ"~. או' א"רט''ל.

 סק~מ מ'א כתב ל~שיבה~ומדים
 דמעש~

 כ~ב בסעי' כמו בעינן
 שם תו"ש שם'א"ר

~ 

 ~~~~~ק~~~
 שיש

 בראש~
 לתלות שראוי ~~זלג כעין עקמומית

 מע~ש עליו ש~ישב אע~~י בו ולמלאות דליבו
 מע"ש בדלי קשורה היא א~~כ אלא בשבת בו למלאות אסור בולמלאות
 ונוחה רכה שהיא מתוך ויקטמנה ארוכה ת~יה ~ שמאדחיישינן
 ~כ~ג הרמב"ם ~~טיש. מכה משום וחייב כלי עושה ונמצאלקטום
 קש~ היא דאם ו~~שמע שם. מ"א קכ~ה. ד~ובגמ~

 ח~ש דליכא
 ומשמע לטלטל~. ומותר מבע~י לכך יחדה אם סגי יקטוםשמא
 אסור מג~ למטה א~י' לקרקע דמחובר בגמ'שם

 לה~~~~
 ממנה

 ור"ל שם. מ~א מחשבה. מה~י ולא קשר א~כאלא
 דמבוא~

 בסי'
 כגון והיינו מג~ ~חות שהוא ~מחובר להשתמש דמותרשל~ו
 ממנה להשתמש א~ל עליולישב

 א~ו~
 א~כ אלא מוקצה משום

 א~ר עמוק. שאינו המעין מן לשאוב וכגון לב"ש. בדלי~קשורה
 בגמ' שם ~רש~י וכן ג~ן~או'

ק~~~
 טלטול היינו לטלטלם. ואסור ~~~

 מ~
 אבל

 ליש~
 כ"כ שרי. ודאי ממקומן מ~יזן כשאיןעליה~

 המ~א מצדד ישיבתו ע''י כשמזיזן וא~י~המאי~י'
 ס~~

 להקל מ'א
 הסכים וכן בידים מזיזם שאין זמן כל הוא הצד מן דטלטולמשום
המאירי

 ר~
 מזה~ ל~רוש ראוי צורך שאין דבמקום שכתב

 ק~~"ה או' לק~~ן ועיין ~"ב. או' מ'בוכ"כ
~ 

~~~
 כדי ל~לטלם א~ילו ~יינו וכו' עליהם ליש~ מו~ר ~~~

 ~ נ~א או' ר~ז עליהם.לישב

ק~~~
 וכו~ חשב אם או ~~.

 אכ~'~
 דגם לומר קאי דלעיל

 ישב דאם דשרי כ~ש נמי הוי ע~יהם חשבאם
מהני

 כ~~
 דשרי כ''ש הוי דקשרן זו דלא קתני זו אף זו ולא חשב

 או~ תו~ש מישב~ עדיף דחשב דשרי כ''ש הוי חשב אפי'אלא
 דאיסורא הכא שאני היא מילתא לאו דהזמנה ואע"גס~ג~

 ~~יניה. דעתיה מקצי דלא דעתיה גלי עליה ו~מחשבמוקצה משו~
 ~ כ"א או'~~ישה

ק~~~
 בחול ~יהם שישב עליהם שחשב ~י' בחול~ ~י' ~~.

ו~א
 חש~

 או~ ~רישה ~שבת. ע~י~ם ~ישב
 מ~~ח או~ בא"רמיהו כ"~

 כת~
 לא לחול דבמחש~ה פו' כמה בשם

 א~כ אלאמ~ני
 ליש~ חש~

 יעו~ש ~שבת עליהם
~ 

ק~~~
 ~ מחש~ה שאין וכו~ א~נים של נדבך אבל ~~. ~~~'

 ט~ז כלי~ לעשות~ ל~בןמועיל
 ס"~

 ט~~

 לכך יחדה אםומיהו
 לעול~

 כ"ב סעי' לקמן כמ"ש מועיל
 קנ~ב או~ לשםובדברינו

~ 

ק~~~
 איכא ח~יות דבשלמא וכו~ על'הם לישב אסור ~~~

 ~א וכאן לעצים דקיימו ואיכא לישיבהדקיימו
 מחשבת כך ומ~ני לשרי~~ שקצצן מחשבה מ~ני אלאנאסרו
 ליכא אבנים של נדבך אבל שריפה מחשבת מידי מוציאהישיבה
 בשם ב"~ לישובה. שהן ל~כיח מעשה צריך ל~יכך לישיבהדקאי

 סק~מ מ~א ~כ~ה.הה~מ
~ 

ק~~~
 לישב כדי לטלטלם ~היינו וכו' עליהם לישב ~סור ~~.

 דישיב~עליהם
 דטלטול עניין בכל שרי ודאי לחודה

 ס'ק מ''א ח'. סעי~ שי~א סי' כמ~ש טלטול שמיה לא גו~וע~י

 או~ ר"ז ס''ד~ או' תו"שמ"א'
 ~~ב~

~~ו~
 אלא ~ועיל הסידור מעשה ואין למדום~ א'כ אלא ~~.

 או מקומו לצורך א~ל ~שיבה צורך שללטלטול
 שם ר~ז אסור~ אחרלצורך

~~~~~~ 
 דס"ל המרדכי דעת הוא וכו' אומרים ויש הגה~
 דקאי איכא נד~ך דגם לחריות דמיא דנד~ךכבה~ג

 ס"ה~ או~ תו~ש ~ב. בסעי' דמי.לא~ך ולאלישי~ה

~~~~~~ 
 מחש~ה דמועיל ~ירוש וכו' א~נים ~דין בהגה.
 מ"ג או' עו~ש בחריות. שמועילכמו

~ 
ק~~

~~ 
 העתיק לא הלבוש וכו'. א~נים דדין וי"א ~הגה~
 הנהוג כדרכו זו הגהדברי

 להע~י~
 ~ו דברי

 כה~מ'ם ל~סוק דד~תם ומשמע ז~ל ~ו~'ם דב~י ה~יא לא הר"זוכן
שהם

 סת~
 הש~ע

 בי~ דישלחל~
 מ'א דעת וכ"נ לחריות. אבנים

 ~ האחרונים דעת .וכ"נ מ'~אס~ק

~ן~
 אסור ר'ל וכו' הח~יות ~י לכס~ת אסור ~~. ~~~'

 החבית ~י בהם לכסות עץ בקעת או אבןלטלעל
או

 לס~ו~
 ~ ~~ן או' ר~~ז ~כו'

ק~~~
 בהם נשתמש כבר א~ ואף ו~' שחשב אע~"י ~~~~.

 רבות ~עמים זהתשמיש
 בחו~

 ~~הם חשב וגם
 תשמיש בהם להש~משמבע"י

 ז~
 בשבת

 א~
 ום כ מועיל זה

 א~כאלא
 יחד~

 ע~ כלי ~ורת יהס ע י~ד שאז לע~ם לכך
 שם ר"ז לם~ לע זה לתשמיששנתיח~ו

~ 
ק~~~

 ~נד~ך דגם ודע לעולם. ל~ך יחדה א"כ אלא ~~~~.
 לע~ם ב~ודסגי

~~ 
 והמחבר הרמב"ם לדעת

כ~ו
 בא~

 דכתב והא והר"ן הרשב"א לדעת החב~ת ~י על

דצר~
 ל~י נ~ט דמלתא אורחא מעשה

 שא~
 לכך ל~חדה דרך

לעו~~
 ~אמת אבל

 סג~
 ~ ס.ו או' תו~ש לעולם~ ב.חוד ג~כ

ק~~~
 עשה ~~כ אלא לא~ בלבד זו לשבת יחדה אבל ~~~~~.

 ואז מ~~. ס"ח מ"א כ.א~ סעי' וכמ~שמעשה
 ל~רך לא אבל לו שהו~ו דבר או~~ ל~~ך לטלטלםמותר

 א~ ר~~אחר~
 נ"ג
~ 

ש~
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 ~~ ~~~~ ~ו~ ~~ ~~~~~
 ~וע'~ל ~~~~~. ~~~~ן

 רנ~~ ס~מ~
 דביתוד

 ס~י~
~~~~~~~ 

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

 ~~ו~~
~~~~~ 

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

 ~~~~~~ ~~~~~~~~~י~
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~ 

 ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ו~~~ ~~~~ ~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ 

~"~~~ 
 ~~~''~ ~~~ ~~~ ~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~

~~ 

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

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

 ~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~~ ~~~~~~
 ~~י ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~

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

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~"~ ~במכה~
~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~ 
 עור~ת~ דוקא וי~א הגה ~~~~~~~

 בה~~
 ~בל עליהם ~ישב ~תזי ג~ה

 מבה~~
 אא'~כ אסור ד~ה

~~~~
 כ'א לסע~' דמי ולא ~י. אחת לשבת בי~ד ~~.

 עשוי~ ~אבן שאין ~תםדשאני
 לישב

 נמ~ דמיירי כ~ב סע~' ש"ג ~י' וכ~מ בהכי~ דאורתא הכאמשא"כ ע~י~
 ~~~ג ~~ק ~מ~א י~וד. ~~~ני ול~כי ב~כי דאורתא עגולהבאבן

 ר"ז צרכ~ו. לכל גם לט~טלהומותר
 ~ ש~

~~~~
 בה נשת~~ש אם וכן סגי~ אתת לשבת ביתוד ~~.

 אפ~' מבע"י זה תשמישכבר
 ~ע~

 בלבד את~.

~וכנ~
 תשב שלא אע~~י לכך

 עלי~
 ~ שם ר~ז זו. לשבת

ק~ו~
.~~ 

 וי~
 בעינן דבשני~ם ר"ל שנא. דלא שא~מר מי
 דבע~נן דכיסוי באבן מוםי~ים ו~י"א ~עו~ם.יתוד
 ~ יעו'ש ~~ו או' ה~ו"ש וכ''כ לב~ש.~~עש~~

~~~~~~ 
 שם מ"ש ה~ינו סגי. דביתוד רנ~ט ס'' לעיל ועיין הג~.
 דעת ולפי לעולם~ ביתוד דסגי ~~וכין גבי א'~עי'

 שצריך ~ש~ע ש~ביא י"א ~ברת ~יא~מרדכי
 מעש~

 של
 ע'י יתוד דוקא ~יינו ערוך ש~ס והוא ביתוד שם דסגי דהאצ''ל ת~קון~

 ומיהו ס~~. או'~ תו~שמעש~~
 מ"~

 לעולם יתוד דצריך ~תו~ש
 אותם ובענין יעו''~. לעולם ~א~צ ה' או' לשם כתבנוכבר
 של ~יקון א~צ ~מרדכי לדעת א~י' בהם שמ~מיניםאבנים
 ביתוד אלאמעשה

 המ~א כמ"ש סני לעול~
 ס''~

 יעו~ש מ~ד.
 בדברינו ועיין ב~ סעי' רנ~ט בסי' ~ש~ע וכ''פ שם. ה~ו'~שוכ~כ

 ~~ז אי~לשם
~ 

ק~~~
'~~~ .~~ 

 להבר~
 וב~בד ~~בובים.

 י~רוג שלא שי~~~
 לקמן ועיין נ~~~ או~ א"ר ן' או' עו~ש כלבו~ה~בובים.
 או~ שט~זסי'

 ~ ל"~

~~~~
 הזבובי~. להברית ~~.

 וה~~
 שיכם ~ת~וקות על לאיים

ב~ם.
 ט~~

 סגי וב~א ~''ד. או' א"ר י"~~ ס"ק
 אתת לשבתביתוד

 צריך ב~ך אורתיה אין ואם בכך דאורתי~
 שיתלוש לע~ו~'ם לו~ר אסור אבל ס~~ת או' תו"ש לעולם.יחוד
 בו ~ל~~ות ~בית ש~~בדין ה~כבדות מן ענףלו

 ~~'נוקות~
 אלא

 ~ו' א~~ר ש~. ז ט מע''ש. לכך ויתדו ~מ~בדות ~~ן ~וציאוא"כ
 או~ ר'זנ~ד.

 נ'~
 הט דברי על ~תו~ש שם ומ~ש

~ 
 עיין ~נ"ז

מ~
 שמיישב

 ~ ה~ש"~

~~~

 וכמ~ש לכך די~ו כיון והיינו וכו' תת~ו דלצורך כיון ~~.
 דוקא דלאו ור~ל מ"~. ס"ק מ~א כ~ב~~עי'

~ת~
 ~ה לשם מד~ל

 מ~ש~ דעש~
 אם ~~ה אלא

 הי~
 מונת

~ף
 ל~בובי~ ויחד~~פה ~צצ~ א~ ואף כ~ב כב~עי' ש~ לכך וי~~ ~~~

 הואי וכו' תריות ך' כב~עי' מהני את~כ
ו~אוי

 ל~
 ביחוד מהני

 לשב~
 ולי"א א'

 ל~~
 או~ א"א י~ו~ש.

 ~ הלב"ש ו~כמ~~.

~ם~~
 ~כלים כל כשאר ל~לטלו ו~~ו~ר ~מור. כלי עשאו ~~.

~ם~~

' ~ ~ ~  עלי~~ תשב אם ~~. 
 ~ת~ב כיון ו~טעם וכו'

 אישור מ~ם ~ו~רע~~~ם
 לעיל וכמ"ש ~~וקצ~

 בהם לצאת ~~ותר אם ולענין יעו~'ש. תריות גבי קמ"אאו'
לר~ה

 עיי~
 ~ ן' סע~' ש~א ~י' לעיל

~~~~
 שטבלן. ~יינו וכו~ בשמן שצבען או ~~.

 ד~רגו~
 וטבל

 לב''ש ס"ט. ~ו' תו"ש רש''ל~וצב~.
~ 

~~~~

 מ~ ולפי בשבת. ~מכ~~ על לית~ם ~~.
 לע~ל שכתוב

 ך'סעי~
 ד~''~ נרא~

 ~ל ליתנם תשב אם
 ~~"ב או' לשם בדברינו ועייןבתול ~מכ~

~ 
ק~~

 ומשום ~~.
 ליתן מותר ואם וכו~ ליכא נמי רפוא~

 על עכבישקורי
 ~מכ~

 סי' לקמן עיין בשבת
 בס'~ד. לשם ובדברינו ~~~ת סעי'שכ''ת

~ 

~~~ו~ ~  

 במכה. ~גה.
 וכ~~

 ~ בטור

~~~~
 ס"ק ~מ'א ומ''ש לחו~. במתשבה סני ~לא וי~א ~~.

 סגי דלכ''ע לומר ודעתו ~ש"ע על צ''עמ"ו
 ונ'ת ~"ט או' תו~ש עיין יעו"ש ~' בסעי' תריות כמוב~~תשבה

 ~ יעו"ש שיישבומה

~ם~~

 ~אינו ר'ת דעת ~ו וכו' יבי~ים עורות ~~. ~~~'
 רק א~א ~דקה גםה ביןמת~ק

 בי~
 יבישים

ללת'ם
 בין דמתלק ~ש~י דעת היא שניי~ וסבר~

 ~מ'א כמ~ש שרי בלתין א~י' רש"י ולדעת בב~יכמבואר לד~~ ג~~
מ~~ ס~~

 ~לכ~ לענין הב''ת וכתב
 ב~מה בעור אלא ~ריא לא

 גס~
וביביש~

 אבל
 דק~

 א~~~
 יבי~~

 או
 לת~

 אפי~
 גס~

 אסור
 ודר"ת דרש''י ~~ירו~ים כשנילהח~~יר די~

 דשקולי~
 הם

 שכן עי~ר ראשונה דס~רה כתב נ~ו או' ~א"ר א~~נםעכ"ל. ב~דולת~
~סכים

 אגוד~
 ו~ר''ן

 וא'~
 א~י'

 בדק~
 מותר

 ביבי~י~
 עכ"ל

וכ"~
 ע~ או' התו''ש דעת

 וכת~
 יע~'ש. כ~ב~ח ו~לא

 וכ''~
 ~ר~ז

 נ~תאו~
~ 

~~~~

 ב'ן עבודין בין וכו' יב~ים עורות ~~.
 ~אינ~

 עבוד'ן
 ו~שבת ~~~~~ך ~ראויים מ~~י ~ט~ט~םמותר
 וישעליהם

 תור~
 ~ם ר''ז עלי~ם. כלי

~ 

~~~
 עכ~ם של ו~רות וכו' יבישים עורות ~~.

 ~ולד ל~''ד נולד משום לטלטלן אםור בשבתששחט מב~~
 ~ ו~וק ~' ואו' נ'ט או' לעיל ו~יין מ~א~ או' ~וף תו"שא~ור.

ק~~~
 אפ'ה עלייהו דקפיד או~ן. של בין ~~.

 מבט~ן ה~פדתו שאיןלט~ט~ן מות~
 כלי מ~יו~

 ~ נ~א ~ו' ~ו~ש לבוש~ להכי~עימ~ין ש~ת~

 ~~~~~~ י~~'~.~' ~~~~~~~ ~~~~~

~~~~. ~~~~ ~~~~~~י~
~ ~~ 

.~'~~~ 

~~~~ 
 ~~~י~~ ~'

~~~
 ~~~ ~~'י

 ~~~~' ~ י~~~~~~~

~~
~ 

~~~~ ~~~ 

~~~~~
~ 

~~~~ 

~'~~ 

~ ~~  ~ ~  ~~~~~ 

~~~

''~~ 
~~~ 
. 



~ ~  ~~ו~~~
 ~~~~~ו~~~~~

 ~י~
~~ ~~~~  יו~'~~~

~~ 
 ~~יי~~~~

. 

~~~ 
~~~~~ 

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

'~~~ 

~~~~~ 

 ~~י' ~~'
 ~~~י~~~י

 ~~~.~~י' ו~~ו~
~ ~~ 

~~~~~~~~~ ' 

 ~~~י'~~~'~ ~~~

 פ~ ~רש~י מבע"י עליהם לישבחשב
 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~ ב"ט~

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

~"~~~~~ ~~~~~~ ~"~~~ 
 ~~~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~י~~

 ~~~ו~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 

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

~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ '~~~י~ ~~~~~~

 ~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~ו~~ ~ו~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~

 ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~
'~~~ 

~~~ 
 ~~~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ו~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~

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

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

 ~~י~
~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ 
 מבע~י עלי~ם דחשב דכיון וכו~ חשב א~כ אלא ה~.

ח~
 ונרחה ~ט~ט~ם. ומותר כ~ים תורת ע~יהם

 דרך דא'ן אדם כל ~צל דעתו דבטלה מחשבה מהני לאדבלחים
 או' התו~ש אמנם נ~~ב~ או' עו~ש לחין~ כשהן עלייהולמ~גא
 העו"ש דברי על השיגע~ג

 הנ'~~
 ובין לרש~י בין דלכ~ע וכתב

 מחשבה ~דמהני ~לב~ש וכ~כ יעו"ש. בלחין גם מחשבה מהנילר"ת
 ~ בלחיןגם

 ~~ק~~~
 א'כ אלא בהגה~

 ח~
 עליהם ישב אם וה"ה וכו'

 ~ ך~ סעי' לעיל כמ~ש מבע'ימעט

 ~~ק~~~
 לסחורה לאוצר ~נן ואם וכו' חשב א~כ אלא בהגה.
 מ~א רנ"ט. רסי~ וכמ~ש יחודצריכין

 ס''~
 מ~ח.

 ע"ג או~תו"ש
~ 

~~~~

 להשתמש דסתמן וכו~ בעה'ב של נסרים ~ו~ ~~~'
 אומן של אבל עליהן. כלי ותורת עומדים הןבהן

 ד~פיד משום הטעם שם ובש"ס לבוש~ למלאכתו~ שה~צןאסור

 של נסרים וא'כ נ'ט~ או' א~ר ית~לקלו~ ~לא האומןעלייה~
 דק~יד בשבת לטלטל מותר אם צ~ע לאוצ~ שנתנוםסוחרים
 החלי~ן דלא אע"ג אומן כמו ו~תעקמו ית~ל~לו שלאעלייהו

 מ'ח או' א''א וכו~ברהיטני
~ 
~ 

~~~
 בשבת. שנת~ר~ו וכו' לכלבים ש~'אויים עצמות ~~. ~~~'

 סעי' ל~מן ו~~ה בב"י כמ~ש בע~ש נת~רקו אםוכן

כ''~

 יעו"~. ב~גה

 ~~~ק~~~
 נולד למ''ד היינו השלחן~ מעל להעבירם מותר
 מ~אשרי.

 ס~~
 ע~~ה או~ תו~ש ס' או~ א"ר מ~~~.

ר''~
 להעבירן שלא ול~~הר בנולד להחמיר יש ביו~ט אבל ס~ או'
 השולחןמעל

 א~
 ראויין שאין בקליפין ~ר~ל שיתבאר כמו

ל~מן. לאכילה~
 ר'~

 ~ נ~ט או' לעיל ועי'ן שם.

~~~~
 רש~י. בשם ב"י בידים' אפי' וכו~ לטלטלם מותר ~~~

 ~בוש

~~~~
 קליפי כגון וכו' ~אויים הקליפים אין אם אבל ~~.

 נוטל פ' ובשה''ג לבוש' בהם. כיוצא וכל~גו~ים
כתב

 דמנה~
 שאינם וכו' וש~דים אגו~ים קלי~י לטלטל העולם

 רש~י על סומכים כי לבהמה ולא ל~ם לא כלל לאכילהראויים
 בעצמות בשר מעט נשאר ואם ס"א. או' א"ר דאסור~למס~נה מוד~ רש"י דגם כתב הב"ח מיהו בהג~''~. כנה~ג וה~יאויעו~ש
 ואפי' לטלטלם מותר יהודה לר' אף ב~ליפות פרי מעטאו

 פת"ע מאירי,ביו"ט'
~ 

ק~~
 נראה מכאן וכו' ראויים ~ליפים ~ אין אם אבל ~~.

 ביום שאוכלין הביצה ~ליפות לט~טל~סור
 השב~

דל~
 בהמה למאכל ~~ו

 לרוב המנהג נתפשט שמכאן ונרא~
 הבצים לשבר~ ~דםבני

 תו~
 ~ליפתן. שם ונופ~ים הכלי

 שכנה~~

 שם א~ר נ"ו או~ עו"ש ו~ או'בהג~ט
~ 

~~~~
 הצד מן דטלטול ד~~ל וכו~ הטבלה את מנער ~~~

 דגרע ניעור ומכ''ש ~מותר דבר לצורךשרי
 או' תו~ש נוטל. ריש התו' כמ"ש הצד מןמטלטול

 לב''ש ע"ו~
~ 

~~~~
 הטבלה הוי דלא והא וכו' הטבלה את מנער ~~~

 משום ביצה ריש התו' כתבו הא~ור ~דברבסיס
 אוכלין שם דהוו כיון א"נ היום. כל שם ~הניחו דעתו הוידלא
 דאינו בכוו~ה מניח ~ה דאין ועוד ולהיתר~ לאיסור בסיסהוי
 דאפי' ע~ב מ'ד דף בשבת התו' וכ~כ עכ~~ל. י~לו היכןחושש
מניח

 בש~
 הוי לא ט' סעי' רס~ו סי' מ~ש ולפי לנער אסור

 מודו התו~ אף ומ~מ יעו"ש בה~ש עליו היו א"כ אלאבסיס
 שלא כיון בסיס הוי דלא לטלטלו מותר משם המו~צה נטלודאם
 לחצי מ~צה ~דאין בה'ש עליוהיו

 שבת~
 מ"א בגמ~ בהדיא וכ~ה

 ש~~ סי' ל~מן ועיין ~ם. ~תו"שס~'ן'
 סעי~ ש'י וסי' ד' סעי'

ג'

 ודו~
ק~~~

 האוכל את אוכל או וכו' ה~לה את מנער ~~.
 הרמב"ם כמ"ש לאחריו בלשונו הפסולת אתוזורק

 שם תו~ש שם~ מ"א והביאו ט'ז. דיןפכ~ו
~ 

ק~~~
 נרא~ וכו' הטבלה את מנער ~~~

 מעבירם אם דה"ה
 ד~אע~י

 כגו~

 ~~ן סכין ע~י אותם מגרר שהוא
המ~ה

 דמות~
 הצ~ מן טלטול וה~~ל בהם נגע דלא כיון

 ומותר

כמ~~
 ש~י. סי~

 ט"~
 ס'~

 של'~~ סי' ב"י וכ~כ ח"י~
 יש ~א~י'

 כגרף ליה דהו~ל לכבדם ~~ותר דמו~צים אגו~ים קליפיבבית
 דכתב והא סק'ד. שם מ'א ו~ביאו יעו~ש. רעישל

 הט~~
 בסי'

 התם מו~צה ~הוא דבר קנה ע"י לדחוף דאסור סק"בשי'א
 ולכך רעי של כגרף הו~ל לא וא~כ ל~ניו ~~ונח בשאינומיירי
 בנצרך מיירי והכא למקומו נצרך כשאינו מיירי התם א~~נאסר~
 בסי' כמ'ש שרי המותר דבר לצורך הצד מן ו~לטוללמקומו

 האחרונ'ם כ וכ ח~ סע~ישי~א
~ 

~~~~
 דבכל אע~ג כלומר ה~ת. אגב ב~יליםשהם ~~.

 בסיס דהוי~~~ום
 לאיסו~

 לנער י~ול חם ו~יתר
 ל~ערצריך

 כ~~
 סי'

 ש''~
 תינוק או ככר אמרו ולא~ ג' סעי'

 שהם הני שאני ה' ססעי' שי"א סי' כמ~ש בלבד למתאלא
 הוי ולא ~ת לגבי ב~יל דלא ~~יד~ כל אבל פת לגביב~ילים
 בתשו~ הרא~ש כ~כ פת~ אגב מטלטלין אין כלי תורתעליה
 חי"ג.ורי"ו

 ומשמ~
 מ~ה

 דמוח~
 תינוק או ככר אצלם להניח

 בפיו לזור~ו דו~א כתב די"ט פ~ב בפס~'ו אבל דמת.דומיא
 כדי עליהם לחס להניח אבל בו שהלחם הסל לתוךכשאוכלה
 או ככר אמרו דלא אסורלטלטל

 תינו~
 בלבד~ למת אלא

והרמב~ן
 ב~לח~ו~

 בככר מילי בשאר דאםור דהא כתבו וה~~ן
 והאיסור ההיתר כשמטלטל אבל ממש האיסור כשמטלטלהיינו

מונח



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
 ~י'

~~~ 
~~~~~~~

~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~~~

 ~~ו~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~ 

 ~~~~ ~י~
~~~~ ~~~~~ 

~~~~
 ו~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~

 מע"ש הבשר מן שנתפרקו עצמות לטלטל מותר זה ולפי הגה ~~~~~
 דלא ~ב~י מצויי~~ כלב~ם דהא לכלבים ראוייםאם

 כהר"ן~
~ ~ 

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

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

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

~~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~

 לדבר בסיס וה~ל הריפתא ליהוי וא~ת ~~~ו מטלטלו עליומונח
 י~ל ולתסריאסור

 כ'ו~

 לא לזורקן אלא כן עושה~ אינו עצ~~ו שכל
 עכ"ל. ב~יס~וה

~~~~ 
 ס'~ק

 נ'א~
 ש''י ~י' ~ט~ז כתב וכה~ג

 ב~''ש ~אםס~'ח
 ~ו~ ~~

 להניח שרי בשבת רק ~~'ס
 ל~י~~ ב~'ס ו~ויאצלו ה'ת~

 ולאי~ור
 שבת לחצי מוקצה ~אין ולט~~ל~

 ב~'ס ~וה ~לא ~יצ~ ריש ולתו~'עו~ש.
 ואי~ ~ואי~

 ~~קפיד
 ש~יו ~ף נפלוהיכן

~~~~~ 
 ~~~ני~ שרי ~~לחן על

 היתר ~בר
אצלם

 ולטל~לם~
 ~וי ~~א

 בס~
 ~ נ"א או~ .א~'א

~~ו~
 צר'ך'ל~~קום ~יה ואם ~~.

 ה~ולח~
 יספיק שלא וכו~

 יפלו ~~~~א ~ניעורלו
 או' תו''ש לו. שצריך ל~~קו~

 ~' ~ס~~י ועיין~~ח

ק~~~
.~~ 

 אסור לדבר בס'ס ~וי ~לא ו~ו' ל~ג~~~ ~~ו~~
 ~או' לעילוכמ~ש

 קפ'~ב~
 מ~~א והמאור. ~תו' בשם

ק~~~
 כירה ריש התו~ וכתבו וכו' וקש עצים חבילי ~~~ ~~~

 שנשאר מה היינו נ~ראדקש
 ב~ד~

 ~קצירה אחר
 נוטל בפ'וכ"כ

 ובב~
 ה~בואה עם שקוצרין מה אבל המקבל. פ~

נקרא
 ת~

 שעומדין מקומות יש מקומות במנהג תליא ותבן
~כיב~

 בהמה למאכל או
 וי~

 להס~ה~ שעומדות מקומות
 דבמקום ור''ל ע"טאו' תו~~

 שעומדי~
 הזמנה צריך ל~סקה

 בשבת לטלטלן שיוכלכדי
~ 

~~~~

 עליהם שחישב והיינו~ וכו' ב~מה למאכל שהתקינן ~~.
 ש~תקינן פירש"י וכן שי~א ס~"י כ~~"שמע"ש

שהזמי~
 הש~ע דלדעת ודע שם ש תו ל~סק~. ~~ין סתמא אבל

 ברכים אף וא~כ בב''י כ~~בואר לרכים קשים בין חילוקאין
 להחמיר ק~ל אנן ברכים מו~ל ~~ב"ח והגם הזמנהצריך

 ~ ~אחרונים ~עת וכ"ה הש~עכדעת
ק~~

.~~ 
 שהת~י~

 התקינן בלא אבל וכו~
 סתמ~

ו~א להס~~ ~יימי
 למא~

 י"ט ס'~ק ט~ז הה~מ. ב~ם ב"י בהמה.
מ'א

~~~ 
 סתמא ש~נו ו~ש ~~ג'

 לשכיב~ עומ~
 בהמה למאכל או

 לטלטלו ~מותר ור~ל שם.מ'א
 בל~

 כבר ומיהו ה~מנה.
 יש לא ~אם המ~ומות במנהג תלוי דהכל הקו~ם באו'כתבנו

מנהג
 לשכיב~ שמיו~~

 הזמנה צריך ב~מה~ למאכל או
~ 

ק~~~
 למאכל ראוי ש~וא ~ל ~~. ~~~'

 חי~
 מטל~לין כיצד וכו~

התו~~~~~
 מאכל שהוא מפני היבש

 לעזו~
 אבל

 תיחס שבו עשב ~מין החצב את הלח. את לאאבל'
 את י~וש~

 קכ~'ח שבת רש"יהארץ.

 ע"א~
 מ~ני

 ש~ו~
 את לצבאים. מאכל

 ט''ז ~ין פכ''ו ~רמב"ם ליונים. מאכל שהוא מ~ניהחר~ל
~ 

~~~~
 שהם אע"פ זכוכית שברי כגון מצוים. שאינם ~~.

 ~בת לנעמיות ~מאכל~~
 היענה~

 זמורות חב'לי ~ולא
 מ~~ל שהם אע~"י הלוף את ולא לפילים. מ~ל שהםאעפ"~

 ' י~ז דין שם הרמב~םלעורבים.

~~~~

 ~קים באותו מצויים שאינם פי' וכו' מצויים שאינם ~~.
 שאי~ם אעפ~י מקום באותו מצויים הם אםאבל

בביתו
 מות~

 לאותו ש~אוי מה לטלטל
 מי~

 נ~ו או~ ~ו"ש~
~ 

 ~~ק~~~
 וכ~ש כלומר וכו' מ~ש ~בשר מן שנת~רקו בהגה.
 אגב בבה"ש ראויין שהיו כיון בשבתשנתפרקו

 מע'ש ~כשנתפר~ו דס~~ל ~ר~ן מדעת ולאפוקי עלי~ן שהיוהבשר
 ו~ב"י כלבים לו יש א~כ אלאאסור

 חל~
 כלבים ~~א עליו

 פ~א או~ תו~שמצויים.

ק~~~~~
 כלבים אין ~אם ופשוט ~~צויים. כלבים ד~א ב~ג~.
 בכלמצויים

 עני~
 ~~"א אסור.

 ס''~
 ולכן שם. תו~ש נ"~.

א~~
 שובת אם כגון מצויים כלבים ~אין ב~~קום ~עצמות לטלטל

 ~או ב~~לון אוב~דה
 בס~ינ~~

 ן מ שנתפרקו בין כלב שם ~אין
 שאף כך כל קשים ועצ~~ות ש. מע שנת~רקו וב'ן בשבת~בשר
 אסור ראויים אינןלכלב

 לטלטל~
 וכאבנים כעצים ~~קום בכל

 ~~ק~~~
 מצויים. כלבים דהא ב~גה.

 ובמקו~
 נמצאים שאין

 חשוב עצמות אוכלין ~אין כלבים מין חותםכ''א
 ~ מצויין כלביםאין

ק~~~
 שר~ נולד למ~ד היי~ו וכו' תמרים גרעיני ~~ ~~~'

 פ"ב או' תו~ש נולד.~מקרי
~ 

ק~~~
 ~ וכו' להחמיר צריך חשוב ואדם ~~.

 ~~חמי~ שצריך נולד בשאר ו~מחברהטור כ~ב~ ~מד~
 נראה

 לב~מה אותם מאכילין שאין מקומות דיש מ~ום גרעיניןדוקא
 או~ ת~"ש נ'ה. ס''ק ~מ''א מקומות בשאר גם להחמיר ישולכן
 דאינם משום הטעם כתב והלבוש ס'ו. או~ ר"זפ~ג.

גם נאכלי~
 לבהמ~

 גר~ינין שאר הא ~~שמע וא~כ ~דח~. ע"י אלא
 בכ"מלבהמה הראוי~

 ובל~
 להחמיר א"צ חשוב אדם אף דחק

~ 

~~~~
 אחר ו~~יכן פניו להחזיר כגון ~נוי. ~רך אלא ~~~

 אגב ~ט~ט~ן או~ ב~שונו לזר~ן או~מטה
 או' א"ר פ~~. דףרי~ו הפ~

 ס~~~~

~~
 וכו' ~חי בשר ~~. ~~~'

 וכ"~
 ע~ו וסי' ב' סעי' ס~~ז סי' ביו~ד

 ~~ליח~ בלי ב~~ח~ חי בשר לאכ~ל ~מותר ג'סעי~
 משום

 שלא ~אברים דם~ק"ל
 ול~ פיר~

 מותר נצרר
 ~ ~עו~~

~~~
 ומשמע וכו~ חי בשר ~~.

 מז~
 להדיח ~מותר

 בס''י א"ר סק"ז. שכ"א סי' מ~'א וכ~כבשבת בש~
 ס~ח. ~'זה

 תו~~~
 שחל בשר ל~~יח אסור א~ל י'ג. או' שם

 כדי בשבת להיות שלו ג'יום
 של~

 שאינו ~כיון לבישול יאסר
 לה~ל אין עכו~ם ע"י ואפי~ להדיחו אסור ביום בו לאכלורוצה
 פסידא ~ליכאכיון

 ~אפש~
 אמנם שם. מ'א צלי. ל~כלו

 ז~ל והוא עכו''ם ע"י ל~תיר הגאון זקנו בשם כתב ט'או' הא"~
 ~כ וכ י~~ש עכו'ם ע~י כשא~א ישראל ע''י אף להתירכתב

 "י נוב כ~ב. סי' ח~~ג חא~ח שבו"י עכו~ם ע~י להת'רהאח~ונים
 ד~ או' שם נה'ש ז' או' שכ~א סי' א~א כ"ז ס~~ ~חא''חמה~ת
 כ"ד. או~ שםמאמ"ר

 ח~
 כלל

 ~~ ביו~ד ועיין יו'ד. או' ל~~
 י~ב סעי'ס~ט

 וד~~ וי~~
~~~~ ~ ~  

 ידיו ליטול צריך בל"ה דאם הנוב~י שם
 פשי~~

 ~~ ~ו~~~~
'~~~ 

 ~~~~'~~~~'ו~~~'

~~~~
~'~~ 

~ ~  

. 

~
~~ ~~~~ 

'~~ 
.~'~~
~ ~~ ~'~~ 

ו~~



~

 ~ו'
 ו~'~~~'ו ~~'~~~~~~
~~~~ 

~~ו~
~~~~ ~~~ 

~~ו.
 ~ ~~ה~~~ ~
 ו~~~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~ 
 ~~י

~~~~
 ~~~~~~ו~

~~~~ ~~ ~י~

~~~~~~ ~~~~ 
 ~פי'

 ~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ רשי'~ מס~י~
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~
 ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~י~

~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ ~~י ~~~

 ~~~ ~~ ~י~

 ~~ ~~~~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~י~ ~~ ~~~ ~~י~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~
~~~~~~~~ 

 ~~~י'
~~~י ~~~ ~~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~~

 ~~ו~~~ ~~~~~ ~~~''~ ~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~ 

 ס~' חי~ד הד~ט עיקרי וכ~כ הבש~~ על וליטול להעריםדיכול
 לטלטלו יכול ~ם ט' או'ז'

 י~ כלאח~
 ~גשמים במ~ום ולשומו

 מים' של כלי תוך שינוי ע''י אחר בדרך או בר~לים לדחפואו
 ונ~כר במלחו ונשכח בע''ש שנ~לח בשר מיהו שם~ הד"ט~י~רי
 ומותר כדיעבד ד~ו"ל עכו'ם ע''י אפי' להדיחו אסורבשבת
 ח~י. ~ו' שם בל~י י~ז. או' ע' סי' יו'ד על לה~פלמו~ש'

 ודוק~ ה' סעי' שםבש~ע ועי~~
~ 

~~~~~~~ 
 בשר לו שנ~אר לאחרים ה~~וכר חנוני

 בלא ימים ג' ישההואם הרב~
 מליח~

 לזלזל צריך
 צלי כ~'א' כרצונו מבושל לאכול יכול אינו שהקונה כיוןבמכירתו

~ה~
 שם שבו~י ' פסידא. דאיכאכיו~~ גוי ע~~י דיכול מודה זל המ~א וגם יחשב ג~~ורה פסידא

~ 

~~~~~~ 
 להדיח מותר ביו~'ט יום~ג' חל

 משו~
 ראוי שהוא

 ~~~~ח נוב~י תיקון. משום ביה לית ביום בולבשל
 ת~~ק סס"י בא''ח הפר~ח ו~ן צ~ב~ סי'מה'ת

 התי~
 ורק

 ~ יעו~ש ~נאיםעוד שע~~

~~~~~ 
 יום יו~ט חל

~~~ 
 וימלח הבשר ישרה ואם

 קוד~
 יו''ט

 אז יו~ט אחר זה לבשר קונים ימצא לאאזי
 יציאת אחר יותר או ש~ה לערך יו~ט של בבה'ש יו~ט~ודם ישר~

הכוכבים
 וא~

 חצי לערך ובמו'ש המים מן הבשר ~קח
 ~ע~

 קודם
 ישרה תכף ואז ראשון ביו~~ט הלילה בתחלת שורה שהיהזמן
 או~נ'ג שם שפ~ד נ~~ח או' ס'ט סי' ביו~ד בל"י וימלח~כ~נו

~ 

~~~~~ ~  
 ~ה שדעתם אדם בני שיש לאו~~צא. דחזי משום
 ירא'ם בס' וכתב ס~ח. או' ר'ז חי. בשרוכוססין

ד~
 לכוס.וכ~~ דחזי דרכיך במין דמיי~י ע"ה

 בפ"א המאור
 אכילה דבר ~~ידי דכל משום לטלטלו אסור לאומצא חזי לא~ם
 מטלטלו לא קאי לא נמי ולכלבי~ מו~ש עד למיכל חזי ולאהוא
 וא~כ וכתב נ"ו~ ס~ק מ~א והב"ד עכ~ל' מידי חזי לא דהאליה
 כיוצא דברים שאר וה''ה לטלטל אס~ר חי לא~ול חזי דלא~שר
 פ'ד. או~ התו~ש וכ"כ יעו~ש. כ~ב~ח ודלא צונן שומן כגוןבו

ר~~
 בפ' והר"ן הרשב''א דעת דכ~ה י~א או' הער~ה וכתב ס~ח. או'

מפני~
 לכלב'ם קאי ולא חי לא~ל לאדם ראוי אינו דאם נוטל ובפ'

 חז' ב~מה ב~ר דכל שהוכיחו אלא לר"ש אף לטלטלואסור

 חיי~ נתיב וכ~~כ יעו~ש אווזא כברלאומ~א
 א~י~ לש''ע דס''ל

 ס~ל שהוא ראיה אין יראים ס' ומן לאומצא ~י בהמה~ר
 שרי בשר מין דכל י~ד או' הנה"ש וכ"כ יעו''~~ ר~~יכ~י'

 דעת וכ"נ יעו~'ש. והרא~ש הרמב"ם לדעת ~כ~ה וכתבבטלטול

ה~''~
 ט' או' הפתה''ד וכ"כ םק"ך.

~ 

~~~~~~~~~ 
 בשר מליאות מע~ם בני ~~ענין שנסתפק ב~תה~ד
 תפל ד~שר והגם בשבת לטלטלן מותראם

 שהוא כמו לאומצא דח~י משום התם לאומצא דח~י מ~וםל~ל~ל מות~
 וע~כ הבשר מעל הד~ין ~ור ש~יר עד ח~י לא ~כאאבל

נ~י~
 ~ י~~ש ה~פק לבית

~~~~~~~ 
 שרי היום ~נ~~ט ~כו~ם של ב~~בשה~ג
 אנבלה ~הוה מידיבטלטול

 שמת~
 וכ~ש בשבת

 לעכו''ם והכנה מקצה דאין עכו~~ם שלבדבר
 שאי~

 מקצה העכו"ם
 ב' ~עי' ש~י סי' ~ק~~ן ועיין שם. מ"א עכ~ל. כלוםמדעתו

בהג~
 ~' סעי~ שכ~ד וסי'

~ 

~~~
 כ~ו ישעיה ר~י' כתב וכו' תפוח הוא אם וכן ~~.~

 וק"ל בה'ש לב~מה חזי הוה דלא בשבת~ה~ריח
 בתפח דפליגי בחי' ~רשב~א וכ"כ כר"ש. דקאי דמתירכר''ה

בשב~
 בשר ביו~ט כר'י דק'ל למאי וא~~כ יעו"ש. נולד ד~ו"ל
 או' ער''ה ל~לטלו. אסור ביו~טשת~ח

 ~ י"~

~י~
'~~~ .~~ 

 ד~
 לאוכלו ראוי ש~וא מפני וכו' מותר מ~וח

 פ~ה או' תו~ש מעוש~. דג וה~ה לבוש הדחק. ע''יחי
~ 

 ~~~י~~
 ראוי. שאינו ~~~~י

 ול~לבי~
 ל~~שדייה. דעתיה ~או

 ~ ס'ט או' ר~ז ~' או~ עו~ש לבוש~ רש~י. בשםב~י

~י~~
 שא'נו ק~~יע ~~. ~~~~

 מומח~
 כתב של שהוא בין וכו'

 ~ ע"א או' ר~ז עיקרי~. של שהואבין

~~~~
 אסור לכרמלית בו דלצאת ~שמע אותו. מטלטלין ~~.

 מ~'מחה באינו דאף שכתב בתשו' כרש''לודלא
 שאין במקום שאפי' התנ'א וכ~כ לכ~מלית ושרי תכשיטהוי
 ואין לר~ואה אותיות בהן שכתובין ה~ט~עות ל~וליך אסורר~ה
 אלף סי~ ובס~ח ב~ה~ת וכ~מ ~יטב. נתמחו לא אם חותםבהם
 ~א~ר~ וכן כרש~ל ~~צדד ~~ו או' התו"ש מיהו נ"ז. ס"ק מ~אקי"ד.
 ~ יעו~ש קל"ו או' ש~א סי' לעיל כמ~ש כרש~ל להתירפסק

~י~~
 מת דעכבר איתא בג~~' וכו' מטונף דבר כל ~~. ~~~'

 גרף משום ולהוציאו בזנבו לאחזו מותרהנמצא
 הוא אם דוקא ט~ז וכתב ח~א ד נת'ב ברי~ו וה~בא רעי.של

מונח
 ב~~ו~

 יעו~ש בע~יו ~מאוס
~ 

~
 ~ו~

בחצר ~~~~~.
 ~~ ש~~בי~

 שדרים פ~ ו~'
 ב~

 כ~ו

 שה~בימיה~~
 ~ הבתי לפצי החצורות

 עתה ~וגם
 מ~ויש

~~~ 
 לה~~ שיש

 לפני חצירות
 הב~~ם~

 דריכ~ת במקום והיה
 ב~~' כ~ה ל~נותם. א~ור שבחצר בא~~ה מ~ח אם אבלהרגל
 א~ור. ~שב~ם א~ו א~ הב~.ם שאחורי בחצרוה.ה

 במקוס במ~וימ~ח דא~ ו~רא~
 דרי~~

 מ~א לצ~ד~. לסלקו ~ותר הר~ל
 תו~שאי' ע~ד או. א~רס.קנ~ח.

 ~.ח.ר~
 ע.ב או'

~ 

~~~~
 משום כלי ~לא ואפ.' ~~~~~.

 דה~
 צ~יך כמו

עו~שא~ס~ב~ למקו~~

~י~~
 רעי בלא עביט או גרף וה~ה להו~אם.אסור ~~~~~~

 שהם כ~ן אסורל~ו~א~ רגל~~ומי
 א~ר~~ו.ע~ה~ שם.דר שא~ ב~קו~

~י~~
 להו~אם. אסור ~~~~~.

 וא~~
 ~~ק מ"א הבר~ת~ כבוד ~שום ולהח~רו להו~אומותר ~ל~ לפ~ות וא~א ~לא הוא

~~~~
 ~~ד~ או' א.ר

 כלל ~"א שם~ ר~~ פ.~~ א~ תו~~
~~~ 

 או.
 כ"א~

~י~~
 ~ליה לכ~ות מו~ר ~~~~~~

 כל~
 שמא ח~ש~ן דלא ~מ"ל

יבא
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 הפסד במ~ום א~י' ע הש דדעת דס~לה~~א ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~י~~~~~~~

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

~

~~ ~~~ ~  ~~~~ ~  ~~ ~ ~  
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~~~~
 אם ספק יש אם הא לכשי~אס.משמע להוציאו כדי ~~~

 וכ"ממותר. ימ~
 בהדי~

 הט"~ מדברי
 ס"~

 ~לא שכתב כ~א
 אם הא משמע מיאוס כ ~ח בודאי שיהיה דבר לכתחלהיעשה
 כתב והלב''ש מותר. ספקיש

 ע~
 א~ור ב~פק דגם המ~א דברי

 מ"ב הרבאבל
 בב"~

 כתב
 ד~

 יש אם להמ~א
 ספ~

 מותר ימאס אם
 . כהלב~~שודלא

~~~~
 שית~לקל כגון וכי' פשי~א דא~א במקום ~~. ~~~'

 בחצר מונח והוא שם הגרף ישאר אם י~~דאו
 שם שאין במקוםוכיוצא

 דיר~
 במקום ~ונח דאם בב"י כמ~ש

 כ''כ ל~'ד. סעי כמ~ש להוציאו ~~ותר בל~הדירה
 הא~וני~~

~~~~
 לש~ב מטתו כגון וכו' שם. ישיבתו ולקבוע ~~.

 לאכול שלחנו שיכ~יסאו עלי~
 ש~

 גרידה ישיבה אבל
 כיון ~וק קום ליה דאמרינן כך ע~י ~גרף ל~וציא חשיבאלא

 ~י~ לאדמ~יקרא
 יושב

 ש~
 וכ'כ ב~י עראי~ דרך נכנס ועכשיו
~אחרונים
~ 

~~~~
 קופתו ~~לא י מ~ע אדם ~~כניס ~~. ~~~'

 עפ~
 וכו'

 מידי ה~~ו מעשה דבעי כ~א ב~ע~' למ~דאפי~
 בו לעשותשיכול

 ~~עש~
 בר לחו עפר אבל לכך ~תקנו הוכחה

 מעשהמיעבד
 הו~

 ט. ע' או~ א'~ר ס~ה. ~~ק מ~א ג~~' ושרי.

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

~~~~ 
~~ ~  

~ 
 ~ו~א תוך ~ו~ל כשנוטל דמיד תתוח או~ק

 וסות~~ו~
 ~ו'~~

 ~ו'
צ"ז.

 ר~~~
 ד בסלשם ו~רינ~ י~~ סעי' תצ''ח סי' לק~ן ועיין ע~~. או'

~ 

~~~~
~~~ 

 אבנים רצ~ת יש ואם וכו' ~בית עפר אגב ב~ל
 ~ ~גרע~א שרי. נ~ריסאו

~~~~~~ 
 לכך ~~כינו כ~ן ~~וקצה. ~פר אותו אין כי ב~~ה.
 א~ שי סס''י לקמן ו~יין ס~~. או'עו''ש

~~~
 ~~י

 פשוט גט בעל חביב ~~ מ~ר~ם הרב ליה. שרינן לא כלי ~ויד~א ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~
 ד' או~ '~~ ברכ יו.ד. םי כ~~ב~שו

~ 

~~~~

 וכו' ב~~~ה לטלטל אסור ~~.
~~~~~ 

 ~נ~לה
 ל~~ל~ת~ שרי וכ~תות כרים להביאוא~א ל~ו~
 בידים

 ב~~~ת ועיין ריא"ז~ לשבות~ לחוש ואין דאורייתא ב'~חדצער
 שי~ חא~חחת~ס

~ 
 אפי' דבריהם העמ~ו דחכ~ים שכ~ב ב

 גם אסור דלדי~יה דהיכא ע מ שהיא אבידה השבת~מקום

~~~ ~ ~~~~ 
~~ 

~  
~  

~ ~  
~~ 

~  

~~~~
כדי

 .~י~~~
~.~~ 
. 

 ~~י~~ ~~~ ~ו~~
~~~~ ~ ~~ ~.~ 

. 
ו

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

~~ו~. ~ ~~י ~~~~ייו~~~~
 ו~~~

'~~ 

~.~~ ~~~ '~ 
~ 

 ~~~ ~~~.~ ~~~י
~~~יי~~.

~ ~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~'~ ~ ~~ 

ו
~~~~~ ~ 

 ~~~יי
 ~~~י ~~~'~~

~~~~
 ~~~~~~ו~

 ~י'
~~~ 

~~~~  ~י~~ו ~י~~~~~י
 ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~

 ~~~~~ן ~~~~~ ~~יי~~~~~~
~~~~~~~ 

~~~~~~~ 
 ~~י~~~ ~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י ~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~י~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~
~ ' ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  
 ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~~ ~~י

~~~~~ 
~~~~~ 

 ~י~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ ו~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ י~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
 ו~~~תחסד ~~צוה לקייםכ~י

 בז~
 ה~נו נוחה חכמים רוח אין

 ך~ או' ו~ודאות ברכות באוהל ואהלות מור בשו~ת ~~יהויעו"ש.
 ממ~רי~ט עליוהעיר

 קדושי~
 וכ~כ יעו"~. ז' ~~לת ו~~ד~ר כ~~ט

בס~
 ~~נח~

 יו'ט מ~ה פ~ב שעה~מ דלדברי ע~ב ז ס דף פתים
 ל~תיר ~~קום היה ח~ידין

 כיו~
 בשעת תיכף המצוה ד~~קיים

 דטלטול י''ט סי' חא''ח י~ושע ס~ ב~ו'ת וכ"כ יעו~ש.שילו~

 יעו~ש. גופא כמצוה ש~טלטול כל ~~ותר מצוה לצורך~~וקצ~
 כ או' א''חו~ב''ד

~~~~

 ~תרנגולים ו~''ה וכו' ועוף ב~מה לטלטל אסור ~~.
 שאח''ז. מסעי~ מוכח וכן כ~ב. ~~ק ט'זשבביתו.

 בקול המצפצפים עופותואפי'
 נא~

 בכלוב
 ועו~~~י~

 אפ''ה לכך
 שו~ת לטלטלם.אסור

 ~~~ר~~~
 כ"ד או' א~ח יעו~ש. פ~~ב סי' או'~ז

~ 

~~ו~
 דשבת פח~י משנה זהו וכו' הסל את לכ~ות מותר ~~.

ודייק
 מינ~

 קול ה~ב
 הרמ~

 דאסור שם המשניות על
 ליטפס ~תרנגולים שדרך בזמן שבת מנחת אחר הסללכפות
 דהיינו ו~רדו שיעלו תנן דלהכי שם ללון גבוה למקוםולעלות
 עליו שם ל~שאר עלייתן לזמן קרוב לאפוקי גדול היוםבעוד
 והביא טו~ב או' הפתה~ד ו~ביאו עכ''ד. מהיכנו כלי ~בטלדאז

 ~ יעו~ש לדבריוםמוכות

~~~~
 לצורך ניטל דכלי משום וכו' ~סל את לכפות מותר ~~.

 ~~היכנו כלי מבטל הוי ולא לבוש. ניטל~ שאינודבר
 ד''ה א' מ~ג שבת~ תו~ משם~ ולהבריחם להפריחם דבידומשום

 ע~ח~ או~ ר~ז ס~ו או~ א~א עליו.עודם

~~~~
 לטלטלו אסור בה"ש עליו ~יו ו~ם לטלטלו. אסור ~~.

 ~דאתקצאי דמגו ממנו שיר~ו אע"ג ~שבתכל
 ס"ו ס"ק מ'א לבוש. ב~י יו~א. לכולי אתקצאילבה''ש

~ 
 משמע וכו' בהמה כל ~. ~~~~~~~

 בי~
 ג~ולים

 בי~
 קטנים

 והרמב~ם הטור לדעת בב''י וכמ~ש בחצרדוקא
 או' א''ר וכ"כ בר~ה. א~י' בג~ולים ומתיר דמחלק כהר~ןדלא

~~~
 וכ~ש בכרמלית לא אבל וכו' ~חצר אותם מדדין ~~~

 ומה הלבו~. בהג~ת וכ"כ טור~יכר~ה~
 שתמ~

 ~'ז

מר~
 כדעת ס''ל דהכי ומשמע הא~רונים י~בו כבר בב" ז''ל
 ~~מה דהגם ז"ל מרן דעת וכ~נ אסור. ~בכ~מלית ד~םהטור
 דינא לע~ין מ"מ ב~~יע~ז

 נרא~
 ש~רי ~טור לדברי ד~סכ'ם

 כ"א ~זכיר לא ~~~ע וגם ב~~י סמוכות לוהביא
 חצ~

 ~~ש~ע
 פ~ב. או' א~ר וכ"כ הט~ר. וכ~עת אסור בכרמלית~א

 ~' או'הר"ז וכ~~
~ 

~~~~
 אות~ מדדין ~~.

 אבל וכו~ בחצר
 בר~~

 ד~זרינן א~ר
 ~ח בהמה דגבי ויתח~יב יגביהםש~ה

 ס~ק מ''א כעו"ש. ~לא פי~ח הרמב'ם וכ~~כ עצ~~ו את נושאחי אמרינ~
 שם ר~ז ק~א. או' תו''ש פ~ב. או א''רס~ז,

~ 
~~~~

 ב''ח צ~~ מ~ני לכ~. חיים הבעלי צריכים אם ~~~.

 כמ"ש מק~תו לטלטל אסור כך כולו שאסור כשם כן לאדאם
 ס~ח. ס~ק מ~א כ"ג. ס~~ק ט''ז ר"ן' ז'~ סעי' שי~אסי'

 ~ ח"י סעי' ש~~ה סי~ועיין
~~~~

 שמגבהת מפני ~~.
 עצמ~

 כתבו וסמ"ג ו~מב"ם וכו'
 שגפי~מפני

 רישיה כפסיק דהוי וצ~~ל נשמטין.
 ק~~. או' ~תו~ש וכ~~כ פ~ או' א~ר בז~~ לחנם תמה' ו~~~~אוכו~
 ~ רישיה פסיק דהוי משום דהרמב"ם דטעמא האחרוניםוכ~כ
~~~~

 כשאוחזין אווזין אבל וכו' ~מה שמגבהת מ~ני ~~.

 ~~בגפיה~
 ~~ רש~י בשם ב"י ברגליהם' מהלכין

~~~~
 אותה לדחות א~א ואם וכו' אותה דוחין אבל ~~.

 להתיר יש ב~ח צער דמשום אותה לדדותיכול
 טלטול אלא התירו דלא ~כ~ע אסור ~רמב~ם לפי' מיהוטלט~ל

 ק"ד או' תו~שלחוד~
~ 

~~~~
 וכן בר"ה אפי~ הב~ח ~י~ וכו' אותה דוחין אבל ~~.

 דמותר והא פט~ז, ~פרא בתוספתאראיתי
 בבית אבל~ פסידא משום ור~ה בחצרדוקא ~דחו~

 אוס~
 אם הב~ח

לא
 ס''ט או~ א~א פ"א. או~ א"ר מביצים~ שברח~

~ 

~~~~

 דהא בר~ה. אפי' בנה את מדדה~ האשה ~~. ~~~'
 עצמו~ את נושא דחי ~טורה תגביהנו'אפי'

ואם
 נוש~

 מ"א ~ ט"ז. דין פי~ח~ ם הרמב חייב. חולה או כפות
 ~דוק א' או' רע"ח לסי' בדברינו ועיין שם. מ"א לגופ~~ש~צ מלאכ~ ~וי מת והנושא ק~'ה. או' תו"ש פ~ד~ או' א''רסק~ע.

~ 
~~~~

' ~ ~  ר~ן. שנושאתו. מפני וכו' תגררהו שלא ובלבד 
 אפי' וא"כ ~נושאתו כ~ו דהוי דס~למשמע

 פ''א או~ ר"ז ק~ו. או~ תו~ש ע~א~ ס~ק מ"א אסור.~בכר~לית
 פרי דברי ש~ביא כ~ח סי' רע"א בשו"תועיין

 תבוא~
 שדחה

 ל~ישב וכתב עליו ~שיג ז~ל והוא ~כר~לית והחיר מ~~אדברי
 לשאת שא~ור ך' סי' ציון ב~ין בשו"ת ~~כ ~ יעו''ש. מ''אד~רי

 ~ יעו~ש שוגנין שיהיו מו~ב רק~כרמ~ית תינו~

~~~~
 וכו' תגרר~ו שלא ובלבד ~~.

 ואו~~
 שמותר שאומרים

 את נושא ~החי רגליו שתי כשגורר תינוקלישא
 ב~דם ~וא טעותעצמו

 דל~
 לפוטרו אלא וכו~ נושא חי אמרו

 וכ''כ רי~ו~ בשם ב~י אותו. ~יגרור זמן כל אסור אבלמחטאת
 ד''ה ק''ל~ע~א ~שבתהתו'

 ר"א~
 אמרינן ימים ח' בן תינוק ~אפי'

 י~ט או' הנ~''ש וכתב פ''ד. או' א~ר והב~ד עצמו. את נושאחי
דכ"~

 והרמב''ם רש~י דעת
 יעו~~

 כתב ע"א או' ~מ~א ומיהו
 חטא~. חייב נשאו אם לגוררו שצריך כ"כ דקטן העו~שבשס

ו~~
 בתינוק ד~~י~ כתב פכ~א ריש ~מאור

 שנוט~
 ומניח אחת

 הפו' דרוב' ע''א או' הא"א וכתב יעו~ש. חייב נושאו אםאחת
 סי~ מ~א ועיין חייב. א' ולגרור א~ להניח יכול שאינו כלס''ל

 ~ יעו~ש רה"ר ~ליכא ~שתא שרי עכו''ם ע"י דמ''מ שכתבסק"ה של"~

 ~~~~~~~ן~
 משם חייב בצוארו~ תלוי וכיס חי תינוק
הכיס

 שאי~
 ט~יל~ הכיס

 א~ אבל לתינוק.

~~י~

הוציא



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~~~~~~ו~
~~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~

 ~~~~ו~ ~~~~~~
 ~י~~~~

 ~~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~
~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
'~~~ .~~~~~ 

נתבאר ~וכב~
 ~~~~~ ~~~ ~ו~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ס~ג~

 סי' ריש נתבאר ~וכבר
 זה~
~ ~~ ~~~~ 

 ~~ ~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~ 

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

~"~~
 ~ג~ ~~~~~~

 פ~ק ~תוס' להקל ונהגו מתירין ויש
 ~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~ דביצה~

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~ ~~~~~ ~~~י~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~ ~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~

 בידו וטבעותיו בכליו מלובש שהוא אע~~י הגדול אתהוציא
 ה~ושא כתיפו על ~~קופלים כלים היו לו. טפילה שהכלפטור
 ק'~ו~ או' תו"ש שם. מ"א י"ז. דין פי~~ח~ הרמב''ם חייב~אותו

 לו טפילה הס~רטוטין ימים ח~ בן אף מלובש דתינוקומשמע
 וטבעותיו לו בטל כיס אין לגדול וה~ה בטל. אין כיסודוקא
 ~או א"א חייב. הנושא בידו נוש~ן הא לו ט~ל באצבעומלובש
 מרריה דאגב פטור בצוארו ה~וי בכיס מת תינוק והנושאע~א.
 ש"ט~ רס'י לקמן ועיין שם. תו~ש נוטל. פ' ~ו' ליה.מבטל

~~~~
 כ~כ גדול הוא אם ואף וכו' תגררהו שלא ובלבד ~~.

 אפי' אותו לישא אסור לבדו ברגליו לילךשיכול
 אלא עצמו את נושא החי אמרו שלאבכרמלית

 לפטו~
 מחטאת

 דשבות שבות הוא ובכרמלית שבות משום מד"ס אסור עכ"פאבל
 כמ"ש חולי קצת או הרבה צורך יש אם להתיר יש ואז~~ל

 ~ יעו"ש ה' סעי' ש"ז סי'לעיל

~~~~

 וכ~ר הגה~ ~~. ~~~'
 נתבא~

 סעי~ של בהגה ר~ל ג~ סעי~
 ה~~ ולפני ב~~ד. לשם בדברינו ו~יןג~

 כתוב ~יה לא
 ~ו~ש עם ~ הנדפס בש~ע וכמ~ש נתבאר וכבר רק ג'סעי

 שינוי וע"י הצד מן דטלטול וכו' לטלטל מותר ~~. ~~~'~~~~' ~ יעו''ש שכתב מה כתבולפיכך~
כלאח~

 ואין שרי יד
~ 

 כלאח~
 ב~י מזה~ גדול יד

בש~
 מהרי"ל תשו'

~ 

~~~~~~ 
 ג~ סעי' סוף בהגה וכו' נתבאר וכבר הגה~

~ 

~~~~
 כלי להיות דמתקנו משום וכו' ממנו יטלו לא ~~. ~~~'

 מכה והויבשבת

 בפטיש~
 יטלו לא ולשון לבוש.

 לא בב~י הובא הרמב~ם דל~ון מדוקדק אינו בש"עשכתב
 אם וה~ה בפטיש. מכה הוי~ החתיכה דבמעשה והיינו ממנויחת~ך
 ועוקצין בליטותיו להתיר מתקנו~ שהוא אלא החרס נפלכבר
 ~"כ הוישבו

 מכ~
 החרס ל'~ח אבל ז~ל רש~י כמ"ש בפט'ש

 כמבואר שרי ודאי תיק~ן שום בלי מנא בו ולכסות מהכלישנשבר
 ~ לב~ש ז~ ו' סעי'לעיל

~~ו~

 ב"י כתב ~טעם וכו~ בשבת לשחוק א~ו~ ~~. ~~~'
 צלוחית ע"פ לצור ראוי שאינו משום ~~''לבשם

 דתענית פ~ב הירושלמי ~ובשם ועפר' טיט ע''י שמטונףדמאוס
 שהיו מפנ~ וי'א הז~ות מפני י~א חרב למה שמעון ד~ורכתב

 שמעון דטור איכה מד' בשם התניא ס' וכ'כ~ ע~כ. בכדורמשחקין
 ש~יו ע~'י חרבאמאי

 מ~חק'~

 והביאו בשב~. בכדור
 א''~

 או~פ'ז
 שמשחק'ן הדבר זה היה א~ ראשון טעם לפינמצא ~

 לצו~ ראוי ~בו
 ~ צלוחיתו ע~פ

 מות~
 ה~י ולט~ם בו ולשחוק לטלטל

 לצ~~ שראוי דבר הוא אםגם
 משום בו לשחק אסיר צ~וחית ע~פ

 שבת כבודזלזול
 דמתעס~

 שאח'ז באו' ועיין בטילי~. בדברים בו
~ 

~~~~
 ואסור בכדור. ויו"ט בשבת לשחוק ~~.

 הכדו~ לטל~

 ע"ב. ם'~~ק ~~~א ~ה"ל~ כלי. משויליה לאדבמחשבתו
 ~~ב או' ~"א וצ"ע~ ~לכך הוכן י'ל ~בע~י בע"ש ~חקואם
 גופו מחמת מוקצה שהוא כאבן והוי עליו כלי שם איןהכדור
 לטלטלו דאפי' המ''א כתב ו~ז בו לש~וק שראוי מחמת כליואינו
 איזהלצורך

 תשמי~
 לב~ש. כלי~ ליה משוי לא ~מחשבתו אסור

 אסור הוראותיו שקבלנו ז~~ל מרן ש~~ק זו לדיעהולפ"ז.
 קוביא בעלי בהן שמשחקין מינין וכדומה בכדור ויו~טבשבת לשחו~

 ~ מוקצה משום לטלטלן אסורוגס

~~~~~~ 
 ויש הגה.

 מתיר~
 דשרי למאן ד~ף הוא ופשוט וכו'

מ~~
 בכרמלית ואפי' ב~בת ברה"ר לשחק אסור

 שנופל ~ואדב~ל
 לחו~

 אם וכ~ש לאתויי ואתי אמות מד~
 שמו~יאו ב~~ךהוא השחו~

 דאסו~
 בר'ה אפי' לשחוק מותר ביו"ט א~ל

 התו'וכ~כ
 פ~~

 שאח~ז. ועייןבאו' י~א. או' ד~מ ע'א. די"ב דביצה

~~~~~~ 
 ורש"ל וכו~ מתי~ין ויש בהג~.

 ביש~~
 ל"ז סי'

 דמדינא סב~י ~תו' ~גם כתבדביצה פ"~
 ולקטנים הוא רע מנהג דלגדולים ~ו"ש וכתב להקל. שנהגואלא לשחו~ אסו~

 מ~א~ והב~ד יעו"ש.מניח~ם

~"~ 

 ע"ג
 וא"~

 ו~~כ פ'ז~ או'

הט"~
 שי~את מי וכל יעו~ש. ס~'ד שם ומ"א סק~ב תקי"ח ~י'

 לישראל ויו"ט שבתות נתנו לא ז"ל במ~ש יתבונן פניו עלה'
 את ~זה הקדוש ביום יעזוב איך וא"כ בתורה בהם לעםוקאלא

התורה
 הקדו~~

 בה~לים ולעסוק וכו' זהב יערכנה לא אשר
 לימוד שכר עולה~ כמה יודע ומי הקדושה נפש אתהמטמאים
 סי' לעיל ועיין יבין. והמ~ביל החול מן יותר ויו"טהשבת

 ובדברינו י~זסעי~ ש"~
 סעי~ של~ח סי' לק~ן עיין ועוד בס~~. לש~
 ~ בס~ד לשם ו~דברינוה'

~~~
 שאסו~ מפני ~ו~ ~~~'

 לבוש כלי. ~אינו בטלטול.
~ 

~~~~
 ומלאכת התולעים בחומו. מוליד שהוא ועוד ~~.

 הר~ב~א תשו~ בשם ב"י ואסור. הואמחשבת
 ולבוש~

~~~~
 דביצה ספ~א ויש~ש וכו' לטל~ל אוסרין יש ~~. ~~~'

פסק
 דאסו~

 בביצה ובאגודה ש יעו לאיסור שמלאכתו כלי דהוימקומו א~ ~ופו לצורך כ'~א ל~לטלו
 ~ שאח~ז ב~ו' ועיין ע"ד. ס~ק מ~א כלל~ ל~לטלדאסור משמ~

~~~~
 וס~רא מתירין. ויש ~~.

 ראשונ~
 אגודה שכ~כ עיקר נ"ל

 דביצ~~פ"ק
 רי~~א סי~ רמב~ן ותשו'

 ות~ב~~
 ונ"ל נ"ו סי'

 בלשונם נקטו כלל חזי לא דהא אסור ומקומו גופו לצורךדאפי'
 וא''כ פ~ח. או~ א~ר כיש''ש.ו~לא

 משכנו~
 ד~קפיד ע~ו~ם של

 שלאעליהם
 לצו~

 או~ א'~א בשבת. לטלטלם אסור צלי~ותו ע'פ
 איזו א' סעי ש"א סי' ד ביו ועייןע'~ד~

 ב~בת לטלטלם דמותר וה''העליהם ל'~ מות~ כלאי~
~ 

~~~~
 ובלבד הוא דכלי וכו' מניפה לטלטל מותר ~~. ~~~'

שיהא
 זהי~

 שלא
 להרו~

 בשם ב~י הזבובים.

 ~ ~~~יי~~~~~

 ~ ~ ~~~~י~~~~
~~'~~ 

''~~ 

~'~~ 

~~~~~~~~~ 
. 

 ~~~י"~~
~~~~~ 

~'~~~~~~~~ 

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

~~~~~ 
 ~~~~~~~י

.~~~~
~ ~~~~~ 
~'~~~~
~ 

~ 
 ~'י

 ~ה~~~~י~~י~~
.~~~~ ~~ ~ ~~ 

 ~ו

בשבת



~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

 ~י~
~ ~~~

 ~~~~י ~~י~~~י~
~~~~~

 ~~ו~ו

 ~~~ו~~~~~~~~

~~ו~ ~~ ~~~~ ~~י~~י~~
 ~'י~~ ~~~'~~~~ ~~~י"~

~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
 ו~~~~"~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~

~~~~
~~~~~ 

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

~~~ 
~~~~ 

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

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

 ~~~ ~~~ ~~ ~~ו~ ~י~ ~י~~~~~
~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 

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

 ~שט ~וכבר
 ~י~ ~~י~~ ~~~י~ ~~~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~ המנהג~

 ~~~~~ין~
~~~~~~~ ~~~~~~ 

~י' ~~~~ ~~~ ~~י ~'

 לעיל ועיין הכלבו~ מאירות ~נים הרב הנה ש~לך. כ~יבשבת
 לשם וב~ב~ינו כ~גסעי'

 ~ ב~"~

~~~~

 ככלי הן שהרי וכו' בהם ש~כב~ין מכב~ות ~~. ~~~'
 מותר שהרי להיתרשמ~כתו

 לכב~
 בשבת.

 האוסרים ול~ברי ב' ~ין ~כ"והר~ב"ם
 לכב~

 המרוצף קרקע א~י~
כמ'ש

 הטו~
 ב''י' לאיסור. מלאכתו ~הוי ~שיטה של~ז בסי~

 ~"ק מ"אוכ"כ
 ע~~

 כלבוש. ודלא וכתב ויש~ש ~ש~"ל בשם
 א"ר לכ~ע. מותר ומקומו גו~ו לצורך מיהו האחרונים~וכ~כ

 ~~ש אסור ש~וא לן לימא ~מאן ויחזירןהלוחות
 תשע"ב. םי' רשב"א בשם ע'ו ש'ק מ~א ז~ סעי' שי~גבסי' ר~ויי~ ממט~

 אלא ברשב"א ליתא ~כוכבים בו שחוזין כלי שהוא ש~י~ומה
 עצמודברי

 ה~
 העשוי כלי שהוא ~י' הגולה באר ובגליון

להבי~
 ~'א או' א'ר התכונה. חכמת מתוכו

~ 

~~~~
 י''ז ~י' ש~ז סי' כמ"ש ב~בר. ל~~~ק יש ~~.

~אסור
 או' תו'ש ב"י.יעו~ש. לטל~~~ א~ור וא"כ החכמות בספרי ללמו~

 ~ קי~~
~~~~

 וע'ין לבוש~ ל~ל~ ונהגו ב~ב~. להסת~ק יש ~~.
 מותר לה~מב~'ם דא~י~ ש~עתו הגר~אבביאור

 ~ יעו"שב~ל~ול

~~~~
~~~~ .~~ 

 מ~
 כלי ~י~ בל~ש וכו' השעות על שמורה
שמור~

 כמו הוי הצל שמראה ע~י ~שעות
מ~ידה

 שמו~~
 בו שיש כלי אותו וכן לאיסור~ מלאכתו ו~וי הצל

 אותו שקוריןחול
 ~ת~

 לטלטלו מותר אם להסת~ק יש שעה
 ~הוי לאיסור ~לאכתו משום ~אוסרו יש ~מא או כלי הואשהרי
 מ~י~הכמו

 שמו~~
 המנהג ו~שט ~זמן שיעור

 לאסו~
 וע'י עכ"ל

 רע"א או'לקמן
~ 

~~~
.~~ 

~ 
 להסת~ק

~ 
 למ~י~ת ~~מי וכו~ מותר

 וא'ת ל~יסור. שמלאכתו כלי ו~וי הצל למ~י~תאו ~מ~
 סעי~ ש''ו םי' כמ~~ש ושרי ידו על שלומד מצוה של מ~י~ה~הוי
 משום ואי מצוה אינה ~המדי~ה הכא שא~יו~

 שלומ~
 י~ה ~ל

א~~כ
 ית~

 בת~ו~ מ~ר~''ל חליל~. שרי וי~א באיסור לימו~ו
 כמו~ החולה לצורך הוא אם מיהו ע"ח. ם~ק מ~א ב~י. רכ~ח.סי'

שמשערי~
 הרו~אין

 ע~~
 מאחר להתיר אפשר ~שעות הזמן משך

 ממש. מ~~השאינו
 עו"~

 צ~ג או~ א~ר ע~ז. או~
 פתה~~

 כ~א או'
~ 

~~~~
 השעות על המורה כלי וכו~ מותר אם ~סתפק יש ~~~

בב'
 עששיו~

 שעות מי~ב אחד כל ~ו ע~ג זו
 מעששית יור~ והחול שעות י~ב כשיעור ח~ל מלאה ~א~העששית

אח~
 החול כל שעות בי''ב לחברתה

 כו~
 מה~כין ו~יום א' בלילה

 והוא למעלה חול שנתמלאההעששית
 וכל~ יור~

 העליונה מן
ב~יב

 שעו~
 חלילה חו~רין ~וכן

 להפכ~ אסו~
 בתחלת בשבת

 סי' בי"ד חצות~ תיקון לקרא לילה חצות הגיע אם~ לידעכדי הלי~

קכ~ג.
 ועיי~

 הרב כמ~ש לאסור ~יש משמע רס~ט או' לעיל שכתבנו~לב~ש מ~ברי אבל ל~תיר שכתב ז' או' ר~~ב סי' מש~ז
 יעו"~.בי~~ד

~~~~~~ 
 לצורך מיהו לאסור. המנ~ג ~שט וכבר בהגה.
 ומקו~וגו~ו

 מו~~
 צ~ג~ או' א~ר ~וא. כלי ~הא

~~~~~~~~~~~~ 
 עיר

 ג~ול~
 בשבת מניחין לאל~'ם~~יו

 שמשעריןכלי
 השע~

 ~~ר~ן ל~ני בחול
 ג' או~ מחב~רבתיבה~

~ 
~~~~

 של מ~ה ~~~
 לטלטלו מותר בו שמו~~ים גו~ה אמ~

 שע~~ת ד' או' מחב"ר מו~ק מקומו. או ~ו~ולצורך
 אםו~ים עליי~ו ~ק~~י ובונים חייטים כגון ~ומנים של א~~ומ~ת

 לעיל וע~ן שע"ת~בטלטול
 ע'~ א~

~~~~
 ~קרקע על כתיבות העומ~ות ~ג~~ות ~שעות ~~~~~

 מו"ק מקומו ל~רך לא ~ א בטלטול ל~חמיריש
 ש~~ח ה' או'מחב.ר

 שם~
~~~~

 המור~ ~~~~~
 הרב א~~ר. שקורין שעות

 ~נ~~
 מאירות

 וכתב לטלטל התיר קכ"ב ס~ח~ב
עולם גאו~ ~כמ~

 המ~ו~סמי~
 וב~~~ות בתורה

 ~שבת~ ~ומ~
 ק"ד סי' ב"י בתשו~ מה~יק~ש ~רב וגם בי~ייהו. ל~וקיימא ש~תא

 שנת~שט וכתב רילו~ג טלטולהת.ר
 מים ובס' במקומו~ ההית~

רבי~
 השע"ת ו~ביאו ~' או' ברכ~י ו~ש~יה~ נ~רא ונה~א לטל~ושלא נהג רבים אטלייא בערי ומיהו ראיותיו. כל ל~חות ~ישראה המעיין אך וע~~כתו טלטולו איסור ל~וכיח האר~ך ל~א סי'

 ~~~ט.או'
 וכ~

 ~וראת ל~חות ט''ז ~סי' אומץ יוסף בס~רו מסיק
 ~~ו סי' ח''ג י~קב ש~ותה~ב

 ~ליתא הטלטול ~אס~
 כמ"ש התירו עולםג~ולי בשכב~

 הר~
 ~שטה ושבזמנינו פ~מ

 להקל הורא~
 ~מחה"ש וכ''כיעו"ש.

 ס"~
 ח~~ הא~~~~ ~רי הרב וכ.כ ע.ח.

 ~ע"ג
 וגם טלטולולהתיר

 ~כבר כ~א או' ה~תה.ד וכ~~כ ע~ת'~ או' א~א וכ~כיעו''ש. ולתכשיט לנוי אותו תולין א~ם בני ~רו~ מ~~~
 סרך שום בלי בשבת ~שעות כ~י ל~ל~ל בינינו ההיתרנ~פשט
 ובאו' י~ו~~. ~בר ע~א מאי חזי ו~ו~מצו~

 כ~~~
 ~שעות למורה ~~~י ו~א פ~יג ~לא ל~לטלמותר א~~~ לתכשיט ~עשו~ כסף של ו~ינו מיו~ה שאינו הת~ח של~עות כלי דאף כתב
 שנ~ת~~

 בו~
 הש~ע

יעו~'ש
 ועיי~

 ש~תיר ~''ד סי' יעקב א~לי בשו~ת
 ~~הגו ב~~קים וא~י~ מצוהלצורך לטלט~

 ~ יעו"ש טלטולו לאסו~
~~~~~~~~~ 

 או מע~~ש ערכו לא א~ ל~~ל ל~מתירין ~א~י'
 לטלטלו אסור ונ~קלקלשערכו

 או. חס~ל כיס. חס~וןמחמת מוקצ~ משו~

~ 
 ועיין

 לק~~~
 ס~י'~ג' ש~י ~י~

 לשםוב~ברינו
 ~ בס.~

~~~~~~~ 
 ה~~ור~ כלי לטלטל ~מותר

 ~מ~ום ~''ד שעות
 ~י~ו~ ש~ין ב~~ום אבל עירובשיש

 לצאת א~ור
 בו שיש ואעפ~~בו

 ~בי~
 ש~א ס.' לעיל כמ~ש ל~כשיט זהב
או'

 ס"~
 יעו"ש
~ 

~~~~~~~~~~ 
 ש~ות המו~ה של השלשלת להמ~יך ~~י אי



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~ו~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~י~

 ~ ~~~ו~~~
 ~ו~~ ~~ ~~~ ~~~

 ~~~ ~~~~~~ ~ ~~י~י~ ~~ ו~ו ~~~~.

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

 ~~~~~י~ ~~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~ ~י~~
 ו~~~~~~~' שיש ~~י,

~  
 ~ם כשאינו עצבוןלו

 ~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~ ~י~ ~~ ~~~ י~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ אביו~
'~~~~ ~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~י~ ~~~~י~
 ~~~~ ~י~ ~~י~~~ ~~~~~

 ~~י~ ~~~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~~י~~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~ ~י''~ ~ ~~~~יי ~~~~ ~~~~

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

 ~~~~~ ~י~~ ~~
~~ו~ ~~~ ~י~ ~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~"~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~

 משום להתיר כתב ~כ~ב סי' בח"בשם
 דהו~~

 רפויה כמטה
 דמי דלא וכ~ב עליו השיג ע"ח או' זה בסי~ והא"איעו~ש.
 ~פויה~~ה

 וכדומ~
 כמכה והוי המשכה בלא כלל כלי אין שזה

 כמו~ד~~שבת ד~וי מדרבנן אסור אובפטיש
 ור~

 עכו"ם ע~י
 אפשר באי ישראל ע~י אפי' ~לכך הצריך ולחולה להקלאפשר
 וכן יעו"ש.בעכו"ם

 ה~~
 ע~ג דע~ג זמנים עמוד חדש שם

 הוי ש~ות המורה עריכת דאיסור הפו' מדברי להוכיחהאריך
 ח~א וכ~כ יעו~ש. הנ~ז הא"א דברי גם והביא תורהאיסור
 י"ט. או' מ~דכלל

 ור~
 עכו~ם ע~י להתיר דיש כתב ערוך ~עודו

 כתב מ~א ~' יעב~ץ ובשאלת יעו~ש~ דו~א מצוהולצורך
 הולך בעודו להעריכו דשרי כתב הכרמל הר בשו'ת ומי~וממ~גא. דאס~

 ו~מתיר שני ביו~ט ל~תיר נראהודעתו
 בראשו~

 מיו~ט להעריכו אין
 של"ח סי' שע~ת יעו~ש.והביאו למעשה עליו לסמוך דאין וכתבלחבי~ו
 ל~עריכו אין מ"מ שני ביו~~ט לעצמו שמיקל מי שגם ונראה וכתב א'או

ר~
 יום אם בין שאחריו יום לצורך לא אבל היום לצורך
 אז יחולשאחריו

 ש~~
 ~עודו חולה לצורך להתיר נראה ולמעשה

הולך
 א~

 ע~י עושה ואם עכו"ם למצא בקושי אם ישראל ע"י
 להתי~ ישעכו"ם

 בנין ובשו'ת עכ"ל. דבר עמא וכן גונא בכל
 ובתשו~ יעו~ש. ענין בכל להתיר נוטה יותר דעתו י''א סי'~ולם
 שאינם באותן להמשיך ~תירין ד~בו כתב נ"ה סי' סופרכתב

 מ~שקשין שאינן באותן אפ~ איסור נהגו כבר ומ"ממקש~שין
 משמיע משום אסור לכ"ע השעות המ~ש~שין ובאותןהשעות
 בעודו ודוקא עכו''ם ע~י כ~א להתיר ואין~ול

 הו~
 כיון דינא ולענין בזה הדעות רבו כי לדעת הראת שאתהנמצא יעו"ש~

 להמשיך לא~ר יש בשבת דאו~יתא חיובא דיש דס~לדאיכא
 הקטנים שעות המורה ואפי' הולך בעודואפי'

 שאינ~
 מקשקשין

הש~ו~
 אותו ו~ורך ה~לך בעודו דו~א להקל יש שני וביו~ט

 בכל עכו~ם ע"י ~להתיר יש סכנה בו שאין חולה ולצורךהיום.
 י~ראל ע"י להתיר יש אז עכו"ם נמצא לא ואם בשבת ואפי'~~נא
 ~ י~ו~ש ג' סעי' של'ח סי' לקמן מזה ית' ועוד ד~קא~ הולךב~דו

~~~~~~~ 
 ~זה חםירה השעה מורה

 ~ק~
 המורה שאר על

 נוהגיןשעות
 בעה''~

 הדק הבר~ל להוליך לאסור
 ~ שעות מראה שאר עם להשוותהכדי

~~~~
 הוקצה שכבר מטלטלין. אין עניים ואפי~ ~~. ~~~'

 שיהא בעינן ולא העשיר בעה"ב שלמדעתו
 א מ הר~ן. בשם ב~י לכל.מוקצה

 ס'~

 ~ ע~ט

~~~
~~~ 

 בבית דו~א מטלטלין~ אין עניים וא~'
 ו~ה"ג וב~ח מי"ט מותר~ בביתם לענייםאבל העשי~

 דחזיא כיון ד~ה ע'ב קכ~ז ~שבת התו~~ם
 לכהן~

 הט~ז אבל

~~
 התו' דברי פירשו ~''ט ~~ק ומ~א ה כ

 דא~
 בביתם לע~יים

~ו~
 שהוא מה מיהו אותו. הקצה וכבר עשיר של שהוא כיון

~
 ~יים

 אסו~
 ~יתר ואין בביתם ל~שירים

 ל~שי~
 בבית אלא

 ודלא וכ~ב ~~~ו או' ה~~ש ה~כים וכן צ~ד. או~ א~~~.

 ק~ג ואו' ס~ט או' לעיל ועיין פ~ט. או' הר~ז וכ~פכהב''ח~
 ו~~~

~~~~~~~~ 
 דהיכא התו' ~ם

 לכ''ע ראוי שהד~
 עליה דרביע הואדאיסורא אל~

 כגו~
 בי תרומה

 וגם לטלטלו. לכל מותרישראל
 בד~

 דנדרה ~היכא התו' כתבו מ~ו
 לטלטלה שרי עצמה היא אפי' מככרהנאה

 כיו~
 דחי~לאחרים

 ח' סעי~ שכ"זה סי' ל~מן וכ"מ העולם~ כל על אסרתה א''כאלא
 שם ר~ז שם. תו~ש שם. א~ר שם.מ"א

~ 
~~

 לישא לאדם מותר פי~ וכו' בנו את אדם נוטל ~. ~~~'
 ליה נקט כאלו דהו"ל אעפ''י בחצר ידו על בנואת

 הוציא שם רבא וכדאמר בידו לאבןאיהו
 תינו~

 וכיס לר~"ר חי
 אלא ~וצאה דליכא הכא מ~מ כיס משום חייב בצוארותלוי
 לו יש והתינוק בבית או בחצר לאבן דקמטלטל מוקצהמשום
 דב~יהם העמידו לא יחלה יטלנו לא שאם אביו עלגענועין
 ישליך וא~ת ב~ח. נפש. סכנת דליכא אע''ג חולי סכנתבמקום
 ס~"א מ~א ויבכה. התינוק שיצעק י~ל ג' סעי~ כ~~ש מידוהאבן
 שישליך לו לומר יש התינוק יצעק לא דאם משמע וא~כ התו~בשם

 יטלנו ואח~כ מידוהאבן
~ 

~~
 את ~מטלטלין דמה וכו' געגועין לו אין אם אבל ~~.

התינו~
 מטלטל עצמו הוא כאלו הוי המו~צה עם

 ג~ או' תו"ש אסור. חולי במקום שלא שהוא וכיון המוקצהאת
~ 

~~
 וכו~ נפיל דילמא ~~~

 דכי~
 הדינר על מקפיד דמסתמא

 ונמצא לאתויי ואתי מידו נפיל דילמא חיישינןשפיר

מטלט~
 כתב והלבוש פירש"י~ ע~פ והוא בידים המוקצה את

 משום ביה דלית התירו בחצר אלא עניןבכל אסו~ ודאי דברה''~ תמוהים ודבריו ב~ה~ר ד~א לאתויידאתי
 מו~צ~

 ואפשר
 ברה~ר. ד"א תיבת על ה~ולמוס להעביר וצ~'ך הואדט~ס
 הלבוש דברי על תמהו והאחרונים א' או' הא"ר וכן ד' או'תו~ש

 ~ שמיישב ב~ או' א~א עיין ומיהוהנז'
~~

 דעת הוא וכו' אסרו שלא וי"א ~~.
 הרמב~~

 דלהא דס~ל
 חיישינן לאודאי

 דילמ~
 דא~כ לאתויי ואתי ~פיל

 יטעו שלא בידו ודינר תינוק לישא אלא אסרושלא ודאי אלא בידו דינר הנושא תינוק אצל לעמוד אסוריהיה
 לומ~

 דכ~ם
 לישאשמותר

 תינו~
 את לישא מותר כך בידו ~ינר

 ה~ או'~ תו~שבידו~ עצ~ הדי~~
~ 

~~
 והב~ח וכו' אםור שלא וי'א ~~~

 ~ס~
 ~' לחומ~א

 ~' או' בהגב~י שכנה~ג והביאו~אשונה

 כתב ב' או~ ~א"ר מיהו ב' או' הר"ז וכ"פ א'או' והעו~
 הוא בתראה דהרמב~ן וגם חולי סכנת משום זו דיעהעל ל~מ~ די~

 עכ~ד.הביאו וה~~
 וכב~

 דהיכא ~' או~ י~ג סי~ לעיל כתבנו
 כ~תם לפסוק דדעתו י~א בשם כותב ואח~כהש~ע ש~ות~

 ~ יע~ש י~א על לסמוך ישהדחק בש~~ ור~
~~

 דו~~. שוויא דהד~ה כיון בדופנה. ~עשית שה~י ~~ ~~~'
 גם י~ף ומיניה דלעת גבי ע'ב ~~כ~הגמ'

~ש~ע לכלכלה~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י'

~~~ 
~~~~

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

~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ ~~ ~~~~י~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~.

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ י~~ ~~~~ ~~ ~~ ~י~ ~~ ~~~~~~ ~~~~י~~ ~~י
 ~~~~י~ ~י~ו~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~~ ~~~~~~~~~~

 ~~ו~
 ~~~~י~ ~~~~~ ~י~~~ ~~ ~~ ~~~ י~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ י~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~י~

 ~~~~~~ ~~ ~~י~ו~ ~~~ ~~~~'~ ו~~'~~ ~~~~ י~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~~י~~~~
 ~~יך ~~~ ~~~~~

 ~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
~~ו~

 ~~ ~י' ~~' י~ ~י' ~י~~ ~~~י ~~~ ~~~~~~
~~~'~'~~~ '~ ~~ 

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

 ד' בסעי' בניעור ושרי ~וי לא בסיסועכ'~פ
 ליכא כי ו~יינו ג~ או'א"א

 בתוכ~
 אית אבל פירות

 ב~
 פירות

 ~~חת בפני עומדתאפי'
 משום ככלי חשוב~ רפוי~

 ו~ או' פת~ע ~ר~~. חידושי~בפניהם. ~דמגינ~
~ 

~~
 דלעת ~יינו וכו' דלעת וכן ~~.

 וממלאין חלול~ יבש~
ב~

 ש~יא ומתוך מים
 אלא שואבת אינ~ קל~

 ~ רש"י ל~כביד~. ~בן ~~ונותנין צפ~

~~
 ואין אבנים כשאר ~יא שהרי ~ור. ~ו ואם ~~~

 ו~ביאו רש"י לאב~~ ~ בסיס דשויא ~דלעתמטלטל

~~
 אבן יחד א''כ אלא אסור~ לאו ואם ~~~

 ז~
 לעולם לכך

 ג' או ר~ז כ~ב. סעי' ש~ח סי~ לעילכמ~ש
~ 

~~

 ו~אבן ~. ~~~'
 בתוכ~

 וכו'
 ו~''~

 ~פירות בתוך ~יו אם
 ש~וא אחרדבר

 מוקצ~
 נוטל~ ר"פ ש~~ג כאבן.

כנ~''~
 שאין דבר דכל ומשמע ~' או' א"ר ב' או' עו''ש ב~גב~י.

 לי~ חשבינן לא~ באוכל שייך פסולת שא~ולתלות
 עם פסולת

 כש~אוכל טלטו~ן ל~תירהאוכל
 מרוב~~

 שם ש~~ג
 שםא~~

~ 

 ~~~י~~
 ~~~רי~ל בדרשות

 מות~
 שמעות ~שלחן על ללמוד

 לנענע שדרך אעפ~י אחד מצד עליו~~ונ~ות
 לאבלי~~וד

 חיישינ~
 ~ שם עו~'ש ~מעות. שינענע

י~~
 יטול ~~.

 אות~
 במניח ואפי~ ש~יא. ~מו

 ~אב~
 מדעת

 בסיס שנעשית ~~פני ל~לטל~שרי
 לדב~

 ~אסור
 לבוש. ב"י. ש~י. בסי' וכמ"ש ~מותרולד~ר

 אב~
 ~ניח אם

 ~ניח או החבית ע"פ ~ ש~ניחו כגון ריקן כלי על במזיד~בן
 ~כר על~~עות

 האיסור לדבר בסיסין נעשו אלו ~רי ב~~זי~

 לבוש~ מהם~ ולנער~ ל~לטל~ואסו~
 עו~~

 ד~ או'
~ 

י~~
 י~ול ~~~~

 אות~
 הפירות עם שהיא ~מו

 שבתוכ~ ו~אב~
~~ול~ולי~~

 שם. לאכלם ~פירות לו שצריכים ל~קום
 או~ זר

י~~
 יטול ~~.

 אות~
 ינער שאם ו~טעם ש~יא~ כ~~ו

~~ירות
 מתוכ~

 ג~רו לא פ~ידא ובמקום י~~דו
 ~א~ן בטלטולאיסור

 ע~
 ~א~~ור~ עם שה~יתר כ~ון ~פירות
 ג' או'עו"ש

~ 

~~~

 יטול ~~.
 אות~

 בסי~ דנעשי~ שהיא~ כמו
 ל~יסור

 מתוך ~פירות ליטול אותו מטריחין ואיןול~יתר
 תוך ~טנים בסלים מונחים ~פירות אם אבל בידו~םל

~כלכל~
 או~ א"ר סק~ד. מ"א תו~ הכלכל~~ מתוך בידו יטלם

ו'
 ר~~

 ~כלכל~ גוף ליטול צריך ואם ~~ או'
 למקום

 כדי אח~
להשת~ש

 ב~
 ויניחם בידו מתוכה הס~ים יטול תשמיש איזה

 ~אבן ינער ואח~כ קרקעע~ג
 מתוכ~

 שם ר~ז ויטלנה.
~ 

~~~
 יחזור ואח~כ ר"ל וכו~ ~אבן גם וינער ינערם ~~~

 ~כלכל~ בתיךלהניחם
 אם

 רוצ~
 לשלחן~ ל~וליכם

 דמייריוצ~ל
 כא~

 יתפזרו שלא ~באופן אחד למקום ~ אותם שמנער
אחד

 ~נ~
 ואחד

 ~נ~
 אח"כ אותם לל~ט אסור ~י~ דאל''כ

 ~רבו בשס ~ר~ן וכ~כ דחול. עובדא משום~ ~סל לתוךול~ניח~
~בינו

 יונ~
 סי' ל~מן ועיין ח~ או' תו~ש יעו~ש~ זצ~ל

 ה'סעי' של"~
~ 

~ו~~
 ~ אם ~בל ~~.

 למקום צריך ~י~
 ~כלכל~

 דאז וכו'
 אליו שצריך למקום ~אבן יפול דשמא לנערא~א

 מקום עד ~~בן עם ש~וא כמו לטלטלו יכוללכך
 שירצ~

 וינער

אות~
 או שם

 יניחנ~
 ו~~כ ג' סעי' ש~ח סי' וכמ''ש ש~וא כמו

 כ~בוש ודלא בזה ~טעם ~רא~ש על בחידושיומ~רש~ק
 ע ~שיג ז' או' ~א"ר ט'~ו~ן ~ו' תו~ש אחר~~ טעםליתן שנדח~

~ל~וש
 ~ בז~

~י~
.~~ 

 מטלטל~
 ~דכיון ש~יא. כמות

 ש~כלכל~
 נעשית

ב~יס
 לאיסו~

 יותר חשוב ~וא ו~~יתר ול~יתר
 ~איסו~ ~רי ~איסורמן

 ב~ל
 לגב~

 בסיס אין וכאלו
 ר~

 ל~~תר
 ויכוללחוד

 לטלטל~
 מטלטל דממילא ואע~ג

 ג~
 ~וי לאבן

 לצורך כש~וא דשרי אחר דבר ע"יטלטול
 דב~

 ~~יתר~כמ~ש
 יעו"ש. שי~אסי'

 ונרא~
 את שנטל לאחר דאם

 ~כלכל~
 עם

 מתוך ~~ירות את לקט בתוכו ו~אבן~פירות
 ~כלכל~~

 נשאר ולאבידו בעוד~
 ב~

 ר~
 אח~כ ~אבן לנער א'צ לחוד ~אבן

 ~כלכלהמתוך
 דכיו~

 ל~ו~יכו יכול בידו כבר ש~יא
 מ~ום לאיז~

 כמ~~שירצ~
 י~ד. א~ ת~ש ג' סע~ ש'ח סי'

 פת~'~
 א' או'

~ 

~~~

 פי על ~בן ש~ח ~~ ~~~~~.
 שכח אם~ ופ~ וכ~

 ש~~ח~ בשע~ מבע"י ליט~~דעתו שהי~
 ושכח שם

 במ~ד שם ~~חם לא וכ~אם טור.שם.
 ז~

 בסיס נקרא אינו
 הניחו ולא ~ואיל ~אםורלד~ר

 לש~~
 ~~ לבו ז~.

ך~
 או ~~~~.

 ~ע~
 ~כר על

 וכ~
 ו~א

 דת~
 ~חבית ע~פ אבן תרתי

 זו אף זו לא הכר שע~גומעות
 נק~

 דלא
 מב~
 יא

 בש~ת דשרי~בן
 ככס~ טפ~ שנרא~

 מעות אפ~ אלא חב~ת
 ~~ שר~~ נ~י כרשע~ג

 תו~ש ב~ח. ~טל~ ~~
 ~~ד~ א~

~~~

.~~~~~ 
מט~

 חבית
 וכ~ ציד~ ~~~

 ~~ח שלא דכ~ן
 וש~י לאבן בסיס ~חבית נעש~~ לא מדעת~אבן עלי~

 עם ~אבןלטלטל
 טלט~ ד~~ החבי~

 דב~ ע"י
 אחר

 לא. ו~מ~~ות ~אבן ~צורך אבל ה~יתר דבר ורך ל כש~ואודוקא ושר~
 ו י~א. או'~ו~ש

 ~י~
 ~ שאח~ז באו'

~~~~
 לצורך כן עושה ואם וכו' ~כר ומנער ~~~~~~

 רי"~ בש~~ ב~י אסור. יגנבושלא ה~~~~~
 ~~ק~ה~ מ~א

 ואם ח' או'א.ר
 מ~~~

 או ~ח~ית
 ~כ~

 ו~א בגופו
 ביד~

 מות~~
 ח~ ~~~~~ שי"א ס~ לקמן כמ"ש ~א~ן או המעות לצורךא~י~

 ~ יע~ש מותר האסור ~דבר ל~ר~ אפ~דבגופו

~~~~~~ ~~~~ .~~~~~
 ~~י~~~

~~~~~ ~.~~ . 

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ו~~

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

.~~ 

.~~~~~~ ~~~~ 
 לא דאםמשמע
 ~אחר~יםוכ~כ

ואס



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י'

~"~ 
~~~~~~~

 ~~ו~ ~~~

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

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

~~~ 

 ~~ו ~~ ~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~~ י~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~י~
~ 

~~
~~~~ 

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

 ~"~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~י~ ~י~~~
 ~~י"~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~ 
 ~י~~~~ ~"~ ~~ ~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י ~~~~ ~~~י~~~~
~~~~~ 

~~~ 
 ~~~ו

~~~ 
 ~"~~~~י~~

 ~י~~~ו
~~ 

 ה~~ ~~~~~
 נ~ל א~י~ ואז

 האי~ו~
 שנעשה דמאחר הכלי ל~לטל אסור משם

 השבת למקצת האסור לדבר~~יס
 אסו~

 וכן מו~צה בכל וכן כולה השבת כל
 ~~מ~ לק~~~

 ~ניח~ אדם אם ש~י.

 אד~ דאין האסור לדבר בסיס דנעשה א~רינן לא חבירו ~ל על מוקצהדבר
 מדעתו שלא חבירו של אוסר

~ 

~~~

 ואם ~~.
~~'~ 

 ~~י דהא ~וא פשוט ודבר וכו~ החבית
 במניח אבלבשוכח

 נעש~
 האסור לדבר בס'ס

ואפי'
 להטות~

 הוי בחבית יין יש וא~י' ב~י. כבד~מוך~ אסור
 לאסור בסים ד~וי אמרינן ולא לאבן בסיסהחבית
דהיינו

 ~אב~
 דהח~ית כיון התו''ש כתב ו~טעם היין דהיינו ול~יתר

 מן גבוהה~א
 היי~

 לא ~חבית על מונ~ח והאבן
 נעש~

 הח~ית

בסי~
 יע~~ש לח~ד לאבן כ''א

 ~ח~~~
 ס~~~ו
~ 

~~~

 על י~ול שלא שחושש וכו~ להטות יכול שאינו בענין ~~.
 או' ~פרישה וכ~כ ~~ב. או' תו"ש ישברם.החב~ות

 ו~~

~~~

 הניחם אם אבל וכו' בכניסת שם שישארו ע~ד ~~.

בכוונ~
 בשבת שם ~ישארו דעתו היה ולא בחול

 והביאו קצ''~. סי' כתבי~מהרא~י שוכח~ מ~רי שם ~כחםואח~כ
 דהוא ~נ~ז מ~רא"י דברי על כתב הרב"י אבל סק"ומ"א.
 אפי' אלא דוקאלאו

 ביה"ש ששכח כל בע"ש ~ניח~
 הו"ל~

 ~מ"א שם עוד ומ"ש המחה''ש~ ו~ביאו י~ו"ש~ ומותרשוכח
 שהשיגו מה י'ד או' והתו''ש ט~ או' א~ר עיין מ~רא~יבשם

 יעו''ש צ"ע דלדינא ו' או' הא~א וכ"כ יעו"ש.עליו
~ 

~ו~
 ע~פ אבן ~~י כתב ו~מאור וכו' ש~ שיש~ו ד ע" ~~.

 בסיס ע"ד כשמניח דדוקא תחב
 אסו~

 במניח אבל
 הניח~ דא~י' כתב ~וב~לחמות כשוכח. ~וי כיסויע~ד

 כיסוי ע"ד
 שם מ"א בס'ס נעשה לא לכ~ע באקראי במניח אבל עכ"ל בסיסנ~ש~

~~~~~~~ 
 התו'

~ 
 מ''~

 לטלטל א~ור אפרוח ביצת בו יש אםלתרנגולים שעשוי~ כיון תר~~ולים של ד~ינה

 מ"א בזה. כיוצא לכל וה''ה ע''כ. כמניח אלא כשוכח ~~דא~
שם.

 ~תו~~
 יו''ד ~ו~ ~וף

 ר~~
 ~ יו~ד או~

~~~
 בכניסת שם שישארו ע''ד ~~.

 שב~
 בב~~י מבואר וכו~

דלדיע~
 ~ם א~י' זו

 י~
 ל'טול בודאי בדעתו

משם
 אח~

 ת'מא וא~כ וכתב סק~א ה~''ז ו~ביאו אםור. בי~~ש
 שעל המ~ה על ~הנרות ~ם ~מנורה שמ~מידים מנ~~ינועל
 ואחר מ~~הלח~~

 הקיד~
 ~~~לקין

 ה~~פ~
 חלק אותו ~ר~~ל ה~יא

המפ~
 א' ~צה על הנרות שעו~~~ים דכיון ו~~ל הלחם שעל
 נעשיתמהמפה

 כול~
 ב~יס.

 ל~~ש~
 דין ה~יא ~מפה על יש לפ~ז

 שהיה כיון איסור לד~רבסיס
 עלי~

 עומדים אם וה"ה שבת. בכניסת

~נרו~
 על

 המ~~
 על ~~יא ~תחתונה

 הי~ השולח~
 לאסור לנו

 ~ה בסעי' רמ~א וכמ~ש השבת כל ~היא ~מפהלטלטל
בסי~ בדי~

 דאפי'
 נ~

 ראינו ולא שמענו ולא אסור משם האיסור
ש~ם

 ב~~ נז~~ אד~
 נתיב ~רב מיהו בצ~ע. שהניח ~עו~~ש

חיי~
 הנ''~ הט~~ ~ברי על תמה

 ל~ל ב~גה ~רב ~סק שהרי
 בו אין עכו"ם ע"י ~נר שמ~טלין במה ~' סעי' רע~ט~י'
 כיון בסיס הוי לא וא~כ עליו התנה כאלו והוי איסורחשש

 עכו~~ ע~י ל~לטל בי~~ש כל מ~נה בודלשאינו
 יעו''ש.

 אחר טעם כתב ט~או' וה~~~
 בהית~

 טלטול
 המ~~

 יעו~ש.
 כתב א'או~ והמש~~

 ד~~~~
 אם העליונה

 אי~
 היתר של כלום עליה

 ל~~ל מותר ושאר ~סיס הוה הנר ה~דת מ~ום י~לוכדומה
 עכו"ם ע'י הנר שמ~לק ל~חר אבל לבסיס בשאר צורךשאין

 כלל~גביה
 ~מפ~

 בסיס. הנר ~קום י~~ל
 ומ~~

 שיש התחתונה
 עלי~היתר

 החלות ויניח והית~. לאיסור בסיס ד~וה ד~י ש~'ר
 כדי ו~''ל עכ~ד. הנר ש'לוק לאחר ב~ר עד ו~~ונחים ביה"ש ביןקודם
 תהיהשביה"ש

 מ~~
 תחתונה

 בסיסלהית~
 שהוא ולאיסור ה~חם שהוא

 אם לטלטלו מותר ולאסור ל~~תר בסיס שהוא ודברהנר
 נמי ו~כא יעו"ש ח' סעי~ ש~י סי' לקמן כמ~ש האי~ור מן יותרחשוב ~הית~

 סעודתו עיקר ש~וא הנר מן יותר חשוב ~וא~לחם
לטלטל מות~ ולכ~

 אח~ המפ~
 ו~~ין ~נר. ש~סירו

 לעי~
 ואו~ או~כ"ה ר~~ט סי~

 כחבנו ו~רכ~~~
 לעי~

 רס~ב רס~~י
~~~ 

 מנורה ~'ל ~סוד
 בצ~וןושלחן מימי~

 ובז~ יעו"~
 איסור ח~ש מכל ינ~ל

~ 

~~~
 א~~ ~~~

 לדבר בס'ס שנע~ו ~לנער. ל~טות
 האסו~

וא~
 ~ניח אם וא~י' ב~י~ מו~~ים. הם

 האב~
ע"~

 א''כ אלא מהני לא כיסוי לשם חבית
 לכ~ יחד~

 לעולם
 ~ יעו"ש כ"ב םעי~ ש~ח ~י~ לעילוכמ~ש

~~
 על לסמוך יש ~סידא ובמ~ום וכו~ דא~י' וי~א ~~.

 יו"~~ או' א~'ר ~ק'ז. מ~א ר~~~ז. סי~ ב~חזה.

תו~~
 או' ר'ז ט~~ו' או'

 ז~~

~~~
 ~~נ'ח ה~'ד וכו' ב~בת ~יטלס כדי ~~~

 ר~
 לז~ן

 ולח~ירו ל~~מושו ~יטול בדעתו אם א~למה
 א~י~ בסיס ונעשה השבת לכל מניח מי~רי ~ה ל~קומואח~כ

 זו.לסברה
 שו"~

 בסו כ~'ב סי' רמ"א

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

~~ 

~~~ 

.~~~~~~ 

 ט~ז ה~בת. כל~ אסור ~"כ ונטלו~שבת ~~~~~~ ~~
 ס~
 ~ ב

~~~~ ~  

 ד~~ותר וה''~ו וכו~ בסיס דנע~ה א~~'נ' לא בהגה.
 המוק~ה ש'נער ~חר לו כ~~ריך הכלילטלטל

 ~ מ~~נ~

~~~~~ 
 בהגה.

 דא~~
 ואם וכו' חבירו של אוסר אדם

 של כלינטל ראוב~
 ~מעו~

 של הנר תחת ~ותו ונתן
 לו ניחהדמסתמא ש~~עו~

 לש~~ו~
 מח~ת כן שי~ש~

 חש~
 דליקה

 של כלי בהכי ~ לאסוריוכל א~
 מס'~ ש~עו~~

 דבתו~ סק~ח מ~א
 א''ר ט~ו.וכ"כ או' תו"ש חבירו. לדעת עושה אם לאיסורמ~מע
 כלל ח"א י"א. או~ ר"ז י"ב.או'

~'~~ 

 הכל~ שנטל~ ו~'ינו ~ א' או'
 קודם לתוכו הנר ונ~ל שמעון בבית הנר תחת והניחומבע'י
 בסיס ~כלי ~עשה דאז ביה~ש כל שם ונשאר~יה''ש

 ~שבת. כל לטלטלו ואסור~אסור לדב~
 ר''~

~עי' ש~~ סי' לקמן ועיין שם.



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ י~~~ ~~~י~~~ ~~~י~ ~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~~ ~~~~

 סי' לקמן הוא ~וכן ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~ו~~~ ~~~י~~ ש~י~

 ~~ ו~ו ~~~~.
~'~'~~ 

~
~ ~ ~  ~~~~~~ 

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

~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~י ~י~ו~ 
~~~~~ 

 ~ ~ ~~~י
 ~~י~

~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~י

 ~~י~ ~~~~י'
 ~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ו~י~י~ ~~~י~~ ~~ ~~~יי~ ~~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~י~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~י~ ~י~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~י~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~

 ~'םעי'
~ 

~~~
 סק~ט מ~א ב~וכח~ היינו וכו~ לטלטלם יכול ~~ ~~~'

 ט' או' א"א כולו. בסיס הבית נעשה במ~יחמשא~כ
~ 

~
 כל מאוס שאינו בשר וכו' ~~ם בו שתולין עץ ~. ~~~~

 או' עו"שכך.
 א~~

~~
.~~~~~ 

 ע~
 בו שתו~ן

 וכ~ דג~~
 ע~

 שיחדו כ~ן כלי הוי ~ה
לתלות

 דג~~
 מחמת מוקצה ~ו"ל משו~~דמאיס אלא

מיאוס
 ואנ~

 יחדו לא א~ אבל משמע לב.ש' כר~ש. ק~ל
 לכ~

 תל~~~
 בו

~~ 
 אסור שעה לפי ים

 ש.ח סי' לעיל וע~ן לטלטל~
 ובדברינו ~~~זסע~

 לש~~
 וקי~ח ~~ז או'

~ 

~~
 מחמה אפ~ לטלט~. מותר ~~~~.

 ל~
 משום טעמא ~~~ו

 שו~ ~~ל~דלית
 ~ל~י~ר שמלאכחו ככלי והו~ל מוקצה

 ל~ל~~ו שרי דלא כתב א~ א~ המש~ז מיהו ב~ או~~~ישה
 לאיסו~ שמלאכ~~~ ככלי ומקומו גופו ל~ורך~לא

 דברי והביא
 הנ"ז~ד~ישה

 בו ~~לין דאם ונראהיעו"ש~ ו~"נ~ וכו~~
 ~~~~חי דג~~

 לאומצא דחזו משום לצל מחמה אפי' לטלטלו שרי לכ~ע
 ל~יתר שמלאכ~ו ככלי ~~ל וא~כ ל"ב סעי' ש"ח ~~ ל~~ל~~~ש
 סע~ ש.ח סי' לעיל וכמ"ש לצל מחמה אפ~ לטלטל~מו~ר

ד'
 יעו~ש~

~~
כר~ש ~~~~~

 דשר~
 איסור מחמת במקצה אבל

 כג~
 נר

 באותה בהשהדליקו
 שב~~

 ואסור כ~תיה ק~ל לא
 ~~~ שכב~ ~אח~א~~

 רע~ט סי' ~~~ל
 ~דברי~

 בס~ד לשם
~ 

~~
 דשר~ כר"ש ~~~~~~

 מחמת במוקצה אבל
 אפ~ כ~~ חסר~

 שבת מודה~~~~
 זק~

 בצרורות ר.ש מודה וגם ע"א.
~~בנים

 ומ~~~~
 ל~~~~לו שאסור אוכל ולא כלי שא~ו דבר וכל

 דלא~~ן
 ח~

 וכ"כ ב"י. למידי.
 בהגה~~

 ק.ל שאנחנו ומה הלבוש
 ~ימו~י~ בגרוגרות אלא מוקצה איסור לי' דלית כר~ש דב~ים~~מה
~~~~

 ~"ל דברים ובכמה
 ד~סורי~

 ~שום ה~נו מוקצה משום
 ~ עכ~ל הן ~~סורים מודה ~.ש אפ~ דברים~בכמה

~~
~~~~~~ .~ 

 שו~א~
 תלוש אוכל

 וכ~
 דמ~ובר ב~~די אבל

 מוקצה הוי לר~שאפ~
 ~~ ב~

 של בין ישראל
עכו"ם.

 ב~~
 וע~ן

 ~ י~ א~ ל~מ~
~~

 לסחורה העומדים ~~~~~~
 וכ~
 לסחו~ה ש~ומ~ים שאעפ.י ~

 לאכ~ ~לי~~דע~~
 ב' א~ תו~ש כשי~צה~ מהם.

לב~ש~

~~
 ח~~~ וא~~ ~~~~~~

 שז~~~ם
 וכ~

 לנ~ דמי ולא
 בס~ ~כבה

~~~~~
 דה~ם

 כי~
 לכ~י אתקצאי לביה~ש דאתקצא~

 בחי~ים דאו~ר ש"ל בשם שכתב ב~ח ו~~ן ~~ק~א~ מ~א~~~.
 כמו~~~~ם

 שכב~ נ~
 ~~ל הוא אבל

 י~~ש ~ש~~ כ~ב~י ה~כי~

 וסי' ח. סע~ שי"א דבס~' צ"עאמנם
 שם אוסר ו' סע~ של~

 בדברינו וע~ן ~ריעה נתכ~ן אםהש~ע
 לש~

 בס~ד
~ 

~~
 לא ועד~ן ~~~~~.

 השריש~
 השרישו שאם

~ו~
 דבר עוקר

 וא~~ורמגידולו
 עו~~

 ו' או' שי"א ~~'
~ 

~~
 וביצים ~~~~~.

 ~~ו~ו~~~
 לישיבחה ג' ~~וך וה~נוג' א~ ~~ו"ש ~~~~~מול. ~~נולדו נ~~ וכו~

 ~~י~
 הגהות פ~~חיכ~נ~הב'

 או~ פ~~ע ה~מ' עליעב~ץ
 ד~~

י~~
.~~~~~ 

 או~~ שמניח~
 ~מוקצה

~~ 
 מקום להם ~הקצה ר~ל

 ~ לבוש שיתיבשועד

~~~
 ~ימוקי~~ גרוגרות~ ודו~א בשבתאסורים ~~~~~~

 אבל

אפר~~ק~
 פירו מיני שאר וכל וחבושין

~ 
 בהו לית

מוקצה
 בשכ~ ב"י לר~~~

 הגמ'
י ~

~ ~~~~~ 
 ~~א הגה.

 דא~
 הכנה

 וכ~
 דגם ואפשר

 ת~ח ס~ לקמן ו~~ן ב~ או~ א~ר לזה~ מודהראש~ה הסבר~

סע~ג'~

 ~~~~~י~~
 דאי~הכנה וי"א ~הגה.

 אבל תלוש בדבר פ~ וכ~
 ט~ז לכ~ע. אסור ~שבת עכו~ם שלקטובמחובר

 ה' סע~ שכ"ה ~י'ולקמן ו~ א~ לעיל וע~ןסק"ב.
~ 

~~~~~~~~~ 

 ~~א~הגה
 דא~

הכנה
 דאי~ וכ~

 ~~צה העכו"ם
 כל~~.מד~~~ו

 וכ~~ ~ר~ן~
 א' לאיש מוכן שהוא

 או' ר"ז ד~ או' תו~ש ~~~~~ מ"א כלבו~ לכל.מוכן
~ ~ 

~~~~~~~~ 
 ו~א בהגה.

 דא~
הכנה

 וכ~
 דלא ונראה

בשל ה~~~~
 ג~

 מו~צ~ ר~
 בשל אפ~ נולד אבל

 ג~
 יש

 או' ~~ר ד. או' ~~~שלאסור.
~ 

 שם. חו~ש
 ~~קי~ז ס~לקמןן ועי~

~ 

~~~~~~~~~~ 
 וצי~וקים גרוגרות ואפי~ו ב~גה.

 וכ~
 דא~~~ מש~ע

 או~~םהעלה
 ליבש~~ מבע"י ~~כ~~~

 ודחה
 על~~ו חללא בידי~ או~~~

 הר"ז אבל מוקצה ש~
 א~

 ג~
 כת~

 צריכ~ דבישרא~ רא~~~ואינם ברא~~~ דמ~רי
 ובשל ה' ~~ע~ כמ~ש ~זמנה

 הא משמע יעו~ש הזמ~ה צריךאין עכ~~
~~~ 

 לא
 ה~

 אף ראו~ם
 ישראל~ בשל כמו מוקצה בהו איתעכו~ם ~~~

~~~~~~~~ 
 ג~וגרות ואפי' בהגה.

 וכ~
 ביה~ש שהדליק ~ם ~~כ ונר

 אח"כ לטלטלו ~שראל דשר~ י"לוכבה
בבית בנ~אכנ~

 ד~~~תי ~~כו~~
 בנ~נ~

 מד מוקצה
 ~ו~

 ודח~ה
 ואם לא. לחודדח~ה ~~~ בידי~

 י~~א~
 יח וה ~כו~ם בבית נתאכסן

על מפ~
 השלח~

 לכבוד
 שב~

 הניח ~ם ועכ
 על~ נ~

 ~~ל וכבה ביה~ש
 ~ומר ~כך. ליה ד~חא בס~סדהמפה~

 לעכו~~~
 ~~ל ביה~ש

 ישראל דל~רך אסור מכאןש~ך ~~
 ה~~לט~

~כו~~ ~~ המ~~ וא~~ אסור~
 ~ל

 ~~כ~~~ בש~ הכ~ אי~
 ב' א~ מש~ז

~ 
ד~~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~ 

~~~ 
~~~~~~

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

 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~
 יהודי א'נו בשל שי'ך הכנה ~א'ן י~א ה~ה ~~~~~. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ~~י~~~ ~~~י ~~י~~~~~~~~
 סי' בו ~כל מיתרים. שב'דו וצ~וקים גרו~רותוא~י'

 ל~'~
 פ~"ב סוף בהר''ן וכ~מ

 ~ ~ וירושלמי~
 ו~~~

~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~י~~~י~~
 ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~י~~ ~~ ~~~~~~ ~י~

 ~~~'~ ~~~י~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~י~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~~~
~~~~ 

~ ~ ~  

~"~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~

 ~~~ ~~'~~ ~~~~~~~י
 ~ו~~~ ~~~~~ ~י~ ~~י~~ ~~~~~~ ~י ~~~ ~~~י

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~י
 ~~~ ~~י ~~~~~~~~~

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

~~~ ~~~~~~ 
 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ י~~~~~ ~~י ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~

'~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~ ~י~"~ ~~י~ ~~י~ ~~~ ~~י~~י~
 ~~~ן ~~~~~~י ~~~ו

~~~~~~ 

י~
 שהיו וצימוקין ~רו~רות כ~ון ו~י' שנתקלקל ~בר ~' ~~~'

 ~שמים עליהם שנ~לו בי~ם ונתקלק~ו ביה''שחזו
 שזפתן ע~י ונתקנווחזרו

 ~' או' א~ר י. רש בשם ב'~י ה~מ~
~ 

ך~
 ~הא שבח לחצי ~וקצה ~אין ~~~ם להתירו. חזר ~~.

 היהביהש
 ראו~

 סק.ג. ~"ז טור.
 ו~
 ה~~"ז ~שם ש

בענ~
 כבר מ~ה של הא~מל

 כתב~
 ~ה

 לע~
 א~ ש~ח ' בס

 משם קחנו~
~ 

~~~

 ביה~ש המוקצה דבר אבל ~~~~~.
 וכ~

 דברים ~וקא
 שמים בידיוש~מרן

 כ~~
 גרוגרות

 נ~מר~ דא~
 אלא

 אדם ב~י הנ~מר דבר אבל חמהע~
 כ~~

 עליהם שנותן תמרים

 בע"שמי~
 טעם כשלקחו שבת ליל עד רא~ דא~

 הי~
 מותר.

 כ~~ א~ לקמן וע~ן ה' אוא~ר

~~~
 והיה כדכתיב מ~ע~י צריך דהכנה ה~ם כלאסור ~~~~~.

 וכ~ והכי~ השישיב~ם
 כ~ו בוצה רש~י

 ע~ב~

~~~
 נן אמר ולא ~ו' הבעלים ידעו שלא אעפ.י~~ ~~~~~

 הרי ע~~ן יבשי שלא ביה~ש סבור שהיהכ~ן
 הר"ן וכתב ד~תא. ~מא לכ~י ואתקצו שעה באתה לוהו~צה
 אוסר ביצ~ ~יש דב.רושלמי ואע~~ע~

 כתלמו~א נקטינן בז~

~י~~
 תו~~ ב"י~

 ז~ או'
~ 

~~~

 ~~וקא וכו' ~להם נו~עואח~כ ~~~~~.
 בכה~~

 איסור אבל
 ~שים היה ולא לח להיתרשנפל

 ונתוס~
 אח~כ

 נתוםף או בה~~מ נ~נ ש~ך לא ובלח חש~ו ע~י ~בתקודם
 ולא היתר כלכנ~ד

 ידע~
 עומד ש~ך ולא הואיל י~ל ב~לים

 כתב ובלבוש ~םורומצפה
 מוקצ~

 מש~ע מוקצה הוה לא בטעות
אף

 וצ~ע. שרי כה~~
 מש~

 ד או.

~~
.~~~~~ 

 ~ח~ ~~
 ולא

 וכ~ ח~
 כלולא מבע~ קצת ~נת~~שו ה~~ו

 צרכ~
 כ"ו ב.צה ר~.י

 עב~

~ו~
 ~צריך תצ~ה ב~~'כ המ~א וכתב וכו' אזמנ~האי ~~~~~.

 ל~חר נ~~ל אני מכאן ויא~~ר מ~~.ששירשו~
 הי~ים את ~וטל הר~~ם את שביק ~למא ל~יחש דאיכאמ~ום

ומטלטל
 מי~

 יעו"ש. ליה חז ~לא
 ~~ ח' א~ ת~~

~~~

 רא~ם א.נם אם אבל ~~~~~~.
 ו~~

 נ~ח בסי' הכלבו כתב
 ~~מרו ~ברכל

 א~ם בי~
 ואית מוקצה. אי~

 בע~ש ב~~ית מים עלהם שנות~ם התמרים שא~ו למימרדבעו
~ו

 ~ע~~~
 ע~ז ונ~חו

 מי~
 שבת בליל הכי בתר להו חזו או

 ~גמרו ב~ם ל~~ותן מו~ר ה~ן ט~ם שלקחו ~~ט בלילאו

בי~
 וכתב ~ע~כ. ה~רך כל שהו ~ אם א~ם

 ~~אתמוהים ~~בר~ ב~י על~
 אמרי~

 מ~ה ~~בת ב~מ'
 ע"א~

 ~שאר
 ~הו לית וצמיק.ם מ~רוגרותבר פירו~

 ~וקצ~
 ליתן הוצריך למה וא~כ

 א~ם בי~י ש~מרו מ~ניו~~~
 לא ~הני ו~~י ועו~

 ה~
 ~מרו

 אבל ה~~~ם ~~ל רק ת~ה לא דהב~י נמצא ~~כ~ל א~םבי~י
 ה~~~ז והביאו מודה. ~ינאל~~נין

 ~ק.~
 ו~~ן ט' או' וה~~~ש

 ש~שבו ~ה האחרוונים שארלבו~ש
 הכלבו. על הב~ קושי~

 ו~ו~

ביצ~
 ע~ב כ~ו

~ 

~~~
 מטלטלו הכלי שהוסר פי~ מהיכנו כלי מבטל ~. ~~~'

 הכלי זה הסותר שםותרודומה
 ממ~

 ראו~ שהיה
 אחר ובמקום כ~~. ~ין פכ~ה והרמב''ם פירש~י ~וכן טור.בתתילה.
 יו''ד. או' תו~ש ~זה. במקום אותו בונה כאלו דהוי~ירש~י

 הלב.שוכ~כ
~ 

~~
 אותו מבטל אין ~בזה וכו' לכפות מותר אבל ~~.

 אותו וליטול לחזור .כ~ל ירצה אם דהא יכנומה
 ינדנד מ~ם נטילתו ע~י ~~מא חיי~ינן ולא~~שם.

 מכוסה ~מוקצומאחר המוקצ~
 ועו~ העי~ ~~~

 דבר לצורך אותו ש~~~טל
 ~לא. קמ~ל ניטולשאי~ו

 תו"~
 ~ י~א או

~~~
 בו. י~ע ~לא ובל~ד ~~.

 א~.~
 בנ~יעא מותר ~מוקצה

 היא כשה~~יה ~יינו מ~ב םעי~ ~.ח ~י'וכ~ש
 ~ברלצורך

 המות~
 הכא אבל

 הי~
 ב~י המוקצה. ~בר לצורך

 והה ~ק~ג. מ~א סק~ה. ט~ז ס~ז. סי. ~'~הב~ם
~~ 

 כתב
 ב~בת שנול~ה בביצה לי~ע~א~ור ~ה~

 ויו''~
 ~היא מ~ום היינו

 ש וכמ מ~~ש טלטול והוי ~~תגל~לת היא ~~~ט נ~יעה וע~ו~~ת~ל~ל
 ע הש ~מ~ברי וכתב י~ב או' ה~ו.ש והב~א~ ת~י~~~ רס~ירמ~א
 מוקצה ~בכל ~בריו ~~~ ~~א כהת''ה ~~'~ל משמעכאן
 אי~ו אפי' ~ר~ל לי~עאםור

 מתג~גל~
 ~סי' המ''א כ וכ

 ועי~ן ה' או. ה~ש~ז וכ~כ יעו~ש. סק~א שם כהט.ז ודלא~ק.ב .תק~~~
 ל' או' ~~ח סי'לעיל

 ולקמ~
 ר~י'

 ~ תקי"~
~~~

 איירי במניח וכו' מעות עליה שיש מטה ~. ~~~'
 נוטל פי' תנןדבשבת

 מנ~
 והן הכר האת

ובמניח נו~לו~

.
~~ ~~~~~ ~.~~ 
~~~~ ~.~ ~ ~~ 

ו~~~~~.
~ ~~ 

 ו~~.~ ~~י~~ו~.~
ו~~~~~

 ~..ו ~~'

 ~.ו ~.~~~
~.~~ 

 ~~י~~ו~~~~~
 ~~~~~~י~~~
 ו~~.~ ~~~.~ ~~~

 ~~~ י ~.~ ~~~~
 ~~ו~~~~~~~~
 ~~~י ~~~~~~~י~~
~~י~~

.~~ 
~~ 

 ~.~ו~~~~~ו~



 י~~ ~~~ו~~~
~~'~~

 ו~~י~ו

 ~~~~ו~~~~'~
 ו~~~~~~~~'~

~'י ~י~~ ~~~~~~~~~
~~~ ~~~ ~'~ 

~~~
 ~~~~. ~~י'

 ו~~~ ~'~ ~~~~

 ו~~~ו~~~~~
'~ 

 ~~~ ~~~~~~ו~~

~ ~ ~
 ~~~~~~ו~

'~~ ~~~ 
~~~~

'~~~~~'~~~~ 
~~' 
. ~~~ '~~~ 

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

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

~ ~  ~~'~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~~~ו~~
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ ' ~ ~ ~  

 ~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~~
.~~~~~~ 

 ב~ם ~טור מבע'י ~סילקן אע~פ בהם ו~ניח לכך בייחד אוםרין וישהג~ה
 ר'ת~

 של כיס לטלטל אסור ולכן
 שפתחו מעשה בו עשה אא"כ מ~ע~י ~מנו המעות שהו~יא א~"פמעות

 מלמט~
 היחוד מן וסלקו

 וכ~
 נוהגים

~הגה~מ
 פכ~ה~

 הואיל בבגד התפיר בכ'ס וכן מותר מקומו או גופו לצורך מיהו
 ועיק~

 עומד הבגד
 מעות בו שכח אם אבל אצלו בטל דהכיס ~בגד ללביש מותר ~שם ~מעות הוציא אםללבוש

 מות~
 הבגד לטלטל

דלא
 אמ~ינ~

 אבל הבגד עיקר ~ל המ~ות ואין הואיל למעות בסיס נעשה הבגד דכל
 א'~

 דח'ישי~ן ב~בת ללובשו
 ס'~ ~ב''י סל~ג ~~'א סי' כדלעיל בו יצאשמא

 ש~ט~
 בשבת אצלו כי~ו שכח א~ רס"ו סי' וע~ל

 מ~
 ~ב~י~~ דינו
~~י

 עליה אין אפי' ביה~ש עליה והיו מבע'י ~בהניח איירי בשבת~ב~ניח

מעו~
 יכול דאיך וא~ת דמילתא בסיפא כדק~מר לטלטלה אסור

 לדעת תינוק או נכרי שהניח כגון י~'ל בשבת לדעת ~מניחלהיו~
 ול~נין סק~ד. ~~~'א ~תוי בשם ב~יי~ראל.

 נ~עו~
 ~י~ מ~א עיין

 להת'ר שכתב ~' ס"ק~~ח
 כיו~

 יעו~ש. ~ה~ש עליה היו שלא
 ד' סעי' ש~ט סי' ועי'ן י'~א. או' ~סי~ בזה הר'זוכ"כ

~ 

~~~~~ ~  

 כאותו ~הבסיס דדין וכו' גופו לצורך וא~'~ ה~ה.

המוקצ~
 מחמת מו~צה הוי דהמעות וכיון שעליו

 אפי' דא~ורגופו
 לצור~

 וכ~כ לב~ש~ כך~ ~מטה גם ומקומו גו~ו
 ב' או' ס''ז כלל ח"א ו~ או' ~מש~ז~

~ 
~~~

 דאלו בע~ש בכו~ה בהניח ~י' איסיר. עליו שמונח ~~.
 ד' ~עי' ש''ח סי~ לעיל אמרי~ןבשוכח

 סק~ו ט'ז המעות~ שעליו הכר את~ דמנע~
~ 

~~~
 היה אפי' פ~ וכו' ~ה~ש עליה היה לא וגם ~~~

ע~י~
 בשבת מעות

 וני~~
 ביה'ש היה ש~א כיון משם

 ~פ~ב או~ ש~ח סי' לעיל ועיין ח~ או' עו"ש לטלטל~~~ותר
~ 

 ~~~ו~
 ~~ם ו~עמא ~ וכו' לכך בייחד אוס~ין ויש הגה.
 אם ומ~מ ב''י. מקום. ~ה ומייחד עליה קפידדאדם

 עליה נתן ולא בלבדייחדה
 עלי~

 דהזמנה שרי לכ~ע מבע~י אפי'~
 כנ~~ג וכ"כ היא. מלתאלאו

 ר~~ בהגה~~
 ~ י~ב או'

~~~~~ 
 מבטל זו דמעשה וכו' גופו לצורך מיהו ב~~ה.

 והמעשה דיחודהמחשבה
 שעש~

 ~ה~יח ~עיקרא בו
 ~גר'א. מעות.בו

 שז~ ופשו~
 ~פי~ פו' דלשאר ר'ת דעת על

 עליה היה לא ~גם מ~ות עליה שאין כל נמי למעותיחדו.
 ב'י לטלטלה. ~יביה~ש

~ 

~~~~~ 
 הג~א. בשם ב~ כ~כ וכו' גופו לצורך מיהו בהגה~
 למוקצה לדמותו ר~ת שדעת כתב ד' או' הדרישהאבל

~חמת
 חסרו~

 וכ~כ יעו"ש~ ומקומו גיפו לצורך א~י~ דא~ור כיס
 ולענין שם. ר'ז הגר~א. בביאור הסכ~ם וכן סק~ה.מ~א
דינא

 כת~
 אף כיס או מטה הן דמלתא כללה ה' או' הא~ר

 ~קפי~ שאין כל ל~עותשמייחד
 דבר בו ל~ניח עליו

 ~~עצים שעושין עו~ות של בכלוב ו~~'ה יעו"ש. ומקימו גו~ולצורך מות~ אח~
 לט~טלו א~ר ריקם והוא ביה~ש עוף בו היה ~א אפ~~שמטלטל
 מקומו. או גופו לצורך~~א

 ב~

 י"א ~~' ויגש פ~ א"ח

~~~~~ 
 וא~י' ~צלו~ בטל ד~כיס בהגה.

 ל~ו~~ו ~~~ בר~~
 דבר ל~ניח מותר וכן ט~ו~ או' תו~ש ס~~ו.מ"א

 שם. תו~ש שם. מ"א מות~. מקומו דלצורך מ~~ו וליטול~תוכו

~~~~ 
 וכו' בס'ס נעשה ~בגד ~כל א~רי~ן דלא בה~ה.

 ש~ט ס'' כ~~'ש המעות את לנ~ר צריך היהוא''כ
 על ה~עות שאין כי~ן לנער א''צ ו~כא ~~ס~י'

 עיק~
 הבגד

 אם אבל בבגד תפור לבד פיו רק למטה תלוי שהכי~דמי~רי
 בתוכו מעות שכח אם אף אז בבגד לארכו תפור כלוהכיס
 הניח ואם המעות ~נער ~~יך ~לא הבגד כל לטלטלאסור
 ~יו אם מיהו לטלטלו. ואסור בסיס הבגד כל נעשהבכוונה
 אז בבגד תפורלבד

 א~
 ~~ותר נמי בכוונה בתוכו הנ'ח אם

 הבגד אתלטלטל
 ~יו~

 ~~קט והא הבגד. עיקר על המעות ש~ן
 מד~ת בתוכו מעות להניח אין דלכתחלה משום ~שכחרמ~א
 אסור מדעת הניח אם וגם ל~ה~ר בו ויצא ישכח שמאדחיישינן
 הכי~ לתיך ידו ל~~יחעכ~פ

 בסיס נעשה ודאי עצמו דהכיס
 לטלטל א~ור בבגד קשור מעות מלא כיס ואם ה~סור.לדבר
 לגבי בטיל אינו בבגד ~פורה אינה ד~כיס דכיון הבגדאת

 מעות כשיש וה"ההבגד.
 הכי~ דינא נמי שבשלחן בתיב~

 ט~ו. או' ~ הר~ז וכ"כ ביאור בתוספת ~ק~ז המ~א בשם ט~זאו~ תו~~
 של קשר קשור הכיס דאם ונראה התו~ש עו"שוכ~ב

 באה~ט ~ומ"ש מ"ב או' לקמן ועיין כתפור. שדינו אפשרבבגד ~יימ~
 א~~ע בשם ט~או'

 ~יי~
 נמצא לא כי רס~ו ו~י~ באה"ע

 שנפלואפשר כ~
 ט~ס~
~ 

~~~~~~~ 
 שתוך

 עשוי~ השולח~
 ויש ולהוציא להכניס

 המותר דבר השולחן על אםבתיבה מעו~
 היות~

 חשוב
 להכניס התיבה ולטלטל אסור. לאו ואם בכלל לטלטל~ותר
 אלא המותר דבר ~השולחן על שיש ~~ה מהני דלא אפשרולהוציא
 כא

 י~
 שא~"ז. באו' ועיין ז~ או' א~א וצ'ע. המותר דבר בתוכה

~~~~~ 
 דלא בהגה.

 ~מרינ~
 וכו' בסיס נעשה הבגד דכל

 בבגד התפור בכיסוכ"ז
 וכ~

 המיוחד שבשלחן תיבה
 השלחן מן לגמרי ל~וציאו שא~א בענין הע~וי בו וכיוצאלמעות
 והשלחן הבגד לעיקר נתבטלוא'כ

 כי~ אב~
 הקשור מעות

בבג~
 אם הת'בה וכן

 וא~כ השולחן מן לג~~~י להוציא~ יכולי~
 לטלטל וא~ור ולשולחן לבגד נתבטל לא בפ"ע כלי ואחד א~~כל

 יש א~~כ אלא למעית ב~יס נ~שים~ הם שהרי והשלחןהבגד
 החשוב היתר דבר ג~כבתוכם

 כ~~~~
 יש דאם ו~~ל ח' ~~י~

 רקבתוכו~
 א~ז~

 מבטל אד~ דאין הבגד לגבי בטלים פרוטות.
 יו'ד' ~' ~'ז כלל ח~א ~~וטות איזה~ בשביל ושלחנובגדו

~~~~~~~~ 

 התיבה דאם
 ~ב~וכ ל~נ~ח ו~שוי בשלחן תלו~~

 בו ש~ניח וחירע וסכיניםחם
 מעו~

 אפי'
 ~בל ל~לטל אסור ודאי דהת'בה אע~ג ו~כינים לחם בואין

 להיתר שמלאכתו כלי הוא ~ת'~ה גם ש~רי השלחןל~לטל ~~ות~
וא~כ

 ב~~~ השולח~ נעש~
 כיון ומכ~ש ולהיתר לאיםור

שאון



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~י
 ~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
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~~~~~~ 
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~ ~ ~ ~  ~~~ ~~~ ~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~י~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~ ~~~~~~~~

 סי~ לעיל שנ~באר ~~מו
 ~~~~ ~~~ ש~~~

~'~~ 
~~~ 

~~~~
~ ~ ~ ~ ~  ~~~ו~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ 

~~~~~
 ת~ובת ב~ם ~ב~' ההיתר עם יטלטלנו ולא ינערנו לחוד ~איסור לנ~ר אם~יוכל וכן ~גה

וכל הרא"ש~
 ז~

 אם אבל מבע~י ~איסור עם ~~י~ר ש~יה א~א מיירי לא
 הי~

 שהניח מה מ~נ~ לא לבד עליו האיסור

 על המעותשאין
 ברגלי קבוע ~תיבה ואם וצ''ע. הכלי עיק~

 תלוי ואינוהש~ן
 בשלח~

 עם ~~לחן לטל~ל ד~~ותר נרא~
 שאין ~עפ"י~רגלים

 ד~
 קבוע ה~לחן

 כשמחובר ומכ"ש ברגלי~
 לטל~ל אסור לבד הרגלים אבל רגליו בלא ~לטל~לו שא"אעד

 או~ שםח~א
 ~ י~'~

~~~~~ 

 בניעור אפ~ר ואם וכו~ ~בגד לטל~ל מו~ר בה~ה.
 לילך ויכול יוד. או~ . א"ר ממנו. ~ המ~ותינער

 שהמוקצ~ זמן דכל שם וינער ~משתמר~מקום
 מחוייב אינו בידו

 מידו~השליך
 תיכ~

 שם. ל~ניחו שירצה למקום לילך מותר אלא

~~~
 או' או~ח וכ"כ ~' או' שם

 ו'~

~~~~ ~  

 ~עות שכח ואם וכו' ~בגד לטלטל מותר ב~ג~.
 תשב~ץ לאר~. ליפול ויניחם יתיר חלוקובכנף
 י"~א~ או' א~ר נ~ד.סי'

~ו~
 ללובש~ ~אין אבל בהגה. ~~~

 לנער יכול מיהו בשבת.

מ~
 המעות את

 וכמ~~
 ד' סעי' ש"ט סי~ לעיל

 חבית~ ע~פ אבןבשכח
 או' א~ר יו~ד. או' עו~ש

 ט'~

~~~~~ 

 המעות יטלטל ~ו בו. י~א שמא דחיישינן בהג~.
 ~ ~בושבעינם.

~~~

 לן דלית לדידן וא"כ בו. יצא שמא דחי~שינן ~~גה. ~~.

~~~
 לצורך להקל אפשר

 דא~
 ויצא ישכח אם

 ~לאאינו
 איס~

 ז' ס~י' שמ~ה סי' לקמן עיין ומי~וא דרבנן.

 ב~ה~ז רה'ר יש אם בזה פלוגתאדיש
 יעו~ש~

~~~
 לעיל עיין ועוד וכו' רס'ו ס' לעיל ועיין בהגה ~~~
 ~בגדו הת~ורים מעות בענין ל~ג סעי' ש'אסי'

 בס~ד לשםובדברינו

~~
 בו שמביאים נחושת כלי היינו וכו' מחתה כגון ~. ~~~~'

 ~ רש~י ב~ם ב"י ~שרים. לפני האוראת

~~~
 אפר ~~.

 שמות~
 וכו' לטלטלו

 שכ~~
 האפר שהיתה

 דעתו ~יהמבע~י
 ע~י~

 רש'י בשם ב"י מאת~~ו~.
ולבו~.

 הדליקו ביה~ש דא~ ונרא~
 ב~

 פשי~א דאז אש
 אסור ~פר לגבי חשיבה היאדהמדורה

 לטלטל~
 לצורך אפי'

 שכבה לאחר אףמקומה
 דכיו~

 לכו~י אתקצאי ל~י~~ש דאתקצאי
 ט~ או' ז~~ל.יומא

 מ~~~~

~ן~
 שהוסק א~ר אבל וכו' לטלטלו ~~~ותר אפר ~~~.

 דבר דהו לכ~עאסור ב~ב~
 חד~

 ונ~ל בעולם. ~יה ש~א
 שהוסק אפר נתע~בדאם

 בשב~
 ברוב ב~ל אתמול של בא~ר

 בקמח דקמחואע"ג
 מק~~

 סימן כמ"ש ס' ובעינן בלח לח
 סגי מדבריהם איסורו דעיקר כיון הכא מ"מ ג' סעי'תנ~ג
 ~"ך ס' כמ~ש ~נתערב קודם ניכר היה שלא ודוקא~~ובא

 מתירין לו שיש דבר הוי ניכר דאם פ~' סק~ח. מ"א ב'סעי'
 תצ~ח ס לקמן המ'א וכ~~כ ול~"ש. י~ב או' א'ר ב~ל.ולא
 ברוב דב~ל אתמול בשל היום של אפר נתערב דאם כ~חס''ק
 בשם כתב~ ז' או' הער"ה מי~ו האחרונים. וכ~כיעו"ש.

 תצ~ח בסי' אמנם י~ו~ש ם' צריך אלא ברב ב~ל דאינופו' כמ~
 ס' דא~צ ~~~ת מ~~א ~ל דה~ין וכתב הער~ה בו חזר ~'או~
 יעו''ש~ אכ~לה ב~~סור אלא מה'~ת עיקר לו ~יש באיסוראפי~
 כלל חאוכתב

 ס''~
 ג~ או~

 ~ן ~ד~~
~~ 

 הנ~טפים דמים ונ'ל
 ~ולד משום בשבת ל~תותן אסור ניםן בימימאילנות

 מע~ש מים עם כלי כבר ישואפי'
 שנוט~

 אפ~'ה לתוכו
 דבטיל אמרינןולא אםו~

 כיו~
 ומיהו עכ~לי מתי~ין לו שיש ~דבר שהוא

 מוקצ~ ~וי ולא לש~ו~ו מותר בשבת היורדמטר
 נולד. או

 ~~~ג בשם בהגב~י שצ"ח סי' שכנה"ג וכ'כמהריק"ש'
 יעו"ש~

~ן~
 וכששני~ם וכו' חשוב המותר שדבר וכגון ~~~

אסור. שוי~
 תו~~

 ח~ או ~''ז כלל ח'א לב'ש. ח''י. א'
~ 

~ן~
 שלכל וא~~ג וכו' חשוב המותר שדבר וכגון ~~.

 לדידי~ ח~וב אינ~ ~ם חשוב~וא העו~
 חשוב. מיקרי לא

 בג~ראכ~ה
 וה~~

 שם תו~ש י~ב או' א"ר סק'~~. מ'א איפכא.
 ~~ח~ סס~יועיין~לעיל

~ ~~ 

~ן~
 ש"ט בםי~ דלמה ר"ל וכו~ היתר וטעם ~~.

~~ 
 ג' סעי'

אמרינ~
 ~כל ינער נפםדים ~אינם ב~ירות

 וכו' למינקט אפ~ר דלא מ~ום כתבו~זה ~לב"ש~
~ 

ו~~
 עצים דשברי משום וכו' למינקט אפשר דלא ~שום ~~.

 פחמים או קטנים~ שבריםהיינו
 קטני~

 ליטול שא~א
 בםי' ~'ש ד~פי וכתב סק"י ~~'א והביאו ב~י. מבל~~~.האפר
 וללקט ליטול האדם את מ~~יחן ~אין התו' בשם ג'~ סעי~ש~ט
 הא~ר אמנם יעו~ש. ב~י לדברי א~צ תו בידו ~סל מןפירות
 ש~~נער~ כל אבל ~כלי לל~וט מיירי דהתו' אפשר כתב ג ואו'
 לעשותצריך

 בדאפש~
 ור~ל עכ"ל. נוטל ר~פ בש~ס כדמשמע

א~
 ~כהמ ודלא ב~י לדברי צריכין בכאן ~ם ה~ו~ לדברי

~~~
 או לא~רה צריך אם ודוקא וכו' ליה שדי אי אפי ~~.

 והעעם ~ק'~ז. ~~ז וה~~חת~. למקם צריךאם
 שב~י עליה ~אין ואפי' לאיסור מלאכתה ~ופא ד~מחתהמ~ום

עצים
 ~י~

 לצורך כ~א ~רי
 גופ~

 ז' או~ מ~~ז ומקו~~ה.
~ 

~~~~ ~  
 אל~

 א'צ בני~ור הפסד איכא ואי וכו' ינ~ר
וכמ~ש לנ~~

 סי'~ש"~
 מ~ ב"ח~ ג' סעי'

~ 
 א~'ר י~א. ס~~ק

 ך~ או~ תו'ש י"דאו~
~ 

~~~
 וכו' לבד עליו ~איסור היה אם אבל בהג~~ ~~.

 לבד האיסור ~י~ מע~שדהיינו ו~רא~
 ו~~ש~

 בסיס בי~"ש

.~~~~
~ ~~ ~'~ 

~~~~~ ~ ~ ~  

~~~~~ 

 ו~~י~ו~~~
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 ~~~ו~~~~~~'~

~~~~'~~ ~~~ 

~דב~
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 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~י~ ~~~~ ~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~
 ~~~~~ו

 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~
 ~~~ ~י~~~~~

~'~ 

~ ~  ~ ~ ~  ~ ~  

 ~י~'~
~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

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

 איסורדבר
 ו~~

 ג~כ ~יתר דבר בשבת שיניח מה ~~~ני לא
 לא ש וביה הו~~ל איםור דבר עליו ~~~ח ב~~ת אם אבלעליו
 לחצי מ~קצה דא'ן וק~~ל ~~ת לחצי מוקצה ~ו~ל אתקצאי~

 שב~
 אלא

 ש~איסו~ ז~ןשכל
 עליו להנ~ח מותר וע~כ ~ט~טול אםור על~ו מ~נח

 ש~~ברי~
 א~ר סק~ח. ט~ז ו~~טל~לם~ ~~'ס~ר מן חש~בים ~יתר

 טאו'
 ו~

~~
'~~~ .~ 

 ת'ב~
 שיש

~~ 
 או למע~ת יח~ה כש~א ~יינו וכו~

 ~ניחשלא
 עלי~

 תו''ש ז' סעי~ כמ''ש ~~~ות
 ב~ניח דוקא ~ש~ע ל~ברי ~~ר~ו ל~~ א~ד כל ור~'ל כ~באו~

 ש~ביאולר~ת
 ב~ג~

 ב~חד א~י'
 ל~~

 יעו~'ש
~ 

~~~

 מותר ~~.
 לטלטל~

 כגון או למקומה בצריך ~יינו וכו'
 ~בר לי~ח א~שר אם א~ל בניעור אפשרדלא

~~ית~
 ותשאר

 במקומ~
 בסעי' כמ"ש ינער ~מוקצה בניעור או

~~ו~ם.
 עיי~ ועו~

 ומ'ג ומ~ב ~~~א או' לעיל
 יעו"ש~ ~~ב~ בדי~

~~

 מת ~בורת וכו' שמוטל ~~ת ~~ ~~~'
 מצו~

 ~חי לא
 וה'ה ל"~. דף בסנ~~רין מפורש כ~השבת

 בנזיר ~תו~ וכ~כ יו'ט דחידלא
 ד~

 ~רב ע"א. מ~ז
 מהר"י ~חסי~

 סי' לקמן ועיי' א' או' ב~"י ט~ו. סי~ כ''י בתשו'מולכו
ת~כ~ו

~~~
 ב~יתר ~טלטלו שא~שר מה ~~ל וכו' ככר יש אם ~~~

 ו~~ ט~עדיף
 לחלל שלא כבו~ו ~וא

 א' או~ תו"ש ב~יתר. לעשותו שא~~ר ~'כא כלבשבילו שב~
~ 

~~

 עמו ו~~טלטלו ~צלו שמניחו ~י~ י~י~~. על מ~לטלו ~~.
 ~~שום עליו דו~א ולאו א. סקמ~א

 בזיו~
 א~א ~מת~

 א'או'

~~~
 או ככר ע~י כ~א המת את מ~לטלין שאין שנו~ג~ן
 ~הם אין מב~~~י שם שי~יהתינוק

 ע~
 באר ש~סמכו. מה

 ב~גה~ט י~א ~דב~ש. וכ~כ נ~ב. סי'ע~ק
~ 

~~
 שי~פכנו ~~.

 .מ~~ט~
 דמילתא אורחא וכו'

 נק~
 ד~רך

 ~מ~ה על ל~~ב~מת
 ו~~'~

 ש~~ג המ~צלת על
 למחצלת ו~ו~ל ~~~~צ~ת שמ~לגליקרקע

 ~םמ~כ~
 ~ר'ן חי~ושי לו.

~~

 ש~~כנו ~~.
 ~~~ט~

 ואם ו~ו~
 ב~~ חי ~~~

 ש
 אח~כלטלטל מות~

 ~מ~~
 דלא

 נ~ש~
 הרא~ש ב~יס.

 ~~~ ~י~ ~~פי' כתבו~מאור
 לא ביה'ש

 ~מ~~ נ~~~
 בס~ס

דאי~
 ~~~טה

 צריכ~
 ע~ג אלא לה~י~ו א~צ עצמו ו~ל למת

 קרק~

כד~~~
 ~ א סק~ב. מ~א מת~~~ו. ~כר שו~טין

 ש תו א' או~
 ג'או'

 ועיי~
 ~~'~ד או' ר~''ו סי' לעיל

 ב~~ מ~'~
 וא ~מאור.

 ל~נ~~ו דעתו ו~יה ביה''שמת
~~ 

 מט מ ~'~~ו א~~ה ~~~ת כל
 ~כללמטה

~~~ 
 ד~וי בהת'רא שא~שר

 פלוגת~ ס~~
 ש~ט מ~~ה

~~ 

להדי~
 המוטל ~~ת אבל

 דא~ו~ בחמ~
 ~צד ~~ן טלטול

 או' א'א המ~~. לעניןנ''מ אי~
 ב'~

~~

 טלטול דהוי ~~.
 מ~

 ש~~יה ~צד מן ~טלטול וא~'ג ~צ~~
טלטול

 כשמטלט~
 לצירך

 כ~~''~ ~מקצ~ דב~
 סעי'

 מ~מח'
 בדליק~

 לא ו~י מתו על בהול דאדם מטעם ~ת~רו
שרית

 ~ם תו~ש לכביי. אתי ~~
~ 

~~
 מטלטלו ~~.

 ~לטו~
 ~~אכה ~וי ד~יבוי ואע''ג גמו~.

שא~צ
 ל~ופ~

 וליכא
 חש~

 א~סור
 דאוריית~

 ~תירו ~~~מ

 דכיו~בז~
 צר~ך ~~ה שאם

 דאו~ייתא ~~~רא הוי ~חמי~ ל~שו~
 ועיין ד' או' תו~~ש ~ר~ן. כתב וכ~"ג בז~. בקיא~ן ~כלואין

 של''~ ס~~ילקמן
 לשם וב~ברינו ב~גה

 ~ בס~~

~~
. ~  אסור אחר לרשות ~א מש~~ע רשות~ באותו זה וכל 

 ~ש"~ דב~י על ~מ~ו ~אחרונים מי~ול~וציאו.
בז~

 כמ"ש אחר לרשות ל~וציאו מותר הבזיון מפני א~י~ ~~א
 והלבוש ה~ליקה. מפני כ~ש ו~"כ ב'סעי'

 כת~
 נפל דט'ס

 מ~ש ~ל רשות באו~ו זה ו~ל ה~פ א"נ ~ש~ע~בדברי
 או ככר ע~י ~איסור ל~קל ~~תירים אחרשיחזור בתחל~

 תינו~
 וכו~

 י~את שאין כלומר רשות באותו~יינו
 ~דליק~

 כ"כ
 מסוכנת ~דליקה אםאבל מסוכנ~

 ל~
 ~איסור ל~קל יחזרו

 על ב~דיא יוציאו~ו אלא וישרף ה~ליקה. ~גברשמא בתח~~
 יעו~~. ב' ב~עי'שנתבארו ~דרכי~

 ו~~~~
 סק"א ו~ט'~ז ~ב''ח דעת

ל~תיר
 בדליק~

 ב' ~סעי' בהסריח ~מו לרשות ~ר~ות ל~וציא
 בשם י~ג או' ~א"ר וכ"כיעו~ש.

 כמ~
 עמ~ם ו~ס~'ם פו'

 ~תו~ש.וכ~~כ לדינ~
 וכ~~

 סק~ג ~~~~א ומ''ש ~אחרונים. דעת
 המת כ~נשרףבזיון דליכ~

 האחרונים עליו ~שיגי כב~
 מ~~ ו~~

~מח~~~
 ביו~ד בהגה ז'ל מ~ר'~ם ~~~ש ע~פ ~מ''א דברי ליישב

 ~פחה''ד ע~יו ה~יג כבר~ וכו' על~ו ס~ד ליתן ~מותר שס~גסי'
 ~~וק~ הת~ דשא~י א'או'

 ~אבל ~ב~ר לעכל
 ~כ~

 בדלי~ה
 ו~ין ~~לישרף

 בזיו~
 גדול

 מז~
 ~ז~~~'ק לד~רי ובפרט יעו~ש.

 ~~~ף בת~ך הנפש מב~י' ~נ~אר ז~~לו~אר~י
 ~בל~ בסו~

 ~גרמי
כ~י

 ~'~כ~
 זמן עד ל~תקיים

 ~~~~'~ ~~ח'~

 י~ח ~~ר בע''ח
~~ר

 ה~~
 צ~ר לך אין ו ח ~~רף ואם יעו~ש פ~א ח

 ג~ו~

 ~זה

ועיי~
 וד~ק~ ו~~~י פ' עו~~בהש'~מ

~~
.~~ 

~~~ 
 ~מוטל

 בח~~~
 יוכל ~לא צ~ במקום או ~וכו'

ק~~ב~
 אגוד~ אצל~ לישב

 ב' ~~ א~~ כיר~. ~'
~ 

~~
 ~ט~~לו ~~~~~.

 ~חמ~
 ר~~ת לצל~אותו

~~~ 
 ל~~י~ו ~~ל

 ~~~ד דליכא א~~~~ אחרלרש~ת
 ~~~י~ דיכו~ ~~~

לו
 חק~~

 ס~י' כ~~ש
 נ~כ~~ ~ז~ ~

 ~~תב רמ.א
 ו~י~

 ו' ~~~'
 ~כ~כ לכ~~~~ת. מרה~י ל~~צי~~ ~יקל ו~ב~ח סק~~.מ~א

 ריא~ז.ב~ם ~~~~~
 מסכי~ ו~~

 אפ.~ ~.~א
 ש~ת~ .~ ה~~~~ ל~ ~~~

בהג~



~ ~ ~ ~

~ ~~~~ו~  ~~~ 
~ ~~~~

~~ ~ ~  

 ~~ ו~~~~ו~~~~~
~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 מאי ~~ו ~ה בסי' ~וע~ל
 ~~~~~ ~~ ~ ~ ~קנתיה~

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

 אלא עדיין ה~ריח לא דא~י' וי~א ~הגה ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~י~~
 ב~ם ~ב~י לה~ריחשקרוב

 טו~
 ורש"י

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ור"ן~
~~~~~~ 

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

 ~"~ ~~~ ~~~~~~~~~~~י~~
~~~ ~~ 

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

 או' לקמן ועיין ~' או' א~ר ב~ בסעי'בהגה
 ט'ו~

י~~
 ע"י לדחוף ~~ור נראה וכו' הצד מן דטלטול ~~~

 תמ~ו סי' ממ"ש וראייה מוקצה שהוא דברקנה
 ~ ק~"ד או' ש'ח ~י' לעיל ועיין ~ק~ב. ט~ז ~'.סעי'

~~~
 עו~ש א~ו~~ לגוי אמירה ~ם וכו~ הצד מן דטלטול ~~.

 דלא ד' או' א''ר וכ~כ הלבוש. בהגהת וכ"כ א'או'
 ~ שה~ריח שבבית במת או בדליקה אלא כותים ע~יהתירו
~ג~

 המוקצה דבר לצורך כשמטלטל היינו ~ל~ול~ שמיה ~~.
 מן כשמטלטל אבל לצורךהמת שעושה הכאכגון

 תו~ש התו' כ'כ ח' סעי' כמ"ש שרי ודאי היתר דבר לצורךהצד

~~~
 עדיין ה~ריח לא אם אבל וכו~ שה~ריח מת ~. ~~~'

 לרשות להוציאו אסור בחמה שמוטלא~~~י
 ~~ ~ ב"יאחרת.

 ~~~~ו~
 או ככר ע''י ודוקא לה~ריח. שקרוב אלא בהגה~
 דהח~ירו א~ור תינוק או ככר ליכא אי אבלתינוק

יותר
 באי~ו~

 לדעת וזהו ~ק~'ה. מ"א הוצאה. מאי~ור טלטול
 לקמן. כמ''ש חמור יותר הוצאה אי~ור הרמב~ן לדעת אבלהטור
 כדעת להח~~יר ~"ל אנן ובל"ה טו''ב~ או~ לקמןו~ין

 אחרת לרשות להוציאו מותר בה~ריחדדוקא הש~~
~ 

~~~
 הבריות כבוד ד~דול משום לכר~לית. להוציאו מותר ~~.

 ת~ור. דלאו לאו כלומר שבתורה ל''ת אתשדוחה
 ל~לק וכדי קאמר החיים כבוד מ~ני והיינו ~ק"ו. מ~אב~י.
 כבוד בשביל הו~ה התירו לא אבל להוציאו התירו ריחומהם
 זה ומיהו שם~ מ"א מ~ריח~ כשהמת ~זיון כ~כ דליכאהמת
 בזיון דהוה ב~~ינה הא רואין באיןדוקא

 ג~~
 התירו

 כ"ה או~ לקמן ועיין ו' או' א"א המת~כבוד משו~
~ 

~ו~~
 וכבוד החיים כבוד דליכא וכו~ אותו מוציאין אין ~~~

 רואין ~אין במקום שמונח כ'ון ליכא נמיהמת
 לה~ריח קרוב הוא דאם הטור ולדעת הסריח. שכברועוד
 מפני להוציאו מותר לצאת ~~קום להם יש א~י' להוציאומותר
 אין להט~ר גם ה~ריח כבר אם אבל ~ק~~ז. מ~א י~ריח.שלא

 לעיל ועיין מחה"ש~ לצאת. מקום להם יש אם אותומוציאין
 ט''ואו'

~ 

~~~
 שרי לתקוני דא~א דה~צאה וכו~ ככר ע''י אלא ~~.

 מתקנינן. בככר לתקוני שא~שר טלטולאבל
 א~ור ולהטור להרמב~ם שרי תינוק. או ככר לו אין אםומיהו
 ~ק~'ח. מ"א תינוק~ או ככר בלא התירו לא טלטולדאי~ור
 משום דמותר לזה מודה דהטור אפשר כתב ז' א~' הא~~רמיהו
 מה תינוק או ככר בדאיכא אלא א~~רו ולא הבריותכבוד
 עכ''ד מתקינן לתקוני דא~שר~~

~ 

~~~
 בו שיש ממש קטן הוא תינוק ו~אי תינוק או ~~~

 ר~ב''ן אף ודאי קצת גדול הא הוצאהאי~ור

בתורת~האד~
 ומתקן כלל בהוצאה ~וגם דאין עדיף דת'נוק מודה

 ובדברינו מ~א ~עי' ש~ח ~י' לעיל ו~י'ן ח' או' א~אהטלטול.

לש~
 ב~~ד
~ 

ך~
 ראשונה~ ו~ב~ה וכו' בככר ש~א וכו' ~אומר מי י~ ~~.

 הכרי~ כן כי עיקרנ~ל
 והר~ן הרשב"א

 וכ~~
 ב~י'

 ~~'~~ל
 זכרו~

 הר''ז דעת וכ~נ ח' או' א~ר הכהן. ר"י לה~און
 שאומר מי היש סברת הביאשלא

 הנ''~
 ז~~ הרמב"ן דעת ש~וא

~~~
 דהא ה~ע על תמה הב'ח וכו' שמתיר מי ויש ~~.

 ע~כ. או~ר דר~ח מ~קי גו~ייהו וטורהרמב~ן
ובאמת

 שכ~
 הלכה

 וכ'~
 נראה ומ"מ בש~~ל. 'מ וכ נכ~ח~ רי"ו

 לן לית דלדידן די"א דכיון הש"עדעת
 רה~

 להק~. לסמוך יש
 וכ~ה ט' או'א~ר

 דע~
 ו~שוט יעו"ש. להתיר יו"ד או' התו"ש

 תינוק. בלא גם אסור דא~רדל~אן
 וגדול~

 ה~רישה כתב מ~ו
 ט~ל ~מת דאמרינן תינוק ע'י אלא התיר לא הרמב"ןדגם

 ט~ או~ ~~ר וצ"ע~לתינוק
~ 

 או' לקמן ועיין
 ~ כ'~

~~~

 ל~ו~ה. שא~צ מלאכה דהוי משום וכו' לרה''ר אף ~~.
 רע~ח ~י' לעיל ועיין ~~~ט~ מ~א לבוש. י~ב

 הבריות כבוד ~ובר ~דחולק~ ומאן ~ס"ד. לשםובדברינו
 מלאכה שאצ~ל מלאכה ~שא~כ בתורה עיקר לו באין דבריהםל"ת דוח~

 ~ ט~ או' א~א שא~~ל. אלאהיא

~~~
 קצת ~דול כשהוא ודוקא תינוק. ע~י ~~.

 כמ'~
 ש~ח ~י~

 דתינוק ~י' ז הט אבל ~ק"י~ מ"א מ"א.~עי'
 עצמו את נושא דחי שכ~בו ו~וש הב~ח ודעת למתט~ל
 וכ~כ יו~ד או' א~ר כמ'~א.משמע

 התו"~
 הרמב"ן ב~ם יו'ד או'

 י~~ש ~ט~ז על והקשה קצת גד~לדבעינן
~ 

~~~
 שאינו הככר על יתחייב מ דמ ככר. ע"י לא אבל ~~.

 הרמב"ן~ לשון גם וכ"ה י'א. ס''ק מ"א למת.ט~ל
 ~וי הככר דהא דוקא לאו הוא דיתחייב יו~~ד או' התו~שוכתב

 ~ מח~"ש והביאו שא'~צמ~אכה

~~~
 ~"ק מ"א גדול בזיון והוא וכו' מתא~~ים העכו"ם והיו ~~.

 ושם מהמרדכי הוא זה שדין ואע~~יי"ב.
 קצת בזיון ד~וא בהדיאאיתא

 מ~~~
 דלא ד~~ל הש"ע ל~עת

 באו~ן דמיירי לומר צריך ע~~כ כ~ש~ל. בזיון קצת משוםהתירו
 משום הותר ולכך גדול בזיוןשהוא

 כבו~
 או~ תו~ש לחוד. המת

 ט'ז או~ לעיל ועייןי''א~
~ 

~~~
 במרדכי וכו' לעכו"ם לומר ד~תרים וה~ה הגה. ~~.

 מותר עצמו דישראל כיון ~כ"ש הוא דזהאיתא
 שבות דהוי לעכו~ם לצוות מכ''ש לכרמלית להוציאו שבותלעשות
 רמ"א על קשה וקצת מעשה ביהדלית

 דכת~
 והו~ל וה''ה

למימ~
 י"ב או' תו~ש וכ~'ש.

~ 

~~~~~ 
 ואין וכו' לעכו~ם לו~~ר דמות~ים וה~ה בהגה.
להתי~

 אלא
 בכה'~

 לצוות עכו'ם ע~י ל~תיר אבל
 מאתמול העשוי בקבר א~י~להניחו

 דאי~
 דשבות שבות אלא זה

 א~ור~מ'מ
 וה~~

 א~י' המת~ר~מים אי~ורים שאר
 ה~

 של
 על ~שבת שנתחלל שיאמרו מת של כ~ודו זה שאין ל~ידבריהם

~~
 ידו

 ~ו~~ו
 וה~~~

ו~~'~
 ~~~י~

~  
 ו~~~ ~ו~~

 ~~~י

ה~~~~~
 ו~~

'~~ 

~ו~~



 ~~~ ~~~~~ו~~
 ~~~ ~~ י~~~ו ~~~~~~~~~~~~~

~'~~~~~ 
 ~~~י

~~~~

~
 ~~~~~ו~

 ~י~~ ~~'
~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~"~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ י~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~

 ~~~ ~~ ~ו~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~
 ~~~~ו~

~~~ 
~~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 ככר ע~~ כמו לטלטלו לא~י לומר דמותרים וה"ה הגה ~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~"~~~~~
 שבולי ב~ם וב~י ~מרדכיותי~וק

 לקט~
 ותינו~ ככ~ ע~י מת לטלטל ואסור

 אבל אחר דבר או כהנים לצורך
 מתירין יש א"יע"י

 ~טור~
 סי~ מהרי~ל ותשובת שע~ב סי' י"ד

 ש~ה~
 או מצוה לצורך נוהגים ראי~י ~וכן

 חתונה~
~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~
~~~~~ 

~~~ ~~ 

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

~~
~~~~~ 

 ~~~ו~ו
 י"ג ס~ק המ"א כ~כידו.

~~ 
 ~ ג' סעי' ~~כ~ו ~י'~ לקמן ועיין שם. תו~ש הרמב'ן.

~~~~ ~  

 משמע וכו' לעכו"ם לומר דמותרים ~"ה בהגה.
 ~ו' לעיל ~כמ"ש ברה'ר דאוסרלמאן

 כ~~~
 ע~י

 אוככר
 א~ו~ תינו~

 וכ לעכו~ם. לומר
~ 

 י"ג~ ס~ק מ'א
 בשם

 או ברה''ר מוטל דאם כתב שה"ל בשם ב"י אבלהרמב'ן~
 הרד"ך בשם כנה~ג וכ~כ התניא~ בס' וכ~כ וכו' מותר מפולתב~קום
 ומע~ה וכו~ דאו~ייתא ב~יסורדא~י~

 בפר~
 נפשות על בית ~נפל

 א~א והתיר ימים ד' כמו תחתיו מת ~יה א' ותינוק~ישראל
הרב

 לקצ~
 מטעם התינוק שימצא עד לפנות עכו'ם עם דמים

כיון
 דק~

 איתא ר~~~~ג סי~ דלעיל ואף עביד דנפשיה אדעתא
 ~ י~ב או~ א"ר להקל~ יש במת מ~מ בצנעהדוקא

~~~~  
 בה~~~

 ל~~ ו~~~
 באמת ~ וכו' ~ת

 ע~י לטלטל דמותרפ~ק שמה~י~~
 ככ~

 תינוק או
 המנה~ ו~החיי~ לצור~

 או ככר ע"י אוסר שבהג~מ אלא עכ"ל
 שרי הצד מן דטל~ול ו~לתינ~.

 לצור~
 ה~"מ כמ~ש כהנים

 ח"א משה משאת ב~ו"ת ו~יין י"ד ~ק מ"א שרי. ~קומודלצורך
 כהנ~ם צ~כי משוס ויו"ט ~בשבת ה~ת טלטול דלע~ן שכתב ~'~י'
 ~בריה כל אין איסורא ד~ביע אתר בההוא מנה~א איכא איודא~
 מן ~לטלטלו לסמוך הרוצה מנהגא קביע לא ואי למש~י~ומצי

 ~ יעו~ש הפסיד לא גוי ע~י אוהצד~
~~~~ 

 ~גה.
 לצו~~

 ל~ף יכולין אינן והכהנים וכו' כהנים
 שיהיו כדי ממ~ומו המת שיוצ~או המת~רובי

 ~שאי~
ליכנ~

 לא אם לביתם
 כמ"ש ~מ~ים כל להוציא שד~ך במקו~

 דאם כתב שם דהב~ח אלא בהגה ד' סעי' שע~א סי~בי"ד
 דגם וכתב עליו השיג י"א ס"ק שם ו~ט'ז כופין נפלהוא
 לבהכ"נ ליכנס הכהנים צריכים ואפי' יעו~ש. כופין איןבנפל
 והכא ס'ט. סי' מהרי''ל בתשו' ~"כ כופין אין מצוה~הוה
מיי~י

 שאי~
 לי דמה ליכא נמי המת ובזיון מקפידים הקרובין

 בביתם ~יהיו רוצים הכהנים אבל ~חר בבית לי מה ~הבבית
 ~כה~ים ~יכ~סו להוציאו מותר דבחול שם ~מ~~~"לוכ~ה
 לשאת שהמנהג במקום או ~~~ידין ~קרובין אין א~בביתם
 כהן יש דאם נ"ל ומ"מ לכו~ן. יכול אותו שמטהרין למקוםמיד
 המת להוציא הק~ובין כו~ין מביתו ל~ת יכול שאיןחולה

 שע~ב סי' ביו"ד ~~'כ ומ"ש ~ורייתא ~ל יעבור שלאכדי מבי~

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

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

 ימי בשאר ד~לו מנא כמת~ן דחשיב וב~~ט בש~ת ~גון הטומאה~ת
 לסל~י. א"א חשיב לא תו לתקוני דמצי כיוןהחול

 משא~
 ~ ש~ משה

~~~~~ 
 במקום בשבת שהיה מי וכו' עכו~ם ע''י אבל בהגה.

עכו"~
 להוציאו השררה מצד וצוו בשבת שם ומת

 ולהביאו בשבתמשם
 לשו~

 ~ירוב דליכא לאוספיד"ל היהודים
 למקוםממקום

 מות~
 מעשה נעשה וכן עכו"ם ע~י להביאו

 ערוב משום היה ~לא אם ובל"ה בהגה. מור''םוכמ"ש
 צריך לא ערום שאינו וכל במלבושו לבוש שהוא כיוןאי~ר ליכ~
 ~ א~ או~ ~ו"ח ד' סעי' כמ"ש תינוקאו ככ~

~~~
 כי ונוהגין בשבת שמת ~~

 ת~
 מלבושיו כל מפשיטין

 ואין תפורין בגדיו שמצאו ואירע בהם לבוששהוא
 ישאר א~ חששא יש אם קריעה ע"י לא אם לפושטואופן

 ~ ח"ן או' לקמן ועיין יעו~ש. ע"א סי' ת''ב חייםלב ל~~ הכי לאו הא עכו"ם ע"י לו יתירו~ אז שי~ריחבמלבושיו
~~~

 טבילת לצורך מהמר~ץ מת לטלטל התיר החיים ~~'
 על ולהניחו ככר ע~י ישראל ע"ינשים

 המת בזיון דהוי כי~ן ם עכו ע"י יעשו ולא לזה המיוחדבאהל ביה"~
 ד~ או' א~ח יעו"ש. עירו חכמי עמו הסכימווכן

~ 

~~~~~ 
 הכה~ים ביד היה בהכ~נולא בחצר והיה ביוה~כ אחד
 דרך המת את להוציא להקל יש לבהכ"נלכנוס

 ~~יכרמלית
 עכו''~

 לצורך ובפרט בבהכ"נ הכהנים יכנסו למען
נשיא~

 ~ה לצרף ויש כפים.
 ד~

 אין דביוה"כ ~ו' וקצת י ~רש
איסו~

 עירוב ואין לשבת והוצאה דעירוב כלל ~ורה ~בר הוצאה
 שלום שאילת ב~ו"ת וכ"כ יעו~ש~ יעקב ישועות לווה"כ.והוצאה

 ~ יעו~ש להתיר שיש ~י"אסי'

~~~~~~~~ 
 מתבטלים להיות ויוכלו מביתם ~לטלטלהכהנים ויצטרכ~ פסח של א' בל~ל י~ראל בשכונתמת

 טלטולע"י
~~ 

 מצר~ם יציאת סיפור דהיינו המוכרחות מצות מכל
 ואכ'לתכוסות

 מ~ו~
 שהיא מצה מאכילת ג~כ ואפשר

 את כופין נכרי ב~'ת אלו מצות בנקל אפש~ותואין דאוריית~
 מביתם המתלהוציא הקרובי~

 עבו~
 גדול. במת א~י' הכהנים

 ~~ו או~ פת"ע כ'ב. סי~מהר~ח ת~וב~
~ 

~~~~ ~  
 ועי~ש ה' סעי' ש~ז סי' לעיל ~מ"ששרי מצו~ לצו~ך דשבות דשבות כו'' מצוה לצורך בהגה.

 ע'~ הכא שרינן ולהכי מצוה כצורך ג~כ חשוב נמי גדולדלצורך דה"~
 ~ יעו"ש מהגר'א וכ"מ כה~ים ל~ורךעכו''ם

~~~
 וה~ה וכ~' מכלים אחד ~~ ~~~'

 ש~~
 שמלאכתן כלים

 מ~אלהיתר.
 ס'~

 משא"כ ט'ו. או~ תו"ש ט~ו.
 גופו ל~~ך נ~רא זה ~ין דהא מהני לא לאיסור ~לאכתןכלים
 או' הא~ר ~עליו השיג כ~ר חשוב לבוש הלבוש ומ~שלב~~ש.

 שם תו"ש מי~ט~בשם ט~~
~ 

~~~
 מקשים שמעתי וכו~ ערום למת אלא ~~ ~~~~

 לטלטלו בשבת שמת ~מלך ~דוד גבי הצריכולמה לפ'~
 כדאיתא תינוק ~ו ככרע"י

 בשב~
 ~ל'

 ע"ב~

 לא דוד והא
 בעס~ו מת ~הרי שעה באותהערום הי~

 בתור~
 בג~~ שם כדאיתא

וחכ~
 מלכים בה~ הרמב~ם וכ~ש המלכים על שורפיןכדתנן אד~ ~י לשאר שאסורים מלך בגדי ~שאני תירץ אחד

 אדם לכל ראויים הוי לא וא~כ ~זה יש דתיוב מש~עבפניהם דשו~פי~
 סק~ד ט'ז הוא. ונכון לטלטל. מועילים דוד בגדי הוי לאוע"כ

וכ''כ



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
 ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~י~

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

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

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~

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

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

~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 

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

 ~~~ו
~~~~~ 

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

 ~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~י~~ ו~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
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י~'~
 ט''ז ס~ק המ"אוכ"כ

~ 

~~~
 ומת הבית מן שנפל מ'י וכו~ ערום למת אלא ~~.

 היתר ליכאבשבת
 ז~

 בבגדיו ~וברו שצריך לפי~
 מיושב ובזה בהנאה ג"כ ואסורין תכריכין ~הבגדים הנה~מילא
 ~"ח סי' שוהם אבן שו"ת דרגיה~ שאיפחת לפי דדוד~הוא

יעוש"ב.
 ~ לב''~

~~
 שמשון נזי~ות בס' עיין וכו' בכסותו הוא אם אבל ~~.

 הבגד ליטול יוכל אם היינו בכסותו הוא אם~ בש~ע דמ~ש~כתב
 לאיסור ובסיס מוקצה הבגד הוי א"א אם אבל המת טלטולבלי
 מילתא מיושב ובזה ש~י בססי~ הט"ז כמ~ש בשבת מתאפי~
 יעו~ש~ המלךדדוד

 ונר~
 ממש ~לטול צריך אם ~וקא דהיינו

 אעפ~י שנפשט עד ומושך בבגד שתופס כגון הצד מן טלטולאבל
 מוקצה בגדיו הוי לא עי~ז המתשמתנדנד

 ובסי~
 מן דטלטול

 מת ~של ובגדים ח' םעי' כמ"ש שרי המותר ~בר לצורך~צד
 ולהלבישו ~ממנו לפושטם ~רוביו שרצון כיון אדם לכלמות~ים

 ~ שאח"ז באו~ כמ~שתכריכין
~~~

 דאזלינן מלבוש דוקא וכו~ בכסותו. הוא אם א~ל ~~.
 המת בגדי מבטל לא דבודא~ מחשב~ובתר

 ט~ז ס~קמ"א אצלו~ בטלין תכריכין אבל תכריכין ולהלבישו להפשיטודדעתו
~ 

~~~

 כי~ן ~~ ~~~'
 דלצור~

 שאין כיון ר"ל ~וא. המותר ~ר
 אסור ש~וא המת בשביל זה בטלטולכוונתו

 שהוא עליו המונח דבר או המת מ~ום בשביל אלאבטלטול
מותר

 בטלטול~

~~

 ש"ח סי~ לעיל עיין וכו' ככר ע"י לטלטל התירו לא ~~.
 לשם ובדברינו ג~ סעי' רע"ט וסי' ה'סעי'

בס"ד
~ 

~~~
 ימ~ר ~מא לחוש ויש וכו~ ~בחמה ~מו~ל מת ו~ ~~~~

 ~ 'ולבוש ~ש' בשם ב"ילה~ריח~

~~~
 ובס~ וטור. הרמב"ם כ~כ וכו' מקים להם ואין ~~.

 אבל מחיצה עדיף מקום יש דאם משמעתניא
 ממעש~

 דדוד
 לטלטול מקום יש דאם קצת משמע תינוק או ככר דמניחשהשיבו

 ח"י. או' א~ר מחיצה. עוש~ןאין

~~
 ב~ח לשמרו. כדי וכו' אדם בני שני באים ~ ~~~

~ 

~~
 ב~י חמה~ שרתחו הקרקע מן מל~טה. להם חם ~~.

 ולבוש רש~יבשם
~ 

~~
 מונחת המחצלת שת~א פרש~י וכו' מטתו זוקף זה ~~.

 ולכשירצו מאליה עשויה~ מחיצה ונמצאת ~ה וכןעליה

 שיבואו ברישא מלמ~ה להם ~ם נקיט ודוקא להם והולכיןנשמטין
 עליהם לפרוס מחצלת והדר ברישא לישיבה~מטות

 ואוחזי~
אות~

 עד בידיהם
 לאח~

 ההוא כי ד~ו"ל וי~~טו שיזקפום שעה
 ל"ב ~ביצהדאמרינן

 ע"ב~
 ש~י למטה מלמעלה מדורתא האי

 מלמטה דהו"ל לא האהל לצורך מטות מעיקרא לאיתוייאבל
 קכ~ה ~שבת ו~"ל בנין כדרךלמעלה

 ע~ב~
 אהל ~ושין אין

 כתב הב"י א~ל הלבוש~ וכ"פ ~~י~ והביאו עכ~ל בשבתבתחלה ערא~
 בלבד מהמחצלאות אלא אהל שם שאין הרמב''ם מדברישנראה
 עליה והמחצלת ~~ופה עומדת להיות לא דקאמר מטתווזוקף

 שאינה לפי ירצה אם משם ומסיר שזקופה לומר אלאכדפרש'י
 להם ~יחם~ עד תחלה שישבו דמצרכינן מאי ולפ~ז עוד לוצריכה
 לאהל צורך למטות שאין אעפ"י עליהם וישבו מטות יביאוואז
 לע~ות כדי לאו המחצלאות דפריסת נראה שיהא כדיהיינו
 עצמו על אחד כל לפרוס כדי אלא ~יתה שתיהם בחבוראהל
 כל הב'או מלמטה להם כשחם גם שהרי החמה מ~נילהגן
 בש~ע כאן דעתו וכ~נ עכ~ל עלי~ם וישבו מטתואחד

 ב~י. דברי שהביא ח~י ס'ק המ~א דעת וכ~נ הרמב~םדברי שהעתי~
 דעתוכ~נ

 התו~~
 שאם ואפשר ב~י וכתב י''א. או~ ר~ז י~~~ או'

 ~ יעו~ש הרמב'ם לדעת רשאי אינו המ~ה על מ~צלת להניחר~ה

~~~~~~ 
 לצאת ויצטרכו המת יס~יח שלא מתירא הוא
 עליו לפרוסשרי

 שאינו בענין מח~ל~
 עוש~

 א~ל
 ~ך~ או' א~ר ~. תו'ש ~תו' בשם שם מ~א החיים. לצורךדהוי
 ש~שיג מה לב'ש ועיין מותר. חיים ~ער בלא דאפי~וכתב

 הח"מעל
~ 

ן~
 ~~אליה. עשויה~ מחיצ~ ונמצאת ~~.

 וכ~
 כאלו שנראה

 באיסור אפי' מת לצורך השבת מחללין שאין החי לצורךעשו
 טורדרבנן'

~ 
~~~

 סיכה ולהדיחו. המת ~סוך מותר ~. ~~~~
 ~ש~~

 והדחה
 במים לא אבל קרים ב~~ים ודוקאבמים~

 בהגה'ט כנה~ג ג~ חדר כ~ב בית הרד~ךח~ין~
~ 

~~~
 וכו~ לסוך מותר ~~~

 וא~~~
 לצורך בנגיעה אםור ד~קצה

 מת גבי ה~~וקצהדבר
 ל~

 או~ תו"ש ~"כ. החמירו
 ~ שאת~ז ~או' ועיין י''ט או' א~אך'

~~~
 על חו~ץ לזלף מותר וכן וכו' המת לסוך מותר ~~.

 ויוכלו למו~~ש יס~יח שלא בשביל מת שלבגדיו
 ואין בו שנ~געין אלא אותו מטלטלין אין דהא בטהרתולהתעםק
 בנגיעתאיסור

 ה~~וקצ~
 שעליו ובבגדים ~טלטו~ו אלא

 וצ'ל י''~' ס"ק מ'~א ה' או' ד'מ כירה. ~' שה'ג ס~יטה.משום ל~זו~ אי~

 ~~י ~ ~~~י~~ו~
~~~~~~~ ~ ~~~ 
 ~ ~~י ו~~~~~~~
~~~~~~ ~~ו~ ~ ~ ~ ~~~

 ~~~~ו
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 להיות מבע"י שם ה~יחווא~י' הג~ ~~~~~

 ש~
 ~כל האםור לדבר בסיס משום באוכלין דאין ~שבת כל

 ~~~~~~~ בו~

 כדעתדס"ל
 המ"~

 רמ"א וכ~כ בנגיעה ש~י דמוקצה דס''ל
 סי' ש~י בסי' והמחבר התה"ד לדעת אבל תקי'ג ב~סי'ב~דיא

 דס~לו'
 דמוקצ~

 ור~ל שם~ תו'ש כ~'ש~ צ"ל ע~כ בנגיעה אסור
 סי' ועיין הקודם. באו~ כמ~ש ~"כ החמירו לא מת דגבימשום

 ל'א או'ש"י
~ 

~ן~
 הכר ולשמוט ~~.

 שנהגו מה על ~~ע וכו~ מתחתי~
 אף ככר ~י הכרים מעל המת להגביההאידנא

 שאיןבמ~ום
 לח~

 בידם למחות צריך ~כן שיסריח
 ור~

 לשמוט
 כ~ב. או' א"ר ~~'ך~ מ~א מתחתיו.הככר

 ר~~
 י~ב~ או'

~~~
 אובככר ~~~~'

 תי~ו~

 לטלטלו להתיר אין
 ח"א סחיטה~ משום במפה ~א אבל~בידיו לרוח~

כלל
 או' ס~~

 ח"י~
 מטונף היה א'כ אלא

 מטי~
 ~היה ער ומצואה

 בהגה"ט כנה'ג ד' חדר כ~ב בית הרד~ך ~ואיו~ בעינימאוס
 מ~א מע"ש~ קצץ א"כ אלא אסור שיע~ה ל~כו"ם לרמו~~ואפי'
 ידיו לפשוט לי~אל אסור כתב שמ~~ג סי' ברוקח אבלש~.
 לפשוט ואפשר קצץ בלא אפי' משמע ע"כ. כותים ~או~ליו

 כ'ב או' א~ר יו~ר ~~ל ישאיבריו
~ 

~~~

 שמ~י~ן ~ראקא~ פה ~שאלתי וכו~ בו י~י~ו שלא ובלבד ~~.
 וגם האבר שיתעקם לחוש שיש לפי ואומריםאבר

 כדאיתא בדבר סכנה שיש ואומרים וכו'מ~צימים
 בזו~~

 ויחי פ'
 המנהג וכן לי ~שבעה ויאמר~וק

 בק~~
 ובשאר לבוב

 ר'ש אבל כר"י אתיא דמתני~ י"ל שהרי למחות שאיןואמרתי ק~~~
 עיקר ~זה ומנהג סכנה חשש משום ~ה במוקצה דמתיראפשר
 מתני' כסתםוהלכה

 ~מי~ט~
 סכנתא בו יש דאם אומר ואני

 שאינו כיון מותרבל"ה
 אל~

 משום אפי' ד~תירו מקצת טלטול
 דש"ס אלא שואל פי הר~ן כמ"ש ב~חצער

 די~
 דליכא אזוהר פליג

 דהרי~ף כיון תמה אני וגם~כנתא
 והרא"~

 להא פסקו והרמב'ם
 נראה לכן כנגדם ~פסוק נקיל והיאך הוא~ הלכתא ודאימת~י~

 או ככר עליו דמניח שם במרדכי כמ"ש יעשו להקל~ה~והגין

תינו~
 א'ר איבריו. שיתפ~טו עד התינוק או הככר עליו ודוחק

 באו' ועיין כ~ג.או~
 ~ שאח'~

~~~~ ~  
 יזיזו שלא ובלבד

 ב~
 ~' המרדכי כתב וכו' אבר שום

 שנ~ל ראבי"ה בשםכירה
 ~א~

 יתקשה שמא חוששין

וא~
 או ככר על~ו מניח למת בזיון יהיה ואז ~פושטו יוכל לא
 שם בהגהות אבל ב"י~ והביאו עכ~ל~ איבריו שיפשיטו עדתינוק
 דא~ור ר~ב בשםמשמע

 להזי~
 ד'מ תינוק~ או ככר ע~י אבר

 ג'או'
~ 

~ן~
 או~ הפ~"ד כתב וכו' אבר שום בו ~י~ו שלא ~~~

 קדושה חברהדמנהג
 דבקו~

 יע"א דא~מיר חו~ים
 בגדיו את מפשיטין ב~מ ביומו או שבת בליל החולהשכשיפטר
 קרקע ע'ג ערום אותו ומניחין המ~טה מעל אותוומוציאין
 סדין עליוו~ורסין

 ומשהי~
 ככר בלא ואפי' מו~~. עד שם אותו

 דמאין להקשות והרבה ה~ה~ ~~נהג יהיה ובחורף בקיץ וגסיתי~וק

 משום הטעם וכתב למנהג ס~ך למצוא וגם זה מנהג להםיצא
 לאו שדוחה הבריות כבוד דגדול ב~יון ומשום דרבנן איסורד~הו
 למיחש איכא בבגדיו מלובש ויניחוהו יפשי~והו לא שאם תסורדלא
טובא

 שחמימו~
 ~יקא נשיב דלא בביתא בגוף והתעטפם ~ בגדיו

 לוגורם
 שיסרי~

 וס~ר~חון לניפוח טובה למיחש איכא נמי אי
 בימות וגם החמה כבימות~ בגופו הדחוקים הבגדיםבסיבת
 ~ יעו~ש סירחון חשש איכא השנה ימות דברוב כיון פלוג לאהחורף

~~~
 מביאין וכו' נפתח פיו היה ואם ~~.

 ~ניחין מתכותו~י מוק~ כ~
 ע~

 כריסו
 כ~

 תפוח ש~א
 שלא כדי ~ר בשום או בבגד ותחת~ים עליונים נקביוו~ותמין
 שמביאין מוקד והר"ן ופ~ש~י גמ' ויתפחו~ הרוח בהםתכנס
 רי"ו אבל ~כוכית כגוןקדרות

 נכ~~
 ולא ו~כוכית מיקר כתב

 כ''א או' א"ר ~~מתכות.ה~כיר
~ 

~~
 אין ~~.

 מעצמי~
 שיתעצמו הרוצה תניא וכו~ עיניו

~ו ~פ~
 יי~

 שמן ונותן בחו~מו
 בי~

 עיניו ~יסי
 רי''ו ~הביאה גמ' מאליה~. מתעצ~ים והן אצבעותיו גודליבשני ואוח~

 בת~פתא מצאתי וכן דמותר קאמר דבשבת ונראהבנכ~~ח.
 ~"ד או' א'ר ש~~סוף

~ 

~~~
 אם אבל מגולין~ עליו ומקצת ~. ~~~'

 ט' בסעי' כמו חוט ~ו מחט בהן לתחובאסור ~גולי~ אי~
 כעושה מיח~י כוש בהם תוחב אם מכוסה שהגומא דכיוןמשום
 בשם ב"י גומא. משום בהם אין וקש בתבן אבלגומא

 כ"א~ ס'ק מ~א והביאופכ~ה' המ"~
 מיה~

 דבתו~ המ~'א שם כתב
 עליו קצת אין אם דגם דכלאים ספ"ק בירוש' וכ~המשמע
 בשם ל' או~ א~ר וכ"כ יעו'ש~ כוש או מחט לתחוב שר~מגולין

ריא"~
 כ~ג. או' התו~ש דעת וכ~נ יעו~ש.

 ר'~
 י''ד או'

~ 

~~~~~~~ 
 לטלטלן אסור אורג של עמודים~ פכ~ו הרמב~ם
 קי"ג דף ובגמרא שלהן~ הגומות יתקןש~א

 בצנון כמו הוין ~~מילא גומותפריך
 ו~~נ~

 לאשויי אתי לא בשדה
 לאשוי~ דאתי מהארץ הצנון ליטול אסור בבית וא'כ ע~כ.גומות

 כ~ה או' א~ר שם. מ~אגו~ות~
~ 

~ג~
 השריש שאם ~שריש. ולא ~~.

 הו"~
 מגידולו דבר עוקר

 ו. ~~ו"שאו'וא~ור.
 ב' סע~ ש"י ד~~י' והא ~ריעה. נת~~ן לאוגם ~~~~~.~~~~ ~

הלבוש כת~ שרי' לזריעה נתכ~ן דאפי' כתב חי~יןגבי
 ניכר שההשרשה חיטין דשא~

 מ~ בה~
 הלקחם טרם

 שאם א"נ שיטלנו. עד ידע ולא הש~יש שמא ח~ש~ן בצנוןאבל
 והוסיף ל~ריע~נתכ~ן

 מע~
 כמו הוי ה~רקע לחות מחמת

 י אעפ ל~יעה נתכ~ן לא אם אבלהש~שה
 שהוס~

 ~חמת
 אנו ~ה~י דרכו שכן בה לן לית הקרקעלחות

 רוא~
 שומים

 יםובצ
 ~~~~פ~

 וכתב עכ"ל. בחלון אפי'
 על~

 הא~ר
 א~

 כ~ח
 לא ורוקח ור~ןדבתו~

 הכי משמ~~
 כתירו~

 ו~רא~ שני
 כתירו~

ראש~
 ד~ותר הא כתב שי בס~ והפרישה יעו~ש~

ש~ר~~ בחיט~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~

~ ~ ~  ~~ו~~ 

 לשכב חשב אם ~וכן~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~י ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~י
 ~לי~~

 ~~~ן
 ס~~

 במה
 ~~~~~~~ ~ ~ ~נ~~

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

 הג~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ו~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~
 בחול טמו~ים ואם

ובעפ~
 ע"ל

 סימ~
 ל"ח סעיף ש~ח

~~~
 ~~י~~~~ י' ו~ו ~~~~. ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~~~ך

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

~~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
'~~~~~ 

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

~ 
 ~~ו~

 או כותי שתלשן וכגון מו~צה מ~וםהיינו
 נתג~

 אבל ה~וח ע~י
י~~אל

 לתלש~ ~אסו~
 יעו"ש

 ולפ'~
 הכא דגם משמע

 או כותי~שתלשן מות~
 אבל ה~וח ~ע"י נת~~

 הא~~
 או'

 הנ~~
 השיג

 אסו~ כותי דת~ןעליו
 דדו~א כתב כ~ב ס~ק והמ~~א יעו~ש.

במעש~
 נתחייב ל~~יעה נתכוון אם וכ~ים ו~יעית

 בכול~
 ~ל

 שב~גבי
 אפי'

 כל ש~י ל~ריע~ נתכוו~
 ש~~ ~מ~

 י~~ש ~ הש~ישו
 ~בי הכא גם דב~יוולפי

 צנו~
 אבל שרי ל~~יעה נתכוון ~פי'

 חיים נתיבה~ב
 והא~~

 או'
 כ'~

 יעו'ש עליו השיגו ח' או~ והנה''ש
 כיון~ע"כ

 דדב~
 שניא בפלוגתא ~ה

 ל~ו~ אי~
 דב~י מסתם

 ש~ב~"ע
 כותי תלשן דאפי' ומש~ע ל~~יעה בנתכוין לאסו~

 ש"י סי' לעיל ועיין אסו~. הש~ישו לא וגם ה~וח ע~י נתגלואו
 ~ יעו~ש אוס~ין יש ש~~ען בחיטין ש~ם שכתבנו ח'או'

~~~
.~~ 

 עפ~ שמזי~
 שאין דב~ דהוי ממקומו.

 מתכוי~
 וטלטו

 לצו~ך הצדמן
 דב~

 או' תו''ש המות~.
 ~ כ~~

 ~~~ו~
 כתב השבת. כל שם להיות הגה~

 דהיינו סק'י הט~~
כל

 זמ~

 ומה מהם לאכול שי~צה
 שישא~

 אח~ת פעם יאכל
 שגומ~ מיאבל

 ~ה ולדעת זה בש~ת מהם יאכל שלא בדעתו
 נ~אה דוקאטמנם

 דאסו~
 אבל יעו"ש ~צד מן בטלטול אפי'

הא~~
 כ"ז או'

 והמאמ"~
 ~~א ט~ם דאפי~ ודעתם עליו השיגו

 שבת א~תו מהםלאכול
 מות~

 דאין מטעם
 באוכלי~

 ~ום
 שאח'~~ באו' שנכ~וב ~טעם מן האח~ונ~ם ד~ת וכ"נ~עו"ש. ~סי~

 משמ~העפ~
 מ"א ~נ''ט. ~סי~ וכמ"ש לאוכל

 ס~~
 תו"ש כ~ג.

 כ~ו.או'
~~~ 

 ~ י~ד או'

~~~
 בגו~ו כ~א בידיו נוגע שאינו ~י' וכו' ב~~ו וטלטול ~~.

או
 בשא~

 בו מקלינן איב~יו
 ביות~

 טלטול משאר

מ~
 לצו~ך אפי' מותר וע~כ הצד

 דב~
 האח~ונים כ~כ האסו~.

~ 
~~

.~~ 
 היל~

 דעת הוא וכו' ~ש
 ה~א~

 דמיק~י דס~ל

~~~~
.~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ 
 דטלטול~ ס~ל ~~~ןאבל

 והכא הצד מן לטלטול שוה גופו ע~י
 ~ו~ך כמטלטל ד~וי משוםש~י

 דב~
 השכיבה. דהיינו המותר

 או~תו~ש
 ~ כ"~

~~
 מו~צה ד~תמו ~~~

 להסק~
 דבמקום משמע

 ש~~
 מס~ין

בקש
 מות~

 למאכל ~אי דסתמא ביד אפי' לנענעו

 וכ~ב~מ~
 ~וקצ~ בתבן הטמונים בפירות ט' בסעי~

 ~יינו
 להס~ה בבי~ורבמ~~צה

 וט~~
 תבן קצת ב~וטל לא אבל בו

 עפ~ וכדאי'גבי לכך הכ~נו ודאי ד~ה פירות בוו~טמין
 מ~נ~ס

 קופתו מלאא~
 עפ~

 ט'~ צו~כו~ כל בו ועו~ה
 ~ ס~~ט

~~~
 ו~ך צף שיהא כדי ב~ופו~ מנענעו ~~.

 לשכ~ ו~~

 לצו~ך שלא אבל ט~ו. או' ~"זעליו.
 אע"ג שכיב~

~~~

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

~~~~~~'~~~ 

 לצו~ך בידיו אפי'הצד
 דב~

 כ~ה או' א"א המות~.
~ 

~~~
.~~ 

 כ~
 או

 כס~
 ~~כב ד~יינו ן~ בדף פי' ~ש~י וכו~

 היה דאם כתב פ~ה וה~מב''ם מבע~יעליו
עליו

 כ~
 מלשון וכ"מ מבע''י עליו שישב כמו נעשה כסת או
המחב~.

 סת~א ד~ש דאע"ג כ"א סעי' ש"ח בסי' כתבתי וכב~
 עליו חשב ומכ~ש מבע"י עליו בישב סגי מ~מ להסקהעומד
 דקל של בח~יותכמו

 כמבוא~
 אלא ~ להדדי להו דמדמי בש~ס

 נאס~ו לא דבח~יות מחריות ג~ע ~ש ~הדלענין
 מת~ל~

 אלא
 להס~ה עומד נמי סת~א וקש לעציםבשגד~ן

 א~~
 בח~ב

 ודאי עליה~
 לשכיב~ ד~יימי קצת נמי דאיכא כיוןמהני

 למ~כל או
יעו~'ש. בהמ~

 נת~א~ וכב~
 שם

 דק~
 תלי של~ו

~ 
 מקומות ב~נהג

 ובדב~ינו כ~ח ס~י~ ש~ט סי' ועיין כ"ח~ או' תו~שיעו~ש.
 בס~דלשם

~ 

~~~~~ 
 ואפי' וכו~ ח~ב א~ ו~ן הג~.

 פ~~
 בחול אחת

 ועיי כ~ט. או' תו~ש ך' ס~י~ ש~ח בסי' ב~~יותכמו
 ~ קמ"ב או' ~םבדב~ינו

~~ 
 ~~י'

~ 
~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~מסי~ 
 דעת וכ~ה ~~"ן. בשם ה~~~א וכ"כ דינא. לענין הב~י

~~~
 טלטול ד~וי וכו' בהם לתחוב יכול ~~.

 מ~

 לצו~ך הצד
דב~

 ל' או~ תו~ש המות~.
 לעי~ ועיי~

 ~ ס"א או~
~~~

~~~~ 

 ~ה
 יתבא~

 למכו~ שנוהג~ן דמה
 ול~בל בשבת

 ה~עה מלבד בסכין שגו~~ין או בכליהמעות
 מ~ח שלהגדולה

 כמ~ וממכ~
 כש~טלטל דדו~א עיניהם סמיות

 ו~מו~צ~~הית~
 מאיל~ו ~פל

 מות~
 לצו~ך ודוקא

 הכאאבל המות~ דב~
 שאי~

 שהוא ספק שום ~ין המ~ות לצו~ך אלא כאן
 ט"ו או' ס.~ כלל ח~א גמו~~איסו~

~ 
~~~~~ 

 שהמצניע אומ~~ם יש ו~~ בחול טמונים ו~ם הגה.
 או בחול ח~ושים אולימוניס

לחותם לשמו~ כדי בעפ~
 מות~

 או חול ד~אי בשבת משם ולהוציאם לגלות
 כדאמ~ינן מו~צהאינו עפ~

 מכני~
 ועושה ע~ר קופתו מלא אדם

 שיחד והוא צ~כיובה
 שה~ל בשם ~~ י םס ב~י ~וי~. ק~ן ל~

 ל~~ ס~י~ ש"ח סי' לעיל ז"ל מו~~םופסקו
 הב~כ.י כתב אמנם

ב~י'
 ז~

 על לסמוך דאין ~~אה ה~ או'
~~ 

 ומי כתב עצמו דשה"ל
 על לסמוך רוצהשאינו

 הת~
 ~ יעו~~ש. וכו' סכין תוחב ~ה

~~
 לא שדוחה וכו~ הב~יות כבוד משום ~. ~~~'

 תעש~

 ו~~י' ~~~~~~~~
~~~י

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

~~~~
שבתו~ה



~ ~

~ ~ ~ ~~~י 
~~~~~~~~~~~ ~~ 

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

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~
~~~~ 

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

 ~ו
~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~ו~~
 דכתיב להתעלם תוכל דלא ל~ו שהוא~בתורה
 וכו' ז~ן כגון מתעלם שאתה פעמים בו וד~שו מהםוהתעלמת
 דלאו~ ד~ב~ן טלטול נמיוהכא

 ~קום ~בנן אסכמו~ תסו~ ד~
 א' או' עו~ש לבו~. נדחה. הבריותכבוד

~ 

~~
 דמ~מ חו~י ת בשו וכתב וכו~ הב~יות כבוד משום ~~~

 נ~אה אין מיהו א' או' תו~ש זה. ~ל כפרה~~יך
 מה ~ל ליזהר דיש הוא פשוט דבר ומ~מ הפו~ מדב~יכן

 אם מ~קצה לטלטל שלאדאפשר
 אחר בענין אפש~

~ 

ג~
 שאר או צרו~ות וה~ה וכו' אבנים לטלטל התירו ~~~

 דלאו כה'גדבר
 ב~

 ועיין א~ או' מ"ב הוא~ טלטול
 לנקביו והוצרך במדבר שהולך דמי י'א סי~ אשה קרבןבס~
 בו ל~נח כדי מד"א פחות פחות מים של נט~א לטלטולידשרי

~~~א.
 וא~

 לקנח שיטלוהו ~ לחוש ויש לשם ~~כ נכנשים שאחרים
 שרימ~מ

 להכני~
 דמה לצו~ך שלא טלטול הוי דלא היד מלא

 ~ אחר אוהוא
 או' א"~ שם~ מ~א בהגה. שי"ט ר~~י וכ~~

 ב' או'~ו~ש
~"~ 

 א' או'
 וד~

 להכ~יס ~אוסר כהב~ח
 אם אבל יעו"ש~ לשם נכנסים אח~ים אם~יד מל~

 אי~
 מקום לו

 ~אח~ים למית~י דאיכא ~אח~ים ~בוע שהוא אעפ~י~בו~
 ונמצא ~נחיטלום

 הי~ ש~
 א' או' נה"ש יטלום~ לא שמאדחיישינן אסו~ אפ"~ לצורך שלא טלטולו

~ 

~~
 ~יד. מלא ~~~

 בטו~
 וכתב ידיו מלא כ~וב

 הט~~~
 ברא"ש ~יין ולא בש~ס ~רסתו ~יה שכן~אפש~

 תו~ש בטור~ הוא דט"ס וב~~כ היד מלא איתא דשםו~~מ~ים
 ב~ או' מש~ז ב' או' א~~ וכ"כ ג~או'

~~
 מלא קאמר ולא היד מלא דקאמר והא היד. מלא ~~.

 א''ר ב"ח. בה~ ~~נח שמאל היד מלא היינויד
'  או מהימין ~~ה שמאל יד ~אי ו~"מ~

~~ 
 שמאל יד מלא

ואיטר.
~''~ 

 בא''א ך~~ועיין או' ~' ~י~ ל~יל ועיין שם.
 לה~ל~מצדד מהג~"~

 דמות~
 שייך לא מלבו סגנון כי ~באצב~ו לקנח

 הבריות כבוד ומ~ום בזה אין סחיטה סגנון וגם ההם~שערות
 א"~ יעו"~~ שבותיםהתירו

 ~מ~ו ב' או~
 ר~

 שלא לה~הר צריך
יקנח

 בחוז~
 שלא

 את ישי~
 ~ הש~~

~~
 אחר למ~ום ופעם זה ~למקום פ~ ש~ולך היינו וכו' ~בוע מקום לו אין ואם ~~~

 ~ וא~~
 ילך

 ולכן לצו~ך ~לא ת~לה שטלטל נמ~א אח~ למ~וסאח~כ

מכני~
 ~"~ ב' או' תו"ש סק~א~ מ~א קטנה~ בוכנא כמלא

 או'
 ב'~

~~~~~ 
 לשם נכנס אדם שום שאין לביתו ~מוך ~ה"כ לו יש

 ~~נה בוכנא כמלא ~~י~ אבנים בשבת להכ~יסאסור

א~א~
 שם מ"א מאתמול~ לה~מינם דהו~ל

~ 
 פכ~ו והגמ"י הג"א בשם

ות~
 מיהו ג' או' ר~ז א' או~ א''א שם התו"ש וכ~כ

 א~ ~~ הא~~
 וכ~ב להקלמ~דד

 ה~"~ שכ~~
 ~ה בס~י'' ב~י דעת וכ~נ י~ו~ש~

~ ~

~~ 
.~~ 

כשיעו~
 ~גל כשיעור פ'' ~טנה. בוכנא

 ד~ת לפי ב"י ב~מים. שלקטנה מדוכ~
~~~ 

 לו ש~~אה
 ל~נ~ ש~אוי והיינו י~ו"ש~ בי~וש' מפורש וכן ר~חכג~~ת

 בו

 ראש כשיעור איתא והרא"ש ברי"ף מיהו לבוש. אחת.פעם
 בטור וכ~ה קטנהבוכנא

~ 

~~
~~~ 

 ואם
 דנעשה משום הטעם וכו~ באבן ניכ~

 דאפי' ואפשר מבע~י בו כשקנחו והיינו בהךמוכן כב~
 בספ~

 יש
 משוםלה~יר

 כבו~
 ב' או' עו"ש הוא. ד~בנן ומלתא הבריות

~ 

~~~
.~~ 

 ניכ~ ו~~
 כתב ו~' בו שקנחו ~בן

 המאמ~~
 או'

 בו ~נחו דר~ל משמע הלשון דפשט~'
 ~~ל והפרישה שיהיה מהיהיה אחרי~

 נדח~
 עצמו דהוא דר"ל לפ~

 הא לו שהוקשה לפי~ והיינו פ''א בוקינח
 דאית~

 ~' סי~ לעיל
 לקנחשאין

 בצרו~
 מסכים הלשון פשט ואין חבי~ו בו ש~ינח

 ה~ון פשט דאין כתב א' ~ו' הפתה~ד אבל יעו~ש וכו'עמו
 מגיד האבן את הרואה ש~ל דר"ל הפרישה ל~ברימנגד

 ואומ~
שכב~

 ואה"ן שקנחו ל' שייך המכירים אחרים דלגבי בה ~ינחו
 ~ ל' ~~ ג' סי' לעיל ועיין י~ו~ש. קאמר דו~אדבדי~ה

~~
 ~ם ~~~

 ניכ~
 לח~ות דמי ולא וכו~ בו ש~נחו באבן

 סעי' ש''ח~סי'
 ך~~

 אינו אפי' עליהן בישב דשרי

 אין שוב שהשליכו דכיון דקינוח אבן דשאניניכ~
 דע~

 כלל עליו
 מיהו ד' או' תו~ש סק"ב~ מ"א ניכר~ שיהא ~עינן ולכך בולשמש

 להקל הא~רדעת
 א~

 באינו
 ניכ~

 ~ שא~~ז באו' כמ"ש

~~
ואם ~~~

 ניכ~
 מע"ש פי' וכו' בו שקנחו באבן

 וכן ניכר~ שאינו אף שקנחו בידוע וה"ה יחדושלא וא~
 א~~ קינחו~ שלא אף ל~ינ~ח בפי'כשייחד

 כמו יחוד ודין ד' או'
 לפ~ו~ אבןהמייחד

 כ~ב~ סעי' ש~ט סי~ לעיל ~עיין אגוזים בו
 שםתו~ש

~ 

~~~"~~ 
 נייר המייחד

 חל~
 בשם שם מ~א ד~רי. בו לקנח

 לכתיבה העומד חלק בנייר מיהו שם. א"רשה"ג.

בעינ~
 ביחוד סגי גסה ונייר בהכי אורחיה דלאי כיון לעולם יחוד

 כמו בהכי דאו~חיה כאן א'לשבת
 באב~

 תו~ש אגוזים. בו לפצוע
 והיי~ו שה"ג. בשם שם א~ר כבוכנא. ~שרי יחדו לא ואםשס~
 דוקא והיינו ט' או' לעיל כמ~ש א' פעם~ של קינוחכדי

 פי לכסות שעומד סתמא האעליו במקפי~
 הפ~

 בו לקנח דשרי ה''ה
 אסו~ ומ"מ ב' או'א"א

 סי' לקמן כמ~ש הנייר לקרוע
 י"גסעי' ש"~

~ 

 ~~~ו~
 עי~ר וכן וכו' מכרמלית דאפי~ וי~א בהג~.

 לילך יכול אחר כשאין ומ"מ ד' או' ר"ז ה~או' א~
 לרה"י. כרמלית להקל איןלשם

 אחר ש~ין כיון ור~ל שם~ א"~
 או משם ו~טלו שהכין או בו לקנח דבר מע~ש הכין ולאשכח א~ אבל ל~~~ אין וע"כ מאתמול לאזמניה הו~ל לשםהולך
 ל~רמלית מרה~י להוציא מותר אחרים י~~והו שיכין שאףבמקום

 ח' או' נ"ה כלל ח"א ל~נח ש~יך מהכפי

~~~~ ~  

 דאף ונראה וכו~ מכרמלית דאפי' וי~א בהגה.
 שלנו ברה~ר מ~מ התו~ כד~ת להקלה~ומך

 ~חולקים ~בים דבל"ה כיון כ"כ להקל אין ככרמליתשדי~ו א~
 שם. ח"א וכ~כ ו' או' ~ו~ש ל~עותא~ תר~י והווב~מלית שאוס~ רש~י דעת ~ם ~ליו ונתוסף רה~ר ~יכא ~שיודגם וס~

 ~' סעי' שמ"ה סי' לקמןועיין
~ 

 ~~~ו~~
 וכו' ~~ה~י מכ~מלית דאפי' וי~א בהגה.

 וה~~
דמות~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 ~י~
~

~~~~ ~~~~~~~ 

 י"א ~~ה ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 דו~

 מו~~ ~~~
 ~רש"י אב~ים ל~לטל

 ני~ב י~וחםור~ יי~ ~~~י~ ~~~
 חי"ו~

 אי~ו ~מ~ דהא שרי נמי ל~ה"י מכ~מלית דאפי~ וי"א
~~ 

 כ~ד ו~ם דרבנן אי~ור
 התי~והו~~~~ות

 ~תוספו~
 פר~~~

 לול~
 ~רדכי וה~הות ~גזול

 הזור~~ פר~
~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

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

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

~~~ 
 ~~~~ ~~~ ו~~ ~~~~

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

~~~~ 
~ 

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

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

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

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

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

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

 ~~~ ~~~~ י~~~~ ~~~~~ ~~~~
'~~~ 

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

~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ טב~ת~~ בפי התלוים ~המ~ים ~פי'

~~~ ~~~~~ 

דמות~
 ~ ב~ כמ"ש זו לסברה בכרמלית ד"א להעביר

 צ~יך א~ ~ברא אבל התו~בשם
 פ~ו~ להעבי~

 כמ"ש מד"א
 ולכן ד' או'הר~~

 א' ~ס' ל~~~יר יש דאפש~ הי~~
 ססי~~ דלקמן והגם פשוט וה~א ~ד"א פחות פחות כ"אלטלטל ואין~

 כבוד משום הכא מד"א פחות בכרמלית לטלטל אוסרשמ~ט
 ~~ או' ~עיל ו~ין ה~י~ו~הבריות

~ ~
~~~ ~~ 

 אינו נמי דהא בהגה.
~~ 

 שני בזה שיש ואף וכו'
 כבודאפ~ה ל~ה~י מכרמלית וגם ומוקצה טלטול דרבנןאיסורין

 הבריו~
 יעקב ישועות אותו. דוחה

~ 
~~

 י~דו אם ~. ~~~'
 גשמ~

 ר"ל ~ו~ ונטב~ו האבנים על
 אמינא והוה ה~ש~ים מחמת בק~קעשנטבעו

 הוי משם לוקחםדאם
 ~~ות~

 ~ו'
 כטוח~

 ~מ"ל
 סותר מיקרי ולא ש~י ה~~קע מןמלמעלה ניכ~ רשומן דא~
 טוח~ ו~

 ונראה
 בסי' בצינון וכמו ב~ן לאחוז שיכול עד מ~ולה כשמ~צתןדמיירי

 לב~ש~ ו~"ל~ ח~ סע~ה~ודם
ך~

רישומן אם ~~~~~.
 וכ~ ~כ~

 ~~בעו ~לא ~י"ו נ~~
~ 

 ~יש~~ןאלא ליכלוך
 ניכ~

 ו' או' א~~ ה~~~~~~ מן למ~לה
 הוא אם ~פרש~~חה

 מכי~
 מסביבות

 האב~
תחתיה ~ ~ג~מי מי ~~~~ן

 מות~
 כ~כ. נתחב~ה לא שעד~ן

 מ~יר~
 ח' א~ פ~"ע

~ 

~~~
 משום ~ה ~ין ~~~~~

 אלא שא~ו ~פי ~~ סות~
 בזה~ל~ג מד~ב~

 ~' א~ ~~~
~ 

~~~
~א ~~~~~~

 ד~ ולענ~ טוח~ משו~
 טוחן

~~~ 
 ~ ~ס"ד ~שס ובדבר~ו י~ב ~ע~שכ"א ~~~ ל~~ן

~~~
'~~~~~ 

~ 
 נר~ה ו~' עשבים בו שעלו צ~ור

 דת~~
 ~מ~ל

חדא
 ח~שינ~ דל~

 יתלוש שמא
 ממ~

 העשבים
 וחדא ח~~א~~. ח~ב~היה

 ~~ן י~~ה~ לו יש ~~ה דצ~ור אע~~

האר~
 ל~~לו אי~ור ~ש

 מקרקנ~
 ל~רך שלא

 כד~
 ~~ציץ

 אב~וכמ~ש נ~ו~
 והביא~

 ל~~ך אפ"ה ב"י
 קי~~

 כ~וד ~~שום ~~~י~ו
 הוא שהצ~ור א~~פ"י והשלישיהב~~ת

 כ~ב~
 ~וק~~. והוא

 פ~יש~

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

..~~ 
 משום ב~ה דאין ל~לו מותר הארץ עלמונח

 מן שמגביהו מה~ר~ל ~יש~
 הארץ~

 כ~ד ~שום ~בנן ~אי~ורא אלא

הב~יו~
 סי' וכ"מ ו~~ן רש~י כמ"ש גז~ו לא

 של~~
 ח' ס~~י

 לכ~~. חייב מהצרור עשבים והתולש~ כה~מב"ם. ודלאיעו"ש.
 ~~~ג.מ"א

 א"~
 ~' או' א"א ~' או' תו~ש ~~ או'

~~~ 
 התו"ש שם כתבווהטעם ו~ א~~

 ~~ והר"~
 מן שנוטלו לאחר אף

 אוירא אלא לא~ץ ה~רור בין הפסק הוי לאהא~ץ
 בעל~

ו~דיי~
 יונק

 מלחלוחי~
 הפסי~ו אם הא משמע יעו"ש הקר~ע

 שאינו עד ה~רקע מן לגמרי~ידיו
 יונ~

 א~א וכ"כ אםו~~ כלל

 ~ יעו~ש ה~"א בשםשם

~~~
 וכיון וכו' ראו~ה שאינה מפני ~~ ~~~'

 שאינ~
 ~או~ה

 ח' ~ו' א~'ר ~ל~ה~ אסורל~י~וח
 לב~~~

~ו~
 ~סת ובמקום נפר~. שהיא לפי ~~~

 ש~~ ר~בי~
 ק~ה

 מאירי מו~ר. ל~תפרך עש~ה ואינה אבניםכעין
 ~ י~ב אויפת"ע

~~~
 לקנח דאסורי~א ס~~ ~' ב~י~ לעול דכתב והא וכו' סכנה משום ~~.

 משו~ בחר~
 אתא כשפים

לאשמעינ~
 משום ח~ס בא~ני אפי' אםור דבחול

 חש~
 דכשפים

 י~נחאלא
 בצ~ו~

 משום הטעם ~ כתב הכא אבל
 לאו~ויי סכנ~

 דליכ~ ~~~דבאזני
 חששא דאיכא ואעפ~י בחרס י~נח סכנה

דכשפי~
 ב~~ור יקנ~~ ולא

 ב~ח~ לטלטלם~ ~~ו~ בשב~
 ~ו~

~~
 כ.ה או~ ~' ~י' לעיל ועיין ט'

~ 
~~~

 וכו' הם דחלקים דכיון ~. ~~~'
 אב~

 חל~ים אי~ם אם
 מק~ח ~ סכנה ח~שדיש

 א~פ~י בצרו~
~~~ 

 מוצ~ה

ש~~
 ע~א פ~ב

~ 

~~~
 באו~ןמ~נח ~~.

 הח~~
 וכו'

לכשפים לח~ ד~ ואע~~
 כמ~~

 סעי~ ~' סי'
 י"~

 עדיף ~מ
 וריל ס~~ד~ מ"א ב"ח. ~הצרור~ בולקנח

 דו~

 בשברי לקנח
ח~~

 ~ דאיכא
 ד~כיח~ סכנ~

 שהן ע"י
 חד~

 לקנח לו הותרדכרכש~א שיני ינתק פן
 ~~ו~

 כ~י א~ני אבל
 חר~

 דאי~ו
 ~כנת מ~סוליכא ח~

 ~לא כש~~ים ~
 ~ שכי~

 ל~נח לו הותר
 בה~ה י~א סעי' ~' ~י' ל~יל ועיין ~ה~ש~~~רו~.

 ובדברי~

~~
 ~אוי ~הוא ~~.

 לכסו~
 וכו'

 ו~
 ~~ור י~נח

~וקצה ~~~
~~ 

 ~לחנח התי~ו
 ~בצרו~

 ~שאי ~לא ואבן
לו

 ~ המו~ר א~ דב~

 בטלטו~
 ~~~ בו~ ל~~

 ה' או~
~ 

~~~
 וכו' ~עשבים י~נח ~~~

 ~~ינ~ משו~ מ~~שי~ ~
מוקצי~

 מו~~ים ש~ם א~פ"י מפ~שים ויש
~עי' כמ"~

 ~~ח~~
 ~~יך ~ה~~ור לפי מה~ור ~דהו ר~~א והיינו

 אין והעשביםל~לטלו
 מ~~ט~~

 ב~~י' כמ"ש
 ובל~~ שאח"~

של~
 י~יזם
~ 

~~~~ 
 בי~~ים לאו ו~ו~ מ~~חין אין ב~בשים אבל

 שהם~א~ ~מ~
 ~בלאו דא~כ ו~כין ~פ~~~~

 אלא ~סור~כנה ט~~
 ~בש~

 ~אמר. לחין שאינם
 ~' שה"~

 ~מו~י~
 ~ה~"~~כ~ה~~

~~
 ~די~ ש~~ מפני ~~~

 ~~~ ג~ ~י' ד~עיל והא וכו~
 כתב~ י~~~

 הטע~
 ~ בדבר שהמ~ח ~ני

 ש~ת ~יס~רי לע~ן ~כא~ נוש~ות ~ת~תונות ~יניו~ו שו~ שהאו~
~ 

 חשיש
 הט~ם כתב ו~.כ לס~ולותכ~כ

 ~ בעי~ סכ~ ש~ו~
~ית~

 וה~~~~וה~~

~~ו ~~~~~~~~~~
 ~~~ ה~י~ ~

 ו~~~ ~~ ~~~~ו~
 ~ ~~ ~ ~י~ו~~

 וה~~~~~~י.~
 ~~~~ו~~~~~~

~~י~



~~ו
~~ו~~י ~~ו~~~ ~~ ~

 ו~~~

~~~~~~~~~~ 

 ~י~ו~~~~~~ו~

 . ~~י~~י~ו~~

 ~~~ ~י~ו~י~~
~~~~~'~ 

 ~י~~'

~~~~~~~ 
 ~~י'

 ~~~ ~~~ ~~~~י
 ~~ ~~~ו~~~ו~~

 ~~~יי~~~~~
. 

 ~~~ ~י~~~ ~~~
~~~~~ ~~ 

'~~~ 

 ~~~ ~~~~י~~~
 ו~~~~י~~~~~~

~~~~
~~~~ ~י~~ ~~ ~~~~~ו~

~~~~~~
 ~~~~ ~~ ~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~

 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~י~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~י~~~~~~
 ~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~ ~~~~~~~

'~~~ 
 ~~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~

 ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~ו~ ~~~~~~ ~~~~י~~ י~ ~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~ו ~~'
~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ 

 ~~' ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~
'~~~ 

~~~~~ ~~~~ 
~~~~ 
 ~~~~~י י~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~ ~ ~

 ~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~ ~~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

 ~~ ~~~ ~~~י ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~
' ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

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

~ ~  ~~~ ~~~ו~~
 ו~~~~ו~ ו~~ו~

 ~ ~~י~'~ י~ ו~ו ~~~~.

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~י~~ ~~~~~~ י~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~

~~~~
 דשדה הגדר אחרי לפנות מותר מרובה פ~ ~ש~ס
 ופי' בשבת אפי' לקנח צרור ליטול ומותרחבירו

 עב ב~דר מהגדר~אפי~ לא אבל השדה מן דהיינו סק"ההמ"א
דאינו

 עו~
 וכ~כ יוד~ או' תו~ש כרש"ל. ודלא סתירה משום נ~ב

~אחרונים
~ 

~~~
 שהם מפני יזיזם~ שלא ו~לבד ו~ ~~~~

 מוקצי~
 מ~א

 וכ"כסק~ו
 הט~~

 יזיזם שלא והיינו סק~ד~ של~ו סי'

בי~
 מוקצה ד~וה

 אבל בהמה למאכל שרא~ ~אעפ~י במחוב~
 לצורך א~י~ שרי בגופו דטלטול ~גופו בהם~~נח

 דב~
 האסור

 קושית מתורץ שבזה וכתב ו~ או~ א"א ח' סעי' שי~א סי'כ~ש
 ~ יעו~ש הקשה הא~ר מ"ש על וגם המ"א על~תו~ש

~~~~~~ 
 דאפי~ ~פשר וכו~ באילן אלא אמרו דלא

 גז~ו ~ח הבריות כבוד דמשוםמותר באיל~
 ובע~י~

 ש~ו
 מלאכה הוי יתלוש אם דהא יתלוש שמא ג~רינן ולא מחובריןאפי~
 ~ו' א~~ לבוש~ ריש~ה. פסיק ולא מכוין אינו וגם צריכהשאינה
 או~ הר"ז וכ~כ יעו'ש. כהעו~ש ודלא הש~ע דעת שכ~ה וכחב~"ג
 ~ם דהיינו שכתב אלאיוד

 אי~
 לקנח ואבן צרור אפי~ לפניו

 ~ באילן אפי' לקנחמותר וא~

~ו~
'~~~ 

~ 
 בחרס דמקנח~ן ואע"ג נימין~ השרת משום

 נימין השרת מ~ום חיישינןולא
 במשמ~

 בצרור
 מ~א תו' רישיה. פסיקהוה

 ~ סק~~

~~~~~ 
 בשרו ישרט ~שלא להחליקו הקינוח של בצרור ימשמש

פרישה~
 אלא כתישה משום בחול שעושה כדרך

 בנחת שאוח~ו ור~ל שם. ~"א ר~ח. בשם טור יד.כלאחר
 ~ לב"ש בחול. שעושה ממה בשינוי שעושה יד כלאחרומיקרי

~~~
 ב"י בנחת. וממשמש בנחת כלומר אצבעותיו. בשני ~~~

 שכ~ח סס~י לקמן וכ"ה רי"ו.בשם
~ 

~~~

 בצעפיל הדין וכן עץ של פי~ וכו' בבר~א למשמש ~. ~~~'

~~~
 ט~ו~ או'

 ועיי~
 שכ~ח סס~י לקמן

~ 

ו~~
 לח~ור כדי תדיר שמכניסו דכיון וכו' תחובה אפי' ~~~

 טו~~ ובמ~~קו~ בפ~ו המוציא כמו אסורולהוציאו
 ולהוציאו לח~ור כדי מכניסו ~שאין בגוף כולו התחוב דדבר~~שמע

 ולב"ש~ תו~שתדיר.
 או מר~לית לבלוע מותר וא"כ לכתחלה מותר

 תו''~ שם~ א~ר סק"ח. מ~~א לרה~ר~ בו ולצאת~הב
 י"ד או'

 י~גאו' ר~~
~ 

 תש~ ~~~~~~

 מותר בגוף כולו ~וב אם ס~ב םי~
להתפלל

 הואי~
 ~צאת ואסור מבחוץ נראה ואינו

 שם~ א~ר ולהוציאה. לח~ור כ~י תדיר דמכניסה כיון בשבתבה

~~~
 ראשונה חרי~א וכו' ניר בשדה לפנות ט.אסור ~~~~

 הא סק"ג~ ט"ז רש~י. בשם ב"י ל~ריעה.ועו~ד

חריש~
 גומו~ אשווי שייך לא שניה

 שניה חרישה אף חבירו ושדה

אסו~
 יצמח. ולא שמקלקל

 מש~~~
 ג' או'

~~
 לאשו~ יבא שמא ~~~

 ממקום צרור יטול דשמא גו~~.
 לי~ ושדיגבשושית

 הית~ ואמרינן גומא למקום
 לו

 ובבית חורש משום חייב בשדה ונטלה גבשושית וטממהגומא
 וצרורות גומות שיש ~אף ~בבית נראה ומ"מ ~מ' בונה. משוםחייב

 שם~מש~~
 לא שכיחא דלא דבמלתא לפנות מותר

 ג~רו~
 מ"א

סק~ט.
 תו'~

 ט"ו או'
~ 

~~~
 לכך הוקצה שכבר דוקא וכו' גדולות אבנים ~ו~~ ~~~'

אב~
 כבוד משום התירו דלא אסור הוכנו לא אם

 שלא ור~ל ט~~~ או' א"ר המביא' פ~ יש"ש מוקצה.הבריות
 לדבר ולא לקינוח אלאהתירו

 ~ אח~
~~~

 ומ~מ לצדדן. מיתר ~~.
 לעשו~

 מ'א אסור. אהל כמין
 או~ הא~ר אמנם ל~ב. דף ביצה מס' בשםסק"י

 דאפש~ מידי משמע לא ד~ש~~ס כתבי~~
 עכ~ל~ ~' סעי' שם הלבוש וכ~כ שט"ו סי' בטור וכ'מהבריות כבו~ משום ב~ה דמותר

 ואחת מכאן אחת שמניח דאף ור"ל יעו"ש להתיר המאמרוכ"כ
 שם כמ~ש מותר בחול שעושה כדרך גביהן על אחת ואח"כמכאן

בלב~
 וא~ מכאן א' ואח~כ למעלה אחת תחלה מניח אם אבל

 המחה~ש דעת מיהו יעו~ש. ו~ בסעי' שם כמ"ש מותר להמ~אגם מכא~
 תחלה הגג לתקן דהיינו בהיתר לעשות דאפשר משוםלאסור

~ 

~~
 על ואפי~ וכו' ~לון פקק ~. ~~~'

 ~רו~
 שרי ש~ג

 תו'ש סק'א. מ"א תו' שרי~ עראי אוהל עלדמוסיף
חו'



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  דוקא דלאו ור"ל א' או' ד~ז א~ או' א~א א~או' ~~~~~י~ ~'~ 
 החלו~ פ~~

 ש~וא

מ~
 אהל על דמוסיף משום ש~י שבגג ארובה אפי' אלא דשרי הצד

 בתו' שם כ~ה הוא~עראי

~~
 מת שם שהיה בית וכו~ החלון פ~ק ~~~

 מתקן דהוי הכהנים שיכנסו ~די אחר ~בית שפונההח~ון לסתו~ אסו~
 כנה~ג ל~ד' סי~ הלוי הר'י דרבוותא~ פלוגתא ל~מו ל~כריולומר

 אף ל~תום דמותר וכתב עליו חלק ס~~א ~מ~א אמנם~הגה~ט'
 המת שמת~אחר

 ול~
 דחה זה בסס~י והא~ר י~ו"ש. מת~ן ~וי

 י~ו~ש. הלוי מ~ר"י כדברי דה~יקר בה~ה"ט י~א וכ"כ המ"אדברי
 ו~ן ~~א~ עם דהדין כתב שט~ו ~ס'י התו"שאבל

 יהוד~~י~ ב~ו~~
 בפשיטות והתיר הלוי מהר"י על ה~יג כ"ט פי~ ח~ב

 ו~~~א~~~~א
 ~חרו~י~ ~מ~

 הכי ש~~ל
 וג~

 כתב
 כמחו~ר ~שי~י וחלון שבפתח ברזל שלומנעולים דצי~י~ ש~
 ~י' ח''ב מאי~ות פנים הסכי~ו שכןוכתב ~~"~ דל~

 ודב"~ צ"~
 סי'

 אף הפתח ל~תום לכהן דש~י והעלה הרבה והא~יך~כ'ג
 שמת~אחר

 וא~
 אין נ~ולות שיהיו ~תותיו ~ל ויש~וד בשבת

 וש~~ת הב~כ~י וה~~או ~עוש~~. המת שיצא עד בא ואיןיוצא
~ 

~~
~~~ 

 כגו~
 עליו שאין דבר הוא אפי~ וכו' לוח

 תו~~
 כלל ~לי

 ~ א' או' ר''ז בחול~ מעולם בו פ~ק לאוגם

~~
 הוא אם אבל קשור. אינו אם אפ~' ~~.

 לא אפ~~ ~שו~
 א' או~ ~ו"ש ב~ח~ שרי~ כלל עליוחשב

 ~' או' א"~
 אםוכן

 פק~
 בו לפ~וק עליו חשב שלא אף מבע~י א~ פעם בו

 ~ו פקיקה ע''י כלי תורת עליו ירדהבשבת
 כיו~

 שהוא
 דב~

 ליחד~ש~רכ~
 לכך.

 ~ ש~ ר"~
~

 דהוי ~מ~נן ~לא ~~.
 ~מו~י~

 ~כך דד~~ו ~יון וכו'
 וכ~כ ~' או~ תו~ש תדיר~ ~לס~~רולפותחו

 אםא~ל ש~ א~~
 לעתי~ ק~ו~

 אסור ~חוקות

 במו~י~

 ~נין ~ל
 א' או' ר~ז א' או' ~''א~ ~~ז. המ"א~מ~ש ~~ו~

 ~~ ו~"~
 ~וא

 ~חו~ו~ ל~תי~~~ו~
 צ~ל

 ~ ~~~~י ~~ ~~~~
ו~

.~~ 
 וה~

 בח~יות כמו ~~ול לסותמו חשב ~פי~ ~גיובמ~ש~ה ~לטול~ ~~~ור לא~וקי וכו' ~ליו ~יחשוב
 ש.סי~

~ 
'~~~~ ~~ 

 ~~ו"~
 ~~.ש ~' או.

~ 
~~

~~~~~~ 
 וכ~ ~~~~ ~יחשו~ והו~

 וה~~~~~
~~~~~ 

 מו~צה
 ולפ~

~~~~~~~ 
 כ~י

 ד~~
 ~~~~~כתו ~~יו ~~ו~כין

 ש~י ~ו~ו ~~רך~~~ה לאיסו~
 ו~~~

 שום
 ~~~י ~ש~~ מח~~~~

~~ ~ 
~~

 והוא ~~~~~~
 על~ שי~שו~

 ~כו'
~~~ 

 דע~ו ד~~~~ן
 ~ד~ד דוקא~י~ו מ~~~

 ~~~ ד~~ ~ב~ ש~~ לב~~ שדר~
ד~~

 לבטלו
 ~ל~ ~עול~

 ~כ~~~ ~~~ ~ג~ ~~~ לפי
 ~ו~ד ~ו

~~~~~
 ד~~ו ~יה לא אפ~ ~ו

 א~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~.~~ ~~~
.~ 
~ 

~~
 ל~~מו ~~~~~~

 ב~
 ~קא ~או

~~~ 
 ~"ה

 ~כ~~ א~
 ~~~ה

ד~~
 ~~~ה

 מ~"~ ~~~ ~~~~ב~
 ~ ~~ ~~~י

~~
.~~ 

 ו~
 ~~~קי~ו

 ~ ~~ע~ ~י~
 ~~י

~"~ 
 ~י~רנו

 ~ ל~~ ~.~~~דל~

~~
 ~~ת~~ וק~~ ~~~

 ~~וח~ו ~כו~
 ~~ו~~ ~דל~ א~

 ~צתלנ~ר וד~~
 כ~~

 מש~~ סק~ב~ ~א בד~~ש~
 ב~ או.

~~~
 ~~~~~~ א~~ ~~~

 ~שור היה ~~א ~~ף ~~~י ~~~~.
~~~י

 ש~
 ו~וח~ו מ~~י

~~ 
 בו אין ~~~ת

 ~שו~
 ו~ינ~ הואי~ ~~~~~~

 ~~~~ו
 אל~ ~~

 ו~ה~~י~ו ל~ו~יאו ~וי
 ד"~ ~די~~~~

 ~~ ~ו~
~ 

~~~
 ~~חח~~ ס~י ~לא ~~~

 א~ ואף ~~ו'
 י~~ו

 לע~ל~ ~~
ו~~

 כ~ר אם
~~~ 

 בו
 ~~ו~ פ~מי~

 מיו~ד והוא ~~ול

ל~
 אס~ר

~~~ 
 והכי~ו מעשה בו ועשה תי~ו א.כ אלא ב~בת בו

שתיקונו
 מוכי~

 ל~ך. עומד שהוא עליו
 ר"~

 ~ם
~ 

~פ~

 ו~ו' זיתים בו
 וג~

 דאם בו לנעול ~י~דו
 בו להפך שראוי מה מהני לא בו לנעול יחדולא

 בסי' וכ~פ וכו' צריך איןולר~ת ~ ח"י או' כמ''שזיתים
 ש"~

 יו''ד. סעי'
 סעי' ח ש בסי' דלמה להק~ות ורצונו סק~ג.מ~א
 מי~ו האחרוני~. כ"כ פלוגתא. הביא והכאכר.ת

בא"~
 אלא רש~י לדברי ~ששו בנין משום ~הכא תירץ ב' או~
 זה דין על כ~ב שרי~ושכ~ב

 או' ה~~ז וכ~פ י~ו"ש~ כר~~ ד~יק~
 ב~

~מ"~
 ו~~כ הקוד~~ ~או'

 נ~~~
 כ~''~~ להקל יש ~~ורך ד~~ת

~~~
~~~ ~~~ 

 לנעול מותר ואז וכו' שתיקנו כיון
~ד~ין א~ אף ~

 ל~
 ~~ל

 ~~ א~ אבל מ~~~י מ~ול~ ב~
 שאסו~~~ני~

 ~וא אף בשבת ~ו ~נעול
 ~יו~~

 ב~ול בו לנ~ול

~~~~
 לטלטלו

~"~ 
 ~ו~ו ~צורך

 ומ~ומ~
 המיו~ד ~~י כ~ין

איסור. למלאכ~
 ר~~

 שם
~ 

 ~~~ו~~
 סב~~ו ל~י אחד לכל היינו וכו' ~ך ע"י ו~קרי ~~~.
 שעשה ולר~ת ~ש~יש לשו~ ~אוי ~י~אלר~~י

 ב~
מ~~

 ולא ~מר לא עשה לא אם אבל לכך והת~ינו
 כמ~

 יחדו כ"א
 גופו לצורך לטלטלו כ~א בשבת בו לנעול אסור בחול בולנעול

ו~קומו
 כ~~~

 ה~ודם באו'
~ 

~~~~~ 
 בו שמוסקים קנה אבל וכו~ כך ~~י ו~קרי הגה.
 שעיקרו ~כיון מקרי מ~מ בו ~נועלין אעפ"י זיתיםבו

 תשמישו. רוב אחר הולכין לכך~שוי
 לב"ש~

 לאיס~. מלאכתו
 דהוי כיון ו~~ל ~' ~ו' ~ו"ש סח~ד. מ"א ו~"י. ברמ~~םוכ"מ

 ~~א ל~לט~ו ~סור לא~~ורמלאכתו
 לצ~ד~

 כמ~ש ~מ~ו~ו ~ופו
 יעו~ש. ג' ס~י' ~~ח סי'לע~ל

 ו~
 בנ~ר ~ד~ן

 ש~~
 בראשו

 ג~ ~ו. א~ר~לו~~רא~
~ 

~~~~~ 
 ה~ה~
 ש~א ~די ~פי' ~~י~ו וכ~' ~טלטלו ו~ותר ~
יש~~

 או
~~~~ ~~~~ 

 ד' ~י' ~~ח ~י' לעיל
 ~ יעו.~

ך~
 ~א~~ופה ~~א ~ראה למ~~. בא~~ופה ~~~

 ~מ~
~אר~

 אבל
 ~מזו~~

 ~~ד מן
~~ 

 ~~ לענין דמי
 כלל

ו~~י~~
 ד~ר~.

 ~' או~ פ~יש~

 ור~
 גלוסטרא ~רא~ו ~ין ד~~י~

 אל~ שר~ ~שו~ו~~~~
 ~ק

 ש~~קי~
 לכך וה~~ונו

~ 
~~~

~~~ 
 ~~~ ~ל~

 ~ו~~א שיש ה~יא בב~ו ~שור. יה~ה
 ג~וסטרא בראשו כשיש שרי ~שור באינו אפי~בטור

ו~ב~
 ~~ביא

 ל~~ ~מוכו~
 ~~ו~ש הנו~חא

 אב~
 ה~יא מדלא

 ~לה ~מיך דלא ~~מע ~"ע~ה
 ל~~י~

 וכן הב~~. ~~~כ די~~~

 בלשו~ ~~~ ~~~~ה~~~
 ~ש"ע

 דא~
 ~ינו

 ק~ו~
 ~לל

 ל~
 מה~ו

 דיש כתב ~' או' ~~ר ~~הו ו~ או~ ~~ו~ש וכ~כ יעו"ש~~~טרא

 הצור~ ב~ה~~
 ~ו' ~ה ~ד ~מ~א ~~ום

 ~מ~ירי~
 ~~~~ש
~ 

~~~
 ~~'כ ~לא ~~~

 וא~ קשור~ יהי~
 אף בו ל~~ל ~ותר

ש~
 ~~ל

 ~~~~~ עדי~~ ~~
 ו~

 א~
 ~חדו לא

 ו~אש~ואיל ל~~
 ~ו~

 ו~~~ר
 אי~ו ~ב~~ ~~

~~~~ 
 בשבת. ~בו~ה

 ג~ או~ר~~
~ 

~~~
~~~ 

 אל~
 ~שור. יהיה א~כ

 וא~
 גמ~ר ~לי ~וא

 ~אי~ו א~~~יבו ~ו~לי~
 ב~י כלל~ ~~ו~

 ח.~
 ט~ל ~~ל

 ~ו' לעיל ועיין ט'או~
 ~ טו~ ~~ ~"~

 א~ ~~~~~~
 ~ו~ר בחור ותוחכין או~ו ומושכ~ן לדלת מחובר הוא
 ~ י~ו~ש הריטב~א בשם ב~.י ו~ה ש~. ~"אלכ"~.

~~~
 אבל ממילא ~יינו ו~ו' גלו~טרא בראשו יש א~ ~~~

 בב~י משמע בידים לראשו גלוסטרא עשהא~
דזה

 ~ י~ו"ש כלל קשירה בלי א~י' שרי לכו''~
~~~

 אותו ע~י לטלטלו רוצה שאם בו. ניטל להיות ~~~
ה~בל

 בעניןל~ך

 פסקיו~ד



 ~~ו~~~~~
'~ 

~~~~~~ ~~ 
 ~ה~'

~~~~~~ ~ 
 ~ו~'

 ~~~~~ ו~~~~~
 ~~~~.ו~~~י ~~ ~~~~~~~. ~~~יי~~~~

~~ו~~ו~. ~~ ~ ~~~~~~י ~~ ~
 ~י~ו~י~ ~

 ו~~' ~~~~~~~~
~ו~י

 ~~ ו~~~~~~

 ~~י~~ ~~~~~
 ~~~ ~~~~~ו~~~
~~~ 

 ~~ו'.
 ~ו~ ~

~~~ 
~~~~~ 

 ו~~~
~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~י ו~~י~'ו~~~י ~~יי~~ ~~~
~~~ ~~~ ~~~~~ 

 י ~~~~י~ו~
. 

~~~~
 ~~~~~~ו~

 ~י~
~~~ 

~~~~
 ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~~~

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

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~"~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~ ~~~"~ ~~~~ ~י~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ י~~~ ~~~י~
 ~~~ך ~~~י ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~י ~~~~~~י ~~~ ~י~~~~~ ~יי~~ ~~~~'~

 ו~~~ ~~~"~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~ ~~
~~~~

 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~
 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ן

 ~~~~~ו
~~~ 

 ע~י ומיקרי הגה ~~~~
 ~~~י ם"ב ש"ח סי~ לעיל שנת~אר כמו לטלטלו ומותר להיתר שמ~אכתו כליכך

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ והרמ~~ם~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~י~

 ~~~~ ~~י ~~ ~~~י~
~ו ~~~~~~ ~~י~

 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~יי~~ ~~~~~~~ ~~~~~ י~ ~~ ~~~~ י~~~ ~~י~~ ~~~~ י~י~ ~~"~
 ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~י~~ ~~י ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~~~י' ~~ ~י~~~~י~~

 ~~~~ ~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~
 ~~~~ ~~י~~~~~

 ~~~~ ~ו~~ ~~~ ~~~י~ ~~~
~~~ 

 ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ י~~~
 ~~~~ ~~י ~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~
 ~~~~ ~י~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~ ~י~~~

 ~~ ~י~~~
~~''~~~ 

 ~~~י~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י ~י~~~"~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~יי~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~י~~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~

~~~ 

 ~~ ~~י~ ~~ ~י~~~י~ ~~~~י~ ~~י~ ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~י~
 ול~וש רש"י ~שם ב'י נפס~. מידהח~ל

~ 

~~~
 ~מ~ו~ה. או הדלת. ~~~יח אלא ~~~

~~'~ 

 ~ ד' או'

~~~
 ד~שורי שרי אמות כמה וכו' ארוך הח~ל אם ואפי~ ~~~

 ~ רש''י בשם ב"י עליו.מוכיח

~~~
 על דאין דכיון וכו' גלוסטרא בראשו אין ואם ~~~

 שהוא היכר יותר שיהיה ב~נן כלי תורתהנגר
עומד

 ר~
 ~ י~~ או'~ מ~ב כ~ונה~ נראה יהא דלא ~נעילה

~~
~~~ 

 בבריח~ אל~
 או' ר''ז רש"י. בשם ב~י ~מזו~ה. או

 ~ שה"ג ב~. לנ~ול אסור ~גמי ק~ור היה אם וכןה'

~~~
 אפי' אסור ובל"ה וכו' אמיץ ה~שר שיהא צריך ~~~

 ~הגר"א ~ארץ~ כלל נגרר ואינו באויר תלוי הנגראם

~~~
 ואינו ~וית. ב~~ן ומניחו ~~~

 ~שו~
 נראה שזה כלל

 ~ לב~ש ל~וש. ל~ה. שמוכן נראה ואינו הואילכבונה

~~~
'~~~ 

~~ 
 גלו~טרא ~ראשו יש אם אף וכו~ שאמרנו נגר כל

 ו' או' ר~ז ח~ק. בח~ל בדלת י~שור~
~ 

~~~
 מן ~מזו~ה כשנועץ ואצ"ל וכו' גבוה שהאסקופה ~~~

 ~"ח דשרי. דפשיטאהצד
~ 

~~~
 תחלה כשהיה דדו~א נ"ל וכו' נפחתה אם א~ל ~~.

ה~
 שלימה ~ופה

 דהנק~ למט~
 סוף עד הגיע לא

 סופה עד הנ~ב ונעשה ונתקל~להאס~ופה
 ~נו~~ ועי~~

 הנגר
 ועושהבארץ

 גומ~
 רש"י לשון וכ''מ כ~נין הוה וע~'כ בארץ

 בקרק~ ונועץשכ'
 משמע וכו'

 נ~~ ש~וש~
 אם א~ל חדש

~תחל~
 וכן שם ראשו יהיה ש~נגר מקום ~~ר~ע חלל עשה

 מו~ף שאינו תמידיהיה
 נק~

 דמח~י משום ~~ה איסור אין ~ארץ
 דהוהכבנין

 כפ~~
 ניחא ו~זה הסי' דריש החלון

 ש~רו~ מ~
 הבתים

 ה~ריח ותו~בים ומכאן מכאן הדלת אצל ~חומה נ~~ים~ושיס
לשם

 שהו~
 זה מ~צה

 ל~~
 ולא

 דהו~ אמרי~
 כ~ונה

 לי דמ~
 שנעשה כדאמרן ודאי ~לא ~ארץ למטה או ~חומהשנכנס

 מ~חל~

 שעושה דכיון נ~אה ועוד איסור. אין וע"כ ~חומה נקביםלכך
 ונעילה פתיחה ~שעת אוחזין ו~ו ה~ריח ~אמצ~ ~ר~ל שלט~עת
 ~~ ה~ריח אתומושכין

 ~גמ~ דפשוט יד ~ית לו כעשה ~וה
 אנקמ~ ד~אי הר"יף ופי' ותלוי ~שור ~אין אפי'ד~ותר

 דהיינו
 ט"~ ה~ס~ופה~נפחתה

 ח~ או' תו"ש ~הגה~ט. י~א ס~~~.
 ה' או' בא~ר מיהו סק''ה~ מהה~ש ז' ואו' ו~או' ר~~

 כת~
 ד~רי על

 המ~"~ וכן מוכרח דאינו הנז~הט~ז
 ומ~מ בצ~ע הניח ב' או'

דע~
 ~ כה~~ז להקל הנז~ האחרונים

~ו~
 למ~~ת ו~מה יד בית לו עשה ואם ~ו~ לנעול ואסור ~~~

 סק''ה מ"א הרי"פ. בשם ~"י ושרי. הוא דכלי~וכח
 ואילך אילך ~ו למשוך באמצע ~רזל של ט~~ת לבריח כש~שהוכן
 על שכתב והגם הנ~~ הט~ז מדברי והוא ו' או~ א''רשרי.

 בלא היינו הקודם באו' כמ"ש מוכרחד~ינו הט~~
 עש~

 א~ל ט~עת לו
 וכתב הרי"פ. בשם ב"י ~מ~ש דומה דזה מודה ט~עת~עשה

~
 הר'~

 דנגר ~' או'
~~ 

 לנעול מותר ב~מצעיתו יד בית לו שעשה
 הוא אם אףבו

 נו~~
 מיהו יעו"ש. כ~ל קשור שאינו ואף בארץ

 מ"ש דלפי יד בית לו שע~ה ~ה דין עיקר על כתב ח' או~התו"ש
 ה~ר~ע בתוך ד~ר לנעוץ דאסו~ הר~ן ~שם תצ~ח סי'מ"א
 ב~יאורו הגר'א וכ"כ יעו~ש. יד בית כאן מהני לא לדידיהא~כ

 בשנפחתה דהיינו בנקמז היתר מצינו לא והטור רש'ידלדעת
 יעו~~~ יד ~ית עשיית ע~י אפי'האסקו~ה

 דעת אמנם
 רו~

 הפו~
 כנ~~להתיר

~ 

~~~
 דכ'ון ~~ה והטעם וכו' ה~תים שאחורי רח~ה ~~ ~~~'

 ~"כ רחו~ות לעתים אלא ולנעול לפתוח עשוישאינו
 ב~םכשנועלים

 דעתים ואפשר קבע. ה~נין על כמוסיף נרא~
 דעתים נראה ויותר יע~~ש שי~~ ~רסי' קיימא של כמו היינורחוקות
 היינו~חו~ות

 אח~
 בא~ל כדאיתא יום ל~

 לאח~
 הוי יום ל'

 הוא ~ה וכל רי"ח. סי' עיין ראייה ~~רכת וכן ~חוקהשמועה
 שאין ד~ון בזה הטעם עיקר רש~י לדעת א~ל ~~א~"דלדעת

הד~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  ~~~~ ~י~~~~י~ 
 להכניסו כדי חד עץ בו ו~ובעים הדלת נוקבין ציר ~פי' ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~ו~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~

 באר~
 לכאן לחזור

 ולכ~ן~
~~

'~~~ 

~~~ 

~ 
 ~~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

 ~~י~ ~י~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
 שלא ובלבד עדיין ציר להם יש אם וכ~ש הגה ~~~~~~~

 הצי~ ~חזי~
 תקי~ט סי' לק~ן שיתבאר כדרך ל~קומו

 ~~ ~~~~ב"י~
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

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

~~ 
 ~~~~~~ ~י~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ '~~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~

 ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~ו~
~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~ 
 ~~~~ו~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~

 הפתח כנגד ועומדת זקופה אלא כראוי וקבועה תלויההדלת
 אבל שתלויה ויש לארץ מטילה פותחוכשהוא

 נגרר~
 עכ~ל לארץ

 אפי' דלדעתו הב~יוכתב
 שמשתמשי~ בבי~

 לכניסה תדיר בו
 עכ~ד כבונה ד~וי ציר בלא אסו~ כזה דלת לה יש אםויציאה~
 משתמשין אם דוקא אלא אסור אינו נמי לרש"י דגם כתבוהב~ח
 וכמ"ש הראב"ד כפ~' ק"ל אנן ומיהו רחוקות~ לעתים רקבו

 סק~ג ~ט~~ז ועיין ט' או' תו"ש כאן~המחבר
~ 

~~~
 בקוצים שגד~ה ושבחצר שבגנה וכו' פרצה וכן ~~.

 ונכנס זו דלת פותח ולפעמים דלת כעיןועשאן
 ח' או' ר"ז ונועלה. וחוזר רחוקות ~עתים זו בפרצהויוצא

~ 
~~

 שהיה אלא ~~~
 לה~

 ~עכשיו~ וניכר וכו' ציר
 א'א~

 שהיה
 ס~~ו מ"א ציר.להם

~ 

~~
 אם החלון פקק וה~ה וכו~ ציר להם שהיה אלא ~~~

 מרובה לזמן אפי~ וכדומה וחקיקה ציר כעיןעשוי
שר~.

 מש~~
 ה' או' לעיל ועיין ד' או'

~ 

~~~
 יש אם דה"ה ונ~~ל וכו' ציר להם שהיה אלא ~~~

 לנעול מותר בו סובב שהציר בא~קופה נקבהיכר
 יחזיר שלא ובלבד בארץ שנגרר אעפ"י בפתח קשור הוא אםבו
 למקומוהציר

 ד~
 אם א~ל כך בו שינעול רק וחייב ממש בונה

 כלל ח~~א בו. לנעול אסור ציר לו שיש אעפ~י כלל קשוראינו

~~~
 ר~ז בהם. לנעול מבע~י שם וכו~ ש~שרם רק ~~.

 ט'או~
~ 

~~~
 אסקופה יש ואם ~ו~' ציר להם אין אם אבל ~~~

 שאינו אעפ~י הארץ על עומד שאינו בעניןבארץ
 אם וכן בו~ לנעול מותר קשור אינו ואפי' דלת שהואניכר
 דעכ"פ כיון מותר אסקופה שם שאין ~אעפ''י הארץ מןגבוהין
 שאינו וכיון דלת שהוא קצח ניכר הרבה מ~רשים מחוברהדלת
 על עומד אינו וגם בצירקובעו

 האר~
 כלל לבנין דו~ה אינו

 להתיר מ"ש מיהו שם~ ח''א כ~~ קשור שאינו אף לנעולומותר
 והביא עליו שהשיג מה בב~ה מ~ב להרב עיין קשור באינואפי'
 וכ~כ י~ו"ש. בו לנעול אסור קשור ד~ינו ראשוניםמכמה
 מ"ה או' ל~מן ועיין קשורים~ להיות צריך דגם~בגבוהין שםהר"ז

~ 

~~~
 היו א~כ אלא ~~~

 גבוה'~

 כן נימא. כמלא אפילו וכו'
 וכ''כ בב"י.הוכיח

 הר~~
 שם
~ 

~~~
 ותלויות קשורות שהיו ר"ל וכו' גבוהין היו א~כ אלא ~~.

 נגררות אינן ~~ותחן שאף בענין מבע"י שם~~
 הן ואפי'בארץ

 ג~והי~
 ~שוב והטעם נימא כמלא רק הארץ מן

 שאף הואיל ציר היכר להם אין אף זו בנעילה כבונה נראהאינו
 בארץ נגררין שאין היטב שם וקבועין מחוברין הן פתוחיןכשהן

~ו~
 שמשתמשין שכיוון וכו' לכניסה העשוי ופתח ~~~

 חזי מ ולא עשויה היא שלדלת יודעין הכלתדיר ב~
 ~ לבושכבונה~

~~~
 הש~ע מלשון והנה כשפותח~~ בארץ נגרר~ והוא ~~.

 ~וכ''כ בעינן מיהא דקשורמשמע
 הגר"א~

 אבל
 כלל קשור א'נו דאפי' כתב יו~ד או'הר~ז

 מות~
 לה יש אם

 להפתח שעשויה שכיון לפי מלמטהאסקופה
 תדי~

 אינו
 כלל איסור ואין עראי אלא קבועה מ~יצהבנעילתה עוש~
 אלא בשבת עראימחיצת לעשו~

 ע"~
 יעו"ש. שט"ו בסי' שיתבאר

 נ~ו או~ ל~מןועיין
~ 

~~~
 משום ~עמא וכו' אחת מלוח העשוי דלת ~~ ~~~

 היכר בה שאין בכותל קרש ונותן כבונהדמיחזי
 ~ והרא"ש ו~רי~ף רש"י בשם ב"ידלת~

~~~
 הטור דעת זהו וכו' אסקופה לה אין או ~~~

 דגמ' לישניכשני דפש~
 להחמי~

 ~פכ~ו הרמב''ם אבל
דין

 ט'~
 עד בה נועלין דלעולם להקל הלשונות כשתי פסק

 התחתונה אסקופה לה ואין א' מלוח ~רעותא תרתי בהשיהיו
 משום מ~רבנן אלא מית~ר דלא דכיון משום ב"י כתבוטעמו
 לנעול הרמב~ם דשרי הא ו~~יהו לקולא~ נקטינן כבינהדמיחזי
 למקומו ציר מ~ניס ~אלו למקומו ציר מכניס כשאינו היינובה
 ~כ~ל אסור מיטלטלים שהם ו~~ג~ל תיבה שידה בת~יסיאפי~
 אפי~ או א' מלוח עשוי הוא אם הש''ע דלדעת ומשמעב~י~

 בה לנעול אסור התחתונה אסקופה לה ואין הרבהמקרשים
 לה~ל האחרונים ~עת אכן ~דיר וליציאה לכניסה שעשויאעפ"י

 נ~ו או~ ל~מןכמ~ש
~ 

ן~
 בה וכשנועלין וכו' אסקופה לה שאין או ~~~

 י''א או~ ר~ז הארץ. עלאותה ~~ורידי~
~ 

~~~
 דבסעי' והא ציר. לה יש אפי' ~~~

~ 
 של במחצלת

 כבונה מיחזי דלא התם שאני ציר היכר מהניקנים
 משא~כ בבנין קנים של ~~חצלת לבנות רגילות דאין כאןכמו
 מה~י לא וע~כ בכותל בכזה לבנות ורגילין אחד מדף דהואכאן

 םק''ד ט~~ז אלמנה. דלת ~א קרי ובגמ'ציר
~ 

~ן~
 צירה. על סובבת שאינה כל ציר. לה יש אפי' ~~~

 מע'~ש שם ו~ונחת ציר לה יש אם אבל ור''לשם. ר'~
 אותה שומ~ין ואין אותה כשפותחין עליו וסובבתבצירה

 עלאותה ומו~ידי~
 האר~

 ~ דשרי פשיטא
 ~~~ן~

 שאינה היינו ו~ו' אותה ~שומטין אע~~~י בהגה~
 רחבה של ב~לת ג' סעי' דבריש ואע~~ג כללקשורה

 מסתמא היאשגם
 עשוי~

 ~יהא מחמירין ואפ~ה דלתות כשאר

~~~ ~~~~ 
 ו~~~~

~~~ ~~~~~~ 
 ~י~

 ~ו~ ~~~~
 ו~~~~י

~~~~~~~ ~~~ .~~~~~~
~ ~~ '~~~
~~~ ~~~~~ 
ו~י~~

 ~י~~י ~~י
~~י~ו~וו~~'

 ~~ו~
 ~~~~י~.~~~י~~

קשור



~

 ~ו~'
 וה~ו~ ~~

 ~~~~יו~~~י~י ~~~~ ~~~ ~~~~
~~~

 ~~י'

 ~~י'~~
~~~~'~ 

 ~~~'י~'

~
~'~~~ 

~~~~~ 
 ~~~ וה~ו~~~~

 ו~~~~~ו~~~
~~~~~~~~ 

~~~ 
~'~~~
. ~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~ '~~~
 וה~ו~ ~~

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

~~ 
~~~~~~ ~~ 

~~~~ 
~  ~~ ~~~ 

 ~בל הגה
 ד~

 ה~ש~ה

~~

 בקרש~ם שנועלים ~מקום וה~ה אסקופה לה יש אם כשפותחה אותה ששומטים א~"פ שרי הרבהמקרשים ~~~~ ~~~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~ ~~.~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~.~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~.~~ ~ 
~'~~~~

 ~~~~~~~ ו~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
 ~ן

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ו~

~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~

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

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

~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~~ו~

~~~
.~~ ..~~~ 

 לא דבזה וס~ל תדירויציאה ~ ~~ ~~~ ~.~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~
 ~עינ~

 הגר~א כלל. קשירה
~ 

~~~
 בםי' נת~ וכבר ~~י וכ~ב וכו~ לדחקו אפי' א~ור ~~~

~~~~~ 
 ט' ~סעי' ש~ח עשויה הדלת ~ם והיינו אס~~ה. לה יש אם בהגה~

 ו~וד~
 הכלים דדלתות

 לחוד ב~ה ~גי תדיר ויציאהלכניסה~ לי~ל~ מות~
 להיכ~ וא~~

 משום באר~א דמ~ובר מידי דלתות לא ~בל ~שבת מהם
~~ 

 לכניס~ ~שוי א~ אבל~י~
 ~יר להיכר ב~ינן רחוקות ~עיתים

 לדעת ג~ סעי~כמ~ש
 או' הר~ז וכ~כ י"~. או' תו~ש הראב"ד~

י'~
 אסקופה לה ויש הרבה מקרשים ה~שויה ~דלת

 מות~
 לנ~ול

ב~
 ויציאה לכניסה ע~וי הפתח אם לד"ה

 תד~
 אין אם ואפי'

 יעו~ש צור היכרלה
~ 

~~~~~ 
 ב~גה.

 וה~~
 הרבה בקרשים שנו~לין ~מ~ום

 שנוהגין החניות היתר ~ל ב'~י כ~כ וכו'~קי~ה וי~
~~תיר

 ב~
 החקי~ה לתוך הק~שים ש~ח~ירין שמה משום היינו

 מח~יר מיקרי לא ~השבפתח
 בסי' כמ~ש דאסור למקימה צי~

ת~י"~
 ~כמ~ש לטיבו~א בחד ד~גי ד~"ל הרמב~ם לדעת וא~כ

 או'ל~יל
 ~~ט~

 אלא אס~ופה מקרי החקיקה דהא ~~י פשיטא
 הטור לדעתא~י~

 ה~שויה ~דלת ואו~ר ליש~ כת~ דמחמי~

~ו~
 א~ לוח מ~~י לא דהא ~~י הכא א'

 ו~~
 לוח כל ~נותנין

ל~
 ואי~~ הואיל

 ככל א~ לוח
 י~ו~~ הדל~

 הלב"ש והביאו
~ 

 ~~ו~~
 ואינם הואיל ~~גה~

 ~ו~
 וכו' א'

 דלו~ משמ~
 א'

א~ו~
 לפתו~ עשוי אפי'

 ד~אי בב~י כמ"ש ולנ~ול
 א~ל~~~~ות

 ~תו~ ~ש~ כת~ ה~~~
 דא~

 אם א~ מלוח ~~~שוי
 ~~ס~~~ו~

 להקל ויש ~~ ~עי~ כמ~ש ~רי תדיר וי~יאה
~~~~~ם ד~

 ~י~~
 ~י~ דמיי~י ו~~ל ~~~~~ מ~א ט~י.

 ~~~ופה לו

 ~~~ו~ב~~
 ~י~ותא ~חדא

 כמ~~
 או' ל~יל

 מ"~
 ואפי~

 תדיר וי~יאה ל~~י~ה עשו~~י~
 ו~~~

 ~~ל ~א
 כוו~י~

 מ~מ
 י~

~~
 ד~ת ~~כ

 הב~~
 וי~יא~ ~~י~ ~~ש~ דש~~ ה~ו~ ~שם

~~~
 ו~~כ

 כ~~
 ~י~ כן לה~ל. דיש

 י~ד~ או~ התו''ש וכ~כ המ~~. כ~~ ל~ל ~' או~ הא~ר~ת וכ'~ המ"~~ ~~י האחרונ~
 ח~~ י~~ או'~~~

 או' ~"ל כלל
 ~ ו~

~~~

 ב~ ~להם היו של~ם דל~ות ~ל ~ו' ת~ה שידה ~~ ~~'
 ~ר~ל~אשי~

 ~ירים~
 למ~ל~ א~

 ~~ ו~ור למ~ה ו~~

 וכ~ג~ במ~~~~
 ~החור והיכא ~מ~~ו~. למעלה ~ור

 למג~~ שי~ ~ ~י~~~ח ~אמצ~
 שמא

 י~
 ~~~י~ן ואפ~ה

~~ו ~מ~~
 מ~

 נראה ולכ~ורה ה~ד~
 ~ירי~

 של~ו
 ה~שוי~

 לא ב~ר~ל
 ש~א למג~רשייך

 ית~~
 ~~אה ~דאי~ו

 כ"~
 כבונה.

 וא"א~ב דהחו~ לב~ש~
 לת~ו~

 משמע ~ירובין ~~ג במ~דכי ~בל יותר
 שי~ד בסי~ האוס~ים ל~ברת והיינו ס~~ט~ מ~א דא~ור~~צת
 להיש אבל ~'~~י~

 מ~י~י~
 דשם

 איסו~ אי~
 כשימת

 מתקןמשום א~ ~~ירי~
 מנ~

 לא ב~ה וא"כ המ~א כמ~ש
 ~למג~~ שיי~

 שמא
 ~~ז אי~ תו"ש מד~~~~~ אלא דאינו כיון הציריםישים

~ 

~~~
 מכה והוה וביתידות ב~כין בחוזק ית~~~שמא ~~~

 לב"ש. שם. תו"שבפטיש~
 ל~יל ועיין י~~~ או~ ר~~

 ~כ~ל חזרתן ~ל בין נטילתן על בין חטאת דחייב ומשמעבונה
 סותר הוי הנוטלו וממילא אמח~יר היינו דנקט בונה משוםוהך
 פ' אי~אוהכי

 המוצי~
 יחזיר שלא ודות בור של בכיסוי תפילין

 ~ה למ~ות דיש ללמוד יש ומ~ה חטאתוחייב ס~י~~ הוי ש~וטל כל ו~"כ בונה משום חטאת חייב החזירואם
 שנוה~י~

 בס~ודות
 ו~הו בשבת ~כו~ם ~~י החלון לסלק החמה בימותגדולות

 בעכו~ם אסור ב~ה חטאת חייב דהישראל דכ'וןגדול אי~ו~
 משו~

 ~בות
~"ש

 או~
 ~ילים יש~אלים ואפי' החלונוש מן הקווטיר"ן הלוקחים

ל~שות
 כ~

 ח~את. ~יוב בזה שיש יודעים ואינם
 ט~~

 י"א ס~~ה.
 והגםבהגב~י.

 דסות~
 אי~ו

 חיי~
 כתב לבנות ע"מ א"כ ~לא

עו"ש וכת~ לבנות~ ~~מ ~וי אח"כ להח~י~ן ש~~יד דמה י~ז או~ה~''~
 הר"~

 אלא חייב אי~ו ל~~ות ~~מ שסותר דלהאומרים
 ש~~ין ד~תו~"כ

 האחר~
 יותר י~ה

 ט~
 מן

 הראש~
 ~נטילת אין

החלונו~
 ~לא

 איסו~
 מד~ס

 ל~~ ולומ~
 הוא

 דש~ו~ ש~ו~
 ל~ו~ ~"~ לפי~ ~~~~ ~מ~~שה~י~ו~

 המקילין ~יד
 הר~שונה ל~צמו~כס~ ~חמי~ א~ כל א~ל ~יסמ~ו ~י ~ל להםשיש כיו~

ש~יא
 ~כ~ל~ ~יק~

 מ~~ ~~ ו~יי~
 ~ו' ~"ח ~סי' ל~יל

 ~ פ"~

~~
 כלים ~~~~~

 מחוברים שאי~~
 לק~~~

 הם אם
 אמה על אמה דהיינו ס~ה ~~ שמחזי~יםכ~כ ~דו~~

ב~ו~
 ~לא הדפנות ~ם אמות ג'

 והלב~~~~ ~~לי~ עו~
 ~~י

 כא~להם
 וי~

 ול~יכך וסתי~ה בנין בהם
 אסו~

 דלתו~י~ן ליטול

 שי"ד ~רס'י והוא ח~י~ או~ ~~~מה~
 ~ י~"~

~~~
' ~ ~  של מטה ~. 

 פ~י~
 וה~ם וכו' ל~חזיה אסור

 ~ת~~ שמ~דג~~~
 א~ל~ בפשיט מכה ו~וי ביתדות

 ל~~ה~ידו~
 מדרב~ן אלא אי~ו

 ורש~י~ להדי~ הר~~ כמ~~
תו~~

 או'
 י"~

 מה ו~י"ש
 ש~~י~

 שמשמ~ הלבוש ~ל
 מ~~יו

 ~ י~~ש מלאכה הווהה~דוק ~~~
~~

. ~  ולהד~ה. 
 כלומ~

 או
 להדק~

 ו~מ~ל
 ~ח~ו~ה דאס~

 ~לא ~~ויהא~י~
 בהידו~ וכ~ הידו~

 ~י~ו ~מי
איסו~ א~

 אלא~ אסרו ~לא ליכא חטאת ~יוב אבל
 ג~~~

 ש~א
~יתידות ית~

 ~ומ"ש חט~ת ~יי~ ד~
~~~ 

 ל~ח~יר~ אסו~ שציין אמה קאי לא וכו' וחייבמלאכה ~מ~ דהוי הט~ם ~ק~ו
~ 

 א~א חיוב ליכאבהא ~~
~ 

 דאם דמיל~א אסיפא
 תק~

 חייב

ח~א~~
 ולפי

 ~יש~
 דהא המחבר בדברי לטעו~

 ממ~ש וכ~מ שרי ב~פיון להחזיר אבל ביתד הכוונהולהד~ה ~החז~~ דקאמ~
 רמ"א סיים לכן לכתח~ה מותר רפוי הואואם

 וא~ בה~
 ד~~ו

 דעכשיו א~~ג ~הודקלהיות
 רפוי~

 ו~~~ המח~ר וכמ~ש אסור
 לב"ש וק~ל~ להיות דרכו ~רמ~א הוסיף רפויההיא

~ 
חסו~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~ 

~~ 
~~~~~~~

~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~דרכה

 להיות~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~~

~ובלב~
 שלא

 י~דק~
 ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~
 והגהות פכ"ה ~מי~~~י אסור רפוי דעכשיו גב על אף מהודק להיות דרכו ואם ~הגה ~~~~.

~~~
 העשויה תינוק של עריסה וכן וכו' להחזירה אסור ~~.

 ש~יאין ~יינומפרקים
 עמודי~

 אחד ~כל שיש
שני

 רגלי~
 ומכניסין משמאל ואחד מימין אחד אותם ומעמיד~ן

 שטוח אחר עמודבתוכם
 בתוכ~

 העריסה ותולין לעבר מעבר
 עמוד ראשי שיהיה להקפיד אלו של ודרכן התיכון העמודב~ה

 ומשמאל מימין העומדים השנים אותם בתוך ~הודק~ם~תיכון
 אםו~כ

 נת~ר~
 של במנעול וכן בשבת. להחזירן אסור

 ע~
~~ורי~

 בערבי
 ~ל~~

 מנוקב ראש להיות דרכו שלו שהמפתח
 שעל קטנים ~צים ארבעה או שלשה ההם בנ~ביםומכ~יסין
 אסור הנקבים מן העצים מאלו נפלו אם המנעול נפתחידם

 אינם לאו דאם מ~ודקים להיות מקפידים באלו כיל~זירם
 א~ח בן בזה. כיוצא בכל להזהר צריך ~ן המנעול לפתוחיכולין

 ד' או~ ויקהלפ'
~ 

~~~
 מ~א כלי. שעושה משום חטאת. חייב תקע ואם ~~.

 זה הרי הרבה להתקיים עשוי אם והיינוס~~י.

בני~
 מ~"~. ואסור ע~אי

 ר~~
 ~ ך' או'

~~~
 בכלבו וכתב וכו' רפויה להיות דר~ה היא ואם ~~.

 דברים הראב~דבשם
 ש~~

 מקפיד אדם
 מותר החור בתוך ית~ועע אםעליהם

 להכניס~
 בחורין

 בדוחק מעמידו להיות שצר~ך בדבר אלא יתקע שמא לגזורשאין
 ואומנות גבורה שצריך דבר דדקוא איתא בס~~~~ג אבלב~י~
 נראה והאחרונים הש~ע דעת אמנם י"א. ס~ק מ''אאסור.

כדע~
 לקרקע מחובר אבל בתלוש זה וכל אח~~ כמ"ש הראב~ד

 בונ~ דהוי להחזירה אסור רפויהאף
 הבית דלת להחזיר ואסור

 או'י~א~ א~א החלונות. כמווכדומה

~ו~
 רפוי ואינו רפוי הוא ואם וכ~' רפויה להיות דרכה ~~.

 ~ י~ט או' תו"ש ייב. ס~'ק מ~א ב~'. אסור~נמי

~~~
 דכיון יהדק שמא גזרינן ולא יהדק. שלא ובלבד ~~.

 שמא גזרינן לא רפויה ~היותדדרכה
 יהד~

 בשבת

יות~
 אם אבל החול מבימות

 דרכ~ אי~
 רפ~יה לה~ות

 ג'~ או' עו~ש יהדק. שמא דג~רינן ~שום מהדק אפי~אינומדרבנן אסו~

~~~~~~ 
 הרגל מן אותו ש~וטלין וכו' פרקים של וכוס
 יו~ד או' א'ר תשב~ץ. אותו.ומחזירין

~ 
~~~

 וכו' לפרקו מותר ~~.
 ~י~

 דרך
 להד~

 טור. כ"כ.
 רפוי~ ~היות דרכו דהוי ור"ל י"ב. סקמ~א

 לב''ש הידוק מי~רי נמי כוס של דההידוק ס~ל שאומר מיוהוש
 העשוים שלנו דכוסותונ~ל

 בחריצי~
 ~ובלשון שרופי~ן ~ר"ל ~ביב

ערבי
 הו~ ועי~~ בר~י~

 היטב. מהודק
 לב~ש~

 בחוזק ומהודקין
 י"א י~ט. או' תו~ש י~א. או' א~ר שם. מ~א אסור~לכ~ע

 כ''א או' ר"זבהגה'ט.
~ 

~~~~~~ 
 גשרופי~ט שלהם כיסוי העשוים כלים המבי~ט
 לפורקןמותר

 ולהחזיר~
 ~~ותחן דעשוים משום

 ע'~י תשמישו שעיקר בכלי ס~~ז הט~ז וכ~כ תמידולסגרן
 הוא אם אפי' מלאכה גמר מיקרי לא תמיד~פירוק

 יו~~ או' א~ר סקי'ב. המ~א וכ~כ יעו"~.בתוזק תקו~
 ך' או' תו'ש

 י"ב. או' וא'א ז~ או~מש~ז
 ר''~

 ה' או' מ'ד כלל ת~א שם.
 דכלי ה' או' ויקהל פ~ זלה~ה א~ח בן הרב כתבו~זה

 שקורי~

 מי בו שנותנין ~תכות של כלי ~והוא קמק"םבערבי
 בערבי שקורין זה כמו חריצים עשוי שלו שראש בווכיוצא ~דים~

 ~פור~ו מותר החריצים ע"י ו~תחבר מתפרק והואברג'י
 לא איסור בו אין בדוחק שמהד~ו ואע~פ בשבתולהחזירו
 המשק~ שאין תמיד ולסגור לפתוח אלאלקיום עשוי~ שאין לפי בנין משום בחזרה ולא סתירה משוסבנטילה

 הכלי לחוך נכנס
 סגירה או פתיחא ע~י כ~א ממנו יוצאאו

 זא~
 כהא וכל

 יו~ד ס~' שי'ד סי~ לקמן ועיין עכ''ד. מותר בכךדדרכו
~ 

~~~
 וכו' הכוס שדין שאומר מי ויש ~~~

 ולעני~
 ודאי הלכה

 שלא ליזהרצריך
 לפורק~

 שבת דא~צ כיון ' כלל
בזה

 אב~
 סק~ז~ ט~ז להקל לסמוך יש גדול לצורך הוא אם

 כ~א או' ר'ז כ~א. או'תו~ש

~~~
.~~ 

 שדי~
 של כוסות וה"ה וכו' הכוס

 כ~

 עץ ושל
 ע~יו ~שמניחין בהכ~נ שלושטענד"ר

 אגודה ולהחזירן. ל~רקן אסורים מהודקים אם פרקיםהעשוים ספרים~
 ומשמע כ~ב. או' תו~~ש יו~ד. ~ו' א"ר י~ג ס"ק מ~א הבונהפ'

 אלא גז~ו ולא לטלטלן שרי האלו הכלים דכל הפו'מפשט
 כיוצא כל וה"ה רע~ט ססי' כמ''ש להתפרק שדרכהבמנורה

 י~'ב ס~ק מ~א בטלטול. שרי להתפרק דרכו שאין דבר אבלבו
 ט' או' רמ~ט סי' ר~ז י~ב. או' א"א י'א. או'א~ר

~ 

~~~
 שפופרת והוא הדורבי''ן אודות ועל וכו' הכוס שדין ~~.

 הראשון שבחלק חלקים מג' מחובר וחלולארוך
 קטנה זכוכית בו קבוע לעין הסמוךהקצר

 ז~
 ובחלק וברה.

 עשוי ז~ וכלי וגדולה. עבה זכוכית עודהג'
 להצי~

 בכל בו
 האנשים שרואה ממש אצלו קרובים הם כאלו הרחוקיםדברים
 בהיותו וכ~ז כנודע. עושים שהם והמלאכה ושבספינהשבהרים
 שעשאו שהאומן יותר ולא פחות לא הצריך השיעור עדפתוח
 הצורך כל פתוח אינו אם אבל הפתיחה לסי' קו ונטה תיוהתוה
 אין לגמרי סגור ש~וא או הצורך מן יותר פתוח שהואאו

 עשוי א' דורבי~ן מיני שני ויש ברורה. ראיה מרחוק בוהראיה
 כ~א בו אין הפתיחה ~~שיעור~ סי~ שבאותו ממתכת או~קרטון

 רק להדקו ובליטות חריצין בו ואין לסי~ שחור חוטקו
 האדם שהניחן ממקום בנקל מאליו זז שאינו קצת דחוקעצמו שמ~~

 הג' ודיבוק מעצם ~שוי אחר מן יש אך בידים. שיזיזוהועד
 אלוחל~~ם

 זב~~
 ~חיצון פני~~~ות בראש שיש בורמא ע'י הוא

 בזה ~ה ו~~גלגל בורמא של ח~יצים שבפנימי החינון צדובראש
 יתפרק לא היטב וכ~~~הדקו לאחדים והיו יחד ש~~תחבריםעד

 עד האחר ל~צד בכח לגלגלו ג~ורה וצריך פנים. בשוםמחבירו
 בענין והנה כידוע.שית~רק

 ז~
 נסתפ~

 שרי אי ג' או' הפת~~ד
 או סגור נ~~צא אם לטלטלו דשרי ו~ת"ל שבת. ביוםלטלטלו

 ה~ו על להע~~י~ו כדי קצת לסגרו או לפותחו שרי איקצת פתו~
 ו~אריך ~חרות ס~יקות בזה נסת~ק ועוד היטב. בוולראות
 הד~בי~ן שאין דכל ומסיק זהבענין

 מת~~
 לא לגמרי ~~אליו

 קצ~ ~תוח או ~גור נמצא ואם טלטולו.נאסר
 יו~ר או

 להביאו שרי ~~~ה ~ה לג~~רי נת~רקו שלא כל~~שיעורו
 קארטון של דורבי''ן ל~ש הרשי~~ה מקוםעד בשב~

 שא'~
 בור~~א בו

 בור~~~א לו שיש שזה ובלבד בש~תו ~ור~~'א בו שיש מתכת שלל~ש
דרכו

 ~~~יי~~ו~~~~'~
 ~~~~ ~ו~~

 ו~'

 ~' ~~~י~ו~~

~~~~'~~ ~ 
 ~~ר



 וה~~~~ו~~~~

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

.~~~~~
~ 

~'~ 

~~~~~ 
~~~~ 

 י'

~~~~~~~ 
 ~~י

~~~~~
 ~~~~~ו~

 ~י~~ ~י~
~ 

~~~~  הטור דברי נראה וכן בו וכלאשיר"ו

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

~~~
~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~

 ~~ו~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~י~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~

 ~~~~~ו
 ~~~~~ ~~~~י~ ~י ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~י~

~וע'~
 סימן

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ו~~~~~ ~ ~ ש"ח~
~~~~~ 

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

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

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

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~
 ~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~ ~~ י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

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

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

 ~י~~~ ~~~
~~~ ~~~ ~~~~ ~ 

 אותם הנושאים ה~טנים אלו כגון תמיד ולפותחו לסגרודרכו
 שא~ן חי~םאל

 ההידו~
 ההידוק אם אבל כלל. לקיום בו

הבורמ''~
 לימים כ'א אותו םוגרין שאין לקיום הוי

 ~רב~
 נאסר

 מאתמול~ קצת פתוח ה~ה אפי~ ~בורמ~א הידוק ע~יפתיחתו
 בשבת ל~חזירן שאסור מלבד לגמרי ~חלקים נ~פרקוואם
 בטלטול ואסור מוקצה דחשיב זאת עוד דורב~ין מין בכלויו"ט

יעוש''ב~

~~~~
 עינים בתי ש~י בו שיש קטן דורבי~ן בעינן עו~ש
 שע~~ שניהן בין א~ וגלגל עיניו בב' בו צופהשאדם

 מגביהסיבובו
 חל~

 אחר לצד וכשמח~ירו ומאריכו שבו העליון
 ספק שום בו א~ן זה דורב'ין שאופן ונראה וז~ל וכתבמת~צר~
 לגמרי ול~פרידו לשול~ו שא~א כיון ו~סגרו לפ~תחו מותרדודאי
 עינים בתי כמו אלא זה ואין ו~ותר בונה נחשב שיהאכד~

 שדורב'~ן גם ומה וסותמו. וחוזר צדעיו על ומניחושפותחו
 ז~

א~
 דבר איזה ולראות מתוכו להביט למלאכתו חזי ~גור כשהו
 יותר יביט שיעורו עד כשיפתחנו אלא יוכיח הנסיון כאשרמרחוק

מרחו~
 הסגירה ולא מנא לשוויי בנין הפתיחה ~יב לא וא~כ

 צורך איזו בו יש אם דכ~~ז ונראה עכ~ל~ כללכסותר
שבת
~ 

~~~
 כלי אינו ואם כלי. שהם ~. ~~~'

 ר~

 אעפ~י בעלמא עץ
ש~וכן

 ~ט~ט~
 ~קורה תחת ~סמכו אסור מ~'מ

והתו~ש י~ד או~ הא"ר אמנם י"ד. ס"ק מ"א לבונה.דדמי
 בזה דגם משמע ~פרש~י וכת~ו עליו השיגו כ~גאו'
 מ~ד~ו אף דלפ"ז י~ד או' הא"א וכתב יעו"ש.מותר
 עליו כלי תורת שאין. כל מהיכנו בטול שייך דלא כלי באיןשרי
 פירושים ד~ני עוד ~כתבאלא

 י~
 כאלו א~' מ~יכנו כלי בביטול

 וא' כלי. באינו אפי~ אסור אפ~ר ולפ~ז בטיט ומחברוקו~ע
 אמנם עכ'~ד~ כלי באין שייך לא וזה וכדומה הכלי~ובר

 מ~'כנו כלי בביטול לחלק דאין וכתבו בזה עליו חלקוהאחרונים
 דבכ~~ג המיטלטל דבר ש~וא ובין עליו כלי תורת שישבין

 ~כ~ט או' ש~י סי~ לעיל ועיין מהיכנו. לבטלואסור
~ 

~~~
 ~ד~ם אם אבל ~~.

 ש~
 בגמרא ו~טעם אסור.

 מ~א ס~~ח.~ ט'ז ב~י. מהיכנו. כלי מבטלמ~ום
 שם' מ~א שרי~ כ~כ בחו~ק תחוב אינו דאם ומשמע ט"ו.ס~ק

תו~~
 כ"ד. או~

 א~~
 ט~ו או~

~ 

~~~

 ית~ע שמא ג~ירה למקומו. ל~זירו אםור ~. ~~~'

 הספ~~ים רג~י דדרך דכיון רפוי ש~~א יואע~
 גזר'נן תקועיםלהיות

 בי~
 ל~ניחו וא~י' ב"י. ית~ע. ~מא

 שכתבנו ~כ"ד או' ש'ח סי' לעיל ועיין לבוש~ א~ר.רפוי
 ~ יעו~ש שרי רפוי לעולם דרכו דאםשם

~~~
 ז~ל מור~ם סתם וכן לאסור. שמחמיר מי יש ~~.

 ובדב~י~ו יעו~ש ט"ז סעי' ש~ח סי~ לעילבהגה
 בס'דלשם

~ 

~~~

 העץ התו~ע וכן וכו~ בעץעץ התוקע ~. ~~~'
 משום חייב תקוע עץ המפרק וכן חייב~~קרדום ב~

 מ"א ט"ו. ודין י~~ דין פ"י ה~מב"ם~ לתקן. שיתכוין והואסותר
 כ"ה או~ תו''ש י"ג. או' א"ר ט"ז.ס'ק

 וכת~
 דגם המח~"ש

 ה~רדום בתוך עץ בתוקע א'בדין
 בעינ~

 ואם לת~ן שיתכוין
 ~ יעו"ש פטורלאו

~~~
 או הסכין התוקע וכן וכו' בעץ עץ ה~ו~ע ~~~

 ד' או' חס~ל ~ייב. שלו יד בית לתוך~המזלג
 ו' או' ויקהל פ' א''חבן

~ 

~~
 עץ התו~ע ~~~

 בע~

 וכו~
 ו~

 תקע ולא הד~ה
 דרכ~ וא~ במטהכמו אסו~

 שם תו"ש שרי~ רפוי להיות
 ס~ז ואו' ס"א או' לעילועיין

~ 

~~~
 שתוקעין מה ~סור אין לכן וכו' שנתאחד עד ~~.

 א"ר מי"ט~ להגביה ~די בשטענדיר קטניםעצים
 מהם ~' טעמים מכמה איסור אין אהל לענין ו~ם י"ג.או'
 ע~ב או~ לעיל ועיין י~~. או' א~א . שתחתיו לאהלדא~צ

~ 

~~~
 דלא תבן ודוקא וכו' כמוסיף חשיב ולא ~ו~. ~~~'

 שמשנדרס מלח אבל ~חומות לטיט דחזי ליהמבטל
 התם ליה מבטל מםתמא חזי לא~רגל

 ואסו~
 משום

 בהגב"י שכנה~ג מה~' ב~ח גומות. אשוויי משום א'נ הבניןעל דמוסי~
 בשם ט"ו או~ א~ר וכ~כ י''ז ס~ק ~~'א ז~ או' עו~ש ג~או'
 וכ"ש כה~ו~ש~ ודלא האחרונים וכ~כ הריא"ז' בשם שכתבשה"ג
 א~א וכ"כ גו~ות. ואשוי הבנין ~ל כמוסיף דהוי דאסור וחולטיט
 לבנין דדמי אסור~ החצר לתקן שבא ~כא דדו~א ונ~ל י"ז.א~~
 שי' סס''י כמ'ש באפר רוק ~לכסות שרי דהא שרי בע~א~אבל
 לבנין~ מכוין שאינוכיון

 מ''~
 האחרונים וכ~כ שם~ א~ר שם.

 שם א~א וכו' ~ופתו מלא דמכניס ~ע~ש החול ~שיזמיןובתנאי
~ 

~~~
.~~ 

 בשו~
 ונשארו שנשתברה או שיהפכנה. ה~ופה

 או' א"ר ב~י~ שולים~בה
 ט"ז~

~~~
 ~ותר עכו~ם דע~י נראה אסור. ביד אבל ~~.

 עובדא משום רק אי~ור בו אין בי~ראלדגם כי~
 ~ורך בו שיש והיינוד~ול

 הרב~
 ח' סעי' ש"ז סי' כדלעיל

 האחרונים וכ~כ שס. א"ר ם~"י. ט~~ז דשבות. שבות שהוא מידיככל
 יו'ד~ או' מש~ז ליה~ מ~טל דלא דבר דוקאו~יינו
 ~מבטל בדבר אבל דשבות שבות ד~וי משוםור~ל

 או~ לעיל כמ"ש דאו' מלאכהד~ו~ל לי~
 פ~~

 לעשות אסור
 עכו"םע"י

~ין ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~
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 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~
.~~~~ 

 ~ ~~י~י~ ~~~ ~

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

~~~~ ~~~ ~~~~~ 
' ~ ~ ~  ~~ה אר~~ים מחז~ת שאינה ה~ה 

 ס~~~ת~ה
 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~"ה~

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

'~~ 

~~~~ 
~~~ ~~~ 

~~ ~~~ 

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

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

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

~~~~
 ו~~~~~

~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~רק ~מרדכי לכך שיתכיון ובלבד הגה

 חבית~
 ~~~~י~ ~י~~ ~~~~ ~~~~~י~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~"~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~

'~~~~~~ 

 ~ א~ אבל ~בע~י אחת פעם ג~כ שהוציאו ודוקאהגה
 דהוי אסו~ ~ב~~י הוצאו

 פסי~
 נ~ב דעושה רי~א

~~
 ש~י~ו מה והיינו בכ~ים~ וסתירה בנין א'ן ~. ~~~'

 וסתירה ~נ~ן אבל ~מורה וסתירה ג~ורב~ין
 שב~יה בד~ק דוקא ולכן א' או' תו~ש בכלים~ אף שייךגמורה

בזפ~
 ל~ברה יכול

 ז~ דאי~
 ~ ל~'ש גמורה. סתירה

~~~~ 
 דמתיר דמאן ואע''ג סאה. מ' מח~קה שאי~ה הגה.

 היא דר~~ן דמילתא כיון שכתב אלא ב~ או~ העו~ש וכ~כפר~ח.
 יעו~ש~ כך כל בו להחמיר דאיןודאי

~~~~ 
 שאינה הגה.

 ~חז~~
 שאם סאה מ'

 מחז~~
 אהל הוי סאה מ'

~~~~ 
 אמה היי~ו סא~. מ~ מח~~ת שאינה הג~~

 ע~
 אמה

 סובבה זר כמו~הוא הלבזב~י~ ~עובי בלא הדפנות עם אמות ג'ברום
 אצ~

 שפתה.
 לב"ש~

 ס~"ב מ~א והרגלים.

 א' או~א~~
 תו~~

 ~ב~ כ~ז סס"י צדקה מעיל וב~שו' ב~ או'

 מ' ~שיעור מצטרפים הרגלים תינוק של בע~י~ה כתמיםלענין
סאה

 כיו~
 לנד~ד העריסה עיקר הם ~רגלים

 עי~~
 הערי~ה

 ר~~י יו'ד ועיין מחה~ש שבת. לענין וה~ה יעו~ש התינוק~ם

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

~~~~'~ 
 שארוך אעפ~י לא~ הא טפח גגו שיהא בעינן דמ~מ ויראהאהל

 לאוק~ר
 ה~

 ט' או' מש"ז ~הל.
~ 

~~
.~~ 

 כג~
 חבית

 ~~ל ~תנאל קרבן הרב וכו' שנשבר~
 או' דשבת כ~ב פ'הרא'ש

 ה'~

 שלא הב"י על תמה
 דעתהביא

 ו~~~ב~~~ הרי~~
 מו~ת~י בלא ל~תחילה אף ל~תיר

 ~~~~ש. להתיר כןוהםכים
 ~כ~

 והריטב~א חבית פ~ ו~ר~ן הרשב'א דעת
 דף עירוביןבחי'

 ל''~
 השופר דאם ר"ה ב~י' הרשב~ץ וכ~כ יעו"ש.

ב~~
 ק~ס םי' הרשב~ש ~~~כ גרוגרו~. כ~ין א~~~ שובר חבית

~ו~~
 הרדב"~ ו~~

 תיבה לשבור התיר ק'~ל סי' ~~מב~ם בל'
~וציא

 ממנ~
 מה

 ~ב~ שצרי~
 ~ר~~ה יעו"ש. המ~תח כשאבד

 דהגם ונראה יעו"~. ל"א או~ סוף ש~ז םי' א"ר וכ~כ א~או'
דק~ל

 כפס~
 אבל מותר וכו' שנשברה בחבית דדוקא הש"ע

 מה לו שאין ומצטער ~דחק דבשעת אפשר מ~מ אסורבשלימה
 דישלאכול

 לסמו~
 ~"י כלי ~ותה ~ושה שאין בע~ין הוא אם וגם ב'יעו~ש או'לעיל וכ~~~ סא~ מ' ~מחז~ת שאין והוא המקילין על

שביר~
 הו~ל כן לא דאם זו

~~~ 
 בפ~יש

 וחוי~
 ~ו~ע
~ 

~~
 חייס לא ~ריעותה דמחמת וכו' בזפת ש~ריה ודיבק ~~.

 ~מא למיחש וליכא~ליה
 יתכו~

 מ~א והרא~ש תו' ~לי. לעשות
סק"ג
~ 

י~~ ~~~~
 ועיין א' או' ר~ז~ בכלי ~ין בי~ ~ין וכו~ לשברה

בלבוש
 שכת~

 ~בל הדי~וק אותו שישבור
 כתב א~או' המ~~

~~~ 
 ג"כ שלם שהחרס במקום ש~בר אם

 ~יעו~ש מו~~

~~
 שלא ובלבד ~~~

 ~כוי~
 שלא וה"ה וכו' יפה נקב לנקבה

 ~שביר~ ליפותיתכוין
 ל~יות

 לפ~ ל~
 ~תהא

 עו~
 ביצה רש~יכלי~

 ל~~
 ד"ה ~~ב

 והתנ~
~ 

~~

 וכו' לנקבה יכוין שלא ובלבד ~~.
 כת~

 פ~י הרמב~ם
~ין

 ט'~
 בעץ בין שהוא כל נ~ב ד~עוש~ה

 במת~~ בי~
בי~

 בין בבנין
 בכלים~

 ~ולדו~ ה~~
 והוא וחייב ~פ~יט מכה

שיה~
 נ~ב והעושה שם~ מ"א ~הביאו ולהוציא. ~כניס ~י
 ~~ סי~ הרש~ם בונה. משום חייב ~מים שיצאו הביתבק~~ע
 וכן ו' או' חס~ל אסור~ ~ו"ם ע"י ואפי' ב' או~ ר''ז ~םמ~א

 ~ע~~ש שי~ג ס~י' לעיל ממ~שמוכח
~ 

~~~~ 
 ח~ת ב~' מנא. מתקן הו~ל

~ 
 קמ"ו

 אמ~ינ~
 כל

 ~תח אינו ~להוציא להכניס עשוי שאינופתח
 ~ל לול משום דגזרוהוא ורב~~

 תרנגולי~
 אוירא לעיולא דעביד

 משמע מזה התר~גולים.~ ימותו שלא הםרחון פי' הבלאולאפוקי
דהאי

 מתק~
 תרנגולי~~ ~ל בלול ~ולת ~דאור'יתא אסור אינו מנא

 וכ"כ שם. מ~א~ והביאו פכ"ג ריש הרמב~ס וכ'כ ס~~~~ט'~
 ג' או~התו''ש

 וה~
 ע~וי א~כ אלא בנקב חי'ב דאינו דאמרינן

 בדבר היינו ו~וציאלהכניס
 תלו~

 אבל ~לק~קע מחובר שאינו
במחובר

 לקר~~
 משום חיוב ביה שייך~

 א~ בונ~
 עשוי אינו אם

 הא''א וכ~כ שם. ר~ז ולהוציא.להכ~ס
 או~

 ~ ג~

י~~
 ~אינו ר"ל כלי. ע~~ה שאינו בענין אפי~ ~~.

 רבותא ~כתב ואח~כ שוברה. אלא לפתחנקב עו~~
 מ~כוין שאינו ר~ל ו~~' בעלמא נקב ואפי~טפי

 ד~י~ לפת~
 ביה

 כלל שובר שאינו טיבותאתרתי
 וג~

 ~~~ ~ פ~ח שאינו
 אסור

 אבל פתח לעשות יתכוין שמאדחיישינן
 בדיב~

 ~בריה
 ס~~ג. המ~א שכתב מ~ם להא חיישינןלא ב~~~

 לב~~~
 לעיל ועיין

 המ"א טעם ו'או'
~ 

~~ 

~~~~~~~~ 
 בזה וכיו~א כלים בו לתלות בכותל יתד

 לא ואפי' בונהמ~ום חיי~
 תק~

 שקדח אלא היתד
 בכותלחור

 לתקו~
 משוס חייב יתד בו

 בו~
 הואיל זה נקב על

 היתד. ל~~יעת דה~ינו לב~ין מועיל הוא זהונקב
 ~ר"~

 ~~ או~
 ~ ש~ ופ~ש~י ~א ~"ג שבת מגמ'והוא

~~~
 לכך שיתכוין ובלבד הגה. אס~ר. להר~יבו אם ~~.

 הש~~ דברילבאר ב~
 ~~רחי~ כש~ת~וין ד~וקא

 א~ל

 ~~י~ו~~~~~~~~
 ו~~~ ~~~~ה~

 ~~~~~~י~~~~~~' ~~ ~ ~~~~י~~
 ~~~י~~~

 ~י~.
 ~~~י ~~ו~~י~



~ ~

'~ 
 ~~י~~ו~
 ~~~~~~י~~~~

~~
 יו~~.

~~~~ 
~~

 ~~~ו
 ~י~~~

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

~~~~
 לחבי~ו~ת~

 ~י' ~תה~ד
~~~ 

 אם ~~ת~ועעה כלי
 מות~

 ~מ~ד ש~ח ~י~ ~~ל חרס ממ~ו לי~ל
~ ~ ~~~~ 

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

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

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

~~~~
~~~~ 

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

~~~~~ ~~~~~ 
 מיוחד~ כלי ~פי'

 ~~~~ לנק~ב~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

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

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

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

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

~~~ 
 ~~ו~~~~ ~~~ ~"~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~

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

 ~~~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~ו~~
~~~~~ 

~~~ 
 הברזא יהיה שלא הגה~~ובלבד ~~~~~

הראשו~
 בשם~שבולי ~ב~י ~~ב כמ~ש השמרים נגד

 ~~~~~ ~ ~ לקט~
~~~~ 

~~~ ~~~~ 
 ~או ~בחבית

 ב~זא~
~~ו~~~

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

~~ו~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~

 שית~חב עי~ז ~ישיה ~סיק דהו~ א~~~ מתכוין אינואם
 מע~ש תקוע שהיה סכין ג~י בש~ע א~כ שסייםוכמו מות~
 ז~ל מו~"ם דעת אבל להוסיף ~תכוין שאינו מפנילהוציאו דמות~
 ל~~חיב מתכוין אינו דא~'ן בה~~

 אסו~
 פסיק משים

 כן לפסוק כש~~תו אלא הלבוש כמ"ש י~א בשם לכתובל רישי~
 דברי מפרש כאלו בסתם כותב בש~ע בהדיא מבואר אינווגם

 ~ שאח~ז באו' ועיין במ~א וכמ"ש~ש~ע
~~~

 מותר בחבית מע"ש תקוע סכין היה ואם ~~~
 שלא בחוזק שם תקוע הוא אם אפי' היינווכו' להוצי~

 מתרחב בשבת משם וכשמוציאו מבע~י אחת פעם משםהוציאו
 הוא איסורו דעיקר כיון שרי אפ"ה רישיה פסיק והו~להנקב
 בדבר תקוע הוא אם אבל בב"י וכמ"ש לזה מתכוין ואיןמדרבנן
 בשבת ל~צ~ו דאסור מודה דאו~ייתא איסורא ביה דאיתמחובר
 ומיהו יעו'~~~ י"ב סעי' וכמ"ש מבע~י אחת פעם לא~הוציאואם
 ~~ל מו~~ם~עת

 לחלו~
 מבע~י אחת פעם משם הוציאו לא דאם

אסו~
 ואעפ.י ~ישיה פסיק דהוי משום בשבת משם להוציאו

 בשם זה דין לכתוב ז~ל למור~ם הו"ל וא"כ מדרבנןשאיסו~ו
י~א

 הלב~ כמ~~
 אי~ו לפעמים דרכו שכן אלא ג' או' והר"ז

 רישיה בפסיק דינא ולענין יעו''ש. ה~ודם בא~ וכמ"שכותב
 ליהד~יחא

 סק''ה המ~א דעת מתכוין ואינו ~בנן באי~ו~
 דעתוכ~ה לאסו~

 ~א"~
 י~ו"ש~ ו~ג~ע~א יהגר''א ב' או'

 כיון שרי בכותל אף דמדינא והגר"א המ~א מצדדין ~אומ~מ
 מצדד ס~ב הט~ז וכן הוא ומחלקל מתכ~ין שאיןדדבר
 נגד ~הקל בידי דאין שס~ים אלא הדין בעיקרכן

 תקוע לענין להחמיר הסי. בסוף ור~~~א הש"ע כן ופסקוהתה''ד
 דוקא דבעינן כתה"ד פסוק דרמ.א אלא מע"ש הוציאובלא אפ~ ומתיר וש"ע ב"י ד~ולק מ~בית סכין ~הוציא אבלבכותל
 ברזא שם ואין ~דול דלצורך נראה מבע"יהוציאו

~ 
 לסמוך

~תי~
 ג' או' הר~ז וכ"כ יעו~ש. בע.ש הוציאו לא אפי'

 לחוש טוב כ"כ צורך שם ש~ן במקום ורק ה~אשונהכסב~א דהעיק~
 ~ האחרונהסברה

 ~~~ו~
 בענין הקודם באו' מ"ש עיין וכו. ר~יה פסיק דהוי בהגה.
 דניחא ~ישיהפסיק

 ואינו דרבנן במידי לי~
 ב' או~ בא"ח ~עיין האח~ונים בספרי כמ''ש מתירין דישוהגם דאסו~ מחכוי~

ופ"ת
 ופת"ע~

 ראיות כמה הביא שהמ"א כ.ון מ~מ
 בסכין שהתיר ז~ל מרן ובדעת יעו"ש המחה"ש שביארוכמו לאיסו~

 או מקלקל שהוא משום בחבית דוקא אם הכ~ח יש לאתקוע.
 ג~כ ליה דניחא במקוםאפי'

 מתי~
 מתכוין ואי~ו בדרבנן פ"ר

 האחרונים דעת כ"ה כי ו~םבאות
 להחמי~

 הקודם באו' וכמ"ש
 ישע~כ

 להחמי~
 ורק

 באמי~
 יש ~ישיה בפ~ק ל~ו~ם

 ~~. ~י~~~~ שם המ.אוכמ"ש להתי~
~~ ~~~ 

~~~
 שם לעשות אס~ וע.כ מחדש. כפותח וחשיב ~. ~~~'

 ידו על ולהוציא ל~כ~ס עשוי שאין קטן נקבאפי'
 ~ י"ד או'מ~ב

~~~~
 אפי' פי~ וכו' השמריםמן למעלה ~~.

~~ 
 במקום

 מעלייתא סתימא שם עושין דאין משום מותרהיין
 כפותח הוי לא ולפ~ך עליו נשען היין כובד שאין וןכי

 פירש ז~ל ה~י~פ אבל שם. ר~י בפי' מבוארכן לכתחיל~
 משו~

 דלמעלה
 במקום למטה אבל היין להוציא לפתוח עומד הייןבמקום
 שהרי לפתוח עומד הסתימה איןשמרים

 אי~
 שם

 יי~
 עושין וע''כ

 ח'~ או' עו.ש מחדש. נוקב כאלו והרי מעליאהסתימה

~~~
מות~ ~~~

 ~~ב אם ואפי' לפתחו.
 ה~

 גדול
 משמע להוסיף אבל המ~דכי בשם ב"ילפתחו. מות~

 כדלעילדדינו
 כמ~~

 ~או' ועו"ש הנ~ץ
 ט'~

 התיר דב~י ואף
 משמע הש''ע מסתימתמ"מ

 שחז~
 ג. או' א"ר בו.

~ 

י~~
 ~א ולא גדול נקב שנא ולא וכו' נקב במקום ~~ ~~~'

 כשיעור דוקא והיינו המרדכי. בשם ב~י קטןנ~ב
 על להוסיף אבל הישןנקב

 נ~
 וכ"כ ט' או. עו~ש אסו~. הישן

 החודםבאו'
~ 

~~
 ח~יב דלא משום במקדח' אפי' נוקבין ~~.

 סתימ~
 מעליא

 הקודם. בסעי כמ"ש השמ~ים מן למעלה שהואכיון
ולכן

 מו~
 ש~ורין זכוכית הכלי בה שסותמין במגופה לנקוב

 אותו ~ורין ~ובערביתשטאפק"י
 כ''ך~

 או לכך המתו~ן בכלי אפי'

בכיס~
 או~ מ"א כלל ח"א להוציאו.

 ג'~

~~~~ ~  

 שמלאכתו כלי והוא לנקוב מיוחד כלי פי' הגה.

לאיסו~
 לעיל כמ~ש שרי ומקומו גופו לצורך אלא

 או. ~וף המש~ז וכ"כ ג' םעי' ש~חסי~
 ב'
~ 

~~~

 הברזא. ש~שכרה כגון ~~.
 כלומ~

 בענין היין ליקח דא.א
 ~ יוד או' תו~ש יו"~. או' עו"ש בכה"ג. כ~אאחר

~~~
 נקט הברזא~ שנשבר~ כגון ~~~

 דב~
 ~ם וה~ה ההוה

 במקום הנקבהיה
 אח~

 ח' או' מ~ב שנ~תם.
~ 

~~~
 ומכל י"א בשם הכלבו כ"כ וכו' שרי דלא וי.א ~~.

 ועי~ש ד~ או' א~ר הנ~ץ. וכ"פ שרי עץ בשל אפי' משמעהפו~
שהביא

 לז~ סמוכו~
 דאין כתב ב' או' סוף ה~~ש"ז מיהו להתיר.

 מדשתיק ~''ל ומור~~ם הש~ע ~גדלהקל
 הר~ז אבל ליה אודי לי~

 ע"~ לסמוך דיש כתב ח.או'
 בד~ס. ולהחל צורך במ~ום

לכך



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ו~
 ~~ו~~ ~~~

 ~~~~~~~ו~
~~~~~ 

~~ 
~~~ 

~~ ~~ 
~~~~~~~ 

~~~ 
~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~
 .~ ~~~יי~~ ~~~

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

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

 ~~~ ו~~~ ~~

~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
 ויש הגה ~~~~~ ~~~~

 הדש של בעלה אפי' מתירי~
 במקו~

 קטומים הרבה לו שיש
 שמא לחושואין

 יקטו~
 ~בית ס"פ ~הרא"ש

 וטור~
 ~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~

~~י' ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

~~~
 וי"א ~~.

 ד~
 ~ו~ וכת~ הכלב~~ כ"כ וכו~ שרי

 שאותן
 הנקב לנקוב אסור הקיץ בימי שנסתמוחביות

 ~ י"א או~ עו~ש ב"י~הסתימה~ אח~ יין משכו שלא לפי והטעם גרועה סת~מה דהוי כיוןשנסתם
~~~

 מאד שמהדקין ~~.
 הע~

 כל ~חרס אף משמ~ וכו'
 אשו~. מהודקת~הסתימה

 מש"~
 ב' או' סוף

~ 

~~~

 ומוכן עומד הוא ש~י וכו' חלול קנה ליתן מותר ~~ ~~~'
 ואינולכך

 מתק~
 ~ב לב~ש~ . י~ב או ת~~ש לבוש כלי.

 נעורת עליו לתת בשבת לתקנו וצריך צרכו כל מתו~ן היה לאא~

פשת~
 לתקוע דאסור ונראה ל"א. או~ לקמן ועיין שה~ג. אסור~ ה"~
 ך~ או' מ~ב מלאכה. גמר משום ב~ה דיש ביתידות בח~קה~יטב

~~~~~ 
 בש~ בב~י כ"ה ברזא~ שאר או הגה.

 ש~~ל
~ 

~~~
' ~ ~  להח~י~ה שמותר וכ"ש מעולם. בו היה שלא אעפ~~י 

 ~ וב"י טור ונפ~ה. שם היתהא~

~~~~~ 
 אין פכ~ג הרמב~ם

 חותכי~
 מפני קנה של שפופרת

 ~שאינה אעפ''י חתוכה היתה כלי כמתקןשהוא
מתוקנת

 מות~
 ממנה להוציא בשבת החבית בנקב להכניסה

 שאפי~ מדבריו שנראה ב"י וכתב עכ"ל יתקן שמא חוששיןואין יי~
 בנקב להכניסה מותר תיקון שום חסירה עצמהשהשפופרת
 שאינו אעפ"י החבית בנקב ליתן דמותר וה~ה עכ"ד.החבית
 וכ''כ י"ב. א~' עי"ש למדתו. מגיע אםיודע

 הר"~
 ט~ או'

~ 
~~~~~~~ 

 בגוף לתקן שאסור מפיר~"י שנראה בח~ח רי"ו
 ר"ת אבל ביד ואפי' דבר שוםהשפופרת

 ועיין ב~י. בסכין~ לא אבל בידשמתקנה כת~
 לע~

 או~
 ~ כ~~

~~~
 וכו' מתירין ויש הגה וכו' הדס של עלה ליתן אבל ~~.

 שנראה מפני האיסור טעם שכתב שהש"עודע
 י~טום שמא לחוש ואין ~סיים בהגה ~~ל ומו~"ם מר~בכעושה
 ג~ירה וח~א מר~ב משום אמר חד ~גמ~ דאמוראי ~לו~תאהוא
 מאי ואמרינן כלי מתקן והו"ל הענף מן העלה יקטוםשמה
 ומנח דקטיםבינייהו

 ~דהיינ~
 הרבה ומונח דקטים

 מבע"י~
 למ~ד

 שרי יקטום שמא ולמ~ד בכה~ג אף אסור מר~במשום
 הרא"ש אבל הש~ע פסק וכ"ה מר~ב ~שום כמ~ד בפכ"גהרמב~ם ופס~

 בה~ה ז"ל מור~ם שכתב ו~הו יקטום שמה כמ~ד פסקווהטור
 הגם דינא ולענין וכו~ מתיריןויש

 דהר~~
 בד~ס כתב י"א או'

 אנן מ"ע ~מיקל. אחריהלך
 נקטינ~

 הש~ע~ כדעת ~חו~א
 ה~חרונים דעתוכ"נ

~ 

 בהגה~~ ~~~~
 אין ואם וכו' קטומים הרבה לו שיש במקום

 שם ליתנו אסור ועומר ~טום אם אפי' א' אלאלו
 כתב הב~ח אבל ~רי שנים הא משמע ב~י עליו וכתבטור.
 בדאיכא א~כ אלא אסור נמי ו~~ ב' אפי' אלא אחד דוקאדלאו
 י'ג או~ התו~ש וכתב ~~ או~ הדרישה וכ"כ יעו~ש. קטומיןה~בה
 ~ יעו~ש הטור דברי סיום השמיט ולכך ~"ל מור~ם ~ דעתדכ~ה

~~~~~ 
 הר~ן וכתב יקטו~~ שמא לחוש ואין בה~ה~

 אין בהמה דבאוכלידק"ל ~אע~
 משו~ בה~

 כלי תיקון

 בהמה באוכלי שאפי~ דרך הוא שכן י~ל ד' סעי~ שכ"ב ~י'כמ~ש
 החבית את שמתקן כאן כגון כבר העשוי כלי בהםמתקנין

של בעל~
 הד~

 בהמה מאוכלי לעשות דרך אין אבל למר~ב לה שיהא
 ה"ב ~ל ~השיג מה וע~ש י"ד או' תו''ש לכתחלה.כלי

~ 

~~~
 מותר ו~ ~~~'

 רא~ להתי~
 סי' בתה"ד כתב וכו' החבית

ס"ד
 יותר מח~קת שאינה בחבית דה~מ א~~ בש~

 שאסור מ~בריו נראה כ"כ גדולה היא אם אבל סאהממ'
 ביה ושייך כקרקע דהוימשום

 בני~
 הלבוש. וכ~כ ב~~. וסתירה~

 שכנה~ג וכ~כ א' בסעי' ~~ש על סמך ~'~ל מור"ם כתבו שלאומה
 ג' או'בהגב''י

~ 

~~~
 מותר ~~~

 דוקא רש"ל כתב וכו' החבית ראש להתי~
 אמנם ~' או~ א~ר בש~ס. וכ"מ מותר אורחיםמשום

 מותר כתבהלבוש
 שבתוכו ליין צריך אם בסייף החבית ראש~ להתי~

וכו'
 ומשמ~

 צריך אם רק אור~ים בלא א~י~ שרי גוונא ד~ל
 הש"ע דברי מסתמיות משמע וכןליין

~ 

~~~
 מותר ~~.

 בהגה~ט השכ~ה~ג כתב וכו' ראש להתי~
 שמדבקין שבורה בחבית דמיירי א'או'

 א~ור שלימה חבית אבל א~ סעי' וכמ"ש בזפתשבריה
 המ~א דעת וכ'ה יעו~ש ראשהלה~י~

 סק~~
 וקצת

 המ~א דעת וכן א' דסעי' אדין הש''ע וקאי במוסתכיאלא שרי לא ~ו הת~ה דגם העלה דהשכנה~ג אע~~ג כתב המט~יאבל האחרוני~
יעו~ש ס~"~

 מ'~
 מותר ~לימה בחבית אפי' עניןדבכל~ משמע ביאר ולא בסתם הש~ע דמדכתב נו~ה הדעת

 להתי~
 חילק ולא ראשה

 יש גמורה סתירה דהויא דבכה"ג לגמרי בשבורה אלאהש"ע
 להניח דדעתו לבד הראש בהת~ת אבל שלמים בכלים וסתירהבנין
 הקס~ד וכדעת ומותר גמורה סתירה ~ו אין בשלימותו הכליגוף

 ל~ה סמוכות עוד שהביא במט~י עוד ועי"ש יעו"ש. השכנה"גשהביא

 שכ~וכת~
 כמהר"א הרי ~ל אמת מגידי מפי ג"כ שמע

 יין של א' כד שבת יום לו ו~ביאו מצוה בשליחות כשיצא~"ל יצח~
שלימה

 והתי~
 להתיר בעיניו פשוט דהיה אלמא בידו בסייף ראשה

 הוא דגם ה~.וכתב או' המחב~ר והביאו עכ"ל. בשלימהאפי'
 למורינו ראה שהוא ירושת~ו בעה''ק אחד רב מפי שמע~~ל
הרב

 בסכין בדבק וסתום חתום קנקן ראש דהתי~ הנ''~
 בן ~ס' ~טר ן~ מהר~ח הקדוש הר~ בשם עוד וכתבירושת"ו~ בעה~~

 צ'~ ~דף לביצה בשיטתוציון
 ע~~~

 בריאה דבחבית הרמב~ם דדעת
 יעו"שמיירי

~ 
~~~

~~~~~~ 

 בערבי שקורין בר~ל ~ין של קטנים תי~ת
 בש~ן כבושין קטנים ד~ים ~הם שישתנא"ק

 מים באר בסה"ק בתשובת העליתי באבר מדובק למעלהופתחיהם
 לא אם הדגים ~לאכול כדי בשבת הפתח מהם להסיר דמותרחיים
פתחו

 ~ יעו"ש מע"ש. אותם יפתחו אפשר אם אבל מבע''י אות~

~~~
 מותר ~~.

 המגופה ולהסיר וכו' החבית ראש להתי~
 החבית בפי הדבוקה כולהעצמה

 לכ"ע שרי ~~
 נוקבין ואין ד~ה המשנה על ור"ן ברש~י כמ"ש יוסי לר~אפי'

~~
 מ~ופה
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 ~~ו~'
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~~ 

 ~~~~ ~ו~~~~ ~ ~~י~ו~ י~~~ ה~~ ~~~ ~~ ~ ~~~
 ~' ~ם~ ~~"י ו~י'

~~

מגופ~
 ~מ"ש כיעו~ש. ע"א ~מ"ו דף מהגמ' כן הוא ומוכ~ת וכו'
~תשוב'

 דב"~
 עם סתום שפיה חבית בענין כ~ה ~י' ח~א

 לאסו~ ב~~~ער~
 ~שבת אותה לפתוח

 עליו הש'ג כב~
 והעלה יוד סי' מרדכי גדולתבשו'ת

 להתי~
 ור~

 כשאינה
 ~ יעו~ש סאהמ' מח~ק~

~~
 מות~ ~~~

 אלא אינו ~ה דהתר ונ~אה וכו' להתיז
 אוכל הוי שבתוכוכשהאוכל

 דב~ גמו~
 לכל השוה

 מאכל שאינו דבר אבל~פש
 ~מו~

 אדם בני למ~צת אלא
 פחה"ד בשבילו. התבית שבירת אשת~י דלא אפשר יפהשדעתם

 ו'או~
~ 

~~~~~~~ 
 לשבו~

 ליכנ~ כדי החבית
 אם ומיהו בבית

 מותר בשבת להסירה אדעתא שםכשהניחה
 בפי ש~~~ימין דף להסיר הב"י והתיר המ~דכי למ~שודמי
 ב~כ~י ל' סי' כ"י בתשו' מולכו מהר"י ה~~יד ~רב וכו~~תנור
 ~ כ~ט או' לשם ובדברינו ז' ~עי~ רנ"ט סי' לעיל ועיין ב'או'
~~~~~~~ 

 את אדם קורע פ"ג דביצה בתו~פתא
 ~לא ובלבד מורייס ושל יין של החביתשע~פ העו~

 לעשותיתכוין
 זינו~

 עכ"ל
 ונרא~

 מל' והוא מר~ב היינו ד~ינוק

י~נ~
 וכמ~ש כלי כעושה דהוי משום דאסור וטעמא הבשן מן
 מר~ב. במקום בנקב הדס של ע~ה ~יתן שאסור הקודםב~עי~
 כ~ט כלל וח"א י~ד בס~ק מ"א ~"כ מ"א הביאה זה ~ותוספתא~י
 ד'או'

 יעו"ש~
 לד~ת אבל ב' או' בר~מ ~"ל מור"ם וכתב

 לפי ור~ל שרי כ~ן דגם נראה שם~מתירים
 הטו~ מ~~

 והביאו
 יש קטומים עלים הרבה לו יש דאם ~קודם ב~עי'בהגה
 וכ"כ דא~ו~. נראה הש"ע לדעת ומיהו יעו"ש~מתירין

 הר"~
 או'

 מפני ~ק~וע מעור מ~~ב כעין ל~ות יתכוין שלא ובלבדי~ב
שהוח

 כמת~~
 ~ כ~י

~~~
 להרחיב מכוין יפה לעין אלא וכו' מכוין לפתח דלאו ~~.

 או' תו~ש הרבה. שיצא הייןמוצא
 ~ ט"~

~~
 וכו' חבית של בין בצדה לנקבה אבל ~~~

 בין כלומ~
 שעושה ובין עצמה ~חבית מצד הנקבשעושה
 ט~ו או~ עו"ש המגופה. בצדהנקב

~ 
~~~

 כן לא דאם מכוין~ לפתח ודאי מצדה דהוי דכיון ~~.
 לוהיה

 דשרי והא היין~ להוציא ~חבית ~אש להתי~
 ב~פת שב~יה שדי~ק ~חבית בעלמא נקב לעשות א'בסעי'
 אינו דשם משוםהיינו

 עוש~
 אבל ש~י ולהכי היין להוציא הנקב

 היין להוציא שמכויןכאן
 מות~

 לו היה
 שאין החבית ראש להסי~

 ~ י~~ או' תו~ש מכוין~ דלפתח ו~אי אלא ט~י ברויחהיין
~ו~

.~~ 
 וליק'~

 המגופה
 למעל~

 דבח~ית ואע~ג וכו' ~~ותר
 אם אפי' דהא מגו~ה~ שאני א~ ~עי' כמ~שאסו~

 ולהוציא ל~~~יס עשוי הפתחהיה
 ל~

 שאינ~ ל~י חייב היה
 חבור

 ליכא לחוד להוציא רק ע~וי שאין ועתהלחבית
 בי~

 איסורא
 אפי' וא~כ וכתב סק"ח מ~א והביאו ע"ב~ מ"ח שבת ~ו~~~~
 סב~תו לפי וזהו עכ~ל ש~י שלימהבחבית

 בס~"~
 דהש~ע

איי~י
 בדיב~

 שבריה
 בזפ~

 ש~י בשלימה דאפי' ~כא כתב ול~ה
 דבריו הבאנו וכבר טפי קיל ~ונא דהאי~~ל

 לעי~
 או'

 ~יעו~ש ל~~
~~~~~ 

 ~ת~ למעלה המ~ופה ולי~וב
 משמע וכו'

 כל וכמ~ש א~ורלמעלה דבחבי~
 האחרוני~

 ברמ~ים וכ~מ
 מט~~ ולאפוקי לרשב~א ~~"קובס'

 להתיר שהא~יך סק~ו
דעפר מ~ע~

 נופ~
 פתח הוי ולא לתוכו

 ד~ט~
 בזפת שב~יה בדיבק דאפי' ל"ה דף עירובין התו' וכתבו~צמו. בחבי~ ל~תי~ אין זה

 וכ~כ ח' או' א"ר בבורטיא~ לי~ובאסור
 ה~''~

 דבגופה ט''ו או'
 אפי' לי~וב אסור חביתשל

 מ~ע~
 יעו"ש
~ 

~~~
 לבוש טו~. בה. שיפלווצרורות ~עפ~ מפני וכו' ל~לה פתח ל~ות שאין~דרך ~~.

~ 

~~~
 ~ ל~ש חבלים~ ~קשרי סגורים הכליםשכי~וי כלומ~ ס~י~ לשון הוא וכו' שבכלים חותמות ~. ~~~'

ן~
 לאו דהא להת~רו~ יכול ~~.

~~ 
 הוא ~יימא של

 מ~א רש~י. בשם ב~י עשוי~ הוא תמידלהתיר שה~
 ~ ולב"ש~ק''ט

~~~
 לפותח אפשר א~ ומ"מ וכו' בסכין לחתכו או ~~~

 דא"צ כיון לחתכו ולא להפקיע אין חבל התרתע~י
 ב~ח זו.לסתירה

~ 

~~~
~~~ ~ 

 ונראה וכו' בסכין לחתכו
 דג~

 מי~י בכאן
 ~~ינו בכלי תה~דלדעת

 מח~י~
 סאה ממ~ יותר

 כלקמן דינו ו~ל ט~~. או' עו~ש כקרקע~ דינו יותר מח~יקדאם
 להתיר דדדוקא יו~דשעי'

 ו~
 ~ יעו~ש ולחתוך להפקיע

~~~~~~ 
 דלאו משום סותר מיקרי ולא קליעתו' להתיר ~ו

 משא"כ בכלים אסור ואינו זו היא גמו~הסתירה
 שבי~תו ~וי ומתכת עץ שלבפותחת

 ס~~יר~
 לב~~ש גמורה.

~ 

~~~
 נראה המפתח וכשנאבד וכו~ עץ של פותחת אבל ~~~

דמות~
 כדתנן ~כ''ע במחט או בסכין ~פתוח

 ושל הקוץ את בה ליטול יד של מחט הכלים כל פ'בריש
 וכ"כ ב"ח~ שלו. מפתח שאבד מי הדלת את בול~וח ש~י~ ב~ שתופרין ~דולה מחט פי' הדלת את בו לפתוחשקים

 המ~א והביאו ט~ םי' דביצהפ~ד ה'ש~~
 ס''~

 וכ"כ י~א~
 בל' החדשותבתשו' הרדב"~

 ה~מב~~
 והביאו ק''ל. סס~י ח"ב

 א' או' בה~ב~ימ~ב י"~
 ועיי~

 ~~ב או~ ל~מן
~ 

~~~
~~~ 

 א~
 של פותחת

 ע~
 לגוי לומר וכו'

 לפתוח '
 מה~~ר הגאון התיר אומנות בכלי שבחדרהדלת מס~~

יצח~
 שמא ~זרינן דלא ל' סי' בתשו~ הט~ז הגאון של אחיו

 אבל אומן ~עכו~ם ובפ~ט שכיח דלא המנעול שיני אוהכלי ישב~
 ל~ז סי' חא''ח בתשו'ה~ר"א

 חל~
 עליו

 ואס~
 י~ו~ש.

 שע~ת א~או' מחב~~
~ 

~~~~~~ 
 ל~וציא הקודש ארון לפתוח יכלו שלא

 לפתוח יוכל אם אומן עכו~ם להביאוהורה ס"~
 שביר~בלי

 אומ~ האומן ואם דבר. שום
ש~י ~ביר~ בלי ס~י דלא



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~ו~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~י~

 ~~י~~~ ~~~~~~ ~~~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~~
 ~~ו ~~~~י~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~י~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~
 ~~~~~ו~ ~ ~ ~~י ~~~ ~~~~~~ו~

 מיני ~פי~
 ~~~~ ~~י~~י ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ כלים~

 ~~~י~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
'~~~~~ 

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

 ~~~ ~~~י~ ~~ ~~ו~י~ ~~~~~~~~
 ~~~~ו~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~~ 

 ~ק~ל~ לכבוד אחר מבהכ"נ ~"ת ל~ב~א הורה המנעולשני
 או~ות טל בס' המגיה ~רב אמנם שע~ת. ב~ או~ מחב"ר~ר~אשם~
 הנ'ז הזר~א שתשו' כתב ע'אדח~ן

 דחו~~
 יעש''ב צבור אצל ה~א

 בית בס' וכ~כ מ' או' ~~ש ~זכ'לוהב~או
 ~ ק~י דף י~וד~

 ~לכה ש~ורה י~ד או~ ארגי~ל~מנהגי
 למע~~

 ~מפתח בנאבד
 איסור אלא א~נו דמ~לקל כ~ון הפותחת וישבר עכו~ם שיביאו היכלשל

 ומ~מ יעו''ש. גזור ~א מצוה ובמ~ום דשבות שבות והוידרבנן
 ע~רוב דא~כא וכגון אחר מבהכ~נ ס~ת שיביאו א~שר אם~דאי

 ~ נכון ~ותר~וא

~~~
 של פותחת ~~~

 ע~

 מה וכו'
 ש~ורי~

 פישאיר בערבי
 הוא גמור איסור עץ שלבפותחת

 ו~רו~
 ~היות

 ס' בתשובותיו וכ~כ שהאריך~ וע~~ש בהג~ות מהריק~שחייב.
 ברכ~י והב~ד יעוש~ב. ס~ה סי' יע~באהלי

 ומחב'~
 ג' או'

 עץ של מסגר של מפתח דבנשבר שכ' מהג~~ק בא~אועיין
 היה והזמן בש~ק מ~בית לצאת אפשר היה לא ועי~זשבד~ת
 כל שיסיר לעכו'ם לו~~ר היתר ש~ש ~ראה הקור.ב~כלית

 לבנות ע'מ סותר דוקא כי דשבות שבות רק זה אין כימהבית ~מסג~
 כי ט~י עדיף ~ לעכו'ם שיא~ר לת~נ~ק ולומר דאו' מלאכה~וא
 עושה העכו''םאין

 בז~
 בעה"ב דעת על

 ר~
 ~טן דעת על

 לאמירה באמירה מק~לין ויש לבנות. ע~מ כלל דעתו איןוה~טן
וכ~~

 ה' או' א~ח עצי~~ו"ט~~עו~'ש.
~ 

~~~

 ש~ם מ~ני וכו' ~צירים ל~סיר אסור זהומטעם ~~.
 ועיין ~בוש. סת~רה. וחשיב בחוזקתקוע~ם~

 נ'ז או~ לשם ובדברינו ה~ סע~' ש~"ג סי'לעיל
~ 

~~~

.~~ 
 וי~

 בזו. מ~רין
 גרוע~ סתיר~ דה~

 כיון ה~א
 ס~~~ח ז הט וכתב ב~י~ דבר. שום לשבורשא~צ

דג~
 ס~~י המ~א אמנם יעו~~ש. זו לדיעה שרי הציר~ם ל~שים

 גוי. ע~י ~וא~~' אםור לכ~ע במסמרים הצירים דל~בועכתב
 או' ע''ד כללח~א

 ב'~
 יעו~~. מנא ~~תקן דהוי

 וכת~
 הא''ר

 ועי~ן י~ו'~ש. דאסור הנ~ל ~ת~~ת להכנ~ס דה"ה וא~שר י"אאו'
 שאח~זבאו'

~ 
~~

 בזו. ~~~ירין ויש ~~.
 וכ"~

 ~ברכ'י אבל הב~ח. דעת
 כתב ד'או~

 דסבר~
 ~פו' כל וכמעט יחיד דעת זו

הפך
 ז~

 על ותמה
 שהב~א~ ~~הריק~~~

 וכבר יעו"ש. בהג~ותיו
 היכא דכל ז' או' י~~ג סי' לעילכתבנו

 שסות~
 ואח~כ ~ש"ע

 ~ יעו~ש כסתם ל~סוק ~דעתו מתירין ישכותב

~~~
~~~ 

 וכו~ ת~~ות של ~ותחת ושבירת
 וה~~

 ~כלים. דכל
 י'ב או' א~רמי'~ט.

~ 

~~~

 ט ~~ דביצה פ''ד וב~ש''ש עכו~~ם. ע~י להתיר ויש ~~.
 בה~סד דו~אכתב

 מרוב~
 ~צורך ~~בה שנח~ז או

 עכ''ל. במשנה כדאיתא לפתוח שרי במחט או בסכין אבלמצוה
מ~א

 ס~~
 כ'~ג. או' תו~~ש י''~.

 וכ~~~
 ועיין האחרונים. דעת

 נ''ד אולע~ל
~ 

~~~
 ויש ~~.

 עכו~~. ע"י ל~תי~
 בי~

 ב~ן ~ותחת בשבירת

 או' ר~ז הצירים~בהסרת
 ~ י'~

 ~~~ם~~
 שכנ~'~

 ~רבה מחז~ק~ם שאינם קטנות חב~ות על
שמב~א~ם

 ע~
 חשו~~ עם ~ושק~ם דג~ם

 ~סרת ע''~ אותם ל~תוח בשבת מותר א~ מגו~~ ~שובפ~הם ע~
 ~תזת ע"י אוחשוק~ם

 ~מגו~~
 אפי' מותר כותים דע~י ומס~ק

להס~
 א~נם אם אבל ~חשו~ים

 ר~
 בחבל~ם קשור~ם

 אבל ~שראל ע~י א~י~ מותר ~חב~ת ~~תח החבליםנחתכו וא~
 דח~בור כ~ון ~חשוק~םהסרת

 חז~
 ואין ל~ותחות דומה הוא

 תו''ש י"ד. ס'ה מ"א י''ז. או' ש עו ~עו~ש~ ישראל ע"ילהתיר
 ג' או' מ~ד כלל ח~א כ"ו.או'

~ 

~~~

 של כלי היינו וכו~ תמרים ~ל חותלות ~. ~~~'
תמרים כ~ו~

 ועשויי~
 ~~וכן ונותנין ס~~ם כמין

 ועיין ~~ב. ס~ק מ"א ע~א. ק~''ו שבת רש"י להתבשל.~ע~ם תמרי~
 ס~ח~ או~ל~מן

~~~
 ע~א. קמ''ו שבת בגמרא כ~ה וגרוגרות. ~~.

 הש~ע על השכנה"ג ומ~ש ג' דין ~"יברמב~ם וכ"~
 ליתא גרוגרות~כתב

 וכב~
 ~ יעו''ש בהגב~י י~א הש~גו

~~~

 ל~וציא עצם שובר או ו~' אגוז~ם ששובר כמו ~~.
 ט~ו או~ א~ר כלבו.מוחו.

~ 

~~~
 דלאו הנ~ דו~א מ~ע וכו' אגוז~ם ששובר כ~ו ~~.

 דאינם גמור~םכלים
 עשוי~

 הת~~רים ש~תבשלו אלא
 יו~~ד דף בירוש' וכ"מ דאסו~. ~שיטא גמור כלי אבלבתוכם
 ~~~. או' א~א כ~~. או' תו~ש שם. א~ר י'ג. ס''ק מ~אע'ב.

מחצל~
 ד~או דא~שר הא''א שם ~~סת~ק ~ירות ב~ם שתו~רים
 יעו'ש סל~ם כעין דוקא אלא מקריכלי

~ 

~~~
 שעו~ין חותלות אותם וכן וכו' אגוזים ששובר~ כמו ~~.

 וגרו~רות תמרים בהם ומניח~ם תמר~םמכ~ות
 ב~ום ול~~ק~ע לחתוך ~~ותר אחרות ל~ד~נות לשולחן כדיבשולות
 ב~ם ל~וח כדי עשויין דוקא אלא גמורים כלים שאי~ם כיוןשבת

 אותם וזור~~ן חותכ~ןואח~כ
~ 

~~
 ד~ס~קח משום וכו~ ולחתוך לה~קיע מותר ~. ~~~~

 מתקנו א'כ אלא אסור אינותלוש
 למד~

 לעשות או
 כלי בו ~~ש מדבר חוץ התלוש ל~תוך ~וא גמור והיתרכלי

 ב"י ש~''ל. לגמרי. ~~ותר תלוש פס~קת מ~לקל אבלבחתיכתו
 שבת. לצורך אלא שרי לא ו~~~ו י~ד. ס~ק מ~א שי''ז.ס~~

~~~~~~~ 
 לח~י~ות עצים ש~~~ב~ע דב~צה ~'~ב המרדכי
 דחול. עובדא אלא מלאכה ~וי לאגדולות

 ~~~ס~ וכ~ה שם. ~"א ט~חן. הוי ק~נות לחת~כותוהמ~קע
 חי~ב סילת~ דסל~ת ~~אן האי מנשה א~ר ע~ב ע~ד דףשבת
 אש ל~~ע~ר ד~ים עצ'ם ס~לתי ד~לית ו~רש~י טוחן.משום

 ~י~ו~ש

~~~
 ~~~~ר פ~' מ~~יע. לא אבל יו~~ ~~~'

 ~ל~ע~
 ט~

 ט~ז או' א~ר אסור. כל~ ב~א וא~~'סק''ט~
אבל ~

~~~~~~~~~'~~ ~ 
~~~~~'י. ~~'~ ~~~ ~~~. ~~ ~ ~~~י~~~

~ 
 ~~~ו.

~~~~י
 ~~~ ו~~~

 ~'ו~~'ו

 ~~~י~ י~~~



 ~~ית ~~'~~~כי
 ~~ו~ה

~~'~ 

' 

 ~~~ו~~ת ~
~~~~ ~ 

~~~~~~ ~~~~~ 

 ו~~~~~~~י~~
~

 ~'י ~~~~י ~~י
 תי~ת ~~~י~

 ~~ו~

~~~~
~ ~~ ~'~~ 

 ~~~~~~ו~~~
 הו~~ ו~~~~~~~

~~~~
 ~~ ~~ ~~~~~~ו~

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

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

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ו~ ~
~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 

 ~~~~~ ~~~~ ~~ ו~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~יי~ ~~~~~י~~
 ~~~~~י~ ~~

 ~~~~~ ~~~י ~~~ו
 םי~ ~וע"ל ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~י~ ~~~~~~~~~י~

 ~נ"ט~
 ~~ן ~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~ ~

~~ 
 טיחה מ~יחה סיכה הע~וך ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~

 מ~יח~
 א' ענין שיעה

 הוא~
 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~

 ~~ואיל
 ואי~

 יוצא היין
 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ב~י~ אז~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~י~~ ~~~~~י~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~יי~
 ~~ו~~

~~~ 

~ג~
 מצוה דבר ולצו~ך מפקיע. לא אבל' ~~.

 כגו~
 ליטול

 וכיוצאא~~וג
 מות~

 דחותמות עכו"ם ע~י
 דשבות ושבות הוא בעלמא דלת דפתיחת ד~בנןשבקרקע

 לדב~
 ט' או' ~ש"~ שרי~ עכו"ם ע~ימצו~

~~~
 בו יש לקרקע ~מחובר דבר שבכל סתירה. משום ~~~

בנין
 וסתיר~

 ~ י"ט או' ר''ז ~מור~ בנין אינו אפי'

~~
 ליכא ומש~ה במו"ש אלא בשבת~ ל~סי~ו שלא ~~.

איסו~א
 דקש~

 מיק~י ביומו שעות מכ"ד פחות דכל
אבל

 יות~
 וחדושי ב~ או~ שי~ז סי~ א~א אסו~~ שעות מכ~ד

 ~רע"א~

~ו~
 אע"ג סתי~ה נק~א שאז בשבת~ להסי~ו שלא ~~~

 חיבו~שהחיבו~
 ~~וע

 הו~
 וא~כ

 הסתי~~
 ג~כ

סחי~~
 לבוש החמי~ו. לקרקע ~~חובר גבי מ"מ היא ג~ועה

~ 

~~~
 סתי~ה נק~א שאינה וכו' לקיום עשוי אינו אם אבל ~~.

 לבוש בק~קע~ אפי~כלל
~ 

~~~
 ע"מ אלא כלל לקיו~~ עשוי שאינו וכו~ ~ה ומטעם ~~~

 נק~א ואינו בשבתלהסי~ו
 סתיר~

 ~~ל
 ואע~~

ש~תנו~
 להיתרא ת~תי איכא בק~קע קבוע

 ח~ו~
 ע~י הדף

הש~יק~'
 חיבו~

 מות~. ולכך לקיום ע~וי אינו וגם הוא ~~וע
 בס~ד לשם וב~~ינו ז' סעי' ~נ~ט ~י~ לעיל ועייןלבוש.

~ 

~~~
 ו~' שעוה ליתן אסו~ ~~~ ~~~~

 מכ~

 שאותם לי נ~אה
 נ~ות ראשי ביו''טהמחמים

 שעו~ ש~
 באש

 במנו~ה שידבקוכדי
 ~מו~ ~יסו~

 בס' וכתב ממ~ח~ דהוי ~וא
ה~כ~ונות

 דאסו~
 ליגע

 בשעו~
 בה~ה~ט. כנה''ג למ~ח~ יבא שמא

 ס~~ו תקי"ד סי' ~מ"אאמנם
 כת~

 ~וי לא במנו~ה דכשמדבקו
 מי~וח ~וי ~א משפשפו אי~ ו~ם דממחק תו~דת דממ~חמי~וח
אלא

 דאסו~
 וכדאיתא ימ~ח שמא ג~י~ה לדבק

 במשנ~
 פכ~ב

 קמ"ו~דף

 ע"א~
 שמא גזרינן דלא לטלטלו מו~ר אבל דשבת

 עכ"ל לטלטלו דשרי משמע שעוה עליה יתן ~דלא תנן דהא~ח
והביאו

 בז~ א"~
 כ"ט או' תו"ש ח~י. או' הסי~

~ 

~~
 ליתן אס~ר ~~.

 שעו~
 דהכינו צ~ל שעוה והאי ו~'

 אסו~ כן לא דאם מאתמוללתשמיש
 משום ~כי בלאו

מוקצ~
 לא גרידא הכנה אבל הסי~ סוף מ"א ~וא. כלי דלא

 הכינו כ'אמהני
 ועי'ש מחה"ש מה~ לתשמי~

~ 
~~~

 שעו~ ליתןאסור ~~.
 וכו'

 ש~פ סי' ראב"ן כת~

דחל~
 ח~י או' א"ר כשעו~~ דינו ושומן

~ 
~~~

 מ~מ כ~כ ניכר מי~וחו שאין ואעפ"י עב. שמן או ~~~
 לאחלופי דאתי קצת' מירוח ביה דשייך כיוןאסו~

 ~ לב~ש ב"י.בשעוה~
~~~

 אלא ~סתימה אין אפי' פי' ממ~ח~ שהוא מפני ~~~

 ~ ך~ או'עו~ש מי~וח~ משום ~םור הכתלים בעובי נכנס ואינו ~כלי פני~ל
~~~

 אבל ~~.
 בשא~

 וכו~ הדברים
 ~ג~

 ו~ן הואיל
 היי~

 יוצא
 משום בהו דלית בדברים אפי' יוצא היין דאםוכו'

 מנא כמתקן ד~~חזי ומשום אסורמי~וח
 כיו~

 פ~ש~~ כן יוצא~ שהיין
 או~ מ"א כלל ח~א ש~י~ עכו"ם וע"י כ"א. או' עו'שז~ל.

 ו'~

~~~

 לנכ~י לקרות מותר תיקון וצ~יך ה~בה החבית נת~ועע
 שם ח"א וית~ן~ הנכרי יבין שעי~~אע~"י

~ 
~~~~~ 

 ובמ~מ בב"ח ועיין וכו' יוצא ~יין ואין הואיל הגה.
 הנ~ב לס~ום אסור יוצא היין אין דאפי'דס~ל

כשם
 שאסו~

 ~~מב"ם וכ"כ לפתחו
 פכ~~

 אבל
 בשעו~

 מיקרי ~א
 טעמ~ קאמ~~ ול~כי הנקב תוך נותנו ~אין כיוןסתימה

 מ~ם
 א~~ וכ'כ ט~ו~ ס"ק מ''אמירוח~

 או~
 משמע דמש"ע דאף י"~

 בתוך אף מות~' יוצא היין איןשאם
 ~נק~

 ד~ת מ''מ
 המגיד בשם ~ב~יכמ"ש ~לבו~

 דבתו~
 הנקב

 בכ~
 וכ"נ אסור ענין

 ומ"מ האח~וניםדעת
 מא~ דב~

 שם ל~צני~ו דד~ך
 מות~

 ודלא הנקב בתוך אףב~ע~מ~
 כמשמעו~

 בסוף הלבוש
ומיהו הסעי~

 בשעו~
 ושמן

 אסו~
 יעו"ש ענין בכל

~ 
~~

 הדב~ים כל שאין ו~~א~ וכו~ יוצא היין היה ואם ~~~
 לס~ם ד~ך שאין ~דבר ב~ותם אלא אמו~יםהללו

 בב~~א. ~כנון בעץ לסתום אבלבו
 תו~~~

 לס~ם ד~ך שהוא כמו
 מ"א וה~או בד~ה~ מות~~ יונא היין שאין בין ~~צא שהייןבין
 כ"א או' ~עו~ש ומיהו כ"ח או' תו"ש שם~ א"~שם~

 כת~
 על

 בד"הדב~י
 ~נ"~

 דצ~ע
 דסתימת נ~אה לכאו~ה כי למעש~

 ~מור בנין~וא הע~
 ואסו~

 ל~סיר לכך ~מוכן ~וא אם כן לא לקיום שם מניחו אםדוקא דבר~ דנ~אין ונ~אה עכ"ל בכלים אפי'
ב~ת

 שרוצ~
 ולסתום ולחזור יין

 ~יין שלקח אח~
 שאי~

 מניחו
 אלא ל~יוםשם

 להסי~
 לא זה שירצה עת בכל ת~יד ול~ניח

 להסי~ שמות~ כלי כיסוי כמו כ~א בניןנקרא
 ול~ניח. ולח~ור

 ~נ~ז ה~ח~ונים דעתוכ~נ
 ש~ביא~

 עליו. חל~ו ולא הבד"ה דב~י
 ולסתמו לפתחו עשוי~ אינו ~אפי~ שכתב ך' או~ ~"זועיין

 בסתי~ה כלי כמתקן נ~אה שאין מפ~ ש~י ~חוקות לעתיםאלא תדי~
 לסתמו לעולם הוא ש~~ך כיוןזו

 בע~
 ~ יעו"ש זה

~~~~~~ 
 סאה מ' מח~יק חבית

 אפש~
 ~פי~ לסתום דא~ור

 יו"ד. או' מש~~ בונ~~ ד~ו~ בו~ לסתום שד~ךבעץ
 להסי~ו עשוי אם אבל ב~בת להסי~ו עשוי אינו אם דה~דונ~אה

 ~םבשבת
 יו~ד סעי~ כמ'ש ש~י בכה"~

~ 

~~~
 ואם ~~.

 ה~
 דה~~מה משום וכו' מותר ת"ח

 לכתחלה. למיעבד אתי לא מ~בנן וצו~באהיא בד~בנ~
 מ"מ של~ט סי~ ב'י כמ"ש ת~ח לנו אין ד~אידנא ואףגמ~

ב~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~י'
 ~~ו~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~"~ ~~~~ 
 ~ו

~~~~~~ 
~~~ 
 ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ ~

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

 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ו~~
.~~~~~~~ 

 ~~ג~
 ואם

 בכותל אפי' מ~ע~'י ושל~~ צד~

 ~ב~י~ שרי~
 ~~~ ~~ו~ ~~~ו~י~ ~~~י~~~~

 ו~ו ~~~~~
~~~ ~'~~~ ~ 

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

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

~~~~~~ ~~ 
~~~ 

~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

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

 ~~~ו~~~
 ~ג~

 אבל
 מחיצ~

 שרי בעלמא לצני~ות הנעשית
 ה~תת ל~ני וילון לתלות מותרולכן ~~ור~

 אע"~
 ~א~ז שם שקבוע

 ב"י~
 י~שה שלא ובלבד הקודש א~ון ל~ני ~~וכת וכן

 וכל ~ב~י ט~ת בגגא~ל
 בו~

 אותן יכבה שלא הנרות ב~ני או הצנה או ~תמה ל~ני מתיצה לעשות מותר וכן

 לכל מותר זו ד~ערמה ס~ל ו~רמב~ם ~ואיל שרי זהבדין
 ס~ק ~~~אאדם

 ט"~
 שתירץ ועי~ש י~ט או~ א~ר ט' או' ת~מ

תמיה~
 ~אחרונים וכ~כ ט~ז. או' א~א יעו~~. הש~ע על ~~י~ט

~ 
~~~

.~~ 
 וא~

 דאם ~דבשעוה ו~שוט וכו~ ~~ותר ת~ת הוא
 שעוה אטו דגזרינן בשמן או תטאת תייבמרת

 א~י~ ל~ערים אסור לת~חא~י'
 בהנת~

 שם. מ"א בעלמא.

תו~~
 ף' או'~ לעיל ו~יין האתרונים. וכ~כ כ'~ט. או

~ 

~~
 חקוע ~א דאם ~~שום וכו' בכיתל תתוב ש~וא סכין ~~. ~~~'

 ~סיק כמעט בתוזקמעט
 רישי~

 יוםיף שלא ~וא
 כל ~ודתבנקבו~ו~ל

 משו~ דתיי~ ש~ו~
 תה''ד בשם ב'י בו~~.

 ~ י~ד או~ לעילועיין

~~~
 תקוע הוא ואם ו~~' בכותל תתוב ש~וא סכין ~~~

 או ~דולהבחבית
 בשא~

 מ' שמתזיקין גדולים כלים
 ה' או' ~~ז בכותל. כתקוע דינו הרי וסתירה בנין בהם שישסאה

~ 

~~~
 של בכותל ~~.

 ע~
 של ~בכותל עץ של נ~ט וכו'

 כ~~~ ~~צוילבנ'~
 מדובקים שורותי~ם שאין ~עמי~~

ז~
 לא א~י' להוציא מותר ואז לזה

 ושל~~ דצ~
 ~ב מבע"י.

 נ~א~או'
 ועיי~

 צ~ד~ או~ לקמן
~~~~~ 

 תו אתת ~עם וכו' ~~בע"י ושל~ה דצה ואם ~גה.
 ד~ או' ר~ז ל~א~ או' תו~ש רי~יה~ ~סיק ~וילא

 צ'ו או' לקמןועיין
~ 

~~~~ ~  

 דצה ואם ב~גה.
 ושל~~

 וכו~
 וה~~

 שבקרקע בכותל
 דליכא כיון מבע~י ושל~ה דדצה היכא שרינמי

 ~ ~' או' ב~גב~' שכנה~ג ב~ת. נקטינן. והכי רישיה~סיק

~~~~~~~ 

 גבי מעל העליון אבן ביה~ש ל~טל יד של
 ושל~ה שדצה גם בו התתובהברזל

 מבע~י כ~~
 וגרע מ~ודק שהוא כיון ~אורייתא מלאכה בזה ~שנראה
 ט' או' א~ח מהג~~ק. בא''א כ"כ ר~וי. שאינו ~רקים שלמכוס

 ~ ו' סעי' שי"ג סי' לעילועיין

 ~~~ו~
 להתזירה ואף להוציאה שרי. בכותל א~י' בהגה.
 מבע''י והוציאו בכותל הסכין נעץ דכבר דכיוןבכותל

 רישיה. ~סיק הוי לא ~תו מושבו מקום ~ורתב כבר נעצווהדר
 נראה מבע~י ונעצו תזר ~א א~ אבל ע''ב. ן' ~בתרש~י
 שהוציאו במה נתרתב לא ד~~יין בכותל אותו לתתובדא~ר

 נ~ג או' ~~ב הכותל. מן ~ת~עם
~ 

~~
 בשבת אהל ל~שות א~ור ~. ~~~

 ויו~~
 מ~ום וכו'

ג~יר~
 סעי' כמ~ש ש~י עראי אהל~~ ותוס~ת בנין.

 תייב קבוע א~ל העושה ~כ'~ב הרמב''ם וז"ל א' או' תו~שב'
 סותרין ולא לכתתלה עראי אהל עושין אין ל~יכך בונהמשום
 גזיר~ עראיאהל

 ואם ~בוע אהל יסתור או יעשה שמא
 ~רש"י ~ראי אהל דמי והיכי עכ"ל ~~ור עראי אהל סתראו~ בנ~

 עו~ש קבע~ שם להיות ולא שעה לפי ש~ו~~ כגון הכליס כל~'
 וקושר קונדסין ~' על סדין ~ית אם אבל א~או~~

~ 
 בלא~ או

 שי~י~קש'רה
 תטאת ותייב ~בוע אהל הוי זה מרובה ~מן שם

 אהל תוספת ואף ~~ת. ~ל טפת רוחב בו שיש כלו~יינו
קבו~

 טפת על טפת א~שר קבוע מ~צד מתיצה ואף תטאת. תייב
 ~ י~ד או' לקמן ועיין א' או' בא~'א וכ~כ ת' או' מש"זתייב.
~~

 אהל לעשות א~ור ~~.
 בשב~

 שנוהגין הנאמ~ייא וכו'
 אס~ר בתוכה לישן מצרי~בארץ

 ~נטות~
 ול~ור~ה

 בשבתולקבצה
 ~יא א~ מהני ולא ~

 פרוס~
 גו~~ר ~~בע''י~ ט~ת

 כשהיא ~תיר ד' ~י' ג' כלל שושן ~רת ו~רב כ~ו. סי' ג'כלל

~~וס~
 ולקבצהל~ור~ה מצרי~ בא~ץ המ~~תת ~שתה ~עון ו~ן מ~ע~י. טפת

 בשב~
 כ~אינה אף

 ~רו~~
 כל

 עיק~
 מ~"ש

 בלבו אלהים נגע וא~ר ישראל' ע~י אף ~~~ם ויש עכו~ם~~~י
יזהר

 שת~י~
 לפתות

 ~רו~~
 יגמור ובשבת מבע~י טפת רוחב

 ~ מ~~ז או' ר~מ סי~ לעיל ועיין א~ או' ברכ''י עכו~ם. ע~ינא

~~~~~~~~~~~~ 
 להגן ~עשויה

 מתמ~
 א~ור מט~ות וגשס

 לפותתה וכ~ש ויו~ט בשבתלנו~אה
 לדוד מכתם שו'ת ~רי. עליו להגן שישאנה לעכו~'ם לומראבל
 סי' ה' תלק כ''י ~נתס גבעת ב~ו~ת מיהו ב~ או' ברכ''י ח'שי'
 תשו' כתבי~ט

 שלמ~
 דאומבריל~א ומסיק ~נ''ז הרב דברי כל על

כשהיא
 ~תות~

 הוא וכן לנושאה ד~ותר ~שיטא יו"ט מערב
 איסור דיש בשבת אבל כן ~נוהג ביד מיתו שלאלרבותיו רא~ וכן מעיו~ט ~~תותה באומב~יל~א ביו~ט להשחמשובא ~~ור~

~וצא~
 ואמנם בשיו~~ב. ~ברכ~י והבי~ו יעו~~. למיגזר איכא

 מה ל' סי~ תא~ת מ~~ת נוב~י בשו~תעיין
 שה~רי~

 בזה
 לאיםור בו לדון יש מע"ש מוערך כ~~וא ~ללדרך וסיי~

 ולהת~
 אבל

 ערכו אם יודע מי כי לאסרו יש העיין מראית מ~ניעכ"~
 היתום בדור וב~רטמאתמול

 ד' או~ המאמ"ר וכן יעו~ש~ הז~
 בזההאריך

 והעל~
 ג'וסיים או' ~~ת~~ד והב~ד יעו"ש. לאסור

 נקטי' כן כי מאתמול כש~תותה א~י' לאסור עלמא נהוגדהכי
 ול~'ז יעו~ש~ ת~ו הרבים את מכשיל הוא להקל והבאלאסור
 תילוק יש לא כנ~ז הע~ן ומראית אהל משום הוא דהאיסורכיון
 ליו~ט. שבתבין

 וכ~~
 וכתב ת' או' שמות ~' ז~ל א''~ בן הרב

 נמי אסור ראשו על לנשאה ד~סור מאחר תדעוממילא
 ~ דבר עמא וכן עכ"ל. מוקצה משום ויו~ט בשבתל~לטלה

~~
 כגון עראי~ אהל א~י' ~~.

 ל~רו~
 ארבע על מתצלת

 ~ ~ש~~לבוש בשם ב~י התמה. מן לא~ל צל להיותקונדסין

~~
 ושרי ~הוא אהל דלאו מות~. מתיצות אבל ~ג ו~ו~א ~~.

 ~ר~י בד~ך וה"ד רש~י. בשם ב~י לצניעות~ל~רס~
 ועיין יעו''ש א' או' סוף ~עיל כמ"ש דתייב א~שר בקבעאבל

 ט' או'לקמן
~ 

 ~~~י~
 ~~ו~ת

ה~~~
 סי~

~'~ 

~י~~~
'~~ 

~ יו~~~
 ~~~ ~~~י ~י'
~~~ 

 ~~ו~'
~~י~ו ~~~

~~ ~'~~~ 

 ו~'~ו~~~~

~~ו~



~ ~ ~

 ~~ו~~
~~~~

~~~ו~
 ~~~~י~

 ~י~~
~~~~

 פ' ~יש ~מ~דכ~ה~וח
 כיר~~

 אסור א~ל
 מטתו ש~שמש כדי הנר אור ~פני מחיצ~ לעשו~

 ~ד~ע~
 לפני וכן

 ~שבת עליה ל~וסיף מותר שאז ~פח מ~ע'י שהיה לא אם צרכיו לעשות או לשמשכדי ספ~~
 ~מרד~

 ר"פ
 כי~ה~
~ 

~י~~

~~
 התוספת דעת כ~ה וכו~ להת~ר נעשית א~כ אלא ~~.

 המת~ת מחיצה דאפי~ דס~ל כרש'יודלא
 מות~

לעשות~
 מ~צד כש~יא ~ש~ת

 כמבוא~
 ~"ד ומיהו ~~"י.

 לארץ סמוך מג"ט ~פחות או לא~ץ עד ו~~געת טפחים עשרהשהיא ~מח~צ~
 סי' בב"יכמ"ש

 תק~~
 ל~~~ או' וע~ין ~~ או' תו~ש

~~
 נעשית א~כאלא ~~~

 לומ~ שייךלא צוא~ ~כיסוי ומי~ו וכו' ל~תי~
 וכמו כן

 ~מות~
 כך לכסות

מחיצה כ~עוש~
 ~ועי''ז~מכוס~

 אינו לג~~י
 מח~צ~ םגנו~

 א~א כסוי. רק
 לגמגם יש אמנם ו~ או' בתו~ש וכ"מ א' או' א~חמהגה''ק.

 וא~"~ ש~י כיסוי נמי ~ספ~יםדהא ~ז~
 כמ~ש א~ורה מחיצה

~~גה~ לקמ~
 ועיי~

 ואו' ט~ז או'
 ~ טו"~

~~
 כגון וכו~ סוכה להתיר ~~.

 ל~ שאי~
 דפנות שני רק

ורוצ~
 ל~כשירה כדי ג' לדופן ע~אי מחיצת לעשות

~~ד
 ~מ~וא~

 ~טול ולהתיר ת~"ל. ~סי' לקמן
 כגו~

 ש~וצה
 לטלטל שיוכל כדי לטלטל דאסור ~מקום עראי מחיצתלעשות
 ע~ד ידהעל

 המ~וא~
 ~סי'

 שס~~
 וכיון יעו"ש

 דחש~ינ~
 מחיצה לה

 ~ית~לעני~
 הו"ל סוכה להכשיר או טלטול

 ~ כ~ו~~

~~~ ~  

 א~ל הג~.
 מחיצ~

 וכו' לצניעות הנעש~ת
 מחיצ~ כ~ו~

שעושי~
 ~שעת

 ~י~ ד~ש~
 ~~י מו~~. לנ~ים אנשים

 סק"א~ ט~ז כירה. ~~ מרדכי~שם
 ועיי~

 ~' או~ לעיל

~ 

 ~~י~
 ~~. ש~בוע אעפ~י ~הג~.

 ~כיו~
 ברוח ונד נע שכלו

מצוי~
 אינו וגם

 ~~ע~~
 ~ם דרך ועו~רים ל~ולכים

 ק~עו אם א~ל ק~יע לאמקרי
 ~~ל~על~

 הצדדין ומן ומלמטה
בענין

 מזיזי~ שאי~
 אלא ~~ין משום מתסר ~וא ממקומו אותו

 וילוןדסתם
 אי~

 אסור א~ל ~"י. ש~י. ו~~ו"ה כ"כ אותו קו~עים

לעשו~
 ומ~מע ~' או' תו"ש סק~א~ מ"א ק~וע. אהל תו~פת

 ~ו ~ש אם אסור מ~~ת ק~וע א~ל~וספת
 רוח~

 א"א ט~ח.
 א~או'

 וע~'~

 ~ א' או' סוף לעיל

~~~
 א' יו~ט ~ליל סו~תו שנ~ל ~~~

 לומ~ אסו~
 לע~ו~ם

להניח
 הסכך על~~

 דכ~ו~
 דעשוי~

 ימים לט' או לח~
 ש~ות כ"א עכו~ם ע~י ~תי~ו ולא מ~~ת ואסור ק~ע~ אהלהוי

 א"א מצו~. ~מקום~ש~ות
 ~ ש~

 ~~י~~
 ~~ג~.

 וכ~
 לפנ' פ~כת ~

 ה~ו~

 דשרי פשיטא זה וכו'
 שיש~כיון

 ~לא''~
 דלת

 לארו~
 ת~וי אינו הפ~וכת

 ~~א ~ב~י. כמ~ש לצניעותאלא
 ס~

.~' 
 ו~~~

 מאירות ~נים
 ל'סי'

 כת~
 אין דאפי'

 לא~ו~ דלתו~
 ~הג~~~י. י~~א מ'תר. הקודש

 אע~'י לנוי המצויי~ים ~דינים ~ש~ת לתלות דמותר פשוטונ~ל
 שסש~~ועים

 כיו~
 עשויים שאין

 י~א שם. מ~א למחיצה~ ש~
 שקשורים ונעים נדים שאינם שם שק~ועים אעפ''י ור~לשם.

 ומצד~~ ולמט~למעל~
 מ~מ

 ~אי~ כיו~ ~ות~
 עשוי

 למחי~
 ר~ל

 דפ~וכת. ~ומיא והוי הבית כותל מחיצה ~לא'ה איכאד~א
~~~~~~ש.

 לקמ~ וע'י~
 י~~~ ס~י'

~~~~~ 
 ~~ג~
 ש~א וכו~ ~ח~~ לפני .

 ת~ו~
 ועל ~אדם על

 ש~ינו משום ו~יינו ~מרד~י. ~שם ~~יהאוכלין.
 ה' או' תו~ש ד~~. שום ל~תיר ~~ה ואינהק~וע

~ 

~~~~ ~  

 ~פני או ב~ג~.
 ~נרו~

 שמצו~ ואע~"י וכו'
 לאכול

 ~נ~לאו~
 ~~ת ~ליל

 לעשות מותר א~~~ ויו"~

~חי~~
 ש~א ~נר ~פני

 ואי~ יכ~~
 נקראת

 מח~צ~
 א~. או~ מש~ז ~~ת~ת.

~~~~~ 
 הרו~ אותן יכ~ה שלא ~~ג~.

 אסור א~ל
 לעשו~

מחיצ~
 על

 מג~
 שם מש~ז ~' או'~הג~"י שכנה~~ ~ורך~ לאיזה לא אם

~ 

~~~~~ 
 מטתו. שי~מש כדי ~~גה.

 כיו~
 האיסור לה~יר ש~א

דא~ו~
 וזה הספ~ים~ או הנר אור ~פני לשמש

 כסויים שני ~~גדים הספ~ים ל~ות שיכול~שוט
 דאי~

 מיקרי זה
מחיצ~~

 מות~ וכ~
 לו

 ו' סעי' ש'י סי' כמ"ש ~נר על כלי לכסו~
 סעי' ר~~מ סי~ לעיל וע~ין ו' או' תו~ש ג~ או' א~ר סק~ב.ט~ז

 ~ ~ס~ד לשם ו~ד~רינו י~א וסעי'ו'

 ~~~ו~~

 ~הג~.
 וכ~

 הס~~ים~וכו' ל~ני
 כת~

 המ"א
 שכת~ המרדכי מל~ לדקדקדיש סק~~

 עשה שמ~ר"ם
 ל~לה~כל

 מח~צ~
 י~~ט

 גו~~
 עושה היה ו~ע~ש הספ~ים לפני

 היה שלפעמים לפימ~ע"י
 משתי~

 דאע~"י משמע וכו~ ~לילה
 עומדין ~יוש~ספ~ים

 מגולי~
 דהו"ל להשתין ~~י מהמחיצות למעלה

 אסור ולכן ב~ ~~~~~ ע~ט ~~~ וכמ"ש אחר ~רשות הואכאלו
 לקשור צריך וגם עצמו ~פני ~שות עושה ד~זה ~ש~תלעשותה
 כמ~ או~ה מנ~ד הרוח~ י~אשלא

~ 
 וכ~כ ~"ד כ~~~ ~~ר.ל ס~

 כל נגד המח~ה לה כשת א~ל ~רש~~א ~שם שמ~א ס~~~~ד
 שאין~ספ~ים

 מגול~
 ~אפי~ פשיטא כלל

 א~
 שריא עשרה ג~וה

 א~יס~מדי
 מות~ ולכ~

 ~ש~ת לע~ותו
 דא~

 ~למחיצה עש~ה
 וה"ה ולצ~עותא~ ~עלמא לכסויאלא

 אם הכי ד~נא נמי ~נ~

 מחיצ~עוש~
 והאור עשרה ג~וה

 נרא~
 אסור מ~מחיצה למעלה

 דהו"ל ~רי הנר ~ראה ש~א תולהו אם א~ל ~ש~תלעשותו
 ~עלמא.ככיסוי

 הי~ דא~~ ופ~ו~
 מו~~לת מחיצה

 מ~
 לפני הצד.

 מותר ~~פח ~וחהס~~ים
 לפנ~ לת~ות~~י~

 אהל דהו~לתו~פת
 דאם המ"א מ~ש א~נם עכ~ד. ~"ג רס~כ~~ש

 תול~
 המח~ה

~ג~
 ~ספרים כל או ~נר

 ~ו~~
 ~עלמא ~וי ככי דה~ל

 יש ~~פחים ~עשרה ~~וה דאם שםהא~ר ~~ל~ כת~
 לאסו~

 מחיצה דמ"מ
 ~~חה~ש ל~תי~. יש ~~חות א~ל~וא

 עוד שנותן דמיי~י כת~
 הספרים עלכיסוי

 חו~
 הויא לא וא"כ המחיצה ~זו

 גמ' ~ם~~י הוא וכ"ז יעו"ש ~ו~ר ~~ו~ים א~י~ולפיכך המתר~ מחיצ~
 וכדומ~

 א~ל
 דוקא שצ~יך~ס~ת

 עש~~ מחיצ~
 אסור ו' ס~י' רמ' ~~~ כ~"ש

~~~ות
 ז~

 דהויא זו לם' ~ש~ת
 מחיצ~

 אפשר דלא כיון המת~ת
~לא~ה.

 ועיי~
 שאח~ז ~או'

~ 

 ~~~י~
 ~~ג~.

 וכ~
 והוא המרדכי כ~כ וכו' הס~רים ל~ני

 ~כל יהודה~ כר. דפסק ~ט~~~יהאזיל
 מכשירי~

 ~ר"ל
 נ~ש אוכל מכש~~י לעשותדמותר

 ~יו"ט~
 דאין אלא

 מו~י~
 כן.

 דמוכח ~אוא"כ
 בפ~~

 מחיצ~ לעשות דמותר דיו''ט
 משום היי~ו

 מחיצה כעושה הו"ל וא"כ הנר לכ~ות מותר ~לא"הדמד~נא
 תקי.ד סי' הט"ז כ~"שלצניעות

 ס~.~
 דק~ל ל~אי א~ל

ו~רמ~"ם כהרי~~
 והר~~~"~

 ~ס"י ~כמ~ש לכ~ות אסור גוונא ד~כל
 מח~צה ~עשות שרי ואפ~~~נר תקי.ד~

 ~יו"~
 ה~נ מטתו לשמש

מותר בש~~
 דאי~

 חילוק
 ~י~

 הנר ~פני מחיצה עשיית ו~ין ליו~ט ש~ת
 ו~כ הד~מ כמ~ש ה~~~ים ~פניאו

 לציו~ ראשו~ הד~
 ~שיטה

 וכ''פ א' או' ע~~ה יעו"ש. לה~יר מורי~ן דארויישם
 הלק''~

ח''~
 ומ~מ כ"ו. סו'

 כיו~
 דיש

 מח~י~~~
 ולעשותה להחמיר דיש נראה

~פחות
 מי~~

 כסויים שני לעשות או ה~ודם ~או' כ~"ש
 כמ~~

לעי~
בהגה ~ יעו~ש ט~ז או~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
~~~ 

~~~~ 
~~~~~~

~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~
~~~~ 

~~ 
 ~~~~ ~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

~~~ ~~~~~ 
 ~י~ ~~ ~~~

 ~~י~~ ~"~ ~~~ ~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~
 ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~י ~~~~

 ~~~~~ו~~~~
~~ ~~ 

 ~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~י~~~
 ~~~'~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~ י~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~~~~

~~~~ ~  

 סאה מ' וא~ג~~גדול וכו' ~ספרים לפני וכן ~~ג~~

י"~
 ~כלי מונח לי מ~ כי הספרים בפני להעמידו דש~י

 ניכר ואין ~חר במקום אוכאן
 להניח וכ~ש מחיצ~ שעוש~

 דאסור י"ל ווענטליך שפאני~"י אותן אבל ~ארגז בתוךהספרים
 ~להתי~. הוא אם בשבחלהעמידן

 עש'~~
 ב' או'

~ 

 ~~ך~
 שעומד פארוואן ולכן וכו' טפח מבע~י שהיה בהגה.

 אם אבל כולו לפושטו מותר מע''ש טפחמופשט
 נעשה לא שהרי מ~ני לא מטפח יותר ש~פולו אעפ"י מקופל~י~

 דאסור ונ"ל ג' או' ט'ל כלל ח~~א מחיצ~.בשביל ז~
 לומ~

 לאחר

לפשו~
 אינו שהאח~ אע"ג ~פארוואן

 להתי~ עוש~
 יודע שאינו

שצרי~
 ל~תיר

 הת~מי~
 שאין א~ בני למחיצות דומה ואינו

 מהם לעשות~רך
 מחיצ~

 משא'כ
 לעשות ~ד~ך בכלי~

 ~~~ י~ב או' מ"ח כללח~א מחיצ~ מה~

~~~~~ 
 ' ואם וכו~' טפח מבע~י ש~יה ב~~~.

 עב~
 ועשה

מחיצ~
 ~נ~ בפני במזיד אפי'

 ~פני או
 מטתולשמש ~ספרי~

 ~ות~
 ועיין שם~ ח"א מדרבנן. אלא שאינו כיון

 אפי' מתירין שיש שכתבגו ח~י או'לעיל
 לכתחל~

כב~~ אם כ~ש וא~כ
 שמות~ ע~~

~~~
 מ~ וכי שתוקעים עצים ~~ ~~~'

 נותנין שיש
של חשו~י~

 ע~
 ע~~סת על

 ~תינו~
 א~כ אלא כןלעשות אסו~ סדין עלי~ ונותנין

 ~עשוי~
 לבד כ~א אין אם אבל מותר ~ודאי טפח ~חב בפ"ע חשוקכל א~ ור~ל סק"ד. מ''א פה. כע~ש

 אם ~חום ביני~ן'ג' ואין לזה זה שם~~וכין אלא טפח~חב
 לבודע~י נתי~

 ז~
 בכלים לבוד אמרינן אי ותו~ ~ש~י במחלוקת תליא

~ו~~
 ת~~ב ~סי~ לקמן במ~א

 סק"ט~
 ~רגלים מל~ד דהעריסה

אין
 גוב~~

 לשיעור מצטרפ~ם אין והרגלים ט~חים יו~ד
 גבו~

 יוד
 ~עגל~ גלגלי לענין סק~ז רס~ו סי' מ~א וכמ"שטפחים

 יעו~'ש
 לבוד דאמרינן כתב ד' או' ~א"א מחה''ש~~יהו התו"ש.~וכ'כ

 יעו~ש. העריסהבחשוקי
 עמוד להם שיש עריסות ~ני ומ"~

 למעלה לסופם~אשם
 שמח~~

 טפח רוחב בו יש אם הרגלים
 ~שכל ג'~ט בהיקפו יש עגולואס

 שי~
 ב~יקפו

 ג~~
 רוחב בו יש

טפח
 כידוע~

 על להגין כדי בשבת סדין עליו לפרוסי מו~ר
 ו~דומ~ הזבובי~ ~ן~תינוק

 אין אם אבל
 ב~

 צריך ~~ח רוחב
 מןלפרוס

 הסדי~
 עליו מוסיף ואח~כ העריםה על מבע~י ט~ח

 ~בשב~

~~~
' ~ ~  כמו ונעשה שנכ~ף וכו~ השני ~ראשם וכופ~~ן 

 וכן ~ספינה רוחב פניעל כיפ~
 עוש~

 ~רבה בעצים
~מוכים

 ז~
 לזה

~ 
 רש"י. ב~ם ב"י הספינה. אורך כל

 לב''ש~

~~~
' ~ ~  וכו' טפח ברחבן יש אם 

 שרוח~
 כל של

 ע~
 עיגול

 ט~ח וכשרחב אהל ~וי לא מטפח דבציר ט~ח~~
 הבגד ~ורס וכשהוא מבע~י עליו אהל שם ונמצא א~ל ~מי~רי
 ואפי~ לב"ש. ~ש"י ב~ם ב~י ~~וסיף~ אלא אינו למחר~ליו
 בשב~. מחצלות עלי~ם לפרוס ומותר סגי טפח מהםלאחד

 ~'או'
~ 

~~~

 לענין ~~יינו וכו' כאהל חש~י ~~.
 דמות~

 לפרוס
מחצלת עלי~

 אב~
 כשאין חוטין ב' לעשות אסור מי דאטו כןלעשות דלתס~ ~עני~ אה~ מ~רי ~א

 ז~ ב~
 לזה

 ט'~ או' פת~ע ~גרע~א' ע"א~ ק"ב עירוביןתו'

~ו~
 תחלת ~ו~ל לאו ו~ם וכו' ומותר כאהל חשיבי ~~'

עשיית
 ~בוש ואסור' אה~

~ 

~~~
~~~ 

 חו~
 ~עיגול סביב שאין פי' ~יכה~ מן

~ט~ח בחשבו~
 אל~

 שיש מה
 חו~

 סק''ג~ ~~ז ב''י~ לעיגול.
 ~~י מלשון די~~ו ש~תו' ~~יטב"א בשם ב~~י וכתב ס~~~.מ"א

 ד~עינן עליו חלקו ו~ם טפח רחב~ ~וא אם מהני לחודשהסיבוב
 טפחשישיי~

 חו~
 ~כריכה מן

 וה~י~
 שם ~ט~ז דב~יו

 יש אם ד~יינו ~ש~י לדעת לחוש ישדל~חמיר וכת~
 בסי~ו~

 לחוד
 או~ וה~''ר יעו~~~ זה סס"י ~~~ש כלי בו לכסות שאסו~טפח
 דאפשר כתבה'

 להק~
 גופי~ דרש~י הב~ח שכתב כיון

 כתוספתא ס"ל
 ח' או~ ~תו~שאבל

 א'~ או~ שמות פ~ א~ח בן וכ''כ כהט~ז~ כת~

~~~
.~~ 

 חו~
 א~ל תוספת ~שא~ ~וי דאז ~כריכ~' מן
 אהל עשיית ד~ו'ל אסור מכאן פחות אבלע~אי

 ~ לבוש בתחלה~עראי

 חו~ ~~~~~
 על ~מצרים שעושין ~כימי הכריכה. מן

והיא ~דאווא"~
 החמ~ מ~ני ל~גין ~ארוב~

 למצוא יש
 שאי~המפני ~ת~

 כרוכ~
 סביב לוחותשיש א~~ פרוס טפח וחשיב בעיגול כמחצלת
 לדאווא'~

 ב"י ~ בתשו~ מהריק"ש מ~פח. יותר
סי'

 ועיין ג' או' ברכ"י בהגב~י. י"א בהג~ותיו~ וכ"כ צ~~
 לעי~

~~
'~~~ .~ 

 מט~
 או~ה כש~עמידים

 אסו~
 וכו~ להניח

 דאמר ~כר"ש ק~ל דאנןואע~ג
 שאין דב~

 דנרא~ והרא"ש התו' כתבו כברמותר מתכוי~
 ~~ש אפי' ד~הא ל~ו

 דבר ר~~ש אמר דכי~~וד~
 מתכוי~ שאי~

 שעושה כגון היינו מותר
 עו~ה הוא ~רי הכא אבל לעשו~ו מתכויןואין דב~

 שמתכוי~ ~~
 לעשות

 מ~מ לבנין מתכוין שאיןואעפ"י
 מתכוי~

 דבר לעשות הוא
 חכמים ואסרו~ולבנין ~דומ~

 גזי~~
 ולבוש ב~י בני~. מ~~ם

~ 

~~~
 ותיב~ וכו' ל~ניח א~ור ~~~

 להניחה אסור ~צירים ~ ~בועה אינהאם כפיר~ עלי~ שיש רחבה
אע~ג בשב~ עלי~

 דאינ~
 ואינ~ ~לל ~בועה

 עסויה
 אל~

 בעלמא ל~תח
 זה בסס~י הט'ז אמנם םק''ו. מ"א י~ג. סעי~ כמ"שאסור

 או' א"ר וכ"כ יעו"ש. כ~ביד~א~לא הוי לא לכך שמיוחדכיון כת~
 י"א~ או' וב~ש~ז ו' או' ~א~א דעת וכ~נ ~~ה. ל~קל דישי"ג

 יו"ד. או~ שמות פ' א"ח בןוכ~פ
 לק~~ ועיי~

 ע"ד או'
~ 

~~~
 דפים הם ~~~

 מחוברי~
 ~ב''י כתב ת~"ב וב~' וכו~

דבעינ~
 המגיעות מחיצות

 לאר~
 צריכין וה~~חיצות

 מג~ט ופחות ומ~הו ז' או י~ט גובהןשיהיו
~~ 

 ~ו~ש האר~.
 ב~~י עי"ש ומיהו יו~ד.או'

 נזכ~ דל~
 המ~יעות רק י''ט

 לאר~

 ~~~ ~~ו~י~~
 ~~י ~~~~~~י~
~~~ו

 ~~י~~
'~~ 

~~
 ~~~יה

ו ~~~
~~~' ~~ ~~י~~~~
~~~~~~ 

~~~ 
~~'י
~ ~~~ ~~~~ 

וכ~ה



~ ~  ~~י~~~
~~~~

 ~~~~~~ו~
 ~~"ו ~~~

~~~~
~ו~~י

 ~~~'י~~
~'~~~~

 ~~יי
~~~ 

~~ו~ ~~~ ~ו~ ~~~ו~
וה'ה ~~'~ ~ ~~
 ~~~ ~~~~ ~~י ה~~~~~ ~~

 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~י

 ~~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~פי'

 נא~גת~
 ~~~ ~י~ י~ ~~ ~~~~י~

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

~~~~ ~~~ ~ 
 ~~י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~י~ ~~~~~~

 ~~י~ ~י~~ ~~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ י~~~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~ו~~י~

 ~~~~ ו~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~ו~~ ~~~~~י~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~
 ~~~~~ ~ו~~

 אין דא~י' ע~ב קל~~ח שבת בתו'וכ~ה ~~יי~~~
 בגוב~~

 ~ יעו"ש אסור י~ט

~~
 ~~ארבע שיש ר~ל התיב~. דופני כמו ~~.

 כמו לארץ ~דמחוברין ד~י~ רוחותי~
 מי~ו ~~ור. כמ~ש תיב~

 ל~ניח אסור בשלחן אפי' מחיצות ד' דב~ש כתב סק~דה~~ז
 שם ובאין~ל~~ן

 ר~
 לאויר שא~צ בשלחן מוחר אז מחיצות ב'

שלמטה
 ש. יעו מנ~לים שם ל~ניח שצר~ך כיון אסו~ ובמט~

 ו~נ'ח י~'א או' ~ר~זוכ~כ

 לחל~

 דאם יצא'
 ~וש~

 ו~מיחצות ~~ג
 עשויות אם אבל מחיצות בשני אפי' שתחתיו לאויר וצריךבשבת

 כ~א לאסור אין מ~''ש~מחיצות
 בארבע~

 אינו אבל יעו~ש.
 לשנות דצריך דהא תק''ב סי~ ובטור בש~ע מוכח ד~אמוכ~ח
 ש~וש~כגון

 אם ~א משמע ויו~ט בשבת מחיצות ~ד' גם
 ועיין ודו~~ לשנות א~צ מחיצות בד~ גם מ~''ש ~שויות~יו

לקמ~
 ~ ל~~ או'

~~~
 כלומר ש~נו. מטות ~ל ר~לים אבל ~~.

 שאינ~
 ד~ים

 אלאמחוברים
 ~מט~

 ~ונדסין ד' ~ל מונח
אפי' מות~

 באוי~ משתמ~
 או' עו''ש. ~תחתיו.

 ח'~

~~~
 וי~א מחיצות. לו שאין כיון וכו' ~שלחן רגלי וכן ~~.

 אלא א~ל משום א~ור דאינו~ט~ם
 של לחלל~שצריך

 מט~
 לתת לחלל שצריך וכסא

 ח"ד. ני'~ג רי~ו לו. א''צ ובשלחן~~~ליו
 ומבוא~

 ~~חלו~ת דיש

~~~~
 אסור לאוי~ שא''צ אף במחיצתו תלוי ~כל ראשונה לסברא

~~~~~
 ~~ה בהרא~ש ו~~מ מותר~ לאויר ~צ~יך אף מחיצות

 מ~'צות ד' לשלחן שיש ואף בצריך תלוי ~כל ב' ולסבראדביצ~.
מותר

 ולאפו~
 ~~~'צות ד' יש אם אסור דלכ~'ע שכתב מט~ז

 לאויר. צריך שאיןאף
 ודע~

 ~ש''ע
 נרא~

 ב~ם ~ר~ן כמשמעות
 בעינן דתרווי~~ותו'

 מחיצו~
 מת'ר לכך לאויר וצריך

 בסמוך ז' בס~י' ו~ם לאויר שצריך אףשלנו במ~~
 בס~

 א~
 היא ~רבנן דמ'די ועוד לאויר שא~צ כיון מ~יצות כשישאף ~כא~
 וכ''כ ו' או' א~ר ל~~ל. ~נ'~ל סברותכ~ני ~~~

 ה~ו~~
 ~' או'

 בעינןדת~וו'י~ו
 ש~~~

 שתח~'ו באויר משתמש
 ו~~

 '~~ו
 ועיין מות~~ ~כי לאו ואימחוברים ד~י~

 ל~~~
 ~ ~~ל או'

~ו~

דמחצלת ~א~''~ מח'צ~ת. בלא א~ל ~א'ן ~~ינא' בכל מותר ~~.
 אסור~

 ב' ם~'' כ~~'ש מח'צות בלא
 בנ~ן אבל לצל א~ל ל~~ית כוונ~ו עיקר וגם חשוב בנין~~י ~ת~

 כז~עראי
 ה~א'~ מ~'צות' בלא א~ל מ~ר~ לא

 דביצ~' ~~ד
 דאסור א~שרול~~ז

 לסתו~
 ~מ~ימין עבה בכסת ~לנו ~כ~~ים

 ~~ו~ע~
 ב~ין ד~וי

 ח~ו~
 ~~י ולא ~~~ב לסתום ~כוונתו כ'ון

 שי~~ רס~' ~~רי~י~י~
 ~הכא

~~ 
 לו

 ~ח'צי~
 א~ל ו~ו'ל ב~~ע

 ~~~~ז. מ~א~~'~.
 ור''~

 ~~וא ~~~'מ~'~ן נ~ב
 ב~וב~ למעל~

 ~~רת
~בית

 ו~ביבו~
 ~~~ב

 ~~ מל~~~
 ~~י~~ם מחיצות

 וב~ור~

 ~ו~ח'ן

~~
 מי~ ע~י ~נ~ב

 ד~~ ה~י~ י~כנ'ס~ן כ~ת יברא~ו
 ~כ'רים חלל

 למעל~~~
 יאסור ~נ~ב לתיך

 ~~ו~
 דהכסת

 נ~ש~
 לחלל ~ג

~~~~~~~
 ~~~ רחב ~~נ~ב ~~'י~י י~~'ל לב~~. ~~'~'~.

 מ~~'~

 ז' או' ד~א~א ו~גם י~א. או' סוף ~ו~ש לבוד. ~וי דלאבענין
 צ''~ ~~ז' ~תו"ש דברי ~לכתב

 ~ כ~תו''ש ל~קל ~אחרונים דעת

~~~~~~~~ 
 שעשו~ בל~~ך לי

 בקו~~~י~~
 או

 בשורש~~
 וקבוע

 שם וקבוע ד~וא~ל ו~ו~ט בשבת לסתום מותרשם
 ~רי. בצ~רים קבוע ודלת כדלת~וה

 ~נ~~ וא~
 מ~צד בכותל

מות~
 דתוס' בכר לסתום

 מחיצ~
 ל~תיר לא ו~ם

 מח~צ~ א~
שלימ~

 ז' או~ א~א שר~.
 ונרא~

 דכל
 ז~

 יש כשלא
~ 

 גחלים
 משום ישראל ע~~ ל~שות אסור ~כ~ לא דאי בתנורלוחשות
 יעו~ש ז' ס~י'~ רנ''ט בס~~ וכמ~ש לגחלים כיבוי גו~םדעי"ז

 ב~~ד לשםובדברינו
~ 

~~~
 אם ו~י~נו גו~א~ בכל מו~ר ~~.

~~ 
 אם אבל ר~ויים

 ולתקוע ~~דקצריך
 בחוז~

 וכמו בנין משום אסור
 ~ י~ו"ש ו' סע~' שי"ג בסי'שכת'

~~
~~~~ .~ 

 מט~
 ש~יא

 וכו'.לשו~ מס~ג~
 ~ר~ן ב~ם ב~י

מ~~
 וכ וכו'. ש~נו

~ 
 במגיד

 פכ~ג~וטע~~~
 כתב

 שתחת באויר שמשתמשין ל~ישם
 ~מט~

 סנדלין. בנתינת
 ולבו~ו~ש~~

 לט~מי'~ו אזלי שלנו ~שמי~ו
 דדו~~

שאין ~~~~ ~יא שלנו ~גרסי ו~מגיד ~ר~ן דלדעת ור''ל . ז' או'א~ר ב~ינן~ במחיצות
 ר~ל'~

 ~~ודם בסעי' כ~~~ש ~תיבה ד~י כמו ~~~וברות

וא~~~
 באויר~ ש~~שת~ש ~~~~ם וכו' ל~ר~ס א~ור

 ל~ניח
 לד~תא~ל סנ~לי~

 ~ש''~
 דא~ן דסב~י ~~שום ~וא שלנו ~ר~~ דלא ול~וש

איסו~
 דו~א כ"א

 ~~חו~רו~ בר~לי~
 ~~יב~ ד~י כמו

 משת~~ש וגם
באויר~

 ל~~ או' ל~יל כמ~'ש בעו דתרוו~י~ו
 כחבו ומי~ו יעו"ש.

~אח~ונים
 באוירה במשתמש ~או~~ים ל~בר~ ל~יש י~ דלכתחל~

 במט~א~י'
 ב~~לי~ שאין ד~יינו שלנו

 ~ר~סת ב~נין ~ן מחיצות
סדין

~~ 
 ל~נ'ח ב~נין

 ~~~~ ר~ל'~
 ועיין ~קודם. בסעי' ~כתיב

 כל~ו~~"~
 י~ו ~~~י

 ל'כ~
 ואפי' ב''~. א~ל. ~~~ום

 'ש א~~ ב~~~םרק
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~

 ל~וד ~~ו' ~~י
 ו~~~

 הוי א~~~~נ~~~
 תז~~~

 ושר' ~רא' אהל
~ 

~~~

.~~ 
 וכו' ~~ין ~לי~~ ~~רו~ אסו~

 אל~
 ס~~ן '~רוס

~חל~
 ואח~~כ אנ~'ם ~ו~ו ו'אחזו

 ~ת~
 ח~~יו ~~~ל'ם

כמ"~
 ה~ו~ס בס~''

~ 

~~~
.~~ 

 ~ל'~ ~'~ ו~~
 וכ~~~ כר

 ~~שו~ ו~~~~
 ד~ו~ר

 ב~ב~. ערא' א~ל עללה~ס'ף
 ~ו''~

 או~
~~~~' ~ 

~~~

 המ~ובר~ ~~~~ ו~ן וכו' ~~~ים ~~~וי כ~א ~. ~~~'
 או ~~י~~ ~'~~ ~~ו~~~ד~

 מוח~ צ~~ ~~ ~~~~~
 ל'ש~~ל~~~ת~

 על
 ו~~~~ ר~לי~

 ~~~~א
 ~ב'~

 ש~י א~ל
 אלא ~בידמי~' ~ל~

 לי~~ב~
 ב~~~א.

 ~ו~
 ~ ר~'י ב~ם ו~~י

~~~

.~~ 
 ~ו~~

 ל~~~ל~~ ל~י~~י
 ~ל~

 ~~י~'
 ע~י~

 ל'~ו~' אלא

 ד~א~'~
 ~ב'~

 ו~~'~
~~~~~~ 

 ל~~~~'ד ~ר'
 י~~ל~~ ~~~~

 מ~~'



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~'ו ~~'

~~~~~ ~ ~

 ~ו ~~י~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~
~"~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

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

~~~
'~ 

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

 ור~ן ~~ר שתחתיהן לאויר וא"צ הואיל ה~ה ~~י~~.
 ר~~

 והמ~י~ תולין
 ~~' ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~פכ'ב~~

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

~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

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

~~~~ ~~~~ 

 רק לה~ן ~שויהשאינה
 לכבו~

 סי~ מה"ת נוב~י וכ~. חתן
 וכ''כ ספ~ים. ~ליו שמניחין שבהכ~נ בכותל שקבוע הדףוה'ה ל'~

 או~ ר"ז י"ד. או' תו~ש ח~ או~ א"ר ס~"ח. מ"אבט~א.
 י~ג~

~~~~~~~~~~~ 
 ~~ין ואותן שרי. נמי בכותל הק~ע
 דהני מכאן ~רע אפשר ב~שמיםשנושאין

 צריך ב~~ין משא''כ והכפילה הפשיטה כ~א כלום לעשותא~צ
 ב~גין לאסור יש ועוד ח~ או' א''א וכדומה. קצת הרצועותלקשר
 ותיבה יעו~ש. ~' או' לעיל וכמ''ש לה~ין ~ג שעושה אחרמטעם
 ומש~ין האוכלין על לכפות מותר אס צ~'ע סאה מ'המחזקת
 כלי דהוה שם שפרש"י למטה דמי ולא חשוב אהל דהוילאהל
 צ~יך ולפ"ז שם. א~א א~. סעי~ ~י~ד סי' כמ~ש מקרי אהל~זה
 שיעור ~ יש אם ומשקין האוכלין על שכופין ~~ול בסל ג~כליזהר
 סא~ מ'שמכיל

 יכפה שלא אמות ~~ ברום אמה על אמה דהיינו
 אותו יסיר לא מבע"י נכפה היה ואם בשבת האוכלין עלאותו
 ~ יתן או מתחחיו ויקח אותו י~ביה רק אלא סת~ה משוםל~מרי

~ו~
 דוקא דהיינו התו' ~תבו לכת~~ה. לפותחה מותן ~~.

 עו'~ש' לנטותו אסור כן לא דאם בכסא קבועכש~וא
 ~ י~אאו'

~~~
 ואע"~ אהל~ דעביד וכו' יסדר לא אבל ~~ ~~~'

 דדבר
 מתכוין ואין דבר שעושה היינו שרי מתכויןשאין

לעשות
 ~רי~

 לעשות שמת~וין כאן משא~כ
 מ~

 תו' עושה. שהוא
 ~ סק~טמ~א

~~~
 שלא תו~ ~ם הרשב~א וכתב וכו' יסדר לא אבל ~~~

 אלאאסרו
 אם ~אבל שלמטה ל~יר שצריך בכה~~

 מכאן אחד ספר להניח מותר וע~כ ~רי שלמטה לאוירא~צ
 לחביות ~צריך ומה טור. ~ביהן. על ואחד מכאן אחדוספר

אוי~
 הט"ז תחתיה~~תב

 סק~~
 היה לא אם יתעפשו שלא דה~נו

 ~ ביניהםאויר
~~~~~~ 

 מותר בה~כ של אבנים אבל וכו' יסדר לא אבל
 סס"י לעיל בש~ע והביאו הטור כמ~שלסדר

 ~ יעו"ששי~ב

~~
 כתב ~ו~ ספר להניח מותר ~~ ~~~'

 הט'~
 דהכא סק"ו

 משום אסור הוה דאל"כ ~~כולם ללמוד שצריךמיירי
 יעו~ש רפ"ב סי~ ביו~ד ז~ל הוא וכמ~ש התחתונים הספריםבזיון
 בס"ק דשםור"ל

 י'~
 ספר מניח דאם כתב

 ספ~ ע"~
 לה~ביה כדי

 והאחרונים המ~א דעת אמ~ם יעו~ש. אסור בו שלומדהס~ר
 כלל ח~א וכ~כ יעו~ש. נ~א או~ קנ~ד סי' לעיל וכמ"שלה~יר
 ~פ~ת וס~ר מותר. להט''ז אף כבר ~~ונחים ואם מ~ז. או'ל~א
 יעו''ש~ רפ~ב ססי~ ביו~ד שם כמבואר אסור תנ"ך עלוכו~

 ו' או'מש~ז
~ 

 ~~ג~~
 לפרוס שנוה~ין ומה וכו' לאויר וא~צ ~איל הגה.
 תלויה והמפה השלחן עלמפה

 ב~
 יותר צדדין ד'

 אהל משום בה לית ~שלחן על שפורסין דמה כיון היינומטפח
א'כ

 אי~
 וכיוצא צד בכל שתלוי מה על כלל ל~וש

 בז~
 כתב

 הר'~

 ה~~ידוהרב
 דאי~

 ומביאו טפח מפוריא דנחתי סדינים על לחוש
 הט~ז והביאו ב"ח.ב"י.

 ס~~~
 משום אחר טעם עוד וכתב

 לקמן ועיין י~ב~ או~ א~ר וכ"כ י~ו"ש. שתחתיו לאו~רשא~צ
 ~ ~~ןאו'

 ~~~ן~
 א"צ אפי' כתב והב''ח וכו' לאויר וא"צ הואיל ה~ה.
 ואח"כ ~המחיצות עשה באם להח~~יר ישלאויר

 ~~ל אנן אמנם י~ח~ או' עו''ש יעו~ש. עלי~םהאהיל
 מ~ח או' לעיל כמ~ש הטור דעת הוא ושכן ז"ל ומור~םהש~ע כדע~

 תע"ב. המחמיר ורק האחרונים דעתוכ~ה

~~
 בלא בזקיפה ~פח למטה יורדת שתינה נמידמיירי א~ תנאי עוד כתב ב~ר וכו' מש~פע אהל כל ~. ~~~'

 שכלה לאחר בזקיפה טפח יורד אם אבל השי~וע שכלה לאחרשיפוע
 על ז"ל פרש"י וכן אסור.השיפוע

 מ"~
 נחית אבל ב~מ'

 לאהל קיר הוי טפח דההוא ~שום אסורטפח
 והמט~

 נעשית
 ~ סק~ח והט~ז ב~י ומביאו ~~~לו

~~~~
 סדיני~דנחתי אע~~ דידן מטה אבל ו~ר~י הרשב'א בשם הר~ן

 ~דינים דבפריסת כיון טפח מפוריא
 בפכ~ב ה~ה ~~כ וכ~כ ב~. לן לית אהל משום ליכא המטהעל

 רי"ווכתבו
 ועיין י~~. ס"ק ומ~א שם הט"ז והביאו ב"י' בח"ד~

צקמ~
 ס"ח או'

~ 

ד~~
.~~ 

 ~י~
 טפח ב~~ו יש אס מש~~ע וכו' טפח~ ב~~ו

 לעראי אבל לקבע עשאו אם וה~ד וחייב קבועאהל חשי~
 לעיל כמ~ש מדרבנן אלא אסור אינו טפחים כמה בג~ו שישאף

 יעו~ש ד' ואו' א~או'
~ 

~ן~
 אהל זה הרי ~~.

 ער~
 כיון לקבע עשאו ואפ~ וכו'

 ב~~השאין
 טפ~

 מיקרי לא
 אל~

 ופ~ור ער~י אהל
 ד~'ל והטור כהרא~ש ודלא והרמב''ם הרי"ף דעת והוא אסורא~ל~
 אהל ~~רי לא דזה לצל אותו עושה אם אפי' לכתחילה מותרדזה
 מח'צות כשיש אלא ~ אהל הוי דלאכלל

 ו~~
 טפח ~חב

 וז~
 לא

 או אלאהוו
 ו~מחבר ~ג. בלא מחיצות מחיצות~או בלא ~~

 הש~ע דברי על סק"י ה~~א וכ~כ ט~ז. או' תו"ש והרמבם'כהרי''ף פס~
 דבריו שפירשו וכמו והרמב~ם הרי~ף לדעת דזהו ומ"מ הר''ןבשם

 ~ב"י הב~ח וכ~כ יעו"ש. והלב"שהמח~~ש
 פ~~

 והרמב~ם ~ר~'~ף
 דרבוותא בפלו~תא' להחמיר נקטינן והכי וכתב בש~~ע~וכ"כ

 האחרונים דעת וכ"העכ~ל.
~ 

ון~
 אבל פטור' בשבת ~כתחלה אותו והעושה ~~.

 אסו~
 מד~ס

 ר'ז כלל' לק~ם עשוי אינו אפי' לפרקו בין לנטותובין
 ה"ה לנ~ותו שאסור זה בסי' הנזכר בכל וה~ה ט~ז~או'

 לפ~קושאםור
~ 

~ן~
 שתו~ין משמרת ~~ ~~~'

 או~
 דהמשמ~ת ~אה וכו'

 אותו קוראין שאנחנו שק כעין עשויהוא
 קצה את ומכניסין למטה וחדוד וםתום למעלה ופתוח רחבוהוא זא''~

 את פיהו בשפת מסכ~ין הר~ב העליון והקצה כלי בתוךהחדוד
 הוא ונמצאהכלי

 א' א''ר ו' ~ו' פרישה כאהל ועשוי ~כלי ~~

 ~'~. ~י~~~

 ~~~~~~ ~~~~ו~
~~~

~תו~

 ~~ ~~~~ו~~'~

~~~~~~~~ 
'~~ 

.~'~
~ ~~ ~~ ~ 
 ~~'~ו~~~~~

~'~~ 

~~~~

יו~ד



 ~~ו~~~~'~
ו~~י

~~~ו~~י~ו~י~
ו~~~~'~

.~~

ו~~
~~~~ ~ ~~~ ~~ 
 ~~~י.ו~~~ו

~ 
'~ 

~ ~ ~ ~
~~~~~  ~  

 ~ו
~~~~

 ~~~ו~~~
~~~~~ 

 ~~~~~~ן
 ~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~' ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~~~~~

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

~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ך

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

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

יו"ד
~ 

~ן~
 בע~ול צ~ לכל פיה ומ~חין ~~~

 ונ~~
 חלל על כאהל

 ר~י. בשם ב'י~כלי.
 ט~~

 דלתלות משמע ולפ"ז ס~'~ט.
 הרמב''ם תשו~ בשם כתב י''א ס~ק המ'א אבל שרי כליבלא

 יעשה שלא הוא שה~עם ~ל סי~באג~ת
 כדר~

 בחול עושה שהוא
 המ~א עליו וכתב לשמר יבאשלא

 ואע~~
 לעשות מותר דבעלמא

 משמע דבש~ע י~א או' הא'א וכ"כ אסור. כלי בלא אותהתולה א~ דאפי~ משמע יעו~ש אסור ~כא מחיצות ~לא עראיאהל
 וכ'כ אסור. ולהרמב'ם שרי כלי בלא ולתלות אהל מטעםכ~ור
 ~להלב~ש

 הט''~
 לפרש~י דאפי' כ~ב ו~ או' והח"מ יעו"~. ס~"ט

 ר"א גוונא בכל מיירי דמתני~ משום כלי בלא אפי' לתלותאסור
מתיר

 פלוגתא שיש כיון וא~כ יעו~ש. כחכמים וק"ל אוסרין וחכמי~
 לתלות. אסור כלי ע'ג שלא וא~י' גוונא ב~ל ~סור יש לפרש"יאפי~
 קל"ז ~בת כא~ל' דהוי אמר~נן ולא בכותל כד לתלות מותראבל
 וכ"כ ~''א קל"ח התו~ לפי~ע"כ

 ש~ המ"~
 הנ~' ~רמב~ם תשו' בשם

 דאם שכתבנו קכ~ז או' שי"ט סי~ לקמןועין
 תול~

 המים לסנן אותה
 יעו~ש אהל משום בו שאין בע~ין והואשרי

~ 
~~~

 ואסור ~~~
~ 

 ~שמרים בה היו א~ אפי' ~יינו נטותה~
 אם אפי'~ אסור בשבת שמרים בה דליתןמבע~י

 עוד ועי~ש ט' ~עי' שי"ט סי' ל~מן וכמ"ש מבע'~ תלויה~יתה
 ואין יעו~ש. יודבסעי'

 חיל~
 היום בא אם

 לתלות~
 בין ולנטו~ה

 בא והיום מאתמול תלויה ~י~~אם
 לנטות~

 ~הי~נו
 למתו~

 יה
 צדלכל

 ~ אסו~
~~

 והיא כתלים שני בין שקו~רו וכו~ כפולה ט~ית ~ו~~~ ~~~'
 ונו~~ת~ש~ש~ת

 באר~
 טו~ ~חתיה~ לישן ונכנם

 לבוש.

~~~~~~~ 
 מג' בפחות ולא טפח בגגה שאין וכו' כפולה
 מה~י לא טפח בו איכא אי אבל טפח לגגהסמוך

 י~~ ס~ק מ~א והבי~~ו והרמ~~ם הרי~'ף לדעת ב'י כ~כחוטין~
והתו~~

 מהני טפח אהל ~ו יש אפי' הרא"ש לדעת והגם ח"י. או~
 ~'י כת~ שרי ~וטין בלא אפי טפח א~ל בו אין ואםחוטין
 הלבוש וכ~פ יעו'ש ח' בסעי' לעיל וכ''פ והר~ב~ם כהר~''ףד~קטינן
 כהרי'ף ~~'ל דאף ואפשר התו~ש שם וכתב האחרונים~~ דעתוכ~ה

 מע~ש פרוס טפח א~ חוטין בעינן טפח בגגה אין אם דאףוהרמב~ם
 דח~~ור ד~~ל אף הכ~יכה ע~י פרוס טפח מע"ש היה אםמ~מ
 לצרף יש כה~ג מ~מ ~ש~י כמשמעות ולא כהתו' מהני לאהעגול
 הרא"שדעת

 ו~טו~
 ~' לעיל ועיין עכ"ל. גוונא ~בכל דמקינן

 ~כ'~
 וכו' מ~~ש בהם תלויה שהיתה ~~~~~

 שתול~
 על אותו

 נתונים שהחוטין ור"ל י"ג. ס"ק מ~א מקופל~המוט
 ~פלו אדרבא אלא לכותל מכותל שיגיע הרחיבו שלא אלאבמוט
 על הטליתלכל

 קצ~
 למע~ב ממזרח מו~חו ובש~ת מהמוט אחר

 לב"ש. לכותל~ מכותלשיגי~

~~~
~ ~  ~~ושך החוטין ~ע"י ~י~ ל~~ותה. מותר 

 אות~
 ו~וי

 או' ~~~ז וכתב ס~~~י. ט~ז ערא~' אהל עלכמוסיף

~~~
 טפח~ רחוב כמו מועילין ~~יטין ~היינו

ם~~
 כ"ה ~ורקה~ ~ותר ~~~

 בה~א~
 מ~~י דהא בה~א

 שמו~ר דכל הוא דכ~~א ועוד חתנים. ~כי~ת~יה
 בהדיא שם ~ש~י וכ~כ לפור~ו. ג"כ מותר אהל הוי דלאלנטותו
 תו~ש י''~~ ס~ק מ~א דק~ לא ~העו"ש הונא רב דבי כיליגבי

 ח~י~או'

~~~
~~~ 

 וכ~

 הפ~וכת אף פי' הפרכת.
 ש~

 וילון ~כלומר
 כיון דשרי א~ דסעי~ הדין ו~יינו הפתחש~פני

 וכן האי ומשו''ה גג בושאין
 ל~

 דו~א.
 לב"ש~

 היו שלא אעפ~י
 ומשמע מ~מ. ~גג~ כע~ן העשוי אלא אהל דאין משום חוטיןעליה
 מדלא ור"ל ט'ו~ ש~ק מ~א חו~ין. מהני לא להתיר עשוידאם
 המ'א מוכיח מזה ~ חוטין ע"י ושרי להתיר בעשוי המ"ממו~י
 אמנם לב~ש' חוטין. מהני לאדבה"ג

 התו~~
 ~ל ~~ג י~ט או'

 מ~ני חוטין בו יש דאם וכתבהמ"א
 א~

 יעו"ש. להתיר ~שוי אס

~ו~
 וכו' חת~ים כלת יא~ ~~~~

 והי~
 עצים שני על נתונה

 המטה לראש אחד מהמטה ובולטים~~ופים
 ע~הן נתון וקנהלרגליה ואח~

 פרו~ והכי~
 ולכאן. לכאן ויורדת עליו

 ~ לב~ש לבוש~טור.

~~~
 פי' וכו~ מתוקנת שהיא הואיל ~~.

 שהכינ~
 לכך

 שי"~ ~רס~'י החלוןד~קק דומי~
 במחשב~~ ד~~י ~ר~ל

מחה~~~
 ~~ סעי' וכמ~ש אסור לכך מתו~נת אינה אם אבל

 מ"א כעו"ש~ודלא
 ס~~

 דכילת ור"ל ך~ או' תו~ש ט~~.
 אסור אבל פטור להרמב~ם ושם ח' דסעי' דין ממשהוי חתנ~
 ודי לבנין כ~כ דמי ולא לכך שהכינו משום והיינומותר וכא~
 בהכנ~~

 הכנ~ ~ע"יור~ל
 לבנין. ~ומה אינו שוב החתן לכבוד שהיא

לב''ש.
 וכ~~

 ~דעת אבל ו~רמב~ם הרי~ף ~לדעת
אפי~ מו~ ~רא"~

 לא א~
 הכינ~

 בג~ה שאין כיון לכך הכינה לכך
 ~ם כתבנו וכבר נ"ה. או' לשם ובדברינו ח' בסעי~ וכמ''שוכו' טפ~

 כדעת הפו~דדעת

 ה~י"~
 י~ו''ש והרמב"ם

~ 
ם~~

 משול' דכיון~שהיא והטעם וכו~ ~שו~לת תהא שלא והוא ~~.
מן

 המט~
 האי הו~ל השיפוע בכלות לאחר ז~~פה טפח

 והוי ~גג נחשב השי~וע וכל מחיצהט~ח
 אה~

 דידן מטה ~~יהו ממש.

שאי~
 לית טפח מפוריא ~חית אע~"י סדין עליהן ~שפורסין עליה כילה

 כיון אהל מ~~י לא המטה על שמונח מה ד~א ו~טעםבה
 עשוי שאין מחיצה מקרי בזקיפה שתלוי ומה תחתיו חללשאין
 ועיין כ~א~ או' תו"ש הרשב~א. מדברי כ~ה לכ~ע וש~ילהתיר

 ~ ~ן ~ו' סוףלעיל
~~~ם~י'~~

 שלא ~~~~~ליזהר
 יעש~

 שלא כלומר ~ו' אהל
 דאמרי~ן והא אהל~ דהוי טפח ל~חבו יכפל~

 אםבגמ'
 ש~בי~

 דלא ~~~ן כל אהל הוי לא ~~ח בגלימא
 דמכוין הכא דשאני י''ל מ' סעי' ש~א סי'וכמ~ש מהד~
 ~~~א התם מ~א"כמ~י~ה לעשו~

 ס~
 כ~ב או' תו~ש י"ח.

~ 

~~
.~~ 

 שנוט~. ~ש~~
 דב~ע~ כלו~~~

 ש~וסק
 תכפל ואס ב~חבו ~~~ט ש~~תק~ל~וא ד~~ בתליית~
 ט~~

 הו~ל
אהל



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~ו ~י~

~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~
~~~~~ 

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

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

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~"~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~~

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

~"~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ 
 י~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~פי'

~~~ן ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ כלי~
~~~ ~~~ 

 ~~י~י י~~ ו~ו ~ ~~~~ ~ו~~~ ~~~ו~~ ~י~~~~~

~
 ~~~ ~~~~ ~~ ~~י~ ו~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~~ ~

~~~
 שלא כאחד לתלותה דיכולין וכו' שנים אותה תולין ~~.

 ד~טעם ונ"לתת~פל.
 ז~

 שלא ליזהר קצת ~גו
 מ"א יעו"ש. ס'ח סי' בתה~ד כמ~ש בשבת הפרוכתלתלות

 כ~ג. או~ תו"שי~ט~ ~"~
 ו~~יה~

 שם אין ~קודש ארון שלפ~י פרוכת
 וא~כ עליהמחיצה

 א~
 בלא א~ל אין קצת למעלה יכפל אם

 ~ י~ב או' ל~~~ ועיין י"ט. או' א"א כה~גמחיצות

~~~
 ~דרך וקושר וחוזר שקושר לפי אסור. אחד אבל ~~~

 מותר אדם בני בשני אבל מעט מעט שבוניןב~ין

 ~ שפורסין~ לפילנטות~
 תח~

 אחת בבת אותה קושרין ואח"כ
 כולו הבנין דרך שאין כבנין זהשאין

 ~ ~בוש אחת~ ב~

~~~
 ור~ל כ~ד~ או' תו"ש י"ג. או~ א"ר סק~ומ"א סביב~~ שפה ~עין שתפורה צ~ל וכו' גג לה שיש ~~~

~הנ~
 כעין ~פור

 שפ~
 שא~א בש"ע וז~ש התחתון~ בקצה סביב

 מעל מעט תגבהשלא
 ~אר~

 התחתון שבקצה שפה אותה ר~ל וכו~
 ~ עראי אהל יהיהועי~ז

~~
 אם והיינו וכו'~ החבית פי על ששוטחין בגד ~~~ ~~~'

 ומכסה מעל~א בגד שנוטל לכך מיוחדאינו

~~
 ודרכו ~הם המיוחד בכיסוי משא"כ ~חבית

 בכ~
 לא תמיד

 שרי כירה ע'ג קדירה ב~חזרת ומשו~~ה אהלא כעבידמח~י
 תמידדדרכו

 בכ~
 ~שבת מחיצות עושה שאין כלי כיסוי ~כל וכן

ר~
 ט~ז לחוד~ הכיסוי

 ~ו~

 או' הער'ה דעת וכ''נ י"א~ ס"ק
ב~

 ו~מש"~
 מהני לא דבבגד~ כתב ד~ או' הנה~ש מיהו י"א. או'

 או' שמות פ~ א~ח בן י~ט. או~ הר~ז וכ"כ יעו"ש. לכךמיוחד
 מרקחת בהם ~הניח שדרכם דכ~ים שם א''ח בן כתב ו~"כיוד.
 ל~תום שדרכם וכיוצא דבשאו

 פיה~
 שלא מפני בגד בחתיכת

 צריכין וכיוצא נמלים בהםיכ~סו
 להזה~

 מח~ס כיסו ל~ם לעשות
 בהם י~ו ולא כיסוי מאותו למעלה הבגד חתיכת ויניחו עץאו

 ט"ו סעי~ ש~כ סי~ לקמן וכ''מ עכ~~ל בלבד ~בגדבחתיכת
 דבא~נו אהל משום בו יש ואפ"ה לכך ~עשוי בבגד איירידהכא

 לכךעשוי
 בלא"~

 ~ יעו~ש אסור

~~
 החבי~ פי על ששוטחין בגד ~~~

 גן עיין וכו'
 המ~

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

 טפחים כמה ב~ו דאית אע~ג דבש ושל שמן של החביות~~ל
 יעו~ש בחבית שיש ~חסר לאויר א"צ דהא לכסות שריח~רים
 הי''א שם כתב ומיהו כ~~א או' והשע~ת בהגה''ט י"אוהביאו
 או~ לעיל ~עיין ~סור נמי דב~פר הב'ח מ~שדלפי

 ממ"ש וכ"מ עכ~~ל. א~ור הכליםבכל ה"~ ב"ן~
 לעי~

 בן בשס הקודם באו'
 ~אידנא כתב ובשכנה"ג הכלים. בכל ~החמיר יש וע''כא~ח
 ~אין פו~ על ד~מכינן ו~ביות גיגית ~סותנוהגין

 א~~
 ~לא

 אם לישראל ל~ם ו~נח למקום ~ומ~ם ~ל~לו דלאועוד ~~ח'צו~
 אינ~

 ולענ"ד ע"כ.~ביאים

 אי~
 של ~יגית כלל לה~ל

 יי~
 ~אסור

 י~ג או~ א~ר כמשמרת~ דמחזילרשב''א
~ 

~ו~
 ~די~ה להחזיר דשרי ואע"ג וכו' אהל משום ~~~

 הואיל א~ל משום חיישינן ולא בשבתכירה ע~~
 ~אהל נע~ה מדאי יותר רחבא ו~כובא ~ואיל י'ל עשויותכבר והמחיצו~

 מ"א ~תו'ר'ן
 ס'~

 דדעת ל'א או' לעיל כתבנו כבר ומי~ו כ~ב~
 בכיסוי ורק ברחבה אפי~ ~ם מיוחד הכיסוי אם ל~קלה~רונים
 אפי' להחמיר ישבגד

 במיו~
 הקודם באו~ כמ~ש להם

~ 

~~~~~ 
 ממ~ו וכשקצת מגול~~ ממנו ~ת יניח אלא

 ~ה לןלית מ~~
 א~

 שאי~ו כיון ויותר טפח עליו שפורש
 תו~ש מחיצות.עושה

 סו~
 כ~ה או'

~ 

~~~
 היינו ט~ח. חסרה כשהכובא ~~.

 ש~
 ~כיס~י ~ין חלל

 ~ח כשיעורוהמשקים
 א~~ תו~ש אהל~ מ~רי דא~

~~~
כשהכובא ~~.

 ב~עודות וע~כ טפח~ חסר~
 על דפיןשמ~יחין גדול~

 חביו~
 שלחנות כשצריכין

 ~ורת ~כרו האר~~ על למטה מהחביות ~~תוח הצדשיניח יזה~
 מ~

~~
 והא וכו~ למגדל דרור צפור הצד ~. ~~~'

 ב~מ~ או~מי~א לבית ה~ניסו אםחייב~ אי~ דצ~ו~
~"ו ~ש~

 ע"ב~
 שדרכו דרור בצפור דה~ד

 לדו~
 ואינו בבתים

 לבית שהכניסו כיון אח~ עוף אבל לזוית מזוית שנשמט~י ניצ~
 ומשמע ו~ או' לקמן ועיין ב~י~ הוא. דניצוד חייבבפניו ונ~
 ותרנגולים ואוו~ים ויו~ה ל~ורים כולל דצפור מצורעפ~ ברמ~~~
 צפו~

 כ

כנ~
 וצ~ור

 דרו~
 ודרים ביותר ~קטנים הם

 בענ~
 אילן

 פטפוט~ בעלי על מכפרין מצורע ולטהרת פ~פוט בעליוהם ומשוררי~

~~
 ד~ור ש~ור מפני וכו~ למגדל דרור צפור הצד ~~~

 בב'ת אפי~ וא"כ ס~~א~ מ~א לתפשו. יכולין לא קטן בביתשהוא א~

שאי~
 ט~ז ~ידה. עדיין מחוסר דהוי ניצוד א'נו פתוחין חלונותיו

 האחרונים וכ"כ ~ב~ח~ וכ~כ~~"א.
~ 

~
 שי~ור ב~נן לא לצידה וכו' צפור הצד ~~.

 א~
 שצד

 שי~י~ אכילה שיעור בעינן לא לאכילהודעתו ~פו~
 בו

דלא כג~וגר~
 אזלינ~

 ברכ~י ל~א~ סי~ כ''י בתשו~ מולכו מ~ר'י דעתו. בתר
 לבית שככנס צפור וכו' צפור הצד~~. ~ א~או'

 דר~
 ~לון

 או ~חלון~ ל~גור אסור מ''מ שם ניצוד שאינואע~'ג הפת~
 ~ו ~נה צ~ דיש הקור דב~מן ונ"ל ~חור~לסתום

 אח~ צע~
מות~

 בו דאין כיון ~קור מן להציל רק כוונתו אין אם לנעול
 ~"~ דהוי אע~גדאוריי~א ציד~

 ~ חיה בשאר אבל בדרבנן

 ועו~

 ~ו דשייך

ציד~
 פ~א. ד~ו~ כלל מכוין ~ין א~ג א~ור דאורייתא

 ב' או~ לכלל ח"~
~ 

~~~~~~~~ 
.~ 

~י~ו~ו
 ~ו~ ~~

 ו~~~~~~~'~

שם



~  ~~ו~~~
~~~~

~~~~ו~  ~~ ~~~ 
~~~~

 ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ו~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~י~~~ ~~~
~~~ 

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

~~~ 
 ~מששה הגה ~~~~~

 כל~
 צידה הוי בשבת ~יה אחר

 ~'ב~

 לצוד א~~ בחול אף וי"א

~~
 צפור הצד ~~.

 וכ~
 ~ג~ מי

 והאם בקן ש~ק ביום
 שילוח מצות ~ב~יום מחייב אי האפרו~ים עלרובצת

ה~ן.
 ~יי~

 דלא והשיב ~'ז שנשאל ק' סי' חא''ח חת"ס להרב
 אימא יללת ל~רר הוא ה~ן שילוח ד~צות הזוה''ק ~~עםמי~עיא
 בני~ על~י~אה

 יללה לעורר אסור ויו~ט דבשבת ~שיטא
 דאפי' שכתב ועי"ש ד ש לאו ~נגלה ע~פ א~י' אלאלעילא

 חיו~ דליכ~היכ~
 אפ'ה דרבנן מוקצה איסור אלא צידה ~~ום

~םור
 וה~~ י~ו~~

 דבריו על מ"ש ועי"ש א' או' הפתה~ד

~~
~  ~  ~  

~~~ 
~  

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

~  
כגון

 ~עתו~
 וכי~צא ~תפלה

 ו~
 מר"ה ולא העומר ימי במ~ט

 ולפ'ז יעו~ש דגדלות מוחין יש האלו העתים בכל כי ש'עעד
גם

 בשב~
 דגדלות מוחין נכנסין בשבת כי זו למצוה מקום יש לא

 כידוע מסתלקין איןוגם
~ 

ו~
.~~ 

וש~
 דאין כתב ו~ב"ח ~בוש. וכ~כ ~ו~ צפרים

~חל~
 דכ'ה וכתב עופות לש~ר דרור צפור בין

 אבל ב' או~ הא"ר וכ"כ יעו~ש. וה~א~ש וה~מ~ם הרי'ףדעת
 ~~'ז ב~י~~~"א

 סק''~
 כדעת והפו' ~רמב~ם דעת דגס כתב

 דישהש~~
 לחל~

 דרו~ צפו~ בין
 וכ~ה יעו~ש עופות לשאר

 ~אחרוניםדעת
~ 

~~

~ 
 וש~~ ~~~

 ~~שמע המחבר ~סתם~ וכו' צפרים
 דא~

 לחלק
 ב' או~ עו~ש ~ופות. לשאר ותרנגולים ~וזים~בין

 ~' או' לעילועיין
~ 

~~
 ~רמב"ם בפניו~ ונעל לחצר או לגנה או וכו' לבית וצבי ~~~

 י''ט~ דיןפ~י

~~
.~~ 

 ~צוד~ ש~
 לתפשו שי~לים ו~יינו וכו' בו

 בשחי~
 אחת

 המ~מ. כ''כ בינתיים לישב וא~צ אחת בריצה להגיעוויכול
 ~ש"ס תצ~~ סי~ וכ~ש צידה מ~~~רין שאין שיעורא נמיו~יי~ו
 היכא כל והיינו אחרינא שיעורא נמיאיתא

 דנג~
 דכתלי טולא

 להו פסי~א ~א משום זה שיעור השמיטו והמחבר ו~טוראהדדי
 ורוחב כתלים בהגבהות תלוידהכל

 הב~
 שבזמן אלא

 הש~~

~~~~~
~~~~~ 

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

~ ~ ~ ~  
 צידהמיקרי

 שיכו~ כיו~
 והיינו ב~ או' תו"ש הח~נות. דרך ~פרוח

 החלונות אפי' לפרוח יכולין שאינם חיות ושאר ~בי א~לב~וף
 ~ וחייב צידה חשיב מקורה אינו והבית~תוחים

~~~~~~'

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 שלו לכיפה שי~יסנו עד חייב אינו ארי והצד פטור~~'ז

 שהו~

~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  

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

 ויניח חטאת חייבאין
 ברש~

 ו' א~' א"א בידי~ יטלו ולא
~ 

~~'
 ~~ ~~י~

 להשמט. יכולין שאינן הן ועומדין דניצודין פטור ז~ן אוחולה ~~~~~~~~~~~~~ ~~
 ולבושב~י

~ 

י~
 ניצודים מי~י שאר דה"ה ונראה וכו' ישן צבי הצד ~~.

וכ'~
 או' א"ר וסמ''ג~ בהרמב~ם

~ ~ 

י~
 חייב חולה תניא והא פריך בגמ' חולה~ או ~~.

 ~דהיינו אישתא מחמת בחולההא ומתר~
 חמימות~

 הא
 לזוז יכול שאינו עייפות ~ובצנא ופרש~י אובצנא~ מח~תבח~ה
 נראה פ''י הרמב"ם מדברי אבל הוא ועומד וניצודממקומו
 כתבו דלא והא וב~ח. ב~י חי'ב~ אובצנא שמחמתשמפרש

 חולה בין לחלקוש~ע הטו~
 לחול~

 הב"ח כתב הפר~ים מן וכאחד

 לכך חייב חולה באיזה שנחלקו הטור שראה כיוןדאפש~
 ועומד ד~צוד דחולה כלומר פטור ~קן או חולה דחגרבסתם כ~

 או דחגרדומיא
 זק~

 ~ייב חולה כ'כ אינו ואם דפטור הוא
 מה לפי מסורו~דבר

 שמכירי~
 חולה באותו אדם בני

 בי~
 בחולה

 ניתן דהדבר אובצנא מחמת בחולה בין אישתאמחמת
 לשי~רי~

 בסתם ד' או' העו"ש כתב וכן עכ"ל. חולה שהואמה לפי
 ע~כ. אסור אבל פטור אפ~ה ממקומו לזוז יכול שאינו מאדהרבה דחול~

 ממ~ומו לזוז יכל שאינו חולה דכלמשמע
 ב~~

 חמימוח מחמת
 ה~'ר מדברי וכ"מ ~סור. אבל פטור הצדו עייפות מחמתבין
 הטור דברי פי' ב~ או' ~ט~ז' מיהו ד'או'

 והש"~
 חייב חמימות מחמת אבל דפ~ור הוא ~יי~ות מחמתדחולה רש"י כדעת

 ~~כ~עו"ש
 הר~~

 הט~ז ~דעת דגם לומר יכול אמנם ב' או'
 לזוז יכול שאינו עד חמימות מחמת כ~כ חולה א~ודעימיה

 אבל פטור בשבת והצדו עייפות מחמת כחולה הו"ל מ~קומו~
 דגם לומר ו~כולאסור

 באופ~
 מחלו~ת בזה דיש נ~צא חייב זה

 ~ אסור אבל פטור לכ~ע מ'מ אבלהפו'

~~~
 וכו' חולה או ~~.

 רא~
 ו~א ת~'א ת~''א לו ואמר צבי

 ~ולא הערב ~ד שם וישב ובא מעשה בועשה
 כלל. אסור ~רך בו אין המשתמר למקוםהכני~ו

 מ~יט'~
 סי'

 או ברכ"י ו' ~או' א"ררמ'ה.
 ב'~

~ו~

~~~~~ 

 לומר מותר מהכ~רת שיצאו
 לעכו"~

 לה~וד
 להן ולדבר לימון במי משוח מטה~דן

עובי~ דברי~
 ש~בצו ~ד

 במט~
 בכוורת וליתנו עמהם המטה ולקחת

 מה~יט~ץ דשרי. אפשר לישראל ואפי' הכוורת פתח שיסתוםמבלי
 ~ ח~י או' שע"ת ג' או' ברכ"י י~ב או' א"ר הנ"זבתשובת
~~~

 שיניחנו וצוהו בשבת עכו"ם ע~י יונה בן או תור שצד ~~
 ~וי דא~~ירה איסור עבד זכוכית של חלון חללבתוך

 והגם פעמיםב'
 ופתח נמלך דאח"~

 פת~
לא העוף שיברח החלון ~

 פק~
 איסור בהא

 ~צ'ח. סי' ח"ב חיים לב דעבד~ ציד~
 ד' או' הפתה~דוהביאו

~ 
~~~

 או וכו' חולה או ~~.
 קט~

 וכ''מ כ"ד. דין פ~י הרמב"ם
 יכול שיהא קודם ואפשר ~' או~ א~רבתוס~תא~

לרו~
 מאירי. כ'כ.

 ~ח"~
 ~ ו~ ~ו~

~~~
 ומונח חולה שארנבת לפעמים וכן וכו' חו~ה או ~~.

 חולי מחמת ממ~ומו לזוז יכול שאינו אעפ~יהדרך ~
 אי~ור בו ~ש ובלא~ה דחייב וי~א צידה דהוי אותו לי~חאסור

 או' ~' כלל ח~אמו~צה~
 ה~~

~~~~~~~~ 
 ~פ~י הר~ב~ם ~~ל ~ו. חיה אחר כלב המשסה הגה~

 כ"~~ד~

 ואר~בים צבאים שי~דו כדי כלבים המשלח
 וה~ה הכלב ~פני וברח~הצבי בהםוכ~צא

 רוד~ הו~
 הצבי אחר

~~
 שעמד

 והבה~~ בפנ~
 ותפשו הכלב ש~גיע עד

 ה~~
 הצד תולדת

 כדרך העושה וכןוח~ב
 בעופו~ הז~

 סק"ד מ~א והב~או עכ"ל
וכתב



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
 ~~~ו ~''

~~~~~~~
 ~~ו~~ ~~~

 לצ~ם. מושב משוםבכלב~ם
 ~א"ז~
 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~י~ ~~~~ ~יי~ ~~ו~ ~~~י~~ ~~~ ~ ~

 ~ש ~ולכן הגה ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~י~~~~~
 ל~ז~~

 שלא
 ~'ב~ לס~ו~

 ~טנה
 ס~פ ומרדכ~ ~בה~ת שם שיצודו ר~ש~ה פס~ק ד~ו~ בשבת בו שזבוב~ם כל~ם לסתוםאו

 כ~ר~
 ואגור~

 מקיל~ן ו~ש
 יב~חו. משם ליטלם הכל~ ~פתח ~אם~מקום

 ~~~~~~ ~''~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~ ~ ~טור~
 שמתכנ~ים ~מקום

 לעשות הדבור~ם~ו
 ~י ~~~~י~ ~~~י~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~י~ ~~~ ו~~~ ~~~~ י~~י~ ~~~ דבש~~~~~~

 ~~~~ ~~~~י~י
 ~~~~ו ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~י~י~ ~~י~

 ~~י~ ~~~~ ~י~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~ ~י~~~~~י~

 ~~~ו~ף כבר הפתח ואם ~יי~י~.~~גה
 מות~

 במנ~ול לנעלה

 מעשה בעצמו עשה לא דאס משמעוכתב
 פ~ו~

 מור~ם ומ~ש
 אמנם עכ'ד. קאמר בעלמא לא~סורא ~כלבו בשם בהגה~''ל
 לאיסורא דהכלבו שכתב הנז' מ'~א דבר~ על תמה ו' או''הא~ר
 דמדקאמר קאמרבעל~א

 מור~'~
 מ~מע צ~דה הו~ בהגה ז''ל

 כלבים המשלח בכלבו בהדיא א~תא ד~א וע~ד א~כאדחיובא
 ע~~כ. חייב לת~סה הכלב ש~ג~ע כד~ ורדף הצ~דה אחרלרדוף
 וכתב מעשה ה~~נו וכו' ש~גיע כד~ ורדף הכלבו דמ~~ש כתבוע"כ
 ד' או' ה~רכ~~ וכן ~~ו~ש ז~ל ~~ור~ם דברי לפרש ישדכן

 כ~ב הנז' הא~ר דבר~ ועל הנז' מ''א דבר~על ~שי~
 דב~י כל לכ~וב ז~~ל ~~ור~~ס דקדק שלא כתב וע~כ ההגהמן חס~ דהע~ק~

 או ~~~ב א~ ~שתא לן נפקא דלא משוםהכלבו
 א'~ו~א ~וונא דבכלוס~ל לב~ אי~ו~

 ~לא ~וא צי~א ~~~ ~~~~ ~ ו~~ א'~~
 ~ ~עו''ש אי~ורא אלא ח~ובא ליכא רדף דבלאבכ'וון

 ~~ך~
 אינו העוש~ו וכל לצ~ם. מושב מ~ם ב~גה.

 אם ואפשר ~ק'ה. מ~א ב' או' ד~מ' לו~תן.בשמחת ~וא~
 מו~ב הו~ אז עושה הוא ל~יול אם רק א~סור א~ן בכךפרנסתו

 ה או' א~~אלצ~ם.
~ 

~~~
 העולם שדרך היי~ו וכו' נ~צוד שבעינו כל ~. ~~~'

 או' ר~ז ודג~ם. ועו~ות ח~ות כגון אלומ~נים לצו~
 אבל ניצוד ~במי~ו דבר בכלל דהוא בב~י מ~מע ודבור~םד'
 לדעת ~הורין וח~ב~ם ~ק~ו. ~~הגר~~א וכ~מ על~ה פל~ג~ פו'שאר
 א'ן הרמב~ם אבל נ~צוד שבמינו דבר הוארש"~

 ~ו~~
 שמשתמש~ן עכברים ~ין דיש ~~צוד שבמ~נו דבר הוא ~כבר י'א.או~ א~~~ ע~~ן כן

 ז~ א~' ל~ כלל ח"אבעורן~
~ 

~~~~
 וכו' נ~~רבמ~נואין ~~~~~.

 כג~
 ו~~וש~ם וז~וב~~~ צרעים

 העול דרך שאין באלווכ~צא
~ 

 לצוד
 מ~ני~

 אלו
 ~~ור ל~רך או~ם צד ש~וא ואעפ~י צורך בהם שאיןמפנ~
 א~וראבל

 מד~~
 בעלמא. ~~~עסק אלא ל~רך ~לא ל~דן אפ~'

 שם~ד~

~~~
 א~~~ אסור~ אבל פטור ~~~~~.

 ~ד~
 לצורך.

 ת~
~~~א והר~~

 ~ק.~
 א~ר

~~ 
 ~ ש~~ ר~ז ~~ או~ תו~ש ח'

~~~~~~~~ 
 שלאבהג~.

 ל~גו~
 גדולה אבל וכו~ ק~~ה ת~בה

 ~ומד אדם ה~ה אם אפ~ שרי דלכ~ע ל~מ~א~~ל
 מ~א שח~ה. בחד לתפשה ~~כול ~אבתוכה

 סק"~
 הלבוש מיהו

 אלא קטנה רמ~א מ~שהשמיט
 אוס~

 ~כלבו ו~ל גדולה~ אפ.'
 שיש ומגדל ת~בה שידה ינ~ולשלא

 אוכל~
 בתוכו

 ~~ ומצ~י~
זבוב~

 ~~ח לא א~ ~~בה
 ל~~~

 ואף ~~~כ. בו שיצאו ר~ח
 נ~אה שאינו ק~ןבחור

 לזבוב~
 דבו~.ם גב~ התו~ וכ~כ מו~ר.

 או'א"~
~'~ 

~~~~~~~~ 

 כ~ם לסתום או בהגה.
 וכ~

 י~ן אלא
שו ~~ ~כ~

~ 
 הכיס~ בין דבר

 ל~~בה
 בענ~

 ש~כלו
 לצ~~

 שאין וא~~~~~~~~~
 ~~כו~

 ~~.ק לצו~ן
 ~~ש~~

 ~וא.
 לבו~
. 

 ~~~ו~
 וכו' מקי~~ן ויש בהגה~

 והב~~~
 וכן ל~ח~ר פ~ק

 להכר~ע כתב סק~ד ו~ט~~ז סק"ח. מ~אע~קר.
דדוקא

 ב~פ~
 ש~ ~ש אם

 אם אבל אח~ז לבדוק א.צ זבוב~ם
 ~פר~ח זבוב~ם שם ש~ש בודא~~ואה

 מ~
 וא~ן בע~נ~ו ש~ראה

 ~עו"ש ניצור במינו שא~ן ה~א דרב~ן דמ~~~ וב~רט ~ותרלחוש
 אוכל~ן ש~ש במקום ~ק~ץ להקל דא~ן כתב ~ו.ד או~ הא~ראבל

 ~ ~~~~ל~ן פ' באגודה שכ~כוכתב
~~~

 גמ~ הגשמ~םמ~~י ובג~~~~~ החמ~ מפ~~ בחמה וכו' מחצלת ~ורס~ן ~. ~~~'
~ 

~~~
 ניצוד ~~~~~ם דדבור~ם לצוד. ~כו~ן שלא ובלבד ~~.

 בב~צה מהרש~א אבל בב''~ וכ~~ה הלבוש כ~'כהוא.
 ב~~~~~ א.ן דד~ו~~ם כתב ל~~ודף

 האחרונ~ם וכל הב~ח וכן נ~צוד
 כ~א או' לע~ל וכ~כ וע~~~~. ~~א או' א~~ בז~. ב~~ על~~~גו

 שאח.ז באו' וע~~ן~עו~'ש
~ 

~~~
 במ~נם א~ן דדבו~~ם וא~~ג ~~ש~ה. פס~ק להו~ דלא ~~.

 וא~כ וב~ח מהרש~א וכ~כ בביצה כדא~תאנ~צוד
 ר~ש~ה פ~~ק משום אסור אפ~~ דאורי~תא אי~וראל~כא
 פ~~ק הו~ דלא ש~~ נראה שא~נו אף קטן חור בו ישואם
 אבל ס~~ט. מ~~א ב~צה~ חו'ריש~~.

 כשא~~
 בו

 חו~
 אז כלל

 או~ תו~ש דרבנן. במ~ל~ א~י' ואסור ר~שיה פסיק~ו~
 ~ח'~

~~~~~~~ 

 ~~יב לתוכה ח~ה נכנס ~~י~תו וב~עת מצודה
 א~ור אבל פטוד ל~וכה אח''כ נכנס אםא~ל

 ונ~ל ע~ב. ~~~ז שבת תו' לאו. אם יצוד אם יודע שא~נומשום

דמ~~~
 ל~ע~~ד אסור

 המצו~~ בשב~
 ש~. מ~~א עכב~~ם~ בו לצוד

 תו' ב~סקי וכ~מ ו' או'ר~ז
 לשב~

 ז~ ל~~או' כלל ח~או~יין האחרונ~ם' וכ~'כ ~~ב. או'
 וכ~

 החתו לפני ~~~צודה לפתוח אסו~
 או~ו שיא~לכדי

 ו~~~צו~~
 או' חס~ל לאיסור. ש~~לאכתו כלי ~ויא

 אם ולכןב~
 צר~ך בל~לה עכבר בה וניצוד ~~ע~ש ~~~צו~~ העמי~

 ~ס.~ו שלאליזהר
 מ~~נ~

 וארא פ' א~ח בן מו~ש~ עד העכבר
 ז'או'

~ 

~~~~~~ 
 ~ו~~

 או לזבוב~ם המות סם ל~~מיד
 שכ~ב מ''ה ס~' ח.ב ~עקב שבות ב~~ ע.יןב~בת לעכבר.~

 ~עו~ש. מוקצה משום אס~ו שב~וף אלא~~ותר
 וכ'~~

 ~רית בשו"ת
 ד' ס~'ח~ה

 יעו"~ לא~ו~
 ~אחרונים. וכ~~כ

~~~
 וא~כ והר.ן. רש''~ ~~~~ו. וכו' לבית ~~כנס צב~ ~. ~~~'

 הכניסו אםכ~~ש
 לבי~

 וכ"כ דתייב. בפניו ונ~ל
~ב~ח

~~~
 שסתם ה~ינו וכו'~ בפניו אחד ונעל ~~~

 ה~ל~
 בלא וא~~'

 ז~ או. ר"ז ~ו.ד. או~ א~אמנעל.
~ 

~~~
 וה~~ן ~ש~~י צ~דתו. ה~א שזו ח~~ב. בפניו אחד ונ~ל ~~.

 שהב~~ ומיי~י ~~ או'~ו~ש
 ד~~טי כ~'כ גדול אינו

ב~ד לי~
 וכמ~~ שח~~

 הכי לאו ~א~ ~' או' לעיל
 ~טו~

 אסור~~' אבל

 ו~.~~~~~~~~ ~~~יי~~~~
 . ~~~י~~~~.~
 ~~~~~~~ו~~~~~

~~~~
 ~ו

 ~~י~~~~~ ~יי~
'~ .~

 ~~~י~~ ~~י~
ו~~

 ~~~ו
 ~~~~' ~~ ~~~~יו ~~~ ~~~

~~~~

שם



~ ~  ~~~~~~ו~~~~~ ~~י~~~
~'~ 

~~~ 

~ 

~~~~

~~~ ~ ~  
~~~ ~~~ 

~~~~~ ~.~~~~ ~~.~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
 ~ ~~~~ ~~~'~ .~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~י~~ ~~~' ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
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~'~ 
 ~~~~' ~~~י~~ ~~~~ ~~~~ י

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

~~~

~~ 

 את העושה~~ בעשותה דכתיב פטו~ים~ שנים נטלו ~~~~~~
 וא~כ מ~צתה את העושה ולאכולה

 כיו~
 אחד שכל

 ט~ או' תו~ש מ~צתה~ אלא עושה אינו אחד כל ה~י לנוטלו י~ולבפ~ע

~~
 ואחד יכול אינו אחד ואם וכו' לנעול יכול אחד אין ~~~

 היכו~יכו~
 ממש בו וחין מסייע הוי והשני חייב

 או' ~~ז ש~ת. מלאכות בכל הדין וכן ש~~י. מ"א פ"א.~מב~ם ופטו~
 שאינו ו~ה~~

 פטו~ יכ~
 יו~ד או' א~א אסו~. אבל

~ 
~~~

.~~ 

 אי~
 כח בעל הוא אם ואפי' וכו' לנעול יכול אחד

גדול
 אל~

 שהוא באופן ש~ושה
 לבד~

 לעשותו יכול אינו

כ~~
 לסיועת שצ~יך א' ~ באצבע שעושה

 אינו נמי מק~י אח~

 ' יו"ד או' תו"ש ~ע"א. צ~ג דף ~מצניע פ' התו~ כ~כ וחייב~יכו~

~ ~

 בשנים לנעול הוא דאו~חיה חייבים. שנים ונעלו ~~.
 מתעבדא. לא איהו דבלאו מלאכה אחד ~לוה~י

~~~~ 
 הפתח ואם הגה.

 כב~
 סתום הדלת פי~ וכו' מגו~ף

באופן
 שאי~

 לב''ש. לב~וח. יכול הצבי

~~~~ 
 הפתח ואם בהגה.

 כב~
 כש~יה וה~ה וכו' מגופף

 ~שו~צבי
 אין אח'כ הצבי שנית~ אע~~י ונעל בבית

 שנעל שב~עה כיון הצבי שיצא כדי ביתו את שיפתח ל~האומ~ים

ב~ית~
 והביאו ה~~'ן~ נעל.

 א"~
 וא~א פ~ א"ח בן וכ~'פ ט~ו~ או~

 ננעל שלא כגון דמיי~י י"א ס~ק המ~א ומ"ש ד~או'
 ~דל~

 עדיין
 פ''א ננעל דאם ומ~מע בתוכו הצבימשקש~ו

 אח~
 הצבי שקש~ו

 אח~כ אם אפי~בתוכו
 לנעול ש~י הבית ונפתח הצבי נית~

 עליו~יג כב~
 ט"~ או' הא"~

 נפתח ד~ס התוספתא מן ~איה והביא
 ניצוד שהיה ואף חייב ונעלהפתח

 ~~ או~ הח"מ וכן יעו"ש~ כב~
 וכתב הנז' מ~א דב~י על~שיג

 דא~
 אם

 כב~
 אם הפתח ננעל

אח~כ
 יעו"ש. צ~דה משום חייב הנ~לו הפתח ונפתח הצבי נית~
 האח~ונים. דעתוכ~נ

 ועיי~
 עוד

 ל~מ~
 מ~ד~ או'

~~~

 דינא ~~~~~~
 ואסו~ ח~ כשא~

 ססי' כמ'ש אותה ~וד
 נכנסה ואם בהגה~זה

 שיוציאנה עדהפתח לשגו~ אסו~ לחד~
 מש~

 מתכוין דאי~ו ואע~ג שם שהיא יודע אם
 כלל ב~ה צו~ך לו שאין בצידתה ~וצה אינו וגםלצודה

 בבתים ה~בה חתולים דשכיחי במקום וע~כ שם שהיא יודעאם אסו~ עכ~~
צ~יכים

 בדב~ לה~ה~
 נכנס דאם מאד ה~ה

 לחד~
 שיש מ~ום ולכל

 שיוציא עד הפתח ינעול שלא חתול שם שיש ו~ואה לנעלו פתחלו
 ה או' שם א"ח בן עשם. החתולא~

~ 

~~~~~~~ 
 צ~יך

 להזהי~
 וכיוצא צבי יניחו שלא העם את

ביו~
 בתוך שבת

 סגי~ה או ~שי~ה בלתי החצ~
 א~ו~ דא~ הכלובבתוך

 פתח לנעול
 שם ~"ח בן בשבת~ החצ~

 ט'.או~

~~~
 בשביל כוונתו אם ואפי~ בצדו. לישב השני יכול ~. ~~~'

 כיון ש~הצ~י
 ~ב~

 ה~מב'ן ה~אשון. ע~י נצוד
 שבת מס' עלב~י~טיו

~ 
~~~

' ~ ~  ואפי~ 
~~ 

 ה~אשון עמד
 וה~

 התיו"ט כתב וכו' לו
~בפי'

 ~~~שנה~
 כלומ~

 שה~
 לו

 לתו~
 לא דאי הבית

תי~
 היאך הכי

 תת מבלי ~אשון ~ל מ~ומו י~לא שהשני אפ~~
 פנוי המקוםתחלה

 מאי~
 ונמצא ניצוד ~ינו ~צבי ואז יושב

כ~~~ני
 חוז~

 ולמ~ להצבי צדו הוא ~פתח וממלא אח'כ
 יהיה

~פטו~
 והביאו עכ~ל כדפו~שית אלא

 מ~~
 ה~~מ וכתב י"א. ס~ק

 הפתח בחצי ~ה הפתח ב~וחב ~צלו השני ישב שלא כגון ג~א~'
 ומילא פנים כלפי ופניו ישב שה~אשון אלא הפתחבחצי ו~~
 כלפי ופניו השניוישב ובאהפתח א~

 חו~
 ~אשון של ~גבו ~י של גבו

 הפתח ועדיין הבית לתוך והלך ה~אשון ועמד הפתח את ג~כומילא
 המ"א שם ומ"ש לב"ש. עכ"ל השני מחמתסתום

 ל~י~
 על

דב~
 כיון וס"ל הנז' התיו"ט

 דכב~
 א~ אף ~אשון ע~ ניצוד

י~
 ש~י בפתח לישב השני יבא ואח"כ פתוח הפתח ויניח ה~א~ון

כב~
 עליו השיגו

 הא"~
 אם דאף וכתבו ~ם והח~מ ט~~ז או' ~

 ודב~י ו~מו אחד ובא הפתח נפתח אם אח"כ צידה ישניצוד כב~
 המשנה פי~ בגלי~ן ~חדשים תו~ יעו"ש.~וכ"כ וב~ו~ים נכוניםה~יו~ט
 מוה~ש"ח בשםל~~ע

 שהשי~
 דדינא דאליבא וכתב הנז' מ~א דב~י על

 ~~ו שבת ד~~~~ י~א או' א~א וכ"כ יעו~ש~ התיו~ט ~יוןיפ~
 האח~ונים~ דעת וכ~ה יעו~ש. כהתיו~ט מוכח למה ד''הע~ב

 מ~ או' לעילועיין
~ 

~~~~~~~ 
 ידע ולא הפתח על ישב ה~מב"ן בשם המ"א
 מות~ צבי שם שיש נודע ואח"כ בתוכושצבי

 לו
 מ"א ל~חשבתיה. צידה שקדמה מפני ש~~שך עדלי~ב

 ס~~
 י"א~

 י~א. או'תו"ש
~"~ 

 או~ וא~א פ' א"ח בן י~א. או'
 ד~~~

 ~~~~~ו~
 נ~אה שבי~ושלמי ה~~ב"א

 שמות~
 לנעול

 ש~י מ~ילא ~ הצבי ניצוד כן שע"י אעפ~יביתו לשמו~
 יתכ~ן ~לאובלבד

 לשמו~
 עכ~ל~ כ"כ להקל ואין ע~כ בלבד הצב~

וה~"~
 ליישב כתב ובש~ג הוה ~ישיה דפסיק ה~שב~א על הקשה

 אמנם שם. מ~א להקל. אין ומ'מ יעו~ש ה~שב'~אדעת
 הא"~

 או~
 סוגיות מכמה הנ~~ ה~שב~א ~ ~ברי על הקשו ב' או' והע~~הי"ד
 אלא נתכוין לא דאפי' דמוכחבש~ס

 הית~ לדב~
 ונעשה

ממילא ~איסו~
 דפ~~

 הוא
 אסו~

 כתב וע~כ
 הא~~

 ~ושה א~ דאף שם

לשמו~
 וכ~פ יעו'ש~ חי~ב צבי שם שיש יודע אם ביתו

 האח~ונים וכ"כ כ~שב~א~ דלאשם התו~
~ 

~~~~~~~~ 
 לו

 צפו~
 שחחשך עד ומשמ~ה יושב כנפיו תחת

 לו לפתוח דא"צ ו~"ל שם~ מ~אגמ'
 אלא א~נו דהאשיצא מ~ו~

 דאסו~ ו~~ שומ~
 ביד ~ק שם ומניחו הולך בית לו יש ואםלב~~. מו~צה~ משום ביד ליטלו

 ~~~ א~ו~
 דלא בגוונא ~א היום שניצוד ~וקצה נמי וביו~ט מוקצה~משו~
 ~וקצהש~יך

 מות~
 ביד ל~קח

 דכב~
 י~א. או~ א~א ועו~ד~הוא. ~יצוד

 ~ליכא במ~ום היי~ו וכו' שם ומני~ו הולך בית לו יש דאםומ"ש
איסו~

 ודוק עי~וב שיש וכגון הוצאה
~ 

~~~~~~~ 
 ממצו~~ו ל~~קו או הצבי מפני הבית לפתוח
 או~ א~~ שם~ מ~א מ~~ יטלטלנו. שלאובלבד
 ~~~ שם~ תו"שי"ג.

 ~ י~ב או'
~~~

 פטו~ השני ~~~
 ומות~.

 עו~ה א~ ואפי~ שם יו~ב לי~א~
 ואילך מכאןלשו~~ו

 אי~
 שהצודה כלום בכך

 ~ לבוש שמי~ה~ אלא עושה אינו והואנעשית כב~

ן~
 ומלאהו ה~אשון מלאהו לא אם אבל חייב. ו~~אשון ~~.

 ב"ח חייב~ השניה~ני
~ 

~~~

 בעצמו. או בבש~ו להת~פאות וכו' ל~פואה אם ~. ~~~'
 מ~ה פ"ב לעדיות המש~ה בפי~ה~מב"ס

~ 
~ן~

 הוא~ ניצוד במינו דהא משום חייב~ ל~פואה אס ~~.
~~'ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ו~  ~~~~

~

~~ ~~~~ 

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

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

 ~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~
 ~~~~~ ו~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~"~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~ ~~~~ 

~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~ ~ו~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~

~~~~~ 

 ~"ה או' לקמן ועיין י~ב. או'~ו"ש
~ 

~ן~
 ואפי' מותר. ישכנו שלא בשב'ל ואם ~~.

 לבוש. דגופ~. ~ מצערא ~'הנצלמו~ר

~ן~
 או' א~~ וטור~ ג~' לכת~לה~ אף מותר. ישכ~ו שלא ~~.

 ~י~ז

~~~
 ח' בר"פ מות~. ישכנו שלא בשביל ואם ~~.

 ~~לאכה דאמר כ~''שלה מו~~ שרצי~
 שא~~

 ~טור ל~ו~ה
 ובמקו~ ה~~ג~ פ' בסוף~ר~ן עלי~~

 ~בסעי' ולה~מב~ם גזרו. לא היזקא

~אח~~
 לגופה שא~צ מלאכה כר~י דס"ל של~ד ובםסי'

 חייב~
 הטעם

 אלא כדרכו צד דאינו~שום
 מ~עם~

~~א שרי ממיתין ~אין ואפי' בו
 א~~

 מ"א ניצוד. במ~נו
 ס~~

 ~'ב.
 וכ~

 ח' ב~~פ פרש"~
 פ~ש~י~ על הקשו והרשב"א שם שהר"ן אלא ניצוד במינו אין~~חש שר~~~

 במלאכה דפטר כר~ע מתנ~ בגמ' או~ימנא אמאי דא'כ~~~~
 דהויא משום דפטר הנכון ודאי אלא ליפטר~ נמי לר~י אפי'ל~ופה ש~~~

 התיו~ט הוכיח וכן שם. התו' וכ~כ יעו~ש~ לגופה ש~~צמלאכה

~ט~~
 דשבת

 מ~~
 ח~י או' ~א"ר וכן יעו~ש ~ניצוד מינו דנחש

~ה"~
 ד~חש וכת~ו הנ"ז מ~א דברי על הקשו ~~ או~

 כתבו והלב"ש י"ג או~ והתו~ש יעו''~. הוא~יצוד במינ~
 דט'~

 במ"א
 הרמב~ס דפוטר הטעם בעיקר ומיהו יעו"ש~ ניצוד במינווצ"ל
 שאינו צידה דכל ר~אנטי ופםקי יראים ס~ בשם שם ~א'רכתב

 להבריחאלא
 ההי~~

 צידה מיק~י דלא ר"י מודה ממנו
~ 
~ 

~~
 ה~~ב~ם אסו~, בו לצחק כדי בשבת בו וכיוצא נחש והצד
 ~תוי~ט שם וכ~ב והרע~ב~ ~ז ~פט"ז לשבת המש~הבפי'
 דחייב. ~"ה אלא דוקא לאו אסור~האי

 ועיי~
 ~וד

 ל~~
 ~י~

שכ~~
 מ~ה. ~~י~

~~~
 שמיני ~בפ~ בתור~. האמו~ם שרצים ~ו~ה ~~ ~~~~

~חולד
 ו~עכב~

 מ~א וכו'
~"~ 

 י''ג.

~ן~
 שרצים בח' החובל הר"ן כתב וכו' שרצים ~מונה ~~~
 ~ור להם שיש ד~~ן חייב הדם שנצררעד

 העו~
 מעכב

 ואלמלא מלצאתהדם
 העו~

 משום חייב ולפיכך יוצא היה מעכבו
 ש~צים שאר אבל ה~ש הוא הדם כי מקום שבאותו נשמה~~ילת

 להםשאין
 עו~

 היה ממ~ומו נע~ר היה אלו הדם שיעכב

לחו~
 יצא שלא כל ומשו.ה

 לחו~
 לחוץ כשיצא אבל פטור

 שרצ~ בשא~ אף~יב
 נשמה. נטילת מ~ום

 ט"~
 וכ"כ ס~~~.

 ו~יה בבהמה החובל וכ~ש~לבוש
 ועו~

 אפי' דחייב
 כיון~דם בנצ~~

 שכול~
 ~' או' לקמן ועיין עור~ להם יש

~ 

~ן~
 הם נצודין שבמינם מפני סתם אפי~ חייב' הצדן ~~~

 והר"ן ט~ או' ~~'ש לבוש' עורן' לצירך אותןשצדין
 לצו~ך נצודין וסתמן להזיק דרכן דאין ~ום אחר טעםכתב
 מ.א והביאו~עור.

 ס~~
 ח' בין חילוק דאין ור"ל י"ד~

 שרצים דבח' בס~א אלא שרציםלשאר שרצ.~
 סת~

 לצו~ך הוה
 סתמא שרצים ובשאר~חייב

 ~טו~
 אפי' לצורך נתכוין אם אבל

 שרצים בח' גם לצו~ך נתכו~ן לא בודאי ואם חייב שרציםבשאר
 צדן אם שרצים ~שאר דחייב והא מחה~~פטור~

 לצו~~
 היינו

 ניצוד במינס ישאם
 וכמ''~

 ג' בסעי'

~~
 חייב דחובל י"א וכ~' בהם והחובל ~~'

 משו~
שהיא מ~ר~

 תולד~
 דם שיוצא עד חייב ואינו קרקע גדולי מקרי~המה קר~~ ב~דולי אלא דישה דאין ואע~ג דדש

 וי.~ צובע~ ~שום דחייב וי.א למ~ום.ממקום כגרוגרו~
 נטילת מפני

 שעורו ~זהונשמה
~~ 

 שהוא.
 מחה"ש~

 הסכי~ו ולזה מ~ום שבאותו
 מ~א הפוסקיםרוב

 ס"~
 הר~ן בשם ח"ן~ או' לעיל ו~כ ט~ו

 יעו"ש מקום שבאותו נשמה נטילת משום הוא דהחיובוהלבוש
 האחרונים ו~~כ ט"ו' או~ ר~'ז ~' ט או' התו''שוכ~כ

~ 

~~~
 חבי~ו בבהמת או באדם ובחובל וכו' בהם והחובל ~~'

 דין ~פ~ח הרמב~ם נקמהדרך
 ח'~

 ה שעוש מחייב
 והראב"ד ליצרו רוחנחת

 פוט~
 ~פ"י פלי~י בקו~ע וה~ה יעו''ש.

דין
 יו~ד~

 ט~ו ס~ק מ"א לכ~ע~ חייב לרפואה דחובל ונ"ל
 חבי~ו את המכה ואפי' ד' או' ל"א כלל ח~א ו"ט' או'~~ר
 אסור שנתאדם עד בחוזק בבש~ו שאוחז או שחוק~רך

 מד~~~

~~
 ~שה הכאה ומחמת לייסרו בשבת בנו את שהכה ~~

 ממנו והוציאחבורה ~~
 ד~

 דרך זה דאין חייב
 יעו~ש ~~~ח ~י' לעיל ו~''א ב' סעי' תכ"ד סי' ח.מו~יין יע~~~ צ~ה סי' ח~ג חיים לב ינהג~ בשגעון כי אלא קטןלבץ לתוכח~ יסו~

~ 
 לחצו~~~

 לחכך או דם דיוצא חשש דיש במחט שיניו
 לא דם או עור דיוצא חשש דישבבש~ו ~ר~~

 לכתחלה~ כן י~ש~
 החייםכף

 להרח~~
 פ' א.ח בן צ~ז' או' ל' סי'

 וא~
 י~~~ או'

 ~ל ל~מן בד~~ינו~ ~יין העינים שבין דם לכחך אסור אםובענין
 ~ יעו~ש מ"ח סעי~ שכ~חסי'

~~
 ו~א~ ~~

 חולעת כגון וכו' שרצים
 ~~י ~י~שו ו~~~~ וברטנו~~ שרצים~ ח' ~~פרש"י ועקרבי~ ~נחשו~

 ~ י~ט או~ א.רחלזונות'
~~~

 אינו ~רצים ושאר ~~'
 וכ~~ חיי~

 דכיון
מ~א חבור~~ שם ~אין אעפ''י הדם נצרר במ~רהרך שעור~

 ס~~
 או~ תו~ש ט~ז.

 י"~
 ח~ן~ או' לעיל~ ו~יין

~ו~
 ~~ תו"ש נ~צוד' במינם שה~י חייב~ לצורך והצדן ~~'

 כזה~ פלוג~א דיש נ"ה או' לעיל ועייןח~י.

~~~
 הוא לצו~ך שלא דשתמן וכו' סתם או לצורך שלא ~~'

שאין
 ~אויי~

 ופטו~~ לגופה ~"צ מלאכה שלהם צידה והויא לכלום
 י.ט~ או' תו"שלבוש'

~~~~~ 
 שמת עד ו~ניחו מים של ~~ל מן דג הע~ה

משום חיי~
 חו~~

 ~ו שיבש כיון אלא שימות עד ולא

כסל~
 ה~ה ~ואם

~~ ~~ 
 כלכלת ~ט~ו~ לפי הכל מסלע

 בי~ש~ת~
 ~~~ב ס~י~~ו

 ~~י~ו~
 ק~ז שבת לחיות~ ~כול

~י"א ו~מב~ ~"~
 ~י~

'~ 
 ממ~ יב~ ול~

 ונמ~ך משש ~יר כשזב ~~א
 צריך וא~כ ח~י' ו~~~ו ~ם ~~' עליו~ כ~מ~~~ו שםהאצ~ע

שלא ליזה~
 ל~כו"~ י~ו~

 לי~ול
 ה~בי~ מ~ ~~

 שי~א אעפ"י מים ~ל
 מ.אשימות~

 ס"~
 ~.ז.

 ~. או~ א~~
 תו~~

 ור~ל י~ג' או' ר.ז י"ט או'
שירא

 שימו~
 מצוה אס והיי~ו לב~~. הפםד' לו ויהיה המים ויסרחו

 נטילת זה ד~ין ש~י לים להניחו מצוה אם אבל ביבשהלה~חו
 כשיעור ביבשה שיניחו עד~שמה

 שיב~
 או' א~א כסלע.

 ~ק"ו ~~~ז סי~ ~~"א ~~~ש לפי ומיהו א' א~' ל~א כללבנ''א וכ~'~ י"~

~~~ ~~~~ 
'~~ 

 ~~ו~~ו~~~~
~~~ 

 ~~~ ~~.י
~~י~~~ו~ה ~~י~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

 חיי~

 ממיתהאינה

ב~ם
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~  
י~~~~ ו~~~~ ~~~יו~~ ~~~ ~ ו~~~~~ ~~~יי~~ י~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~י~~~
 המים מן שהעלהו כיון וא~כ ~יצר משום דחייב הי~וש'בשם
 משוםחייב

 עוק~
 למים להחזי~ו דעתו ואפי' מגי~לו דבר

 לפ~~
 לומ~אסו~

 ולהשליכו החבית מן ליטלו לעכו"ם
 דבשעת כיון לי~

 נשמה נ~ילת משום דהחיוב ק~ל אנן אמנם מלאכה הוינטילה
 לומ~ ש~יוא"כ

 אח~ים למים תיכף ולהשליכו לי~ו לעכו"ם
 האח~וניםוכ~כ

~~~~~~~~~ 
 המים להחליף וצ~יך עלוקה המחזיקים

 דמזונתם דכיון נכ~י ע"י מותר יוםבכל
עליו

 מות~
 מותר מוקצים שהם כיון אך המים להחליף
 כ~ג או' פת"ע ח.א נכ~ים~ע~י

~ 

~~
 כ~~ ~ופה שא~צ במלאכה שפוסק ח~ב.~הרמב~ם ~~~~~~

 וכ"פ ראשונה~ כסברה הפוסקים ו~וב לבוש~דח~ב~
 א"רבשה~ג.

 א~
 כמ"ש ה~"ע~ דעת ו~ה הג~~א וכ"כ ך'

 ~ א~ י~ג ס~לעיל
 מביא ואח"כ הש"ע שסותם היכא דכל

 ~ק אלא כסתם לפסוק דדעתו החולקיםד~ת
 דחוש~

 לדעת
 ~ע~ח ס~ לעיל ע~ן ועוד יעו"~. לכתחלההחולקים

 בס"ד~לשם ובדב~י~

~~~
 ב~גות הנק~א פ~עוש ~~. ~~~~~'

ל~דו ~~סו~ ע~~ בלש~
 וכ~

 מח~ב ר"א בשבת פ~עוש הצד דתניא
 ~שבת פוט~. ~ושעו~'

 ק"~
 ע"ב~

 ואע"ג ב~י וכת~~
כ~' דהלכ~

 יהוש~~
 פטור דשבת פטו~י דכל איכא מיהא איסו~א מ~מ

 אסוראבל
 ב~

 מ~נך
 דאית~ תל~

 האורג בס"פ
~ 

~~~~
.~~ 

פ~עו~
 ~י' יוסף ה~' וכו' ברגות הנקרא

 איפכא פי' ו~~ת פרעוש הוא ולבן ~י~~הוא ~שחו~
 ~~~ק ה~א"ש מ~ב~י ו~וא טו~. כ~~ת.ו~הגו

 ד~בת~
 שכתב

 כ~~ המ~דכי דג~ ב~י וכתב ~~ת~ כדעת דברדע~א
 סתם

 ה~מב~ם דעת וכן ~"ת~דעת
 שכת~

 פ~ים שהם ~~שים בפי"א
 מזכרו~בים

 ונ~~~
 ה~ו~ג הפ~~ו~ן כמו ~ע~ר מן נ~וין~ או

 כתב ואח~כ וחיה בהמה כהו~ג חייבאותם
 ו~ות~

 את לה~וג
הכני~

 מן ש~ן מפני ~~בת
 ה~יע~

 הנק~את ~קופצת ושחורה עכ"ל
 מן הווה ~ע~ביב~גות

 ה~פ~
 הלבן הוא הזיעה מן ההווה וכינה

 והרשב~א ~להרמב~ן בפי~א וה~ה ה~.ן וכתב ~"ת~וכדעת
 ב~גות ה~ק~את הקופצת ~השחו~ה סוב~ים שהם בזה אח~תדעת
 ו~בה פ~ה דאינהכיון

 מו~~
 ~הזכירו ופ~עוש ולהו~ה לצודה

 אח~ רחש מין הואחכמים
 דלפי ה~~ן וכתב ו~בה פ~ה שהוא

 וה~א"ש שה~מב.ם כיון הלכה ולענין יתי~ה' ~ולה שזו~~תו
 לדעתמסכימים

~"~ 
 וכך ב~י~ עכ~ל נהגו וכן נ~טינן הכי

 סק~ו הט~ז ומ~ש האח~ונים~ ~סכמת וכ~ה בש~ע כאןדב~יו ~
 מה עיין ו~בה פרהדפ~עוש

 ~שהשי~
 או' התו~ש עליו

 כ~~
והמש~~

 ~ן דיש כתב ו~ או'
 העפ~

 כמו ו~בה פ~ה ויש
 ~יע"ש עכב~

~~~
.~~ 

 אסו~
 דהוי כאן צידה חיוב אין אבל וכו' לצודו

דב~
 ניצוד. במינו שאין

 ומ~מ סק~ז~ ט"~
אבל פטו~

 צע~א משום ו~כך מד~בנן א~ו~
 וכן לכתחל~~ מות~

מבוא~
 א"~ ופו~ וסמ~ק וסמ~ג ב~מב~ם

 או' תו~ש כ~א. או~
 וכ~אך'

~~~ 
 ח~י או'

~ 

~~~
 על הוא אם אבל משמע ו~וקצו. בש~ו על ~~.~

 מבפנים חלוקו על או ~וקצו ואינובש~ו
 אסו~

 בש~ו על הוא דאם לומר הכ~יע סק"ח הט''ז אמגםלצודו~
 על הוא ואם לעוקצו שראוי כוון ליטלו ש~י עוקצו אינואפ~'
 שוקיים בבתי שלבוש כגון להפילו ~כול ואינו מבפניםחלוקו
 דמותר די~א ח~י ס~ק המ~א וכ.כ יעו~ש~ הפסיד לא~ המקלנמי
 ש~י דלכ''ע כתב ח~ או~ והח~מ מבפנים. בגדיו ~לליטלו
 וכ~כ יעו~ש. עוקצו אינו אפי' בשרו מעל ליטלו התיר כ"באו' הא~~ וכן ו' או~ הנה~ש וכ.כ יעו~ש~ מבפנים בגדיו מעלליטלו
 כגון שינשכנו י~א שאינו בענין הוא אם אבל כ~א~ או'התו~ש
 אסו~ מבחוץ סרבלועל

 ט~~ מעליו~ להפ~לו י~ל ~בל ליטלו
 שם

 שאינו כיון מפ~עושים בגדיו המפלא דה"ה ונ~אה התו'בשם
 משם מפילו אלא ביד ליטלו דא~ור שינשכנוי~א

 כלאח~
 יד
~ 

~~~
 שהוא בפשפש ד~''ה ונראה ועוק~ו. בש~ו על ~~~

מין
 ש~~

 ו~וא ביותר מאוס ריחו אותו כשמ~לין
 ~כותלי~מצוי

 פ.ח ה~ע~ב כמ~ש ב.ק בע~בי לו וקו~ין וב~~טות
 פ~עוש כמו דדינו יעו~ש ע~ב נ"ח דף נד~ וב~ש~י מ"בדת~ומות

דאסו~
 ~או' כמ~ש חייב וההו~גו ועוקצו בש~ו על כ''א ליטלו

 ל~~ל דיש הנ~אה כפי אבל יעו"ש.שאח"ז
 בגדו על ואפי' ~נטילהבענין מפ~עו~ בפש~~ יות~

 מבחו~
 יכול אינו אם ליטלו ש~י

 ~~בה ~צע~ת דעקיצתו משום יד כלאחרלהצילו
 מפ~עו~ יות~

וג~
 בבגדים מתחבא

 ועוק~
 שם ס' ב~ם יו"ד או' הפתה"ד שכ"כ~איתי ו~ח~~ כידוע~ אותו מסירין אין אם

 חד~
 עמוד

 ע~ב או' לעיל וכ"כגמ' בהמה~ חיה שהו~ג כמו חייב וההור~ו ואסו~להו~~ו~ ~~.~ו ~ יעו"ש ע~דדס.ג ~קני~
 העו~ש וכ~כ הרמב~ם' ~ש~

 אם אבל גופו לצורך הו~גו אם והיינו י"ט~ ס~ק מ~א יו~ד.או~
 מעחיצתו להנצלהו~גו

 מלא~ הוי~
 לגופה שא~צ

 ופטו~
 אבל

אסו~
 כ~וב וק~ל לגופה שא.צ במלאכה חייב לה~מב"ם ו~ק הוא

פו'
 דפטו~

 או' הב~כ~י וכ"כ י~ו~ש~ צידה גבי הקודם בסעי' כמ"ש
 ב~ או~ ל"א כלל נ~א וכ~~כ יעוש~בה'

~~~ 
 דיש והגם י''ט. או~

 הכי ק~ל לא מזיקין שאר כמו להו~גו בא אם להו~גומתי~ין
 האח~ונים הסכמת וכ"ה בב"יכמ"ש

 ~~תחכך אם בלילה החמה בימות לה~גו' ואסור ~~'~~
 כינה אם יודע ואינו שם אצבעותיו ומ~יםבבש~ו~

 אלא הוא פ~עוש ש~~א ~מיתנו אל פ~עושאו
 דה~ה ונ~אה כ"ה. או~ א~ר שם' עו~ש והביאו ~ם"ח' סי'ס~ח משם' יזיזנ~

 העו~ש ~~דברי וכ~נ יהרגנו' שלא לי~הר צ~יך הגשמיםבימות

והא~~
 כ~א או' הא"א וכ.כ החמה' בימות תיבת ~ביאו שלא

 ד~ובא אף מהו יודע ואינו ש"ק בליל כינה נמצא אםבסתם
 ~ובא בתר אזלינן לא לבנהשכיחי

 ~ יעו~
 אסו~ ~~~~~

 רמשים אבל להרגו
 שהוית~

 ומן הגללים מן
 תולעי~ כגון בהן וכיוצא שהבאישוהפי~ות

 ~ל
 ב' דין ~י"א ה~מב''ם פטו~' ההו~גן הקטניות שבתוךוכתולעים ב~~

ומשמ~
 דהא שם במ~מ

 פטו~ דקאמ~
 דוקא ~ו

 ות~ ~ אל~
לכת~

 אבל דכינה דומיא
 הלח~~~

 יש דחילוק כתב שם
 כינה ודוחא בבי בת~י הרמב~םמדחלקם

 לה~ו~ מות~
 אבל

 שלתול~ים
 פטו~ וכו' בש~

 ~בל
 אסו~

 ומ~מ יעו~ש הוא
 בפי~ות הגדלים~ולעום

 ד~ק~י להרוג אס~~ במחוב~
 ~ו' תו~ש כ~ו' או' א"~ סק~ךמ~א ~מו~ ש~~

 הב~מה בחיי והגדלים כ"ד~



~

 ה~ו~.ו~~י' ~~~ י~ו~~ו~~~ ~~'~ ~~~ ~ו~.
~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~י~

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

~~~~ 
 ~ ~~~ ~~~~ ~י~ ~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~

 ~~'~ ~~~ ~ו~.

~.~~~~~~~.~~~ ~.~~~~~.~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~.~.~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 

~~י ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~~ ~~~
 באיסור ~ר~ל קיימי בא~~רייהו משמע לבשר עור~ין

 אמ~ה~
המניפ~

 של מנוצות שהוא המפוח או
 עו~

 יתושים עליו ובאו
 ך~ או' א~א חייב. בשבת וההורגן נח לב~י ליתן ואסורמה~ת

 בעיניו וראה ~עת בלא גם שבידו במפוח עליהם הכה תומוולפי ~

~~~
 ~א~צ מתים מהם ושלשה שנים לארץשנפלו קס'~~~ סי~ חו~י במ~. לזרקו אסור וכן ל~ורגו~ ואסור ~~.

 הולך ~כל כי כפר~
 או''ח יעו~ש' ס' סי' ח"ב חיים לב בס' וכ'~כ הלב כוונת אחר ~ב~כ~י ~ב~~ו על ~ש ועיין האחרונ~ם~וכ~כ

~ ~~~~ יעו"ש ה~או'  בליל שישן מי ד~~ה ו~ראה ו'. ~~~או' ~~~ 
 ועק~ ש"~

 פרעוש אותו

~~~~~ 
 ~ומכות פרעוש ש~ורגות הנשים דשבת פ''ק ~ה"ג
 או' ~הנ''ל ורשב~א רמב''ןעל

 ע~ב~
 שיסמוכו ל~ם ו~נח

 דחייב מבואר ~~ו' שאר דמכל להקל חלילה אומר ואניעכ~ל.
 כ~ו או' א~~חטאת.

~ 

~~~~ ~  

 כ~ג או' א"ר עיין ומיהו וכו' יטלנו לא ואפי' הגה.
 שיו~ע מי ומ"מ יעו''ש. למ~ל דמותר למ~דש~ביא

 מקבלת ואינה~ אותם ומ~רכת שמוללתב~שתו
 ~הוכח~

 חייב אינו
 שם ברכ~ילהוכי~ה

~ 

~~~
 ~מזיעת בריה מ~רי ~לא להרג~. מותר כינה אבל ~~.
אדם

~~ 
 ע~ב. או' לעיל וכ''כ כ"~. ~ו'~ תו~ש ג~יל~.

~ג~

 ~טור וכתב להרגה. מותר כינה אבל ~~.
 ו~
 בלוקחה מ

 א~ור ב~~יו ה~~לא אבל ב~~ו ~על או ב~~יומעל
 מבואר וכו' כינה גםלהרוג

 ~ה~~~
 בגדיו על מוצאו אם ~ו~א

 ~זרו ולא ל~ורגו מו~ר מקרהדרך
 בז~

 אבל פרעוש מ~ום

~~~
 ש~צוי ~כיון וכו' י~רגם לא מכנים ב~~יו והמ~לא ~~.

 ~רעו~ים. ג'~כ יהרוג ~מא גזרי~ן ~רעושיםשם
 כ~א~ ס~~ק מ'~א ב~מ' וכ~מ ב~ים ~לזרקן דמותר נ~לומ~מ
 נ'~ח הרב עליו ה~~ו ב~~ים לזר~ן ~מותר המ~א מ~שומיהו
 ו~ן ה~'א ~ברי יי~ב כ''ה ~וי ה~ו'~ש אבל כ''ט או'והא~ר
 ~ביא ז' או'הברכ'י

 אמנם יעו'~. מהיר~ש ה~~א ~~ברי סע~
 או~ך הרז ~עת וכ"נ ל~~ור' כתב ג' או' ל"א כללהח'א

 ~יש נראה ~צ~~~.וע~כ עליו כתב המ~א ~ברי הביאשאעפ~י

להחמיר~
~~~

 ראשו המ~לא אבל ~~~~~'
 וכ~

 כ~~ גז~נן ולא
 א~ו

 ר~ז י~ב' או~ ~~ש ~רעו~ים' שכיחי לא~בראש ~רעו~
 בשרו במ~לא וה~האו~ך

 להורג~ מות~
 ~כ.~י ~לא משום

 כינ~ גזרינן ולא פ~עושים ~שם
 טז ~רעו~' ~~ו

~~~~ ~ 

~~~
 רא~ו ~~מפלא אבל ~~~~~.

 וכ~
 ולא

~.~.~~ 
 ~~ר ~.נתק

כי~
 לו שכואב

 ~~נ~~ק וא~~
 כוא~

 לו
 ל~חאו. ~~ר ~~~~~ן' ואינ~

 ב~~~
 ר~~~ח ~~י' ~~~ח

~~~~~~~~ 
 ~כנ~~ ~~~ יקח לא

 מ~ורות
 וכ~ו~~ ~ו~ל~~

 מ~ום
 מ~א ר~~ח' ~~י' ~~ח הצ~ר~ מן מנתק~~יא

 ~ם. א~רכ~א' ~~~
 ר~~

 כ~א או

 ~ו~~ ~~~~~~~~
 בחול א~י'

 בר"~
 ~כב~~ ~~~~י

 ~~א ~~~רין ~ל
 אין בו כ~צאימ~סו

 בר~~ ~קיא~ ~וש~
 יביא

 ~בירו ב~ני כ.נה ~~ו~ג זה רב אמר נ~לם כל עלבמש~ט
 ח~ירו ב~ני הרק זה אמר ושמואל בה~מאס

 ~וקא לאו ול~ז כ~ח' או' פ~~ע ~ב~ ושבתה' ח~י~~ ~מ~~
 ר~~

 כל א~א
 א~ם בנ. ~ם ~~צ~מקום

~~~~
 ב~י~~ '~~ן ~ו רא~ו ~~~לא אבל ~~~~~'

 מ.מר
~~~ 

'~ 
~א

 ~ב~~ ב~~~
 ב~~~ו ש~ק

 לי~~
 וו~~~ו ב~~ר

או
 מ~~

 ~שינ~ ו~~יין ו~קיץ ש~~וקיץ א~ום ראש
 והר~ו בעי~ו

 שבת נזכר שלא ~עתבלא
 ו~~

 ל~רוג נתכ~ן לא
 כ~~~

 ל~נצל
מע~~~

 כפרה דא~צ

~~
 אחר מאיש כנים לו שק~צו הרבה שמצטער ~~

 ועוקצי~
 אס~ר בשבת בזקנולו

 במסר~ לסרו~
 בנחת

 ברם ~כניםי~לו שעי''~
 לחו~

 אחר זקנו ~~חת בי~יו ולחכך ול~ס~ם
 זה שערו~~ושמחלק

 בנח~ מז~
 יש ~כנים שי~לו כ~י ומ~רי~ם

 שם א''ח יעו~'ש~ סי' ח.ג חיים לבלהתיר~
~ 

~~~
 כל יוד' ~~~'

 חי~
 איתא בש~ס וכו' נו~כין ש~ם ורמש

 ו~לו בש~ת נהרגיןח~ש~
 ה~

 ~~צרים שבארץ זבוב
 בכל שוטה וכלב שבא~י ונחש שבח~ייב ועק~ב שבנינוהוצרעה
 ~כתב משום ב~~ע כ~בם ~לא ו~א ~~י~' ה וכ~ ע.כ.~~קום
 ~ה~ה ~וקא לאו ~' ~הני ~י''א ה~מב''ם מ~ברי ~נרא~בב.י
 ור~~ש ~יהלכל

 וכ ש' יעו ו~אי וממיתין נושכין שה~
~ 

 ~עת
 הגר~א וכ~כ הש'~ע' כ~ברי שסחםהלבוש

~~~
.~~ 

 נ~רגי~
 ו~א בחול' וכ''ש ~~שמע בשבח

 דאית~
 בזוה~ק

 עמיה אזיל והוה בארחא אזיל ר~א ע~ב ~ס~ח י~רו~'
 ח~ו ~זקיהר'

 ח~
 שביק ר'~א א''ל למקטליה חזקי' ר' קם חויא

 לחלק יש ~שמא י~ג או' ה~ת~~ד כ~ב וכו' ~~~לי~ לאליה
 ~היינו במקומם הם כשהנחשים ~לא כן בז~ה.ק אמרו~~א

ב~~~ברות
 ממ~ת התם א''נ בישוב' כ~הנחש איירי וב~~~ו~

חס.דות.
 א''~

 לעשות עתיד ש~יה ר~א בו י~ע נחש א~~ו
 ~~~ום~ל

 ול~
 יעו~ש ל~למא מיניה ילפינן

 ~יש אחריו' רצין איןא~י'
 בהראותן נ~ש פקו~

~ל~ד
 ול~יכ~

 ל~~ א~י' ~~י
 מלאכ~ ~

 לגו~ה שא~.צ

מ~~
 ~~ב. ~ק

 כ~ב א~ א~א כ~ו' א~ ~~~
 ר~~

ו~~.~
 ~~חרי~ רצ.~ אי~

 א~א ~~ל~נ~'בור~ין וא~י'
 כ"גאו'

 מ~~~~ שאי~~~קום ~
 ~~~~י~ין ב~~~י~ א~ל ו~ו'

נ~~ כג~
 כ~ג או' ~' ~~ ~~' ~נ~' בכל ~רי ב~~ב ו~~~ב בא~י

~ 

~ו~
 ול~~~ ל~~~~' ~ו~ר א~ר~ רצ.~ א~ ~~~~.

 ה~מב~ם
~~ח~ב

 במלאכ~
 ל ~א~צ

 ו~~
 ~~מר ~~כי צ~ל

~~~ 
 מל~כ~ לן~~~ירן

 ~~~~~ ~~~~ ~~~צ
 ~ף

~~~ ~~~ ~~~~ 
נ~~

 ~רי
 ~~ו~

 צ~רח
 כ~~ ב~~~~

 ~~~ו
~~~ 

~~~~~~ 
 ב
~ 

~~~
 ו~~ ~~~~~'

 ~~יר~ ל~ו
 ר~~ ~~~ כ.~

 ו~~~~ ~~ר~~
 ~~~ר ל~ך ~.~. ל~י ל~~ר~ןל~~~.

 ~~ ל~~~~
 ל~י

~~~ו
 ~~י~

 צ~רא
 כ~~ ב~~~~

 ~א.נו
 ת~~ ~~רב~~ ~ל~

 כ~~~ ~~
 אבל~~~~~~~~'

 י~~~ ו~~ ל~~ר~~ ~~~~
 ל~~~

 ~~י~~
 כ~י

 ב~~~~~ ~~ב.~י~~~
 ~ו

 ב~ר~.~
ו~אר נ~ל.~ ~~~~ ~~~~



.~
~ ~ ' ~  ~.~~ 

 ~~י ~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 

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

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

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

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ו
~~~~~ 

~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~ ~~ ~ו~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~ 
~~~ 

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

~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~ו~~~

'~~~~ 

 וכה~~ ~~צי~ושאר
 צריך אלא אסור הילוכו ד~ך אף

 ב~יס~ לד~ד~
במקומו~

 מצויים. שהם
 או~~

 ר"~ ל~~' או' א~רבהגה~ט שכנה~~ ול~~ ל~ח ~י' ~~ט כלל
 ~' או~ ~~א כלל ח~א כ~ב~ או'

~~~
 וצריך מ~~' שרי' ~רמב~ם ואפי' במתכוין~ ו~י' ~~'

ט~ם
 לדב~

 בנחש דוקא ונ"ל
 ועק~~

 ~רוב שע~פ

~~
 מפני לד~שן מותר ממ~תין שא~ן במקום אף לכן ממיתין

 דאסור פשיטא לעולם ממית שאין דבר אבל נפשות סכנתחשש
 הרוב ש~"פ המ~א ~"ש ומיהו ~~~' ~~~~ק ~רמ~~ם~ל~~~~
 אם דה'ה דל"ד המחה~ש עליו כתב וכו~ ממ'תיןהם

 ה'~
 י~ו"ש' לה~ל נפשות ספק דק"ל תר מו ~~כ ~~~יתין אםשקול ס~~

ו~ה
 לדע~

 הר~~~ם
~~ 

 לד~ת
 ה~~

 א~י'
 ממ~ת'~ ~י~

 כלל
 תומו~ ~פי ~ורסם שרי לגוף שמזיקרק~~

 או' הר"ז ~ב ומ'מ
 נפש בעל דכלכ"ב

 יחמי~
 אם דהיינו שאפ~ר ב~קים ל~צמו

אין
 ר~

ק~~ ~ י~"ש ממ~ו לה~מר אפשר אם יד~סנו אל אחריו

~~~~~ 

 שהורגין אנשים
 בל~א שפי~ן שקורין השממ~

 ערבי~ובלשון
 ענכבוד~

 נ~ל
 דאיסו~

 דהא ~וא גמור
 מלתא מ"מ מאכל לתוך שיפול לחוש דיש ואף מז~תאינה
 אחד וגם המאכלים לכ~ות ויכול הוא שכיחאדלא

 מא~
 שהיא

 אבל כר~ש דק"ל לדידן שרי תומו לפי שממית לדרוס ומ'הושם תו~~ שם~ א"ר שם' מ~~ בידם' למחות יש ולכן במאכלמסוכנת
 בידי~להרוג

 ~ף אשור
 או' א~א ל~מ~ם~ וכ~~ לדיד~

 הר~~ דע~ וכ~~~כ~ג~
 כ~ג או~

~ 

ק~~
 וכו' ברגליו י~~ף לא ~~ ~~~'

 ב~י~ ~ה ~~ן מק~

~~
 תומו לפי ~דרוס התירו דבשני~ם הקודם לסעי' דדמי מש~ם
 ומ~'מ ל~ו מדמ' ג~כובש~ס

 י~
 אם ~רי לא זה דבסעי' חילוק

 הקודם בס~י כמו מכוין אי~ו כאלו עצמו שמראה~ אלא~תכוין
ו~טעם

 עיי~
 ק~ד או~ לקמן ~ועי~ן לב'~~ בב~י~

~ 

ק~~
 דע''ג משמע~ וכו'~ קרקע ע~ג ~~'

 ~ברי שרי רצפ~

~מתירי~
 וכ''ה ב' סעי' של'ז ס'' ב~רוצף כי~וד

 דממרח מירוח משום למיסר וליכא שרי לכ"ע ~~~ל ו~~גבירושל~~י
 ~כא אבל חבירו ע'~ג ד~ר שית~רח כשכוונ~ו אלא שייךלא
רוצ~

 האחרונים וכ"כ ~~ או' תו"ש כ~ד' ס~ק מ~א בקרקע' שיבלע
~~ 

~~~~~~ 
 מה~י~ל ~

 לה~~י~ מות~
 ע~יו רגליו

 הא~ר וכתב שם' מ"א בהגמ~נ וכ''כ ישלשף~לא ו~ל~~
 ~ס~ק כמ~'א ולא הי~כו דרך כשאין ד~~י~רי ל~ואו'

 כ~ה~
 שכת~~

 ~ה~יד~א משו~הט~~
 ~רו~ מ~יס~~~ ליכ~

 ב~~ר"יל דהא
 כתב~ופיה

 ק~ו או' לקמן ועיין יעו~~~ מיאוס מ~ום למוחקו רצ~
~ 

ק~~
 וע~~ב נחש דגבי ואע~'ג וכו' למרח ~~וין ~~~.שאינו
 משום שאני התם להרגם במת~וין א~י'התי~ו

 אבל הנחש הריגת הוא ~עשה עיקר ד~~ם וע~ד נינהודמזי~ין
 המ~שה עיקר אין~כא

 ~ ב~י מאישותא מבטל עליו ~כשידרוס ~מירו~
~~~

 ~~כוין שאינ~ ~~~
 למ~

 משמע וכו'
 ברו~

 נמי
מירוח שיי~

~~ 
 מכה ע"ג ~ם ולהניח להשוות רוצה

וכ~מ~~
 אשפלנית ד"ה שכ"ח שי' ב"י עיין ומי~ו כ"~. או' א"א
שכתב

 דבמשיח~
 יעו מירוח ~כיח לא ביותר רכה

~~~~~ 
 נרא~ מכאן וכו'' ממרח ד~מילא ואע~ג

 לד~דק

שמות~
 הילוכו ~רך או~ו ל~סשף

 ל~
 ~ר~י~י כמו

 ממרחי~ שאי~~מד~ד~י~
 כלל

 ~י~ מ~מידי~ ~~
 מיהו ~גל

 אסו~ ודאי הילוכו דרךכ~אינו
 דרישה רגל~ עליו להעמיד כ"א

 ל~ו או' א~ר ד'או'
~ 

~~~
 ו~וי פי' ו~ו' ממרח דמ~ילא ואע~ג ~~'

 מותר הכא מתכוין בלא דאסור ר~שדמודה ~ישי~ פסי~
 ט~~מ~יסותא' משו~

 כתב י"ד או' ה~ו"ש ומי~ו . ל~ז או~ א~ר סק~י,
 דלאו~ל

 פס~~
 ו~~כ אסור~ הכי לאו דאי הוא ריש~ה

 וכ"כ הט~~' כדברי משמע ~ור אבל ל"אאו~ התו"~
 המש"~

 ~~ יו~ד או'

~~~
 דקפיד דליכא דה~דנא נראה מאיסותא' משום ~~'

 ~~י~ותא משוםב~ק
 יזה~

 שלא
עליו כשדור~ יש~ש~

 ואפש~
 או' ~לעיל מהרי''ל כוונת שזהו

 ק'ג~

 אבל
 ליח~

 מןהיוצא~
 ~פ~

 מאיסותא משום א~כא ודאי החוטם ~~ן או

ו~בהכ~~
 א~י'

 ברו~
 מ~א י~~~ ~עי~ צ' ~י~ כמ~ש שרי

 דגם וכתב הנ'ז מ"א דברי על ~שיג ל~ז או' הא~ר אבלכ~ה' ~~~
 ועיין י~ו"ש' ב~ה וכיוצא הרוק ~ל מקפידיןהאידנא

 לעי~
 או'

 מ"א כדברי להתמיר כתבו ~אחרו~'ם ומ'מק"ג'

 ~~ק~~
 ח~ה י"ב' ~עי~

 ו~ו~

 בע~ח כל היי~ו וכו' ~ברשותו

 ב~~~שהרגיל~
 תרבות בני ונעשו

 חיה במשנה דאמרינן' הא פ~ לצודן מותר ~~.~י ~
 ~יי~ פטור הצדןשברשותו ועו~

 ומותר פטור
 ח' בס~פדאמרינן ואע'~

 שרצי~
 פטורי כל

 שב~
 לבד אסור אבל פטור

 היינומ~~ת
 בחצ~

 לא בהגה שהביא הי~א אבל כאן כמ~ש ~דול
 ט"~ ז~~ חילוקש~ל

 דמתני~ כ~ב ל~ח או' והא"ר י"א' ס~ק
 גדול כ~החצר אסור מרדו לא אפי' הי''א ודעת במ~דתמיירי
 ועשוין בהמות~מרדו וכן אסור צר במקים לדחותוואפי'

 קטן בחצר ונ''מ יעו~ש' לכ~ע חייב ~בות עשוין כשאיןאבל ל~בו~
לטעם

 ~ ה~
 דעת וכ~ה שרי' לכ~ע הא"ר ו~טעם לי~א אסור
 ~ י~ו~ש קי~ח או~ לקמן כמ~שהאחרונים

 ~~~י~
 שירדוף היינו לצודם.מותר

 ~ות~
 לבית ~שתכנס עד

 מ' סעי' ש~ח סי' כדלעיל בידים אותה שדוח~ןאו
 לטלטלאבל

 וכ~כ ל~ב או' תו'ש שם' ~~ז אסור ו~אי אות~
האחרו~~ס
~ 

~~~~
 ת~ג~ים של לול ולסגור ל~תוח לצודם' מותר ~~~

 א~ח זר~א הזכרונות מס~~ מוכח וכן אסור.בשבת

~~~~~~~~ 
 ~''י ש'~ק ביום בלול אשר לעופות להאכיל

 ~~' זר"א ב~. לן לית ים~ור '~עצמו ~ג~יואם עכו"~
 ~ שם ח~"ל ז' או'מחב'ר

~~~~
 לתפשם ל~'ד לתפשם' אסור ~~'

 דה~
 מרדו לא אפי'

 דעוקצים ל~~שםאסור
 וכדל~~

 ר~ל אלא ש~'ח שי'
 להכניסםלצודם

 למקו~
 לת~~ם. ומוכנים בו ועו~~ים ש~י~ודים ~ר

 שלא ובצדדיהם בצוארם לדדו~ם ר~ל לתפשם דהאי י~לועוד
ב~גב~ה

~~~ 
 יעו"ש ומ' ליט סעי' ש"ח בסי' ל~ל דשרינן הארץ

מא~
ק~ו~

 ק~ן ~~ר אם אבל~ משמע גדול' החצר אם ~~~

דא~~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~ 

~~~ ~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~י~ ~~~~ ~~ ~~~

~~~ ~~~ 
 ~~ו

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

 הג~
 לצוד דאס~ר וי~א

 שברשותו ועוף~יה
 ~ה~הות פטור צדן וא~

 אלפסי~
 ח~את חייב צדן אם שמרד ועוף חיה שאר שכן וכל וסוס פרה אבל

וכ~
 ~המגיד עיקר

 ~''י~

 ואסור חיה כשאר דינה חתול
 ~ה~הות בשבת~ לתפס~

 אלפסי~
~ 

 ~~~~ ו~~'~~ ~~~ ~י~~~~
 ~~ ו~ו

 ~ ~~י~'~

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

~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
 ו~~~ ~~~~י~ ~~~

~א~~
 ובעוף ליכא דרב~ן איסור א~י~ מצודה להם

 ט~ או' לעיל כמ~ש סתומין וח~ונותיו מ~ו~ה שהבית נמיב~י~ן
יעו"ש

ק~~~
 עכשיו אבל וכו' אדם בני בין ~דלו לא שאם ~~'

 יבואו כי ~~צודה להם א~צ אדם בני ביןשגדלו
 ש~רדו כיון ומ~מ בערב לביתם~עצמם

 ואי~
 לת~~ם נוח

 ~ יעו~ש ק~י או' לעיל ש~~אנו הא~ר ~דבריוכ~מ הגר~א~ מדרבנ~~ ~נים כל על ואסור צידה כ~ין מחזי גדולוהחצר

ק~~~
 וכו' שברש~תו ועוף חיה לצ~ד דאסור וי~א הגה~ ~~~

 אבל ראשונה ~דעה פסק יו~ד סי' בתשו'ורש~ל
 משאת~רב

 בנימי~
 הט~ז והב~ד כר~~~א הכריע ח' סי~ בתשו'

ס~~
 ו~ י~א'

 וכ~פ רמ~א. כמ~ש עיקר דכן כ~ו ~ס~ק ~מ~א כ

 ~~קי~~
 וכו' שב~שותו ועוף חיה לצוד דאםור וי~א בהגה~
 קטן בבית אפי'משמע

 או' עו~ש לכתחלה~ אסו~
 רמ~א לדעת דאף כתב כ~ו או' הא'א אבלט~ז.
 גדול בחצרהיינו

 הוכיח וכן שם' הר~ז וכ'כ מורדין' באין אסו~
 העו~ש דד~רי וכתב בב~ה מ"ב בעל~רב

 והט~~~
 בדקדוק אינם

 היינו גדול וחצר יעו'ש הא~ר בשם ק~~י או' לעיל וכ"כיעו~ש'
 לתפשו יכולשאינו

 בשחי~
 יעו~ש~ ט' או~ לעיל כמ''ש אחת

 ~~ק~~~
 ל~כניסם היינו וכו' חיה לצוד דאסור וי~א בהגה~
 מוכנים שי~יו צרלמקום

 לתפש~
 בצ~אריהם לתפ~ם או

 להכניסן מתכוין הוא ואם יעו~ש. קי'ד או' לעיל כמ~שלדדותם
 נ''ח. או' מ~ב להקל שיש א~~ר בבית הזיקות יעשו שלא ~די רקלכלוב

 ~~~ך~
 פרות כג~ן בה~~ות אבל שברשותו~ וע~ף חיה בהגה~
 וכ"כ ב~ או' ד~מ מותר. בהמות ושארורחלים

 כ'ה או' ה~~זוכ~כ בהגב~י~ הכנה"ג והב~ד נ~ד. דף הזכרונות וס' האורג פ~בשה~ג
~ 

~~~~~ ~  

 בהגה
 ויוני שובך יוני הצד א~ל פטו~~ צדן ואם '

 כ או רז חייב'~~~~~

 מלא כ~ב ל~ם שיש אדם ~~~~~~~~~
 עו~

 יפתח לי בא אם

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

 הזכרונות ס' לתוכו' העוף להחזיר שאין מכ~ש בתוכושהכלוב
 ~ ב~גב~י כנה~ג נ~ד'דף

 ~~ק~~~
 ותרנ~ולים אווזים ומיהו פטור' צדן ואם בהג~'
שעדיין

 ל~
 לכלובן ובאים הורגלו ואם חטאת חייב הצדן לערבלכלובן מ~צמ~ באים ~ואינם בבית הור~ו

 הבית מן יצאו ואם אסור~ אבל פטור עופות שאר אףלערב
 כדי אותן דוחין לצודן שאסור אעפ~י יאבדו שלאומתיירא

להכ~יס~
 אסור אותם ולתפוס לט~~ל ומ"מ פ~.דא. משום לבית

 מ~ב לדחותן' אס~ר הורגלו שלא ועופ~ת ותרנגולים א~זיםאבל
 שלא א~תו לדחית דא~ור הא ונראה ל~ח או' א~ר ח.~~'

 ב~ד ל~ו ד~טו קטן ל~ית ~~~ו~ורגלו
 שחי~

 לבית אבל
 גד~

שרי
 לדחות~

 כ~ן
 דא~

 ד~ורי~~א צידה כאן
 כ~~~

 או' ל~יל
 תרנ~לת באגודהוכ.כ ~~

 דוחה אך ודה ל אםור הבית מן ~~~~~
 לבית שתכנס עדאותה

 ד~~
 שחיה בחד לה מטו ולא הוא ~רחב

לא
 ה~

 ק~~י~ תי~קות ואם ~דה
 להח~רה אותה צ~ן עכ~ם או

 מוח~א~
 ל~ כלל ח.א כ~' ס~ק מ~א וה~~או עכ~ל' בהם

א~
 ד'
~ 

 ~~~~~ק~~~
 ועוף חיה שאר וכ~ש ו~וס פרה אבל בהגה'
 וכו'שמרדו

 ואע~~
 הם וגם תרבות בני מינן שכל

 וברחו מרדו אם מ~מ אנשים בני וגדלו תרבותבני ה~
עוד ח~ר~ ואי~

 לבי~
 ל~ן אלא בערב

 בשד~
 או~ים ובר כאו~ים

על שלנ~
 ה~~~~

 מחדש תר~~ולת~נה א~~ ולכן חייב' בשב~~ הצדן לבתיהם חוזרין ואינן
 וא~

 לא תצא ואם בביתו כלל רגילה
 מן יצאה ואם ח~ב הצדה באשפה חנקר אלא לבית ~וד~ח~ר

 ג~ או' שם ח"א ג~. נ~י ודה ל ~סורהבית
~ 

 ~~~~~ק~~~
 מודה הש~ע וגם חטאת~ ח~ב צדן אם בהגה~
 וה~נו ~~אחרונים. כ~כ ח~~א~~~ חייב דהצדןבזה

 באו' שכ~~בנוב~~~ן
 ~ הקוד~~

 ~~~~~ק~ו~
 דינה שאין ר"ל וכו' ~~ה כשאר דינה ו~תול בהגה~
 בהמהכמו

 שא~
 בה

 ד~
 כמ~ש ~דה

 א~ לע~
 ק.ך

 ~דה' ~ד~י איסור פרטי כל בה ~ש ועוף חיה כמו ד~האלא
 מ~א או' לעיל~~~ן

~~~
 וכ~ ק~מא של ~~שר הקושר א' ~~~~~'

 ג' דיש בזה הכלל
 ~והש.ע והרמב~ם להרי~פ דהי~ו בזה' ד~יםחילוקי

 כ~תייהו~דסת~
 של ק~ר הוא דאם הכי דינא

 כג~ ק~מ~
 שדעתו

 ח~את חייב אומן מ~~שה ג~כ והוא לעולם כך קשורשיהיה
 על ~~ן קשירתועל ~ב~

 התרתו~
 ~~ימא של ק~ר הוא ~ו~~~~

 ואי~
 של קשר וא~ו אומן מעשה אינו אסור' אבל פטור אומןמעש~
 מור~ם דברי ~הוא והטור הרא~ש ודעת לכתחלה' מותרק~מא

 כלל חליא דלאבהגה~
 במעש~

 הוא הח~וק דעיקר אלא אומן

 קשר הואדאכ~
 העש~

 ואם חטאת~ ח~ב לעולם כך שיעמוד
 דאם די~א בפל~~תא תליא ל~~לם לקישרו דעתואין

 א~
 דע~ו

 ~~דלה~ירו
 ל~תירו דעתו אבל אסור~' אבל פטור אז י~י~ ~

תוך
~ 

 אם דדוקא הוא ה~לבו ודעת לכתחלה' אף מותר ימים
 ובטפי לכת~לה ד~ותר הוא עצ~ו ~ם באותו להתירו בדעתויש

 המחבר דברי מבוארים ובהכי אסור. אבל פטורמהכי
 תו~ש והרב~

א~
 דבר לק~~כל עוד ~תבאר א'

 במקומ~

~~
 ק~מא של ~שר הק.~ר ~~~~~'

 והט~~ וכ~
 ד~שר משום

 דק~ש~י דו~יא מל~כות מאבות א~ת הואש.ק
 דכתב הא ונ~ל קשרים' אלו ר~פ רש~י במשכן~ הנ~םק~תהיריעות חו~

 א~ור ~בל דפטור ו~אי חט~ת דח~ב מאי~מחבר
 ~ע~~

 ד~ת
נ~מ

 שא~ בזה~
 אנחנו

 מקריב~
 דנ"מ ~ל ח~את

 ל~דות פסול הוא הרי במ~ד ח~~ת שח~ב מה על עברדאם עדו~ ~~ו~ לענ~
 ב~~ו אשה קדשואםמדאור~תא

 ג~ א~
 על עבר אם אבל

מה
 ש~טו~

 אלא נפסל אינו אסוראבל
 מדרבנ~

 אש~ קידש ואם

~~~~~~~~~ '~ 
.~~~~

 ~~ו~~י~~' ~~ו~ ~~
~~~~~~ '~~~

~~~ ~.~~ 
~~ 

 ו~~~~~~~~~~
 ~~י~~ ~~~~~

בפניו



~ ~

~  

~ ~ ~  

~'~~ 

~ ~ ~ ~
~ ~ ~~  

~~~ 
~~~ 

~ ~ ~

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

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

~~~~ ~~~ 

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

~~~~ 
 ויש הגה ~~~~' ~

 חו~י~
 ~~ק קשר דכל להו שסבירא

 י~וחם ור~ ו~רא~ש ~~~י עליו ~ייבין הדיוט שלאפילו
 ~ור~

 יום~עצמו באותו להתיר עשוי שאינו ~שר שכל וי~א
 והגה~מ בו ~כל קיימא ~למק~י

 פ~י~
 ויש

 מקילי~
 ~טיר קיימא של מקרי לא ימים שבעה דעד לומר

 שי~ד סימן~וע"ל ומרדכי~
 וכן הגה ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~~י~

 קשירתו לענין כמו דינו התרתולענין
 ~טור~

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

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

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

~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ ~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~ 

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

 ~ין ~ה על זה ק~רים שני שהוא קשר שום ל~תי~ שלא ליז~ר דיש וי~א הגה ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ל~שרו א~ור קיימא של בשאינו דאפי' או~ן של ~שר מקרי אי~ה בקיאיםאנו

 ~ו~~~
 ~~גהות נוהגין וכן ל~תירו

אל~סי

 עדות בפסולי במ'א מבואר כאשר גט צריכהבפניו
 אין מדרבנן עדות ב~סולי ד~~ל הכר~ה לענין נ~מועוד מד~בנ~

 אלאנפסלין
 ש ועוד יעו~ש' ד ל סי' בח~מ כמ~ש הכר~ה לא~

נ~מ
 בעני~ הרב~

 דנ''מ ל י ועוד א' או~ עו"ש ~פיקא.

 ~יקון לעשות לשאול ובא בת~וב' וח~ר עבר אחד דאםת~ובה לענ~
 למ~יד שו~ג בין ישד~פרש

 ובי~
 יבואר וכ~ר לדרבנן ~אורי~תא

 בס~ד של~ד בסס'~לקמן
~ 

~
 בעינן דתרוייהו פ' וכו' אומן מעשה והוא ~~.

 ~יה~
 מעשה

אומן
 וקש~

 ובחד ש"ק
 מה~

 דעת ו~הו אסור~ אבל פטור
 ו~טור הרא''ש לדעת אבל ור'ל ב' או' עו~ש ו~רמב"ם'הרי"ף

 ל~מן וכ~~ש חייב ש~ק~קשר
 ~ בהג~

~~
 כ~ון ~~~

 בו ו~ותנין בחוטמו ~מל שנוקבין ה~מלי~~ ק~
 שלטבעת

 לעולם שם ועומדת אות~ וק~שרין רצוע~
וכשרוצה

 לקשו~
 קושר ~ב~מה

 ארוכ~ רצוע~
 טבעת באותה

 ~מתירה ופעמים בהו~ושרין
 ואו~

 ~שר
 ראשו~

 טבעת ש~וא
 שם שעומדשבחוטם

 לעול~
 ~ ורש~י גמ' הגמלים. קשר נ~רא

 פ
 קשריםאלו

~ .~~
 גם~הוא הספנים' וקש~

 כעי~
 טבעת

 שעושי~
 מקל מן

 קשר ואותו ~ספינה ~בראש בנקב רצועה מןאו
 ומעמ'דה טבעת באותה רצו~ה קושר להעמידה וכשרוצהמתקיים

 הרצועה מת'ר להתיר וכשרוצהבה
 ונוטל~

 ראשון ~שר ו~ותו
 ~םפני~~ ~שר נ~רא ~~תקיים הםפינה שבראש טבעתשהוא

 ~ ורש~י~שם~מ'

ו~
 מקש~ ~~~

 ~עושה ש~אושכף קשר ~ו' מנעל רצועות

מנעלים~
 קושר במנעל הרצ~עה כשתוחב עושה

 ע"א קי~ב דף שם' רש~י ל~ולם' קיים ~ו~וא לצאת תוכל שלא~שר
~ 

~~
 ק~ר הקושר אבל ~~~

 ש~~
 ~ור~.וה"ה אומן מעשה ואינו

 ~~מעות וכן ה~חבר מדברי ומ~מע בעינן' דתר~ויי~ואבבא
 באחת ל~תירו ש'כול קשר ~וא דאפי' ו~מב"ם ~רי"ף~ב~י
 מעשה שהוא כיוןמידיו

 או~~
 אבל עליו. ח~יבין ש'ק וקשר

 ל~תירו ויכול ש~ק שהוא ק~ר כל התוספתא בשם כתבבש~~ל
 יכול ואינו ש"ק שאינו קשר או עליו' חייבין אין מידיובאחת
 דהאי ונראה ע~כ' על~ו חייבין אין נמי מידיו באחתלהתירו
 ו~"ל עליה~ פלי~י רבנן אבל הכי דאמר בגמ' מא~ר כר~אתיא

 ~ א~ או' הנה~ש וכ'כ ג' או~ עו"שכרבנן~
 בהמה למאכל שראוי וכל וכו' ש"ק קשר ~קושר אבל ~~~~~

 דל~ש ~ משום ד~ דין פ~~י הרמ~ם ב~בת בהם לקשורמותר
 תנתק דכשיתיבש בו וכיו~א לח ב~י דדוקא ונ~ל ש'~ק ~שרבו
 דינו מינתק דלא ~לבין של בעלין וכן בו וכיוצא קשאבל

 כללח''א כתבן~
 כ~~

 או' שכ~ד סי' לקמן ועיין ח' או'
 ~ ט~~

~~~~~ 
 ב~~ר שקשור

 ש~~
 י~ראו

 בספ~
 אחרת ולשבת אחר

 כ או~ רו~חיוציאוהו.

~~~~ 
 קצת נראה ד' או' העו~ש כתב וכו' ~ול~ין ויש ~גה.
 מדברילדקדק

 הרא'~
 הוא ~ם ~'~ק קשר אינו דא~י'

 אומן מעשה י~א דלא לפ~ור בעינן דתרווייהו חייב אומןמעשה
 דברי ~ל כתב א או~ הא~ר ~בל י~ו~ש. ש~~ק קשר יהאולא

 הנהעו~ש
~ 

 דכשאינה
 ש~~

 מותר באומן ~ף
 ל~רא~

 דכ~מ וכ~ב
 ~לו פ~ וש~'ג ורי"ו וסמ~~ג וטורברש~י

 קשרי~
 יעו'ש' להדיא

 ש''ק אינו אם או~~ן מעשה איסור אין דל~רא''ש ס~'ה מ''אוכ"כ

ודל~
 ~ יעו~ש כעו~ש

~~~~~ 
 בש~~ס דאיתא ו~א וכו~ ~דיוט של אפי' בהג~'
 אורחא אומןמעשה

 דעלמ~
 לעשות דרכו דאומן נקט

 מ~א וכ~כ ב' או~ תו~ש ש"ק'קשר
 ש~

 ~ו לדעה ו~יינו
לדעה אב~

 ראשונ~
 ודוק ~קא דאו~~ן ~''ל

~ 

~~~~~ 
 וכו' יום בא~ו ל~תיר עשוי שאינו ~~גה

 א~
 אם

 ול~ידהו ~ור' לכתחל~~ ~ותר יום באותו להתורעשוי
 ~ב על ~ה קשרים שניהקושר

 ~ז~
 שעשוי במקום

 ל~תי~ו מותר או~ן מעשה ~וי דבכה~ג ג אע ביום בול~תיר
 מ ומ אסור ז~ל ו~רמב~ם הרי~~ף לדעת אבל לקושרו'וכן

 לכ'~ע עליוו~~בה קש~
 מות~

 עתיד ~וא אם ב~בת ל~~רו
 ל~~ע שרי ~עניב~ ~חת~ כלל קשר שאין לב~ ועניב~ ביום~בו להתי~

 ימי~ כך ש'עמוד ירצהא~י'
 קשרים' אלו ~' ש~'ג רבים.

~

~~~~~ 

'~ 

~~ 

~~~~~~~~ 

~~~~~'~~ 
 אסור אבל ~פ~ור אסק

 הו~
 עשוי א~כ אלא ח'יב ואינו ~

 ב~ או' א"א ב~ או א~'ר וכ'~כ ארוך' ~מן או לעולםל~ת~יים

 ~ל מ~רי יום באותו לה~יר עשוי שאינו. ב~גה~ ~~י~~
 וכ שם' א''ר זו' כסברה עיקר וכןקיימא~

~ 
 דעת

האחרונ~ם

~~~~~ 
 ~י' וכו' ימ'ם ~~ דעד לומר מקילין ויש בהגה,

דעד
 ול~

 יעו~'ש ה~ור ~~דברי ~~וכח וכן בכ~ל עד

אב~



~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י'

~~~~~
~~~  מ~~ בפחותאבל

 מות~
 אפי~

 ובי~ח~ לכתחל~
 חייב אינו נמ~ מז'

 על ~ק"ב מ"א וכ"כ ו' או' עו~ש אסור~ אבל פטוראלא
 דעת מיהו ב או~ א~א לכתחלה. מותר מז~ דפחות זוסברה
 אבל ~~ור אחד מ~ום יוחר שהוא דכל אלא כן אינו ~ק~אהט~ז
 עשוי שהוא דכל י'א כסברת דעיקר כתב מ"מ מוכרחדאינו הט'~ דב~י על שכתב ~גם ב~ או' א'ר ו~יין יעו"שא~ור

 באו~ וכמ'ש אסור אחד~ל~ום
 הקוד~

~~~~
 או מז' לפחוח שעשוי ~'~נו ~''~~ שאינו וקשר ~~'

 כמ~ש ס~רתו לפי א~ד כל א' מיוםלפחות
 ~ בהג~

~~~~~~ 
 וכשם בש"ס הוא כך וכו' התרתו לעניין וכן הגה'

שהו~
 ו~~ל התי~ן' על חייב הוא כך קישו~ן על חייב

 כך קישורו על שחייבין קשר כל ז' דין פ'יהרמב~ם
 חייבי~

 על
 פ~ור. אותו המתיר כך פטור אותו שהקושר קשר וכלהתירו~
 דחייב והא עכ''ל להת~רו ~ח~ כך לקוש~ו שמותר קשרוכל

 אינו מדאו~ייתא ו~"~ יעו'ש' דשבת פ"ז תוי~ט וכ'כ הלבוש'וכ"כ הרא~ש' בשם ב~י כ'כ לקשור' מנת על במתיר היינוהמתיר
 ע"מ שלא אפי' להתיר א~ור מדרבנן אבל לקשור ע~מ אלאחייב
 הרמב''ם שמדברי כתב ז' או' העו~ש ~ מיהו ולבוש. ב"ילקשור~
הנ"~

 דאפי~ משמע
 של~

 סתמא מדכתב חייב נמי לקשור ע''מ
 ל~שות שרוצה למי דהיינו דינא ~לענין ונראה יעו''ש~~דחי~ב
 ~~שום ודעמיה כהרא~~ש לפ~וק יש עדות לענין אותיקון
 ד~רי על כלום דבר לא בב'י ~~ל מרן וגס להדיא כןשכתבו

 ~~ל דהכי ~~שמעהרא~ש

~~~
 קשר על למעלה קאי וכו~ ~צועה לו נפ~קה כיצד ~~~

 ח' או' עו"ש דפטור. אומן מעשה ואינוש"ק
 ~ לב'~ש ג' או'א~~ר

~~~
' ~ ~  א'צ דזה וכו' בהמה ר~ן שקשר או 

 אומן מעש~
 פ~ור ולכך ו' או' לעיל שכתבנו הגמלים קשרכמו

 א~וראבל
~ 

~~
 ש''ק. שאינו קשר לקשור מותר וכו~ מצוה ולצורך ~~.

 מצוה בלא אפ~' כן לא דאם אומן מעשהאפי'
 אחר~ בענין דא"א דמיי~י וצ~לשרי

~~~~ 
 ג' או' תו~ש סק''ג.

 הש"ע שהעתיק שמה מאיר בית ב~' וכתב ד' או'~'ז
 הרמב"ם דעת רק הוא מצוהבמקום דמות~

 ו~~ו~
 ותו~ ל~ש"י אבל

 מצוה במקום אפי~ א~ור הא~ור דקשר מצדד שםוברטנורה
 בעניבה לעשותו דאפשר היכא לזהר יש וע~כיעו~ש.

~ 
~~~~~ 

 דיש וי'~א הגה.
 ש~ ל'זה~

 כיון פי~ וכו' להתיר
 וא''א באומן לכתחלה אשור והר~ב~םדלהרי~ף

 הדק אותו שקושרין קשר דכלבקיאין
 אפי' נזהריןאנו לכך אומן של הוי היט~

 כשיתי~
 קשר הוי קשרים דשני משום ביום בו

 או' א"ר כעו~ש. ודלא להדיא זה דין מקור בשה"ג וכ~כאמיץ
 ~ י~ב או~ לעיל ועייןד'

~~~~~ 
 בהגה~

 דאי~
 מלשון נ~אה ומיהו וכו' בקיאין אנו

 אותו שקושרין קשר שהואהרי''ף
 הד~

 ש~'~ג היטב.
 ור'~ל ~ק''ד~מ''א

 ולכן וחזק אמיץ שהוא היינו אומן דקש~
 ביומו ל~תירו דעתו אם אפי' קשרים בשנימחמירין

 קשר הוי קש~ים דב' משום הרי~ף~דעת דאסו~
 אמי~

 שאי~ו רואים א~ו אם קשרים ב~ דאפי~ מ"א וכוו' אומןשל קש~ ומק~י
מהודק

 כ~
 מהודק כשהוא אלא להתירו שרי

 מע~
 אמיץ. קשר מקרי זה ושמא בקיאין אנו דאין~~ אמרי~ן אז

 לב'ש~
~~~~~ 

 ובגלילותנו וכו~ לקו~רו א~ור ש~ק בשאינו דאפי' בהגה.
 המנהגפ~ט

 ל~שו~
 בחגו~תו ק~רים ב~

 אש~
 במתניו

 והוא ~יי~א של~אינו
 ש~

 ל~ ~חש ולית הדיוט
 מיעוטא אלא

 דבני מיעוטא ~ר~לדמי~וטא
 גלילותיו~

 מהודק שאינו בקשר דהיינו ונראה שע"ת א' או'ברכ~י במיעוטייהו~ דב~ילי
 ~ ~קודםבאו~ וכמ'~~

~~~~~ 
 ק~ים שני במכנסיים אשר ה~גורה אוהמכנסים יק~ו~ לבלתי להזהר צריך וע~כ לקושרו~ אסור בהגה.

 א~ קשר יעשה אלא ביום בו ל~תיר שעשויים אעפ~יזע"ז
 בה~~. ה~ סעי~ ולקמן י''ב או~ לעיל כמ"ש גביו עלועניבה
 מו~ר לנקביו והוצרך קשרים ב' ו~שרם שכחוא~

 לה~י~~
דמ~ו~

 גזרו לא צער
 כמ~'~

 כ"ח או~ לקמן ועיין בהג~.
~ 

~~~~~ 
 היינו להתירו. וה~ה ב~ג~.

 לדע~
 אבל הרמב~ם

לה~א"ש
 מות~

 סק~ה מ~א בשה~ג' בהדיא וכ''ה
 ~שרים ב' דאסרינן האור'ל

 ז~
 ~מן מעשה משום הוא זה על

 דאינו להרא"ש אבללחוד אומן במעשה דאו~ר הרמב~ם לדעת והוא כ~ב או' לעילוכמ~ש
 חוש~

 ~ל~שר רק אלא אומן למעשה
 העשויים ~ה על זה קשרים ב~ ~~'כ יו~ד או' לעיל וכמ~שש~ק
 בין מותר ביום בולהתיר

 או' לע~ל וכ~כ ל~תי~. בין לקשו~
 כדעת להחמיר יש דינא לענין ומיהו יעו'~ש. השה"ג בשםי"ב

 בהגה ז~'ל מור'ם וגם הש~ע ~תם כן כי והרמב~םהרי~ף
 כ"ב באו~ וכמ~ש לה~ל יש ~~~ודק ~אינו ורק נוהגין. וכןכתב

~ 
~~ו~ ~  

 הזכרונות וב~' גזרו. לא צער ובמקום בהגה.
 מא בהגב~~י. כנה''ג צער. במקום אפי' אוסרנ~ג

 כלל ח"א וכ~פ ז~ל. מור"ם כדברי פסק ב~ או~ הר~ז ומיהוסק"ו.
 להקל דיש כתב ה~ או' והא~~ר ג' או' תצ~ה ~' א'ח בן ב' או~כ'~ז
 כעו~ש ודלא ביום בו להתיר שעשוי כל צורך לאיזהאפי'

 יעו~ש~~

~~~~~~~ 
 שיש כגון רבים קשרים שיהיו א~י' חי~ד ~י~ו
 ו~לבשו לפשטו לפעמים בדוחק ויכול ~בים חו~יןראשי

עם
 הית~

 קצת
 חוטי~

 וישארו
 מותר עכ"ז קשורים אחרי~

 שקושרים ~שרים שהם מאחר ו~תירם כולם לק~ורלכתחלה
 בכובע ~וכן יום בכל תמיד להתירםלדעת

 הרא~
 בה שקושרין

 היתר בלי בדוחק השערות מוציאין שלפעמים א~י'השערות
 ~ שם א"רקש~ים'

~~~~~ 
 דרך שאין מה אבל גזרו' לא צער ובמ~ום ב~גה'
 משבת שמחליפין ה~תונת כמו יום בכלל~תיר

 עניבה לעשות דרך אם ומ''מ ולהתיר' לקשור אסור~בת
 כוונהובלא

 נקש~
 דינו

 וכל יום' בכל להתיר שעשוי כקש~
קש~

 ולנתקו לחתכו מותר ל~תירו יכול אינו א~ להתי~ו שמותר
רק

 של~
 ב' או' כ~ז כלל ח''א~ יות~. יקל שלא ע~ה ל~~י י~שה

 ~ נ"ט ואו' ~~''ה או' לקמןועיין
~~~~~ 

 בהגה~

 קשר עשה אם אבל
 ברא~

 של א~
 וה~~הוכו' חו~

 ל~וש~
 ע~~ג ק~ר קושר שאינו אע~''י שלימהלעשוחה כדי באמצעיתה שנפס~ה הרצועה

 כיון חייב ~ש~
 כנה~ג קש~ים~ אלו פ' שה~ג לעולם' כך להתקייםדעביד

 ו' או~ א'~רב~גב"י'

~~~ ~  

 עשה אם אבל בהגה.
 קש~

 וכו' חוט של א' ב~אש
 ביחד הבגד או ~חוט צידי ב' הניח ~םוכן

 ועש~
קש~
 לעולם להת~יים יוכל דזה א~

 ח'א קיימא~ של קשר ~~קרי ז~
 א~ או~שם

 ונרא~
 הקודם בוא' שכתבנו השה'ג מדברי שזה

~ 
~~

~~ 
 קש~

 שלפעמים
 נמ~

 אעפ~י ארוך ~מן ומבטלו
 ע~ייחו~תחלת

~ 
 הי~ה

 א~ו~ לז~
 דשמא

הלכך י~~
 ל~שו~ אסו~

 להתירו דעתו אפי' ~~~כנסים ~צועות
 ג' או~ שם ח"א תמיד~ שם להניחן רגילין שה~י יוםבאותו

 יעו"ש ע~א או' לקמן ממ''שוהוא

~~~~~ 

 א~וך זמן לקיום נ~ה שלא ~~ר
 מו~~

 ע~ להתירו



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~ 

 ~י~~
~~~~  אלופ~ק

 קשרים~
 ~ער ובמקום דרבנן איסור אלא דאינו ל~תירו ומותר לתוש אין צערא דמקום נראה ומ~מ

 ו~א גזרולא
 דבעי~~

 קשריס ב~
 ז~

 של אתד בראש קשר עשה אם אבל בי~ד דברים ב' כשקושר היינו זה על
 קשרים כשני דינו משיתה אוחוט

 ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~ ~סמ~ג~

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 בלא להחזירו שיוכל ודו~א הגה ~~~~~.

 במה פ~ ו~רא~ש ~תוש' יקשור. שמא דתיישינן אסור ל~ה ~ורח צריך אם אבלטורת

 טומנים~
 ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~י~~~ ~ ~

 נפתח כבר אפילו ~גה ~~~~ ~~~~~~~~
 ר~

 עושין שהאומנים כדרך ביתד תפרו או ו~שרו האומן ש~זר
 ירותם~ר'

 תי"ד~
 אסור לכן

 לנת~
 לתתוך או

 ש~ ~ו~
 דאין ~יימא של אי~ד~תפירא אע~~ עושין שאומנין כדרך יחד התפורים ~עלים

 תילוק~
 פ' ~הגמ~ר ש~ק לאינה ~יימא של ב~ן בתפירה

 טומני~~ במ~
 מתירין ויש

 ח"א ה~בה~ שב~ לצורך הוא אם דשבות שבות ד~ויגוי

ש~
 ~יעו מ''ח ~או' ל~מן ממ"ש והוא ט~ או~

~~~

 כל וכו' מנעל רצועות לו ~מטו~ ב' ~~~'
 סעי~

 זה
 שם ה~~מ וכתב ד' דין פ~י הרמב~'ם לשוןהוא

 כ~ה ~ המנעל בא~ני שיש דהיינו פירושו ונראה מהתוספתא.ש~וא
 הצורך כפי שירצה נקב לאיזה הרצועה לשנות ויכולנ~בים

 בימות דהיינו ברגלו מהודק ~מנעל שיהיה רוצהדלפ~מים
 ועי~כ ברוית עליו שיהיה רו~ה ול~עמיםהגשמים

 נ~מ~
 רוב לו

~רגל
 ורוצ~
 לנקב הרצועה להוציא ~

 את~
 שיהא

 מ~וד~
 והט"ז טפי~

 זה לשון על תמהסק~~ג
 ונעל~

 תו~~ש הנ''ז ~רמב'ם דברי ממנו
 כולם ב' או' והנה"ש א' או' והח~מ ת~ או~ הא"ר וכן ו'או'

 הרמב~ם דבר' ממנו שנעלם הנ"ז הט"ז דברי עלתמהו
 ~ הנ"~

~~~~~ 
 אסור תדש במנעל אבל וכו~ מנ~ל רצועות לו נשמטו
 בשבת הרצועותליתן

 דמתק~

 מנא
 וה"~

 או בסרבל
 והג~א וה~א~ש הא ד"ה ע~א מ~ח דף בתו' ~כ~מבמכנסים
 במה פ'וה~~רדכי

 טומ~ן~
 במכנ~ים להכניס שרי אבנט אבל

 מקרי ולא תדיר ולהוציא להכניס ועשוי התם ליה מבטלדלא

מת~~
 אסור ~א~כ ז~~ סס~י ב"י מנא'

 לה~ני~
 לשם משיתה

 התם~ ליהדמבטל
 או' ר''ז ת' או~ תו~ש ז~ או' א'ר סק~ז' מ~'א

 ~ הנ~ז ב~י דברי על ס~"ת הט~ז ש~קשה ומהה'
 ורוצ~

 ל~תיר
 שם ~שאין כיון שם לבטלו בדעתו אםאפילו

 כב~ קש~
 השוגו

 אי לאםור ג' א~ו' הת'מ הסכים ו~ן שם והתו"ש הא'רעליו
 המ~א כדברי ~תם ליה~בטל

 דעת וכ''ה מנא' מתקן משו~
 ת' סעי~ ש~מ ~י~ ל~מן עוד וע~ןהאתרונים,

~~~~ ~  
 אותם ודוקא למקומ~' ~רצועות ל~תזיר מותר
 אסור שם כבר היתה שלא תד~ה ל~כניס אבלהרצועות

 שם א~~~ מנא~ תקון משום י~ן במנעלאפי~
~ 

~~ו~ ~  

 בראשו ק~ר י~ש~ שלא פי' יקשור' ~לא ובלבד
 ~א''ר ~ק"ת מ~א א~ ססעי' שקכמ~ש קשר ד~ו~ישמט של~

 או ר~~ז ז' או~ תו'~ש ט'או'

~~~~~ 
 ד~יינו וכו~ טורת בלא ל~תזירו שיוכל ודוקא הגה'

שהנק~
 על השיגו ~ק''ט ומ~~א ~ק~ד ו~ט"ז ר~ב

 א~י~ ד~א ז ~נ מור~~םדברי
 ~נ~~

 ב~~~ם אסור רחב
 אפי' צר שהנקב ובמקום יקשור. שמא ~~~ש'~ן לק~ורשרגילים
 שאיןב~~קום

 ~~~~ו~ רגילי~
 והרא~~ש בתום' וכ"ה טו~ת, דצריך אסור

 וע"כבהדיא.
 כת~

 ~~~~א
 ו~פש~

 דברצועות וא'כ הוא דט'ס
 ב~נעליםשלנו

 ומכנ~'~
 אפי' בראשן לקשור דרגילין

 דבמרדכי כתב יו~ד או~ הא~'ר ו~יהו עכ~ל~ להכניםןאסור בעתיקי~
 ב'ישהביא

 ובאגוד~
 במה פ~ והגמ"ר

 טומני~

 ס"ל דלא מ~מע

בדי~

 כתו~ דאסור דרחב
 אל~

 כתב ומ~מ ברתב ~זרינן דלא
 . ~התמירדטוב

~~~~~~~~~ 

 ~שעל שבב~ד
 הכת~

 הבגד בהן שמהדקין
 אסורשי~ו

 להחזיר~
 טו~. יקשור~ שמא דחיישינן

 בזה תולק שאין שכתב ב' או~ ת~מועיין
 ותמ~

 שלא הב~~ ~ל
 ~ יעו~ש בש"עהעתי~ו

~~~~~~~~ 
 וגם ל~ר הסמוך שהוא מכנסים הנ~רא
 ~וחר ברחשיהם שיש וכיוצא שע~יו ~שניהמלבוש

שתות~י~
 ללובשו ובא מ~~ש התוט תתב לא אם א~וך תוט בו

 עיין מנא. תיקון משום אסור או בשבת לתותבו שרי איבשבת
 שבמכנסים תוט דהאי שכתב ק''ג סי~ ת'ג חיים לבבשו'ת

 אם משו'~ה קשירה בלא ~ל ללובשןדא"א כיו~
 בה~ אי~

 טורח
 ~י בידיו להכנ~סו ויכול הרבה רתב שלהם התוט ~יבולשבית
 מאד ה~בה צ~ הוא התוט קיבול בית אםאך

 שרגילי~
 לתוח~ו

 זה ובלתי מעט ארוך עץ~י
 הע~

 שאסור ודאי יעבור לא
 דהוה בשבת כןלע~ות

 מת~~
 ~ יעו~~ש מנא

~~
 בית ~~תירין ג~ ~~~'

 וכ~ ~צוא~
 ~וה דלא משום

 מ~ש~
 לאדאם אומ~

 כ~
 ~~ ~בס~~ והרמב~ם להר~פ ~אסור

 דלא דמיירו כתב ~~ד או' ~עו~ש ~יהו ול~''ש~ ט' או'תו''ש
 אומן מעשה בקשרנקשר

 וכ~
 דלפע~~ים ~~דבריו משמע

אותו קושרי~
 אומ~ מעש~

 כדבר~ משמע הש"ע דברי מסתמיות ~~ אבל

~תו''~
 ל~שו~ דרך דאין והלב~ש

 אותו
 מעש~

 כלל אומן
~ 

~~~~~ 
 להתירו שרגילין ו~יירי וכו' ~צואר בי~ ~~מת'רין

 הפעמ'ם שרוב דהיינו ונראה י~א או' א~ר סק~~~ ט'~זביומו'
 ~ שאת~~ז ~באו' וכמ~ש ביומו להתירורגילין

~~~~~ 
 קשרו שלא ~~ק~ קשר שא'~ו

 הכוב~
 שיתקיים

 שתיכף כיון ~~ל לבוש~ ממנו~ י~תנו שזה עד רקרב זמ~
שז~

 והיי~ו יום באו~ו ל~ת'ר העשוי ק~ר ~ו"ל יתיר~ו יקתנו~
 יום באיתו לה~'רו ע~וי פעמיםשרוב

 לאח~
 ~כביסה

 דאל~כ ו'א~' הר~~ וכמ"~
 ~ו~

 ~~ק ~~ר
 לת~

 א' ~~י' לעיל כמ~'ש מ~ד
 ~ בהג~

~~~

. ~ ~  ~בל 
 אי~

 ~תטאת ח~יב והפותח וכו~ ~ו~ו פותתין
 אב~ בפט'ש מכהמ~ום

 תייב א'נו קו~ע מש~ם
 ועיין ~ו~תב ס~''י מ''א ב~י. לתפור. ע~מ עושה א~כאלא
 ~~יכ''מ

 די~
 ו' או' ר''ז יו~ד. או~ תו~ש כעו"ש~~ ודלא י''ד

~ 

~~~~ ~  

 וק~רו~ ~א~מן שתזר רק נפתח כבר א~~ ~גה.

ואינ~
 א~כ א~א להתירו יכול

 ~תוטי~ חות~
 א~ור~

 י~א או~ תו~ש י~א. ס"ק מ~'א ב''י'רי~ו'
~ 

~~~~~~~ 
 הכתונת אכן ט' סי~ ד~יצ~ פ~ד ביש~'ש ~רש~~ל

 לכ~~ שרי להתיר יוכל ולא המשיחותשנתקשרו

 ~~י~~י~ו~

 ~~~ ~~~ו~~~

לנתקן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ש"~ שאי~~בת~ירה
 ~~~. ב~ני לה~יר ואין

 ~~~~~~ ~ ~ ~ב~י~
 ~~~~~ ~י~~ ~~ ~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~

~~~~~ ~~ ~~~~. ~'~~ ~'~~~ ~'~~~~ ~~~~ ~~~ 
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~  ~~~ 

~~~~ 
~~~~ 
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ליה ~~
 מ~ו~ ~~~

 ~~~רינן
 ~ב~

 ~עלמא חבל א~ו ~ר~י
 א~ ולז~

 ש~~חל~
 ו~כ לשבת ~~ש~ת

 נכו~ ~~~~~
 או~ לו~ ~ ל~ו~

סתם
 םת~~ וכת~ ~מח~~

 ~~~ס~ר ~יכ~ל ~לא כ~י ' ח~י ~ו' עו~ש א~ור. דבח~ל
~~'~~ 

 ~~~ר~'
 ו~יי~

 ~ כ~ח או' ~~י~

~ ~ ~ ~ ~ ~~ 

~ ~  
~~ 

~ ~  

~~~~~ 

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

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

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ח'~א~כלל

 כ~~
~~~ י'~א~ או'

 ר~~' בב~ ~~ואפי~
~~~~ 

 וכו'
 ~מ~ת~~

 ולא שני~ם י~יר
ה~י



~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

'~~~ 

ו~~י~ ~י~~ ~~~~~י ~י~~~ ~ .~י~~
~'~~~~ 

~~~~~~ 

 ~~~~ י'

 ~~~ו~~ו~~~

 ~~~ו~~~~
 ו~~~י

 ו~~~ו~י~~~י~~
 ~~~~ ~ו~~~

 ו'

~ ~ ~ ~
 ~~~~~~ו~
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~~~~ 
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~~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~ ~'~~ 

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

~~~ ~~'~' 
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 ~~~~ ו~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~
 ~~~~~ ו~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~~~

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

 ו~ו ~~~~~
 ~ ~~י~'~ י'~

~~~~~~~
~~~~ 

 ~או
 שעש~
 משאר א~

 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~טור~ מלאכוח~
 ~ואם ~י~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~~~~~~

 י או' תו"ש ש~ק' קשרהוי
 חבלים ב' וה'ה וכו' הפתח ~שי בשני ואפי' ~~~~~~~

 דפעמים לאחד דמבטל אמרינן ולא מזו למעלהזו
 בחבל אפי' אחד ראש מבטל אם אבל זה ופעמים זה~תיר

 שם ~ו"ש י''ד' או' א"ר ט"ז, ס'ק מ~א אסור~אחד
~ 

~~~
' ~ ~ ~  איסורין ב' כאן דיש וכו' גרדי של חבל מטלטלין ז' 

 חיישינן לו דא'צ כיון כדפרש~י האחד דעלמאבחבל
 מותר תמיד לו דצריך בגרדי אבל מוקצה דהוה כהרמב"םשנית ש"ק' קשר והו"ל השני ראש וישאר האחד ראש יתירשמא

 כאן דאין משום להורות מטלטלין בש~ע כאן זכר וע'כבטלטול'
 סק~ח ט~ז השני. חשש גם כאן דאין כתב ואח~כ מו~צהאיסור
 כתבנו כבר בב"י שהביא אשכנזית ' תשו' על הט~ז שם~ומ~ש
 ל~ד או' לעיל~ז

 יעו~ש~
 השני בטעם ו~~ש הלבוש~ וכ~כ

 היינו סתמא חבל התיר ו' סעי~ דלעיל הגם מוקצהמשום
 היה דעלמא חבל כן לא מבע~י הזמנה בלא הכא דסגילומר

 ~ מבע~י הזמינו שלא כ"ז בטלטולא~ור

~~~
 כמ~~ש דעלמא חבל אטו גזרינן ולא גרדי~ של ~~~
 שיהא שכיח לא דעלמא תבל אפי' פרה דהכא ד'סעי'
 ~ ח~י או' תו"ש י"ז. ס''ק מ~א ~יימא.של

~~~~ 
 באבוס האחד ראשו ר"ל ובפרה~ באבוס לקושרו
 ~ ולבוש רש"י בשם ב~י בפרה~ הב'וראשו

~~~
 לא לו שצריך דמתוך וכו~ ~תיר שמא חיישינן ולא ~~'

 שם תו~שיבטלנו~

~~~~~ 
 אחד ראש מניח דלמא לא~ דעל~א חבל אבל
 י~ח ס~ק במ"א וכצ"ל וכתב י"ט או' תו"ש~~שור~

 אחר טעם עוד שם שכתבנו ס~ד או~ לעיל ועיין היא~פ'וכ"כ
 דאפשר משום זה לטעם חש לא דהמ~א אלא מוקצה~שום

 ודלא כתב ולזה ו' כבסע~יבהזמנ~
~ 

 משום שכתב ר''ל כמ"ש
 אחד ראש מניח דלמא העיקר אלא בהזמנה אפשר דזה~וקצה

 ש קשר ויהיהקשור

~~~
 היה א~ אבל ~~'

 לקושרו ורוצה באבוס' מבעו'י ~שו~
 לקושרו ורוצה מבע"י בפרה קשור שהיה אובפרה

 ~ לבוש לכך' כמיוחד דהוי דעל~א בחבל אפי' מותר~אבוס

~~
 דלטעמא טעמים לב~ ומותר חבל בכל ומותר ~~~

 דהא מוקצה אינו הכא מו~צה הוא דעלמאשחבל
 יניחנו דשמא ולטעמא מהם~ באחד כשקשרו מאתמול ל~ך~~ינו
 הכא ש~ק ויהיה שם~שור

 ל~
 קשור היה שכבר כיון חיישינן

 להניחם ~צונו ש~ין דעתיה ~לי כך ללכת והניחו מהםבאחת

 כשיתירנה שמא חיישינן לא וזה ויתירנה' יחזור ו~ודאיש~
 ויהיה בשבת שק~ר קשר ויניח מאתמול ש~ה ה~~שון קשריתיר

 ~ לבוש ישנה~ למה כי חיישינן לא האי כוליש~ק

~~~~~ 

 קשר
 שפעמי~

 אעפ~י לעולם ומבטלו נמלך

 אסור הלכך אסור שם להניח ע"מ היתה לא עשייתושבתחלת
לקשור

 רצוע~
 ~ לעולם שם ומבטלו ~מלך שלפעמים המכנסים

 ועיין ך' א~' תו~ש םק"ך. מ~א ~כלבו' בשם ב''י בלוי' שי~יהעד
 ~ ל"א או'לעיל

~~~~~~~~ 
 צמר מחוטי או ~חלף ומן ההוצין מן חבלום

 בהן וכיוצא שער מחו~י או פש~ן מחוטיאו
 בלא בפתילתו ~חבל שיעמוד ~כדי ושיעורו וחייב' קושרתולדות ה~~~

 הפתיל את המפריד וכן מתק~ימת' מלאכתו שנמצאתקשירה
 ושיעורו בלבד לקלקל יתכוין שלא והוא וחייב מתיר תולדותהר"ז
 מה~ת הוא וכ~ז שם מ"א ח' דין פ''י הרמב"ם הפותל'כשיעור
 אסור מד'סאבל

 פסולין ציצית ולענין י"א' או' ~'ז שהוא' ב~
 הסי~~ סוף א~א ~וא מנא ומתקן לחקןואסור ע~מ דהוהלנתקןי~ל

~~
 וכו' בשבת המבשל א~ ~~~'

 כ~
 חייב בשבת המבשל בטור

 ~ע~ג גדול כלל בפ' פשוט ב~יוכתב

 ע~א~
 שהוא

 שלא הטעם דזהו ונראה עכ''ל מלאכות מאבותאחד
 כת~

 בש'~ע
 ~ דחייב פשוט שהוא~~פני

~~
 או הפת את האופה אחד וכו' בשבת ~~~בשל ~~'

 את המחמם או הס~מנין את או המאכל אתהמבשל
 כדי המים ~ת המח~ם ושיעור הוא' אחד ענין הכלהמים
 שיהיו כדי סממנים מבשל ושיעור ~טן~ אבר בהןלרחוץ
 פ''ט הרמב~ם לו. אותן שמבשלין לדברראוין

 ד~~

 וכן א'
 ~ת המחמם שהוא~או כל מתכות ממיני ~אחדהמתיך

 ה~~תכת~

 את המחמם וכן מבשל תולדת ה"ז גחלת שתעשהעד
 הדונ~

~שעוה~

 וכיוצא והגפרית והכופר הזפת את או ~חלב א~~את ~
 וחייב~ מבשל תולדות ה~זבהם

 וכ~

 שיעשו עד אדמה כלי המבשל
 של כללו מ~של~ משום חייבחרס

 ד~
 באש קשה גוף שריפה בין

 ו' דין שם הרמב''ם מבשל, מ~ם ח~ב ה''ז רך גוף שהקשהאו
 ~ סק~י מ"אוהביאו

 ע~~ ב~ ~~~~~~
 גחלים

~ 
 ~שהוא ~ כגרוגרת בו נצלה

 ג' סעי' שס'~ח סי~ ל~מן כמ~ש ביצהשליש

 אב כגרוגרת בו נצלה לא חייב מקומות וג' בשניםאפי' יעו~ש~
 או' רנ'ג סי' לעיל ~~יין בישול חצי כולונתבשל

 כ~ח~
 חייב

 חצי ויתבשל בו שיהפך עד פטור אחד מצד בישול חצינת~של
 ו~~ה שם' מ~א והב~ו ה' דין שם הרמב"ם צדדין~ משניבישול
 וכתב ט' או~ א~ר השיגו כבר הראב"ד בשם המ~א שםשהביא
 חטאת חיוב לענין הוא וכ~ז יעו"ש~ בזה להרמב~ם מודה הראב"דדגם
 אסור הוא שיעור חצי ~~ל ~וונא בכל איכא איסוראאבל
 במס' וכ~ה שם ופרש'י ע"א ~''ד דף שבת במס' כדאיתאמה~ת
 הוכיח וכן כר~י וק"ל ור''ל דר~י פלו~תא ע~א ע''ד דףיו~א

 וכו~ סגיות מכמה ס~ז או' צ'ח סי' ביו"ד בה~ב"יהכנ~"ג
 ~ יעו~ש מה~ת אסור שיעור חצי דאמ~ כר"ידהלכה

~~
~~~ 

 וכו~ בשבת ~מבשל

 א~
 ~יה

 קדיר~
 ולא האש על

היה



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
 ~י~

 ~עי' ש~ז סימן ע"ל בשבת מלאכה לו לעשות יהודי לאינואמר ~~~~~~~ ~י~~
 ~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~ כ'~

 שאר עשה~או ~~~~~ ~~~ ~בשבת~
 ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~בשבת~ ~~ו~ ~~~~~ מלאכה~

~~~~ 

 ~ו
 ~~~ ~~י~~י~~ ~~~~

 ~גיטין פ'~ק ~תוספת בשבת אסור יהודי אינו ע~י בישל ואפי~ ה~ה ~~~~~~~~~~~
 ור"~

 אין ~רק
 היה אכי' בשבת לחולה המחובר מן ~ירות קצץואם מעמי~י~~

 חול~
 בשבת והולך שגדל משום בשבת לבריא אסור מבעו~י

וי~

 להתבשל ראויהיה
 ע~

 מתבשל ~~י~ז בגחלים והיפך ושתים שעה
 פת~~ע ~חייב. ~אפשר הריטב~א כתבבמוק~ם

 או~
 ונראה א'

 ומבעיר מכבה מאיס~ר חוץ מבשל מ~~ם ~חייב~~ל

~~
 שיש וכל וכו' בשבת המבשל ~~.

 ספ~
 הוא אם ~לוגתא

 יו'ד. או' א~א לקולא' דרבנן ספק בזה לאו אובישול
 לעושה מלאכות בשא~ ~ו במבשל שאסרו~כ~ז ור"~
 במי~י~

 או
 בספיקא הולכין לפיכך מדרבנן והוא קנס משום הואבשוגג

 או~ ~קמן ועייןלקולא
 ~ח'~

 ~~ו~
 נתיב עיין מלאכות~ משאר א' שעשה או הגה'
 ~כן היא צריכה שאינה משנה זו הגה על שכתבחיים

 דאין פשיטה ~הודה כר' ~ק~ל לדידן אבל ~ר~מ אליבא הטורכ~ב
 א' או' המש~ז וכ~'כ~ יעו~ש' מלאכות לשאר מבשל ביןלחלק

~~~~ 
 היא ואם מלאכות' משאר א' שעשה או ב~גה'
 ביום דבו א' או' המש~ז כתב ~רבנןמלאכה

 האריך הגר"א בביאור אמנם יעו'ש~ דרבנן ו~זלאכה בשוגגאפי' אסו~
 מלאכה ~שה אם ~ל~~עלהוכיח

 דרבנ~
 בדיעבד לא~ור דאין בשוגג

ליהנות
 ממנ~

 א~ל י'א~ או' ט~ כלל ח~א וכ~כ יעו"ש' ביום בו
 שם' ח''א מיד. ~ו~~ש עד לאחרים א~י' א~ור במזיד עשהאם
 מותרין במזיד אפי' ו~חזירם לתחום חוץ פירות הוציא אםומיהו
 נעשה דלא משום ש~חזירם למי ואפי' היום באותובאכילה

האיסו~
 בגו~

 הפירות
 ול~

 לקמן כמבואר שהיו מכמות נשתנו
 יעו'ש ט' סעי~ ת"הסי'

~ 

~~
 היינו לעול~. לו אסור במזיד ~~.

 ליהנו~
 מלאכה מאותה

 דקנסו~ועצמה
 רבנ~

 מדמיה ליהנות לו מותר אבל
 ~אכה אותהשל

 כדאית~
 ע~א~~~ ע~א דף קמא בבא במס~

 ריש חולי~~ במס' לגמ' לה פשיטא וגם ע"א ל~דוכתובות
 וצ~ע י~ו~ש ~נס משום ~א דאינו שם ופרש''יקט"ו ד~

 מ~~ת לו אסור במזיד שכתבהלבוש
 ועיי~ יעו~~

 ב' או' א~ר
 א' או'ופתה"ד

 ודו~
 אותה מד~~י ליה~ות שמותר מה ומיהו

 שהיה מה בכדי ~ק למוכרה שיוכל דהיינו נראהמלאכה
 יהנה'ממלאכת שלא כדי מלאכה בו שיעשה קו~ם ~בראותו שו~

שב~
 ~ דרבנן קנסא אהני מה כן לא דאם

~~
 סי' ב~שב"א ומשמע לעולם' לו אשור במזיד ~~.

 אסורה דהק~ירהקע~ה
 ~דה~

 בלוע דידיח לג~י
 מאיסו~

~חה"ש~
 א' או~ א'~ר סק''א~ מ"א ג"כ,

 ~ו~~
 ומיהו א' או~

 המ'א דברי על שחלק א' או' י מטעיין
 הנ'~

 להתיר והסכים
 לענין מ~מ המט~י על שהשיג הגם א' או' הער"ה וכןהקדרה
 א~ או' הר"ז אמנם יעו~~~ אחר מטעם להתיר הסכיםדינא
פסק

 לאסו~
 וכ"כ א' או~ בא פ' א~ח בן וכ~פ המ'א' כדברי

 בלא בישל ואם חרס לכלי אפי~ הגעלה מהני ומי~והאחרונים~
 או' א''א עכו"ם' מבישולי דחמור ~בלוע נגד ס' צריך~געלה
 ו~א שם. א"ח בן ב' או' ו' סי' נז"י על ~ימ"א ליקוטיא'

 מ~מ חרס לכלי בכאן הגעלה~מהני
 צרי~

 כמ~ש ג~פ
~י~ ~יו~~

 ט~~ ~~י~ קי~~
 יעו

 ~~~~~י~
 בו ~יש לחולה י~ראל בישל אם

 י"א שם' מט~י שם' ~ר~ב~א מותרת'הקדירה לכ"~ סכנ~
 ~ו~אים צוו כן כי חדשה הק~רה היתה אם ואפי'בהגה~ט
 כ'א סי'~~ב יעקב~ שבות מותרת הק~רה אפ"ה ח~ש בכלי התבשילשיעשו

 ~ יעו''~

י~~
.~~ 

 ב~זי~
 לעולם' לו אסור

 וה'~~
 'או' נה~ש ביתו' לבני

 תקל~ח' ססי' מ"א ~~ריו' ל~נו קנסו מת ואםא'
 א' או' הסי' בזהתו"ש

 ~~י~~
 כמו דינו בשבילו שנתבשל ומי לעולם, לו אסור
 אחר לישראל שיצוה חיי~נן ולא שלו שאינו כיוןאחר

 א' או' א~ר סק~ב מ~~א לו~ ולא חוטא אדם דאיןלבשלו
 הנה"ש מיהו א'או' ר~~

 סו~
 למי גם לאסור ~ראוי כתכ ב' או'

 אבל במקרה במבשל ~וקא כ"ז ~ אמנם יעו''ש~ בשבילושנתבשל
 בדעתו שנ~ב~ללמי אסו~ ודאי ב~~תו שבת מ~י בקביעות שמב~ל ישראל~פונ~ק

 ו~צו~
 נתבשל שלא למי א~י' ועוד

 ומשום לת~מ עור לפ~י משום ממנו ליקח אין כללב~בילו
 יעו~ש ן' סי' א"ח סופר כתב עבירה' עוברי י~ימסייע

י~~
 מיד~ למו"ש מותר ולאחרים ~~~

 בכדי ב~ינן ~לא
 ב~ביל עכו'ם ע~י הנע~ית ~מלאכה אלאשיעשו

ישראל
 משו~

 אבל אחרת פעם כן לעשות ויבוא בעיניו דקל
 לבשולי דאתי למיחש ליכא ודאי בידים ישראל שעושהדבר

 עכו'ס ~ישל אם ומיהו ש~' מ~א סק~א. ~ט~ז ב~י'בהדיא'
 דא~צ י"ל שבת ממלאכת כלל נהנה דלא ונצט~ן בשבתמים
 יאמ~ לטעם~שלא ~אף שיעשו כדילמו~ש

 ~ונן ש~ה ~הא לו
 ב' או' א'א ~יסורא~ ~איתעביד ~כ~ע א~ור ביום בואבל
ומ"מ

 נרא~
 שלא כ~י אותו ומרתיחין בורות מי ששותין ~במקום

 ~הא שיעשו בכ~י במו~ש להמתין צריך או~ו שותין ואח~כי~יק
 מעשהאהנו

 עכו~~~~

~~~~~ 
 מ~~ ~

 א~ור יו~ט מו~ש היה~ ואם מיד. למו'ש
 סי'~ב' ~~הרי~ו ליקוטי ליו'ט מכין שבתדאין

 ב' או' ~ו~ש ג' או' א"ר ש~. מ'א~ה~ה"ט. כנה~~
 ער"~

 ד~ או'
 הרא~ונה. לסברא לחוש ויש בזה שייך הכנה שאיןוי"א

 היה ואם שם א'א חי~ שהוא כמות נאכל שאינו בדברודוקא לבריא~ אסור יו"ט ומו~ש בשבת לחולה בישל אם וכן ג'או' ר"~
יו~ט

 ביו~
 מותר ~' יום ב' וביום א'

 כמ~~
 סעי' תקי~ג סי'

 והוא למו~ש נצטנ~ו אם בשבת ~הוחמו ומים יעו~ש. בהגהה'
 מים ל~תות שלא ולנוהגין שם~ א"א הכנה. שייך לא ודאייו'ט
 מרתיחיןכ~א

 אות~
 ~~אה הק~דם באו' וכמ"ש

 יו'ט הוא אם במו"ש לשתותוואין ~כנ~ ~שיי~
~ 

~~~
 ~ו~ד ז~ל מור~ם וכתב מיד~ למו"ש מו~ר ~~~

 אמרינן ולא מתבטל ה"ז ~תערב דאם בהגהק~ב סס~~
 בטיל ולא מתירין לו שיש דברדחשיב

 משו~
 לאחרים דמותר

 ח~יב לא לעולם אסור דלזה כיון אלא שבתאחר
 וכתב ומ~בטל. ~~יריןלו שי~ דב~

 ש~
 דוקא ~ה ~~ל כו~פ הרב

ל~~של

 ו~~~וה~~'~
. 

~
 ~ו~י~

 ~'ו
~~~~ 



~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י~

~~~~ ~~~~~
 אב~למב~~

 חינו נתערב אם ~~י~ ~אחרים
 יעו~ש החו"ד שם וכ"כ מתירין. לו שיש דבר לדידהודחשיב בט~

 בו נתערב אם אםור למבשל דגם כתב סק~ב המ"אאמנם
 מתירין לו שיש דבר הוי אחרים דלגבי הואיל ב~יל דלאביום
 ומותר בטל שאז ~שבת אחר נ~ערב א"כ אלא במו~שש~~ותר
 דהביטול וכ~ב ד' או' ר~ז ג' ~ו' א"ר וכ~כ יעו"ש. להמבשלגם
 י"ז סי' ח'א פעלים רב בשו"ת ועיין יעו"~. ברובהוא

 כוותיה והיינו כהמ"א לאסור ו~עלה עניינא בהאי וטרידשקיל מ~
ולא

 מטעמי~
 וכ'כ יעו~ש

 בספר~
 י~ו~ש. ב~ א~ בא פ~ א"ח בן

 להמבשל הת~רובות אסור בשבת נתערב דאם הר~ז שםוכתב
 ל~ולםבמזיד

 אב~
 רכ שכתב הטעמים לפי

 פעלי~
 משמע שם

 דבלא"ה כיון עיקר וכ"נ האחרים כמו אלא להמבשל לאסור~אין
 אפי' למבשל התערובת ~תירים האחרונים מן וכ~ה ז~למור"ם
 כנז~ל ביוםבו

 ~ וא~
 ולמו"ש יוס באותו רק להחמיר לנו

 שכ''כ ראיתי ואח~כ ודוק~ האחרים כמו התערובות ליהשרי
 ~ יעו~ש שבת לאחר דמותר רעק"אבחידושי

 הי~~~~
 המאכל ית~לקל מיו~ט עד ימתין ואם במו'ש יו"ט

 בשוגג ~ףי~ל
~ 

 ביום
 מות~

 ~שם א"א נתבטל. אם
~ 

~~~
 של אסור שעשה שכיון וכו' ביום בו אסור ובשוגג ~~.

 שאסור במזיד כמו ביום בו ל~נוס החמירותורה
 ר~ז הייתי. שוגג ויאמר במזיד יבשל שמא גזירה לאחריםגם

 א'או'
~ 
~ 

~ו~~
.~~ 

 ובשוג~
 שעשה כל וכו' ביום בו אסור

 שוגג לו שה~ה~ ח~ ע"~
 מי~~

 בהג~''ט~ כנה~~ ח'~~ כ"ו ~ית~רד~ך הוא~ ~ונשין ~ר ~או
 ה' או' א"ר ~~~ג מ~א

 ג' או~~תו~ש
 ר'~

 ~ ב' או~

~~~~~~~ 
 מהר"מ מ~רי~ שוגג

 מינ~
 שם כנה~ג כ"ח.~ סי'

 ~ס. א~ר ש~~מ~א
 תו~~

 שם ר'ז~ שם.

~~
 או' צ~ט ~י' ליו'~ד בספרו ~"כ ~' ~~

 יעו~~ י~
 ~ין

 ~~אכה שהיא או שבת שהואששכח
 ~ ש~ ר~

 מ~ הא~~ ~~~~~~
 ~~"ו ~"ד ~י~ מ"א ~א~ ~ו~ג.

 ~כי~ו~
 בכ~ה ~' או שם הפ~~ד

~ ר~ו~ ~  ~"כ יעו~ש~ופו' 
 ~ער"~

 ב~ה פלוגתא שהביא וא~פ"י שם
 יעו"ש~ עי~ר דכן וכתב הכי דס~ל פו' כמה הביא שם~יו~'ד מ~~

ועי~
 ~ ~~א או' רנ~ג ~י' לעיל

 שם. כ~ה"ג ~~ל. סי' זאב בנימין לשוגג. אונס ~~~~~
 רחמנא דאנוס משוגג קיל דאנוס ור~ל שם.א~ר

פטריה
~ 

~~~~~~~ 

 אחד
 נת~

 של ~דירתו בתוך ביצים במזיד
 ~ורין ודאו עצמן הביצים ~תבשלו.חבירו

 ~וא שיל~מ דדבר אע"ג דשרי נ~ל ~~שיל~ל
 ול~

 מ"מ בטיל
לא

 מיתס~
 טעם נו~נת אינה ~לופה אינה שהיא דכיון התבשיל

 וטריפה ~ילה לביצת ודמי הוא בעלמא מיא דביעי~מיא
 ביצה וד~א ק~ופה אינה אם התבש~ל אוסרת~דאי~ה

 שי~
 ~ה

 ובטוש'ע דצ'ח ~ה בפ' כדאי~ר דאוסרת הוא דם ~ אוא~רוח
 ד' או' שש"א יעו~ש~ ~~ו ~י'יו~ד

~~~~~~~~ 

~ 
 זית ~שו~ת

 ~ בע~ן שנ~אל ה~ סי' ח~ רענ~
 של תבשיל האופה לבית שהביאה א'~~ש~ת

 הש~ש ביאת בטרםשבת
 ש~

 ט~וד ~יה האופה של והמשרת עש~ק
 והו~יד הנער אחר כי עד לתנור להורידם אחרים שלבתבשילין

 ח~א בזה ~יש מאו~ה ידעו לא והם ~~~ה~ש לתנור התבשילאת
 לבלי~לו להודיעם צריך אם שאל א' ~~~ך רק קטן אוגדול
ממנו

 בש'~
 לענין לה~ל שם ומצדד בשוגג בשבת ~מ~של כדין

 ג' חו' ח'ח יעו~ש~התבשי~
~ 

~~
 ט~ס ך' ~עי' ש~~ סי' ל~יל עיין בהגה.

 וצ~~
 ~ י~ט סעי'

~~~
 עלה דעתיה ~~מרינן מא~מול שחלהמיבעיא~ כלו~ר וכו~ ~יום שחלה בין מאתמול שחלה בין ~~ ~~~~'

 ~ה ~ אפי~ אלא לשוחטה יצטרך שמא מאתמולהיה
 היו~

 דלא
 כר'ש ד~"ל משום הרא''ש כתב והטעם מוקצה. איסורמש~ם ~י~ ו~ת ממנו לאכול~ לבריא שרי מאתמול עליה דעתיההוה
 דחי~הו תרתי בדאי~א אלא איסור מחמת מו~צה ליהדלית
 ולאבידים

 ח~
 ~לא והכא וכדומה וצימוקים גרוגרות כמו

 מוקצה דאית והא וב~ח. ב~י והב~ד בידים.דחינהו
 ~ק"ד ~מ~א כתב הפירות שנשרואעפ"י במחו~~

 דה~
 שמא טעמא

 לא ישחוט שמא אבל יעו~ש~ ביצה ריש כדאיתא ויתלושיעלה
 הוא טורח~ ~דברחיישינן

 ומידכ~
 אלא גזרינן דלא ועוד

 לב"ש ה~ו' שם כ"כ ~ל~~. ו~ת~ה יבלענה בכפיודב~דה בפיר~
~ 

~~~
 ו~ש"ל וכו' היום שחלה בין ~~.

 ~פ"~
 ל~ ~י' דחולין

 ~ו~ בהגב~י ש~נה"ג מוקצ~. משום היום בחלהאו~ר

~~~

 דא"א והטע~~כיון וכו' לאכול ~בריא מותר ~~.
 ~א~ דחולה אדע~א ~שחיט קא ~י שחי~ה בלאבשר לכזי~

 ופרש'י גמ~שחיט~
 ז~~

 למ~גזר וליכא
 שמ~

 ב~~יטה יר~ה
 ~"~. ~ כולה למשחט בעי דחולה זית ~הוא משום דהאבריא ב~ב~

 ~קטן בת~נגול לחולה דדיוהיכא
~~ 

 מו~ר
 לש~ו~

 תרנגול לו
 ~~"ד~ ט"ז ס~י' שכ"ח ~י~ ל~מן ~בארגדול

 ולעני~
 כסו~

הדם
 לש~~

 בשבת
 ע~~

 ט ~~י' כ''ח ~~' ~יו~ד
~ ~ 

~~
 ה~' וכ"כ ט~. מליחה~ ו~א חי. ממנו ~ לאכול ~~~

והרא"ש
 פ~

 המ~ח דק"ל שם ~בואר והט~ם דחולין
 או' עו~ש מעבד. ~שוםחייב

 ד~
 משום בעי הדחה ומי~ו

 משא"כ ~בשרשעל
 ד~

 בו הבלוע
 ל~~~

 שלא כ"ז איסור
 ~י~

כמ~~
 ~~' ביו~ד

~~~ 
 מ~~ א~~ סעי'

 ס~''~.
 ~די~ ~~ו~~

~~ש~
 ~כיון

 לאכו~ ~ר~~
 ~יד~ ע~ה

 א''~
 ה' או~

~ 

~~~
 וכו' לבריא בשבת אס~ ~~~

 ולמ"~
 ולא ל~תר מותר

 ~ ב"י ~ו. בכ~י~~ינן

~~~
 ה~א ~~ל~ול ~רי ~~ו ו~~ ~בריא בשבת א~ור ~.

 ~וי ~אינו ו~יכא לכוס~ש~וי
לא~רים ~טלט~ ~ו~ לכו~

~~ 
 החולה. לצורך

 יש~~
 סי~ ~ולין ~"~~

 ~~נה"~ ~
בה~"~

 ~~ ב~ או'

~~~
 ~או ~~.

 ל~ו~
 בו שאין

 ס~נ~
 וכו~

~  
 שאסור

 י~~ל~~~י ~ו~
 י~~ ש~ ~~ר~

 ~עמים ב~~לו
~שות י~~ ~

~ 
 ~~וי ~~י

 ~ו~
 ~ת~' הרש~"א ~שבילו~ להרבות ~ זה

 והביא~ ~~תי"ד~ס~
 ~ ~"י

~~ 

~~
 ~~א ~~~~~

 בש~ל~ י~~~
 ~~א

 איסו~
 ~א~~~~א

 כשמרב~
 ~~א ~~~. על ~~ד~ה שיתן ~~דם א~יבש~ל~

 ש~~
דרבנ~

 ~~.א~~ק~. של~~. ~בסי. ~ה ~~י~ ב~י
~~ 

 נ~מ
 חולהל~~ן מז~

 ש~ות~ לו ~~~ות ש~י דישראל סכנה~ ~~ ~א~
 הע~~~סי~ ~~כמלאכה. ול~

~"~~ 
 ~~ ח' א~ י~ו~ש~~~~~ש א' ~ו~

~~~~~~~~ 
 וא~~ ~~~~

~~~~~ 
 בש~~~ אסו~ ~~כו~~ ~~י

 ~~ל
 ~שבת ל~ו~ה ~~~~ם ע~ ~ישל~~פ~

 אסו~
 לבר~א

לאכ~
 ~~~השמא מ~נו

 ירב~
 ~ר~ז וכ~כ ~שבי~.

 א~
'~ 

 ~יש~י ~~שום בו ואין ~בריא א~~ מיד ~~ותר~~ו"ש א~~
 ~~~~ ב~ג~ ~~ס~~~י~~~ ב~~ד ~~ל מו~~םכ"כ ~~~ו"~~

 ~וכ~ה הרא"~.

 ~~ש~~דע~
 ו~עמו קי"~~ ~~~ קכ~ג~וב~~~כ ~~סי' ב~"ד

דכ~~
 דה~כ

~~~ 
 בעי לא ~~ית~. בישל

 להמת~
 ~~~א שיעשו ~כדי

 ~~~ ס~ ב~~ד הט"ז אמנם~~~~
 ס~~

 ~תב ט~ו
 בש~

 הרשב"א
בס~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  בוויש
 משו~

 בשם ~ב~י מו~צה
 א"ח~
 ~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~

~~ 
~~~~ 

~~~~ 
 ~~ו~~~~

~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~

'~~~~ 

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

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

~~~~ 
 ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~י~~

 עצמו לחולה דא~י' הב~ת משמרתבס'
 אסו~

 משום במו~ש~
 אלא עצמו לחולה אפי' הותר דלא לבריא וכ''ש עכו~םבישולי
 בעתדו~א

 הצור~
 וכ~כ יעו'~ש למו~ש לא אבל בשבת דה~ינו

 ~י~ ב~גב''ישכנה~ג
 ז~

 או' שם הגב''' ובכנה"ג ג' או~
 דעת ~כ~הוכתב ע~~

 ~~ר~
 בש"ע הרא~ה ~ברת מדהשמיט ז~~ל

 הסי' בזה ער~ה כ~ב~ או' שם בל~י כ~ט או' ע'ה כללמנ~י י~ט' או' סוף שם פר~ת כ~ו' או' שם הפר~ח וכ''כיעו"ש.
 חכ"א וב~פרו ט''ז או' ~~ט כלל ח"א~ כ''ד' או' ושם ח'א~'
 יעו~ש' ב~ או' זה בסי' הברכ~י דעת וכ~נ י"ב~ או' ס~וכלל
 ~~~~~ו~~

 ה' או'
 ~~~~ ב~

 ד' א~' ~א ~'
 מותר גוים ~~ולי בו שאין דבר בשבת לחולה העכו~םבישל א~ א~~ ~~ש~~

 וכ"כ לבריא' מי~~ואפי' למו"ש~~
 ב~

 שם~ א~ח

~~~~~~~~ 
 העכו~ם בהם שבישל הכלים

 ~חול~
 דבר ~שבת

 בשולי משום אי~ור בושיש
 עכו"ם~כת~

 שם הע~"ה
 דא~צ הר~ה על בזה לסמוך דיש כ~ד או'~יו~ד

 בלא אפי' הכלים להתיר יש מעל"ע דאחר שם חכ"אוכ"כ יע~ש' הכש~
 או' ס~ט כלל ח"א בספרו אמנם יעו~ש'הג~לה

 ט''~
 כתב

 כלי ואפי' הכשר צריכיםדהכלים
 חר~

 ג"פ מגעילו אם דיו
 ~ודם ~יינו בו בישל א~ובדיעבד

 מעל"ע~
 בתב~יל רוב ויש

מות~
 שלא והמי~ל

 לה~גע~
 ~כ~ד~ ~סיד לא כלל

 וכ~כ~
~ב~כ"י

 ביו"~
 ב~י ~' בשם ח"י ~או' ~י~ג סי'

 כהונ~
 דלכתחלה

 אפי' ~היינו בו ~שלו אם ~דיעבד ולהכשירו לחומרא למיחשראוי
~ודם

 מעל"ע~

 וכ~~ יעו~ש' מותר התבשיל הכשר ~ודם
 בן הרב~

~~~~~ 
 ד~~ים

 ו~~ ה~~ ~רי~י~
 ויש ~הם ~~~ל אם בד~~~ד

~וב
~ 

 הדעות שרבו כיון דינא ~~ן ונראה יע~"ש. מותר בתבש~ל
 בהם בישל אם ובדיעבד להכשירם להחמיר יש דלכתחלהבזה
 מ~ל~ע תוך אפי' הכשרבלתי

 התבשי~
 שלא והמיקל ~מותר

 הפסיד לא ~מעל'ע אחר בהם ו~~שתמש כלללהגעילם

~~~~ 
 נגמר שלא בפרי ומיירי וכו' והולך שגדל משום בהגה.
 שגדל אמרינן לא בישולו בנגמר אבל ב"י~בישו~.

והו~

 ח' או~ א"ר סק''ח. מ~א הכנה.~ בו ומועלת
 המ"א דברי על כתב יו~ד או' התו~ש מיהו ~י~או' ר~~

 הנ"~
 דיש

 ~ י~ו~~ש~לדחות
~~~~ 

 מיהו מוקצה~ משום בו~ ויש בהגה.
 כ~

 ~נעשה מה
 שירבה משום או מו~ה מ~ם לבריא ~אםור מידילחולה

בשב~לו
 ~רי~ מות~

 בעינן דלא שיעשו בכדי ~עינן ולא מיד ~ש במו
~כ~

 אלא שיעשו
 כ~נתחל~

 היכא אבל ב~~יד או בשוגג או שבת
שנ~ש~

 לבריא אסור ו~י~ו בהיתר
 ~ל~

 מ~ום ~ו ~ו~~ה מ~ום
 מידי למ'ג~ר דליכא שי~שו~ בכדי ב~ינן ~א בשבילו י~בה~מא

~~~~~~~ 
 שבישל

 לצו~
 ושתאו ~ק~ו''י מש~ה בריא ישראל

 א~ור ממנו לו ונשתייר סכנה בו שאין חולהישראל

לש~~~
 ~כיון ~מ~תר

 שנתרפ~
 נעשה מתחלה ו~ם ~תר~א.

 בישל ישראל ואם לו. מותר והבריא ישראל חולה לצו~ך גוי~"~
 שבישל כיון הת'ר יעקב בית שהרב אעפ'י ~בריא חולהלצורך

 ורפיא ולאו ~ ואין הכרע בלתי המחבר ה~ב דעת מ~מבהיתר
 עוק~י והביאו ג' סי~ בכםף נחפהבידיה.

 הד~~
 ג~ או' י~ד ~~'

וכתב
 בםוף ש~

 ה~~
 כ'ו דף הפרדס ליקוטי שלאחר בתשו' ד~ר~ף

 בשבת דהמבשל פ~קע~ד
 לחול~

 והבריא
 מ~ת~

 לו
 לאכו~

 ממנו
 יעו~ש~

~ו~
 וה~~בשל וכו~ באור לבשל שאסור כשם ~. ~~~'

 בת~לדו~
האו~

 ולכך י'א~ או' תו"ש סק~ט~ מ~א גמ' חייב.
 ~ האור תולדת ~טו חמה תולדותגזרינן

~~~
 שם נצלית ואם וכו'~ הקד~ה בצד ביצה ליתן כגון ~~~

כמאכ~
 על בצולה כמו מבשל משום חייב דרוסאי בן

~~~ר.
~"~ 

 וכ~ה ז' או'
~~~ 

 ל~ל עיין דרו~א~ בן ~אכל ~~~~ר
 כ~ח או רנ''ג~י'

~ 

~~~
 יו~י דר' פלונ~א וכו' חמה בתולדות ואפי~ ~~~

 ב~ח וכ~כ ב"י' כרבנן והרמב"ם הרי''ףופסקו ו~בנ~
 בדעבד דאפי' ונ'~ל חמה בתולדת דא~רי כרבנן דק"לוהאחרונים

 ומ~מא~ור
 אפש~

 מותר ש~ת ~~אחר

 למ~ש~ א~
 עצמו

 וצ~~
 לדי~א

~~רע~א
~ 

~~~
 ו~ן ~~.

 א~ו~
 וכו~ בחול לה~מינה

 ~י~~
 יטמיננה שמא

 ו~ או' פ~ישה ~ומא יעשה שמא אוברמץ
~ 

~~

 ואפי~ מבע"י א~י~ וכו' בחול להטמינה א~ור וכן ~~.
 כ~כ אםור. נ~י שתצלה בשביל החול ע"גל~ל~ו

 סק~י והמ'א הב"ח והביאוה~א"ש
 ו~~~

 מיהו ז' או' ה~"ז
 הרשב"א בשם הביא~ע~א בחיד~

 דמות~
 ~~~' בתשו' רש~ל כתב ו~'מ כהר~~ש. נראה הפו' דעתאבל יעו~ש~ מב~'י בו להטמין

ד~~תר ס~א~
 ל~לו~

 על
~~ 

 ר~~ח
~~ 

 דלא
 ~חל~

 ~ת~~~~ת
 בט~א וגם ~~וכרתים ד~ריו דאין וכתב שם ~"א והביאויעו~ש ~~ו~

 ומיהו עכ'ד. דאסור בהדיא איתא ובירושלמי עליוחולק
 אבל ~~ או' א"ר כרש~ל. פ~קו כירה פ~ משנהולחם הנ"~
 וכ''כ ו' או' הנה~ש דעת וכ~נ המ"א. כדברי כתב י~דאו' התו~~

ה~חרונים
~ 

~~~~~~ 
 דין ~פ'ט הרמב~ם

 ג'~

 טב~יה בח~י המבשל
 דהוי פטור בהםוכיוצא

 כתו~ו~
 חמה.~

בגמ' וכ''~
 וכ~~

 ~דק~ח ובסנהדרין ד~~ים~ פ'ט במשנה
 ד~~מ וא~~ר מהמ~ול דנשתיירואמרינן ע"א~

 הו~
 . ח' או' ר'ז שם~ תו~ש שם~מ~א חמה~ כתולדת

~~~~~~~ 
 טב~יה חמי ~ג מאכל להעמיד דא~ור ה~''ן
 סי' כ~~~ש אסור ~תו~ו ולהניח מו~. מע"שא~ל

 שם תו'~ש ~ם. א"ר שם. מ~א ~'~ סעי'שכ~ו
 ר'~~

 ר~~א ובחידושי שם.
מ~ד

 דמות~ג~ו~ ~~י~~ ~~~ דל~ לה~ה~~ ~~ת~ ה~ו~ ~ול~~~ ~ ~~
 יעו"ש יחתה שמא שייך דלא משום

~ 

~~~
 חיה דו~א לאו וכו' בחול לה~מי~ה אסור וכן ~~.

 היא אפי' ~אלא שתצלהכדי
 ~ומטמ~נה כבר צלוי~

 לש~ו~ כדי ~~בע~י אפי'שם
 ~ם. בתשו' רש~ל ~סור. חומה

 א'ר בהגה''ט.~נה~ג
~~ ~ 

~~~~~~~~ 
 לת~ך תבשיל נותנין בש~ס

 ~די הבו~
 שמא גז~ינן ולא בתוכו שמורשיהא

 יב~
להשוו~

~~~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~ 
 ~~'י

~~~. ו~~~~~~~י~~
~ ~~ ~.~~ 



~

~ ~  ~'~~ 
~~~~~ 

ו
 ~~'' ~~'י~~~י וה~~'~ ~ו~

~~'~~ ~~ 
.~~ ~

 ~~ו~ ~~~~
 ו~~

~~~~
 ~~~~~~ו~

 ~י'
 ~י''~

~~~~
~~~~~~ 

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

~~~~~ 
 הג~ ~

 ירוחם ~רבי' לו ויפה מצטמק אם דוקא וי"א
 ~''~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~י~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ח~ג~

~~~~ 
 ~~~ ~י~~~ ~~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~

 ~ביאו שלא וש"ע ~טור על ותמה ש~. תו"ש גומות.ל~~וות
דין

 ~ ז~
~~~

 אבל ~~~
 ~חמ~

 ~כו' עצמה

 דאי~
 בכך בישול דרך

וחמ~
 הא~ אטו ~א דניג~ור מחלפא לא באור

 ~ לב"ש ט~ו. או' תו"ש ~~ או' פרישה~~ן~

 ~~~~~ו~
 פ"ו דף מלוא בית ח~ב ~~נים שער בתשו'

בד~~
 דבאש הלק~ט בשם עוד

 ~~~זכוכית ע~י המתהוו~
 ~שמש ניצוץשמתעגל

 ונבע~
 תולדת ~וא ~ו

 ~חמ~
 ו~וא

 בשו~~ת ע~ן אמנם פ~ת~ והביאו יעו~~~דרבנן
 ל~

 חיים
 ח'~

 סי~
 ~בר ודאי עצמו בשבת דכשעשאו והשיב ע'~ז. ש~שאל~~ח

 דבס' ואף דאסור חו"י שכ"כ אש ת~ערו דלא דרחמנא~~ימרא
 ב~~דליק רק ~~ו והתיר עלי~ חלק המבעיר במלאכת אורותטל

 ועי~ז קר ~יום אם אבל מ~ניא למ~י בטיהרא שרגא~ר~מטעם

נעש~
 לבשל או ~בית ונתחמם מדורה

 ואפי~ חייב. ודאי וכדומ~
א~

 אסור נמי השמש בזריחת בשבת ו~ודלק מע~~ש עשאו
 סי~ ~א~ח והביאו ~עו~שמד~נא

 רנ''~
 ~ א~ ~ו~

~~~~~~ 
 מגלגלין

 ב'צ~
 יש ~או~. מכח רותח בסיד בש~ת

 אם אבל האור מכח ~ותח ש~וא בעודל~רשו

נצטנ~
 וחז~

 ש~רי כלום ואינו מקילין יש שכב~ו במים ונרתח
 את מרת~חמ~נצט~ן

 מקומ~
 ש~כח רתיחה ממנו זז ולא

~או~
 יו~ד או~~ פת~ע ומאירי. ~כיבוי. בשעת מתוספת שהיא אלא

~ 
~~~~ 

 שמבליע ל~נין מד~ת ~א דצל' כרותח מליח ~ק"ל
 בשבת בישול איסור לענין כמוצלי ~ליח~ב אבל כליכמו

 סי' ~מ~~ת נ~ב~י ל~. ד~א מ~ת צלי שמלחו~משום ~פסח לאסוראו
 ד~מבשל משמע ולפ~ז ז' או' שעת ו~ביאו יעו''ש.~כ~ג

 ~על~ וכן ו~ או' ~מש~ז וכ"כ חייב.מליחה אח~
 יעו~ש פתים ב~~~מנחת

~ 
~~

 דינים שכל יודע ו~וי וכו' ~בישול מ~ום בו יש ד' ~~~~
 על ליתן אפי' בישול משום~אסורים

 ~כיר~
 או

 אסור ~י~ק קודם~תנור
 כמ"~

 תו~ש י~א. ס"ק מ"א רנ~ג. ס~י'
 י"א או~ ~' כלל ~ח''א ט' או' ר"ז ט~ז.או'

~~
 ~ישול משום בו ~יש וכל וכו~ בישול משום בו יש ~~.

 אסור עכו''ם ע~י בישלו אם ו~ף ענין בכלאסו~
 ~ י~~א או' א~א א~כבסעי'

~~~
 והטור ~רא~ש דעת זהוא ~וכו' בישול משום בו ~ש ~~~
 ~ו ויש צורכו כל שנתבשל תבשיל דאפי~~ מ~רש~יוכ''מ

 אם~רק
 וחוז~ נצטנ~~

 וחייב בישול משום בו יש ומרתיחו
 כתב פ''ט ~רמב~ם אבל ב~"י'כמ~ש

 דהמבש~
 דבר ~אור על

 עכ~ל פט~ר כלל ~ישול שא~צ דבר או צ~כו כל מבושל~~יה
 וכ'כ ד~בנן~ איסור אלא ליכא האור על ~ניחו דא~י'משמע
 מע~ש שנת~של תבשיל דלד~ה הרשב"א בשם פכ"בהמ"מ
 סולדת ש~יד ~מקום א~י~ ~מדורה כנגד לחממו מותרונצטנן
 ע"ג יתן שלא ו~ואבו

 המדור~
 ע~~ג או

 כיר~
 ו~ב~ו עכ~ל ~

 בו ~ש ~ין חילק מדלא וכתב ~~~י
 מר~

 ~~ל אלמא בו לאין
 כנגד לתתו שרי~וו~א

 ~מדור~
 שכ~נ וכתב סולדת שהיד במקום

 בפ' ~ר"ן~~ת
 כיר~

 לקמן ז"ל מור~ם שכתב וז~ו יעו~ש.
 נצטנן לא אם בזה לה~ל ונהגו וכו~ מקילין ~יש ט~ו סע~~בהגה

 למקום וה"ד י~ג או' ך' כלל ח~א ט' או' הר~ז וכ~כ יעו~ש.~לגמרי.
 כדעת ל~חמיר יש נהנו שלא ב~קום ~בל להקל נהגושכבר
 עכו"ם דע"י א' או' בשיו~ב ~ברכ"י כתב ומי~ו~ש"ע.

 יעו'ש יש~אל ע~י אף דשרי מאן דאיכא כיוןשרי
~ 

~~~
 חטאת עליו וחייב פי' ו~' בי~ול משום בו יש ~~.

 האור. בתולדות אלא ממש ~אור על בישל לאואפי~
 בשבת בח~ין אותו שורין מע~ש ~~ין שבא כל דאמרינןו~א
 בדב~ איי~י~תם

 בסמוך. ~ש'ע בדב~י וכמ~ש ~וטב בלתי יבש
 או'עו'ש

~ן~
 כלומר ע~~ל ~ותח מקרי בו ~לדת ש~יד כללי~ ומשמע וז~ל ~ב~י כתב וכו' בישול ~משום בו וש ~~~

דאם
 עש~

 שיהיה אח"כ
 ה~דיר~

 פטור מרתיח
 כיו~

 שכבר
ג~כ

 הית~
 בו סולדת ~יד

 ומ~~
 היד אין דאפי~ יותר רבותא כתב

 דס'ל משמע מרתיח אם חייב שאינו ~צת חם ו~דייןסולדת
 הי~ ואין ~~עט חם עדיין אלא לג~~רי נצט~ן לאדאפי'
 עש~ א~סולדת

 שיהא ש וכ בו סולדת שהיד שי~א אח~כ
 רנ~ח סי' לעיל ~ב'י מל~ מוכח וכן מבשל ~~שום דחייבמרתיח
 י~ד סעי' לקמן עיין יס~ב ושי~ור י~ב. או' עו~שיעו"ש.

ובדברינ~
 לשם

 בס~ד~
~ן~

 אפי' נצטנן לא ואם נצטנן. אם ~~.
 שינ~

 ~צת
 י~ב. ס''ק מ''א ~י"ו. בשם ב"י מותר.מרתיחתו

 ז~ו~ית~
 יבש דבר דדין דומיא בחמין אלא אינו~ ~ עצמו

 סמו~~ דפירושודבסמוך
 למדור~

 וכדלק~~ן שהיס"ב ~מקום אפי'
 האש מעל שהעבירו אחר ראשון כלי של בחמין או ט"ו~'
 ע~גדאלו

 ~אש~
 דבנצטנן מוכח ו~מילא אסור~ לעולם ממש

 בודיש
 משו~

 בס~~וך או ראשון~ דכלי בחמין אפי' ~וא בישול
למדור~

 ב' או' ~~~ט"י אסור. ש~יס"ב במקום
~ 

~~~
 בישול אין שיס~ב כ'ז רא~ון ~~~~

 אח~
 בישול

 אח"כ מחמם אם בישול אחר בישול יש בכ~ר אףאי~~י~~ב וא~
 ~ורק ואםשיס''ב

 לכ"~
 מניחו אם בישול דיש י'ל יס~'ב אף

 או' א~א וכדומה. בכ~ראח~כ
 י~ב~

 ~~ון~
 אםדוקא וי"א הג~.

 ~~צטמ~
 אבל כלו~~ר וכו~

 א~י~ ~~בשל משום חייב אינו לו ו~ע ~~צטמקאם
 לא ו~ש''ע נצטנן.א~

 חיל~
 ~~צטמק ~ין

 ויפ~
 ~לו רע ובין לו

 ~~צינו דלא הש'ע כדעת הב"ח וכ''כ בז~~ לחלק דאיןד~'ל
 שמא דחיישינן במקום אלא בזהלחלק

 בגחלי~ יחת~
 אז

כיון א~~רינ~
 דמצטמ~

 א~ל ~מאכל יתקל~ל שלא יחתה לא לו ורע
 לח~ק דאין ודאי בישול ~~שום שאסורבכאן

 דמ~
 ורע מצטמק לי

 אולו
 יפ~

 ~מאכל. דמח~~ם כיון לו
 עו~

 י~א ומיהו י~ג. או~
 ז~ ~~~ כדברי ס~ל הש"עדגס

 ~ יעו~ש ק~ג או~ לק~~ן כמ~ש
~~~~~ 

 ~ב~ח וכו' ~~צט~~ק אם דוקא וי~'א ב~גה.
 כ~~

 על
 סברא ד~ך דליתא זו~גה

 דחוי~
 א~י' אלא היא

 ~~'א ד' או~ בהגב~י והביאו~שכנ~"ג~ אסו~. ~ו ורעמצטמק
 ~~יהו ~ללו. ~~ור~ם דברי ש~שמיט ~לבוש דעת וכ"ני"ג. ס~~

~~~~
 ~~עי~ זו ~גה כדב~י ~"ל ~ש"ע ~גם די"א ~קודם באו'כת~נו~ ו~בר ח' אסעי' דס~ך דאפשר ~לבוש על כתב ווד או'

~י~ו~

 יעו~שח'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~ ~ו~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~~י~~~~ו~
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~י~~~~~~
 ~ו~

 ~ן ~
~~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~יי"~ ~~~~~ ~~~
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 קשה ~בר כל וה"ה הגה .

 הט'ז וכן הא~ר עו~ש ~ וכתב יעו'ש~~
 סק~~

 ס~ק ומ~א
 ש~יי~ אלא כהן מנחת ב~' וכ~מ לזהשהסכימו נר~ כ"~

 ~בס'

מ~כ~
 אם ~ברים בכמה בקיאין שא~א מפני להחמיר שראוי

מצ~מק
 ויפ~

 כגון לו ~ע בבירור י~וע א~כ אלא להקל ואין לו
 צרכו כל שנת~של אחר ~ם וכן בו וכיוצא ו~ייסא~ ותמרילפת
 אסור לו ורע במצטמק אפי' ממש אש אצל אבל המדורה נגדודוקא
 סי' מש''ז ועייןעכ"~.

 רנ~~
 ועי"ש~ הנ"ז מ~כ ~ברי ג~כ ש~ביא ג' או'

~~~
 וחיובא ר"ל ~וכו' ~רוסאי בן כמאכל נתבשל ואפי' ~~.

 מ~ברי ~מוכח ~אע~ג רותח בעו~ו אפ~' איכאנמי
 דליכא ז"להרא~ש

 חיוב~
 ~רוסאי בן למאכל הגיע בלא אלא

 מוכח ~~כי מש~ם הטור כ~עת בש~ע פםק מ~מ בב~יכמ~ש
 דעת וכ"ה המביא ~פ'מברייתא

 הר~~ב~~
 יעו"ש. בב~י כמ~ש

 יעו''ש ב' או' המט~יוכ"כ
~ 

~~~~
 ~בשל ואפי' ~~~

 כ~צ נתבשל אם אבל וכי' כמ~~~
 מצטמקאפי'

 ויפ~
 או~ עו~ש בישול. ביה לית לו

 או' תו'שי~ד.
 ~ י~~

~~
 נתבשל וא~~ ~~~

 כמב~~
 כמו הנאכל ~בר ולענין וכו'

 ~ה~רב"ז עיין בישול. משום בו יש אם חיש~וא
 אינו מלקות לענין וז''ל שכתב הת~ו' בא~ע~ רי~~ג סי'ח~א
 שהניחם כגון מאלי~ן נת~שלו ואם מ~~בנן אסור אבללוקה
 ~בר שהרי ת~ע בשבת. לאוכלן ~ו~רמע''ש

 שנתבש~
 כ~ב''ד

 הכי ליה דאכיל מאן ~איכא כיון וטעמא בשבת עליו חייבאין

שו~
 לכל חיים הנאכלין ~ברים וכ~ש בישולו על מחייב לא
 טעמא מ~קא~ר וא''כ עכ"ל.~א~ם

 כמב~~
 ל~~אן אבל משמע

 אם בישול יש ליה~אית
 כמב~~ נתבש~

 הש~ע ל~עת ו~וא
 בשבת בשלם אם חיוב ~יש ~פירות באלו ה"הו~עמיה

 סי' לעיל הש~עמ~ברי וכ'~~~
 רנ~~

 בו אין ~יין הריב~א ב~ם ס~~ב סי' בה~ש הא'ז וכ"כיעו"ש~ י~~ ס~י' בהגה ולקמן ~' סעי'
 פירות וכן חיין ~נאכלין וירקות לש~~ה שמחממו מי בישולמ~ום
 שמשתנ~ כיון בישול בהם ישכאלו

 ~מי ולא אחר לטעם
 ~הא ~רבנן עכו~םלב~שולי

 וגבי עכו~ם בישולי בו אין מי~
 אין בשמן גם ~לפ~~ז ~א~~ז שם עליו ~תב חייב. המבשלןשבת
 בישולבו

 אב~
 וכ~כ יעו"ש. ~נ~ל יין ~~~ין בו חזר שהריב"א מ"כ

 בהם יש חיים ~פיר~ת או~ו~המש~ז
 משו~

 הברכ~י וכ"כ בישול.
 הרדב'~~ז ~ברי על מ''ש ועי~ש מולכו י מהר' ב~ם ג'או'

 ~ יעו~ש בצ~~עוהניח הנ~~

~~~

 נתבשל ואפי' ~~.
 כ~ב"~

 ושיעור וכו'
 מב"~

 עיין
 כ'ח או~ רנ"ג סי' לעילב~ברינו

 ו~ו~
~~~

 כמ~ש רוטב שרובו והיינו מרק בו ש~ש ותבשיל ~~.
 רנ~ג סי~בב~~

~~~ 
 שהיא ~מן כל רבינו ומ~ש

רותח~
 י~א או' א"ר כתב וכן יעו"ש~ ר~י בשם שכתב רי~ו בשם

בז~
 אבל וצ~ע שכתב אלא כהן מנחת בשם ~סי'

 לזה שמסכים נראה מ"א או' שם ובא"א י~ג או' ר~~גסי~ במש~~
 וכ~כ יעו~ש. הרוב ~חרד~ולכין

 ב~ש"~
 יעו'ש ~ג~ או' רנ''ט סי'

~ 
 ה~נו ו~ו' יבש והוא כבר שנת~של ~בר אבל ~~.~~~

 או~ ~עו'ש וכ~כ ט"ו~ ~עי' וכ~~ש כ~צשנתבשל

 ~ י~א או~ ר''ז ב' או' מט"י י~א. או' א''רט"ו.
~~~

 לגמרי' נצטנן ואפי' וכו' בחמין ~רותו מותר ~~.
 ו~ א~ ך' כלל ח~א י'א. או' ר~ז כ~א. או תו~שלב~ש.

~ 

ם~~
 לשרותו מו~ר ~~~~~.

 בחמ~
 מיםשמרתיחין הקא~ ~מש~ה ו~ע בשבת.
 ומ~~~ב~

 ופ~~מים בתוכו ~א~

שא~
 ובעת ~אש על רותח בו~נו צרכו כל ~ו נותנים

 מוסיפים בכוסותאותו שנותנ~
 ~ותנ~

 הכוס ~~ל
 כ~י הקאוי משחיק~

 כלל גו"ר בס' ע~ן בשבת כן לעשות מותר אם ולתקנולבסמו
 שנפל ט. סי~ עד ב. מ~י~ג'

 בז~
 ג~להמחלו~ת

 ב~
 הרב

גו~ר
 וב~

 וכמ~"רז.ל פראגי יעקב כהר' חביריו
 מש~

 חביב ן'
 משה וכמ~~ר ~ל יצחקייוכמה~"א

 חי~
 הגו"ר ~ל~עת ז"ל

 בא שלא ב~בר ה~ר~ה ~אסר ~ש~ע דעת ל~יאסו~
 הקאוי ~~א שני בכלי אפי~ ~פי' שורין לא אבל מ~יחין~~וקא בחמ~

 חשיב לא כבר שנקלהאעפ~י
 ב~

 אותו כשטוחנין ל~י בחמין
 אותו לכוס חזי לא ~הא בח~~ין בא שלא כ~בר להיותחזר
 ~~~מ למיכל חזי הכתישה לאחר ~גםואת''ל

 י~
 למאן לחוש

 ש~~~ שני ב~לי ואפי. אפייה אחר בישול ~יש~ס~ל
 ~ול~ת

 ה' סעי' בס~~וך הש"ע ש~~יא הסברא ו~יאבו
 ועו~

 עפר ~אין
 ונכלל נשתהזה

 במשק~
 במים וביסומו ש~מנו יוצא אלא ~

 .אותו ו~~שליכין דארעא כעפרא הכוס בש~י האבקונשאר
 עליו וחלק יעוש"ב. במשכן שהיה הסממים לבישולו~מיא לאיבו~

 וטע~יה למיכל חזי הקאוי ~אבק וס~ל ~~~ל פראג~יכמ~ר''י
 להם וכשאין כתושה עמ~ם אותה מולי~ין ~רכים והולכיעריב
 שעתה ומעביר~ן ~~י~ עליה ושותין ממנה אוכלין לבשלה~~קום
ב~ה

 והמוח~
 ~אוכלה ממנה ו~~~נה עריב ~ע~~א ~~א יוכחש לא

 כיון כתב חביב ן' מהר~ם ובתשו' ה~יתר. ~טעם שםו~אריך
 אחר לבישול לחוש ואין להתיר ה~~ע ~עת שני כלי הוי~הכוס
 לכתחלה ל~בריו לחוש ~אוסר סברת ~~יא ה' בסעי' ~~~יא~ייה
 מותר ולכך העיקר ~היא בתרא ~~ברא דס"ל ~כנה~~ג לדעתוכ.ש
 לתיך הקאוי אבקלתת

 ~פ~ג~א~
 אפי' שני כלי שהוא

 ה.~
 סול~ת

 שנית כס~ ל~תיר בשיטתו ~לך ז~ל יצחקי כמהר''א וכןבו.
 וכן לכתחלה. ל~חמיר ~ראוי ~כתב אלא ~~ ב~עי' ה~יריןשל

 בארוכה. ב~ברי~ם יעו~ש בפש.טות ~תיר ז.ל חיון משהכמה~ר
 כ. שומעים ~ל~בריהם וכתב ב~ ~ו' ממ~~יוהב~'ד

 ה~
 הרבים

 מש~~ע י~א סי' ח~ג פעלים בתשו'.רב וכן יעו~ש. טעמיי~וומסתבר
 והסכים ה~~.ם צביעת בענין וטרי דשקיל ורק ~שרי ~יהופשיטא
 מע~ש לתת~צריך

 שיצבע בכ~י ש~~רתיחין במים קאוי מע~
 שהוא בפצג''אן חמין המים ישפכו כאשר שבת ~יום ואזמע~ש
 ועיין י~~ש. כראוי קא~י בתוכו יתנו אח~כ שניכלי

 ~ ודוק פ~ד או'לקמן עו~
~~~~~~

 בערבי ~שקורין הט"ע
 ש~י~

 אותו שרו או או~ו בשלו אם
 מ''ש עיין בשבת חמין ~ליו לערות שרי אי מע~שבחמין

 במשקין צביעה ~אוסרים ~עת לפי אבל צ~א או' רנ~ג ~י'לעיל
 עליו ויתן יבש ויניחנו ב~ש יבשלנו ~אי מע~ש~מים ויצ~~ שיתבשל כ~י ש מע ~חמין יתננה א~כ אלא תק~ה לואין

 מי~
ח~י~

ב~~ש ט~~ שיתן צריך אלא בשבת ~מים צובע ~רי ~שבת

~~~~~.~~~~ 
~~~ ~~~~ '~~~~ 

~~~~~~ 
'~~~ 

~~' ~~~~ו~~~~~
~~~ 

.~ 
~~ 



 ~~י~ ~~י~~~~' ~~~ ~ו~ י~~~~'

 יו~~י~ ~~י~~~'~
 ~~~~~ו~~

 ~~י'

 י ~''~~~~~י~

~~~~~
 ~~~~~ו~

'~~ ~~"~~ 
~~~~  ~הוי בשבת לשרותו דאסור שריה בלאכלל לאכול ראוישאינו

 גמ~
 . מלאכה

 ~~גהו~
 ~~דכי~
 ~~ י~~ ~ ~

~~~~~~~~~ ~~~~~
 ~ו

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

~~~~
~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~ ~~ ~~~י
 ה~ ~

 בכלי אפילו מקיל~ן ויש שני בכלי

 הסוכר ולענין ירושת''ו~ פעה~ק נוהגין וכן צ~כו כל בחמיןבע''ש

 קי~ח או' לקמן י~ת בישול משום בו ישא~
~ 

~~~
 לשרותו מ~תר ~~~~~'

 פ~ וכ~
 מותר ~חמין לשרותו דוקא~

 או~ו לה~םאבל
 ע~

 אסור רו~ב בלתי אנ~~ ה~ור
 ~~יו ח~ב א~ו אבל מדרבנן ז~ל הרמב~םלדעת

 כי~
 שנתבשל

 או~~~~ז~ עו~שכבר~

~~~
 לש~~~ו מותר ~~~~~~

 בכ"ר אפ~ וכ~
 וכמ~~

 .סעי'
 ו~ר"ן ו~~מרדכי ה~~ו' וכ.כ בישול. אח~~ בישולד~~ן ~~~

 כ~א או~ תו"ש י~ב. או' א"ר י~ד~ ק ס מ"א דמח~יר. כב~חדלא
 ~.א א~ר"ז

 ח"~
 בכ~ר אפ~ לשרותו דמותר והא ו' או' כלל~'

 הוא דהכי האש מעל שהורד לאחרהי~ו
 לש~

 א~ר וכ~כ שר~ה
 ~סור האש שעל בכ~ר ~תנו אבל ~ד.א~

 יע~ש~ם~ה א~ לעי~ וכמ"~

~~~
 לשרותו ~ותר ~~~~~

 וכ~
 ומשמע

 מלשו~
 לא דאם הש"ע

 ~ נשרה ~ק מ~"שנתבשל

 בחמי~
 לשרותו אס~ר

 אבל שם. ~~א ס~דת~בחמ~. ה~ד אםבשבתוטוב~החמיר בחמ~
 שני בכלי ו~"מ כמ"א עיקר נראה ובפו' הכי משמע לאהלבוש מל~~

~רא~
 סוף התו~ש וכ~כ שם~ א~~ הרמב"ם. על ולסמוך לה~ל

 כ"ב~א~

~~~~~ 
 ואפ~בדבר ~ו' או~ו מ~יחין אבל ~~

 ל~
 שרי

 דא~

~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~.~~ ~~'~~ 
 אב~

 ל' ~שבת התו' כתבו וכו' אותו מדיחין
 שפיר אתי שני ככלי דעי~~~י דמפרש רשב~אלפי' ע~א~

 מכ"ר~ או~ו מדיחין אבל בכ~ר אותו שורין דאיןהכא
 עירוי ד~ך

 לפר"תאבל
 ד~פ~

 מכלי אותי מדיחין ע"כ ככ~ר הוי דעירוי

~~.~~~.~~~~ 
~~~ 

 סעי' ~עיין ל~מן דתנן~ע"ג ~~~~~~~~ ~~~
 ט'~

 אבל
 נו~

 או ה~ערה לתוך
 ולא הקדרה את למתק עשוין שהן תב~ין ה~ד התמ~ילתוך
 וכו~ שני בכלי דאיירי כיון אותו שורין ~~ה א"נ כ~~בשלמחזי
 ~~ד~ין דדוקא~ התו' של א' כתי~וץ לחומרא ב~ח ופסקיעו"ש.
 וכ"כ יעו~~~ שני בכלי אפי' שורין לא אבל שני בכליאותו

~עו~~
 ד~ירוי דק~ל פסח ב~. הש~ע שפסק מה דלפי י"ז או~

 ט"ו. ס~ק מ~א וכ~פ שני~ בכ~י מדיחין צ~ל ע"כ לחומראככ~ר
 ~א~~ ~עתוכ.נ

 ך' כ~ל ח~א י"א או' ~ר''ז וכ~פ י''ג. או'
 ו'או'

~ 

~~~~"~~ 

 שם. מ~א לטעמא. דעב~א כתבלין נו ד דבצל
 מתבשל דלמא לאסור דוש כתב המחה~שמיהו

 דעת שכןוכתב
 הט.~

 יעו"ש ב~לים לאסור י~~ד וס~ק ס~.ח.
 היד אםוהיינו

 ~ולד~
 הר''ז אבל שם. בט~ז כמ.ש שני בכלי בו

 ל~קל דנהגו כתבשם
 כיעו~ש. בו םולדת ש~יד שני בכלי ~בצלי~
 ~"ו או' לק~ן עודו.~~~ר

~ 

~~~
 חוץ ~~'

~~~ 
 דג שהוא פירש רש"י ~וכו' ~י~ן הטלית

מליח
 שנ~ ש~

 דג שם ~אספנין וקוליים ש~ב~.
 או~ושאוכלין

 מחמ~
 להדיח אפי' ו~סור ה~חה. ע~י מלחו

 מליח הדיח שאם בג~' וא~רינן בישול והוי מל~כתן ~מר~ז~ו

 בח~~ן האספניןו~ולייס
 בס' וכתב חטא~~ חיי~

 שאינודוקא הפרד~
 נאכ~

 אבל בח~ן ידיחנו א~כ ~לא מלחו מחמת
 איסור אין הדחה ~ודם לאכול ~אויאם

 בה~~
 עו~ש יעו~ש.

 ומ"ש ח~י.~ו'
 אי~

 ב~י וכמ"ש בצונן היינו בהדחה איסור
 שאח~ז באו' ועיין הנ"ז ס'בשם

~~~
'~~ 

 חו~
 הישן ה~ליח מן

 ו~
 צוננים דבמים משמע

מות~
 בש~ת ~ ה~רינג את לרחוץ מו~ר ולכן

 בדג הפרדס בשם זה בסי' ב~י וכ''כ הרבה מלוח הואאפי~ בצו~ני~
 באו. ועיין שם. ~ח~א ש~. ~''ז ס~~ה. טז טונינא.ש~ו~ין

 ~שאח~ז

~~~~~ 
 מלוח דבר וה~ה וכו' ~שה דבר כל וה~ה הגה.
 ס~ק ~~''א ה~חה. בלא כלל ל~וכלו יכוליןש~ין

 מליח ד~ן ממש היינו הא בזה הוסיף מה קשהולכאורה ט''~
 בלא כלל לאכלו א"א אם דדוקא לומר דבא נראה אכן הש"ע.שכתב היש~

 אפש~ אם אבל דאסור הואחמין
 ג"כ שרי צונן הדחת ע~י ג"כ לאכול

 לאכול א''א ואם חמיןע"י
 ע~~~צונן~אס~

 וכ"ה בצונן ו~~ותר בחמין
בנ"י

 וב~
 כ~ג או תו~ש כמ~ש~ נראה ולדעתי בזה נת~שה א"ר

 דאפשר כיון חמין~ במים אפי' הערונג להדיח מותרולפ"ז
 מחה''ש בצונן. אלא התיר לא סק~ה הט~ז אבל הדחהב~י לאכל~
ט~ז. ס"~

 וכב~
 להתיר דאין האחרונים דעת דכ"ה ~ודם באו' כתבנו

 ~ יטו~ש בצונןאלא

~~~~~ 
 י~א או~ הר"ז ו~ו' בשבת ל~ותו ד~סור בהגה.
 ש~עשה ואעפ''י שרי ב~נן אבל בחמין דהיינוכ~ב

 לאכילם ~אויעי"ז
 יעו"~

 ~דאפי' כתב ו' או' ך' כלל הח~א אבל
 ~ יעו~ש אסורבצונן

~ו~
 ~ומר מי יש ~~ ~~~'

 דדב~
 ז~א ~ו' שנאפה

 דע~
ה~א.~

 הטור ~שהביא
 ד~

 צלי אחר ~ישול
 ~פסחים מבושלת ~ במצ~~ יוצאין דאין ד~"ל מהא וראיי~ויבש בדב~

מ"א
 ע~~א~

 בשלו ואח~כ צלאו דאם ~ח גבי ק~ל ~~ם
 מצה דשאני ו~"ל בזה עליו ~ולק והראבי~ה בישול.דמ~י חיי~
 בברכות כדאיתא וליכא מצהטעם דבעינ~

 ~ל~~
 ע

 ב~
 ~~עם ~סח וגבי

 יעו.ש. בב"י כמ"ש מ~מ מבושל ובשל דכתיב משוםהוא
 מחמת ר~ח עדיין הוא אפי' א~ור הרא~םשלדעת ופשו~
 צליי~

 כ~ו

 דאיןב~~
 לחל~

 או~ תו"ש בזה~
 כ~ד~

~~~~~~~ 
 צלייה אחר וצלייה אפי~ה אחר שבאפ~ה הר.פ
 אבל הרא~ם לדברי אסור זה שגםי''א

 אפייה אין לדבריו שאפי~כתב ה~~
 אח~

 ~~יה אחר צלייה ולא אפייה
 אחר צלייה ואין אפייה אחר אפייה אין ~דלד"ה ב''י וכ~כ~ור.
 שם. תו"ש י~ז. ס"ק מ~א י"ט~ א~ העו~ש וכ~כצלייה.

 ועיי~
 או~ ל~מן~~~

 בו יש ~~.~~~~
 וה~ה בישול' מש~

 בישול אחר צלי שי~
 אסורולכן

 לית~
 רוטב. בלא האש אצל שנתבשל דבר

 שם תו"ש שם. מ~א וסמ"ג'~ ~א~ם בשם ~~נ~טפסקי
 ~~ וה~

 צלייה
 ו' סי' לצדיח אורח בשו~ת ~כתב בשולאחר

 הו~
 ב~ונח~ ~וקא

 אצלבפ~ע
 הא~

 בלא אפי~ ~מותר בקד~ה אבל קד~ה בלא
 צלייה אחר ~בצלייה דן ומזה הוא. חד בישול דשםרוטב

 צ~ייה ~תהא דוקא בע~נןמ~מ דמו~
 שנ~~

 אם אך ראשונה כצלייה
שנוי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~י~
 ~~~~~~~ ~י~~

 ~תחלה לי~הר ו~הגורא~ון
 של~

 בו סולדת שהיד ~מן כל ש~י בכלי אפיל~ פת ליתן
~ ~~ ~י~ ~~~~ ~ ~  ~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~~י~ו~

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

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

 ש~יד במקוס ל~ניחה אפויה פת~ פרוסת כגון ביניהם~~וי~

~סול~
 הוא הא' שדרך לפי דאסור ניקודים לחם לעשותה

 ~שניהס אפי' ועוד אפייה בדרך אי~ו ~השני ~פייהב~ך
 הט"ז כמ~ש חדש ~עם שבת במלאכת ש~הנה אסור אפייהדרך
 יעו"ש. לו וי~ה במצטמק~~~ו

 וכ~
 להניח ~ין

 ש~קשה אפו~ פ~
 ~לחמות שו"ת מתקן~ ד~~ וית~כך שיתחמם חם התנורלתוך

 ~ יעו"ש ~~ ~י'ארי

~~
 ~אחר צלי אין לכ~ע אבל בישול. משום בו יש ~~.

 אצ~~ ליתנו ~ותר ~נצלה ודברצלי
 הא~

 אפי'
 לש~תו אבל ~ האש אצל ליתנו דוקא ~ר''ל ה~פוי וה"הנצטנן
 כמ~ש לסברה~~ו אסורבחמין

 בש"ע~
 שנתבשל דבר אבל

 ליתנו מותר ומ"ש~ שם. מ"א ד'~ ~עי' כמ"ש ~חמין~~ותו מות~
 במקום ~יינו וכו~ האש~אצל

 שהיס"~
 אבל

 ע~~
 ממש האש

 ~~~ י~~ או' א~~אסור
 י~ג או~

~ 
~~

. ~  
 י~

 בו
 .משו~

 מותר ואם בישול.
 אב~ לי~

 ~אוי
 או~ לעיל כתבנו כבר בשבת חמין במים מע"שה~לוי

 קחנוס~ה
 ~ מ~

~~~
 כלומ~ וכו~ ש~י בכלי פת ליתן וא~ור ~~~

 למאן
דסב~

 אפייה אחר בישול דיש
 פת ליתן דאסו~ סב~

~פי~~~~כ~
 שני~ בכלי ונתבשל רך דבר הוא דפת משום שני

~~
 בו ש~בשלים ~~י~ דיש וכ~~ שני ~כלי~ אפי' ~~.
 דב~ים בשאר וא"כ בקי~ן אנוואין

 מ"א ~חמיר~ י~

~'~

 הזכיר לא דהמחבר ור"ל ~'י~
 לאיסו~

 כ''א
~~ 

 דרכיך

מ~~
 וע~כ מחה"ש~ להחמיר. יש דברים בשאר ~~~

 הקאוי לתוך ביצים או ~ חלב לי~ן~לא לי~ה~ י~
 כשמשימי~

 ב~~ש
 מ~י~~הי~~ב כ~~

 ~כיכי~ שא~
 הי~~ב~ אם כב~ש גם ומתב~ים ~

 כ~א או' ך~ כלל ~ ח~א~~~יין
 ולקמ~

 קט"ו ~ו' שכ~א סי~
~ 

~~~
 הטור דעת הוא שני~ בכלי הגה~ מתירין. ויש ~~.

דלא דס"~
 מ~י~

 ~ישול
 ~בכ~

 לישנא לחד במלח ~לא ש~י
 אחרינא. ~ידי ולא ט'~עי~

 ולפי י"ט. ם"ק מ"א סק~ז~ ט~~
 ~עיין ~ה~' בשם ד' ~עי'~"ש

 לע~
 אוי~

 ע'~

 להחמיר יש
 אך כמבשל~מח~י

 לה~ל סוברין ~תירין ~י~
 ~כתירו~

 של שני
 שם מא להחמיר~ ויש הש"ע ד~ת וכ"מהתו'

~ 
~~~~~ 

 לחתוך בהמה מרגלי חמין כשעושין העולם שנוהגין
 ולערות בכלי ~תחתיכות

 עליה~
 המ~

 רגלי של
 ול~א"םבהמה

 דב~ ז~
 ~החול~ים על סמכו ואול~ אסור זה

~ל
 ~רא~'~

 שצ"ל ~נראה שני ~לי ומתיר~ן
 בכ~ר~

 ואעפ~י
 נ~גו דבמקומו אפשר לכתחלה להזהר שנהגו כתב בהגהשה~ב

 סברת קודם האו~ר סברת~ הב''י דמהביא ה~כר~~ת בס'ו~ש ~~
 המתיר ד~ת מדהביא ~אדרבא ליתא לא~ור שדעתוהמת~ר
 ד~שנא האחרונים ~~גדולי כתבו וכבר ס''ל ~דהכי נראה~~חרונה

בתר~
 ו~יי~ בהגה"~~ כנה~ג ~וכו~ ב~ו' אף עיקר

 ה~ח~יר ומ''מ

ש~
 עד להמתין או תחלה המרק שיע~ה ~ד בתחלה פת ליתן
שלא

 תרא~
 ~ולדת היד

 תע~~
 ו~ילא וז'~ל ג~ או~ י המט וכ~כ

 דהש~~~~~
 גם הוא כ~ותייהו ~~~ל מתירין ויש דכתב

 בכ~~

 דהמתירין ~ש'ע לדעת דליתא שני בכלי דסיים ~'ל כמור'~סודלא
 אסר לא האו~ר לסברת דגם ותדע ב~ר אפי~מתירין

 קלים דבר~ם ~צת לחוש דיש חומרא מחמת אלא שניבכלי
~מתבשלים

 ג~
 מ'~א ~נת וכ"נ להו ידעי~ן ולא שני בכלי

 ~מה שעדיין התפינ''ה מן בפת שאוכלים ~עולם מ~הג וכ"הי~ט ס"~
 שהעבירוהו א~~~אחר דכ~ר ל וק כ'ר והוא ~~יס~ב~~כדו

 מ~
 האור

 כדעת הוא דטעמם ובודאי בידם שימחה מי ראינו ולאמבשל
 דס~ל מתירין יש דעת ד~וא ~~לראבי~ה

 דאי~
 בישול בין חילוק

 שאח''ז באו' ועיין עכ~ל. ודוק האפייה שלאחר בישול ובין בישולאחר
~ 

~~~~~ 
 דכמו דס"ל משום בכ''ר. אפי' מ~יל~ן ויש בהגה~
 כ~'ש יבש בדבר ~היינו בישול א~ בישולשאין

סעי'
 ד'~

 דשאני צונן היה הפת אפי~ אפייה אחר בישול אין כך
 הפת להניח שלא דמח~יר מאן מיהו שנצטנן~ תבשיל משארפת
 אלא ב~ערהתחלה

 אח~
 אנן דהא תע''ב המרק שם שעי~ה

 ב~' וכ"כ כ~א. או' ~ו"ש בכנה'~ג~ וכ~כ ~כ'ר. דעירוי~סבירין
 כהןמנחת

 ~כב~
 א"צ שני בכלי אבל בכ~ר איסור לנהוג ראו

 ח~י~ או' א"ר ו~~יאו פת. ליתןלי~הר
~~ו~ ~  

 ונהגו בה~ה.
 ל~זה~

 נותנין שאין פי' וכו' לכתחלה
לחם

 במר~
 דאותס ונ"ל השאלינ~ט. ~של

בצלים שחותכי~
 ד~ ד~

 שלא אחר ~ק ישימו לא ~מרק לתוך ונותנים
 כבר שנאפה מחמת ~ולא יש דבלחם בו ~ולדת הידתהיה

 ~תבשלים לא דבצלים דאפשד ואע"ג בבצלים כ~שנ~הרין ואפ~~
 ט' סעי' כמ~ש דמתב~ל אחר ללשון כמלח הוה דשמא י"למ'מ בכ'~

עי~ש
 ד~

 כל והיינו ואסור רכיך דמקרי במידי אנו בקיאין
 במר~. סולדתש~יד ~מ~

 ט~~
 התו~ש מיהו י~ד~ בס~ק וכ"כ סק"ח.

 הט~~ דברי על כתב ל~'חאו'
 וכ~ה~"ר מוכ~חים דבריו דא~ן

 או' לעול וכ"כ יעו~ש. בבצלים להקל דיש ~בשם
~ 

 וכן ע~~.

לעני~
 להק ~~פו' כמה דדעת ל~יל כתבנו כבר בכ~ש פת לי~ן
ומ~מ

 המחמי~
 שלא

 לית~
 ~ע~ב היס~ב תהיה ~לא עד

~ 

~~~
 כ"צ לא~נתבשל ואפי' וכו' חם דבר ~ו שיש כלי ו. ~~~'

 בעודו שרי המדורה ~גד גם כ"צ ~~בשל~דאי
 ד~ סעי' כמ~שרותח

 לב~ש~
 משום בו דיש בס~וך לעיל דאמרינן

 גמו~. בישול לידי לבוא דא~א הכא שא~י ברותח אפי'בישול
 שישמור בשביל ~אלא שיוחמו בש~יל ולא בגמ~ דא~רינןוהא

 פי'תחומו
~ 

 אלא כאן שא~ן מותר כבר חם אבל ש~ם~ כד~ צונן ינ~ח
 בישול לידי יבא ולא חומושמירת

 גמור~~ט"~
 ר'~ז ך'~ או~ א~ר סק~ט.

 אסור ~כ'~צ נתבשל לא דאם כתב כ~ג או' העו''ש מיהו י''ד~או~
 דעת וכ~נ כ~ח. או' ה~ו''ש וכ~כ יעו~ש. בישולמשום

 דבנתבשל שכתב אלא המאמ''ר הסכים וכן י'~א. ואו' ט'או' ה~~ש"~
 ~ יעו~ש שרי ג~כ זו העמרה י ע לו ויפה ~ מצטמק~א~י~ כ'~

~~~
 וא~מעי~ן י מבע בבגדים הט~~ה. קדרה ע''ג ~~.

 בהן ~סו הבגדים חחת הכ~י ~~ניחדמותר
 טומ~ין שאיןואף ~הקדר~

 בשב~
 ~עי~ר הכא הבל ~~וסיף שאינו בד~ר אפי'

הטמנ~
 ~תגלה אם ולכן מותר דזה הקדרה לצורך מבע~י היא

 ג~~ דרך~אגב לכסות מותר לכ~ותה דמותרהקדרה
 הכ~

 נ~א ~או' מ"ב ח~.דבר ב~ שיש
~ 

 ~~~י~~~~~
~~ 

~
 ~~ת

 ~~יי~~ ~~~
 ~~~'~ו~~~~~
~~~~

 ~~י~~ו ~~~י

~'~~~ 
 ו~~י~ו

 ~~י'~~~י
~~~ ~ 

שם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

 ~י~
 ~י~~

~

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

 ~ו
 ~~~~~~ ~~י~~ ~"~ ~~ ~~~

 ~~י~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~

~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ 
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~וי~~ ~~~ ~~~

 ~~~~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~י
~~~~ 

~~ 
~~~~~~~ 

 ~~~~' ~~~ו
~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~ ~~~ ~~~~~
 ~ ~ ~~"~ ~~~~ ~~ וי~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~י~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~"~ ~~~~~~~~

 ~~~י

~~~~~
 על בו שמשת~ש כלי ~פי'

 האש~
~~~~ 

 ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~~~~ ~~~~
 ~~י~~ ~~ ~~~~~~~י~

~~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~י~~

'~~~ 

 ~~ו~~ ~י~~
 ~~ו~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~י ~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~ו~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~

 דבלאו מלוח דנקט אלא אסור נמי מלוח דבלא ונ'ל הגה ~~~~

~~~
 שאינו באופן והיינו וכו' בבצק פיו לטוח ויכול ~~.

 ~ו~תו~ש מוקצ~
 כ~~

 דצריך והיינו
 הבצ~

 או~ א'א לת~נגולים.
 כ'ב~

~~

 ~~ור המתמרח בדבר אבל וכו' בבצק פיו לטוח ויכול ~~.
 הט אבל נ~ב. ס'ק מ~א י"א סעי~ שי'ד סי'כמ~ש

 דהכא אלא מ~רח היינו דטיחה שעוה כמו הוא ד~צק כתבסק'י ~
 מגולה יהא שלא אלא הרבה כ'כ פיו לסת~ם רוצה שאינומיירי
 התו~ש וכ~כ ט~ י או' א~ר ~בכל~. הרבה מדבק אינו וא'כלגמרי

שם
~ 

~~~
 בסע~ לשיטתיה אז'ל ~מחבר וכו' כ~כ חם שאינו ~~~

 כל שרי ט"ו בסעי' בהגה הרב לדעת אבלד'
 כ'~ח או' תו~ש לגמרי. נצטנןשלא

~ 

~~~
 ט~ו או' ר~ז היס'ב. שתהא עד כ"כ. חם שאינו ~~~

~ 

~~~

 שרי. יבש ובדבר וכו' כ~כ חם שאינו ~~.
 מ~~~

 ס~ק
כ~ג.

 תו"~
 וכמ~ש לגמרי נצטנן אפי~ ו~~ל שם~~

 כ~ג. או~ א א וכ~כ ח'םעי'
 ה' סעי' רנ~ג סי~ כמ~ש אסורדבהטמנה הט~נ~ בלתי ומיירי שם~ ר'~

~ 

~~~
 כוונתו שאין אפי כלומר וכו~ להתחמם יכול שהעליון ~~~

 כיון ~פ~ה להפשיראלא
 שיכו~

 במקום להתחמם
 ד כ א~' ש עו א~ור. היס'ב שתהא כ~יה~ה

~ 

~~~
 כתב והטעם שרי~ האש על ה~חתון כלי אפי~ ~~ ~~~'

 כמח~~ם ~ה הרי ~פסקת שהקדרה שכיון המגידה~
 ט~~ ומו~ר~ המדורהנגד

 ~ו' ~ו~ש כ'א או' א~ר י~א~ ס~ק

 עו"ש ומ~שכ~'ט.
 הט~~

 הפו' דד~ת פ~ז או~ לעיל כתבנו כבר
 כ''צ נתבשל לא אםלאסור

 ~ יעו~

~ו~
 דהוי אסור~ לעולם ~~~

 כמני~
 לכת~ה כירה ~ע~ג

 חתוי' חשש ביה~דאית
 לב~~~~

 וא'~כ רי~ו בשבת.
 נטלו ~אם בהגה ב' סעי' רנ"ג ס~' מ~שלפ'

 מע~~
 כירה

 מ~א י~ו~ש~ קדרה ע~ג לי~נו שרימשחשיכה
 ס~~

 שם. א~ר כ~ד.
 ל' או'תו~ש

~ 

~~~
 ש~ריע כמו עיקר ראשונה וסברא אסור~ לעולם ~~~

 המ~מ~ר דעת וכ~ה כ~א. או~ א~ר וכ'כ ח~בסעי~
והגר~א

~~~
 מה כל דהיינו וכו~ להניחו שמותר דבר וכל ח'~ ~~~~

 ד' ב~~~י'שנת'
 שא~

 בישול בו
 כג~

 ~~פי~ ביבש
 המדו~ה נגד יחו לה דמותר ה~ה ~כ~ר לשרו~ו דמותר~צטנן
~חו
~ 

 דלא ~~ת
 לחית~ ח~שינ~

 ~~~ו בסנ~' וכמבואר
 יעו~~

 ~כ~כ

 ~הלבו~ש

~~~
 הדבר שמניח ר~ל וכו' מיחם ע"ג לה~חו מו~ר ~~~~~.

 בתוךשנתבשל
 הכ~

 ואע~~י מיחם ע~ג מנ.~ו והכלי
 וס~ל דאסר מאן איכאכן

 דה~
 ע"גהוא ש~מיח~ כ~ן כירה ע~ג כמניח

 הא~
 אם אבל

 נות~
 א~ מט~יאסור. לכ~ע האש שע~ג הכלי בתוך אותו

 ד.

ק~
 בדבר דאפי ~ו. כירה ע~ג כמניח דה~ ~~א ~~~~~~

 ~~~ג לה~יחו אסור בישול ~~שוםבו שא~
 ש~~א ד~~רינן כ~ר~~

 כ ~~~ק ~~"איח~~ה~

~~~
.~~~~~ 

 וראש~
 ~קר. נראה

 כי~
 ל~ד מפס~ת שהקדרה

 מ~מ ממש. האש ע~ג ~מדת הקדרה דהתםלכירה
 ס~ק מ~אפכ"ב.

 והלש~ כ~~
 בכירה אף דהא כ~כ מדוקדק א~ו

 ~' ס~~ רנ~ג סי' כמ~ש לכתחלה להניח אסור וקטומהגרופה
 כתב לא ו~מ~מבהגה

 בלש~
 שהקדרה דכ~ן שם ~~ל ~לא ~ה

מפסקת
 ה~

ס~~. כמ~ש חת~ חשש ביה ד~ת המדורה נגד מניח כאלו
 ~ יעו~ש המ''א דברי על עוד מ~ש ועי~ש ל~א א~ ~~ו~ש ~~~ו~

ק~~
 רוטב בו שיש תבשיל הוא אם ומ"מ ~~~~~.

 וכ~
 אע~ג

 סעי לעיל וכמ.ש מקילין ויש בשם ט"ו סעי' לקמן ~~למו~~ם
 או~ ~עיל ~ובדברינוד'

 נ~א~
 כלפי ~כל דברי ~"ע נקט מ~מ

 כ"ז או. א.א וכ~כ ~ ה' או~ מט"י זה. בסעי' שנ~כרוהדעות
~ 

~~~

 מ~ש והוא רי~ו ~"ל וכו~ אסור לו ויפה ומצטמק ~~.
ר~~א

 לעי~
 דלא והא ד~ סעי' בהגה

 כחב~
 בש~ע שם

 לו ורע מצטמק אם דאפי'ומשמע
 המ~א כתב נצטנן א~ אסו~

~"ק
 כ~~

 מנחת הרב אמנם יעו"ש. כאן מ.ש ~ל דסמך אפשר
 וכו' השלישי ה~נאי ר.ה פ'~ב ~ני שער השבת שרשרת בחלקכהן
 מרן בדעת כן להו פשיטא ו' או' ובמאמ"ר כ~ג ה~ב~או'ובס~
 יעו~~. לו ויפה מצטמק דוקא דב~ינן~~ל

 ל~יל עיין ומי~
 ואו~ נ~ואו'

 נ~~
 במצטמק ואפי' ב~ה לחלק דאין שי~א שכחבנו

 להחמיר דיש כתבנו ~מתירין לדעת וגם לאסור יש לוורע
 בבירור הידוע בדבר כ~א לה~יר ואין בקיאין אנו דאיןמשוס

 ~ יעו~ש לו ורע~מצטמק

ק~~
~~~~ .~ 

 ראשו~
 ~אעפ~י וכו' שהיס''ב זמן כל מבשל וכו'

 ש~שכלי
 משום כ"ר דין לו אין הי~~ב אם אפי'

 ~~~ ~~ ~~~~י~ ו~~~ ~~~~~~~י ~~.~ ~~.~ ~~י~
~~~~.~. ~~.~~~~ו~י~

~ 
.~~ 

~~~~~~~ ~~~ 
 ו~~~~~~~~

~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 ו~~~~~~~י~~

 ~~~~~ו~~~~~~

~
~~~~ו י~~ו~ו~ ~ו~

~~~~~~ 

~~
דשאני.~ ~ .~~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~י'

~~~~~~~ ~י''~
 ~~ו~~ ~~~

 ~תת אוסרים ויש שבו דם משום אסורהכי
 מ~~

 כ~ ~ני בכ~י אפי~
 תע''ב והמח~יר בו סונ~ת ש~יד זמן

 ~תוס~ו~
 פ'ומרדכי

 כירה~
 ~טל ד~מלח המאכל מוחר איסורא שעבד האש על ~וא אפילו ראשון בכלי אפי' מלח ונתן עבר ואם

 שבולי בשם ~ב'י . המאכלע"ג
 הלקט~
~ ~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~

~~~~ 
~~~~~ 
~ 

 מבשל אינו שני כלי אבל עצמו באור שנתחמם כ~רדשאני
 ב'י. ומתקרר. ו~ולך חמין דפנותיו שאין מפני ~יס~ב אםאפי'

 סי' יו~ד בב"יוכ'כ
 ק~~

 ב' סעי' שם בש"ע ועיין
~ 

~~~

 דאם ונ~ל וכו' ש~יס"ב זמן כל ~~.
 א~

 שרי הי~'ב
 ו~מ~ש אושרין יש ו~יתר אי~ור דלעניןואע~ג

 אפי~ אוסרין יש וגם ומפליט ד~~בליע מ~ום הי~נו נ~ז כללבת''ח
 סעי' ק"ה סי' יו'ד בש~ע ~כמ"שבכ''ש

 ב'~
 אינו לכ"ע אבל

 מי~ומבשלי
 בירושלמ~

 דעשו א'תא
 הרחק~

 אין אפי' לכ~ר
 מ'א התשב'~. וכ'כ~יס~ב

 ס~~
 וכ~כ כ'ח~

 הט~~
 צ~ד ~י' ביו''ד

~ק'~
 ~יס"ב שאין אפי' האש שאצל בכ'ר ל~חמיר דיש רש'ל בשם

א~
 ~וא

 פס~
 נ~ז כלל ~ת~ח כדעת

 דפס~
 סי' ~ביו'ד כ~ב~י

צ~ה
 ד"~

 ~רחצו רבינו ומ"ש
 וכו'~

 שעל בכ~ר ~א~י' ואו~ה

הא~
 ביו"ד הש'כ וכ~פ יעו~ש. ~יס"כ אין ~ם ~ אוסר אינו

 ס~~ה~ ק"הס~
 וכ~~

 הפר''~
 וס~ק ~~י ס~~ק ~~ח סי' ביו~ד

 וכ~כ יעו"ש~ י'ט או' ~~ה ס~' ביו"ד זב~צ ~רב וכ~פכב.
 כתב ך' סי' יע~ב בית דהרב והגם~גר~א.

 דנתווכ~
 עם ~

 הא~רונים שכל כיון מ"מ כרש~ל ש~עיקר לו והו~ה עצמו~ש~ך
 ~ובא בתר אזלינן לה ~שו לא~נ~ז

 ור~
 תע''ב המחמיר

 ~~קו~
 לישני תרי איתא בש'ס וכו'~ ליתן מותר מלח אבל
במלח

 הר~י~ ופ~ק~
 כלישנא והרא~ש פכ~ב והרמב''ם

 ד~מ~מיר וכתבו התו~ שסיימו אלא ה~ו' וכ~פ ל~ולאבת~א
 מל~ ליתן שלא ~קמאכלישנא

 והב"ד ~ע~ב שה~~"ב ~'ז בקערה
 שכתב וזהו יעו~ש.בב''י

 מור"~
 אוס~ים ויש בהגה לקמן ~~ל

 מרן אבל וכו' בכ''ש א~~י' מלחליתן
 ז~~

 סברא ל~ך ~ש לא
 ת~ב ד~מחמיר וד~י ומי~ו ~בש"עלכותבא

~ 

~~~
 אפי' האור ע~ג דאי וכו' האש מעל ש~עבירו~ כיון ~~.

 בשם ב'י הוח. ופשוט ביה בש~ה דתורחבשרא
 כ~ו או~ עו~שהר'ן.

~ ~~~~
 וכו' מלוח בשר כלי לתוך לתת שאופר מי ויש ~~.

 מ"מ מתבשל ואינו רב בישול ~צריךואעפ''י
 בב~י כמ"ש הרא~ש סברת והיא טור. מתבשל. שבול~לוחית
 דליכא ואעפ'י שאוסר~ מי ויש בשם זו סברא הש~ע כתבולזה

 אותה כותב ~נמי יחידית דסברא דרכו דכן משום בזהפלוגתא
 כנודע שאומר מי ישבשם

~ 

~~~
 דדוקא משמע זה לשון פשט וכו~ מלוח בשר ~~.

 ל~י הבשר להתבשל גורם המלח אז מלוחכשהוא
 הבשרשנתרכך

 מחמ~
 מלח ב~א אף ~מ"א לדעת מיהו המלח

 ~"מ מתבשל אינו דהבשר דאע~ג בישול משום בו ישנמי

~לחלוחי~
 כהרב הכריע והב~ח הטור. כמ"ש מתבשל שבתוכה

 מיהו פק~ל במ"א וכ"ה ל''ו~ או~ תו"שבהגה.
 פ"~ הט~~

 י''ג
 דלחלוחית ז~ל מור~ם כ~ברי כך לסבור יכול ~ש~ע דגםכתב
 אם אלא ד~תבשלפשיטא

 אי~
 יבש שהוא כגון לחלו~ית בו

 יעו''ש מתבשל הוא עליו מלח שיש כיון מ~מ~~
~ 

 ~~ק~~
 המליחה אחר שה~ח ~ומיירי שבו. דם משום ב~גה~
דאל~כ

 ~~יי~
 מ'א שבמלח. ~דם משום אסור

 בע~~ן ט' סעי' ס'ט סי' ביו''ד ועיין ל"ז. או' תו''שסק''ל.
ב~ר

 שנמל~
 בלא ונתבשל

 ~ י~ו~~ א~רונ~ ה~ח~

 ~~ק~~~
 ~ס~ל משום הטעם וכו' מלח לתת או~רין ויש ב~גה.
 כ~ט. או' עו''ש שני. בכלי א~י~ מתבשלדהמלח
 יעו"ש בזה מ~ש ק'~ו או~ לעילועיין

~ 

 ~~קי~~
 דבר ~וי ולא ~~אכל. ע''ג בטל דהמלח בהגה.
 משום בטיל לא באלף דאפי' השבת אחרשיל''מ

 קו~ם נ~בטלדכאן
 שנעש~

 מתבשל ~ינו מילחא ד~א ~~יסור
 ולא עביד ~לטעמא מטעם ~אסור ואין דתורא כבשראאלא
 א~א ~~ש ג~כ נמלח שמפתמא דכיון ותבלין בשאור כמובטיל
 ~ו"ל כ"צ נמלחשלא

 ז~
 של בשאור כמו ומותר גורם וזה

 וחמצו ונצטר~ו עיסה ~תוך שנפלו חולין של ושאורחרומה
 ס''ק ~ט''ז ו~ביאו שה~ל~ בש~ ב"י מותר~ גורם זו"ז~~~ל
 גורם זו~ז מצינו דלא תמוה דלדעתו וכתבט~~ו

 ר~
 שא~

 באותו
 פ~ולתו ה~יתר גם גורם אז פ~ולתו האיסור שגורםהזמן
 א בפעם מחמצים ~ם דשניהם שזכרנו דשיאורכההיא

 ~סעי'~ קע~ב סי' שם וכמ'ש ביו'~ד הנ''ז גורם זו~~זבכל וכ~
 תחלה דנתבשל כאןמשא~כ ~ז'~

 במל~
 פעולתו עשה וכבר היתר של

 אי~ור של מלח ע''י ואח"כ לטעמא מפפיק שאינורק
 ב~

 לו

טע~
 הגורם הוא ~איסור אלא גורם זו~ז ~וי לא טוב

 לית~
 טעם

 אלא בשבת זו אכילה להתיר שאין וסיים וכו'טוב
 י~תי~

 עד
 השה~ל דבר~ על כתב כ"ו או' ה~ו"ש א~~נם יעו''ש. השבת~ר
 וכן ל~א. ס~ק ~~~''א דעת ו~~נ נכונים. דדבריוהנ''ז

 כ"ד או' והא"ר ד'או~ ~ח''~
 והתו~~

 או'
 ט'~

 פ~א ז' חלק התערובת בשער ביו~ד והפרמ~גו~~אמ"ר י'~~ או' והנה'~ש
 ז' או'ו~פתה''ד

 ועו~
 הנ~ז הט~ז דברי על השיגו כולם פו' כמה

ודעתם
 בהגה. שהביאו ז''ל ומור'ם ה~~"ל כדברי להתי~

 יו~ד או' בא פ' א~ח בן ד' או~ ך~ כללח"א וכ~~
~ 

~~~~~~ 
 עכשיו שנתן דהמלח וצ'ל וכו~ בטל ד~מלח בהגה.

 של המלח זולת בקדרה טעם ליתן כ~י בו היהלא
 ביו~~ כמ~ש אס~ר טעם ליתן כ~י בו ~י~ ~אםאתמול

 ססי'
פ"ז

 וכ~~
 פ'ב במשנה

 דערל~
 וכ''כ שם מ~א פ'ה. ובע''א
האחרונים

~~'~

~ ~~~ ~ ~~~~~~ ו~~  
~~ ~~ 

~  
 ~~~~ תע~ב. ~מחמיר ומ~~מ וכו' ~שבת לפני ב~~~ין שבאכל
 ו~ביאו ת~"ב ו~מחמיר כתב שלא אלא שם המ''א וכ~כ ד~או'
 משום בו יש בנצטנן כתוב ד' דבסעי' ואף וכתב שםא''ר
 בכ~ר ליתן אלא הי~ר אין וא'כ יבש מקרי דמלח צ'לבישול
 כשור~ דהוי ~אש אצלשאין

 יעו~~. להח~יר ד~וב וסיים בח~~ין
 ש~יים כמו דהע~קר ~ם ש התווכ"כ

 ~ד~~~
 תע'ב דהמחמיר

 בשאר כמו בו ~המחמיר ח'י או' ~ר"ז וכ'כיעו~'ש.
 מל~

 תע~ב
 ק' או' לעילועיין

 ו~

~'~~

~ ~ ~ ~  וכו' ולערות בקערה ת~לין ליתן אסור יו~ד. 
 לחומרא והיינו ככ'ר דעירוי ור~ת כרש"ידק'ל

 ל~ולא לאאבל
 כ~ו~

 מכ~~ר~ עירוי ע~י הגעלה שצריך כלי להכשיר
 ט~ז ביו~'~.כמבואר

 ס'~

 ט'ז

ש~

~'~~~~~~ 
 ונ~

~ו~'~
 ~~~י

~'~~~ 

 ' ~~~ ~~~ ~~~ו~~



~ ~ ~

~  

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~~יי~~
 ~~~ו

~~~~~~
'~~ 

~'~ 
~~~ ~'~ 

~~~~~ 

~~
 ~~ו~~~

~~~ 

 ~ ~~~י~י ~~י~~~

 ~~~~~ו~~~~~
 ~י'

~~~ ~~~~
~ 

~~
 ש~וחץ כלי ~פי' ~~~~~~

 ~~~~ ~~ בו~
~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~י~

 ורא"ש שני~~תו~פות כלי ש~וא ~אע~פ

 ~י~ ~~ ~~~~י~ ~~~וטור~
 ~ו~~

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~

~~~~
~~~~~ 

~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~ ~

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

~~~~~ ~~~~ ~'~ 
 רק שיתבשלו שא"א כך כל מרובים המים ואם הגה ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~.~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~.~~~~~ ~~~~ ~~~

 צ~תןשיפיגו
 אפי~

 שרי רא~ון בכלי~
 ר~

 האש על יהיה שלא
 ~~~~~ ~~ ~ ~טו~~

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

~~~~
 אסורה ה~ליפה א~י עירה ואם וכו' עליהם ולערות ~~.

 דאפי' ופשוט בשבת.דנתב~ה
 למ~~

 מבליע שני כלי
 אסור אינו שבת לענין אבל והיתר איסור לענין היינוומפ~יט
 הקערה. לתוך הוא נותן אבל כדתנן מבשל שהוא בדבראלא
 מ' או' תו~ש כ~~ה~ או' א"ר ל~ב. ~"קמ"א

 י~ט או' ר~~

ק~~~
 תחלה ~ירה אם אבל מכ"ר~ עלי~ם ול~ות ~~~

 לקערה התבלין אח~כ ~יתן מותר הקערה לתוךמכ'ר
 שה'ס~ב, ואעפ~י לבשל כח בו אין שני כלי שחוםמפני

 ר~~
 או'

 ט' או' בא פ' א"ח בןי'ט'

ק~~~
 מכ~ר קא~ב~י לערות מכ~ר. עליהם ולערות ~~.
 פנים הרב~ התיר שבכוסות הסוק~'רעל

 ומסיק ~ה בהיתר גמנם ט"ל סי' א~ח הזר~א אבל פ"ד סי'ח~א מאירו~
 בכוסות ~ודם הקאהב~י לערותדטוב

 ואח"~
 הסוק~ר בו לתת

 או' ך' כלל ח~א וכ~כ כ"ח. או' שע~ת ג' או' מחב~ריעו~ש.
 שם. שע~ת ~היס~ב. דכ"ר רותח דוקא ~דהיינו ופשוט~~

ק~~~

 בחמ~ וא~י' וכו~ חמין מים מלאה שהיא ~~~ ~~~~ ~
 ליתן אסורטבריא

 צו~ני~
 ~ שהומשכה באמבטי

 המים יתן ואח"כ בכ~ש ~האמבטי ליטול צריך אלאלתוכה המעיי~ מ~
 כ~ו~ או' א"ר ל~ג. ס"ק ~~'א גמ'בתוכה.

 ~~~~קך~
 לתוכה טב~יה חמי ממעיין שהומשך ב~קע

 ממעיין~ אח"כ שנפ~ק אעפ~י כ"ר אמבטיהוה
 שהוסר כ~ר דין לאמבטי הו'ל ממעיין הוה משיכה ובעתהואיל
 ואסור שם כפרש'י מאשאח'כ

 לית~
 שמן פך ל~וכו

 כ"ש אסור ה~פסיק ~ודא~י' המפסי~ ~יתו~
 לית~

 אב טבריא בחמי ~ף לתוכו כך
 אסור אש ע~י והוחמו שרי~ טבריא בחמי כ"ש לתוךלתת

 ל"ג או' א~א לרחיצה~בהוחמו
~ 

 ~~ק~~~
 ש~י כלי שהוא אעפ~י הגה~

 ~כיו~
 לרחיצה שהם

 ~ןמסתמא
 חמי~

 הרבה
 ומתבטלי~

 ש~ערבין הצוננין

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

~~~ ~ ~ ~ ~ ~  
 מים לתוך לערותמותר ~~~~ ~~.~ ~

 צונני~
 על גובר דהתחתון

 דאםור ואע~ג טור. ומצננו.העל~ון
 לערו~

 כמ'ש תבל~ן על
 ומתבטל~צוננין ע~ החמין שמתערבין שאני הכא ככ"ר דהוי יו~דבסעי'

 חמימות~
 ~סור ונ'ל מ~ו~ין~ שהצוננין כיון

 מתערב שאינו דכיון צונן רוטב לתוך רותח בשר חתיכתליתן
 פסחים ~ובגמ' ד' סעי' צ~א סי' ביו~ד וכ"מ ~פליה כדימבשל
 מ"א ~ע"ו.דף

 ס~~

 תו"ש כ~ח. או~ א"ר ל"ה.~
 מ~א.או' ס~

 ר~~
 ~~ או'

~~~~
 טור האש. מעל שהעבירו ~חושת של ~~.~~~~ם. ~~~'

~ 

 ~~ק~~~
 מים בו יתן ~א אבל וכו' מרובין צ~~נ'ן מים

 מ~ממין אם והיי~ו טור~ מ~ממין. שהן ~ני~ועטין צונ~י~
 ר~זבכדי~שהיש'ב.

 א~
 ~ כ~א

~~~~~~
.~~~~~ 

 צוננ~~~~~
 ו~כלי ד~~צרף ~~~רינן ולא וכו' ~~רובין

 שא~דדב~
 מתכ~ן

 הו~
 ולאו

 פסי~
 ס~ק מ"א הוא. רישיה

 א~ תו"ש ל' או'א~ר ל~~
~~~~~~~~~~~ 

 שכל נראה ו~"ל פ"כ ~מ"מ
 מלאכה עושה מתכ~ןשכשהוא מפ~י ולח~ב הוא רישיה פסיק לומר רא~א~ מתכו~ שאי~

 מלאכה בו אין מתכ~ן וכש~י~
 אינו שהריכלל

 רוצ~
 קי~ם לקטימת ו~ומה כלי ממנו לעשות

 סעי' שכ"ב ס~~ע~ן
 ד~~

 שיניו בו לחצוץ קו~מו שאי~ שכל
 מת~נו שאי~ מי תיקוןכלי מפני ש~וא שכלפטור

 נ~ח ע~ן ל~". דח~ב~~"א לר~י ואפי' פטו~
 ולב~ש~

 בדבר דמח~ב
 שאי~

 והמתכו~מתכ~~
 ח~ב שהוא י~א לצרף

 שהוא ו~א מדא~
 עכ"ל~מדרבנן

 שם תו"ש שם. א.ר שם. מ"א
~ 

ק~~~
 כדי ~~~~~.

 להפשיר~
 דהי~ו אסור לחממם כדי אבל פ~

שהי~.ב
 א~ו~

 אסור דבאמב~י מאמבטי המחם הוא קל וב~ה
 מים ל~ק ומותר ~~~~~~~~~~~~ ל~ד א' עו~ש להפשר~ כדיאפי'

 וכ~ חמ~
 הטעם

 דכלי משו~
 ל~ה. א~ עו"ש מבשל. אינושנ~

 ולפ.~
 אם ~פי'

הצ~נ~

 ש~י שה~~"ב בכדי ח~~ן יה~ו וכישפוך ~~~~~ן~
 וכמ"ש מבשל אי~דכ~ש כי~

 ל~י~
 י~ו וקי~ז ח~ד או~

ק~~~~
 צ~ן או ~~~~~.

 ונ"~ חמ~ לתו~
 דוקא לחמין דבצונן

 אחת בפעם הכל ג~לה בשפי~הששופך
מעט מע~ אב~

 אסו~
 שמצט~ן מה יועיל ומה ~תיכף מבשל שה~י לערות

 וב~ה וכתב ג~ או' ך' כלל ~ח"אאח"כ.
 מסול~

 הב~ח ~מיהת
 פ' א"ח בןיעו"ש.

 ב~
 י~א. א~'

~ק~~  
 לתוך צונן על דקאי פי' ~כו~ בכ~ר יהיו שלא ו~וא
 חמין אבלחמין

 לת~
 אפי' מותר צונן

 המים ~קררין התחתונים הצוננין והמים גבר דתתאהדק"ל משו~ בכ"~
 הצונ~ין אם והיינו מ~ד~ או~ תו~ש ל"ו. או' עו~שהעליונים.

 שהי~ בכדי מתחממין שאיןמרובין
ק~~~

 רק היס"ב שת~א עד שיתבשלו. שא"א בהגה. ~~~
 ר~~ צינתן~שיפיגו

 או'
 ~ כ"~

~ק~~~  
 לתוך צונן ואפי' שרי~ בכ"ר אפי' בהגה.

 ב~פיכה שישפכם והיינו לבוש~מו~ר~ חמי~
 גדו~

 בפעם
 או. לעיל כמ"שאחת

 קכ~~
 יעו'

 ~~ק~~~
 שיהיה דהיינו להתבשל שיכול במקום לאשסמוך יהי~ שלא וה"ה האש. על יהיה שלא רק בהג~~
 יעו"ש י~ד סנ~~ ו~לקמן~יס~ב

~ 
~~~~

 שהיס"~ אעפ~~מבשל א.~ דכ"ש משום ~ה~~~ם וכו' שני בכלי ~~. ~~~~~'
 ו~~ך ח~ן דפ~ת~ו שאין

 בשם ב~ומתקרר
 ~ ל~ח א~ עו~ הת~

ק~~~
 וכ~ שני בכלי ~~~~~.

 ~ואב ואם
 ריק~ בכ~

 מ~~ר
 ס~ק זה ~ובסי~ צ~ב סס~ ב~"דהט~ז פ~~

 י~ט~
 החמיר

דה~
 שהה ואם ככ"ר

 ב~ו~
 שמ~לה עד

 רתיח~
 שם

 א~ר ככ~ר~שהוא פ~י~~
~~ 

 ל'~.
~~~~ ~ 

 "ה
~ 

~ו

בכ~י



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
 ~י~~ ~~

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

~~ 
 ~ו~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~ ~~~~~

 מתחממת ~פי'
 ~~~י~~ ~~ ונכוית~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~י~ ~י~~~ ~~ ~~~י~~~~~~
 ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~י~~~~~

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

 ~~~ו~ ~~~~ ~~~~
~~~~~~

 דברים שאר או בפירות וה~~ה הגה ~~.
 הנאכלי~

 ס~ס וע~ל פ"ב ~מרדכי חיין שהן כמות
 רנ"ד~
~ 

 ו~~~~~
~~~~~~ 

 ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~
 ~~~~ ~ו

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

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ 
 אפי' רותח הוא אם אבל כבר נצ~נן ואפי' הגה

 בדב~
 בו שיש

 מר~
 מותר

 ~המגיד מותר נצטנן אפילו לו סמוך רק ממש הכירה או האש ע~ג נותנו שאינו דכל לומר מקיליןויש
~~ 

ק~ו~

 כלי בתוך הכלי כל להטמין ואין וכו' שני בכלי ~~.
 למעל~. מגולה צ~ל אלא הטמנה הו~ל דא~כשני

ט~ז
~~~ 

 כולו להטמינו דאפי' כתב כ''ג או' הר~ז מיהו י"ט.
 ב' או' רנ~ח סי' לעיל ועיין עו'ש שריבתוכו

ק~~~
 י~א בסעי' שכתוב דבאמבטי נ~אה שני בכלי ~~~
 מים של קיתון ליתןאסור

 אע"~
 חמודי שני. כלי שהוא

 פת~עדניאל.
~ 

ק~~~
 גזרה בלבד צינתו להפיג אפי' אסור~ בכ~ר אבל ~~~

 ואפי' ~יס"ב שתהא עד שם וישתהא ישכחשמא
 להעמידו אסור ~מעיין מן טבריא חמי לתוכה שהומשכובאמבטי

 בכ~ש מהאמ~טי~ יטול אלא מ~~ס ככ~ר שהוא מפניב~וכ~
 קי או' לעיל ועיין כ"ג או' ר"ז בתוכו.ויעמידנו

~~~~
 שבכלי ~הצוננין דאם נראה אסור' בכ'ר אבל ~~~

 גרע דלא שרי שיתבשל שא~א כ~כ מרוביןעליון
 ~ מאיר ~בית בגמ~ כמבואר שנתערבו מהיכא כלי דמפסיקהיכא

ק~~
 או ע~מו בשביל הנכרי שהדליק האש. כנגד י~. ~~~'~

 בו וכיוצא ~צנה ~פני י~ראלבשביל
 ~הדלי~

 ~ י"א או~ ך' כללח~א בהי~ר~
~~~~

 ל~פיג שם.
 צנת~

 נמי להפשיר כדי ואפי' וכו'
 להיות יוכל שלא במ~ום שמניחן כיוןמותר

 בב"י וכ"מ מאי~ ד~ה מ~ח דף בתו' כ"מהים~ב~

~~~
 ישהה אם אפי' וכו' ~התחמם יכול שאינו בענ~ן ~~.

 כ או' ר"ז מרובה. זמן~ם

ק~~~
 האדם ידע איך וא"ת ו~ו' ~כריסו מקום ~דהיינו ~~.
 שזה היכא כל בידך ~ללא האי נ~יט הנה בדעתו כך~לשער

 מכח ממנו נמנע האדם שאין לאכ~ה או לשתיה ראויהחמין
 לשתותו נמנע אם אבל ~יס"ב חשיב לא ה"ז חמימותורבוי
 חו~ו מרוב לאכלואו

 ה"~
 ה' או~ בא פ~ א"ח בן יס~ב~ בכלל נחשב

~ 

ק~~~
 בו להניח ואפי' ~~~

 שע~
 מבואר והטעם ~ו' ~טנה

 עד שם להני~ם ואתי משתלי דלמא משוםבב'~י
 ולאפוקי וסיעתו הרא~ש לדעת הוא וזה שהיס'ב דהיינושיתבשל

 ט~ל או' עו''ש יעו''ש~ ורש'י הרמב"םמדעת
~ 

~~~~~~ 
 בפירות גם כלומר וכ~' בפי~ות וה~ה הג~.
 ל~רבן אסור חיין שהן כמו שנאכליןאעפ"י

 כ~ק להתחמם שיכולין במ~ם צינתן שתפיג כדי האשאצל
 או~ לעיל ועיין מ' או' עו"ש הי~'ב.שתהא

 ס~
 רחוכ אבל

 אסור ולפ~ז שרי. חי שהוא כמות נאכל שאין דבר אפי'מהאש
 וכלי ה~ס'ב. שאין במקום אף ויתיו ~עוה ~הוא ~ אלונטיתליתן

 רותח. לח או מבושל יבש דבר בו ישעופרת
 א'א~

 כלי או

 הוא אם לח~מו לאש ~מוךעופרת
 קרוב~

 להתיך שיכול כ~כ
 דלא דכיון לדחות ויש לשרוף אושם

 ניח~
 או שיש~וף ליה

 מ'א מתכוין. שאין דבר הוי~יתיך
 ס~~

 ~י~ר דכיון י'ל גם ל''~.

הט~
 א"כ שיתבשל ~ודם משם אותו מליטול ישכח דשמא הוא

 קודם משם~ או~ו ליקח הרבה י~הר דודאי להכי חיישינןלא
 ~ מ~ז או~ תו~ש שישרוף. אושיתיך

ק~ו~
 אם אבל וכו' יבש והוא כ"צ שנת~ל דבר ~ו~ ~~~'

 דרוסאי בן כמאכל נתבשל אפי' כ"צ נתבשללא
 כדי להתחמם שיכול במקום ליתן אסור רותח עדיין הואואפי~

 ~ מ~א או' עו~ש ב"י~ ~יס"ב.שתהא
~~~~

 וכו~ יבש והוא ~~.
 מ~

 מניחות שהשפחות בקושטא שנהגו
 התנור ב~וך לחמם והתרנגולותהמילייאנאש~~

 ב~ם שאין כיון שרי לכ"ע הסעודהקודם שבתבשחרית
ואין מר~

 לחל~
 ובין המדורה ~~גד בין

 תו~
 שלנו שתנור דכיון התנור

 בית כעין הצד מןפתחו
 ה~

 וכ~ותנו
 ואין ש~

 ש~
 גרע מדורה

 כדי התנור שסותמין ומה ראשון בכלי ומנתינה המדורה מכננדטפי
 ~הרימ~ט אותו. ויצנן ~ר אויר יכנס שלא כדי עושים ~ומולשמור
 בכה'ג מתיר כ~~א סי' רבים מים ובשו~ת ד' או' ברכ"י כ~י~בתשו'
 אם אף התנור אללסמוך

 אבל ~רוש שומן מעט י~
 מר~

 אף לא~ור לדעתו מבואר וגם בשבת מצטמק ש~תבשיל כיוןא~ור הרב~
 הכירה תוך או התנור תוך להחם לו ו~ע ומצטמק כ~צשנתבשל
אפי'

 סמוך ושאני בישולו דרך שכן כיון כמבשל דמחזי גרופ~
 שע'ת והביאו יעו"ש. בישולו דרך כן שאין המדורה ננד אולאש

 יעו'ש לסמוך מי על ויש להקל דמנהגם וכתב ל~האו'
~ 

~~~~~~ 
 וכן וכו' המדורה כנגד ל~ניחו מו~ר

 ישראל אפי~ המדורה כנגד שנתבשלה~א~ב'י ל~~ מו~
 ועל מעצמו עושה ואפי' עכו"ם ע~י אף אסור ' ~אש ע"גלתתו אב~

 נוגעות שרגליו~פטפוט
 באר~

 כנה~ג להתיר. לבי מלאני לא
 או~ ה~כ~ל אמנם ~ם. ש~ת ~' או~ ברכ''י טו~ב. סי'בתשו'
 דבס~ וכתב אסור זה מרן דלדעת הנ~' כנה~ג ~ברי על כתבב~

 ~ י"א או' רנ''ג ~~ לעיל ו~יין יעו''ש. עליו ה~יג נמי י~ד סי'אליהו ~~
~~~~

 בי~ול דרך דאין וכו' המד~ה כנגד להניחו מותר ~~.
 בב"י כמ~ואר אסור ממש ~אש ע~ג אבלבכך

 בישול שיש וכ~ש בישול אחר בישול יש כמ~ד ד~~לוטעמא
אפיה אח~

 ~אפי~ וצלי~
 ~י~ בהגהותיו ואלי מהרי~ל בישול~ אחר

 ג' או' בש~ו'בברכ"י
~ 

קן~
 סעי' כלל וכו' המדורה כנגד ~~.

 ז~
 מה דכל

 להניחו דאסור אע"ג בישול מ~ום בו דאין ד'בסעי' שנתבא~
 דדמי ש~י למדורה סמוך מ~מ חיתוי חשש משום כיראע~ג

~~~ ~~ 
 ~~~יי~~

~י~~~'
 ~י ו~~~

~ ' ~
~ 

~ ~ ~ ~ ~  
~~ 

~~ו

ל~יכה



~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

'~~ 

 ~~~ ~~'~י~ו~~

~ ~ ~ ~
 ~~~~~~ו~

 ~~י~
~~~~ ~י"~

כ~ו~

 ל~ א~ בזא ל~~ל ונ~~ו
 רנ~ג ~י' לעיל ~כתבתי וכמו לגמרי נצ~נן

 ~~~~~~~ ~י~~ ז~~~~ ~~ ~
 ~~י~~~. ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~

 הג~
 וכ~ש

 ירו~ם ~רבי ~שר' בעין אינו נימוח שכש~שומן שנקרש רוטב בו שישקדיר~

 ~'~ג~

 ~רק ~ר''ן ~ח~~~רין ויש
~'~ו כ~~~

 ל~~~~לס~יכ~
 ~ שאח~ז באו' ועיין לב~~. ~~~~א. שכתב ~~טעם

~~~~
.~~ 

 ~~~~ור~ כנג~
 ~~מ' וכו~

 דשרי בכיר~ לס~~יכ~
 כיון ~אש לבין בינו מ~סיק דבר שאיןואע~ג

 ~~ן קצ~ ל~רחיק חכ~~יםש~צריכו
 ~~~דור~

 אית
 ל~

 ולא ~יכרא
 ~ ~~~ח או' תו''ש ל~~ח. ס~ק ~~~א ~ר~~ש. לאחתויי.אתי

~~~~

 בישול ליכא יבש ~~~בר שהיס''ב. ב~~קום א~י' ~~.
 ~ מ~ט או~ תו~ש ~~ סעי' ש כמ בי~ולאחר

~~~~~~ 
 ונ~בשל כלומר וכו' מרק בו שיש ~בר א~י~ ב~~~.

 מ'ב או~ עו~'שכ~צ.
~ 

 ~~ק~~~
 אחר בישול דאין ~ס~ל מות~. נצטנן אפי' בהג~.

 או' א~ר ט~ל. ס'~ק מ~א ונצטנן. ברוטב אפי'בישול
 נ'א או' לעיל ועיין ן' או' תו~של~~.

~~~~

 ונ~~ו ~~.
 ל~ק~

 נצטנן ~אם וכו' נצטנן לא אם
 ע~

 שם וי~מודישכח
 ע~

 בישול שייך לא נצטנן דאפי~ ~י~א כיון ש~יס~ב
 או' לעיל~כמ~ש

 נ~א~
 ובלבד גדול צורך כש~וא ז ע לסמוך ויש

 שם לעמוד יניח שלא מאדש~~~ר
 ~ר~~

 ספק לידי יבא שלא
 ך~ כלל ח~א אסור. ~יס~ב שת~י~ כ~י ל~ניח א~לחטאת

 י'גאו~
~ 

~~ו~

 פ~ישה פשטיד~א. ~י' אינפד~. ליתן מותר ~~. ~~~'
 י~א.או'

 שומן~ בחתיכות ~~מולא כפולה פת ו~יי~
 ~אחרונים

 מות~ ~~~~~~
 וכו' אינפ~ה לי~ן

 וכ~~
 ורש~י ~רמב''ם ד~ת

 סע~' ש~ך ~סי' דק''ל ואע'ג מפארי~שור~י
 את ולא ~שלג את לא בשבת לרסקדאסור ט'~

 ~בר~
 שי~ובו בשביל

 בשביל אלא אסור אינו ד~תםמימ'ו
 גזר~

 פירות יסחוט שמא
 ~ניחם אילו ~א בי~ים דעביד היכא ~וקא ו~יינו למשקיןהעומדין
כנגד

 ~מדור~
 או

 בחמ~
 נולד ~לאו מותרות מ~~י~ן ונפשרו

 משקה תורת קרושים שבעודם משום ש~בו למשקין דמי ולא~וא
 וכ~כ דבר~ לכלעלי~ם

~"~ 
 עו''ש ז"ל. ~רשב~א בשם פכ~א

 מ~ג.או~
 ~ וכ~'~

~~~~
 וצ"ל ט"ס שיש ~לבוש כתב ש~יס~~ב. במ~ום ~~.

 שאיןבמקום
 ~יס~~

 משום אסור ש~יס~ב דבמקום
 כחב סק"מ ~~~א אמנם יעו''ש שמן גבי ~~ב~י כמ~שבישול
 ו~וא כבר שנתבשל כיון ד~כא דמי ~לא ~נז' ~לבוש דבריעל
 ~' סעי' רנ'ג וב~י' ט~ו סעי~ כמ~ש בישול משום בו איןיבש
 ~ף וברש''י ב~מ' שכ~מו~תב

 קמ'~
 ו~~~ות במרדכי~ וכ''מ

 נ~א. או~ ~תו~ש וכ'כ יעו~ש~ כ~ן מנחת ~~ס' כתב ושכןסמ~ק
 הפ~יש~וכ'כ

 יעו~ש. נכון ~אינו הנ~~ ~לבוש ~ברי על ה' או
 ו~ או~ הברכ~יוכ"כ

 וכ"~
 ~ב השומן אם ומי~ו אחרונים~ ~עת

 עיין מהפשטי~~אלחוץ
 לקמ~

 או'
 קס"~

 שלא מחמיר~ן דיש
 יעו מתירין ויש נול~. ~שום ~שומןל~ול

~~~~~~ 
 וכ~ש ~ג~.

 קדר~
 משום ~טעם וכו~ רוטב בו שיש

 הוא~מאליו
 נמח~

 עם מתערב ני~וח וכש~וא

 ש~ך ~סי~ דאמרי~ן ל~א ו~מי ~שרי ~פשיטא ניכר ואינו~מרק
סעי~

~~~ 
 לתוך הוא נותן אבל

 ~כו~
 לתוך או

 ~קער~
 מש~ם

 או ~ו~ש כשנימוח. ניכרדאינו
 מ~~

~~ם~ ~  
 ק~יר~ וכ~ש בהג~.

 אבל וכו~ רוטב בו שיש
 מ"א ט''ו םעי' כמ~ש ל~אוסרין בי~ל ~~טעםאסור מ~~~

 ור''ל מ~א~ס'~ק
~~~~ 

 וכ'ש רמ~א שכתב
 ק~יר~

 ~יינו~ ~כו'
 איסורלענין

 במקום ומיירי דשרי נול~
 שא~~

 ביס"ב אבל ~~"ב

בא~~~
 א~ור

 ~שו~
 דל~ו~רין נ~ב או' התו''ש וכ''כ ל~~~ש. בישול.

 דבר אלא~ מתיר שאינו ~ש~ע דעת ~היינו ט'ובסעי~
 יבש~

 צר~ך
 רחוק במקום אותםל~ניח

 שאי~
 היס

~~~~~~ 
 ב~ג~.

 קדיר~ וכ~~
 ורוטב וכו~ ~וטב בו שיש

 ~ו~קרו~
 ל~~~. וא~ור ~יש~ב באין וא~י~ כשנמוח נולד

 ~רוטב ע'פ נקרש ש~שומן ~יירי ד~כא צ~ל וא~~כ מ~ או~א~א
 ממ~ש וכ"מ פתים. מנחת ס' אסור. נקרש בעצמו ה~וטב~אי
 ~~~וח כש~וא משום ~וא ד~טעם ~קודםבאו'

 מת~ר~
 ~~~רק עם

 והמרק שנקרש הוא לבד השומן ד~וקא ~~שמע ניכרואינו
 ואינו ה~~רק עם מתערב ~שומן כשני~~וח ולכך ש~וא כמונשאר

 ~ניכר

 ~~ק~~~
 אפי~ פי' וכו' מח~~ירין ויש ב~ג~~

 ששומן בקדיר~
 ל~א דמי ~לא היס~ב אין וגם מרק עםמעורב

 כלל ~ניכר ~ברד ~ין ~~תם משום ~כוס לתוך נותן~אמרינן
 שנמח~ שומןאבל

 וניכר למעלה~ צף
 ~ו~

 משום דא~ור והטעם

~נול~
 ואפי' הוא

 נמח~
 מ~~ו או' עו'ש בחמ~.

~ 

~~~~~~ 
 ב~ג~.

 וי~
 למעלה צף ד~שומן משום וכו' מחמירין

ו~~וי
 בעי~

 משא"כ שזבו למשקין ד~מי נולד ו~וי
 ומשמע ניכר אינו ~מים ~כשנימוח ט' סעי' ש"ך סי' כמ~שדשרי בש~~

 ~פשטי"ד ומ'מ נולד ~~וי ~שומן לאכול אסור ב~יעבדדאפ''
 הבלוע דבשומן מותרתע~מה

 ב~
 אחתיכת ~~וי מידי איסור אין

בש~
 באו' ~עיין ~רב''י כמ~ש לחמם שמותר

 שאח~ז~
 ואפשר

דכיו~
 חוזר בעין השומן ~נאסר

 בפשטי''~ ונבל~
 כמ~ש ונאסר

 ל~קל יש ומ"מ ג' סעי~ קי'ג ~י~ביו~ד
 ב~יע~~

 רמ''א. כמ~ש
 ס~ס כמ''ש ~תנור ש~ו~ק קודם ~פשטיד~א ליתן דמותרונ~ל
 וכ~ש א~ור אבל ~טור שהו~ק הק~ירה~קו~ם בנותן דאפי'רנ~ג
 אחר אפי~ ליתן מת~רין ~י~הכא

 שהו~~
 ל~תיר יש ~פ~ות לכל

קודם
 ש~וס~

 לעשות ויש ע'~~ בפני ל~קל אין ומ~מ
 ח~א נ"ג או~ תו~ש ל'ו. או~ א~ר מ"ב. ס"ק מ~א עכו''ם~ע~י
 ך' או' ך~כלל

 וכ~
 קרוש של~ם ומרק ~~רוטב ב~גיס ליז~ר יש

 אסור ב~יעבד ~א~י~ ~~~א מ"ש ומי~ו מח~"ש. גוי. ע"ילעשות
 סי~ ~ פמ'א עיין וכו' נולד ד~וי ~שומןלאכול

 פ''~
 על שחולק

 א~סור ~אין ש~יס'ב במקום ~אפי' וס''ל~~"א
 בדיעב~

 ובמקום
 נהגו אם ~פי' לכ~~לה. אפי' פשטידא ליתן מותר ~יס'~בשאין

 הוא ~ בטעות ~~נ~גל~חמיר
 יעו~

 ~ ט"ל או' שע~ת ו~ביאו

~~~~~~ 
 מע~ש שאם בעה"ת וכתב וכו' מחמי~ין ויש ~ה~~.
 שבתוכה והשומן ~מים חוצה ושפךעירה

 שאפי' מכאן ונ~א~ ב'י עליו ~כתב ~פשטידא. א~ בשבתל~חם מות~
 ~ר~ל~ד~תו

 דמחמיר~
 ~תיכת ~ בשבת ל~חם מותר

 ש~ ב~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
 ~~ו~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~י~

 ראשונה אסב~א לסמוך יש צורך במקום מיהו ל~חמירונ~~ו
 ~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~ ~

 ~על

 המיחם~
 ~~י'

 ~י~י ~~ ~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~י~
 ~י~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~י~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~ ~ו~~~ ~י~ ~י~~~~~יי~~ ~י~~~

 ~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~
 ~~ ~~ ~~~~ ~~י

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~פי' ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~

 לנענ~
 אותו

 ~פ~~י ענין. בכל ב~דירה אף ליז~ר יש ו~כתחלההגה בכף~
 מהרי~ו~
 ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ י~~~~ ~~ ~

 ~~~י
 ~ ~~~~~ ~~~~ י~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

 שאם זב שמ~צתוואעפ'י
 ל~

 המים ~שפך אע~"י כן
 הא~פאד~~ שבתוך שמן בשר חתיכת מפני לאסורהו''ל והשומ~
 שהם

 הדבר הוא ~ועט דדבר ד~יון משום והטעם וזביםנפש~ים
 ס''ק ~~'ז והביאו עכ"ל~ ושרי ח~וב לאהנפשר

 כ~
 שם. א~ר

 שם.תו~ש

~~~~~~~~ 
 שיש ~ין של ~ד להשים ~מותר מהר~ש. בדרשות

 הרבה קרחבו
 ע~

 ~~כ. הקרח ~~~ר כ~י התנור
~והביאו~א~ר

 ש~
 ניכר ואינו יין בו שיש דכיון מ~ום הט~ם וכתב

 שלא במ~ום שמניחו דה'~ד ונראה יעו'~. מותר כשנימוחהקרח

יו~
 ויש בישול ~וי דאל~ה י~ד סעי' וכמ~ש שהיס~ב לבא

 ~ יעו~ש ס' או ל~יל כ~~~ש ביון בישולאוסרין

~~~~~~~~~
 הסכים וכן ראשונה. אםברא לסמוך יש ~הגה.

 אחרונים וכ~~כהב~ח.
~ 

~~~~
 שמסיק~~מ"א מה ולפי וכו' צונן ליתן 'אסור ~~~ ~~~'

 ה~~ לגמרי נ~טנן בלא להתיר בה~ה ט~ו כס~י'לעיל
 אס לכאן

 ~ לגמרי נצטנן ולא כ~צ שנתבשל דברהוא

~~~~
 דלמא והט~ם וכו~ הרבה שם מניח היה שאלו ~~.

 נ~ד. או' תו''ש שיתבשל. עד אותו ויניחמשתלי

~~~~
 חיתוי ~שש שייך דלא וכו' המדורה כנגד מניח כדין ~~~~

 ~ ~ב~ש נ~~ה או~ תו"ש ט~~ו. סעי'כמ"ש

~~~
 אינו ואם ~~.

 ח~
 הוא הצונן אם ו~פי' מות~. כ"כ

 או' לעיל כמ''ש מעולם נ~ב~ל שלא~בר
 ~י~ו~ש קע~~

~~~~
 האל~ס ~י. ~~~~

 ~רותחין שהעבירן והק~יר~
 א~א ~ה חיי~ שאין שכתב מי יש ההגסהוח~ב וכ~

בהגסה
 ראשו~~

 ~שהגיס אבל ~ו בהגסה אלא מהרה מתבשל ~אינו
 ~~תבשל מגיס דבלא א~פעם

 א~
 ולזה ~בר דמאי פטור ~מגיס

 והרשב~א הר~~ב~ן דעתנוטה
 ז'~

 בבישולו כשאין ה לד וב~דאי
חיוב

 אי~
 ב~~סתו. חיוב

 המ~~
 ומ''א ב~י והביאו ד~ דין פ~~~

 ומשמ~ ~~ב~~"ק
 המגיס כ~צ נתבשל אם האש ~ל בעודו דאפי'

 משום חייב דמגיס הכלבו בשם כחב רנ''ג סי' בב"י אבל~טור
 והביאו יעו''ש~ האש על שהיא כ~ז מב~שלת ~קדרה אפי'מבשל

 נ~ו או~ והתו~ש ~נז' ס~קמ"א
~ 

ק~~~
 בעודן וכ~ש נקט לרבותא וכו' ~ותחין שהעבירן ~~.

ע~
 דחסור כ~צ נתבש~ו ו~א ~אש

~ 

~~~~
 ועדיין כ"צ נתבשלו ואם וכו' כ~צ נתבשל לא אם ~~.

 ה~~מ בשם ב~י כתב האש עלמונח
 ד~~ות~~ פ~~

להכ~יס
 המגריפ~

 רנ~ב. רסי' ב~"ח וכ~מ י~ו~ש~ ממנו ול~וציא

 לכאן ~נים הראה ט~ל באו~ הא'~רמ'הו
 ולכא~

 מ' באו' אבל
 וכ~כ יעו"ש~ הוצאה לאסור יש ודאי האש על דכש~ואמסיק

 ~ בהגה לקמן ~עיין ט~ או' ך~ כללח~א

~~~~
 אם ~~.

 ל~
 ~שנתבשל גיקול~~י וכו~ כ~~צ נתבשל

 אצל ש"ק ביום עכו'~ם ע~י והונח כ''צמע'~ש
 להגיסו לה~יר סמךיש הא~

 הגיקואלט~י ל~עריך כדי הפ~ו~ בע~
 ~~~ ~י' א~ח זר~א שו~ת הכוסות. ב~וך לתת וא~''כ~יטב

 ו' ~ו'מחב~~ר
 ו~יי~

 ~ י~ט ס~י~ שכ~א סי' ל~מן

~~~~
~~~~~~~ 

 שלחנות ג' ב' שאוכלין גדולות ם~ודות
ביום

 ש''~
 אחר זה

 שמא וחוששין ז~
 מעל המאכל קדרת מורידין אין ולכן המאכליצטנן

 הכיר~
 אלא

 במ~ריפ~~ורפין
 על להם יש

 מ~
 שאין אף ~~ותר ול~ע שיס~~וכו

 המגריפ~ דע~י ואף עו~~מות~~חלים
 בפיורדא שנדפס בת~ו' הרדב~ז הקדר~. ח~~י~~ות אלומ~~רב~ למטה שלמעלה מה מתה~ך

ח'~~
 ז~ או~ מחב~~ר תי~א. סי~

~ 
~~ו~

 אבל ~~.
 ליור~ צמ~

 וכו'
 דבז~

 א'~נ צובע משום יש
 צריךשהצ~~ר

 ביש~~~רא'ש~ ~רב~
 וכתב כ~ב. ס~'ק ז ט

 בישול משום בו דיש נמי טעמא כהאי הש~ע דדעת נ"ז או~התו~ש
 לא צובע משום הטעם המ~א ומ'ש רנ"ב רםי'וכמ~ש

 ~יעו~ש ד~

 ~~ק~~~
 ~יתר ~~גו ו~עולם וכו' ליזהר יש ולכתחלה הגה.

ב~~י~
 ~טניות

 ש~~וציאי~
 כיון בכף אוחן

 דא~~
 בענין

 אבל ~~~ד. ס~ק מ~א שי~מוכו~ מי על להם וישאחר
 ב~וצאה להחמיר אין כ'צ שנתבשל כיון כתבכ~ג ס~~ ~ט~~
 ר~

 ~יחמיר
 לה~ךשלא

 ב~דר~
 ~עולם מנהג וכן ל' או~ הר~ז וכ~כ יעו''ש.

 לה~ציא האש על ואינו כ~צ בנתבשללהקל
 ~~גר~

 היכא ומ~מ
דא~ש~

 הכלי ~ל ה~דרה מן לשפוך דהיינו להחמיר יש בנקל
 היס~~ב ~ין א~ אבל שהיס~ב בעוד והיינו ב~~גר~~. הוצאה~לת~

 ועיין למיחש.ליכא
 לקמ~

 ~ י~ט סעי' שכ~א סי'
ק~~~

 מ~אש במעבירו וה~ה ה~~דורה. כ~גד בעודו ~~. ~~~'
 ד~א ושום שמן עליו לטוח א~ור ש~יס~בכ~ז

 כ''רעדיין
 הו~

 מ~א כ~ד. ~~ק ט"ז ט~ סעי~ כמ~ש
 ס~'~

 מ~ה.
 להז~ר יוד~ים אין ו~רבה נ~~. או'תו'ש

 ~צולי~
 אווזא

אותה וכשמוציאי~
 ב~וד~

 עלי~ מושחין רותח
 וז~ו שום

 אסו~
 שהיס~ב. כ~ז

 בכחוש נטי~~ כדי אוסר ש~יס~ב כ~ז בשום ~חו ואם ש~~ט'~ז
 שהוא דדבר המ~~א שם וכתב כ'ד או' מש~'ז ס' עדובשמן

~ר~ל גו~
 עב~

 אפי'
 בכ~~

 וכ~ש ~''ה סי' ביו~ד ~פו' כ~~~ש מבשל
 אין בדי~בד ומיהו ש~. ~תו''ש והביאו יעו~ש.צלי

 שם. מש~~ז גוונא. ~כל ~~בשל אינו דכ''ש אפו'לסמוך ד~ לאסו~

ק~~~
 דבשו~ן ונ~ל ה~ד~רה. כנ~ד ב~ודו ~~~

 מ~ת~
 לטוחו

דאי~

ו~~י ~~ו~~'~~~~~~~
 ~י~~

'~~ 

 ו~~~~ ~~ו~~~~~

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~י~~~~~ו~י~~~



~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~~ ~י~~ ~י'  כיון ל'כא נולד ומשום ט"ז ~עי' ~מ~ש משום בשול ~ בודאין

 מעט עליו יני~נו רק ב'דים י~~קנו שלא ו~לבד בעיןדאינו
 דהוה מידי בעין מק~י דזהו וא~שר מאליו נימוח והואמעט
 מ~א או' א~ר ו~ב~או ש~. מ"א וצ"ע. ~ו~ב בה ש~שאקד~ה

ועיי~
 לדמותו ד~ש כתב כ~ח או' והר~ז להקל שמצדד מה שם
 ור"ל עכ~ל לכתחלה להחמיר שנוהגין שמנוניתה שק~שלקד~ה

 לעת להקל ד~ש ה~חרו~~ם וכ~כ בהגה ט~ז ~סעי' לע~לכ~~~~

 ~~צו~ך
ק~~

 ראיה להביא נראה מכאן השוםוכו' י~בשל ~~מ ~~.
 מיני ע''ג שנק~ה אוו~א שומןל~וח שמו~

 קמחי~
 ~ון וקט~יות

 או חמיןלא~שי''ן
 ש~מחה שאף בשבת ה~ערה ע"ג שנותנין הי~~~

 ~ינו הואיל מ~מ ~עין והואע~ג
 מ~~

 אלא ~ר~ל ע~ג
 נ~~

בתוכם~
 שם ה~"ז וכ"כ שם א"ר והביאו ~ו~ או~ דרי~ה מות~.

להתי~
 בתוכן. נכנס אלא ~~ין אינו שנימוח מה מ~ני בזה

 החחרוניםדעת ו~~
~ 




