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 בדבריו לנכון קב~י הנחמד ספרו מגליונות וחלק הבהירמכתבו
 דעתי לחוות בו ולעיין ה~חתי עין לשום דרש אותיענותנותיה לר~ כי ראיתי רא~

 ו~ם נכספה מאד הסכמ~י~ ול~
 ד~ריו את לקייםנפשי כ~

 הנתון והיחיד הצבור עול ~שני ומצ~ חו~שתי אחד מצד אך דרבנן~ כמצו~
 והנ~דים~ הנאהבים דבריו על ומתן במשא לבא דרבנן מצוה לקיים מנעוני הן הן זקנתי בימישכמי ע~
 תורתו ראיה~ צריך אין למפורסמות~רתי ~

 מכר~
 וי~ הלולים~ קדשפריו פעלי~~ רב חיל איש תושיה~ ה~דיל עצה ~פליא עליו

 נרדים חברי~ם~ ו~ב~ר ספרים~ עשות הדרי~ם~ לו
 עיניו כ~ים~ ע~

 א~ר היקרים בחבוריו תבונה~ וה~ן חכמה ה~ן ופינה~ ז~ית הניח לא שושנים~ וללקוט ב~נים~לרעות כיוני~
 משמותם ששה ב~תוביםעוד ~

 שו~
 ודרו~ם והש~ס תנ"ך על וחידושים ~רים ארבע על

~ ~  ספרו את ע~לם לאור להוציא ה~ם ש~כהו כשם דאמרי אנא צופים~ ונופת מדבש~תוקים 
 הב~

~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 לאור להוציא ה~ יז~הו כן

 תעלומ~
 חלקי מכל היקרים ח~יו שאר את

 והדר~ פאר ברוב ומשוכלל בנוי ~לו פרי רואות צדיק ועיני נשמתו~ שקבלה מה~רתו~ פר~~
 בוזו התורה~ ספר את לקוח אקר~~ולמיודעי

 כס~
 בו~

 עליכם מעלה שבע~ם~ לכם לשלם ה~מול בעל ונאמן ליהנות~ מצות קונות~ מ~תתורה ד~ ולהאדירה~ תורה לה~דיל זהב
 ידידי כ~ד ואל פרים~ לה~ ~לה אשהבכורים~ הקרב~ כאי~

 הרה~
 דוד ויה~ דברת~ אסיים נ~י המ~ר

 ורעננים דשנים חיים ושנות ימים יאריך משכילדרכיו
 ~דו~ ~~

 וכל הוא ~דיל ד ו ד עד
 וכנא"~~ כנה~ר קורתובצל ה~~פפי~

כ~
 ~~ר האל לתשועת המצפה
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~~~~ ~~ 
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~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ו~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

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

 ווהראן העירה ללכת נאלצתי ~יל"ד י~ור~לרגלי
 יע"~

 אייר ~ח~דש
 חד~ הו~

 ~יו
 החולפ~~ ל~נ~

 ש~דני ותומ~י~~ התורה מ~~יקי בשורי נפל~ה~ ו~דוה רוחני עונג לקחתי~מה
 כעשר~ וחרדי~~ למוד~

 לח~רה לי וי~י בעיר נש~רתי~מי~
 נ~ח~ מאנו~

 איש
 מעו~ר אוהלים~ יו~ב פ~לי~~ ר~ ח~~

 בח~
 היראה

 כמוהר~ר ~רה~ג הענוה~ותפארת
~~~ ~~~~ 

 באמ~ו~~ נפשי עדנה הי~ו
 האמתית וענ~ת~ותו הט~ורות

 לש~שועו ויהיו במו~ בעליס ו~ש~פתי הראני נכ~דים ~~י~פריו
 ~חו ישר נפשי~

 חלקו זה ד~~רי~ אנ~
 לעמו בהנחיל העליון ה~א~יל ע~יו האציל אשר הקדושהבתורתינו

 ~תור~
 שתלמיד מה כל בא מ~יני ו~~~וה

 מלים ל~טיף ממני בקש החביב הרב ידידי והוא לחדש~ עתידותיק
 בה~כמ~

 ~ר~ם ~שר ~פריו על
בשמות

~~~~ ~~~ ~~~ 
 דיני~~ פ~קי חלקי~ שני

~~ ~~~ 
 ~~~~ ~~~~ התורה~ על

 דרושים~
 חידוש~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ו~ הש"~~~י~ושי ~~~~ ~~~

 כ~~~ ~דבר תמיד א~~י ס~בן כי ו~ף הז~ר~ על
 אהבתו~מרבית

 לבבי מורשי מלא~ אש~
 ל~

 למלאת מבלי עצור יכולתי
 רצו~

 ויקר רב ערכו ~י צדיק~

 כד~י באמת~ אומנותו ותורתו ~ביביו~ ו~יו~ר התוםהמציאות~
 הו~

 רבנים שלחן ~ל ~פריו שיעלו והגון
 והנני כבודו~ באמרי במלים אוסיף אם עוד יח~ב למותר הוא~ ה~קדנים וע~רת חרשים~~ם

 חות~
בהסכמ~

 ספרים להרבות יזכהו עמו ובישראל בתורה הבוחר לבבי~~ ובתפלה ר~ויה
 אי~

 ארו~ים וח~ים קץ~
 לעד תכון ציון ומ~~ש~ עומד גדול וכהן ביפיו מלך יח~ו עינינו עדי לנצח הו~ד יחי ורעננים~שנים
 ~~ אכי"ר~ עולם~~ולת

 ל~"ק~ ותגיל תפר"ח פרוח ש~ת ~מלו~ן ני~ן בחדס יע"~~ פאם

~~~~
~~~ ~~~~ 

~~~ 
 ~~~~ו~ ~~~~~~~~

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

~~~~ 

 ~~~~ו

~ ~~~~~~~ו~ ~ ~ ~  ~ ~  
~~~~ 

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

 ~ ~~~~ ~~~ו~

 לעיר והגיעני ש~~ייני ה~םברוך
 ב~

 חונה
~~~ 

 והראן עיר היא
 יע~

 בישראל ואם עיר
 תובב~א~ הק~ ארצנו בעד מ~וה בשליחות אפריקא בערי הלכ~י אשר בדרך עוברי מדי ~מערב~רצות
 בהומצאתי

~~~ 
 מח~מתו שחלק ברוך ה~ את ברכו ישר~ל בית ישראל~ בית ביתו ונא~ן נאמן ה~ עבד

 ה"ה שמים~ קדשוהו שכ~ר לו י~מר קדוש שלו~ הנ~יא שהוא הדור אשרי לו ש~כה העם אשריליראיו~
 ח~ידא הרא~ה~ אבן קדיש~~ ~בא רחוקים~ וים ארץ ק~וי בכל המ~ור~ם הג~ון הרב די~ן תנאהאי

 כקש~ופרישא~
 וכמה"ר

~~~ ~~~~ 
 בפיו היתה אמת תורת מתורתו ל~תב~ם ו~יתי שלי~"א ~~~~

 דלית ~רגניתא מרגליות מפיק~ה
 ב~

 כתוב כתביו~ מפי וגם טימי
 יוש~

 תורה של אמיתה אמת דברי
 י~רא בשמו לכולם אשר חבוריו ~~ההלא

 ואל~
 שמותם

~~~~ ~~~ ~~~ 
 שו"ת~ ושני ראשון ח~ק

 ו~לכ~ ב~כ~~ רו~י ו~וב אמרווכבר
 מקום~ בכל כמותו

~~ 
~~~ 

 תור~~ חומשי ח~שה על חידושים
 מל~ דרושי~ ~~~~ ~~ תורה~ של בשמחתה לבי ושמח ראיתי ~הרה~במחברת

 במילי דדובשא~ צנא
 דרו~שדדרשא~

 דר~~
 ה~~ ויראת חכמה פור~ש והנה

~~ ~~~~ 
 ~ל חידושים

 הש~~
 ו~~רא בפלפול

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ה~~רה~ יחטיא ולא המ~רה~ ~ל קולעישרה~
 ~וב~ר ~זוה~ק על לקוטים

 במ~תרים כאר~הרזי~ם
 עולמים~ ולעולמי נצחים נצח נאמנים~ מימיו רמונים~ ~ד~

 לזרז רק בזה והנני לראיה~ צריכיס אין והמפור~~ות ~דין רבה גברא את~חי כברוהנה
 ח~רון שישבמקום

 כי~
 ~ו~בי על

 תור~
 בכ~ף שליט"א ~מח~ר ביד ל~חזיק ומ~בדיה

 מל~
 ל~דיל כדי חיבוריו כל את לאור ל~וצוא בידו ~יפוק לתת ירבה ל~ו~~שיר י~~ ובעין

 לז~~ר ו~וד"ו ~~נת ~י~ם~ ~צדי"ק ו~~ת ל~דרא~ ~~אדירה~ תור~
 קדש~

 התורה~ לכבוד החותם לפ~~ תרצ"ד

~~~
~~~~ 

~~~~~~~~~ 

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

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ע~ה
 פותח~ת לגבולותיה~ האר"שז~ת

 ב~~~
 ועל

 מ~רותי~~ ~~~ ~~~
 דרכיה~ עלו וחמושי~ם אבניה~ חלוקי לשמונה וגם לשבעהח~ק
 נועםדרכי

 של ~ש נתיבותיה~ וכ~
 של~

 ארבעת על סגור והיה שלש

 שלמה והמלך ב~ א~~ במלכים ה~תוב דבר מלא ומקרארבעיה~

 ו~ו~~ ~~~ ~~~~~~ו~~

~~ו~
 וצינו~להגות ~מצותיו וקדשנו בתוכנו~ נטע עולם וחיי הבדילנו~ התועים ומן לכבודו שבראנו א~קי~ו
 ~דר אלקים בוקר~ ויהי ערב ויהי יולדו הרים בטרם חוקר~ הוא תכלית ולכל ~ בתורתו ולילהיומם

 לעשות לשמור וסובר~ו~ קול תמימה תורה ינצורו~ ותורותיו חקיו ישמרו בעבור ~ ונחלתו עמו ~ראל בקר~צאנו
 הנה דודי קול לחננה עת בא כי הוצי~~ הפועל אל הכח ומן ~ כונתו היתה לזאת דברו~ כל אתולקיים
 הר ועל ~ אתו באמנה היתה כאשר ומכו~ה~ מוצנע מופלא אמון חמדה גנזי ה~ ויראהו משה~ האישזה
 געה לא שור כבודו~ הארץ כל ~לא סביביו וערפל ענן הודו~ שמים כסה~יני

 עו~
 מעוף פרח לא

 על ישב שלמה כאשר האזן את לשבר ~ מלכותו הדר כבוד מפני ~דדו~ בהמה~ד
~~~ ~~ 

~~~~
 והופיע משעיר זרח ~ ל~ם נוד~ת יתירה חבה לסגולתו~ ישראל מרעיתו~ וצ~ן לעמו מחכמתו~ שחלק
 ויביאם ~ ~הם יש קדימה שדין שדון~ תדעון למ~ן ידודון~ ידודון צבאות מלכי אדו~~ אל פארןמהר

 כלה על ~ן וכמשוש עננו~ עליו פרשז חופה כבוד כל על ימינו~ קנתה ~ה הר ~דשו גבולאל
 נצ~

 כמו
 כ~רום שני עדיים בעדי ויבואו מה~ ויהי ונשמע נעשה בחכ~ה~ פתחו פיהם ~ עלי~ם משוך ~ד שלוחוט בעתו~ יתן פריו א~ר תורה של מיינה ושתו~ בלחמי לחמו ל~ו לאינתו~ לי הו~ ~ להם ויאמר לימינו~שגל
 של ב~דרא מראשון מרום כ~ד כסא ~ אלקים מר~ות ויראו השמים נפתחו רומה~ מ~אכי להםק~רו
 הרביעי~ ורגל רגליםארבע

 הוא ~
~~~ ~~ 

~~~
 ומצוה תורה ל~לם~ מלכותו כבוד שם

 וקדוש~
 ~ אורה היתה ליהודים ומשמאלם~ מימינם סגלם~ ע~רם

 חכמות טוב ויקבל טוב יבא נשמו~~ אופנים אותיות מתאימות~ שכולם וישראל תורה השניםטובים
 הגלוי ספר והנ~תרות~ ~~לות תליתאי אוריין לן דיהב רחמנא בריך סחרה~ טוב כי טעמה נעימות~תמימות
 ~ש ישראל כל ~ וגמרא משנה ל~ שם עולם ברית ולהורות~ להבין שכל ושום ספורות~ יגיד מפורשמ~א

 פה ישנו אשר את ~לק~לה~
 וא~

 ~לע יפוצץ ~פטיש אמי"ר בראש חלק נטלו כחלק~ ~ק איננו אשר
 טהורים קדושים כולם מזה~רים~ ככוכבים הרבים מצדיקי והלאה ומאז והנורא~ הקדוש במעמד ת~ק~בית נו~

 למשפט כסאות ישבו ~ הגבורה מפי כמשה סופרים~ דברי חביבין~רורים~
~~~ ~~~ 

~~~~
 ישראל לבית תלמידים~ הרבה והעמידו ונצמדים~ נקבצים ונכבדים רבים שוקדי~~ ~תורה דלתותעל ולתעודה~ לתורה נתעודדו~ קמו ודורשיו וחכמיו דור דור ויגידו~ יבואו לדור דור חסדו~ עזב לא אשר ה~

 היא וכך דד~ינ~ בשודא למשמרת~~ משמרת עשו מבינתם~ ברוח וצדקתם~ ה~ עבדי נחלת זאת ~ יאודהובני
 ר~שונים דרבנן בסמוכין ומשפט~ האמת ועל השלום ועל ~דין על למשפט~ ~עמדו המה ריב ועל ~המדה

 זאת ורעים~ אחים בסופה ו~~ב את נ~שן לדא דא סלעים~ ומשבר הרים כעוקר והויותבק~שיות נטועים~ וכמסמרות כדרבונות חכמים דברי ~ חדה חרב מפני ולהשמאיל להימין למשפט~ כסאותכמלאכים
 תורה של ~כבודה הי~

 ~מרב~
 על קץ אין ולשלום המשרה

~~~ ~~ 

~~~
 אשר ה~

 נת~
 על נשתטח שכלו אור ב~פעת לפנינ~ה~ ויהי בדורו מופלא לרב ותבונה~ חכמה

 וגנזן עמד ~ חמדה כלי כל אוצר שושנים ללקוט ו~ינ~~זוית כ~
 בע~

 ~פר ~רון זאת כתב מהיר~ סו~ר
 כל אזן ויעיר~ יאיר דבריו את ~צמא וישתו שתורבים

 שיש~
 בלמידה

 ~י~~~ מאבד שא~נו סוד בור ~ ובשק~ד~



 מפ~~ ופרס ~~ל~ן ערך מ~רתא סדר ~~פא~ דלא כד מרג~יתאאשכח
 ו~כ~

 מתוקן
 כטור ציונים~ ~ה ומציב אנ~שי רמי כיונים~ עיניו לעיוני הא למגרס ~א בגנים~ ~רעות ופושטכקורא אור~י~ ואג~ ~ לסעו~~

 על ושמעת~~ אגד~ מדר~ ~אורייתא~ ובפטפוטי ~ פט~ה~ודם
 כ~

 מלכיםומו~ר מעליית~~ מילי תלים תלי וקוץ ~וץ
 פת~

 על
 יוש~ מלך ~ יסד~ אר~~

 על
 ~ו~ ~~~

 שככ~~~~~
 בעולמו~ לו

 די~
 חס~ד ~~ו~ מר~ן גדול נהדר בקידש ה~~ר ~וא

 שבכ~ונ~
 ו~~ משכיל דרכיו בכל

 מ~ אוריין~ ובר א~הן ~ר המצויין~ ה~~ין הג~ו~~ הכ~ן ומגדול~ מעוז הגדול~ ~רבעמו~
 הרב ניהו

 כמוהר~ר ~קש~תה~~~ר
~~~ ~~~~ 

 תם ~ בישר~ל ועצום רב י~ש~ל
פריו פעלים~ רב ~יל איש אוהלים~ יוש~

 תהלות יושב הלולים~ קו~~
 ישרא~

 והרי~ו ק~ושה~ ~~יו ~~ופפת
 ביר~~

 ה~
 רו~

 ~~מה
 עצה~ רו~ ובינ~

 נ~~~הכי
 ~ורה השל~~~ מן

 וכהונ~
 ~פי ראש וג~ולה

 יש~~
 שיש~ו ~ה כל ~

 בלמי~~
 מ~קדק בשמיר~~ ישנו

 ~פילובמע~יו
 לא~יתה ~~וין מ~ו~ן גדולה וענוה ~שער~~ ~~ו~

 עיניו תור~~ ש~
 ל~וקקי ולב~

 קרית ~ ישר~
מ~ך

 ר~
 במתא ידין י~ין י~רה י~רה ומנ~ע~~ ~~מת~ נכו~י~ ~~רי~ מ~י~ דעה~ ~~רץ מלאה

 יוש~ ~ ~~שראל ~א~ ע~ריע~~~ ~~~~~
 הרבנות ~סא על

~~~ ~~~ 

~~~~
 ~שר ה~

 ל~
 אוצר ישועות חוםן ישר~~ ק~וש רב דבי ב~~רי דקמן מ~י ~~ו גו~~~ ל~ו ה~~ית

 ~כמ~
 ו~עת

 שמו ~ו~~~ויקרא לכלבת~ובה
 ~ו~ ~~~ ~~~~

 ובשק~~ה
 רב~

 מתוך אוכל ~ירר בתלמו~ו יגע
 ו~י~גאו~ל

 נפ~
 הני~ו

 ~~~~ו~י בי~~~ ת~מו~ו ונת~יים רק~ו~
 חלקי לאור והוציא ~ ~~ו~ ~~~ הש~~

 ~רש ~רוש מבינתו~ ~רו~תורתו~
 ו~נ~

 ~~ו~ ~~~~ ~ור~ף
 ~ידושים לו ~מוך ושני ~עתו~ דבר ~רושים

 ~מו קרא הכ~ ~ת~רהעל

~~ 
 אורחי~ ואג~ ~~~

 דקדוקי ומדכר~ אנפשיה רמ~ ה~ו~ר~ ס~ר בלומדו
 מ~ד~~ופרי~

 ~~ו~ו
 בכ~

 מ~מר~~
 תפלה ו~נ~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~ובר~ והנ~

 ר~י~~ ימיםלאורך ויחי~ יזכ~
 ~ו~

 יצא עד ויאדיר תורתו ויגדיל טובים~ ל~~יס ג~ו~תו ת~~רת ~יקר אתו~ ו~ניו
כנג~

 תירתו אור
 א~~

 לו
 ו~י~ בכתובים~ עו~

 ס~ר ~מו
~~~ ~~~ 

 ~ימיו
 תוש~

 בביאת וי~ראל יאודה

מ~י~
 על יושב צ~קנו

~~~ ~~~ 

~~~~
 ק~ר~ ל~~~ ~תה

 ~יש נע~ם
 ו~י~

 ~וב כי וראו ~~~ו א~וני~ עדת ק~ל
 ~ריו סי~י~ ~~

 ת~יס ~ל ועיני~ם ל~~כ~~ ויא~ץ ~~קו לת~ופה~ועלהו למא~~
 בוזו כסף בוזו כיסיכ~ם~ ע~

 ז~~
 אל והביאו

 ~~בתיכ~~
 לי~ראל מ~יח ה~ן נגלות ~~גלות ר~מים~ לכ~ יתן שדי ואל ~ נ~פ~ בכסף ספר

 ~שיבה רוה כ~ן נפ~כ~ והית~~עמי~~ ~~ נג~
 ט~ב~

 ל~~ות ימים~ ל~~רך
 ~~וע~

 כ~וד בצל ~~
 ואומר ~ ו~יפ~

~לות"י
 הי~

 מלפ~י
 יט~ ~~קנו~ ~~ א~

 ו~~כ~ בלבנו~ ו~~בתו ויר~תו תורתו
 ונ~יה

 להו~י~
 ח~קי לאור

 ~ק~~ ~א~~י ירושלים~~ומות ויבנ~ מיומים~ ויחיינו ידו שנית יוס~ף ה~~ים~ אלקי מ~פני רצון ויהי ~ צ~פ~ ה~ ~מרתתורתינו~
 א~יק ומרמרא ~~שא

 שפ~
 ומ~ייל

 וכרת ולא ~ שפ~
 ~י~

 מעל
~~~ ~~~ 

 לכבו~ ו~~ר~ ת~מ~ד מ~בר~ ~עיר דברי כהה~א
 ה~יתם ה~~~ר~ הרב

 פ~ ב~ר~~
 תמושנת עי"ת

 בסד~ר יושביע"א
 כבו~ ויר~

 ~~~ העם~ כל אל ה~
 מירו~ל"ם ~~י"ם מים ויצאו שנת ~תן לניסן

 תצר~~
 ~ לפ"ק

 ~~~~~ ע~~~~~~~
~~~~ 

~~~ 

 ~~ר ד~~ ו~ר~ש~ ~דו~~ ~םוד~ ~~~~~~
~~~~~ 

 ~~ו~ר~ר
~~~~~ ~~~~ 

 ז~~~~

 ~~ו~~~~~~ו~
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 הרב רא~י~ ע~~ נרו ~ה~ו ומשושי~ פ~רי ו~דרי~ הודי ~כבוד ש~~י זמרח תשורת~קריב
 הגדו~

 גאון
 עו~

 מ~ךותפארחנו~
 מהו~~

 המ~ך לי דודי מר ו~מי מורי מ~כ~~ מרן
~~~ ~~~~ 

 י~~ש~"א
 ו~רי~~

 ~כי"ר

~~~~~~~~ 
הוא

~~~~ 
 למול

 מ~כ~
 שיר ד~רי ר~ר~ן~ ימלל פום עלאה

 ~ב~
 ~מ~כנו

 ~וב כל גמלנו~שר ונור~~ גדו~ ~~
 שבכהונה~ ~~יד ו~סידיו ~~יריו ~~ובח ~ראוח וז~כנו הטובה~ כ~ ע~

 ואין ~ובה~ ראינו מ~אנו שקוינו היום זה ~עול~~ הח~רה זאח מצוה של ~~מ~הולשמוח
 חורה חורה~ א~א~וב

 יוצ~~
 דופק דודי קול יק~ה~ מפנינים בהינומא

 פות~
 ~~ חורח בתבונה~ שערים

 ~ו קול ~~כמה~ ער~~~~ מער~~~תמימ~~
 קו~

 את שכרה~ וזו חורה זו ~~יו
 ~כ~

 ~ע~~ו עשה יפה
 ע~~

 בכל ידו ~~ננ~~ ע~~דודי~
 רו~

 לו~ם לו רב ידיו ו~ינה~ ~~מה
 ~מל~~ח~

 על ד~ור דבר חורה~ של
 א~ח חורח ~מונה~ ~דיו ויה~אופניו

 היח~
 מ~זרח תורה ~פי~ו

 עמו וה~חה ~כסני~~ ע~
 ב~ וקר~

 בשעת
 ~רוכה בל~ו ~ל~יו חורת כאורה~ כ~~י~ה הא~ל מתוך ימ~ש ~א ק~מה~ ובשעתשכיבה

 ושמור~~ בכ~
 יפה פניו תאיר אדם~כמח

 כלבנ~
 ~ופ~ע~ הקוד~ רו~ כ~מה~ ~רה

 ~דר~ו ~בית
 ו~וצ~~

 מ~ש~ח מ~~כת אומר יביע ~~וםיום ~ע~ומה~ ל~ור
 כ~ ~ובה~ מ~~ב~

 ~ענן ~~ן ~~ר ימי
~~ 

 ש~~ו משכן
 ושכ~

 רוח ע~~ו
 רו~ ות~ונה~~צה

 ו~~~רה~ ב~דו~ה כה~ג מפי יוצאים חיי~ ~לקים דברי ~הורה~ יראה ה~ ויר~ת דעת
וכ~~ר

 ~~א~ו~
 ב~ור~ם

 ותומי~
 ~ד~רוכל המ~נ~~ בלשון ~~מים שנו נכו~ים דברים מ~יב יקרה~ ו~~ן פ~דה ~ודם

 ~קש~
 ג~ ~ערה~ מ~~מה מש~~י ~ל~~ות~ארבע שז~~ מי ~שרי ו~~רא~ ~ע~ון למישור ~עקוב והיה ~~רה~ ודרך כנפ~ם לו י~שה ע~ה

 ו~תקין ראה ~כ~ונה~ חורה הן ~חרים ד~ עמו נלוה אשור
תקנות

 ו~רב~ ~רב~
 לה~יב

 גדול~ תשו~~
 ~נוח כמה ויתר ר~ה

 י~רא~
 ~יו אשר ~נה ~ן עגונ~~ מכב~י

בע~יה~
 מע~ומ"י

 ~ע~"~
 בחלו~~

 צב~
 אור

 נג~
 זר~ ~ע~מ~ה~ ו~יה עלי~ם

 היתה ~יהודים ~ישרים ~ור
 ~ו~ורה~

~~~~ ~~ 
 זכת~ נאמנה~ קריה חכמ~ם

 יוצ~ה ~ור~ה משם בה~ ת~וי הרבים זכות ול~מד ~למוד
 כבוד וכסא גדו~חו תרב כמותו~ שהלכה מ~מד אחו~ וה~ משכיל דרכיו ~כל דוד ויהי אורה~~ערי

 ~ ~מן מ~ד וגבה ~~וםחפ~רחו~
~~~~~~~~ 

 הז~ת השירה ד~רי כל~ח
~~ 

 עושה דוד ויהי לה~ דוד דבר ~שר כל
 מ~~~

 וצדקה
מעשיהן

 לו ~קדש ר~שון דו~ד חו~דו~ח ו~לה צד~קים~ ~~
 ה~ו~יס קודש פריו תהלה~ נ~ו~

 כ~ ~יר~~~עון
 ~שתים דוד ~תרופה~ וע~הו מרובין ששר~יו

 ועלת~
 הוד ~רוכה~ ~ו

 ה~י ~~ר זה ~אדר~ ~קדשוהדר~
 קר~

 שמו
~~~~ ~~~ ~~~ 

 ~ו~ה~ ~שה ~ש~ישי ואת ~~קים ~ני
מעו~~

 מ~~ ש~עחים~ מזוקק ~~ור ייין נסכי ש~נסכ~~ו
 מכל

 ~ו~
 ש~א מזהב צרוף כ~ף ~עינים~ לנו וה~ה

 שמווזה
 כ~~ ~~~ ~~~

 ו~לישים ~ן~ ~ן תשובו~ת י~~ו
 ע~

 גבוה משל~ן כו~ו
 עמו ו~חו זכו~ ~~

 נפ~
יקר~

 שמו ע~ן בת ומ~יר ל~ב ~פה היפה נפש ע~ה~ אשר ~נפש ~ת ו~רה זכה
 נא~

 לו
שב~י ~~~ ~~~~

 ~ק~
 עד עזרנו א~ר עז~ר אב~י מבצ~ר ~ול~ות ~וב ה~א

 ו~ם ~ע"ה~ כ~
 מע~

 על עוד ~ך ו~וסיפה
 כ~ תרומה~ מגדולי בקדש רביעי ה~~ה~ש~ש

 י~וח ופריש מרובה פרו~ש דפריש
 כ~

 ~~דוש בה~ ישכנו ~מ~ו ו~וה~י זכו ~יים ~ועמיה ור~בה~ ~ובה אר"ש אר~~והנה פרש~ה~ מפרש~ת
 ש~ידש~ הו~

 תורה
 ~גדולים כשם שמו ודש~ן מת~ק כמו השמן לשד כ~עם ~עמווהיה

~~ ~~~ 
 לו ~רש"ו ~ר~ש ~ח ~~מש

 ער~מים מלביש בד מדו הכהן ו~בש וברה~ זכה צרופה ה~ אמרתמ~ו~רה
~~~~ ~~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~
 ~פציהם~ ~כל דרוש~ם דוד דרש דרוש

 ו~פ~
 ומוסיף הו~ך היום נכון עד ו~ור ~ולך ~צל~ בידו ~~

 ומ~ספיןחמידין
 כ~

 ~יים~ ושנוח ימים אורך לו מוםיפ~ן ~מיסיף
 ע~

 היא חיים
~~~~~~~~ 

 בה
 וחומכי~

 דשנים הברכה ~ח ~תם ה~ יצו ש~ום~ נחיבותי~ וכל נעם דרכי דרכי~מ~שר~
 ורענני~

 ~מן~ העו~ עד ~יים יהיו

~~~~~~~~ 
 ~שר ישראל ~לקי ה~ ברוך וי~ר

 ל~
 עזב

 ול~
 השם ~הי נשמרו ~עולם חסידיו אח יע~וב

~לקי~
 עמנו

 כא~
 נהגה ובחורחו בו ונשמ~ה נגי~ה מעולם ~~תינו עם היה

 ב~סדוהוכן תמי~
 כ~~

 ב~מח עליו ו~שב
 ספר~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~

 רב דב~
 דבר שורש מנין ~ז~רה מזהיר~ן ה~ןהזוהר

 ונזכ~ ~ו~ נמצ~
 לישר~ל משיח ה~ן משיחנו בביאת ~~זות

 ה~
 דוד

 על ~~~ת משי~נומלכנו
 ~כס~

 ב~ום ב~~פי ה~~ן י~מר ~מור ~מן~ בימ~נו במהרה ו~סעדה אוחה להכין

ר"~
 יושב חרצ"ה ידיו ופועל שנ~ה כאן ו~סידיו כהניו ועם ~שם כהני עם ב~~ם ~מוכ~ר כסל~ו

 י~מרו כהן ש~חי כיע~יון בסד~
 דע~

 ה~ מ~~ך כי מפי~ו ~בקשו וחורה
 מילילייא עיר פה ה~~ד הו~~ צב~~

יע"~
 ~תנ~ ולכהן~ לשרת

 נשי~ה דבי
 ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ והו~



~ ~

 ספר טב ~מאריה ספרא האי עיני ראיתי יקרכל
~~~ ~~~ ~~~ 

 ~הורות~ אמרות ~"א
 שאלות ומז~ירות~מאירות

 ז~ב תפוחי ומיוס~ות~ חטובות של~נות ~~ ע"ס נצמדות~ י~~ ותשובו~
 ראשון וע~ה~ פעל אסר~ש~יות

 ל~~
 אשר במערבא~ ~איתיה רבה~ גברא האי ה~אש~~ א~ן ~~~דו~~~ ~~ר

 שמו~ בשערים~~ע
 בנימוקו

 ק~ע המאיר~~ א~~קלריא ו~ת~~ה~ ל~~~ ה~~~~~ יס~ד הוא וט~~ו~
 ני~~ נח~ יש~ה~ וב~~רא בפ~פולא השערה~~ל

 נ~לו ל~~~ו ~~~~~ מ~~ר
 עם לנס עומד ת~לומה~ כ~

 בישראל ואם בעיר ורופילא~ מלכא~ול~~
~~~ 

 כקש~ ומג~ול~ מ~וז ~~ול הרב המ~ירה~
 מוהר~ר

~~
~~~~ 

 ~ככה ~עם אשרי פט~ה~ או~ם הע~ה~ על איש יצ~ לי~ לי אומר ש~עמו חיך כל ~~~~~

 נצ~ים אלקים מלאכי הנה כי ולהללו~ לפארו למותר אך שפ~ם ~בר גורלו~ נעים ומה חלקו ~ב מה~~
 לכתבי~ם המגיע בשבח ומשמ~לו מימינו~ליו

 ש~ אש~
 מים חיבורי~ם~ וחוב~ר ספרים~ עשו~ ה~רים~ לו

 הנ~בי~ ח~תם~ פ~וחי משמות~~ ששה ול~~~יר~~ ל~ג~ילה התורה~ מקצועות המצו~קים~בכל ~~יםעמוקים~
 בהסכמת לאות~ והיו~שמות~

 ת~~~~ למ~~~~ ע~יו~~~ ה~ב~י~
 מ~רו~

 לא תושיה~ הגדיל עצה ה~~יא ע~יו
 ופינה~ ~יתהניח

 ממנו
 י~~

 הן י~יו~ מ~~ה פינה~ ממנו
 ה~

 יה~ ע~יו~
 האל שי~כהו רעוא

 להוצי~
 לאור

 כ~
 במוט~ב ~חריו ולזרעו לו אברהם ברכת את לו ויתןתעלומה~

 תלת~
 כח~א

 ר~
 חיי~א ורב הו~~א

 ור~
 יתי בני~א

 הק~ש הר עלונ~מניה
 ירושל~

 לעולם וחי ~~הבא
 ו~מח~

 ~וי~~ וי~~י ש~ אתן ה~ו~~ בכל
 משכי"ל~ ~רכי"ו לכל

~~~~ר
 ס~~ ~~~~~~ ~~~~

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

 ~ ~~ו~~
 סלה~ יעקב אלקי לנו מ~ב עמנו צב~תה~

 ~בר~ו~~~ ה~ פרק ~ירו~מי מפיך זז יהי אל ~זה ~פ~קלעולם

 שמו זה הזה התורה ספר נגלות ~~גלות רב~ם ה ישמחו ו ~מים ה ש~שוי
ח~א ~~~ ~~~~

 ל~רה~
 ר~ ני~ו ~וא ולתעו~ה לתורה ק~ש חייו ~משפטים ס~א צי"ע ח"ק

~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~ל~~א
 ילי~

 היא ~מעטירה ~וב~ו
 ילדת~

 ונתקבל גדלת~ו והיא
 לראב~~

 ומו~צ
 בעי~

 ן א ר ו א
 מחו~

 ועתה ב~ק~ כל ומחזיקי צ~ק רו~פי וישרים חכמים של ~ורן המהוללה עיר היתה מלפניםא~~ירי~~
 ~רי אח~ורלצערנו

 ונ~~~
 רב מ~לי

 לה~ ומ~ר~
 ~~ דרך

 ה~~ ו~~
 ו~~~יר

 ה~~~~
 ות~י ליושנה

 המ~ר~
~

 על ~כמו
 כס~

 ההוראה
 תור~

 ביו~עי אותו ראתה עין אשרי עמו~ וה~ עמו י~ין ~ן מפיהו יבקשו
 פ~~י~ ~הי~י~מכירי~

 הנ~ל במ~ז ירושלים בצע~י~ך ל~ו ע~ז ע~ר ות~~פי קדישי דרב~ן ב~~יח~ת~יהו
 ~~שיבתוב~ו~ו שקו~

 ~הל~
 ~רה~ של אהלה באהל ימות כי א~ם התורה זאת בו ה~קיים תורה של

 כ~רז~
 ונתן

 ~~ ~~~ ~~~ ספר~ אמת תורת~ו
 ב"ח שלח~ות ~~ על

 ועו~
ר~ן וב~י~ בהק~מתו~ כמבואר יקרים חבורים

 הר~~
 ירושלם ק~~נו בעיר ~וקא ה~פוס לבית לה~או סליט~א המחבר

 ובעבו~ לחו~~ מקו~ש ה~פום הוצ~ת י~פלו כי הגם בע~~ ~ן ~~ו טוב מה א~נו רוח מוע~נוק~ת ~~ ~~~~
~ה~~

 בעניני להטפל שכמי על המשרה לקח~י התורה אה~ת אם כי ב~בר תלויה ש~ינה אהבה אליו
 ~מר לי~י ~~בר להביאהה~פסה

~~ 
 טר~~ כי ~ם

 הגיענו כי לה~ או~ה ג~ולה~ הלמו~ים
 ה~ ובעזרת בהדרו ~לול ח~א הזה ה~רה ספר את~השלים ~~~ ע~

 ע~
 החל~ים שאר בה~פסת נ~ה מהרה

לשמ~
 התורה וב~ות ~~~ אוהבי כל לב

 נזכ~
 כנ~ות מ~~ נ~חינו ויקבץ צ~ק~ מ~יח בביאת לר~ות

~א~
 ולויים בעבו~תם כ~נים ותפאתנו ק~שנו בית ויבנה ~ברא~ונה שו~~נו את ולהש~ב

~שראל ב~כנ~
 במעמ~~

 ~ אמן
לכבו~

 ה~רה
 מ~

 ~~ש
 י~של~

~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 יש~ א~ ר~ ר~~

 ~חון
 ~והר~ ~ראש~

 מ~ר יעקב
 של~~
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 ~~~~~ ~~~~~~ו
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~~~~

 נפש משיבח חמ~מה ה~ חורח ~מח חורח ~נו ונתן ~כבודו שבר~נו ~~קינו
 ~י~

 עינים מאירח
עיני

 ~שכ~
 ז~יחני ~~ר עמדי עשיח ו~~ד ~יים ~~יים ב~ור ~~ור

 ~ב~
 ~~קי ונחח ה~ום עד

 דברי ע~י עריבים ועריבוח רב ובדבי~וח בא~בה חורחך ~~מוד ~פניך ו~שרח ~עמוד המדרש ביחמיושבי
 וב~שקדו~ד

 נמר~
 נוגה ומפיקים זיו מ~~ים במ~ו~וחם יהיו זהב משובצ~ם יושר ~מרי נמ~צו מה

 בכ~
 הארץ

יצ~
 קום

 חב~ ובקצ~
 מ~י~ם

 ב~פר ויו~קו ב~פר יכ~בון כ~ש~
 נכחבי~

 השמים מאורוח כ~גו~ח ~גולחם
 זיום ונאה ה~רץ כדור ~כל מ~ירים הםאשר

 בכ~
 העו~ם

 כ~
 סגו~ח

 ~ח~ר~
 ~~דם הגם הקדושה

 ~~ד במקום בחורהמחע~ק
 מ~

 ואינו הארץ כדור
 יכו~

 וב~ומוחיו בב~חו ~ם כי קו~ו ~ה~~יע
 ~חורה עסק~גו~ח ~~

 שיכו~
 דבריו ~השמ~ע

 בכ~
 המה ~ידושיו כ~שר והיינו ~ופו ועד העו~ם מ~וף העו~ם

 ~ר~וק שפתים ניב ב~רא י~פו ו~א י~נב~ובכחובים
 ו~קרו~

 קרובים נעשו הר~וקים
 בכ~

 ~~רץ כדור
 הכחוב כונחוהיינו

 אי~
 קו~ם נשמע ב~י דברים ו~ין ~ומר

 ור"~
 ~מוחיו מ~רבע הר~וק שמקום הגם

ו~ה~~ה
 ~י~

 קו~ם נשמע ב~י דבריס בו ו~ין ~ומר בו
 ש~

 ~שר במקום בחורה המחע~קים
 ~י~

 עומדים
 ~כי ו~פי~ושם

 בכ~
 ~~רץ

 יצ~
 קום

 הו~
 מעשה

 חב~ ובקצ~ קו~מו~~
 מ~יהם

 דומ~
 ~ם ~ש~ש

~ה~ים ~ו~~
 ש~

 חמימה ה~ חורח וקאמר וכו~ בהם ומחע~ק חורה
 ור~~

 ה~ דחורח
 ה~

 מהם יוחר מאירה

שהי~
 מ~ירים ~ינם שהם ב~ם ~נמצא מום בה ו~ין תמימה

 ב~י~~
 שו~ט ש~ין במקום ביום ו~פי~ו

~ורם
 ~ב~

 ~ו~ט ~חורה ~ור
 בכ~

 מקום
 זמ~ ובכ~

 יומם בו והגיח
 ו~~~~

 ~תורה כי ~כחוב ק~מר ועוד
 ה~~א מן מצי~חו וחורה תמוח היא ה~ו~אח נפש כי נפשמשיבח

 ומצ~~ דמגנ~
 ש~מרו כמו

 רז"~
 ~ם

 בךפגע
 ז~ מנוו~

 ה~דרש ~ביח משכהו
 ו~מ~

 כי בה ~~יימינים ד~יי
 ~י~

 ~ייך
 ו~ור~

 ~יים עץ ימיך

~י~
 ~מ~זיקים

 ב~
 ו~וד ערמ~~ ש~נחי ~כמה ~ני דכחיב פחי מ~~ימח ועוד נפש משיבח ~יא הרי ו~"כ

 יגון ונ~ו ~ב משמ~י יש~ים ה~פקודי
 ו~נ~~

 ~שר עינים מ~ירח ברה ~~ ומצוח
 ש~ימו~ כ~

 ~ינם ה~~ו
 שנשרף ~עו~ם מזיק ו~ומו ~ורו יחמיד כ~שר ~שמש כי ~שמשבמ~ור

 הכ~
 העו~ם וצריך השמש מ~ום

~ש~~
 ומי וכו~ ו~ורף קיץ ו~ום קור זמ~ים

 ב~ ש~~ח~~
 מר~~ח עיניו י~שכו

 ב~ו~~
 ~~ שחורח

החמימה ~י~
 כ~ מכ~ בכ~

 ומש~רי ~הב א~~בי ~ני וכדכחיב ~ך חדרש חדרשנה ו~ם א~רי~ רודף ~שרי
 הנ~ כיימצאונני

 ש~דם פע~ים כ~ה באמח
 מחקש~

 חורה בדברי ~~ד בדבר
 ומעיי~

 שיהיה עד בה
 ~החיי~ש~קרוב

 מנו~ ימצ~ ש~~
 ועודנו דבר ב~וחו ~ו יי~~ ~שר

 ומשחא~ מבי~
 דרכו ה~ ~~~~י~ ~דעח

 ~~ר מ~~יו נרשם ברעיונו ~נגדו עומד ~מיחי ~י~וקו~נה
 עמ~ ~~

 שבאמח גד~ו ו~א ~ו
 כמצי~ה בידו וע~ה צד~~וחו כ~~ ~בי~ ~~

 בהי~~ ~~י~
 ש~~ הדעח

 ~ינ~
 ומש~רי דק~מר ו~יינו ע~יו ה~ ב~מ~ח לידו

 שז~ ונ~~ ו~ד~מרן~ימצ~ונני
 רבוחינו ~נו ש~מ~יצו ~וא

 ז"~
 ה~מן ומצאח יגעת ש~~~ו ~מצודקים בדברים

 ו~געח יגעח ~ומר ~~םדהיה
 ~~מ~

 ~~נ שפיר~ ~חי ~~מור ו~פי ומצאח מ~י
 במ~

 ד~יחא
 בחיקוני~

חקו~
 דרגיה כפום ~יה ~~זיין ינוקא ~כל ע"ב דק~"ו שבעים

 ~~זיי~
 במעי נשמחיה ד~יהו ~~חר ~יה

 ד~יאמי~
 ובפ~ודי~ ב~ורייח~ ישחד~

 דינהיר
 ~~ו~

 ~ורייח~ ~~ ~י~ ו~ו~פין ו~ו~ ~חר
 ו~י

 ~~חד~
 בה

 ליה~דכיר
 כ~

 דהוו מה
 ~ו~פי~

 ע"ש~ וכו~ ~מיה במעי ~י~~
 והו~

 ~וצר ב~פר ועי~ כמבו~ר
 ג~מערכח ישר~~

 ד~
 מה כי ~ידו הזה ~דבר ~יה ב~מח כי ~ומר ~פשר ~"נ ר~"ג~

 כי שי~י~ ~ו~ שהי~
כבר

 קב~~
 כשעמדו זה ד~ר נשמחו

 ע~
 ישנו ~שר ~ת כי כדכחיב ~יני הר

 פ~
 ו~ח ~יום עומד עמנו

 ~יום עומד ~יננואשר
 שכ~

 נשמוחי~ן
 ישר~~ ש~

 ~נשמוחיהם ששייך מה קב~ו
~~~ 

 מהם ו~בדה ששכ~ום
 ע~קםוע"י

 בחור~
 ~זרו בחורה ובשקדנוחס

 וי~דו~
 ~דש אין ~~"כ

 ח~
 השמש

~~~ 
 ממנו שנאבד

ועח~



 דף שמיני פ~ ~רות בנצוצי ועי~ מצאה~ אבידתו אחר ש~ש~עתה
 ל~

 ר~"י ~י~ ~ידום~ ב~ילת ש~וא שכתב
 פ~ק על ~עלו~ך פר~ת יקר כלי ועי~ תשמ~~ שמוע אם והיה פסוק על עקבפ~שת

 וי~
 ה~~ מהר

 ופיר~ אעזבך~ יומים יום תעזבני אם שאמר כמו הוא דהעניןונ"ל
 הוא הדמיון בזה

 ד~
 נמצא אחד יום והלכו למערב ~~לך פנה וזה למזרח ו~לך פנה זה מזה זה ונפרדו אחד במקוםשהיו ~~ ב~ שני

 מר~ ~י~ אם נמי וכן ימים~ שני אחד ביום ביניהםמרחק
 להתראות ורו~ים ימ~ם שני ביני~ם

~ 
 עם

 לך תדרש תדרשנה שאם ב~ה ~ענין וכן יחד אחד א~ם בש~ת ויהיו יתקרבו אחד ביוםזה
 וא~

 ~ה
 והיא אליה ומתקרב אותה~דורש

 ג~
 ר~ק והרי תדרשנה כ~ ומצאת ומיד אליך ומתקרבת או~ך דורשת

 מה ~עתו ודבר בעתו ללי~ודו שצריך מה לו וממציאין אותו מסייעין ליטהר שהבא קרובנעשה
 לנו וללמד להורות בא השמיעה כפל מצותי אל תשמעו שמוע אם והיה הכ~ב כונת דזהלפרש ונ~ ~~

 נשמתכם וקבלה מקו~םששמעתם שמ~
 ב~~

 תשמעו ע~ה והנורא הקדוש במעמד סיני
 טל עליכם ט~םיריקו השמי~ מן כי או~

 תור~
 תשמע בישן תשמע אם רז"ל שדרשו וכמו אותו ותשמעו עליכם ישפיעו

 שקבלה במה בישן לש~וע רצית אםר~ל בחד~
 נשמתכ~

 כמ"ש רב ובחשק ב~מחה בתורה תתעסק בחדש שמע
 איןרז~ל

 והי~
 לשון אלא

 שמח~
 לפועל יצא עכשיו נשמתך בכח שיש מה כל הישן תשמע אז מחדש ~תה

 ישן והוא לעולמום הוה ~ר נשמתכם בכח שיש מה ור~ל תו~ואו חדש מפני וישן ק~א דאמרוהוינו
 אתם אשר חדש מפניעכשיו

 מחדשי~
 מימי ~יה אשר היש ולפועל לאור ~ציאו בתורה עצמכם ~מייגעים

 וכו~ דגנך ואספת הכתוב להזהירנו ובאקדם~
 דר~

 ל~שתדל דצריך
 בתור~

 ולאסו~
 בכח לו שיש מה כל

 דהיי~ ביתיך תוך אל ואספתו חידושיו~ כל ם~ני ~הר שקבלנשמתו
 תאבד שמא בספר יוחק הספר ~ך אל

 הז~ירנו כן על להשיב~ וקשה שמצאתו אחר אחרתפעם
 ואם~

 וכו~ דגנך
 ונ~

 הכתוב כונת שז~ו
 על בשפתו~ך חן הוצק אדם מבני יפיפית מהיר סופר עט לשוני למלך מעשי אני אומר טוב דברלבי רח~

 ש~יא ~וב דבר לבי כשרחש לומר ורוצה וגו~ ג~ור ירך על חרבך ~ור לעולם אלקים ברכך~ן
 מעשי אני אומר אזי בדעתיונתיישב ~ר~

 למל~
 שהוא

 ת~
 ~פר עט לשוני אז בעיניו ישר ואם לפניו ואבחננו

 שיבור י~רה דרך איזהו וקאמר ממני~ ישתכח שלא במהרה ו~פרת ברזל בעט הספר על אכתבנומהיר
 למוד ב~מודו בה דרך אשר הדרך דהיינו ל~שיה תפארת ש~יא כלהאדם

~ 
 ועוד לו ינעם

 ~ר על לי עטרות אענדנו א~ בשפתותיך חן והוצק אדם מבני יפיפית ד~מר ו~יינו ה~דםמן תפאר~
 בזה רבים ימים יעמדו למען ~ספר החקוקים י~יך במעשי לעולם א~ים ברכך כן על הכתוב ו~יים~קה
 ימצאוננ~ ומש~י התחלנו אשר ~כתוב כ~נת ~היינו וק~ים חי הזה הת~ח ותמיד ~קבר דובבות דשפתותיווב~א
 שדרשו כמו הבא בעולם ת~חך ~יא והקיצות הבא ובעולם הזה ~עולם נוניןבשני

 ר~~~
 פ~וק על

 שם~ ~~~~י ~~ נונין בשני מדכתב זה ו~רשו ~בא וב~לם הזה בעולם להקב~ה מכבד יכבדני תודהזובח
 בזוהר מ~ש בהקדים ל~רש אפשרעוד

 פר~
 דמשתדלי אי~ן דכל ~ין וז~ל ע~ב קפ~ה דף בלק

 אתאן מתיבתא בני אינון כל כדין מילין אינון מ~בתא בני לגבי אכתיב מיד חידושין בהומחדשי ב~~י~
 תורה חידושי שהוא טוב דבר לבי כשרחש הכתוב כוונת וזה ~~ש~ וכו~~יה למ~

 שה~
 אני ~מר טוב לקח

 ע~ דברי שמגיעים למלךמעשי
 למתי~תא

 דרקי~
 של מלכו לפני

 עול~
 ~מיד מ~יר סופר עט לשוני ומיד

 מלין ואינון אדם מבני כ~יפיפית הוא זה וכל ~זו~ר כדאמר מלין אינון מתיבתא בני לגביאכתיב
 מ~ב~~ בני שהם אלקים בני כל לה מעטרין לעולם אלקים ~רכך כן ועל בשפתותיך חן והוצקכדין
 גבי ד~לו שמים מירא יותר מ~יעו הנהנה ג~ול א~ ח~ בברכות ז"ל ר~~~ו כוונת שזהונראה

 ו~ילו ה~ את ירא איש אשריכתיב שמי~ י~
~ 

 נהנה
 ~גי~

 אשריך לך ו~ב אשריך תאכל כי כפיך י~יע כתיב
ב~ולס

 הז~
 לעולם לך ו~ב

 ג~ ואי~ ~~
 וה~שי ע~~ כתיב לא לך ו~ב שמים ~א

 ~~ד~~אי ב~ מ~~
 ~ש מי~י~ו ה~נה

~ 
 שמים יראת

~  
 אין

~ 
 ביה דאית דמאן פשיטא וא~כ כלום שוה אינו

תר~
 ת~ סוג~ בשנ~ שמדבר ל~ נ~ה אבל מחד~ ע~ף

 כל אחד
 מ~

 שמחדש
 ~~ בעיו~

 וטורח
 אינו וחד ~דושיו~כל וכ~

 רוצ~
 רוצה ש~נו בזה

 להת~~
 כותב ש~וא ב~ן מלימודו

 מ~
 שלמד

 כ~
 ו~א

 דלא שזה דע~ן סל~א והוה ב~מודו~ והולך ו~סיףלנפשו
 פסי~

 הוא מפומיה גירסא
 מס~ ע~י~



~אחר
 ול~

 ד~לא מ~מיה אמי בר חייא ר~ בא
 הנהנה ~~ אלא כן דאי~ לה~מיע~

 ~רוב כי פיו מפרי יאכל שכותב שזה כותב ~אינו ~~ג ~ד~ף הוא אצבעותיו ו~לילי בכפיווכותב ~~ מיגי~
 הימ~

 ה~ג אבלימצאנו~
 הא~

 נהנה ואינו ה~כ~~ רוח תדפנו אשר מעל נ~אר ~קר וילד עמל הרה
 ב~לם פריו יאכל שכותב מי אבל לו הלף דחלף בו~יגע ממ~

~~ 
 ו~וב

~ 
 ~הניח כיון הבא ל~לם

 בבית דבריו שילמדו עת בכל בספר וכ~בא~יו בר~
 המדר~

 ו~ד הבא ב~לם דוב~ת ש~תיו
 ויגעתי אלקי בבית ~ס~~ף בח~תי ~ביאני כה ועד עזרני אשר צורי וברוך ה~ חי וקיים~~י נק~
 קריה נ~מנה קריה ל~עמיד לי מנו ולילות ימיםאצב~תי בע~

 עלי~
 להבצר ומגדל ~ז מבצר לי להיות

 ולה~
~תוכ~

 ה~ מאת ~אלתי א~ אויתיה~ כי אשב פה עד עדי מנו~תי ~את ~~~ ~~~ ~~י~ ספר קרית
 ימי כל הזה בעולם חיי ימי בהיכלו~ ול~קר ה~ בנועם לחזות חיי ימי כל ה~ בבית ~בתי אבקשאותה
 אדנות ~ם זה בהיכלוולבקר ~י~ לנגדי ~~ שויתי נצח בימינך נעימות נאמר זה דעל בה~ ~מיוחד שמו זה ה~ בנועם הבא~ולם

 ש~ו~
 ו~~ם רו~ים ~וא ברוך הוי"ה ש~ם נכתב ולא ~נקרא

 ובמחשבה בפה אותו מבקרין היכ~ל גי~ ~~וא אדנות ~ם ~בל לח~ת ~כתוב בו נקט ולכךלפנינו כ~ או~

 ת~תך פי ימלא ירוממני~ בצור אהלו בסתר י~תירני רעה ~~ום ~סוכה יצפנני לי בניתי אשרובקריה דו~
 עד הבאתני כי ביתי ומי אלקים אדני אנכי מי כי ~דך~ ~ת עשית אשר ~חסד על תפארתךהיום כ~
 ~~~ ~~~ ~~~~ עליזה~ קריה ספר קרית~בנות ~~

 כי חיל המאזרני האל עבדך את אלקים חנן ~שר
 הכ~

 כי כריסא ולמחר רישא~ קשיא היום קשיא~ גופא ~אי ג~פי~ וחו~~ת ~~תי חול~ת ~ני יודעמשלו~
 ~~ לולא בלבבי אשר כל ~ר בקיאו~ ~כור כ~תעות אדם בני ובנגעי אנ~ים בשבטהוכיחני

 ~ לבי ותמיד נתנני לא ולמות יה י~נייסור ~ ע~ת~
 קוני לע~דת ~ארי לב כמו

 ול~ר~
 מלאכתו ולע~ות

 מלאכ~
 ימים כי וירפאני דברו שלח אשר לבב בכל ה~ אודההקד~~

 א~
 ב~ד~ יגמור ה~ קדם מימי היו טובים

 קד~ היום~ כמוני יודוך הוא חי~י
 להללו ל~~ הלולים

 ול~ב~
 ~ד ~רת עלי גמל כי לה~ א~ירה

 עבדך את ידעת ה~ ואתה אליך לדבר ~ד דוד יוסיף ומה ל~וני~ על ומלתו בי דבר ה~ פהל~ני
 כדכתיב בי המדבר והוא אנכי ל~ון וכבד פהכבד

 ומ~
 לא א~ר ומכ~ה מופלא העליון~פלא ל~ל~ עבדך בית יבורך ומברכתך ל~ון~ מ~ה

 ~~פ~
 כל מעיני נעלמה א~ר ה~רכות מקור ~הוא איה עין

 ~ אמן עבדך על פניך ~יר החיים מאור ה~לם עד חיים ~ברכה את ה~ יצוהמ~ם

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

 ~כתי ולא אצב~תי בגלילות ידי כוננו מא~ר ~ת זרע כולו בקונטריסיי ל~ים הכ~ב כלכי
 מאת~ל ערוך הוא כי בד~ר וגם מסדר~ ואנכי כותב והוא יקרא מפי להיותאחר ~
 ~ה בספר כ~ון לק~ע אני ורוצה בתחילה נתהוה כא~רבמ~מו ומסו~

 דבז~
 יהיה אם גם

 נע~
 בספר א~ים ע~

אין
 ח~~

 ~עות לשום
 מ~

 ~עתיק ~א והמוליד המ~ביר אני כאשר כי חדא דתריצי~ ~עמימכמה אחרי~ ע"י ב~ר עתה עתק שיצא לפני לרצון עלה ולא לבי נפתה לא
 ולהוסיף ~רוע ר~ות לי י~

 דברים~ב~ל כא~ ו~~ הרצויה~ השעה כפי העיקר על מרובה ~התו~ת ופעמים ר~אי הוא ב~לו כי ברצונייעלה כא~
 נג~

 יכתבון א~ר הדברים ב~ע~ו חיים א~ זולתו לא בעצמו הוא לה~תיק
 יצ~

 מן
 וסגולה והממ~אן~המולידן

 י~
 ~נה חיות כי חיים ויהיו עליו ~פף ה~ה א~ר מהאור הם גם י~ב~ו התי~ת ועל האותיות~ל ~לי~ וניתן ~נת~ד~ו בעת ~מחבר על ~יה א~ר ~רוח מן שנ~צל ב~ם

~לב ~צ~
 ולבו ~ניו י~לא ה~רא ב~ם ילמוד וכ~~ר הרקיע כזוהר ומז~רין ומאירין מרגי~~ ~

 מהמה הרוח ~יו ותנח ובפ~מיותם בהם א~ר~הנ~לם ~~
 בכ~בי~

 יגידו והאו~ות
~ ~ 

 ~ם ה~ה א~ר
 המ~רלב

 ו~ וכוונ~
 נראה

 כונ~
 ~מן י~עיה

 ~ מ~
 וגו~ ~י לה~ י~ר

 ו~
 וגו~ ~ה~ ידו יכ~ב

 ואותיות ~לם עד מ~ומי ל~ ויערכה ויגידיה יקרא~מוני ו~
 וא~~

 מי ור~ל למו~ יגידו תבאנה
 כמו~



 יקרא~מחבר
 ויגי~~

 ל~עתיקה ~כול אחר אדם אין לי ויערכה
 ו~עריכ~

 יאות כאשר ולהגידה
 להגיד~

 עולם עד עלי אשר הרוח אנכי ~ה שמתי מאשר עולם עד משומי המח~ר אני כמוני~~עריכ~
 ואשר~ותיות ו~~ע~

 תב~נ~
 ~רוח מן ע~י~ם ונאצל הם גם שנת~בשו המחבר ד~רי למו יגידו ~תי~ות ~ש~ם

 הרוח עליהם ת~ח ידו יכתוב הוא וכ~שר עליו~שר
 בכ~~~י~ והמ~

 שיש מה כל למו יגידו וה~ית~ות
 שאין מה לאור~ ומוציאן ובדעתו המחבר~לב

 ס~ול~
 והתי~ות ~אותיות ~עתיק אח~ים ע~י יכת~ון אם ~ו

 בלי ~מה~אשר
 חיו~

 נ~מ~ ~לי גו~ות מת כפגר
 ~רצוא החיות עליהם להמשך יכול שאינו חי כל נש~ת

 מה הדבר גשם ~עתיק שהוא מפניושוב
 שנרא~

 ו~יינו שבתוכם מנעלם ולא האותיות גולם דהיינו בעליל
 וע~~ אחרים ע~י מלי שיכתבון רצית~ לא ולכן כשלמה~ אור ע~ופ~ם ש~ם מחכימות ~ותיות חכמיםדאמרו

ז~
 עלי יש

 ~רח~
 ח~מים אמרו וכבר תאכל כי כפיךי~יע כדכתי~ כפ~ מיגיע אלא אחרים מ~ל אוכל איני כי קוני עלי ~עיד כאשר ב~ה בכפלים

 ע~~
 לעיל~ שפירשתי וכמו שמים מירא יותר מיגיעו הנהנה גדול

 למו יגידו תבאנה ואשר קראו~יים
 די~ ~"~

 דה~ה הכי לפרש
 כמ~

 ~~א~ם פעמים
 קור~

 בספר~ לו~ד או
 על כוונתו יבין עוד לפניו יבא מאשר אבל ~מחבר כוונת מ~ו יודע אינו ראשון במושכל רבדבי

 כוונת ו~~ומת~ונתה
 ה~תו~

 וא~ר
 תב~נ~

 המחבר~ ~וונת למו יגידו לפניו עוד הנ~ש~ין מ~~רים דהיינו
 ועפ"~ נמ~ר~ ת~י ואל ברוחך תב~ל אל כן~ל

 דברך ראש ו~קשו אמת דברך ראש חז~ל מאמר לפרש יש
 ו~וא כפ~טיה כדאמ~ן מ~ו~ר והוא אמת דב~ך שראש ני~ר ד~רך מסוף ~לא דברך סוף ולאאמת

 פש~
 ועפ~~~כון~

 ~וב דכתיב קרא וכן כמבואר~ ג~כ ו~וא ישבחנה באחור וחכם פסוק ג"כ לפרש יש
 מראשית מ~יד הכח~ב כוונת ג~כ ש~ה לי ונראה ה~ל~ לך יתאמת דבר שמאחרית מראשיתו ד~ר~ח~ית
 הכתוב לפרש יש ~~ פי ועל ע~יו~ שמגיד ~וא דבר האחרית מראשית מגיד מי ור"ל~חרית

~ימן שבישעי~
 מ"~

 ז~ת יא~ין בכם מי
 יק~י~

 ז~ת שנקראת התורה ל~בין רוצה בכם מי ור~ל לאחיר ויש~ע
 מ~ יבין ומשם לאחור וישמע יקשיבהתורה

 משו~~ות עיניו וי~יו בלימודו מתון שיהיה לזה שקודם
 ולאחורלפנים

 יתל~~ וב~~
 הי~ א~ר הרוח~י מאור

 ח~פ~
 של שפתותיוכי ג~~ ו~~ע~ אליו~ יגש הדברים בעל ~מח~ר על

 ~מח~~
 דו~~ות

 ~ע~ באות~
 לו ועו~ה ח~~ל ש~~~ו כמו

 נח~
 ~וח

 בז~
 כן ועל

 בו ומתע~רת ד~רים בעל ~ל ונשמתורוחו בא~
 שנים פי ויהי~

 וא~
 ת~דל

 ההשכל~
 וישראל וה~שפעה

 ~מתיים ד~רים וי~מר רב~~ ת~ום מעינות ונפת~וחיל עוש~
 ש~~

 תחלה עליהם ח~ב
 ול~

 כי להם לבו שת
 ~מ~~מצאו~

 ימ~~ונ~י ומ~חרי
 ~~~א ש~~ינו ונ~ל לע~~~ כמ~~

 שי~
 רצון עת בה שי~ים וש~ה פ~ם

 נח~ א~ ת~רה של לימיד ע~ק ~~ותו מ~ו~~ות הם וכש~~ניו ~רש~ו בת~~ל משחקתוהתורה
 רוח עליו

 עצמו ותיקע בענין בכוחו ישגיב כי הגם ש~ה יש ופעם פל~ים פלאי אמתיים ד~רים אומר ויביע~~
 וילן ~~כה דברל~ותו

 בעומק~
 של

 ~לכ~
 לא

 יע~~
 ~ידו

 וימלאום פ~שתאי ~מונון ה~ע~ן ו~ס~~ מאומ~
 א~קי~ רוח בו שיעבור עד ~ריאה כא~ום א~ום והוא~פר

 המר~~ת
 ע~

 שכ~ו פ~~
 ש~

 ~א~~ם כדין ~אדם

 י~יה ר~ין ~ת והואש~ריא~~
 כ~~~~~רי~

 נ~מ~ת בו
 ת~דל א~ ש~ים פי ו~היו ת~רה ~ע~י הצדיק~~

 ו~~ש~~ה~~ש~לה ות~ב~
 וית~ח~

 ~~~יו ו~~~רו לבו
 וייט~

 ל~ו
 ה~ת~ ע~~ פ~~~ ו~~~~

 מ~רוח ~מו אחרת רוח

הנאצ~
 ~א~תיות~ו ~מישרים שם א~ר המח~ר על אשר מהרוח עליו

 ותי~ות~~
 ~ האחד מן השנים ~~בים

~~~~~
לשמי~~~~~ ~~~~~

 יהא נ~~ית
 רעו~

 פ~ך עם א~יה ואנכי קרא ~~י ~י לקיימא בפ~מ~י מלין לס~רא דילך
 ומה~ לב מערכי ל~ד~ קודמך~ ~כסופא איעול ו~א תד~ר אשר אתוהורתיך

 יהי לשון מע~~
 שפ~ות~נו ושיח ניח~ח ולריח לרצון לפניך ויעלה מעש~נו א~ שתרצה השם מלפ~יךרצון

~~ 
 חשוב י~א

 הצריכין קרב~ות הקרבנו כאילו לפניךומרוצה
 להקר~

 ז~ת בקבלתם חכמים אמרו כ~שר
ולמנחה לעול~ התור~

 ולח~א~
 עולה לא צריך איני וכו~~ ולאשם

 ול~
 הכותב על ג~כ אמרו וכן וכו~~ ח~~ת

 חידו~
 ~תורה

 לע~ין ~~אמר כתבו ר~~ל א~רו עוד קרבן~ כמקר~בהוא
 ס~~ ~~ות~

 תיר~~
 מ~ל~

 ע~יו
 הכתו~

 כאילו
 דה~~ ונרא~ עליהם~ עיין סיני מ~רק~לו

 אם
 כות~

 שח~דושיו כיון מח~ושיו ספר
 ~ם אל~

 ~קבל~ ממ~
נ~~ת~



 ~~ור הוצי~ם ועחה מסי~י~~מחו
 ~~ מהכ~

 שכיון מסי~י ~ז קבלם כאילו הכחוב עליו מעלה ה~ועל
 הרב שהביא וכמו ה~צ~יח~ התורה כמו ~צ~י~ ~~צ~ נצ~יים עומדיםשכחבם

 ~יד~~
 בספרוהקדוש ז~ל

 שם שכחב כנה"ג משיירי היה ~צדיק שמעון רביעי בפרק ~חן דר~י ~בוח למסכח בפירושור~מים כס~
 רז~ל ~~מרווז"ל

 ד~~וח~
 פ~וק ~ריה ~ב ~רב פירש זה ע~פ כי וכחב קרבן כמקריב הוא בחורה ~ידוש

 מ~מ~מור
 זב~

 ו~טאה עולה וגו~ ~פצח ~א ומנ~ה
~~ 

 םפר במג~לח ב~חי ~~~ ~מרחי ~ז שא~ח
 ו~ ~מבואר~ הוא ו~רי ע~ש~ ע~יכחוב

 ה~ביר
 ~ע~י~

 קדושים שדעח ~ומר ~~ל כמקריב ש~כוחב ו~~~וחו
 ~~~ כיהיא

 אמרו
 רז~~

 שבר~ה ו~רי~חה בהמה חכליח סוף ור"ל ~ש~יטה ב~מה וסוף וכו~ ~דם סוף
 ~י~ו~שם

~~~ 
 ~יקון ש~הו הש~י~ה ~חכ~יח

 וחיקו~ הברי~~ חכ~י~
 שחע~ה הבהמה ~~פש

 ~פש~
 לשם

 ב~ה לה~ קרבן ה~ע~יח הב~מהוא~כ
~~ 

 ~ל~ ב~מ~ ~אפוקי חכ~~חה
 ועדין חקוחה ~בדה ~ה~ ~עשיח

 ~חק~ה~א
 שהו~ ~פ~~

 ~ידוש הכוחב כן וגם הקדושה~ ~יצוץ
 ג~ חור~ ש~

 ~שמח~ילה חכליחו ~ל בא כן
 מ"מ המ~ך פחגם ו~שמע ~~וץ בע~יו ~~וצי~ו ו~גם רואה כל מעין ~~~םהיה

 היו~
 חק~נו מ~ר או

שכ~~
 ויק~הו ז~רון ~ו ~א~ן ~מ~ויה ~

 ~סט"~ שהי~ ~ו~~
 ~ינו ויו~קו בספר זכרון זאח יכחוב ~ם ~בל

~~כ~
 ימים יעמדו ולמען לו עוזר וה~ן קצו עד ובא צדיק יהיה עו~ם ~זכר

 דור ועד דור מדור רבי~
 בא ו~רי אמו~חוודור

 א~
 נפש משיבח חמימה ה~ חורח תכ~יחו

 כ~
 למעלה היא העו~ה הבהמה ~פש

ובאה
 כ~ חכליח~ א~

 ~יים כי ~עולם עד ~יים ד~יי סמא ו~עשיח ה~ם לפ~י לרצון לעו~ה ~חורה זאת
 ~מוצאיהסהם

 ~מוצי~
 ערוכים ~פ~יו ~וחם

 וכחובי~
 פיו במע~ה ל~יש שמ~ה בו יחקיים ו~ז ~ספר

 ~פ~חי~~חורחך ~לקי ר~ו~ך ~עשוח דוד שסיים וזהו ~וב מה בעחוודבר
 ~י~

 ולא מעי ~חוך
 ~הואועוד חשכ~

 בעלי~
 ~עיני

 הכ~
 ומש~רי ~~ב ~והבי ~ני שכחוב ומקרא וגו~ רב בק~ל צדק בשרחי וז~ש

 כמ"ש ובבא בזהימצ~ונני
 ~ע~~

 ~ ע~ש

~~~~~
 ש~מרו כמו ש~רוח לשון ימ~~רי ד~~י ה~מור ע~פ ~פרש ~י

 רז"~
 ~ש ע"ג ש~ורה ~ש

 ונאוה א~י ~~ורה ש~רות ~שון שהוא ומש~רילבנה
 שכו~~

 בשתור
 שהו~

 הדיו
 ע~

 הלבן גבי

הו~
 בש~ור ~וחי שכוחבין ומש~רי והיי~ו ה~ייר

 הלב~ ע~
 עח בכל ימ~~ו~ני ~נייר על ~וחי ומסמנין

 ~ערוך כשל~ן ~פניהם מצויה ~פץ~כל
 ו~וכ~

 ~פניהם
 ש~~

 ~יטול יבא ~יטול הרוצה
 ש~כ~

 ממנו~ ~הנים

וע~
 לעד ומחורחו מצדקחו ~ה~ים שחמיד ~עד עומדח וצדקחו בביחו ועושר ~ון פסוק לפרש יש זה פי
 שדרשו וכמו עו~מיםו~עו~מי

 ז~ רז~~
 ~ידושיו הכוחב זה לדרוש יש ה"נ לא~~ים ומשאי~ה חורה הכוחב

 חורהשל
 ושו~~

 מימיו מים
 ע~

 עומדח ~דקחו כן ואע~פ בביחו ועושר הון ~אמ~ים מ~מיו ~וצוח פ~י

 ב~~י ~~תבונן צריך דהנה א~ר ב~ופן לפרש יש נמי אי~עד~
 קר~

 ~א דמת~י~ה
 והעושר ~~ון יי~~

~ו
 ד~~

 סיים כאשר בביחו ועו~רו הונו קאמר
 קר~

 ונר~ה לעד~ עומדח וצדקה ~מר ולא וצדקתו דקאמר
 מה ~בל ~א~רים שאוספו להיוח דיכול ~~יו מחיי~ס ואינו בבי~ו ועושר הון קרא דה"ק ~ומרבזה

שעוש~
 צדקחו ונקרא ~~יו מחיי~ס באמח זה צדקה ממנו

 שהו~
 בזה ~עד ~ו עומדח ש~ו

 ובב~
 כדכחיב

 מ~ ו~פי צדקך לפנ~ךוה~ך
 ש~ם ~כחב~ו

 כוח~
 ~~דוש אוחו ~ליו ~חיי~ס אז בספר ~~דושיו

ש~ו שהו~
 ו~~

 יק~הו
 דק~מר שפיר ~חי הש~~~ ~ופ~

 ~ו~
 ~ליו מחיי~ם אי~ו עדין ~בל בביחו ועושר

 אימחי ~בל ו~י~~ו בא~מ~ר דשמ~
 יקר~

 שכוחבה דםיינו לעד שעומדת בזמן שלו והוא ~~יו שמחיי~ס צדקחו
 ~זי הספרעל

 תקר~
 צדקחו

 שהי~
 ומפי מפיהן ~קה~ ספר על ו~רושה ~קוקה ויצדקו עדיהן יתנו שלו

 דיש ולילה יומם יהגה ובחורחו ~פצו ה~ בתורח אם כי א~ בח~לים הכתוב כוונת דזה ~י ונר~הכחבן~
 דלפי והגם ובתו~ו~ דכחב תורחו קר~ה ולבסוף ה~ תורח ~ר~ה דלמהלהבין

 הפש~
 זו ~ין

 כן םכתוב כו~ת ש~ם קשה עדין מ"מ קודם ש~זכיר ה~ ~חורח ק~י חורחודכינוי ~ושי~
ובחורחו ~מ~ הו"~ ל~

~~~ 
 כ~ ע~ ולילה~ יומם יהגה ובה

 ~ומר נר~ה
 הכ~~ דכוו~

 ד~תב
 ובתור~

 ~ה~יש ~י
 תו~ו בסוף וקר~ה וגו~ ~~הלך ~שר ה~יש ~שרי לעילדכתב

 ע~
 שכות~ מי

 ~דושיו
 תורתונ~ר~ת ~~ בכ~בי~ ~מ~

 ש~י~
 ש~ו ב~מח

 מתיי~~
 וק~מר ~~יו

 ובתור~ על~
 כיון ול~ה יומם יהגה

 ש~~
כ~ב~

 ~ז ל~ניו
 כשיב~

 דבר לידו
 שהו~

 ~~ם ק~צותי~ו~ כשר~ן וילבישהו עליו יחרזהו לו ענין
~~ 

~ו~



 כש~מה~ור
 שהכ~

 במישרים מתה~ך
 א~

 אשר אחד מקום
 יהי~

 הו~ך ~ובב ו~ילה יומם יצאת ~ח~ק והבאר~ה אזן ע~יו יעיר ~ו כ~ותר יראהואם ה~ופנים~ י~כו שמה ~~כת הרוח שמה
 ו~הכי ~חומו~~~ ע~

 מחדש בטובו כי ו~י~ה יומם יהגה ~בתורתוקאמר
 בכ~

 ה~מד מדבר ירבה יד על וקובץ תמיד יום
~ענינו

 וע~
 ~ריך כן

 שיעלה מה בו ~כתוב ~חד קונטרי~ים ~ני לז~
 ע~

 אשר השם רוח מבינתו רוח
 ~שונו על אשר ומ~תו בודבר

 ע~ מ~כי~
 בקן מעשהו יחישה ימהר מיד יפות פ~י~ם ב~ב~ר דבר

 בדיו ~קו~טםקו~מו~ו
 ע~

 בק~ן הנייר
 ~פו~~

 בעצ~מו הזה היום בעצם
 ש~

 הדברים את ~ך כתוב יום
 ויקחהו ישכח פן הזה היום~עצם

 אופ~
 ~ך השמר כדכתיב

 תשכ~ פ~
 את

 הדברי~
 עיניך ראו ~ר

 דבקו~~ת ~זנך שמעו אשר דהו~"ל ~דייק וישוגו~
 דכתי~ הו~

 האמור ו~פי בדברים~ לא ר~יה
 ניח~

 ד~אי
 רוצ~ עיניך ראואשר

 שעדין שכלך עיני ~ומר
~~ 

 העו~ם ~אור יצאו
 ו~~

 בעיני נרשמים
 השכ~

 מזהירנו
 וע~ האלה~ הדברים את נשכח ש~אהכתוב

 ~ן
 ישכי~

 מיד ויכתוב
 וקונטר~ ~~ר~ ע~

 יערוך בו השני
 דבור דבר ~בריווי~דר

 ע~
 וזה תק~~ ב~פר אפניו

 נ"~
 ויכתבון אפוא י~ן מי ש~מר איובי~ט כוות

 ~כ~ורה שנר~ה ויוחקו~ ב~פר יתן מימ~י
 שכפ~

 ועוד שונות~ במ~ות דבריו
 הו~~

 ויכתבון יתן מי ~ומר
 יבא האמור וע~פ דקאמר אפוא ומאימ~י

 ע~
 ~~עה עתה ~ומר רוצה ~פוא י~ן מי ~מר שמתחי~ה נכון

 מדברשאני
 באות~

 יתן ~י מצב~ ובאותו שעה
 עת~ פ~

 מ~י ויכתבון
 קונטרי~ ע~

 י~כח ש~א אחד
 מאומהמהם

 כ~
 ב~דור בספר יוחקו כך ש~חר יתן ומי עוד אמר ~ך ו~חר מ~~ יכתב ודבור דבור

 ונר~ה ~כו~~ ~דור ויסד~ום שיערכום עד לעולמי קיימים שי~יו ב~פר שיו~קי הדברים כל כדרךנכון
 כעץ והיה ו~י~ה יומם יהגה ובתורתו שם בתה~ים הכתוב כונת דזה~י

 ע~ שתו~
 דקדק וגו~ מים פ~גי

 כעץ~כת~ב
 ~תו~

 שבח ~הודיענו נטוע ו~א
 השתו~

 יש כי אחר במקום נטיעתו אחר
 הבד~

 הנטוע בין

והנשת~
 הנטוע

 הו~
 במקומו הנטוע

 והנשת~
 ~השביחו אחר במקום ונשתל ממקומו שנעקר ~צמח הוא

 נטעים י~יו מתחי~ה תורה שחידושי כמ~ש והיינו ע~ש~ א~ ~ימן בתה~ים ~מ~בי~ם בפירוש עי~ו~תקנו
 ערוכה מיוחד ב~~ר אחר במקום נשת~ים יהיו כך ואחר שמו~ידן בשעה אחד~מקום

 בכ~
 ושמורה

 והיה קרא קאמר ולכך אורם ~להאיר ו~תקנם ~~שביחם כדי נכוןב~דור
 כע~

 שתול
 ע~

 אשר מים פ~גי
 קרא ~יים ו~כך ו~ה~~יח פריו ~יתן עדין זמנו ה~יע ש~א נטוע כעץ ו~א הוא ועומד מושבחבשתי~תו

וכ~
 פיו במאמר יצ~יח יצליח~ י~שה אשר

 וז~~
 הוו נטיעין כ~הון חזי תא ע~א ~~ז ברא~ית פרשת הזוהר

 ~~ימ~~~תימי~
 ל~תר ~ד באתרא דקיקין

 עקר~
 קוב~ה

 ו~~תי~
 וכו~ ואתקיימו אחרא באתר ~ון

 עיי~
 ~ שם

~~~
 בע~י~ הנר~י~ הא~~ הדברי~ פי

 י~ודה ~זו מו~ד י~וד בוחן אבן
 ש~

 וחרו~ה חקוקה תורה
 ~עו~ם ~ו קיימת קרן עומדת ~עו~ם הי~וד קרן ~מת יושרב~תב

 בז~
 ~פרש אפשר וב~א

 י~ודה ר~מאמר
 הנשי~

 ת~מוד יפה ~נע~ם במאמרו שני פרק ב~בות
 תור~

 עוןמשכחח ש~~ה~ שיג~ע~ א~ץ דרך עם
 וכ~

 שהנה ע~ש~ ו~ו~ עון וגוררת ב~~ה ~ופה מ~אכה עמה שאין תורה
 ~כאור~

 שמ~מרו

וכ~
 ש~ין תורה

 עמ~
 ש~מר ~מה טעם נתינת הוא ~~אכה

 יפ~
 דרך עם תורה ת~מוד

 אר~
 ו~~כמלאכה דהיינ~

 ש~~ הו~"~
 תורה

 שאי~
 קשה ועוד לשבח~ טעם נותן שהוא יפה שבי~ו~ו מ~אכה עמה

 לומר ליה הוה דנקט עמה מאי עמה ש~ין תורהמאמרו
 וכ~

 ועוד וכו~ מ~אכה ב~א תורה
 דרך קראה מתחי~ה דיבור כדי תוך ~שוןשינוי ק~~

 ~ר~
 מדרך טעמו ~ת שינה טעם ~יתן וכשבא

 יוםף רבינו החסיד ה~ב שהקשהלמלאכהוכמו אר~
 יעב~

 הרב מ~ם בזה שכתבמה עלי~ עיין אבות פרקי על והנכבד היקר בפירושו
 ~נו לרמוז שבא אפשר הנז~ דברינו תכונת כפי האמנם עש~~~ ז"~ ישרא~

 ביגיעתו לאדם לו די ש~א שפתיו בחן הקדושרבינו
 בתור~

 מחדש יום בכל ~בטובו דוקא הלימוד
 קרנו ~עולם קיים קרן שיהיה כדי מחדש שהוא במה הכתיבה עם תורה צריך ~לא תורה~דושי תמי~
 תורה ת~מוד יפה אחד השמיענו דברים ושניבכבוד תרו~

 ע~
 השמיענו והשנית כפשטה ארץ ~רך

 אלא בתורה יגע שהוא דהיינו ~מ~אכה עמה ש~ין תורה וכלהשני במאמר~
 שאי~

 ~תורה עם ש~ין עמה
 בלימודו מלאכה עמה עושה אינו שלומד ~תורה דעס עמה ואמר שדקדק והיינו הכתיבהמ~אכת שמחד~
כותבה שאי~

 ג~
 שעבר עון וגוררת וחידש שלמד מה כל שישכח בט~ה סו~ה אומר

 ע~
 הכתוב שהזהיר מה

~~~ר



 ~ך~שמר
 וגו~~

 תשכ~ פן
 וגו" הדברים ~ת

 שהו~
 עון

 גדו~
 מליו יכחבון ~ם ~בל ו~ר שבנה

 בהן שו~~ת השכ~ה ~יןויו~קו בס~
 ~ ~נז~ הדקדוקים כל יחורצו פירושנו ~פי דהנ~

~~
 ~~פ~

 ~פרש יש
 מקר~

 ~מל~ה ~צב~תי לקרב ~די המ~מד צורי ה~ ברוך ל~וד קמ"ד בחה~ים שכחוב
 ע~ה המ~ך שדודדהיינו

 משב~
 ידיו שלימד ~ה~ ומברך

 לקר~
 ותופס ש~ו~ז ו~צבעוהיו

 חורה פסקי ~כחוב~קו~מוס ב~
 ל~ש~

 ב~~~~~ה ו~סחור ~בנוח וליחן
~~ 

 בר~יותיהן ויצדקו ע~די~ם יחנו חו~ה
 ידיהם במעשההכחובים

 ש~
 צדיקים

 וכ~
 ועפ~~ ~~~~ ~ד~רי~ם ~מח ~~ם יכירום רו~י~ם

 י"ל
 ש~

 קי~ט
 וחורחך חמ~ד ~כפינפשי

~~ 
 שכ~י

 דר"~
 נפשי

 ש~י~
 חורה ~ידושי ו~ם לנפ~ך ~יים כי ~חורה

 ש~~
מ~דש

 בכ~
 חמ~ד כ~חב אני ב~די ד~~ינו חמיד ~כפי נפ~י דוד ק~מר חמיד יום

 ע~
 ספר

 ~יק~
 כל

 וחורחך דב~ה מ~דש ~~נימה
~~ 

 ~קוקה שכ~חי
 ע~ ~סיי~ ~~י ~~~ ע~

 כ~ ~עולם עדוחיך ~~~חי ~ה

ששו~
 ששון כי וק~מר ~עו~ם עדוח~ך נ~לחי ד~~מר וה~~~ו ~נ~~ה ~י הם ד~ח דבזה דר~ל המה ~בי

 ~~~ש ~מ~ה דרך על~מה ~~
 ב~ע~~

 ~~~~ פ~ו
 עד~~ ~~ן ~בי~ ~~~ ע~ ~ק~ק~~ ~~~ כי~~

 ב~הלים פסוק ~"ל

 ידיו שלימד ~ה~ הוד~ה נוחן דהמע"ה דהי~נו ~רועוחי נ~ושה ~שח וני~חה ~מ~~מה יד~ מ~מד ~~הי~~
~מ~~מחה

 ש~
 בשי"ן כמו י~ל בשי"ן שכחוב ~הגם ~סופר קסח דהיינו נ~ושה קשח ~נ~~חה במה חורה

 חמידני~חה שמ~ית~
 ע~

 ~~רועוחיו סמוך ש~~נו
 שהי~

 נו~ה
 ~ט~ו~

 כדי קו~מוסו בה
 שימצ~

 מבוקשו
 בכ~

 ~עה

 י~חכ~ו~~
 ממנו

 שנחג~~ מ~
 עבה שנ~ו~חה נ~ושה ~ם~ח ו~~מר ~ו

 שהי~
 קלה ו~ינה כבידה

 עמידה ע~יו ~עומדח עבה ~נ~ושחה ב~יס ~ה יש ~~א פיה עלוחהפך להחגלג~
 שי~

 סמיכה ~ה
 סמכ~

 ובר
 ~קניםסמיכח סמכ~

 ~רע~ סמיכח~ ב~רע~
 ~ דרבנן

~~~
 בעב~~ח גדול

 הו~ ~ב~ר~
 ~~מו ~י~ש~ך

 מה~~~
 במה יב~נו עיניו ~חמ~ד ~דעח

 שהו~
 עוסק

 היצר ש~יטח עיקר כי וחפ~~ה בקשה ~ו ~ימוד~ו קריא~
 הי~

 כל ימצא ב~ה כי ה~עח היסח
 ~ו שיעשהמ~וקשו

 שישכ~
 במה עצמו

 שהו~
 כי וירא בו שנ~מר ~בינו ביעקב שמצינו כמו עו~ה

יכו~
 בגיד ירכו בכף ויגע ~ו

 ה~ש~
 פ~ בזוהר כמ~ש וגו~ ~ח ~לקים נשני כי ~שון נשה

 מ"~ ב~
 ע"ש~ ~~ב

~~~~
 ~~רים ובשכל בשכ~ו מפ~ס ומעג~ו~יו ~ור~וחיו ~שם ~ה ~~~~ם בי~ע ~ר~נו דרך ו~ם
 ~בוח ב~רקי ש~מרוכ~ו

 ~רפ~ב~
 כל ה~דם ~ו שיבור ישרה דרך ~י~והי

 שה~~
 ~חפארת

 הוא שיב~ן דהיינו ה~דם מן לו וחפ~רח~עו~יה
 שהו~

 ו~~ ~~ר~ם~ בדעח דבריו ויב~ין טוב
 כוונת נ~ל

 מ"ה ~חה~~םהכחוב

 ב~~
 ר~~

 מבני ~פיפיח מהיר ~ופר עט ~שוני ~מ~ך מעשי ~ני ~ומר טוב דבר ~בי
 דהי~נו וגו~ ~ן הוצק~דם

 ח~~ ~~
 הדבר בעיניו טוב הוא והרי חורה ב~ידושי ב~בו דבר ~~ב

 ~בירו ~פני דבר~ו ויערוך ~ו~חו עם שי~~ננו עודצריך ~פ~~
 ו~~

 ס~ר על יכחבהו ~ב~רו בע~ני גם יפה ~ם
 טוב ~ין טוב דבר ~בי ר~ש כ~ן הכתוב כונח ו~הו רב~ם~ ימים יעמדו ~מען~קה

~~~ 
 שנאמר חורה

~ק~
 מקיים טוב שהוא ~עיני ונר~ה תורה בדברי טוב דבר ~~י כ~ר~ש וגו~ ~ורחי ~כם נ~חי טוב

~~ 
בע~מי

 ו~~
 בינ~ך

~~ 
 ח~ען

~~~ 
 ~ת~~ ~מ~ך ~ע~י ~ני ~ומר

 מלכים בי כדכחיב כמ~ך ~גון ש~וא
 חורה של ~ידוש דבר ~וחו בספר ~כחוב מהיר סו~ר עט ~שוני ~ז בע~ניו יי~ר ואםימ~ו~ו

 בע~
 חיכף

 ובנ~יצה במה~רוחומיד
 ~שכ~ ש~~

 והטעם שכ~י עינ~ ר~ו ~שר הדבר~ם ~ח
 שע~

 יו~ק ספר
 כן ו~ל בשפחוחיך ~ן והוצק ~נן ~מר יפה ו~מר בעיניו וה~טב ~מע~ה ~דם ~דם מבני יפ~פיחשכבר מפ~

 ~יעמדו ל~ו~ם יד~ך במעשה ~עו~ם ~~קיםברכך
 ע~

 ~ רב~ם ימ~ם ספר

~~~
 בני ~ת ~הורוח מ"עהסמ~ק

 ישר~~
 מצות בספר הבי~ד והור~ה~ הלכה דבר ~שו~ל ~השיב

דף ה~
 פ~~

 שפיר~ו וכמו ~דק שי~וקק כדי ~מניהם ~מנם ~מן ~~ה צריך ולכן ע"~~ ~~ ~וח ע"ב

 פסו~ע~
 ~ק~ כי

 במ~שבה הדעח ~נן של גבוה רעיון ~ר~ך ולזה ~~פוט מישר~ם ~ני מועד
 הוערכ~~ מת~חיו וגהינם הושלכה~ י~כוח~ו בין ~רב כי כרוכה~ והסיף ה~פר כי והה~כה~ ההור~הבעומק עמו~

 שדעתו הספיקות לסדר כה~כ~~ ויד~ן ~ורה ולכן הבכה~ בעמקעוברי
 כי נבוכה~ בה~

~~ 
 מה ידע

 מוסבכה~ דעחו להסמ~יל ~ם להימין~ם בחשוכ~
 ~פי~

 ונל~~ לכו יע~ב ביח וערוכה~ שמורה בתורה ~ורו ענן



 שם~י
 ~ו~

 יד ה~רכם~ את ה~
 יד~ ~~ס~ כו~~~

 והיא הבר~ה~ מקיר היא כי ע~~~~ אנוש
 התור~

 ור~~~ ~~ינומ~ יו~~~ מלאכה~שעמ~
 מ~~כ~ שככ~~ הע~ א~רי פ~וע

 על לאות והיה מערכה~ מול

 לכ~ס כדי אשלג על~ככה~ ראו ומה ~הפכה~ מתוך צאי קומי ואברכ~~ המלך אלקי ארוממךידכה~
 שיוצ~ ע~ בס~כ~~ דבר~~ם

 הע~ ואשרי ~זכה~ אדם אשרי ברכ~~ בו תדבק והנזהר ערוכה~ לושם עול~ מהכא~ חנן אמר יפ~ נסוכה~ מקדם מראש הלכה~ ש~ א~~~~ לאור
 שככה

~ ~
~~~~ 

~~~~ 

~~~~~~~ 

~~~

 ~נשים
 מהוגני~

 דל על נז~~ים ל~יות
 ש~~~

 וכבוד ה~ כבוד כבודם וז~ו אדם מ~נות מ~בר
 ונפשועצמו

 כמ~~
 לא ואני ו~~ל זיע~א עקנין יוסף ~~ לתלמידו בכת~ו באגרותיו הרמ~~ם

 כ~ו~ יות~ אצלי מדותי ומעלת נפשי כבוד כי לעצמי~צח
 צורבא והאי ובדבורי בלשוני הכסילים מ~אנצח

 אבל ביקריה~ תבע קוב"המרבנן
 הב~

 שיתקנא עמו הדין יח~י~ו ה~
 יכול ואינו ור~ו אביו ש~ני בז~

 עכ~ל העל~וןלסבול
 לשו~

 ע~~ הז~ב
 ת~לומו~ להר~

 על י~זרנו השם ע"~~ ג~ סימן ח"א בחיו~ד לב

דב~
 מלכות אסתר ותלבש ע~ב קפ~ג חקת הזוהר וז~ל מריב~ ש~ת ל~יש כבוד ~~וד זק~יו ונגד שמו כ~וד
 לבש~ ודאי קדישא עלאה במלכותדאתלבשת

 בגין אתר להאי זכתה מ~ט ה~דש רוח
 דנטר~

 דלא פומה
 מגדת אסתר אין הה~ד מידי~חוואה

 מולדת~
 ברוחא לאתלבשא ז~י ולישניה פומיה דנ~ר מ~ן כל ואוליפנא

 וכלדקידשא
 מא~

 פומיה דס~~
 ~~ בי~~ למל~

 מלה ה~יא ודאי
 ביש~

 ע~ש~ וכו~ תימא ואי עלוי שליט
 מות ~רא דאמרוהיינו

 וח~י~
 ח~~ים ול~ון ל~ון ביד

 מ~פ~
 ~~והר ב~~וני כ~וב ~וד ~

 תקונ~
 דף שבעין

קל~
 ~ישעיה פס~ק על ע"א

 מ~ג~
 דכד נפשך תחת ולאומים און~ איש בליעל אדם ת~~ך~ אדם ואתן

 ש~~~י כל על שליט אי~ו ה~י יצריה על ~ליט איהו ~סבר
 ו~~

 שנאוי על~ה שליט יצריה
 שליטי~

 ע~ש~ עליה
 קורא~דידי

 נעי~
 וה~~~ל הדברים באלו ושקיל בחון

 ב~~
 ה~ק

 ה~~~ ה~ט~
 עיניך בין יהיו ות~יד הדק

 ש~ ול~ך עיניך ויהיו לגרגרותיך ענקים ויהיו ~בך לוח עלכותבם
 ח~ים ויה~ו הש~~ת לר~~ת ה~~ים כל

 בר ליה דקרי אתר בכל כבודו הארץ כל מ~א ע~ב ק"ל לאמר כתוב שם עוד ~ תישן למה עורהלנפשך
 אל~ ליה~ ענינש

 בה~וא שריא לא קוב"ה נש~ בר דע~יד בחובי פגום איהו א~ר ד~~וא אתר ההוא אי
 שת~לתו דבעי דמאן משמע דמ~כא ע"ש~ יקרב לא מום בו אשר כל אתמר דעליה~בר

 ותעלה נשמעת ת~י~
 לפניולרצון

 ל~
 יפגום

 לישני~
 ~לישנא

 ביש~
 א~~ כל מ~~ם

 מום בו
 וע"~ יקר~ ל~

 נוטפות ~~פת~תיו צריך
 דהמע~ה הזהירנו כבר אחר ומצד ~ לשונך תחת ו~לב דבש ונופת~ור

 א~
 רשע בעוד מחסום לפי אשמרה

 וכת~בלנגדי
 ב~

 מ~~ר וש~~~ך מ~ע לשונך נצור
 וכ~~~ מ~~~

 ג~
 חכמים לשון

 ת~י~
 וכתיב דעת

 וכתיב חמה ישיב רךמענה ד~
 מר~~ ה~

 מוצאות חמשה כנגד אלו ח~שה~פסוקים ח~ים~ עץ לש~ן
 הפ~

 שיזהר
 הנה בש~ לאלול י~א האחרונים דוד דברי אלה טוב~ לדברב~ם

 שמענו~
 באפרת~ה

 ~תפר~ח~
 יע"א אורן פה לפ"ק

 ~~~~~~~עו~
~~~ 

~~~~ 

~~~~ 
 שנ~~יסבו י~~א דובד~ו במתא א~ר העבריםמילדי ו~~

 ש~
 יע"א אוראן פה ונת~יש~~~ ס~י~ייא מגירוש

מ~נת
 את~

 לי ס~ר
 לפ~
~ 
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 וכו~ מבגד ציציות להתיר מותר ~"וסי~
 כ"ב~ שבת מ~~~ במנ~ת כד~יתאכשמואל

 להנ~הרים תשובה ומכאןע"ש
 של~

 הציציות כריכת להתיר
 הויה שם למספר בכריכתן מכוונים שאנחנומשום
 שהרי ה~ וסתירת מחיקת משום ו~ששין ~א~ך
 ב~אלות עי~ לבגד מבגד דמ~רין והלכתא ערוכהגמרא

 שערי להרב ועי~ ~ייאש למהר"י יהודה ביתותשובות
 מכאן ראי~ שאין לומר ואפשר א~ ס~ק זה בסי~~ובה
 לשם בחשבון כריכות עושין היו שלא ~ש~ס ב~ןדשאני
 שלא ל~ש שראוי אפ~ר בהכי דנהגינן ~נן אבלהויה
 בש"ע מרן דפסק הא נמי שפיר אתי וב~כי~תיר
 דברכות ומש"ס ציציותיו יגרור שלא ד~ םעי~ כ~אסי~
י"ח

 ע~
 דר~ התם קאמר שהרי לחוש שאין משמע

 באים למ~ר יאמרו שלא כדי דלייה יונתן לר~ אמר~יא
 מ~ם והיינו וכו~אצלינו

 לוע~
 בעלמא דמשמע לרש

 שלא מרן כתב דלא שפיר אתי ~אמור דלפימותר~
 כריכות לעשות שנו~גין בזמנינו אלא ציציו~ולגרור
 ודברי בזמנם לא ~בל ב~ה הויהלחשבון

דסי~ ~~ ה~~
 כ~

 כמ~ש קשה לא הכי בלאו כ"ג דסי~ הא עם
 ~י~ הי~ב באר ועי~ ו~~"ז אברהם מגן עי~האח~נים

 ע~ש ה~ ק~ן סעיףכ"א
 ודו"~
~ 

~~~~~

 בציצית ל~ע~ף לברך רז~ל שתקנו ציצית ברכת
 נראה~לכאורה

 שהע~ו~
 דהיינו ב~ד הוא

 ש~וים~~ית
~ 

 כיון וא"כ הבגד כנף על ~ציציות
 היאדהברכה

 הע~ו~ ~

 ה~וים ~ד של
 ~ציציו~ ~

 ל~ם~~
 לרז~

 ל~ן
 בנו~

 ב~לית לה~~ף הבר~ה

מצ~י~
 שאין בציציות הע~וף שאין בציצית להתע~ף לא

 ה~ית ש~א ב~ד אלא ~ף בציצי~~ך
~~ 

 ~ ע~וף דשייך

~~~
 ~ה ~~ת שמצות מ~ני ~וא לי א~ ~כ~
 כשאר~וב

 מ~
 וכ~בת ת~יל~ן כמו

וכיוצא ס~
 ~ ד~ ~~

~ ~  ל~~ל 
 ול~

 ~ן
 ס~ ~ל~

 ו~נו
 ר~~

 ~ם ממנה לי~ר

 ~ד ללבוש רוצה אם ~יא ציצית שמצות חובה~עליו
 לעשות עליו חיוב כנפות ארבעבעל

~ 
 יכול ואז ציצית

 שאין ~דים כמה ללבוש ירצה אם אבל זה בגדללבוש
 ראו הכי ומשום בציצ~ת~ חייב אינו כנפות ארבעלהם
 הברכה נוסח לתקן שלא הברכות מתקניחז~ל

 מצוייצתב~לית להתע~~
 דא~

 לקנות להשתדל שחייבים נראה היה
 מצוייצת~לית

 את שינו הכי משום ת~ילין~ כמ~
 לומר האדם בא וכאילו ~ציצית רק ~~ית הזכירוולא תפקיד~

 ללובשו ורוצה כנפות ארבע בן ה~לית בידי שישאני
 ור~ל בציצית להתע~ף ציונו גו~י לצורך בוולהתע~ף
 שנעשה עד שהוא כמות בו להת~ף יכול אנישאין
 ~ ו~ו~ בג~יהם כנפי על ציצית להם ועשו שנאמרציצית

~~~~
באחד א~ לקשרם יכ~ל אם שנפסקו ציצית~~י

 ידוב~
 הם אם וכן קשירה ע~

 עמהם לקשור עליהם להוסיף יכול אםקצרים
~~ 

 ואי להאריכםא~
 ל~

 כ~ד ~רון בזה דאיכא נימא אי אחרת ועוד~את ולקשור~ להוסיף עוד יכול אם סגי
 ל~פק מצוהלצורך

 חו~
 משום בקשירה

 ~ ודם ~שר מ~ך לפני בזה להש~ש כבוד שאינולפ~ך הקריב~

~~~~
 ג~ ס~ק י~ב סי~ בא"ח ~~ז הרב הנה
 ראיה ונראה ל~ירהעלה

 לז~
 מהא

 שאסור שנפ~ה שרצועה מנ~ת בש~סדאמרו
 משמע וא"כ תמה קשירה שתהא וקשרתם שנאמרמשום למק~ר~

 בסי~ ועי~ מותר הכי לאו הא ו~שרתם דכתב~עמא
 ה~~י~ ל~

 אל~
 בפלוגתא ~יא שזה לומר דאפשר

 שישנו דכל מ~ילין מצות שאר ילפינן איו~~ספות דר~
 בתשובת עי~ בת~ילין דוקא או בכתיבה יש~בק~~רה

מהר~
 דף ס"ח סי~ מ~בלין

 בפ~ כ~~
 מה גם

 ~וא וכן וכו~שהפו~ים
 ד~

 הרב
 מ~

 בסי~
~~ 

 ס~ק
 י~ב סי~ כאן ~י~ב ~אר ~י~א~

 ס~
 אלא ג~

 ש~
ז~

 דברו
~ מ  

 לא אבל קשר
 גי~

 אזן לנו
 ב~~

 שצ~ך
 ~מ~ם שנ~לק~ו

 מ~
 ~וה ~נם אם ומזה

ז"ל ~ש~
~ 

 לא~
 ל~ ר~~ ל~ ו~ר~

 ד~תא מהא
~~ 

 ~ר~ ע~ע~
 ~א ~מ~ן

~~ 
 ~א וכי ~~

 ד~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 חד שרי הדדי בהדי ק~~ חוטי תרי ליהמיתרמי
 כן עושין אין ודם בשר מלך לפני השתא חדוקטר
 רש~י ופירש עושין~ הקב"ה המלכים מלכי מלךלפני
 חוטין בשני הדדיבהדי

 ז~
 לאחר חד~ שרי זה~ אצל

 וכו~ השתא ונראין~ שבולטין מפני האחד מתיראריגתן
 החוט ונותקין האחד קושרין קיטרי תרי להו מיתרמווכי
 וקושרין ארוך בחוט ומספקן למעלה מלמטההשני
 ע~~ סמוכים קשרים שנים כאן ואין ולמטהל~עלה
 איכא קשרים דבשני חד מדשרי מכאן בהדיא מוכחהרי
 רש"י ומלשון הגמ~ מלשון דמוכח אלא שמיא קמיגנאי
 דאיכא הוא זל~ז סמוכים קשרים ששני גוונא כהאידוקא
 מהכא נקטינן וא"כ גנאי ליכא רחוקים אי אבלגנאי
 כורכים שבו המקיף בחוט קשרים שני מיתרמודאי

 אין להדדיסמוכים
 לעשו~

 איכא דגנאי משום כן
 ~ חשש אין זמ~ז רחוקים הם אם אבלבדבר
 ד"ה בסוף ע~א שם ע~ג בדףלהתוספות~~~~~~

 בזה אחרת דרך שכתבו והמתירהקושר
 מירושלמי משמע וכן פירש ר"ח אבל וז"ל ז"ל ר"חמשם

 ב~ מתירין ונקשר מקומות בשני ~טכשנפסק
 הראשים שתי וקושרין וחוזרין האמצעי ל~ץומשליכין הקשרי~

 ~ ואין בזהזה
 לפירוש דהסכימו ע~ש אחד קשר אלא

 כוותיה דמוכחי ומהירושלמי דידן דגמרא מלישנאר"ח
 ב~י אחד חוט דבנפסק משמע ז"ל דר"ח פירושולפי

 קורבה קרו~ים הם אם הא~גה קודם אףמקומות

הנרא~
 קיטרי תרי מיקרי אחד ב~ט קשרים שני לעין

 גם לומר סברא שאין אחד בחוט שהם כיון הדדיבהדי
 מיקרי הם אחד דבחוט כיון כך כל ר~קיםכשיהיו
 אף ז"ל לפירושו וא"כ ר~ח לדעת הדדי בהדי~יטרי
 בש~ הדדי בהדי קיטרי תרי מיתרמודלא

 איכא כריכתן
 נמי פתיל של בענף וא"כ ~ין שנראין כיון בדברגנאי

~
 ~ מכאן וקשר מכאן קשר קשרים שני החוט לקשור

~ ~
 ז~ל ר"ח פירוש דלפי בדבר להתבונןדצריך
 מלך לפני ה~א הגמ~ קושית מתי~שבאיך

 הוכיח מזה לעיל הש"ס שהרי כן עושין אין ודםבשר
 קושרים נימא להם נפסקה אם משכן של יריעותשאורגי
 ומ~ק וכו~ מלך לפני השתא עלה א~ר ולא~תה~
 גנאי כאן אין אחד דבקשר דמשמע ליהשתיק

 וא~
 מאי

 כדי קשרים ב~ מתירין ר~ח לפירוש שהרי הכאמתמה
 אחד קשר ~קאלעשות

 ומ~
 הש"ס זה על מ~ה

~~~
 דקאמר משום מתמה הכי פורושו דלפי לומ~

דש~
 ולפירושו חד

 ר~
 ~ שרי

 הקצר ~ט היינו
 ה~ני ומתיר צדד~ משני ליה שרו הקשרים שניש~ן
 כך ואחר צדדיו משני אשרקשרים

 ק~
 ~קא קטרא חד

 צריך דלמה מתמה זה~על
 ל~~

 מ~י להתיר כך כל
 ל~ס כדיצדדים

 ע~
 ראשי

 ה~~
 הקשר ~ך ולא

 ומכ~ןשמכאן
 ב~ס~~

 ~ד ~קשרם ~ח~ר וישל~ם

~
 ~ד ~~ה

 מ~ ~

 ודם ב~ר
 ל~

 ~ן
~~ 

 חס שהוח ~פניו שמראה ~פ~כן
 ע~

 כזה בדבר ממונו
 בחידושיו מלובלין מהר~ם להרב ועי~ וכו~~ הקב"הלפני
 היינו הש"ם שתמיהת אחר בענין שפירש לשםלשבת
 כשרואים וכו~ בשר מלך לפני ומה דהשתאלומר

 פעמים ב~ ונפסק חזקאינו שה~~
 ז~

 זה אחר
 בשע~

 שמסדר~ן
 אותו משליכין אלא כלל עוד אותו קושרין איןה~י
 נ~צא ע"ש~ במקומו אחר חוט ולוקחין השתי מתוךכולו
 דעיקר המהר~ם לפירוש בין לפירושינו בין ר~ח פירושלפו

הקפידה
 והתמיה~

 של גנאי משום אינה הש~ס ~ל
 החוט בזה רקבון דהגיע דכיון ~שום או אלאהקשרים

 אחר בזה פ~מים ב~ שיפסקעד
 ז~

 לאורגו הוא גנאי
 משום הוא דגנאי אובב~ד

 דח~
 דבר על כך כל

 שטורחכזה מוע~
 ו~תי~

 אבל ומשליכו הקשר מחתך ואינו
 ~ גנאי ליכא ב~ אקשריםמשום

~~~
 רבינו לפירוש גם להוכיח ידך תמצא שפיר דייקת
 נראים אחד בחוט קשרים ששני ז~לחננאל
 מתחילה צריך למה כן לא דאם גנאי משום איכאכקרובים
 ודאי אלא חד וקטר חד דשרי הש~ס דקאמרלהתירם
 בחד קיטרי תרי להניח הוא דגנאימשום

 וק~ל מעיקראו~דאמרן חוט~

~~~~
 דאפשר ולומר לחלוק דין לבעל יש עדיין
 אלא גנאי הוי קיטרי דשני זה אמרודלא

 משכן ש~וא השכינה כ~ד ומשום ה~במשכן
 ודרך להכי חיי~י לא אחר במקום או א~ר ב~דאבל העדו~

 כאן שאין לעוקרם חייש ולא היא הרבים ודרךקבוע
 ה~גנאי~

 לא דגמ~ דלישנא חדא היא ד~יה לאו
 חד שרי קיטרי תרי להו מ~רמו דכי דקאמרה~י משמ~

 דבעלמא לזה ראיה ועוד קאי דבעלמא משמע חדוקטר
 ~~ב משנה דכלים כ~ז פרק ~נן מהא הש~סקאמר
 שנמצא או אחד חוט ממנו שנמהה שלש על שלשדקתני
 הר~ש ו~ירש ט~ורה מת~ימין חו~ן ~י או קשרבו

 זה קשרים שני דאם קאי נמי אק~ר מתאימיםוז"ל ז~
 ע"ד גדול כלל פרק ~דאמרינן להניחם~ דרך איןזה א~

 וקטר חד שרי הדדי בהדי קיטרי תרי מיתרמי דאיע"ב
 וכו~חד

 ע"~
 ל~ד דשבת מהא הוכיח שהרב הרי

 הביא מברטנורא עובדיא רב~נו וכןבעלמא ~~ ~טרי שני דהיי~ להניחם דרך שאון וכתבדעלמא
 אהאי דכתב ז"ל ר~תיו משם הנ~רת למשנהשם בפירוש~

 ~ני וה~~ אקשר נמי קאי דמתאימין רבותי פירשומתנ~
 ישראל תפארת נכבד האחרון הרב פירש וכןע~ש

 נמי אקשרים וז~ל נ"ד ~ות הנז~ למ~הבפירושו
 רש~ לדעת ~זה ~וכים באר~ג קשרים שנישיש ק~
 כי ~וכ~ן ערב של חו~ן שני ~ארוגשה~~ך ז~~
~ 

~~
 ~כ~~~ש ~~~

 ע"~~ ר~
 דש~ הר~

 אין קשרים
 ר~

~מ~
 חד וכל ה~נם ~חה

 ל~ כד~~
 ר~~~ ל~ירוש

 רבינ~~~ירו~
 ~נאל

 ז~
 ~ ז~ל ~~רושם ל~ל כדכ~ן

~~~~ו~  ~~~~ 
~~~ 

~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~ה בציצית~ ל~ייב שי~רו כמה קטן טלית
 הרמב~ם לשון הע~ק ט"ז סי~ בא"ח ז~למרן

 פ~ז~
 שיתכסה הוא דהשיעור שכ~ב ציצית מהלכות

 ראשו וב~חב באורךבה
 ורו~

 דר~ל ~נ~ל קטן של
 דהיינו השיעור זה לבד ברו~ב בין לבד באורך בין~בעינן
 ו~בו ראשו בה שיתכסה כדי בה שיהי~ צריך~אורך
 זה צריך נמי ברוחבוכן

 השיעור~
 בשוק לבדו המתהלך

 משם מש~כ ברכ~י ועי~ ע~כ~ לשומרו אחר צריךואינו
 שהוא כתב הטור רבינו זה קטן ובש~עור ז"ל~~הריק"ש

 הרמב"ם מפרש~בדברי כך דהטור ב"י וכתב שנים ט~בן
 שנים ט~ בן והיינו הטלית יאבד שלא לשומרו צריךשאין

 הרמב"ם בדברי פירש ברכ~י הרב הביאווהרדב~ז
 פרישה ועי~ שנים חמש בן היינו בשוק לבדוהמתהלך
 שנים ד~~ דכתבו א~ ס"ק מ"א ועי~ ב"ח ועי~ ~הבסי~
 בלשונו דנקט ז"ל ~סמ"ק גם וא~~כ החינוך שיעירזהו

 שנים ט~ בן דהיינו הטור כדעת ~בר לחינוךש~יע
 להרב ועי~ זה~ בסי~ ללב יפה להרב ועי~ מחצ"ה~י~
 היא כמה ידענו לא ועדיין א~ ס"ק כאן היטב~אר

 ~ הנז~ שיעור שלמדתו
 דף מהימנא ברעיא פנחס פרשת בזוהר~~~~~~

 ורחבה דציצית ארכה ושיעור וז"ל ע~ברכ"ח
 מצות בגודל אצבען עשר תרין הציצית כל אורךדתקינו
תכלת

 שלי~
 כמלא לקשר קשר ובין ענף~ שלישי ושני גדיל

 ומדקאמר ע~ש וכו~ משולשת תהיה וחוליא חוליא וכל~דל
 הרי ציצית לה דקרי הגם אטלית דקאי משמעורחבה
 סי~ הארץ פרי להרב וראיתי אמה~ חצי דשיעורהדס~ל
 בני הרב כתב וכן אמה על אמה דשי~רו העלהא~
 פשיטא דמפשט ע"ש ב~ אות ט"ז סי~ ב~י ב~גהתחיי
 מתחילה ז"ל בדבריו ושנה קרא שהרי הדין הוא שכךליה
 העלה וכן ע"ש בציצית חייב אמה על שאמה ~וףו~ד

 ~ ע~ש ח~ סי~ ציצית הלכות דוד בית הרבארוכה
 משם שהביא ט~ז סי~ ב~ילת מחצ~הלהרב~~~~~~

 שנויה דבמ~וקת קדשים צאןםפר
 טלית שיעור הוירש~י דלד~

 קט~
 הנמקי ולדעת אמה על אמה

 מתכסה שהקטן שיעור בו אין אמה על אמהיו~ף
 של ואמה וכתב הוסיף ועוד ורובוראשו

 הש~
 בת

 ~ם יא"כ מער~~ש אמה רבעי שלשה הוא טפחיםש~ה
 רוחב וגם מעררי~ש אמה ר~י ג~ קטן הטלית~רך
 יש מעררי~ש ~ה רבעי~~

 מקו~
 על ל~וך

 קדשים צאן ס~ דעת לפירש~ שי~
 וח~ הנ~

 מ~~ה הרב

~~
 דלפי

 מש~
 ט"ז בסי~ המ~א

 ס~
 ~מ~ל

 ול~י ~~ש ~ית ש~ר בו אין אמה על אמה לרש~~ם מ~מ~
 הוא כמה יד~ו לא עד~ן השקל המ~ת~רי

 ונפל ~ן~ית מ~
 פי~

 ~ בבירא
~~~~

~~ 
 פרי להרב

 ה~~
 שם

 ~ו~
 תשובה

 דרך הרב משם שכתבהנ~ל
 ההולך שהקטן כ~כ גדול קטן~ הטלית להיותצריך וז~ ~מ~

 לכסות יוכללבדו בשו~
~ 

 שלשה עכ~פ והוא ורובו ר~שו
 גדול ~ית ושיעור ברוחב~ אמה ו~י ~ורךאמה רב~
~ שיכסה 

~ 
 ראשו

 ורו~
 החזה עד ויגיע בעטופא

 לו גילה מי ידענא לא הארץ פרי הרב עליווכתב ~~
 ו~וד וכו~ גדול ל~לית קטן טלית בין הפ~ש לשוםזה ~~

 מנא ידענא לא וכו~ אורך אמה רבעי ג~במ~ש
 יראה ~~ ס"ק ט~ז סי~ בלולה ~לת בספרוהמעיין ל~
 גאוני בשם ושמעתיוז"ל שכ~

 אר~
 כנפות ד~ שיעור

 דלפום ע~ש~ באורך אמה רביעי ושלשה ברוחבאמה
 דשיעורו נראה דכ~בנאמה

 אמ~
 הדברים כלל אמה~ על

 מוצא מקור את לנו גילה ולא זו סברא הביא הנז~שהרב
 זה דבר לו מניןהדין

 דמש~כ נראה הד~ך ולי ע"ש~ ע~
 דאמה ~מחצ~ה כמ"ש הוא אמה רבעי ג~ חכמה דרךהרב
 שאמה מעררי~ש אמה רבעי שלשה הוא טפחים ששהבת

 להם היהא~
 שהית~

 ושי~ר ומ"ש כך כל גדולה
 דבריו הביא צמח מהר~ כמ~ש הוא וכו~ גדולטלית

 שיעור וכו~ צמח ומ~ר"י וז"ל ט~ז ~סי~הברכ~
 ~ם ה~ה עד אדם של ה~ף וכל הראש שיקיףצריך הטלי~

 האדם גוף וכל הראש וכתב ומדםתםוא~ר
 בקטן לא משערינןדבדידיה משמ~

 וע~
 גדול דבטלית לומר

 פליג דלאמיירי
 ~ אש~

~~~~
 פקודת הרב דבריו הביא אהרן יד

 אלע~
 בסי~

 ש~ה בת אמה על אמה שצריך כתבט~ז
 בפרק הגודל ברוחב מדודים ~דלים ארבעהוהטפח ~פ~
 נמצא ע~~ עכ~ל גודלין כ~ד האמה נמצאשבגודל רא~
 בציצית חייב מאמה פחות אומרים שיש בדבר ישדעות ששלש~

 מאמה יותר שצריך אומרים ויש א~ה דוקא אומריםויש
 אליבא לצאתולכן

 דכ~
 אמה לפחות בו ל~שות צריך

 ~ גודלים למ"ד דהיינו קצת מזה פחות אוורביע

~~~~
 על אותו להלובשים אלא נאמר לא זה דשי~ר
 לה~ב~ן אבל כתפיהן על קצותיו ושניגביהן

 בית בו ועושים לאחריהם וחציו מלפניהם חציואותו
 כ~ים שיהא צריך חלוק כמו וללובשו להכני~וה~אר
מזה

 ש~הי~
 לא בודאי כי מלא~יו ושי~ר לפניו ~עור בו

 ב~~ר שסגי מאמה פחות שלמ"ד הד~ת עליעלה
 ו~י מכאן ורצועה מכ~ן רצועה יעשה ומלאחריומלפניו
 אין זהבהכי

 סוב~ הד~
 ~ שכתבתי כמו נ"ל ול~ן

~~~
 ת~ור

~ 
 הרב משם מ~א הרב שהביא ממה

 רחבים ~תפים לעשות דיש מהרי~ל בשםשכתב מט~
 ודהאי ג~סא דהאי ~ירא ליתידלא

 ~י~
 ליה ~בטל

 ו~עור מל~ו אחד שי~ר צ~ך דאי לומרותידוק
 מאי~א~~~ אח~

 מב~
 ~כא

~ 
 ~ן ~מר

~ נ~ ~  

 דיב~ד~~
 עצמו ב~י ~ והוי ליה

~ ו~  ע~ 
ו~~

 לו ~ן של~ו מה
 לו איןנמי ו~~ גי~ מ~ א~ צי~

 אלא ציצ~
 גי~ מ~

 ודו~ק~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

 ראיהלה~יא
 לז~

 ד~רק מהא
~~ 

 ה~ משנה ~כלים
 ~מ~ ~יעזר ר~ ק~ן של ~ק דק~י ו~ו~שנה

 כשיעור ~ ש~א עד אומרים וחכמים שהואכל
 ~ר~

~
 ~שלשה ה~ד ~ון ~עורו כפ~ אחד

~ 
 ושק ~לשה

 ועור ד~ על~בעה
 ח~~

 ו~~ך ששה על ששה ומ~ץ

~ע~~
 כפול ונמדד

 ופיר~
 ונמדד ~ד"ה ז"ל הר~ש

 וכ~פוש~ו ולאחריו לפניו ~יעור שצריך~~ל
 נמצ~

 ששה
~רך

 ~רוח~
 שלשה

 ד~ד ~אן הרי ע~ש~ ע~
 ה~~ ואפיל~ דוקא של~ה על שלשה מדרס ~~אתל~ל ~עו~

 שדרכו~א
 לפניו חצי~ ל~~~

 וחצי~
 ~ריך לאחריו

 אחד לכל~עור
 ו~ן ומל~חריו מלפניו עצ~ ~~~

~~~
 תפור שהוא ~~וק דא~ירי ~ת~ דש~ני ולומר

 אחד גולם שלאחריו ומה שלפניו מה והוי צדדיו~~נ~
 עם ד~וק שלפניו מה שאין ק~ן ~ית ~ן ש~ין~ה
 הר~ש של לשונו מדקדוק ש~ר~ אינו זה שלאחריו~~ה

 שכת~ז~
 משמע וכו~ אורך ששה נמצא וכשפוש~ו

 נמצא~~פוש~ו כ~ שהר~ ~דדיו משני תפור שאינו ב~וקדאייר~
 שש~

 ~ם מצד~יו ~תפור איירי ואי וכו~
 הוא והרי שלשה על שלשה אלא אינו עדיין~~פוש~ו
~ת

 ~הו~
 הי~ ו~ך לובשו כשהיה

 וכש~וש~ו ~מר ~ו
 וא~כ כדאמרן~ ו~אי אלא וכו~ אורך ששה נ~~אומ~רו
 שנתנו זה דש~~ר הכי נ~מא נמי~כא

~ 
 צריך חכמים

 ומלאחריו מלפניו צד~~ל

~~~
 לפי

 מש~
 אורכו ו~י ~מ~ם ~ו להיות דצריך

 ו~יע ואמה אורכו ור~יע ~מתים~ו
 ס~י~ ~ודלי~ם ששים~~מנך ר~

 ~ורכו אמה ור~יע אמתים מיהאלפחות ~יחל~ ל~א~ ס~י~ לה
 אמהוש~נית ~אמ~

 רוח~
 תשו~ה ש~רי להרב ועי~ ודו"ק

 ~רכי וס~ר ~~רץ פרי וספר מוהריק~ש ס~ר~~י~נו ר~ ד~י ~ספ~ו דהצ~ו ודע ע~ש~ א~ ס"ק ~~ז~~
 בסי~~סף

~~ 
 מהימנא רעיא ד~רו הז~ירו שלא וראיתו

 פנחסד~רשת
 דד~

 ראוהו ~אם דא~שר לעיל לשונו כמ~ש גודל~ם עשרשנים ~~~ח~ בא~רך דשיעורה דכתב רכ"ח
 מסכימיןהיו

 על~ דכ~~ ~ד~~
 הוא נאמן ~~י ~כל

 רעהו ~מלאכת ידו אדם שלח לאא~

~ ~  ש~~ י~ תרפ~~
 ק~ן ס~ר ל~~י בא

 הגדול להרב תפלה שער~ ושמו הא~~ותורב ~מ~
 שנדפס ~ח י~~ר~ינו

 ב~~ ל~ וראי~ ~~ בש~
~לית

 וצ~
 ה~ אות

 ~~ שכת~
 ~~ להר~ ו~יין

 ~בד

ז~
 ~דינ~

 ~~ א~ ~~
~~ 

 לה~און ת~לה ~ס~ר
 ה~~~ ורוח~ ~כ~ א~נ~ זלמן ~ניאורכמהר~ר

 וכו~
 מ~~ת ~רך~~~יו

 ה~
 צ~ך ~מ~ה

 ש~א~רה אמ~ ~~
 וכ~ רוח~

 ע~ש
~  

 ~~ך הרב דגם

~ ~
 ~אר מבית

 ול~
 של ~ה

~  ~~ 
~א

 מצ~
 ~~ר

~~ 
 כלל מה~ז~ ~בד בית

~  ~  ~ 

~ ~ ~~"~ 
 ז~

~ לא~  
 בס~ר

~~~ ~~~ 
~~  

 ~חן
 בא~ ~ ~~ ~~

 ק~ן ה~ית דרוחב כתב בסדור ורש~ז וז"ל שכתבא~
 ל~~ות~ך

 אמ~
 שהוא תורה של אמה על

 מרו~חיםגודליס כ~~ רו~
 וכ~

 שלאחר~ו ו~אורך
 ~ב~

 עד ~אר
 של אמה כן גם צריךלמ~ה

 אמ~ ורו~ ~ר~
 נמצא

~~
 מ~~ ל~~ אמ~ שתי האורך

 נקרע שהוא הצואר

ש~
 אענ"ה ~א"ה ~ חסרון ~ו

 ס~~
 וע~~

 להר~
 לב

 ח~י~
למהר~

 ~אל~~י
 ז~

 ~~רך~~ ~זה מ~ש צ~ ס~~ ח~א

 רי~ח י~י"ן ~את~~~~~~
 נ~ח~

 הוא
 טבריה לנו עז ~עיר~ד~ר הכול~ הר~

 כיר"א ויזהיר יאיר נרו נג~רו י~יא מוהר"רכקש~ת ת~
 אהרן ר~י ~רב מידי~ן ווג~דא פה נשאלת~ כי לכת~ראודיע וז~

 ס"ק ~"ו סי~ המג"א מ"ש על הי"ושוקרון
 י"~

 וז"ל
 כן נוהגין וכו~ שנוהגים~מה ונ~

 ד~~ משו~
 ~ד~ם

 אפ~
חד~~~

 דפסיק כמאן ולרע"מ ג~ ~ך תפירה יש
 ג~ של חתיכה נותניןו~ך חשי~

~ 
 בה שאין ג~

 ש~~
 תפירה

 ~ עכ~ל~כו~

 ההת~וננ~~~~
 ל~ לאמצאתי

 כו~נתו בו~אי כי ~יאור

~~
 מ~כות כנפות למנהג ~עם

~~ 
 ~כמו

שאנו
 נוהגין~

 ש~יש ומה פה שמיה דכר מאן התפר ו~~כ
לס~

 רע~
 נקרע א~ זה חשי~~ דפסיק כמאן דהתפר

 אבל חשי~~ דפסיק כמאן זה אותו~ ותפר ג~ב~ך
 יעשה זה ש~ש~יל עד יש תפירה ~זהחדש ~ל~

 ל~
 כנ~ות

 ר~י וידי"ן אחר~ בגדמח~כות
 א~ר~

 לומר רצה נ~י
 הר~ כי זהמכח

 היכא למנ~ג ~עם לתת דעתו מג"א
 וכ~ נקרע~דה~לית

 ~עם נותן שהואמו~ח מדבר~ יען לזה דעתי הסכימה לא
 למנהג~

 כל ו~כן ~לם~ של
 הר~ ד~רי ו~ף קרע~ שום ~לא שלמים ה~הה~ל~ות

 מחצית
 ~~~~רוהשקל

 ~ר~
 קדשו ד~ר~ ה~נתו ~א מ~~א

 ע~ ~~לית~ יש תפר איזה חםר~ העיקרכ~
 ~ל שנאמר

 ~מ~ציתמ"ש
 הש~

 וכו~ ז"ל
 הרב ~ד~רי ~נינו ו~איר בו לעייןלכת"ר ל~~~ אמרת~ כן כ~ ה~

 מג~
 הנז~

 ~ דב"ק~~~ן

~~
 שנת~ש~~ ו~~ה נכון אל הג~עני מ~~ו~קרת י~~ אחי וכו~ גאון אח~ לרב לו ש~ש~י מה

 תמיד יהיה כן שלומומ~וב

~~
 מ~י ד~רת

 צ~
 על יאיר ד~~ך ~ח

 ישראלנר ד~~
 במג~

~~ 
~~ 

 שכת~ י~~ ס"ק
 על

~דרת
 ~מ~ כ~ד~

 לעיל
 ~~אמת ~~~~ במכ~

 ~~~ אח~ שאמר כמו מו~נ~ם ~"א ד~ר~ ~~~ןלכאורה
 ~ ~אד~

 ואין בכך ~~ם ~ד~ם ~רך ש~~ן
 ע~

ל~
 בסב~ם אימרא אלא

 בשו~ ב~~
 ~ ה~ד

~~~
 ~ א~~ אנכ~

 כו
 ~ הר~ ב~~

 ~ב
 ~ד~

 מל~~~
 ~~ון

~  ~~ ~~~ 
 ~~~~ן

 ~~ב~
 ל~ם ~~ן

~ ~~ ב~~ ~~  ~ ~~ד 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~ריגה עצמה בפני ארוגה ~נוי שוליהן סביב~ד
 ויפהמשובצת

 סביב ~דים ברוב לה מחברין כך וא~
 לנ~תה וש~רים טוויים חו~ם בה ותלויין לנוי~וליהן
 עתה שעדכמו

 נוהגי~
 שמת~פות הנשים לבגדי לעשות

 ש~~ם הוא כך דרכם אשר פי~וגי"ש הנקראיםבהם
 קשורים בחו~ן עצמה בפנ~ ארו~ה מ~יכה שפהלהם
 ה~ד בשפת היא ומחוברת אומן ב~עשהו~ויין

 מנהגם היה כך מ~ט ~מעשה בתפירה הבגד~שולי דהיי~
 במעשה ו~ויין קשור~ן ב~~ן להם לעשות האנשיםלבגדי
 וק~ורין ת~יין חו~ן שבהם ג"כ שלנו ~יתות כמואומן

 וזה אומןבמעשה
 מנה~

 ויגידו י~או זה פי ועל ~ קדמון
 כי השקל ~חצית והרב מג"א הרב דברי צדקתצדקתו
 ודו~ק~ נעמו כי דבריהם ונאמנו יחדיוצדקו
 דמ~אות עשירי ~פרקועי~

 הע~י קשרי דקתני מ"~
 והנימין דקתני דמאי ~פרשים ופירשווהנימין

 ר~
 ני~ן

 עי~ לנוי הסדין שפת על ~~ליןופתילין
 בהרע"~

 שם
 שבזמן אלא ישראל~ תפארתובהרב

 הרמ~
 ~שין היו ז"ל

 ה~~ןאלו
 ברצו~

 מחברין כך ואחר בגד של קטנה
 ~ בתפירה ה~ד עם ~רצועה~תה

 והש~ וב~ ה~ר~~ ~~י~י~~~~~~
 עשה אם ל"ב ~~ בא~ח

 כעיןרי"ש
 דל~

 ול~נו ~רור יכול שאינו
 ~כות חקדהו~

 ובש~
 ה~~ למ~ק תקנה אין ז"ל העתיק

 ~טה שמ~לה יוסף בבית לו ועי~ האות~קן
 לבד הגג או לבד ~רך אלא ~~ר צריך שאין~מר ד~

כיון
 שבי~

 ~~ר שצריך מ~יק ואחר בכך ~י צו~ה
 נראה וכן וכתבכולה

 הרשב~ מתשו~
 וכתב וכו~

 הא לי וקשה ע~ש~ כולה ~רור דצריך נקי~נןדהכי

~רשב~
 ב~דושיו

 לש~
 ע"ב ק~ד דף

 וז~ כ~
 מהא

 כ~ון עסיקינן ~אי הכאדאמרינן
 שנ~

 של ~ו
 חי~

ועש~
 ~קרי לא דבכה"ג שמ~נן ~נ~~ן שני

~ 
 ~כות

 בין כמ~ריד אלאשאי~
 ש~

 ד~צה ~נ"ל דבוקות ~~ות
 כיון~מר

 ש~
 שה~ת משום הוא פי~לן ~כות

 ממילאנ~שה
~~ 

 ~ת נעשה מה דבר נ~לת יד~
 בש~ולהכי

 ~ן
 ל~~

 משום
 ~ הא~

ת ~  
הם ש~

 מא~~ נע~
 ~~ לא ודא~ ~א ~כות חק הוי אם

 ש~יר ~ב ולהכי~כות
 ~ וא~ ב~

 ~~ר
~יא

 ~ ב~
 ~י

~ ~~ ~ ~ 
 בהר~ן ו~~

 ב~~ הרשב~ ~ ~~ מ~ז~
 ~כן

~~ ~  
 של

~~~~ 
 ~~ש

~~ 
 ~א

 כד~
 ~~ל

 ב~א ~י ~~~ומ~ירו ה~ ~ ~
 הרש~~ כ~

 ~~לת ד~י

~~  
 ~ור ~ך ~ן

~  ~ 
 ~מר

 ש~~~

 שנתכוון בכגון מייריב~דוש~
 ~ת ועשה ~יני~ן שני לעש~

 ש~~ א~ לאות וחיברן עעה כך ו~תר לעצמה וזאתלעצמה
 ~חי~

 ונעשו שנתחברו עד ר~שן על הדיו שנתרבה
~ת

 ב~ ~~
 תוכות חק בהפרדתם שאין דקאמר הוא

 דשאני זב~ז שנד~קו אותיות למפר~ד דמי לא ש~כאהגם
 ולא בעלמא ~יבוק אם כי ~ם היה שלאה~ם

 לצורתבדיבוקם נשת~
 אחר~ או~

 הכא אבל אחרת ותמונה
 אות~ת שתי נראים אינם נאה די~ק דיבוקם ידיעל

 ועל א~ ~ת שהם רואה ~ותם שהרואה אלאד~~ת
 לומר ז"ל הרשב~אבא

 דג~
 בן ~ך זה

 נדבקו כך שא~ר אלא ~ותיות ~י עשאםשמתחילה דכיו~
 וכן דקאמר ~א וכן דבוקות אותיות שני ביןכמפריד הו"~

 ועשה כך אחר ש~עה אלא רי"ש מתחילה שעשהמיירי דבכה~~ נמי נ"ל רי"ש ועשאו דלי"ת של לגגושנטלו
 שסיים והיינו ד~ ונעשה דיו עליו נתרבה או קוץלה

 האות ~בי על שנפל כדיו אלא אינו וכתב~דבריו
 להעבירו יכול בידים שעשאו ~כא דגם ור~לומ~ירו
 ~ואין

 עצמו מצד הדבר מוכיח וכן תוכות חק משום
 עשה מתחילה וכן חי~ת עשה שמתחילה מ~רידאי

 או~ות ממנה ועשה לשנותה נמלך כךואחר דלי~~
 אחרו~

~
 לך אין ב~ת ג~ה שנטל במה א~ת אות
 ממנה דיו מקצת נ~לת ידי שעל כיון מזה גדול~כות
 ולא ~ה בה רוצה שהוא האות ב~ונתנעשית

 כמו ~אמת ~ראה להכי כתיבהידי
 ~ שכתב~

~~~~

 הרי~ף על ~פירושו ה~נה ~רק בסוף ז"ל להר~ן
 שכתב מה שהביאז"ל

 הרשב~
 הנז~ בחדושיו

 שבת ד~י ראיה מכאן ד~ן נראה ולי וז~ל עליווכתב
 ~א דכל ירי~ת לחק ~כות חק בין קפ~דאליכא
 אפילו שהרי מ~יב מחשבת מ~כתדהוי

 מו~

 מנת על
 כתיבה דבעינן ~~די אבל ~יבלכתוב

 דלח~ ~
 כתיבה

 אין ~ונא האיכי
 שכתבנו מה ולפי עכ~~ ל~

 ודו"~~ שפיר אתי ז"ל הרשב~א טעם ב~~רלעיל אנ~
 בה~ ל~מןוע~

 ס~
 במקום טעות שנמצא

~ 
 לנו~ כתוב

~~~~
 כתבאם

 ב~~
 אם ראשים ד~ בת שי"ן

פ~ל
 ~ס~

 ל~ות
~ 

 עד
 ~ריך ואין דכשרנימא ~~נ~

 לה ש~רין דכ~ן א~ ל~~
 לה ~ש~~ן

 ודמ~ ~~
 שהיא ~א ~"ן

 מ~נ~
 ~ת

ו~ד
 בב~ מ~~~ ד~

 ~~ין של
 ש~

 ד~ בת שי"ן
 ~ן ולכך~~ן ונק~

~  ס~ ל~~ 
 ~ בזה

~~~~
 ~ה

 ר~~ מ~
 למה~"ש

~~ באה~ ז~
~~ 

 ~ב דבריו והביא
~ ~  בא~ 

~רא~
 ~ה ~~ת כב~

~  ~~~~ 
 ~~ן

~ ~~ 
 ר~

~~ 
ם ~  

~ ו  
 ~ך

~~ ~  ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  האמצעים השי~ן מראשי גרר כך ו~חר ה~י~החלקי
 נראה ולא ~~ר מאליה עשויה ר~שין ג~ של שי~ןונשאר
 ודחו עליו חל~ו והפר"ח חביב בן ומהר~ם ~וכו~~חק
 חק מיקרי דבכה~ג וכ~בודבריו

 ~ו~ו~
 ב~אר ~~ש ע~כ

 ~בר~ דלפי ונראההי~ב~
 בן מהר~ם

 חבי~
 והפר"ח

 למה הכי ל~ו דאי ראשין ד~ של שי"ן נע~ה א~פ~ול
 ~ק~יקרי

 ~וכו~
 ~ש~י~ה מ~~ילה הא

 ב~
 כשר ה~ה ד~

ו~~~
 כ~גרר כך ~חר

 ר~~
 הד~

 ח~~ מיקרי למ~
 ופ~ול

 כשהיתה לומר אנו מוכרחים ודאי אלא יפ~ל ~עםמאיז~
 ומשום מכשירו הוא גרירה וע~י פסול היה ד~ ~~השי~ן
 אבל ח~~~ ~ויהכי

 ל~בר~
 מ~ריק~ש

 דל~ דס~
 מיקרי

ח~
 ~פר ואין טעמו ידענו לא

 מהריק~~
 בידי מצוי

 בדב"ק מס~פקים אנו לכן דברום של בשורשןלראות
 מ~אי

 השי~ן מ~אשי לגרור ש~כשור
 ואין האמצעי~

 ~ו~ ~ק~~בז~
 משום ד~ בח שי~ן לפ~ול ד~ין ~~ום

 מ~ום ~לאדשי~ןמיקריא
 שי"ן לעשות אין ודאי דלכ~חיל~

 דלעולם נימא ~ו אחד ראש לג~ור צריך ל~כי ד~~ת
סבר

 הר~
 מיקרי לא דלהכי אלא פ~ול ד~ ~ת שי~ן

חק~~
 הי~ה דמ~חילה כיון

 ב~
 ~כשרות~ ונכ~בה שלש

 ~ה הרי מ"מ ופסלה ד~ ראש כך אחר ש~וסיף~ף
 הל~ש ל~ש~כדומה

 והר~
 לח"מ

 וה~י~
 הרב דבריהם

 מתחילה כ~ב ואם הצ~ל וז~ל ל~ ס~ק ל~ב ~י~ היטבבאר
 כעין ~ג בו ו~שה ט~ה ו~ח~~כרי~ש

 ליה סגי דל~~
כשיגרור

 ה~
 כעון ויכתבנו ויחזור ה~ג עם הירך או

 ו~שה כשחזר הרי"ש דנפ~לה אף מצינו הרי ע~ש~רי~ש
 ויגרור שנית יח~ור אם הכי א~ילו ה~גלה

 ה~
 לא

~יקרי
 ח~"~

 ~ם בכשרות מתחילה שנכ~בה כיון
 לוכשהו~~ף

 חזרה שהוסיף מה יטול אם נפ~ל~~ ~~
 שנכ~בה בשי"ן ה"נל~שרותה

 בכ~רו~
 כשהו~יף ~ף

 ב~ שנעש~ מפני נ~~לה ~חדראש
 ד~

 מ"~
 כ~י~זור

 ~ח~ור רא~ין מ~רבעה אחדוי~ול
 ולא הרא~ון להיתיר~

 חק~~הוי
 ~נ"ד ~הכא לראיה דומה הנ~ון שאין וא~~פ

 נו~ל~י~ו
 מ~

 מ~ר~~ונים א~~ ראש נוטל אלא שהוסיף
שנכ~~ו

 מ~חיל~
 א~שר מ~מ

 ז~ הר~ שסוב~
 דכיון

 הוא מ~רבעה אחד ~רי אחד ראשדהו~יף
 מיקרי לא ולכך הו~פה כאן שאין נ~צא אחד~כשיטול נוס~

 ל~~זגם וא~כחק~~~
 יסבו~~ מהריק~~

 ששי"ן אד~ע ול~א

~~
 ד~

 הס~~ פו~~
 לומר ו~ין אחר~~ ~"ת להוציא ו~ריך

 צריך אין ~"כ לדעתו~ חק~~ הוי ולא לגרור דיכולכיון
ל~~יא

 אחר~
 ו~ביא ז"ל הרשב~א בשם ב~י שכ~ב וכמו

דב~
 בשם ב"י כתב וז"ל ח~י ~"ק הנז~ ב~י~ ה~"ז

הרשב~
 כשר לגרור יכול שהוא כל גוררה אינו אפילו

 ואפילו וכו~ לבילה הראוי כלדאמרינן
 בשב~

 יכול דאינו
 ~ה~ם אונו זה ~~ש~ וכו~ אחרת להוציא א"צ מ"מ~רור
 האות נדבקה באםקאי

 לאו~
 הי~ה בעצמה שהאות

כ~ו~ה
 כ~~

 ש~תב וכמו
~~~~ 

 ואין שם
 ב~מא ~בוקאלא ש~

 ע~
 דאם הרשב"א דאמר הוא בזה

~~
 א~ה ב~צמה שהאות בנ~ד אבל כ~ר~ ל~רור

 כ~ב~

 פסולה הש~א דל~וםכ~יקונה
 מצ~

 אות שאינה עצמה
 בזה ז"ל מהריק"ש בדברי שכ~בנו השני צד לפיכלל

 ~ כנ"ל וי~קננו שיגרור לא אם הר~ב"א ה~ירלא

~~~
 וראי~י ל~ה"ע הפר"ח ספר לי נזדמן כך

 ~שון שהביא קכ~ה~~י~ ~
 וז~ מהריק"~

 כ~ב
 חלוקה ~יבה עשההרוק"ש

 שנר~י~
 כמו וכו~ כש~ים

 נקרא ולא דכשר נ~ל עי~ל ה~שובה בראש כ~בנושכבר
 ח~~~

 משום המחיקה אחר כ~ום לכתוב צריך שאיןלסי~~
 ראשים ארבע של שי~ן נמידמעיק~א

 ו~י~ן הי~~
 על וכ~ב וכו~ במחיקה מחדש אות נעשה ולאמיקריא
 של שי"ן אלא שי~ן מיקריא דלא נ"ל ז~ל הפר~חדבריו
 ראשים ב~רבעה כך מניחה היה ש~ם וכיון ראשיםג~
 מחיקה ~ע~י נמצא נ~סלהיה

 נעשי~
 והו~ל כ~יקנה

חק~
 עליונים מהריק"ש מדברי מוכח הנה ע~ש~ וכו~
 שי"ן נ~י דמעיקרא משום הוא הכשרו דטעםלמעלה
 שכ~~ א~ כ~ד הו~חק"ת לא ומשו"ה בכך מיפסל ולאמיקריא

~~~~
 זה שדבר לפ"ז

 במחלוק~
 דלדעת שנויה

 שי~ן ~"למהריק~ש
 ארב~ ב~

 אינה
 ~וס~

ולדע~
 בן ומהר"ם ה~ר~ח

 חבי~
 פוסלת~ ד~ ~~ שי~ן ז~ל

 ~ש~י דחו ז"ל מ~ריק"ש שדברי כיון נראהולכן
 ידו~

הפר~~
 ומ~~~ם

 חבי~ ~~
 ~~ל

 א~
 להוציא צ~יך בנ~ד

 שזכינו הש~א דאף לומר ~ש אחרת ועוד זאתאחרת~
 ~עיקר לומר יכולים עדיין מ~מ מהריק~ש טעםוראינו
 הוי דלאטעמו

 חק~
 בת כשהי~ה ~הגס משום הוא

 שי"ן שם ~מעיקרא כיון מ~מ הי~ה פסולה ראשיםד~
 ~ שי~ן שם לה שיש אלאעליה

 לא אבל ד~
 עם הרי~ש ~ו הבותי"ן טם הכפי~ן כמו שמהנש~נה

 שקוני~הדל~
 שם קונים ובחקיקה לעצמן שם

 החקיקה קודם מ~יקרא שמם נקרא הי~ה שלאמה חד~
 בשי~ןכן ל~

 כשמ~
 ~חר שמה כן החקיקה קודם

 י~ר היה שמתחילהא~א החקיק~
 שמפ~ל~

 שמה מ"מ אבל
עליה

 או~ נעשי~ ול~
 לא ומשו~ה במחיקה ~חדש

 ה~
כח~

 א~ל
 ג~ לעול~

 כדעת שפסולה יסבו~ הרב
 לדעת לך תיקשי ו~י ז~ל~ חביב ~ן ומהר~םהפר"ח
 זה לפירו~נומהריק~ש

 מדי~
 פ~י~ה שנדבק פ~וחה ~~~ם

 ולפו~חה הדבק לגרור מועיל שאיןונסתמה
 נעשה לא ~~ךש~ם אע~~

 או~
 מ"ם נמי דמע~קרא מחדש

 מ~ם דש~ני לו~ר יש מיקריא~ ומ~ם הי~הס~ומה
 האו~יות במנין צריכי ומצ~ך תמונות שני באותיות לנושיש
 יצ~ה שנס~מהוכיון

 מכ~
 ~~וחה

 מ~ ונעשי~
 ס~ומה

 נש~ני~ הריוא~כ
 במנין לנו אין ה~י"ן אבל שמה

 אחד שם אם כ~~~~יות
 וא~

 ~ בין
 ב~ בין ד~

~~ 
 דשאנ~ ועוד להם~ אחד שםכולם

 מ~
 שנדבק

 ~תי~~
 ולא לגמרי~~~ני~

 נקר~
 דהא עליה מ~ם שם

היא מ~~~
 ~מ~ ממ~

 משו~ה שהיא
 התח~ ~חי~ מלמ~ל~

ה~טו~
 מ~ה של והצד הגג שטח ~ם א~ד גוף שאי~ה

 ואינה נש~~תוא~כ
 ניכ~

 מה
 ה~

 שכל באמת ~לא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ועוד מהריק"ש~ ד~רי פ~ט כן שאין ~י שוה אינוזה
דאם

 ס~ר~
 מאיזה א"כ פסו~ה ד~ ~~ ששי"ן מהריק"ש

~ע~
 כיון לומר

 ש~~
 מ~קרי ~א ~~קיקה שם ~ה נ~~דש

~ק"~
 ~מ~~י~~ כיון הא

 נכשרה ו~א הי~ה פסולה
כ"א

 ~~קי~~
 דמ~שון ועוד ~ק"~~ היינו א"כ

 הפר"~
 נמי

מוכי~
 ~~ ששי~ן שם~ר מהריק~ש ~ד~רי ~ה~ין

 אר~ע
 ~ס~יר~ ~אי כו~י ~אורוכי מד~ו~רךכשירה

 ו~ומר ד~ריו
 שי~ן א~א שי~ן מיקריא ד~אנראה

~~ 
 ועוד רא~ין~ ג~

 ראשים ~אר~עה כך מני~ה ~יה שאם וכיוןהוסיף
 ~~ין ש~ם וכו~ נפסלהיה

 ~מהריק"~
 סבר הוא שגם

 ~~~שי"ן
 שמכשיר הוא טעמו שעיקר א~א פסו~ה ד~

 ~לא ד~ריו ~ס~ור כש~א א~כ מיקריאמשום
 הול"~

 א~א
כך

 ונ"~
 שי~ן א~א שי"ן מיקרי ד~א

 ש~
 ש~שה

וכיון ראשי~
 ~ע~

 מ~יק~ ידי
 נעשי~ ~ר~י~י הראש

 כ~יקנה
 ~יההוה

~~~~ 
 ~זה ודי ו~~~מ

 ~~~יר~
 ~יון ד~ריו

ש~ריק~~
 מודה נמי

 ודא~ א~א פ~ו~ה~ כך מני~~ שא~

ה~
 ~~יא ~~א

 מ~ריק~~ ד~דע~
 מיקריא דשי~ן דס~ר

 כ~ק~ת הוי ~א הכי ומשום מפס~ה~א
 הפר"~ ו~דע~

דס"~
 ~~ דשי"ן

 כן אם שי~ן מיקריא ~א אר~ע
כשהי~ה

~~ 
 ו~הכי ~~קנה וב~קיקה פ~ו~ה הי~ה ד~

 שיהיה איך ~ק~~~הוי
 ~מ~~וק~

 ~דעת וכיון שנויה
 ~ה נד~~קראומהריק~ש

 הפר"~
 ומהר~ם

~~~ 
 ומס~~ר

 ~פק א~א יהיה ד~א ועודטעמייהו~
 ~קו~

 מחמירינן
 ~הוציא אנווצריכין

 ס"~
 ~~טלה ~רכה ~שש מ~ום א~ר

דש~א
 נפס~

 והנה כנ"~~ א~ר ~הו~יא צריך ~ה~י ~כך
 ~~ משי~ן ראיה ~ה~יאיש

 ד~
 ש~

 ~פי~ין
 ~פסו~

 דהא ~נ~ד
 ~סי~ ~או~~ ~"י מש"כ~פי

~"~ 
 ~~ שי"ן דטעם

 הוא ד~

 ה~ו~ו~ככ~~
 שהיה

 הכ~~
 כשהיא והשי~ן ~~ו~ות ~קוק

 ד~ ~ה יש~קוקה
 ש~הא כדי דפנו~

 אוי~ים ש~ש ~~
 השי~ן ראשי ש~ששהם

 וצור~~
 ~שי"ן ~עו~ם א~כ

אינה
 נקרא~

 או שוקעים או ~לטים ~ו ש~ש ~~ א~א

~כ~~
 ~כל נמצא ו~א דיו

 ~~ שי"ן מקו~
 ראשין אר~ע

 אינה אר~ע ~~ שי~ן ו~הכי שי"ןשנקרא~
 או~

 כ~ל

מאו~יו~
 היא א~א ~נו שני~נו

 ע~
 ~כונה

 ומכאן א~ר~
 יש~כאורה

 דע~ ע~ ~הקשו~
 מהריק"ש

 ז"~
 ד~פי א~א

 שראי~ימה
 ~הר~

 ~סי~ מג"א
~~~ 

 שיהיו אחרים טעמים נמצאו ~ק"ף ע~ה פינ~סו~זוהר וז~~ שכ~~ נ"ט ס~ק
 היכי כי וא"כ ראשיםד~

 ד~ש~
 היו~ד צריך רא~י~ ג~

ליגע
 ~מוש~

 ה"ה
 ~ש~

 ~ריכים ראשים ד~
 שניה~

 ~יגע
 וכן ע"ש~~מטה

 וכן ה~רכ"י כ~~
 ע"ש~ עייאש מהר~י כ~~

 דמיקריא דמצינו מהריק"ש דעת הוא דזה אפשר זהד~פי
 שמה אע"פ הכי ומשום ~~פי~ין ראשים ד~ ~~~י~ן

 ש~ ~~י~שעושין
 סודן ע~פ הוא ד~ ~~ שי~ן ~פילין

 ~שער כמ"שד~רים ש~
 ד~ דרוש ~פי~ין דרושי הכונו~

 ~~ם שייך סודן דאין ~ך עושין אין א~ר ~מקוםא~ל
 או~ הוי ו~א מיקריא שי~ן מ"מא~ר

 שאינה
 בנמצ~

 ומשום
 אינההכי

 פוסל~
 ועי~

~~~~ 
 ~סי~ זה מספר שני

 ~ שםמס"כ קס~

 נ"~ הדע~ ושיקו~ ה~~~וננו~~~~~
 ~פירוש שעיקר

 לפרש שרצינו כמו הוא מהריק"ש~ד~רי
 ~~ שי"ןד~כ"ע

 פסו~ה ד~
 שדע~ א~~

 הוא מהריק"ש
 כיון מ"מ כמ~ש ~ג ~ה שעשה ~רי"ש דמי ד~אדאע"ג

 ו~א מיקריא ושי~ן הי~ה שי"ןדמעיקרא
 נש~ני~

 ~~ת

 ~טעה מי כמו השם ~שינויא~ר~
 דל~~ וכ~~

 ~מקום
 דאיןרי"ש

 הש~א לפום דה~ם ~~ג~ גריר~ מועי~

 ד~~~נקרא~
 שם קונה ו~גרירה

 א~~ ~ק"~~ משום פסו~ה הכיומשום רי~ שנעשי~ ~ע~מ~
 ~מעיקרא הכא

 אע~פ בגרירה~ שם ~ה נ~~דש ו~א מיקריאשי"ן
 שם~הם ~הי~

 פסו~
 מ~מ מ~~~~ה

 הפםו~
 גורם אינו כה"ג

~~היה
 כ~ק"~

 שהש~א ~ג ~ה ~עשה ~רי~ש כדמ~ינו
 ה~ג ~ה וכשיסיר פסו~ההיא

 נכשר~
 ~א א"כ

 כ~
 ~~סו~~ן

 י~יר נמי והכאשוין~
 ~~י~ירה ו~~זור הנו~ף רא~

 ש~א כיוןהראשון
 הפר"~ ~ב~ שמ~~ נש~ני~

 ומ~ר~ם
 ~א דמעיקרא םו~רים ~~י~~ן

 הכי ומ~ום שי"ן נקרא~
 פסו~ה ש~י~הכיון

 פיסו~
 היה ~~א גמור

 ש~
 אות

 ו~גרירהע~יה
 וכאן ~ק"~~ הוי ~כ~ משום שי"ן נעשי~

 היה וכאןנמ~א
 הר~

 הוא השד"ר
 הר~

 ונודע המפורסם
 ה~כה ספר היקרים ~~~וריו שמו~שערים

 רוו~~
 וספר

כסאו~
 הוא קדוש א~קי"ם איש ו~נס~ר ~נג~ה ~משפט

 יצ~ אלק~עי ציון ~ןכמוהר"ר
 ~ז~~~

 כל ~פניו והרצ~י
~~יים הכ~ו~

 והוט~
 ~זוז שאין ואמר אחרונים דברים ~פניו

 שהוא זהמפירוש
 ו~טעים ונכון וי~י~ אמ~

 ~ י"ץ~הדיין ד~ר~

~~~~~
 וכאן נמ~א כ~ן זיו ~~דש ט"ו ~~רפ~ז

 הי~
 הגדו~הר~

 דנאן א~ן ש~מה כמוהר"ר
 ו~םמעיר

 ~ישר~~
 יע"א פ~אס

 ושא~
 ~י

 ע~
 דין

 שהוא ליואמר
 ע~ נשא~

 מעי~ת שנ~ם ששה זה זה
 מה ~ו נ~~רר ~א ועדיין יע~אג~~~טאר

~ו והרא~ ~השי~
 הכ~ו~ כ~

 קורת ~ו והיה ~~ז~ ~~יים
 רו~

 ~זה
 ש~ו ~סופר אמרומיד

 שיכ~ו~
 מהריק"ש ד~רי ~פנקסו

והפר~~
 ~וראה יצ~ה שכ~ר ו~סימנם מ~ומן ~איזה

 ~מע"ן ש~ כס~יו ~~דש ימים ט"ו ~ וכו~מידי"ן
 ~צעיר כ"ד וימ"ן~ וצוי~מ יע"א ו~ראןפה ~~יו~

~~ ~~~~ 

~~~
 והש"ע הטור

 א~
 לא אם ג~ סעיף ~"ו סי~

~ייג
 אפי~

 לא ~"ץ שעטנ"ז
 פס~

 ו~~"י
 דאין היכא נקיטינן והכי ז~ל הרמ~~ם ד~ת הואשכן ~~

 שידענמצא
 ~עשו~

 ~גין
 עכ"~

 הוא ו~כאורה ע"ש~
 ש~ס מן היפך שזהשנ~אה ~מו~

 ערו~
 ע~א ק"ד ~ש~ת

 נ~כוון ~נא ה~םדאיתא
 וע~ה א~ או~ ~כ~ו~

 ~יי~ש~ים ~י~
 קשיא לא פטור תנן והא

 ה~
 ~וני ד~עי

 שעדיין ~ני ד~עי רש~י ו~ירש זיוני ~עי ד~אהא
 צריכות ~זיונין ~~הם ~~ין ~~ינם ה~וניםראש~ צרי~

~יו~ין



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 לך הרי ע~ש וכו~~נין
 ד~

 צר~ה אם אות מיקרי
 עד~ן

 שמ~ינ~
 ~ון דב~א כיון ולהכי אות נקראת ואז

 פטור ו~הכי ~ת מיקרי לא ~ינא לאכי
 ~ייג שלא ~ן כל~א"כ ע~ה~ בשב~

 ל~תיו~
 פ~ל ~ון שצ~ין

~ן ~~
 ~~ כ~

 שם
 ד~~

 שני וכתב ח~ לכ~ב נתכוון
 משמעות בש"ס שם שמצינו ואע"פ ע~~~~ן

 ~ת ~יה תנא התם דקאמר מזה היפך נראה~הוא א~~

~~
 אות כתב השתא ופריך ~יב

~  
 אות ~יה פ~ר

 ~יב~א~
~ ר~ ל~ ופ~  ~ב~ 

 כגון
 שנ~

 של גגו

 ועש~~~
 דמ~מע ~נין ~~

 דבנ~~
 לבד ח~ של גגו

 שצר~כ~ם מאותיות הם ~נין ששני ו~"פ ז~נין שנינעש~ם
 דקאמר דהאי למימר מצינו ~יב ~כי ואפ~ו~ן

 בלא באמת אבל ~ונין להם שעשה ~ינו ~נין~י ועש~
~ונין

 לעיל שכתבנו מהש~ס כדמוכח כלל אות מיקר~ ל~
 ב"י ~רב מ"ש פי על לישב לי ונראהמזה~

 ז~
 בסי~ שם

 וז~ל~
 בשם בהגהות במ~ש עוד וי~ישב

 רא~
 וכן

 שע~נ"ז של ד~ניןבמרדכ~
 ג~

 שלא פ~רושו אלא ב~ין לא
 משוך אלא ~ול ראשי~ם~שה

 וא~
 הב~א ~ד סמוך

 רא"םד~~
~ 

 מדברי נראה וכן וכתב
 וא~ ע"ש~ וכו~ ~ין ב~רוןמ~פ~י דל~ הרמב~
 ~פי~ל עיקר

~
 ~ן

 ה~
 ~ופם ש~א

 א~ ~תי~ ~
 שאם

 ולפי~ פ~~ משוך ולא~ל ~~
 שפ~ר ~י

 כפשו~
 דרב ~א

 דק~רששת
~ שנ~  

 של
 וע~ חי~

 ~ין שנ~
~~ע

 דבנ~ל~
 ל~ד ~ג

 עש~
 ~~~ ~~נין שנ~

ש~~~
~ך א~ ~~ם~ לא ~שוכים ~ינין לראשי עשה

 ז~ ל~שב~ ר~
 ד~א שפירש שם לשבת ב~דושיו

 לכ~בש~וון
~~ 

 ~~רי ד~~ר ~ינין ~י ב~דו ועלו
כש~ה

 בדע~
 שאם

 יע~
 דרך בידו

 מ~ר~
 ה~~ות

 ו~נו שי~נם בדעתו ~ה ~ינין שנ~ כגון ~וןשצ~ת
 הא ~~ם~מר

 ~נ~ ד~
 ר~

 ה~ ב~י ד~א
 ר~ו

~~~
 דלא הא ל~וני

~ 
 ל~וני בעי אם ול~~ ל~נ~ ~א

 לא ואי נ~מו לא ד~א פ~ר ~ן לא~ד~ן
 ב~

 הוא
 ~ב~~ני

 שה~
 וא~ ~ד~ דבר כאן ו~ן נשלמו

 דל~י

 ז~~~~
 קשה לא

 הרמב~ ל~~
 הנז~ מש~ס ~ד~מיה

ש~
 דעתו א~ן אם ~ון שצ~כ~ן ב~יות ~ף

 נ~מו ~בר~יב לז~נ~
 א~י~

 ו~ת ~ון ~א
 ~ק~

 לכל
 ד~ ~פרי וב~פשידבר~

 רב
 שלטי לה~ ר~~ מצ~

 הר~"ף ש~~~~~
 ז~

 ונתן שנשא
 בז~

 ו~~ך

~ ~
 ~ב~ו ע~ש

 ז~
 ~ף

 פר~
 ~~נה

 נפש לנפשך ~נעם~ך ~~ר~ ע~
~~ 

 ~ דוד ~נ~ש

~~~  
 מכל

~ ~  ~  ~ר~ 

 כנ~ אנש~ לנו ~קנו התורהברכות
 לברך הגדולה

 כ~ים לברכת הם ושוין מ~י~ם הם יום~כל
 פ~~ם ~שה מעין התורה ברכות ד~שהו~~ניינם ~ענינ~

 לעסוק דהיינו תורה דברי על ~רכת ~~ כהני~~~~רכת
 י~רכך שהיא כהנים דברכת ראשונה ~רכה מעיןבתורה
 במד~ר חז"ל ש~מרו וישמרךה~

 ~פ"ז~

 בממון ה~ יברכך
 בשכבך וכו~ ~ה וכ~ד עושר המ~קין מןוי~מרך
 ונהיה נא ו~ערב ברכת ב~ המ~קין~ מן עליךתשמור
 מצד ~לינו חביבה ש~יא לשמה תו~ לומדי וצאצאינואנ~ו
 מעין ש~החן

 ברכ~
 יאר שהיא כהנים ברכת של ~ניה

 במאור לך שי~יר וי~ך אליך פניוה~
 ~ור~

 שיאיר
 אור~ ו~רה מצוה נר כי כדכתיב בתורה ולבךעיניך
 וער~ת וחש~קות חן לך שיתן תו~ה ~~מודוי~ך
 לך י~ו ~רה וד~רי תורה ~ני לך ו~ן התורה~למוד
 ז"ל רבו~נו שדרשו וכמו חן ~ית לראשך ~ן דכתיבחן

 ברכת מעין זה והם י~א פ~ נשא פר~ת רבהבמדבר
 מ~ן ה~א וכו~ בנו בחר אשר ~רכת ג~ כנז~~ נאוהערב
ברכה

 שליש~
 פ~ו ה~ ישא שהיא כהנים ברכת של

 מכל בנו ~בחר פנים לך שנושא ש~ם ~ך וישםאל~ך
 בנתינתהעמ~ם

 תור~
 שדרשו כמו באהבה ~שראל לעמו

 הקב~~ ו~~רז~ל
 לא א~ר כתיב והא פ~ם נושא

 ~ר וכו~~נים ~~
 הקב~

 פנים נושא ~י א~ן כיצד

ל~שר~
 ש~ם ~כו~ ב~רת~ כ~תי ~כו~

~ 
 ש~ם

 ~ז ה~דכ~ב ה~ר~
 ~~ן בש~ם עמו את יברך ה~ ~ן לע~

 ~רה אלא~ז
 כדר~

 ~~ רבינו דעת ו~א שם רז"ל
 א~ןשם

 נפ~
 הערוך כשלחן הכל אלא בלמודך ועקש

 אשר בר~ת מעין זו ~כה והר~לפניך
 בנו~ ~~

 ברכת של פ~קים ש~שה כנגד ברכות ששל~הלך ה~
 וכן בענ~נם~~ם כ~י~

 ג~
 כ~ ובמס~רן במנ~נם ~ים

 כהנ~ם בברכת הם ~~ותשש~ם
 כד~

 במדרש
 ~נ~

בפר~
 סביב ג~ורים ששים נשא

 א~ ל~
 ששים

 על עו~~ל בן יונתן בתרגום איתא וכן כהניםשבברכת ~~~
 וכן ~ז~~פ~ק

~  ~רע~ 
 מהימנא

 פר~
 דף נשא

~~
 הקמח בכד ועי~ ע"ש~ ע"א

 מערכת ב~י לרב~~
 אותב~

 ברכ~
 או~ות ש~ם ~ש כהנים ~ברכת

 ומ~
~~

 כמ~ן היא אל~הם ~נמשכת
 ס~

 וכמנין
~ ~  

שלש~
 שם וכמנין ~רה ברכ~ת

 ז~ן א~ ~ק~ש~ ס~

ר~
 ב~ק ~ב יפה ~רב

 א~
 מ~ז ס~~

 ס~
 שכ~ ~~~

ם ~  
~צ"ב וב~ עש~ב~ א~

 ט~
 ל~וז

 רא~
 בעל להרב

 בר~ מעש~
שנד~

 מ~ש
 בפר~

 עקב
 ח~ ~~ מ~~

 דף
~~ 

 ב~מש~
 ע~ש

 כ~ ~ ~
 בשנת

~ ~  
 ~ר

 מ~~
 ו~~ י~~~~

 ~ראן כאן
~ כ~ ~ע~  

~~~~~~ ~  ~~ ~  ~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~א~

 א~ ~~ ~~
 ס~~

~ ~~ מ~  ל~~ר~ 
~~ ~  ~~ 

~~ 
~  ~  א~~ 

~ן ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

 לומר ~חיל אם ב~ ~עי~ נ"ה ~י~ א~ח בש"ע מרן
 ~ומרים מקצתן ויצאו וכו~ בעשרה ~ושה אוקדיש

 דוקא משמע וכו~ שהתחיל קדושה אותה או ~קדישאותו
 ופסק תפ~לה שאחר קדיש לא אבל קדושהאותה

כהרמב"ם
 ז~

 עי~ בה~ה ז"ל רמ"א שהביא כתה"ד ולא
 ~ כנה~ג לשיירי ועי~ ללב יפה ובהרב~במאמ"ר

~ ~ ~
 סי~ בא"ח הטור

 נ"~
 הרא"ש א"א כתב ז"ל

 אומרים אנו וערבית אור יוצר ~רכתז"ל
 מגיע וכשאני וכו~ בנחת ש"צעם

 ל~ו~
 אני הברכה

 ~ ע~כ החזן ברכת אחר אמן ~~~~ת כד~ ל~ייםממהר

~~~
 ש~ם מדבריו ומשמע וז~ל ב~י רבינו זה על
אחר

 הבו~
 עונה היה ~אהבה ישראל בעמו

 שאין ר"מ בשם כתב יונה ה"ר ~בלאמן~
~ 

 כלל להפסיק
 להפ~יק לו אין שמע ק~יאת על הבר~ה ש~מרדכיון
 ה~כימו וכן עליו שמברכין והדבר הברכהבין

 של ו~מו ב~ וכתב ~כ"ל~ והרמב"ןהרמ"ה ד~
 מברכין אין שהרי ק"ש על זו ברכה שאין שהואאפשר הרא~

 הפ~ק אמן הוי לא ולהכי שמע קריאת על קדשנואשר
 לק~ש~ הברכהבין

 ע"כ נ~~ ~
 ר~ותא הנך אמרי לא ~

 עצמו ברכת אחר אמן כשעונה אלא להפםיק לושאין
 כתב וכן הפ~ק הוי לא ש"צ אחר אמן כש~נהאבל
 בשם ס"א ~~י~רבינו

 הרמ~
 ו~יים ה~דים שאם

 לענות שיכול ש"צ קודם באהבה ישראל ~עמוה~חר
 כשמ~ייםאמן

 ש~
 הוא ברכותיו אחר אמן עונה ~לאו

אלא
 ש~ם משאלת גרע דלא ליכא ו~פ~קה ש~צ לא~
 ה~לם נהגו לא מ~מ לשמע~ שניה ברכה ביןדמפ~יקין
 שום א~ כלל עונים ואינםכ~רא"ש

 ברכ~
 מ~~ות

 כל במלה מלה ~ש"צ עם אומרים אלא שמעקריאת
 א~ן לענות להם אין ושוב ו~ימתההברכה

 אלא וכו~ הרמ"ה מד~רי וגם ברכו~ו אחר אמןכ~נה הו~ דא~
 א~ן אחריו עונה ש"צ קודם ש~יי~ ~רעשאם

 ~ ז"ל ב~הרב עכ~

~ ~  מריה~~
 להקדים דהוצרך ב~ דרבינו דלישנא

 כתב כך ואחר אמן ~נה היה וכו~ בעמוה~ו~ר א~ שגם הרא"ש מדברי ומשמעולומר

~
 א~ל

 יונ~ ה~
 כתב ולא וכו~ ר"מ משם כתב

 יונהה"ר דב~
~ 

 פליג דלא משמע ~~ם הרא~ש ד~ר~
 ~שראל בעמו ~חר א~רכת אלא הרא~ש אד~רי~נה ה~

ול~
 א~~ה

 משמע וכן ראש~~
 לכאור~

 ה~ר ממ"ש
יונה

 ודעמי~
 שמ~רכין להד~ר ה~רכה בין להפ~יק שאין

 ~ם שלפיעל~
~ 

 ~~רכת ~א ר~נן הני ק~די לא

~~
 וכו~

 ~לא כדי ~~~~
 לה~

 ~ין
 ~ם של~י ~יו ש~~כין~ד~ר ~~רכ~

~ 
ר~ן ה~ ק~די לא

~  ~~~ ~~ ~  ~  כ~ 
 שלא

 לה~~
 ~ין

 אור יוצר ברכת אבל ק~ש דהיינו עליו שמברכין להדברהברכה
 דיוק משמ~ת וכן קפידא אין ערבים המ~ריבאו

 אומר וערבית אור יוצר ברכת וז"ל הכי דבריוד~ידר הש~
 צי~ר הש~חעם

 ~נ~
 הב~חר ~יום אחר אמן יענה ולא

 ומדלא ע~~~ הפסק ד~י ~ם באהבה ישראלבעמו
 עםיק דקא במאי אמן יענה דלא דינא האיכתב

 שהיא וערבית אור יוצר ברכת שהיאבלישניה
 שניה ברכה שהיא אהבה עלי ודלוג~וראשונה ברכ~
~ משמ~  שהיא באהבה וכו~ בהבוחר אלא ה~~קשייך 

 ק~ש שהיא על~ה אותה שמברכין לדבר ול~לתרמיד
 ~ ראשונה בברכה לא אבל להפ~יק ש~ין הואבזה

~~~~
 דיש א"כ חדא כלום זה שאין נראה לכשתדוק

~ו~ו~
 הפ~ק לענין לשניה ראשונה ברכה בין

 עונה שהוא ~בר ד~רא"ש ז~ל להרב"י ליה מנאא"כ
 דוקא נימא בהבוחר דה"ה וערבית אור~יוצר אמ~
 בברכת לא אבל עונה היה הפ~ק שם שאיןראשונה ~ברכ~

 יונה~ לה~ר הרא~ש בין פלוגתא כאן ואין יונה ה~רוכמ"ש עלי~ שמברכין לדבר ברכה בין הפ~ק דהויהבוחר
 ו~ם ק"ש על מברכין דק~ש ראשונה ברכה דגםו~ד
 שמברכין לדבר ברכה ~ין הפ~ק ~עם בה שייךהיא
 דהו~ מידי עליהאותה

 לדעת תפילין של לברכות
 של תפילין הנחת קודם בר~ת שתי שמברכיןוהרא"ש התו~פו~

 והיאיד
 ~בר~

 שאם אחריו ש~ולכין והאשכנ~ם מור"ם
 קודם אמן לענות יכול אינו תפילין לה~יח ובירךהתחיל
 עלברכת

 משום תפילין מצ~
 הפ~~

 מהא דאי אלא
 ס~~ כ~ה ~י~ בש"ע עי~ מ~א שמה לאמתפילין

 ~~ק שם הי~ב באר ועי~ יו~דט~
 י"~

 שער~ ולהרב
 ח~ ~~ק שםתשובה

 מש~
 בשם

 הר~
 מאירות פנים

 שהוא משום חבירו ברכת אחר אמןלענות שמו~
 הכא וא"כ תפילין להניח שצונו בה~ שמאמיןדברים ק~~

 ~ שנא לאנמי

~ ~
 מכח נראה

 מש~
 לעיל

 מז~
 זה ש~עם

 לתרווי~הו ~ךהפ~ק ~
 ל~רכ~

 ולש~ה ראשונה
 לקמן הרב~ מדברי משמע נמיוכן

 שכת~
 מ~מ וז"ל

 שום אחר כלל עונים ואינם כהרא"ש ה~לם נהגולא
 ברכה שום ~חב דייק הרי ק~ש מברכות~רכה

 הו~ד זה דמנ~ג משום והיינו בשניהם ד~יינוק"ש מברכ~
 ה"ר~~רת ~

 ~ יונ~

~ ~
 יונה ה"ר ~דברי להת~נן אנו צר~ין שעד~ן
~יעת

 מר~~
 ד~רי והרמ"ה הרמב~ן

מ~
 שמברכין לדבר ברכה ~~ק משום אמן ל~ת שאין

 דקאמר לחם המוציא מב~ת שנא דמאי~יו
 ~ש~

~~~
 שלשה ~ק

 שאכ~
 ש~ן דמ~ז

 רש~ ה~~
 לב~ע

 מ~~ ~ן ~העד
 ~~ו~~~ רו~

 דאף שם ר~~ ופירש
ע~

 ~ן
 ~י~

 ~ן
 ה~רכ~

 ~"ש
 רשומ~ ודור~

 ~רו
 פ~ ב~י~ר~

 הבי~ד ~~ וי~י~ ~~~ בש~
 ~ר~ ~ ~~

כל~~
ם ~  

 יו~~ ~
 ד~~

 ה~~ א~ ~ן
 ~א



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

 השטר ק~ום עיקר שהוא בשטר ה~~ין עדיםכמו
 היום סדר הרב וכמ"ש בח~~ו אלא השטר קיוםש~ן
 ע~א פ~ה דף אמן ענ~ית דיני צ~ר שלמיעי~
 לקמן ב~~ הרב הביאו עצמו יונה ה"ר הרי ו~ד ה~~ת
 כד~ שמע על פורסין אין ולפ~ך וז~ל כתב ס~טסי~

 וכן וכו~ בעשרה אלא אמן בעניית ~שומעין אתלפ~ר
 אמן ויענו וז"ל וא~ו סעי~ קכ~ד בסי~ עוד מרןפסק
בין

 או~
 ה~ק אינה אמן דענ~ית הרי ע~ש~ יצאו שלא
 ~ עליו שמברכין לדבר ברכהבין

~~~~~

 הוי דאמן יונה ה~ר כתב דלא לומראנו
 לעצמו אדם בירך כבר אם אלאהפסק

 לברכת עוד צריךואינו
 הש~

 הוא הכא כגון להוציאו
 אינו הוא אם אבל הפ~ק אמןדהוי

 מב~
 לעצמו

 בזה ~רכה י~ח לצאת כדי הש~צ מפ~ הברכהו~ומע
 הברכה כמוציא שיהא כדי ל~נות ומחויב צריךודאי
 מן נ~ט דש~ועות בש~ס שלמדו כמומפיו

 ואמר~
 אמ~האש~

 וכן המברך ברכת ומק~ל מודה שיהא אמן
 ומפואר הנכבד בספרו ז~ל חיד~א הגאון להרבראיתי

 ~ ע~ש ה~ באות כן שכתב רי~ג ~י~ יוסףברכי

~~
 ~~ ד~ן ב~ אות ס"א בסי~ ז"ל להרב לוראיתי
 יונה רב~נו כדברי דנ~ינן ולדידן וז"לדכתב

 שכתב וכמו הפסקה ~שום אמן לע~ות שלאוד~מיה
 בסי~ ז~למרן

 נ~
 יוצר אחר אמן לענות דאין ה"ה

 המאורות יוצר דהיינואור
 עו~ין דאין ב~ וכמ"~

 ק"ש מברכות ברכה שוםאחר
 בש~ ומ~~

 ש~ין שם
 המאורות יוצר אחר ה~ה ישראל עמו אחרלענות
 המאורות יוצר אחר לענות הרבה שנ~גים כמוולא
 מ~אר ז~ל דהרב ~רי עכ"ל~ ישראל עמו ~חרולא

 ז~למדבריו
 כמ"~

 בענ"ד א~ן
 חילוק אין נמ~ יונ~ דלה~

 ~ ~מן לענות אין ובכולם לר~~ונה שניה ~~כהבין

~~
 דלת~רוץ

 ז~
 שאין יונה ה"ר דסובר ~~ שכתב

 משום אמן ה~~צ א~רלענות
 ~~ס~

 ברכה בין
 כמו י~סף בברכי כמ"ש קימ~ל והכי עליו שמברכיןלדבר

 וה~ר לשונושהעתקנו
 יונ~

 קדשנו אשר לברכת לה מדמה
דתפילין

 והרא~
 ד~ם נ~ל כן סבר לא

 ה~
מדמה אי~ יונה

 קדשנו אשר בין שהרי קדשנו אשר לברכת לגמרי ל~
 ד~ד~ש אמן גם עונין שאין ~ימ"ל לתפיליןדתפילין
 באר ועי~ יו"ד סעי~ כ~ה בסי~ ז~ל מרן שפסקכמו
 דעונ~ן קימ"ל דק~ש בברכות והכא יו~ד ס"ק שםהיטב
 עצמן ~ברכות בתוך גם דקדישאמן

 וכ~
 הש~ע שפסק

בסי~
 ס~

 ~ ~מרי לה מדמה אינו ודאי אלא ג~ סעי~
 זה כתירוץ ק~~ל לא הכי דבלאו בצדק אחזה~~~

 מתחילה ב~ כתב שהר~ ~~דלא
 דהאי ד~ר~

 שא~ן ~~ברים הם והרמ"ה והרמב"ן יונה ה"ר הואד~נא
לה~סיק

 בענ~
 על~ו שמברכין לדבר ב~ה ב~ן אמן

 כתב בעצמו ש~מ~ה מ~נוו~~
 מש~

 בס~ ה~ר

ס~
 באהבה ~שראל ~מו ה~חר וסי~ם הקד~ם שאם

 לקמן ב~י שהכריח וכמו אמן לענות ~~כול הש~צקודם
 השניב~רוצו

 וא~
 השני תירוץ הוא דהעיקר כרחיך על

 ברכת אחר אלא אמן לענות ר~וותא ~נך אסרודלא
 ~ ב"י ש~ביא האחרון הפירוש שהואעצמו

~~~~~

 התירוץ ל~ום קשה ~באמת למודע~ אנו צרי~ין
 הכי ד~י ענמו ברכת ~חר ~מיירי שכתבהשני

 שמברכין לדבר הברכה בין הפסק משום איריאמאי
 אמן לענות שאין ליה תיפוק רבוותא הנך דנקטועליו
 כגון ההודאה ברכת או הנהנין ברכת שלאחרונה ברכ~ כגון הפסק דליכא במקום ואפ~לו ברכותיואחר
 וכיוצא השחר ברכות וכל יצראשר

 בז~
 לענות שאין

 דהרי מזה לע~ל בעצמו ב~~ רבינו וכדכתב ברכותיואחר
 עדיף שהוא דהפסק טעמא דנקטו ~אפשר בור~זה
 ברכותיו אחר אמן דעו~המניה

 מגונ~
 דהוי הוא

 הו~ נמי לבטלה ברכה הפסק דהו~ ולטעמאדוקא
 מגונה או ~ר דהוי משום לא לענות אסורולהכי
 הפסק משום א~ר דהכא אלאדוקא

 דברכ~
 לק"ש

 ו~י~ עצמו ברכת אחר אמן ~נהאם
 מגדים פרי להר~

 אדבר רגע עוד בד"ה ג~ ס"ק נ~א סי~ אברהםבאשל
 תירוץ ולפ~~~~~

 ופירו~
 הני פליגי לא ה~ני זה

 כלל הרא~ש שדבר במה דברו לא ש~ם הרא"שעם רבוות~
 שהוא מינייהו כתרי שהוא חד שהר~ אמןהש"צ א~ שיענה הרא~ש של לדינו כו~הו שמודיםל~יות ויכו~
מצינו הרמ"~

~ 
 קודם סיים שאם כהרא"ש להדיא שסובר

 סי~ הטור בשם ב~י כמ~ש אמן לענותשיכול ש~
 נוהג היה שלא הרמ~ה ~דברי דמשמעאלא ם~
 שנ~גבמה כהרא~

 עצמ~
 לענות כדי הש~צ קודם לסיים למהר

 מדברי דגם דכתב בסוף ב~ רבינו וכמ~שאמן
 אלא ש~צ קודם לסיים למהר צריך שאין ללמודיש הרמ~
 והרמב~ן א~ן אחריו עו~ה ש~צ קודם שסיים~ירע שא~
 אלא וז"ל ~רב"י וכתב בזה דעתם לנו גילו לאיונה ו~~

 נהגו לא העולםדמ"מ
 כלל אמן עונים ואינ~ כהרא~

 מברכות ברכה שוםאחר
 ק~

 עם אומרים אלא
 ש~

מל~
 כל במלה

 הברכ~
 וכן ברכותיו אחר עונה הו"ל דא~כאמן לענו~ ל~~ אין ושוב ו~ימתה

 לאש~וא מהרי"~ כת~
 הי~

 כמנהג נוהג
 הרא~~

 דלא עליון דעת דעתו ~סכ~מה שכן ב~~ מ~רבנראה שי~י~ איך בזה~
 והדבר הברכה בין להפס~ק לו שאין רבוותא הנךאמרי

 עלי~שמברכין
 אלא

 כשעונ~
 עצ~ בר~ת ~חר

 אבל
 ~ ~פסק ~וי לא ש~צ אחרכשעונה

~~~
 ושורשן במקורן יונה ה~ר דבר~ ראית~ כך

 ש~ וקאי הרי"ף על שאכלו שלשהבפרק
 על

 ברכותיו אחר אמן דהעונה בבל~ בש"ס שאמרמה
 בז~ ו~~ ושקיל ~ונה זה הרי או בור זההר~

 ואחר
 אמר~נן דכ~ ואומר ע"ז ~לק ז~ל ור~מ וז~ל כתבכך
 מ~בח זה הרי ברכותיו אחר ~ן ענהשאם

 ז~
 כש~מר

 או ברכותב~
 ~ו~

 ולענ~ן וכתב ~~ף כך ואחר וכו~

ענ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ר~מ כתב באהבה ישראל בעמו ~~חר אחר אמן~ניית
 להפסיק לו~אין

 בי~
 ~ל~ו שמברכין והדבר הברכה

 רמב"ן הרב ומורי הלוי מאיר רבינו דעת הסכיםוכן
 ה~ב"ם שכונת משמע הדברים מאלה אשר עכ~ל~ז~ל

ז~
 יותר או ברכות ב~ אומרים אם שכתב ה~ם לומר

 אחר מ~מ ברכותיו אחר א~ן ש~נה מי ומשובח~וב
 ברכות ב~ שהן הגם באהבה ישראל בעמוהבוחר
 שאומר כיון מ"מ אמן אחריהם לענות שראוי נותןוהדין

 להפסיק לו אין ק~ש אחריהם לקרות כדיהברכות
 הדבר ראיתי וכן עליו שמברכין והדבר הבר~הבין

 ראשון פרק ברכות הלכות משנה כסף בהרב~פורש
 וכו~ יונה ה"ר וכתב בד"ה שם שכתב ~"זהלכה

 בשני אלא בר~תיו אחר אמן לענות שאין ז"להרמב"ם שדע~
 שיהיו האחד~נא~ם

 הברכו~
 האחרונה אחר שעונה ההם

 והתנאי וכו~~ בתחילתו לא הענין בסוף אמןשבהם
 ~ ע"ש וכו~ ואז יותר או ברכות שתי שיהיוהשני

~~~~
 לא העבו~ר בפרש~ת האמורים הדברים לפי
 השני התירוץ על למעלה שהקשינו מהקשה

 דמאי עצמו ברכת אחר מיירי יונה שה"ר הרב~י~ל
 הפסק משום~יריא

 דנק~
 אחר אמן דעונה ליה תיפוק

 דאי מידי קשה לא המב~אר דלפי בור זה דהריברכותיו
 שהם כיון לענות יכול ברכותיו אחר אמן דעונה~שום
 בה נגעו הפסק משום אלא ר"מ דעת לפי ברכות~י
 הרכ"מ שכתב הראשון כתנאי לענות יכול איןולהכי

 משרים תדברון צדקהאמנם ז"~
 נשפ~

 גם זה ~עם שלפי

 משום לענות אין לו קודם ~יים אם ש"צ ברכתא~
 הדין לפי שהרי עצמו ~רכת לאחר שנא דמאיהפ~ק
 הכ~ ואפילו ברכות שתי שהם כיון אמן לענות ראויהיה
 שמברכין ל~דבר הברכה בין הפסק מ~עם ל~נותאין
 נותן הדין שהיה אע"פ ש"צ ברכת אחר ~ם א~כ~ליו
 כוונת באמת וזהו הפ~ק משום לענות אין מ"מלענות
 ודעמיה יונה ~~ר שלדברי שכתב הראשון בפירושוב"י
 איך וא~כ הפסק משום ש"צ אחר אמן לענותסאין
 שלדברי אומר וגזר השני בפירושו ב~י הרב מזהחזר
 יונהה~ר

 אחר אמן לענות יכול מרחמו~י וסי~
 הראשון בפורושו הב~ דעת כך שבאמת לומרויש ברכותיו~ שאחר מאמן שנא ומ~י לו קודם סיים אםש"צ בר~

 אמן לענות שלא וכתב דבר לא יונה שה~רשאע~פ
משום

 הפ~
 הב"י סובר מ~מ עצמו ברכת אחר אלא

 משום לענות ~ין ש"צ ברכת אחר ~ם הפסק ~עםדלפי
 מא~~ שנא דמאי בברכתו יצא כבר הוא שהרי~פסק
 כך ואחר כדאמרן~ עצמוברכת

 ח~
 השנ~ בפירושו מזה

 עצמו ברכת אחר אלא ר~ותא הנך אמרו דלאוכתב
 עליו יש שלא עצמו ברכת אחר דדוקא ה~עםונ~ל

~~ו~
 שעושה דוקא משובח ~הוא ~רו שהרי לענות

 כ~ן דהוי ס~ל ש~צ ברכת שמע אם אבל בה~~וב שאי~ כיון הפסק דהו~ הוא בזה חיוב~ על~ו וא~ןכן

 גרע דלא הדבר ~עם שכתב וכמודקד~ש
 חיוב שהוא וכיוןשלום משא~

 ל~
 ~ הפםק בה

 כד~רי דהעיקר ~בר ~~ דהרב מש"כ~~~~
 אמן לענות שאין הר~מ משם שכתביונה ה~

 ~~ם ה~ם עצמו ברכות אחר דוקא ~יינו הפסקמשום
 ברכה בין הפסק משום לו ועלתהבשתים

 יענה הש"צ קודם שסיים אירע אם אבל עליושמברכין לד~
 וערבית יוצר ברכת ד~ סעי~ הש"ע דמ~שלומר א~ צריכין א~כ בשניה בין ראשונה בברכה ביןאמן

 הבוחר סיום אחר אמן יענה ולא בנחת הש"צעם אומ~
 ברכת אחר יענה לא פירושו הפסק דהוי משוםישראל בע~

עצמו
 בסיו~

 שכבר הגם ישראל בעמו ה~חר
 ברכות אחר אמן שיענה הוא ודין ברכותשתי בי~
 אשמועינן ולהכי אמן יענה לא הפסק משום הכיאפילו עצ~

 יוצר בברכת ולא ה~וחר סיום בברכת יענה דלא זהדין
 אין דהפסק ~עמא האי בלאו דהתם משוםוערבית

 אחראמן ל~~
 ברכ~

 אלא אמר לא שעדיין כיון עצמו
 א~ ו~א סיום אחר וכתב מרן שדייק נמי והיינואחת ברכ~

 דשם הגם לומר דבא אלא וכו~ ב~ו הבוחרא~
 ~~ אפילו אמן דיענה והו"א בשתים הברכות סיוםהוא
 נמ~ וכן עצמו ברכת אחר והיינו הפסק משום לענותאין

 השליח עם שאומר מתחילה שכתב הש"עמשמעות
 צ~

בנ~
 הש"צ עם בנחת יאמר הברכות דכל ומשמע

 ~נחת הש"צ ~ם אומרה הוא שהרי עצמוברכת א~ דהיינו ה~חר סיום אחר אמן יענה ולא מסייםזה ו~
 וכ~

 ש~ם אחר לענות נוהגים אינם דהעולם הרב~ישכ~
 במלה מלה הש"צ עם אומרים אלא ק"שמברכות ברכ~
 דא"כ אמן לענות להם אין ושוב ו~ימתההברכה כ~
 ברכות שתי במקום הגם ור~ל ברכותיו אחרעונה הו~
 יונה ה"ר כמ"ש כמפסיק נראה או ~פסק דהוימשום מ~

 לא בורות דרך זה הרי שאמרו ומה וז"לשם
 המ~ה עשיית על משבירך שאם שלפניו בברכהאלא אמ~

 ע~ש וכו~ כמפסיק נראה העשיה קודם אמןיענה
 אחר אמן יענה הש~צ קודם וסיים קדם אםאבל
 וכמו הש~צברכת

 כמו להדיא ב"י שסיי~
 ~ל~ונו שהעתק~

~~~~

 ס~א בסי~ יו~ף ברכי להרב הרביתי
 יענה ולא מרן שכתב שמה שהבין ז~למדבריו שמש~

 היינו הפסק משום וכו~ בעמו הבוחר אחראמן
 הש"צ אחר אמן י~נה לא הש"צ קודםסיים אפי~
 בסי~ מור"ם שכתב מה על ז"ל הואצי~ן שה~

 ס~~
 ~ף

 כ~מסיים ה~"צ אחר אמן יאמר רק ~ימ~לסע~~
 ה~אונים בתשו~ות כ~ב וז~ל ו~ב הרב ציין זה עלוכו~ הברכ~

 ~ומר שש"צ כיון ישי~ת בשתידמנה~
 בעמ~ ה~~

 ו~~
 ~נה רבינו ~ברי דנה~ינן ולדידן אמן~ הצבורעונין

ודעמיה
 של~

 וכמ"ש הפסקה משום אמן ל~ת
 סי~ז~ל מר~

 נ~
 המ~רות יוצר ~חר לענות דאין ~~ה

ב~ וכמ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 ק~ש מברכות ברכה שום א~ ~נין דאין שםב"י
 ~ ע~ש~כו~

 לבבו ז~~א חיד"א הגאון שהרב לפניךשלך~~~
 לענות שאין ~~ט בסי~ מרן ש~תב שמהיבין

 קודם סיים אם גם קאי וכו~ הבוחר סיום אחראמן
 קאי יוסף ברכי הרב ש~י אחריו יענה לאהש"צ
~רכת

 ש~~
 וכמו מורם על שציין כמו

 שכת~
 משם

 ~צ~ר עונין וכו~ ה~חר א~מר שש"צ דכיון ישיבותשתי
 ~ו~ ~ונה רבינו כדברי דנ~גינן ולדידן ומדקאמראמן
 שמרן סובר שהוא ~יים אלקים דברי מדבריונראה

ז~
 כפירושו הוא הפסק משום אמן יענה שלא דפסק
 יונה ה~ר בדברי ב"י בספרו שכתב~ראשון

 אם שאף הש"צ אברכת נמי קאי יונה שה"רמרחמוהי וסיע~
 יענה לא הש~צ קודם וסיים מיהר~חיד

 אמ~
 ~רכת אחר

הש~
 משום

 הפס~
 הרב דכתב העולם כמנהג והוא

 הרא~ש כדברי העולם נהגו לא מ~מ ז~ל דבריו בסוףב~
 ק~ש מב~ות ברכה שום אחר כלל אמן עונים~אינם
 כלל עונים ואינם לומר בלשונו ומדדייק ע"ש~~כו~

 אחר דבין ובא מורה כללמשמעות
 ברכ~

 בין עצמו
 ~ר~ת~ר

 הש~
 דסברי משום והיי~ו לו ~דם סיים אם

 ~ יונה ה"ר בדברי הראשון ב"י וכפירוש יונה כה"ר~ולם
 הרב שפירש הראשון שהפירוש ~~~~ו ~~~~~~~

 כדמוכח ק~י לא יונה ה"ר בדבריב"י
 ב~י~ הטור שכתב הרמ"המדברי

 ס~
 סי~ם ~ם

 ~ש"צ~דם
 ברכת א~ אמן יענ~

 הש~
 נראה ועוד

 כתבו שהרי ב~ הרב ~ל השני הפירוש הוא~יקר
 הוא ש~א~ון בידי~ו המסור הכלל כפי~חרונה
 שכתב לשונו מתוך והוכחנו כת~ו שכבר ועוד~יקר
וסידר

 בש~
 ת~נה עיניך כאשר האחרון כלשון דסובר
משרים

 כמ~
 ~ שבפנ~ם בשלם

~~~

 למהריק"שרא~י
 ז~

 בהגהותיו
 לש~

 לחם ~רך
בסי~

 נ~
 דברי על שכתב

 ~ש~
 ~רע ש~ם

 ברכה הש~צ קודםשסיים
 א~

 אחר ~נה
 הש~

 וכן
 כל שה~יק ל"ט סי~ דוד בית הרב מדברימשמע
 דמ~מ דכ~ב האחרונים יוסף בית~ברי

 ל~
 נהגו

ה~~
 קו~ם שס~ים ~רע שאם אלא וכו~ כהרא~ש

ש~
 דה~י משמע זה לשון כל ומדכתב ~חריו עונה

סבר
 ל~

 ~ מר

~ ~
 ~מי להרב רואי א~י ראיתי קשה חזות
 ע~ב ~~ז בדף אמן עניית בדיניצ~ר

 שכתב שם צ~רלשלמי בה~י~
 א~ וז~

 בדי~ן ואנן
 שמנ~ בב"י ז"ל מרןכמ~ש קימ~

 כלל אמן עונין שאין ה~לם

~
 שום

~~~ 
 מברכות

 ~ וסיי~ ק~
 ~תב ב~י לשון

 שאםאלא
~~ 

 א~ו ~נה ש~צ קודם שסיים
~~~ 

~~
 שס~מו

 הר~
 ~ד בית

 ו~~
 אחר

 ז~ ז~
 וכן

כ~
 ב~י ~ב

 ס~ ~ י~ס~
 ~~ק

~ 
 ~רכי ל~ן

~~
~~ 

 וס~ם
~  ~~~ 

 ~ן
~ כ~  ~~ 

דו~
 ע"ש~ וכו~ נ~ט סי~ יהודה במ~ה כתב וכן ל"ט ~י~
א~

 מדבריו להדיא משמע
 ז~

 הרב דגם דסובר
 שאם ואומרים עונים וכולם רבנן ד~י בשי~יי~~ואזיל חיד~

 דסובר אלא אמן לענות שיכול הש"צ קודםסיים
 שלא הש"צ עם שיםיים כדי ~דקי כל יעשהשלכתחילה
 חשש בו שיש אמן לענותיצטרך

 הפסק~
 יסיים לכן

 קודם שס~ים אירע אם אבל לענות יצ~ך ולא הש~צעם בנ~
 הרב"י~ של אחרון ~לשון אחריויענה

~~~~
 לעיל לשונו כדכתבנו כן מוכיח לשונו שאין
 מורם ש~תב אמה קיימי דבריושהרי

 שכתב אמה ק~י שדבריו ועוד הש~צ אחר אמןיאמר
 הבוחר אומר שש"צ כיון דק~מרי הגאונים תשו~ותמשם
 אחר אמן הצבור שעונין דמה ודאי וכו~בעמו

 ~חר עונים ~רי כן לא שאם סיימו כבר שהםהיינו הש"~
 ~רב סיים הכי ואפילוברכותיהם

 חיד"~
 דנ~ינן דלדידן

 וכו~ ~נות דאין ה~ה וכו~ יונה ה"רכדברי
 ~ הש~צ קודם וסיים קדםאפילו דמשמ~

~~~
 מבין ז~ל המגיה שהרב לומר נראה זה מכל
 שמ"ש יוסף ברכי הרבבדברי

ישי~ת בש~ דמנ~
 שש~~ כיו~

 אמן ~צ~ר עונים וכו~ ה~חר ~~ר
 ישיבו~ ~בשתי ~מררוצה

 ~מנהג
 ~ו~

 ממהרין שהצבור
 וכיון הש"צ קודםלסיים

 שש"~
 עונים וכו~ ה~חר אומר

 לסיים ממהרים כן על אמן לענות מנ~גם וכךאמן
 כד~~ ממש והיינו ~מן אחריו ~ענו כדי~דם
 ברכי הרב מסיים זה ועל ז"להרא~ש

 יום~
 ו~ו~ ולדידן

 שסיים אירע אם באמת אבל וכו~ לענות דאיןה~ה
קודם

 הש~
 ~ נכ~ן על הכל וי~וא וה~מיתי הנכוןשהוא ב~ הרב של ~ני וכפירוש אחריו יענה

~ ~ ~
 ד~ל לפ"ז

 סוברי~
 עם יברך שלכת~ה

הש"צ
 בנ~

 שלא כדי לכל כאשר הכל
 קו~ם שסיים אירע אם אבל אמןלענות יצט~

 ה~~
 לענות יש

 והרב מהריק~ש הרב הסכימו כן כי הש"צ ברכתאחר
 והרב י~סף ברכי והרב יהודה מ~ה והרב דוד~ת

 ~ צבור בשלמיהמגיה

~~~~ 
 מרן ל~ת הוא

 ז~
 ~א יונה כה~ר דפסק

 כדי הש~צ קודם לסיים ממהר דהיהכהרא"ש
 אבללע~ת

 מור~
 ז"ל

~~ 
 כמ"ש הרא~ש כדעת במושלם

 ~ ע"ש וכו~ הש"צ שיס~ם קודם לסיים וימהרב~ה

~ ~
 שס~ם ~רע שאם השוין את לבאר אליך אשוב
 מרן לדעת גם לכ"ע לענות שיכול הש~צ~דם

 אם ברכות לשאר דה~ה נראהשלכ~רה ז~
 מ~ן שנא דמאי אמן לענות ~ל ברכה שוםשמברך ל~יר~ שמ~

 מרן דפסקו~ם
 ז~

 ו~רם
 ז~

 ב~~
 ס~

 ~~ ~י~
 ולברכו ולקדושה ל~יש~~~א

 והוסי~
 ~רם

 ז~
 ~ם

~רכת
 ה~

 י~ל ת~ילה ושומע ~ק~ש
 לע~

 אמן

 ו~~~ ~~ש~בק~
 ש~ן ב~~ה דה~ה

 ק~
 ~ב~ה

~ל
 מ~

 ב~רק ~~~וכח
~  

 ~א
~ הן ~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 וכן ע"~~ וכו~ ה~רקים ביןהן
 ~ו~

 ז"ל ~רא"ש לשון
 וכו~ וברכותיה בק"ש הפסק בענין וז"ל שם~פסקיו
 לומר נ"ל מ"מ ע"ש~ בב"י שמבוארוכמו

 דה~
 דקאמרי

 באמצע אפילו לענות שיכול היינו וכו~ וברכולקדיש
 וברכו קדיש נק~ו לזה הפסוק בתוך ~פילו אוהפרק
 לשאר אבל באמצע אפילו להם ומפסיקין עדיפישהם
 כהכא לפרק פרק בין אבל בא~צע להפסיק איןאמנים

עוני~
 בע~ו דהבוחר מאמן שנא דמאי אמן ברכות כל על

 ~ כדאמרן דעונים באהבהישראל

~~~
 סתומי לה מדס~מו הוא דהנראה אגיד אמת

 דלקדיש ב~תם וכתבו והאחרוניםהפוםקים
 מילי לשאר אבל באמצע א~ילו עונים וכו~ולקדושה
 חילקו ולא לאדברכות

 בי~
 הפרקים לבין הפרק ~מצע

 וז~ בז~~ חילוק לן דליתמשמע
 ~ספר חיד~א הרב לשון

 שום על לענות יפ~יק לא ט"ז אות ט~ סי~ גודלקשר
 וכן ע"כ~ ז"ל ~רן דעת הוא כן דברכותאמן

 כת~
 הרב

 ז"ל עובדבית
 בדינ~~

 ה~ אות ק"ש לברכות ~~יי~ים
 אמן לענות אפילו וברכותיה בק~ש כלל להפסיק איןז~ל
 סתומי לה מסתם ~אחרונים דגם הרי עכ"ל~ ה~רכותעל

משמ~
 דבכל הפרקים לבין הפרק אמצע בין חילוק דאין

 ~ לענות איןמקום

~~~
 ~ש~צ קודם סיים שאם אמרו דלא אומר אני כן

 שאמן עצמה ברכה או~ה על אלא לענותשיכול
 פנים הרב מ"ש וכעין לתורי כגביל והוי מעניינהשלה

 ח~ ס"ק כ"ה ב~י~ תשובה שערי הרב הביאומאירות
 ~מן לענות יכול ראש של לתפלה יד של ~פלהשבין
 דברים קבלת ש~וא משום חבירו של תפילין ברכתעל

 לעיל העתקנו שכבר תפילין להניח שצונו בה~שמאמין
 ~ ~נא לא נמי והכא ע"שלשונו
 מגדים פרי להרב ראיתי רב דביבספרי~~~~~~

 ~~ ס"ק נ~א בסי~ אברהם ~שלבספרו
 בין ס~ו בסי~ מ~ואר ובר~ותיה בק~ש דע וז~לשכתב

 ולא אמן דעונה וכ"ש וכו~ הכבוד מפני שואלהפרקים
 כ~ש הכבוד מפני סואל דאם הפ~קהוי

 אמ~ ~~~ו~
 כן

 הרמ"ה בשם ס"א בסי~ הטורכתב
 שכ~~

 שאם שם
 יכול ש"צ קודםסיים

 לענו~
 ליכא והפסקה וכו~ אמן

 גרעדלא
 משאל~

 שאר על אמן אפילו ומשמע שלום
 ס"א בסי~ לדידן דעונה שומע והוא מ~ך שאדםברכות
 דכתב ט~ ס"ק ס"ו בסי~ היטב באר ועי~ בהגה ג~סעי~
דמו~ר

 לענו~
 אמן

 בברכו~ דברכו~
 ונראה ע"ש ק"ש

 דעתך ~ן נעים קורא ~ידידי הכי דקאמר הואדלדידהו
 ~רב לדבריולבך

 שדקד~ הנ~
 ס~א בסי~ לדידן וכ~ב

בה~ה
 ע~

 מרן לדעת הא משמע לדידן ואמר מד~לה

הש~
 אין

 לענו~
 ~דם כבר והוא מש"צ שמע כי אפילו

וסיי~
 לדע~ ב~י ~ב של הראשון כפירוש והיינו

 ה"ר
 וכמנהג וד~יה~ונה

 ~ו~
 שלא שנהגו

 לענו~
 אמן שום

 יוסף ברכי הרב דברי כ~שט הוי וזה ב~ כמ~שכלל
 אברכת גם דבריו ~~~~~ות ם~א ~~~דכתב

 הש~

 שהיתה כמו אחריו יענה לא וסיים קדם הואשכבר
 בפירוש נוטהדעתינו

 פש~
 ולא דבריו

 כמשמעו~
 המגיה

 בםפרו גם דבריו משמעות נמי שכן ובאמת צ~רבשלמי
 י"ב אות ט~ ~י~ גודלקשר

 ע"ש~
 עונין אין הפרק ובאמצע

 הר~ ע~~~ וכו~ ג~ סעי~ ם~ו בסי~ שמוזכר מה רקאמן
 ~ין חילוק שאין ליה פשיטא מפשט מגדים פריהר~
 ו~סובר ברכות ~שאר וכו~ הבוחרברכת

 אמן שיענ~
 לשאר גם וכו~ הבוחר כשמסיים הש"צאחר

 ברכו~
 ~ יענה

~~~~
 שבד~רי הוא לי אחזה אנכי

 מר~
 אין הש"ע

 סובר מהוהכרע
 ולכ~

 ואל שב
 עדיף ת~~~

 כן הש~צ קודם ו~יים קדם אס אף אמן לענותואין
 הק~וש~ דעתי לעניותנראה

 ~ בר~ות שא~ וכ~ש

~~~~~~

 קכ"ד ~י~ בש"ע עי~ שמו וברוך הוא ~~וך
 ו~רב ה~~עי~

 מג~
 ט~ ם~ק ~ם אברהם

 ל~פסיק רש~י ש~ינו ~מקום ~סוק דאם ופשוט וז"לכתב
 אברהם בא~ל מגדים פרי הרב ופירש ע~כ~ ל~ומרואסור

 אסור דזמרה פסו~י ~ו ~פרקים בין אפילודר"ל
 אמן שעונים לדידם אפילו וזה ע"ש~ וב"ש ~"הלומר
 נ"א בסי~ ז"ל הוא כמ~ש אמן עונים שאין לדידןוכ~ש

 ~ ע"ש לשונו העתקנושכבר

~~~~
 הר~ דברי על ציין מרבבה דגול

 אברהם מגן
 וק~ו ע"ז כתב וכו~ ופשוט שכתבהנז~

 שלא ומגילה שופר כגון י"ח מוציאו שהש"צבברכה
 הוא ברוך לענותיפסיק

 יו~ף בר~י הרב כתב וכן וב"ש~
 בספרו אבוהב מ~ר"ש הרב משם ג~ אות רי"גבסי~
 בחידושיו ז"ל זאב מהר"ר דעת הוא וכן שמואלדבר

 בספרו ז"ל חיד~א הרב כמ"ש זאב ר~ חידושיהנקרא
 הוא וכן ע~~~ ט~ אות ע"א פ~ דף העיןמר~ית

 בסי~ שם ברכ~ הרב משמו כמ~ש לדוד שושנים~רב דע~
 כי וז~ל אמר דידיה ברכ"י והרב ע"ש~רי"ג

 בפרקעברתי כמע~
 ז~

 ראיה מצאתי ולא
 שמכוין במי ~כרח~

 לאחד הברכה כללשמוע
 ~~~~ו~ ~~

 יש לאומרים לא
 ונפק הואיל אמנם לענות~ אין לאומרים ולא~ענות~
 למחות אין אך ליזהר נכון הנז~ הרב ~מ~ש ~רייוו~אמפי
 ועונה כן שנוהגבמי

 ב"~
 שנא~ וכן עכ~ל~ וב"ש

 עוד
 יפה לה~ר ועי~ ע"ש~ מ"ה אות ח~י סי~ עין טובבספרו
 ס"ו בסי~ באה"ט וע~ ע"ש~ י"ב אות קכ"ד בסי~ללב
 דהא ודע ע~ש~ י"ח אות ב~ מער~ זכ"ל והרב ט~ס"ק

 ברכת סיום ולאחר ישתבח ברכת סיום אחר אמןדעונים
 הנהנין וב~רכות ברכות שני אחר שהוא משוםההלל
 ברכו~ שני שהםאע"פ

 ~רכה אחר אמן עונין אין
 ברכו~ דשאניאחרונה

 ~כופות שאינן משום הנהנין
 ולדבר להפסיק יכול ההנאה ~ר שהרי ברכו~השני

ואח~
 המזון נ~~כל ~לא כ~ז אחרונה ברכה מברך

שבמעיו
 וא~

 מש~~ א~ ברכה כ~א כאן אין
 בברכת

 יכול אינו ראשונה ברכה שבירך שכיון ויש~בח~לל
~רב ~ ופשוט א~ונה ~כה שיברך ~דלה~סיק



~ ~

 אזן ה~יר פ~ט סי~ א"ח בש"ע ללב יפה
 רבותינו על בדבש צפ~תהרב מש~
 סידורם על והל~ש והש~ע הטור החיים בארץ~קם הקדושי~

 ערבית מנחה ש~ת הזה סדר על תפלההלכות
 שהוא ברישא ערבית הלכות הס~ירו לא דלמהשמ"ע~ ר~

 חנינא ב"ר יוסי ר~ אי~ראיתא ע"ב כ~ו דף השחר ~פלת בפרק ד~נה לומרנראה ולי ע"ש~ ~קר ויהי ערב ויהי כדכתיב היוםתחילת
 תפל~

 תיקנום אבות
 ~נום תמידין כנגד תפלות ~ומר לוי בן יהושער~
 ע"ש~וכו~

 וא~
 כנגד למ"ד בין תקנום ~בות למ"ד בין

 אברהם דהא ברישא שחרית תפילת םדר תקנום~ידין
 שהיא שחרית תפלת תקןבראש

 מד~
 איש אברהם של

 מדת מ~ו ג"כ שהיא מנחה תקן יצחק והדרהחסד~
 דינין וכל שלטא תקיפא דינא מנחה שעת שהואהג~ורה
 תפלת תקן אהלים יושב ויעקב בזוהר~ כדאי~אמתערין
 שחרית תפלת תקנום חמידין כנגד למ"ד ביןערבית~
 בבוקר תעשה אחד הכבש את כד~יב~רישא

 תעש~ השניהכבש וא~
 ~ הוא נכון ~י ודו~ק הערבים בין

 פותח פסוק כשקורים העולם שנוהגים~~~~~~
 אותם ונושאים ידיהם את פו~ים ידיךאת

 הוא אדם של מזונותיו בקשת שעיקר מפני הטעםנ"ל
 על שהוא ה~סוק~זה

 הפרנס~
 חז"ל שאמרו וכמו

 ועיקר ו~וין לקרות יחזור זה בפסוק כיוין לא שאםבזה
 ~בראשית הכתוב שאמר כמו ידים בזקיפת ~יאהבקשה
י"ד

 כ~ב~
 ידי הרימותי

 א~
 ~רימית אונקלוס ותרגם ~~

 ~~ ~שמות וכמ"ש בצלוידי

 כ~~
 כצאתי

~ 
 העיר

 י"ח ~שמות וכמ~ש ה~~ אל כפי אתאפרוש
 י~~

 והיה
 והוו ות"א אמונה ידיו ויהי וגו~ ידו משה יריםכאשר
 ח~ ~מ~א וכמ~ש שמשא~ דעל עד ב~לו פריסןידוהי

 כ"ד~
 לקבל השמים~ פרושות וכפיו ל~פלל שלמה ככלותויהי

ההשפעה
 מ~

 ללב י~ה להרב ועי~ שבשמים אבינו

א~
 ע"ש ל~א תלמוד דמשם ע~ש~ י~ח אות קכ"ח סי~

 מ~ור ת~לים בספר ע"ה המלך דוד שאמר מה דרךועל
 מן ~ה העעם ומזה ועו~~ מדלות לבצעני כפיאליך ש~תי יום בכל ה~ קראתיך עוני מני דאבה עיניפ"ח
 במס~ ~כמ"ש בתפלה כפינו את ולפרוש לזקוףהדין
ברכות

 ט"~
 זו כפי אשא בשמך ע~ב

 תפל~~
 אלא

~בתפלת
 י~

 כעבד ב"ה יתברך לפניו עומדים אנחנו
 ובהכנעה ובפחד ביראה באימה רבולפני

 ~ירת~
 כמ~ש

 לבו על ידיו מניח ולכך ג~ סעי~ צ~~ה סי~ בא~חהש~ע
~בל יתיר~~ הכנעה להר~ת השמאלית על הימניתכפו~ן

 בבקש~
 דרכה בעלמא

 ב~י~
 ידים

 הא~~ ותפ~
 מש~ו~~

 וכן רבינו
 ע~ ד~ ~ש~ בש~

 רבא

פכר~
 פלוני ~ר~

 ~ף~
 פ~ בזהר ~ועי~ ופירש~ וכו~ ומצלי ידיה

 ומצלי ר"ש ידוי זקיף ע~ב דרפ~ז ~דר"ז רישואתחנן
 צלותא~

 ועי~ כנ"ל~ י"ח בתפלת לא ובקשה תפלה בשאר אל~כל
להרב

 לדרך צד~
 בפר~

 ~ן דלמה בזה שנדחק שופטים
 והטעם ע"ש~ ידים בזקיפת ל~פלל ~והגיםאנו

 כאחד ידיםכפות שמחברי~
 להראו~

 ידיו כאל~ יתירה הכ~עה
 מוסר והוא עצמו בטול כח להר~ות ואסורותכ~~ת
 אם רצונו להפיק בידו ואין אליו שמת~ן למיאותם
 הקב"האין

 מסכי~
 בעצמו תלוי חפצו אין כי ידו על

 על ויפלו פסוק לך שלח פרשת ב~י לרבינועי~
 ~ ~~שפניהם

~~~~
 ערבית ~פלת ה~פלל ולא אנוס שהיה מי
 עמוד שעלהעד

 הש~
 להתפלל יכול אם

 אנוס שהיה ~"ש קרא שלא כדין עמה"ש שעלהאחר
 לקרות שיכול ה~ סעי~ ח"ן סי~ בש"ע מרןדפסק
 זה אמרו דלא נימא או ע~ש~ החמה הנץ לא שעדייןכל
 אבל ~שחר עמוד משעלה יום שהוא אף שכיבהשעת בי~ וקרינן שוכבין שעדיין ~דם בני דיש בק"שאלא

 בשארלא
 מצ~

 ~ בלילה שחיובם

~~~~
 להרב שמצינו בפלוגתא תלוי דזה נראה

מג~
 א~ ס~ק תרפ~ז סי~ מגילה בהלכות

שכ~
 הגהות משם

 מיימו~
 ~נץ קודם שנתגייר שגר

 דמשמע מג"א הרב וכתב הליל~~ מקריאת פטורהחמה
 קרא שלא אחרהא

 המגיל~
 אחר לקרותה חייב בלילה

שעל~
 נ~ה ואינו בה~ נתחייב שכבר כיון השחר עמוד

 לן ד~יימא הוא שו~בין עדיין אדם בני שיש בק"שדדוקא
 ~גילה לא אבלהכי

~  
 בנ"ד הגמי~י דעת לפי וא~כ

 ~דין השחר עמוד שעלה אחר יתפללנמי
 ולפי המגיל~

 אלא להתפלל יכול ואין ~ובו פקע כבר המ"אדעת
 ~ רפ"ו סי~ ראשון חלק ~לק"ט ועי~ שתים~ שחריתיתפלל

 דכתב ק"ח בסי~ זקנים עטרת להרב~~~~~~
 לא מנחה התפלל ולא טעה אםהצ"ל וז~

 הלילה כל לא ערב~~ תפלת ב~ן אלא אותהישלים
 זמן כלותאחר

 תפ~
 מדבריו משמע עכ~ל~ ערבית

 זמן אותו עד בלילה קבוע וגבול זמן לה איתדערבית ז~
 ודבר להתפלל יכול אין ~לה שעדיין אע~פ ואילךומשם

 תפלת לן קיימא דהא תלמוד לי צריך עבדו אני ליז~
 דאיתא ו~ד הוא~ זמנה הלילה וכל קבע לה איןערבית
 דבר ע"ב כ~ב~~לה

 בלילה שמצות~
 זמנ~

 הלילה כל
 ע"ב ד"ך השחר ת~לת פרק בב~ות איתא וכןע~ש~
 קבע לה אין מאי ובש~ס קבע~ לה אין הערבתפלת
 כל הערב ת~ת ליתני ליליא כולי מצלי בעי דאי~לימא
 תפלת כמ~ד קבע לה ~ן מ~י אלא~ילה~

וכו~ ר~ ער~
 ופיר~

 נכללים ~בע לה אין ~שון פי~ ר~ ~מידי
~ני



~ ~ ~ ~ ~
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 זמן לה שאין והאחד ~ו~ ~בה דאינה האחד דברים~נ~
 ~חמד פירושו שהכריח ע"ש~ הלי~ה כל זמנה אלאקבוע
 אמרו מה מפני לקמן אמרו השני פי~ שעל כתבועוד
 שלא ופדרים איברים שהרי קבע לה אין ערביתתפלת
 פםק וכן ע"~~ הלילה כל והולכין קרבין מבע~ינתעכלו
 זמנה אותה המתפלל חובה שאינה אע"פ ערביתתפלת וז"ל~ וא"ו הלכה תפלה מהלכות שלישי פרקהרמב~ם
 כ"מ ועי~ ע"ש~ השחר עמוד שיעלה עד הלילהמ~ילת
שהביא

 הו~
 ~שנה על פירש"י וכן ר"י תלמידי פירוש ז~ל

 מפרש ובגמ~ זמנה הלילה כל קבע~ לה אין הערב~פלת
 ~ ע"כ ק~ע לה אין לשוןמאי

~~~

 המשנה על ~פי~ מבר~נורא עובדיא רבינו פירש
 מעדני ועי~ ~"ש רש"יכפירוש

 יו"~
 על בפירוש

 מה מכל ע~ש~ פ~ בציון ז~ םי~ השחר תפלת פרק~רא"ש
 ז~ל זקנים ע~רת הרב כמשמעות דלא מוכחשכתבנו
 יאיר נר"ו ואליד בן מוהר~י הרב עמיתנו וידידנווצ~ע~
 מדפים ד~עות ליה חזי דלדידיה לי א~ר יכבה לאלעד
 אותה ישלים לא צ~ל וכן זקנים ע~רת הרב בםפרינפל
 זמן כלות אחר ולא הלילה~ כל ~רבית תפלת בזמןאלא
 ולא נפלאת דלא הרב ידידינו ואמר ע"כ ערב~תתפלת
 שייכא הלילה כל אצל הכתוב לא דמלת זה טעותר~קה
 לעד וקיימים חיים הי~ו ודבריו וכו~ כלות אחר מלתאצל
 אחר ולא כך להגיה נראה ולי הדבר~ נכון כיאמת
 תפלתו שהשלים אחר שהפםיק דהיינו ער~ית תפלת~לות
 ב~ק מש"כ ועי~ מיד התשלומין תפלת התפללולא

 ~ קכ"ג םי~שני
 תפלת בפרק המשנה על בפירושו להרמב"ם הוית~~~

 תחלת על ~קפידו לא כן ועל וז"ל שכתבהשחר
 השמש ~לות עד אותה להתפלל אדם ויכול וםופה~נה
 ונ"לע"ש~

 ד~
 דוקא השמש עלות עד ה~ב"ם דקאמר

 לא דאי הלילה כל התפלל ולא אנום ש~יהלמי
 הרמב"ם אדברי אלו הרמב"ם דברי תיקשי הכ~תימא

 עמוד שיעלה עד דזמנה דפםק שלישי בפרקבחי~ורו
 לומר אנו צריכין ודאי אלאהשחר

 דמ"~
 בפי~ הרמב"ם

 כהרב דםובר לנו יוצא וא"כ אנו~~ שהיה מי עלקאי
 ואפשר ז"ל~ מג~א לדעת וסותר מיימוניות ההגהותבעל
דלא

 כת~
 הרב

 מג~~
 קבע לה שיש במגילה אלא ז"ל

 ולילה וכו~ יומם אקרא מפםוק שלמדו כמו וביוםבלילה
 אמרו ש~פ~רוש ערבית בתפלת אבל וכו~ דומיהולא
 כלל קביעות לה אין וא"כ קבע לה א~ן הערבתפלת
 ה~ה הנץ לא שעדיין כל להתפלל יכול הכיומשום
 ועדיין חיובא זמן עליה פקע דלא תפלה דשאניועוד
 תשלומין לה דאין במגילה כן שאין מה בחשלומיןמ~יב
 פקע חיובא זמן ש~א הלילה שעבר כיון הכי~שום

 ~ דוחק זה וכל ~חיובמעליה

~~~~
 להרמב"ם עי~ השמש עלית שיעור

~~ 
 א~

 ק"שמהלכות
 הלכ~

 כ"מ בהרב ועי~ י"א
~ 

 ח"ן םי~ בש~ע אלעזר פקודת להרבועי~
 שהר~~

 ~די~ור
 ו~וה ע"שבזה

 צמאונ~
~ 

~~~~~~~
 לדעת לומר אפשר

 הרמג~
 שכ~ב שמה

 אפשר השמש עלות עד הרמב"םבפירוש
 בםפרים כ~בשהיה

 והו~ עה~
 השחר עמוד ~~ת

 ר"ת ש~וא וחשבו בחשבונם טעושהמדפיםים א~
 ולכךהשמש ע~

 כת~
 מתיישבים נמי ובהכי השמש עלות

 השחר~ עמוד עד בחיבורו שכתבהרמב~ם דב~
 אב~

 כד
 כלום זה איןשפיר דייק~

 דא~
 הוא

 שהרמ~~
 עד קא~ר

 לא כן ועל שכתב הרמב"ם לשון קשההשחר עמ~
 לה אין שאמרו דמשום דמשמע וםופה זמנה תחילתעל הקפ~

 לא הכי משום ז~~ לפני שכתב כמו רשות והיאקבע
 אבל ה~חר עמוד עד אותה להתפלל ויכולהקפידו
 חובההיתה

 כק"~
 להתפלל וכול אינו ושחרית ומנחה

 השחר ~ודעד
 וז~

 מן חובה שה~א ק"ש שהרי אינו
 לא שאם לן וקיימא בה החמירו לא הכ~ ואפילוהתורה
 ~ין ה~חר~ עמוד עד קורא הלילה מת~לת ק~שקרא
 בא קבע לו שאין ל~עם הרמב~ם שהוצרך דמהלומר
 עמוד עד ולהתפלל להמתין יכול לכתחילה דאפילולומר
 קבע לה שאין כיוןהשחר

 מש~
 ד~~ילה לן דקיימא ק"ש

 דאין חדא אינו זה הלילה בת~ילתיקרא
 םבר~

 כן לומר
 ועוד השחר~ עמוד קודם עד ימתיןדלכתחילה

 והכי שית~ל עד יישן ולא ישתה ולא יאכל לאדלכ~ילה אמ~ נמי ערבית דבתפלת ע"ב ד~ ב~ות בש~םמוכח ה~
 שלא כדי לדבריהם ם~יג עשו ~מים כדתניא התםאיתא
 ואוכל לביתי אלך ואומר בערב השדה מן בא אדםיהא

 וכו~ ואשתהקימעא
 כך וא~

 אק~
 ואתפלל ק"ש

 וכו~ בא אדם א~ל הלילה כל ישן ונמצא שינהוחו~פתו
 ע~ש~ וכו~ ומתפלל ק~ש וקורא שונה לשנות רגילואם
 שצ~ך אמרו נמי ערבית דבתפלת בהדיא לךהרי

 ~ן דמכאן לומר ואין הלילה מ~ילת להתפלללכתחילה
 דמ"ד אליבא בש~ם אוקמה זו ב~ייתא שהר~ראיה
 אלא הכי הש"ם אוקמה דלא ע~ש~ חובה ערביתתפלת
 דברי על העובר וכל דברייתא בםיפא דק~י םיפא~שום
 תפלת כמ~ד אוקמוה הכי משום מיתה חייבחכמים
 ק"ש וקורא דקתני רישא מכח לא אבל חובהערבית
 ק~ש וקורא דק~י דמא~ לד~ת יש דמ"מ אלאומתפלל
 משום ולא לתפלה גאולה מסמך משום הואומתפלל
 אלא הל~לה בתחילת אותה להתפלל צריך ערביתדתפלת
 ש~ר וכמו לתפלה גאולה לם~וך צריך ק"ש דקראכיון
 דאמר יו~ן לר~ מםייעת זו דברייתא התם~ש"ם

 וכו~ ערבית של ל~לה גאולה הםומך זה הבא העולם~ן איז~
 העולם בן איזהו יוחנן ר~ אמר ד"ה תוםפות ועי~ע"ש~
 הא ולאו ~ת ערבית תפלת נמ~ ~וחנן דלר~ שכ~בו~כו~
 אות רל~ו םי~ בא"ח יוםף ב~~ להרב וע~~ תליאבהא
~~~

 אל~
 מהלכות שש~ ב~רק ז"ל לה~ב"ם שראיתי

 תפלת על זה ~ן שכתב ז~הלכה ת~
 ערב~

 וז"ל
~~ת אע~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ויאמר ממלאכתו אדם יבא לא רשית ער~יתשתפלת
אוכל

 מע~
 תאנוס שמא אתפלל כך ואחר קימעא ואישן

 אוכל כך ואחר ערבית מתפ~ל ~לא וכו~ שינה~תו
 לישן רוצה שאינו מי ד~פילו ונ"ל ע~~~ ישן אוושותה
 שמא חיישינן מ"מ~ה

 ת~נו~
 צריך הילכך שינה אותו

 ~י~ בהגה ועי~ זמנה כשיגיע מידלהתפלל
 רל"~

 ~עי~
 ישוב כןועל

 ז~
 אינו ז"ל אב~הם מגן הרב לדעת

 תפלת בין לחלק דיש כמש~ל ליישב וצריך יפהעולה
 ~ו שחזר או למגילהערבית

 הרמ~~~
 עד שכתב בחיבורו

 עלות עד בפירו~ו שכתב ממה וחזר השחרעמוד
 ד~בר משנאמר כתירוצנו לומר דעדיף אלאהשמש

 לנו יוצא וא~כ כנל"ד~ החזרה דקשה בו חזרד~רמב"ם ה~~
 ער~יתדבתפלת

 אלי~~
 אם דכ~ע

 נאנ~
 התפלל ולא

 מ~~כ עי~ אז~ להתפ~ל יכול השחר ~וד שעלהעד
 שלא מי בדין חמץ בדיקת ~הלכות תל"א ~~י~ ב"חהרב
 ו~י~ ערבית~פלל

 ש~
 ד~~ ~"ק היטב ו~באר במג~א

 התפלל ~~ק ד"ה ע"א כ~א בברכות יונה רבינולשון
 שפירש מה ק~ז ~~~ להרב~ח ועי~ ע"ש הת~~ל לא~פק

ועי~
 לח~ להר~

 תפלה מהלכות יו~ד פרק משנה
 בו שפירשו מה קי~ד שאלה מהריט"ץ ועי~ ו~הלכה
 קטינא כ"ד אמן~ וימ"ן וציי~מ נ~שך ~דשן ו~ענגע"ש
 ~צעירערי~ך

 ~~~~ ~ו~
 והראן העירה פה החונה

 ש~ אדר לחו~ עשר שלשהיע"א
~~~~ ~~~~ 

 ~ לפ"ק

 שמו תורק שמן המוב~ק הרב מידי"ן~~~~~~
 ג~~י בן אליא"ו כמוהר~רה~וב

 י~
 ושמרו

 בתי באיזה נוהגין ש~והוראן ~מע כי עדרוכרועה
 רם בקול ומתפלל צבור שליח עומד שמידכ~םיות
 עמו יתפלל בקי שהוא ומי ~ופה ועד התפלהמתחילת
~לחש

 מל~
 ויוצא הש"ץ לתפלת ישמע בקי ושאינו במלה

 היפך שהוא זה על מאוד ונתפלא חובתו~די
 לזה ~מך יש אם פי את ושאל חכמים חקנתו~יפך הש~~

 אלי~~ו אבא לידי"ן סהשבתי מה וזה ז~ל רבותינומדברי
 ~ ל~וב זכור רבהאליא~ו

 בעיני יש~ה זו דרך כי ואחי ידידי דע~~~~~
 זצ~להרמב~ם

 ומתור~
 רבינו של ומ~~ודו

ז~ל
 שהנהי~

 שהעיד וכמו אגפיה וכל ~מצרים כן ז~ל ~וא
 בספר ז~ל דבריו והובאו בעזרו אברהם אלק~י בנו~נו

מע~ה
 רו~

 באות הראשון בדף ה~פר בתחילת
 מה ונתפר~ם נודע וכבר וז~ל ~פלות בחלקע~ש וא~

 דורו חכמי עמו וה~כימו ז"ל מ~רי אבא~יקן
 וז~

 הוא
 כ~~רכשר~ה

 ~ש~
לא ~ח~ א~ רם בקול ~פלה

 לשמוע העם כל ~ן ~
 ממ~

 ולעמוד באימה
 על כ~מד י~מדו אלא בתפלה כעמי~ם~~ם

 כ~

~ ~
 ~~ ל~~

 ~חה
~~ 

 וכו~ ~ה וכיוצא

 הזל~ול מן בו יש וכו~ בזה גדול מכשול ~יש ז"ל הואוראה
 ה~יבה ואין ו~ו~ שמיםבכבוד

 בז~
 שכבר להיות כ~א

 באמירת ע~וקים ובלתי לחש בת~לת י"ח יצאוהם
 מתחילה הש~ץ קולו שיגביה ז~ל הוא תיקן ולפיכךתפלה~
 בלחש יתפללו אחריו והנמשכים יודע שאי~ו מי להוציאוכו~
 וי~יים וכו~ עצמן להוציא מ~לו נמוך בקול~ו

 פ~יעות ג~ כאחד כולם ויפ~עו ביחד תפלתםוהק~ל הש~
 פטירתו ואחר חייו ימי כל במצר~ס התיקון זהונתפר~ם
 עליו ח~ק ולא נכשלים שהיו מ~מכ~ול העםוניצולו
 רז~ל דברי על לחולק אותו ייח~ו ולא דורו מחכמיאחד
~ד~ר

 ע~ ז~
 להיות התלמוד ~דר היפך היותו

 ע~ש וכו~ ~ידיעה מקצרי ה~ורים~על ~~קש~ מי ~ז היה ו~א קנטור ~ו מחלוקת אז~יני~ם הי~ של~
 מ~

 וזו שהאריך

ה~כ~
 הנז~ ה~גנון הוא בזה דהנ~ון יבנ~ה ~יש העלה

 כל שיתפללו הזמנים באלו התיקון גדול ש~ואהמתוקן
העם

 ע~
 מל~ השיץ

 וע"ש וע~ס התפלה מתחילת במלה
 ל~~ד~~ז ראינו מ~~נו וכן עיניך~ ותאורנה עש~בוכו~
 בי~נו~ ראשוןבחלק

 לשון שהעתיק צ~ד ~י~
 הכתוב ככל הנז~ בשאלההנז~ התקנ~

 ~ו~
 יוסף ברכי ל~רב ועי~

 עיד ~~~ אות רל~ב וב~י~ ~~ אות קכ~דב~י~
 לה~מ~~ם ש~~א ~חרת ~שובה תשובתו בתוךהרדב~ז הע~י~

 לפי מנ~~נו ואמנם התשובה וז~לז"ל
 מ~

 ש~וא שראינו
 ~~ירע מה בעבור מ~וררחיוב

 להמו~
 המנהגים מן

 ש~~דר מה והוא המקומות ובאלו הזמנים באלוהרעים
 ש~תות של ומו~ף שחרית שבתפ~ת והואלכם

 ומועדי~
 רוב ל~יבתלבד~

 נעשנ~ ההמו~
 אחת תפלה

 כאש~
 אתם

 לנו אירע א~ וכן ר"ה ~ל המוםף בתפלתנוהגים
תפלת

 המנח~
 שיעריב שנחוש עד הר~ה שנתאחרה

 ו~ו~ רם בקול ~תפ~ה הש"ץ שיסדר עושה אניהשמש~
 ש"ץ תפ~ת ב~עת העם שכל לפי כן לעשות שחייבומה
 תורה באיסור אומרים ואנו וכו~ לה יפנהלא

 לחו~~ים ה~ חלול מניעת בזה ויש וכו~ לה~לעשות ע~
 אמנם וכו~ ראש וקלות שחוק אצלינו שהתפלהעלינו

 במעט החול ימי ב~ל הת~ללא~
 ע~

 נחזור מקובצים
 וכתב רם וקול בלחש להתפלל ~ראשון ה~דרלשמור
 על וז~ל ה~ בש~לה לשואלו השיב וכן ע~ש~ ע~כמשה
 לחש תפלת להתפלל ~לא המלכות זה בכל ~מכומה
 נראה הגמ~ ומדין ושלוחם הציבור אחת תפלה כולםאלא
 הרמב"ם נשאל כבר תשובה לחש~ ת~לת להתפללשצריך
 מדברי כן שנראה שאע"פ ערב בלשון והשיב זה עלז~ל
 שלא הרבה שמ~פידין הישמעאלים בארצות מ~מהגמ~

 וכיון תפלתם בתוך לדבר ולא לרוק ולאלהפ~יק
 ויצאו בלחששהתפללו

 י~
 ומפ~יקין מדברים נמצאו

 יודע שאינו שמי ל~י אחר ~עם ~ד וכו~ וכו~רוקקין
 שרואהוכיון

~ 
 גם מדבר י~ח ויצא התפלל שכ~ר מי

 ~ן לא~א
 ל~

 בלא הולך ונמצא ~~ח לצאת
וכו~ תפל~

 מ~ ע"~
 ש~יים~

~~ 
 כך ז~ל ~ה~ב~ז לדעת

ה~יב



 ~שוא~והשיב
 ע~

 ש~מכו השיבו םמכו מה
 ע~

 חקנת
הרמב"ם

 ז"~
~ 

~~~~
 שם עצמו הרב הע~ה ~~~ ד~י~ שבחשובה
 ~וכששא~ו

 ע~
 שנח~ררו מה

 קה~
 םפרדים

על
 קה~

 החפ~ה חזרח ענין על המום~ער"ב
 במצרים שנהגורם בקו~

 מחפ~~ שהש"~
 א~ת חפ~ה

 בקו~
 רם

 הקב~ה וםפרי והפוםקים הגמ~ כנגדוזה
 וכ~

 זה היה
המנהג

 בכ~
 ודמשק ו~פח ועזה הקדש בעיר המ~כות

 כיון כנגדם וטענו~~א~א"ב
 שבכ~

 היה הנז~ הקה~ות
 י~זרו מצרים ק~ל שגם הגמ~~ ~דין ו~זרו כךמנהגם
 ו~~ח ב~~ש א~ח חפ~וח שחי ויחפ~~ו הםגם

 בקו~
 רם

 ~קנח שזו מו~חערב קהלטענו
 ~ז~~ ~רמב~

 וכיון וכו~
 עשרה וטענו הימנו ~זוז אין הרמב"ם ע"פשנחקן
 והרב בידיהם מנהגם ~החזיקטענוח

 ז"~
 בחשובה שם

 וכחב טענוחיהם כל~חר
 הכ~~

 רואה אני שאין העו~ה
 בזה והאריך חורחנו ~הפר כדי ~עשות עח הזהבזמן

 ~ה~זירם אפשר אם דידן ~~ידון ~פיכך כחבו~בםוף
 ראוי כן מ~~וקת ב~א חפ~וח שתי שיחפ~~ו הגמ~~דין

~עשוח
 אב~

שב מ~~וקת~ ע"י א~א ~בט~ם אפשר אי אם
 וא~

 בחשובה בעצמו הוא שהע~ה הרי עכ"~~ חעשה
 אם ~בט~ה ודעחו יפה הזה המנהג שאיןזו

 אי~
 חשש

 א~א ~ו שא~ו ד~א ה~ דסי~ הא שאני לומר ישמח~וקח~
 דםמכו להם השיב םמכו מהעל

 ע~
 הרמב"ם חקנח

ז~
 אב~ האמת~ הוא שכן

 ~~ין שבאו צ~ד דסי~ ההיא
 צריכין אם זה כנגד זה וטענוחיהם משפטםוערכו
 מה הרב ~הם הורה בזה הם~ שחזרו כמו בהם~~~ר

 ~ נוחןשהדין
 ~םאן ~מוהר"ד דוד קדשי ~הרב ראיחי~~~~~~

זיע"א
 באו"~

 הוא שהביא קכ"ד םי~
 בנו אברהם רבינו ה~םיד הרב ודברי ה~ב"םחשובח ג~

 הרמב"םשל
 ז~~

 ~ובח הוא גם והביא בזה שהאריך ע~ש
 ~ הנז~הרדב~ז

~~~~
 כתב ק~א םי~ או"ח הטור בהגהח כנה"ג
 חדשים ורא~י ויו"ט דבשבח הוא כן ג~כשמנהגם

ובכ~
 במנחה גם מוםף בו שיש יום

~~ 
 שבת

ויו~~
 והש~צ ביחד הציבור עם ציבור הש~יח שמחפ~~ין

 החפלה כלאומר
 בקו~

 ~פניך ש~ך הרי ע"ש~ רם
 מימוח כנה"ג הרב בימי גם נמשך היה הזהדמנהג

 הרמב"םחקנת
 ~ ז~~

~~
 שצריך דברים בה~כות ציבור ש~מי ~הרבאשור
 כתב י"ט ~ות י"ח בתפ~ת בהםליזהר

ובש~ית וז~
 שב~ ש~

 בפי שגורות שאינם כיון ובמנחה
יאמר הכ~

 חזרה ~ם אין א~ הש"~
 בקו~

 התפלה כל רם
 וכ~ ע~ש~ ~קי ~ינו מי א~יו ~רוכ~י

 בתפ~ת
 א~ ~י~ רל"ב ~י~ מורם ועי~ כן לנ~ג ~י~מו~ף
 ~טב ~ארו~~

~ 
 דהרב ודע ~"ש~ א~ ס~ק

~ד קד~
~~ 

 קאי ~א
 ~ב~ ב~~

 ולא רצה ~א
 ק~

~~~~~~ ~~~
 זוחקנה

 ~בט~
 הר~יב שהאריך קכ~ד בםי~ ע"ש ה~זרה

 ~ף ~דעת אחה וצריך ע"ש~ ע~יו הטובה ה~ כידבזה
 זה בתיקון רצו ד~א דוד קדשי ו~הרב~הרדב~ז

הרמב"ם ש~
 ז"~

 יבט~ו ש~א א~א אינו בזה דעתן נחה ו~א
 והקב~ה הש~ם היפךהחזרה

 הכי משו~
 ל~

 ~הו ני~א
בחקנה

 אב~ ~
 האופן בחוך האופן יהיה אם

 ש~ר~
~בט~

 ~זמנינו עושים שאנ~נו כמו ו~עשוח החזרה
 ז~

~החפ~~
 ו~ומר אחח חפ~ה דוקא

 בקו~
 ראשונות ג~ רם

 ~הםדיר טפי שעדיף מודים הם גם א~רונוח~וג~
 הש"~

כ~
 החפ~ה

 בקו~
 ש~ה~ה כדי הרמב~ם כחקנח רם

 הן צ~ור חפ~חחפ~חם
 א~

 כו~ם שהרי ימאם לא כביר
 הוי ~~חש מחפ~~ין אם כן ~א הש"~~ א~רהו~כים

 ~ובחו ידי שיוציא כדי ועוד בפ"ע י~יד חפ~חא~ד כ~
 יוחר וזה בקי שאינו מי~ף

 טו~
 ראשונות ג~ משיתפ~~ו

 א~רונותוש~ש
 בקו~

 שחהיה בל~ש ואמצעיוח רם
 ומ~ צבור חפ~ח ומקצחה י~יד חפ~ח חפ~חםמקצח
 ב~א ישאר בקישאינו

 בהדיא הרדב~ז כחב וכן חפל~
 ~שוא~ו שהשיב א~ר ה~ב~י~

 ע~
 שלא םמכו מה

ב~~ש ~החפ~~
 בכ~

 שזה ~הם והשיב המ~כוח זה
 תשובה באוחה ע"ש ~שונו ~מע~ה כמ"שהרמב"ם חקנ~

 טוב בכיסיים
 וז~~

 שה~זן מקומוח במקצח וראיחי
 א~רונוח וג~ ר~שונותג~ אומ~

 בקו~
 וזה ב~~ש ואמצעיות רם

 כםברח ו~א הגמ~ כדין ~א אינוהמנהג
 הר~

 והוא
 יודע שאינו מי כי הטעותמבואר

~~ 
 יצא

 כן ~עשוח שרוצה ומי וכו~ ~מנהג טעם יד~חיו~א באמצעיו~ י"~
 ~דקדקצריך

 חחי~~
 יודע שאינו מי יש אם

 יחפ~~
 הכל

בקו~
 בהדיא ~ך הרי ע"כ~ יודע שאינו מי את ~~וציא רם
 ~היינו הרמב"ם דרך ~ו ~~רדהרב

 דוקא ואחרונוח ר~שונוח ג~ משיתפ~~ורם~ בקו~ ~כ~ ~החפ~~
 ~קו~

 רם
 היטב בארועי~

 באו~~
 ~ ע"ש ד~ ם"ק קכ~ד םי~

~~~
 דאינה בגרעון יוצ~ה זו דחפ~ה אחרח ועוד

 וסו~ה דחחי~חה צי~ר חפ~ת ו~א יח~דחפ~ח ~~
 וזה יחיד תפ~ת ואמצעיתה צבורחפ~ת

 ב~בו~
 ורוע

 אברהם רבינו החםיד הרב ~גרעון חשבו זה וםדרהםדר~
בנו

 ש~
 הרמב"ם

 ע~ ז~~
 ~עשות נוהגין שהיו מה

 כםד~
 מגיע כשהיה ~דם בני שקצת א~אהרמב"ם~

 בחפ~תן ממהרים היו~עבודה הש"~
 ~ש~

 חפי~תן שישלימו כדי
 אמן מעניית ימנעו ש~א כדי כהנים ברכתקודם

ע~
 ע~ כהנים~ ברכת

 עושים הם יפה ש~א הרב טען זה
דתפ~ה

 כ~
 ע~ש יחיד תפ~ח וםופה צ~ר חפ~ת תחי~תה
 ~ רוקח מעשה ~םפר הרא~וןבדף

~~~

 שם דוד קדשי הרב כתב
 באו~

 קכ~ד םי~
 במנהג נפשיה נחד~א ע"~

 ש~ ~
 ו~חר~ת ראשונות ~~ש

 הרמב~ם ~ברי ~פי ואף וז"ל וכתב רםבקול
 ז~

 לא
 הש"ץ שיתפ~ל~א כ~

 בקו~
 מראש הת~ה כל רם

 ש~נו ומי ~ודע מי ב~חשוהקהל ~"~
 יתן יוד~

~ 
 לבו

ל~מו~
 לקול

 הש~
 לצאת כדי

 י~
 א~ם

~ ~נ~ ~~ם 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~~מרים
 הש~

 ואמצעיות רם בקול ואחרונות ראשונות ג~
 זו והרי יודע שאינו מי כל י"ח יוצאים במה~לחש
 ונ~ארו הרמב"ם כדברי ולא והפוסקים הש"ס כדברילא
 הרדב"ז זה כל שכתב וכמו וכו~ ומכאן מכאןקרח
 בעיני דאיישר ב~דיא הרי ע~ש~ עכ"ד תשו~הבאותה
 ~ ~רה שם ~שאין זה דרך ולא הר~ב~ם דרךהרב

~~~
 וכפי האלה הדברים

 יוצ~ המבו~
 מזה לנו

 עו~ם אינם אם זה דבזמנינו בדידןאנן
 הרא"ש שכתב מטעם או והזמן העת לפי ת~לה~רת
 ד~ ~י~ קכ~ד סי~ א~ח ב~~ע מרן ופסקו ד~ כללז"ל
 משם למעלה והעתק~ה בתשובה הרמב"ם כתבוכן

 ש~~~ין להרמב~ם~ אחרת תשובה שמצא~רדב~ז
 כברכה נראה ציבור שליח לברכת המכוונים~בה~כ תשע~

 מהר לצאת הקהל שרוצים המהירות מפני אולבטלה~
 הוא טוב התפלה~ חזרת לבטל רוצים כך ומפנילדרכם

 ~ ז~ל הרמב~ם תקנת פי על במישריםלהתהלך

~~~~~~~
 א~ח לש"ע בחידושיו המגן אלף להרב
 שכתב א~ ס~ק בסוף גבורים שלטי~ספרו

 עשרה שם ~אין היכא לפע"ד נראה ובזהוז"ל
 ב~ה ~"צ אחרשיענו דציי~

 וב~~
 ז~ל הרא~ש דכתב אמן

 טוב בתשובה~ הרמב~ם כתב וכן ד~ בסע~ דבריווהובאו
 משום כאן אין דאז רם בקול אחת תפלה הש~ץשיתפלל
 מתפלל אינו דהא לבטלהברכה

 ר~
 כשעת דהוי דחדא כאן אין אמנה מקטני דנראהומשום א~~ פעם

 אכפת לא הקדושה בשביל עושה הוא אם וגםהדחק
 ~ ע"ש וכמ"שלן

 דעתו הסכימה לאברהם ~ור ~~~~~
 ד~

 עליון
 ~נין אלא להם אין שכמעט קטנה עיר וז"ללזה
מצומצ~

 הש~ץ לברכות מכוונים שאין מוחזקים ורובם
 להתפלל דצריך ואמת"ל ב~זרה להתפלל הש"ץ מציאי

 ואחרונות ראשונות ג~ להתפלל טפי עדיף ~י רם~בקול
 להתפלל נכון יותר או רםבקול

 התפ~~
 בקול כולה

 הצ~ר וכל רם בקול הת~לה כל דיתפלל העלהרם~

 ההודאה לסוף וכשיגיעו במלה מלה הש"ץ עםיאמ~
 תי~ו במערכת ע"ש וכו~ לדוכן ש~עלו לכהניםימתינו

 ~ ע"ב קפ"אדף
 רם ב~ל הש"ץ שמתפלל דבזה צריך אני~~~~~~~

 שאינו מי ויצא לצבור להשמיעכדי
 בהשמעת כוונ~ו שאין כיוןבקי

 קו~
 כדי אלא בתפלתו

 משמיע משום לא ~זה אין בקי~ שאינו למילהשמי~
 בסי~ ז~ל מרן שפסק וכמו אמנה מקטני שהואקולו

ק~
 קולו מגביה משום ולא ב~ סעי~

 ~~ל~
 שהוא

 לכוין יכול ~נו דאם מרן פסק דהא השקר~מנ~~אי

~בל~  
 ל~ביה

 קו~
 בר~ה וכן

 ויוה~
 פסק

~ ד להשמיע 
 ראיה ו~ד ~צ~ור~ אפי~ קו~

 לז~
 מה~א

 ~יא ~~ב ל"ד ר~הדמ~ת
 ~ אמ~

 לרבן
 להס~ר כד~ להן ~ר מ~ללין צ~ר למהלדבריך גמלי~

~~
 ~לחש שמתפלל דתפלה מזה דמ~מע וכו~ תפלתו

 להתפלל הוא דצריך משוםאינה
 בל~

 י"ח שיוציא כדי
 היא בה שיוצא התפלה ועיקר להסדיר כדי משוםאלא

 ~הביא ג~ ס"ק קכ"ד בסי~ מ"א להרב ראיתי כךאחר ביחד~ והצבור הוא שיוצא רם בקול שמתפללהתפלה
 ~י~ הטור והביאו מהירושלמי משמע וכן ע~ש~ זוראיה
 בקלא מצלי הוה בב~יה מצלי הוה כד יונה רביק~א
 הביאו ז"ל מהר"י ופירש ביתיה בני מיניה דילפיןעד
 ממנו שילמדו כדי זה לתכלית עו~ה היה ~הואב~~
 כן ~שה אם משמע א"כ ע~ש~ התפלה ביתיהב~י

לתכל~
 דידן כנדון או ממנו שילמדו כדי אם ד~ר שום
 כאן אין בקיאים ש~ינם משום לו דצריכין תפלתושישמעו
 שכתב ראיתי וכן מיחו~~בית

 הכל~
 ב~ מרן הביאו

 ומצא הכנסת לבית שנכנס צבור שליח וז"ל קכ"דבסי~
 והוא לציבור רם בקול ומתפלל התיבה לפני יורדלאלתר התיב~ לפני לעבור צריך והוא שהתפללו~בלחשצ~ר
 מוציא לאחרים דאי ~לחש ולה~לל לחזור צריךאין

 כיון קולו דמשמיע כל לומר בזה ואין לכ"שלעצמו
 ידידעל

 הדח~
 אמנ~ ~טני משוס בזה אין עושה הוא

 הב~ זה אחר וכתב ב~ סעי~ בש"ע מרן ופ~קועכ~~

ז~
 לכת~לה להתפלל המקומות ברוב נהגו ועכשיו וז"ל
 שיענו כדי רם בקולש~ץ

 קדוש~
 יצטרך ולא אחריו

 קאמר ת~לה דכל ומשמע רם בקול ולהתפלללחזור
 ו~~ ~~ קטן סעי~ זה בסי~ אברהם מגן וע~ע~ש

להכנה~
 ~ ע"ש שם ב"י הגהת

~~~~~
 שמצינו

 רל~ב בסי~ שכתב ב~ לה~
 ~שם שכתב הלקט שבליבשם

 ש~א להו דדחיקא דציבור האי רבינו בשם~פרים רבי~
 לצלוי להו אית שמשי~ביני

 בל~
 ליהדלית ש~~ לנחותי והדר

 לש~
 למי~

 לפי רם בקול י"ח ולאפוקינהו
 בלחש תפלהשמצות

 ~ל~
 יח~ד בין י"ח נפקי

 ~י~
 צ~ר

 לכתחילה אלא כתב דלא לומר יש ע"ש~ וכו~ בלחשאלא
 והרב החזרה תפלת לבטלשלא

 מ~
 א~ ס~ק רל"ב בסי~

 הכלל ע"ש~ אחר בענין אפשר דאי התם ד~~ניתירץ
 הרמב~ם סדר על שיתנהגו הקהל רוצים שאםהעולה

 כל יסדר שהש"ץ הדרך זה על שי~הגוצריך ז~
 במלה מלה בלחש עמו יתפללו והב~אים רםבקול התפ~
 כאחדהקדושה ויע~

 וג~
 ולא יקדימו ולא כאחד מודים

 שמא ו~ד כמש~ל נכון סדרם אין יקדימו שאםיא~ו
 ואין מידי הועלנו לא וא"כ זע"ז ולדבר ל~~יחי~או
 סדר לאבידם

 הש~
 תקנת ולא הקבלה ו~לי

 הרמ~~~
ז~

 ~ זצ~ל בנו א~רהם ר~ החסיד הרב כמ"ש
~~~~

 זכות וללמד אנפשין למשכוני אנן צריכין
 ע~

מנ~י~
 ~ב שכמעט זה

 העול~
 כן נו~ין

 בקול אחרונות ~~ ראשו~ת ~~ ל~לל תפלהבסדר
 ר~

 בלח~ו~צ~~
 מש"כ בעיניך הר~ך שכבר

~ל ~~ב~
~ 

 מה ל~ז סי~ הריב~ש ~~ ה~ בסי~
 ~~ ~כ~
ו~



 קדשיוהרב
 דו~

 לה~ב הרבה
 ל~ש~ע אסור ש~תפלל מכאן ישמע לא וקולהאמרינן ~ה~ ראשו~~ ~ ~

 בתפל~קו~
 בקולי וג~רות אבות ~מרים אינשי והני

 המשמיע על ג"כ ועוברים~~ת
 קו~

 זה הרי בתפלתו
 ככולם דרובם בה עוד ב~ אמנה~מקטני

 כשהש~
 אומר

 את הטו ולא שמעו ולא שלום בשים כבר הםמודים
 דאיתא מאי על ועוברים מודים לשמועא~נם

 ב~~
 אם

 יתפלל למודים ש~ץ שיגיע קודם ולומר להתחיליכול
 ~ ע"ש וכו~ ית~ל לא לאוואם

~~~~
 שזה לומר אני צריך

 ה~נ~
 מנהג הוא

 ומוזכרקדום
 בספרי~

 כמלאכים ראשונים של

שז~
 הוא

 מנ~
 ז"ל מרן כתב כן ראשונה ספרדים של

 ומהרל"ח ספרדים מנהג שזה רל~ב ב~י~ יו~ףביתה
 כ~ה"ג ועי~ ע~~~ בזה ~רחיב האריך ט"ו ~י~בתשובותיו

 שכתב ק"אסי~
 ג~

 ש~ה
 מנ~

 ~פלת עכשיו פשוט
 ראשונות ג~ לומר וכו~ השחר ~תפלת ~פילו אוהמנחה
 אבר~ם מגן ועי~ בלחש והשאר רם בקולוא~רונות
 כתב א~ אות רל"ב בסי~ יוםף וברכי ג~ ס"ק קפ~ד~י~
 דבני צמח מהר"ימשם

 ~פר~
 ג~ לומר נוהגים

 שניס דשש דמשפ~ים סבא ע"פ הוא רם בקולואחרונות ראשונו~
 שלש יעבוד שנים שש ~פלה אלא עבודה איןיע~ד

 צ~ר שלמי להרב ועי~ ע~ש~ דש"ץ א~רונות וג~ראשונות
 לאברהם זכור להרב ו~י~ י~ט אות ע"ב קי"בדף

 ~ ע"ש תפלה אות תי~ומערכת

~ ~ ~
 זכות שלמד הנז~ בתשובותיו למהרל"ח עיני
 מ~ם והוא ספרד בני אנן מנ~ינועל

 שרבו~נותינו
 למעל~

 כמ"ש לבטלה פונה לבנו ראש
 להתפלל הבאים מעט בראותם ולכןהרא~ש

 קולו הש~ץ שישמיע הדבר כשר כי הדור חכמי ראוערב מנ~ ב~
 ואלבתפלתו

 רע זה כי ~בטלה ברכה בס~ק עצ~ יכני~
 וכו~ קול השמעת בערך גדולומר

 ובפר~
 הוא כי

 נראה אינו אחריו קדוש הצבור שיענו כדיל~יבה
 בסי~ והכנה"ג ע"ש~ אמנהמקטני

 ק~
 מדיליה הוסיף

 במודים ~צ~ ~ישחו כדי אחרונות בג~ וכן ו~~לוכתב
 רם בקול הכל אומר שאינו הטעם דנראה עודוכתב
 להשמיע שלא שצריךמפני

 קו~
 ראשונות ובג~ ~פלתו

 ע"ב דקי~ב צ~ר שלמי ועי~ ע"ש~ כמ"ש שאניואחרונות
 ב~ן דנהגו הטעם הד"ך אני אומר ועוד ~"ט~ת
 שאי~ מי להוציא רם בקול האמצעיות לומר שלאהזה
 היי~ב~

 מראש צ~ר השליח ש~מר מה לכל לכוין להת~ליודע ואי~ בקי שאי~ מי דצריך משום טעמא
 שרירא רב בשם קכ~ד בסי~ הטור שכתב וכמו סוףועד
 שם ב~ ר~נו וכתב האייורבינו

 וז~
 מדברי ומשמע

 ~בל ל~~ל יודע שאינו היינו בקי דשאינורבינו
 מה ~אמבין מ~

 ש~מ~
 ~ש~

 מבין אי~ אם אבל
 ~מפר~ם שפי~שו ו~מו בשמיעה יוצא אי~ אומרש~ש~ץ מ~

 ד"ה שם הרב~ח כתב וכןוכו~
 ~~ וכ~ ע~ש~ ולא~

 קצ~ג בסי~ עודב~ור
 ופס~

 שם בש"ע מרן
 ב~ח הרב שם למ~ש ו~ף ע~ש~ א~ סעי~קצ"ג ב~
 דלא נ"ל ע~שכרש~י דהמנ~

 כ~
 בברהמ~ז לנשים אלא כן

~  קכ"ד בסי~ דכתב מדבריו שמוכח וכמובעלמא 
 וע~ ע~ש~ מבין שיהא ב~י שאי~ולמי דהצ~

 ל~ק יש
 בסי~ אברהם מגן הרב כתבוכן כמ~

 קכ~
 ב~ ס~ק

 וה~~

~~~~~~
 מת~לל הוא הרי הכי בלאו דבקי זה

 ושאינו פה בעל או בםידורולעצמו
 ואם הש~ץ שאומר מה מבין אינו ישמע אםאף

 וא"כ יצא לא שמעהברכ~ה ק~
 למ~

 הש~ץ ~פלל
 ~םוג ונכנס צורך ללא רםבקול האמצ~

 ק~~
 אמנה

 ומגב~~
 בתפ~קו~

 ~עלת בלא השקר~ מנביאי ש~א
 א~ מרן שפסק ~מה וראיה מצות~בלא חנ~

 סי~
 כ~ן תועלת דמה לתרגם נהגו דלא האידנא ג~סעי~ קמ~

 כיון ואחרונות ראשונות דבשלמא מבינוםשאין
 ~יבה דליכא באמצעיות אבל ~שקר~ומנבי~י אמ~~ מק~ני ~וי לא כמש~ל הכי דקעביד ~ואסיבה דמ~
למ~ש חיי~~

 הש~
 ולכך וכו~ אמנה מקטני זה דהרי

 ~מר~
 וב~בלחש~

 ש~ן ז~ל הרדב~ז רבינו ~~ת הוסרה
 שאינו מ~ להוציא רם בקול האמצעיות יאמרולא דלמ~

 דשלש דוד קדשי הרב ~נת ג"כוהו~רה
 אמנה~ מק~י הם ~רו קולם אינשישמשמיעין רא~ונ~

 וג~רות א~ת לומר שנוהגין דמה לומראפשר

 את מ~רר ד~קול הכוונה את ל~רר הוארם ב~
 ~י~ מרן ש~בוכמו הכוו~~

 ק~
 דפ~ק וכיון ג~ ס~~

~  לכך ולהתפלל לחזור צריך בא~ת כיוון לאשאם 
 קולם מ~מים קולם להרים ~קדושה דצריכיןכיון נ~

 ראשונה דברכה וכיון ~כוונה לעורר כדיבא~ת
 במישרים ו~הלכו ~קול השנים גם סיימו רםבקול אמ~
 האח~ם על להמתין ויצטרך כ~א ימהר ולאכאחד כו~

שיגי~
 ברכות מברכים ~כל לכך לקדושה

 א~
 של

 הרב ש~ען ומה רם~ בקול ביחדקדושה קוד~
 בסי~ ז"ל מרן דפסק מהאדוד קד~

 ק~~
 נכנס שאם א~ סעי~

 ~דם ולגמור ל~חיל יכול אם קדושה~א~
 זאת על ~תפלל~ אל לאו ואם יתפלל למודיםהש~ץ שיגי~
 יאמרו ולא שיקדימו ואמת~ל יקדימו שלאאותן מלמד~
 שישמיע הדבר כשר כי מ~רלב"ח מש"כ לפימ"מ מו~
~  בערך גדול רעהוא ~ כי לב~לה ברכה בספק עצמו יכניס ולאבתפלתו 

 השמ~
 אנן ע~ש~ קול

 ולא מודים א~רת שיבטל הדבר כשר כ~הכי נ~ נ~
 בספקעצמו ~נ~

 ברכ~
 לב~ה

 כנ~ ח~
 אמת ואלק~י

יצל
 מפ~~

 כ~~~ צדק וע~ה אמת דבר
~~~ור ו~~ ולכ~ן~ לשרת העומד ~י~ך ק~נא הצע~רכ~ד

~  
~~~~ ~~~ 

~ן



~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~

 פניהם בדוכן עומדים יו"ד סעי~ ~"ח סי~
 ההיכל לפני שעולין ובמקום וכו~ ~היכלכלפי

 גבו~ים הספרים שיהיו צריך ~ור או~ח
 משום א~ור ואין לעצמן~ כבוד חלקו שאז טפחים~רה ~~ר~ ~~

 ז"ל הרמב"ם כ~כ ההיכל אלשא~ריהם
 בשו~~

 הדור פאר
 ~ ע"ש ע"חסי~

~~~~

 סי~ א~ח בב~י הקדוש מרן
 קל~

 שמעלה שכ~ב
 בא שאינועשן

 בק~ר~
 אלא

 ל~יקו~
 שיהיה

 חסרו אם ועולהמ~מר
 מהקטור~

 בו אין
 חיו~

 מיתה
 ערוך ש~ס נגד הוא שזה יתמה בו הרואה שכל~~ש~
 אם או ~שן מעלה נ~ן לא ~אם מפורש ששם נ~גביומא
חיסר

 אח~
 נראה הש~א ולפום ע"ש~ מי~ה חייב מסממניה

 ליישבל~
 שדע~

 ביום דוקא מיירי דשם הוא ז"ל מרן
~כפורים

 וגז~ר~
 שם ~וא הכ~וב

 כדכ~י~
 כי ימות ולא

 על אראה~ענן
 הכ~ר~

 ענן וכסה שאחרי~ בכ~וב וכן
 הוא עשן מעלה של ענן שם שדרשו הכפורת אתהקטורת
 ~וך שהיא בהקטרה~קא

 לכפור~
 שמוזכר הוא שם

~ני~
 על שהוא השנה ימות שאר של ב~טורת אבל העשן

 ב~רונ~ אין הזהב~זבח
 עשן במעלה ודוקא מיתה חי~ב

 על אראה בענן כי כדכ~יב בכפורת הכ~וב~~או
 ב~אר אבלהכפורת

 ימו~
 אבל לא השנה

 בקט~ר~
 שחיוב

 שהוא השני בפסוק מדכתיב ממנה חיסר אם שלהמ~ה
 ימ~ת ולא ה~ורת וכו~וכסה

 דמשמ~
 שלימה קטורת

 הכחוב ~ה ולא ע"ש~ שם רש"~ כדפירש חסירה~א
 כדאיתא לקודש ביא~ו משוםהמיתה

 בש~
 שם

 א~
 מה

 בין חילק מרן לכן השנה ~מות בשאר לי מה יוה~כל~
 ~כל הקט~~ סממני לשאר עשןמעלה

 ז~
 מרן שכתב

 שב~ורת דס"ל הרמב~ם לדעת ~א זה~דבור
 לקמן אבל ב~~ בחיסר מיתה ח~וב יש השנה ימותשל

~סמוך
 בד~

 מ~רי"א הגדול רבינו כ~ב
 ז~

 מרן כתב

 מיתה ~וב אין חי~ר אם בקטורת גם רש~י~דע~

אל~
 ל~דש שנכנס ריקנית ביאה ומשום דוקא ביוה~כ
 ~ש~ה ימות בשאר זה שייך ש~יןהקדשים

 שהקטור~
 ה~א

 הזהבבמזבח
 נכנס ואינ~

 לב~~
 קדש

 דלפי ע"ש~ הקד~~
דבר~

 נאמר ולא מיתהחיוב ~ א~ן השנה ימות בשאר מסממניה חיסר אם
 בב~י~

 אם ובכריתות ביומא
 מ~מני~ א~~סר

 הכפור~ם ביום אלא ~תה ~ב

כ~ש~
 ~בר~ אחר~ פ~ת של הכתובים

 ~פורום בי~ם

 ~כר~ות רש~ שפיר~ שמ~~~~
~ 

 ~יסר ~א
 ~יאהמשום חי~~

 ~ל~ ~ק~
 ~~רת ש~~ר משום

~~ר~
 ~א מ~א ו~ובו

 ~כ~
 ~~רת ענן

 ~~~מ~
 ~ימ~~~~

 ולא ~רה ~א
~~ 

 מ~ם ~~~
~ך

~ ~~ לי~ מ~מ~  
 ג"ן

~~ 
 ~שום ~~ו

ביאה
 בתרא קרא לי דלמה שם הש"ס כ~פריך ריקני~

לחייב
 מי~~

 משום קמא מקרא לי ~יפוק בחיסר

 ריקני~ביא~
 מדברי דמשמע ביומא פירש~ ע~ש

 על אלא הכי פריך דלאהש"ס
 הבר~~

 דיומא
 הבריי~א אבל ב~רא מקרא בחיסר מי~ה ~יובדנקטא

 חי~ר שאם ס~מא דק~נידכריתו~
 אח~

 חייב מסממניה
 משום הוא ש~ובו שפיר אתיאמי~ה

 ריקנ~~ ביא~
 ולא

 לאוקמ~צריך
 שלימה אחת ב~ בהקטיר או בביאה בשגג

 חסיר~וא~
 ב~~ד ~ף דמשמע ק~ני ס~מא דבריי~א

 וא"כ אח~~ דוקא והקטורבביאה
 עיק~

 ב~קה חיובו
 ריקנית ביאה דהיינו עליו שבאהראשונה

 קוד~
 ש~קט~ר

 ביאה משום מחויבכבר
 ר~קני~

 מ~ום פירש ל~ך
ביאה

 ריקני~
 שגג באם מודה רש~י גם לעולם אבל

 אח~ ב~ בה~טיר אובביאה
 שלומה

 ואח~
 חסירה

 משום חייב ריקני~~ ביאה משום חיוב שםשאין
שהקטיר

 קטור~
 ב~רא~ מקרא ~ירה

 אל~
 זה שכל

שכ~בנ~
 ארוכה מעלה הוא

 רש~י דע~ לייש~
 ז~

 אבל
 ז"ל רש"י דברי שמ~רש משמע ז~ל הקדוש מרןמדברי
 ביאה משום אלא ב~~סר חיוב שייךשאין

 ריקני~
 ומשום

 טעם שייך דלא ~קריאההכי
 ז~

 מי~ה חיוב כאן אין
 אף מיחוש בי~ כ~ן ואין להמנות יכול חסר~ןולכך
 ש"ס נגד הם קודשו שד~רי ובאמת ב~ריא~ו~ יחסראם

 ~אמר ש~~דיא ג~ןדיומא
 הש~

 ~ביאה ~גג אם אף
 ליי~ב ואפ~ר הקטרה~ משום חייב בהקטרהוהזיד
 שכלולומר

 כונ~
 מלשון דמשמע לומר היא הק~וש מרן

 דעייל משום מי~ה חייב דכ~ברש"י
 ביוה~

 דכ~יב
 הכפורים ביום דוקא אלא מיחה חיוב שא~ן ר~ל וכו~יבא ול~

 דוקא אלא השנה ימות בשאר ואפילו דחיסר מ~וםולא
 מפני ביוה"כ חייב בביאה ובה~ד הכ~ורים וביוםבחיסר
ביאה

 ריקנ~
 שהק~ר משום נמי חייב בביאה ובשגג

קטור~
 הכפ~רים ביום והיינו הקדשים בקודש חסירה

 בשאר ולאדוקא
 ימו~

 אלא חיובו אין וא~כ השנה
 יבוא שלא ע"ז מזהירו וקרא הקדשים לקודשבנכנס
 חסירה ~טורת שם להקטיר ולא שלימה בקטורת אלאלשם
 יחסר ~ם אף לשם נכנם שאינו השנה ימות בשארו~"כ

 של בקריאה ולכן מוזהר אינו הזהב במז~ח~הקטרתו
 הקדוש מרן לדעת מיחוש בית בה אין השנה ימותכל
 שאין הגם ז"ל דבריו ליישב לי נראהכך

 פש~
 דבריו

 כן~כיחין
 מ~

 להעמ~ד אנפ~ן למשכוני אנו צריכין
 קדוש ~הדברי

 א~
 שזו וכ~ש ר~ק בדרך יהיה אם

 למלך משנה להרב ר~ת~ כך אחר היא~ ר~קהלא
 ~כן ג~~ הלכה ב~ פרק ~מ~דש כלי בהלכות בזהשעמד
 קל~ ס~ בא~ כנס~~ ~תי ל~רברא~~

 ש~אריך
 ~י~רו~ר~ב

 ~ד ~~ין ע~ש~ ב~
 בפרקל~לך משנ~ ל~~

~ 
 מה המקדש ~י~ מהלכ~ת

 ש~~
 ~ ע"~ מ~ר~ נ~או~ב~

ס~ן



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~

~ ~
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 מבית ~את לכהנים לכוף הקהל יכולים אם
 ישראל שיעלה כד~הכנסת

~ 
 שהוא מ~ם

 בהכנסתה להרבות הכנסת בית הכנסת מ~ום אומכובד

 נעלם אור להרב ועי~ ואו~ סי~ צ~ון שיבת להרב עי~וכ~וצא~
 קל"ה בסי~ וע~~א~ה ~ כ~ד סי~ ~"ח ~ק סופר ~ם להרב ועי~ ב~סי~

 ם~
 משם ט~ ס"ק שם בבאה~ט

 יחזקאל~~ וכנסת ופר"ח וכנה"גמהרי"ק

~ ~ ~
 ראשון הכהן ~ה ב~ שביום שהיה

 קראו כך ואחר כדינו לו~ במקוםוקרא לס~
 לפני עומד והוא ל~בה ועלה שליש~ ל~ות ב~מולאחד

ס~
 בהשגחה שלא לעלות וקראוהו כ~ן ג~כ והוא
 שקראו כהוגן עשה ולא כהן שהוא הש"ץ שנזכרול~חר
 ש~ה אחר ירד אס ב~ון וכד~ עלה כבר והואלע~ת
מה

 עש~
 לו והראו כהן שהוא אע~פ הק~ל לפני אמר

 עשה כדין נימא אי שלישי וקרא ובירך ל~וחבס"ת

הש~
 לא או הנז~

~~~~
 הש~ץ כד~ן עשה שלא נראה לכאורה

 ור~ה כהן ש~וא אעפ~י שאמרהגם הנ~
 וז~ יו~ד~ סעיף ~"ה סי~ באו~ח מלכאמרן ממ~

 לקרות נהגו
 ~זן ואומר ביניהם ישראל בהפסק כהן אחרכהן

 להדיא ומשמע ע"כ~ כהן שהוא אע~פ לשניכ~~רא
 דוקא אלא כהן שהוא אע~פ החזן אמירת מהנידלא

בהפ~
 ועלתה בשתים ישראל

~ 
 יוצא מפורש וכן

 זמן בין יצא ול~ק מנהגא דהא~ טעמו אתבשנות~ו בב~ מ~ר הוא וכן ע~ש~ י~ז ס~ק היטב באר~רב
 ~ישינן ולא מועטין ו~ה ~יה דבני הזה לזמןהתלמוד
 אינשי להנהולמעוטא

 זה כל דעם וכתב ע"ש~ ולטעו~
 בלא כהן אחר כ~ן נהג~קרותלא

 הפ~
 ע~ש~ וכו~ בינ~הם

~~~
 דלא מתייא שמא לא הא שפיר דייקת כד
 מרןכתב

 ז~
 כהן לה~ות נהגו שלא אלא

 כהןאחר
 לכ~ל~

 קרא בדיעבד אם אבל
~ 

 החזן
 שכבר כנ"ד עלה וכברלעלות

~~ 
 לפנ~ והוא לת~בה

~ס~
 היא ~לת יורידוהו ואם

~ 
 דא בכגון וכלימה ~שה

 כבוד גדולמשום
 הברי~

 שבתורה ~שה לא שדוחה
 מ~יח~ןא~ן

~~ 
 ה~ן אומר אם אותו מורידין ואין

 כ~ן שהוא~ע~פ
 שב~

 ה~ש ~ר
 פג~ ~

 הראשון
 נשארולא

 ב~ ל~
 ~נכנ~ן משום ~א לראשון ל~ש

~א
 שמ~

 בסי~ ב~ כמ~ש ~הן שהוא אע~פ ~~ן מ~ר
ב~ם

 מהר~~
 ע~ש

 פ~
~~ן ה~~ ב~~ל~ ~~ב

 ה~ דל~
 ~~א

 ~א ~ראשון וב~~ן ~ש~ ו~
 רא~ן מ~~ שנ~ ~ח~ן לא ~~ מ~~ ~~ ~~~~

 יכול~ם שאין ודע הנכנסים~ פגם חשש אלא ~~אין
 אמר שלא אפילו ד~יינו לפגם מכרעת שה~שהלומר
 לו ~יע דהשנ~ כיון מ~מ לראשון~ פגם ד~~כאאע~פ
 דלא נמי נימא בזה ~תו מורידין אם וכלימהבושה

 כדמוכח אינו זה השני~ ~שת נגד ~ראשון בפגםלן איכ~
מהא

 דפ~
 קכ"ט ~י~ כפים נשיאות בהלכות ז"ל מרן

 ב~~יף
 וז~

 במנחה ביה"כ לדוכן ועלה שעבר כהן
 שהוא יאמרו שלא ~~ד מפני אותו מורידין איןוכו~
 עדיף ~שה ~ם ואי ע~ש~ ע~כ הורידוהו ולכךפסול

 יאמרו שלא לטעם מרן הוצרך למה פגם ~םומכר~ע
 טע~ ודאי אלא בושה מ~ם ליה תיפוקפסול

 פגם
 לו יש פגם דטעם הוא וסברא מהבושה לןעד~ף פסו~
 ~ אין דלהראשון כמ"ש ~מר הוצרכת ולכךופגם בו~
 אלא

 מגיע ודאי הש~~ אבל יכנסו שמא דהנכנסין~ש
 לומר נטויה הדוחה יד דעד~ין אלא ~רידהו אםבושה
 ל~ן שהוא לראשון שיש פגם לחשש טפי למיחשדאיכא
 בושה כ"א בו שאין השני לאפוק~ בפגמו ~מד ימיודכל
 ולהכ~ ה~שה עברה השעה עברה שעה לפישהיא

 ~ הראשון מקמי ליהדחינן

~~~~
 ב~~ רבינו כתב כבר דהא כלום זה א~ן האמת
 כהן אחר כהן ל~עלות דנוהגיןבטעמא

ישראל בהפ~
 וז~

 התלמוד דבזמן משום דטעמא ואפשר
 בביהכנ~ס שהנשארים אע~פ אחד במקום מרוביןישראל ש~

 אבל ~רובים~ שהם לנכנסים חיישינן כהן שהואידעו
 שהנשארים כיון ב~נותי~~ הן ק~ות ישראל דקה~תהאידנא
 להנכנסים למיחש ליכא כהן שהוא ~דעיםבביה~כ

שהנשאר~ם
 בביה~

 שהוא אע"פ החזן אמר שכבר יודי~ם
 בלא כהן אחר כהן לקרות נהגו לא ו~~זכהן~

 ה~מוד על כ~לקים נראים יהיו שלא כדי ביניהםישראל הפ~
 ~ ע"ש יקרא לא כהן אחר כהןדאמר

~~~~~~
 פגם משום לנכנסים חשש דליכא הזה ב~ן
 ושום פגם לו אין לראשון א"כ ז~ל הרב~כמ~ש

 ה~~ד על כ~לקים דנראה משום הטעם אלא פגםחשש
 אם ~טעם עיקר הוא דזה וכיון הכ~ עבדינן לאלהכי
 דאית ד~דן כנדוןא~רע

 מורידינן אי וקצף ב~ון השני ל~
 ~א מע~ה מ~ום א~ פעם אלא שאי~ כיוןליה

 לא בקבי~ת ולא הכ~דעבדינן
 מיח~

 על כחולק בזה
 ~רא~ן לסדרנו חוזר~ם ~ א~ ד~ א~ בפעם~~ד
 אמרינן וכה~ג ה~מוד כדעת ~לה כהן א~ כהן~~ן
בעלמא

 ו~ ע~ ק~~ בש~ ~דא~
 כרמות מי~ז~

 והא~דנא עביד קא לא ~מא דכל כיוןר~חא
 ~ו~

 דקע~ד
לא

~ מ  שם נמ~ א~א וכן רוחא~ כרמ~ 
 ~~ בש~

 והא

 א~ כרע~נ~~~
 עב~ד לא יומא דכל כ~ן

 לא ~~עב~ד~א וה~דנ~
 בה~א לך הר~ ~~~ כרע~נו~ מי~

 שא~ן~דבר
 ~~ ~ש~

 ~~נן לא בק~~ת
 למ~

 ~ נר~~~
 לה~א

~ ~ ל~   ~  מ~~ ~ ~ 
ד~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

 מהרי~א ב~ם זה בסי~ הב"י ממ"ש ב~ונא~ ליה לימטידלא

 כת~~ז~
 מהרי"א ~דול ר~ינו עוד

 ז~~
 בשם

 א~
 שאם

 לבית כהן~א
 הכנ~

 שאמר ~"פ ישראל שיברך קודם
 את~רכו

~ 
 שיעמוד הרי~ף כתב וכו~

 בתיב~
 יקרא ולא

 ואין ישראל יקרא כך ואחר ולוי כהן שישלימו~ד
 עד שם עמד והוא ירד שלא כיון ור~ל ע~ש~כלל ~~ ב~

~קרא
 א~

 דאם משמע כלל בושת בזה אין שם שהמתין
 ~דינן לא בושת לו~יה

 שעלה כיון ואמרינן הכי לי~

יק~
 מיד הוא

 וידח~
 נמי ~כא וא"כ הכהן~ כבוד

 יקרא לא ש~ם כיון~נ"ד
 השני הכהן~ ש~לה א~

 מ~יע השלישי במקוםשעלה
~ 

 דאם ב~ון ~כדי ~שת
 ו~אשון ג~ על מוסיפין דאין אימתי עכ~ולא
 שום לו מגיעאין

 בוש~
 אלא הב~ כ~עת פגם שום ולא

~פני
 שנ~~

 התלמוד על ש~לק
 בז~

 ~שה לו שיש
 ועי~ כלל בושש צריך דין לית יעלה~ שא~ל ירדאם

 ה~ור הג~ת קל~ה בסי~ כנה"ג שיירי הרב הבי~והרוקח מש~
 ודו"ק ד~~תאות

~~~~

 שקרא במה כה~ן עשה שהש"ץ ~ולה
 הכהן זהעם שלי~

 והעל~ ש~ע~
 שעלה דכיון ס"ת לפני

 ב~~ת ויקרא יברך בנפשו הוא כי כ~דו אחריו ירדלא
 אורך ליה~ ק~ו ומשמיא ליה יהבו מיהב שמיא מןכי
 ע~ה כיר~א בי~נה~ים

~~~~~ 
 ~ ס~~ ~~~~

 ילדים שני שנכנסו שהיה מעשה על~~~~~~
 ציצית הל~~תלמצות

 והנ~
 ~ישי ביום תפילין

בשבת
 ומנ~

 תפילין למצות שנכנסו ש~יום שנ~ו תורה ישראל
 אם ל~~ת~ ~ותםמע~ים

 הכה~ יע~
 ויעלו

 ג~
 ~ילדים

 חז~ל שתקנו ה~לים מנין על שמוסיפין ~םשני~ם
 טוב יום שהוא כיון ג~רי שלשה ו~ישי בשנילע~ת

 אושלהם~
 נימ~

 ~הן לצאת דצריך
 ל~~

 יעלו שלא כ~י
 לכהן לקרות צריך וא~כ כולם יעלו אם כהן מהםואחד ילדי~ שלשה הם אם וכן חז"ל~ כתיקון שלשהכ"א

 ונמצא פעמ~ים קורא או ~י אחריו ולקרותהראשון
 לא או רביעימוסיפין

~~~~
 העתיק קל"ה סי~ באו~ח ז~ל ב~י הרב ~ה
 את הקורא בפרק במרדכי ש~תובמה

 שאם ריב"א בשם וכו~ המרדכי כתב וז~ל עומד~מגילה
 דכיון ~שראלים וב~ כהן אחד בב"ה חתנים שלשהיש

 כמו ארבעה קו~ם וכו~ מועד כמו חת~ם ~בידה~
 הישראלים ~י וא~יו פעמיים קורא ~כהן הילכךבמ~עד
 י"א בפרק מיימוני ב~~ת כתוב וכן ארבעה~~ם

 ב~ם שלשה על ל~סיף התיר ריצב"א ת~המהלכ~ת
 ש~ם שיש כ~ן לכך צר~ין אם ~נה שיש~י

~
 דהא ~ם ~~

 חו~
 המרדכי עוד ~תב כמו~ד~ ~יא

 ~ן אלא שם כש~יןומי~~
~  

 ד~ סיקראו אמרי~ן ~א
 ~ים ~בי אלא ~עד הו~ ~א~ם

 ג~~יי~
 ~ל

 לא ~ים~י
~~ ~ 

 נרא~~~~~~~
 מדנקט

 ריב~
 ואחר ~ים ג~

 מהם דאחד משום דדוקא משמעכהן
 וצריךכהן

 לעלו~
 ושני פעמיים קורא ~י מש~ם ראשון

 עליו~ שתי~נים
 להוסיף צריך שב~כרח ארבעה הם

כדי
 ~ע~

 אבל ה~ים~ כל
 א~

 השלשה כל ~ו
~נים

 ~שראלי~
 לא

 ה~
 דוחים היו אלא הכי די~א

 החתנים וי~לו הבית מן ~הן ויצא הכהןכ~ד
 כתיקון שלשה של המנין על להוסיף ואין דוקאעליות בשל~

 וכןחז"ל~
 מדנק~

 וא~ חתנים שני הם דאם משמע ג~
 פעמ~ם יעלה דהכהן הוספה כאן אין ג"כ כהןמ~ם
 ישראלים הם ש~הם ואם שלישי יעל~ השניו~תן
 חתנים שני ויעלו להוסיף שלא כדי כהן כבודידחה
 שלשה כ~א יהיו ולא דהוא מאן יעלה ושלישי ושני~ראשון
 על ל~וסיף ~ת~ן ~שכח לא דהא חז"לכתיקון
 כהן מהם שאחד חתנים בשלשה בהכי כ~א עוליםשלשה
~  המרדכי דברי על ז~ל ב"י מרן דכתב הא זה~

וכ~~
 ש~תיר ריצב~א ~שם ~ימון ב~הות

אם להוסי~
 דעת השוה לא וכו~ שלשה או ח~ים שני יהי~
 וריצב"א~ב"א

 כ~
 יכולים דלכ~ע ההוםפה דין לענין

 ~ל~י ההוספה באופן אבל להוסיף צריכין אםלהוסיף
 מיי~ן ב~הות שראיתי אלא~דאמרן~

 ב~~לכו~
 תפלה

 ש~ת~ מ~אתיושם
 במקום וכו~ התיר ריב"א ג"כ

 הוא דריב~א ונ"ל ב~ דנקטריצ~"א
 ריצב~

 וה~א
 אבר~ם בר~יי~ק רבי~

 וכמ~
 המרדכי~ ש~ע~ק

 ולא מיימון ב~הותשם רא~ ע~
 מצא~

 בדברי ש~עתיקו
 ריב~א~ בדבר~ המרד~~ כדנקט שלשה כ~א חתניםשני ריב~

 שנ~ ~העתיק א~ ס~יף קל~ה ~י~ ז"ל לרמ~אוראית~
 מדברי משמע כן ~י ובאמת בשבילם דמוסיפיןחתנים
 ומיהו וז"ל דבריו~ בסוף שכתבהמרדכי

 ש~ ~~אי~
 אלא

 וכו~ ד~ שיקראו אמרינן לא אחדחתן
 קורין דאין הוא אחד ב~ן דוקא משמע אחדחתן מ~נ~

 אחד דאם רמ"א דנקט ישראלים הם אם והיינוארבעה
 פעמיום כ~ן עולין שלשה כ~א כאן אין כהןמהם

 שלישי עולהו~שני

~~~~
 דהא לומר אנו צריכין

 דנק~
 בתחילת רי~~א

 משום אלא דוקא לאו חתנים שלשהדבריו

מעש~
 בתחי~ת המרדכי העתיק כאשר היה כך שהיה

 ~וז~~דברי~
 אבר~ם ~רבי ר~י ~שיב

 ע~
 שבא מ~שה

 אחד והיה רביעי ביום חופות שלש שאירעלפניו
 יכולים חמישי ~ביום והורה י~ראלים וב~ כ~ן~~ן
לק~ת

 בתור~
 מועד כמו דהוי בעיני נראה והשיב ~כו~

 שאין משמע ישראלים ~נים בשני להוסיף ומדהתירוכו~~
 וקורא חתן אינו ~ם אף יעל~ ו~כהן כהן כ~דלד~ת
 וראוי ~נים~ ~שני יקראו כך ואחרפעמיים

 לשו~
 לב

 לא דלמה פע~ים ~כ~ן דקורא ד~תב המרדכיבדברי
 ~יי~ה

 ~~ שדו~
 שם היה שלא ד~רי

~י
 בב~~

 ה~ה דלא
 לי~

 ל~ם
~ נראה והי~ לפרש~ 



 אלא קריאות ד~ התיר דלא ~מר לינראה
 בכה~

 שאינם
 דלא קרי~ת בארבע גברי שלשהאלא

~~ 
 כך כל

 מה דרך על והואכמו~יף
 שאבי~

 לקמן
 בתשו~

 ~י~
כ~ב

 מ~
 ב~י~ יו~ף ברכי ~רב שהעתיק

 קל~~
 א~ אות

 וקרא פסוקים שני קרא ה~י דאם ישועה שערי~~ם
 פ~וקים ג~ ויקרא ויעלה ~~י יחזור כדין י~ראלאחריו
 שם וכתבתי הפעם עוד שיחזור הוא לוי דאותוד~שמע
 לוי יעלה אם כמו כמוסיף נראה אין שבזהה~עם
 דאם ריב~א ~עם הוא שכן לשמוע וקרוב ע~ש~אחר
 כןלא

 למ~
 לומר שדוחק כדינו כהן אחר לוי יקרא לא

 צריך למה ~~ היה לא ~אם ~עוד שם~ לוי היה~לא
 דכהן לכך לחשבון דירד משום לומר יש דלזהאלא הוא~ דכן דפשי~א פ~יים הכהן שיקרא זהלהשמיענו
 וא~כ ע~כ~ ארבעה ~רי ישראלים שני ואחריופעמיים
 הלוי עם דהיינו ארבעה יעלו ארבעה יהיו אםלפ~ז
 לכך כמ"ש~ דוחק זה דכל דבאמתאלא

 נרא~
 כמ"ש

 ~ כדאמרן לוי יעלה ולא ~עמיים יקרא כהןדוקא

~~~~
 סביב אשר המרדכ~ להגהות ב~ורי עיני

 על שציינו שור הירש מהגאון והםהמרדכי
 אם ואף וז~ל פעמיים ~רא כהן ~מרדכי שכתבמה
 דיש ע~~ ~ן היה לא ש~לוי כיון לוי שםיהיה

 י~א ~ן הלוי אם הא לומר רוצה אם קדשובדברי להסתפ~
 לדיד~ו ד~י משום גברי ד~ ~לים ויהיו ג"כהוא

 הלוי שאין עכשיו לאפוקי לע~ת שמוכרחין כיוןכמועד
 לעשות דאפשר מה כל ל~כי לעלות מוכרח שאינו~ן
 שלא~צד~י

 יהי~
 קורא ול~י עבדינן כ~וסיף נראה

 כמו דטעמיה נימא או בענ"ד~ אנן וכמ~ש פעמייםהכהן
 לאומרו אפשר אי זה דצד אלא לקמןשאכתוב

 לע~ת מוכרח ~ן הוא אם דלמה ואיננו מקומועל דהתבוננ~
 מצד אלאואינו

 המנה~
 אפילו הא ~~נים~ לעלות שנהגו

 לקרות להעלותו אנו מוכרחים ~ן יהיהלא
 יהיה ולא כהן אחר קורא דלוי ד~~ס מדינא הכהןאחר בתור~

 לומר אנו צריכין ~י ומשום מהדין המנהגעדיף
 ה~~ם שעולים כיון חתן הוא דאם היא הרבדכוונת
 דלגבי ומשום הבריות כבוד דגדול משום יעלה הואגם

 דלא מדבריו דמשמע יעלה ולהכי מועד הוידידי~
 ~בי דהוי החתנים אלא הוספה בו דיש משוםהיום יע~

 לפי אבל מועד~דידהו
 ז~

 לא הכהן גם לנו יוצא
 מוסיפין חתנים בשני דאפילו הוכחנו וכבר ~ן~ אינואם יעל~

 מיימוניות ב~הות הב~י נוסחת וכ~י רמ~א שכתבוכמו
 אמרו דלא עיקר נראה לכך ריצב"אבשם

 שאי~
 דו~ן

 ~עמיים קורא כש~א דבעליתו זה באופן אלא~הן
 כ"א דליכאכיון

 ~ת~
 כמוסיף נר~ה אינו גברי

 להכי כמוסיף ו~וי ~ברי ד~ הוי לוי יעלה אםל~פוקי כ~~
 דמועד כיון דבחתן חתן אינו אם ליהד~נן

 ש~
 ~א

 נראה דלא בכהן אבל בה לן לי~ כמוסיף דהויאף
 דחינן לא ~ן שאי~ אףכמו~יף

 וא~ לי~
 יוצא

 ל~

 ישראלים ~נים ארבעה הםשאם
 המנין ~ל מו~יף הויהכהן יע~ ~ שב~

 ~ק~
 ד~נן חז~ל

 כיון ~מר יש אבל ה~נים כ~א יעלוולא ל~
להו~יף ד~~

 ע~
 הח~ים משום חז"ל ~יקון

 בל~
 מ~ם ~כי

 יעל~~כי
 ת~ילה הכהן

 ויע~
 לא שהרי ג~י חמשה

 ~ ~מנין על להוסיף דצריךימלט

~~~
 ראי~ כך

 ~כתב כנ~"ג שיירי להרב
 ~הן לקרות צורך מה למידקאיכא וז~
 ~~ןיקרא פע~~

 לוי כך וא~
 ואח~

 ולי וכו~ ה~ים
 פעמיים הכהןשיקרא ~יד~ ולכן ו~ו~ החתנים ואח"כ הלוי ~פניו שיקראר~וי אי~ מלך שהוא החתן כ~ד מפני ~ם לוי שהיהש~ף נר~

 ואח~
 ואע~פ הישראלים שני

קודם שהמ~
 ~פי~

 דוקא ~וי~ו הדיוט לכהן וכ~ש לכ"ג

 שיקדים מס~ין ממש כמלך שאינו חתן אבלממש מ~
 הוא שבאמת ע~ש~ וכו~ לכהןולא ל~

 דו~
 שאם גדול

 אפילו כמלך אינו ואם קודם לכהן אפילוכמ~ך די~
 השיירי הרב כתב עוד לך~ פ~ג דמאן קודם~ינו ל~
 ז~

 רצ~שב~וב~
 דצ~ך כ~ן ~ן הוא באם דדוקא לומר

 דכיון דמו~יפין הוא כהונה כבוד משוםלעלות
אחד ד~

 על~
 אין אם אבל לע~ת ה~נים גם צריך

 ישראלים שלשה או חתנים שני שם והיו כהן~ן
 וכבר ע~ש~ החתנים יעלו ולא כדינו וישראל והלויהכהן יע~

 אם ומיהו שכתב המרדכי מדברי הוכ~ו ~נ"דאנן
 א~ ~ן ~אשם ~

 לא
 יע~

 דאם משמע וכו~
 ~ים שני ~

 ז~ל~ רמ~א ~תב וכמו ד~ יעלוישראלים
 וכ~

 ~וד
 ~ריב~א בשם מיימון הגהות מדברי הכימ~מע ו~
 שנידנקט ~ור~

 חתנים~
 הוא דגם ~דבריו מ~אר

 שיש כמו ריב~א מיימון ~הותבדברי גר~
 ב~פר~

 אלא
~בר

 כת~~
 ריצב"א הוא ד~כא דריב"א

~~~
 חיד"א להרב שראיתי למה ד~ף

 ז~
 ב~~רו

 הוא ריב~א שכתב ~~ אות יו"ד מערכתהגדולים ~

רבי~
 ט~ז ובאות רש~ תל~יד הלוי אשר בר יצחק

 עליו וכותבים וכו~ ריצב"א הוא הבחורור~י כ~
 העשל אשר בר יצחק רבינו שהוא ריב"א שאינולהורות ריצב~

 בשם ה~רדכי דברי ~ב~י ד~ת~ק ריב"א האי מ~מע~ש~
 לעיל שהעתקנו במ~דכי שכן ריצב~א הואריב~א

 אברה~ ~רבי יצחק רבינו שהואריצב"א והיי~ וכו~ אברהם ברבי ר"י השיב ו~"ל מפורשכ~ב לש~
 ריב~א ולא

 ~ מקום בכל ריב~א כ~~ם אשר בר יצחק רבינושהוא

~ ~

 ~נים ~~ יהי~ אם בין ~תבנו ממה מוכח שיהיה
 יהיו אם בין כהן מהןואחד

 שלש~
 ישראלים ח~ים

 לנו הצריך כ~י ~ו~יפין ישראלים ~נים שניאו
 מדבר~ שמוכח וכמו כמ~ש המרדכי מדברישמוכח וכ~

 הב~ ~יר~ שכפי מיימוןההגהות
~ דנ~ חתנים ש~ 

~ 
 אלא בהדיא~ רמ~א שכתב וכמו ~נים שלשה

 שכתב הבית בבדק ז"ל למרןשראיתי
~ 

 דברי
 המר~

וא~
 לא

 נ~~
 רא~נו ולא שמענו ולא כן

~ 
 כןע"ש~ שנ~ג
והרב



~ ~

 ובעל וז"ל כתב ב~ אות ב~ ב~~ת ~~יר~
 ואנו כתב שם יששכר~~ן

~ 
 כן נ~נו

 כן שנהג מי שמענו ולא ~נים ~שני וה~~ני
~ן ע~

 הורי~
 שלום בק"ק יע"א איזמיר פה

 הלכ~
 למעשה

~~
 בספרו כתב וכן ע~ש~

 כנה~
 ע~ש~

 ובט~
 בס~~

ס"~
 שכתב זה דין על הק~ה ב~

 ~צב~
 דמדמה

 בסי~ מר~י מאמר הרב כתב וכן ע~ש~ למועד~ן

ס~
 מוסיפין שאין אחריו נוהגים אנו וכן וז"ל א~

 ה~ן אלף הרב גם שלשה~ על וחמישי~ני

ס~
 ב~

 וס~
 אין ב~נים גם וז~ל כתב ג~

 מ"א ועי~ הלבוש כמ~ש כן~הגין
 ס~

 ומהריק~ש ב~~
 ~~~~הו~ו

 קל"~
 וז~ל כתב

~~ 
 הבית בדק ובספר

 וכן ע~~ נהגו וכן שמעינן ולראשונים נהגושלא
 אברהם אשל הרב שהביא המלך גן הרב מ~עות~א
בסי~

 ס~ קל"~
 ועלה עבר ברית הבעל ~אם דכתב ב~

 ד~ ש~לין שלו מועד הוי דלדידיה א~יו ~ןי~לה

 ע~ש~ מוסיפין דב~נים ז"ל דסובר ל~דיא משמע~~ש~
~ד

 כ~
 הנז~ בסי~ ז~ל מהריק~ש

 וז~
 בשני לא אבל

 הרב כתב~ן ע"כ~ מועד מיקרי לא דינוקא צערא דמשום ב~ת~ל~
 יששכר ~ון ~רב מ~ש השיי~

 וז"~
 אבל

~
 אמור ריב"א דין דאין כתב נ~ה דף י~שכר ~ון

 בבעל לא ב~ן~א
 בר~

 והרב קמא~ במהדורא וכמ~ש
 ברית בעל~ דבב~ נמצא וז~ל כתב נ"ו סי~דוד
 הבית בדק הרב מור"ם על ~~ים~לם

 ח~ים ובשני יש~ר תיקון ו~בעל הל~ש~על ומו~~~~
 וכן ~~~ להוסיף דיכול~ם מסכ~~ם ומהריק"ש~ל~ש ~ר"~

 שלכת~לה נר~ה כן ועל המלך~ גן ~בדעת
 הרבנים רוב כסברת בח~ים אפילו להוסיף לנהוג~ן
 כן נ~ו~ם

 א~י~
 אין תפילין או ב~ת בעלי בב~

 על להם יש כי בידן~ת
 מ~

 ~נ~ם סמ~ת שיס~כו
 ש~הג ולמי ע"ש~ זה ב~י~ ז~ל יוסף ברכי להרב~~

 בעלי או ב~נים ~נהו דוקא~סיף
 ב~

 גו~~הו
 לאחרים לא אבל כמועד~ו~

 ב~דיא~ המ~כ~ ו~מ"~
 ל~וסיף שאין נראה מה~הר~ם

~ 
 שיהיה כדי עולים ג~

 עליו~ים לדברים מכוון~~ן
 וז~

 בפרשת ~והר

 ובספ~ ור~ ~~~ק~
 סבא ייבא דרב

 במנ~
 בש~א

 קיימא איהי דהא~~
 בר~

 ת~ע וקרינן ספ~רות דתשע
~נון

~  
 בשעתא ותלת ד~ל

 דאת~
 שמאלא

~ב~
 כחדא כלא ולא~ללא

 ואי~
 בהו מתע~א

 כללא ~ינון ~~ן סטרין ד~ת כגוונא~ן

 דשב~ד~ר~
 דשבתא ליקרא ד~~ מאן ~לקיה זכאה

דב~
 הח~ם ~עיר

 ל~ כ~
 ש~ רא~ן

~ן ~ר~
~ ~ע~  ~~~ 

~~~~ ~~~ 

~~~
 ~יף קל"ה סי~ או~ח בש~ע ז"ל מרן

 בהפסק כהן אחר כ~ן לקרותנ~גו ~ו~~
 כהן~ שהוא אע"פ לשני כשקורא ~זן ו~מרביניהם ישר~

וכיוצא
 בז~

 ע"ז וכתב ע~כ~ לוי אחר בלוי נוהגין
 לעלות מותר ולכןבהגה מור"~

 ג~
 בכה"ג למפ~ר

 לפגמו ל~ש אין סתם מפ~רקורא וא~
 ד~~

 מ~יר לא
שמו

 וי~
 שנשלם לאחר אבל וכו~ ל~ות ד~ין

 או כהן לקרותיכולין המני~
 מור"ם ודברי ע~~ וכו~ ל~

 ז~
במ~~

 אחר ש~לה שכיון בזה לן משמע קאדמאי בי~~ לי צריכין וכו~ מותר ולכן מרן ~ברי על
 מאי כהן שהוא אע~פ ~חזן ואומרישראל הפס~
 שהוצרך ~ד שלפניו וקריאות עליות מ~לדמפ~יר ג~עות~
 סיפק ולא נ~פייס ולא במפטיר זה דיןלהשמיענו מור~
 ב~פסק וכו~ ל~רות נהגו בש~ע מרן ה~ל שכללבמה לי~
 ~ דיבר במפ~ר גם דמשמעותו~יניהם ישרא~

~~~~~~~
 דלפי לומר נר~ה היה

 מש~
 הרב

אברהם מג~
 בס~

 הש"ע מרן דמ"ש י"ד
 ב~פ~ק אלא לבד בלוי ~~ ולא וישראל ~יבהפסק
 שכתב ב~ הרב דברי ו~ביא ע"ש~ נמייש~ל

 ~י אחריו שעולה משום שני כהן של לפגמו חיישינןלא דלה~
 ע"ש~ ~~י אחריו יעלה היאך פסול הואואם

 ופירושודבריו דל~
 א~

 ד~צרך מור~ם דברי שפיר
 שאחר לומר דעתין סלקא דהוה משום והי~נובמפ~ר להשמיע~

 ~~ אחריו עולה שאין לפגמו המונע דברשאין ל~~ חיישינן וא"כ כלום א~יו כאן אין~פ~ר
 לאול~~

 עלינו ~דש ולהכי ~פ~ר הכהן יעל~
 מור"םרבינו בטו~

 ז~
 ג"כ לעלות דמותר לומר

 וט~א לפגמו ל~ס ואין לו הקודם ישראלבהפסק למפ~~
 אע~פ שאומר כיון שורה לו לעשות אפשרדלא כיו~
 משאי אפשר דנין שאין בהכי סגיכהן שהו~

 אפ~
 ~הכא

 שמצינו כמו מי~א מוכחא פרשה של הסדר נ~לם~בר כיו~
 פסו~ ט~ אפילו סגי עניינא ~יק אי פסוקים עשרהבענין
 ויבאכענין

 עמ~

 שאין
 אל~ ב~

 והכא פםוקים ט~
 שנאלא נ~

~ ~
 ולכן בלשון י~ח מוציאנו זה אין דעדיין

 דכת~
 ז~מור~

 מרן ~לשון מ~ייב זה ~ן ש~רי
 ש~וא אע~פ אמירת וגם י~ראל ~פסקדהצ~ך ז~
 המת~יב~דרבא כה~

 ~~ ממ~
 למפ~ר יעלה שלא

 דעיקרכ~ון
 שיעלה שני בכ~ן ~י~

 כהן א~
 ~מ~ש לו~ אחריו שעולה משום ~א לפגמו~ש~ן ואי~
 הר~

מ~
 ~~ ~מש~~ ב~ משם

~מא כ~~ אח~ שאין במפטיר
 של~

 ה~הן יעלה
 למ~~~

 מורם שבאמת הגם
 כן~~ע ז~

 מד~
 טע~ה וכדכתבינן עליון דעת

לא מ~
 ~ו~

 ו~אה ~א מרן אדב~ ולכן לכ~ב
~ 

 ש~ למ~ ~~ל~
 לא ~~ה לשון

ש~ ו~ ל~~



~הוא
 לשו~

 כפות לפני השת~~תי אחרי ועוד ה~חייב~
 שתחת עפר לחיכת ואחרי מ"א הרב של הקדושיםרגליו
 פירושו שאין נראה הקדש אדמת חסידיו רגלי ~ליוכפות
 לפניו דן והריני והש~ע ב~ מרן בדברי יפהעולה
 ה~ור דברי על כתב מתחילה ב"י הרב שהריבקרקע
 בהפסק כהנים הרבה לקרות שנהגו מקומות ויששכתב
 שיאמרו חוששין ואין ~יניהםישראל

 הרא~ו~
 הוא פגום

 וז"ל ב~ הרב ע"ז כתב וכו~ אחריו ישראל שקראוכיון
 של לפגמו אלא בגמ~ חששו דלא דכיון משום ש~עמןונ"ל

ר~שו~
 לוי שם אין ואם ו~שראל לוי בתריה דקרו וה~תא

 תו למיחש ליכא ישראל קרא ואחריו פעמיים הואקרא
 ו~מהני זה א~ הב"י כתב עוד ראשון~ שללפגמו
 הוא חלל שיאמרו ~רון של לפגמו למיחש איכאדבכה"ג
 דעסיק במאי דבשלמא ~ור"ל ישראל אחר קראוהוולפיכך
 לן דמוחזק כיון הפסק בלי כהן אחר בכהןהש"ס

 לוי במקום יעלוהו לא דא"כ ב~ני פגם ליכא הואדכהן באבו~
 אבל הוא כהן ודאי אלא ~ל שהואכיון

 בכה~
 שכתב

 ל~ הראשון כהן אחר עלו שכברה~ור
 א"כ וישראל

 אחר שקראוהו כיון חלל ~הוא האחרון עליאמרו
 ותירץ וכו~ למיחש איכא נמי ראשון של דלפגמוו~ד ישראל~

 לומר דיש האחרון פגםל~שית
 ד~יו~

 ~י בתריה ד~ו
 יצטרכו דא~כ חלל שהוא שיאמרו למיחש ליכאוי~ראל
 אמרינן לא האי וכולי פסול אחריו שקרא הלוי שגםלומר
 לקרות עלמא נהוג האידנא ומ~מ כתב זה ואחרע~ש~
 לשני החזן וכשקורא ביניהם יסראל בהפסק כהן אחרכהן
 התלמוד דבזמן משום ד~עמא ואפשר כהן שהוא אע~פאומר
 שה~שארין אע~פ במקום מרובין ישראלשהיו

 בבה~
 ידעו

 וכו~ האידנא אבל מרובין שהן לנכנסין חיישינן כהןשהוא
 שכבר יודיעום בבהכ~נ שהנשארים לנכנסים למיחשליכא
 ~הן ל~רות נהגו לא ועכ"ז כה~~ שהוא אע"פ החזןאמר
אחר

 כה~
 יהיו שלא כדי ביניהם י~ראל בהפסק לא אם

 כהן אחר כהן דאמר התלמוד על שחולקיםנראים
 דלא סובר זה מנהג ~הנהיג שמי לומר יש ו~ודיקרא~ ל~

 ביניהם הפ~ק כשאין אלא יקרא לא כהן א~ר כהןאמרינן
 ולכן עמרם~ רב וכדברי יקרא ביניהם הפסק כש~שאבל
 ומה דוקא ישראל בהפסק כהן אחר כהן לקרותנ~גו
 אע"פ הוא דמי~א לרווחא כהן שהוא אע~פ ~מרשנהגו
 העתיק ובש~ע ה~הור עכ~ל מוריד ואינו מעלהשאינו
 מקומות יש ולא העולם כל דמשמע עלמא דנהוגלהאי

 ~ ע~ש בב~י וכמ~ש ה~ור כמ~שדייק

 ניח~~~~~~
 שכתב שמה נפרש אי אנן

 ר~ל ישראל בה~סק כהן א~ כהןלקרות שנהג~
 דגם מזה למעלה מרן~מ"ש

 כה~ ~~
 עושים שני

 לוי כהן דהיינושורה ~
 ישר~

 לומר כאן שהוסיף אלא
 לומרשנ~גו

~~~ 
 א~ כהן שהוא

 לום קשיא מאי ~שה

 ה~דוש מרןלרבי~
 בז~

 וכו~ ואפשר ~מר שהוצרך עד

ב~~
 הא וכו~ מרו~ם ~יו ה~~ד

 בל~
 כבר הכי

~~ 

~~~~~ ~~~~~~  ול~גמו חיישינן לא ראשון של דלפגמו מזה לעיליתיב
 כמש~ל חיישינן לא האי וכולי פסול הלוי שגם~מר יצ~ר~ הלוי אחריו שקורא כיון למיחש ליכא נמי שנישל
 כהן שהוא אע~פ שמעו שלא מהנכנסים ליה קשיאומאי
 וידונו וישראל לוי אחריו ש~רא בעיניהם רואיםהרי

 הלוי אח~יו שקורא כיון הוא פגום לאו דודאיבעצמם
 לקרות נהגו דלא הא הב"י כתב ~הרי ו~ד לעיל~כמ"ש
 ישראל הפסק בלא כהן אחרכהן

 ה"~
 יהיו שלא משום

 יקרא לא כהן אחר כהן דאמר ~למוד על חולקיםנראים
 דלא לחוד ישראל בהפסק א~כ ~מא עיקר דהיינווכוון
 התלמוד קאמר לא דהא לוי בלא סגי כהן אחר כ~ן~וי
 אחר כהן קרא לא ובהפ~ק יקרא לא כהן אחר כהןאלא
 מנגדים הש"ע דברי על שכתב מור~ם שדברי ועודכה~~
 פירוש סבר ~י דקאמר לכן דמאי כמש~ל הפירושלזה
 ~כרחיו~ הני מכח כן ועל הש"ע~ בדבריזה

 נר~ה שכתבנו
 נהוג דהאידנא דמ"ש ו~ש"ע בב"י ~רן שדעת לומרלי

 ואומר י~ראל בהפסק כהן אחר כהן לקרותעלמא
 הוא דייק י~ראל ~הפסק היינו כהן שהוא אע"פהחזן
 עליות יהיו ~לא בהפסק ההיתר עיקר דזהו~לבד
 שורה צריך הראשון כהן דבעליית הגם ~ופיםכהנום
 שם אין ואם שם לוי יש אם ישראל לוי כהןדהיינו
 הראשון בפעם דוקא ~יינו פעמיים ראשון כהןקורא
 שיהיו ואחד אחד לכל ו~יה כבוד ליתן כדי חז"לכתיקון
 אבל מעלתן פי על לכל שנתנה תורה בכתר זוכיםהכל
 משום יקרא לא כהן אחר אכהן אלא קפדינן לא כךאחר
 לכל כבוד נתנו שכבר סגי ישראל בהפסק ולכךפגם
 ישראל אחר שעולה משום ואי מעלתו~ כפי ואחדאחד
 אע"פ אומרים הרי הוא פגום יאמרו לשמא למיחשואיכא
 הזה ~זמן שמעו דלא הנכנסין משום ואי כהןשהוא
 במתישם

 מע~
 ובתירוצו ז"ל~ הוא כמ~ש חיישינן לא

 דלא ~פדינן לא ישראל בהפסק שעולה דכיון כתבהשני

 בש~~פ~
 וה~א הפסק~ בלי כהן אחר בכ~ן ~לא

 ישראל הפסק ש~שין מה ב~י הרב של אלו תרוציםלפי
 אחת דעבדינן תרתי כהן שהוא אע~פ ואומריםומוסיפים

 ~ ז~ל תרוציו כפי ~פל ואחתעיקר

~~~
 דלמה שכל ולשום ולהתבונן לחקור צריך באמת
 עליון קדושי הכהנים עם העם נהגובאמת

 שכהן אומר חכמ~ם עליהם שג~ו עד כך כל עין~צרות
 עליהס שיא~רו עד ~~ אחר ~י וכן יקרא לא כהןאחר

 באחד פיסול שיש ידונו קרא כהן א~ שכ~ןמדראינו
 א~ר כהן יעלה אם יהיה דמה אח~ו קרא ולהכימהם
 יר~ה שאם כמו יעלה שירצה מי שכל נותן ה~ן שכךכהן
 כ~ון עלייתם ~ילת ד~ינו ראשונה בשורה~למא נמי~ כהן אחר כהן כך ישראל אחר לע~ת~שראל
 ואחריו ~י ואח~ו הכהן ראשון ~יעלה חכ~ם~נו
 מד~ת ~פי א~ כלישראל

 גדול~
 ש~יר אתי בזה

~~~
 שאם

 כהן אחר כהן יעל~
~ 

 לוי א~ לוי
שלא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 מחשבת על~הם ולחשוב לדון יבאו חז~ל כתקנתשלא
 שניתן כך אחר אבל כהן אחר כםן יעלה אם~~ול
 יכול ישראל ואילך מכאן שהרי לעלות אחד לכלרשות
 ~א~לך דמכאן הכנ~ת בבית כ~נים יש אפילו~עלות
 אפילו לעלות יכולים ולהכי כ~ונה מצותבטלה

 לוי בכ~ן למקרא סדר ואין זה אחר בזהישר~לים ארבע~
 לעלות יכול יש~ל אפילו אלא בתחילה כאשרוישראל
 אחר כ~ן ~ם א"כ קפידא~ ואין ואילך מכאן כהןלפני
 ינתן לוי אחר לוי אוכהן

 ל~
 הזה ~עם מן רשות

 הדין הוא שכך יאמרו שעולים כהן אחר לכהן יראואפילו וא~ יעלה~ ולקרות לעלות שירצה מי ואי~ךשמכאן
ולמה

 יחש~
 באחד פיסול יש דשמא פ~ול מחשבת עליהם

 אומר גזרו זה שמפני עד זה ~חר זה עלו ולהכימ~ם
 ~ יקרא לא כהן אחר שכהןחז~ל

~~~~~~
 וכבודן וקדושתן דחיבתן הוא בזה לומר

 מחשבת טומאת לקבל מכשרתןותפ~רתם
פגול

 ד~שלמ~
 דבר להם שאין זה אחר לזהוקרא איר~ שכך זה ~חר זה ~עלה יאמרו י~ראל

 במ~
 אבל לתלות

 לג~לה עולים ותמיד וגדולה כבוד בעלי שהםכהנים
 מפני כי יאמרו וכו~ יפה מנה ולי~ול ראשוןלפתוח
 נכנס זר ואין זה אחר זה לעלות החלו וכבודםגדולתם

 דרך משורת זו אין וב~מת~תוכם~
~~ 

 נתנה לבדם לא כי
 ה~לם י~מרו ולכן בתוכם זר עבר ולא ומצותיההתורה
 שני~אילולי

 ~ש ויאמרו זה אחר זה יע~ו לא כהנים
 ~אחדפסול

 מ~
 כהן אחר שכהן אומר גזרו ~ז~ל ולהכי

 עד יקרא~א
 שיהי~

 י~ראל ש~פסיק וכ~ון ישר~ל בה~סק
 לנו נשארלא

 ~ו~
 ~ ודוק כדכתבנו חשש

~~~

 כמש"ל די ישראל בהפסק ז~ל מרן דעת שי~ה
 ~שני~ תירוצו לפי אע~פ נמי אמר דמילתאולרווחא

 ב~~ הרב מש"כ דלפי מעלייתא ~ני מכל בידינועלה
 מחזיק כלי שלמה שורה כהן עלית לכל דבעינןמתחילה

~רכ~
 שקורא מפני אלא השני כהן של פגמו עו~ר ואין
 הכהן לע~ת יכול אינו למפ~ר א"כ ישר~ל לויאחריו
 לפי אבל כלום אחריו איןשהרי

 מש~
 נהגו ד~~דנא

 ל~רוץ ~ן ישר~ל בהפסק כ~ן אחר כהן לקרותעלמא
 לעלות הכהן יכול ב~י הרב של השני לתירוץ ביןהראשון
 או ~מי תר~ מהני לפגמו חשש ואיןלמפ~ר
 דעיקר~שום

 הו~
 או כ~ן שהוא אע~פ החזן שאומר מה

 ~ ישראל של בהפסק הוא שהעיקרמשום

~~~~~
 דברי

 מור~
 מותר ולכן הש~ע דברי על שכתב

 ומדוקדקים ומצודקים נכונים למפ~ר ג"כלעלות
 הש"ע דברי כפי שלכן ור~להם

 דפ~
 עלמא שנהוג כמו

 ישראל~~פסק
 דו~

 דבזה כהן ש~וא אע~פ החזן ו~ומר
 למ~ר לע~ת יכול להכ~ס~י

~~ 
 ממה לא~קי

 בת~ל~ ב~~רן שכ~
 יכולים אין שלימה שורה שהצריך

 שאם~ודש א~ ~ן השמיענו כך ואחר ודו~~ כדכתבנולמפ~ר ל~~
~~ 

 ~ם מפ~ר
 ו~

 ~מר
 א~ ל~

לעל~
 כך אלא

 ר~ל מפ~ר~ קריא~~ הית~
 לחוש ואין הכהן לעלות יכול מפ~ר ו~מרמכריז ב~כרז~

 ו~מר בשמו אדם לשום ~רא שאין כיוןלפגמו
 שרוצ~ ומי מפטיר מכריז הואאלא לעל~ ~

 אם יעלה~ ל~ת
 ו~ן מעצמו ש~לה כיון לפגמו ל~ש אין הכהןיעלה
 מפטיר נקט דלרבותא לי ונראה ל~~ת~ שמו מזכירזה

~
 כהן שהוא אע~פ לו אומר ~ין כ~ם אחריו שאין

 מור"ם וסובר שמו מזכיר שאין כיו~~ לפגמו ~ששין~ין
 קורא הח~ן אם אלא ל~מו חיישינן דלאז~ל

 או~
 בשמו

 לו מדהק~ים ~עולם ~מרו חיישינן אזלעלות
 כ~ן ש~א אע"פ אמר ולא אחריו לזה העלה כךואחר ישרא~

 הוא אלא קראהו לא אם אבל ~יסול~ בו ישודאי
 לא בעצמועלה

 ישראל לו מדהקדים ד~ריהם יכריח~
 כלל להעלותו בדעתו היה ולא הקדימו לא הואשהרי
 הואאלא

 על~
 פגם כאן ואין מעצמו

 כל~
 לפי וכ"ש

 ח~שינן דלא חדש פרי הרבמש"כ
 לפגמ~

 ש~א דידיה
 דנימא ש~יר א~ ע~ש~ רשאי הוא ובשלו לעצמויחוש
 רש~ם אין אנןדדוקא

 ל~עלו~
 דקוראים דכיון

 או~
 בשם

 כרחו עללעלות
 יעל~

 שמקצרין מהדברים שהוא משום
 שנ~נים מי אדם שלימיו

~ 
 ולקרות לעלות תורה םפר

 ואיכא לעלות הוא מוכרח ולכך עולהואינו
 פג~

 שבא
 ~וא בשלו לעלות רוצה מעצמו אם אבל אחריםמחמת

 ~ מי~ש בית כאן ואיןרשאי

~~~~~

 יכול ש~ין לסוברים דגם ללמוד יש
 שעולים אחר ~ם כי כ~ן אחרלכהן להעל~
 סברתו~א שבע~

 מור~
 כאן ז"ל

 ב~~
 אם דוקא היינו

 לע~תאומ~ם
 הו~

 מ~לין ו~~ם שמחמירים
 או~

 קודם
 אם א~ל שבעה מניןשנשלם

 עול~
 בית כאן א~ן מעצמו

 שירצה עליה באיזה לעלות ו~כולמיחוש
 א~י~~

 כן ד~~ע
 ודו"ק~ ב~ה אלו מור~ם מדברימוכח

 ערי~ך קטינא ~~עירכ"ד
~~~ ~~~~ 

 דבדו עי"ת אנשיממולדות ~~~ ~~~~
 יע~

 מגירוש המערב מערי
 פסח אחר מעירי ויצ~תי נ"ע ס~בילייאאנשי

 מספראז ש~~ תרנ~
 שנו~

 ושלשים ~~ה יא~ו
 שנ~

 ובשנת
 אלהי שבועות~ א~ יע"א אורן לכאן באתי ליסת~ר את~

 מדרכיו יורנויעקב
 ונלכ~

 לנו ו~ר ~~ ב~ר ב~רח~יו
 שנת ח~ן לח~ ימים שבעהאמן~

 עטר~
 זקנים

 יע~~אוראן פ~

~~~~
 ב~בת ~נחה ש~יה

 שעל~
 ~ה ולא הכהן

 ש~ה אלא ~~ במ~ם וקרא לוישם
 ו~רך ~~ם שנ~ אלא ל~י קראולא הש~
אחרונה ברכ~

 ~רכה ו~רך השלישי ועל~
 ראשונ~

 ו~ל
 ~סוקים ג~ ו~אל~רות

 ~~~ כך ~~ י~~ ~
 שלא

 ~~ם ~~ן~רא
~ 

 מ~ פס~~ ב~ אלא
 ~~ דינם
~ב~



~ ~ ~ ~

 שכתב קע~ז שורש קו~ן למהר~ מצאנו הנה

וז~
 בשם כתוב מצאתי

 ב~
 אשר רבינו של

בח~
 הר~ שאל שלו התורה

 אליע~
 שמואל למהר"ר

 קרא לא והאחד פסוקים ז~ אחד כל שנים קראואם
 לכתחילה מילי הני אמ~נן אם ליה מבעיא שנים אםכי
 משלשה יפ~תלא

 פ~קי~
 ליה מהדרינן לא בדועבד אבל

 ~ה~ב ות~ן פסוקים עשרה שתקן עז~א תקנת קיים~הרי
 ~~ ~חות לא דת~ן כיון דילמא או עליהם מוסיףאין

 ומסיק וטרי דשקיל ע"ש דמי~ קרי דלא כמאן~סוקים
 ויקרא יח~ר לאחריה בירך דאפילו אומר אנילכך

 שיש ~ע"ש התורה חקת זאת בטעות נעשית ברכהדאותה
 כדעת הכריע ז~ל~ קילון ומהר~ בדבריו~ הניכר~חסרון

חק~
 ~ה ו~~כ וז"ל התשובה בסוף שם וכתב ה~רה

 ה~רה חקת לשון מתוך כדמשמע ולברך לחזורצריך
 לעילשכתב

 דהברכ~
 וכו~ ב~ות היתה

 עכ~
 מהר~

 ולברך לחזור דצ~ך שכתב דמה מדבריו ומשמעקולון~

 בר~היי~
 הוכיח שהרי אחרונה

 שברכ~
 ~~ת מל~ן

 הוא ה~ות ודאי ב~ת~ היתה דהברכה שכתבה~רה
 שום שם היה לא רא~ונה דברכה אחרונהבברכה
 שהרי ה~רה חקת הרב מדברי מוכח נמי וכן~ת

 יח~ר לאחריה בירך דאפילו לעיל שכתבנולשונו
 ומדקאמר ע~~ ב~ות נע~ת ברכה דאותהויקרא
 ואי קאי אחרונה אברכה להדיא משמע ברכה~תה
 ~ר דצריך קו~ן מהר"י תלי למה ד~~כ לךקשיא
 כ"ש הא בט~ת שהיתה משום א~ונה ברכהלברך

 היתהלא אי~
 בט~

 מדעת ~א
 א~

 פסוקים
 קו~א אינה זו לברך וצריך נתבר~ו לא עדייןמחדש שקור~

 י~ר אפילו בט~ת שהיתה כיון היא חק"ה הרב~כונת
 היא בע~ת שבירך דברכה כמוסיף הוי לאויברך

~~כאי~
 עליה אלא כאן אין וא"כ בירך לא

 א~
 בברכה

 וברכה לפניה~חת
 אמ~ן לא א~ אבל לא~יה א~

 לא~יה ברכות ב~ כאן יש א~כ דליתאכמאן
 א~ כמוסיף~ ומ~זי אחרתכעליה מיח~ וא~

 ~ם ליתן בא
 שעד~ן אלא בירך כבר הרי לאחריה ולברך ל~רצריך למ~

 יח~ר אה"נ פסוקים ג~ קרא שלא חז"ל כתי~ן עשהלא
 קאמר הכי משום יברך לא אבל חז"ל כתיקוןויקרא
 ב~ות היתה לאחריה שבי~ך שברכה ויברך ויקראיחזור

 צריך הכי ומשום בירך לאוכאילו
 לחזו~

 ~ ולברך
 מרן כתבם למעלה עליונים קולון מהר~~~~~~

 הלקט שבולי סברת והביא קל"ז בסי~בב"י
 שנ~ אלא קרא לא שאם קולון מהר~ כדעתשד~תו
 ד~ ס~~ בש~ע ז"ל מרן ופסקה לוה מהדרינןפסוק~ם
 בשלישי דבר ז"ל קולון שמהר"י אע"פ ונ"ל~"ש~

 דכל אלא שנא דמאי ובראשון בשני ג"כ ה~םוהוא ה~
 ~רע אםדוקא

 שנזכ~
 אבל א~י~ הבא עלית קודם

 עד נ~רו ולא כזה אירעאם
 לא~ שקר~ א~

 ל~ות
 ו~ברך ויקרא ה~עה שיח~ר א~ עד שם ויעמוד~עלה

 יברך כךוא~
 בסי~ מרן כדפסק השני ה~ל~

 דחשבינן כיון נימא אי להסתפק יש בזהרא~ונה ברכ~ השני שבירך עד נ~רו לא ואי ע"ש~ ו~~ף קל~
 שבט~ת כיון ברכה אינה ה~עה שבירך~ונה ברכ~
 פסוקים הב~א~כ הי~

 א~
 ~י ומשום לאחריהם נתברכו לא

 למפרע ~קרא הטועה אחר שעלה ה~לה זהצריך
 יעלה כך ואחר ולהבא מכאן לקרות ויוסיף פסוקיםהב~ א~

 שנראה בזה חיישינן ולא ~חר או הטועהזה
 לקרותם ~ד צריך א~נו פסוקים דהב~ נימאאו כמוס~
 צריך אין לקרות א~יהם של מפ~קיםשה~יל כ~~
 ואחר ~וא ישלים אלו ~סוקים הב~ בלא דהאלמפרע לח~

 ~~ל~ כתקנת פסוקים יו"דעמו
 שכתב ד~ בס~ק כאן ט~זלהרב~~~~~~

 אחר נ~רו דאם בדבר חילוקדיש ונ~ וז~
 קרא לא וע~ין פסוקים ב~ אלא קרא שלאא~רונה ברכ~

הש~
 אז אחר לאיש

 או~
 יקרא א~ פסוק שחיסר

 כבר דהא ראשונה ברכה לו קודם יברך ולא א~~וק ע~
 והברכה ת~לה ראשונה ברכה הואבירך

 היתה שב~ות כיון בירך לא כאילו הואשבירך האח~נ~
 וקאי שנית אחרונה ברכה יברך הג~ הפ~ק~ישלים ולא~
~ 

מ~
 והוכחנו למש~כ ממש מכוון זה ~וכל שקרא

 קולון מהר~כונת
 ז"ל~

 עד נ~רו לא ואם
 אח~

 ש~א

לא~
 י~ק ~מו משום וכו~ לקרות לעמוד

 בברכה השניויקרא הרא~~
 רא~נ~

 למפרע ויתחיל
 ע~~ שירצה כמו עליהם ויו~ף שלפניו אותושה~יל ממ~
דס"ל ונ~

 ל~~
 להא דמי לא דזה

 דפ~
 בסי~ מרן

 וכו~ ולוי הכהן שיברך עד שם ~מוד~עלה קל~
 צריך פגמו דמשום ~יוןהכא דש~

 מ~
 ל~~ת הוא

 דמה יסתלק ושלפניו ומיד ~ף ויקרא ~עלה הכימשום ולקרו~
לנו

~ 
 ו~יהו ת~יו זה יעלה זה עלה וכבר שטעה כיון
 אבל הקרואים~ למנין עלה שלא אנפשוהדאפסיד

 עלן רמיא דחיובא קל"אבסי~ ה~
 להע~

 ול~~ לכהן
 עד לקרות עמד שכבר זה שם לעמוד צריך ~ןברישא

 ת~לה~ הם~עלו

~ ~

 דידן
 נ~

 ו~~ל השלישי בירך שכבר
 למפרע שנית ל~ר דצריך נ"ל שנ~רוכ~ן לקר~

 שה~יל ממקוםויקרא
 או~

 ו~ן הט"ז לדעת שלפניו
 משום א~ ~רכה אחרת פ~ם ולברך לחזורצריך

 פסוקים דלקרות אדעתא בירךלא שמתחיל~
 א~

 אשר
קראם כב~

 מרן למש"כ דומה דזה שלפניו~ ~
 בש~

 בסימן

ק~
 וז"ל ג~ סעיף

 ~~ל~
 לקרות

 ב~ר~
 והראו

 ו~ל התורה על ובירך לק~ת שצריךמקום ~
 וכו~ א~ת שפרשה והזכירוהו ~יללא ~ לקר~
 שכלל ואע"פ ע~~ שצריך ~"א ולברך לח~רצריך שא~ י~

 בספק מ"מ בתרא אומרים כיש מרן דדעתהוא ביד~
 ב~

קימ~
 להרב עי~ן ז~ל מרן כנגד אפילו להקל

 ועיין ז~ סי~ בא"חבברכ"י ~ד~
 ~ה~

 בית
 ל~~ מנו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 כן ~כתב יו"ד אות ~ק~~ת לעולין הברכות בדיניטהור
 שצריך הוא שדינו דכ~ון דידן בנדון נמי הכא וא~כ~~ש~
 משום שלפניו זה שהתחיל ממקוםלקרות

 וברכתוועליתו דקריא~
 נ~תלק כבר וזה עליה ואינה קריאה אינ~

~~
 ממקום שיק~א הט"ז לדעת אחריו העולה זה צריך
 לקרות כשצריך אחר מקום לו והראו שלפניו זה~תחיל
 שהכריעו למה וכ"ש ולברך לחזור צריך אין~שם

 שכתב א~ ~"ק ק~מ ב~י~ היטב באר עיין ז~ל~חרונים
 שהראו היה שהטעות א~א היום ב~דר היה~אם
 בכל למעלה לחזור וצריך למטה או קר~ו שכברלמעלה

ח~
 כתב שכן שם וכחב ולברך לחזור א"צ גווני מהני
 יששכ~ תיקון ובעלהמבי~ט

 הט"ז דעת וכן והרדב~ז
 דאם הט"ז ~יים ועוד ע~ש~ הפר~ח פ~ק וכןוהמ~א
 ולברך ~זור א~צ ה~"ת לגלול צריך שאין במקוםהטעות
 הכל בנ~ד הכא וא~כ ע~~ המגולה כל על~ד~יה
 ב~דרהיה

 היו~
 דהכל ועוד

 הי~
 א"צ לפניו ~גולה

 ולברך~לחזור

~~~~
 כתב ולא י~תלק הראשון שכתב הט"ז מלשון
 זה ויקרא שיעלה עד שםיעמוד

 כדי שנית פ~ם הוא ויעלה יחזור כך ואחר~ריו שעל~
 וק~יאת עלית דהא פ~ו~ים בג~ עולין של~הלהשלים
 לא ו~אילו כלל נחשב ואינו עליה מיקרי לא פ~וקיםשני
 ~מדכתב ק~לון מהר~י בשם ~עיל שכתבנו כמועלה
 משמע י~תלקהט~ז

 די~~
 והכא עולין לג~ להשלים אחר

 שזה כיון לעלות לג~ שקרא אחר נזכרו אילובנ"ד
 וחייבים לוי במקום והוא כהן הוא ראסון~מברך
 לא וכאילו לוי במקום בע~יתו שטעה כיון ראשון~עלותו
 ב~ימן דינו אז ~שלישי קראו שכבר אף לוי במקוםעלה
 ואח"ך לוי במקום שיקרא עד שם ישראל דיעמודקל"ה
 שבירך עד אלא נזכרו שלא בנ"ד אבל הוא~~רא
 שקרא שזה כיון נימא אי ל~~תפק יש השלישיוהתחיל

~
 צריך הכי ומשום עלה לא כאילו ליה חשבינן פסוקים
 עדיין הלוי א"כ מעליתו חוץ הקרואים מניןלהשלים
 או הלוי היה שאם שכתב לה~ר"ח ומצינו קראלא

 ~לה אינו ישר~ל וקרא שם שאינו ו~ברובבהכ"נ הכה~
 ע"ש הלוי או הכהן יקרא ישראל ואחר שבעה~מנין
 נמי הכא וא"כ י"ד ו~"ק ט~ ~"ק שם היטב בארועיין
 אינה ישראל שעלית הכי הויבנ"ד

 עול~
 המנין מן

 עודוצריך
 להע~~

 וא~ לוי במקום ויקרא לכהן
 ~ך

 ~ברי ~שה זה לפי ונמצא ישראל~עלה
 להו~יף שמותר שבעה במנין ~לא זה הפר"ח כתבדלא נימ~ ~ יע~

 שבעה למנין ~לה אינו בלשונו שכתב וכמו הקרואים~ל
 די~ראל ל~מר ~מ~י ואם עולה ג~ למנין אבל~משמע
 אחר ~ם ל~~פק יש עד~ן ג~ למנין ~לה עלה~בר
 ~ ~י ל~~ת צ~ך~שראל

 לוי ~קום ש~א הכהן
 ~~ו~ו~מא

 ~ד~~
 ~מר אפ~ר ו~ד ישראל א~ ~יעלה

~כבר
 בע~ י~ ~~

 ו~י כ~ן
~~ 

 ב~א
~~ 

~~
 ~א

~  ל~ 
 ~~ן

 ד~ ~~
 ~נה

 פ~~~ים ~~ יקרא מהן אחד כל ש~שהש~ריך
 ~ לנו שח~ר מה תקננו הרי מ"מ גברי ג~שיעלו וב~

~~~~
 א~ אות קל"ז ב~י~ כאן להברכ~י ואראה עיני
 הלוי דאם ישועה שערי בשםשכ~ב

 ויעלה הלוי יחזור כדין יש~ל אחריו וקרא פ~וקיםשני ק~
 ומדהביא ע"ש~ הישראל ש~~ק ממקום פ~וקים ג~ויקרא
 ב~י~ זה דיןהרב

 קל~
 ג~ שקורין ביום א~ ב~עיף

 אחר הלוי יעלה הכי ואפילו להו~~ף שא~ור בחולדמיירי משמ~
 פעם הלוי שיעלה העעם ונ"ל ע~ש~ עוד ואיןישראל
 כמוסיפים נראה אין ~בזה משום ~וא אחר ולאשנית
 שהוא הכהן יחזור נמי בנ~ד וא"כ אחר יעלה אםכמו

 דכלודע כמו~יפים~ נראה יהיה שלא כדי אחר ולא לויבמקום
 ז~

 ראשונה ברכה ישראל בירך שאם שכת~נו
 לחזור שצריך נזכרו כך ואחר לקרות התחילואפילו
 זה אין שלפניו מי ש~חיל ממק~ם למפרעולקרות
 ז"ל המ~א לדעת אבל וכמ"ש הט"ז לדעת אלאדוקא
 ב~ דבקרא ח~ ~~ק קל"ז ב~י~שכתב

 פ~וקי~
 ול~חריה לפניה לברך צריך ולקרות~ לחזור דצריךמרן דפ~~

 יקרא דמו~יפין ובשבת ואילך מכאן פ~וקיםג~
 ~ ע"ש ע"כ פ~וקים ג~ ואילךמכאן א~

~~~~~~~
 ד~~ל המ"א לדעת לומר אנ~

 דיקר~
 או הוא

 יקרא ולא ו~ילך מכ~ן פ~וקים ג~אחר
 הויא פ~וקים הב~ על מתחילה דבירך ד~רכהלמפרע
 סובר הכי ומשום פ~וקים הב~ מיהא הפוטרתברכה
 ~ילוק דהוי משום ולאחריה לפניה לברך דצריךהרב
 אינה לאחריה שמברך שניה ברכה א"כ כנמלך ~הוהוי

 בשבת שפ~ק ממה וראיה הר~שונים לשניםמוע~ת

שמוםיפי~
 הפ~וקים לב~ מועלת אינה ה~חר ברכתודאי א~ ואילך מכ~ן פ~וקים ג~ אחר די~רא

 ודאי אלא לאחריהם פ~וקים הב~ נתברכו לא הריוא"כ שעב~
 דהיינו מת~ילה שבירך דברכה ליה~בירא

 ברכ~
 אחרונה

 שקריאתו אלא פ~וקים הב~ הפוטרת ~רכה~ויא
 שלא כיון הקרואים למניןעולה אי~

 ק~
 עיין חז~ל~ כתיקון

 לפניה לברך דצריך המ"א שכתב וזה השקל מחציתלהרב
 שחולק נראה והוא לקט שבולי עלה צייןולאחריה
 בברכה היא דהט~ת מדבריו שהו~חנו קולוןמהר~י
 ראשונה ברכה אבל ולברך לחזור צריך ולכךאחרונה
 וכיון ולברך לחזור צריך אינ~ טעות שם היה שלאכיון

 דהמ"א ~~גתא בהאי תליא ל~פרע פ~וקים הב~דקריאת
 דלדעתוהט"ז

 המ~
 ולאחריה לפניה לברך דצריך ד~"ל

~"ל
 דברכ~

 באחרונה דבירך
 הוי~

 ליה והוה מדעת ~י~ק
 וקראו נתברכו כבר ~~ו~ים השני וא"ככנמלך

 הט~ז ולדעת למפרע ולקרותם ל~ר עוד צריך איןולהכ~ או~
 א~ונה ברכה ~~ל לפניה ולברך לח~ר צריך דאיןד~~ל
 היתה דבטעות כיון ~י~ק הויאלא

 מהר~ כמ~
לא~יהם שיתבר~ כד~ למ~רע ל~רות צריך ולכך ב~כה ה~י~א קו~~

~~ ~ 
וכ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 למפרע ולקרות לחזור צריך אי ה~א דפלוגתא
 ל~ר דאין נ~ל השלישי ~ירך שכבר ~נ"ד לא~או
 למפרע~לקרות

 וליכנ~
 ק~ ד~~ א~רינא בפלוג~א

 דאם
 ~מקום לוהראו

 ז~
 אחר במקום לקרות צריך והוא

 לכך לברך דאין וי~א ול~רך ל~זור דצריך אימר~ם~יש
 שלא מ"א א~ברת ל~מוך~ש

 ליכנ~
 ועוד בפ~~א~ ~וד

 פ~וקים הב~ נת~רכו דלא ~ומר תימצ~ אםאף
 לחזור צריך אין די~ם אפילו קימ"ל האמ"מ לאחריה~
 דכיון ועוד ע"ש~ ג~ ~עיף ז~ל מרןכדפ~ק ולקר~
 צריך אם הטועה ~נין א~רינא בפלוגתא תליאזו דפ~ג~

 כ~ר זו ובפלוגתא לא או נמי לפניה ולברךלחזור
 ~~פרו ז~ל ~יד"א הרב הוא התעודה ~ביהכריע
 וכן בברכ"י קל~ז ~י~ עי~ לפניה לברך דצריךהברכ~י
 חיד~א הרב להלכה העלה וכן ליעקב אמת הרבהםכים
 אי"ש הרב ל~לכה דבריהם והביא ~מת לדוד ~~פרוז~ל

 לעולין הברכות בדיני מנוחה ~ית ב~פרו~הור
 לחזור צריך אין בנ"ד נמי ~"ה א"כ ע~ש י"א~ת ל~~

 למפרע~ולקר~

~~~
 המד~~ר מן ~ל~ה

 בנדו~
 עד נזכרו שלא דידן

 קריאתו ה~לישי יגמור השליש~~ שבירךא~ר
 למפרע ולקרות לחזור צריך ואינו לו שהראוממקום
 לוי ~קום הקורא הכהן או הלוי יחזור קריאתוולא~ר
 ל~~ו העולה שפ~ק ממקום פ~וקים ג~ ויקראי~~ר
 א~ר משיעלה טוב יותר וזה ולאחריה לפניהויברך
 כמו~יף נראה יהיה שלא כדי הקרואים מנ~ןל~של~ם
 אדם חי~ להרב ועי~ זה ב~י~ אלף מגן להרב וע~~כנ"ל~
כלל

 ל~
 ולהרב ז"ך ~י~

 פקו~
 זה~ ב~ימן אליעזר

 תחיו"ן למע~ן שנה כאן כ~ליו ל~דש יום עשרשנ~ם
 יע~~ והראןפה

 הצעיר ה~רא~ בעזרת ערי~ך קטינאכ"ד
~~~~~ ~~~~ 

 ם~~ ~~~~

~~~~
אם

 הוצי~
 ~רה ~פר

 והתחי~
 לקרות

~עשר~
 להשלים יכולים אם מק~ן ויצאו

 קדושה או קדיש לומר ~יל אם כדין ה~ליםמנין
 ויצאו~עשרה

 מק~
 ~ הקד~~ א~ שגומרין

 הקד~שה
וכמו

 שפ~
 בש"ע מרן

 א~
 םי~

 נ~
 ג~ ו~עיף ~~ ~עיף

 לא~או

~~~~
 וכן שנא דמאי שוה דדינם נראה ~ה
 ~~ו ~י~ תה~ד הרב מתשובת להד~אמשמע

 ~רן~~~קה
 ~ ~~ ב~~ ז~

 ל~ון ש~ב~א נ"ה ~י~
 והמר~י האשירי ש~~או~ירושלמי

 פר~
 ג~

דפורסים דמג~~
 ~ו~ ~~ ~

 ~ר~
 ~צבור ומפ~ר ~רה

 ב~ ~יא~~ג
 ~ם ~~ן ~ן ~כול~ו

 בפ~
 מעשרה

~~מ
~ 

 ~ל
~~~ 

 ומשמ~ ע"ש~ ~ומר~ן
 ~ם

 ~~ל שאם הירושלמי קאמר נמי התורהבקריאת
 מא~ה נמי נראה וכן מקצתן שיצאו אף גומריןבעשרה
 התחילו א~ נמ~ נראה וכן וכתב שהו~יף מדבריותשובה
 הלכו ה~רה קריאת וקודם ~יו"ד בתפלה הכ~~הב~ום

 קודם ומדנ~ט מ~ו"ד בפחות בתורה קור~ן איןמקצתם
 לקרות הת~לו הא משמע ה~רהקרי~ת

 בתור~
 גומרים

 עוז מגדל להרב ראיתי כך אחר נמי~ התורהקריאת
 הלכה י~ג פרק תפלה הלכותב~מב~ם

 וא~
 שהביא

 הנזכר הירושלמי דברי שהעתיק לו וראיתי ~נז~~ירושלמ~
 פ~ת שמע על פור~ין אין וז"ל כך בהם ומפורששכ~ב
 אין גומרין~ מקצתם ל~ם ו~כו בעשרה התחילומיו"ד
 להם והלכו ביו"ד התחילו מעשרה פ~ת בתירהקורין
 לך הרי ע"ש~ וכו~ בנביא קורין אין גומרין~מקצתם
 ביו"ד התחי~ו אם ~~רה שגם קאמר ד~רושלמובהדיא
 ב~ ~רב הביאו הירוש~י ו~ה גומרין~ מקצתםויצאו

בתח~
 הרי"ף שכתבוהו וכתב ע~ש~ נ"ה ~י~

 השמיטו ~הם אלא ע"ש~ עומד המגילה את הקוראבפרק והרא~
 כמו וכו~ התחילו מיו"ד פחות ב~רה קורין דאיןהא

 ועי~ תה"ד הרב וכמש~עות עוז מגדל הרבשה~יק
 ~ בב"ח וע~ש א~ ~עיף קמ~ג ~~~ ובש"עבטור

~~~~
 בפ~ ז"ל ~רמ~"ם שפ~ק מהא אעיר אבוא
 שמונה וא"ו~ הלכה תפלה מהלכותי"ג

 בבית א~ם לקרות מותר ~רה שב~ףפ~וקים
 ~ם לקרות ליחיד מותר ולפיכך וכו~ מעשרה~פ~ת הכנ~

ע~ש
 והראב~

 לא וכתב השיג שם ז"ל
 שמע~

 זה ד~ר
 עכ~~ הלכו היכן והצבור זרות הוא ומ"ש וכו~מעולם
 ז"ל הרמב~ם דברי לישב משנה כ~ף רבינו ~א זהועל
 ומהוז"ל

 שכת~
 דמ~חת לומר יש זרות ענין שהוא

 ב~ית עשרהשהיו ל~
 הכנ~

 ~ה שלא או מהם אחד ויצא
~~ית

 הכנ~
 ע~קינן במאי והשתא עכ~ל~ תשעה אלא

 קודם אחד ~צאא~
 קריא~

 מתח~לה קראו היכי ~~רה
 ~הגיעועד

 ל~מונ~
 יצאו שאם נ~ן הדין הא פ~קים

 קריאתקודם
 ה~ר~

 שפ~ק וכמו בתורה קורין ~~ן
 לאחר יצאו ואי הדשן תרומת~רב

 שהת~~
 לקרות

 גם לעיל שמ~אר מה לפי הא יצאו כך ואחר~עשרה
 קאמר אמאי כן ואם ומש~מין גומ~ן התורהבשאר

 בב~"נ לקרותם מותר פ~קים דבשמונה ז"להרמב"ם
 קימ~ל הא משונים שהם מפני מעשרהבפ~ת

 שאם כן הד~ן התורה~שאר דג~
 יצ~

 שהת~לו א~ר מקצתם

לקר~
 ד~ר~ לו~ר ואפשר וצ~ע~ וגומרין משלימין

 להם ו~רע פ~קים שמונה עד הםדרשקראו
 אונ~

 ולא
 כולם ויצאוהשלימוהו

 וא~
 ע~ר

 האונ~
 להשלים באו

הפר~ה
~~ 

 שיכול~ן קאמר
 לקר~

 פ~וקים שמונה
 של~ אלא מעשרה~~ת

 אחד ויצא ~תב משנה כ~ף ~~
 הרב ד~ו~ר ~מר ואפשר כן~ לפרש ~ך איןמהן

 ~~ר דגםמ~ה כ~~
 ש~ ~רוש~

 הלכו

~ מ  

 גומ~ן

רוצ~
 ~גמור ~יל שכ~ר ~ולה ~מר

 מ~
 שצ~ך

~ל לק~



~ ~ ~ ~ ~
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~בל
 ל~

 כיון לקרוח ~חר ~חריו יעלה
 שהו~

 עדיין

~~
 לעלוח ~חר יכול פ~וקים בשמונה אבל החחיל
 באלו וברכוחיו קריאחוולהתחיל

 השמונ~
 כיון פסוקים

 ~ וק~ל משוניםשהן

~~~
 חפלה ב~לכוח משנה כסף להרב ראיחיכך
 וז"ל ~כחב וא"ו הלכה ח~פרק

 ומספק~
 לי

 לקרוח שהעול~ם ~דידהו מילי הניאי
 ל~

 מברכים היו
 הר~שוןאלא

 והאחרו~
 אע"פ ו~ירך האחד שהחחיל וכיון

של~
 מפסיק ~ינו יו~ד נש~רו

 מלקרו~
 משום כולם עם

דכולהו
 ג~~~ כ~~

 מברך ~חד דכל לדידן א~ל דמו
 וס~ףחחילה

 נימ~
 חחילה שבירך ~יון הקורא אותו דדוקא

 ולא ~~וף ו~ברך ~~~וחישלים
 יעל~

 לקרוח ~חר עוד
 העולים כל עלו שלא כל נימאאו

~~ 
 המצוה נגמרה

 עשרה נשארו ~לא ~ע~פ ובירך לעלוח ~חד שהחחילוכיון
 לעלוח כולם~ריכים

 ו~ז~
 ע~"ל נו~ה דעחי ה~חרון

 ו~נ~ע~ש~
 דבריו ~חו הראשון הצד לפי

 הכ~
 שפיר

 ב~ל דהיינו ~כחבנווכמו
 החור~

 ישלים כולה
~וחו דוק~

 שעל~
 גם יעלה פ~וקים בשמונה ~בל לדידן כבר

 לצד הרב נטייח ולפי ~ענ"ד ~נן שכח~נו ~מו ~~רכן
 שפיר נ~י ~חיהשני

 והו~
 להרב מ~ינו דהנה

 ~~ ס~ק ס~ח קרי~ח הלכוח קמ~ג סי~בת~י~ח מ"~
 ה~חרונים משנה הכסףדברי שהבי~

 וכח~
 ומשמע וז"ל עלי~ם

שם
 ~ל~ יקר~ דל~

 רפ"ב סי~ ועי~ המפ~יר עם ז~

 ורוצ~עכ"ל~
 המפטיר ו~ף מז~ יוחר ~וסיף ~~ין לו~ר

 השקל מח~יח ל~רב ועי~ השביעי~ ~וחוי~יה
 ו~פי ש~

 משנה הכסף דברי שפיר אחיה~בו~ר
 שכח~

 על כ~ן
~מונה

 ~ס~קי~
 ש~ר ~ין שיש החילוק ד~יינו

 החור~
לשמונ~

 פ~וקים
 הו~

 שם ~ין ~ם החורה דבש~ר זה

 אי~ע~ר~
 פ~וקים ובשמונה מז~ יוחר ~~וםיף י~ולים

וכו~י~
 ב~ם ל~עלוח

~~ 
 ~ ודוק בהם שמוסיפין שיר~ו

~~~~
ספר

 שנ~~~ חור~
 חפור

 של~
 כסדר

דהיינו
 שחיבר~

 ~חח ~ל ~חח היריעוח ~ח
 פרשח וחיברו חפרו כך ו~חר צו ~פרשח חזריעפרשח
שמיני

 לפרש~
 כלל ח~ר ואינו תזריע

 ~ל~
 שחפרוהו

 ~ו ~חר ס~ח שיוצי~ו וצריך בו לק~וח פסול ~םכסדרו של~
 בכך לפו~~וא~ן

~~~~~
 ~~לה ר~שון חלק לחשב~ץ מ~~נו הנה
 בבדק רע"ו סי~ ביו"ד הב"י והבי~הקע"ו

 יוכל ~ם ~לם פ~ק ממנו שחסר ס~ח על שנש~ל~~יח

 שי~ בינילכוח~
 ו~ם

 ל~
 שני שבין בריוח לכוחבו יספיק

 ח~ונה ב~~ה שיש~ר מה לכחוב יוכל ~ם~~ין
 והשיב שתחחונה~ל~חרח

 פסו~ ד~פי~
 שלם

 לח~ון מרובה חסרון בין לחלק דאיןלתלוח ~ו~
 מוע~

 ~כ~~
 ~חר הקורא שיצ~ך עד שי~י ב~ בינ~ולתל~ח

 שהש~~

 להקל ~פשר ~ר~~ון~ הפסוק ~ל למעלה ל~זורקרי~חו
 שהכחיב~ כיון זה לסירוס לחוש ד~יןבכך

 בח~יה
 מילחא מ~נכרא הדף ש~ר מכחיבח יוחר דקהבכחיבה
 מדברי משמע ע~~ וכו~ מוכח וכן כך כחב חליהדלשם
 הכל כח~בח היחה דאםהתשב"ץ

 בשו~
 זה כמוח זה

 ~חד כחב דה~ל דידן נידון ו~~כ ל~ירוסחיישינן
מינכרא ול~ הו~

 מילח~
 מעיל להרב ר~יחי וכן לסירוס~ לחוש יש

 דכחב נ~ו סי~צדקה
 דל~ דהיכ~

 מן לאיזה מ~כח
 ובנדון ע"ש~ ופסול מסורס הוי החס~ון שייךה~קומוח
 ישדידן

 גריעוח~
 ממקומו לגלול שיצ~רך ~חריחי

 למ~~
 ולומר לחלק ו~יןול~עלה~

 הח~ דדוק~
 דהיינו דפסולו

~~ירו~
 דבשעח ~חד בדף

 הקרי~~
 הוא

 בשי~~ קור~
שלמט~

 כך ו~חר
 ~ור~

 כיון שלמעלה מה
 קרי~חו שסדר בנ~ד ~בל לסירוס דמישוה דה~חיב~
 הי~

 כך
 בדף ~קרי~ה ~השליםדל~חר

 קור~ שהו~
 כל ע~ס בו

 ר~שון לענין וחוזר ~חר ל~ד ומדלג גוללהדף
 ~חדענין שהו~

 ו~ז~
 כמד~ג ליה דהום אמרינן

 מפרש~
 לפרשה

 קמ~ד ~י~ ~"ח ב~~ע מרן דפסק אחד~ענין
 דמוח~

 ז~לדלג~
 ~ינו

 דה~
 רבנן להו טעמי מטעם

 דלא משום לפסול הנז~ מע"ץוהרב הרשב"~
 מילח~ מינכר~

 לכך

~ו~
 ליה

 וה~~ מסור~
 לא נמי

 מינכר~
 ל~ן מילחא

 דמ"מ ח~~ר ו~ל~זל~~
 ל~

 לנדון נ"ד דמי
 סירוס שום בה ~ין דב~תיבהדבנ~ד הרשב"~

 ~ל~
 הסירוס עיקר

 ב~הו~
 ובחיבורן היריעוח בחפירח שטעו ה~עוח מכח

 היריעהשחפר
 של~

 עחיד מחר ~ו והיום כהוגן
 סירוס הוי ולא וכהלכחן כסדרן כה~גן ולעשוחההחפירה לקרו~

 נחן דמגרעוח לומר ד~פשר ליחא זה מיפםל~ו~א
 כח~ך לחחוך דעומד דכיון חפירחו לקרוע ~עחידבזה
 הרי זו יריעה ו~~כ חפירה כ~ן ו~יןדמי

 הי~
 כאילו

 ס~ח יריעוח ש~ר עם מחוברח ו~ינה לעצמהעומדח
 ידוח כל דקחני ב~ משנה עשירי פרק מקו~וחעי~

הכלים
 מקום עד מט~ילן לקוצ~ן ועתיד ~רוכין שה~

 מקו~וח מהלכוח ג~ בפרק הרמב~ם ופס~ה ע~ש~המדה
 וטעמ~ ע"ש~ כ~ה~לכה

 כחחוך לחחוך דעומד משום הוי
דמי

 וכדאיח~
 ודמי~ ע~ב~ ע~ב דף בחולין

 ל~א
 יורה בש~עמרן דכח~

 דע~
 רע~ח סימן

 סעי~
 חורה ספר ד~

 ~פילו ~חח יריעהשחסר
 ~י~

 ~מו מ~נחח

כיו~
 ש~ינה

 ח~ור~
 ~ין עמו

 קורי~
 שם~ עיין בו

 חיים ~ורח בחלק ספר חחם להרב ר~יתיוכן
 לשונו וזה החשובה ב~מצע שכחב ח~שאלה
 תורה בספר מעכב כחיבה ש~ין פי עלאף
 מסודר שיהיה צריך חורה הספר מקוםמכל

 של~
יב~

 בו ה~מד
 להקדי~

 המוקדם ~~חר המ~וחר
 כן~~ם

 חפו~
 וי~סור חורה

 המו~
 ה~סור ~יחיר

~הוא
 פשו~

 שם~ עי~ן כ~ן עד



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

 ש~ש~ שמוציאין
 שחחעלה חורה ספרי ספרים

כגו~
 ~ת ר"ח

 שח~
 או אדר ר~ח או ~ש~ח

ניסן
 שח~

 סדר כיצד בש~ח ~היוח
 ~מרן עיין קריאח~

ז"~
 וחרפ"ה חרפ"ד ו~סי~ שם ו~טור רפ~ב סי~ א~ח ~ש"ע
 ו~שני ~שבוע ~פרשח ~שה דקוריןדכח~ו

~~ 
 ר~ח

 בענינו המפטיר קוראו~ש~ישי
 ע"ש~ יו~ ש~

 הוא וכן
 ה~ ~סי~ עומד הקורא ~~רק ~פ~קיו הרא~ש~שון

 ש~ש~וכשמוציאין וז~~
 ו~ש~יעי בא~ ~שה קורין ~~רים

 ו~ש~ישי קדיש ואימר~שני
 קור~

 המפ~יר
 פרש~

 שהיא

~~י~
 ראיה ל~~יא נראה~לי והי~ ע"ש~ וכו~ ה~פטרה

 דאיחא מ~א ששה א~א הש~וע ~~ר~ת קורין ~אין~זה
 ~עיר ~ני~פרק

 כ~~
 ~יחמר החם דאיחא ~~

 ח~
 ~היוח

~אחה
 חצו~

 ר~י ~מר
 יצ~~

 שיחא קרו נפחא
 די~ ~~~ ~"ש~ ת~א מכי וחד תשא כי עדחצוה מואח~
 ~דחוח

 והמפ~ר שב~ה א~א ~~~ח קורין ~יו שלא שאנידהח~
 ~~~ ~~~~ממנין

 גם שמונה ומע~ין קורין ~~נו ~דידן
 כנהוג ש~עה הש~וע ~~ר~ת יק~או~כאן

 ~כ~
 ש~וע

 מענין ~מפטיר ~ךואחר
 ~ ה~פ~~~

~~~

 קו~ין ד~~ה והטור הרא"ש ~ד~רי מפורש שיהיה
 מ~שו~ת ~~כ יו~א מפורש הוא וכן ~~~וע~פר~ח

 ~~ך סי~ ג~ ח~ק~ח~~~ץ
 וז~~

 ~פריס ש~שה שיש ו~ש~ח
 ט~ח ר~חכגון

 ור~~
 ~קורין ~ש~ח שח~ו ני~ן ור"ח אדר

הפרשה
 חנוכה ~ר~ח והמפטיר ר~ח ~רשח והש~י~י ~ש~

 ע~ קדי~ אומרי~ אין ו~חד~~ושק~ים
 כדי הראשון

 ואו~רי~ ~~~יעי ששי בין יפ~קוש~א
 קדיש

 ע~
 השני

 וקדיש ה~~יעי~ ~ושקרא
 ע~

 ~~~ישי
 שקור~

 ~מפטיר ~ו
 ~מ~ריק~ש חז~~~ה וכן ~~~~וכו~

 ז"~
 ~חם ערך ~ספרו

 חרפ~ה ו~סי~ רפ~ב ~י~~~ו~ח
 ע"~

 אומרים שאין שכחב
קדיש

 ע~
 ~ו קרו ~~א מ~ום ~ר~שון

 א~~
 ~ ע~ש ששה

~~~~~~
 מזו

 בסי~ ~~י ז~ל מרן כח~
 רפ"~

 שאפי~ו
 כ~ון מ~~ה יותר ראשון ~~פר קו~ין~ם

 על קדיש לומר אין ~כי אפי~ו מרו~ין ~עו~יןשהיו
הראשון

 ~מוציאין ~ג של אחרון ו~יו~ וז~~
 ~~ש~

 ספרים
 קדיש אומרים ~ין מש~עה יוחר ~ראשון שקוריןאע~פ
 שני ~פר אחרעד

 ~אי~
 שלשה שמוציאין ~ימים ~ח~ק

 הנז~ ~חשובה ~החש~~ץ ועי~ ע"ש~ וכו~ ~זה זה ביןספרים
 מרן כדעח דעתושאין

 ז"~
 חו~ת קראו שאם ודעחו ~זה

 צריך תורה שמחח ~יום כגון רא~ון ~ספר היוםמנין
 קדיש~ומר

 כ~ ע~
 השומר ~ספר ועי~ ע"~~ ו~פר ספר

 ~דיני י~ודה ~יח ~הרב ועי~ ~~ סעיף י"ט םי~אמת
מנהגי

 ארג~י~
 ועי~ ע~ש~ ~~ד ~ת

 להר~
 מנוחה ~יח

ד~
 קע~~

 ר~ינו כמ"ש ספרדים מנ~ג ש~עתיק ז~ אות
 ~ ע"שב"י

~~~
 כתוב הנמצא

 מהנ~
 שכת~ מי מצאתי ~א

 ~ש
 דכו~ם קדיש ו~ומר ש~עה הש~ע ~~רשת~קרות

 דיקרא ואומ~םעונים
 שש~

 ק~ש ו~לא ראשון ~~פר
 הנ~ן ~~י~ו יוסף האיש ~נו ו~עיד ~רזים חכם ~אוכ~ר

 ~שה קורין ראש~ן ~~ספר ספרד ~ני אנחנושמנ~גנו
 ~םי~ כמ"ש ~חד אחד ~ורין ~נוספיםו~שנים

 רפ~~
 ~ ע~ש

~~~
 ~~רי~"ש ראיחי כך

 ז"~
 שה~יא נ~ט סי~

 ~מקומותם למו~~וחם מקומוחמ~הגי ~~
 קור~ן שאינן םפרים ש~שה ~ו שמוציאין ש~יוםשנהגו שי~

 ויש כולם בין שבעה א~א עולין ואין~ס"ח
 ~ס"ת~הע~ות שנ~

 שמונ~
 חשעה ~הע~וח שנהגו ויש

 שיקראו כדי כו~ם בין ח~עה ~קוראיםשעעם וכת~
 מצינו ~רי ו~~כ ע~~~ וכו~ ה~~חוח כשארהש~וע ~פרש~
 שקורין זהמנהג נ~

 ש~ע~
 ו~לישי שני ~ספראחד א~ ~ך ואחר הש~וע ~פרשת
 וכ~

 אחריו קדיש יש אחד
 ~ו ועיןעש~~~

 חרפ~ד ~סי~ כנה"ג שיירי ~הר~ ראח~
 שהאריך עי"~~ ז~ אוח ~~י~הגהח

 וכח~
 יוחר עו~~ן שאפי~ו

נחש~ין
 ~שיח~

 ר~ח ~ספר שקורא הש~יעי ~~וא והמש~ים
 ב~~כמה ע~ה וכך ~~"י וכד~ח הקדיש שאומרהוא

 ע"ה דף ח~~ח ~א~רהםזכור הר~
 ע~~

 ~מ"ך אוח
 וכח~

 דהגם
 אין הכי אפילו מש~עה יוחר קראו רא~וןד~ספר

קדיש ~ו~
 ע~

 כדעת ו~א מרן וכדעת ראשון ספר

 ~ ~זה שהאריךע~ש החש~~
 היכא מודה החש~"ץ דגם ~ומר נ~ל ~ד~ך~~~

 ~נזדמן ס~~ה ~שום הר~ה נוספים ע~והש~וע ד~פר~
 משוםדהיינו

 חחונ~
 או

 סי~~
 שאינה אחרח

 כדי קדיש אומרים שאין החש~~ץ גם מודה ~זהק~עה חקנ~
 מיירי ו~א זו ~ש~ח הש~תוח ~אר ~ין ח~~קש~א

 ~יום א~א ש~עה ע~ו ~אם קדיש ~ומרשהצריך החש~~
 ושנה שנה ~כל כאן שנו ק~ועוח חקנוח שהואחורה שמ~

שעו~ין
 הק~~ רו~

 ~יום ~ס"ח
 ~ז~

 ו~כך שמ~חנו זמן
 ~הקדישמצריך

 ע~
 ~פר

 ראשו~
 ודוק~ נינהו דס~רא ומי~י

 מד~ריו משמעוכן
 וז~~ שכח~ ז"~

 הש~ימו ~כ~ר ~פי
 אוחה וקוראהחורה

 ~ר"~
 ~רשח

 ~ראשיח~
 גם ה~שי עם

 קדיש צריכה קריא~אוחה
 ו~כ~

 ספרים משלשה אחד
 לך הר~ ע~ש~ וכו~ ~דיש אומרים יום ~אותושמו~יאין
 העו~ין החמ~ה מ~~ימין ש~יו ~מנ~ג כפי אמוריםשד~ריו

ביו"~
 וקאמר ~ד~ריו דקדק ו~כן ראשון ~~פר

 ~כ~
 אחד

משלש~
 ספרים

 שמו~יאי~
 כל עו~ין הראשון ש~ספר הדבר שק~וע יום ~אותודוקא ור~ קדיש~ אומרים יום באותו

 ~עלוחהחיי~ים
 ~יו~~

 ~נו שתקנו עו~ין החמשה דהיינו
 וכיוצא ~~ח ~ר~חו~אפוקי רז~

 שכת~
 ~קמן ~עצמו הוא

~אוחה
 תשו~~

 ~ה דוקא ששה הש~וע ~פר~ח שקורין
 אירע אם גם הי~כך ~וא כך שהדיןכי~ן

 אין כך ואירע מקרה שקרה שת~יה סי~המאיזה יו~ שע~
 ק~ע שאינ~ כיוןקדיש ~ו~

 ודו~
~ 

~ ~
 ~הר~ ראיתי

 מרדכי מאמר
 ז"~

 ~סימן
 ז~ס"ק רפ~

 שכת~
 וז~ל

 אב~
 כן נו~גין א~ אין

א~א
 א~

 שיש ~יוס
 שלש~ ~

 קדיש ~רים ספרים
בין



~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~הרי~~ש ~צ~ל ~הריב"ש נ~~ר ו~בר וס~ר ספר כל~ן 
 וסי~ שכ"א~~

 נ~ט~
 וכו~

 וכת~
 מנ~ינו ל~י אבל וז"ל

 לקרות~הגין
 ראשון ~ס~~ ש~ע~

 ויות~
 דשפיר פשי~א

~
 גם ספר כל אחר ש~ומרין כ~ו אחריו קדיש לומר

 ראשון ספר אחר קדיש אומ~ים סוכות של אחרון~ם
 אתר קדיש לומר שלא ~~ל מרן כתב לא ~~"כ הוא~ון
 שמוציאין ימים ~ין לחלק שלא כדי אלא ראשון~ר
 ועי~ ~טעמא~ מילתא ע"ש וכו~ ספרים~שה

 שלמי להר~
 סי~ רצ"ד דף~יגה

 טו"~
 שכ~ יו"ד אות שמ"ת דיני

 אזהר~

~~
 המנהג היפך דבר שום יעשה שלא

 דקאי ע"ש~ הפשו~
~נ~

 ספרדים
 שכת~

 סי~ ב"י רבינו
 רפ~~

 ועי~
 מחדש שנדפס יוסף~ו להר~

 נ"ע וואליד בן יוסף להר~
 רכ~ז~בסי~

 האלה והאמת הד~רים~~~~
 דמ~ נרא~

 ששמעתי
 ~ס~ר וקראו והצליחו שעשו כנסיות ~תישיש

~שון
 שבע~

 ספרים משלשה אחד כל על והקדישו
 קורין הש~וע בפרשת לעולם מנהגם הוא שכך~אמרו
 סמוכים ~נים סמיכת שיסמוכו מה על להם יש~~עה
 עשויים לעולם~ד

 לפק~ק ואין ויש~ ב~מ~
 בז~

 ליטול
 מה ש~ח~ז ~סי~ לקמן מזה עוד ועי~ מבנ~ים~ד

 ~ נפשך ותתעדן ע~ש שםש~רכתי
 ~צעיר ערי~ך ק~ינאכ"ד

~~ 
 ~~~ן

 ס~

~~~

 ש~ת
 ~ ש~

 ב~
 ס~

 נו~גין כיצד ג~ או
 ~זה יש כי דע הקדישים~ ו~ענין עלייתןבענין

 הנה שונים~מנ~ים
 כת~

 עומד הקורא ~פרק ~תוספות
דף

 כ~
 דבש~תות סו~ר דר"ת ע"א

 וי~
 על דמוסיפין

 שהש~יעי דהיינו שמיני אמפ~ר לקרות נ~גו ש~עהמנין
 ~זר המפטיר שהוא והשמיני הפרשהישלים

 וקו~
 ממה

~ק~
 ב~ מוציאין ואם שלפניו

 ס~
 קירין

 ד~ינו שני ספר שיוציא קודם קדיש ואומר ראשון~פר ש~ע~
 ממנין אינו שהמפטיר להודיע כדי למפטיר ש~יעי~ן

 שני ~ספר מפ~יר וה~יני ~קדיש מפסיק ולכך~~~ה
 בפסקיו ז~ל והרא"ש התוספות כ~ו ספרים ג~ ~שו~יום

ש~
 ~ס~ר והש~יעי ראשון בספר ששה דיקראו ה~ סי~
 להוד~ע קדיש יאמרו ~עולין מנין שהשלימו וכיוןשני

 והשמיני המנין מן אינו ג~ ~ספר כך אחר~המפ~ר
 כמנ~ג חדשה קריאה ג~ ~ספר קורא ~מפ~ר~וא
 קריאה קורא תמיד המפ~ר שהיה הש"ס בזמןשהיה
~דשה

 כ~
 ר~ינו א~ל וכו~ ראשונ~ם ~לים

 אלי~
 ורבינו

 ~מ~~ר ~רא של~לם ~~~ו~שולם
 אחד ס~ר אלא ב~ ~אין בש~ת כמו~~ים ש~ר~ מ~

~ים השבי~
 ה~~

 ל~רות ~פ~ר ו~זר גמירא עד
 ממ~

~ ~
 ~ש ביום נמי כך ~אשו~ם

~ 
 ב~

 ~ ס~
 ג~

~~ר
~  

 ו~רא
~ ב~ ד~~ ~~~ ש~~ ~~~  

 ב~בו
 ס~

 ו~שביעי ראשון בספר ששה יקראו
 ~יום וכן ~שני ויקרא יחזור והמ~~ירשני בספ~

 שי~
 ג~ ~ו

 שני ~ספר והששי ראשון ~ס~ר חמשה יקראוספרים
 ~ספר ויקרא יחזור והמפ~יר ג~ ~~רוהש~יעי

 ול~לם שנים ~ו יקראו המפ~ר ספר ש~ידנמצא שלי~
 ~לא המפ~ר~ קודם דכ"ע אלי~א קדיש~מרים

 ס~ר סיום על קדיש אומר ספרים שני בו שיש~יום דלר~~
 ולרבינו שני~ ספר סיום על ספרים ג~ שיש וביוםראשון
 שיש ~יום משולם ולר~ינואליאו

~ 
 ספרים ~~

 ג~ בו שיש ו~יום שביעי קריאת אחר שני ספר על~דיש ~מרי~
 זה וכל שלישי בספר ש~יעי קריאת על קדיש אומרספרים
 פסק עומד הקורא פרק והראיש המ~~יר~ קריאתקודם
 וסי~ א~ סעיף תכ"ה סי~ ו~ש~ע ה~ור פסק וכןכר"ת
 ב~ ותקפ"ד ~~ א~ ותצ~ד ג~ ס~יףתפ"ח

 ותרכ"~
 א~

ותרנ"~
 ותרס"ט ותרס~ח

 ותרפ~
 ~ ע"ש ב~ א~ ס~ ותרצ"ה

~~~~~~~
 מער~א בני אנן

 כד~
 ו~רא"ש ר"ת

 אוראן ~מתא א~ל מלכא~ מרןוכס~רת
ואגפיה

 רו~
 נו~גין כנסיות ~י

 כד~
 אליאו ר~ינו

 אלא קורא אינו המ~טיר שלעולם זה לענין משולםור~ינו
 וכתב שלפניו שקראמה

 ~ר~
 הוא שכן אמת לדוד

מנ~
 ק~ק

 ת~
 ירושלים ~עיה~ק אשר

 ת~
 שני ש~ספר

 ואח"כ קדיש ו~מר וקורא א~~לה
 ~ל~

 ~ל~ן ~~דהיינו ע~~ המפ~ר
 ~ס"~

 ~ ~ס"ג או

~~~~~~

 אומרים שאין ז"ל מור"ם דעת הנה הקדישים
 אחד קדיש כ~א ספרים שני שמוציאין~ום

 אצל שני ס~ר ומניחין ראשון ~ספר ש~עה שקראואחר
 קראו לא שעדיין אע~פ שניהם על קדיש ואומרהראשון
 שהוא כיון מ"מ~שני

 מונ~
 שאומר ~שעה התי~ה על

 צריך ואין לשני גם הקדיש יעלה הראשון גמר עלקדיש
 ס~~ קמ"ז ~סי~ מור~ם שפסק וכמו עוד~ א~יולקדיש
 השניה הניחו שכ~ר עד הראשונה מ~קין ואין וז"לח~
 וכת~ ע"כ~ השלחןעל

 ומ~יאו שם אברהם מגן הרב

הר~
 ~אר

 היט~
 על השני ומניחין וז~ל ח~ ס"ק שם

 שני~ם על הקדיש שיאמרו כדי ~קדיש קודםהשלחן

 וכן ע"~~מ~
 כת~

 באר
 ב~ ס~ק תכ"ה סי~ לקמן הי~~

וז~
 ומניחין מ~הגים לשון ובשני~

 ס~
 ואומר אצלה שניה

 ספרים ~~ דה~ה ונ~ל ע"ש~ ע"כ שניהם על קדוש~י
 של הקרואים משלים שני ~ספר שהרי כןהדין

 התיבה על שלישי ספר שיניח לאחר קדיש אומר ו~זהיום חו~
 רא~י וכן יחד~ של~ן עלומקדיש

 כתו~
 ע~ש~ ~ל~וש

 הרא"ש ד~רי משמעותוכן
 ז~

 לשונו לעיל שכת~נו
 שאינו ~מר למפ~ר שביעי ~ין ק~ש ~מרש~קנו שכת~

 על אלא ~כאן נתקן לא דקדיש משמע ~"כ~ ש~עהממנין

~וד~~
 ~לא א~ל זו

 ז~
 לקדיש מ~ם כאן אין

 וא~
 ~קדיש

 ~גם יש והו~ן הו~יל אלא ~~~ו יצאנו כבראחד
 לש~

 לשלי~~
 עליו יקדישו לא אם

 וכ~
 ב"י ז"ל מרן ש~עתיק

 לקט ~ש~לילשון
~~ 

 ~~ב"ד
 ז~

 רפ"ב ~סי~
בש~~~ ~~ וז~



~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 בש~ הלק~~שבולי
 בי"~ וכן וכו~ הראב"ד

 יקדיש לא
 על יקדיש שאם ~שני בס~ת המפ~~ר שיקרא עד~~זן

 ~ששין קדיש ~לא השנ~ על ה~פטיר ויקראהראשון
 הצריך הכי משום ע~ש וכו~ השני הספר לפגםאנו

 שאומר בשעה יחד התיבה על מונחים ~יהיו ז~למור~ם
 ו~ין מקדיש שלשתם או שני~ם שעל נר~ה דבזההקדיש

 ז~ל מור"ם םברת זהו פגםכאן

~~~
 לומר נוהגין ~פרד בני ואנו וז~ל כתב ב~י הרב
 ואומרים וחוזרים לשני ראשון ספר ביןקדיש

 ~חל טבת ובר"ח שני ספר קריאת אחרקדיש
 שאין לפי ר~שון ~פר אחר קדיש אומרים אין~שבת ~~~ו~

 אחר אלא קדיש לומר אין ולכך וכו~ ששה אלא בוקורין
 וכן שני ספרקריאת

 ~וזרי~
 אחר קדיש ואומרים

 עומד הקורא פרק הרא"ש דעת והוא שלישי ~פרקריאת
 ~ ~~שוכו~

~~~~~~
 בדבריו הוזכר שלא יראה הרא"ש בדברי
 ומדברי מדבריו ואדרבא כלל שניקדיש

 כדעת אחד קדיש כ"א להקדיש שאין נר~ההת~ס~ות
 ~ ז"ל מדבריו ~סמוך וכדדייקינן ז"למור~ם

~~~~
 כך הרא~ש ~דעת ב~י רביגו שדעת לומר
 סיום אחר ל~קדיש שראוי פשוט דזהוהוא

 שכונת אלא הקרואים מנין נשלם כבר אם ספרכל
 בין קדיש לומר ש~קנו ש~תבו במה והתו~פותהרא"ש
 אלא אינו ~וא~ שבעה ממנין שאינו לו~ר למפטירשביעי
 ~קרא לאחר עד הקדיש מניחין אין דלמה טעם~ת

 היה אז הספר את וגללו הקריאה כל וםיימוהמפטיר
 קודם הקדיש ל~קדים ~תיקנו כתבו זה ועל להקד~שלנו

 שבעה ממנין אינו שהמפטיר לומר ~מ~~יר~~~~ת
 קדיש אומר ל~ולם אבל מנייננו וגמרנו סיימנו~בר
 חובת מנין נשלם כבר אם וספר ספר סיום כלעל

 בו עלו אפילו ראשון דבספר הב~ דסובר אלאהיום~
 כמ"ש להקדיש ~ין המנין נשלם ש~בר הרבה~ליות

 ~ בב~ עליו עיין גאון ב~ם הרד"א משםלקמיה

~~~~~~
 בסי~ ז~ל

 שכ~
 ~מר ארגון שמנהג כתב

 בו שיש ביום ואפילו ספר כל עלקדיש
 אומרים ספריםשלשה

 שלש~
 דעת הוא וכן קדישים

 לשונו שהעתקתי וכמו ש"ך סי~ ג~ בחלק~תשב~ץ
 מאמר הרב בשם שכתבתי ע~ש ~"ב דט~ז כ~ה סי~לע~ל
 דכתב זצ"ל כרמי מרדכי ל~רבמרדכי

 שבעה קורין ו~יד וםפר ~פר כל על להקדיששמנהגם וז~
 בו שיש ביום אוראן במתא נהגו וכן ע~ש~ ראשוןבספר
 ספריםשלשה

 להקדי~
 על

 כ~
 שב~ה ולקרות וספר ספר

 והראשון שנים קורין האחרון שב~ר אלא ראשון~ספר
 בבית ~~ו וכן לעיל וכמ"ש קדיש~ר

 ~כנ~
 ~דשה

 ו~פוארה~דולה
 הי~

~~~
~ית

 מער~א ~ב~י י~ץ ~טוואן בני ~~מתפ~ין לעס~ הכנ~ בי~ ~ר~ ~נ~

 מרן שכתב ספרד בני כדעת מ~מם כמנהג~הגין
 כ"א מקדישין אין ספרים שלשה בו שיש ביוםשאפילו ז~

 למפעיר והעולה קדישיםשני
 הו~

 קריאתו אחרי שמקדיש

בתור~
 עולה ואינו החזן ולא ההפטרה שיקרא קודם
 המפטיר שהוא אחד כ"א ה~רוןבספר
 לומר נוהגין מערבא בני שאנודמה

 ק~י~
 אחר

 בקדיש ומפסיקין שני בספר ~מ~ט~רקריאת
קריאת בי~

 התור~
 למ~ש ענין אינו ההפטרה~ לקריאת

 ב~ רבינו דבריו והעתיק קי~ב סי~ בתשובההריב"ש
 לא שאם שכתב ה~ סעיף בש~ע ופסקו רפ"ב~~י~
 להפ~ר שיודע מינמצא

 אל~
 כבר שעלו מאותם

 ז~ל הריב~ש כתב ~דיש~ הש"ץ אמר וכבר בתורה~לקרות
 להפ~ר רוצה הוא אם השביעי דהיינו אחרון בעולהדגם
 ת~לה קריאתו על ויברך בתורה ולקרות לחזורצריך
 בקדיש לה~סיק דרך שאין כיון הטעם הריב~ש וכתבוסוף
 חיישינן ההפטרה~ לקריאת ב~ורה המפ~ר ק~~תבין

 שקרא שיאמרו בתורה קורא ראו שלא הנכנסיןמשום
 כבוד זה ואין תחילה ~ורה קרי~ת בלאבהפטרה
 ומ~א ב~ ס"ק רפ~ב בסי~ ט~ז להרב ועי~ ע"ש~התורה
 כלל~ קושיא ריח אפיל~ משם אין ע"ש~ ט~ו ס"קשם

 הת~דשאנ~
 ביום מיירי דשם מפני לנכנסין דחיישינן

 אחד ספר אלא שםשאין
 ש~נ~

 ז~ל מרן כ~~ש
 למפ~ר שעולה מי כך ואחר מקדישין שבעה שעוליןשאחר
 על יברך קדיש הפסק בלי ומיד ת~ילה בתורהיקרא

 להפסיק דרך שאין וכיון ההפטרה פ~וקי ויקראההפטרה
 בקדיש ההפטרה לקרי~ת ~תורה המפט~ר קריאתבין

 מיד הקדיש שאחר רואהועכשיו
 קור~

 ההפטרה פסוקי
יאמר

 ~ז~
 הכי משום בתורה קרא לא ההפטרה הקורא

 שני בו שיש ביום כן שאין מה לנכנסין~חיישינן
 בתורה המפ~ר קריאת אחר ל~דיש ה~א שהמנהגתורה ספ~

 תמיד ~מנהג הוא שכך וכי~ן ר"ת כדעת שניבספר
 בתיבה לפניו מונחים ספרים שני בעיניו רואה הואוהרי
 מלשון מדוקדק וזה לטעות~ ~די שינוי שום כאןא~ן

 ז"להריב"ש
 שכת~

 וכו~ בקדיש להפסיק דרך שאין כיון
 הנכנסין לטעות לחוש שאין ד~~מע בסמוך לשונוכמ"ש
 וע~ד ההפטרה~ פסוקי קודם ל~דיש דרך בא~ןאלא

דג~
 שהם מש~ם אלא הספק לבית נכנסנו לא שם

 הריב"ש בלשונו כדכתב הש~ץ הוא שהמקדיש נו~~ןהיו
ומרן

 ז~
 ד~ישינן ~וא בזה קדיש ~ש~ץ אמר וכבר

 ראו ולא הקדיש ש~מעו הנכנסיןמ~ם
 שנהגו ~~~ןאבל ~~ר~ קרוא~

 ש~
 המקדיש הוא להשלים שעולה

 אפ~~א~
 כיון מ~מ קריא~ו שמעו ולא ראו לא

 מדהוא יו~ים מקדיש שהוא בשעהשנכ~ו
 בתורה קראודאי מ~~~

 ת~ל~
 וא~כ ל~ר~~ ~~ל כאן ואין

נר~ה
 אפי~

 הריב~ש של ~ניינו
 מוד~

 דלפי ~א
מנ~ינו

 תור~ ~~פ~ א~י~
 ~ד

~ 
 דבר אירע

 הש~עי ~ול המ~יש ~וא ש~שלים כיוןהריב~ש ז~
~~ם ש~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לקרוחהמשלים
 ההפטר~

 בחורה כבר שקרא מה ~מך על
 ואין ~חורה ולקרוח לח~ור ~ריךואין

 כא~
 מיחוש ביח

 ~ כנ"לודוק

~~~

 דמדינא מנהג אלא אינו שמונה בשבח דעולין דהא
 אלא חיוב איןדש"ס

 ע~ ~שבע~
 דמפטיר ~מפטיר

 שבעה למניןעולה
 כ~~~

 דמ~~לה מהא הרי"ף ~וכיח
 דרוצ~ם ~שום אלא ע"ש~ חשא כי עד קוריןדשיחא
 עולה המפ~ר אין למ~ד אפילו דכ~ע אל~באל~את
 ש~עה מנין על להו~יף שיכולין בימים לכך ש~עהלמנין
עולין

 ~מונ~
 הרא"ש ו~חב חרפ~ב~ בסי~ הטור כדכחב

 עמרם רב וכחב וז"ל ה~ ~י~ עומד הקורא פרקבפסקיו
 קודם בקדיש מפ~יקין ~ר"ל בקד~ש ~מפסיקיןש~מקום
ק~אח

 המפ~יר~
 המפטיר אין

 וכך שבעה למנין עול~
 ה~ימן ב~וף בדבריו~יים

 וז~
 ודבר

 חלוי ז~
 להרב ~עי~ ע"כ~ למפ~יר שביעי בין בקדיש להפסיקשנהגו במ~

 בסעיף ש~יין במה נחנאלקרבן
 ל~

 דבמקום דר"ל ~כחב
 המפ~ר אזי למפטיר שביעי ~ין קדיש אומר~םשאין

עול~
 הגמ~ כמנהג דר~ל ונ"ל ע~ש~ ע"כ ~מרא כמנהג

 הרא"ש כמ~ש למפטיר ~ביעי בין קדיש אומרים היו~לא
 במקום במ"ש להחבונן ~ריך ד~אמח אלא מזה~לעיל
 המפ~יר אזי למפטיר שביעי בין ק~~ש אומריםשאין
 כבר דהא במנ~ן ליכנם לו ~ריכין אנו למה קשהעולה~
 ואינו למפטיר שביעי בין דוקא דלאו ו~~ל שבעהעלו
 קודם קדיש אומרים שאין ר"ל אלא לישן~ אשגרחאלא

 ובמקום ש~עה למנין עו~ה א~ ~מפטירקריאח

שמפ~יקי~
 וא"כ אחר~ ~ד לעלוח ~ריך ולכן עולה אינו

 צייא~ט שהייא"ר במקוםשנ~גו והוא ~ייא"ט ייא~ר לו ש~שמי
 המשלים ש~וא לש~~עיעולה

 וזוכ~
 עולים ואינם בהפטרה

 למנין עולה שהמפטיר שבעהכ~א
 שבעה~

 ~~וא
 כי~ד ול~פ~ר להקדיש אב~ו למנוחח בשתיםל~חחתן רו~~

 פסוקי קריאח קודם קדיש אומר אם ~קדי~~יחנ~ג
 שכיון לומר נ"ל ההפטרה~ קרי~ח אחר אוה~פטרה
 הואשהמ~לים

 בע~מ~
 מקדיש הש~ץ~ ולא שמקדיש הוא

 כדחייש לנכנ~ין ח~ש כאן וא~ן ~~פטרה קריאחקודם
 ה~ ב~עיף מרןלזה

 דכיו~
 קדיש שאומר הוא הקורא שהוא

 כאןאין
 שבע~ר ושמעחי כ~כח~נו~ ח~~

 חונ~
 יע"א

 המקדיש אם שאפילו נ~גו חכמים ושל ~ופרים של~יר

~ו~
 שהוא הקורא

 אומרים אין ~~ביעי העול~
 מ~~י דאי טעמם ידענו ולא ה~פטרה קריאח אחרכ"א קדי~

 כדכחבנו~ ראיה אין ~~ סעיף רפ~ב ~י~ ~ש"ע דכחבדינא
 ~דיש לומר שחיקנו דכחב הרא"ש מלשון שט~מםואפשר
 ממנ~ן שאינו לומר למפטיר שביעיבין

 מפרשיםוהם ~בע~
 דר~

 דהיונו זה דבלא
 במקו~

 ~לין ש~ינן
 שבעהאלא

 אי~
 ה~דר כל שישלימו אחר כ"א להקדיש

 גם ד~י~נו השבח ~יאחשל
 ה~פטר~

 קריאח מע~ן שהיא

 נתקנ~ שהריהתור~
 ולכך ~רה ~יאח במקום מתחילה

 ~ ו~ק הסדר כל שנשלים ~ד הקדיש לומראין

~~~~
 שכ~בנו הרא"ש דברי על להעיר יש

 שנ~ במ~ חלוי זה שדברוכחב ש~יי~
 להפ~יק

 קודם בקדיש ה~~יקו שאםבקדיש
 קריא~

 אינו המפ~יר
 שאחר והיינו שב~ה למנין~לה

 קדיש אמרו הששי קריא~
 בז~ לעיל~ ש~וכ~וכמו

 ש~פםיקו כיון הרא"ש כחב
 שעולה המפטירב~דיש

 אח~
 שבעה למנין עולה אינו זה

 ~זה ממנו~ חוץ בחורה לקרוח לעלוח אחר ~ריךוא~כ
 מהר~ם משם הטור שכחב ממה היפך שהואנראה

 שאםמרו~נבורק
 טע~

 ~ששי עם הפרשה וםיים ~~ץ
 המפטיר עם יקרא אלא אחר לקרוח ~ריך אין ~דישואמר

מ~
 שבעה למנין עולה מפטיר דקימ"ל ~ששי עם שקרא

 ולומר לחזור המפטיר ש~ריך מהר"מ משם ~טורוכחב
 פעם קדיש לומר שאין או~ר ~יה ~רא"ש וא~אקדיש
 שאפילו מהר"מ לדברי ה~כיס שהרא"ש הרי ע"כ~אחרח
 למנין יעלה ~מפטיר ~מפטיר קודם ~קדישהפ~יק
שבעה

 ול~
 קדיש לומר ~ריך שאין ~ענין אלא עליו חלק

 אדידיה ~רא"ש דברי וקשהשניח~
 וז~

 הרא"ש שכחב
 עולה אינו ~מפטיר קודם קדיש אומר שאםבפ~קיו
 הרב משם כן ~כחב ז~ל ל~רי~ף מ~ינו כן שבעהלמנין

 ידם על הרי~~ף וה~כים ~בורא~ רבנן משםנטרונאי
 שהמפטיר הלכה וכן ה~"ל וז"ל עומד ~קוראבפרק

 גאון נטרונאי מהרב אשכחן אלא שבעה למניןעול~
 שי~א דקרו דהיכא ~בוראי דרבנן משמיהדאמר ז~
 אינו אפטירו והדרבקדיש והפ~י~

 עול~
 אפ~יקו דלא ו~יכא

בקדיש
 לקמי~

 וטעמא שבעה למנין עולה ~פטרה
 בפרק ז~ל הרמב~ם פ~ק וכן ע~כ~ הוא ומסח~רר~ה
 ואם וז~ל י~ז הלכה ס~ח וקריאח חפ~ה מ~לכוחי~ב

 אינו ~מפטיר ובין משלים בין ~קדיש ~בור שליחהפ~יק
 הרמב~ם דברי על כ~מ הרב וכחב שבעה למניןעולה
 ה~~יק ואם וז"לאלו

 ש~~
 ע~ש נטרונאי רב חשובח וכו~

 ~ ע~ש צ~ אוח שם הגמי"י נמי כחבווכן

 י~~~~~
 הא לנו ש~ביא הטור על ל~וה
 הרא~ש דברי עליה ~כחב מרוטנבורקדמהר"מ

ו~~
 והיפך כמ~ש בפ~קיו שכחב הרא"ש דברי היפך

 וכן והרמב~ם והגאונים הרי"ףדברי
 י~

 מרן על לחמוה
 ה~ סעי~ בש~ע מהרמ~מ דברי בשחיקה שפ~ק ז"למלכא
 ורבנן ~און מ~ם ~רי~ף דברי אל טהור לב לבו שחו~א

 הזכיר ולא העחיק ולא ז"ל הרמב"ם ד~רי ואל~בוראי
 ושחיק מהרמ~מ דברי הפך שדבריהם לומר דבריהםאח

 פלא ו~וא מהרמ~מ ב~ברח ומודו אזלי כ~ע כאילומיני~הו
בעינ~

~~~~~
 ו~אונים והרמב~ם הרי"ף שדברי לומר
 דברו בפ~קיו הרא~שודברי

 בקביעו~
ובכוו~

 מפ~ר קודם בקדיש פו~~ן המכוין
 בז~

 ~א
 דהוי מרנןדסברי

 הפ~
 שב~ה למנין עולה ו~נו

 דבדרך דמ~רמ"מ הא אבל קדיש שאחרהמפ~ר ~ריא~
~  בדרך דאמרו כיון הפ~ק ח~ב לאהקדיש 

לא כאי~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~~  ~ ~  

~ ~ ~

 ר~נא דאנוס אמרו מדעת שלא כאנוס דהוי אמרולא
 ד~ות דסובר טעמא והיינו כלום ~שה לא וכאילופ~ריה
 שפעם כיון שנית פעם להקדיש צריך ול~כי הדרמהדר

ראשונ~
 כלל~ הקדיש לא כאילו עשה מדעת שלא ~הקדיש

 הוי לא ולהכי מדעת שלא דהוי דנ~י סובר ~רא~שאבל
 פעם עוד להקדיש צריך ואין הקדיש הרי מ"מהפסק
 דעתי על עלו ישובים וכמה הוא~ ונכון ודוקאחרת
 ~פרי ז~ דירתי בבית ה~תופף בחרתי בזה אבלליישב
 בספרו חיד~א ~ג~ לרבינו ראיתי אח"כ דוד~~ חנה~קרית
 מקשים יש בשם זו קושיא שהביא יו~ף ברכיהקדוש
 שערי לספר ציין והרב ישוב~ שום ~ספרו הביאולא

 הזה ~תורה םפר ואין ע~ש כ~י זיין למהר"יישועה
 דעת דעתי שהשיגה ומה ל~ו יקרא מה לראות~ידי
 ונ~ה שמו למען צדק במעגלי ינחני ה~ כתבתיהדיוט

ונחי~
 כי אמן~ אלק~י י~מעני תנחומיה מסו~ד ונראה

 לקדושים ז"ל רבותנו אדברי נפשי~ן למשכוני צריכיןאנן
אשר

 באר~~
 רחוק~ה בדרך אפילו ולכוונם ליישבם כדי

 ודו"ק היא רחוקה לא בה דרכנו ~שר שדרכנווכ"ש
 ~ ~מן יושר במע~לי ינחנוה~

 ~ ~"א אורן פה תפא"ר ש~~בת
 הצעירכ"ד

 המצפ~
 אדמת על לעמוד ה~ לתשו~ת

 הצעיר ולכהן לשרת~קדש
~~~ ~~~~ 

 ס"ט ~~~~

~~~
 ל~יאת י~ח תפלת מקדימין ב~חרית למה

ס~~
 כגון התורה קריאת מקדימין ובמנחה

 או ויו~"כ בשבתבמנחה
 במנח~

 חכמים ולמה דתענית
 נרא~ אחד~ בדרך מדותוהן השוולא

 לשבח טעם לתת
 עלן חיובייהו דרמי מצוות ~תי דלפנינו דבשחריתוהוא
 ~רי~ת שהיא דרבנן וב~ שמע קריאת שהיא דאורייתא~~

 מ~ה תקנת שה~א ~צבורהתורה
 א~ ועזר~

 הוא דינא
 דקימ"ל וכיון התורה מן שהיא שמע קריאתדניקדום
 אחר מיד להתפלל ~ריך לתפלה ~אולה לסמוךדצריך
 קרי~ת ל~חר צריך ולהכי ברכותיה ואחר שמעקריאת
 שאין מנחה בתפלת כן שאין מה התפל~~ אחרהתורה
 ותפלה דרבנן שהיא התורה ~ריאת אלאלפנינו

 שהיא וה~ם התפלה מן עדיף התורה קריאתמדרבנן שהי~
 התורה ס~ ימוש דלא מכולהו עדיפא התורה מ~מתדירה
 ~ כתיבמפיך

 רוח ושפל דכ~הכ"ד
~~~ ~~~~ 

 ם~~ ~~~~

 שכ~ב דבר על שעובר~~
 ~ר~

 אין
 לקרותתורה לס~ ל~ע~~

 הרב מ~ובת ללמוד יש כן ענין~ ~~
 ~ק סופר~ם

 או~
 סי~

~~ 
 ראה וז~ל

 במנ~י ראי~

 של ~ב שביום ~~ל אדלר נתן מו~ הגאוןמורי
 ב~~ כ~ חדש שאוכל למי ללוי קראלא ~ו~

 כבר זמן
 ~עומר~ קודם חדש שהם השעוריםקצרו

 לא וכרמל וקלי ולחם סוכות~ ~ל ימים בשנילפניו קורי~ וה~
 וז~ הביאכם~ עד הזה היום עצם עדתאכלו

 על יברך
 ושוב זה~ מקרא לפניו ויקראהתורה

 ישת~
 וי"ש שכר

ויאכל
 פ~

 הפו~~ם שלרוב ~כר~ בשמרי המ~מץ
 שנת הכא השתא וכיוצא דאורייתא הוא הזהבזמן ג~
 ~לא למי רעהו את יגוש לא ב~רה לקרות ראויאין השמ~

 אלא נאמר לא כי מדבריו ל~עות אין וכו~ליזהר לה~י~ ראוי באלו כיוצא זה על ~סיים הגם ע~"ב~בזה הפו~י~ ידי לצאת ב~ציאתו הבע~ל ער~ה פרוזבולעשה
 ל~ידי~

ז~
 אלא ליזהר להחסידים ראוי כתב דלא אינו

 הפוסקים מחלוקת בהם ~יש לפניו שבאוההלכות בא~
 כי אמר זה על לא אם התורה מן הזה ב~ןנוה~ים
 אבל המ~ירין לסברת לחוש להם ראויהחסידים

 בתורה ומפורש פשוט ואיסורו מחלוקת בושאין בד~
 ליזהר צריכין הכל וכיוצא~בת כחי~

 ~עי~ש ודוק~ בז~
 ז~ שהאר~ שכתבתשובה באו~

 חידוש והוא עיש ס~רדי היה
 י~ אות ~~ו סי~ הפוסקים ~כללי חמד שדי ל~רבעיין

 עליות בדיני ז"ל א~א~ למהר~י אמל~~ ב~~ ועי~~א~ה ע~ש~

לס~
 ס~~~ אות שם לד~א בס~ ו~ובא

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

 על עליה ולבנות בהכ"נ לב~ות שרוצהמי
 לב~ות יכול אם ת~מישו לצורך~בה

 מעלת מאת לפנ~ נשאלה השאלה ~זאת לא~או ~~
 ברכי הני ומחזיק התורה את אוהב בידי המחזיקה~ם ידידי~

 כמוהר~ר עולה טוב שם בכתר האדון הוא דשלהידרבנן
 ז~ל ן א ס ח ה ד ו אי

 שהי~
 בית לבנות רוצה

~ביתו הכנ~
 ובחומ~תיו~
~ 

~~~~
 ד~ר עיקר הנה

 ז~
 קמא מפרק יוצא

די~א דש~
 דאית~ ע"~

 בר רבא ואמר שם
 עיר כל רב אמר גוריא בר ~א רבאמר מ~~
 ~ת לרומם שנ~מר וכו~ לסוף הכנסת מביתג~והין ש~גות~~
 אבל בבתים וה"מ חרבותיו ולהעמידאלקינו ב~
 עבדי ~א אשי רב אמר בה~ לן ליתואברורי בק~~~
 חרבה והא חרבה דלאמ~יא ל~

 מאו~
 עון

 ל~
 חרבה

 כנישתא דבי זילותא מפני הטעם נאמר אםוהנה ע~
ירים ~~

 ו~
 אדם דכל יתמה הרואה וכל ישפיל

 ג~הה ~מה היופי בתכלית בנויהדב~תו ~
 כנים אם ו~~ח~ שפיל ד~ת בדליאלקינו ו~ וב~ר~
 ב~ וד~ת~טעם ב~ אנ~

 נוכל
 לו~

 דדוקא
 ו~א ~~י ~~

לבד~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 גבוה זה שגג שרואה הרואה מפני לזה חשו נשארל~דו
 זילותא ואיכא ונפסד שפיל עמו ונראה בס~וך וזה~תלול
 לא הרואים גבה~ על בנין יבנה א~ אבל כנישתאלבי

 ~ ~~תא כאן ואין זה שפלותיראו

~~~
 ש~גין דכמו בזה חכמים יחושו לא דלמהחדא לאומרו~ אפשר אי זה דבר שפיר דיקת כד

 גבוה הוא לה הסמוך שגג כנישתא לבי זילותא~ראה
 יותר ומשוכלל~משובח

 שנראה כ~ש כ~שתא~ בי מ~
 טוב איש ומעליו משום גבה על שבונה בזה~~תא

שנרא~
 משום בזה ויש גבה שעל הבנין הוא שהחשיבות

 למה כעיקר ~עם זה דאם ועוד ונעבורה~שחי
 שהם במה ~מים חש~ו לא ואברוריבקשקושי

 ~ הכנסת מבית יותרובצורים גבו~~

~~~
 הג~ות שכתבו כמו ה~ם עיקר לינראה

 ק~ן בסי~ ב~י מרן הביאו ר"ת בשםמיימונית
 שוים שהיו שלהם ~גגים דוקא דזהו תם רבינו כתבוז~ל

 למעלה שמשתמשין בזיון וזה תמיד עליהםומשתמשין
 הוא דכ"ש נראה זה ~ם לפי וא"כ ע~ש~~בהכ"נ
 ומשתמש הכנסת מבית למעלה די~תו שקובע דידןבנידון

~
 יכול דאינו וכס~~~ בזיון וכדי בקבע יום בכל תדור
 נראה ולכך זה~ הוא גדול דבזיון גבה על עליהלבנ~ת
 נמי לזה וראיה~סור

 ממש~
 בפרק בפסקיו הרא~ש

 וז~ל כ"ג סי~ דשבתקמא
 בבתי~ י~

 בה לן לית נמי שלנו
 מיהו הגגות~ על מש~שין ואון משיפעים שהםלפי
 הגג דרוב~יכא

 גבו~
 שמ~משין כיון אסור מבהכ~נ

~עליה
 בעליה דמשתמש שם ואם ע~ש~ ה~ שת~

 על שמ~מש כאן כ"ש ~סור~ בהכ"נ לגגהסמוכה
 מרן פסקן הרא~ש ודברי דאסור~ נראהגבה

 בש~
 סימן

 לת~מיש ראוי ואינו משופע שהוא הגג וז~ל ב~ ס~יףק~ן
 יש אם דהיינו לתשמיש ראוי שהוא המקום עדמשערין
עליה

 ת~
 הכנסת מבית יותר גבוהה תהיה לא הגג

 ~ ג~ אות ק"ן בסי~ ברכה שיורי להרב ועי~ע"ש

~~~~
 על לבנות אחרינא איסור יש דידן דבנדון לי
 בהכ"נ קדושת משום דירה ~ת ביהכ"נגבי

 וכמו היכל של לגג~ ודומה גגו על להשתמשדא~ור
 וז"ל מרדכי בהגהת דשבת קמא פרק המר~ישכתב
 לה~מש גמור איסור יודע ~יני מאיר רבינוכתב
 ~הכ"נ גבי שעלבעליה

 כמש~
 ועליות גגין דאפילו ר"י

 שני מעשר ~עי~ נתקדשו לאדעזרה
 פ~

 מ~ח

 ע"ש~

 מיהו
 ושמא וכו~ גנאי של תשמיש שם מלהשתמש ליזהריש
 לעליותדמי

~ 
 ~ן ופסקו ע~ש~ שנתק~שו היכל

 בסי~ ה~הורבשל~ו
 קנ~

 י~ב ~יף
 וז~

 ליזהר יש
 של קבוע תשמיש בי~~נ"ס גבי ~ל בעליה~ה~ש

 אם לה~~ק יש תשמי~ם ~~ר שם~ ל~ב ~וןגנאי

מ~~
 ל~~מש

~~ ~~א~ סי~ ~~ן מהר~ ו~~ ע~~ ~
 י~בץ בשאלת ועי~ י~~ סי~ בסאן מ~ר~ ת~~~

~~
 ו~מ~~ב ~~ ~~רב נ"ד ~~

~ 
 ~ קנ~א ו~י~ ~~ן

~~~
 דהמרדכ~ מהא דאי לומר נראה מעט ~בוננות

 דשאנו ולומר לחלק דיש מתייא שמהלא
 גבה על עליה בנו ואח"כ ביהכנ"ס מתחילה בנויהשהיתה הת~

 אבל בהכנ"ס~ שנבנה משעה ג~ה נתקדש~בר
 נבנה לאשעדיין בנ~~

 בהכנ"~
 לבנותה מ~ילה ורוצים

 על שיבנו דהכי אדעתא בהכנ~ס לבנות יכולים גבהעל ולבנו~
 דיכולים כדקימ~ל תנאי ~ל מתחילה ו~ניםגבה

 הוא דלעצמו בנ~ד וכ"ש חו~ל~ של בביהכנ~סמתחילה להתנו~
 חו~ל של בהכנ~ס כדין מתחילה להתנות שיכול עבידדקא
 ~י~ בש~ע מרןדפ~ק

 קנ~
 וראיה ע"ש~ י"א סעיף

 ולעשות למוכרו שירצה מה כל לעשות יכולשהיחיד יו~~ סעיף ~נ"ג סי~ מרן דפ~ק יחיד של ס"תמדין ג~
 נראה שם שאוסר למי ואפילו ע~ש~ שירצה מהכל בדמי~
 בשעת אם אבל לעצמו~ סתם בהקדישו אלאאסר דל~
 דבר לעשות התנה אם כנ"ד הבנין בשעתאו הקני~
 ~ לכ"~מהני מדבריה~

~~~~~
 בחורבנן אלא ת~אה מהני דלא

 אב~
 לא

 סעי~ קנ"א בסימן שם מלכא מרןכמש"כ בישוב~
 לפני ~תוכו משת~ש אם דדוקא ולומר לחלק נ"למ~מ י"~

 ותנאו תנאו מועיל דאינו הוא הדיוט תשמישו~פנים
 אם אבל הוא~ מקודש מקודש ואמרינן בישובו בעודובטל

 דט~מא תנאה~ מה~י כנ"ד גבו עלמ~מש
 היכל של כ~ליות עשאום דשמא וכתב מאיררבינו דמס~~

 דשמא דאמרינן ~וא בזה סתם בנו אם דוקאשנ~ד~ו
 התנו הבנין בשעת אם אבל היכל~ של כעליותעשאום
 ויכול גגה נ~דש ולא קיים תנאו גבה על על~הלבנות
 עי~ש כן שחילק להט"ז ראיתי וכן שירצה~ כמולבנות
 נר~ה וכו~ שיחדו בית אבל וז"ל ד~ ס~ק קנ"אבסי~
 למ~לה דירה בית בנה בהכ~נ שבנה בשעה אםדכ~ש

 של תשמיש אבל למעלה~ כלל הוקדש לא דהאד~רי ממנ~
 ~פי אך שסיי~~ מה יעו"ש אסור גוונא דבכל נראהב~ון
 הרא"ש מדברי משמע וכן מיימוניות ה~הות שכתבוה~עם
 הרא"ש בל~ון שכתב בש~ע מרן מדברי משמע וכןבפסקיו
 משום מבהכ"נ למעלה העיר בתי ~גביהין דאיןד~ם

 שמשת~שין ב~ון וזה תדיר עלי~ם ומשתמשיםשוין שה~
מבהכ"נ למעל~

 א~
 דירה ~ת גבה על לא בית לבנות שאין כ"ש

 ~ גדול גנאי והוא מבהכ~נ למעלה שמשתמש מפניקבוע

~~~~
 בסי~ למרן דראיתי

 קנ"~
 י~ב סעיף

 ליזהר ישוז"ל ~כת~
 מלהשתמ~

 גבו שעל בעליה
 מ~מרדכי והוא למעלה לשונו הבאנו שכבר וכו~ב~כ"נ

כמש~
 היתר שיש מדבריו דמשמע ~~~ מזה למעלה

 מרן פסקי אדע לא אני תם ובא~ת בהכנ"ס~ ע~גלבנות
 דנראהאהדדי

 סחר~
 ק~ן דסי~ הא עם דקמן הא נינהו

 ~י~ פסק כבר הא גבה על עליה לע~ת א~שרדהיאך
 מגביהין ד~ן~ן

 ב~
 וכ~ש מב~כ~נ למ~ה העיר

 מזה שה~יש אחרון שום ראיתי ולא לעיל~ וכמ"ש גבהעל עלי~

 דב~~ לומר ואין~~~
 קנ~

 ז~ ובנ~~ בעבר ~רי
 ~נו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 עבר אם דאף ג~ ~עיף ק"ן בסי~ מרן פסקשהרי
 ~השפי~ו אוחו ~כופין י"א מב~כ"נ יותר ביתווהגביה
 דבנה ~כה~ג דמיירי לומר איןגם

 אדע~
 דהכי

 על להשחמש מוחר דבזה כחבנו כבר שהרימחחילה~
 הרט"ז שכחב וכמו שם ~שכב כגון בהכנ~ס ע~ייחגבי
 לאחר שיחדו ביח אבל רמ"~~ מש~כ על דכחב ד~בס~ק
 נראה הרט~ז כחב עליו~ ~שכב מוחר ~בהכ"נשנבנה
 למעלה דירה ביח ב~ה בהכנ~ס שבנה בשעה אםדכ~ש
 דעלה ~שכב היינו דשרי דכחב והאי וכו~ דשריממנה
 א~תנ~ קאי מרן ואיקאי

 ל~כב אסר ~מה מחח~ה ע~יה
 גבה על וע~יה ביח שבנו כה~ג דמיירי ~ומר אין גםשם
 חדא כלום אינו זה ~בהכ"נ ביח יחד כךואחר
 עלה כחב דהא ועוד לשכב~ אפילו מוחרדא"כ
רמ"א

 וז~~
 מחחילה שנבנה קבוע בבה~"נ דוקא זה וכל

 דהמרדכי להא הרב דאוקמה בהדיא ~ך הרי וכו~לכך
 לישב אין גם ב~כנ"ס~ לשם לכך מחחי~ה בשנבנהומרן
 מבהכנ"ס למע~ה העיר בחי מג~י~ין דאין דהאולומר
 למע~ה שמשתמשין בהכנ~ם בזיון משום לא ~עמווטעמא
 ~משחמשין כיון לומר דרצונם היינוממנה

 ב~
 ש~מעלה

 של חשמיש דסחם גנאי של לחשמיש חיישינן חשמישכל
 ~סרו זה בעליל ונראה מגולה שהוא גנאי של הואגג

 אשר ופירוח עורות שם לשטוח עומד דסחמאמשום
 קנ"א בסי~ יו~ף ברכי ~הרב עי~ שיחיבשו קודםמאוסים המ~

 הוא ובזה יעו"ש~ ד~ ~וח שם ובמחב"ר יו"דאוח
 ~עיר בחי גגי מ~ביהין אין ולכך לבהכ~נ בזיוןדאיכא
 על דמשחמשיןמשום

 גגיה~
 ~זיון ואיכא גנאי של חשמיש

 שם לדור דירחו בונה אם אבל להם~ ~סמוכהלבהכ~נ
 ו~ממונו לגופו לכבוד ~שוייה היא דירהסחם

 ובז~
 נימא

 יש למה טעמא הוא דזה דא~כ חדא ליתא זהדמוחר~
 ד~יינו קריחים ובשוה מבהכ"נ יוחר ביחו במגביהאיסור
 טעמא מהאי ג"כ אסרו לא בהכ"נ לגג הביח גגשהשוה
 ונראה סמוך והוא גנאי של חשמיש ביחו גג על~משחמש

 מופ~ג הוא גבוה ביחו גג אם אדרבא דהא בהכנ"סלגג
 וכדי א~ כרשוח מיחזי שוים בשגגוחיהם ואילומבהכנ"ס
 כחב שהרי ועוד ~מגביה~ אלא הזהירו לא ו~כמים~זיון~
 דגג בפסקיו הרא~ש מדברי והוא לעיל דבריו והבאנומרן
 המקום עד משערין לחשמיש ראוי ואינו משופעשהוא
 לא ~גג חחח עליה יש שאם דהיינו לחשמיש ראוישהוא
 דירה ביח היא דעליה החם והא ע~כ~ יוחר גבוהחהא
 מכו~ד לחשמיש אפילו חשמיש לשום ראוי אינווגגה

 גג שחחח כיון אסור הכי ואפי~ו עשויה היאו~חוכה
 לדירה עשוי שהוא א~י~ו לחשמיש ראוי הואהעליה

 ~ לא~ר מרן פסקהכי אפי~

~~~
 מבהכ~נ למעלה מ~חמש דאם דהא לומר נראה
 הי~ד דבהכ"נ ~לוחא משום ד~ששו ביחובגג

 הח~יים הבחים שורוח עם ~ח~יח ~כ"נ עשה~אם
 עשה~ו

 ~כ~
 העליונות ה~חים שורות עם דהיינו ב~יות

 עם דהצריכו הואבזה
 כ~

 בהכ"נ שם ~בנוח שרוצה שורה
 ~דבר שנראה מפני בהכ~נ מגג יותר ביתו להגביהשלא
 צרכו כל בו ~עשוח בקבע ולח~מישו לגופו ~ושראוי
 לכבודו לו כיאוח המעלוח ברום גבוה ובנאועשאו

 והגביהו למ~י~ה חש לא ובזה ביח ~שבח אדםכחפארח
 שם ב~מדו גגו ועל עליו להשחמש כדי השמ~ם רוםעד

 משחמשים ~אין ומגדלים בירניוח ~ל~פוקי הגג עללמ~לה

בהם~
 ~יה איכפח לא ~חשמישו עשויה ~איננה ובהכנ"ס

 דחששו הוא ובזה המדרגוח~ בשפל היא אם אפי~ובה

לזי~וח~
 דבי

 כנישח~
 כשהיא

 בשפ~
 אבל אחח~ בשורה

 ושכ~ל בנה ~עליונים או החחחיים בשורוחאם
 לבנות רוצה ~ך ואחר זה כמוח זה ובגובה ביפויכביחו ב~כנ~

 עליהו~חדס
 ע~

 למעלה אחרח דירה ~וד ולהוסיף ביחו
 כולה היא אפילו אחרח ~ורה ולעסוחמביחו

 אשר החחחון ~בנין כיון שירצה כמו ~בנוח יכולמבחכ~נ למעל~
 וזו כדינו עשאו חפ~ה ביחשם

 שור~
 כאן אין היא אחרח

בזוי
 ו~י~וח~

 א~ אף וא~כ ~בהכ~נ
 דירה ב~ח ~בנוח ירצה

ע~
 הכנסת ביח בנין בנה שכבר האופן בזה בהכ~נ גבי
 לבנוח יכול וכמשפטו~ כדינו ~הכיאוח

 ע~
 כאן ואין גבו

 ~ כנ~ל ובחקונו ~בנינו ג"כ למעי~ה חש לא דהא בהכ"נבזוי

~~~~
 והבי~ד לשבח בפסקיו המאירי להרב ראיחי
~רב

 חיד"~
 וז~ל שכחב ק~ן ~י~ במחב"ר ז"ל

 העשויי~ ובירנוח מגדלים אבלהצ~ל
 הבית או ~עיר לחיזוק

 בזה אין ואברורי קשקושי הנקראים והם חומהולבצור
 שררה דרך אינו הג~החו כשסבח הדין וכן כללמניעה
 הוא והרי ע~ש~ וכו~ ועליות בדיורין להרבוחאלא

 ורוצה בדיורין להרבוח ז~ל דכחב והיינו כדברינוכמבואר
 ומחוך בדיורין להרבוח ע~יות עשה אחרח בשורה~ומר
 דבריו בכלל ודברינו מבהכ"נ למע~ה דירחו הגביהזה
 דהא נינהו~ סחראי דלאו מרן פסק ~~ש לפ~ז וא"כז~ל
 דרך אינו הגבהחו כשסבח מיירי י~ב סעיף קנ~אדסי~
 ק~ן דסי~ והא אחרח בשורה בדיורין להרבות אלאשררה
 בזה מבהכנ"ס למעלה ביתו להגביה ורוצה אחחבשורה

 ~ דאסורהוא

~~~~
 ~הביא מרדכי להגהוח חיקשי נמי זו דקושיא
 קושיא דאינה נראה אבל ע~~ שניהםאח

 שם מלהשחמש ~יזהר יש מיהו המרדכי לשוןדזה
 דשבת בפ"ק מדאמרינן שם לשכב כגון גנאי שלחשמיש
 וכו~ סופה מבהכ"נ גבוהים שגגותיה עירכל

 דלא משום בה לן ליח ואברורי בקשקושי אבלבבחים וה~
 ~על ישע ~גדי הרב שם וכחב וכו~ גבן עלמשחמשי
 משם בה לן ליח ~קשקושי אבל דאמרינן ד~האהשל"ה
מוכח

 דע~
 מבהכנ~ס ג~הין ~גגוחיה עיר איסור טעם

 במקום ליש~ש ד~א משום~וא
 שהו~

 גבוה
 ג~ה יוחר בנינו לעשוח הוא שהאי~ר ~ומרדאין מבהכנ~
 לן ליח ואברורי בקשקושי א~ר ~מודא דהא אינוזה מבהכ~
 ~טעס~י ב~

 משו~
 בנינו שעו~ה

 ג~~
 מביהכנ~ס

 א~
 גם

~קש~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

 ישתמש דלא הוא דה~עם ש"מ אלא א~ור נמי~קשקושי
 להש~מש אסור ~הכנ"ס ~עליות ~ף ולכך מ~הכ"נלמעלה
 ~שת~ש דאינו היכא וא"כ ע"ש~ ע~כ ק~ע תשמישדהיונו
 למעלה ג~וה ~ניינו שעושה אף מותר ק~ועתשמיש
מ~הכ"נ

 וא~
 ש~נאה ~יהכנ"ס לעלית פתרין אשכחן

 ק~ע של שאינו תשמיש שם להשתמש ~י~כנ"סעל
 כלים שם להניח ~~נסת ~ית לצורך זו עליה~נה
 המרדכי קא~ר ~~כה"ג שם לשומרם ~יהכ"נ לצורךש~ם
 אלא וכו~ ק~וע תשמיש שם מלהשתמש ליזהר דישומרן
 ~גותיה ~עיר של האיסור שעיקר כיון לי קש~דעדיין
 גנא~ ~ל ת~מיש שם להשתמש שדר~ם משום הואג~והים
ד~יינו

 ~ש~~
 ~ם

 וכיו"~
 שם ז~ל רמ"א התיר איך א"כ

 מותר ל~הכ~נ שנ~נה לאחר ~ייחדו ~ית ~הגה י~ד~סעיף

 מ~מ ~הכ"נ כדין הגג נתקדש לא דזה נהי עליו~לשכ~
 ~שום גגה להג~יה דאסרו ל~הכ~נ הסמוך מ~ית גרעלא

 שדעת ואפשר גנאי של תשמיש שם לה~תמששדרך
 משום הוא העיר גגות דאיסור ההגה שה~יאמהרא"י

 ל~הכ~נ ~יזוי ואי~א כדאמרינן ~גגותיהןשמשתמשין
 ~סמוך משתמש וזה היכל של כ~גו שנתקדשגגה משו~

 דא~כ קשה דעדיין ~לא ל~ג~יה~ ~סור לכךלמקודש
 ~ סמוך מ~ום אסור ~שויםאפי~

~~~~
 יכול ~דיורין להר~ות דרוצה נמי ד~נ~ד מזה ~נו

 גבי עלל~נות
 ~הכנ"~

 ~עליה להשתמש ויכול
 לשכ~ ו~יחדי ליכול דירתו לק~ועלמעלה

 כיון ולישן
 נתקדש דלא ג~יו על דלבנות אד~תא ~נאושמ~חילה

 ~ל תשמיש שם להשתמש שלא ליז~ר ד~ריך אלאגגו
 סימן הרט"ז כמש"כ טינוף או ~כו~ם כגון מאוד~זיון

 ד~ ס"קקנ~א
 לה~~~~~~~~

 י~ה
 פא~אגי מהר~י להר~ לל~

 ~~ושר~השמ~ות
 ל~~

~~~~ 
 ק"~

 ~~ אות

~כת~
 ד~רי על

 ~ר~
 ע~ד דק~ה ומה וז"ל הנ~ל ה~אירי

 הוא ~מ~יריהר~
 מ"~

 דכ~הוא
 להר~ו~

 וע~יות ~~יו~ין

 שאיןמותר~
 ז~

 תימ~ ד~רי אלא
 מו~ר תמה וכאשר

 שם חיים ~ס~ר החכמהא~י
 לנו פירש שלא ע"ש~ ע~

 א~יו למור חיים ~פר ~ידי ואיןתמיהתו
 ז~

 תוכן לראות
 עלי~ם ו~ה~~ונןהד~רים

 ~מקור~
 ~ ו~ור~ן

~~~
 הרמ~"ם ~ת~ו~ות מצאתי ומציאה ה~יפוש
 ד~ריו ~~יא הדור פ~ר~~פרו

 הר~
 חיד~א

 וז"ל ע~ד סי~ הדור ~פאר והיא י~~ דין קנ~א ~~י~ז~ל
 אחד ~ד ו~ה בי~כנ~ס על אשר ~עליה הדרתוותורינו
 לדור מותר אם המקודשים ס"ת ~ו אשר ~היכל עלמכוון
 א~ר המקום א~ל ~~ית לדור יכול ת~ו~ה וכו~~ זהב~ית
 כרצונו יעשה ה~ית ~שארא~ל מלאכ~ כלי להניח ולא שם לישן יכול ואינו לא ההיכלעל

 ולכאורה ע"כ~ מש~ וכת~

 מת~ו~~נרא~
 מרן מפסק היפך שהיא זו

 ז~
 שאסר

 י"~~סעיף
 תשמיש ~~כנ~ס ג~י שעל ~עליה לה~מש

 לשכ~ כגוןגנאי ~
 אסור ה~ית ~כל ותנ~ ופסיק שם

ובשאר
 תשמי~~

 ~נז~ ו~תשו~ה ~ה~פק~ יש
~~ 

 ~~ לשכ~אפי~
 שפיר לכשתידוק א~ל היכל~ למקיס

תמצא
 דל~

 ~~מוך כתבנו כ~ר דהא נינהו סתראי
 ולא ~"ה ~חילה ש~נה דוקא ז~ל מרן דאסרדהא
 ל~נות שבנאה ~שעה ~דעתוהיה

 ע~
 הכי מש~ם

~נה א~ א~ל ע~יו להשתמש ואסור גגה שנתקדשאמרינן
 ~הכנ~~

 ולהשתמש ל~נות יכול ע"ג דל~נות אדעתא
 וכמו שירצה~כמו

 שכ~
 ד~הכי לומר יכולים וא"כ הט"ז

 ועליה ~ית ~נה שמתחילה א~נ הרמ~~ם~ ~תשו~תמיירי
 ל~הכ~נ יחדו ואח~כלדירה

 רמ~~ שכת~
 שמותר

 לשכ~
 ~זהעליו~

 הרמ~~~ דכת~ הו~
 שמותר

 חו~

 ~ ההיכל למקום

~~~

 ~תחילה לבנות שרוצה נ~ד לענין שיהיה
 כרצונו ולהשתמש ל~נות מוחר ע"גול~נות ~הכנ~~
 להט"ז שר~יתי אלא ליה~ ע~די ליהד~~א הטו~

 שכת~
 וז~ל

 מדרשו ~~ית ~יתו עם קראקא ~ק~ק דר היה ~ילדותוכי
 ~מיתת הר~ה ~~מ ונענש ~~כנ~ס מן למעלהשהיה
 דר ה~~ז ובודאי ע~כ~ ~זה ותלה~ניו

 ~עלי~
 שנ~נית

 ~~ליה או גגה~ נתקדש שלא ~יה~נ~ס עםמתחילה
 כמ"ש העליה שנ~נית לאחר ל~יהכנ~סשייחדה

 ביהכנ~ס שע~ג בעליה דר היה איךדאל"כ רמ~
~~ 

 פ~ק
 הדין לפי ~מותר ~אופן ודאי אלא שם לדור דאסורמרן
 ראיתי וכן שנ~נש~ עצמו על העיד ואפי~ה דרהיה
ל~ר~

 שכת~ ~~ ~הגהות קנ~א ~םי~ כנה~ג
 על וז"ל

 לאחר ל~הכנ"ס שייחדו ~ית א~ל וויל מהר~ימ~ש
 מותר~נ~נה

 לשכ~
 עליו

 כת~
 נפשו ~ומר ומ"מ ז"ל הוא

 אחד ~~ית מ~רש ~עשה שראיתי מי שכל זה מד~רירחק
 והוא התח~ייםמ~יתיו

 מ~תמ~
 ה~דרש ג~י שעל ~בית

 יי~דו ~~נין ~על אם דדוקא ~~"לוכו~
 לעול~ לביהמ"~

~ז~
 ג~יו שעל ~עליה לדור שלא ליזהר דיש הוא

 ועשה ועליה תחתית ה~וכר כגון שלו שאינו אירעאם א~
 שהוא ~עליה דר והוא ל~המ"ד ייחדה דהיינובתחתית
 המשכן החצר שאין כיון לעולם שם קבוע שאינו עראודרך
 ונגע רעה אליו תאונה ולא מיחוש ~ית כאן שאין נ"לשלו
לא

 יקר~
 ~אהלו

 אמן~
 ועיין שסיים~ מה ע~~ש

 שלמ~ להר~
 ע"א ח"י ד~ י"ג אות הכנסת ~ית קדושת ~דיניצ~ור

וע~~
 על שם~ והכנה"ג הט"ז ד~רי שה~יא

 כ~
 נ"ל

 וחש ע"ע שמחמירמי
 עתי~~

 עליו נפשו על ויחוש למו
 שנת חשון לחודש י"ג אמן~ וימ"ן וצויי"מ ~ר"טת~וא

 יע~א וו~ראן ~עירה פה חוקיך לי היוזמירו"ת
 עריך קטינא הצעיר ודך דלכ"ד

~~ ~~~~ 
 ~"ט ~~~~

~~~
 ~"ה ~י~

 םעי~
 לפניו ~ו ~לא ודוקא ~ה א~

 כש~ירךיחד
 ~פ~~

 ה~ו א~ל
 ל~נ~

 א~צ ~חד
לברך



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

 אלאל~רך
 ~פה~

 דהא פ~וט נ~ל ג~~ סעיף שיח~~ר ~מו
 אלא מ~רך אינו ~י~ד לפניו היו דאם רמ"אדקאמר
 שא~ד ידוע ~אם דוקא היינו~פה~ג

 משו~~
 מ~~ירו

 על י~רך מח~ילהולהכי
 המשו~~

 הגרוע אח ופוטר
 הםחם מן א~ל והר"מ~ ~~י עי~ ג~ ~סעיף~מ~ואר
 ~רכוח שחי מ~רך השל~ן על ~י~ד לפניו היואפילו

 ~רכח השני ועל~פה"ג
 ~ הטו~

~~
 מ~רכין ~~ סעיף

 הטו~
 שהוא יודע ~אינו כל וכו~

 לכאור~ ע~כ~ ממנוגרוע
 מ~ושל דיין נ"ל

 הוא מ~ושל ושאינו מ~ושל משאינו גרועהוא
 המשו~~

 ולכן
 המ~ושל על ל~רךאין

 והמטי~ הטו~
 שהמ~ושל אע"פ

 היין חוע~ח לו אין מ~מ ל~יךמחוק
 המ~מ~

 אלקים
 שזה המאכל חאוח וגוררואנשיס

 טו~
 דוקא

 מהאוראיה ~עודה~ לקנו~
 דפ"~

 על שמן זיחי וחורמין מ"ו ~חרומוח
 מ~ושל שאינו ויין שמ~~ זיתי על כ~ש זיחי ולא כ~שזיחי
 ופירש מ~ושל~ שאינו על המ~ושל מן ולא המ~ושלעל

 להחקיים כדי ~~ומץ שכוכשין כ~ש זיחי וז~ל ז"להר"ש
 יפה מ~ושל ושאינו לאכילה~ מהם טו~ים ~מן זיחי~~ל
 המ~ושל א~ל המ~ושלמן

 מחקיי~
 ר~ מד~רי ו~"ז יו~ר

 דמ~לפא יו~נן ר~ אמר ו~ירו~למי היפ~~ מן דחורםיהו~ה
 מ~שלין אין ~חרא ~פרק לקמן דחנן יהודה דר~שיטחיה
 מפני מחיר יהודה ר~ שממעיטו מפני חרומה שליין

 יפה מ~ושל שאינו יהודה דלר~ משמע ו~מחני~שמש~י~ו
 ~כהן ח~ינן חמן מ~ל~א לא אלעזר ר~ אמר המ~ו~למן
 מ~ושל שאינו כלומר ב~עלים~והא

 אלא לשחיה~ יפ~
 ~עלים א~ל לו~ ד~חקיים שמש~י~ו ל~של החירודלכהן
 אלעזר ור~ יו~נן דר~ ז"ל הר"ש דסו~ר להדיאומ~מע עכ"ל~ ~מחקי~ם ~יישינן ולא היפה מן לחרום~ריכין
 ~מחנ~חין דקאמר דהא ליה משמע יו~נן דר~ פליגיבהא
 משמע א~כ לשתיה ר~ל שמש~י~ו מפני ~חרא~פרק
 דר~ ~י~חיה דמ~לפא ק~מר ולכך לשחיה עדיףדמ~ושל

 ד~פ"~יהוד~
 שאינו על המ~ושל מן חורמין שאין סו~ר

 ~~שמע המ~ושל על מ~ושל משאינו ~ורמין א~למ~ושל
 הוא מ~ושל שאינודסו~ר

 המשו~~
 הוא והמ~ושל והיפה

 דקאמר ~חרא דפרק דהא לומר הוצרך ולכךהגרוע
דהמ~ושל

 משו~~
 ומחני~ יהודה דר~ ~מים דעח היא

דפ"~
 היפה הוא מבושל דשאינו דקאמרה

 וה~שו~
 הוא

 רעהו ו~א הוא~ גרוע דמ~ושל דסו~ר יהודה ר~דעת
 ר~ו~קרו

 אלע~
 ושאינו י~ודה ר~ והא הא דלעולם ואמר

מ~של
 יפ~

 תורמין אין ולה~י מתניתא דכל אליבא לשתיה
 ר~ על ~זה דפליג מאן ~ליח מ~של ש~ינו עלמהמ~ושל
 שמשבי~ דקחני דתרומות ~תרא דפרק דהא אלאיהודה
 משבי~ר~

 ר~י לו מתיר ו~ך מיירי ו~הן ל~ק~ם
 שאינו ~~ישול שמ~ר~ו ~ם לבשלויהודה

 יפ~
 לשתיה

 כיון מ~מ מ~ושל שאינוכמו
 שקלקל~

 שהכהן חקנתו
 מוחר ~קיומו רוצה הואעכשיו

 וז~
 שמחקיים מפני ש~~ו

 אוסרים ~כמים א~ל יהודה ר~ לדעח זהכל
 לשחיה שמחקלקל כיון מ~מ יוחר מחקיים ~זההגם ל~ש~

 ולא אסור לשחיה יפה שהיה מש~~ווממעיעו
 ~יי~

 א~ללמחקיים~
 ~~עלי~

 היפה מן לחרום צריכין לכ~ע

והמ~ו~~
 מחני~ קחני ולכך מ~ושל שאינו והוא ל~תיה

דפ"~
 וכ~~ לא א~ל המ~ושל על מבושל ש~ינו מן וחורמין

 אלעזר לר~ ~ין יו~נן לר~ ~ין וכו~ המ~ושל עלמ~ושל משאי~ דחורמין ~פ~~ דקחני הא וא"כ ~~עלים דמייריכיון
 הוא טעמא ~דמשום

 משו~
 היפה הוא מ~ושל דאינו

והמ~ו~~
 ~פרק ולקמן

 יי~
 פי~ מ"א דחרומוח

 חד יו~נן ור~ אלעזר ר~ ~ירושלמי ממעי~ו שהואמפני וז~
 אדם כל שאין משוחיו שממעעו מפניאמר

 יין שיח~
 אמר וחד ~יוחר ~זק דמ~ושל ~י כייןמ~ושל

 השטה דמ~ליף יו~נן דר~ ~ונ~ל ממדחושממעיטו מפ~
 וס"ל שממעיטו מפני הכא ד~אמר הוא יהודהדר~ וסו~

~מחני~
 מ~ושל ש~ינו על מהמ~ישל חורמין שאין דפ~~
 ממעיטו שהוא הכא דקאמר הוא לשחיה גרועדהמ~ושל
 מוחר וקאמרי עליה ופליגי ~כמים ואחומשוחיו

 ד~ו~ר הוא אלעזר ור~ מש~י~ו הואשאדרבא ל~ש~
 ~פילו א~רי ולכך ממדחושממעיטו מפ~

 ~כה~
 מ~ר יאודה ור~

 מקיים שה~שול מחקיים שהוא מפני~כהן
 שם כדפרישיח יהודה אדר~ י~ודה דר~ קשיא לאדלעיל פ"~ דםוף וההיא יוחר דמחקיים מש~י~ו ש~ואמפני ביוחר~

 ~עכ~ל
 היפה הוא מ~ושל דשאינו ז~ל הר"ש מד~רי מוכ~~~~

והמשו~~
 דמ~ין אלעזר לר~ מחניחא לכל לשחיה

 לדעת וגם כווחיה להלכה ס~~ר דהר~ש ניכר עיניורי~י
 הוא מ~ושל דשאינו סו~רח המ~ושל עלמ~ושל משאי~ וחורמין דקחנו מחני~ מ~מ דמ~ל~ף יו~נןר~

 היפ~
והמשו~~

 פסק וכן ~י~~ חרומוח פ"ה הל~ ז"ל הר"מ ופסקה
 וז~ל ס"ג סע~ף של~א סי~ יו"ד ~ש~עמרן

 חורמי~
 זיחי

 המבושל על מ~ושל שאינו מיין וכו~ כ~ש זיחי עלשמן
 מ~ושל שאינו על המ~ושל מן לא~~ל

 מ~
 מחנ~~ כהאי דפםקו ~"ל ומרן הרמ~~ם דעת לפיוא"כ ע~~~ וכו~ הצלול

דפ~~
 דתרומוח

 מיכ~
 היפה הואמ~ושל שאי~ דיין דס~רי ז"ל ד~עחם

 ר~י כשיטת ס~רי אי שהרי והמשו~~
 דהמ~ו~ל הסו~רים הם ד~כמים וס~רי דמ~ליףיו~נן
הוא

 המשו~~
 היפה הואמ~ושל שאי~ יין דסו~ר הוא יהודה ור~ והיפה

 והמ~ו~~
 מתנ~~ כהא דפסקו כיון לפ"ז

דפ"~
 מוכח וכו~ מ~ושל משאינו ד~ורמין דחרומוח

 מ~ושל שאינו ~היין דסו~ר יהודה כר~דס~רי
היפה הו~

 והמשו~~
 ~תרא דפרק כ~כמים ודלא

דהמ~ושל דס~
 אלעזר כר~ לה סבר ואי ממנו~ משו~~

 הוא מבושל דשאינו יהודה ר~ דסו~ר יהודהר~ דה~
 היפ~

והמשוב~
 אלא

 דה~
 ~כהן מיירי ~תרא ~פרק

סו~ר ~ל~



~ ~ ~ ~
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 ליה מתירינן בקיומו רוצה ד~הן דכיון יה~דה ר~סובר
 דברי כי ודע הוא~ גרוע דמבושל מדברוהם ~וכחעכ"פ לקיום~ משביחו מ"מ לשתיה שמקלקלו ~גםלבשלו
 בם~רו זיע"א מילכו מהר~י הרב העתיקם הנז~הר~ש
 ז~ל מרן דבר~ על קם"ג ם"ק של"א םי~ ביו~ד גבוהשלחן
 כבש זיתי הר"ש כתב כבש זיתי וז~ל הנז~ ם~ג~םעיף
 מהן טובים שמן ~תי אבל ~התקיים כדי בחומץשכוב~ין
 מבושל שאינו וייןלאכילה

 יפ~
 המבושל אבל המבושל מן

 גם ע"ש~ ~כו~ חרדים בםפר וכחב ע"כ~ יותרמ~קיים
 דפ~ב ההיא על דכ~כ הנז~ ~ר"ש בשטת ~זילהרע~ב
 וז~ל המבושל על מ~ושל שאינו יין דתורמין~תרומות
 לקמן פירשוכן ע"ש~ ע"כ המבושל מן לשתיה יפה מבושל שאינוויין

 בפר~
 רבי דברי על דתרומות בתרא

יהוד~
 מפני פירש משביחו שהוא מפני לבשלו דמתיר

 ~בחו ~היינו ו~~ל ע~כ~ ביותר ומתק~ים משביחשהוא
 בפ~ תוי"ט והרב לשתיה~ שמשביחו ולא ביותרשמת~יים
 אזיל הוא דגם בפירושו ~ם ד~עתיק ממה נר~הבתרא
 מפנו מתיר יהודה ר~ שם דז~ל הנז~ הר"ש לשטתומודה
 תורמין דאין דתרומות פ~ב מסוף קשה ולא משביחושה~א
 על הרע מן דהוי מ~ום מבושל שאינו על המב~שלמן

 ב~הן והכא בבעלים תנינן תמן בירו~למי דמשניהיפה~
 ~ריכין ~עלים אבל שמתקיים שמשביחו לבשלהתירו
 חיישינן ולא לשתיה יפה מבושל ושאינו היפה~ מןלתרום
 הוא מבושל דשאינו םובר ~רב דגם הרי ע"כ~במתקיים
 והאחרון שמתקיים~ הוא שבחו והמבושל לשתיה~יפה
 בפ"ב המ~נה על בפירושו ישראל תפארת הרב נכבדהכי

 שאינו ויין וז"ל ל"ג אות למשנה בציונו כתב~תרומות
 לשתיה טפי עדיף מבושל דאינו ~מבושל עלמ~ושל
 י"א פרק כדלקמן מתקייםומ~ושל

 י~א ובפרק ע"ש~ מ"~
 טפ~ עדיף דחי אף שמשביחו מפני וז~ל כתב ט~~ות
 דסבר ~רי עכ~ל~ ודוק ו~ ה~ ד~ משנה ב~ פרקכסוף
 המשנה מפרשי כל כי לדעת הראת דהר"ש~ להא מרלה

 והיין לשתיה והמשובח היפה ~וא מבושל דשאינוסוברים
 לגרור לשתיה ולא סעודה לקנוח כ"א טוב אינוהמבושל
 בהלכות ז"ל הרשב"א משם המ"מ וכ"כ המאכלתאות
 לטבל והחומץ כחב ז"ל והרשב~א וז~ל ה"י פ"אעירובין

 וכן ברביעית ששיעורו ויראה סעודות שתי של ירקבו
 הוא םעודה בקינוח המבושל שהיין לייראה

~~ 
 ולא

 שתי לקנוח ממנו שיביאו כד~ שיעורו ולפיכך בולטבל
 הרב וכ"כ המ"מ~ דברי ע"כסעודות

 בא~ מ~
 סימן

 וא~ו ס~ף שם ז"ל מרן דפסק הא עלשפ~ו
 ~מ~

 הו~
 שתי ל~פת ושיעורוליפתן

 סעודו~
 ~~ן אבל מבושל יין וכן

 זה ~ל כתב ע~ש~ רביעיות שת~ ושיעורו ל~פתן הוי לאחי

 ~~ מ~הר~
 ח~

 וז~
 ~עודה לקנוח מ~של אבל חי יין

 ~מביאין כדי ש~ורו לפיכך ל~ל ולאבא
 ממנ~

 ל~נוח
~~

 ~ודו~
 ~זה כיוצא כל וכן

 ~מ~מ~

 מה ~ל ע~ש~ ע~"ל

~ ~
 ו~שו~ת ~~ה ~א מ~של שא~ו ד~ן מוכח

 עליו לברך אין וא"כ דידיה לגבי גר~ע והמבושללשתיה~
 מרן לדעת והמטיב הטוב מבושל שאינו יין שש~האחר
 דהיכאדסובר

 דיוד~
 לברך אין מהראשון גרוע שהוא

 ~ ב~ סעיף קע"ה בסימן כדפ~ק והמטיב הטוב השניטל

~~~~
 מרחמוה~ ו~יעת הר"ש של זו ~טה לפי
 עדיף איזה דתנאי פלגגתא הו~ ייחנןדלר~

 םברי דחכמים עדיף מבושל שאינו או עדיף מבושלאי
 ז"ל ומרן והרמב"ם עדיף~ מ~ושל שאינו לכ"עולר~א עדיף~ מבושל שאינו סובר יהודה ור~ עדיףדמבושל
 מבושל משאינו דתורמין דתרומות דפ~ב מת~י~ האד~םקו
 לה~ ל~ םברי אי המבושלעל

 והו~ דמ~ליף יזחנן דר~
 להאי דפ~קו כיון יהודה ור~ דחכמים דתנאיפלוגתא
 שאינו ד~ובר יהודה כר~ סברי א"כ דפ~במתני~

 משאינו תורמין ולהכיעדיף מבו~
 מבוש~

 קים ולא ~מבושל על
 דר~א להא םברי ואי עדיף~ דמבו~ל דסברי כחכמיםלהו
 לא לר~א דהא לכ"ע פסקייהו אתי דר"י פלוגתיהבר
 שאינו על מהמבושל תורם ~י בהא ור~א חכמים~ליגי
 מיירי ד~~עלים מהמבושל לתרום יכול שאינו דלכ~עמבושל
 ב~א והכא ב~רחבה~ הכל לעיל כדפיר~נו בכ~ן אלאול~פ

 דהרמב~ם פםקיה המבושל על מבושל משאינודתורמין
 דפרק תרומה של יין לב~ל יכול דאם ו~הא לכ"עאתי
 כאשר ממעיטו שהוא מפני דאסר כמאן פםק~תרא
 פרק תרומות בהלכות בדבריוביאר

 י"~
 ע"ש~ ד~ הלכה

 ד~טת המפורש פיועל
 הרמב"~

 גרע מגרע דהמבושל היא
 נכון על י~וא כן דסבר יהודה וכר~ מבושלמשאינו

 ר"ב םי א"ח ב~י ברבינו לאמר כתובשראיתי מ~
 מ~ושל שיין םובר סהרמב~ם ז"ל רי"ו משםשכתב בתחיל~

 שהכל עליומברכין
 ע"~

 ז"ל הרב"י עליו שכתב מה
 שאין דפםק דהרמב"ם מש~כ דלפי בע"ה לקמןאעתיקנו
 יהודה כר~ ד~ובר מבושל שאינו על מהמבושלתורמין
 דאישתני דסברי כחכמים ולא לגריעותא אישתני~המבושל
 באמת הוא דכן שפיר אתי יוחנן ר~ וכדעתל~עליותא

דעת
 הרמב"~

 דעתו היא כן כי ז"ל רי"ו וכמ"ש ז"ל
 ~ ז"ל רי"ו עליוןדעת

~~~

 מהלכות כ"ט דפרק הרמב"ם פסק נכון על יבוא
 ממה היפך שהוא עליו מקדשין שאין דפסקשבת

 מ~ו ה~ם איתא דהכי ה"ג פ"ג דשקלים בירושלמישכתוב
 יונא ר~ מבושל ביין יוצאין יונא ר~ אמר מבושל בייןלצאת

 כד יונא דר~לטעמיה
 הו~

 הוה דפסחא כסי ארבע שתי
 שפיר אתי המבואר דלפ~ ע"ש~ ו~ו~ ~א עד רישאחזיק
 ליה תי~שי~לא

 להרמב~
 דהא דשקלים זה מירושלמי

 מ~יף יוחנן דר~ דתרומות בירושלמי שמבואר מהלפי
 גרוע מבושל אי היא דתנאי דפלוגתא וסוברהשטה
 גרוע המבושל ~הודה דלר~ מ~שלמשאינו

מ~של ולחכמי~
 עדי~

 מהמבושל תורמין שאין דפסק והרמב~ם
 ~בר מבושל שאינועל

 כמ"~
 אישתני המבושל

~~ל דשקלי~ וה~ושלמי ~ולה~ כיין ~ליו מ~~ן איןולהכ~ לגר~עות~



~ ~ ~ ~ ~
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~~~~~~~ ~ך~
א~~~

 כמ~ד
 ד~~~וש~

 ~~ע~יוחא אישחני
 כחכמי~

 ~דעח
 יוחנןרבי

 יבו~ והכ~
 בפרק והחו~פוח בעה~י~ נכון על

~~פ
 דק"~

 ד~רבי ~ו בשי~ה ~~כ ד~~~י נראה ע"ב
 ~י וחכמים יהודה ר~ פ~י~י ב~איוחנן

 מבוש~
 בישו~ו

 מגרעו ~ומשביחו
~~~ 

 וכחכמים יוחנן כר~ פ~קו דהם
ד~ב~י

 דמבוש~
 עדיף

 ו~~~
 ארבעה בד~~ה

 ירוש~מי כו~ו~
 יין מבש~ין ~ין חנינןחמן

 ש~
 שהוא מפ~י תרומה

 יהודה דר~ שי~חי~ מח~פא יוחנן ר~ ~מר וכו~ממעי~ו
 שאינו יין חורמין דקחניפירוש

 המבוש~ ע~ מבוש~
 וכו~

 יין מבש~ין אין וח~י מחליףו~כך
 רבי דברי חרו~~ ש~

 א~ע~ר ור~ שמשביחו מפני מחירין וחכמיםיהודה
 החםע~יה פ~י~

 ו~~
 וא~כ וכרבנן יוחנן כר~ וה~כה מחליף

 עליו ומברכין ע~יו ומקד~ין במבושל ~וסות ד~יוצ~ין
 שהמבושל לאור דינם ל~וציא ומדהוצרכו עכ~~~בפה"ג
 זו בהצעהמשובח

 ד~ימ~~
 יוח~ן כר~

 וכרבנ~
 משמע

דסברי
~~~ 

 ד~חכמ~ם פליג~ דבהכי
 מ~וש~

 ולרבי עדיף
 שאינויהודה

 מבוש~
 ד~רבי מ~בריהם נמי ו~שמע ~ד~ף

 מקדשין איןיוחנן
 ~מבוש~ ~~

 עליו מברכין ואין
 בפה"~

 ~~א
 עליו ~קדש אין מגריעו דב~ו~ו ד~בר יהודה ~ר~ אבל~רבנן
 חורמין שאין ד~ובר כיון עליו ~ברךואין

ש~ינו ע~ מהמבוש~
 מבו~~

 מ~ום
 דמבוש~

 ואין עליו ~קדש ~ין גרוע
 ד~א בפה~ג ע~יולברך

 ח~י~ בה~
 ו~~כ

 ה~
 דירוש~מי

 אחיאדשק~ים
 כחכמי~

 יוחנן וכר~
 ו~דכחבינ~

 בענ"ד ~נן
 חורמין דאין הא דפ~ק ~רמב"םלדעח

 כן ~א יהודה כר~ מבושלשאינו ע~ מ~מבוש~
~~ 

 דשק~ים
 מדבריהם נשמע ~~ודכחכמים~ אחי~

 ז~~
 דינם דהוציאו הנ~~

 משמע וכרבנן יוחנןמדר~
 ה~

 ~לעזר ~ר~
 דל~

 מח~יף
 ראיה להביא~ין

 ד~מבוש~
 מדר~ ועומד מושב~ח

 מ~ביחו ד~אי משום שמ~ביחו מפני ~בש~ודמחיר יהוד~
 מחקיום שהוא ומשביחו בכהן היינו יהודה ר~דק~מר
 דבריהם ב~ו ~כבר מרחמוהי ו~יעח הר"שוכ~~ח

 יוחנן כר~ דפ~קו החוספוח דעח דלפי ודעבהרח~ה~ לעי~
וכרבנן

 דמבוש~
 עדיף

~~ 
 דחרומות דפ"ב מחני~ האי

 שאינו מיין חורמיןדקחני
 המבוש~ ע~ מבוש~

 דלא

 הי~כהלכח~
 היפך וזה כרבנן ו~א יהודה כר~ ד~חיא

 שיהיה ~יך ~הלכ~~ ~ו משנה ~פ~קו ומרן הרמב"םמפסק
 הנ~~ החו~פוח וגם המשנה מפרשי וכל הר"ש~שי~ח
 שויםכו~ם

 ~~וב~
 מחני~ ב~עם

 דפר~
 דחר~וח שני

 חורמיןדאין
 ע~ מהמבוש~

 שאינו
 מבוש~

 משום הוא

דמ~וש~
 גרוע

 הו~
 כשאינו לשחיה יפה ואינו

 בפרק יהודה ר~ דק~מרוה~י מבוש~
 בחר~

 דתרומוח
 שהבישו~

משבי~
 קיומו שבח היינו

 משבי~ ~~
 שיהי~ וריחו ב~עמו

 נחב~ר כ~שר ~שחיה ועומד~שב~ח
 ע~ הכ~

 ~ נכון

~~~
 שהרי מו~כם ~ינו זה שפירוש הרואה ש~נכי
 הפוסקים ~הקח מצינו ~ה~עומח

 חב~
 נבי~ים

 דיין כ~חד עונים דכו~ם ~חד ב~גנון~נתנ~ו
~י~~י המ~ש~

 ~מע~יות~
 דפרק מהא ראיה ומביאים

 בחר~

 יהודה ר~ דמחירדתרומוח
 ש~ יי~ לבש~

 מפני תרומה
 דמשמעשמשביחו

 דהמבוש~
 הרא"ש רבינו הוא ~מדברים ראש שבר~שוןהרא~ מבו~~~ משאינו משובח

 דעח דעחו כי יו~ד ס~~ פירוח המוכר בפרקבפ~קיו ~~~~
 שמברכיןע~יון

 ע~
 יין

 מבוש~
 רש"י מדעח ~אפוקי ~פה~ג

 צמח והרב ~"לוהר"ש
 ג~ו~

 שברכחו ד~ברי
 ~הכ~ הי~

וע~
 הרא~ש ראיה הביא ~ה

~"~ 
 דפרק מהא

דחרומוח בחר~
 ו~~~

 אין חרומוח ממ~כח ר~יה ~הביא ויש
 ייןמבשלין

 ש~
 ור~ ~ממ~י~ו מפני חרומה

 יהוד~
 מחיר

 רבנן דא~י~ו ע~ייה ע~ויי דכ~ע א~מא שמשביחומפני

~~
 קאמרי

 אל~
 ~ממעי~ו מפ~י

 אב~
 שמע~~ו מודים

 ~רבע ידי יוצאים וד~ק~ים דפםחים בירוש~מי ואמרבכך
כו~וח

 ביי~
 וקשה מבוש~~

 מה~
 דחרומוח ~~י בפרק דאמר

חורמין
 ~י~

 שאינו
 ~בוש~

 על
 א~~ המבוש~

 מן לא
המבושל

 ע~
 שאינו

 מבוש~
 זה

 שהו~ כ~ ה~ל~
 כ~~ים

בחבירו
~~ 

 מ~ה יחרום
 ע~

 ~~מא ו~ו~ זה
 מבוש~

 הוי
 כאן ומש~י ~~ פ~יך ובירו~~מי ~גריעוחא~ ד~ישחנירע
 דקאמר הא בבעלים~ כאןבכ~ן

 ~~ אב~
 המבושל מן

ע~
 שאינו

 מבוש~
 ~פי בבע~ים היינו

 שה~
 ~פי חורמין

מדה
 שבס~ו קודם היין מן שהי~

 והכה~
 ~וחר חפץ

 ב~א ייןברי~וי
 בי~ו~

 כהן ~גבי רע ליה חשיב לכך
 יין ~~~וח יכולים ש~ינן ~נשים ישוגם

 מבוש~
 שמחמח ~פ~

 רע חשיב הי~כך ב~אשו ~ו כו~בחזקו
 ~~ ~כה~

 אין
 דפרק ו~א לשחוחודרכו

 א~~י רבנן ~כהן~ בחר~
 שרי יהודה ור~ דחרומה הפסד מ~ום שמשביחו~ע"פ
 לך הר~ ע~"~~ וכו~ שמשביחומפני

 ב~די~
 ד~רא~ש

 ע~ויי בישולו יהודה ~ר~ בין ~רבנן בין דלכ"ע ~ברז~ל
 הו~ והמבוש~עליי~

 וה~~ובח והיפה ~~וב

~~~~
 א~ע~ר רבי לדעח ו~ו~כין ~ובבין הרא~שדברי

 ד~~לבירוש~מי
 ה~

 בכהן
~~ 

 ו~ו~ה בב~לים
 יהודהר~

 הי~
 ~~עזר ר~ ~ברח ~~א הביא ומדלא

 ד~כימשמע
 ~ביר~

 ~י ונר~ה כר"י~ ו~א ~יה
 יהודה ~רבי דבין ז~ל הר~~ש ~ובר נמי יוחנן ~רבידגם פשו~

ד~וסר
 ~בישו~

 דמחירין ~חכמים בין שממעיטו משום
 ~בריכו~~ו

 דהבישו~
 ~יה דמשמע משום ~לא משביחו

 יין מבש~ין אין דקחני מח~י~ דה~י יוחנן~ר~
 ש~

 חרומה
 בבע~ים בין בכהן בין דמתיר יהודה ור~ ש~~~~~ומפני
ו~כך

 קשי~
 בבעלים ~ף כאן דמחיר יהודה ר~ דברי ~יה

 ~ינו שמבשל במה הגם ~הן חרומת ח~ק בו שיש יין~בשל

 ש~ ~דח~ממעי~
 דקה מדה ~ו שנוחן כהן

 ו~~
 מדה

 ממעי~ הרי ו~"כ בש~ו ~א ~ם כמו~ה
 כ~ן ח~ק

 חורמין ש~ין ~~מרובפ~ב
 ע~ מהמבוש~

 ש~ינו
~ף מבוש~

 דהמבוש~
 לכהן שנוחן דבמה משום יפה

 מהמ~ש~
ממ~~י~

 ו~ומר ~הח~ף הוצרך ו~כך מ~ו דהיינו ח~קו ~ו
 יהודהדר~

 ~ו~
 דכהן ~הפ~דא דחייש

 והו~
 ה~ו~ר

הבישו~
 דפ~ב וכש~יה

 ד~ב~~
 חורמין ד~ין

 ש~חן כהן ה~סדמשום מהמבוש~
~ 

 דקה מדה
 ~ב~

 באמת
המבושל לכ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~

 דמתיר דמאן ~~י~י דבזה ואפשר עדיף~המבוש~
 בבישו~ו המגיע דשבח~בר ~בש~

 הו~
 יתר

 ע~
 שממע~טו מה

 דעה לפי הכי ומשום ~דמיו~ ע~~ה עד ה~ביח השבחכי
 מיין ~תרום יכולזו

 ע~ המבוש~
 אבל מבוש~~ ש~ינו

 כי דסו~ר הגם שממעיטו משום ~ב~~ו דאסור ש~ובר~מי

המבוש~
 מש~ינו עדיף

 מבוש~
 ~מה שבחו מגיע אינו מ~מ

 ויותרשממעיטו
 ממ~

 ו~הכי מפסידין ומרויחין שמשביחין
 זו דעה~פי

 אי~
 ~תרום וא~ן ~בש~ו

 מהמבוש~
 על

 שאינ~
מ~ש~

 נמצינו שט~ם~ יוחנן ר~ ~~ח~יף הוצרך ו~ה~י

~מדי~
 ד~הרא"ש

 ז"~
 יוחנן ~ר~ בין א~עזר ~ר~ בין ~~~ע

 ו~ין יהודה ~ר~ בין ע~יי~ ע~ויי ~מ~ושל ~~ללדברי
~חכמי~~

 וכ~
 כ~ט פרק שבת בה~כות ז"ל ה"ה כתב

 י~ד~~כה
 והאחרוני~ ו~~~

 משום ע~יו שמקדשין הסכימו
 הרמב~ן דעת וכן הכ~ירו ~מעושן ו~ף ע~ייהדע~ויי

 מיימוני הגהות כתבו וכן ~"ש~ עכ"ל ז"לוהרשב~א
 ברכותב~לכות

 פר~
 ע~~יה עלויי ד~בושל ח~

 ר~י מש~
ור~~

 וכך ע"ש~ ור~~י~ה
 ~י~

 הר"ן סברת
 ז"~

 בפרק
ע~פ

 ד"~
 וז"ל כתב באו"ד היום קדוש אומרי~ אין

 נמיומבושל
 הבישו~

 דתרומות קמא בפרק וכדתנן משביחו
אין

 מבשלי~
 יין

~~ 
 יהודה ור~ שממעיטו מפני תרומה

 הנמוקי כתב וכן ע"ש~ ו~ו~ משביחו שהוא מפנימתיר
 וכן וז~ל פירות ~מוכר ~פרקיוםף

 יי~
 אינו מבושל

~נ~כים פסו~
 מ~ו~

 כדתנן למע~יותא אישתני דאדרבא גריעו~א
 התיר יהודה דר~ דתרומות י~אבפרק

 ~בש~
 של יין

 כתבנו וכבר ע"ש~ וכו~ שמשביחו מפניתרומה
 דפסקו פ~חים בערבי ה~וספות דעת הואשכן ~עי~
 ש~עתקנו כמו ורבנן יוח~ן וכר~ א~בחיהא~בוחי דמבוש~
 שס"ח סי~ ברכות ה~כות ~הרוקח מצאתי וכןלשונ~~ ~~י~

 ~ו~ש~~
 שהוא כמו לשונו ~ך ואעתיק עליון דעת ד~תו

הג~
 יין וז~ל המדפיס ~ות מ~ני כ~כ ~~וון ~~י~ו

מבוש~
 ע"פ ובפ~ ~קלים במ~~ת ~גפן פרי בורא מ~רך
 בייןירו~~מי

 מ~ו~~
 דאישתני כ~~קות והוי כו~ות לד~

 ברכ~ מ~~די ו~אלעילוייא
 וכו~ ר~שונה

 יין תורמיןאין דתרומו~ ובר~~
 ע~ מבוש~

 ~~ינו
 מבוש~

 מתיר יהודה ר~
 למשחה וכתיב מ~כים מ~קה ~~וא שמשביחומפני

 לבשלו מותר כהן ~יד שבא היין ירו~למי פי~ו~גדולה
 ~משחה ~"א דף התדיר בפרק ~~בחים כמושמש~יחו
 אוכלים שהמלכיםכדרך

 אב~
 ונתמעט היין שביש~ו בעלים

 בישו~ו קודם שהיה מדה לפי המבושל מן ~~רוםורוצים

~ר~~
 עכשיו בישו~ו קודם ~ותן היה אשר מדה כפי
 בישול בלא רביעיות ד~ היתה המדה ד~מ מבושלת~ו~נה
 עמדה~עכשיו

 ע~
 מה ~וא בישול אחר רביעיות ב~

 ב~ דהיינו ~כ~ן ליתןשרוצה
 רביעיות~

 תורמין אין ~כך

אב~
 מבושל כשאינו המדה לפי ~ורמין היו אם

 מיין רביעיות ד~ ~ושנותן ~ר~~
 מבוש~~

 דמי שפיר
 לפי דאמר יוחנן ~ר~טפי דמע~

 ממעיטו פי~ משותיו~ שממעי~

 א"כממדותיו~
 מבוש~

 דתנ~ והא למעליותא~ אישתני

 לרב~ ~משמע וכו~ מבושל ~אינו וון תור~יןב~ס~א
 אישתני ו~רבנן י~חנן ולר~ לעולוייא איש~ו ו~כ~עא~עזר
~עילוייא

 בשטת אזיל הרוקח דגם הרי ע~ש~ עכ~~
 ושאר הר~ש כפירוש ~א ירוש~מי דש~ס בפירושאהרא"ש
 הרוקח מדברי דמשמע א~א המשנה~מפרשי

 הנ~~
 ד~דברי

 ~רבנן א~א אינו מעולה המבושל יוחנןר~
 אב~

 ~רבי
 ש~מעיטו מפני דקאמריהודה

 ר~~
 ו~ישתני מ~ותיו

 ד~אלגריעותא
 כ~"~

 מדקאמר בסמוך בענ~ד אנן
 יוחנן ו~ר~ ~עלוייא אישתני ~כ~ע א~~זר ד~ר~הרוקח
 אישתני ~א יהודה ~ר~ הא משמע ~עי~וייא אי~תני~רבנן
 מר יו"ד סי~ בתשובה הריב"ש דעת וכן ודוק~לעי~וייא
 ~ר ~ה סבר ר~אני~ו

 דהמבוש~
 דכן ~עי~וייא אישתני

 הצ"ל וז"לכתב
 ומ~~

 מבושל ביין שמקדשין אמרינן זה
 נפס~ו ~א שהרי לנס~ים~ שפסולין אע~פ מעושןאו

 כבש דרשינן ואנן מברייתן שנ~תנו מפני אלא~נסכים

ונסכי~
 נשתנו שלא נ~כים אף נשתנה ש~א כבש מה
 גריעותן מחמת נפם~ים שיהיו ו~א דבכורות~ בפ~גכדאיתא
דאדרבא

 הבישו~
 דתרומות בתרא בפרק וכדתנן משביחו

 ור~ ו~ו~ ממעיטו שהוא מפני תרומה של יין מ~ש~יןאין
 ~ עש~ב וכו~ משביחו שהוא מפני מתירי~דה

~~~~
הרמב~ם

 ז~~
 ה~כה תרומות מה~כות ה~ בפרק

י~ח
 דפס~

 מבושל שאינו מיין שתורמין
 ע~

המבוש~
 ד~ ה~כה מתרומות י"א ובפרק וכו~ לא אבל

 יין מבש~ין שאין~סק
 ש~

 מ~עיטו שהוא מפני תרומה
 דאין מתני~ בטעם וסיעתו הרא"ש לפירוש דזכינוהשתא
 מהמבושלתורמין

 ע~
 לכהן שנותן מ~ום מבושל שאינו

במדה
 דק~

 אינו מבושל דיין מטעם ולא בגסה ו~א
 רבינו דברי א~כ לעי~וייא~ אישתני ~דרבא כי לשתיהיפה
 כדברי ~ם נוטים ~היכן ידענולא

 הר~~
 דסברי וסיעתו

 כדברי אם או גריעותיה משום המבושל מיין תורמיןדאין
 מודד שאינו משום דסברי מרחמוהי וסיעתהרא"ש
 המועט מן יותר במרובה ליה ניחא והכהן בגסה~כהן

 שכתב ~עיל שהבאתי ירוחם רבינו דעת ו~פיהמשובח~
 הרמב"םשדעת

 שהמבוש~
 ע~יו יברך

 שהכ~
 סובר א~כ

 כש~הרמב"~
 שראיתי אלא ~גריע~תא~ דאישתני הר~ש

 עליו שכתב הםי~ בתח~ת ר"ב סי~ בא~ח הב~ילר~ינו
 משו~ דאי כן שכתב מצאתי לאואני וז~

 כ"ט בפ~ק דכתב
 מפני הטעם פירש הרי ע~יו מקדשין שאין שבתמה~כות
 ברכה לענין אבל המזבח גבי על ~נסך ראוישאינו

 המגיד ~רב כתב וכן ע~ש~ וכו~ בפה~ג עליו מברכיןאין למ~
בפרק

 כ"~
 ~כתב י~ד ~~כה שבת מה~כות

 וז"~
 מהן ~יש

 ע~י~ מברכין שאין שכתבמי
 דעת כן ואין שהכל~ א~א

 ה~ ודבר ברכות~ ב~~כות כן ~~ ~~ארבינו
אמת ב~יה~

 שראי~
 ~הרמב~ם

 ע~ בפי~~
 דפרק המשנה

~  
דתרו~

 היין כי וידוע וז"ל שכהב
 משו~חים י~ וריחו ו~מובביש~ו~ כש~ב~
 ~רי ע~~ ~~

 צ~כין וא"כ ~מעל~תא דאי~י מ~ירושו להדיאמ~מע
~מר



~ ~ ~ ~
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 שאינו על מהמבושל תורמין דאין דפסק האלומר
 הא וכן דכהן~ הפסד משום ז"ל ~רא~ש כטעםמ~ושל
 של יין מבשלין ~אין תרומות מהלכות ה~ ~פרקדפסק
 אם פירש לא ממעיטו שהוא מפניתרומה

 שאינם אנשים דיש הרא"ש וכדפירש חוזקו ומשוםמשותיו ממע~
 חוזקו שמחמת לפי ממנושו~ם

 כוא~
 מפני או ~ראשו~ לו

 קר~ן ~על קר~ן שיירי ~הר~ וראיתי ממדתו~שממעיטו
 דשקלים הירושלמי על ~פירושוהעדה

 ה~ ~פ~
 הא על

 ~א עד רישא חזיק הוה יונאדר~
 וכת~

 מהרא~ף
 וכןבפירושו

 הר~
 דיין לטעמיה יונא דר~ העדה קר~ן

 לומ~ק
 וכוא~

 תקנו חירות דרך כסי וד~ ראשו לו

 כ"כ חזק דאין ל~שלו~ מותר לו מזיק והיין והו~ילחז~ל~
 דתרומות ~תרא דפרק מהא והקשו מ~ושל~ שאינוכמו

 והוא ~ואיל משותיו שממעיטו מפני ~ירושלמידקאמר
 אינו דמ~מ מהר~"ף ותירץ הר"ש וכדפירש ~יותרחזק

מחמ~
 ע"ש מ~ושל שאינו כמו

 הקשה קר~ן שיירי והר~
 למה משותיו ממעטו חוזקו משום דאי הר"שלפירוש
 מ~ת משותיו שממעטו משום ל~שלו חכמיםאסרו
 ~נ"ל חזק יהיה לא ותו החי מן יותר ~מים ימזגנו~זקו
 כ"כ ימזגנו שאם לומר דיש כך כל קושיאשאינה
יפיג

 טעמו~

 לומר שרוצה הרמ~~ם כפירוש ודאי אלא
 לשתותו רגילים אדם ~ני שאין דהיינו משותיוממעיטו

 ת~ות מושך אינו מתיקותו שמחמת דר"ל ונראהעכ"ל~
 מחמת המאכל תאות לסתום ט~עו שאדר~אהמאכל
 ~חי~ורו לא ~הרמ~~ם מצאתי לא זה ~וד~רמתיקותו
 על ~פירושוולא

 המשנה~
 וכמו

 שכת~
 ז"ל הרש~"א

 ד~ריוה~יא
 הר~

 ה"י פ"ג עירו~ין ~הלכות המגיד
דכת~

 לט~ל ולא ~א הוא סעודה לקינוח המ~ושל שהיין
 אנו וצר~כין ראה נא לך ד~ריו לעיל העתקנו~אשר
 ~א דאינו קאמר דהתם אהדדי ד~ריו תיקשי דלאלומר
 מ~ושל דשאינו משמע א~כ לט~ל ולא לקנוחא~א

 ~עצמו ~"ה ה~יא כ~ט פרק ~~ת ו~הלכות~המ~ושל טו~
 העתקנו וכאשר לעילוייא אי~תני דמבושל הרש~"אמשם
 לעילוייא אישתני המ~ו~ל דלעולם ז"ל ד~ריולעיל

 ל~ותו רגילים אינם מתיקותו דמחמת אלאו~מו ~רי~
 מפני או סעודה ~קנוח אותו שותים אלא בולט~ל
 שהוא~וזקו

 וכדכת~ הראש~ כוא~
 ~פסקיו ז~ל הרא"ש

 לעיל~העתקנו
 דכת~

 שאינם אנשים יש דגם
 חוזקו שמ~ת לפי מ~ושל ייןל~ות יכול~

 כוא~
 ~ראשו לו

 דהא לגריעותא איש~י איקרי זה משום לא אבלע"ש
 אישתני מ~ושל דיין זו ס~רא ~על ~וא ז~להרא"ש

 משום ממנו שותים שאינם דיש דס~ר והגםלמעליותא
 ~ בראשו לודכואב

~~~~~
 הר~ש דגם לומר לכאורה נראה היה השתא
ז~ל

 על מ~של משאינו שתור~ן דכת~
 ~~של שאינו שיין מ~ם~~של

 י~~
 לא ~ש~ה

 ~א גם דלעולם אלא לגריעותא איש~י מ~ושל יין איקרי~ה ~שו~

 כד~תסו~ר
 הרא"~

 אישתני מ~ושל דיין ז"ל
 שהוא משום ~ו לטבל לשתותו דרך דאין משוםאלא למעליו~
וכוא~ ח~

 זה ~יין לכהן ליה ניחא לא להכי ~ראש
 למעליותאדאישתני הג~

 וכדכת~
 דהא נראה א~ל ז~ל הרא~ש

לי~
 יהו~ה ר~ מ"ש הר"ש לפרש הוצרך למה הכי דאי
 פירש לא ולמה שמת~יים ר"ל שמש~יחומפני

 דהכהן וכיון למעליותא דאישתני ~~ישול שמש~יחומשום כפש~
 שהוא משום ~~ישול ליה שניחא ~ו רא~נו הא דמ~שלוהוא

 ולהכי ~מעשיו מחזיקו דהוא הגם וטעמו ~ריחומש~יחו
 יכוליס אין ולהכי ~~עלים כן שאין מהמתיר

 לא הרא"ש וגםמהמבושל לתרו~
 אל~ ז~ כת~

 עי~ר א~ל לסניף
 הואטעמו

 משו~
 הרי ועוד היין~ ~ר~וי ליה ניחא דכהן

 מ~ושל שיין ז"ל רש"י כדעת שדעתו ז"ל להר"שמצינו
 וכמו שהכל עליומ~רך

 שכת~
 ז"ל הרא~ש

 דאי~ני דס"ל מד~ריו מוכח א"כ לעילכדכת~נו ~שמ~
 ~ ממנו ~שו~ח מ~ושל שאינו והייןלגריעותא

~~~~

 ~סי~ ז~ל~~י
 ר"~

 ו~ס~~
 ער"~

 כל וק~ץ א~ף
 דעל מרנן דס~רי הפוס~יםס~רת

 דתרומות ~תרא דפרק מהא וחילייהו ~פה"ג עליומ~רכין המ~ו~
 התו~פות כ~~ו כן ~פ~"ג מ~רך מ~ושל ייןדעל ר~י~ ומ"ש וז"ל ד~ריו דדחה ירוחם ר~ינו ד~ריוה~יא ע~ש~ עליי~ ועלויי שמ~~יחו מפני מתיר יהודהדר~

 ה~כים וכן הת~ספות כדעת הר~ן וד~תוכו~ והר~~
 מ~רכ~ן כי~ד ~פרק והמרדכי והרש~~א הרמ~"ן דעתוכן סמ~

 ירוחם ור~ינו מיימון~ הגהות כת~ווכן
 דאי שכ~כ מצאתי לא ואני שהכל עליו שמ~רכיןסו~ר שהרמ~~ כת~

משום
 ה~עם ~ירש הרי עליו מקדשין דאין דכת~

 שמ~רכין הלקט ~ש~לי העלה וכן וכו~ לנ~ך ראוישאינו מפ~
 ולא כן ~ירושלמי שמפורש מאחר ~פה~געליו

 וכן הם טעם של וד~רים עליו ש~חלוק ~ל~ו~תלמוד מצי~
 ע~ש~ ~ש"ע פסק וכן ר"ב~ ~~י~ ע~ש עכ"ל~לכה
 סעיף של"א ס~~ ~יו"ד דפ~ק הא לומרו~ריכין

 הפסד משום מ~ושל ~אינו ~ל המ~ושל מן תורמיןדאין ס~
 מדה לו נותן שאינוכהן

 מרוב~
 הרא"ש וכדפירש

 ~ וסיעת~הו ~"לוהרוקח

~~~
 הני לכל למעליותא אישתני מ~ושל דייןסלקינן
 מרן וכפסק כוותייהו דקיימ"לר~וותא

 ל~רכת הוא ו~גון ר~וי הכיומשום ז~
 הטו~

 והמטיב
 שכת~נו~ מה מכל וכמ~ואר מ~ושל שאינו יין ששתהאחר
 אישתני דהמ~ושל ש~יארנו ד~גם ליונר~ה

 לשתות רוצה ואח~כ מ~ושל יין ~תחילה שתהאם למעליו~
 י~רךמ~ושל משאי~

 והמ~~ הטו~
 הכל מ~ושל דשאינו משום

 וגורר ממשיך ש~וא לט~ל ממנו לשתותרגילים
 תאו~

המא~
 דרך אין דמשו~ח ה~ם ~מ~של כן שאין מה

 ש~ת~נו וכמו ~ודה ~קנוח ~לא ממנולשתות
 ש~~ו סי~ ~א"ח מ~א עי~ הרש~"אמשם לע~

~~ 
 ח~

 חשי~ת הוא גם לו יש מ~ושל~אינו ולה~
דומיח מהמ~ו~ עדי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 בהגה ~ע"ה סי~ בכ~ן רמ~א שהזכיר ~בן דייןדומיא
 הרמב~ם לדעח וכ~ש שניהם ויבואו הםדשקו~ים

 יין הטוהמ"~~ מברכין מינים דבשנידסבר ז~
 מבוש~

 ושאינו

מ~וש~
 בזה יש ש~א מה בזה עוד ויש הם~ מינים שני
 ~ והמטיב הטוב ע~יהם מברכין ~כ~עולהכי

~~~~
 רבינו ~הרב זרוע אור ספר לידי~זדמן

 פסחים בהלכוח ~ו וראיחי מווינא משהבר יצח~
שהע~יק

 א~ פירו~
 רבינו מ~רב הרוחוח א~קי

מפלייש שמוא~
 זצ~~

 פירש ו~ם
 מ~~ ע~

 קונדיטון
 וז"~

 פי~
 שמברכין מכ~ן ~~ק~ים ירו~~מי ~שוןוהוא מבוש~

 ע~
 יין

 פ~רשכך מבוש~
 הח~

 דאי~חני מ~ום וה~ם
 למע~יוח~

 דחנן
 מפני מתיר יהודה ר~ וכו~ מב~~ין אין חרומוחבמסכח
 שממעיטו מפני היינו דתיישי רבנן ואפילושמשביחו

 בה~אב~
 שמשביחו מודו

 וכ~
 ~עילוייא דאישחני

 שסיים~ מה ע"ש וכו~ והא הגפן פרי בורא עליומברכין
וצור

 ישרא~
 נפ~אוח~ מחורחו ויורנו משגיאוח יצילנו

 ~ יע~א אוראן פה א~יך חער~ג שנח ~בט לח~ ימיםארבעה
 הצעיר עריך קטינאכ~ד

~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~ט

~~~
 קפ"א םי~ או"ח בש~ע מרן

 ~עי~
 א~רו~ מי~ ג~בדין

 שמ~עפעין מפני בהם נכויח שהיד בחמין נוט~ין~ין
 הידיםאח

 ואי~
 הזוהמא אח מעבירין

 ע~~
 מפרק והוא

 מפעפעין ר~"י ופירש ע"ש~ ושני ע"א ק"ההבשר כ~
 זוהם א~ בהם ומב~יעין הידים אחמרככין

 סו~דח קאמר ו~גמראע~~ש~ החבשי~
 בה~

 נכויח רש"י ופירש
 מג"א ועי~ע~ש~

 דח~~
 שירחצו עסקינן בשו~ט~י דאטו

 נכויח חנוק של ~כר~ו שפירש ע~ש~ שנכוין במהידיהם

 דנכויח לפרש ונ~לבהם~
 ר"~

 מג~א כוונח ג~כ שזהואפ~ר בח~ימוחן~ נרגשיח
 ז~~

 דבאו ~ומר אפשר או

לאשמועינ~
 שט~~ מי שאפי~ו

 וצוננים קרים ש~ם וסבר
 חמין ונמצ~ו מהם ונטל פושרין שהםאו

 כ~
 שהיד כך

נכויח
 בה~

 אין
 מועי~

 הזו~מא ל~ע~יר זו נ~י~ה ~ו
שאדרבא

 הזוהמ~
 ולא בהם נב~עח

 הועי~
 ו~כך כ~ל

 ~חזור עודצריך
 במי~ ו~יטו~

 כדינם צוננים
 ודו~
~ 

~~~
 שכתב ד~ אוח ר~ח סי בא"ח ~~ב יפה הרב

~
 וז~

 אם ומיהו
 אכ~

 העץ פי~ת
 ש~

 ~ינ~ן ז~
 צריך אין אחרונה דבברכה האדמה מפרי נמי~אכל
 עלל~רך

 פ~
 בכלל נכללים שהם נפשות ~רא האדמה

~~
 ~~ לכן הברכ~~ ~ך ~ר ~~דה

 ~ל

הפירוח
 ~~ שכו~~

 האד~ה ומפרי העץ מ~רי פירוח מיני
 ~עץ ~רי ועל יסיים דאם בסי"ג בסמוך שכחבוכדרך
 אחרונה ברכה ~ברך צריךאז

 ט~
 האדמה פרי אכי~ח

ברכ~
 ~עשוח ואין בנ"ר שהיא עצמה בפני

 כ~
 דהו~

 אחח בברכה ~צאח שיוכל כיון צריכה שאינהברכה
 ~כו~~

וכמש~~
 בסי"ב

 ודו~
 ~ ע"כ

~~~~~
 שמביא שיעור ~הם אין כי תמוהיםדבריו
 ~דבריו ~סחורראיה

 מסעי~
 מרן שהרי י"ג

ז"~
 קרי שם

 בחי~
 אכ~ א~ וכ"ש אמר וכן

 פרי או בשר
 לברך שצריך המינין מז~ אכל או יין ושחההאדמה

 ע~~~ ואחחאחח כ~ ע~
 ו~~

 א~ דכחב דבריו מחחילח משמע
 משב~~ פירו~אכ~

 המינים
 ואכ~

 ומדנקט וכו~ חפו~ים
 נקט ו~א עץ פרי שהםחפוחים

 רבוח~
 פ~י דאפי~ו

 דהרב ולומר ~חרץ ואין הוא~ דוקא משמעהאד~ה

מטע~
 נכל~ים שהם ~ה טעים

 בכל~
 השדה חנובח

 נמי היא שכן האמחיח הנו~חא היא שכךוסבר
 מרן אבלנוס~חנו~

 דכח~ ז"~
 לברך ש~ריך

 כ~ ע~
 אחח

 יונה כר~ ס~ר בטור~ עיין הרא~ש ס~רח והיאואחח
 על ה~דה חנובח ועל לומר שאין דס~ל הטורשהביא
הפירות

 וע~
 לברך דצריך פסק ~כך היין

 ע~
 כל

 א~
 ואחח

 כחב שהרי אינוזה
 מר~

 ב~י
 ע~

 יונה הרב דברי
 ז~~

 אב~וז~~
 ומשמע ע~~ ישנו והרמב~ם הרי~ף בנו~חח

שכ~
 העיר ו~א סחם הרא~ש דין כחב הכי ואפי~ו מסיק

 זה דדין ו~ומרעליו
 ש~

 הרב ~נוסחח א~א אינו הרא~ש
 מרן כחב ואדרבה והרמב"ם~ הרי"ף ~נוסחח ו~איונה

 הגם ע~ש~ בפ~ח כ"כ הרמב~ם וגם הרא~~~דברי
 וגם במ~ש מרןשכונח

 הרמב"~
 היא כן~ כתב

 ע~
 חחילח

 ואכל המינים משבעח אכל שאם שכחב הרא"ש~ברי
 להעיר הו"ל הרמב~ם דברי שהזכיר כיון מ~מ וכו~חפוחים
 יפה עולין דבריו אין הרמב"ם ש~נוסחח הרא"ש דברימסוף
 שאף בש"ע ומדבריו הרב~י מדברי משמע ודאיאלא

 יונה הר~ שראיח ש~תב י~ד דין משנה בכסף למרןועי~ ז"ל~ ד~רא"ש דינא האי שפיר אחי הרמב~םלנוס~ח
 חנובח ויין דפרי למימר דאיכא מכרחח~ינה

 הםנמי שד~
 ע~

 הרב דברי
 ז"~
~ 

 הצעיר עריך קטינא הד~ךכ~ד
~~~ ~~~~ 

 ס"~ ~~~~

~~~~
 בימי האי~נוח ברכח ~ברך יכו~ין אי

 ניס~
ע~

 ~ לא או ערלה ~ילני

~~~~
 ערלה ~ירוח אם ולדרוש לחור יש חחי~ה
 כך ואחר ~או ~ם בהם להריחמ~תר
 בעה~ הראוח לחושנבא

~~~
 שעה כל בפרק בפסחים הוא זה דברמוצא

 ע"~כ~~
 רב בר מר החם איחא והכי

 רב~ן דאמור ~~ר ~ה~ר דערלה~ ~והרקי לברחיה דשייף לר~נאא~כחיה א~
 ~שע~

 ~סכנה
בשעת של~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  צמירתא ~שיתא האי א~ל ~מור מי ה~כנהבשעת
 א~ל דאמר~ איכא דמיא~ ה~כנה כשעתנמי
 מושח~ שייף ופירש"י ע"כ~ עבידנא קא ~נאה דרך~די

 דק~בר רפואה משום ק~נים ~תים ~סר דערלה~והרקי

מות~
 דרך הנאה~ באי~ורי להתרפאות

 אלא איכא מיהא אי~ורא הנאתן כד~ך שלא אפילולומר א~ צריכין והנה ע"כ~ ה~ד בבית שמנן ויוצאשיתבשלו לא~ הנא~
 ובהכי ~כנה~ במקום שלא ~פילו התירו חולימשום
 האי רבינא להשיב דה~ך קמא ללישנא שפיראתי
אשית~

 ה~כנה כשעת צמירתא
 ד~ש~

 הא
 באמ~

 זה
 אלא בתרא בלישנא שהשיב וכמו הנאתן כדרךשלא
 מיהא אי~ורא הנאתן~ כדרך שלא אפילו לומרצריכין
 הא השיב ולכך ה~כנה בשעת שלא א~ור ולהכואיכא
 רבינא ~בר בתרא ללישנא אבל ה~~נה~ כשעתנמי
 בשעת שלא אפילו הנאתן כדרךדשלא

 איכא אי ה~~נ~
 רש"י פירוש שהבוא ז~ל להר"ן ראיתי וכן מותר~~לי

 בבית ש~נן ויוצא שיתבשלו ל~חר הנאתו דרךש~תב ז~
 מעורב שהכחולת בעוד עבידנא אנא אבל וז~ל סייםהבד
 מי~ר דלא הנאתן כדרך שלא ליה והוה השמןעם
 דלא כיון כולהו אי~ורין שאר אבל וכו~ מדרבנןאלא
א~יר

 של~
בהן מתרפאים מדרבנן אלא הנאתן כדרך

 דשלא להדיא משמע הרי ע~~ ~כנה בו שאיןבחולי
 לא ולבריא מדרבנן מיהא א~ור הנ~תןכדרך

 וז"ל כן שכתב ב~ ב~י~ שם בפ~קיו להרא"ש מצינווכן ה~רו~
 הנאתן דרך מידי ליה קאמר הכי ד~מריואיכא

 רפואה לצורך קעבידנא הנאתן דרך דלאו וכיוןקעבידנא
 רפואה לצורך שלא אבל ~כנה~ ביה דלית אע~גמותר
 אין ר~י ליה מדקאמר א~ור הנאתן כדרך שלאאפילו
 וכן ע"ש~ איכא מ~א אי~ורא הא וכו~ עליהםלוקין

כת~
 בוורד אלא ד"ה ע"ב י~ב בע"ז התו~פות

 והד~
 לא ז~ל שהוא אלא כן שכתב ל~רדכי ראיתו ~כןע"ש~
 בריא שהוא אדם ומוהו וז~ל כתב אלא אי~ורכתב
 ~~ק קנ"ה ~י~ ביו"ד להש"ך ועי~ ע"ש~ בדבריזהר

~בי"ד י~
 הבאה"~

 י~וה"ת בהל~ כ~מ להרב ועי~ ~~"ה~ שם
 שאינו שכיון וז~ל שכתב ז~ל דבריו משמעות שכןה~ח
 מדרבנן משמע מדאורייתא~ מית~ר לא הנאתןדרך
 שם עוד וכתב א~יר~~מיהא

 דרבנ~ וב~יסורי~
 אומרים יש

 דרך ~פילו שרו מדרבנן אלא מית~רי דלאדכיון
 כדרך שלא תורה אי~ור ~פי דקיל דאפשר וי~אהנאתן~
 ומשמע ע~ש~ הנאתן כדרך דבריהם של מאי~ורין~נאתן
מד~ריו

 ז~
 דרבנן ~אי~ור הנ~ן כדרך דשלא

 מו~
 ועי~ קנ~ה ~~ ביו~ד משה דרכי ועי~לכ~ע~

 כרם להרב ועי~ נ"ב שאלה אדם~ינת להר~
אנקאווא למהר~ ~~

 ח~
 ~י~

~~~
 בהלכות משל~מ

 ~וה~
 ~זה הדי~ר הר~ב

 שדעת מקומות מכמהוה~יא
 ה~ספ~

 דשלא
 משמע מקומות ובכמה מדר~נן א~ור ~אתן~דרך

 ד~פילו היא שדעתםמד~ריהם
 מדרבנ~

 אי~ורא בהו לית
 ה~ הלכה וא~ו בפרקעי~ש

~~~
 הנאת או הריחבהנאת

 היא מילתא אי הראיי~
 דבר לאאו

 ז~
 איתא

 ב~~~~
 ~מוך כ"ש בפרק

 איתא והכי ב~מוך שכתבנו דערלה דגוהרקי להאונראה
 אמר א~יי כרחו בעל לאדם הבאה הנאה איתמרהתם
 ו~רי ושקיל א~ור~ אמר ורבאמותר

 בש~~
 ובין

 אפשר לא אפילו בתרא ללישנא ובין קמאללישנא
 לדעת ליהנות לו הוא וחביב לו מתכוין אם משםליבדל ל~

 אמר התם איתא ~ו אםור~רבא
 רב~

 לה אמינא מנא
 משלשלין ש~הן קה~ק בית בעלית פתוחין היו לוליןדתנן
 קה"ק מבית עיניהם יזונו שלא כדי בתיבות האומניםאת
 דאמרי איכא וא~ור~ מכוין וקא אפשר דלא הכאוהא
 בן ר~ש א~ר דתניא לה אמינא מנא רבאאמר

 פ~
 אמר

 ~שום בהם ~ין וריח ומראה קול קפרא בר משוםריב"ל

 הא דליכא הוא מעילהמעיל~~
 ופירש~ו איכ~~ אי~ור~

 נו~ ממראה עצמו שמשביע כמזונות הנאה לשוןיזונו

 קול ונהנה~ה~לאכ~
~ 

 וריח הקדש~ שהן שיר כלו
 לך הריהק~רת~

 בהדי~
 היא מילתא הרוח דהנאת מהכא

וא~ורה
 דכ~ אליב~

 אפשר אי אם דפליגי אלא
 דעלמא ככללין כוותיה וקימ~ל רבא א~ר בזה ואףליבדל
 שם והרא~ש הרי"ף פ~קו וכן כרבא~ הלכתא ורבאדאביי

 דהנאת יוצא מפורש נמיומכאן ע"ש~ המעו~רות חניות גבי די"ב בע"ז איתא וכןבפסקיו~
 הראיי~

 נמו
כדדייק אסור~

 בש~
 הא דליכא הוא מעילה אתלת

אי~א אי~ור~
 קול ז"ל ב~ ב~י~ שכתב שם אשיר~ להגהות ראיתיוכן בהנאה~ הא~ורה הקדש של המלאכה מנוי שנ~~

 אוכא אי~ורא הא בהו דלית הוא מעילה וריחומראה
 ~עיף ק~"ב ~ימן יו~ד בש~ע מרן ~~ק וכןע"~~

 של~~ כתב וכן שם~ וכ"ז כ~ו ~"ק הי~ב ב~רועי~ ~~
 ש~ביב שםהגבורים

 הרי~
 נו~ רואה ה~ה אם וכן וז~ל

 לפנו המנגנים ה~ומרים ~ינות שומע שהיה אוע"ז
 והמראה הקול שאף א~ור ליהנות מתכוין אםוכו~ ע~~

 ולפי"ז ע"ש~ מהן לי~נות א~ור ממש בהם שאיןשאע~פ
 וכלא~ ערלה כגון נמי הנאה אי~ורו כל נראהלכאורה
 בשעה כגון בראיותם ~נאה לו וש אםהכרם

 עליהם העומד לאדם ווש בפי~ו~הםמעו~רות שהאילנו~
 זה על יעיד שהחוש רוח קורת בהם לראות ומכוין~תם ורוא~

 א~ור בזה והה~תכל~~ת הראייה מזו ה~אה לאדםשמגיע
 הנאתן כדרך שלא מיקרי דזה לומר תימצי אםואף

 ותו~פות וכ~מ והרא~ש הר~ן סברת כתבנוכבר מ~
 ~ מדרבנן מיהא לאסור יש הנאתן כדרך שלאשאפילו

~ ~ ~
 חדא כלום זה ~אין נראה שפיר דייקת כד
 דבר לומר פוסק או ~א שום ליש~יטדלא

 האילנות על לעמוד לאסור שמענו לא ומ~לםזה
 ~ ערל~ שני בתוך ~הם ולה~כל בהם לראותערלה

~~~
 פר~ח ל~רב ראיתי זמן

 ~~ ת~"ז ס~ בא~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ח~ה גרעין עלשנשאל
 א~

 דרך שאינו באופן שהוא אע~פ ל~ריח מכוין אםלובדל במים ~ל~ה

וכת~
 שם וגם כולו וש~ורה ח~ה ארץ פ~ק עליה

 ומכלל בזה וטרי שש~יל ע~ש דינה יהיה מהבפסח ונקודות~ ו~מים מרובעות באותיות ~ביו ושם~כותב
 וז~ל כתב בהנאה הפסח אחר לאוסרה שרצה ז~ל~~רוו
 אינו אם ~ר"ל הפסח אחר ~ו לזכות יש איסורומה בעלמא~ ה~טה אלא הנאה ליכא ד~א תשי~ניואם
 אלא שינוייה בדמי וליהנות למוכרהרוצה

 להשהות~
 אצלו

 יתענג שפעמיםבביתו
 ~ראייתה~

 אמרינן דהא ליתא הא
 מעילה משום בהם און וריח ומראה ~ל כ"שבפרק
 וכו~ רש~ ופירש איכא~ איסורא ~א דליכא הואמעילה
 ידי אימון מראות שנהנים כיון דכוותה נמיוהכא
 בח~ה שהרי המרובה את החזיק שבמועט הסופרוזריזות
 ע~ש~ וא~יר הנאה מיקריא תיבות י~ד כתב בינוניתאחת

 וש אם הנאה איסורי דבכל לה~יא ז"ל מדבריוומשמע
 מהא בראייה אסורים מהם ניזונית שהעין בראייתםהנאה

 ~ קפרא בר משום ריב~ל אמר פזי בןדר~ש

~~~~
 תנא שום לישתמיט דלא במ~ש תמוה ה~בר
 דבר לומר פוסקאו

 ז~
 משמע דלא ו~ד

 מדהוצרך מ"ה סוס"ו ~~ז ה~ הא~כול ספר מדבריכן
 בית ראייתלאסור

 קה~
 כבלע לראות יבאו ולא מדכתיב

את
 בראיוה אסורום הנאה איסורי כל ואי ע~ש~ הקד~

 לא למה בראייתם ~נאהביש
 נק~

 ע"ז להשיב שיש והגם לראות יבאו דלא קרא למ~לועוד קה~ק~ בית אלא
 ז~~ דבר יחייב לא השכלמ~מ

~ ~ ~ ~
 אלא הפר"ח ~ל דינו דאין לומר

 בהוכיוצא ב~~
 שמכניס~

 אל שאוספה לקיום
 ל~מור~יתו

 מ~מר~
 פעם מלכים כס~ולת בעיניו וחביבה

~פעם
 הוא בזה בה להתענג מלאכתה ~יופי לראו~

דקאמר
 להבי~

 דהא הנאה מיקריא ביופיה
 ולשמור ביתו אל להביאה מדהוצרך כך כל זולה~~ה אחשב~

 ברכת לענון יעקב זרע הרב ני~לן וכד~ס~רה~שמרתה
 שרואה ~עלמא אבל ב~מו~ כמש"להתפוח

 ומבי~
 באי~ורי

 דלפי אלא לראו~~ לו לא~ור הנאה מיקריא לאהנ~ה
 אחשביה~ עליה שמברך כיון ז~ל יעקב זרע הרבמש~כ
 בין לחלק און אם עליו לברך ל~סור יש זהמטעם
 ~ברכה חיי~ו מדלא ועוד האילנו~~ ל~רכת ~ריחברכת
 כגון בפירוש תורה שא~רה בראייה ~וא פזי בןר"ש דנק~ וראיי~ הנאה~ מיקרי דלא משמע בריח אלאבראייתם
 ביהולא דכתיב הקודשראיית

 יבוא~
 הקודש את כבלע לראות

 ע~ז הלכות האשכול ספר מדברי להדיא משמעוכן
 הראיוה א~ר הרי ע~ש~ מ"ח סי~ב~וף

 בקוד~
 וכגון

 אל תפנו מאל אי~ורא דנלמד ע~ז נוו והסתכלותר~י~
 באם ~רבא אבוו דפלוגי אלא~אלילים

 בא~
 בע"כ לו

 שלא הנאה אי~רו בשאר אבל אליה בא לאוהוא
 ~ראויה איסור וש לא הראויה על בפירוש הכ~ב~יר
 בריח אבל בתחומה~ ובא אם אפילוכלל

 אפיל~
 או

 א~~

 לאכיל~ שעיקרן פירות כגון~נאתן
 זה אין הריח וא"כ

 הר~ן כדכתבו מדר~נן מוהא אסור אפי~ה הנאתןדרך
 ~ בסמוך כדכתבינןו~רא"ש

 גבי דס~ו השוכר פרק בע~ז ז~ללהר"ן~~~~~~
 ריחא מותר אמר ורבא וז"ל שכתבתי~א ב~

 וא~ היא~ מילתאלאו
 גבי שעה כל בפרק אמרינן והא

 דאפשר דריח הנאה כלומר בע"כ לאדם הבאההנאה
 מכוין וקא ~פשר והכא דאסור~ פ~יגי לא כ"ע מכויןוקא
 דמעוטרות אלא שנו לא די"ב בפר"ק נמי ואמרינןהוא
 והדסבוורד

 דק~
 מ~ני

 מרי~~
 דלאו וין אבל היא מילתא לריחא דעביד דבמידיי~ל היא~ מילתא ריחא אלמא

 אבל ~יא מילתא לאו בכה~ג רבא ליה סבר עבידלריחא
לפירוש

 ר~
 דבת פירש שהוא לזה צריכין אנו אין ז~ל

 ומכניס נקוב דד באמצעיתו ויש ארוך קנה הואתיהא
 ויוצא ומקלח ~יין ושואב בפיו אחד וראשו בחביתראשו
 שאינו גוונא האו כי דריחא וכו~ בפיו נוגע ואינובדד
 היא מילתא לאו בפיו אלא באפו אותומרוח

 עכ~~
~~~~~~~

 דלפי נינהו סתראי ז"ל הר~ן דברי

מש~
 הבאנו שכבר שעה כל בפרק

 מיהא אסור הנאתן כדרך דשלא בסמוך לעילדבריו
 א~מדרבנן~

 יהיה אמאי לריחא עביד לא אפילו יין
 ליה הוה מ"מ הא הראשון לתירוצו בו להרוחמותר

 מדרבנן מוהא ואסור הנאתו כדרךשלא

~~~~~
 אם דדוקא ז~ל להר"ן ליה דסבירא לומר
 האיסור מגוףנ~נה

 דהיינ~
 האיסור בממשות

 איסור שלבגופו
 בעצמו~

 דערלה ~גוהרקי ההיא כגון
 מדר~נן דאסור הוא בזה האי~ור בגוףדשייף

 אם ממש בו שאין הריח הנאת אבל הנאתן כדרךשלא אפי~
~ן

 עיקר~
 היא מיל~א לאו ולכך כלל ~נאה מיקרי לא ל~ח

 סי~ ביו~ד ש~ךעי~
 פ~

 וקול ריח ולפ~ז ~~ ס~ק
 בהו אית מיהא דאי~וראדקימ~ל ומרא~

 היינ~
 כדרך דוקא

 בדבר הריח דהיינוהנאתן
 שעיקר~

 קול והקול לריח
 או ~קודש כלי שלשיר

 כיון והמראה הכומר~ קו~
 הנאתו דרך מיקרי לראות יבאו ולא ~תוב עליושהזהיר
 להרב רא~י וכן ~כ~א~ ס~ בתשובה להרדב~זעי~

 הוי דלולין דההיא שכתב התורה י~ודו בהלכותלמלך משנ~
 אס ממש בו שאין הריח הנאת אבל ע~ש~ הנאתודרך
 ~~ימו ~לא פירות או יין כגון הנאתו כדרך שלאה~א
 ומותר היא הנאה לאו כזאת והנאה כזה ריחלריחא
להריח

 אע~ ב~
 הריח שאם דהי~ו ברכה ~~נין

 הנ~ן שמברך ק~מ~לב~ירות
 ר~

 והוא ב~ירות ~וב
 בברכות ~רוכהגמרא

 ע~
 מרן ופ~קה ע"ב

 שלא איסורא לענין הכי אפי~ ב~ סעיף ר~~ז~ימן בא~~
 כדרך ~לא~ורה אסר~

 הנא~
 בדבר אסרו לא רבנן

 הרו ועוד ד~~~ זה דכל נ~ה באמת אלא ממש~~ ש~
 בע"ז~ספות

 י~
 ~א ~~ה ~~ב

 אפו~ סב~
 לא

עי~ריוהו ה~



 ע"ש~ אסרי לריחאעיקר~י~ו
 ודוח~

 לומר
 נמ~ דב~

 הראשון בתירוצו הר"ן דסבר ולומר לתרץ יש כן עלפליגי~
 מדרבנן אי~ור אפילו בו ואין מותר הנאתו כדרךדשלא
 איכא מיהא דרבנן ~אי~ור שעה כל בפרק דכתבוהא
 תיהא דבת ר"ח משם שכתב השני כתירוץ ליה אזיל~ם
 אותו מריח שאינו דכיון בפיו~ ושואב ארוך קנההיא
 הגם באפו שואף ד~י דמשמע היא~ מילתא לאובאפו
 כסברת ~בר ז"ל הר"ן וא"כ א~ור הנאתו דרךשאינו

 בע"זהתו~פות
 כדרך שלא בריח דאפילו דסברי י"~

 אסור~נאתו

~~~~~~~
 סימן בסוף ~"י הרב דבריו הביא ז"ל
 של ובש~ים עוד וכתב וז"ל ביו~דק~ח

 דאסרום בהם להריח אסרו ערלה ושל הכרם ו~לאיע"ז
 ~יינו ו~דס כוורד בהם להריח שעושים דכלבהנאה
 חנויות והיינו וכו~ שעה כל בפרק ורבא דאבייפלוגתא

 בוורדהמעו~רות
 והד~

 מרן עוד וכ~ב עכ"ל~ דע"ז בפ~ק
 לריחא הוי דלא מידי כל הכלל זה ו~"ל בא"ח וכ"כב~י
 לאוריחא

 מילת~
 כגון להריח ש~מד דבר אבל היא

וורד
 והד~

 מוכח הנה עכ~ל~ מהריח לי~נות א~ור
 אלא לריח עיקרו שאין דד~ר ז~ל ו~"ח הרשב"אמדברי
 להריח מותר וכיוצא ערלה של פירות כגון לאכילהעומד
ב~ם

 אפילו ומותר הנאתן כדרך שלא מיקרי דז~
 ד~"ל ז"ל והר~ן ~רא~ש אדברי פליגי וא"כמדרבנן
 ב~תם ~ברתם מד~ביא ז"ל ומרן מדרבנן~ מיהאדא~ור
 וכן כוותייהו דסבר משמע החולקים ~ברת ~ביאולא

 ז~ ~עיף זה ב~י~ ה~הור בשלחנו מלשונו נמימשמע
 וכלאי כוכבים עובדי של בשמים וז~לשכתב

 וכו~וערלה הכר~
 מרנק~

 בשמים דוקא משמע בשמים
 כתב וכן משמע~ הכי בשמים דסתם לריחהעומדים
 מ"מ וכו~ בפיו לשאוף מותר וז"ל כ"א ~~ק ז"להפר~ח
 אינן ריחן הנאכלין בדברים אבל וכו~ הרשב"אמדברי

 שעיקרו וכיוצא עכו"מ של אתרוג זה ולפיכ~עמי~ן
 אנו צריכין לפ~ז וא"כ ע"ש~ בו להריח מותרלאכילה
 הוא לר~תא בפיו לשאוף ז~ל מרן דמ"שלומר

 ~ ע"ש קל"א דף בת~ה ז"להרשב"א וכמ"~

~~~~
 להולמם קשים ז"ל ~רשב~א דברי

 דבת~
 כ~

 לענין וכן כ~עמייהו ~ינן ריחן הנאכליןדבדברים
 שעושים דכל ב~מוך דבריו שהבאנו ~תשובה כתב~שמים
 כוורד בהםלהריח

 והד~
 משמע וכו~

 דא~
 עושים

 ~שובה ובאותה ל~ריח מותר ויין פירות כגוןלאכילה
 קנקני בתוך שמשימין וזנגביל פלפלין כתב מזהלעיל
 ב~ם להריח מותר ~~ין ~עם ל~ת~יין

 ~ם ליתן זה עושים אלא כח בהם נותן היין שאיןלפי לכתחיל~ אפי~
 להריח מכ~ן אינו ב~ם שמריח זה וגם ~יןהתבלין
 דאם אלו מדבריו דמשמע ע~כ~ תבלין ל~ריח אלאהיין
 מכוין או בתבלין ~עם היין שיתן באופןהיה

 ~ר~
 ביין

 לריתא עיקרו היין אין אפילוא~ור
 וז~

 לדבריו ~ותר

~~~~~ ~~~~~  שכתבהאחרונים
 ~מר וא~~ר ובת~~ בתשו~

 עיקרייהו דת~לין כיון ז"לל~רשב"א דס~
 לרי~

 ו~א
 כן אם ריחן ל~שביח הייןבהם נ~

~ 
 ש~פו היין

~ ~  
 עומדאינו

 מעת~
 ועוד לריחא אלא לאכילה

 עיקריי~ושתבלין כ~
 לרי~

 בהם הנ~שה היין גם
 לכך ~וחק~ זה וכל ~תבלין מצד לריחאעיקרם נע~
 כל ז"ל ד~רשב"אלומר נרא~

 מש~
 ~תחילת

 וקו~~אקאמר קוש~ ~תשוב~
 נק~

 וכמ"ש הוא שכן שבאמת
 ~ם לתת ~יין לקנקנ~ ~תבלין שמשימיןבדבריו השו~
 עלו~מך ב~~

 מ~
 דכל כנ~ל ~תשובה בסוף שכתב

 מותר לריחעיקרו ~~

~~~~
 לומר צריכין ו~א"ח ~רש~"א לש~~ת

 הנא~ דרך מידי רבינא שא"לדאמרי דל~~
 קא

 מותר הנאה דרך דלאו כיון לרבינא ס"לעבידנא
 הרשב"א וא"כ לבריא ~לא לרפואה שלאואפילו ~מ~
 דאי~ורא מרנן דסברי ו~ר~ן הרא~ש אשי~תפליגי והא~
 וא"כ הנא~~ כדרך שלא ש~וא בדבר איכאדר~נן מי~
 של פירות מ~הלנו י~

 ערל~
 הרשב"א לדעת

 דעיקרייהו כיון בהם ל~ריח מותר כוותיי~ופסק ו~~ והאו~
 אסור ז"ל ו~ר~ן ~רא"ש ולדעתקיימי לאכיל~

 אפי~
 שלא

 הר~ן דברי ל~ירת ~רא~ון תירוצנו ולפיהנאתן~ כד~
 ז~

~כתב~
 שלא מדרבנן מיהא הר~ן אסר דלא

 לא א~ל וממשותו האי~ור מגוף בנ~נה אלאהנאתן כד~
 א~ ממש בו שאיןבריח

 הרא"ש דברי אתו
 מיהא דאי~ורא כת~ו דלא והא"ח ~ר~ב~אכדעת ו~~
 אבל ממשו הא~~ור מגוף דנהנה ~לאאיכא מדרב~
 ליכא בפירות המריח כגון ~נאתן כדרך שלא ממשוולא מ~

 ל~ריח מותר לכ~ע וא~כ מדרבנן אי~וראאפילו
 שלא ברי~א אפילו י"ב בע"ז התוספות לדעתאבל בפיר~
 הרב דעת הוא וכן איכא מי~א אי~ראהנאתן כד~
 א~ל דא"י בערלה זה דכל אלא ז~ ~עיף ק"חבסי~ פר~
 כדמוכ~ דשר~ ומודו אזלי כ~ע מדרבנן דערלהד~מ"ל ב~~

מש"~
 ע~ש וכו~ ניגזור נמי בחו"ל אימא דאורייתא~דבארץ ערל~ גבי אבל תלמודא דקאמר ע"א דל"ו דברכות

דדוקא מוכ~
 שם ז~ל רש~ וכ~ ודוק~ דאוריי~ באר~

 ערלה שז"ל בפשי~ות בחו"ל~ ערלה בד"ההנז~ בד~
 בדבור עוד כתב וכן ע~כ~ היא ~ופריםמדברי בחו~
 ~לכה בערלה בארץ המקיל דכלוז"ל שאח~

 רצ"ד ~ימן ביו"דהש~ך וכ~ ע~~ המי~ל ~חר הלך התורה מן דאינהדכיון ב~~ כמו~
~~ 

 והובא ע~ש ג~
 ג~

 בבאר
 שם מרן מדברי מוכח ו~ן ד~ ~~ק שם~~ב

 וב~"ל בא~ בערלה חיי~ין דקפרי~יןשכתב בשו~
 מקילונן מדרבנן דבחו"ל משום ה~עםובודאי פ~~
 ~ הש"ךוכמ"ש ב~

 שם ז"ל ~רן דכתב מהא לן קשיא~~
 ב~~

 למשה ~לכהדבחו"ל ~ ~יף
 וכל ע"ש~ מ~י~

מ~~ס ו~~ ש~ ~ב~ וכדכתב כדא~רייתא היא הרילמ~ה הלכ~
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~ש~
 ב"ח כחב וכן כן

 ש~
 הט"ז והאחרונים

~ן והש~
 כ~

 מדברי ליה קרי איך וא"כ קס"ג~ בסי~ הריב"ש
 א~ ס"ק רצ"ד ב~י~ דרישה להרב ראיתי כבר~פ~ם~
 הואיל י"ל ושמא וז"ל יתיב ותירץ זו קו~א~קשה
 דין לה שיש מאחר אמרינן בספיקה ש~קלינן~ל"מ
 י~ מילי לכל ה"ה ספי~א לענין~רבנן

 דין לה
 סתם כתבו לכן~רבנן

 שערל~
 הרמב"ם פ~ק דאילולי נעים הקורא אחי ידידי~~ע ע~ש~ עכ"ל דרבנן בחי"ל

 זו דסוגייא לחרץ יכול הייתי אהדדי דקשיין ז"ל~מרן
 מדרבנן דידה ערלה איםור דחו~ל מינה דמוכח~ברכות
 יוחנן ארבי דפליג כשמואל אזלא רש"י וכדפירש~יא

 ל"~בקידושי~
 מי~~רא דלא ו~ובר ע"א

 ערל~
 בחו~ל

 והא ע"ש~ סופרים דברי לך וקרי מדינה מהלכות~א
 דא~כ אלא כוותיה ד~~ר כשמואל אתיא דברכות~רב
 דפסקי נינהו סתראי מרן ופ~קי הרמב~ם ~~י~דיין

 כן עלכתרווייהו~
 צריכי~

 כמ"ש לומר א~ו
 בקונ~~ס שלו הספקות בכללי ח"ב יעקב שבות ל~ב~עי~ ודוק~ ~דריש~

 י"ח ~"ק השלמים תורת שם ובפירושו ט"ו אות~ספיקות
 כרבנן דינא הלמ"מ אי דרבוותא פלוגתא שהיא~כתב
 הרא~ש וגם ע~~ כדאורייתא דינא או להקל~יקו
~~"ן

 ~~ת~~ ו~וספו~
 כדרך ~שלא בפירות ל~ריח דמותר

 ו~וא~אתן

 מדרבנ~

 לעיל וכמ~ש מותר דכ"ע אליבא
 ~ הרכ~ממשם

~~~~~
 יעקב מו~"ר הגדול ל~רב יעקב זרע להרב
 הדובור שהרחיב ז~ בסי~ נא~םן~

 בז~
 וזו

 ~ל~~כ~
 ~נאה איסור של ש~פירות

 כגו~

 או ~קדש

~נ~
 של ~או

 ערל~~
 מרן פסק ~פי ב~ם להריח מותר

 ש~סור נראה כתב התי~~ות ולדעת וסיעתוכהר"ם
 ק"ח סי~ בסוף הש~ך לדעת ורק ~ך בהם~~~ריח
 אלא התו~פות ה~ירו שלא שסוברים לשםוהפר~ח
 ע~ש~ בפירות להריח מותר דלכ"ע נראה דע"זבמידי
 ז~ל בדבריהם מבואר שהתוספות ~גם לומר לי~רא~
 כתבו לא מ"מ א~ר איסורים ב~אר שאפילו י"בב~"ז
 בד~ריהם כמבואר שמא בדרך אלא ~חלטכן

 ש~
ו~

 עי~ ~וס~ות~ בדעת והפר~ח ~ש"ך דעת
 ~ ~~ אות רי"ו סי~באו"ח ל~מחב~

~~~

 ל~רב
 חיד"~

 לע~ן שאסר שמ"ט סי~ ביו"ד בשיו"ב
 של בשןל~לה

 ~עם הד"ך ~ני ונ"ל ע"ש~ ~
 מ"מ ערלה גוהרקי כמו מותר הנאתו כדרך שלא~ם
 ש~א ~כרם לכלאי דומה ש~וא שאני מת הנאת~י~ר
~~רה

~ 
 שלא אפילו אסור ולהכ~ אכילה

 כדר~
 הנאתן

 והכא ג~ סעיף קנ"ה ~י~~ין
 נ~

 הוזכר לא במת

~יל~
 שם שם דגמ~נן אלא

 מ~ל~
 אפילו ולהכי ערופה

שלא
 כדר~

 ~ אסור ~נאתו

~~~~
 על~

 הנאת לענין
 הראייה הנאת נימא אי אפילו לנו~א ~תב~ מ~ לפי הראי~~

~
 להריח שמותר ה~ח בחוש מבואר

 דריח הערלהבפירות
 מיק~

 הנאתן כדרך שלא
 כ"שוא"כ ומו~

 הראיי~
 על ולהתבונן להסתכל שמותר

 לדעת וא~ילו בזה רוח קורת לו ישואפילו פירותי~
ולשמא ה~ר~

 שכת~
 שהיא בחו"ל בערלה ~תו~פות

 כיון ומראה הריח בהנאה מ~ר דכ"עאליבא מדרבנ~
 מותר דכ~ע אליבא דרבנן ובאי~ור ~נאתןכדרך דשל~
כאן ~אי~

 אפי~
 ~ ז~ירות

~~~
 שהפרח בשעה הוא דידן נדון ~א דין מן

 ~ימן בא"ח כמ~אר הפירות ~יגדלו קודם~סביב גד~
 עוד יברך לא הפירות ~גדלו עד איחר ~אםרכ"ו

 פ~וק על וישב פרשת בחיי ~רבינו ועי~ באחרונים~שם עיי~
 כ~ורחת והיא וז"ל שכתב שריגים שלשהובגפן

 על~
 נצה

 נצה עלתה מיד פרחה כאשרכלומר
 מי~

 כ~התחילה
 ג~ ~י~ תפלה הלכות או~ח שו"ת א~רים מטה להרבועי~ וכו~~ הסמדר והוא הגפן מן הנץ ויצא נצה עלתהלפרוח
 נפל שלא ב~וד דוקא אלא מברך שאינוש~עלה

 כשנפל אף ~רך שיכול דבריו שמשמעות בלבוש~עי~ הפר~
 מר עדיין כשהפרי ~~יבהפרח

 ועפיץ~

 יהודה רב דהא
 לבלוב כאן אין הפרח נפל ואם דמלבלבי אילניקאמר
 הוהוא"כ

 לי~
 מפורשת משנה מצינו ובסמדר כסמדר

 גפנים ומי והלול~ים העלים מ~ז ראשון פרקבערלה
 מותרותוסמדר

 הני דכל הר"ש ופירש ע~ש~ בערל~
 ופסקה נינהו פירילאו

 הרמב"~
 מעשר ב~לכות ז~ל

 ~לכהונט~ר
 י~

 כר~ קימ"ל דלא כתב לשם ובפירוש
 דאוסריוסי

 וכ~
 סמדר ובפירוש מברטנורא~ הרב כתב

 שיוצא הפרח ~וא וס~דר וז"ל במשנה שם הרמב"םפירש
 ע"כ~ אסור ש~וא חולק אין בבו~ר אבל הפריממנו
ומשמ~

 ~~רח בעוד אלא מערלה פטרינן דלא מדבריו
 פתח פירש השירים לשיר בפירושו רש~י אבל הפריסביב
 הפרח כשנופל~סמדר

 פתיחת הוא הפרי ונרא~
 ~רמב"ם לפירוש לכוונו יש דמ~מ אלא ע~ש~הסמדר
 ופתיחת ל~ד וסמדר הפרח~ הוא ~~דרדלעולם
 אלא ~פרח~ כשיפול פתיחה ונקראת לחוד~סמדר
 לשונו וזה בהכי לכוונו א~שר או נ"ב דפסחים רש~ידלשון
 דאמר יו~י כר~ דאמר וכו~ נחמן רב ד"ה~ם

 אסור ~מדר והיינו ~ענבים צורת ונראית ~גפןפרחי משנפ~
 סמדר ד~ה ל"ו בברכות ג"כ כתב וכן ע~ש~ ערלהמשוס

 השירים ל~יר בפירושו ציון מצודת הרב פירש וכןע"ש~
 סמדר וז~ל בש~שיו רד"ק מפירוש נמי משמע וכןע~ש~
 שפר~ו ~אחר הדקים הענביםהוא

 מי~
 הענבים שיכרים

 כפול ש~ם גמורים וכשהם עדיין גמורים אינםאבל
 משמע וכן ע~ש~ בו~ר יקראו בשולם קודם~לבן
 שעל רבעי נטע מהלכות ט~ בפרק כ"מ ~רבמדברי
 מותרוהסמדר גפני~ ומי והלולבים העלים י"ג הל~ה הרמב"ם שכתבמה

 בערל~
 הרכ"מ כתב וכו~

 משנ~
 פ"ק

 דאמר ~וסי כרבי הלכתא דלית לעיל כתבת~ וכברדערלה
 יש ומ~מ וז~ל כתב ב~ ו~ל~ה ע~~ ~ורה~דר

לתמוה
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 ~מדר במקום בוםר וכ~ב רבינו שינה למהל~מוה
 ם~דר ~לא שרינן לא וע~כ מםמדר גדול דבוםרדמשמע
 ~דול דבוסר מדק~מר בפירוש לך ~הרי ~םרולא

 ד~מדר משמעמםמדר
 הוי~ פיר~

 ועוד
 באמ~

 מעצמו
 הוא דוקא פרח ואי בערלה ר~י מדחיי~ו מוכרעהוא
 הרכ"מ וםיים ודוק~ פרי ו~קרו~ו לחייבו טעםאין
 דשרינן טעמא ליה דמ~~ע משום ~טעמא לומרואין
 שהרי פרי אינו נמי ובוםר פרי דאינו משוםםמדר
 הלבן לפולכש~~יע

 מברכי~
 האדמה פרי בורא עליו

 ~נ"לוצ~~~
 שטעו~

 לכפול הגיע כשלא שהרי וצ"ל~ סופר
 לומר צריך או ~אדמ~~ פרי בורא עליו מברכיןהלבן
 עי~ בפ~"ע~ עליומברכין

 ~במע"~ יו~~ ~ו~פ~
 מ~ה פ~ה

 ב~~~ ~עיף ר~ב ~י~ ~~ח בש~ע ועי~ פרי ~~רא הריוא~כ
 ובאות לבוםר~ לבלוב בין הוא ד~מדר נמי פי~ו~ערוך
למ"ד

 או~
 דםמדרומדפירש ע~ש~ לבלין ואס~ק פרח ו~וצא פירש לבלב

 ב~~
 הלבלוב דאחר משמע לבוםר לבלוב

 שעה מאו~ה הפרי ויוצא הפרחשהוא
 עד פרי שיעש~

 מפירוש ~מי משמע וכן סמדר~ נקרא ~וםרשנעשה
 וד"ה ם~דר ד"ה ע"א נ"ט קמא בבארש~י

 בזמ~
 שאכלה

 מיד הענבים שפרחו לאחר םמדר~ גפנים~לולבי
 עם פריח~ם אחד דהכל ו~פשרוכו~

 נפיל~
 פריח~ם

 ודא ודאמיד
 אח~

 ודוק היא

~~~
 הפרח היינו דסמדר דפירש הרמב"ם ד~ם נ"ל

 שעה דמאו~ה ר~ל הפרי יוצא~ממנו
 נקר~

 םמדר
 ~זכרנו המפרשים כפירוש בוםר שנעשהעד

~~~
 וראי~י ופרח כפתור ספר לידי בא כך שאחר
 שםל~רב

 ה~רבע~ בפר~
 שהביא וחמשים

 שהם הראב"ד ולפירוש ~~~ר בפ~רוש הרמב"םלפירוש
 הרמב"ם בדברי שמפרש ע"ש םמדר בפ~רושמש~נים
 ~ בזה שהאריך מה ע~ש הפרח שהוא נצה היינודסמדר

~~~~
 בפרי ערלה שייך שאין מזה מפורש הרי
 בשאר ואפילו סביבו הפרחשעדיין

 שחייביםשקימ"ל אילנו~
 בערל~

 שמבואר וכמו פ~י משיוצי~ו

 ל~בברכו~
 דאי~א ע"ב

 ה~~
 פלי~י מי ~ילני ובשאר

 האילנו~ א~ ~ו~צין מאימ~י וה~נן דר"י עליהרבנן
~שביעי~

 כל ושאר וכו~
 האילנו~

 דומיא וכו~ מש~וציאו
 פרחי משנפלו ~וא דפליגידםמדר

 ~~פ~
 רש~י כמ~ש

בשאר
 אילנו~

 מודו
 ר~נ~

 דלאחר
 נפי~~

 פרי הוי ~פרח
וחיי~ים

 וא~ בערל~
 אליבא ~בי~ם עדיין ש~פרח ב~עה

 ולי~ פרי מיקרו לאדכ~ע
 ולפ~ז ערלה~ ב~ו

 ברכ~
האילנו~

 אם ~ף א"כ םביבם ~הפרח בעוד דוקא שהיא
 ליכא הכא הנאה מיקרי הראייה דהנאת לומר~ימצי
 איסור כאן דאין בהם ומריח קו~פם אם ~פילואי~רא
 פרחי משנ~לו ור~ דרבנן פלוג~יי~ו דהא כלל~רלה
 סבר דר~י הלבן ~פול דהיינו ~וסר שנעשה ~ד~גפן

 וחייב פרי נקרא פרחיהםמ~נפלו
 בערל~

 סברי ורבנן
 בהולית

 ערל~
 אילנות וב~אר ~לבן לכפול שיגיע עד

 פר~ משיוציאו דהיינו פרחים דמשנפלו לר"י רבנןמודו
 ר~י אף ~פרי םביב שהפרח ~עוד אבל בערלה~חייבים

 ~ בערלה מחייבלא
 ~וית~~~~

 החדשו~ ל~רדב~
 שהאריך מ~ד ~י~

 הילכך מור קאמר ו~כי יאו~ ופירשבזה
 ל~רי~מותר

 של פרח פי~ בזה~ר
 ~~ האילנו~

 ערלה
 הוא שעדין לפי הפ~י עיקר ב~ם שישאע"פ
 בו להריח שמו~ר כ"ש לאכול שמו~ר וכיוןםמדר
 קצ~ הפרי גדל אםאבל

 ש~םור וכ"ש בו להריח אםור
 אםור דמיל~א כללא כ~ב כך ו~חר וכו~~ל~וכלו
 של ~פירותלהריח

 ערל~
 ~דהיינו בוםר בעודם אפילו

 כמבואר ~לבןכפול
 בב~כו~

 הוא ~וםר הוא ע~ב ל~ו

~רו~
 פול ~וא

 ~לבן~
 ולא

 ב~וד~
 לך ~רי ע~~~ ~~דר

 לאוכלם לבוסר ~גיעו שלא זמן כל ~רב שה~ירבהדיא
 בכל זה כ~ב ז~ל ~~רבאלא ד~~ ס~ק ק~ח ~י~ ~שובה פ~חי להרב עי~ בהםולהריח

 האילנו~
 הגיעו שלא דכל

 ~ ערלה דין בהם אין~בוסר

~~~~~
 מגמרא היפך דזהו הוא תמוהשזה

 ערוכ~
בבר~ו~

 וכבר ע"ב נ~ב ובפםחים ע"ב ל~ו
 הש"ם לשון בסמוךכ~בנו

 בברכו~
 להדיא שמבואר

 םברי וכ~ע דר~ו עלי~~ רבנן פליגי לא א~לנידבשאר ~ש"~
דשאר

 אילנו~
 אלא דר"י עליה פלי~י ולא משיוציאו

 דמיל~א כללא לשונו זה ז~ל הרב ו~ני פםיק ~יךוא"כ בענבי~
 אילן אלא בו ~הריח אס~ר שיהיה ערלה של דבר לךאין

הנטוע
 לפירו~

 ומריח מאכל
 בפירו~

 בעודם אפילו עצמן
 פ~רי לא רבנן ו~רי ע"כ~ םמדר בעודם ולאבוסר
 ותני פםיק איך וא"כ גפן של סמדר אלאמערלה
בלישניה

 וע"~ מ~חיל~
 כל

 ערל~ ~~ אילנו~
 ולא וכו~

 ביןחילק
 גפ~

 לשאר
 אילנו~

 ~ וצע"ג
להרמב~ם~~~~~~

 בהלכו~
 ט~ פרק ונט"ר מע"ש

 לשון ש~ביא י"גהלכה
 המשנ~

 כצור~ה
 בין חילק ולא בערלה מו~רדסמדר

 גפ~
 לשאר

 מ~מע מו~ר סמדר במשנה דמ~ש שמפרש ג~כמשמע אילנו~
 ~ הנ"ל ה~"ם היפך וזה נאמר האילנות דבכל ז~לליה

 נרא~~~~
 לומר

 דשביעי~
 וראיה מע~לה חמירא ה~א

ממה
 נוהג~ ששביעי~

 סרק באילני
 לא~ וערל~

 דערלה מ~חלי ~נ~ דאמר ר~נ דפםחים ~ש~ם כוונתוהכי
 כפניי~א דקץ אילעאי ורבי סב~ל כר~אסירי

 תמריםשהן דשביעי~
 ק~ני~

 ~~יה דפליגי כרבנן ליה סבירא
 וה~ה ~ערלה~ מו~ר סמדר וםברי ~וסידרבי

 רב לה מ~קיף כפנ~י~~~ קץ ולהכי אילעאי לר~ ס~לכך בשביעי~
 ~~אר יו~י דרבי עליה רבנן פלי~י ו~י מנהרדעא~ימי
 אמר~ דמצ~~ נהי ~ר"לאילנות

 דר~ עליה דפליגי דרבנן
 נמי ~י אין ~פן מילי הני בשבי~ת אף פלי~יבערל~
 מותר ~שביעית ~ף וםברי דר~ עליה דפליגימצינו
 וסבר~ בערלה עליה דפליגי נ~י א~לני בשאר א~לכערלה

דל~
 ~דר ב~ודנו ~רי ~~קרי

 מ~
 שבי~~ בדין

 לא
~יגי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ליגי
 עלי~~

 האילנוח אח קוצצין אין מאימחי חנן דהא
 וכו~ב~ביעיח

 וב"~
 משיגריעו וה~פנים וכו~ אומרים

 לכפול ~~~יע ~סר~ד~יינו

 הלבן~
 האילנוח כל וש~ר

 ס~דר אין בוסר דא~ר ליה שמעת ומ~ן וכו~משיוציאו
 א"כ בערלה הכי להו דשמעח הוא רבנן ~ר~ל רבנןלא
 דאף דס"ל לר"י אבל בשבי~יח ג"כ ס~"ל דהכי~ימא
 א~ פרי הוי םמדרבערלה

 הו~ דחמירא בשביעיח כ"ש
 היא רבנן ודאי אלא בוסר דוקא קחני ומתני~פירא
 משיוציאו אילנוח דשאר קחני ~כיואפילו

 א~
 מהכא

שמעח
 דל~

 בכרם א~א יוסי ~דרבי ב~ב~עיח פליגי
 ו~~רי גפןדהיינו

 דל~
 שביעיח לענין אפילו פרי ~ש~ב

 משיוציאו דשביעית במחני~ ~חני הא אילני בש~ראבל
 לשביעית ~רלה בין ל~ו שני אילנ~ דבשאר מוכחא"כ
 אילנות ל~אר גפן בין חילקו לא באמח בערלהדהא
 האילנוח בכל משמע מוחר סמדר ס~ם אמרו~לא

 לי נראה כן אילנוח לש~ר גפן בין חילקוובשביעיח
 ז"ל והרדב"ז ז"ל הרמב~ם ושיטח ד~סחים סוגיאליישב
 דסוגיחאלא

~~~~ 
 ל"ו דברכוח

 לה ואין ~יירי בערל~

שו~
 ~ צע"ג לכן כלל בזה ישוב

~~~
 ויובל שמיטה בהלכוח ז~ל להרמב~ם ~ראיחי
פ"ה

 ה~~~
 קוצצין אין ומא~מתי וז~ל שכחב י~ח

 משיגרעו והג~נ~ם משישלשלו החרובין בשביעיחהאילן
 וכו~ בוסר משיוצי~ו האילנוח כל ושאר משינצו~הזחים

 משיוציאו האילנוח כל דמ"ש ז"ל הרמב~ם מפרש הר~ע~~
 לגפנים שוים האילנוח כל וא~כ בוסר משיוציאוהיינו
 כמו לשביעיח אף ~~~ר שי~~ו עד בעינןובכולם

 קשה דבאמח אלא ערלה כדין ש~יעיחודין בערל~
 א~

 למה
 ושאר משיגרעו הגפנים במשנהחילקם

 האילנו~
 דהא ו~ו~

 שמבואר כמו בו~ר היינו~רוע
 ב~רכ~~

 ~~ים ~~~ ~~~ו

נ~~
 היינו בוסר ~יינו ר~י ד~מר ~~ב

 גרו~
 ~ול היינו

 דוקא לאו הוא בוסר הרמ~~ם דמש"כ לומר ואיןהלבן~
 הלכה ט~ פרק ונ~~ר מע"ש הלכוח הר~ב"ם מש~כעי~
ב~

 ד~~~
 ו~~כ ע"ש~ הרכ"מ שם עליו ו~מה בוסר

 דבוסרמשמע
 דנק~

 ~כ~מ העיר לא וכ~ן דוקא הוא

 בש"ס אחרח ג~סא ~ו יש ז~ל ~ה~מ~~ם נר~ה לכךכלל~
 כ~רסחינו גורסים ואינם ובפסחיםדברכוח

 ב~"~
 אלא

 דכל כיון בשביעיח הח~א חילקם דלמה השניחדקושיא
 ~ וצ~~ג עומדח במקומה שווחהאילנוח

~~~~
 גפן בין חילק דלא הא ז"ל הרמב"ם דברי ליישב
 יו~ד בפרק דפסק אמאי דסמך אי~נוחלש~ר

 כפניות מרכיבין אין וכן וז"ל כ"א ~לכה מע~ש~~לכוח
 הרב ע~~ ע~ש כפרי ש~ מפני בד~ליםערלה
 ו~י~בר~רונא

 להר~
 המשנה על בפירושם לדוד שושנים

 דסו~ר בהדיא לך הרי ו~"כ ע"שכאן
 הרמב~

 ד~ש
 וכיוצא דקלים כ~ון אילנוח לשאר גפן בין~ילוק

 ליישב ונ~ל ממני נ~רה דרכו עדיין ~רדב~זדעת א~
 ב~ד מלכ~ חזקיה אנשי לנו שהעתיקו מה פיעל דע~
 ~~י~

 ישראל מרבינו ישראל חפארח והרבלדוד
 דכפניוח זו למשנהבפירושם ליפשי~~

 ד~~
 מאן ~שאל הירושלמי

 הנז~ הרבנים וכחבו יוסי רבי בכפניוח מרכיבין א~ןחני
 לומר יש ~לפ"ז ע"ש~ פרי נקרא דאיןוסברי עלי~ פלי~י דרבנן דמשמע וז"ל אחד ב~נון שנ~באוע~ש

 דהרדב~
ז~

 אזיל
 בשי~

 אלא עלי~ פליג~ אילנוח דבכל ~רושלמי
 ~ועי~ כירושלמי ופסק הבבלי ~יח דאיך חיקשידעדיין
 וכחב וז"ל ז"ל הרב דברי ש~עחיק ז~ל ישראלתפ~רת
 ז~להרב

 והלכ~
 לנו ושנה חזר וכן וכו~ בכפניוח כר~י

 מ~יימי כר~י ד~לכה שפיר הרב וכחב וז~לבחירוצו
 שהוא ע~ש~ ל~ו ברכוח משיוציאו אילנ~ח דכל כווחיהרבנן

חמו~
 בכפניות כר"י הלכה שאין כתב הרב שאדרבה

 ~ ע"ש לדוד שושנים והרב דוד ביח הרב דבריו ~עחיקוכן

~ ~
 אסור קצח גדלו דאם ז"ל הרדב~ז עוד שכחב
 ר"ל בוסר נעשו אם דהיינו בהםלהריח

 כדעח~ב"ל
 הרא"~

 דס~ל השני חירוצנו כפי והר"ן
 דרבנן מיהא אסור בריח אפילו הנאחן כדרךדשלא

 דסברי ז"ל החוספוחכדעת ~
 בפ~רו~

 וש~ין בריח דאפילו
 אסור לריח~יקרו

 מי~
 היפך לעיל כדכתבנו מדרבנן

 ~ ז~ל הרשב~אסברח

~~~~~
 שזכרנו ז"ל יעקב זרע הרב לחשובת הייחי
 וכתב הלזו הרדב~ז חשובת שהביאבסמוך

 לא דאם החוספוח בשטח אזיל דהרדב"ז עלה ז"להוא
 סברת הזכיר ומדלא ע"ש~ למלחיה אמרה כמאןכן

 מדרבנן אסור ~נאחן כדרך דשלא דסברי והר~ן~רא"ש
 דגם ז~ל דם~ל משמע כווחיי~ו להרדב"זוס"ל

 בריח אבל ~ו~רקי הא כגון בע~מו האיסור מגוףנהנה א~ אלא מדרבנן מיהא איסור דיש כחבו לאוהר~ן הרא"~
 ~ הרא~ בחירוצנו לעיל כמש~כ איסורא ביה ליח ממש בושאין

~~~

 ש~~רי המקובץ מכל למדין נמצי~ו שי~יה
 שעדיין דה~ינו קצת גדל לא שעד~יןערלה ש~
 הפר~

סבי~
 בו להריח מוחר

 לקטוף מוחר דידן בנדון וא"~
 ~רל~מעצי

 אבל ראייחם~ ב~נאת וכ~ש בהם ולהריח
 לדעח וכן והא"ח הרשב"א לד~ח ~גדוליםבפירוח

 ולדעת יעקב זרע הרבש~ביא הכ~
 הפר~

 מותר
 והרדב"ז התוספוח לדעח אבלבהם לה~~

 והפר~
 אסור

 ~ בהם~ה~ח

~~~
 סי~ ביו"ד השלחן ערך להרב מצאתי החיפוש
 משם ~כחב י~ד אותק~ח

 סה~
 סי~

 כדרך שלא לריח עביד לא דאפילו ה~ספוח~דעח דס~ קל~
 האו~ה דעת ושכן תנ~ד סי~ הרוקח דעח שכן וכחבאסור הנא~

עי~
 כנה~

 סי~ ביו~ד
 ועי~ י~ב ~ח בה~ב~ ק~

 שי~
כנה~

 ~~ א"ח
 ב~~ שם השלחן ערך להרב וע~ ~~

 שלבסוף ~א ע~ש~~~
 שרו~ כ~

 דעת
 כדעתל~יר ה~ו~~

 הרשב~
 והרב

 ומרן ח~ם~ או~
 ז~

 ~"י שהרי כוו~י~פ~
 ל~

 ~לק ~ם הביא
 על~~

ומ~
 ז~ בסעיף ~תב זה ד~ן הוציא

~ ב  
 של

 ע~
ו~ל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~הם להרוח אסור וערלה הכרםוכ~י

~~~
 דס"ל כיון ז"ל בד~ריו ל~תבונן צריךבאמת
 כמו בו ל~ריח מותר לאכילה שעיקרודדבר

 ~שמים דנקט ~שמים דהאי לומר צריכין ~"כ~כת~נו
~עיקרייהו

 לרי~
 ד~ר לה משכחת והיכי לאכילה ולא

 עץ כתיב קרא דהא לאכילה אינו והוא ~ערלה~חייב
 וכמו ו~דס אוורד קאי ואימאכל

 שנק~
 בלשונו הרשב"א

 והדס הורד ~גון בהם להריח שעושים דכל דכתבז~ל
 וכו~ והדס ~ורד המעו~רות חניות ו~יינו עוד וכתבוכו~
 אינם והדס וורד הא ע~ש~ לעיל לשונו הבאתיוכבר

ע~
 בהם ואין מאכל

 די~
 לאכילה ראויס שאין כיון ערלה

 עיקרו לאכילה שראוי דברואפילו
 לרי~

 אדעתא ונ~עו
~ריח

 דו~

 שפ~ור נ"ל
 מערל~

 עץ מנ~ע גרע דלא
 בסי~ כמבו~ר מערלה שפ~ורים ולקורות לסייגמאכל
 עיניך שפיר דייקת וכד כ"ג~ סעי~רצ~ד

 תחזינ~
 משרים

 דהא דמי~א
 כת~

 שאינו ניכר שיהא ו~וא שם מרן
 רצופין נ~ען אם לשריפה הם אם כגון אכילהלצורך
 שיתע~ כדי הענפים שמשפה ל~ניןואם

 הוא וא"כ וכו~
 תערכו דמות מה דריחא אדעתא נ~ע אםהוא

~ 
 לשיהא

 שם מר~ן ממ"ש וראיה לאכילה ולא לכך שנ~עם~כר
 חייב אתרוג או לולב כגון מצוה לצורך הנו~עסכ~ד
 דנ~ען כ"ג ~סעי~דדוקא

 למעש~
 ו~ד בעלמא עץ

 א~ל בעלמא ~ץ למעשה שנ~עם מעשיו מתוךניכר
 למה ניכר ואינו עץ למעשה נ~עם ~לא כ"ד~סעי~

 ~ חייבום הכא נמי וה~ה חייבים~נטעם

~~~~
 דבשמים לומר

 דנ~
 אגוז כגון היינו מרן

 בשמים וכל ו~או~ו וקניל~אמוסק~אדא
 מרן שכתב לאכילה ראויםשהם

~~~ 
 ר~~ז סי~ או"ח

 ואפשר בפירות ~וב ריח הנותן עליהם שמברכין ~~סעי~
 אבל ~הם להריח ~~ר ולהכי הם לריח עיקרםשאלו

הוורד
 כת~

 עליו דמ~רכין ג~ סעי~ ז"ל מרן שם
 והדס ~ורדוא~כ הוא~ מאכל של פרו דלאו משמע ~שמים עצי~ורא

 דנק~
 נק~ה לדוגמא ~"ל הרש~"א

 ~ לריח עיקרושהוא

~~~
 למרן לושראי~י

 ז~
 סעי~ ד"ר ~סי~ ~או~ח

י"א
 דכת~

 מ~רך ~ד~ש שמרקחים הוורד שעל
~פ~~א

 וכת~
 ~אר

 הי~~
 ~"ז ס~ק

~~~ 
 אע~פ וז"ל

 ה~י העוקר הוא של~ם ד~ע כוון הא~ן עלשגדלים
 דוורד משמע א"כ ע"כ~ ~~ הפרחים הםוה~לים

 מ~רכין שאין אלא הוא עץ ופרי~כילה ח~
 ~פה~

 משום
~אינו

 עי~
 יש ש~~ר וא"כ הפרי

 לחיי~
 ~ערלה

 על מ~רכין שאין נמי~מ~ והיי~
 ריח הנותן רי~

 ~ו~
 ~פי~ת

 שאונומשום
 הרש~"א דברי שפיר א~ וא~ הפ~ עי~

דנק~
 נ"ל דהדס אלא וורד

 פשו~
 כ~ע לאו מ"מ לאכילה שר~ים ענ~ים ~מגדל~~פ ~ערל~ לחיי~ שאין

אכ~
 להו

~~~
 כך

 ~עשר~ לרע~ רא~
 א~ ~ק

 מ~

 מ"ש על שפירשג~
 המשנ~

 וכל
 הש~~

 סנ~ וענבי הדס ענבי כגון כתבמשינקדו~
 ע"כ

 דענ~י ז"ל מדבריומשמע ע~
 הד~

 ע~ ~א בשופי נאכלים
הדחק

 דא~
 כל וז"ל ז~ל רע~ם ופי~ וכו~ ונשמר אוכל שהואכל ~ א~ ~משנה כדאית~ במעשר יתחייב לא כן לא

 ~~י~ למעו~יאוכל ש~
 ע"י נאכלים שהן אע~פנאכלים אי~ שאלו וכו~ ני~ל בערבי שקורים

 הדח~
 ואינם

 נקרא דאינו הרב כ~ב בהדיא הרי ע"כ~במעשרות חייב~
 וא~כ בשופי הנאכל אוכל כ~א ~מעשרותלחייבו אוכ~
 פרי ש~א סו~ר א"כ הדס לענבי במעשרותבכאן מדח~
 גמרא היפך הוא וזה במעשר~ ~מתחייבעד ג~
 כ"ז דף רבה ~קומץ בפרק~מנחית ערוכ~

 ע~
 דהכי

 מינין ארבעה~תם ~י~
 שבלול~

 מהן שנים
 עושי~

 ~~ פירות
 מהן שנים רש~ ופירש וכו~ פירות עושין איןמהן

 ~יקרא איתא והכי ע~ש~ ותמרים דאתרוגפירות עו~
 הדס מה ישראל אלו עבות עץ וענף התםדאיתא רב~
 מוכח ע"ש וכו~ ישראל כך אוכל ~ו ואין ריח~ו י~
 כעת וצ"ע נאכלים אינם הדסשענבי מכא~

~~~
 ראי~ לי יש

 ערלה ~יה שייך לא דהדס
 אתרוג מתני~ דקתני ה~ משנה דסוכהג~ מפ~
 דין ומדקתני ע"ש~ וכו~ פסול ערלה של וכו~והיבש ~ג~
 ~משנה לו ה~ודם הדס בדין הכי קתני ולאבאתרוג ער~

 בסוכה רש~י פירש וכן בהדס ערלה שייך דלאמשמע
 ל~

ע~~
 דיש אלא ע"ש~ בעל ד"ה

 לדחו~
 דאנו דמשום

 בענ~וו שייך אם גם להכי בענ~יו לא בענפיםי"ח יוצא~
 עץ פר~ שאינם כיון ערלה שייך לא לענפיומ"מ ע~~
 ודו~~ ערלה דין ~~דס תני לא~הכי מ~

~~~

 כך ~חר ראיתי
 להר~

 הש"ע על גנים מעין
ר"ד ~~

 שכת~
 ונראה וז"ל

 ם~~ ד~י~~
 חשובין שאין

 לא ~פה~ע מברך אם ~סא בניכגון
 יצ~

 ~~ דלאו
 שבלולב מינין אר~עה בגמרא כדאמרינןנינהו

 אסא בנו והיינו פירות עושין אינן ושנים פירותעושין שני~
 וכו~ ר"ג ~סי~ ה~"ז לה ומייתי נינהו פרי דלאואלמא
 ועי~עש"ב

 למר~
 ה~ סעי~ ר~ג בסי~ ~ם ~ש"ע

 ראיתיזמן א~ ע~ש~ כפירות והויין ד~~לן ~גם ש~כל עלייהודמברך דפ~
 מש~

 אבול~א~א יצחק פני ~רב בזה
 סי~ ב~ אות הספר ~ת~ת ברכות~הלכות ז~

 ע"~~ כ"~
ודע~

 ~כלים ד~דמשק וכתב בפה"ע עליהם לברך
 ל~~ב~א ראיתי וכן ע~ש~ מלכים שלחן עלו~ים או~
 דבריו ~ביאכן שכ~

 ~ר~
 ערך

 השלח~
 ק~ח סי~ ~יו"ד

באות ע~
 ז~ י~

 דאין ל~יח מותר ערלה של הדס
 א~ל בונוהגת ערל~

 אתרו~
 לריחא נמי דהא ~סור ערלה של

 ~ ע"כ י~~ ד~ ע"ז ~חי~ הריע~~אע~יד

~~~~~~
הרי~ב"א

 א~ דכת~
 ערלה של א~וג

 נמידהא א~
 לרי~

 ~הדיא נראה ע~~ד
 דאיסור דס~ל הרשב"אכדעת דס~

 רי~
 אינו ערלה של

 ה~רך למה כן לא דאם עביד~ דלריחא~ד~ר א~
ל~יח לא~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 אפילו הא עביד נמי דלריחא משום באתרוג~ריח
 אסור דו~~ לאכילא אלא ל~יחא ליהעבדי

 להרי~
 ~ו

 ודאי אלא ~ן הסוברים לדעת ~נאתן כדרך שלא הואאפי~
 אסר הכי וא~ילו ז~ל ~רשב"א כדעת הרב דס~ר~שמע
 באתרוגלהריח

 משו~
 ולהכי ל~כי אינשי ליה דנטעי

 הנא~~ דרך הוי ריחיה וא~כ ולריחא ל~~ילה~יינו
ו~

 כ"א ס"ק ק"ח בסי~ הפר"ח למש"כ וסותר היפך
 דברי ולכאורה הרשב"א~ לדעת באתרוג להריחשהתיר
 בהו למשדי איכא הנ~להריטב~א

 נרג~
 רבא דא~ר מהא

 של הדס ל~זבסוכה
 מצו~

 של ואתרוג בו להריח אסור
 בו להריח מותר~צוה

 מ~~
 אק~ייה כי קאי דלריחא הדס

 אתרו~ אקצייה~~ריחא
 מא~ילה אקצייה כי קאי דלא~ילה

 הרי תרנ~ג סי~ או~ח בש~ע מרן ופסקו ע~~~צייה
 ליה נטעי דאתרוג מ~רש~"ס

 לומר ויש לאכילה~ דוק~
 לאכילה באמת נטיעתו עיקר דאתרוג להריטב"אדס"ל
 לאכילה הוא עיקרו אבל לריחא נמי ליה דעבדיאלא
 הנאתו דרך מיקרי ריחיה לריחא נמי ליה דעבדי~יון
 עומד ועיקרו הואיל דמ~~מ אלא בערלה א~ורול~כי
 שעומד הדבר מעיקר אלא אקצייה לא מס~~א~כילה
 הפר"ח מש~כ ועי~ האכילהשהוא

 בס~
 משם הנ~~

 ע"ש שמואל אמונת הרב ומשם כ"ש בפרק~מרדכי
 ראיה שהביא ז~ל להמרדכי מצינו דהא לומר וישוצ~ע~
 מדין בהם להריח שמותרין לאכילה העומדיםלפירות
 של~רוג

 מצו~
 באתרוג דס"ל מינה שמעת א"כ ה~ז~

 אדבר~ ופליג בו להריח מותר טעמא מהאי נמ~~ערלה
 ז~ל~ריטב"א

 וא~
 המרדכי כדעת ידע ול~ו יסבו~ר הפר~ח

 הריטב"א דעת היפךשהוא

~~

 שלמה כרם ~ר~ כתב
 ~אשכנ~י~

 ע~ש רצ"ד סי~ ביו~ד
 הריטב"א מדברי למדנו מ"מ מאהבה תשובה הרבמשם
 קאי הדס הרשב~א דנקט האי וא"כ מערלה פטור~הדס
 וורד אלא אערלה ק~י ולא הכרם וכלאי אע~ז~קא
 דין בו נוהג ולכך מרקחות ע"י אדם מאכלשהוא
 בבדק רצ"ד סי~ בתחלת ז"ל למרן ראיתי וכן~רלה~
 ערלה שהוורדים ז"ל הרשב"א תשובת משם ~הביא~בית
 אזול כ~ן שחייב ז~ל הרשב~א וא"כ ע~ש בהם~~גת

 שמצא הבית בבדק מלכא מרן שם שהביא אלאלשי~יה~
 איסור ב~ם ש~הג מי ראה שלא כתב שהראב"דכתוב
 כתב וכן תע~ב והמחמיר זה על כתב והרמב~ןבח"ל

 מרן עוד כתב רצ"ד סי~ ובסו~ ע"ש~ ע"כ~רשב~א

ז~
 וורדים וז~ל הרשב~א תשובת משם הבית בדק בספרו
 שביעית בהם שנוהג כמו בהם נוהגת שערלה~~~ר
 הוא שהזרע ואמר בהם שנסתפק להראב~ד ומצינווכו~
~פרי

 והעלי~
 מ~ ראיתו שלא אלא וכו~ שאינם כמי

 הרשב~א וכתב מ~ר ובחו~ל ערלה משום בהםשנז~ר
 ~ראב"ד דברי על~ל

 ~נ~
 שיודע ~דול הרב לך הנה

 ~תלט~ר
 ה~~

 ה~רה מן
 ואע~

 ~אין
 דע~

 ~ומכת
בכל

 ~ ל~כה~ ~
 ~מעין

 שהו~
 רב

 מוב~~
 המ~~ר וכל

 הנז~ ב~שובה ז~ל והרדב~ז עכ"ל~ ראיה להביאעליו
 ולעניןוז"ל כת~

 הוו~
 בורא עליו שמברכין האומרים לדעת

 דלא בו להריח מותר וכו~ בשמיםעצי
 ע~

 הוא מאכל
 יש בפירות טוב ריח ~נותן עליו דמברכין האומרי~ולדעת

 ערלה דין בו דנוהג כיון ~ו להריח מותר אםלה~תפק

 סי~ ~חיו"ד ומהרימ"טע"ש~
 ל~~

 שהוורד עליון דעת דעתו
 ז"ל מוהרשד"ם סברת על וחלק ערלה דין לואין

 עצמו סמך ולב~וף ערלה דין בהם לנהוגשהחמיר
 הרשב~אאמש"כ

 גופי~
 שלהרא~"ד שכחב הנ"ל בתשובה

 הרשב~א שחזר הרי ע"ש~ תשמעון אליו מובהק רבשהוא
 מהר~מ ועי~ ע~ש~ נקטינן הראב~ד כדעת וכתבמסברתו

 פ"א ד~ הכפורים יום בתוספת ליו~א בחידושיו חביבן~
 דוד~לכות בית והרב ע"ש~ ודע ד~ה ע"ב י"ג ד~בספרו
 קמ"ח סי~ערלה

 נש~
 ראייותיהם ו~יאר בדבריהם ונתן

 לך הדיבור והרחיבהיטב
 נ~

 כתב ולבסוף ע~ש~ ראה
 למוהריק"ש לחם ערך ספר נדפס רבות שנים ~חרוז"ל
 הצעיר ~ואני עכ~ל~ יע"ש להתיר שם ש~סכים וראיתיז~ל

 שביעית כדין ערלה שדין ראיה להביא לי נראההד"ך
 דברכות סוגיאמהאי

 דל~
 ערלה דמדמי לעיל שכתב~ו

לשביעית
 ע"ש~

 ע"ש י"ד אות רצ~ד סי~ להברכ~י ועי~
 ~ כ"ה סי~ אליהו עוגת להרבועי~

~~~~~
 דבפירות סוברים הפוסקים דרוב לענייננו
 אסור דסברי למאן ואפילו להריח מותרערלה

 דכ~ע אליבא הנאתן בדרך ושלא מדרבנן שהואבחו"ל
 לפי הריח ברכת דהיינו ברכה ולענין בהם~ להריחמותר
 כדרך שלא ~ף דודאי לה והסברנו לעיל שכתבנומה

 הפירות על מברכין ולהכי מיקריא קצת הנאה מ~מהנ~ן
 קצת הנאה ערלה דלגבי אלא בפירות טוב ריחהנותן
 לא ממש בו שאין בדבר הנאה כ~ך שלא שהיאכמו
 ולברך ערלה בפרי להריח יכול שפיר וא"כ תורהאסרה
 אסרוה ולא תורה אסרה לא כזו דהנאה כיון נמיעליהם
 ערך עי~ רט~ז סי~ הרדב~ז עי~ ל~רך~ יכול ז~לחכמים
 שזה שתדע וצריך וא~ו ואות א~ אות רי"ו ~י~ א"חהשלחן
 בטוש~ע רט~ז סי~ ~או"ח עי~ העזרי אבי לדעתדוקא
 שאסור אע~פ מברך מצוה של ~אתרוג שמריח דמידסבר
 במאמר וכמבואר מריח איתקצאי דלא כיון מ"מ~אכילה
רבא

 בסוכ~
 ערלה בפרי ה~נ עליו מברך הכי מ~ום ל~ז

 הריח הנאת מ"מ כדרכו ובהנאה באכילה דאסור~גם
 הר"ר לדעת אבל לברך יכול נאסרה~לא

 שמח~
 שמביא

 המר~ח ולכן עבידא לריחא דלאו דס"ל שם וש~עהטור
 ~עשוי לפי הטעם י~ד ס"ק שם הט~ז וכתב מברך אינו~ו

לאכילה
 ולז~

 דבשאר קאי~ לריח אבל ע~כ ז~ כל לו הוקצה
 כיון בסוכות אבל ולריח לאכילה קאי השנהומות

 ל~צוה אלאלאכילה דל~
 ב~

 א~ור שהרי לאכילה ~מד שאינו כאן גם~"כ ע~~~ הריח מעלת גם ממנו
 באכיל~

~~נא~
 אבל כזו דמקצת ~נאה ממנו בטל להכי כדרכו

 מש~כלפ~
 מ~ ~~

 שם
 כ~ ~~

 משם
 מ~

 בשם
דדוקא רש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~  נ~לתו בשעתדדוקא
 לש~

 עליו ל~רך שאין הוא מצוה
 א~ ע"ש~ מ~רך ואח~כ לכן קודםאבל

 נימא נמי הכא
 ~ דכ"ע ~לי~א יברך ערלה~~פרי

 ז~ ~סי~ יעקב זרעלהרב~~~~~~
 שכת~

 דעתי וז"ל
 לאורחיו ליה דשרית ד~מא דכיון ~ואבזה

 חשי~א דאי כ~רכה שלא אפילו הנאה חשי~א דלא~שום
 כדרכה שלאהנאה

 איסור~
 איכא מי~א

 כמש~
 זה כל

 אלמא דנהנה משום עליו מ~רך איךא"כ
 חשי~

 ליה
 לא הנאה איסור לג~י דסתרן תרתי הוו וא"כהנאה~
 ~רכה ולג~י הנאהחשיב

 חשי~
 אמאי וא"ת וכו~ הנאה

 דאינה כיון גמור~ היתר הוא אפילו התפוח עלמברכין
 ואין הנאה הוי דאחשבה~ כיון ד~תם ל"ק האהנ~ה~
 הסותר ד~רלנו

 כוונ~
 והוא ~רכה ~לא יהנה למה

 מ~ת כוונתו ל~טל מו~רחים הכא א~ל לי~נותמתכוין
 ע~ש וכו~האיסור

~~~~
~~~~~ 

 ממני נסתרה הקודש דרך דרכו
 כ~שה אינה כזו שדרך מלבדכי

ו~לול~
 ל~רשו דוחקים כמה ודחק ז~ל הוא שנרגש ~ו

 פירות של הריח דהנאת לומר דע"כ דכיון צ"עאכתי
 הפירות על מדמברכין ~נאה חשי~א לאכילההעומדום
~נ~ר

 א~ טו"~~
 בפירות להריח מתירין טעם מא~זה

 חשי~א ש~~למא ומחש~תו כוונתו ומ~~ינן הנאהאיסורי
מחש~ה

~ 
 תשי~ני ואם עליה~ שמ~רכין עד זו וכוונה

 ורובא בכך דרכו שאין ומשום להריח עיקרו דאיןמשום
 ליה ע~דידעלמא

 לאכיל~
 דעתו בטלה ולהכי לריח ולא

 ו~שאר ~קאפ~י כמו ~עלמא כדאמרינן אדם כלאצל
 על י~רך למה נמי טעמא מהאי א~ ~ה~ כיוצאדברים
 ודברי בעה~י הכל ניחא דרכינו לפי א~ל ~יתר~ שלפירות

 כלום הריח שאין שמש"כ ~פיר יתפרשו נמי ז"ל~רמב~ם
 הריח שאין ז"ל ד~ריו שכפל ~מה ר~ל ממש~ בושאין
 ר~ל ממש~ בו שאיןכ~ם~

~~ 
 כלום הריח שאין שכתב

 שהיא אף באמת אלא הנאה מיקרי דלא לומר רצונולא
הנא~

 ~ו שאין כיון איסור בה ואין היא כלום לאו מ~מ

ממ~
 דבר לאפוקי

 שי~
 דערלה גוהרקי כגון ממש ~ו

 ממש בו ~יש ד~ר שהוא כיון הנאתומ~מ כדרך שלאהוא אפי~
 ו~רא"ש הר~ן לדעת לעיל שכת~נו וכמו א~ר ממנוונהנה
 של שפירות נראה לדינא מ"מז~ל~

 ערל~
 דומה וכיוצא

ממש
 למ~~

 מצוה של ~אתרוג מרן
 שלא נכון לכן שכת~

להריח
 מברכין א~רים דיש מפלוגתא נפשיה לאפוקי ~

 לכת~לה ל~ריח שלא ליזהר יש ה~נ מברכין אין אומריםויש

א~
 כל

 ז~
 הט"ז לדעת

 ול~
 הרמ~א לדעת

 ז~
 כמש~כ

 הפר"ח מד~רי מ~ע וכן ב~וך~ל~יל
 שכת~

 בס"ס
 ולברך ~הם להריח ~תר ~הנאה שמותרין דברים~"ח
 הא~רים דבד~רים מ~ע ע~~~ליהם

 ~נ~~
 אין

 ~הם לה~ח ש~ר אף ~הם~~ך
 כ~

 וכו~ ~ירות
 ג~ה ~שלחן~י~

 ס~
 ~ י~ח

~~
 הכא ~א~ר אין

 ~ להרי~
 י~א שמא משום

לא~~
 ~י~ רי"ז סי~ ~א"ח ז"ל מרן שאסר וכמו

 של ~שמים וז"לד~
 ערו~

 תלוי ~שמים של קופה כגון
 או~~~~~

 אוח~
 שא~ר לפי עליהם מ~רכין אין ~ידה

 או נשיקה הרגל לידי י~וא שמא בהםלהריח
 וא~ ע~~בשר קרו~

 י~ נמי הכא
 ~מא ~הם להריח לא~ור

 ערוה ~ד~ר אלא זה אסרו דלא אינו זה לאכוליבוא

ה~ור~
 לא א~ל ~הם וחושקת חומדת אדם של ונפשו

 שראיתי אלא איסורים~בשאר
 למר~

 ~ש~ע ז~ל
 א~

 סי~
 סעי~של~ו

 יו"~
 להריח ~מחו~ר ותפוחי~ אתרוג דאסר

 בדיל דלא התם דשאני וצ"ל ע"ש~ לאוכלו י~וא שמאבו
 אסור שגופן ~ד~רום כן שאין מהמיניה

 בדיל עצמן מצ~
 הכפורים ליום ~י ולא ~רה איסור ~הוא ועודמינייהו~
 יום ~הל~ות מרן ממ"ש וראיה טפי~ ל~ינשי להוד~יר
 נדה היא כאילו ~אשתו ליגע אסור תרט"ו סי~הכפורים
 אכילה איסורובענון

 כת~
 סי~ ~סוף ז"ל רמ~א

 ליגע מותר יו"דסעי~ תרי"~
 ~י~

 לק~ים וליתן ומשקין ~אוכלין
 זה ד~ר לסתור ואין ע"ש~וכו~

 מה~
 ~י~מות דאיתא

 רש~ ופירש כאכילה נגיעה בש~ס דק~מר ע"הדף
 טומאה ~שום התם דשאני ע"ש~ ליגע אסור לאכולהאסור

~~
 לאכול אסור שהוא יום ט~ול כגון ~ה

 משום ולא טומאה משים בה ליגע אסור כך טומאהמשום תרומ~
 וד~ק~ מינה ל~יכל אתי~למא

 וא~
 ב~רלה כ~ש

 גזירה ליה דהוה גזרינן לא ודאי מדר~נן שהיא~~~ל

 שאין דבר דכל קי"ז סי~ ~~ו~ד מרן ממ~ש וראיהלג~רה~
 ועי~ ס~רה ~ו לעשות מותר מד~ריהם אלאאיסורו
 בבאר זה~סי~

 היט~
 דד~ר בהדיא לך ~רי ב~ ס"ק

 שמא גזרינן ולא מותר לסח~ה אפילו מדבריהםשהוא
 ~ מניה למיכלאתי

~~

 להר~ ראיתי
 הנז~ ~תשובה ז~ל יעקב זרע

 שמסיק ע~ש~ מינייהו למיכל ~~י ד~למא גזרינןדלא שכת~
 הפו~ים כל שפסקו וכיון ~~רות לדמותשאין

 לאסור פוסק ~ום נשמט ולא הנאה באיסורילהריח דמו~
 ולד~ת לגזור לנו אין טעמאמהאי

 ג~ר~
 ~א ~~רה

 מ~ינתם ~רוח והם להדיא בש"ס דאתמרמאי
 ר~

 גלי
 בד~"ק~ ע~ש לג~ר שראוי ~קוםלהו

~~~

 סי~ באו~ח מרן לדעת ל~ש דוש ~כתבנו זה דכל
רט~ז

 דכת~
 בברכת דוקא זה בו~ להריח שלא דנכון

 מן שנהנה הנ~נין ברכת ש~יא ~ר~ח ברכת כגוןהנהנין

הרי~
 ~רכת שהיא דידן נדון כגון הראייה ברכת א~ל

ה~דא~
 מברכין שאין ממה ור~ה הנאה~ ~לא ושבח

אלא
 ב~ א~ פ~

 נכנס ו~ן ויש~חו ויברכו יודו כולם
 הנז~ רט"ז סי~ של מ~וקת ~גזה

 ומפ~
 ~ם

~ 
 יש

 אמרינן אי א~ילו בשופילהתיר
 ~נא~

 הר~ה
 הכי א~ילו~אה מיקר~

 מו~
 על ~ברכין ~אין לפי

~א הה~א~
~ 

 ~ ושבח הודאה ברכת

~~~~

 לע~וד יש
 כ~ בברכ~

 לו דמ~ו מהא
 על ~ברך ד~ן דכתב רס~ה סי~ ראשון~ק להלק~

~ל~ם
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 או ~~חיינו לברך שאין בפרדה וה~ה דמ~י~יהכל~~ם

~ככ~
 דה"ה לומר יש לכ~ורה ו~~~כ ע~ש~ בעולמו לו
בערלה

 דמ~י~~
 מצינו ו~ן הערלה~ פרי על לברך א~ן

 שם הי~ב ב~ר ועי~ ג~ ~עי~ רצ~ז ~~~ ב~~ח ז~ללמרן
 לומר ד~פ~ר ~לא ד~~~~ק

 ד~~
 ד~אי~~ כ~ב

 ~ל~
 על

 ~~~~ור ~ו~דחו דע~קרדבר
 כגו~

 ו~לאי ~כר~ כלאי
 ד~~~ ~שו~חו מחוך ~ן ~מוכח ו~מו והפרדהא~ל~וח
 ש~ ש~~~סמ~ך

 ו~ם ~~ל
 ~י~ הו~

 אפ~ר מינו בשא~נו
 רצ~ן נגד אד~ בני שעשו דבר ש~ל עליו לברך~אין
 דבר לראוח ~~ח~ינו יא~~ ~~ךה~ורא

~~ 
 ו~ע~ג

באכ~לה דמוחרי~
 ~~חו~ ג~~~~

 על ל~רך ~בל
 הר~יי~

 לא
 מסחבר~

 ר~~ה ו~~~~ ד~~~~ע"~
 כת~

 ז~ל
 חשו~~

 שכ~בתי מ~ה
לעיל

 ~אי~
 על ~~חיינו ~~רך

 ~~~ דמאי~י ~כלאי~
 בפרדה

 דע~קר משמעוכו~
 המ~ו~

 הוא
 מ~ו~

 תולדחו שנעשיח

 ו~~כ~א~~ור~
 בערל~

 ~פיר עב~רה וא~ן ~י~ור דליח
 על לברך~ש

 רכ"ה בסי~ ל~ב יפה ~~רב וראיתי ~ראי~~

~ו~
 י~ב

 ש~בי~
 ש~חב מה

 ה~ק~~
 הפרדה על לברך דא~ן

 ~מ~~~י~~ום
 ו~~~~

 ע~~ז
~"~~ 

 לברך ~ין
 ע~

 ~~י
 ועוד דמזוהמין~משו~

 ל~ למ~ הק~~
 דהיינו ב~~ר

 על לברךש~ין ~עמ~
 הפרד~

 מורכבח ~~א משום
 מי~

 בשא~נו
מי~ו

 וכ~~
 ז~ל הרב

 ס~~ ו~י~
 דהיינו

 מ~~~
 ~אין

 ק~"ו בר~"י לעיל מרן ~מ~ש ~י~ור דבר ~למברכ~ן
 ד~ה ~~י~ רי~זו~~י~

 ע~~
 ~ ~~יים מה

~~~~~~~
 ~עם ~אין

 ~מי~ הלק~~~
 משום מינו בשאי~ו

 ד~סור משום הוא ד~חם קצ~ו ד~~~הא
 ז~ אין כן ואםל~וכ~ו

 ~~~ך
 ~ל~

 בכלאים ~בל וכו~
דמוחר

 ש~ין ~עמא והיינו בא~ילחם יב~ך וד~י באכיל~
 ו~ב~ הוד~~ בר~~ ~~י~~מברך

 דה~ינו דמ~יס~ מ~ום
~נו~דו

 ~ע~~ר~
 ב~י~ בע~מו ~ל~~ט שבי~ר וכמו

 ק~~~ ל~ ו~ז~ מאו~~י~ו~ ו~יינו ~~~ךל~~~ רס~~
 גם

 קושי~
הר~~ונ~

 ועוד
 כ~~

 ז~ל הרב
 ד~ר~

 חלק יעב~ץ שא~ח

ע~
 ~~~ הל~~ט

 לברך ש~~ר
 הכל~י~ ע~

 ד~ריו ו~~ר

מ~~
 רכ~ה בסי~ מרן ~מ~ש ~כו~ם רא~יח על דמבר~ין

 ~בורא ר~ון נגד וד~י ~~ו~ם ש~~יד~י ~ע~פ יו~ד~עי~

 ו~~~ע~~~
 ~ליו

 יפ~ הר~
 דמיונו ~~ין ללב

 עול~
 יפה

 מותר נחגייר ~ם גויד~~למא
 לבו~

 ובא~ח ע~ש~ וכו~ ~ק~ל

שז~
 דהא תמוה

 הל~~~
 מזה נר~ש ר~~ה בס~~ ~עצמו

וכחב
 דכול~

 ע~א ך~ ע~ז עי~ ה~ ~ח ובקשי וישו~ו יבו~ו
 ~~~ ופ~ת ב~ ס~ק פ~ח ~י~ ביו"ד ש~ךועי~

 ~ ודוק ה~ס"ק קנ"~

~~~
ב~דינו

 אילני ~ל האילנוח ברכח לברך ~~כולי~
 אין ה~יל~ות דבפרחי לעיל למש~כ וכ~שערלה

 לברך יכולים שפיר לעיל ש~וכחנו וכמו ערלה דין~הם
 שהבין למה ו~ף אי~ור של ו~ינם מאי~~ לאדהא

 וליכא אי~ור שום עליהם חל לא עדיין הכא ללביפה הר~
 יצילנו ישראל וצור וישבחו ויברכו יודו כן על כלל~פיקא

משגיאו~
 ~א"ה נפלאוח~ מ~רחו ויורינו

 ~ענ"~
 ב~~ ~י~

 החיי~כף
 ~ופר חי~ם יעקב ר~ להרב א"ח על דינים חי~

 ביום עריך ק~ינא כ"ד י"~~~ סעיף רכ"ו ~י~ ח"גהי"ו
 ח ~ ו ר י מ ז ש~ חורה בכחר המוכחר ~יון לחו~חמשה
 יע~א~ ווהר~ן פה לפ~קשמענו

~~~~ר
 ~~ ו~~~~

~~~ 
~~~~ ~~~ 

~~~
 ~מה

 ~~חוחמי~
 חוחמין ~ין ~שבח

~שבח ~קד~ כ"~
 ~~ו~~ ולמ~ דוק~

 מקדש חיח~~ן בש~ת שח~ל
 קדושחה דשבח ~גם ו~ז~~ים~ י~ר~ל~שבח

 קדמ~
 לקדושח

~~ר~~
 ע~י כ~א מחקדשים ~~נם ~זמנים כן שא~ן מה

 כך ו~חר ישר~ל קדושח קודם מזכ~רים ולהכיישר~ל
 במועדם ~חם ~קר~ו ~שר כדכחיב המועדיםק~ושח
 כחיב~חם

 מ~
 בשבח גם

 קדושח מזכירים ~נחנו אין למ~
 לחחום ~ן הוה והכי ג~כישר~ל

 הש~~ מקד~
 ו~שר~ל

 גם ישראל~ ~בח אחר מזכירים ש~נו וי~ע בש~חכמו

 הי"~~שב~
 ישראל ל~ז~יר

 מ~וחרי~
 ~ השבח ~חר

~~~~~
 חובחנו ידי יצ~נו כ~ר ישר~ל קדושח כי לו~ר
בב~כת

 המצו~
 אחד שכל החורה ובברכח

 על במ~ותיו קדשנו ~שר בבוקרמ~רך
 נ~יל~

 על ידים
 אלא וכיוצא~ וח~י~ין ציציח על תורהדברי

 דבי~~
 הו~יל

 צריכין י~ר~ל בקדושח קדושחן ~חלוי הז~~ים עלומבר~ין
 עוד ישר~ל קדושח מזכיר ל~כי ישראללקדושח צריכ~ שקדושחן לומר י~ראל קדו~ח לה ~~קדים~נו

 ודוק~ ~פע~

~~~~

 קורין ואין פולין א~ן א~ ~עי~ ער"ה ~י~ או"ח
 ~מא בפיו מוציא אינו ו~פילו הנר ל~ורב~פר

 אבל אחד ודוקא וכו~ קומוח עשר גבוה ~וא ו~פילוי~ה
 ע"ב י"ב ~שבח איחא ~כי ע~~~ וכו~ ביחד קוריםשנים
 אפילו רבאאמר

 גבו~
 מרדעוח שחי ו~~ילו קומוח שחי

 הוא חד זע"ז בחים יו"דו~~ילו
 דל~

 חרי הא ליקרי
 דמישפיר

 ל~ וה~ני~
 קשיא לא שנים ולא ~חד

 מאין חמוה לכאורה וכו~~ ~חדבענין כא~
 יצ~

 זה דיוק לו
 הואחד

 דל~
 המשנה כל דהא וכו~ ליקרי

 מחחילח~
 ועד

 מה יהושע פני להרב ועי~ יחיד בלשון מדברח~ופה
 הד"ך ואנכי ע"ש~ לזהשחירץ

 נר~~
 לפרש

 דהש"~
 מדייק

ז~
 ומאי יקרא לא הוא אבל דק~י דמחני~ מיחורא

 הש"~דנק~
 על

 ול~
 וכו~ לומר כונחו הנר לאור יקרא

 לדייקונחיח
 מ~יפ~

 יקרא לא הוא אבל דקחני דמחני~
 ק~~ כבר דהא יקרא לא הוא אבל ו~מר חזרדלמה
 דאחא לומר מוכרח אלא הנר~ לאור יקרא ולאברישא

 דלא הוא ~פ~ע הוא אם דדוקאלאשמועינן
 יקר~

 אבל
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~ ~  ~ומ~ ~~דוש רבינו שדקדק ו~יינו דמי ש~יר תרי ~םאם

 הו~~ב~
 ~מר ~ם ~סר היה דמה וכו~

 קור~ים חינוקות היכן ~ר~וח ~ו שהחרנו הגם וכו~~~ור יקר~ ~~ ~ב~
מ"מ

 ~ל~ יקר~~ ~~ הו~
 ~דיוקא וד~י

 ~ו~ נק~
 ~ומ~

 ~~ בפ"~~ו~
 יקרא

 ~ב~
 ג~כ והכי קורא ~~רים ~ם

 דקחני מחני~משמעות
 ד~ב~ לישנ~

 ~גם ור~ל
 שי~

 שם
 עמו שקוראיםחינוקות

 והו~
 ~~י ~פילו עמהן

 ל~ הו~
יקר~

 מפני
 שהו~

 ~ימחו
 ע~י~~

 ~הז~ירו~ יכולים ו~ינם
משמ~

 אחר ~ם הא
 יכו~

 נ~ון כי ודוק ~קרוח
 הו~

 בעה~י~

~~~
 ~פרש יש

 דכ~
 רבא מדברי זה

 ~כיקאמר ד~פ~י~ מ~בר~
 דרב~ ור~~

 חרי ~ני דק~מר הוא
 חד שניה וכו~ גבוה ~פילו ר~~ונהה~כוח

 הו~
 ד~א

לוקרי
 ה~

 חי~ו~ו ו~יקר דמי שפיר חרי
 ~ו~ ד~ב~

 זה
 דב~ניןדהגם

 גו~~
 ~נר

~~ 
 פ~גו ו~א ~י~קו

 רבנ~
 ו~~רו

~פי~ו
 ~מי~~ ד~יכ~ במקו~

 הכי~פילו בג~ו~~ כגון יט~ ~שמא
 ~קריא~ ב~ני~

 ~~נים ~~י~ו גזרו ו~א חי~קו
 ~חדב~נין

 ו~~
 ~ד ~~א א~רו

 ה~
 דמי ~~יר ח~י

 כךו~חר
 מק~~

 ה~~ס
 ע~

 ~ברח
 והח~י~ רב~

 זה וגם
 דדייק ~ומר יש ~וד ~ו~~נכון

~~ 
 ממשנה

 שאינ~
 צריכה

 שנים~פי~ו
~~ 

 ב~ ~~י~ זה בסי~ וט"ז ב~ח שפ~ק ו~מו

~ב~
 יכו~ים שנים ~קרוח

 לקרו~
 ~~ו חני הכי ומשום

 ~ וק~לבשתים

~~~~
 ~ספינהב~נין

 והקרוס~~
 ב~בל שמה~כח

 וכן ~~ש חמימים
 בקרוס~~

 ~נחחדשה
 י~ א~ בה~~קטרי~יטי שמ~~כח זה~זמנינו

 לרכוב ~~חר
 ש~ח~ך לומר חימ~י ואם התחום~ בחוך בשבתבהם

 ד~י~ו כיון ~~~ום במחוץ ~הסחפק ישמותר ~~חו~
~~ 

 ~~יד

ו~~
 ~~ריו ב~ו ונכרים מידי

 ואם ~~~~~ ~~ל~כ~ ו~~
 ~סור דמ"מ לומרתימצי

 ש~ו~ מ~ו~
 ~חחומו חוץ יו~א

 ~ספ~נה ~ם ~~~~~ק יש~דיין
~י עשר~ גבו~ והקרו~~~

 אי~ ~מרינ~
 חחומין

 ~~ע~~
 ~ו מע~רה

~~ 
~ 

 ~נ~~~~~~
 ~ה דין מקור

 ב~ירובי~ הו~
 מ~~ג

ו~~י ע~~
 רב בעי ~~ ~יח~

 חנני~
 יש

 ~ין ~ו מעשרה~מע~ה ח~ו~י~
 חחומי~

 עמוד וכו~
 גבו~

 עשרה
 ד~ורוחב

~~ 
 ~ך חיבעי

 חיבעי כי הי~~ ~מיכת~ ד~ר~~
 בעמוד~ך

 גבו~
 דקא~יל נמי ~י ד~ רחב ו~ינו ~שרה

 ~חרינ~ לישנ~בקפיצה~
 רב ~מר מ~י~ בספינה

 בים ספינתם והפ~יגה מפ~נדרסין שב~ו מעשהח~ש הושעי~
 ~מרת ~יוכו~

 בשלמ~
 רצו ~~~ ~~ום תחומין יש

~ל~
 כד~מר רצו~ ~מ~י חחומין ~ין ~מרת ~י

 וכו~ ברקקבמה~כת רב~
 ו~קי~

 הש"ס וטרי
 ו~~

 בעיין ~יפשיטא
 פסקו וסמ"ג והר"מ שהרא"ש ~ר~שונים בין מחלוקתויש

ב~עי~
 זו

 ל~ומר~
 זו ד~ין משום

~~~ 
 שדו~ה דחיה

 ~מע~ה הולכח ספ~ה דסתם ברקק במהלכתהש~ס

~י~
 מעשרה למעלה הולכים הספינה סולי ~היינו

 וכפש~

חלמוד~
 דק~מר ~"ב ק~ ~שבח

 ~ח~
 ~פינה ד~ין גמרינן

 בפחוחמה~כח
 ~~שר~

 ד~ה בשבח ~ם חוספוח ו~י~
 ~~ם ~~ומרא ~רא~ש פםק ~~י ומ~ום ע"~~גמירי

 דהו~
~ביר~

 די~ב ~פי~ו חחומין ~יה
 מי~

 ~ינס
 ~ל~

 מדרבנן
ו~רמב~ן

 ז~~ ו~ר~ב~~
 פ~קו

 בב~~~
 ~קו~א זו

 ו~פקא דרבנן מיל די~ב אפי~ו דחחומיןדסברי כ~יעחיי~
 דרבנ~

 ~קו~א
 ~י~ ~~ח ב~~י זה ~לע~ש

 רמ~~
 ו~רמ~"ם ~~ש~ ח~ד וב~י~

 דביב~ה זו בבעיא סוברז"ל
 די~ ד~"~

 חחומין
 מ~

 ~חורה

 ~ז~ינן בז~ מי~די~~
 ~ב~ ~~ומר~

 בים
 ~~ו~

 ~רמ~ית
 ~חומין איסור בוו~ין

 מ~
 ~חורה

~~~ 
 בחוך ו~ן מדרבנן

 מי~י"~
 הרמב"ם ~י~ ~קו~א ~ז~ינן ~זה מדרב~ן ~~וא

 ~מגיר בהרב שם ועי~ ג~ ה~כה שבח מ~~כוח כ~זפרק
 ומרן ח~ד~ וב~י~ רמ~ח ב~י~ ב~~י ו~י~ו~כ~מ

 ז~~
 פסק

 ח~דב~י~
 וז~~ כ~רמב~~

 מי
 ~ב~

 ו~גיע ב~בח ב~פ~~ה

 משנכנ~ ~~~נמ~
 ש~~יע ~ד ה~בח

 ~נמ~
 היחה ~~ו~ם

 מ~~רה~מ~~ה
 נמנע ו~ינו יורד ~~~ר~ ~ו ~ים~ מקרק~

 לוויש
 ~~~ ~לפי~

 בו ~פגע ממ~ום
 ~מט~

 מ~שרה

 ז~ ד~~ ~~~ע"~~
 קודם ימים ~~שה בש~פ~יג ~וא

 ו~~ורך ב~~ש ~פילו ~ו~שבח
 וג~ ~~ו~

 מבקש
 ~אין ~נ~רוח או מ~וה ~דבר מיקרי ג~כ ב~חורחונפשו ~~

ב~ם
 ~יטו~

 ש~חב וכמו ~בח ~ו~ג
 ז~ כ~

 ב~ מרן
 ו~י~ ~~~~~ רמ~ח ב~י~ ~~הורבש~~נו

 ~~ר~
 המ~ך ~מק

 מנ~ם~~רב
 ~זרי~

 מ~גרת ב~ל זצ~ל ק~~ט~נובו מ~יר
~של~ן

 ז~~
 ~~י~

 ~ י~~

~~~~~~

 ~פ~גה
 ב~~~

 ~אידנא ~עו~ם נ~גו ב~פי~ה
 שביחה קנין ב~א השבח ביום~~פ~יג

 ~י~בע~ש בספינ~
 בש"~

 סברת ~ל דסומכיס ג~ כעי~ רמ"ח ~י~
 ב~בת אפ~~ו ~~~~יג ש~חיר ז~להרמב~ן

 ו~בי~
 מרן

 וכחב רמ~ח בסי~ זו סבראב~ו
 וז~~

 ול~~ין
 ~~כ~

 במקום
 למחוח ~ין ~יחרשנ~גו

 ~יד~
 ~יש ~יון

 ~~ ~ה~
 מי

 ~~ש ~~כש~~~וכו

 י~ודה ביח בם~רו זיע~א ~יי~ש ~ו~ר~י~~~~~
 סי~ח~ב

 ז~ ~~ נ~~~ ~~~~
 על נשא~חי וז~ל

 ~~הים מ~נהמנ~ג
 ז~

 ~~~~יג ~~~גו
 מ~"~ ~ספינ~

וג~
 ביום

 הש~~
 וכו~

 ו~ח~
 בח~ובחו ~רב ~ם

 ~נ~גו זה מנ~ג ~~ך דעיקר יהודה ביח ביחו ~םכי הרמח~
כן

 ~~ הו~
 ~רמב~ן ~ברת פי

 ז~~
 שב ~~רב ועי~ ע~ש~

 ~רב לזה נ~וה אשור גם בז~~ מ~ש ט~ו ס~~יעקב
 ח~ק ~ב נדיב ~ספרו חזןמהרח~ד ~ג~ו~

~~~ 
 כתב י~א ~י~

הו~
 שבת ביום וב~~~פור ב~פינה ~~פליג מנ~גן

~~ 
 פ~

 ~ ע~ש י~ודה בבית זיע~א עיי~ש מוהר~ימש"כ

~~~~~~

 כחב השבח ביום הב~אפור שן יצי~ה
 הרדב"~

ז~~
 פ~ז סי~ בי~נוח

 די~
 בין מחלוקת בזה

הראשונים
 והרשב"~ ש~רמב"~

 לפ~ לדבר ~ם נתן והרמב"ן ~נקביו צריך כש~ינו~פי~ו ~תי~ ור~ים והריטב~א
 שביתה קנוש~א

 למע~~
 ~רדב~ז וכתב בים~ מ~שרה

ש~וא ובי~ מעש~ ~מעל~ בעינן דתרתי מדבריודמשמע ז~
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 קנה ביבשה למ~לה או בים ל~טה אבל כרמלית~~וא

~ית~
 לדעת הוא זה דכל ~ר"ל מ~מו לצאת ואסור

 ש~יר לו מצינו ז~ל הריטב"א אבל~מב"ן
 לצ~

 בהולך
 ת~ד בסי~ הב"י שכחב וכמו ביבשה~עלה

 מש~
 דגם

 מקום בשום כשיעמוד מי~ט למעלה בקפיצה~~ולך
 דעת ~ן ~~ש~~ רוח לכל אלפים לו יש שביתה~נות

~רשב~
 ז"ל

 ~ונ~
 הרמב"ן דלדעת

 ז~
 ב~ן נמי

ש~מכין
 העו~

 כרמלית הם שלנו רשויות שכל ו~מרים

כ~ע~
 בסי~ ז~ל מרן ש~ביא

 ש~
 שלמדו ויש י"ח סעי~

 שני בחלק בזה מ"ש ~ועי~ ע"ש וכו~ ~ות~ליהם
 אלפים ויש ל~~ת הוא יכול נמי ביבשה למעלה ~ואאם בע~~י~

~ל
 רוח~

 המגיד הרב בו שפירש מה לפי הרמב~ם ודעת

~~
 ולצאת ~ספינה מן לירד שיכול םבר הרמב~ם גם
 דם"ל כיון אמ~~פים

 להרמב~
 מי"ט למעלה תחומין שאין

 ולדעת א~ סעי~ ת"ד בסי~ מרן פסק וכן שביתה~ קנ~~

 בסב~~דב~
 למעלה תחומין דאין נ~י ז~ל הרמב"ם

 ל~ומו ~ץ מ"מ היום כל בספינה לילך ויכול~"ט

~~
 בסי~ לב נדיב והרב לירד~ אסור ו~ילכך ~~מד

 לב~ם ולילך הספינה מן לירד ~ולם שנ~ו~תב י~
 ובת~ב~ץ ק~ח סי~ אלשקר ~מהר"ם מ~רדב"ז מבואר~ן וכת~

 הד~ט עיקרי שהרב וכתב ד~~ק
 עב~

 עובדא
 עובדא ~עבד ~בא מורה ז~ל ~וא~ן בנפ~~

 בספר ~ד~א להרב~י~ ע~ש~ בנפשי~
 ~יו~

 ~ת של"ט סי~ ברכה
 ~נ~ ע~~ ס"ט של"ט סי~ א~~ח לש~עב~הותיו ח~ סי~ עין טוב ב~רו הנז~ ל~רב ועי~ ע"ש~~~

 דכל

~
 בע"ש נכנס באם ~א

 בספינ~
 שביתה קנה דלא

 קנה לא~ספינה בבית~
 למעל~

 מעשרה
 ב~

 הרב דכתב הוא
 אם אבל ולצאת לירד~גו

 קנ~
 לנו אין בביתו שב~ה

 להתיר~ם
~ 

 בשבת לירד
 ולצ~

 אלפים
 שכבר כיון אמ~

 ~"ח בסי~ ~ב"י כתב וכן דכ"ע~ אליבא ויצא תחומו~~ר
 להרב המשולש חוט בס~ כ~ב וכן ע~~ ז"ל הריטב"אבשם

 י~ב בסי~ ~שלישי בהטור ~ואה אבן~רהם
 ע"~

 ש~ן
 החיים כף להרב בזה ~ד ועי~ ז~~ הרמב"ן בשם~ב

 ל~ סי~ פאל~~ילמ~ר"ח
 בתשו~ת ועי~ ~"ט~ א~

~והריב~
 סי~ שלישי ~ק

 ע~
 ל~רב ~עי~

 א~
 ~ים

 סת~ן חיים להרב מחדש~נדפס
 ז~

 רמ~ח סי~ בא"ח
 ואין ע~~ ~י דסברי רבוותא כמה ש~עתיק ג~~י~

~
 ל~יר

 שקנ~ לז~
 ונכנס בב~ו שביתה

 בס~י~
 בשבת

~רוצ~
 ו~את לירד

 בש~
 ~ר~ן גשמים מכח או אלא

 שהחמה או~יו
 זור~

 עליו
 צ~ ~

 אלא לנקביו
 וכ~~ מ~ב"ז ל~ר ראיה הרב להביא צריך למהלי דקש~

~
 בהדיא

 פ~
 ת~ד ב~~ כן מרן

 דיכ~
 לירד

 ~ה~פים ולצ~
 ~ ל~ש~ וצ~

~~~~
 ~קרוס~

 ~אש ע~ ~יבשה שמהלכת
נראה לכאור~

 ד~ ז~ הרמב~ ~ד~
 בב~ין

 ~ץ ~בשה~מרא
 לי~

 כן אם מיל
 אפי~

 ~רו~"א ת~ה

~~  ~~ר~ 
 ~האדם ~~~ן ~~ם

~~ 
 למ~~

 לרכוב ל~ר איןמי"ט
 וכ"~ בש~ בקרוס~

 לדעת
הרא"ש

 ז~ ~הר~
 לדעת אבל לחומרא זו בבעיא ~פסק

 לקולא בבעיין דאזלי ז~ל ו~ריטב~א ~הרשב~אהרמב~ן
 לרכוב ל~יר יש דלדיד~ו נראהלכאורה

 בקרוס~
 אם

 גבו~ההיא
 למעל~

 ד~א מעשרה
 בין חי~ק אין לדיד~

 לרשב"ם לו מצינו וכן לקולא~ א~י גוונא ובכל ליבשהים

ז~
 שהוא אלא בשבת בקרון לרכוב אפילו להתיר שרצה

 עביד לא ~יהו משום והוא אחרינא מטעמא ~ירז~ל
 בספינה ~תיר וכן לתחום~ חיץ ~~פילו לילך מ~ר ולכךמידי

מ~
 המהלכת ב~פינה אפילו ז"ל מדבריו ומשמע ~מא

~מטה
 מעשר~

 לרכוב מותר עשרה גבוה שאין ב~רון וכן
 אנ~י וצריך מידי~ ולא עביד דלא טעמא מה~יבשבת
 לשוןלהביא

 התוספו~
 ולבארם ז"ל רשב~ם בשם שכת~ו

 ולשאת עליהם שכתבו הראשונים דעת ולהביאהיטב
 באגב ~שר בדבריהםו~ת

 רוו~ ז~
 ~ שמע~א

~~
 בעירובין ~וםפות ז~ל יתברך הבורא בעזרתהחלי
 ה~ה ד~ה ע"אמ"ג

 רשב~ם פסק בס~ינה~ כר~
 ל~~נסדמותר

 ~פילו בע~ש מב~ו~ בספינ~
 ש~ספינ~

~ול~
 לא ואי~ו אזלא ממילא ד~פינה לת~ם חוץ בשבת

 ע"כ~ וכו~ לספינה ~ץ יצא שלא ובלבד מידי ~לאעביד

נ~
 שלא מדכתב

 ~~ י~
 דיש דס"ל משמע לספינה

תחומין
 למעל~

 בבעיין דפ~ק ז"ל הרא"ש כדעת מעשרה
 תחימין דאין רשב"ם סבר דלעולם לומר ו~יןלחומרא
 א~ ~כי ~אפילולמעלה

 שאין שכתב מה שפ~ר
 לצ~

 ~ץ
 משוםלספינה

 דס~
 הרמב~ם בדעת ~רדב"ז כשיטת

 קונה דאיןדאף ז~
 שבית~

 לילך ויכול מי"ט למעלה
 בשם וכמש"ל לת~מו חוץ הוא הרי מ"מ היוםכל בס~ינ~
 דהא אינו זה לצאת~ א~ר~לכך ה~ב~

 ממ~
 התוספות ~כתבו

 בספינה ליכנס מותר בשבת ואפילו וז"ל בא~ד לקמןבשמו
 רשב"ם שכתב אלא רשב~םלדעת

 ז~
 ד~ אלא לו שאין

 ואי ע~~ בספינהא~ות
 ס~

 ל~עלה תחומין דאין
 כסב~

~רמב~
 הס~י~~ בתוך ל~לך אסר למה

 א~ת לד~ ח~ץ
 רצו אמ~י למעלה ת~מין אין אמ~ ואי הש"סכדפריך
 דפסק כהרא~ש דס"ל מדבריו מוכח ~דאי אלאלה~יר
בבעיין

 ל~מ~
 דלדברי לי דקשה ~לא ~מין דיש

 וכןרשב~ם
 משמ~

 בזה כוו~ה סברי ד~וספות
 מיל לי"ב או ~חום ~ץ שמפלגת אע~פ בספינהלרכוב דמו~

 ליכנס דאסרו אלא מ~די עביד לא דאי~ו עעמאמהאי

בס~ינ~
 קמיב~א מאי דא"כ ~קשה לשט~ דדמי משום בשבת

 למעל~ ~ומין יש ~י ~~סליה
 לישנא בש~ס ~קאמר

א~ינא
 בםפינ~

 תחומין דיש נימא אי אפילו הא וכו~
למעלה

 מי~
 עביד לא דא~~ו מ~ום בספינה לילך מותר

 ואיןמידי~
 לתר~

 ~וא ~נהיג מיירי דהש~ס ולומר
 עצ~

 מ~ דא~ ~ספ~ה~~
 קמי~עיא

 ת~מין ~ אי לי~
 האלא ~

 אפי~
 מוליך הרי מ~מ ת~מין ~ן נימא

 ~נ~
~

 ו~ן בכרמל~~ ~ס~ה
~  

 ~~ש~ס ~ל~ר
 א~

ב~
 רב

~  
 ~~ ~בת

 ע~
 ~בר

מש~ן מ~רע~ כרמל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 פ~ר~ מקום הו~ מים הוא אפילו מעשרה ולמעלהמשחינן
 זה פטור~ במ~ם אלא בכרמלית כמנהיג הו~ לאולכך
 דהא חדאאינו

 קי~מ~
 רב בר ורבה ח~דא כרב לן

 פרק ה~ב~ם שפסק וכמו משחינן ממיא כרמליתדסברי הונ~
 סעי~ שמ"ה סי~ ש~ע ו~~ ה~ הלכה שבת מהלכותי~ד
 וסי~י~ח

 שנ~
 כת~ שהרי ועוד ~~ סעי~

 לקמן התוספות
 ריצב"אבשם

 וז~
 כמוליכה והוי הספינה ינהיג שמא נמי אי

 אסר~ דתוספות ~~דיא הרי ~רמלית אמות~רבע
 ורשב"ם ד~וספות נראה לכך בכרמלית~ מנהיג~שום
 בספינה א~ינא לישנא דהיינו לישנא האי גרסי לאז"ל
 משמע וכןוכו~

 מלשו~
 להאי לה גרס דלא רש~י

 ואינה מהלכת מעש~ה למעלה ספינה סתם בד~השכתב לישנ~
 לקפיצ~ ודמינחה

 ומדכתב אסור~ הכי ואפילו באויר
 ק~י ז"ל ד~וא משמע אסור הכ~ו~פילו

 דתאדתלמודא אפשיטות~
 שמ~

 ספינתם והפליגה וכו~ שבאו מעשה
 סתם ז~ל רש~י כתב א~א ואסרו ל~חמיר ורצו וכו~~ים

 נחה שאינה ספינה לדמוויי ומד~וצרך וכו~ספינה
 באויר קפיצה אלא בעיין נקט דלא משמע באוירלקפיצה
 נ~~ בבעיין דאי ספינהולא

 נק~
 צריך למה ספינה

 לאויר ספינהלדמיון
 ה~

 לספינה מספינה כפשו~ה הקושיא

~ל~
 והרדב"ז לישנא~ האי ג"כ הוא הביא לא ~פסקיוו~רא"ש שלנו~ בספרי~ לן דאית לישנא להאי גרס דלא משמע

 ע"ש~ לישנא הא~ גרס לא שהרמב"ם כתב תק"ם בסי~ז~ל

~~~
 שפיר~ הגרסא לישב דיש נראה ההתבוננות

לד~
 והרשב"ם התוספות

 ~ל~
 אין ב~ינה ~חרינא לישנא בש"ס דקאמר דהאילומר אנ~ דצריכין

 בס~ינה לרכוב יכול אם כפשוטההבעיא
 ולהפלי~

 יותר
 דמותר פשיטא מידי ~ביד לא דאיהו כיון דזהמתחומו
 אל~ רשב"ם~כשיטת

 דיש נאמר אם ה~עיא עיקר
תחומין

 למעל~
 כבר הוא היה השבת כשנכנס אם א"כ

 ש~יתה קנהב~פינה
 בספינ~

 אמה אלפים לו ויש
 שם שהיהמקום מאו~

 וא~ חשיכה~ בש~
 כשמהלכת הגם

~ספינה
 והו~

 ומפלגת בתוכה
 א~ן לת~מו חוץ ויוצא~

 יושב הוא הרימ"מ ז"ל~ הרשב"ם כשי~ת מידי עב~ד לא דאיהו משום בזהחשש
 חו~

 ~ינו לנמל כשיגיע וא"כ לתחומו
 יצא כבר למעלה ת~מין דיש כיון שהרי לירדיכול

 למעלה תחומין אין אמרינן אי אבללתחומו ~~
 א~

 עדיין
 ~פים לו יש ו~ז וירד לנמל ~יגיע עד שביתה קנהלא
 בשם שכתבת~ מה לקמן ועי~ וק"ל~ בעיין והיינואמה

 ~ סוגיין בפירוש ז"ל שי~ו שביארת~ ובמההרדב~ז

כת~~~~
 רשב"ם שפירש ומה וז"ל ב~"ד ה~ספות

 בספינה שנכנסשמ~
 בש~

 לו אין
 ~ל~

 ~מות ד~
 לר~ נר~ה ~~ן מבע~~ מחיצות באויר שבת דלאכ~ון

דק~ימ~
 לן

 כר~
 ד~ר

 ~פי~
 שבת דלא וסהר ד~ר

~~ר
 הנה וכו~~ מ~צו~

 מש~
 משמע התוספות דבר~

דטעמו
 דרשב~

 משום
 דפ~

 הלכה ד~ן דאמר כ~~ל

 בספ~נ~ אל~כר~
 מ~ד וכטעם

 בש~
 משום

 דש~

 מחיצותבאויר
 וא~

 הוה מחיצות באויר שבת דלא הכא
 ~ן דקיימא לכללין סותר הוא שזה אלא וסהר~ כדירליה

 ס"ל רשב~ם דגם נראה לכך וכו~~ באיסור~ כרבהלכתא
 אלאכרב

 דבה~
 סבר דרשב~ם והתו~פות רשב~ם פליגי

 לחומרא דב~יין מי~ט למעלה תחומין דיש לן דקיימאכיון
 ז"ל הרא~ש וכדפסק לעילכדכתבנו

 א~
 ~נכנס זה

 שקנה לאחר בשבתבס~ינה
 שבית~

 שנכנס כיון בביתו
 ורצונו מדעתובספינה

 ו~ספינ~
 לתחומו חוץ מפ~גת

 דלצאתו~ד~א
 חו~

 נכנס לתחומו
 ב~

 שנכנס אע~פ
 אמות ד~ אלא לו ואין לדעת יצא מיקרי מ"מב~יתר
 לאחרבםפינה

 שהפליג~
 אבל לתחומו~ חוץ הספינה בו

אם
 נכנ~

 בשע~ מבע"י מע~ש בספינה
 חל לא שעדיין

 שיוצא נכנס ד~כי דאדעתא הגם תחומין איסורעליו
 ש~ספינה בה שנכנס בשעה יודע הוא שהרי בשבתלתחום ~~

 שאין בשעה בםפינה שנכנס כיון מ"מ בשבת~מ~לכת
 יצא מיקרי לא תחומין איסורבו

 לד~
 הכי ומשום

 מהלך ~חומו חוץ ויוצא בשבת ה~פינה שמהלכתאף
 סבר ולעולם מחיצות באויר שבת דהא ועוד כולה~~ת

 התוספות בעל ור~י בעלמא ככללין כרב לן דקיימארשב"ם
 רשב"ם דעת לפי בש~ת בספינה ליכנס דיכול כיוןסבר
 עביד דלא וכיון ברשות ויצא ברשות נכנס הר~ א"כז"ל

 היום בספינה שנכנס במהאיסורא
 הו~

 כאילו ליה
 לסטיםה~ציאוהו

 ונתנו~
 כיון לן דקיימא וס~ר בדיר

דל~
 ~י~ו עביד

 דה~ איסור~
 זה גם ~צי~הו לאו~סו

 קנ~הו לא איסורא עבד ולא ב~פינה ברשותשנכנס
 ~ זה בענין אשירי בהג~ות עי~ וק~ל~ כולה את מ~ךו~ן

 דב~~ מעיק~א שכתב של"ט ~סי~ ב~י למרן~~~~~~
 עוד וכתבו כתב ואח"כ ו~רא"שהתוספות

 בשבת בספינה ליכנס אסור נמ~ דלרשב"ם~וספות
 ב~ מרן דבר~ ע"כ שבות לגוי לא~ירה דדמ~משום
 ש~רואה המראה על תמ~י ~רו~ה ואנכיז~ל~

 כתבו שלא ~עיניו יר~ההתוספות בדב~
 כ~

 ב~ רבינו כמ"ש
 שאפי~ רשב"ם פםק ועוד הנז~ בד~ר לשונם שזהבשמם
 אין ~ך קעביד מידי דלאו כיון בספינה ליכנס שריבשבת
 אמות ד~ אלאלו

 כיו~
 מבע~ מחיצות ב~ויר שבת דלא

ו~ע"ג
 דב"~

 בשבת אבל השמש עם אלא שרו ~א
~ר~ל ל~

 דאית~
 נו~~ן ~~ן אומרים ב~ש ע"ב ~~ז בשבת

 נכרי ל~ובס כלים ולא לע~דןעורות
 אל~

 שיעשו כד~
 עם מ~רין ~"ה ו~ולןמבע~~

 השמש~
 משום היינו

 משמע תולין דבפרק נראה ואין שבות~ ~ו~ ל~ירהדדמי
 וניים דאזיל מרבנן ~רבא ההוא גב~~~~ר

 וכו~ התחום ~וך ואפ~לו לכ~ילה ד~~ר משמעוכו~ בעבר~
 ריצב"~ או~~ בספינה ליכנס שא~רוטעם

 דדמ~ משום
 ג~רה ו~~ר בנהרל~ט

 שמ~
 שי~~ן של חבית יע~ה

 כתבו בהדיא ~יוכו~
 ~~ספו~

 דמותר רשב~ם ~~~סק
 בס~ינהל~~ס

 בש~
 ל~~ו ד~שה אלא

 מה~
 דשבת

 של~
 ב~~~~

 אל~ נכר~ ל~בס כלים ל~ן
 ולא השמש עם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~  

~ ~

 מיחזי בשבת ~ו שנותנם דכוון שאני ~תם ותירצובשבת
 בלא ~י שבלאו בספינה כן שאין מה לגויכאמירה
 אם ~ף הכי ומשום בשבת והולכת מפ~גת היאהישראל
 ~יון לגוי כאמירה מיחזי לא בשבת בה ישראלנכנם
 כתב וכן אזלא היאדממילא

 מ~~~
 לשם בחידושיו ז~ל

 תולין דפרק מ~א רשב"ם דברי סתרו הכי ומשוםע"ש~
 ~ ~כתחילה דאסור משםדמשמע

~~~~~
 שכתבו שמה מפרש ז~ל ~~י שר~ינו ~ומר

 לגו~ לאמירה דדמי מ~ם היינוהתוםפות
 אלא דוקא נכרי לכובס כלים נותנין ד~ין א~א קאילא
 יכנס אם נמי דספינה ג"כ ובכאן לשם ד~ני אכלקאי
 שיוציאנו לגוי אומר הוא כאילו לגוי לאמירה דמי בשבתבה
 לתחומוחוץ

 כיו~
 ~חום חוץ הספינה שמפ~ת לכל שידוע

 לאסור באנו אם דבאמת לומר ~יא ר~ב"ם כונתולפ"ז
 לתחום ~ץ יוצא שהוא משום בשבת ~ספינה ליכנסעליו
אם

 ל~
 ואין למיחש ליכא

 בז~
 לא דאיהו משום איסור

אבל בע~ש~ המפ~ת בספינה שהתרנו כמו מידי ולאעביד
 עי~

 ~וי לאמירה דדמי משום היינו הוא האיסור
 בתוך ~פ~ז וא"כ בשבת~ שנכנס כיון ~תחום חוץשיוציאנו
 יכנס אם איסורא לי~אהת~ם

 וע~ז בשבת~ לספינ~

כת~
 דא~ר ~שמע תו~ין דבפרק וליתא התוספות

 היינו לומר כורחיך ועל אסור התחום בתוך אפילוומ~מע
 אף אסור הכי ומ~ום לשט דדמי משום~עמא

 ב~
 מילתא לאו ז~ל רשב"ם זה פירוש דלפי קצת דקשהאלא התחום~

 טעם לנו היה לא אילולי ל~יר דרצה אלא נקטפסיקתא
 מטעם באמת אבל לגוו לאמירה דדמי משוםזה

 ז~
 לא

 ו~~כהתיר~
 קש~

 זה ~עם דעתיה סלקא דאם ממ~נ
 ס~ד לא ואם ל~יר רצה א~אימעיקרא

 מטעם בו חזר כך שאחר אלא ל~תיר ר~ה הכיומ~ום מעיקר~
 קשה א~כ בו חזר כך ואחר ~קרוןלהתיר שרצ~ קרון ~ענין לקמן ~~וספות משמו שכתבו ו~מוזה

 דלמ~
 לא

 התוספותנקטו
 בספינ~ הכ~

 דרצה בקרון שנקטו כמו
להתיר

 מילתא בספינה נקטו הכא אלא בו~ וח~
 ~ בשבת ליכנס ~רי בספינה שאפילו רשב~םשפסק פםיקת~

~~~
 משום היינו ~וספות שכתבו שמה לומר יש
 ולכך לומר היא כוונתם לגוי לאמיר~דדמי

 לו ~ין אם זה דכל א~א ב~בת~ ~ספינה ליכנסאסור
 ר~ב~ם שהתיר מה אבל דאסור הוא בזה הרבהצורך
 דרשב~ם משום והיונו גדול צורך בו שיש במקוםה~נו
 שכתבנו וכמו מדרבנן אלא אינו בים תחום דאיסור~~ל
 אלא אינו ת~ומין איסור דבכ~לית הרמב"ם בשםלעיל

 בום לתחום מחוץ שיוציאנו לגוי האמורה וא~כ~דרבנן~
 ובמקום דשבות שבות ל~ההוה

 מצו~
 צורך בו שיש או

 שפסק וכמו גז~~ לא חולי במקום או~רבה
 ~עי~ ש~ז בסי~ ז~ל מרן ופס~ו שבת ~הלכות ששיב~רק הרמב~

 רשב~ם ~יר הכ~ ומשום ע~~ כ"א סעי~ תקכ~ו וסי~~~

 ש~וספות ש~ז ב~~ וב"י ה~ור שכתב ואע"פ~נ~~ו~

 דאין וס"ל בזה ~מב"ם על~ל~ים
 לה~

 ש~ת
 הכי אמרינן מילה לענין דדוקא אופןבשום דשבו~
 ליד~תשבת דניתנ~

 אצל~
 הרמב~ם כדעת וםבר ה~~ סבר לא דרשב"םלומר יכולי~ ע"ש~ אסור מצות בשאר אבל

 ~ ז~ל ב"י רבינו דעת ליושב נראהכן ז"~

~~
 ועוד בא"ד ה~וספותכתבו

 רא~
 ל~תיר רשב~ם

 וחזר לתחום חוץ מוליכו ונכרי בשבת ב~וןליכנס
 ואין וירד ישכח שמא או לס~ם בו יפגעו שמא משוםבו
 רשב"ם מדברי מוכח ~~~ה ע~כ~ אמות ד~ אלאלו

 רכיבה מדגזר מדאורייתא מיל די~ב מיהאדתחומין ~ס~
 לתחום חוץ ויצא ירד שמא אטו ק~ןוישיבת
 דתחומין המפ~ כדעת מדרבנן אלא תחומין דאין ס"לואי

 אין האדרבנן
 גוזרי~

 כדמוכח לגזירה גזירה
 רוכבין שאין דקאמרל"ו בביצ~

 ע~
 לתחום~ חוץ יצא שמא בהמה

 ~ומין ש~מופ~ך
 דאורייח~

 לא מדרבנן דאי משמע וכו~
 רשב~ם מדגזר וא~כ ע"ש~ לתחום חוץ יצא שמאגז~נן
 מתיר הכי ו~פ~לו דאורייתא ~חומין דס"לש"מ

 הגהות להרב מצאתי וכן מידי~ ולא עביד לאד~הו משו~
 דחיישינן ד~תב רשב"ם דעת שהביא כן שכתבמרדכי
 הוא והקשה לתחום~ חוץ יצאשמא

 ז~
 חייש~נן למה

 דא"כ אמות לד~ חוץ ויצא ירדלשמא
 ש~

 דתחומ~ן
 נמ~ הכי דאין ותירץ ביצ~~ במסכת כדאיתאדאורייתא
 ק~~לדאנן

 י~~
 הירושלמ~ לשון והביא דאורייתא מיל

 אחרונות ב~הות ע"ש גזרינן ~כי ומשום זהעל
דשייכי

 לכ~
 מסוגיית משמע וכן דעירובין קמא

 גזרינן מי ולבהמה דש"ס סתמא דפריך ~בג"ן שב~
 וה~

 ת~~א
~תה

 עומ~
 לה קורא לתחום חוץ

 ו~י~
 ולא באה

 הש"ס סברת ואי ע~ש~ לאתויי אתו ~ד~למאגזרינן
 ל~ו ביצה במסכת כדאמר לגזירה ג~רה דהוותחומין דשא~ גזרינן דלא מתחומין ליה קשיא מא~ דרבנן~ומין
 ו~וס~ות דאורי~תא~ דתחומין דסובר מ~מעאלא

 נראה שאין בשבת ליכנס שהתיר הנ"ל ר~ב"ם דבריעל כת~
 וחילקו לתחום ~ץ לצאת ~ו להתיר אין לירד דיכולכיון
 מקום לו נזדמן ~ילו לירד י~ל שאין ~ינהבין

יבש~
 להמפליג והתירו ר~נן פלוג לא לירד שיכול
 לצאת לו ~ירו לא לירד ~כול בקרון אבלבספינה

 אסור הקרון את מושכים בהמות ~ם ועודחוץ~לתחום~
 שהואמשום

 משתמ~
 יחתוך שמא ח~ם בבעלי

 ז~ור~
 ~ ע"ש

~~~~
 שמא בקרון ישיבה ~אסר רשב"ם לדעת

 והוכחנו כת~נו וכבר אמות לארבע חוץויצא יר~
 ~~ר גזר הכו ומשום דאור~תא שתחומין ז"ל הואדסבר
 דלד~ת לנו יוצא א"כ לת~ם~ ~ץ יצאשמא

 ~מוןשאון הסובר~
 מדאור~

 יצא שמא לגזור לנו ~ן
 ~פיל~ום ~~

 שי~
 ולא עביד לא דאיהו ר~ב~ם

 לנוו~צא מו~
 ג~

 וכל גמורה רה"ר לנו ~~ן דהאידנא
 מרן ש~סק כמו כרמלית הם שלנוהרשויות

 באו~
 סו~

ש~
 שלמדו ויש ~~ח ~ף

 עלו~
 דלית והשתא וכו~ ~ות



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  רה~ר כל ליה הוה גמורה ~~רלן 
 של~

 ע~~ כרמ~ת
 כמו מדרבנן אלא ת~מין אי~ר בה איןובכרמלית
 ת"ד בסי~ ב"י מרן והביאה ~רמב~ם בתשובת~~ב
ובסי~

 רמ~
 והטעם א~ סעיף ת~ד סי~ בש"ע ו~~ה

כתב
 ה~מב"~

 שיהיה בדין דאינו
 המ~ל~

 בכרמלית
 וא~ ע~ש~ ~יב ~המהלך~~ר

 הרשב~ם שי~ת לפי
 לרוכביוצא

 ~בר~ במ~י~
 ליכנס דפ~יר שמ~אן הנקרא

~
 דהאידנא כיון בשבת בס~ינה ~נכנס כדין ודינו בשבת

 איסור לנו ואין להם יש כרמלית דין שלנו רשויותכל
 ד~וה משום יצא שמא גזרינן לא ולכך מדאורייתאת~מין

 ג~ר~לי~
 וכמש~כ ביצה ממסכת ש~וכחנו כמו לג~רה

 על שחלקו ו~רא"ש התוספות גם וא"כ מרדכי~הגהות
 בשמא~ן הכא בב"ח משתמש שהוא משום בקרוןרשב"ם
 איסור שאיןדיפ~ר

 ז~
 כדין שדינו שמותר יודו כ"ע

 התוספות שכתבו למה ואף~ספינה~
 כיו~

 לירד דיכול
 שיש שדעתם אפשר ל~ום~ חוץ לצאת לו להתיראין

 מן~מין
 התור~

 דלא אף לצאת לו אסרו הכי ומשום
 דאיסור דסבר רשב"ם לדעת או מידי ולאעביד
 אבל לצאת א~~ הכי משום ה~רה מןת~מין
 כאן ואין כרמלית אלא לנו אין שהאידנא שכתבנולמה
 מן ת~מין~יסור

 יו~ כ~ התור~
 א~רינן דלא

 שיהיה איך מידי~ ולא עביד לא דאיהו כיוןלצ~ת לי~
 בו ליכנס דיפ~~ר בשמא~ן היתר לנו יוצא רשב~ם~דעת מ~

 ירד שמא גזרינן ולא הספינה כדין והיינו~~בת
 ל~ אין האידנא לן ד~ימא כיוןלתחום חו~

 ~ כרמלית אלא
 ומודו שא~י ~ז~ בד~ר התוספות~~~~~~

 ולא עביד לא דאיהו כיון דסבררשב~ם לשי~
 ליתמידי

 בי~
 ~קרון באם אלא פליגי ולא תחומין איסור

 מש~ש משום א~ר שאז הב~מות אותו~ושכין
 היה טעמא ~אי בלאו אבל ~ורה י~ךשמא בב~
 הגם בקרון השבת ~ודם נכנסאם מו~

 שא~
 ~אפשר משום

~
 לירד

 מדכת~ מ~
 ~ר~ל בספינה מיהו וז"ל כך אחר

 ההולכתבספינה
 מע~ש~

 לו נזדמן ~פילו להחמיר אין
 הא מדברי~ם משמע וכו~ בספינה רבנן ל"פ לירדשיכול יבש~

 ~מרא אלא אינו לירד לו שאפשר כיון בקרוןשאסרו
 טעמא האי משום מותר מדינא אלא מדינא ולאבעלמא
 נמי מדבריהם משמע וכן מידי~ ולא עביד לאד~הו
 בשבת בספינה ליכנס שהתיר ~ב"ם על שחלק~לעיל

 כתבווהתוספות
 מפר~

 דלא הגם לכת~לה שאסור תולין
 וכן ויבשה~ ים שוה שדינם שנאמר לצד מידי ולא~ביד
 לא~א"ש

 משתמש שהוא משום אלא ר~"ם דבר~ דח~
 וכתב דבריו דחה ר~ב"ם לשון ש~ביא לאחר שז"לבב"ח

וז~
 דאיכא נראה ומי~ו

 איסו~
 כיון

 דבהמ~
 מנהגת

 ~ן כלאים וגב~ ~ים בבעלי לה~~ש דאסור הקרוןאת
 בקרון~ושב

 סו~~
 ~רבעים את

 כא~
 הב~ה על רוכב

 ה~ע~~
 משמע ז~ל הרא~ש גס

 כד~ דס~
 הרשב~ם

 מו~ מוד~ עביד לא דאיהומשום
 מש~ש משום אלא

בב~
 וכן

 בס~ינ~
 לפי משום אלא אינו שאסר ~מי

 אלא תחומין ל~יתר מהני מידיעביד ~ דאי~ דטעם משמע תחומין אי~ור משום ולא בנהרלשט שדו~
 ד~

 לד~ת יש
 זה ב~םהרא"ש דכונ~

 דש~
 ~ ~תחום ב~ך אפילו לאסור

~~~~~
 והתוספות רשב"ם מדברי

 מ~ני דלכ"ע דבריהם שכתבנולמעלה עליונ~ והרא"~
 איסור דליכא מידי עביד לא דאיהו~מא ה~
 סי~ ב"י הרב על לי קשה ~מא מהאיד~ורייתא ת~~
 אע"פ ד~ ר~ב שהוא כל בקרון הולך ואם וז"לשכתב רס~
 ביה ואית היא סמיכתא כארעא יותר או יו~דגבוה ש~
 ביה ואית לתחום חוץ יוצא אם לכ~ע~תחומין ~י~
 ~ומין איסור ליה דאית למאןתורה אי~

 עמוד גבי שהוציא~ו מי פרק בעירוביןכדאמרינן עש~ דאוריי~
 ביה דאית כיון הילכך שם ~ריטב"אכתב וכ~

 משתמש ואי~ר תחומיןאיםור אי~ תר~
 בב~

 על וילך ירד
 רגל~

 היפך הוא שזהע"ש~
 הרשב~

 והרא"ש והתו~פות
 איסור ביה לית מידי ולא עביד לא דאי~וכיון ד~
 עצמו הוא במנהיג איירי ב"י ד~רב לומרואין ~~
 דכל הכל~ עביד איהו וא"כ הקרון אתהמושכות ~בה~
~וה כ~~

 לאשמועינן לי~

~~~
 רשב"ם שדברי מצא~יכך

 ז~
 ש~יר

 עביד לא דאיהו משום לתחום חוץבקרון לצ~
 בהגהות בעירובין מרדכי שה~הות מוסכםאינו מ~
 י~ך שמא בקרון ילך דלא כתבו ראשון לפרקדשייכי האחרו~
 ~יש יצא באל ויע~ר דאורייתא שהוא מילמי"ב יו~
 כתבואח"כ ~

 וא~
 עבר מי"ב יותר ב~רון ההולך

 הא בקרון להולך ברגל~ו הו~ך בין לחלק יש וכ"תיצא ב~
 עביד לא ואיהו הקרון מנהיג בנכרי הרבומיירי וכ~ לי~

כמבואר מי~
~~ 

 סי~ בםוף ע~ש
 ע~
~ 

 שחולק בספרו לסמ~ג~~~~~~מצאתי
 ג~

 על
 בשבת בספינה לילך אסורוז"ל רשב~
 נכנס ואפילו תוליןבפרק כדאמרינ~

 ב~
 דנראה משום מע"ש

 כש~
וג~ר~

 שמא
 יעש~

 שמא ג~רה או שיי~ן של חבית
 המים דרך אמות ד~ינהיגנה

 שה~
 אם וכ"ש כרמלית

 היא דב~א דאסור לתחום חוץהולך
 בפר~

 ~ ע~כ איפשיטא ולא מעשרה למעלה תחומין ישאם שהוציאו~ מ~

~~~
 שאסר ז~ל הסמ"ג על תמה שם ה~גהות

בקרון לי~
 משו~

 על וכתב בב~ח משתמש
 שעיקר נ~ל ע"ש~ צדדין צידי ד~ו"ל דק דלאהגמ"ר דבר~
 בלשונו הסמ~ג שסיים מה על הוא הסמ"געל ה~~
 שאסור שהחשיך מי בפרק אמרינן זה כגוןצדדין ואפי~
 שקראם ומשום לשונולעיל וכמ~~

 ~סמ~
 כתב צדדין

 ~צר ה~גהות שבעל אלאצדדין צי~ ליה הוה ~קרון דישיבה דק שלא עליוהה~הות ב~
 ב~ע~~

 לשון
 ה~~

 מה על ~שגתו עיקר דא~ודוק~
 שא~

 ללכת
 אינה בב"ח מ~מש משום דאסורוכתב בקר~

~ שא~ והרא"ש ה~ס~ עליקשה דא~ ~שג~ מ  
 ו~וא זה

נ~~ ז~



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 לישב שא~ר ר~ת דברי לעיל שלו בפסק הביאנמי
 באמת אלא זמורה י~וך שמא גזירה בשבת~קרון
 שמושכתו היא דהב~מה דכיון ~שי לנו אין זה טעםדלפי
 ליה הוה והולך מתגלגל ~וא ידהועל

 כאי~
 עליה רוכב

 מאמ~ר ועי~ א~ור ול~ך צדדין בסוג זה שימוש יכנסולא
 ב~ סעי~ רמ~ח סי~ בש~ע ב~גה ועי~ ע~~~ ח~ ~"ק ש"ח~סי~
 ב~ך אפי~ בשבת ב~פינה לילך שאסר בהדיא לך הרי~~~~
 משום~~ם

 ש~
 לתחום חוץ הולך ~ם וכ"ש וכתב

 לא דאיהו אע"ג היא איפ~יטא דלא דבעיא משוםשאסור
 בבעיין דאזלינן דסבר תחומין משום אסור מידי ולא~ביד
 כ~רמב~ם סבר ז"ל שהוא אלא הרא~ש כדעת~מרא
 לעיל ~פסק וכמו ד~וריי~א מיל די"ב דתחומין~"ל
 ~לא וז"ל ~"ובםי~

 יצ~
 בשבת המדינה לתחום חוץ אדם

 איש י~א אל שנאמר לוקה בשבת לתחום ~וץ היוצא~כל
 על יותר העיר מן ו~רחיק יצא אם אבל וכו~ממקומו
 אחת אמה אפילו מילי~ב

 לוק~
 זה ודבר התורה~ מן

 הירושלמי והוא וכו~ הירושלמי מן מוכיחשהבאתי
 שכתבנו מרדכי והגהות שבת ב~סכת הרי~ףשהביא
 על שפליג ז"למדבריו שהוכחנו ולפ"ז ב~מוךלעיל
 מ~מ מידי ע~יד לא דאיהו דאף ו~"ל רשב"ם~טת
 אי~ור ביה ~ית לתחום חוץ ~טוב מרצונו שיוצא~ון

 שא~ר מה לומר צריכין מידי עביד דלא אף~מין
 ~סי~ ז"להוא

 ע~
 אע~פ לילך אסור בקרון אבל וז"ל

 וכו~ ~בהמה שמשתמש ~פני הבהמה~ מנ~יגש~וי
 קשה~לכ~רה

 דלמ~
 משום לי תיפוק טעמא ל~אי צריך

 אפילו לא~ור זה טעם שכתב לומר צריך אלא~~מין
 דנקט אבל מאי ז~ל ~לשונו לי דקשה אלא התחום~~וך
~א

 בספינ~ אפי~
 אמאי דקאי לומר נראה לכן א~ור

 הכי משום מצוה לד~ר הוא אם מע"ש ~~פינהשהתיר
 אפילו ור~ל א~ור בקרון אבלכתב

 נכנ~
 מע"ש בו

ולדב~
 מצוה

 מ~
 לישב א~ור

 ש~
 משום בשבת עליו

 הקרון מן לירד צריך ולכך ב~~חשמשתמש
 וא~ר רש~~ם על שפליג ז"ל לו מצינו הרי שיהיה~ך ~שבת~ כשנכנ~

 איפ~יטא דלא ~עיא משום ב~פינה ללכת ~מין~שום
 אי~ור משום ואסר דאורייתא דתחומין סבר ד~וא~יון
 מהני דלא כיון לתחום חיץ בקרון הולך אם א~כ~מין
 יצא אל משום עובר הרי מידי עביד לא דאיהו~אי

 ~ ממקומואיש

 ז~~~~~~~
 לא מ"מ לחומרא בבעיין דאזיל אע"פ
 לומר ויכולים דספינה לישנא האיהביא

 לא דאיהו כיון ובקרון בס~ינה רש~~ם בשיטת~א~ל
 מי~יעבי~

 מו~
 אלא

 לשט דדומה משום אסרי בס~י~~

~~~
 בס~ינה מ~ליגין דאון הא ~בר דהוא

 שלש~
 ימים

~דם
 ש~

 שמבטל משום
 עונ~

 ה~~ף כדעת השבת
 לאי~ר ל~ט דדומה ל~ם הוצרך מ~מ ל~בת~~יו כמ~~

א~ילו
~ 

 מ~ום אסור ~~~ת מ~מ מצוה לדבר ~לך
 א~ וב~ון ל~ט~~ומה

 ~הוא משום
 ~~ מ~תמ~

 מפרשים יש ומדברי תחומין~ איסור משום לאאבל
 מי יש וז~ל שכתב ראשון פרק בשבת הרי~ףשהביא
 משלשה פ~ת בשבת ב~פינה מפליגין אין דתני האשאומר
 ע~רה במים ואין גוששת שהספינה בזמן השבת ~ודםימים
 ~י משמע וכו~ בה גזרו תחומין גזירת ומשוםטפחים
 לא דאיהו כיון ז"ל רשב~ם שי~ שלפי רשב~ם ~~~ עלשחולקי~
 ~ לת~ם חוץ לצאת מותר גוששת היא אם אף מידיעביד

~~

 שכתב מ"ו ~ורש קולון במהר~י מצאתי
 ו~~~

 ~צ"ל
 פשיטא תחומין אי~ור משום שפירש לר~חאפילו

 שמואל ~רבינו ואע"ג השבת~ ~ודם ימים ג~ הפלגתדצריך
 הפוסקים רוב מ"מ בשבת~ ב~פינה ליכנס אפילוה~ר
 עליו שחלקו ש~פוסקים מדבריו מש~ע וכו~ עליונחלקו
 להרב וראיתי תחומין~ משוםהוא

 מ~
 ~עי~ ש"ה ב~י~

 על פליג הרא"ש ~גם ז"ל מהרל"ח בשם שכתבי~ח
 ~מה אלא וכו~ עביד לא דאי~ו משום דהתיר ז~לרש~"ם
 משום בקרון ~אסר בעירובין בפ~קיו הרא"ש~כתב
 חוץ אבל התחום בתוך אפילו לאסור בא בב"חמש~ש
לת~ם

 פשי~
 וספר ע~ש~ ע~כ תחומין משום דאסור

 דבריו ולפי ובמקורן בשורשן הדברים לראות בידי איןמהרל~ח
 לא~ור ז~ל הרא~ש שהוצרך שמה לומר אנו צריכיןז"ל

 תחומין משום אסר ולא וכו~ בנהר לשט דדומה מ~וםנמי בספינ~
 ז~ל ב~ מרן וא~כ התחום ~תוך אפילו לאסורבא

 ביוצא תחומין אי~ור ביה אית בקרון דביושבד~בר
 על שחלקו רבוותא הני ככל סב"ל ~חוםחוץ

 מ~ני לא מידי ולא עביד דלא דאף מרנן וסברירשב"ם שיט~
 דאורייתא תחומין ~ברי ואי תחומין~ לאי~ור זהטעם
 מהאי תורה אי~ור פקעלא

 טעמ~
 עביד לא דאיהו

 בזה דרבנן איסור פקע לא דרבנן חחומין ואימידי~
 ה~"יולכך

 ז~
 אי דאורייתא תחומין דס"ל דלמאן כתב

 כ~רעא הוא הרי ד~ רחב שהוא ב~וןיושב
 ~ לתחום ~ץ ביוצא דאורייתא ~ומין איסור בוויש ~מיכת~

~ ~
 ש~תב הנז~ בתסובה קולון למהר"י שראיתי
 דמתיר שמואל רבינו על הפוסקים חלקודלא

ל~כנ~
 הצ~ל וז~ל אי~ור דליכא מודו~דאורייתא א~ דרבנן~ איסור לענין דוקא אלא בספינה

 דאפי~
 ת~מין יש

 דרבנן דת~מין למשרי איכא מעשרהלמעלה
 אבל ברגליו דמה~ך היכא ה"מ דאורייתא תחומיןלמ~ד דאפי~

 או ל~פינה לה ממטו דמיא מידי ולא עביד דלאבהא
 דלא דאורייתא אי~ורא דליכא פשיטא המלחיםהגוים
 ליכנס שמתיר ~מואל רבינו על הפוסקים כלקמיפלגי
 בד~רייתא אבל דרבנן איסור ל~נין דוקא אלא~ספינה
 הרב של ~מו ולפי ע"ש~ וכו~ איסורא דליכאמודו
 ולא עביד דלא כיון נמי בקרון הטעם והוא ה~הז~ל
 ~רה איסור ~ איןמידי

 אפ~~
 לדעת

 הפוסקי~
 החולקים

 ואפי~ רש~~םעל
 למ~~

 דבריו ולפ~ דאורייתא~ ~ומין
י~ולים

 ג~
 דברי לפרש

 הסמ~
 ובספ~נה ~רון שאסר

 ~מין ~סורמ~ם
 ה~~

 וכן ~בנן אי~ר
~~ 

 מ~
~~ו~ר



 שה~יא~אומר
 הרי~

 בש~
 ~יינו רמ"ח ~סי~ וה~ור

 ל~עת שמ~ים ~זה לנו נשאר ולא ~ר~נן~איסורא
 ר~

 שכתב מר~כי ~~הות ~על ~בר~ אלא ז"לה~~
 ~ובר לת~ם חוץ בקרון יוצאשאם ~פ~רו~

 א~~ר~~
 יצא ~אל

 וכו~א~ש
 ו~א~

 ~מר ואפשר בזה~ אוזן לנו העיר ולא הכי ו~~~קפ~ק ~~ מרן ~ק~וש רבינו על ג~ולה ת~~הא
 ש~רי~ב"א ~~~ל הרי~~א כתב וכן ז"ל הרב כתב~לכן
 יוצא ~אם ~רון י~י~תאסר

~~ 
 לת~ם

~~~יתא שעו~
 ו~לי~

 ~רי~ב"א ~~י ואין רשב"ם אשי~ת
 ז~

לר~
 פ~ ~ברי ~~רים של בשרשן

 במקומן ק~וש

~~~~
 סי~ ~ב~ מלכא למרן מישרים תח~נה

שה~יא רמ~
 הנז~ קו~ן מהר~ תשו~

 ש~ת~
 תשוב~בא~

 קו~ם ~מים ~~ ~פינה נכנס אם ~לכ"ע
הש~ת

 אע"~
 ל~ה הולכת ש~~פינה

 א~י~ מי~
 ל~עת

 ~~ם ~אם וכתב שאומר מ~ היש סברת ~~חההר~"ף

משו~
 זה כל מ"מ אסור~ ימים ג~ ~~ם א~ילו ~מ~ן

 אבל כן כתב שאומר מי הישלס~ת
 לדע~

 שר~ הרי"ף
 לא ~אי~ו ~כיון ימ~ם ג~ נכנסאם

 כאן אין מי~י ע~~
 ~~ם ימים ג~ לג~ר רצו לא ולכך מ~רבנן אלאאי~ר

~ש~
 וכתב מה~"~~ שכתב ~~ר~ם ~כן הוא כן

 ת~מ~ן משום לא~ר ס"ל ~לא למימר א~כא ז~ל~להרי"ף ~~
 הש~ ב~י והרב ז~ל~ רשב~ם כ~עתכלל

 ~~~ו על
 ~רישאין וכת~

 מ~~~
 ~א~ש~י~~ הב~ וכתב ~זה נרא~ן

 ז~ל הרמב~ם~ו~ת
 והבי~

 ~רמב"ם תשו~ת אח"כ
 אה"נ ~או~יתא ת~מין איסור ~איכא דבי~שה~ש~ב וז~

 ~ים אבל ל~מרא~ נק~נן א~~שי~א לא ~~ע~ןכיון

~ל~
 למ~ה ~מ~ ~לא משום ~~ר~יתא איסור ~~ם
 ~לא כיון~ש~אל~

~ מ  
 לקולא ב~ין נק~~נן מ~ר~נן אלא

 מעשרה למעלה ת~מ~ן~אין
 וא~~

 לן דמס~קא היכא
 הםאם

 למעל~
 מי~

 ל~ ~
 ~הם ל~ך מותר

 ע~
 שי~מת

 מ~רבנן ~הם להלך א~ר שאז מ~~ פ~ת ש~ובהןלנו
 הרמ~"ם שאסר בה~~א לך ~רי~ו~

 א~י~
 ~~ות

 כ~בר~ ~לא ת~מין~~ר משו~
 ~ל~~ שכ~ מ~רי~

 לא ~א~הו מ~ום ~~ן א~~ר ~א~ן הרי~
 שלפ~ מ~~~ עב~~

~בר~ו
 ~ס~~נ~

 ל~עת מ~~ם ש~נם ~מ~ם המהלכת
~תר ה~~

 ל~~
 ולא ~נג ~~~ל לא ~ליכא כ~ן ~ש~ת בה

 לכך ת~מין~~ר
 מו~

 ~ ע"~ ב~ השגת ~א כך

~~~~
מוכח

 הרמב~ מ~ב~
 ~~א~ למעלה עליונ~ם

 לא ~א~הו~עמא
 ע~~

 כלל מהנ~ לא מ~~י ולא
 ל~ר~ן מ~~רייתא א~ראלאק~~י

 מ~ר~~ כ~~

ולכ~
 ~בשה

 א~~
 לא

 עבי~
 בקרון שרוכב ו~ון מ~~י ולא

 ~~ן~~ן
 ברו~

 אם וכ~ש ~שרה ו~~ה ~~
~~~ ~~ 

 ~ו"~ג~
 וא~ן

 ר~
~~ 

 ה~
 ~~ר~א ס~~א

 ו~~~ל~מרא~
 ~ו~ ~~

 ~~ר~~ אי~~ ו~
~~

 ~בוה ~~ן אם
~~~ 

 ~מ~ן ~~ר ~ ~~ ~א~

~~~~
 ~~ם

~~ 
 לא

~~~ ~~ ~ 
 ~ח

~ ~ ~~~צרך 
 ל~

 ל~~ה ~ם ~ין
~~~ 

 ~לא מ~ם

למ~ה
 ~שר~

 ~א מהאי מ~ר~נן ~א מיתסר ~לא כ~ון
א~ינן

 לקו~
 כן שא~ן מה

 ב~~ש~
 ~צרך ~למה

 ל~
 ~ם

 לא ~איהו ~~ם רשב~ם כ~ם סבר ז~להוא
 מיהא לן ~~~מי~~ ע~י~

 לא~קו~
 ~רה אי~ר

 כ~~
 הנ~מ~יק~

 ~ן שפיר ל~ק ~ש הכ~ בלאו ~א
 הה~

 לא ~איהו~ספ~נה
 מדרבנן אלא ~סורא ול~כא מי~~ ע~~~

 ולקולא ב~ר~נן ס~~קא ~ו~ ~עיין ~ימ~ום
 משא~

 ~יבשה
 על בר~ליוש~לך

 העמו~
 וא~ן יו"ד ג~ה ש~וא

 הוא ~עצמו ש~א~~ בר~

 ~מה~

 ~~ו ברגליו
 עב~~

 ~סורא

~~~~
 של ת~מין איסורששייך בא~שרו~ ~~~ אפי~ וא~ ל~מרא~ א~~נן

 ~ר~
 ביבשה כמו בים

 מ~
 ~ש

 זה ביןח~לוק
 ל~

 ו~א~ אלא כמ~~ ו~~עולתן ~מעשי~ן
 מדבריומוכח

 ז~
 לא דאי~ו ~~ופן ~היה אפ~לו ש~בשה

 לא ~א~~ו כנז~ ~קרון ש~ולך כגון מי~יע~~
~ ע~~ ו~א 

 ג~~
 ~עם עשרה

 ז~
 לא ~א~הו

 לא מי~~ ע~~
 ס~יקא והוימהני

 ~אורי~
 ת~מין אם

 וא~ ל~א~ וא~ינן לאאי מ~~ למעל~
 מוכח

 מתשו~
 הרמב~ם

גם
 ז~ל ~~ מרן ש~חה וכיון ק~ן~ כמהר~ ~ל~ בז~

 בס~~ כאןמ~ריק~ו ~~
 רמ~

 ~ס~~ כתב להכ~
 רס~

 ~~ק~ן
 לא ~א~~ אףנמ~

 ~ש מידי ע~י~
 ~מ~ן א~ס~ ~

~א~י~א
 כ~~

 אי~ר ~קרון~רו~ב ~י~ שכת~ מר~כי והגהות ~מ~~ם
 תור~

 מוכ~~ן כך ~סמ~ג ~~ר~ ~ם
 וכןכמש"ל~

 ~רי~ב~
 ~לא סברי כאח~ כולן

 כרשב~
 כן

נרא~
 ב~ רבינ~ ~עת לישב

~~ 
~ 

~~
 דא~~ ~ם ז"ל רשב~ם ~עת ~~יה

 לא
 עב~~

 ולא
 ~ין ~ס~~ה ב~ן ~מ~ן א~~ר לענין מהנ~~~~

 ~ג~ו שמא ~ש~נן ~בקרון אלא~קרון
~ 

 נכר~ם
ו~צא ו~~

~~ 
 אלא ג~רה ~~ר שאין הוכ~ו וכ~ר לת~ם~

 מן ת~מ~ן יש אמר~נןא~
 ה~ר~

 אין ~רינן א~ אבל
 מ~רבנן אלא~מ~ן

 ~ו~
 ג~נן ולא ~~רה גזירה ל~ה

וא~
 ~ן ~ן כרמלית שלנו רשו~ת כל לן דאית ~א~~נא

 ה~רה מן ת~מיןלנ~
 כמש~

 הרמ~~ם ~שם
 ~~ן ~א~

 בקרון ~ין~ספינה
 וכ~~

 ~מס~לת
 הבר~

 ש~מא~ן ש~א
 רה~ ל~ שא~ן האי~נא הספ~נה כ~~ן ~ינו~י~~ר

 ~מורה

~אפי~
 ~~~ו א~ן

 עשר~
 לדעת וכן ~תר~ ~פחים

הרמב~ן
 והרשב~

 לכ~רה לקולא ~~~~ן ~א~י ו~~~ב~א
 ~~שנראה

~~ 
 ~~~~~ר ~~~~ן בשבת ל~לך ל~~~הו

 ~הא ס~~נה כ~~ן עשרה ג~הש~א
 ז~ ~~נ~

 לא
 ה~ם~~ן ~ל~

 ל~~ש~
 ~~ אנ~ ~~ לקולא~ ~~ן ~~ ו~כל

א~~
 ~יבשה ~~ע~ן ~~ל ז"ל הרמ~~ם ל~~ת

 ל~מ~
מ~

 ~~~נא
 ~ל~

 לן
 גמור~ ר~~

 רש~ות ~כל
כרמלית

 ה~
 ~ה ~~ל ~ם כ~ן ~~נם כן אם

ל~לא הרמב~
 ~א~

 ~~~~ר ~~א~ן
~~ 

 מעשרה ל~לה
ל~ר ~~

 ~ ז~ ~מ~~ ל~ א~

~~~
 כך

~  
 ~מן ~~~ר ~~~ל להרב

~"ע ~~
~~ 

~~~ 
 ת~

 ב~ ~~
~~ 

~~ 
 ~ ~כ~ן אין

 ~ה ~~ל ~א ל~ר
~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

 י"ב שחוץ האומרים לדברי מיל י"ב ל~ץ מיל י"ב~~ך
 רה~ר מיל הי"ב כל שיהיו והוא התורה~ מן אסור~יל

 שיהיו שמ~ה בסי~ שנתבאר דרך על התורה מןגמו~ה
 גמורה הרבים רשות שהיו מדבר לדגלידומים

 אחד חסר אם אבל וכו~ התורה מן תחומין איסורלמדו שמש~
 אצ~ל בכולו לטלטל מותר התורה שמן בענין רה"רמתנאי
 שנהגו שמ~ה בסי~ נתבאר וכבר בכולו~ להלך~מותר

 ~ דב"ק ע"כ גמורה רה"ר לנו איןשעכשיו כאומרי~

~~~~~
 להולך~יבשה היתר לענין הוא ז"ל ד~ריו שכל
 ברחבם ו~ין יו"ד גבוהין שהן העמודיםעל

 ~עלה דהיינו אחרת ברשות גבן על מהלך והואד~
 דיפי~ר שימא~ן ש~וא בנ"ד אבל בעיין ~יא ~~ומעשרה
~ר~ע

 הקרוס~
 הולכת היא והרי מעשרה למ~ה הוא

בת~
 האידנא אף מדרבנן מיהא תחומין שיש עשרה

 יושב אם לומר נ"ל מ~מ הן כרמלית שלנו רסויותשכל
 העגלה שקרקע הגם הקרקע מן מעשרה למעלההוא
 דאזלינן בה לן לית עשרה בתוך דיפי~ר ~ימא~ןשל
 ב"ח הרב והביאו יראים דספר מהא וראיה היושבבתר
 ברקק מהלכת הספינה אם אפילו וז"ל שכתב רמ~ח~סי~
 עד הספינה קרקעדהיינו

 קרק~
 מי"ט פחות המים

 עד מושבו דממקום בספינה למעלה יושב הואאם

לא~
 תחומין שאין בדבר איסור אין טפחים יו~ד גבוה
 עד המים משטח יש אם ס"ל ב~ח והרב מי"טלמעלה
 מותר טפחים יו~ד הקרקע עד הספינה משולישאין הספינ~ בשולי יושב הוא אפ~ו טפחי~~ יו"דהקרקע

 וסתר הב~ח על שחלק זה בסי~ מ~א להרב וחזיתיהע~ש~
 ז"ל יראים ספר כדעת והעלה ר~יותיוכל

 א~
 שחלק

 דהיינו הספינה אפילו שהתיר במה יראים ספרעל
קרקע

 הספינ~
 הרב עליו חלק טפחים מיו~ד למטה

 לא למעלה הוא אפילו ~זה ז~ל הוא וסבר בזהמ"א
 עמוד כדין ודינה אסור ד~ רחבה ~ספינה אםמהני
 על מהלך והוא עשרה וגבוה ד~רחב

 רא~
 והוא העמוד

 דקיימא הארץ עלמונח
 ל~

 כדאיתא סמיכתא כארעא
 ~ ע"ש ע"א מ~ג שהוציאוהו מי בפרק בהדיאבש"ס

~~~
 בזה ~~תירו וה~"ח יראים ספר שדעתלומר
 שאין לארץ מי~ט למטה הספינה קרקעאפילו

 כארעא לן דקיימא ד~ ורחב יו~ד גבוה ל~~וד דומהזה
 מחובר והרי בארץ נח שהוא עמוד דשאניסמיכתא~
 ~קע דהיינו סמיכתא כארעא ליה הוה ולכךלארץ
 אויר ויש בארץ נחה שאינה ספינה אבל וגבוההעבה
 ביני~םמפסיק

 ואינ~
 לא בזה ממש הארץ על נחה

 יושב ש~וא כיון ולכך סמיכתא כארעאאמרינן
 ~רב אבל ומותר~ מעשרה למעלה תחומין איןמעשרה למעל~

 המוליכו שרגלי כיון סוברמ"א
 ה~

 בתוך
 הוא הרי עשר~

 איך ע~ש~ ~"ם בסי~ הרדב~ז וכדעת המוליכוכרגלי
שיהי~

 למעלה יושב ~וא אם והב"ח יר~ם ספר דעת
 ת~מין ~ור כאן איןמעשרה

 וא~
 ~ש~א~ן היושב

 אםדיפי~ר
 הו~

 נ~ה אינה היא ו~רי מי"ט למעלה יושב
 על הולכת אלא הארץעל

 הגלגלי~
 העגלה קרקע ואין

 אם ג~כ מ"א ולהרב תחומין~ איסור ~אן אין בארץנח
 יו"ד גובה לארץ עד העגלהמקרקע

 מותר~ טפחי~
 ג~ לפחות צריך והב~ח יראים ספרדלדעת ונ~
 אם להסת~ק יש כן לא דאם העגלה לקרקעמ~ארץ ~פחי~

 ט~ ס"ק תק"ב ב~י~ שם מ"א עי~ להחמיר לבודאמרינן
 תרל"ב סי~ ו~חבר הטור שכתבוכמו

 בש~
 באם הרא"ש

 פסולהסכך
 י~

 ~ך לו סמוך ועוד טפ~ים~ שני ~ו
 מ~סיק טפחים משלש פחות ואויר ב"טפסול

 כיון אמרינן אי להסתפק יש ג~כוכאן ע"ש~ ביניה~
 די~

 אויר
 אמרינן מג~ פחות ~~וא כיון נימא או נחה מיקרילא ביניה~

 ולהצריך להחמיר יש וא"כ הקרקע עסלבוד
 ג~

 אויר כאן
 שי~יו וצריך טפחיםשלשה

 הג~ג~~~
 שלשה גבוהין

 כל דהאידנא מש"כ דלפי ולומר לחלק יש שעדייןאלא טפחי~
 מדרב~ן אלא תחומין לנו ואין ככרמלית דינס שלנורשויות
 דר~נן וספק דרבנן באי~ור הוא הספק הכא כןאם
 הפסק דיש היכא ומ"מ להחמיר לבוד אמרינן ולאלקולא
 סמיכתא כארעא אמרינן לא ודאי טפחים ג~ביני~ם
 להתיר ויש הארץ מקרקע מי"ט למעלה יושב הואאם

לדע~
 גמורה רה"ר לן דלית הא~דנא ולהב"ח יראים ספר

 שכתב שלו בש~ע זיע"א זלמן שניאור להרב ראיתיוכן
 יושב כשהוא מתירין ויש וז"ל ג~ סעי~ רמ"חבסי~
 אם מי~ט למטה תלויות רגליו ואין מי"טלמעלה
 מג~ למעלה מהלכתהספינה

 טפחי~
 דקימ~ל כיון וא"כ ב~ ס"ק אחרון בקונטריס לו עודועיין ע"ש~ הקרקע מן

 מעשרה למעלה יושב והוא מ~רבנן תחומיןדהאידנא
 ש~א גזרינן ולא להתיר ישלפ~ז

 יר~
 ד~ ויצא

 כיון אמו~
 כ~מוכח לגזירה גזירה דהוי גזרינן לא ~~~נן~~~~~
 ורשב"ם לעיל~ הכל שנתבאר כמו בי~הבמס~ת

 הכי משום דאורייתא דתחומין סובר ויצא ירד שמאאומר שג~
 להתיר אין לירד לו ד~פשר כיון שכתבו התוספותלשיטת ואפיל~ וכמש"ל~ מרדכי ב~גהות כמ"ש ירד לשמאחייש
 דלא דאפשר לעיל כתבנו כבר ל~~ום~ חוץ לצאתלו

 זהכתבו
 אל~

 שתחומין מדבריו שמוכח ר~ב"ם לדעת
 להתיר אין לירד לו דאפשר כיון כתבו להכידאורייתא

 אין אם אבל תורה איסור והוא לתחום חוץ לצאתלו
 ~ לזה לחוש שאין אפשר מדרבנן אלאתחומין

~~~~

לסתור
 ז~

 משם שכתב ת"ד ב~י~ ב~י הרב ממ"ש
 לקולא בבעיין אזיל דהרשב"א הגם ז"להרשב"א

 מעשרה למעלה שהיה מי דוקא מ"מ ביבשה בין ביםבין
 השבת~כניסת

 בז~
 מי~ למעלה ת~מין אין דאמרינן ~וא

 שביתה קנה דלא ~מה אלפים לו ישומשירד
 חזקת לו ויש בביתו שביתה קנה אם אבלמעשרה למעל~
 למעלה לילךורוצה בי~

 מיו~
 ל~~ ~ץ

 א~ינן לא בזה
 להקלבתחומין

 לכאור~ וא~ ע"ש~ ע~
 מה כל

 זה שאין אומר אני מחמתו~נסתר שכ~~
 ס~ר~

 כבר דהא
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 דבריו והביא
~~~~~~~ 

~  ~~~ ~~ ~~ 
 רבינו בי~ר ולא ~~יד

~~~
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 ~~ין ~ ~~~
 ~ר~ דב~

 ~ימים

~~~נ~  ו~ ~~~ל~ 
 ~י

~ 
 י~ים דכתב ~ה~יא

~ ~~ ~~ ו~מ~~~~~ ~  
 כר~ית ~יא ~~ר

~ י~~~~  
 ~~ר

 ימי~ ~~~ ~~~
 ~ ונהרות

~ ~
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 ~~ ל~~~~~
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~~
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~ ~  ~ ~ ~ ו~י~ ~~ ~~~ ~   הר~ב~ 
~~~~ 

 ~~מין
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 ו~~
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 ~מין סו~ר ~י

~ר~~
 ~י ~~~ ו~~

~ 
 ~ר~ו ~דו

 ז~
 לי צ~~ין

 ד~~~~
 ~~ן

~~~~~ 
 רשב~~ ~ד~י

 ומוכח בזה

~~~
 ~~~ין

~~~ 
 ירד שמא ~~ר מדגזר

~~ ~ ~ ~  ~  ~~~~~ 
 אין מדרבנן

~~~
 ~~א

 י~
 חוץ

 ל~
 ל"ו ביצה ממ~ת ~ד~כח

 וכ~ו ל~יל~ד~~~ו
~~ 

 ~ ז"ל מרדכי ~הות ב~ל

~ ~ ~
 די~ ז~ ~~

 ~ן ~~ק
 ד~~ ג~~

 י~א
~
~ 

 ~ץ
~~ 

 ביצה ~~ת
 ליצי~

 דקרון

ד~
~  ~  

 ~~ך
~~ 

 שמא ~א ו~~א

~~
~~~~ 

 ל~
ם ~  

~~ 
 דלא הוא

~~
 מ~~~ן ~~ן ~י

~~ 
 עומד שהוא בקרון ~א

~~~  ~  
 היושבים דרך דכן ~רד ל~א ~נן

~~~
 לנוח ~כל ~ר~ן ל~ח

 מ~~
 ~~יבת

~~  
 לודאי ~~ ~~ וא~כ ~~א ~~ן

~~
~  ~  ~ ~ו~ 

~ ~ 
 ~~בנן ~~ין הוי

~~ל~~  ~  ~~ ~ ~~ 
 מר~כי ~~~ות

 ד~~
~~  ~  ~~ 

 ~ין ~ר
 ~ד~ר~~

 הגם
~

~  ~ ~  ~  
 ~ן

 ~כ~ ~רון מן לי~ ~~

~~  ~ ~~ ~  ~  ~ד~ 
 ~ן מן

~~ 
~~  ~~ ~  ד~ 

 ~ם ~מר ו~צרך ~י

~ ~~  ~~~ ~ ~  
~ ~~ ~י~ ~~ין ~ ד  

~ ~~~ ~~ ~ל~~~  נ~ 
 ~ל

 ל~~ ~~~ ~~

~~ני~
 מדרבנן אלא אינם שת~מ~ן כיון ואמרנו

 לדעת אפי~ו וכן ו~רש~"א~רמב"ן ל~
 הרמב~

 האידנא ז"ל
 אלא תחומין אין א~כ הן כרמלית שלנו רשויות~ל

 נ~תר זה כל ירד שמא גזרינן ולא ל~לאאזלינן מדר~
 מדרבנן שהוא כיון דהגם הנז~הרדב"ז ל~
 שהולך כגון בכה"ג א~א אינולקולא א~ינ~

 ע~
 שם ע"י בקפיצה או ד~ רח~ים ואינם ~"ד~~הין עמוד~ ג~~

 התירו ולא הקרקע על הולך שאינו במה ~כיראלו שי~
 אלא ה~ר~ע עללילך

 ע~
 האדם דרך שאין ~עמוד

 וילך ירד שמא חיישינן דלא ~וא בזה העמוד~ל לי~
 שאין בקרון בהולך אבל היכרא לו שיש כיון~קרקע

 בזה בקרון לרכוב בחול ~ף דרכו שכן~כירא ~
 רשב~ם כדחייש אמות ~ד~ חוץ וילך כדרכו ירדשמא חיי~נ~
 ~ ז~

~~~~
 ההגהות בעל לדעת אפילו באמת לי נראה
 שכל האידנא אפילו היתר לנו איןז"ל

 שימא~ן של ברכיבה להתיר אין הם כרמלית~ל~ו רשוי~
 מ~ילת הליכת לדמ~ת שרצינו~ה דיפי~

 הבר~
 והקרון

הוא ב~
 גבו~

 מן
 האר~

 נח שאינו כיון טפחים ג~
 באם עליו לרכוב מותר ויותר ד~ רחב הואא~ילו באר~

 ~פר כדעת הארץ מקרקע מעשרה למעלהיושב
 שהתיר ה~פינה בין שפיר ~~ק דיש נ"לכמש~~ יר~
 שהיא ~פינה דשאנ~ דיפי~ר לשימא"ן או לקרוןיראים ~~

 שמחברה דבר ~ה ואין טפחים מג~ למעלה תלויה~~יר
 ו~א ~מיכתא כארעא הוי לא הכי משום היםלקרקע
 ב~פינה מותר ולכך מי"ט למעלה יושב הוא~רי

 עומדים ש~ן דיפי~ר ושימ~אן בקרון ~ןשאין מ~
 ארץ על מ~~מכים הה והגלגליםהגלגלים

 דיפי~ר שימא"ן של והעגלההקרון שקר~ אע"~
 הו~

 למעלה
 היא עמי~ה שעיקר כיון מ"מ טפחים ג~הארץ מ~
 ו~םהגלגלים ע~

 ממ~
 ~מרינן דכ"ע אליבא בזה הארץ על

 וראי~ ~מיכתא~ כארעא הואשזה
 מפורשת לזה

 וכתב הקרון ישיבת שאסר בב~י ר~"ו ב~י~ מלכאמרן ממש~
 דבריו הבאתי לעיל וכ~ר ~מיכתא כארעא שהואמסום
 ג~ גבוהין אינן שגלגליו בין חילק דלא ע"ש~ז"ל

 קרון של גלגלין ~תם ומ~מא ~פחים ג~ גבוהיןלגלגליו טפחי~
ג~והין
~ 

 כיון הב"י כתב הכי ואפילו
 שהו~

 אמרינן ד~ רחב
 ת~מין אי~ור ליה ו~ית ~מיכתא כארעאשהוא

 ד~~ל ז"ל רשב"ם ~ברת אלא לנו נשאר ולא~"ש~ דאוריי~
 האילן דמה~

 ~עמ~
 תחומין לאי~ור מידי עביד דלא

 אי~ור ביה לית מ~מ הארץ על ונגרר למ~ה~וא ואפי~
 אלא ירד שמא לגזור שאין ד~ו~ר ההגהות ~לולדעת תחומי~

 כן ה~וברים לדעת א~כ ~רהבאיסור
 י~

 צד
 כרמלית ש~נו רש~נות שכל ~אידנא די~י~רב~ימ~~ן להת~
 ~כבר ~לא ז~ל~ ההגהות בעל ולפירוש ר~"םלדעת ~~

 ה~ו~~ים רובכתבנו
 רוב~

 על ~לקים ככולם
 רש~~

 וס~ב~
 טעם מהני דלא

 ז~
~מין לא~ מי~י ולא עביד דלא

 וא~
 אין

 לרכו~ הי~
 וד~ כלל~ די~י~ר בשימא~ן
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 כארעא ~וא ~כיוןלרכוב

 יוצא ~א הרי א~ סמיכ~
 ה~וסקים לס~ת אמה אלפים ד~נו ~~ם~ץ

 ה~ל~~
 וא~י~ ז~רשב~

 רשב"ם ל~עת
 שאין כיון~ר הר~ב~ לשי~

~ 
 אבל ~~~ ~דאי קרוב היכיר

 רוכב אם ~כוב ~מותר נ"ל ~ה אלפים~ך
 יצא שמא ~~נן ~א ~מיםמשלם ~~

~~ 
 לת~ם

ת הך ~נו ~~רה ~~רה הוי ~זה מיל י~ב~ך ~~~ ~  
 ל~ל שכת~ו ל"וביצה

 וא~י~
 יהיה

~ 
 ש~לך המסילה

~ליה
 מ~~

 מיל ~~ב
 אפי~

 ~ל~ לא~כו~ ~ישינן לא הכי
 ע~~י

 כל ויעבור ~לך
 י~

 נזכר יהיה ולא מיל
 כיון חיי~נן לאה~י ~~

 ש~~
 מ~בנן אלא אינו נמ~ מיל

 ל~וב ירצה אם ~יפי~ר ב~מא~ן לפ~ז לנו י~א~"כ

~
 של המלאכה ~כל כיון ה~ם ~ך

 הולך ואי~ ~

בשב~
 שנ~ו הס~ינה כ~ין ~ה הוה

 ל~פ~~
 ~ום

 המהלכת ~וסאו~~ש ה~
 באליק~סי~

 לא הת~ם ב~ך
 מ~עת ~נה מסילתם אםמ~א

~~ 
 ~ם

 ו~ת הולכת היא שהרי לאו~ה ~ם ל~ ~ן~תר ו~~
 נעשית המלאכה ו~ן כולו היום כל~ילה

 בש~~
 אלא

 נ~שכת ~סילתה~ם
 מ~~

 לרכוב רוצה אם מ"מ לת~ם
 הת~ם ~ךבה

 ~~ר ו~ן מותר ~~מו ~וך וליר~
 יצא~א

~~ 
 אלא ~נם ה~~נא ש~מין כיון ל~ם

 ~צה ממ~ת כ~מוכח ~~ה ~~רה ~~ר איןמ~~ן
ל"ו

~~ 
 שנתבאר

 וכ~
 ~~ם משלם אם ~וקא זה

 השבת~~ם
 כנ~ ה~~ ~~ ~

~ 

 ה~~~~~
 ומיהו וז"ל כ~ ז"ל מר~כי ה~~ת בעל
 רוכ~ן ש~ן א~ ~ם מ~רשבירו~מי

 על מצווה ש~א משוםב~ה ע~
 ב~~ שבי~

 ו~~
 ששכרה ~כיון בקרון לילך ~כן לא נמי ~מאומהאי וכ~

 וכתב וכו~~יה
~~ 

 וא~ילו
 ק~

 ~יבולת ה~וי
 להולי~

ע~
 מקום

 ~מים קציצת ע~ ~לו~
 ~ה~

 וקרון ב~מה
~וי

 א~~
 ~י~לת ~הא א~ר ~י

~~ 
 של

~שר~
 וכו~ ~א

~~ 
 ה~רון מן יר~ פן ל~ש ~יש

וילך
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 ~מא ומהאי ~ת
 רשב~ ~ ח~

 וא"כ וכו~
 ~ך ~מא ~רון ~ךלא

 יו~
 יצא ~ל ויע~ר מיל ~"ב

 אין ע~~ וכו~~ש
~  מש~ 

 ל~ש ~ן בע~ן אנן
 לאש~~ כך~ל

 ~צא
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 ~לא מיל לי~ב
 אנן ~ כת~~

~
 ~בנן ~מין

 ~~ ו~~~
 ~~~~ ~~מין

ו~
 להת~נן אנו צ~כין

 ז~ רשב~ לד~ בז~
מהר~

 ~ע ה~~ת בעל שה~א
 ו~~ש י~

~ל ל~
 ~וו~

 יענה מה וא~כ א~ר ~רון
 רשב~

 ~~ר
 שמא ~"ל מ~ום ~א אסר ~א~רון

 להא ~אי ו~~ יר~

~~~~~~ ~~ 
 מ~ם

 ומ~ ב~ ש~
 זה
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~~~~ ~ 
 בסי~ ב~ מרן שה~ה וכמו עצמו

 ו~~ ע"ש~ הירושלמי ~ם ש~~א הרא"של~ת ש~
 יש

 ~מ~

 ה~~ ל~~~א~
 יש

 ל~
 רוב יהיו אם ~ן

 והה~~ת ישראלים רוב יהיו אם ובין ~וים~~ון א~
 שם אין~ם מיי~

 אל~
 ואז ישר~ים

 כקי~~ מיח~
 ב~ת

 אחרים ~וים שם ~ו באם שה~רורשב~ם יש~
 אומר ~ה~אה ~ין מר~ית שם ואין~רון ע~ ~

~ם בש~~
~~~ 

 בין מ~קת מצי~ שהרי לומר יש א"נ
 להחמיר קנייה שכירותאי הפו~י~

~ 
 זה כל שהביא וכמו לא

 ~~ ~ת ~~ ~ין רמ"ו סי~ ~~ח השלחן ~ך~רב
 ע~~

שכ~
 משם

 הרשב~
 ז"ל והר"ן

 ס~
 ~שאלה

 ושכירו~
ל~

 ~ ע~ש ~נייא

~~
 בה~הות כתב

 וכ~
 ~~ליו ~לך בין ל~ק יש

 ר"מ ליה אה~ר ~הא ליתא הא בקרוןלהולך
כשאמר לא~

~ 
 ב~פי שי~תי בך חזור

 שהלכ~ סו~
 תחום

 ליה אמר עליך תהא מה ואתה ר"מ לו והשיבשבת
 ה~ר~~ מא~רישמעתי כ~

 אי~~ רוכב א~ילו אלמא וכו~
 ~רון יושב ~ן חילוק ~ש למימר וליכאאיכא~

 כ~איתא ~מי כמהלך ~וכבמשום לרוכ~
~~ 

 ~י~ו~ן קמא
 ב~~והוא

 ע~ ל~
 להו א~יא הש"ס קאמר

 ~י~ם אי לענין ~מיכמהלך ר~~
 לעמו~

 א~~ אמר מ~~ו
ת~

 יושב טמא
 ת~

 וטהור האילן
 ט~א~ ~~

 ~מ~
 ת~~מ~

 וכן וכו~ טהור יושב וטהור האילן
 נ~ן רב ואמר המ~~עת~בן

~ 
 ז"א כהן

כמ~ך ~ו~
 ו~ירש"י ~~

 ז~
 באבן וכן

 נושאהוא~ם המנו~ע~
~  

 יושב וטהור האילן
 הטהור נ~אלא ה~ל~ ת~

 ע~
 שקרא ה~ן ~שא שישב

 הטהורנ~א האבן~ נושא ישב ואם עומ~~ ולא טמא מושבו~ש~~ כ~
 אפי~

 רכוב ~מרת ~ת ~מ~~ הוא
~מי כמהל~

 ~ל~
 בהמה בתר אלא אזלינן ~י~יה ~~ה

 לאו הכא~הא הנוש~
 ב~

 מיתב ~איהי א~נן אבן
~יקו י~~

~ 
 אלא הנושאה~ זה של בכתיפו

~  
 הנושאה א~ם

 ה~ וא~א~ינן~
 ~יושב מהכא משמע

 ע~~
 ב~ה

 ~וש~ ~אבן כ~
 להו מ~מי רוכב כמו כ~פו ע~ג

 ו~~אה~~י~ הש~
 ב~ר ~~סחים קמא מפרק ר~ה הביא

קר~
 מושב קראו ו~שה ~רכב

 וכ~
 היכי ~י

 ~רוכ~
ע~

 כה~~י ~מי עליה ~ושב בהמה
 ה~

 ~שב
ורוכב בקרו~

 ע~
 לזה ראיה וה~א נינהו~ ~ה~~י בהמה

 דמ~מי ע~ב ח~ ~מציעא~מא מפר~
 הש~

 רוכב
 ע~

 ב~ה
 הא ~~ן ~שב ה~ר איך רשב~ם על~שה ~~ ו~ ע~ש~ ~לאים ולענין קנייה לענין בקרוןליושב

~~~ 
 ~~בב~

 ל~ר ליה ~א ~אי ל~ת וצ~ך ע~~
 שהביא מהראיה א~ננו י~צהובמה

 מ~
 ~ר~

 מ~~

ואי~
 מ~יה

 ~~~ ומנ~~ מר~~
 ~מה

 ~ל~ן העלי~
 ל~ ~ ו~ ~

 ~ם
 ל~ ל~

 על
~ם רשב~

~~ 
 ~מר ויש

~~ ~ 
 להא

~  
 מרו~

 ~~ה

~~~~~ 
 נ~ה

~~ 
 ~ל

~ ~ ~  
 מר~ ש~~א



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~  זו ר~יה דחה ר~~ו ~סי~ ז"ל למרן מצי~ כ~רמ~יר
 דה~ הר~~ דכתבע"ש

 מה ו~תה מ~יר ר~ דהשיב
על~ך תה~

 ל~
 שהולך לתחום מחוץ והליכה רכי~ה ענין על

 ~ש~תעכש~ו
 ~ל~

 ענין על
 ר~יה ו~ם ע"ש~ מד~ שיצ~

ש~~י~
 ש~מרו מקידושין

 ה"ה וא~כ דמי כמהלך רוכ~

 כמו נמי ~קרוןליוש~
 שה~י~

 יד ~זה גם זה על ראיה
 נטויההדוחה

 של~
 השוו

 ~קרון ליוש~ רוכ~ ~מציע~

 ברוכ~~ל~
 ~זה ה~המה על ~רגליו ~עט ו~ינו

 זה ו~ן פטור ~זה כלאים מאיסור פ~ור שזה שםש~שוו הו~

ל~
 וזה ה~המה קנה

 ל~
 קנה

 ה~המ~
 ל~ו ד~ינהו משום

 קע~דימידי
 ~~~ ול~

 הכ~ ומשום מחמתייהו ה~המה
 קניה ולענין כל~ים משום ש~יי~ ממנהיג הםחלוקים
 קנינמי

 ה~המ~
 ~זה

 שמנ~יג~
 זה ו~ל

 ה~המה על ~רגליו ~ועטש~ינו ~רוכ~ הו~
 כד~ית~

 ~חר הנז~ ~ש~ס

 ~ם ~~ל ע~~~
 ~וע~

 לענין למעליותא תר~י ~יה ~ית
 רוכבקנין

 שהו~
 כל~יםמשום וחיי~ קני וד~י ומנהיג ~ה תפוס

 ו~~
 רוכב דש~ני קידושין ראית נ~תר

שהי~
 הרי הכי ומשום מחמתיה מהלכת

 הו~
 כמ~ך

ו~"כ

~~ 
 ~י

 יהי~נ~
 תחומין ~יסור ויש דילך כל לך

~רוכ~
 מ"מ מ~יר מר~ שה~~ת כמו

 ל~
 ~קרון ליוש~ ~מי

 רוכ~ ~חרי הסוסדש~ני
 ~עט שהיה

~ 
 ו~ר~ מחמתו ומהלך

הו~
 ~~ל מח~תו שהולך כיון מהלך עצמו כמו

~קרון היוש~
 דל~

 יש ועוד ת~מין~ ~יסור ~ו ~ין מידי ע~יד
 ר~יה ש~ין כיון~מר

 מ~~
 נסתר מקידושין ר~יה גם

 ~~ל כמהלך דרוכ~ נמי הכ~ ד~ין לומרד~ש
 מ~

 כיון
ד~יהו

 ל~
 מותר מיד~ ע~יד

 ול~
 כמהלך שם ~מרו

ל~פוק~ ~ל~
 דל~

 יוש~ מיקרי
 לעמוד צ~יך ש~ין ~מקומו וק~וע

מפניו
 אל~

 הרי
 הו~

 ו~ין למקום ממקום ונייד כמהלך
 הרי ולכך ~חד במ~ם קביעותלו

 הו~
 ש~ין כמהלך

 ה~המה שניידה כיון מפניו לעמוד ~ריך מ~ום~~יעות
הר~

 הו~
 ~יון ש~ת ~יסור לענין ~~ל עמה נ~יד

 דהא ולומר עוד לתרץ ואין ~ה~ לן לית מיד~עביד ל~ שהו~
דקימ"ל

 נמי הכי ~ין כמהלך רוכ~
 שהו~

 על כמהלך
 ~ר~ מ"מ ~~ל~לוו

 הו~
 כמהלך

 ע~
 שהוא ~~המה

למעלה
 מעשר~

 וכמו ת~מ~ן ~יסור שם ש~ין טפחים
שמצינו

 ג~ סעי~ רמ"ו ~סי~ העוזר ~~ן להר~
 ~ד~

 המ~~ראיי~
 רס~ו דסי~

 שה~י~
 שרוכ~ מקידושין

 כמ~ך

וכת~
 עליו

 הר~
 העוזר ~בן

 דרוכ~
 ~מקום ה~ינו כמ~ך

 והו~שהו~
 ~ ע~ש מעשרה למעלה

 קשי~~~~
 ה~המה ~~ה כמהלך ליה חשבינן ד~י לך
 עשרה ~ו~השהוא

~~ 
 ו~ין לעצמו רשות ~ק

 מפניו לעמודצריך
~~ 

 דחשיב

 כמה~

 ~~~נן ~א כיון

 קרקע ע"ג כמהלךל~
 וכמש~

 מרן
 ~ש~

 ס~ ~~~ד
 ~ובת משםרמ~ב

 הרש~~~
 ~ך ~ין ~דוכן כשס~ת

 וה~~ר ~חד במקום שהוא לפ~ מפנ~ולע~ד
 ~מ~

 ~~ ~ ע~ש~~
 דהתם

 מ~~
 שהס~ת

 ~מ~
 ~וב

דה~נו
 ~הו~ במ~ שהו~

 ~רה ~~ה
 ור~

 ד~
 וכמ~

 ~~ ש~ה~~
 ~~ ב~

 ס~ק
 כ~

 בכאן ~בל
 ~ו~

 כ~ן ~יןה~המה
 רוח~

 ולכך ד~
 ל~

 רשות הוי
~~~ 

וחיי~
 ~פילו מפניו לעמוד

 הו~
 מ"א עי~ מי"ט למעלה

 רש~~ם לדעת עולה זה תירוץ ~ין ז~ ס"ק רס"וסי~
 ~~ל ז"ל דרש~"ם ~ר~יות לעיל הוכחנוכ~ר ד~~
 ו~"כ מע~רה למעלה ת~מין איסור דיש וס~לל~מרא ~~עיי~

 אם~ף
 תחשו~

 ~מקום כמהלך
 שהו~

 שם
 מ~~~

 ~ו יש
 ~~ילת לעיל עי~ ת~מין~יסור

 תשו~~
 דלא ודוק~ מש"כ

כת~
 זה

 הר~
 ש~ין לומר ~לא העוזר ~~ן

 ~רוכ~
 ~יסור

 ד~ורייתאתחומין
 דל~

 רגליו על כמהלך ליה חש~ינן
שיש ~אר~

~ 
 ~יה ~ית מדר~~ן ~יסור מ~מ א~ל תורה ~י~ור

שמ~
 תחומין יש

 למע~~
 מעשרה

 ~~ הר~ ד~רי וליש~
שכת~

 רס"ו ~~י~
 דרוכ~

 ~~מה ע"ג
 ~י~

 תחומין אי~ור ~ו

 לכתחילה ~תיר ז~ל רש~~ם ~~ל כ~~ ~ת~ד~וריית~
 תחומין ~י~ורמ~ום

 משו~
 ד~יהו

 ל~
 ולא מידי ע~יד

 משום ~לא~סר
 ~מ~

 כמהלך ליה חש~ינן ~י ולכן ירד
 ~יסור יש הרימ~מ

 שמ~
 מעשרה למעלה תחומין יש

 ז~ ישו~ ~יןלכך
 ~ ודוק ז~ל לדעתו כהוגן עולה

 ה~י~~~~
 ההגהות ~על ר~יה

 מהא ~המהע~ג כרוכ~ ~קרון שיוש~
 ד~ית~

 קמא בפרק
ח~ דמצוע~

 ~מדמי ע~~
 ~קרון יוש~ הש~

 כל~ים לענין לרוכ~
 שנסתפק קניהולענין

 רוכ~ אי יוםף ר~
 מנהיג ~מקום

 ואמר קנין לענין עדיף מ~היג ~ו עדיף רוכ~~~
 ~נן ניחזייוסף ר~

 דתני~
 המ~ ~ת סופג המנהיג

 פו~ר מ~יר ר~ המ~ את סופג~קרון ו~יוש~
 ושמו~ל ~קרון~ ~יוש~

 ומד~פיך פוטרים וחכמים מ~יר ר~ ד~רי ותני~פיך
 פוטרים וחכמים ותנישמו~ל

 ש~מ ~קרון ~יוש~
 ל~דיהרכוב דס~

 ל~
 ע~יד מידי דל~ו קני

 חזינן ומ~מוכו~ דיוש~ דומי~
 דתלמוד~

 מדמה
 וכ~ ~קרון ליוש~ רוכ~

 ע~~ יוש~ין ~ין ה~נ ~ש~ת ~המה ע"ג רוכבין ד~יןהיכי

ור~
 דס"ל רש~"ם כס~רת מוכח דמשם הגם

 דיוש~

~~ו~
 רוכ~ מ~~ מידי ו~א ע~ד לא

 רגליו על כמהלך
 נמי הכיו~ין

 ל~ הו~
 הולכת ה~המה הוי ולא מידי ע~יד

 כאילו דהיינומחמתיה
 הו~

 ~ וק"ל מנהיגה

~~~~~~
 ~סר תק~ם סי~ בחדשות

 ע~ לרכו~
 גמל

 ~מעלה ג~וה שהגמלהגם
 מי~

 כ~ון וס"ל
 וכן עשרה ~תוך המוליכןשרגלי

 ג~ ~ספינ~
 ~תוך הספינה קרקע אם מ~מ עולם קרקע מן מי~טלמעלה הו~ שיוש~ ~ף

 הריעשרה
 הי~

 כדעת וזה ע~ש~ ~~עלים כרגל~
 ~ר~

מ~
 רמ~ח ב~י~

 ושל~
 והר~ כמש~~ ~ר~ים ספר ~דעת

 בסי~~~
 רס~

 ע~ ~רוכ~ ~צדודי מצדד
 והוא ~המה

 ~ מ~"טלמעלה

~~
 ה~~חאר~א ~~ך לי~~ ~סר ת~~ה ~~ותה לו

~ה~~
 הגמל ~ל

 וכ~
 לדעת ~פ~לו

 ~מ~ן משום בקרוןש~תיר רש~~
 הכ~

 כ~ן גרע
 שמ~~

ע~
 על נ~ען ~ופו כיון ~המה

 ה~~~
 ומ~ועע

 מרגשתה~המה
 ו~~~ ~

 מ~תיה
 ונמצ~

 הוא
 ע~

~צ~~
 ולא ע~~ד לא למ~מר ול~א ל~ם ~ץ ה~המה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  וא~~ידי~ 
 כך

 כת~
 לזה תקנה שמצא

 הולך ~י~
 הרע ~~חור יעשה כיצד ש~ת לחלל והוצרךבשיירא
 בתוך וישן ילך לנ~וע השיירא שרוצה ש~זמן~מיעוטו
 ישאוהו והגוים מכוינא קא למינם ויאמרהמחאר~א
 מהני דלא פ~וט ונ"ל וכו~ הגמל על המחאר"אויניחו
האי

 תיקו~
 ~ריך משנתו יקיץ אם א~ל ישן ~עודו אלא

 כמו ~גמל מעללירד
 ~כת~

 הוא
 ז~~

 נשען שהוא דכיון
 תרי ע~יד וקא מחמתו הולכת ה~~מה ומתנועע~ליה
 ~וא כמ~ש ~ב~ח משתמש ו~יסור תחומין איםוראיסורי

 ~~מוךז~ל
 ונרא~

~~~
 ~רד~~ז כתב

 ~תשו~~
 ולפי הצ"ל וז"ל ~נז~

שי~~
 דמותר דס~ל רש~"ם

 לי~נ~
 לכתחילה

 מידי קע~יד דלא מ~ום~~פינה
 וכ~

 ~~רא בעלי לכל
 ~~וך ד~פילו נמשך ~עמא מהאיזו

 עשר~
 מותר נ~י

 והיינו קעביד מידידל~ו
 ~עמ~

 מפליג דלא
 ~קרו~

 ~ין
 ר~א משני איפכא ד~א קשה וא~כ ג~וה~ ל~ין יו~דג~וה

 משמע ~רקק~מ~לכת
 מ~ו~

 עצמן על הח~ירו ~כ~
 דעתו ל~יף ירדתי לא ~ד~ך ו~ניעכ~ל~

 דע~
 ~מאי עליון

 רש~~ם~ משי~ת איפכא רבא דמ~ני למור ליהמשמע
 על שהח~ירו מדמצינו לפשו~~ רוצה היה מעיקראוהרי
 היינו ממקו~ם לזוז רצו ולאעצ~ם

 ~עשרה למעלה תחומין ויש לתחו~ם ~וץ ויצ~וספינתם ~ה~ליג~ כיו~ משו~
 ~~י~ ל~ח~יר רצו ~כי משום לתחום חיץ ~ם הריוא"כ
 אדעתיי~ו ול~ו ~תחום תעמוד שמא משום אי ~~לכת~יא
 מ~לכת אפילוולהכי

 שכשהו~
 מוצי~תו מ~לך

 אמותיומד~ ~ס~ינ~
 ונכנ~

 אחרי~ אמות ~ד~
 כ~~יתא

 בש"~
 ל~יל

 תעמוד שמא ל~חמיר רצו ~כיאפילו
 ~~פינ~

 ~~ל

מ~~
 כל

 ניח~ ז~
 למעלה תחומין יש אמ~ינן אי

 כאילו ~וי ~א הח~ירו אמאי תחימין ~ין אמרת איא~ל מי~~

עדיי~
 ~תחום ~תוך ~ם

 ואי~
 ומשני להחמיר~ ~עם

~רקק ~~ול~~
 ש~ שי~

 לתחום חוץ ~וא ~רי וא~~ תחומין א~~ור

 חיץ עומדים ש~ם משום ל~~~יר רצו הכיומשו~
 ד~יהואף לתחומ~

 ל~
 ~וא ~רי מ~מ מידי ע~יד

 חו~
 למקומו

 ית~לך רש~"ם דרך וא~כ ל~~מיר רצו ולכךולתחומו
 כל כ~רך דר~א ~שינויאבמי~רים

 המפרשי~
 עליו ~חו~~ים

 בפיר~שו שוים אפייא כל ר~א שמ~ני ~מה מ~מבהור~תו
 וראיה ~ו~ טעמו ועמד טעמו לשנותואין

 לז~
 שהרי הוא

 התיר שרשב~םהגם
 ליכנ~

 היא אפילו ~~פינה
 ~~ירוש ש~רי בכולה ~ה לילך התיר לא מ"ממי~ט פ~~

כת~
 ד~~ל הגם אמות ד~ אלא לו שאין משמו ~תוספות

דאיהו
 ל~

 טעם לן מ~ני לא מ~מ מידי ע~יד
 ז~

 ל~~ר
לילך

~~ 
 כשמהל~ת כשמשני ה"נ וא~כ אמות מד~ יותר

 דאיהו אף נמ~~רקק
 ל~

 כיון מ~מ מידי ע~יד
 ויצאו ~חומין אי~ור ~מקוםהיא שה~פינ~

~~ 
 ~ו לכך לת~ם

 צ"ע וא"כלה~יר
 מ~

 ~~ו ~ר ~מפרשים דרך היא

~
 ניחא ולהמפרשים דרבא בשנויא

 ל~ ר~~~ ולשיט~
 ~שנ~י נפשין לד~קי שנצטרך עד ~הכי ל~~ני~

 ד~~

~י~
~ ~~ ~~~~  ~~~~~~~~~~ 

 לו~~~~

~~~ 

~ ~  ~  ~~ ~  ~  
 ~~~~"ש

~  
~~ 

~~~ 
~~ ~ ~  

ת~~ון י~
~ מ~  ~  ~~~ ~  ~ 

~ 
~  

~~ 

~ ~  

~ 
תחומין

 משו~ למ~~
 ~י

~ ~~ ~~ 

~~ 
 שיצ~ואע~פ ~~

 ~ ה~יג~ ~~ כ~ ע~
~ ~~~ ~~ ~~ר~ מ~~מרצונ~  ~  ~~ 

~ 

 ו~~ו~פ~ר~~
 ~כי

 ~~ר~
~ 

 ~ן
 ידןעל ~~ו~ ~~~~~~

 ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~צ~ ~ ב~י~~
~ 

מראית
 ה~~

 ~~~ן
~~ ~  ~  ~  

~ 
~ ~~ ~פי~שהפליג~ ~~~ מ  ~~~~ ~~~~ ~ ~  
~ 

 אפילוולהכי
~  

 ~כיאפ~לו ~צ~ ~~יר
~ ~  

 ~ל
~~ ~~ 

~ 
~ ~  ~ ~ י~או 

 מ~עת~
 ו~יצא

 מ~~
 ~ן

~ ~ 
 ד~

 ~ו~
 ~~ן

 ~~ ~~ ~ אל~ לת~ם~ חוץשהוא
 ~~ ~~~ן

 לא
 במה ~יסור ~וםנעשה

~ ו~לי~~ ש~~~ ~  
 י~ר

 ~מ~ל~ת רבא ומ~ני ל~~יר~ רצו ואמ~~ תחומיןמשיעור

ברק~
 שיש

 ש~
 ~~ין ~יסור

 האי~ר ~עשה והרי תחומיןמשעור י~ ~~~ ~~ וה~
~ 

 לה~מיררצו ~~ ~~~ ידן
~~ 

 ~וא
 ק~ההכי ~~~~ ~~ ~~ ד~~ פי~ו~

 ו~"ל ר~ב~םעל ~~~ ל~~~ ~~~ רשב~ ל~~~ לי~
 ~~~ ד~~

 לא
 ~~ ל~ ~~~ ע~~

~לו~
 ~~ור ~~נ~ן

 ~חו~~

 ~ו

~ ~  

 ~~~ ~א
~ במהל~ת 

 וא~ ~ר~~
 ~~ור ~~א

~ ~  ~ ו  ~ ~  
~ 

 ~~ום ע"יהאיסו~
ד~"ל ~~ ~~ א~ ~~~ ~~

 ד~~
 ~~י~~ לא ד~הו

 ~~~ מי~י~
 ל~

~~~ 
 א"כ תחו~יןא~~ור

 ~~~ מש~ ~~
~  

תחומין ~~
 מ~~ ~~

 ~~~ו ~יון
~ ~  ~  ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ש~ ~~ איסורשום   ~~~ 

 ואין ~~~ינ~ליכנ~
~ ~~ 

 כלל
 לזוז שלאלה~מיר ~~~ ~~~

 ~~ומ~
 ~ן ~א

~  
 א~ר

שמה~ת ~~
~~~ 

~~ ~  ~~י~ ו~ 
 ~ח~~~

 ל~~ראט~ם ~~
 כן ~

~~~~~~ ~~ 

~~~
 ~~ינו כתב

~ ~ ~~ ~~ ~ב~  ~  

~~ 
 ~יעתעל

לב~י~ן ~~ ~~ ~~~ ~~ ו~~ ~~~
 ~ ~~ כ~יר~~

~~ 

~~ ~  ~  ~  
 בא ו~ה ~טפ~ות

 ~ו ~~צהע~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~
~ י~ ~ ~ ~ ~ו~  ~ ~ ~ ופ~י~ 

 ליה
~  ~ 

 ~~ ע~~~~
~  ~ ~ ~  וקנו~~פינה 

 שבית~
~ 

 ו~
~ 

~ ~~ י~~  ~~יד לא באמתיציא~ 
 מי~

 ~א
כשהם ~~ ל~~ מ~ ~

 ~עצמ~
 ~ול~ים

~~~ 
 ~~נה

~~ ~~ ~ 
~ 

בע~~
~ ~~ ~~ ~ץ  ~  ~ ~ ~ע~ר~ למעל~שבית~ ~~   ~~ 

~  ~~ 

~ 
~ עמד~ 

 אבל
~ 

 ~~ת
~ 

 ~~ן
~~ ~~ ~  

~ 
ולאו

~~~~ ~ 
 ~ן

~  ~  ~  ~ ~ור~ ~~  ~  
~~ ~  ~ ~  ~~~ ~~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  יוצאים נמצאו כו~ה את ברג~יהם הם י~כו אם~~כך
 ~תחוםחוץ

 אב~
 והספינה במקומם יושבים הם אם

מהלכת
 כ~

 וצריך עכ"~~ עבד מידי ~א ב~קק כולו היום
 א~פים ה~ך באם דוקא בעיין ~אוקומי צריך ד~מהל~בין
 שהבעיא נאמר ו~א מעט~חות

 כפשוט~
 כשהו~ך

 ע~
 ידי

 ~א או אמה מא~פים יותר ספינה או קפיצה אועמוד
 תחומין אין אמרינןאי

 ויכו~
 לי~ך

 כ~
 ~או ואם ~יום

אין
 יכו~

 וכ~ מתחומין~ יותר ~י~ך
 קשה עדין דא~כ

 ~תיר רשב"ם ~א ~יה קמיבעיא מאי ר~ב"ם~שיטת
 משום אי מידי עביד לא דאיהו משום בספינה~יכנס
 הוא שפירש כמו נפרש אפי~והא

~"~ 
 בשה~ך שמיירי

 מעט פחות א~פיםביבשה
 מ~

 ~שיטת תיקשי עד~ין
 ~יכנס התיר רשב~ם הר~ ~יה קמיבעיא מאירשב~ם
 ה~ך כבר אפי~ו וא~כ מידי עביד ד~א משוםבספינה
 מעט פחות אמהא~פים

 יכו~
 ו~י~ך ~ספינה ליכנס

היום כ~
 כול~

~~~~~
 ~קיים הוא השני בתירוצו עיקרו דכל ~ומר

 ~ישנא שבש~סהגירסא
 אחרינ~

 בספינה
 בספינה ~יכנס דמותר דסובר רש~~ם ~שי~ת~פילו
 אין ודאי רשב~ם שיטת לפי וא~כ מידי עביד ד~אמשום
 מתחומו יותר ו~הפליג בספינה ~יכנס יכול אםהבעיא
שזה

 פשיט~
 א~א מידי~ עביד ~א דאיהו כיון דמותר

 אם אמה מ~~פים פחות ~לך כבר אס היאהב~יא

יכו~
 ו~וא ברג~יו בכולה ו~י~ך ב~בת בספינה ליכנס

 כ~~ך א"כ תחומין יש אמרת ~י מעשרה~למע~ה
 ליה ופשיט ואסור ~תחום חוץ יוצא הוא ~ריבכו~ה
 עדין ~~ך בשלא דהבעיא נמי ~מימר מצי דהוהוה~ה וכו~~ בכו~ה ב~וכה ~י~ך רצו ו~א ו~ו~ ור~י עקיבאמר~

 ב~ם ~יה ו~מיבעיא כלום~ת~ומו
 יכו~

 ~~פינה ~הפ~יג
 אמרת אי מת~ומו יותר שהפ~יג אחר כו~ה אתולי~ך
 תחומין~ין

 יכו~
 וה~כו עברו כבר אפי~ו כו~ה ~ת לי~ך

 ו~פ~יגה הלכה כבר אם ~~ומין יש ו~י ת~מין~יעור
 היה אפי~ו או ברגליו~ בכו~ה לילך יכול אין מתחומין~ותר
 בספינה~ם

 קוד~
 אי בספ~נה היום ע~יו וקדש השבת

 שביתה קנה היום ~~יו כשקדש א~כ ת~מין ישאמרת
 ~ספינה היום ע~יו ש~דש מ~קום דהיינו ואילך ומשםשם
 ~לאפוקי עמידתה ~~ום שביתה קנה שכבר עומדתוהיא
 שביתה קנה לא היום משקדש מהלוך כ~ל נחה לא~ם
 ~ול מ"מ מעשרה למע~ה ת~מין יש אמרינן איאף
 מתחי~ת נוט~תו שהספינה היום כל בכו~ה לילךהוא
~~

 ומני~
 את לי~ך יכול וא"כ ב~~ס כדאיתא ד~ בתוך

כו~ה~
 אין ואי~ך ומשם אמה~ אלפים אלא משם לו ואין

~ו~
 ת~מין אין אמרת וא~ אמותיו מארבע לזוז

 עי~ ודוקוכו~ יכו~
 ~ מש~

~~~
 פ~רדו ~שה ר~ינו הגדול להרב ראיתיכך

 על ~נשאל ו~ סי~ משה ש~ו הנ~דבספרו ~~~

ז~
 דה~ו

 ברכיב~
 והרחיב והאריך בשבת די~י~ר דישמ~~ן

 מפוסקיםבזה
 ראשוני~

 ואחרונים
 ז~~

 דברי והביא
~  מרדכיהגהות 

 ז~
 דהוכיח מאחר קושייתנו ו~קשה

 כרוכב בקרון והיושב ~מ~לך ורוכב דאורייתאתחומין די~
 לרשב~ם תיקשיא~כ

 ז~~
 הוא ותירץ

 ז"~
 דבעל משום

 משום כמהלך בקרון דיו~ב הא ליה פ~יקא ~אההגהות
 ~אהכי

 ע~ ת~~
 נמי אי ~ז~~ ר~ב"ם

 דס"~
 בעד

 מיל די~ב דתחומין דקאמר דידיה והא דרבנןדתחומין רשב~
 ד~א רשב~ם דרביה והאדאורייתא

 סבי~~
 ומשום הכי

הכי
 ל~

 קשה הד"ך ואני ע~כ~ ירד ~מא מ~ום א~א א~ר
לי

 ע~
 דהקשה בסמוך לקמן ה~גהות שכתב מהא דבריו

ע~
 ו~~א ירד שמא ~חששנו חששא ~אי

 חו~
 לד~

 מינה ~מעד~~כ ~מ~
 תחומי~

 מד~יי~ינן ד~ורייתא
 שמ~

 ירד
 ותירץ דביצה ~~~ס כדאיתא גזל~ג גוז~ין אין מדרבנןדאי
 הרב דברי ולפי מדאורייתא~ נמי הכי דאין ז~להוא
 עומדת במקומה ~קושיא ~דיין מ~הרבינו

 סמך דהרב ~ומר ו~פ~ר דרבנן~ דתחומיןדסבר ~רשב~
 ע~

מש~
 שירד ~ודאי ק~וב דבקרון ~זה מקודם

 וד~
~ 

~~~
 ו~ריטב~א מהרלב~ח תשובת ~שון הרב הביא

 בפירוש ראיתי ו~ם רס"ו בס~~ ~~י הרבשהביא ז~
 אנן שכתבנו מה א~כבעירובין בחידוש~ מי~י עביד ~א דאי~ו שכתב רשב"ם ~עםשדחה

 ~עי~
 בדרך בעניות~

 ~פ~
שע~

 אפ~ריותינו הריטב"א~ וכ~כ ב"י רבינו כתב זה
 רבינו הרב ~ע~ה שי~יה איך ת~~"א~ כודאיםנע~ו

 מש~
ז"~

 דת~מין הרמב"ם כס~רת סוברים רבים כי ~הלכה
די~ב

 מי~
 ב~רוסא וההו~ך דאורייתא

 ש~
 שימ~"ן

 קרקע ע"ג הו~ך וכא~ו דמי סמ~כתאכארעא דיפי~
 חיות צבי מו~ר~ר ~~גאון בתשובה שראה כתב כךואחר ממ~

ז~~
 שמו~ך העגלות בא~ו ~רכוב בפ~י~ות ש~סר

 וכתבהאש או~
 ז"~

 ומי ברורות בראיות עמו ונימוקו ~טעמו
 והרב הוא ע~הו כ~ר ~~ר המ~ך ~חרייבוא

 ע"ש~~קדמו הר~
 ואנ~

 ש~רב דכיון הכי ניתני נמי
 הגדו~

 אדוני
 ~מאסרם יתיר לבו מ~או ~~ר הוא מי ואסר~ כ~איםמשה

וכ~
 סי~ שו~ת ב~יקועי סו~ר ~תם להרב ראיתי

 הדי~ר ו~רחיב בזה ונתן ונשא ~~אריךוצ~ח צ~
 דיפי~ר בשימא~ן ~~םורו~ע~ה כמד~

 הג~
 יושב ש~וא

 ע"שמי~ט ~מעל~
 דספר וצ"ח צ"ז בסי~ ושנה ~קרא ז"ל ~הרב הוית~~~

 מי"ט למ~~ה יו~ב ~וא ~ם דסב"ליראים
 הת~ום ~קרקע עשרה בתוך משוקע הוא הספינהקרקע אפי~

 תחומין איסור ~אין
 כמש"~

 עליו כחב ע"~~ ~שונו
 ה~

ז~
 ~עמוד דמי ד~א הא ~ומר כרחך דעל

 קאמר שבהדיא ארבעהורחב יו~~ גבו~
 הש~

 ש~וא
 ספינ~ דש~ניסמיכתא כארע~

 ~ן כל מתנדנדת שהיא
 נח הוא בעמוד כן שאין מה ונח~ ~ה יושבוהאדם הילוכ~

 ~א הה~ך וה~דם ממקומו מתנדנד ואינוהארץ
 ומכח ברגליו למקוםממקום ה~~ד~

 ז~
 הוא ~ו~יד

 ראב"ן שהרי ~ק~םוראב~ן ש~א~ ז~
 ~~ פי~

 שא~ר
~~ 

~~~לכ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

 עכורים מום בו שיש מקום הוא דרקק ברקק~מהלכח
 במקום שנזכר הרקק כמו ועפרוריח וחומר וטיט~רפש

 ~ארעא הוי הכי ומשום הרקק מן נב~או שהעופוחא~
 הגם לראב~ן ס~ל הרי חחומין איםור בו ויש~יכחא
 לה חשיב הכי אפילו נח והאדם מתנדנדח~הספינה
 וזה מי"ט למעלה יושב האדם ואפילו סמיכתאכארעא
 ~ליעזר ר~ שהוא יראים ~פר מדעח~יפך

 ממ~
 זיע~א

 מזה הוליד וכן מתנדנדת~ שהיא משום בספינה~התיר
 בםימן ב"י ר~ינו על היה ~וק יר~ים שספר צ"ח~םי~
 גבוה לעמוד מת~דנד שהוא הקרון ודימה ש~םרר~~ו

 ד~ ורחב~ו"ד
 וכח~

 וכ"כ
 כ~

 ~ בדב~ק ע"ש הריטב"א
 ואחר הקדושים מעצמותיו אחהמ~ר הדך~~~~

 ~פרלח~כח
 שת~

 נראה הקדש רגלי רגליו
 דשאני לעיל שכתבחיו כמו הרא~ם ד~ם לפק~דלי

 ממש הארץ על ומושב נח ~וא שהעמוד מעמוד~ינה
 הוא ו~רי דמי כ~רקע לקרקע המ~ובר הקרקעע"ג

 עבה דהיינו סמ~כתאכארעא
 ו~מינ~

 ה~פינה אבל
 יו"ד בתוך שמשוקעחאע"פ

 לקרק~
 אינה מ"מ הים

 בין מפסיק שאוור וכיון באויר חלויה והיא לארץ~ת
 ~יכתא כארעא אמרינן לא בזה הים לקרקע~קעיתה
 א~ן מע~רה למעלה יושב האדם אם הכי~משום
 לארץ מגיע שהוא בקרון וא"כ ומוחר למעלה~~מין
 על ממש הם ג~ליודהיינו

 האר~
 עמוד כדין דינו

 אם וכן וב~ הריטב"א כדעת הארץ על~הוא
 ו~ט רפש שהוא ברקק~ינה תהי~

 דס~
 ז"ל לראב~ן

 כזה במ~ם מהלכת היא והספינה כארעא הוידז~
 ביה ואית סמיכתא כארעא בה אמרינן כארץ~הוא
 הראב"ן יחד ~אמים והיו הרא"ם לדעת ~מיןאיסור

 ~ ז"לוהרא~ם

~~~
 להרב לו ראיתי

 ז~
 מה על שכתב צ~ז בסי~

שכת~
 ריצב"א שאומ~ למעלה שהזכרנו בדבור ~וס~

 א~ לשט דדמי משום בשבת ספינה איסור~עם
 שמא

 ~ז~ בתשובה הרב כתב בכרמלית הספינה~היג
 משום בשבת בספינה לילך לאסור ר"י החליט דלאהא וז~

 בשבת דאיחא משום בכרמלית~ שמטל~ה ~פינה~טול
 כרמלית ו~וה מעשרה ~פחות מהל~ת ספינה אין~מירי
 ~הלכח דעירובין מהא ה~~~ות והקשו מי~ט~~מעלה
 בםפינה מיירי דבעירובין ו~רצו~רקק

 קטנ~
 ולפ"ז

 עם מ~כת שאינה~דולה
 ~שוקו~

 בפ~ת
 מי~

 ל~כא
 טל~למשום

 בכרמל~
 ק~ר לא הא ק~ משבת ראיה מייתי מאי ~וה~לכ~רה עכ"ל~ שט משום כתבו כן על

~י
 ב~~

 מארעא כרמלית דס"ל ~נא לרב אלא ~ם
 דס~רי ~נא רב ~ר ולרבה ~דא לרב אבלמש~נן
~רמל~

 הוו כולן המים א~כ משח~נן מ~א
 כר~~

 ז~~מ~~ ו~ס~
 וכן ~נא רב בר ור~ה ח~דא כרב

 בסי~מרן ~~
 לומר הרב דכוונת ~מר ואפשר כמש~~ ש~~

 לא ר~~מ~
 ~י~

 ש~א כיון כן ~ר ל~יט ליה

 וק~ל בש"ספ~וגחא

~~~~
 ~"ל י~ ~עי~ ש~ה ב~י~ ב~ה רמ~א כתב
 בשבת מנ~י~ו ש~נכרי הקרון על לישבואסור

 מדבריו נראהולכאורה ע~~ זמורה י~וך שלא גם בבהמה שמשתמשמשום
 ז~

 משום לא בבע~ח שמשתמש
 חכמים אסרו אחר איסור אלא ~מורה י~וךשמא

 י~וך לשמא למיחש דליכא במקום אפילו בבע"חלה~מש
 דברים לשני לחוש יש הכא ז"ל כתב הכי ומשום~ורה

 ~גזרו כמו זמורה י~וך שמא ו~וד בבע~ח~שחמש
 ר~יתי וכן זמורה~ יחתוך שמא בהמה ברכיבחחכמים
 בעירו~ין ז"ל הרא"ש על בפירושו נתנאל קרבןלהרב
 על שפירש ג~ ~י~ הרא~ש בפסקי שהוציאוהו מיבפרק
 הרא~ש שכתבמה

 ש~
 שה~המה כיון בקרון לרכוב דאסור

 הרב פירש בבע~ח שמש~ש משום הקרון~ אתמנהגת
 ולא ינוח למען משום ועובר צב"ח משום פי~קר"ן
 ~ ~~ש משילין פרק עי~ זמורה י~וך שמא התוםפוחכמש"כ
 דלשון כתב ש"ו ב~י~ ונדפס ש~ה ב~~ ~רישה ~ר~~~

 התוספות ש~תבו בבע~~ח להשתמש שאסורזה
 שהוצרך עד בהמתו שביתת משום דאסור מובןוהרא~ש
 ל~שתמש דאסור ש~תבו ~תוספות בדבריל~יה

 ~ ע"ש זמורה י~וך ושמא דצ"ל נ"ל כתב זמורה יח~ךשמא בבע~

~~
 משמע ט~ ס"ק ש"ה בסי~ מרדכי מאמר הרב
מדבריו

 ז~
 דמשתמש

 בבע"~
 משום ל~ו אי~ור

 שמשתמש אלא זמורה~ יחתוך שמא התוספות ב~ם ~זכירלא דבר~ ובסוף זמורה~ י~חוך שמא ~טעם כתבשמתחילה ב~ מרן על לדקדק ויש הצ~ל ש~"ל זמורה יחתוךשמא

בבע~
 ע"ש טעמים שני שהם ז"ל מדבריו משמע וכו~

בדבריו
~~ 

~~~~
 צ"ז סי~ בליקוטיו סופר חתם להרב הייתי
 ולפע"ד הצ~ל וז~ל קדוש דעת דעתושכן

 יחתוך שמא משום חיים בבעלי שימוש גזרו לאמעולם
 מנוחה משום רק כלל~זמורה

 ושבית~
 אפילו אסור וזה

 משום ה~המה יצער שלא ה~קר וב~מת חבירובב~ת
 מלאכה ~ו שאין בדבר שאפילו מלאכה משום ולאטורח
 הבהמה על כחו על לסמוך אסרו ומזה ו~ו~ חז"ל~סרו
 ה~וס על ברוכב אך ע~ב סוף ט~ עי~ צדדין צד~ו~ירו
 בדהר~ו מדהר עליו ברוכב מתענג בעצמו~ה~ס
 דמשום וכיון ~מז"ל בדברי כמבואר בעליו עלומ~אה
 דאדם לי~אמלאכה

~ 
 ל~יר לנו היה עצמו~ את נושא

 אבל אסרו~ זמורה י~וך שמא משום אלא~פ~טות~
 יחתוך ד~מא טעמא האי אתמר לא בע~ח שימושאשארי

~ורה
 ע~

 ~ שם שסיים מה בלשונו עי~

~~~
 ו~עמו דרכול~י

 ז~
 לשד כ~עם

 יתו~
 קו~א

 בשם ~תבנו זה דרך על לנו שישח~ה

הרבנ~
 ד~~~ מרנן ד~בר~ למעלה עליונים הנז~

 לאו בב~חמ~ש
 מ~

 ~~ש שמא ~~רת
 נ~~

 אלא בה

 שב~מ~
 ד~ר~הם דלפי עש~~ לבהמו~ת ו~חה

 ז~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 באילן עולין לא ל~ו ביצה במסכת דאיתא מהא~שה
 ע~ג רוכבין ולא יתלוש~ שמא גזירה הש"סקאמר

 יצא שמא גזירה בש~סקאמר בהמ~
~~ 

 הש"ס ופריך לת~ם
 ת~מיןש~מ

 דאוריי~
 ~ורה יח~ך שמא גזירה אלא

 שמא ~מר הש~ס איצטריך אמאי ז~ל דבריהם דלפיע"כ~
 להשתמש שא~ר משום ליה תיפוקי~ך

 בב~
 ואין

 דקיימא משום רכיבה לה~ר יש טעמא מהאי דאילומר
 עצמו ~ת נושא דחילן

 וא~
 אינו זה משתמש~ כאן אין

 ליה אשכחיה אביי ע~ב קנ"ד שבת במסכת מצינושהרי
 קא א~ל ד~רא אגבא לבריה ליה משפשף דקאלרבה
 וטרי ד~קיל מאי ע"ש הן צדדין א"ל בב"ח ~רמשת~ש
 אין עצמו את נושא דחי כיון נימא אי וא"כ~ש"ס~
 לאביי ליה ~קשיא מאי א~כ בב~~ מש~ש איסור~אן
ה~

 מרוכב גרע לא דחמרא אגבא בנו שמשפשף ~ שפ~ף

להדי~
 תשיבני אם ואף עצמו~ את נושא דחי לן דקיימא

 שבזה רגליו את שגורר כך כל קטן בתנוק דאייריו~ר
 קכ~ח בשבת וכדאיתא עצמו את נושא חי אמרינןלא
 חינושא אדם א~ל ד"ה ע"א צ"ד שבת תוספות עי~ע~ב
 ע"ש~ ז~ל הר"ן בשם מס"כ ש~ח סי~ ב~י ועי~ עצמואת
מ~

 ליה שמשפשף הוא רבה שאביו כיון לי נראה
 אביו ביד בידווהוא

 והו~
 שמושכו

 כובד עיקר א"כ הן צדדין לו שהשיב וכמו החמור צד~ל ומשפש~ ומטל~
 מרכיבה גרע לא ~א"כ רבה אביו על ~ואה~וק

 עצמו את נושא חי שאמרינן עליורוכב ב~
 וה"~

 אביו כאן
 חילוק יש דאי ועוד הנושאוהוא

 ב~
 תנוק בין המשפשף

 ~ניה שתיק לא הש~ס אחר ל~וק רגליו שגוררקטן
 דהא מועיל אינו עצמו את נושא דחי זה ~ם ודאי~א
 משתמש ~רימ~מ

 בבע~
 בהדיא נמי שאסרו וכמו

 ש"ה בסי~ ז~ל מרן שפסק וכמו עליה נשענין איןואמרו
 עצמו את נושא חי לן דקיימא הגם הרי ע~ש ~~ס~~

~פי~
 שמש~ש משום עליה לישען א~ו הכי

 הש"ס איצטריך אמאי לדוכתה ~שיא הדראוא"כ בב~
 דעדיף טעמא אמר ולא י~ך דשמא ג~רה משום~מא ~~ו~

 ~ בב"ח דמשתמש משוםמיניה

~~~
 דהא שפיר אתי סופר ~ם הרב ~כתב למה
 בהמה ע"ג רוכבין אין ק~ימ~י~

 משמע הכ~~~ ומדקפסי~
 א~י~

 הש~ס קפריך זה ועל ה~ס על
 הרי ~מאמאי

 ברוכ~ מתע~ הס~
 צער לו ואין

 הוא עונג דאד~הברכיבה
 כמש~ ~

 ומשום הרב
 ~~ ליכא~מלאכה

 ר~בין דאין ~מא מאי
 ~כי ומשו~

~צטריך
 הש~

 ~ ודוק ~ורה י~ך שמא לש~ויי

~

 ד~~א
 מצ~ ~

 מ~כי הגהות בעל להרב
 ז~

בהג~
 ~~א ש~שה ראשון ל~ק ד~~י

 י~ש ~א עולין דאין ל~א ~ך ~ ~~~~
 דמ~ש ~ה ~~ק ~~ם~ שמא ~כביןד~ן
 ~ וב~~~בר

 לא ~ר
 כ~ ~

 דר~ן~ ~ר

~
 ~ר דור~ן ~ן ב~ק

~ 
 ~ן

~ ~  ~  

 סלקא דמעיקרא ז~ל דבריו ומשמ~ת וכו~ ~יניך~~
 שעובר קר"ן הרב וכמ~ש מדאורייתא שאי~רודעתיה
 ינוחבלמען

 כת~
 הקשה הכי ומשום לעיל ל~ונו

 דמשתמש ותירץ ובע~ח~ במחובר דמש~ש ליה~פוק

בבע~
 ומשום מדרבנן אלא איסורו אין

 ש~
 שדבריו אלא

 משום אלא דאינה ר"ל אם תירוצו בכונתסתומים
 יקטום או יתלוש שמא דקאמר נמי דהיינו היאוהיא ש~

 ש~ת היא בבע~ח מש~ש דלעולם ר"ל או שבותוהיינו
 על ולהטריח לצער חז"ל שאסרואחרת

 הבהמ~
 וכמ~ש

 כיון לומר הוא ב~ירוצו ~ונתו ועיקר סופר ~םהרב
 מינייהו חדא נקט שבות משום אלאשאינה

 שמ~
 יתלוש

 משתמש משום לומר מצי דהוה וה~הוכו~
 ב~ע~

 אלא
 מ"מ מדרבנן וזה מדרבנן שזה דהגם תיקשי זהדלפירוש
 מ~מש הוא הרי הבהמה על רוכב שהואכיון

 יחתוך דשמא חששא משום הוא דהאי~ר לומר ליהולמה בבע~
 ש~ת הוא דקאמר דשבות לומר דכונתו נפרש אםאבל
 אינו ההגהות בעל הרב והנה את~ש~ י~וךד~מא
 חתם הרב כפירוש דביצה דשמ~א בפירושאהולך
 ד~א משום דפירש סופר ~ם הרב פירוש דלפיסופר
 שפיר קפריך הכי ומשום סוס אפילו משמע ותניקפסיק

א~
 אפילו כאן ואין ז"ל ההגהות בעל הרב קושית נסתר

 ~ ודוק קושיאריח

~~~

 סובר כן אם ההג~ות בעל בדברי פירושנו דלפי
הוא

 ז~
 ג~רה ה~א בב"ח מ~תמש איסור דטעם

 רוכבין א~ן דאמרו~צמה
 ע"~

 יח~ך שמא גזירה בהמה
 סובר דהוא מ~ם ראיה לנו אין א"כ היא אחתוג~רה
 מלאכה שאינו בדבר בבהמה משתמש ד~םז"ל

 לעיל הבאתי דרישה הרב וכמש~כ בהמתו שביתתמשום ה~
 ההגהות בעל מדברי ל~בריו ראיה הביא ז~ל והרבד~ריו

 בעל מד~רי ל~יפך היא הראיה פירושנו דלפיע"ש~
 בעל שהרב והגםה~גהות

 ההגה~
 הביא מתחילה

 בהמתו שביתת משום רוכבין דאין ה~ם דמפרשהירושלמי
 ה~ושלמי על פליג ודאי זה ~עם נתן דלא דידן ש"סמ"מ
 האי~ר דאין דידן הש"סוסבר

~ 
 משום

 ש~
 שפירש~~ וכמו

~~~

 יו"ד ס"ק ש"ה בסי~ מג"א להרב ראיתי
שהתוספות שכ~

 כת~
 דאסרו היא חדא ג~רה דכולה

 רש"י כתב וכן ~ורה~ י~וך שמא ג~רה בב~חלהשתמש
 הרב ופירשבקנ"ד

 מחצ~
 דאע~ג וז"ל השקל

 לן דליתשפשף דאפי~
 למי~

 עיקר מ"מ אסור~ י~ך לשמא
 וכו~ י~וך שמא משום היתההג~רה

 משום ~ן וא~
 ~סרו ~גלא

 א~י~
 דליכא במ~ם

 למי~
 י~ך שמא

 וכן~~
 לרבה אביי דאשכ~ה הא על שם רש~ כ~

 וכ~ לברי~ משפ~ףדקא
 מר מ~ש ~א ליה אמר

בב~
 רוכבין ~ן ד~ן ~~ ופירש

 ~ ע~ש ~א חדא דג~רה משמע עכ~~ ת~יש~ל וה~ בהמה~ ע~

 מצ~~~
 ~~ה

~~ ~~ 
 כן

~ 
 דאמר הא

 ל~לםי~ן
~ 

 ~א
 ש~

 בעי~ך ~ה
 ש~

ס~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 מ~ום אלא אינהסמיכה
 שבו~

 ואלו ד~נן ופירש~י וכו~
~ן

 שבו~ משו~
 באילן עולין לא

 ול~
 רוכבין

 ע~
 בהמה

 כחו בכל עליה ש~ומך הוא בב~ח מש~מש נמי ו~איוכו~
 דהיינו דסמיכה בהדיא לך ~רי עכ~ל~ ~ק~ןכדאמרינן
 ~לנ~ען

 ה~~~~
 אלא אינה

 ש~ו~ משו~
 רוכ~ין דאין

ע~ג
 משו~ ד~~~~ בהמ~

 יח~וך ~מא
 ~מור~

 כ~ב ו~ן
 ב~גיג~ ~~~ש"י

 ז~
 ד~~

 עלי~ן סומכין ואין
~~~ 

 וכן
כ~ב

 וכן וכו~ ~ו~כין וא~ן ד~ה ע~א י"ט ב~צ~ במסכ~
 ~ ע"ש ~~ ב~גילהכ~ב

~~~
 ל~וכי~ די~

 כן
 ממ~

 שאין ח~מ~~ל ג"כ שאסרו
לה~~~~

 במ~~~ר
 וכדאי~

 ע~ב צ~ט בע~רוב~ן
 ~~~ן ע~אוק~

 נ~~ני~
 טעם מה במחובר ו~~ם האיל~~ ~ל

א~רו
 ל~שתמ~

 בו שייך דלא ~~~ובר
 ט~~

 וע~כ בע~ח
 ~וא דהט~~ומר

 ~~ו~
 גז

~~ 
 ו~חר י~~וש שמא עולין ~ין

 כל ~סרוכך
 ול~ ~~מי~

 מש~מ~ין א~ן ד~מרו כיון וא~כ פ~וג
~מחו~ר

 ו~~~
 ~~~ ב~ע~~ מ~~~שין

 א~כ נא~~ר ~~ש~א
 ~מ~~בר דכמו ל~~~ח מ~~ו~ר ל~ו~~חיש

 ~טע~
 ~מא

 פ~ר~~י עי~י~לוש
 ~~ירובי~

 כי~י ד~דרי ~~ה
 ה~נ ב~ילן עו~יןדאין ג~יר~ ו~ו~

 נ~~~
 משום שא~~ו ב~~ח ~~ימוש

ג~יר~
 ~~ג רו~בין ש~ין

 שם בעירו~ין ~שמע ו~ן ב~~~
 לפי ~ליהן י~~ לא וכו~ אילן שר~י~~ר

 ש~י~
 באילן עולין

ואי~
 ~~~~ן נשענין וא~ן ב~ילן נתלין

 מבעו~ו באילן י~ל~ ול~
וישב

~~ 
 כל

 היו~
 ~ולו

 ~יל~ אח~
 כל ו~חד

~~~~ 
 ו~ו~

 ~חד ומדק~~יע"~~
 ~יל~

 כל ו~חד
 בה~~

 ד~מו משמע
 כל בו עוש~ן ש~ין~ילן

 ה~ברי~
 ד~~א גזירה מ~ום ~ל~ו

 אין ב~~מה ה~ני~לוש
 ~~ ל~שו~

 כל
 הדברי~

 הללו
ד~יינו

 ר~יב~
 ו~~יה

 מט~~ ו~שענ~
 דאין וכיון אחד

רוכבין
 שמ~ משו~ ש~ו~ בש~~~ ~~~~

 ה~ה יח~וך
 ~ יח~וך שמא הוא ~עמאהל~ו בדברי~

~~~~~~~~~
 פ~ק

 הלכ~ שב~ מ~לכו~ ~~~
 ו~

מ~ו~ר
 הטע~

 במחו~ר מש~~שין דאין
 יח~וך ~מאמ~ום

 ו~~~
 י~ש בין לח ~~ן ב~ילן עולין אין

 במחו~ר משת~שין ואין ו~ו~ נס~כין ו~ין ו~ו~ נ~ליןו~ין
 ~מא ג~~רה כללל~קע

 ו~~~ ע~כ~ יתלו~
 דק~ני הא

 ובעירו~י~ ~ביצ~ בהדהנ~י
 לאו ב~מה ע~ג רו~בין ואין

דוקא
 רכי~~

 וטעמא נמי ~שמיש מילי כל אפילו אלא
חדא

 אי~
 יחתוך~ שמא דהי~נו ל~ו

 וכ~
 כ~ב

 הר~
 המגיד

 מי פרק וכו~ נסמכין ואין ו~~ל ט~ ב~לכה ב~דיאשם
 והוא מו~רין צדדין צידי א~ורים ~דדין והל~השהחשיך
 לאילן ~יןכלל

 בי~
 והטעם וכו~ שם מוכרח וכן לב~מה

 וכו~ המחובר ח~יכת שהוא נא~רו ~חד מטעםששניהם
 ובבהמה ~אילן ח~~ל שאסרום שהצדדין ~הדיא לך~רי

 עליהםשנא~ר
 ~ש"~

 מש~משין שאין משום ~עמא
 ~~ם ובבע"חבמ~בר

 האי~ו~
 משום

 ~~יכ~
 ~ המ~ובר

~~

 הסמ"~ מד~רי משמע
 לילך אסור בקרון אבל וז"ל

 שמש~מש ~פני הבהמה א~ מנהיג שהגויאע"פ
 י~וך שמא ג~רה בהמה ע~ג רוכבין אין ו~נןבב~מה

זמור~
 אמרינן זה כגון צדדין ו~פילו להנהיגה

 ~פר~
 מי

 שא~ורש~חשיך
 מפני הרב ~אמר לך הרי ע~ש~ ע~

 מד~ן שימוש לאיסור ראיה והביא בבהמהשמש~מש
 רוכביןאין

 ע~
 כ~ב וכן יחת~~ שמא גזירה בהמה

 ~~רומה ס~ר בשם מ"ו בשורש קולוןמ~ר~י
 וז~

 שהרי
כ~~

 בספר
 ~רומ~

 אסור וז~ל
 ללכ~

 בקרון
 בבהמה שמש~משמשום ~שב~

 ~שב~
 רוכבין אין ו~נן המנהיגה

ע~
 דשימוש נשמע המקובץ מכל וא~~כ ~"ש~ ו~ו~ צדדיןכ~ו דהיי~ הקרון על וה"ה זמורה וח~וך שמא בהמה

 וג~יר~ו אי~ירו~ע~ח
 מ~~

 שימוש וכן רוכבין שאין שגזרו
 כן גםבמחובר

 מה~
 ~ צ~~ וע~כ באילן עולין שאין שגזרו

 שכ~ב למ~לה עליונים קולון ~~ר~י הרב~~~~~~
 בב~ח שימוש דט~ם ~~~ומה ספרב~ס

 משוםהוא
 רוכ~י~ אי~ ג~יר~

 הרב על לי קשה וכו~
 ו~~ל דבריו לעיל ~ב~~י שכבר ש~ה בסי~ ז"לדרישה

ומש~
 וכ~בו וכו~ עליה עלה ואם ~ד~ה ב"י

 אבל עד וכו~והר~~ש ה~ו~פו~
 ה~ו~~ו~

 בב"ת להש~מש דאסרו
 וכ~ב ה~"י ה~חיל הרי זמורה~ יח~וךשמא

 שמא משום אסור מנהיג בע~ו"ם דאפילו כ~בווהרא~ש שה~ו~פו~
 ה~~ומה ~~ר בעל דודאי אינו וזה זמורהיח~וך

 ה~ו~פו~ שבילי ל~ונ~ירא ומהרי~~
 ו~הדיא דבריהם כל וידעו

 מי בפרק הרא~ש גם שם ה~ו~פות דברי מ~רי~קהביא
ולשון ב~"ח~ שמשתמש מפני דאסור ז~ל וכ~ב ~~םש~ו~יאו~ו
~~ 

 וכ~~ בהמ~ו~ שבי~~ מפני דאסור מובן
 וכן

 כ~~
 שאין כ~בנו ~וכ~ר וכו~ ע"ש בהדיא מרד~יב~~~ו~
 הגמ"ר הרבמדברי

 ראיה~
 ואף

 שה~ו~פו~
 דא~ור כת~ו

 להגיה דצריך נ"ל ז~ורה יח~וך שמא בב~חלהש~~ש
 ~יה וס~ירא נינהו ~עמי ו~רי יח~וךושמא

דמש"כ ~~~רי~~
 ה~וספו~

 המושך אגוי ~אי לא יח~וך שמא
 אלא הק~ון~ מוליך שישראל ומייר~ עצמו בפני עניןאלא הבהמו~

 אסר ולא ה~חום ב~וך שה~יר מהרי~ק על לידקש~
שבי~~

 הנ~ עכ~ל~ בהמ~ו
 לו ~הוקשה מה מלבד

 אסור דלשון כ~ב דאיך ~י קשה פירושועל ז~
 משום דאסור מובן ~ה דלשוןבב~ח ל~ש~מ~

 ~סור ה~רומה ~פר משם הביא ז~ל מהרי~קהא בהמ~ו~ שבי~~
 בב~מה שמש~מש משוםבקרון לל~~

 בשב~
 רוכבין אין ו~נן

ע~
 בב"ח שמש~מש שנקט הרי ~ורה יח~וך שמא בהמה
 גס רוכבין~ דאין גזירה משום איסור פירש הכיואפילו
 ו~הרי"ק ה~רומה ספר בעל דודאי אינו וזה שכ~במה

 שבילי להונהירא
 ה~ו~פו~

 ~רי מרפ~ן ז~ל דבריו וכו~
 דברי ידע לא שמהרי~ק יאמר ב~ שהרב למר ~ג~דדמי

 ומכירם ~יוד~ם שמהרי~ק ידע ב~י ודאיה~וספו~
 ז"ל ב"~ דס~ר אלא לשונו עלומזכירם

 מדה~
 מהרי~ק

 לרכו~ז~
 סמא מ~ם אלא אסר ולא בקרון

 ~ש~~ש מ~מא נמי אסר ולאלס~ם ~ יפג~
 בב~

 י~ך ~מא
זמורה

 ~ז~ל ד~א מדבריו מוכח ודא~ א~
 חשש~לא ~ב~ בשיט~

 בז~
 ~א ש~~י כיון וטע~א

 הב~~ ~מנה~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~~~~ ~ך~ 
~

 ט~ם ~הו זמורה~ שכ~ י~ך ש~א ~יי~י~ן
 רשב"~

 ~דעת

~ר~~
 אבל

 התוספ~
 אם ~~ילו בזה ארשב~ם פליגי

~~
 שמא חיישינן ה~יג הוא

 י~רא~
 זמו~ה יחתוך

 הואל~הי~ה
 וז~

 ~הרי"ק ~דעת ז"ל ב"י רבינו כונת
כדעת

 ר~ב"~
 מאי וא~כ ב~כי ~~~גי והתוספות

 ק~
 ק~יא

 דרי~ה ל~רבליה
 ע~

 ב~י רבינו
 ז~~

 רבינו דברי כן על
 א"ח ~~ק ~ב~ש~ום יד להרב ועי~ וצ~ע~ ת~~וד ליצריכין
 מש"כ ש"ה סי~ח"א

 ~ז~
 מ~גיאות יצי~נו ישראל וצור

 ~ צי~ב סו~ע אמ"ן נפ~אות ~תורתוויורנו
כ"ד

 ~ינ~
 הצע~ר ערי~ך

~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ץ

 היו~~חונ~
 ~~ע~ן ש~ ~מב"נ אדר ר~ח ו~ראן מתא ~ה

תחי~ון
 לפ~~
~ 

~ ~ ~ ~
 אותו ו~כ~~ו ~~ד חדר שכרו קדישה חברה
 אותוו~דשו

 ל~תפ~~ ~בהכ~~
 כמה ~ה ~ו

 פרנס ~היות ונאמן ישר ~י~ ~הם ~חברה ~~וומאז
 ~השתדל~ה~נ"ס

 בכ~
 ב~כנ"ס הנה~ת

 וכ~
 עניני

בה~נ~
 מקום ~רחיק היום ויהי ע~י~ נ~כין ה~זו

דיר~
 עצמו לה~ציא יכול שאינו ~אופן מבה~כ רחוק
 ילך אם אלאב~הכנ~ס

 בעגל~
 ע"י והו~כת ~~משכת

 הג~עה ~~אול נפ~ו ו~תה החדשה~ ~א~קטריסיטי~~ת
כיצד

 יעש~
 וכן הנ~~ בה~ג~ה ~~~ך יכול אם השבת ביום

~ל
 המעו~

 לבעל כ~ף קצב לפרוע
 ~עג~~

 לי~ך הנ~~

~ ו  ע~~
 ~א הוא ~אם אומר וגזרו להתפ~ל חברתו

 איש יתפרדו הנז~ בחברה~~יה
 מע~

 ותתב~ל אחיו
 האיש שאם~ל~ו בהכנ~

 ה~~~
 בהנ~גתו בחברתם יהיה לא

הישר~
 ושאו~ בדב~~ ~עמוד יכול~ם אינם

 האיש ש~ל
 בעג~ה לר~וב ~ותראם

 ~~~~ו~ ו~~~~~
 שכר לתש~ומי

~אי~
 מצוה ~קיים כדי חכ~ים דברי שבות אלא בזה

~ב~
 ~~תעפים מצוח וכמה בבהכנ~ס ~יחד להת~ל ~זו
 או ביחד ~ו בחברה ~~יהיומזה

 נימ~
 דאסור

 משו~
 דהוי

 בעבירה הבאהמצוה

 נ~~~~~~
 שאיר~ ~מי

 לו
 מי~~

 מי נ~צא ולא ביו~ט
 ~ו~ל

~ 
~ ל~ביא אחר למקום לש~וח יכולים

~~ 
 ~~ם

 ~ו~
 דתחומין כיון בזמנה מילה מצות מ~ום

 ~ לא אודרבנן

~~~~
 בשבת ה~זו ~~גלה ~י~ך היתר בענין הנה
 מצאתי ~לא והעליתי אחר במקום כתבתי~בר

~~
 לה הקצוב בזמן הולכת היא שמבלעדו כיון ~י~ר

ו~ד
 אינ~

 מי~ש בית כאן אין הע~ר~ ~ת~ם ~ץ ~ל~ת

ו~~

 שהוא בשבת עמו שנוטל א~ם ~סף הוא האי~ור

 ~~~~ ל~~~~~
 בכלל ~"ח ~~ א"ח הב~ וכמ~ש ~ר"ש

 שאסור ה~~ם~~י~
 לטל~

 בכלל וחש~ב
 ~שלי~

~~~~~~ 
 אבנים כגון כלי ולא אוכל

 במקום שמו~חים ו~~קים~גר~~ת ומ~
 שמתייב~~

 ע~ש וכו~

 מעות או ~כו~ מו~~ת ~בן ~כח כתב ~~טובס~~
 דכ~ב ~~י ~ם~~ ~"י וע~~~כר

 ו~~ל ר~"י ~~~
 ~~די ~זו ~א~~~ת ומי~

 דר~~ ונ~~
 כיון

 דמל~כ~~
 ~~םור

 ~דברי ד~םור ו~~כר~~~ח דעו~די~
 ~בל~

 דמיא דכ~ורי~~א
 ~~ אות מוקצה כ~~י ב~~~~ו ~~ר~ל ~~~~ת ~רבכ~~ש
 כ~ה ד~ ~לו ~בת כ~כ~תעי~

 ע~~
 ~~ םי~ בב~י ו~י~

ד~~
 ~~~מ~ל ו~ש~כ

 ~~ו~~~
 ~~~ם~~וט ו~ ע~~~ ו~ו~ מי~~ס ~~~ת

 ד~דן ~ב~~ון ~לא דוכ~י~ ב~~~ ו~~~ק~~
 ~כ~ב~ו כ~ו ל~~תכקיש

 דבז~ ~~ו~
 ~ מצו~רבה עב~ד קא

ן~~~~~~
 ~~ב~א ~ש

 רא~~
 ~~א ~~םור

 ~~~~ ו~ש~ע~~~ר דכ~
 ו~~~ ~~~

 ~טור
 כ~

~רמב~~
 דרבנן בשב~ח מותרת ~גוי ~אמירה ז~ל

 בד~
~י~

 ~צוה ~ורך בו
 ~גו~

 באילן ~ע~ות לו ~אומ~~ם
 ו~ו~ ~~קוע ~ופר~הב~א

 ~ב~
 שאסור כתבו ~תו~פות

 ~ו~ומר
 ~ו~ ל~~~~

 וכו~ ד~ר
 ע~~

~א~ש ~~ ~~יא ב~י ורבינו
 ~~~ ~ר~~ מ~~

 לו~ר ~מותר ~ע~טור ~~ם
 מור"ם ~בי~ה זו וסברא ~בח לםעודת נר לו~~דל~ק לנכ~

ז~~
 ב~ ~עי~ רע~ו ~םי~ ב~גה

~~~ ~ 

~~~~~~~~ 
 דעות

~~ 
 סברת זה~ בדבר

 מצוה~ במקום תורה בא~~ור שבות~~תיר ~ע~ט~ בע~
~הרמב"~

 שבות א~א ~צוה במקום מתיר אינו ודעמ~ה

 דשבות שבות ~פי~ו או~רים ודעימייהו והתו~פותד~בו~~
 חוץ ~קוםבכל

 ממ~~~
 לדעת וכן ~תו~פות לדעת וא~כ

 ה~~ סעי~ ~~ז סי~ ב~"ע כוות~ה מרן דפםקהר~ב"ם
בנדון

 דיד~
 ~~א ז"ל מרן התיר לא ~~רי אסור נמי

 דשבות ~בות ד~וימ~ום
 ב~בות אבל מצוה~ במקו~

 ד~א משום ~מעות ~~~טל רז~ל ד~~רו נ~דכגון א~
 ~מ~דיהיום

 ו~~
 אסור מצוה ~~~ום אפי~ו ג~~ר~~ ~~ום

 א~~ור ~הוא~גם
 דרבנ~

 ו~דא~תא שבות~ משום דו~א
 יוחנן רבי אמר אבא בר שמן רב אמר ט~זבחגיגה
לעו~ם

 א~
 אינה סמיכה שהרי בעיניך ק~ה ~בות תהא

 צד ~נו ואין הדור~ גדו~י בה ונח~קו ~~ות משוםא~א
 א~ ~עיטור ~דעת אלא בנ"דהי~ר

 השבותין מדמין אנו
 כמו הוי בידו מעות גברא דט~טוליונימא

 ~גוי אמיר~
 כהרב קימ~ל ~א ואנן ~עודה~ ~צורך נר ~ולהד~יק
 כמ~ש בזההעיטור

 מר~
 ~ברת דהא ~~ ~עי~ ש"ז ~י~

 העיטוררב
 רו~

 בסי~ רמ"א עי~ עליה חולקים הפו~קים
 ~ ב~ ~עי~ בהגהרע~ו

~~~~
 בסי~ כהרמ~"ם ב~ם דפסק ז"ל מרן

 אוס~ן בי~ ה~לקין דעת הביא ה~סעי~ ש~
 חולק שום בלי בפשיטות התיר כ"א סעי~ תקפ"וובסי~

 אם כ~ב ~י~ שם דכתב מהא דקשה אלאע~~~
 שו~רהנכרי הב~

 ביו~
 תוקעים לתחום מחוץ

 דמשמע ע"ש~ ~
 ~י~ כתב וכן מעצמו~ מדעתו בהביאדוקא

 לכתח~לה דאף דמשמע מותר גוי דע"י פסק מיניהולעיל תרנ~
 רבינו והרב מא~ז הוא ~~ב דסעי~ דינא~והאי

זרוע ~ יצ~
 ~ ה~י~

 אבר~ם בר שמשון רבינו מהרב
~~ת ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

 כמ"ש א~ר מצוה במקום דשבות ש~ת הסובריםמהכת
 ~עי~ התוס~ות~ כדעת ז"ל דדעתו הארוך בספרולהדיא

 בהלכותעוד
 ש~

 ס~י~ פ"ד ס~~
 כ"~

 שה~תיק
 מצוה דלצורך הלוי ~צחק בר יואל הר~משם

 ~סי~ ועי~ ע~ש~ ז~ל הרמב"ם וכדעתדש~ת ש~~ מו~
 רס"~

 דכתב
 יאמר שמא ג~רה לגזור שייך אין וכאן ז"ל בהדיאהכי
 שדעתו הרי וכו~ שכיחא דלא בו לצאת כדי להביא~וי
 ללמדנו זה דין העתיק דמרן ~~פ"ל ~ספות~כדעת
 בזה לתקוע יכול אחר שופר ~נו יש אפיל~ דבזהלה~ל
 להתיר שאין כ"א דסעי~ הא לאפוקי מעצמו הגוישהביא
 לקיים אחר שופר לו באין אלא ~ופר להביא לנכרילומר
 ~יטב באר עי~ ליישב בזה מש~כ באחרונים ~עי~המצוה~

 ~ ע~ש ט~ז ס~קשם

~~~~
 מהא להקל בזה לדון דיש נ~ל

 דאי~
 בגיטין

 אליעזר ברבי מעשה ע"ב מ~ז ובברכות ע"בל"ח
 והשלימו עבדו ושחרר עשרה מצא ולא לבהכנ~סשנכנס
 יהודה רב והאמר הכי עביד והיכי בש~ס ופריךלעשרה
 בעבירה מצוה ופריך שאני מצוה לדבר הש"ס משניו~ברכות ~בודו~ בהם לעולם שנאמר בעשה עובר עבדו המשחררכל
 בהדיא ~ך הרי ע"ש~ ע~כ שאני דרבים מצוה ומשניהיא
 ד~ריית~ אעשה לעבור מותר ~רבים מצוה דמשום~כאן
 אל~ בצ~ור~ ל~פלל ד~ים מצוה לקייםכדי

 להתב~נן דיש
 שאני מצוה לדבר משני דמאי הש~ס בדברי שכלולשום
הא

 מ~
 והאי מ~ה האי מ~אי דהאי ~למ~ה דמאי קשה

 מאי~~ה
 ח~

 לומר ~אפשר האי~ ~לקיים האי ד~חיית
 מק~ם ~ ידי שעל מ~ם טפי עדיף לעשרה השלמה~מצות
 שום בה לו אין זו ש~צוה י~ראל בני בתוךונקדשתי
 עבדו לשחרר זה עושה שאינו לכל ונראה ~ה~זהנאת
 האי אבל אחרת~ פניה יש ולא דו~א מצוה משוםאלא
 מיניה הנאה ליה אית תעבודו בהם דלעולםעשה

 ואינ~
 מצו~ שמפנינרא~

 ~ עדיפא הך ולהכי הכי עביד

~~
 ל~~נן יש

 במ~
 ~~ריך

 ע~
 בעבירה הבאה מצוה

 פריךדמאי
 ה~

 במצות עדיפות ~ן דיש כיון ע~כ
 א~ לע~רההשלמה

 ודחי הא
 ה~

 כמו
 דקימ~

 ~כל
~קום

 דא~
 ודחי עשה

 ל~
 מצוה בזה אמרינן ולא

 הליכות הרב כמ~ש או הוי ו~מא ~א בעבירה~באה
 כי ~שה ולא עשה בדין ד~ בשער~לם

 ע~~
ה~

 אלא כך תעשה דלא תאמר כאילו ~שה מלא ~אי
 ~ ~לוני~~דבר

 כמ"ש נימא
 הש~

 מי בפרק
 שמ~

 כ~
 ~~ה על לא הא~רהדכ~תן

 נאמ~
 למהר"ש ועיין

 וכמו ע~ש שם עולם ~לי~ת הרב על מ~שא~א~
 דף בפס~ם ועשה בעשה נמיד~~נן

 נ~
 ע"א

~~~ו
 דפ~ ~~~

 שיש
 וד~ כ~ ~

 עשה
 ד~~למ~

דעל~
 פ~ך ולא ~ם

 ~ש~
 הבאה מצוה

 ~ ~כאכמו בעביר~

~ ~~~ ~ ~  ~מר ~~שר ~מר 
 ד~

 ~כא

 ~~ ל~דק~
 ~י

 מ~~
 ~א ~~א

 ~~תה מקיים לא תע~דו בהם דלעולם לעשהמעקר
 פריך הכי ~משום דו~קדשתי עשהשעה

 דא~
 הויא

 לי~
מצו~

 אלא בעבירה הבאה
 שר~

 קשה שהדבר

לאומר~
 ~רין בן וחציו עבד שחציו דמי ל"ח דגי~ן מהא

 את שכופין~קימ"ל
 רב~

 והא חורין בן אותו ועושה
~  מקיים לא וכו~ בהם דלעולם העשה מעקר ~קאדבעידנא 

באו~
 דש"ס לישנא שאין ועוד ורביה~ פריה חבירו שעה

 הש"ס כדרך ה~י לאק~יי הו"ל הכי ~אי יפה~לה
 בהם דל~לם עשה דמעקר בעידנא והא ~מר הו~לוהכי בכ~

 לדברי לנו יאותה זה דפירוש ועוד המצוה~ מקיים לאוכו~
 בעשה דגם ~ד~ריו דמשמעריב"א

 עשה דדחי דאלי~
 דפרק התוספות מדברי כדמוכח בעידנא בעינןאחר
 נ"ט נשחטתמיד

 ע"~
 ביה דאית דפ~ח עשה אתי ד~ה

 באו"ד התוספות שכ~ ז"ל ר~י לדברי אבל וכו~כרת
 ליכא אפילו ענין בכל הקל עשה דחי דחמיר דעשהדסובר
 ביבין א~א~ למהר~ש עי~ למימר איכא מאיבע~דנא
 ה~יבור שהרחיב מה ד~ך בכללש~ועה

 בז~
 בדעת

 ~כא ד~ני לומר נראה כן על ע"~~ ור~ריב"~
 ישראל בני בתוך דונקדשתי זו דמצוה משוס הכיהש"~ דפר~

 מצות חיוב ~ליו בא לא ביחד עשרה ~יו שלא זמןכל
 יהיו אם אלא השם קודוש ~יב לא ד~כתובונקדשתי
 ששחרר כאן ולכך תיך~ תוך וילפינן ישראל בניבתוך
 פריך ~צמו~ על השם קידוש חיוב זה ע~ והביאעבדו
 מצוה לחיוב בא לא כלומר היא ~בירה הבאהמצוה
 חיוב לידי בא היה לא כן ואילולי עבירה מח~תאלא
 אבל ב~~ירה~ הבא~ לשון יפה בזה ומדוקדקמצוה

בעלמ~
 הוא ועומד ד~חויב במצוה העבירה חייבתו לא

אלא
 דהעביר~

 ההיא וכן ודוק~ מצוה ידי לצאת מם~עתו
 צ~ד הגוזלדפרק

 ע~
 טחנה חיטין של סאה שגזל הרי

 ממנה ~הפרישואפאה ל~
~~ 

 הביא הוא נמי דשם וכו~
 קאמר ולהכי הסאה שגזל בעבירה חלה חיוב לידיעצמו
 ד~רק ההיא וכן בעבירה~ הבאה מצוה דהו~ בש"סהתם
 רשב"~ משום יו~נן רבי דקאמר ע"א ל~ דף הגזוללולב

 מ~וה משום בשני פסול הגזול דלולבד~עמא
בעבירה הבא~

 ה~
 נמי

 מדג~
 לולב לו אין מסתמא

 ליק~
וא~

 ד~ור ודאי במציאות לולב אין אם יעשה מה
 כנ"לנכון בעבירה חיוב לידי ע~ו הביא ד~~ו~יון

 ~ וי~

~~~~
 וארא~ עיני

 דאמא~ שהקשה ז~ ~י~ בתשובותיואליהו י~ בספרו מלובלין אליה~ להרב
 ליה כשמשניבבר~ת

 שאני דרבים מ~ה ליה לש~יי והוצרך היאבע~ירה ה~א~ מ~ה פריך ~~ני מצו~
 שתק שאני מ~ה ליה משניכ~ד ~~י~~

 מיני~
 ~י~ פריך ולא

~בפ~ו~
 ב~דר הכי ליה דפריך כיון לומר ~ש

 ליהו~רר ~עי~
 דכונ~

 שהיא ל~~ד דהשלימו האיכגון ה~~ ~אנ~ מ~ה ~מר במה היא
 מצו~

 ~צרך לא ד~ים
 לפרש ~שיםבסדר

 כ~ ~
 ~ך

~ 
 ~עים ~דר

 בד~~

 ז~ ה~ ~~~ובן~
 ל~~ס ס~ל דבגי~ן וז"ל

 ~~ מ~
ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~  ע~ר דקא ~עידנא דשייך לומר ישוא~כ
~~~ 

 לעשה דחי
 מצו~ שהאדוןד~מ

 ולצרפו קדיש לומר או ~תורה לקרותו
 וכו~ חורין בן נעשה אותו כשמצרפיןדאז

 ע~
 כן

 ~עבירה ה~אה מצוה פריך לא גם דר~ים מצוהל~~רת ~~י~ ~~
 שדוחה עשה ~דין ~~~ל ת~שה לא דוחה עשה מצותכי

ל~ת~
 בלא מצטרף דע~ד לרי~"ל ~~ל דשם ~ברכות א~ל
 חד ושח~ר ~~רכות כדאיתא ליה ח~ר דתרי וצ"לש~ור
 רשאי היה ואז האחד את מ~חילה ~חרר דע"כ ~דוצירף
 היו א~כ אלא צירוף שייך דלא כך אחר השנילצרף

 הכי ע~יד והיכי השתא פריך וע~כ חורין ~ני ~~מתחילה
 ל"ת המצות דע"כ ~"ל ~ע~ירה ה~אה מצוה ופריךוכו~
היא

 הע~יר~
 קרי תע~ודו בהם דלעולם ור"ל ~כדלעיל

 מצות עליהלעו~ר
 ל"ת~

 והמצות
 עש~

 דהשלימו המציה ~יא
למנין

 וא~
 דלא ר"ל לה שקודם ~ע~ירה מתחילה באה

 מצוה שייך ולא ל~ת דוחה מ"ע ד~מרינן דוכחי לשארד~י
 מקיים תעשה לא דדחי ~עידנא דהא ~ע~ירהה~אה
 לא הכי לאו אי ~~ל וכו~ מקרא לה וילפינן עשהמצות
 ש~יים מה ע~ש ~ע~ירה ה~אה מצוה דהוה משוםדחי

 הנ~יא ד~ר גדול ד~ר כי ~עיניך רואה הנך ז~~~הר~
 ד~רי שפירש ~מה חריפותדרך

 הש"~
 שאינו עם דברכות

 רי~"א לשיטת ~מישרים מתהלך ~ה כל אבל כ"כמוכרח
 תשו~תו ~~וף נמי ז~ל הוא וכמ~ש לא ר"י לשיטתא~ל

 ע"שהרמתה

~~~

 וממה שכתבנו ממה למידין נמצינו שיהיה
 ~עינן לא העשה שדוחה דר~ים ד~מצוה ז~להוא שכת~

 ש~רי דר~ים ~מצוה מקיים העשה מעקר דקאבעידנא
 כוונת~ו

 הש~~
 פירוש לפי

 הר~
 שאני דר~ים מצוה ~"ל

 רי~~א לדעת גם ד~"ע אלי~א וזה ~עידנא ~עינןדלא
 לומר תימצי אם הגם נמי דידן לנדון ללמוד יש וא~כז~ל~
 מקיים לא דר~נן אי~ור דמעקר ~עידנא בנ"דדליכא
 ר"י לדעת וכ"ש דמי שפיר הכי אפילו דר~יםהעשה
 ~עינן ולא הקל עשה דחי דאלים עשה דבכלד~~ר
 דר~ים דמצוה וגיטין מ~רכות מכאן ללמוד יש וכו~~עידנא
 כי ד~ריהם של א~~ור וכ"ש דאורייתא עשה מצות אפילודחי

 ~ דבריהם אי~ור אלא דליכא דידן בנדוןהכא

~~~~~
 ראינו מצאנו

 ~הלכות משנה כםף להר~
 ו~ הלכה ט~ פרקע~דים

 שכת~
 שם

 וז~
וכת~

 ע~דו המשחרר דכל הא על השולח ~פרק הר"ן
 דחינן היכי דא"כ הוא גמור ע~ה דלאו ~עשה~~ר
 דעשרה מצוה משוםליה

 ~~הכנ"~
 ~לא מתרצים ויש

 להם יתן שלא אלא תע~דו ~הם לעולם תורהאמרה
 כענין ~םמתנת

 ~עכו~ שכ~~
 דאיכא וכיון ת~ם לא

~~ה
 ל~

 ל~רך אלא ע~יד קא דידהו ~ינה משום
 וא~ עכ~~ עצ~ דמיכ~תן והו~

 ~ לפי
 הר~ן לשיעת ~ין

~ן
 לשי~

 כיון כלל מכאן ראיה אין מתרצים היש
 דה~

~~
 ~הם ~~ם

 ג~ור עשה אי~ ~~~
 ו~נ~

 אלא
 ~ן ~ר"ן לד~ת~כתא

 ל~
 כ~ן ~ן ~~ם ~ש

 וכ~ן חנינא משום אלא תורה אמרה דלא כללדחיה
 לצורךשהוא

 ל~
 מ~ה לן עדיף ולהכי ~זה תורה א~רה
 ~ ~עלמא כן לאדרבים

 להר~~~~~~~
 כ"ט ~י~ ~תשו~ותיו אהרן מטה פרח

 הר"ן כד~ת ור~ו הריט~"א דעת כישכתב
 וז"ל גמור עשה שאינוז"ל

 כת~
 וז~ל ~שיטתו הריט~"א

 מצוה האי משום לך קשיא ואי שאנימצוה
ש~תורה עש~ ד~ינ~

 כת~
 גמור עשה דלאו שמעינן דמהא נר"ו ר~ינו

 ור~י וכו~ אקרא ליה וםמיך ד~~נן אי~ורא אלא~וא

עקי~~
 מדברי נראה וכן ע"כ קאמר דר~נן חו~ה דאמר

 ככל מדר~נן ד~וי ה~כימו הרועים דשלשת וכיוןהר~ן
 ~ ז"ל ש~יים מה ע~ש וכו~~פק

~~~
 על ז"ל הרשב"א ~חידושי הרואה כי אגיד אמת
 הרמ~"ן קו~~ת ש~ו ~עיניו יראה הנ~~ה~וגיא

 הרמ~~ן תירוץ הוא ז"ל הר~ן שהביא מתרציםוהיש
 ז"לוהרש~"א ז~

 הקש~
 הר~ב"ן תירוץ על

 וכת~
 אפילו דהא

~ר
 תוש~

 מתנת ליתן מותר נ~ילות אוכל
 חנ~

 לכ"ע
וקרא

 כת~
 אפילו ולר~ע וכו~ ~ננה ~שעריך ~~ר ~גר

 ~מכירה ולנכרי ~נחינה לגר יהודה ולר~י ~נתינהלנכרי
 כנעני בע~ד וכ"ש דמי ספיר ~נתינה לגר דלכ"עאלמא
שהוא

 מ~יי~
 ~הם חיי~ת שהאשה שבתורה מצות בכל

וכת~
 הכא אלא ו~"ל הרמ~"ן קושית לתרץ ז~ל הוא

 ושרי עדיף נמי מאי~ורא ר~ים ולא~רושי שאני דר~יםמצוה
 ע"שעכ"ל

~~~~
 על עוד הקשה ל~ ~"ק צ~ ~~י~ א~רהם מ~ן

תירו~
 מצוה ~מרא קפריך מאי דא"כ הרמ~"ן

 גם ע"ש~ עבירה ליכא דלד~ריו היא בע~ירהה~אה
 הר~

קר~~
 ה~שה כ"ג ~י~ ~~ולח פרק הרא~ש ~פ~קי נתנאל

קושית
 הר~

 מג~א
 וכת~

 ליה מחי ~חידושיו הרש~"א דגם
 עי~ ע"כ ע"ש~ ~עוכלא עוכלימאה

 להר~
 ~תשובה אליהו יד

 ועי~ ע~ז מ~ש ז~~י~
 א~ ~י~ י~~ף ~רכי להר~

 או~
 ז~

 לוועי~
 להר~

 ועי~ ע"~~ ג~ אות רנ"ד ~י~ ~רכה ~מח~ק

 ג"כ שהק~ה ~~וגה ~חידושיו א~ן ~רילהר~
 קושי~

 זו
 עד ~הונתעצם

 שכת~
 ~וגיית מתרצים מהיש נתעלם שח~ו

 הוא שגם ז"ל הר~~"א מדברי ומשמע ע"ש~~רכות
 עשה מ~ות היא תע~ודו ~הם שלעולם להרמ~~ןמודה
 דר~ים מצוה משום שנדחית שתירץ אלא ה~רהמן

 שאינה ד~~רי ור~ו והרי~~"א כהר"ן ולא מינהשעדי~א
 א~מכתא וקרא מדר~נן והיא גמור עשהמצות

 ~ד~להר~~~~~~~
 אות הגדולים שם ~~פרו

ואות כ~
 ל"~

 הרא~ה ~מיד שהריט~"א שכתב
 הריט~"א שמ"ש רואה והנך ע"ש~ והרמ"ה~הרש~~א
ב~ידושיו

 כ~
 ר~ינו

 נר~
 הרש~~א לאו וכו~ שמעינן מהא

~ם
 שה~ עלי~

 הוא דאורייתא ד~שה ~ובר הרשב"א

 שכ~כ~~
 ~עיני אני וקרו~ מ~ך~ חד לומר צריך ~א

 דהא~ר
 נר~ ר~י~ כ~ ~ר~ב~ דכ~

 היה
 כ~~

 כ~~~
 ~תב לו שמצינו ~א ~א ~~ן ש~ר~ הר"ן



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ~  

~ ~

 ז~ל ~הר"ן ע~~ הלשון ~זה~ן
 בפי~ש~

 על

 הר~~

 פרק

~שו~
 ~ט

 ע~~
 ם~ר ש~דפים אלא

 הריטב~
 ~ה

וחש~
 ~ב~ ראש~ הוא ש~ר"ן

ר~ינו כת~ ל~~ נר"ו ר~~נו
 נר~

 הר~~~א ~דושי דםפר כיד~ע ~ר~ן ~מקום
 פרח הרב שהב~ן כמו ולא ~יות~לא

 מ~
 אהרן

 דלפי הרועים ש~שתו~ב
 דע~

 אלא כאן ~ן
 ~ ז~ל הריטב~א ש~~קו~ר~ן דע~

~~~~
 מצוה השם מצות

 ~נ~ שמ~
 עשה למצות

 לעולם שנאמר לע~לם כנעני ~ע~דלעבוד
 ע~ש~ רל~ה מצוה להרמב~ם ~מצות םפר וציין תעבודו~הם
 וא~ ע~ש~ תי"ד מצוה המצות סדר בם~רו~~

 הרמ~"ם
 הרמ~"ן כדעת התורה מן מ"ע ~היא םוברז"ל

 מ~ע עי~ ע~ה למצות מנאה ~~נוך ב~פרוכן והרשב~
 שמייחםים~החינוך שמ~

 או~
 דעת שכן מוכח ~כן להרא"ה

 ב~רכות שהריה~םפות
 ע~~ מ~

 ~ר~ים מצוה ~ד"ה
 כת~שאני

 קשה מכאן וז"ל
 ל~ה~

 ~מת דמי דפירש

~יו~
 ולא נוהג דאבילות האחרון

 דר~נן האחרון יו"ט א~
 תפלה דאת~א חזינן ד~כא וכו~ דאורייתא אבילותודחי
 משמע וכן תעבודו ~~ם דלעולם קרא ודחיאדרבנן
 דינו על מכאן ל~ו מדקשיא ע~שוכ~~

 ד~ה~
 דם~ל מוכח

 מוכח ו~ן גמור~ עשה מצות הוא תע~ודו ~הםדל~לם
 ע~א נ"ט מפםחיםמד~ריהם

 בד~
 דא~ת דפםח עשה אתי

 עשה דמעקר בעידנא הא ריב"א ד~קשה וכו~ כרתביה
 לא~השלמה

 מקיי~
 בלילה אלא דאינה פםח ~אכילת עשה

 ור~~כו~
 מתר~

 לא~ דח~ דחמ~ר עשה אבל וכו~
 ה~

 דקעבר בע~דנא ~ור עשה מקיים לא אפילו עניןבכל
א~שה

 ה~

 וכו~ עבדו ~שיחרר ר"א גב~ בהשולח כדמוכח
 בהם דלעולם דם~ל משמע לדינם דר"א מהאומדמוכחי
 ז~ל הרא~ש דעת ~וא וכן דאורייתא~ ~מור עשה~~ודו
 כ~ םי~ שאכלו שלשה ~פרק~פסקיו

 דכת~
 נמ~ ז~ל הוא

 דקאמר דר"א דמהא התום~ות~דעת
 בש~

 דר~ים דמצוה
 דרבים דעשה משמע דמ~א לבה~ג ~שו~ה מכאן~אני
 ~הם דלעולם עשה דחי~רבנן

 תע~ד~
 כמפורש ~וא ~הר~ וכו~

 דר~ים לדעתהראת
 ה~

 ~ר~ב"ן ~זה ד~ר~ן עליה דפליג~
 ו~~םפות המצות ~םפר והרמ~~ם~הרש~"א

 כולםוהחינוך והרא~
 םו~ר~~

 בהם דלעולם
 תעבוד~

 ~ גמור עשה

~~
 ש~על מכאן להוכיח שאין

 ה~
 דלעולם כהר"ן םובר

ב~~
 מהשגת להצילו כדי גמור עשה אינו תע~ודו

 שהר~ ה~חה אינה זו~ והרא"שה~םפות
 הרמ~~

 ז~ל
 פםק הכ~ ואפילו גמור דעשה~~ל

 כבה~
 עי~

 מהלכ~ עשירי~ק ה~~~
 ~עה~ ~לקמן יו~ד ~כה א~ל

אכתוב
~~~ 

 ~ בזה להרמב"ס

~~~
שמ~וקת

 הי~
 הפוםקים ~ן

 שלדב~
 הרמב~ן

 וםפר והרשב~א והרא~ש ~~ספות~הרמב~ם
 ~א~~נוך

 מצ~
 עשה

 דאור~~
 ~ר~ן ול~עת

 ~ם הרמ~~ן ~ד~ת ~א ~א~דר~נן ~הריט~~
 ~~ן דח~ה ~~~ן ד~~ שהי~

 ד~מ~
 דלצורך ~~ן ~ם לא מ~ום

 ~דעת ~ה ל~אמצוה
 ~שב~

 ~~תר
~  הוא~מו ~~~ 

~~ 
 ד~ה ש~א

 גמו~
 ~אן ~ן

כ~ון ~~ ~
 דמ~

 ד~ן דר~~ם מ~ה
~ 
~ 

~~~~
 ד~דן ל~ד~ן ל~ד~ן נמצ~נו

~ ל~~ ~~  
הר~נ~

 ד~ר~ ~נז~
 ~מה ~קו"ח נלמוד הגמראפשט ג~~ ~~ ש~

~  ~~ ~ ~  
מ~

 ליה ד~ית דר~ים מצוה ד~ו~יתא
כאן ~~ כ~

 אל~
 מו~~ן ש~~ת ד~ריהם אים~ר

 וד~
 ~ן

 ל~~לל דר~ים מ~וה משוםאיםור~יהו
הר~ן ~~ ~~~נ~

 והריט~~
 כ~ו מ~ינו ~מה נל~ד

 הכא דרבים מש~ם~צוה דר~נןאיםור ~~ ד~~
 נ~

 ני~א
~ ~~ ~ 

~~~~~

 ל~מיר לדון ~ש
 וכי ~לומ~

 ~רנם היה ו~נ~ד חבירך ~~~כדי לא~~ ~מ~~
 ש~א ~מקוםלהתפלל ~~

 ~ ה~ו~ ~~הכנ~
 ~א

 ~שביל בע~ירהלשם
 ~לא כד~ חברת~

~ ~ ~~~ל~  ה~~ ~~~ל~א ~כו~ ~א לאדם אומרים וכו ~מריש ~~ 
~~ 

 שי~ה אי~דר~
 חביר~

 נמ~ ~~ו הוא דגם ד~קא
~  ~ייך לא ולכך בעשרהל~פ~ל 

 ש~
 וכ~ לומר

~ ~  ד~ ~ש~ת הש"ם שפריך וכמווכו~ 
 ע~

 ~ענ~ן
 ב~~ר ~תהד~יק ~~

 לרדות~ ~ ה~ר~
 ~לקא וכו~

~  ~רו לא~ים לרדותה לו ~תירו דמאי~מר 
 ח~וב ליד~ המ~~יק יבוא ש~אכדי לרדות~

 ח~~~
 ~פ~ך

 לאדם א~מריםוכ~ ~ש~
~  

 בשביל
הוא ו~ ע~ ח~~ ~~~

 ~ש~
 התכלת ~רק

 מ~
 ע~א

 ר~ינוופםקה ~~ וב~י~~~
 ~הב~א~ י~ח~

 ~ן הרב
 כ~א ם~ק ~~ד םי~בא~ח ~~~ ~ר~

 ~דו~ ~ז~

 ~ל ~א
 לרדותה~ורים

 ר~~
 לאדם א~ר~ם דאין

~  ~  ~כו~ ~יםור חבירך יעשהשלא 
 ע~
~ 

~~~~
~ ~על~ לר~~נו בשור~ עיני ~  ~  ~ 
 ~ו~ ל~דם אומרים ו~יד"~

 ש~~
 וז~ל

 ס~ר ר~י ל~ב מער~ין ~לדאמר ~~
 ~יח~

 ליה
 ע~ה ליע~ד ולא קלילאאיםורא ~~ ל~~

~ ר~ה~ א~ר~  ~  ~~~~~ 
 ~שם ~רצו ו~ד ~ ~י~~ ~דו

~ ד~ ר~~  ~ל~~ך ~םור נעשה לאדע~~ן 
 ני~

 ליה
~~ 

אי~
 דלא ~כי כי ~טרא

 לי~
 למע~ד

 האיםור נעשה כ~ר דהד~~ק בהאא~ל ר~ ~~~
 וממ~~

 ~מר
 שלא בש~יל קל ~םור א~יל~ ל~ב~דלא ל~

 עוד הוא~ קל נמיש~מר ~~
 הק~

 ~ולח ~~רק
 כופין חור~ן ~ן וחציו ע~ד ~צ~מ~ ~~ מ~

~ ~ ~~~ ~  ~~ם ~מרים ~כי ת~ש~ נמי דהתם ~~ןבן 
~  ~  המ~רר כל ~ר~ןדהא 

 עבד~
 ~~ר

 ר~ה דמ~ה ~ר~יה ~~ה~~ ~~~
~  ~ כ  ~  ~  

~ ש
~ ש~~~ דר~ם ד~~ה ~ו~ ~~דו  ~ ~א ~~ 
 ד~ש~

 ש~~וק
 ה~

 ~~~ם
~  ~ ד  

~~ 
~  

~ל~  ~ש~~ 
 ~~ה

~  ~ ה  ~  ~  
~~~ ~ ~ ~~ ~~~ דלי~~~   
~~

 ~~~~ ר~~~ ~רא
~  ~  

 ~א
~~ ~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~

~ ~

~ ~  

 דכרת ~סח
 וד~

 עברי דקא דהשלמה עשה
 שיביא פסח קרבן בעל שי~ה כדי דהשלמה ~עשה~ה~י

~
 דעירובין הא וכן

 ק~
 שנמצא כהן

~ 
 חבירו יבלת

~~ה
~ 

 בשיניו
 אע~

 ~יון ~מא והיינו ש~ת דהוי
 דהביאו כיון ל~ר ונ"ל ע~ש~ וכו~ חבירו פשעדלא

~ ~ר~
 ~א שפיר אתי דבהכי זה על ~תבו ו~ד בא~ונה

~ד
 נש~

 העיקר ד~ו משמע דעירובין והא
 מ~א ~י~~ן מדבריהם מ~מע וכן דבריהם~ בס~ף~ת~סו בתירוצ~

 דשאני זה אלא ב~רוצם נקטו לא דשם ע"ב ל"בוב~רובין

~
 דפשע משום ד~דביק

 שהדבי~
 עוד ע"ש~ וכו~

 שאני ל~~ץ צריכין אנו עדיין זה לתירוץ דגם~מר נ~
 הא~ן יעבור למה כן לא דאם רבה דמצוה ורביה~ריה
 מצות שיקיים זה בשביל תעבודו בהם ל~לם מ~תעל

 אלא עשה והאי עשה האי ח~ת דמאי ורביה~~ה
 היא רבה דמצוה עדיפא ורביה פריה דמצות לומרכרחיך ע~

 דפשע משום זה דתירוץ ה~ספות דסברי ~ם הכיומשום
 עיקר~וא

 כת~
 רבה דמצוה הא מקומות בכמה ג"כ

 דבתרא ראשון בפרק כמ"ש~אני
 י~

 את כופין ד"ה ע"א
 כופין ד"ה ע"ב פ"ח בפסחים וכן ע"ש~רבו

 כת~
 דמ~ה

 ~י~ן ג"כ ועי~ שאניר~ה
 ל~

 את כופין ד"ה ע"ב ב~ ד~~ה קמאובפרק ע~ש~ המש~ר כל ד"ה
 ר~

 לא
 תירוץ אלאהביאו

~ 
 ~ ע"ש שאני ד~שע

~~~
 לאדם אומרים אין דאמרינן הא לענין
 דף בשבת דאיתא וכמו חבירך שיזכהבשביל

 כמש~ע~
 מרן דפסק מהא להעיר יש לכ~רה

 שיש ~לה היה וז"ל י"ד סעי~ שכ"ח םי~ שבתהלכות ז~
 נאכילהו אומרים ואין לו שוח~ם בשר צריךסכנה

 לאדם שאומרים לפניך ש~ר הרי ע"ש~~כו~ נבי~
 שישחו~

 שהוא
 ו~ן נבילה יאכל שלא חבירו שיז~ה ב~ביל סקילה~סור
 ד~יה דהשבת משום התם ד~~י~מר

 א~
 נפש פקוח

~
 נבילה בשר לו דיש כיון כאן אין נפש פק~ח שהרי אינו

ועיינ~
 בשם שכתב לו וראיתי שכ"ח בסי~ ב~ ברבינו

 ובישול בהבערה לידחות שבת דניתנה משוםהר"מ

 ~ובה~
 הכל שפיר אתי דלפ"ז ע"ש וכו~ ~~ן

 ו~~

~ ~

 ~א פשע דלא דהיכא התוספות מדברי ~לה
 מ~ה וכגון ורביה ~פריה הא ~ון רבהמ~ה

 אי~רא הא~ דליעביד אמרינן~רבי~
~~ 

ה דליעב~ היכי כי  ~ות הוא לו ש~ן ~ם רבה מצוה~
 במ~

 דחבריה

 בן וחציו עבד דחציו בהא שי~ף שום בה אין~~~
 ד~יד וכהא~רין

 נש~
 ~ן דעירובין ו~הא

 ~ירו עם~ף ~
 ב~~

 מ~ה
 ואפי~

 אמרינן הכי
 ~~~ כדי קל אי~ר~ליעביד ל~

 מ~ה לעשות חבירו
 כ~א רבה אי~רא לעשות שלא~ו רב~

 ל~ דהשול~
 גבי

~  
ש~

 ו~יה
 ב"~

 בה שנהגו
 מנ~

 ~ן ע~~ ה~קר
~ר~~

 ב~~ ~~ר~ם ~ן ~הרב
 רנ~

 ס~ק ב~ף
דכתב כ~

 וז~
 ~ם ~י ה~יקר וב~ת

 פ~
 ב~רו~ן ו~~

 ~ד ועי~ ע~כ~~~ות
 ב~~

 סי~
 ש~

 כ~ח ס"ק
~ 

 בסי~ אברהם מגן הרב העלההלכה
 ~~ כ~ ס~ ש~

ז~
 בין חילק דשבת י"ד פרק הרי~ף וב~הות

 ~סור ~שה לא יחיד כתב ולכן במ~ת ~כה~הוא הוכ~
 ע"ש וכו~ עליו ~לקים הפוסקים כל אבל~צבור~ ל~צ~

~~~~

 תשובת שהביא ש"ו בס~~ להב~ רו~ה
 אחד על ~~שב~א נ~אל וז"לז~ל~ הרשב~

 ששל~
 בשבת לו

 אם ישראל~ מכלל להוצ~אה בתושהוצ~~ו
 מו~

 ~ץ הרמב"ם הוא ~מ~ד פרסאות~ ל~לש ~וץלהצילה לי~
 הרשב"א ו~~יבדאור~~~~~ ~

 שדע~
 שאין נו~ה

 ~צלה ~פניש~ת דו~~
 מ~

 ~ומרים דאין מ~עם ~עבירות
 ליה ניחא אמרינן לא דע"כ וכו~ ~~אלאדם

 ליעביד דלא היכי כי זו~א אי~ו~אדלי~ביד לחבר~
 אי~ר כשאותו אלא ~~רובין כדאיתא רבהאיסורא חב~

 דשבת קמא בפרק ~~תו~פותע~ז כ~ ב~ והרב אחר~ בענין לא אבל ח~ר ע~יעליה
 כת~

 מתחילה
 את דכופין עבד דחציו מ~א ~קשו ו~ח"כ~רש~~א כדב~
 רבה דמצוה ורביה פריה מצות שאני ותי~צווכו~ ר~
 אמרינן היכא כתבוו~ד ה~

 אי~
 אלא וכו~ אומרים

 אם והשתא וכו~ ד~דביק כהא פשעחבירו ~
 שלא ל~צילה רבה מ~ה נמי הכא רבהדמ~ה ל~רו~
 שהוא פרסאות לג~ חוץ לי~ך מותרולהכי תמי~
 פשע ולא דפשע לתירוצא ואם למ"דדאוריית~ אי~~
 כד~ תורה איסור על לעבור ומותר פשעה לא היאנמי הכ~

 שבת בחילול ~ימיה כל ותע~ר תמיר שלאלהצילה
 ומצי~ ע"ש~ י"ד סעי~ שס בש"עופסקה ע~

 להרב
 ~ סי~ ראשון בחלקשבעה נ~

 פ~
 בנועל שש~ במי הדין את שדן

 שיצ~
 שהתיר רח"ל לדת חוץ רעה ל~~ת

 עליולחלל לא~
 אולי אחריו ללכת לרכוב השבת א~

 מדרב~ ועדיף ב~י רבינו כשי~ת ~וא שזה ע"ש~להח~רו יו~
 פשעה לא הבת באם אלא התיר לא ב"ידהרב

 והרב הבן בפשע גם התיר נחש"ב והרב בההיא~ב"י כמ~
 ~"ז סי~ ראשון ב~ק יעקבש~ת

 נחש"ב דברי ד~
 היכא שיהיה איך ע"ש~ ראיו~יו כל על והשיב ידיםבשתי
 לחלל ח~א ליה אמרינן חבירו פשיעתדליכא

 עומד ימיו שכל הדת מהמרת חבירו להצילכדי ש~
 ~ שב~רהאי~רין בכ~

 מכ~~~~~~
 מעלייתא מילי הני

 דקש~
 אמת אמרי

 או דרבים מ~ה או רבהד~מצוה
 אמרינןמאיסורא לאפרו~

 דנ~~
 ~י~רא למיעבד ל~ה

בשביל ~~
 שי~~

 חבירו
 מ~~

 שחציו ~מי מהא רבה
 רבה מ~ה ור~ה~פריה עב~

 וה~
 דרבים מ~ה משום עבדו שחרר דר"א מהאדרבים מ~~ ב~~ כיוצא כל

 כהא מאיסורא ולאפרושי רבים~ של~ת~ה ש~
 ד~

שפ~
 בה דנ~גו

 הפ~ מנ~
 דעירובין וכהא

 מן שלא לתרום ~~~ ~יסורא דליעבד לחברליה דני~
 אי~רא ע"ה ליע~ד ~לא היכיכי ~ו~

 רב~
 אי~ר ש~וא

~
 בל

 וכ~~
 דאי ~ר פת דהדביק ד~בת

 ד~~ ל~
~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 כי שבות אי~ור שהוא לרדותה ל~ריה ליה שרינן~וה
 על דשמע וכהא חט~ת ~חיוב חבריה ליתי דלא~יכי
 עשה בקום לע~ור ואפילו דת~~ להמיר ש~צים~ו
 הני ככל לו ~ירו~דים

 שמעת~~
 לשח~ר לו ש~ירו

 ולרדות ש~ור גט לו ולכתוב~בדו
 הפ~

 מן שלא ו~רום
 דקא ~עידנא וא~~לו שבת~ לתחום חיץ ו~כת~מוקף
 לא אי~ורא~ביד

 ק~
 דא~~ן הני ככל המצוה מקיים

 עבדו דשחרר דר~א הא וכפשט וכו~ עבד ש~יו~י
 בפ~חים התוספות שכתבו וכמו הרשב~א דנשאל~כהא

 דחי דח~יר דעשה ר~יבשם
 עש~

 בעינן ו~א הקל
 לעיל כדכתבנו ששחרר דר"א מ~עשה ו~וכיחובעידנא
 לדרך לשום ש~תיר ~~י דרבינו לומר אנו וצריכין~"ש~
 דקא שבעידנא הגם ת~יר שלא בתו שיציל בשביל~מיו
 לא דאוריית~ תחימין איסור למ~ד דשבת לאו~עקר

 בעידנא בע~נן תעשה לא שדוחה וב~שה המצוה~קיים ק~

~~
 דשאני

 הכ~
 מאיסורא לאפרושי שהוא

 רב~
 שכל

 וח~ורין ~ין תורה איסורי ~כמה באיסור עומדת~יה
 ס~ק ~ם אברהם וב~ן סק"ה ש~ו בסי~ הרט"ז~מ"ש

 וא"~ ע"~~כ~
 א~רינן דרבים מצוה שהיא דידן בנדון

 איסורא דליעביד~ה
 זו~

 ש~וא
 דמעות מוקצה איסו~

 דדתקיים היכיכי
 מ~~

 בזה וליכא וכדא~רינן ~רבים
 נראה וגם וכו~~ חטא לאדם לו אומרים ו~ימשום
 ע~יה ~וצא אם מי~ה לענין ה~י הספק מה~א~פשוט
 דמילה דכיון ~~ם~ץ

 מצו~
 עליה שנכ~ו היא רבה

~~
 קל"ב שבת עי~ בריתות

 קל~
 מצוה שהיא ועוד

ראשונה
 שניתנ~

 ו~יא לדורותיו לאה~ע
 ודוחה לישראל~ ע~ות שהם לנו הניתנים אותותמשלשה אח~ א~

 הכי אפילו השבת אחר למול שיכול ~ם בזמנה~ת
 ש~א עליה רבינו משה שנת~של ועל ש~~~וחה
 בזמנה~ל

 ל~
 בנ~~~ם כדא~~ שעה כמלא אפילו לו נתלה

~~
 לא היא שאילמלי מילה גדולה שם עוד ואיתא ע"ב
 ~רי וכו~~ בריתי לא אם שנאמר עולמו את הקב"ה~רא
 רבה מצוה על גם וא~כ כך כל וח~ירא רבה מצוה~יא

 לפ~~~
 להתיר יש

~ 
 דר~ן מיהא באיסור שבת לחלל

 או ~~מין~ון
 מו~צ~

 לקיים ל~לך שיכול כדי דמעות
 לתח~ם מ~ץ מולה מכשירי ולטלטל להביא או מילה~צות

~
 ~כרמלית

~ 
 בכל עירוב בלא לחצ~ מחצר

 ש~ן אל~
 איסור נעביד נימא ~דרבנן אלא איסור~אן

 זו~~
 כי

 וכן ב~נה ~לה ברית ש~יא רבה מצוה דנעביד~כי
 אםלפ"ז

 הק~
 דרבים מצוה ~וא לשופר צריכין

 להביאו לי~ראל~ר א~
 מ~~

 ~ם
 ~שו~ בי~

 שהיא

~~~
 תחומין ~~ר שהיא ~טא איסור ~בדינן דר~ים

 לקי~ם מדרבנן~וא
 מצו~

 ~דמצינו דרבים
 במע~~

~ר~
 דרבים מ~וה מ~ום דאו~א עשה ~איסור אף ~בר

א~
 ~~א כ~אי כל מדמין ~נו אם

 ש~ נ~
~ ~~~~~ 

 ~~ה
 נרא~

 ~ד~ת ~ל ~עלה לא ~ה

~~~  ב~~~ 
 ~ק

 ~~ ~~ ~א~
 קאמר

 דבריהם ~עמידו ואי~ל הזאה ערל ר~א אמרהש"ס
 אונן כרת~במקום

 ומצור~
 ובית

 ~~ר~
 דברי~ם העמידו לא

 גר שם במתני~ ~מרן ~א ערל כרת~במקום
 גזירה משום שבעה טומאת דטמא ~וא דמדרבנןבע~פ שנ~יי~

 מר דאמר הזאה ע~~ בש"ס שם כדא~~ ה~אהד~נה

ה~~
 משום פסח עביד ולא השבת את דוחה ו~נה שבות

 איזמ~ דרבנן~שבות
 מב~אין שאין כשם ~תניא

 או~
 דרך

 חצירות ודרך גגות דרך אותו מביאין אין כך הרביםרשות
 ידחו נינהו דרבנן דרשויות אע"ג ~ש~יופירש

 פס~
 ש~ם

 למול זכר לויש
 מעכ~

 ועבדיו ~ריו מילת דתני~
 עקיבא ר~ אמר כלל ~~א ק~ל שבת ו~י~ ע"ש~ הפסחאת מעכבי~

כל
 מלאכ~

 סי~ בש~ע ז"ל מרן ופ~קה ע~ש וכו~ ~א~שר
 לא וכו~ איזמל הביא לא אם ~פיכך וז"ל ו~ סעי~של~א
 א~~ור אלא בו שאין במקום אפילו בשבתיביאנו

 ועי~ ע"ש~ וכו~ כרת במקום דבריהם חכמיםשהעמידו דר~נ~
 בצמרו סכין לו תוחב טלה שפסחו מי ע"ב ע~א ס"ובפסחים
 דפריך יד כלאחרשמחמר

 דאוריי~ דאיסורא דנהי הש"~
 לך הרי ע"ש~ איכא מיהא דרבנן איסוראליכא

~ם בהדי~
 ר~ למצו~

 שהיא כזו
 המיל~

 כדאמרן בזמנה
 אפי~ דבריהם איסור ~הוא קל איסור לעשות רז~לאסרו ל~י~

 לענין וכן ~~ סעי~ רס"ו סי~ ב~ו~ד ועי~ רבה מצוהכ~ד
 של שופר ע"ב ל"ב ר"ה במסכת איתא דרביםמצוה

ר~~
 את עליו מפקחין ואין הת~ם את עליו מעבירין אין
 בין יחיד לצורך בין משמע הכי ותני ומדפסיק ו~~~ל
 דאי רביםלצורך

 ל~
 אמורא או תנא שום לישתמיט לא הכי

 ר~י~ לצורך הוא דאם דינא ~~י לאשמועינן פוסקאו
 ודין ~א לא ודאי אלאמותר~

 ז~
 בסי~ ז~ל מרן פסקו

 דרבים מצוה שהיא התם והא ע"ש~ כ"א ~י~תקפ"ו
 שפועלתרבה ומצו~

 כמ~
 דברים

 ואפי~
 העמידו הכי

 מוקצה באיסור בין תחומין באיסור ביןדבריהם חכמי~
 כמ~

הפק~
 דאמרן הני מכל שנא מאי לן קשיא ואי בשבת~ וכ"שבי~ט אפיל~ קמן ו~א מש"כ לכל עד הזה והגל ~ל

 מצוה דמשוםלעיל
 רב~
 ~יס~ על לעבור התי~ו דרבים מצוה או

 או רבה מצוה משוםזוטא
 מצו~

 שלא אפילו דרבים
 טעמא דהיינו לומר יש לעיל~ כדבררינןבעידנא

 בש~ס דשאל שם ר"ה בש"ס דאיתא האי על ז~להר"ן כמ~
 יום וכו~ עליו מפקחין ואין מעבירין~אין מ"~

 עש~ ~~
 ולא

 ולא ~שהושופר תעש~
 לא ודחי עשה~ ~

 תע~
 ועשה

 עשו ~מים פירוש וז~ל הרי"ף על בפירושו ז~להר"ן ו~יר~
לדבריהם חיזו~

 ה~
 דאור~~ מלאכה דחי דלא דכיון ~רה כשל

 ב~יגה הש~ס וכדאמר ידחה~ לא ד~ריהם ש~תאף
 ת~א אל לעולם ~~ן רבי אמר ע"ב ט~ז דורשין~ן ~ר~
 טעמא ~בינן ~דקא ע~ש~ ~~ה~כו~ שהרי בעיניךקלה שבו~

 קוש~ תעש~~ ולא י~~ט עשה ליה דהוה~שום
 קאמר דמילתא

 להכי צר~נן לא~יהו
 דא~י~

 ג~~א תעשה לא ~~ט ~י
לא

 ~~י~ א~
 ~~ר

 וד~
 דקא ב~ידנא ד~א לה

 מע~
ל~

 מקיים לא
 ~~נ~ ע~~ ~ע~~

 ~~ם לומר
~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~  שאסרו במהדברי~ם
 ה~

 ונשאוהו בשבח בין בי~ט בין
 מ~אכה היא כאי~ו בי~ט דהיינו חורה איסור ~ואכאי~ו
 ו~א עשה הם שהוסיפו איסור באוחו בו שישגמורה
 וח~וב חעשה ו~א עשה בו יש כאי~ו בשבח וכןחעשה
 היום חומרח דברי~ם איסור באוחו שהטילו וסקי~הכרח
 ~עבור דאסרו טעמא היי~ו וא"כ תורה~ איסור הואכאי~ו
 כבע~מא דרבים מצוה או רבה מצוה ~ע~וח דברי~םעל

משום
 כיו~

 באיסור יש כאי~ו דבריהם העמידו הם דאסרו
דבריהם

 עש~
 ~או מעקר דקא ~ע~דנא וא"כ חעשה ו~א

ש~
 אפי~ו אסרו להכי בעידנא בעינן חעשה ו~אובעשה העשה~ מקיים ~א חורה כאיסור ש~וא דבריהם

 מצוהבמקום
 ר~~

 דר~ים מצוה ~ו
 וכמ~~

 דא~רו הר"ן
 ו~פי בעידנא~ ד~או משום~שופר

 פירו~
 א~יהו יד הרב

 דרבים מצוה בש~ס כדמשני דמשמע לעיל דכחבנומלוב~ין
 דיש או מחרי חדא ~ומר יש בעידנא~ צריך דאיןשאני
 דמשום שאני ~ברכוח דהחם חעשה ~~א עשה בין~ח~ק
 לא דרביםמצוה

 בעינ~
 מקיים קא ~עשה דמ~קר בעידנא

מצו~
 דרבים

 אב~
 בעידנא בעינא חעשה ו~א בע~ה הכא

 י"ט ב~יסור שיש שאני בשופר דהכא ~ומר ישאו
 ~א דרבים במצוה אף ו~הכי ח~שה ו~אעשה

 חעשה ולאעשה חדח~
 וק~~
~ 

~~~~
 דינא בי~ט מי~ה במכ~ירי אפי~ו ~ומר ~י

 דבריהם ה~מידו דרבנן באיסור אפי~ונמיהכי
 ~קיים התחום אח ~עבור שלאכ~ון

 מצו~
 ~הביא או מי~ה

סכין
 ~מו~

 ע~יו מעבירין שאין השופר בדין וכמו ~ו
 דב~~ח ~י פשי~א ומיפ~ט דכוחה נמי הכא החחוםאת
 החחוום ~ח מעבירין דאיןודאי

 משו~
 שנא דמאי מי~ה

מדין
 איזמ~

 א~א כל~~ ~ח~ק טעם ואין דבריהם שהעמידו
 שיש בש~ח דדוקא ולומר ~ח~ק אפשרדבי~ט

 ד~ריהם שהעמידו הוא כרח ואיסור סקי~ה איסורשבח בחי~ו~
 ע~א כ"א ביצה במםכח וכדאיחא דמי~ה~ כרח~מקום
 דהא ע~ש~ ~ו"ט משבוח שבח שבוחדשאני

 חילו~
 יש נמי שבח

 חיוב אחי ולהכי כש~ובר ולא~חר מיד כרח חיובבו
 ~מ~וה ודחיכרח

 שי~
 א~~ כ~~ חיוב בה

 ד~יח בי"ט
 ~גם כרח במקום דבריהם העמידו ~א כרח חיוב~וה
 מ~מ ~ר"ן וכמ"ש ועשה ~או איסור ביה איח נמי~בי"ט
 טפי אליםאינו

 מי~~ ~דחו~
 ~ופר דדוקא בכרת שהיא

 שנדחיח היא כרח בה שאין בע~מא עשה מצוחשהיא
 הגם בזה דבריהם העמידו ד~א דאפשר מי~ה ~א~בל
 באב ד~~ז דנראה א~א ב~ידנא~ד~א

 דמוט~
 למול ע~יו

 בנואח
 א~~

 ~ באחר ~א
~~~~~~

 ~~ לה~ב~
 ה~כה מי~ה מה~כוח שני בפרק

 שכחביו~ד
 וז"~

 אפי~ו מי~ה מכשירי
 אח דוחין~ינן בזמנ~

 הואי~ יו~
 ~עשוחן ואפשר

 לא אם הדברים ו~מרוקל ו~~~ ~~ר~
 ד~

 שבוח מי~ה מכשירי
 ע~ש וכו~ שבחורה חע~ה ~א ידחו ~יאך מד~~הםש~וא
 מרןו~ס~ה

 ז"~
 ע"ש~ ו~ וסעי~ ב~ סעיף רס"ו סי~ ~יו~ד

 מילה ומכשירי וז~ל שכחב שם מ~נה כסף ~הרבומצינו
 רבינושהזכיר

 הו~
 גמורה מ~אכה ע~י מכשירין עשייח

 ~עשוח ~סור מ~אכה דע"י וכיון וכו~~ הדברים וק~וו~~ש
 עכ"ל רבנן פלוג ד~א שבוח ~איסור הדין ~ואמכשירין

 ע~ש ~ענינינוהצריך

~~~~
 חיוב בו שאין ביו~ט ש~ם ~דעח

 ~ר~
 ~עמידו

דבריה~
 דאיח ~מי~ה דהיינו כרח במקום

 מילה ודין כרחבה
 ודי~

 העמידו בכו~ם הוא אחד שופר
 עשה מצוח ~דחוחדבריהם

 וא~~
 ~נו יוצא

 מ~~
 שאם

 המיל~ אח דוחין ~חחו~ חוץ המוהל אוהסכין
 מיו~~

 ~ ~מחר עד

~~~~~~~
 ~ומר נראה ~יה

~~~ 
 ~יה

 המוה~
 חו~ה

דאינו
 יכו~

 מי~ה ~מקום ~י~ך

בעיו~~
 ש~א ~ו ב~~ח ~ו ב~ו~ט ~מ~ר ונ~ר~א ~ע~ש או

 ידי~~ ~והיחה
 מ~ה

~~ 
 ביו"ט או בשבח ~יום

 ~חחום ~חוץ השבח ביום~י~ך שיכו~
 ~מו~

 מצוח ו~קיים הבן אח

 מ~אי ~ה אמינא ומנא ב~מנה~מי~~
 לישנ~

 פרק דמחני~
 דמי~הר"א

 כ~~
 עקיבא רבי אמר

 כ~
 שאפשר מ~אכה

 דוח~ אינ~ מע~ש~~~וחה
 ~עשוחה אפ~ר שאי הש~ח אח

מע~ש
 דוח~

 הרמב"ם ~~ון ~וא וכן השבח אח
 ז~~

 וכן
 ~~ל מרןהעחיק

 ב~"~
 ~י~ או~ח

 ~ל"~
 וביו"ד ו~ ~עי~

 שאי נראה ~חבוננוח ובמעט ~~~ ב~ ~~י~ רס"וסי~
 אומן והוא חו~ה הוא אם ~פ~ז דא~כ כן ~ומראפשר

ואי~
 ~~ א~א ~חר ~וד

 ונחרפא
 ביו~

 ~א אם השבח
 ~הםהיה

 אי~מ~
 כלי לע~וח ~ו דמחירין ~ומר ~יחכן

בר~~
 בשבח בו ~מול

 כיו~
 מערב ~~שוחו אפשר היה ש~א

 ~ה~כיר ~א כי הס במחני~ א~י~זר רבי ש~חיר וכמושבח
 מ~אכה כל כך הוא המשנה פירוש באמח אבל ~ה~דבר

 ~ומר רוצה מ~~ש ~עשוחהשאפשר
 שיכו~

 ביום ~עשוחה
 השמיני ביום לעשוחה ~חורה חייבחו ~~א המי~הש~פני

דו~

 מי~~ ~כשירי וכ~ון
 שאפשר

 ~~שוחן החורה מן רשוח לושיש מאחמו~ לעשוח~
 מאחמו~

 יום
 א~ו כ~ון~~מיני

 אי~
 אפ~ר שהרי השבח אח דוחין

 אפשר ושאי השמיני~ ביום קבוע ~מנם שאין מע"שלעשוחן
 ד~יינו מע~שלעשוחן

 מאחמו~
 המי~ה דהיינו השמיני יום

 ד~ז~ ו~~~ השבח~ אחדוחין
 רש~י נחכון

~~~ 
 בפירושו

 ד~ה זולמשנה
 כ~~

 נח~ק דכחב וכו~ אמר
 ע~

 ר"א
 דוחין ~אין מצוהבמכשירי

 ~ואי~
 ~עשוחן ואפשר

 חנאי בלשון ~עשוחן אפשר אם כחב ו~א ~ואילמדכחב מע"~
 אפשר ושאי ~ה אחר וכחב הוסיף ועוד כדאמר~~ש~מ

 כגון מע~ש~עשוחן
 מי~

 עצמה
 שא~~

 ~יע~וח ~ה
 משמע שבח דוחה השמיני ביוםד~נה

 דל~
 מי~ה היינו אפשר שאי כחב ו~כך כלל במכשירין~~ק צ~ מצא

 ~ש~ספרים במחני~ וגם שכחבנו~ כמו שהוא מבואר לשונווכל
 בפירושו והרמ~ז וכו~ מע"ש ~~שוחה שא~א ומי~הש~ור~ים
 כחב זו~משנה

 הרש~ ז"~
 ~י~ה גריס

 שא~
 וכן ~עשוחה

 ~רסא ~ס ~ליון ועי~ הירו~~מי גירסחהיא
 הרב פירשוכן עכ~

 וא~ ע~~~ ז"~ רע~
 דבמכ~ו~ן כיון ~פ"ז
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 גמור~ מ~~כ~~~י
 ~~י~ו בי"ט לעשותן א~ור

 םי~ ~~
 ~וח~ שיעש~ ~פ~רו~~

 מעיו~ט ~ו מ~~ש
חו~ה ש~י~ ~גו~

 בז~ וכיו~~
 ~~כ

 ה~~
 ~~וח ~~י~ור

חולה שהי~ ~גו~
 ונחרפ~

 ~ו ~יו~ט
 ב~ב~

 ~שום ~~ור
 דל~

 פ~וג
 כ~ף רב~נו משםוכמ~ש

 ע~ז ~ך קשיא ו~י ~עי~~ משנ~

מ~~
 סי~ ב~~ע ~רן דפ~ק

 ח~~~
 ועי~

 ~~ רמ~~
 ~עי~

 ו~ינו ~יו~ט דנש~ר ד~פודא~
 יכו~

 בו ~צ~וח
 שי~ו~

 ~חקנו
~י~~ט

 מ~~ ו~~~
 ~~ ~~ק

 ~~ וה~~
 נ~בר

 ~~ר~
 יו~ט

ול~
 ידע

~ 
 ~ו

 וכו~ ~ת~נו ~~ות ~ו ~י~ ש~~
~ם ~~~

 ש~~
 ~~ר נ~י ~ם ו~רי ו~ו~ ~~ור מעיו~ט ~~קנו

 ~עשותן ש~פשר ~פש ~וכל ~~~~ירי י~וד~רבי
 נשב~ ~~ ~~יו~~~~ו מעיו~~

 מעיו~ט
 ~~ ול~

 ~חקנו ~~וח
 ומ~י ~יו"ט ~ח~נומוחר

 ~כ~ שנ~
 במכשירי ~~סרנו

 ~כ~מי~~
 ~ו~~~ ~~~י~ ~ופן

 ~ע~ותן ר~וח ~ו ויש

 ~ו איןמ~חמו~~
 קו~י~

 ~~ר~
 ~י~~

 כ~ח ~יצם במסכח

ע"~
 ור~ו

 י~וד~
 כח~ב

 ~ו~
 ~בדו

 יע~~
 הוא ד~יינו ~כם

ו~~
 מ~מע ו~כם מכש~ריו

 ~כ~
 כ~ן ו~"ק צרככם

 ש~פשרבמכ~ירין
 ~עשוח~

 ד~וא מעוט ~יינו מעיו~ט
 ~יינו מעיו"ט ~עשיחן ש~~א ~~שיר~ן כ~ן מכ~יריוולא

ר~וי~
 ד~כם

 ~כ~
 צר~כם

 ע~~
 ו~~כ

 ל~
 ד~אנ~ מהחם קשה

 דרבי~~והחם
 ~עו~~ וק~~ ב~די~ ~ר~

 ~גם ~~דו~ מן
 מי~~ מכשירי ~ענין כ~בת ~ינו~יו~ט

 דברי~ם ~כ~ ש~עמ~דו
 כרח במקו~ביו~ט

~~~~~

 למוד~י צרי~ אנו
~~ 

 יום
 שני טו~

 ש~
 דינו ג~יו~

 נמי ~~לעני~
 כיו~~

 יום דוקא נימא או ראשון

ר~שו~
 ~ם ז~ל ~רמ~~ם ~מ~ש ~ק~ו ~י~ די~פינן

~~ 
ד~

 מי~~ מכשירי
 יד~ו הי~ך מדברי~ם ~~ו~~ שבוח

 ~ב~ שבחור~ חע~~ל~
 שני יו~ט

 ש~
 בו שאין ~~יות

לא
 חעש~

 ש~ינו
~~~ 

 לן ~ית מדר~נן
ואפי~ו מ~"~ י~פוח~

 ב~~
 ו~ומר ~למוד ~ין מ~ינו

 מ~
 ~ש~ת מצינו

 ש~~מידוו~י~~ט
 ח~מי~

 ~יום גם כרח ~מ~ום דבריהם

טו~
 שני

 נימ~
 כרח ~~קום ~ברי~ם ד~עמידו ג~כ

 ~ומר ד~פשראינו ז~
 ~~ו~ דוק~

 ~מ~~כה ~י~ורו שעי~ר
 ~אי~ו דברי~ם ~עמידו ~חורה מןגמורה

 התורהמן מל~~~ ~ו~
~~~ 

 ש~~ילו שני ~יו~ט
 גמו~~ ~~~כ~

 אינה

 ~~מ~~~ה ונ~י מ~~רי~~ אל~~סור~
 כגון ~מור~

 ~~~ו~

~כ~ירי~
 דפשיט~ נרא~ ~מיל~ לצורך ~יו~ט

 ~~סור

~~ימ~
 כ~י~ו ד~רי~ם ח~מים ד~~מידו וד~י

 בו שישרא~ון יו~ ~ו~
 חע~~ ל~

 מן
 ~חור~

 ביום ד~מרינן כ~ו
 במקום דב~~~ם חכמים ד~ע~ידו ר~שוןטוב

~ל~כה ד~יכ~
 גמור~

 ה~א ~אי~ו
 מ~~כ~

 נמי ~~י גמורה

נימ~
 הכי

 ~ב~
 מל~כה ~ו ש~ין ~דבר

 ~~סור ר~יה לן ~י~ ~ני ~וב~ום והו~ גמור~
 ו~~~

 נר~~ נמי
דליכ~

 ~ימר
 פ~ו~ ~~

 דדו~

 ~ו"ט
 דמ~שירי~

 ד~~אכה
 ~~רגמורה

 ~יכ~
 דגם ~ימר

 מל~כ~ בד~יכ~
 גמורה

ל~
 ~מכשירין פלוג

 ~םורו~ ~~~~ ~~~ו~
 ~תורה מן

 ל~
פ~~

 ~~~כה ~הו דליח במכשירין גם ו~~רו ~מים
 פלוג ד~א משוםגמורה

 ביו~ ~ב~ במכשירי~
 ד~ינו שני

 אפילו ~מ~~ירין~סור
 א~~ גמור~ במל~כ~

 מדרבנן
 ~ומרשייך ~~

~~ 
 ~ם כ~י~ו וע~דינ~ו פלוג

~יון גמור~ מ~~כ~
 ~~~ ~ינ~ נמי ~מור~ דבמלא~~

 מדברי~ם
 ר~~ון ביו~ט ש~סרו ~שבוחין בכלדמ~ינו ו~ע~

 כ~ו~
 ~ין

 ו~ין ~~~מה עלרוכ~ין
 עו~י~

 מ~אכה ~~ינן וכו~ ~~י~ן

 ג~ ו~~רו~גמור~
 ש~י ~יו~ט

 ש~
 ~פ~ מ"ג ~ם כאי~ו ג~~וח

 כהאי רב~ מ~ו~ במ~ו~ד~כ~
~~ 

 ~מרינן
 ~ פ~ו~ ~~ בז~

~~~~~
 ~עחי

 נו~~
 ~ומר

 ד~~
 ~מקום גם פ~וג

מצו~
 כ~ו~

 ~~~רו
 כ~

 שני ~~ו"ט ~פ~~ו ~~~וחין
 משום ג~יות~ל

 ~ל~
 ועוד פ~וג

 דל~
 בי~ ~~~זולי ~ת~

~כ~
 חצ"ו ב~י~ מרן שפ~ק ממה נמי ור~י~ שנ~~ ~א נמי
 ~~נ~ ר~שון ~ין ~~~וק שאין ב~סעי~

 ~ל~
 מח ~ענין

ו~כ~ו~
 ד~~~ משמ~ ע"~~ ~עין

 ~ם שוים ~ידי
 לכ~

 דבר

ו~י~
 ל~חור

 ז~
 ר~שון בפרק ~רמ~"ם ~~~ק ~מם

מ~~כות
 ~~~~ מי~~

 וז~ל ט~ו
 וכ~

 ש~ינו מי
 דו~~

 ~ח
 ~ח ודוחה ר~שון יו~ט אח דו~ה ~ינו~שבח

 יו"~
 שני

 מדבריו שמ~מע ע~~~וכו~
 ז"~

 חי~וק שיש
 בי~

 ר~~ון
 ~גםל~ני

 ~"~ שהו~
 ~~י ~ובר נמי

 ש~י~ דינ~
 בין ~י~וק

ר~~ו~
 ~ענין אלא ~ש~י

 עי~ ו~~~ו~ מ~
 ~רב וכדכתב

 ב~~כותבע~מו
 יו~

 כ~ ~~~ ה~כ~ ר~~ון פרק
 דבר

 ו~סוף וכו~ בשני ~~ור ~ר~שוןשא~ור
 כח~ ~~~כ~

 ו~ין
 וע~~ ע~ש~ ב~בד מת ~ענין ~~א ביני~ם~פרש

 ~ומר

דוק~
 ל~חמיר

 ככ~~ ד~ימ~~ ~ו~
 ביני~ם חי~וק שאין ~זה

אל~
 ב~בד דברים ~שני

~~~ ~~ 
 ~דחות ~כי לן קיימא

מצות
 ד~וריי~

 מי~ה מ~ות כגון
 חומר~

 קו~~~ ~ידי ד~חי

וא~~
 מ~ה~ מי~~ ~ענין

 שיש ~רמ~"ם מדברי ~מעינן
 מז~ ~ין לשני~ ר~שון בין~י~וק

 ל~תור ראיה
 חד~

 הרמב~~ ק~מ~ד~~
 ביניהם חי~וק שיש

~~~ 
 בעיקר

~מצו~
 ~ינ~ ~מי~~ ~אם

 ~ינה שבח דוחה
 דוח~

 גם
יו~ט

 ~ב~ ר~~ו~
 ~ני

 שהו~
 ~ם ו~~כ דוח~~ מדרבנן

 גופ~ ~מי~~~~ע~
 גם שדוחין מי~~~ ~מכש~רי ח~מע

כן
 מניי~ ~~ שני~ יו~~

 ש~רי ~ך
 ~כ~

 ~ין חילוק יש מקום
 מי~~ ~מכ~ירימי~~

 ~~ מי~~ דמכשירי וכיון
 שמעח

 ~~~ גמור~ מ~אכ~~~י~ור
 ~~~סור

 שבו~
 ~~א

 פ~ו~
ו~דכח~

 ועוד ~שונו~ ~עיל שהב~חי ~שנ~ כ~ף ר~ינו

הרי
 כהרמ~~~ ~ה~ קימ~~ ~~

 ~יו"ד ז"ל מרן שהרי ~"ל
 ס~י~ רס~וסי~

~ 
 ~ל~ דמי~~ פ~ק

 דו~ה ~ינה ~זמנה
 ~~י יו~~טאפילו

~~ 
 שס ~"י עי~ ז"ל הר~~ש כדעת ~יות

וז~~
 ש~ו~ד מי ~~~ע מרן

 ~י~
 נו~ד ו~ם וכו~ ~שמשוח

 ~ינו ~שמ~ות ~יןע~ש
 ~~ דוח~

 וכן וכו~ ~ש~ח
 ~ינ~

דוח~
 ו~פי~ו מ~פק ~ו~ט

 יו~~
 ~נ~

 ש~
 ע~ש~ וכו~ גליוח

 ~"ל מרן דעח לפי~~כ
 ~י~

 כלל ~~ני ר~שון בין חי~וק
 מי~ה ~ע~ין~~ילו

 ~עני~ א~~
 עין~ ולכחול מח

 ו~תשב"~
ח~~

 ~ר~~ש ~דעח ג~כ הםכים רפ~ד סי~ ג~
 ב~~

 שכן

 ~ותה~יי~
 ו~"~ תשו~~

 שהר~"ש יו"ד ב~פר וראיחי
כחב

 יו~~ דו~~ ~~ינ~ בחשוב~
 שני

 ש~
 וראוי ~יות

 לה~מיר וכ~ש עליולסמוך
 ~ר~

 מ~ות לקייס ל~~מיר

~ינ~
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מילה
 דאוריית~~

 עכ~ל זה כח~חי נו~ג ד~ר ~הוא ו~פי
 ~~ ~ה~"ךועי~

 ~וא ~~סכים
~~~ 

 הרא~ש ~דעח נמי
 ~ס~מח ~ואוכן

 ~ח~ הר~
 ר"ן סי~ ~ופר

 ת~וב~ פח~יועי~ ע"~~ ור~"~
 מש~כ ~~ ~~ק ח~~ו~י~ ~~~ תשוב~ ושערי ~יין ~~ק ~ה ~סי~

 מ~~
 נודע ~רב

 ~פר כיודע ~~~~ בי~וד~
 ~יהיד~ ~וד~

 ~צ~י מ~וי ~י~ו
 ו~פו~

 השתא

 ~~~ע ד~~ון~רא~
 מוכי~

 ואפי~ו ד~~ש ~~דיא
~ני ביו~~

 ש~
 מי~ה ס~ק על ~אי ג~יות

 כגו~ ~~מ~~
 ~נו~ד

 יו~~ער~
 ~ך ק~יא ואי ~ש~שוח ~ין ~~י

 ד~~~
 ~וי

ם"ס
 ~יו~~ וני~~~

 ~ני
 ממ~

 ~מת~פך ~~ס ו~וא ~פ~ך

 ~~י~נ"~
 ~~~י את~ח אי ~~מח ~~רי קו~יא ~ו

 ע~ ג~
 יום

 ר~שו~~ו~
 תיקשי

~~ 
 ~~י~ ~כ~

 ~~מי~ה ~ומר ~נו

דו~~
 אוחו

 מ~~~
 ש~רי

 לא א~ קי~~
 עיר~

 מעיו~ט
 יער~

 ע~~ראשו~
 ח~~י

 ~נו~דה ביצ~ ד~~ ~עני~ וכ~
~~~ 

 ~ותרת

 ~ריב~~
 ד~י~

 אוחו
 ע~

 א~ד דע~~פ ~~פק
~וא חו~ ~~~

 א~~
 לומר ע~כ

 דכ~ו~
 ~~חיר ד~~ח

 ~~~ מ~~
 ~עינן

 גמור ~פקשיהיה
 ד~מא הספק ~~ א~~

 ~ו~
 ~ו"ל ~וא

ספק
 ~~רו~

 ידיע~
 ידע~ו ד~א

 ה~ודש קדשו יום ~אי~~

וקימ~~
 ספק מיקרי ד~א

 וק~~
~ 

~~~

 ~מר"ן מ~ינו ~רי ~יהיה
~~~ 

 ע~יון דעת דדעתו

~אי~
 שני ~אותן א~א ~~ני ראשון ~ין ~~~וק

 שהוכ~נו מ~וכ~ה ועוד ~~~ד~~~רים
 ~עי~

 מכ~ירי שהרי

מי~~
 גמורה ~מלאכה

 ~י~~ט א~ר ש~א ודאי ~רא~
 כרת ~מקום דבריהם העמידו ש~רישני

 ~כ~
 נמי

 גמורה מ~אכה ~~שות ש~א שני דיום ד~רי~םהעמידו
 אסור גמורה דמלאכה וכיון שני ~יום מילהדמכשירי

 הכ~מ~ וכמ~ש פ~וג ד~א ש~ות~~ה

~ך~
 ~~~יא יש

 ~~~ ר~י~
 דשופר מ~א

~~ 
 ר~ה

 שאי~
מ~~~י~

 ע~יו
 יו~~

 מ~ום ~ו שיש ~דבר ~~י~ו
 עי~שבות

 ~~~ מר~
 סעי~ תקפ~ו סי~ ש~ע

 כ~~
 ו~תם

 מתני~ קת~יסתמא
 וכ~ מר~ וכ~

 להאי שפ~קו הפו~קים
 ~י~קו ~אדינא

 רא~ו~ ~י~
 ~~ סתמי ומ~ח~ ~~~י

 א~א
ד~ה

 י~
 ~ח~ דשאני ~ד~ות

 דכיומא
 ~ו~ ארי~ח~

 ועוד

ד~~
 מדר~נן

 ואי~ ~דר~נ~ ו~~
 ~ה~יא

 מהא ~מי ר~י~

 אבר~~ מ~~ ~ר~דכח~
 ~אר ~רב ומ~יאו חר~"ה ~~י~

הי~~
 ד~פי~ו ~א~רונים ~םכמת ו~"ל א~ ם"ק שם

 ~~ואשני ~י~~
 דר~~~

 ל~ביא ~נכרי ~ומר מותר
 ~גוי אמירה דוקא ד~שמע ע~ש~ ~ת~ום ~וץואחרוג ~ו~~
 אב~

~י~רא~
 ~ח~ום מ~וץ ~~~יאו א~ור ~ע~מו

 ~פי שא~י ד~תם ראיה ~או הא מדר~נן~ א~א אינו~ני שיו~~ ~ג~
דגם

 ה~ו~~
 א~א אינו ~ני ביום

 מדר~~~
 ו~הכי

~~ 
 אחו

דר~נ~
 וד~י

 דר~~~
~ 

~ך~
 ~מרן ראיתי

~"~ 
 ~~לכות

 פס~
 בענין תמ~ו סי~

 ~פס~ ~מץ~מוצא
 שםתם

 ד~רי~
 ~רמ~~ם כשי~ת

ז~
 ~א דאפי~ו ~א~רונים כמ"ש

 ~י~~
 איסור ביה דאית

 משום מ~יתו ~~וציאו י~~~~נו ~א ~כי אפי~ו יראה~ל
איסו~

 מו~~
 באי~ר אפי~ו ~כמים ד~יהם שהעמידו

 ו~סעי~ ע"ש~ ראשון ~סעי~ כמ~ש י~צא ו~ל ירא~~~
 ב~~י ~סחם ~~ובא חיים אור~וח ד~ריהעתיק ~
 ~ו~קשום ~~

 דיו~~~ דכת~
 זה ~ענין ~מועד כ~ול די~ו ~ני

ומ~ור~
 מדברי יו~א

 ג~ דמו~~ א~~ הר~
 ~שורפו

~~~י ו~"~
 יו~ אב~

 שני טוב
 ש~ו~

 מו~ר ~דר~נן
 ו~ן ע~כ~ ~שורפו ~וו~~ורקו ~~~~~

 מ~מ~ו~
 ז"ל מרן ד~רי

~~ג~
 ~א ~~ומר מי י~ ~~~ון כת~ ~מרן

 מ~ו~
 ~~וא

 ~~חוב ~דרכו ~לאפליג
 ~כ~ כ~

 חדש ד~ר
 ש~יד~

 ~ום
 כדרכופו~ק

 ו~מ~~ מקו~ ~כ~
 ~"ז סי~ ב~ו~מ ~~~~ע

ס~~
 ע"ש~ י~~ אוח ~~~ע בכ~לי מ~~כי יד ~~~ב ~י~ ~~

 ~~~ ~~ בנ~~~ו~רבה~יירי
 ש~ע~~

~~~ 
 ~יים אורחות ~~רב

 א~~ראפ~יג
 ~רא~ו~~

 ~זיל ~וא גם
 ומוד~

 ~מרן
~א ~~

 ~~י~
 כמו כן

 שמפור~
 בסי~ הטור ~~גהח ז~ל ~דבריו

~~
 ו~~כ ע~~~ א~~ף אוח

 דביום ז~ל מרן מדברי מו~~

~ו~
 ~עמ~דו ~א ~~י

 דברי~~
 ב~יסור

 חו~~
 ~מ~אכה ואפי~ו

גמור~
 ו~ע~א ~~~ץ ~רי~ח כגון

 דל~
 ד~רי~ם א~~ור א~י

 איסורוד~י
 ו~~ יר~~ דב~ דאורייח~

 מרן דעת ~וא
 ~סי~ ~קמן ~~רי~מוש~ם ~~

 חקמ~~
 כאן כמו ג~כ פ~ק

ו~~~
 שני ~יו~ט מתו אח הקו~ר

~~ 
 ~וב יום ~~וא ג~יות

 נוהגהא~רו~~
 ב~

 אם ~בילות
 ~י~

 מ~תה יום ~יום אוחו
ו~~ורה

 ויו"~ ~ואי~
 של ראשון יום ואבי~ות מד~רי~ם שני

 ש~ עש~ יד~~תור~
 עשה מפני ד~ריהם

 ~ין דסו~ר ~מרן ~ומצינו ה~ תורה~ ש~
 בש~

 ואל
 תע~~

 דאבי~ות כהא
 ~מט~~~ין חמ"ו דסי~ כ~א עשה ~קום~ין

 ד~י~ מ~א ראייתנודעיקר וד~ תורה~ אי~ור משום ד~רי~ם איסור ד~י~ן~~מץ ושורפי~
 תק~~~

 ~ומר א~א אינה
 דמר~

 ~שו~ז~~
 ~סי~ ~~תם תמ~ו ~סי~ ~כא מדותיו

 תקמ~
 ~יום ~י~ד~שי~

 שני ~~
 ש~

 מדר~נן עיקרו ~הוא ג~יות

כ~ו~
 תור~ ~ד~רי המנגד ~ד~ר

 מן שהוא ה~מץ כגון
החורה

 וכגון ירא~ ~~~
 ~~י~ו~

 מן ש~יא רא~ון דיום

 א~~החור~
 ראיה אין

 מ~~
 ד~י~

 ~~דון חקמ~~
 דיד~

 ~ומ~
 דמותר ו~ומר ג~יות של ~יו~ט דבר~~ם ~~מים ~עמידו~~א
 ~ח~ום~ע~ור

 ~יו~~
 כדי ש~י

 ~מו~
 ד~א דמצ~~ו כ~חם

העמ~דו
 במקום ~~~רון ~יו~~ ד~רי~~

 ד~יו~ תור~
 אלא ~דברי~ם ש~ין שא~י דהתםא~י~וח~

 ש~וא~~ג~ך דושמ~ ע~~
 ~~י ~יו~ ~~ו~

 מדרב~~
 ~וא בזה

 דמצינ~
~ח~

 איסור נגד ד~רי~ם ~עמידו ד~א
 חור~

 ש~וא
 א~~~א~י~וח~

 ~העברח
 ח~ומי~

 תע~ה ~א איםור ~ו ~יש
וע~ה

 מד~רי~~
 ~~ו אין

 ~זה ראיי~~ו ועיקר ראי~~ מ~~

מה~
 מרן דהתיר

~~~ 
 ~נמצא ~~מץ ול~רוף ~~~~ל

~יו~~
 ~א ~איסור ש~~א ד~רי~ם ~עמידו ~~א ~א~~ון

תעש~
 וא~~מ~ ~~~ צ~ב ד~ס~ים כ~נ~ו ועשה

 משום

 ~עבור ~~תיר יש נמי ו~כא סופרים מד~רידעי~ר~
 כדי~ח~ום

 למו~
 ~ומר ואין דאוריית~~ מ~וה ~~יים

 ~א ~~כי יראה בל ~ומרח משום ~חםד~אני
ד~ריהם ~עמי~

 א~~
 ~מקום ד~רי~ם שיעמידו אפשר דידן ~~דון

 אפי~ו ~חירו ~א רא~ון ~יום שהר~ אינו ~העשה~
~~~~ 



~ ~ ~ ~
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 במקום ~פי~ו ו~זורקוהחמץ
 ב~

 האחרון ובי~ט יראה
החירו

 ~~~ט~
 א~א ו~שרוף

 ע~~
 משום טעמא דהיינו לומר

 שני טוב~ום
 כחו~

 ר~נן שוויוהו
~~~ 

 ~ו המנגד דבר
 וא~כ החורה~מן

~~~ 
 ד~א נימא דידן בנדון נמי

 דבריהם~עמידו
 ביו~~

 נגד ש~י
 בי~ו~

 מצות
 ו~הכי ~זמנה~מי~ה ש~ עש~

 ~~ות~
 מצות ~~יים ~תח~ם חיץ לצאח

מי~~
 ביום מצוה במקום דבריהם חכמים העמידו ד~א

 מדבריהם ש~יקרו שני~ב
 הג~

 יש שמדברי~ם
 ~ש~~ני בי~~

 ה~ וכ~"~ ~שה~ ~לא
 ה~מדה ש~ין בח~יך דושמחת עסה אלאמדבריהם ש~ שאין דאבילוח

 ~קוםלד~יהם
 מצו~

 דמצות והגס חורה של ד~בי~ות
 מ~וה ש~יא מדרבנן ש~וא אח~ון טיב ביום בחגיךושמחח
דר~ים

 כדאי~~
 ~מצוח דקרי ע~ב י~ד מג~חין ואלו ~פרק

 בחגיךושמחח
 מצו~

 מ~מ ע~ש~ דרבים
 כיו~

 היום ד~יקר
 א~אאינו

 מדרבנ~
 עשה אתי ו~~כי דבריהם העמ~דו ~א

 דדבריהם מצוה ודחי ראשון דיום דאבי~וח~אורייתא
 ממעשה מ~ז דברכוח מהא ~ך קשיא ואי דרבים~אפי~ו
 מדרבנן שהיא הגם ~אני דרבים מצוה שא~רודר~א
 עדיפא היאמ~מ

 ממצו~
 ב~ם ד~עו~ם דאורייתא ~שה

 כחבנו כברתע~דו
 ~עי~

 השיבו ז~ל והרא~ש ש~חי~פות
 ונ~~ ע"ש~ כנז~ דברכוח מהא דבה~ג דינא האיעל

 ~יי~ב
 םעיף רם~ז ~י~ דביו~ד הדינים ~~ני שפ~ק מרןשדעח

ע~
 מד~ריהם הוא אפי~ו מצוה ~דבר לשחרר ד~ותר ~~ק

 וב~י~ וכו~ יו~ד בבהכנ~ם היו ש~א~ון
 תקמ~

 ~הא פ~ק

 י~~בה~
 ~ומר

 דם~~
 ~מרן

 ז~~
 הר~ן כדעח

 ז~~
 ד~עו~ם

 איסוריה ועיקר אם~כחא א~א אינה חעבודובהם
 הר~ן ~שם שהעחיק וכמומדרבנן

 ז~~
 משנה כ~ף ב~פרו

 כבר ו~ ~לכה ~~ פרק עבדים~ל~וח
לשונו העתק~ ~עי~

 ז"~
 א~א

 דעדיי~
 ק~ה

 ~שי~~
 הרמב~ם

 ז"~
 שהרי

כבר
 ~עי~

 דםובר המצות במנין ~מנאה מדבריו הוכחנו
 פסק הכי ואפי~ו ~אורייתא עשה מצות~היא

 בהלכוחכמ"ש כבה~
 אב~

 לכן ע~ש~ יו"ד ה~כה ~שירי פרק

 ~ומר~א~
 דבה~

 דברכוח הא מפרשים ו~רמב"ם
 שאני ~רביםמצוה

 ר~~
 רבים בה דמשחתפין

 השח~
 שאני

 דזכו~היינו
 ב~

 ו~~כי בה~ ת~וי הרבים זכוח ד~ויא רבים
 א~ו דפרק ~הא ~מי ו~א מדרבנן שהיא ה~ם עדיפאהא

 דהחםמג~חין
 שח~ ר~~

 על השחא חיובה
 כ~ הכ~

 אחד
 ~מי א~א הש~א שאינה אבילוח ולאפוקי עצמובפני

 י~יר חווח הרב לזה שחירץ מה וכעין אבי~וח בו~שאיחרע
 ~ ~קמן ~שונואעתיק

~~~
 יפה מהר~ם חשו~ נקרא אחד ~פר ~ידי נזדמן עחה
 מרדכי הרבוהוא

 ~ו וראיתי יפ~ מנד~ מיכא~
~~~~ 

 ~ם~~
 בז~ ונחן שנשאמ~

 מהא בענ~ד אנן כמ~ש ~החיר ראי~ והביא

ד~ם~
 מרן

 ז~
 הרב וכ~ חמ~ו בםי~

 ז~
 מג~א דה ואף וז~ל

 מזה זה בשבוחים ~מידין דאין כתב ז~ ם~ק ~~זבםי~
 שהחיר זה דין אבל ~מרא כן מבואר ~יה אםהיינו

 ביו~ל~ר~
 ~משמ~ א~~ משם הב~ כח~ ~~י

 דמם~ברא

 ה~י דכו~ילי~
~~ 

 ובכל מצו~~ במקום ~בריהם העמי~ו
 ~ד ע~ש~ מהירוש~מי הא"ח ~דין שהביא ע~ש כןשבוח
הרב

 ז~~
 ם~א םי~ בחשובה הרשב"א דברי ~נו ה~יק

 אוחו שעשו כיון שני י~ט ~עניןשא~ח ז~~
 כחו~

 ~גבי
מ~ו מ~

 בהנ~
 דאורייחא אחי אמרינן מי חפלין

 בחפ~ין א~ור חשובה לא~ אודרבנן ומב~
 דקי"~

 כמ~ד
 מצוה ~שם בהנחחם נחכוון ו~ם ~יא שהז~ג מ"עדח~ין
 משום עו~ר ובי"טבשבחוח

 ב~
 דרבנן ביו~ע חו~יף

~~ור
 דכ~

 לא ~אם חקון דאורייחא כעין רבנן דחקון מאי
 בהו ~ז~זו~י אחיכן

 ושוא~
 ו~חב ש~יים א~א וכו~

 ~החיר ~בי מ~אני לא מי~תאדאושא שכיו~
 ע"~~ ~כ~~

 נר~ה בענ~דואנן
 דכ~

 באב דוקא זה
 המוט~

 ע~יו
חיובא

 ~מו~
 החדש דין דשייך הוא בנו ~ח

 הז~
 אחר אבל

ש~ינו
 מוט~

 ודוק זה דין בו ~דון אין חיוב

~~~
 דבריהם העמידו ~א שני ~ביו~טם~קינן

 מצינו ~רי ~ך קשיא ואי דאורייחאמצוה במקו~
 תפ~ין ~הניח שלא האחרון טוב ביום דבריהםשהעמידו
 דאורייחא מצוהשהיא

 בכ~
 יום

 ש~ וכ~
 עובר מניחם נו

 עשה~שמונה
 בכ~

 ~ומר יש מ~ד במנחוח כד~יחא יום
 ~א ~אחד מ~רה דבר שהוא אבי~וחדשאני

 וכן ב"מ~ ~כ~
 יחחייב א~ אף ו~הכי נמי ביחו בחוך חמץ המו~אלעינן

 ישרוף אם אף וכן ביו~טבאבי~וח
 החמ~

 האחרון ביו~ט
 כמיניה ~או דכ~ע ביה ~זלזו~י אתו דשמא חיישינןלא

אב~
 חיובא ע~ייהו נמ~ כ~ע בחפ~ין חחייב אם בחפ~ין

 לז~זו~יואתי
 בי~~

 שהוא ~הו דקים ~או דאי דנימרו
 ~רמב~ם מש~כ וכעין חפי~ין ביה מנחילא חו~

 ז~~
 בה~כוח

 דכחב ה~ ה~כה ש~ישי בפרקחנוכה
 וז"~

 מב~כין ו~מה

ע~
 כדי ה~פק מפני א~א תקנוהו ~א והם שני טוב יום

 ~ ע~ש ~ו יז~זלוש~א

~~~~~
 שהוכחנו הר~שון ~ענייננו

 ~עי~
 ~חכמים מזה

 רבה ~מצוה אפילו כרת במקום דבריהםהעמידו
 שופר ~חקיעח כגון דרבים מצוה או מי~ה מצוח שהיאכזו

 הרי חאמר ואם שנא ~מאי דידן ~נדון וה"הדרבים
 החם חשיב דקא דברים שכמה צ"ב בפםחים שםמצינו
 ובית ומצורע אונן כגון בהם דבריהם העמידוש~א
 די~ן נדון ~דמויי חזיח ומאי ע"ש~הפרם

 ~ער~
 וה~ה

 ומי דבריהם העמידו ש~א ~אחריני ~דמויינהוואיזמ~~

 ד~א הא ש~רי מידי קשה ~א ~ומר יש ~ך~מפי~
 כרח דמקום ד~~מע כרח ~מקום קאמר ~הנהוהעמידו
הוא

 ד~~
 ו~הכי ~עמידו כרח במקום ש~א הא ~עמידו

 ~יכא במי~ה וכן כרח ד~יכא דידן בנדון וכןבשופר
 הרמב~~ מדברי וכמבואר השתאכרח

 ד~קמן
 במקום או עשה במקום דבריהם שהעמידודאמרינן וד~

 דרבנןמ~וה

~~~~
 עו~

 קרבן מהלכות ש~י פרק הרמב~ם שהרי
 ה~כהפםח

~ 
 מח ~~מא כתב

 ~יותש~ו שבי~ ש~
~~~ 

 ~ע"פ
 ש~ב~

 הוא והרי ע~יו והוזה
ל~כול רא~
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 פירש ו~ ובהלכה עליו~ שוחטין ~ין לערב קדשיםלאכול

 במקום דבריהם ~מים בה שהעמידו ה~ה היאאי~
 בשלשה ל~י~ת שלו שביעי שחל כגון מת ~~מאכרת
 ו~ין עליו ומ~ן י"ד ליום ידחה שבח והוא בניםןעשר
 עלי~שוח~ין

 והלא שני~ לפםח ידחה אלא שביארנו כמו
 בכרת והפםח שבות איםור משום בשבת ה~האיםור
 דערל הא וכן ע~כ~ כרת במקום דבריהם יעמידו~היאך
 עד במצות מתחייב אינו בי"ד שנתגייר כיון פירשנמי
 העמידו ולכך שיבר~א~ עד ~ובל ו~ינו וי~בול~שימול
 לט~ל שלא לו יש המל ~ה שהרי זה במקוםדבריהם

 דאיזמל הא וכן כלל~ חיוב לידי בא ואינו שיבריאעד
 שה~י כרת חי~ב ~מן אינו שבות משום שאםרו ביוםנמי
 ומצורע באונן כן שאין מה כרת~ שחייב הוא שיגדילעד
 מפני כרת~ במקום דבריהם העמידו שלא הפרם~בית

 לא ולכך בכרת שהוא קרבן של החיוב בא שבותשבשעת
 במקום דבריהםהעמידו

 כ~
 חיובו שבא

 באו~
 ~מן

ובאות~
 כל עיין ~עה

~~ 
 ~ פרק באותו בה~ב"ם

~~~~~

 מפורשים באו ז~ל הרמב"ם שדברי הרו~ות
 כרת ב~קוםדדוקא

 ל~
 אבל דברי~ם העמידו

 ולא~ דבריהם~ העמידו כרת לידי שיבוא ~ף עשהבמקום
דוק~

 כי~צא דברים ה"ה אלא רבא שה~יר אלו ד~רים
 נ~ו ב~בחים ~וםפות וכמ"שבאלו~

 ד~~
 ובמנ~ת מנין

 דבר אלא רבא ה~~יר ולא ע"ש~ נפםל ד"הכ~ף
 רש~י פירוש ועי~ ~~ש~ שם ~~ספות כמ~ש חידוש בושיש

~~
 ששי~ה ע~א צ~ב בפםחים רבא מימרת על

 ~נ~~ הםוגיא בפירושלו י~ אח~
 ~ל~

 והנה ~"~~ הרמב"ם כשי~ת
 ~ץ מהלכות ג~ בפרק משנה כםףהרב

 ומצ~
 כתב

 דכתובות קמא פרק ב~ףשהתוםפות
 כת~

 דלא דלעולם
~יטלו

 ואפי~
 משום מדרבנן לשורפו אםור הכי

 וכי ~"ל הרכ~מ עליהם ו~~ה ע~כ~ ל~ל~לודאםור מוקצ~
 ליה שרינן דרבנן ~יםוראמש~ם

 להשהו~
 עליו ולע~ר

בבל
 ירא~

 ~ ע"ש ימצא ובל
 הרוא~~~~~

 ק~א דמאי תמיהתו על לי תמיהא
 ~ וכי ~"ל להרבליה

 ~מים בדברי מצינו בלבד
 דרכם כך ו~רי ~רה איםור במקום דבריהםשהעמידו

 ש~מידו צ~~ דפםחים ~ני בכל שמצינו וכמו ~מיםשל
 שהוא יראה דבל לאו וכ~ש כרת במקום אפילודבריהם
 םובר דהרב וי"ל ~עלמא~לאו

 דל~
 דבריהם ש~מידו מצינו

 במקום אלא כרת במקום~פילו
 דבעידנ~

 על דעובר
 דבעידנא הכא ~ל ~~רה מצות מקיים לאדבריהם
 באו~ הרי לשורפו א~ ל~רק~ כדי~מ~~לו

 הת~ת שעה
 ~וצרך ולכך לי~~ קשיא הכי משום בעידנא ~הויבי~רו
 שית~אר ~~רוצו~מר

 לקמ~
 ב~דנא לאו נמי דהכא

דק~
 ע~ העש~~ מקיים מ~~ו

 דמעיקרא ~מר יש
 מ~נו דלא הרבסו~ר

 ש~מ~~
 במ~ם אלא דברי~ם

 לע~ר ד~רי~ם להעמיד א~ל דפס~ים הני כל כגון~שה

ב~
 ~ע~ה

~ 
 לא

 מ~
 ול~~ ~פיר ליה קשה ולכך

 לדבריהם~ ח~וק עשו תעשה בלא דגם עלינו ב~בוחידש
ועוד

 תיר~
 לבערו שרצונו כיון

 ש~מי~ ~ל~
 עליו ~~רו

 משם ~רץ עוד חכמים~ מדברי ד~נום מהשתא ~ובר~ינו
 דבעידנא משום ל~ל~לו שרינן דלאהר"מ

 דמצות העשה מקייםלא דמ~ל~
 תשבית~

 ו~~ ע~~ עכ~ל
 לא ~ני

 הרב נתרצה במה וכו~ תירץ שהר~ם לומר רוצה מהאדע
 ליה ש~ינן דרבנן איםורא משום וכי שהקשה קושיתועל

 לא שהרי יראה בבל שעה בכל עליו ולע~ורלהשהותו
 עשה על יעבור דבריהם ~יםור משום וכי ~"להקשה
 דיחולדתשביתו

 ע~
 לא לקושיתו ~בל מהר"ם תרוץ

 עליו עובר ויהיה לטל~לו עליו או~רים איך דמ"מב~ה יתור~
 יר~הבבל

 ~הו~
 בכונת לעיל כמ~ש לאו ב~יםור

 כ~ר דלקושיתו לומר ונ"ל דפםחים~ להני ד~ידלא קושי~
 ~לטיל אי~ור שהוא דרבנן ~~םור ולידחי דתשביתועשה מצו~ דליתי ליה קשיא דעדיין משום אלא שכתב מהבכל תירצ~

 ~ושיתינו דח~רה ~לא וכו~ בעידנא לאו דהכא תירץולהכי
 דברים כמה והא למ~ר~ם ליה קשיא דמאילדוכתה
 דבריהם חכמים ~העמידו ו~י~מל ~~ייה כגון בפםחיםמצינו
 הוי דלא משום התם ד~~~י כמ"ש צ"ל ולכך כרתבמ~ום
 שהרי בעידנא דהוי דעתיה םלקא הכא אבלבעידנא
 להשביתו ~ד~מ~ל~לו

 ותיר~
 מ~~~לו דקא בעי~נא דמ~מ

 שיוציאנו עד דתשביתו עשה מצות מקיים אינועדיין
 העשה מקיים אינו עדיין שמ~ל~לו דב~מן ונמצאומידו מרשו~

 ~ אםור ולהכידתשביתו

~~~~~
 חכמים שהעמידו ד~עם ~"ל מדבריו

 ~"ל ~ר"ן וכמ"ש בעידן דלי~א משוםהיינו דבריה~
 היוצא בענין בין דידן בנדון נמי ה"ה וא"כ שופרלענין
 המ~ת ל~~ל ~רוצה בענין בין למול כדי לתחוםל~ץ

משו~
 ו~ף בעידנא הוי דלא משום אםור בהכנ"ם מצות

 ב~ ם"ק תמ~ו ~םי~ אברהם מגן להרב שמצינולמה
 בעידנא בעינן ולא ל~ת דחי דרבים דעשה ר~ת משםשכתב
 ברכות הש"ם קושית בפירושובתשובה אלי~ יד הרב מפירוש ג"כ ~נו יוצא כן ובאמתע~~

 מ"~
 ~ה כל כמ"ש

 ~~ם ב~וב ישבנו לעיל כברלעיל~
 ודע~

 נאמר לא ד~ה
 דליכא במקוםאלא

 אל~
 ד~יכא במקום אבל בל~ד עשה

 בשבת כגון תעשה ולאעשה
 וי~~

 אפילו
 עש~

 דרבים

ל~
 עשה לד~ת ~לים

 ול~
 יוצא שמ~אר וכמו

 מדב~
ר~

 ש~ביא
 הרמ~

 ו~"ל ה~~~ בם"ק
 צ~למה רש~ ש~ והקש~

 די"~
 תעשה לא אפיל~ הא תעשה ולא עשה

 לא לאו מעקר דקא דב~ידנא כיון דחי לא נמיל~דיה
 דרבים דעשה ר"ת ו~רץ העשה~מקיים

 לאו דמעקרדבעידנא אע~ ל~ ד~
~ 

 מקיים
 ד~ץ ו~"ל עכ~~ העש~

ל~
 את מוציא שהי~ד שופר דדוקא דרב~ם עשה מיקרי
הרבים

 ~ר~ה וא~כ ע~ש~ וכו~ דרבים עשה מיקר~ י~
מדברי

 ד~ לנ~ ש~יל~ ר~
 דר~ים עשה ~א דשופר

 את ש~ציאמפני
 י~ ~ב~

 מתני~ קתני ~י ואפ~ו
 עליו מפק~ן~ן

~ 
 וכן מדרבנן ~~רא ש~א ~ל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~  

~ ~

 שהוא דע~מא תחום דמשמע התחום ע~יו מעביריןאין
 משוםמדרבנן

 די"~
 ~נדון נו~ח משם תע~ה ו~א ע~ה

 שבות ~דחות א~ימא ~א דרבים מצוה שהיא הגםש~נו

דר~נ~
 ~י~ ו~~ת די~ט

 בהם
 ו~~ ע~~

 ~ ת~שה

~~~~~~~

 דבענין מ~ור~ים ~או ר"ת שדב~י ~עיניך
 אין רבי~ ~צורך הוא אם אפי~ושופר

 ~ת ע~יומפק~ן
 ~ג~

 ~כתבתי וכמו ו~ו~
 ~מע~~

 שכך
 ממתני~נראה

 דק~
 ע~יו מפקחין אין סתם ותני פסיק

 הג~א~
 וב"ה רבים ~~ורך בין ~יחיד בין ~מ~מע וכו~
 תם רבינו ~הוא קדו~ים ~דעת הדין בענ~ןשנתכווננו
 ועי~תה"~~

 מג~
 ודע באו~ד זיין ם~ק ש~ז ~~י~ אבר~ם

 סעי~ ~~ו בסי~ זלמן שניאור ~~רב בש~ע ור~יתיע"~~

כ"~
 ו~~ל שכתב

 אב~
 סופרים דברי באיסורי ש~ת ~חלל

 כיון מעבירה ~הצי~ו כדי ~ע~ור ~אחרים אפי~ו~ותר
ד~א

 פ~~
 ~עבור אלא ~אונסו רוצים ~ין ו~פי~ו הוא

~צות ע~
 תע~~ ~~

 אחת
 ב~בי~ אב~ תורה~ ~~

 א~ן מ~ע
 שבות~ו~~ן

 כמ~~
 הא ו~כאורה ע~~~ וכו~ תקפ~ו ב~י~

 ~~א ד~ף תמ~ודסי~
 ביט~

 על ~עובר
 ב~

 יראה
 ~עבור אפי~ו דבריהם דהעמיד~ ~רי ו~זורקו ~טלט~ואפי~ו ואס~

 מצותעל
~~ ~~ 

 אבל תיובתיה~ הוי תורה
 ~י נרא~

 הוא דמ~יק ~מאי אף קושיא זושאין
 ז~~

 סעי~ תמ"ו בסי~
 ה~כה ~עניןו~

 ~החמיר י~
 כס~ר~

 ע~ש~ האחרונה
 ~אונסו ברוצים ש"ו דסי~ האד~ני

 ד~ ~~
 עשה בקום

~~מ
 ~אכו~

 לעקור דבריהם שהעמ~דו התם אבל ודם ח~ב
 ב~ב התורה מןדבר

 וא~
 מצות עובר ~אינו הוא תעשה

 יושב הוא ~~א ~יד~םהתורה
 ו~ט~

 ~~בט~ת היא וממי~א
 ~א וכמ"שמאי~יה

 ז"~
 ~ ע"ש ~~ בסעי~ שם

~~~
 קי~ב סי~ יאיר חוות ~הרב ראיתי כך

 ~~בור שרוצה וע~יר נכבד באדם זה עניןכעין שנשא~
 הפר~ה ולשמוע ~התפ~ל לב~~נ~ס ה~בת ביום~בוקר
~~"ת

 ו~~
 בספינה בצבור הת~~ה עם הנ~וות ~מצות

 מע"ש ~י~כור ~עבר ~עבר בנהרקטנה
 אצ~

 םפן
המע~ירו

 ומתח~ל~
 ~~ם כתב

 ש~ו~
 מ~מ ד~~ות ~בות

 גםהרי
 בע~ר~ ~~פ~~

 האי כו~י מצוה ~ינו
 ע"~

 ~עמו
 ~עמוד אם מחמתו ~ר~ים נ~~~לו ~א גם ~ודוכתב
 ל~מוד אין ו~כן~צה

 מ~
 דברכות

 דר~
 עבדו דשחרר

 ב~"סוקאמר
 מצו~

 ו~תב ~אני דרבים
 ונ"~ וז~

 דאין
 נהוגה דהמצוההכונה

 שהוה ר~ל רק י~רא~~ בכ~
 היה שחררו ~א דאם ברביס ודוקא~~ ק~דו~

 ההם~רבים מכ~ המצו~ ב~
 שה~

 ובז~ יחד~ נאספים
 ~צלנו

 מהא דהשיגוהו ~רכות ה~ספות~השגת ~בה~
 דר~

 מ~ום

מצו~
 ~א דהאבי~ות באב~~ות דשאנ~ וכתב דרבים

 א~א~חה מב~
 משא~ ממ~

 דברכות הא
 מב~

 ה~ קידוש
 שהם הנאספים ומכל~מנו

 ר~~
 דידן בנדון גם ו~פ~ז

א~
 חסר היה

~  
 בק~ק

 הי~
 ~עבר ~עבור מו~ר

 ~ד אפשר ו~יה ו~~ המנין ~~שלים~בוא
 ~הק~

 ~ר
 בדעביד רק ש~ן אין ג~ו~א

 מע~~
 ~ו

 מ~
 ~ן

 אוחז הגוי רק מידי עביד ו~א יושב הוא אםכן
 ~שבות עניןאינו המשו~

 כ~~
 מיקר~ ~א ~גוי יצוה אם אפי~ו ו~כן

 וכו~ מ~חר ד~בות~בות
 ע~~

~~
 ד~בת מהא בזה הרב על להעיר

 ק~~~
 ע~ב

מ~הוא
 צורב~

 וסייר גיסא ~הך ועבר םפינה דהיינו במברא נאיםדהוה ~מי~ חיון בר הונא ורב מרבנן
 שהמעבורת ר~~י ופירשפירי

~~ 
 הוא ויודע נכרי

 ונמצ~ האחר~ לצד נכרישיעבירנה
 במים מעבירו ~הנכרי

 וצורבא היא בדרבנן ~ערמה ~~י רב ~~ו ואמרב~בת~
 הערמה ב~א ~~דיא ~כת~~~ה למ~בד א~י לאמרב~ן

~~בו~
 ~פני ~ם

 הוא דאפי~ו בהדיא ~ך הרי ע"~~ ה~~
 מ~~ס דמ~מע ועוד חכמים אסרו מיד~ ו~א ~~ידלא
 אפי~ו דבר ~נ~רי אימר אפי~ו ~ערמה בלא שעו~רכל
 אסורהכי

 וכ~~
 יאמר ואיך אסור ~י~~ירנו ~ו אומר אם

 וכעת ד~בות שבות מיקרי ~א ~גוי יצוה אם ~פי~והרב

 וכתב הרב ~זה חזר כך אחרצ"ע~
 וז~

 ו~ב
 ~כמינו מצינו והרי~דיף תעש~ וא~

 ז~~
 גבו דבריהם העמידו

ער~
 הזיה

 ואיזמ~
 ~פי~ו

 במקו~
 כרת

 וכת~
 עעמא ומהאי

 ד~ני דרבים מצוה מ~ום וכו~ ~~רר מר~א ~~מודאין

~~
 א~א ~אינו

 ע~~ ב~ו~
 הכא כן ~א~ן מה

 דבריהם חכמיםשה~~ידו כיו~
 הו"~

 עשה
 ו~~

 במקום ואפי~ו

מצו~
 בדבריו ע~ש דבריהם העמידו דשופר כהא דרבים

~~קי~
 תורתו מאור עינינו יאיר השם בבקיאותו וטרי

 ~~כה זוו~בסוף
 הע~~

 הבירה שר
 וז"~

 דבר סוף
שאין נרא~

 ~הק~
 שו~ ~התי~ ענין בשום

 בעסק דרבנן ג~רה
 ~מי~תא מי~תא ו~ד~ות אחר ממקום ~~מודמצוה

אמרו ובכה~
 רז"~

 ~ה~חרונים
 בשבו~י~

 ואפי~ו וכו~ ובנדרים

בביטו~
 ~א ה~~ה ובראש דרבים מצוה

 נ~~
 ~יחיד ~התיר

~~~~
 ~ספינה

 להש~י~
 ו~תקוע מנין

 ו~התפל~
 ברבים

 ~~~~ע~~
 כ~ן

 ביטו~
 צדק מאזני ~נו דאין מ~ות כמה

 א~רו כיוכ~ש
 רז~

 וכו~ ר~ה של ~ופר בהדיא
די"ט ~מ~

 ע~~
 בדבריו ע"ש וכו~ ו~"ת

 ~רב ~דברי~~~נת~~ר ז"~
 ועי~ כתבנו א~~ ככ~ ז~~

~הרב
~~ 

 על עמד הוא שגם ט~ז בםימן יעקב
 המ~~ורתענין

 בשב~
 הוא ב~ד~יהו ופ~גן מ~וה ~דבר

 מוהר~רוהרב
 ע~~ ~בריא~

 ~מענותם ש~ריכו מה
 גזרו אם הפורחתהנ~ר ע"~

 ב~
 ו~י~ ע~ש~ ~א או רבנן

 ובש~רי ~ם הי~ב ובב~ר ~ין ס~~ ~~~ט סי~ב~~ע
 א~ ס"ק רמ~ח ו~סי~ ב~ ס"ק שםת~ובה

סי~ אברה~ ובא~~
 ש~~

 סי~ יוסף וברכי ב~ ס~ק
 ש~~

 אות
~ ~ 

 דרבנן איסורא ~התור ~~ו שאין ~א~ור~~~~~~~~
בשבת

 ו~~
 ד~ינו

 מ~
 ע~י~ו שאסרו

בשבת רז~
 ו~ו~

 מ~ה משום
 רב~

 או
 מ~~

 דרבים
 שח~מ~

~מי~
 דבריהם

 כא~
 מן ~ריהם אי~ור

~ ~ר~ בו 
~ ו~ עש~ ~  

 שופר ~ין ז~ל הר"ן כ~ב
~עובר ~כ~

 ע~
 עובר דבריהם

 בל~
 ~ר ד~א

 דוע~ וב~~
כ~

 ~רוך אשר
 ו~

 ~ר~ן ~שון
 ~דרשו~ ז~

 דרוש
~שנ~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~  ~ ~ ~  

~ ~

 ~ל נתבאר וכ~ר י~ט דף~שני
~~ 

 שלא מוזהרין שאנו
 כל עללעבור

 מ~
 העו~ר ולפיכך הדורות חכמי שיסכימו

 ~~ר~ מן ~שה בלא עובר מהש~ותין ~~על
 ואין

 היוצא או ~שבת מחט המטלטל ~יןהפרש
 ~םנד~

 המםומר
 לאוכל ש~י~~כמעשה

 חל~
 ולא וב~מור ~~ור ו~ורש

 לא ועל עשה על שעובר אלאעוד
 תעש~

 וכל
 מ~

 שמצינו
 דבריהם ~שלשה~ילו

 כ~
 מתח~לה ~תנו שכך מפני ~ה

 ~דברו ע"ש מותר כך י~יהשאם
 מערי"~

 ועל ער~י~ם
 כונת הו~ך םו~ב ~ה שעל אומר אני ב~ה וכיוצאזה

שהע~~
 םו~

 ירא האלהים את נשמע הכל ד~ר
מצותיו וא~

 ש~ו~
 מאמר אח ירא האלהים את דר~ל וכו~

 ר~ותינו ד~רי שהםהדיינים
~~~ 

 מצותיו ו~ת מגזרתם ירא
 כעין מצותיו את ור"ל ~ד~ר ~ת שמר וא~יו מ~שוןשמור
 ש~ע~ור עד עליהם ו~מתין שמור מילה או שאמרנושופר
 ג~רתם שפיר~מן

 ~נדון גם ומה המצוה~ יקיים וא~
 לו מתיר אתה הש~תות כל אלא אחת ~שבת שאינודידן
 מפני ועוד וי"ט בשבת מוקצה איםור אצלו ~טלונמצא
 דר~ים מצוה משום ~עגלה עולה שהוא ידעו שלאהרואין
 שהםכימה מה ~~ו זה ~היתר לעמוד יכולתי לא ~ה~פני
 ~~~דעתי

 מפינו יצל ואל אמת ~דרך ינחנו אמת וה~
 ~ אמן אמתדבר

 "ו ע ר ת שנה כאן חשון~"ו

 לפ"~
 יע~א אוראן פה

 ה~ ~שועת ומצפה העומדכ"ד

ו~ו~
 ~~עור

 ~~~ ע~ו~ ~~ונ~
~~~~ 

 ם~~ ~~~~

~~~~

 בש~ת ~להם כתב
~ 

 או ~אורייתא הוא
 כת~ א~ ע~יו שג~רומדרבנן

 דידן~ אשורית
 מה על הגיה י"א םעיף ש"ו םי~ ב~ו~ח ז"ל רמ"אהנה
 הנכרי מן ~א"י בית לקנות שמותר הש"ע מרן~תב
 וחותם~ש~ת

 ומעל~
 בערכאות

 עכ~
 הגיה הש~ע~

~ור"ם
 וכת~

 אםור שאינו שלהם בכתב שלהם בערכאות
 ומ~ום מדרבנן~ק

 ~רוא~ ע"כ~ ג~רו לא א~ ישו~
 יראה

 אכת~ דקאי באצבע מורים מור"ם~דברי
 וקאמר ~ל~ם

 אפילו מדר~נן אלא איםורושאין
 בכות~

 ש~~ם כתב ישראל

וא~
 הוה

 לי~
 לא מצוה ד~מקום דשבות ש~ות

 ה~ םעיף ש~ז םי~ לקמן ז~ל מרן~מ~ש גז~
 לשון ~כל בערכאות ומעלה דחותם משמע מרן~לשון ומשו~ ע~~

ד~א
~  

 ~פילו שמשמעותו קאמר
 ~כת~

 ש~א שלנו
 ~כתב דדוקא ז~ל ~ור~ם ה~יה לכך אש~רית~ב

 ~~~ן של~
 ד~צות דם"ל דרבנן אי~ר אלא

 לא א"י ישו~
 על~ה לה~ר כך כל~~~א

 אפי~
 ~מור ~~~ת

 אםור דאינו שלהם ~תב ~קמה ולהכו גר~דתא~~ת דהיי~

א~
 והאמ~רה מדר~נן

~  
 דש~ת ~~ת

 וב~
 ה~רו

 ~ונ~ ~ר~ ד~~~~
 דאי~ ~מ~ש

 מדרבנן אלא
 א~~ ~תי~ א~ ישוב ~~ום ו~בר ל~~ר~~א~יר~ ק~

 מור"ם הוצ~ך ~מה א~כ א~בש~ות
~~ 

 להגיה
שלהם ~~

 הי~
 כתב דבכל נימא ואנן ~שתוק לו

 הוא וכן כדאמרן ודאי א~א התירו א~דבשבות ש~~
 שרי דלא א~~ וכתב וז~ל ה~ ם"ק מ~ה ~דרכי~םפרו בהד~

 אםורה דאינה נכרים של ~כתיבה ~שכותביןאלא
 ~ ע"ש עכ~ל אםור דאוריי~ שהיא ~כתי~~~לנו אבלמדר~נן א~

~ ~
 תפילין מהלכות ר~~ון ~פרק מיימוניות ~~~~ות
אות

 עי"~
 ליה א~יל

 ~שיט~
 דאמרינן ו~א ו~~ל ~ו

 ~י~ ~ש~ת אפילו אונו עליו כות~ין דגיטיןפ"ק
 על א~ו שלהם על ד~~ו שבות משום אלא דאינוגלחות בכת~

 לו עוד ועי~שלנו~
 להר~

 מהלכות ש~יעי ~פרק
 רבינו לשון נו~ן ואות מ~אות ם~

 ~מח~
 היתר שנהגו ומה

לכתו~
 ~~ום וכו~

 דהכתי~~
 כותבים שאנו דקה

 אינו~דיוטות שט~
 כת~ חשו~

 ~ן חםר האות אם דאפילו
 וכןוכו~

 כת~
 משמו העתיק וכן ע"ש~ ו~ו~ ~רוך ר~~נו

 בעל ~גדולהרב
 מנ~

 מוםך בקונטרים חינוך
 שאינו דכתב כת~~ ב~גמ"י א~ל ו~"ל ל~ד~אות הש~
 ד~ר~ העתיק בלבוש וגם ע"ש~ בש~תפ~ר אשור~

 מור~
 ~לא

 ~ו ~שיטה שהול~ים ~אופן ע"ש~ חולקשום
 הא"~

 והרב
 ורבינו~מ"י

 שמ~
 ו~ל~וש ומור~ם ~רוך ור~ינו

 עלמשמותם שש~
 האב~

 אינו שאם האחת
 כת~

 א~ן אשורית
 איםור~ו

 אל~
 על דג~ו מדרבנן

 כת~
 שלהם

 ~ שלנו~ב א~

~ ~
 ל~פלא ישדבאמת

 פםקי דהיכי ~ז~
 דכת~ ר~ ד~י ר~נןהני ו~

 א~א אינ~ של~ם
 משנ~ והרימדרבנן~

 ד~ בשבת ומפורשת ערוכה ~א
 אחד משם בין אותיות שתי דהכותב ה~ונהבפרק ק~
 חיי~~ הרי חייב לשון בכל שמותמשתי ~י~

 ~שון ~כל ~שנה
 ~כלדהיינו

 כת~
 אלא פירוש שום לו שאין לשון כל של

 בכל רש~ פירש וכן אחר פירוש שום יםבול שלא~~
 כל שללשון

 כת~
 כל של

 הר~ן פירש וכן אומ~
 שבעים של כתב כל ל~ון ובכל ו~"ל הרי"ף על~חידושיו ז~

 יו~ד הלכה דשבת י~א ~פרק הרמ~~ם וכן ע~כ~לשון
וז"ל כ~

 ו~כות~
 ועוד ע~ש~ חייב לשון ו~כל כתב ~כל

 ש~ת מהלכות ששי ~פרק~רמ~"ם שמד~~
 ה~כ~

 יו~ד ט~
 דינא ש~ימוכח ~~

 דהלו~
 שכו~ין ~א~י בית

 דש~ת ש~ות לא גרידתא ~~~ות אפילו הוא ~ש~תאפילו או~ על~
 דםוים עד ד~לוקח דינא האי הרמב~ם כתב לאש~רי
 ~דין

 ~מקום דש~ות דש~ות
 מצו~

 ח~מים שהתירו
 וכו~כיצד שכת~

 וכת~
 כיוצא כל וכן ~םוף

~~~ 
 וםיים

 ~~כ~
וא~

 ולא וכו~ ~לוקח אחרת הלכה התחיל כך
 וכן כת~

 וכיוצא כ~וןאו
 כדכת~ ~~

 ל~ל
 ~ד~דין מוכ~ מיני~

 ראיה ועוד גמור~ בש~ות אפילו
 מד~~~ם א~רה ~ש~ת ל~ו~ שאמירהטעמו ש~ ממ~ ל~

 אלא ~םור ~ה שאין בכתובה מיירי ואי~כו~ ומשו~
כך מד~ר~~

 ~ו~
 של~ם שכתי~ה ~מר ליה

 אינ~
 אלא

 לנכרי לומר ~תרול~כ~ מד~רי~
~~~ 

 ~ש~ת
 כדנק~

 ~כי
 ל~

~~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~

 אלא אסור ו~נו מלאכה שאינו בדבר ט~ ב~כה~יניה
 להדיא שם המגיד הרב מר כתב ו~י ע~ש שבות~שום

ד~
 ~ ש~ן דבר

 וז"ל בסופו מלאכה
 ו~

 מדמין שאין
 התירו לא מי~ה ולגבי וכו~ השבותין בעניני לדברד~ר
 ~ית לוקח ו~בי גמורש~ת

 באר~
 ע"ש ~כו~ התירו ישראל

 לגוי ד~ירה אע"ג ד~ה ח~ ~י~ן לה~ספות רא~י~ן
 מ~ם אבל וז~ל ~כתבו גזרו לא א~ ישוב משום~כו~

~~~
 במלאכה לנכרי אמיר~ מתיר~ן הי~נו לא א~ת
 לנכרי ~מירה התירו בלוקח דהכא משמע וכו~ד~~יתא

 ~ דאורייתאבמלאכה

~ ~
 אם

 ז~
 הנח~ כפי הדין

 אלא כאן מקומו אין זו
 ושם ש~ז סי~ זה שאחר בםי~ כבודומקום

 מצוה של דשבות שבות דין במקום לסדרו ז~ללמרן הו~
 ~ יפריד אחים בין ו~וא הפרי~ם מרןז~ל ולמה יעלומ~ברים ו~

~~~
 על שכתב י"ד ס"ק ~בת עולת להרב ראיתי
 אסור דאינו ש~הם בכתב דכתב מור"םלשון

 לכתוב אסור אינו שלהם הכתב פי~ש וז"ל מדרבנן~א
 שהוא כיון א~ור שלנו בכתב אבל מדרבנן אלא~בת

 לפרש אפשר או~ורייתא~
 אלא אינו לגוי דאמיר~

 אבל כן~ משמע לא הרב לשון מיהאמדרבנן~
 י~

 לתמוה
 אלא א~ר אי~ו דאורייתא במל~כה אפילו ~וי אמירה~הא

 החמירו ולמה~דרבנן
~ 

 לעצמו וממכר מקח מן יותר
 ~קח עשו כבר ש~קח הבית בזה ~ר"ל המקח~שות
 משום אס~ה לא הכי ואפילו מדר~נן אסור שהוא~מכר
 בכתיבה ולמה א~י~ב

 אסרו~~
 ראיתי ~מת והנה

 והנ~ ~"ש~ וכו~ צדק משפט~שובת
 מסתפקים אנחנו

 ראשון פי~ש בין ה~לוק עיקר ~ס הרב של קדשו~ברי
 כיון ~ור שלנו בכתב הראשון דל~ירושו זה הואלשני
 שאין כיון של~ו בכתב גם הש~י ולפירוש ד~רייתא~וא
~

 אלא
 שבו~

 לכתוב לנכרי כשאומר
 ב~ת~

 להכי שלנו
 אלא אינו שלהם כתב ל~~ם אבל~ותר

 מדרבנ~
 ואין

~
 דכוונתי נימא או ישראל כותב אם גם תורה אי~ר
 בכתב בין שלנו בכתב דבין לומר השני~פירוש

 אבל דסיים ~מלשונו דשבות ש~ת ולא גמור שבות~כא של~
 דלא משמע וכו~ לנכרי אמירה דהא ל~וה~ש

 ק~
~ 

~~~
 מ"א ל~ב ראיתי

 ס~
 שהקשה ש"ו בסי~ ~ו~ד

 הרמב~ם מלשון ו~מ"י דהא"ז דינא האיעל
 שבת~כות

 פר~
 בכל והכותב דכתב יוד הלכה י~א

 ~ת~~
 השיג וכן ח~ב לשון ~בכל

 מדברי עלי~
 שכתב ע"ש ~ורה מן ~י~רו גוי דכתב דסברידג~ן התו~~~

 ודבריו ע"ש ע~ז פל~י דהגמ~~~שר
 ז~

 העלו לא
ה ל~  הבונה דפרק מ~שנה לנו ש~קשה למה~
 ובאמת ל~ן~~ל דק~

 ~רב איך ל~ תמי~
 מ~

 לא
 ה~

~ל~~
 ~ הנ~ל ~שנה מלשון

~~~

עלה
 ~דע~

 ~מר
~~ 

 ~ר~ם ד~ר~ ~י~ש
 ~ב של השנ~ ~~ש~א

 ד~"~ ש~ ~ו~
~

 ~ד~נן ~א
~ ר~ ~  ~  ~  

 ~א
 מדר~~

 ש~עתיק משה דרכי הרב של~וןאלא
 מש~

 ~רב
 פירוש ~ובל אינו ~מ~ולשון הא~

~ 
~ ~

 להר~ שראיתי
 ז"ל מרדכי מאמר

 שדח~
 פירוש

 משה דרכי הרב מדברי ישיג והשגזה
 לפירוש שהסכים רבה ~ליה הרבדברי וד~

~ 
 דעיקר וכתב

 אלא אינה שלהם שכתיבה ~ור~ם דברי שלהפירוש
 נראה ולכן שלהם~ בכ~בה יש~ל י~תוב אם אףמדרבנן
 דהא~זלומר

 והג~
 בכל דקתני המשנה לשון מפרשים

 שאם בו לכ~וב ה~יל לשון בכל לו~ר היינו חייבלשון
היה~דים

 במלכו~
 יתחייב א~ ככת~ם לכתוב רגילים אחת

 לומר זרוע אור ~רב בא זה ועל כתב באותו~כותב
 ולא דוקא שלנו בכ~ב לכתוב ו~גילים דכות~יםד~נחנו
 לד~דן גדול ~נוי הוי שלהם כתב ~ן אם שלהםבכתב
 ~ הם טעם של שדברים ונראה שלהם בכתב~ילים א~ שאין כיון מדר~נן אלא א~ורה ואינה כתיבה הויולא

~~~
 לי נראה

 לתר~
 איסור שאין מרנן ד~ברי שיטה להאי

 סתיר~ שאין שלהם בכתב~רה
 מהמשנה לדבריהם

 י~א בפרק ז"ל הרמב~ם דברי בהקדים הבונהדפרק
ד~בת

 ~לכ~
 ו~א פעמים כפולה אות הכותב וז~ל יו"ד

 ת"ת ד~ד כמו א~~שם
 ג~

 ש~ש ר"ר
 ס~

 ע"ש ~יב ח~ח
 דכתב דכיון כך כל בל~ונו האריך דלמה קשהדלכ~ורה
 כפולה אותהכותב

 למ~
 ~נן אטו דוגמתו להודיענו צריך

 ולמה כפולה א~ מהו ידעינןלא
 הוצ~

 דבר להודיענו
 פתח לא למה זה דבר לה~~ענו דטרח כיון ועודזה

 תחילהבא~ף
 זה דילג ולמה ~~ב א"א אלפין שני כמ~

 שתיהן אחד מ~ם דפירש במשנה רש~ כפירוש פירשולא
 הר"ן פירש וכןאלפין

 ז~
 ~ ע~"ב

~ ~ ~
 ~כותב וז"ל שכתב ז"ל המגיד להרב עיניאת
 רבינו מדברי ונראה וכו~ כפולה א~אות

 כגון כונה להם שיש ר"ל אחד שם כשהן אלא חייבש~ינו
 א~א אבל שכתב וכו~ ~ד גגאלו

 דאא~ר~
 ש~נן וכיוצא

 אינומלה
 והביאו ע"ש עכ~ל הגמ~ מן משמע וכן חיי~

~רב
 מ~~

 השבת מו~ך בקונטריס ל~ב במצוה חינוך
 א"ד כגון שוים שאי~ם אותיות דשתי נראה עליווכתב
או

 א~
 כיון חייב כלל פירוש להם שא~ן שאף א~ע או

 משנה לחם הרב וגם ע"ש~ משונים שמות משנישה~
 וז~ל כן כתבשם

 ~כות~
 ~א ר~ל ~יב כפולה אות

 שדים שפ~רושו מרבים יחיד שהוא דד כמו אחדבענין ~
וכן

 ח~
 ונ"ל עכ~ל~ וכו~ מחחים

 דס~
 דנקט נמי

 יא~לם וכצמר ח~ ~~ק נ~א בי~עיה כדכתיב שם~וא הרמ~~
 ע~שסס

 הרמב~ וא~
 רש~ מפי~ש לאפוקי ~א ~ל

 טרח ולהכ~ אלפין שני הוא אחד דשם דסבריוהר"ן
 בענין ולא שה~~ר ~ו ~ון דדוקא לד~ר ד~מאוהראנו

 דברי פי ועלא~
 ה~ב~

 שהראנו למעלה על~ונים
ה~קה יד~

 מצי~ ~ ~דין והנ~לא~
 לד~ר~ דבר ~שר

 ~צ~ ~
~~

 ~וע ~ר
 ול~~

 ב~~ם
~ ~  

 ש~ן דסברי

~~
 ~ן שנ~אר ~ה דל~י ~הם

~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  לשון ב~ל דקתני ממתני~לדבריהם
 לשון בכל ד~אי חיי~

 דק~י אמאיקאי
 ~י~

 אחד מ~ם
 בי~

 דהיינו וכו~
 והיא כפולה אות~ותב

 ש~
 שיש שמצינו דד כגון אחד

 שהוא מצינו אם וכן דבר ~ם שהוא כונהלו
 ש~

 דבר
 הגם כפולה באות וכחבו הגוים מלשונות לשוןבשום

 שבשאר כיון כונה לו איןשבלשוננו
 לשונו~

 לו מצינו
 אשורית כתב אוחיות בשני שכתבו מיירי אבל חייבכונה
 הוי לא המשנה לשון דלפ"ז לשון ~כל דקתניוהיינו

 ~ ודוק והר"ן רש~י כפירוש ולא זו שיטה לבעליתיובחייהו

~~~
 יצחק אח אהבתי אשר לידי ~~ הזמין זמן
 ספרו נ"ע מוו~נא משה בר יצחק רבינוהוא

 ו~צצחי וראיחי שע~ לפי שאול והוא זרוע אורהקדוש
 מפיו ברוך וה~הורים הקדושים דבריו הקדושבספרו
 אנכי אשר האלה הדברים כל אתיקרא

 נוח~
 לפניכם

 דוד ~פש לנפשיחיים חיים~ אלקים פני כראות דבריו ~ראוח ושמחתי~יום
 תורח~

 משיבח ח~ימה ה~ חורח
 שחי והכוחב ע~ב ט~ז דף ע~ו ~י~ שבח בהלכוח וז"לנפש

 וחנןאותיות
 לקמ~

 בין אוחיות שתי הכוחב בהבונה
 אומה כל של וגופו כתב כל פרש~ לשון בכל וכו~בימינו

 ו~"רואומה~
 יוא~

 שכתב פי~ש מבו~ן הלוי י~חק בר
 אם ויוניח מאשורית לבד כתבים שאר אוכומרים

 חשובה ואינה כתיבה שאינה התורה מן פ~ורי~ראל כח~

 אלפ~א אל~ף לשון~ בכל מהו בירושלמי דגרסינןמלאכה~
 או שלנו בגופן או ומ~מע יונית~ לשון והוא בית~אבי~ת
 בשבת~ ואפי~ אונו של עליו כותבין דאמרינן והיינו יונית~ופן
 שבות אלא בו שאין שלהם בגופן ועושה לגוי אומרוכן

 דגז~ודרבנן
~ 

 דאורייתא מעשה בו שיש שבוח זהו שלנו ~ופןאבל שאסור~ שלנו ~ופן אטו שלהם גופן
 ע"ב כ~א דף לקמיה ושנאו ~רב וחזר הטהור~עכ~ל
 אפילו שבוח לגוי דאמירה וכו~ לכבות שבא נכרי דיןגבי

 דכוחבין דאמרינן ראיה ועוד וז~~ל וכו~ דרבנן~איסורא
 בשבת אפילו אונו~יו

 דאע~
 משום שבות לגוי דאמירה

 יצחק בר יואל רבינו פירש גזרו לא א~ייש~ב
 זצ~

 דבכתיבת
 וכתב ושיל~ה חזר ונראה ס~וך סי~ באותו לקמיהוכן ע~כ~ מדרבנן כ~א אסיר דלא אע~ג אסור הכי לאו~א א~ ישוב מ~ום דוקא הכי ואפ~ו יהודה הר~ בשםכתוב ראי~ וכן מדרבנן~ כ"א אסירא דלא וכו~ מייריעכו"מ
 יונית ולא דידן לא שאינה הגלחין בכתיבת ודוקאוז~ל
 ה~ עדות שדבריו ע"ש עכ"ל וכו~ מדרבנן כ~א אסיראדלא

 דבריו שבאו ש~עיהם לב משמחי פחי מ~ימתנאמנה
 בכתב אלא מד~רייתא אסורה כתיבה שום שאיןמפורשים
 דקתני ומ~י~ן דוקא ב~ניהם יונית בכתב אואשורית
 אשורית בכתב דהיינו אשו~ת בלשון בין היי~ לשוןבכל
 רבה מודעה מכאן ותול~מ~ ~נית בכתבבין

 לאוריי~
לד~

 ונא~נים וקיימים ~ם שדב~ו מרדכי מ~ר הרב
במ"ש

~ 
 אליה הרב

 ר~
 להרב ועי~ לעיל~ כמ~ש

~ ~ואל 
 באה~

 סי~
 ס~ ~~

 ~פר ~ם להרב ~י~ א~

 בענין קצ~ה סי~ בחומ~שבהשמטוח
 ~ ז~

~~~~~
 חיד~א להרב הייתי

 ז"~
 ברכה שיור~ ב~פרו

 ואל~י מהרי"ל מש~כ שהעחיק ~~ אות ש"וסי~
 דברי פירוש שהכריחבהגהוחיו

 מור~~
 ~לא שאינו שמ~ש

מדרבנ~
 הכונה

 הי~
 כמ~ש האמירה על

 ~ר~
 רבה ~ליה

 דתנןמ~א
 ופ~רש חייב ל~ון בכל וכו~ אותיוח שתי ~כות~

 של כ~ב בכל לשון בכלרש"י
 כמו ע"ש ל~ון ש~עי~

 מ~ת~ נמי ~נןשהוכחנו
 אור ~רב דברי שראינו קודם

 למ~רי"ל דאישחמיט~יה חיד"א הרב וכחב במקורןזרוע
 ~רק מיימוניוח ~~~ות דרבי ז"לואל"י

 ר~~ו~
 מ~~~ות

 משה בדרכי ~ור~ם דברי חזו בל וכולם וכחב וכו~ס~ח
בדין

 ז~
 ~~ז משם ~כחב

 דל~ ~ופי~
 כ~כוחב~ן אלא ~רי

 דאינה עכו~מכחיבח
 אסור~

 ~בל מד~~~ן אלא
 מדאורייחא שהיאשלנו ~כחיב~

 ו~ם ע~ש~ א~ור~
 ~נ~

 נימא נמי
 ד~שחמי~י~הכי

 ר~נן הני ~כל להו
 ו~~

 חיד~א לרב

ז~
 דחנן הא הרב דפירש בםפרו זרוע אור הרב דברי
 ר~ל ~ייב לשון בכלבמתני~

 ~י~
 ~ין דידן בלשון

יונית ב~~ו~
 וכח~

 כ~א חיוב ש~ין
 בכח~

 ויונית אשוריח
 כ"א אסורים אינםכתבים וכ~

 משו~
 ~~ו גזרה

 ועיין בסמוך ~טהורלשונו כ~ש~ דיד~
 למהר"י ~שלחן ערך להר~

אטיי~
 בסי~ ה~ באות ע"ש בזה מ~~כ ז"ל

 ועיין ש~
 ~ ע"ש ח~ ~י~ ראשון חלק ~חשב~ץבחשובות

~~~
 להאי חבר לה מצינו שיהיה

 שי~
 משמוחם דששה

 לעילדכתבנו
 שאי~

 בכתב חורה אי~ור
 של~~

 חרין
 יצחק בר יואל ה~ר הוא המיוחד האחד גברוותאגברי
 דין מ~ור בעל שהוא מ~~ןהלוי

~ 
 ~רב משמו כמ~ש

 וה~ר זרועאור
 יהוד~

 כמש"ל ~רא"ז דבריו שהביא ז~ל
 לפניך ~רילשונו

 שמו~~
 אלה

 י~ד~
 שיטה ה~י מלכה

 הש~~ים עמק אל חברו אלהכל
 בשיט~

 קיימי אחח
 מ~ום מדרבנן אלא אינו של~ם ~כחברבנן

 ~ הא אטו~א גזר~
 שדי בעל להרב מצאחי רב דבי בספרי~~~~~

 מערכתחמד
 כ"~

 שכתב קי"א כלל
 ~ו תורה ~יסור הוא אם בשבח של~םכתב וז~

 ייא סעי~ ש"ו סי~ ורמ"א הפוסקים~ מחלוקתהוא דר~נ~
 והרב וכו~ מדרבנן הוא שלהם דכחב זרוע האורכדעח פס~

 כחב הא~ז סברת שהביא אחר הלוימהר~י
 שכ~

 כתבו
 ושכן תפלין מהלכות חמישי פרקהגמ~

 כח~
 בפ"ז

 כתב ושכן ברוך ורבינו שמחה רבינו בשס ~~תמהלכות
 כתב לענין ו~גאונים ר"י בשם הדר בפרק ה~גודההרב
 עוד והוסיף וכו~ והלבוש הרמ"א ~פשו וכןשל~ם

וכתב הר~
 שהר~

 ייחס ~~ אות ש"ו סי~ ~שלחן ערך
 איכא הא הדברות ולכל וכתב זרוע אור כהרבשסובר להרי"~

 ד~רי קמאי מרבוותאכמה
 כהא~

 אינו שלהם דכתב
 ביהודה ~דע בעל על הרב תמה ובכן מדרבנן אלאא~ר

דכת~
 מצינו ולא בדבר יחיד הוא ש~א~ז

~ 
 חבר

~~
 ע~ש

ו~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~

 קדישי קדושות עשר ~פירות עשר לפניך השו~ר
 הלא הכי לה ד~ברי נ~מכים רבניםעליון

המה
 א~

 מבו~ן הלוי יואל ה~ר
 ב~

 ז"ל יהורה וה"ר

 רבינווהרב ג~
 יצ~

 זרוע אור ספר בעל
 ד~

 שמחה ור~ינו

ה~

 ~רוך ורבינו
 ו~

 ובעל
 הגהו~

 מיימוניות
 ז~

 והאגודה
ו~~ ח~

 ט~
 והג~ונים

 י~
 השלחן ערך ~רב לדעת והרי"ף

י~~
 ומור"ם

 יב~
 י~ב כוותייהו ד~ברי ו~לבוש

 עונים כאחד כולם שריא שכינתא עשרה בי כלישר~ל שב~
 משום אלא אי~ורו אין של~ס ד~תב וביר~הבאימה
 מרנן ו~ברי עלייהו פליגי פוםקים שרוב והגםגזירה~
 עם הא"ז ~ברת מ~מ תורה אי~ור איכא כתבדבכל
 כללהקת

 הר~~י~
 ויש ד~יה אינה ~מייהו ~~~~~ ~~ז~

 סמיכ~ עלי~ל~מוך
 שערי להרב ועי~ כנ"ל~ ~~מים

ר~י~
 ר~ים לרבינו כ~ה ~י~ יו~ד חלק רא~ון ח~ק
 ז~ל דורנו ג~ון~ראנקי

 ששרט~ מ~
 בזה וכתב

 כת~
 יושר

ע~~
 ~~~יר ~~~~ר~י ~ ז"ל האחרונים מספרי לנו שהביא ובמה

~~ 
~~~~ 

~~~~ ~~~ 

~~
 כדרך בש~ת ה~וכאר עם ~בי~ה לטרוף מותר
 בכף הסוכאר עם ~ביצה ~טורפין ~חולשעושין

 גד~ש כעלות ותעלה שתפוח עדבכח
 בע~

 כך ואחר
 מעשה לעשות אסור או ט"~י~ או קאפ~י עםמערבן

כז~
 ~ בשבת

~~~
 ביה ~ית כך כל חם ~נו הקאפ~י שי~יה ש~גם
 ~~ט שבת ז"ל רש~י עי~ ב~למשום

 ד~
 שריקא

 א~ור מ"מטויא
 ל~ורפ~

 וראיה ביחד
 מש~~

 דשבת
 ינתן מע~ש ושמן יין טרף לאאם קל~

 ז~
 בעצמו וזה בעצמו

 דשאני דאפשר בדבר להתיישב יש דעדיין אלאע"ש~
הת~

 עביד דקא
 לרפו~~

 שחיקת משום זה ו~סרו
 וי~~ממנים~

 ל~ביא
 ראי~

 ~"ל מרן דפ~ק מ~א לא~ור
 סי~בש~ע

 ~כ~~
 למחר מע~ש שדכן שחלים י~ו ~~י~

 ~רי~ין פולנותן
 ול~

 וע~ע ע~ש~ ש~ת מערב אלא יט~וף
 דברי על כ~ה בס~ק דכ~ב וכ"ה כ"ד ~~ק במ"אשם
 הותר דלא נ~ל וז~ל אנו~לין לעשות שהתיר ז~למרן
 ול~ננן יפה לטרוף א~ל שהן כמות ולאו~~ן לערבןאלא
 הנילוש בחרדל אפילו הט~וף ~א~ר ו~רי וכו~אםור
 צריך ועדין ט"ו~ ~עי~ שם בש"ע ועי~ ע"ש וכו~כ~ר

 ב"י רבינו שהעתיק ה~~"ם מתשובת זה על~תבונן
 ~עי~ כאן ~~~ע ועי~ שכ~א סי~בסוף

 י~
 באר עוד ועי~

 סי~היטב
 שכ~

 כ"ב ~~ק
 מש~

 דאסור רש~י בשם
 דמי~י בקערה מגולגלים בציםלטרוף

~~~~ 
 דבעי

 בקדרהלמשדינהו
~~יר ~ ע~~

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

~~~
 בשבת טלטול היתר לענין כחומה נידון ~ים ~ם
 לשון שהביא שנ"ו ~י~ ב~י ~מרן~יין צדדיה~ מכל או אחד מצד בים ~~מ~פתבעיר

 הש~
 והא מטלטלינן טלטול הא מלינן דלא הוא ממלאי~ב בעירובין

 דהים דמוכח רשב"ם ופי~ פרש~י ע~ש במלואה~הפרצה
 טפחים י"וד הים בשפת יהיה לא אם ~מה הו~לא

 בב~י ש~"ג ~י~ ועי~ ע"ש אר~עה ב~וך י~דמתלקט ~
 ~עי~ובש~ע

 כ~
 ועיין רנ~ז ב~י~ ש~ת בעולת וע~ש

בכנה~
 מ~ ב~~ בהגהת שס~ג ב~י~ שם

 משם שהביא
 סימן היטב ~אר ועי~ טבריא ~עה~ק טל~ל ב~תררבו
 ובס~~ ה~ ס"קשנ~ו

 ~~ ש~~
 ברכי להרב ועי~ ט~

 יחזקאל כנ~ת ולהרב יעקב שב ל~רב שציין במהיו~ף
 ש~לת בספרולהרי~ע

 יעב"~
 אמונת להרב ועי~ ע"ש~

 ועיין פקפוק~ שום בלי להתיר ש~עלה מ~ סי~שמואל
 יעקב אוהללהרב

 להר~
 יעקב מוהר"ר

 ~~ו~ סי~ עוד לו ועי~מ"ו שאל~ ששפור~~

~~~
 רצ~א ~י~ א~ח בש~ע ז"למרן

 דסעוד~
שליש~

 אותה לקיים יכול ~בע הוא אם
 שכתב א~ ס"ק מ"א להרב ורא~ת~ ע~ש~ וכו~בכביצה
 מ~ביצה מעט יותר אלא בכביצה דוקאדלאו

 ~סימן ועי~ ע"ש תל"ב ס"ס כמ~ש עראי אכילתמיקרי דבכביצ~

תרל~
 ועייל רב בי בר כדטעים שיעור שהוא ב~ סעי~

 בסוכה כדא~תאלכלה
 ל~

 ~ ע"ש

~~~~
 כתב ב~ אות יו~ף ברכי בספרו ז"לחיד"א
 ד~~םוז"ל

 דבכביצ~
 ומשו~א קובעתשבת עראי אכילת היא בעלמא

 שכן הרב וכתב קבע לי~
 מצ~

 כתוב
 משם קי"א סי~ ~וכה הלכות ה~קטבשבל~

 אביגדור ר~~נ~
 ~ ~ובעת דש~ת טעם ~"ב ל~ד דף ביצה ועי~ עש~בכן כ~ ז"ל~ רי~~ז וגם ק~ע נחשבת דש~ת עראידא~ילת

~ ~ ~
 לכאורה לפ"ז

~~ 
 בכסנין הבאה פת אכילת

 כביצה שיעור ~~בת ממנה אכלאם
 קבע מיקרייותר ~

 קבע דהוי וכיון מרן כדפ~ק הו~ וסעוד~
 בסי~ הש"ע כדפסק ~זון ברכת לברך עליה רמיחיובו
ק~~

 קובע~ם ש~חרים שיעור אכל ~א~ ו~ סעי~
 ואכ~לת קובעת דשבת דכיון ע"ש וכו~ ברהמ~זיברך על~

 קובעים שאחרים ~יעור אכל דלא ה~ם קבע נחשבתעראי
 ~ ברהמ"ז ומברך קבע עכשיו הויעליו

~ ~ ~
 למדין שאין נראה שפיר ד~יקת כד

 לח~~בו דהיינו זה דברחכמים לכ~
 בר~מ~

 מדמקריא
 ושנא ד~נא ~עסעודת

 דש~
 קריאת

 סעוד~
 דתליא

ב~ות
 ס~ד~

 לאכול מחי~ב ~וב~ דבשבת וכיון
 אחשבה ה~~ חיוב משום א~ל שהוא ~ובואכ~לת ~ו~~
 לאכ~ל~



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 ~מזון ~רכת ~וב אבל ס~דה~ קביעות הויולכך
 שהוא עליו ~לם רוב שקובעים שי~ר באכילת~וי
 דין על אכילתה הע~דו בכסנין הבאה שפת שביעהכדי
 ושבעת ואכלת כדכת~ב שביעה כדי שיאכל עד~רה
 שאם ~מר י~ן וכי שביע~ כדי אכל לא עדייןוהרי
 כדי אכל לא וא~ד שביעה כדי השבת ביום אכלאחד
 המזון בברכת י~ח ל~ציא יכול מעט שאכל שזהשבי~ה
 זה דגם משום התורה מן שחיובו שביעה כד~ שאכללזה
 ביום וא~כ קובעת ~היא בשבת שאכילתו כיון מעטשאכל
 מצינו ש~א יתכן לא זה חול מדין ~נו נש~נהה~בת

 ~ מעולם זהחילוק

~~~
 פת דין ד~יינו נינהו ~~דדי נימא אי אפילו

 סעודה לענין ביה דמהני הפח כדין בכםניןהבא~
 בכ~נין הבאה לפת וגם ~~ע ליה דמשויא שבתאכילת
 מד~ר דבר ונלמוד מדבר דבר נדון מ~מכן~

 מ~
 מצינו

 לפחות לאכול רצ~א בסי~ ז~ל מרן שהצריך גמור~פת
 דהוי קימ~ל ביצה שיעור דאכילת משום אלא פת~כביצה
 רל~ב ס~ מרן כדפסק סעודה מיקרי ולא ער~יאכילת
 מגן כדעת שהוא כל יותר לאכול צריך וא~כ תרל~טוסי~

 אות השלחן ערך להרב ~ועי~ ועוד~ ביצה דהיינואברהם

ב~~

 ~שבת אותו משלמת ועוד דהאי אמרינן זה ועל
 אם אבל חשובה~~אכילתה

 פחו~ אכ~
 הגם פת מ~~יצה

 המ~ן ~רכתשלענין
 חיו~

 מהניא לא מ"מ ולמעלה מכ~ת
 מהניא ולא כביצה~ בעינן דהא קו~עת שבת לומר בזהלן
 האילן

 טעמ~
 ~בול שיגיע עד שיאכל ~חר אלא

 שבת לן מהני בהא ועוד האי אלא נשאר ולא קבעאכילת
קוב~ת

 שמשלמ~
 ~ ~עוד האי

~~~~
 בכסנין ~באה פת ש~וא נמי מהנדון הבאגם
 הואהכי

 דל~
 קובעת שבת מהני

 באכיל~
 אלא

 שהוא דראהמ"ס ע"ב עד ש~א קבע של הג~ל עדב~ל
 ספק ע"ב עד ומנ~ד ~מזון בברכת מחוייב דכ~ע~ליבא
 לכ~ע מנ"דופחות

 ל~
 קביעות מיקרי

 שהו~
 מ~ה מעלה

 חלק יצחק ויאמר להרב עי~ גראם וששים ושניםמאה
 שמונה הוא שהדו"רו ששמע הרב ש~תב ח~ סי~~"ח

 אות קפ~ח בסי~ חיד~א להרב ועי~ ע~ש וחצידראהמ~ס
 אם וא~כ ע"ש~ ד~ סי ג~ כלל שושן פרח להרב ועי~ד~
 לן מהני אזי בכלל הג~ל ולא קבע של הג~ל עד~כל

 פחות א~ל אם אבל קובעת שהיא השבתל~שלים
 נ~ב עדדהיינו מז~

 דראהמ~
 לא לגבול הגיע לא שעדיין

 כנדון לה~ות הדין מן לבא ודיו קובעת שבת בזה לןמהני
 ~ ב~מא מילתא לי נראה~ן

~~~~~
 הרב שכתב דינא דהאינר~ה

 חיד"~
 ז"ל

דכביצ~
 הגם

 דקימ~
 ער~י ~כילת דהוי בעלמא

מ~מ
 ~~ן נראה קובעת דשבת קבע אכילת הוי בש~
 ~~ ו~י פסיק מרן שהרי ז~ל דמרן אליבאמו~ם
~ל"~

 וכו~ שבעה כל וישנים ושותים ~וכ~ים ו~ל ב~ ~י~
 ~ראי ~כילת לאכול מותרא~ל

~~ 
 ~~~ת וכמה ל~כה

 דאכילת להדיא ומשמע וכו~ ~ת כביצהעראי
 וא"כ שבעה כל נמי היינו לסוכה ~ץ ל~ולשהתיר ער~
 כביצה באכילת קו~עת שבת ואי וי"ט שבת שבעהבכלל ה~

 כביצה לאכול יכול אינו~~כ
~ 

 בשבת לסוכה חוץ
 לומר ~זה לן מהני דלא מוכחאלא ויו~

 שב~
 קובעת

 רצ~א ~סי~ דכביצה אברהם מגן הרב כמ~שלומר ומוכ~
 ~ הואדוקא ל~

~~~
 אות ~"ח ~י~ ז"ל חיד~א להרב רא~תי כן

שכתב
 וז~~

 מהר"א זקני מורי כתב
 אכילת דאפילו קובעת שבת וז~ל קדמון בכ~ישמצא א~ל~
 לפת דגם נראה למעשר קבעחשיבא ער~

 ~בא~
 בכסנין

 ממנה ~כלשאם דקימ~
 מע~

 ~בע א~ אבל וכו~ במ~מ מ~רך
 קבע ~שיבא שבת אכילת דכל נ"ל וכו~סעודתו

 שהוא בכל דאפילו ז"ל מדבריו ומשמע ע"ש~ וכו~למעשר כמ~
 דבכל גמור מפת הוכחנו שכ~ר ~לא מעשר~כדין

 ל~ נראה ולכן ~~ודה מיקרי לא מכביצה פ~תדהיונו ש~
 ~ כמ"ש הגבול עד דהיינו ~~מר עראידבאכילת

~~~~
 לכוין דיש

 דסי~ ז~ל מרן דברי ג~
 וני~א ~ביגדור ורבינו ~לקט השבלילמ"ש תרל~

 לקיום חיוב דרך לחם באוכל ~ירי ה~קטדהשבלי
 שא~בה שבתסעודות מצ~

 ומרן זו~ לאכיל~
 ~ לחוד תאוהלחם באוכ~ מיי~

~~~~
 ~רב

 חיד"~
 ורדים גנת דהרב ו~~ל וכתב מסיק

 כסנון דלענין ליה פשיטא י~א סי~ ג~כלל
 ~רב העלה ולבסוף וכו~ לחול שבת בין~לוק ~~

 כסנין דלענין בטעמם נכונים ורדים גנת~רב שדב~ חיד~
 מברך עראי אכילת ד~ל בשבת מעשהו כךב~ל כמעש~
 הרב וספר ע~ש~ ז~ל עכ"ל דבר עמא וכן שלשומעין במ~
 שאפשר ונימוקו טעמו לראות בידי ~יןורדים ג~
 ה~לקים ל~~רת דגם נראה שי~יה איך בענ~ד אנןכמ~ש ש~~

 עד באוכל ~יינו לכסנין גם קובעת ד~בתוס~רי
 ודוק~ לעיל הוכחנו כאשר דרא~"ס נ~ב~הוא הג~

 ~ו~ ~~~י~ ~~ד~~פי
~~~~ 

~~~~ ~~~ 

~~~
 סי~ בב~~ ז"ל מרן

 שכ~
 בדין

לבשר שצר~ חול~
 והנבל~

 ז~ל הרשב~א שכתב מוכנת
 חולה ~צל ~יא דחויה שבת נאמר אם במ~וקתתלוי ד~

 אםרה שלא לו שו~~ן הותרה נאמר שאם~ותרה
 למ~ד אבל וכו~ ~לה אצל בשבתמלאכה ~ר~
מאכילין ד~י~

~ 
 לו ל~וט עוברין אנו ואין הנבלה

 לושיש שבמק~
 בש~

 ~דחה ולא אנו נעבור לא לאכול
 שב~

וכמדומ~
 וכו~~ ~ותרה ולא ד~יה~ הלכה שהיא לי
 כמ~ד מקדש ביאת מהלכות בפ"ד פ~קוהרמב~ם

ד~יה טומ~
 וא~

 כתב ולהדיא כן יסבור ב~בת גם
 דחוי~ שבת~מהלכות רפ~

 הוא וכן נפשות~ סכנת אצל שבת

~ו~



~~ ~~~ ~~~~~~~~~ו~
 וכו~ ביומא הר~~ש כ~ב כן זה~ בסי~ וז~ל ה~~חלשון

 ז~ וביומא ע~ז צולין כיצד בפרק כמ"ד ד~~לו~מו

ד~ומא~
 וה~~ בצבור~ הותרה

 בצ~ר הותרה דשבת
 מדבריהם בהדיא ומשמע נפשות סכנת ~ל~ותרו

~~ותר~
 או ~בת

 דחוי~
 או ד~תרה בפלו~תא תלויה

 הרב כתב וכן ד~ומאה~~יה
 כ~

 הרמב~ם ד~רי על
 שבת מ~לכות שני בפרקז"ל

 הלכ~
 שכתב ר~שונה

 סכנת אצל שבת היא דחויהוז~ל
 נפשו~

 המצות כל כשאר
 כיצד בפרק וז"ל הרב"מ עליו כתבוכו~

 צולי~
 איפליגו

 ופירש הותרה או ~צבור היא דחויה ~ם טומאה~אי
 ד~יהרש~

 אע~~
 בטומאה למיתי רחמנא דאכשר

 גמור~יתר ל~
 ~יכ~ אל~ הו~

 וכו~ טהורים משת~חי דלא
 ב~מ~ומשמע

 ~ה~כ~
 כמ"ד

 רבינו פסק וכן דחוי~
 דאיפל~ו ~יכי דכי ומשמע מקדש ביאת מהלכות~פ"ד

 ~יא אם חולה ל~~י בשבת איפליגו ה~נ~ומאה
או דחוי~

 הותר~
 כמ~ד לן וקיימא

 דחוי~
 וכ"כ

 הרשב~
 והר"ן

 ע"ב פ"ד בחולין רש~י מדברי משמעוכן
 ד"~

 חייב
 ולא חולה אצל היא דחויה שהש~ת~~תו

 הותר~
 בהא ד~א ו~כ"מ בב"י הרב דסבר בהדיא לך ~רי~~ל~
~יא

 וז~
 ושני~ם מזה מ~ייב

 באחד ואחד כאח~
 ~ ביניהם יבא לא ורוחידו~קו

~~~~
לכאורה

 דף יומא ~~סכת ד~יתא מ~א לי קש~
 תמיד הונא רב אמר גופא וע~ב ע~אמ"ו

 רב דוחה~ ~נו ~אי דוח~~ אינו ~פו דוחה~ח~תו
 ~טומאה את ד~חה ואינו ~שבת את דוחה אמר~דא
 דוחה ואינו ~טומאה את דוחה אמרורבה

~ 
 ~שבת

 ב~בת נשחט ש~ת של תמיד דוחה~ תחילתו רש"י~פירש
 אין שבת ערב של תמיד דוח~~ אינו סופו בשבת~וקרב
 זריקת אלא ואימורין~ חלבים הקטר ~טומ~ה~ את~וחה אי~ יום~ מבעוד מ~לן אלא משתח~ך נקטריןאיבריו
 שם תוספות ועי~ וכו~ בלבד~מו

 ד~
 ושקיל וכו~ תחילתו

 ו~כא ~מ~עדו כתיב הכא שנא~ מאי וקאמר הש~ס~רי
 סופו ק~יא לא חסדא לרב וקאמר במועדוכתיב

 ~ר"ל דחי נמי סופו בצבור ~יא דהותרה שבת לי~~לית כתחיל~
 ערב של ~רבים בין של תמיד של חלביםהקטר

 דחי כפרה ~עיקר תח~לתו בצבור ה~א דד~יה~מאה שבת~
 ~הדיא לך ~רי ע~כ~ דחי לא כפרה עיקר דלאו~פו
~סובר

~~~ 
 טומאה למ"ד אפילו

 דחוי~
 אית בצבור ~יא

ליה
 ש~

 ~ ~יא ב~א הא ולאו בצבור הו~רה

~~~~
 קו~א ~ח אפילו כאן שאין נראה ~התבוננות

 ~ם שהכשיר תמיד ~קרבן מיירידשם
 ~ו~ין ב~~

 י~מר
~ 

 ש~שבת עונים ו~כל אצלו ד~וה השבת

~~
 ~יקר משום

 מצו~
 ומ~ם בתמידין תלוי ו~כשרו

ה~י ~  שבת 
 אצ~

 דלא
 ש~

 ~מר
~~~ 

 ~לא
 במנ~ת ~~ א~~ ~~ן~שר

 ע~ ~
 ~~אמר

~~ 
~~

 ~ן לשבת
~ מ  

 ולא בכך
~  

 ~חויה לומר

 לומר שייך ~ז פשות םכנת משום חילה ~יתר בעניןאלא

דחוי~
 דומיא ~שבת ל~דחות ניתן לא בהיתר ~פשר ו~ם
 ב~אים היתר אין בטהורין אפשר דאם ~"כדטומאה
ובז~

 נינהו ~עמא דחד בהא תליא דהא ד~מרינן ~וא
 אחריוק~~

 מופ~
 השדה בפאת חמד שדי להרב ראיתי

 שנתעורר י~ז אות בכללים אל~ףמערכת
 אחר ע~ש~ בז~

 ד~ ל"ז ענין שלישי חלק התשב"ץ ~ספר מצאתיכך
 י~

שהשי~
 הרשב"א על דיומא מהא

~"~ 
 ~ ש~אריך מה

 ~~עור~~ד
 ~~~~ ~ו~

~~~~ 

שו~~
 ~ורום

 ~ע~~ ו~~~~ פ~ ~~וו~ ~~ע~~

 שבת ב~~~ורי אלא ~מקדש ש~ת ~יןאמרינן

אב~
 ובין מקדש בין לפלו~~ ליכא ~סורים בשאר

 בתוספות מ"ב לשבת בחידושיו ז"ל מהרש~אגבולין
 אבל שם~ ובמ~רש"א ב~ספות ע~ש נמי עץ שלאפילו ד~

 סבר דלא נראה קם"ג דסי~ ז"ל הריב~שמתשובת
 ל~

 מר
 הוא וסובר~כי

 ז~
 ~"ש~ נאמר ענין בכל זה דכלל

~~

 עיין במקדש שבות אין אמרינן דבר בכל שלא
 של הראשון טוב יום ב~ משנה ד~ פרקסוכה

 ~ם ששה הימים כל ושאר וכו~ בשבת ל~יותשחל ~
 ~~ משנה שם ועי~ התורה מן במקדש הימיםדבשאר

 דפסחי~ חמישי פרקועי~
 ~ ודוק ח~ מ~ה

~ ~
 ר"ש ~דה ~ רישיה פסיק הוא א~ מתכוין שאין
 בשבת כדאיתאדאסור

 ק~
 דוקא שזה דע ע~ש ע"א

 כגוןבמלאכה
 בש~

 ~~ הנאה באיסור ולא
 בפירושו שם ישראל תפארת להרב ועי~ ה~ משנהט~ פר~ כלאי~

למשנ~
 וב~ה ו~ סעי~ ש"א סי~ י"ד בש~ע ועי~ ע"ש

 ~ ~"ששם

 מח~ק להרב~~~~~
 ברכ~

 אות~א~ רפ~ב סי~ בא~ח
 על שיישב שבת תוספת ~רב דברי~העתיק

 ~שבת רבנן בה ~זרו מגילה ~נא דמאי המפרשיםש~קשו מ~

כ~
 שאין ו~פר לולב

 לנהו~
 דשמא בשבת בה

 יעבי~~
~ב~

 שנא ומא~ בר~ה ~ות
 קרי~

 ד~א ~שבת ס~ת
ג~ו

 ~~~ כמגיל~ ב~
 ~ שתירץ מה

~~
 דלק~מ ~אה הד~ך ~י

 שחיו~ מ~י~ דשא~
קר~א~

 גם
 לי~

 צ~ר כמו
~יבים ~~~ מ~ ול~

 ו~כ~ ב~
 ~רודין

 בחיוב~
 דשמא ליחיד ~ישינן

~ח
~~ 

 אצל
 ויע~רנ~ ~

 אבל ד~א
~~ 

 ~ם
 ד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~

~יבי~
 לקרות מחוייב שאינו כיון מ~מ מגילה כמו בו

בס~
 ביחיד ולא בצ~ר דהיינו בעשרה כן אם אלא

~
 וכ~אית~ אהדדי מד~רי הם דרבים דכיון ~י~ן לא
 קמ~ז דף~בת

 ע~
 עשרה אבל במ~ני~ ד~י וע"ב

 בידם אותה ומ~יאין א~ באלונ~ת מ~פגין אדםבני
 דכיון ~מא יהיב ובש~ס אותה יסח~ו לשמא ~ישינןולא

 אתו ולא אהדדי מדכרי הםדרבים
 למסח~

 שא"כ מה
 דאתי אסורביחיד

 למס~
 ס"ת ליקח לאינשי להו דחמיר ס"ת דשאני ~מר ישעוד ע~ש~ דמתני~ רישא כדקתני

 להו ד~יר מ~מ ל~ל~לוולי~לו
~~~~~~ 

 משום הס~ת
 דף מות אחרי פר~ת ויקרא ב~ר ועי~ ל~לטלוקדושתו
 ותשו~ חומרי כמה וב~ א~ עמ~דע~א

 ולהכי ~פלא
 גזרולא

~ 
 ~ רבנן

~~
 לזמן מזמן שבאה בה וכיוצא במגילה שדוקא לו~ אפ~
 בהיל הכי משום שעתא ~היא עד אדעתיהולאו

 אבל~ה
 דנו~ בס~

 בכל
 שב~

 השב~ע בכל וכן ושבת
 מוציאין ~"ב ימידב~ל

 ס~
 עלויה דעתיה יהיב ולכן

 שהדבר השבוע ימי בכל בקי אצל ילך בקי אינוואם
 אדם וכל הוא תמידנוהג

 חז~
 חיישינן לא הכי משום בו

 ~גי~ה דדוקא לומר אפשר ~ד השבת~ ביוםבקריאתו
 איתיה ולא אימתי עכשיו לא ואם ק~ע ש~נו דברובכל

 בכ~ון הוא לתקון יוכל שלא שמעוות אחר ביוםבתש~מין
 אי~נהו דלא לולב וכן שופר וכן כתיב יעבור ולאמ~ילה

 הכי משום אחר ביוםבתשלומין
 הו~

 ונמהר בהול
 שמא וחיישינן זמנה שיו~לם ~דם המצוה לעשותונחפז
 קריאת אבל השבתישכח

 ס~
 לשבת בתשלומין איתיה

אחר~
 ב~יני ~הור אי~ש להרב מנוחה ~ית להרב עי~
 קריאת בסדרי ~~תכ~נפל

 ס~
 ה~~ ומשום ב~ א~ אות

 כך כל נחפז שאינו כיון ויוציאנו ישכח לשמא חיישינןלא
 ועיין ודוק~ רבנן גזרו לא ולהכי בתשלומין דאיתיהכיון
 תוספתלהרב

 י~
 בפרק

 קמ~
 מ"ש ב~ משנה דמגילה

 עש"ב הגרי~ב נימוקי דבריו שפירש ובמהבזה
 בתוספ~

י~
 בשנת הנדפסים החדשים

 תרל~
 ביאור~ם בכמה

~"~ ~ 

 ~~~~ע~~
~~~~ 

 ם~~ ~~~~

 שרו~~~~
 נוהגין אין העולם

~ 
 נוהגין אחד ובמקום

 המשוי ד~מבו
~ 

 נושאין אין ה~לם דכל הראש
 ראשם על משוי להוציא נהגו ובהוצל ראשם עלמשוי
 לא אינהו ואפילו אדם כל אצל ד~ם ב~להאמרינן
 הוציאו אםמחייבי

 מש~
בש~ת כדאי~ בשבת~ ראשם על

 ע~ צ~
 י~ב ב~רק ז~ל הרמב~ם ופסקה ע"ב

 י~ד הלכה שבתמהלכות
 וז~

 קל חפץ לקח אם אבל
 שהניח~~ון

~~ ~ 
 על ספר

 רא~
 ואינו

 ~ו~
 בידו

 ~אפ~ר ה~
 הוצ~

 רוב דרך שאין ~~צי~ן ~דרך
 מונ~ם ה~צים להוציא~לם

~ 
 שם ועיין ר~~הם

 ~ שהע~ ז~~~~
 מקורו

~  
 ~צל דאנשי ~שבת

 דבטלה בש"ס דקא~ר כןדעושין
 ד~

 אדם כל אצל
 הרמב~ם מדברי משמעוכן

 מדפס~
 הוציא שאם בסתמא

 מקומות ל~ותם אף משמע חילק ולא פ~ור ראש~על
 פ~ור מ"מ ראשם על מ~וי להוציא במקומם כןשנהגו
 להדוא ב~~ס וכדאיתא כן ה~לם רוב דרך שאיןכיון

 עייןכן
 בש~

 ~ הנז~

~~~~
 אחד במקום נהגו אם נמי קיבולת לענין דה"ה
 נהגו לא המקומות וברוב בקבלנות במחובר~בנין

 בקבלנות שנהגו במקום אף בשבת לבנות ~ס~רכן
 גדול כלל דזה בזה כיוצא כל וכן דעתם ב~הדאמרינן
 בידינו לנומסרו

 כולו הכלל על ללמד בכאן ר~תינ~
 שם ועייןיצא

 בש~
 ד~ה שם ובתו~פות צ"ב דף

 ~ ע"ש בדבר לחלק שיצאו וכו~ עושין הוצלאנשי ואת~

~~~
 ששי פרק שבת בהלכות ז~ל להרמב~ם~ראיתי
הלכה

~~~ 
 קרוי בעליו ששם ודבר ~ז"ל שכתב

 או להשכירו המקום אותו אנשי ~ב דרך ~איןעליו
 שאם משמע ~ו~ לנכרי להשכירו אסור באר~ותליתנו
 רוב שאין הגם להשכירו נוהגין המקום אותו אנש~ רובהיה

 כן נוהגיןה~לם
 מקומו~ בתר דאזלינן להשכיר~ מו~

וז~
 אצל ד~תם דב~לה הוצל על בש"ס שאמרו מה נגד

 א~ ~ר שהיא הוצל בין לחלק סברא ואין העולםכל
למקו~

 הרואה וראה כאשר עיירות כמה כולל ש~וא
 ~ סברא זושאין

~~~~
 שאיסורו ~בר בין לחלק דיש לומרנראה

 מפני אלא אים~רו שאין לדברמדאורייתא
 שבמקומו דכיון מדרבנןאלא אינו שאיסורו העיןמראית
 דהא ~עין מראית שםאין

 נהג~
 ולי~ו ולהשכירו למשכנו

 הע~ם דרוב משום רבנן אסרו לא הכי משוםב~ר~סות
 שלהם העין מראית משום ואיכא להשכירו נוהגיןאין
 אותו רוב כאנשי כאן ~כיחי לא שהעולםדכיון

 ולא מיעו~א ופרחי ארחי והוו להשכירו בושנהגו המק~
 מ~רבנן אלא איסורו שאין דכיון ועוד למיעו~~חיישינן

 שה~א כיון מותר ה~רה מן שבאמת רבנן ~והקיל~
 וחושבים אינשי ד~ו משום אלא נכרים לאחריםמושכר
 שעדיין משום לעבודתו יום שכיר שהוא פגול מחשבתעליו
 א~ו הכי משום עליו שמו שנקרא כיון ברשותו~וא

 ~ וק"ל הקילו בזה ולכןרבנן

~~~
מרן

 ז~
 ד~ סעי~ שכ"ה סימן א"ח בש~ע

פת וז~
 משום אוסרין יש לעצמו נכרי ש~~~~~

 שם ועי~ ע~ש אדם בידי דגומרו משום מ~רין ~שנולד
 מ~עם היינו דאוסר למאן אפילו דמשמעבמ"א

 וכן לאוכלו~ מותר ~ד ליכא אי~ל נול~
 כ~

 מרן
 ז~

 לקמן
 ש~בא אלא ומ~בר צידה חשש בו ש~ן דבר ח~~~
 ה~כרי אם ל~םמ~ץ

 הבי~
 לעצמו

 מו~
 ביום בו אפילו



~~ ~~ ~~~~~~~~~~ו~
 לו מותר ~שבילו הובא ~פילו וכןע~ש

 שיעשה בכדי לער~
 ד~~כא מיל י~ב לתחום מ~וץ הובא דאפילו ונ~ל~~ש~
 לערב או בש~ילו הובא ש~א למי מוחר דאורייתאאיסורא
 והוב~ו תק~~ו סי~ לקמן מג"א הרב וכמ"ש שי~שובכדי
 דעירובין ~הא מוכח וכן י"ב ~"ק שם הי~ב בבארדבריו
 אסא ל~ו דג~ו גננא בני דהנהו הש"ס דקאמר ע~אמ~

 וכו~ לאלתר בהו לאורוחי להו שרא לאורתא שני~בי~~
 ~יסורא אי~א דהתם הרי ע"ש~ ~יעשו בכדי דבעינןומסיק

 ל~ו דג~ודאורייתא
 ביו"~

 לערב מותר הכי ואפילו
 סימן ~~ל מרן שם שפ~ק ממה מוכח וכן ב~ולאורוחי
 היום וצדן ליק~ן ודאי אם דאפילו ה~ ~עי~שכ~ה
 א~ סעי~ שי~ח מסי~ מוכח וכן מיד ~ערב מותריןבשבת

 וכו~ מיד במ~~ש מותר דלאחרים ~מ~יד ב~~תמהמבשל

 ומכלע~ש~
 ~לי~

 ברכה עליו ולברך לאכול דמותר מש~ע

 דקימ~ל איסור דבר כאוכל הוי ו~א ו~חרונ~~ר~שונ~
 שאינואע~פ

 אל~
 לא עליו מברכין אין דרבנן איסורא

בתחילה
 ול~

 ע~ש א~ סעי~ קצ~ו בסי~ מרן כדפ~ק לבסוף

משו~
 המצוח ברכת שגם ונ~ל ע~מו~ מצד ~סור שאינו

 תק~~ו סי~ ~"ל מרן דפ~ק מהא כדמוכח עליומברכין
 מוחר בי~ט ~ופר נכרי עשה ~אם דכתב כ"בסעי~
 בו לתקוע ~מותר ומשמע ע~ש בולתקוע

 בברכ~
 מדסתם

 חורה איסור בו הנעשה בדבר אפילו ~רי םתומי~לה
מ~מ

 כיו~
 העושה ~וא שהנכרי

 המל~כ~
 מו~הר אינו והוא

 ~ דבר אותו על לברך מותרלהכי

~~~~~
 מנר שנא דמאי שכל ולשום להת~ונן יש

 מברכין שאין שאמרוה~דלה
 ע~

 שהדלי~ו נר
 בשבחנכרי

 משו~
 מיקרי עבירה ממלאכת שבח שלא

 ש~~כיון
 ב~י רבינו עי~ עובר היה מדליקו ישראל ~יה

 הח~ והרי ה~~ ~עי~ ב~~ע ועי~ רח~ץ~י~
 ~ו ברכה טעם

 אלאאינ~
 ~ע~מ~ ל~כ~

 ה~ור שנברא
 במו~~

 כמ~ש
 ~ע"ז והקישן ~בנים ~ני הכה הר~~ון ~אדםרבוחינו
 הא~ מאורי ברכת תיקנו ~ן ~ל אור מ~ןויצא

 במו~ש
 הםימ~ ~תחיל~ רח~ץ בסי~ ב~"יעי~

 ו~ב"ח
 ובסוף ש~

 וכו~ העצים מן היוצא ה~ור על מברכין בדיןה~ימן

 אין עבירה בו שנעשה אור אמרו הכי ואפילוע~~~

מברכי~
 לעיל הנ~~רים הד~רים מכל ~ה שנא ומאי עליו~
 דבאור ~נא ד~אי עליהם שמברכים רבותינודמשמעות
 ת~יה ש~אהקפידו

 ברכ~
 ובדברים בעבירה ש~א מדבר

 מצוה במקום דדוקא לומר ואין ה~פידו~ לא~אחרים
 הבאה למצוה דדמיא משוםהקפידו

 בעביר~
 שאין מה

 ד~ימן דמדינא כחבנו כבר ש~רי אינו ~ה בעלמאכן
 הגם הרי המצוה על ומברכין דחוק~ין מוכחחקפ~ו
 שהקפידו מצינו לא הכי אפילו הכא כי בעבירהדנעשה

 ~ הכא כי הברכהעל

~~~
 ז~ל הלבוש רבינו ~כחב מה עפ~י זו ק~שיא לחרץ
 שבח שלא הנר על מברכין אין ו~~ל רח~ץ~סי~
 לברך ראוי און איסור בו שנעשה ~יון עבירהממל~כח

 לומר יש וא"כ ע"ש~ באיסור הנעשיח בריאתועל

 דדו~
 בריאה לשון שמזכירין האש מאורי ~ראבברכת
 לשם שהיא ועוד כזו~ בריאה על לה~ ומודיםומשבחין
 לברך שאין הוא ב~המצוה

 ע~
 בריאה על המצוה

 המ~ות בברכח ~פילו בעלמא אבל בעבירה~הנעשית
 אין הבריאה עיקר על לה~ משב~ין שאין כיון~"מ

 לך חיק~י ואילהקפיד
 מהה~~

 גננא בני דהנהו דעירובין
 אסאדג~ו

 דמברכין דמשמע ביה לאור~י להו דשרי בי"~
 מחכמה לא בשמים עצי בורא דהיינו בשמים ברכחעליו
 ועי~ ליה עבדי למצוה דלא שאני דהתם חדא ~אחשאלת
 סי~בש~ע

 רצ~~
 דשאני ועוד למש~כ~ מכוון ג~ ~עי~

 הריח בריאח לה~על ומשבחין ~מברכין גננא דבניההיא
 והריח ה~ ב~ם שנתן ה~וב הריח ~ל דהיינו בשמיםשל

ל~
 ה~וא הדבר בעצמוח בראו ה~ שהרי באיסור נעשה
 באיסור שנעשיח היא ונקצצו שנחח~ו והקציצהוהתלישה
 אלא ב~יסור הנעשית חלישחם על מברכים אנחנוואין
 האש מאורי ברכח אבל איסור~ בלא שנברא הריח~ל

 שנעשה כיון עליו לברך אין ולהכי באיסור נעשה ~האור בריא~ והרי האש מאור שנברא הברי~ה עלמברכ~ן
 שבחרו הפירוש וכפי הקדושה חורתנו כפיבאיסור

 ~"ל רש~י פירוש כפי לאיסור הנעשה או המפרשים~רוב ~
 נ~ב דף בש~ס דברים אלו פרקבברכוח

 בד~~
 דלא משום

 עושה ש~כוחי עבודה ממלאכת שבת דלא משום ו~~לשבח
 ותניא לאורהמלאכה

 לקמ~
 וכו~

 וכ~
 עובדיה רבינו פירש

 תוספח להרב ועי~ שם המשנה על בפירושומבר~נורא

 ועי~ ש~~י"~
 להלק"~

 להרב ועי~ רס"ה ~י~ ראשון חלק
 הדל אנכי שכחבתי מה ועי~ י~ב אוח רכ~ה ~י~ ללביפה

 ~ ~"ך דף ל"ד סי~ ברכות הל~ לעיל בתשובהבאלפי
 ~~~~~~ו~

~~~~ 

 ם~~ ~~~~

~~~~
 הנר ~ור על במו~ש לברך מותר אם

 שקורין ה~כוכיחשבתוך
 לאמפ~~

 שבתוך וכן
 מפ~יק דבר יהיה שלא בע~נן אם ~כוכיח שלהעששיוח
 הפסק הוי לא כהאי הפסק אמרינןאו

~~~~
 בבלי בחלמוד איחא ~ה דין מקור הנה

 בתלמודא איתא והכי דברכוחוביר~שלמי
 עד הנר על מברכין ואין ע"ב ~~ן ד~דידן

 שיאו~
 ואפילו לאורה ומש~ש בקרוב עומד שאילו כלאלא ממש~ יאוחו יאוחו לא רב אמר יה~דה רב אמרלאורו~
 לו היחה מחיבי וכו~ אשי רב אמר וכן מקוםברחוק
 ולא שלהבת שראה או בפנס או בחיקו ~מונהנר

 ולא ל~ורה נש~ש או לאורההשחמש
 ויש~ש שלהבת שיראה עדמברך אי~ של~בח~ רא~
 לאור~

 מש~ש בשלמא
 ש~בח ראה ולאלאורה

 משכ~
 זויח בקרן דקיימא לה

 ראהאלא
 שלה~

 משכ~ח ~כי לאורה השתמש ולא
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ל~
 ~~ו

 ~~ דמרחק~
 כגון

 ורב~ ו~זל~~ דעמי~
 ~מר

 ~ וכו~ וכמה ממשי~וחו
 ~שום~~~~~

 שכ~
 טמונה נר ד~חני במ~י ו~~ח~ונן

 במשקיף ~י דמי ~יכי בפנס~ ~ובחיקו
 חיקו שבחוך~נר ורו~~

 ~ל~
 ד~"כ קשה ל~ורה~ משחמש ש~ין

~י~נו
 בב~

 ~ו דקחני ד~יפא
 שר~~

 ש~הבח
 ול~

 נשחמש

 עדיפא הא ב~מח ועוד~~ור~~
 מדסיפ~

 כיון דהכא
 ~ש~~~חשרו~ה

 ו~י~
 ~יינו ~"כ ~חיקו

 רו~~
 ~נר אח

ו~ו~
 ד~ סעי~ רח~ץ ~י~ ~ש~ע מרן עי~ לנר סמוך

שיכו~
 ~רבאו~פילו ונהנ~ רוא~ ~רי ו~~כ למטבע ~טבע בין להכיר

 דס"~
 הכא ממש י~וחו

 שהי~
 ~רי ~ידו

 ו~~כ בחיקו שיש מה ורו~ה ~וא~מוך
 ~י~ ~~מ~

 מברכין
 ו~םע~יה~

 רוצ~
 ~ומר

 נר~יח ש~ינה ~גמרי טמונ~
 פשיטא קמ~ל מ~י ד~"כ קשה ~~ורה משחמשו~ינו
 מברךד~ינו

 ש~י~ דלעו~ם ~ומר ויש יברך~ מ~ דע~
רו~~

 ~כי ו~פילו חיקו שבחוך הנר
 קמ"~

 ~ע"פ
 ו~רי בחיקו נר ~ו שישיודע ש~ו~

 ~י~
 ו~וה בידו תפו~ה

סלק~
 עליו ~מ~רך דדבר כיון לומר דעחין

 ~ו~
 ~ידו

 ש~ינו~ע~פ
 רו~~

 כיון מ"מ
 שהי~

 ע~יו י~רך בידו

 ו~פ~~ ד~~~~מ"~
 ~אוקומי צריך בפנס ~ו דקחני מ~י גם

 ש~ינוב~כי
 ר~~~

 ש~ינו דהיינו הנר ~ח
 ש~

 ~וכיח
 ~ח מדופניו רו~ה ~דם ש~ין אחרים מדברים~שוי ~ל~

הנר
 וכ~~

 ד~ משנה דכ~ים ב~ דפרק
 ש~ו~

 של
 הרמב"ם ש~ירש כמו ~אורה מהן שחצא בצדו נקביםו~ו חר~

ז"~
 בפירוש שם

 ע~
 ~~י שם ו~רע"ם ע~ש המשנה

 ~וכיחשל פנ~
 ~~ ~בנ~

 ו~~ה ומשחמש הש~הבח~ח רוא~ ~רי ~~כ קושיחנו ג~כ ק~ה
 ל~

 עליו יברך
 ~ל~

 וד~~
 ש~ינו בפנס~יירי

 ~ל~ ~כוכיח~ ש~
 ד~מה קשה ד~"כ

 כ~~ פנ~נק~
 דכ~~ש

 ~ו~
 מנר

 טמונ~
 בחיקו

 בפנס וכ~שבידו ו~י~
 ש~ינ~

 בידו
 ומהיכ~

 על שי~רך חיחי
~נר

 ~ שבפנ~

~~~
 נר~~

 מיירי ד~עו~ם ~ומר
 ש~ בפנ~

 כ~חם ~כוכיח
 ~~~יר שעושיםפנס

 ~ל~
 דבעינן

 רו~~ שיה~
 ~ח

 דיש וכיון בו ח~ו ~דם וכל כ~ל ~פסק ב~י ממשהש~הבח
~פסק

~~ 
 ~ש~~~ח ~ח רו~ה מיקרי

 ו~שח~
 היחה ~~ק

 נר~ו
 טמונ~

 רו~ה שאין בחיקו
 ~ב~ כ~~

 הרי מ~מ
בידו הו~

 ול~
 הש~הבח רואה ש~ינו ב~בד ~ו

~~~ 
 אפי~ו

 בפנ~
~הו~

 ו~~ ה~וכיח~ מן ~נר רו~ה
 שיש ~ו

 מיה~
 דבר

ה~פ~י~
 ~פי~ו ~~א

 רו~~
 מפ~יק דבר ו~ין ~ש~הבח ~ח

~~~
 ו~רי ~~ורה משחמש ו~פי~ו ~~ורה~ משחמש ש~ין

רו~~
 ש~ינו כיון מ~מ בו~ ומשחמש ~~ור ~ח

 רו~~
 הנר

 מברך~ ~ינובעצמו

~~

 רש"י מפירושמשמע
~"~ 

 דפירש
 פנ~

 עששית היינו
 ~~~יר כדי היא ~וכיח של עששיח ו~חםע"ש

 ~כוכיחולפ~ז
 ~י~

 ~נר רו~ה ~ם ~ברך ואין הפ~ק
 וכן ה~וכיח~~רך

 ~יח~
 בירוס~מי

 בהדי~
 ~ירושלמ~ וז"ל

~פר~
 דברכוח ח~

 פר~
 בחוך נר דברים ו~לו

~~ 

 בחוך~ו~ג
 חיקו~

 בחוך ~ו
 ~פנ~

 ~חוך ~ו
 א~פקל~

רו~~
 ל~ורה משחמש ל~ורה~ משחמש ו~ינו ~של~בח ~ח

 עד עליה מברכין ~ין ~עולם ~שלהבח~ ~ח רו~הואינו

שיה~
 הרי ע~~ ~~ורה ומשחמש הש~~בח ~ח רו~ה

 לפניךש~ך
 שבהדי~

 ~פילו ~ירושלמי קאמר
 ~מפרש פירש וכן ~כוכיח של ~יינו ו~םפקלריא~ספק~רי~~ ב~

ע~
 ~ירו~למי

 ~מהר~~ ~ש~ו~
 הגדולים שם עי~ ~"ל םירי~י~ו

 למרן ב~מן קדום ~היה כ~ח סי~ שין~וח
~בקח שבספ~ מ~כ~

 רוכ~
 ~י~

 קל~~
 כל שהביא וכמו מביאו ו~~מ

 ~ירושלמי ב~קדמח~ה
 ~~פק~רי~ וז"~ ע~ש~

 כגון
 שהי~

רו~~
 ~ספק~ריא שקורין ~כוכיח ובחלון ~~לון ~עד נר

 ~~~ע"כ~
 ~פרש ~נו דצריכין

 ~י~ דפנס הירושלמי ~דע~
ש~

 ~יינו ד~~כ ~וכיח
 כ~ ע~ ~ספקלרי~

 לומר צריכין
דעיקר

 ~י~ הגרס~
 חיק דהיינו חיקו

~~ 
 ~נר

~ידו ואינ~
~~~ 

 דלעו~ם לפרש יש עוד חיקו~ בחוך
 ~ו~

 של
~כוכיח

 ש~ו~ א~~
 היח~ ש~ך העין בפני חוצץ

 ~~כוכיח
 היה רקשב~מנם

 מ~י~
 חשובה פחחי ~רב וכמ"ש אורה

 ג~~כ בפנס ~ו ע"ש~ ט~ ס"ק סוף קנ"ד ~י~בחומ"ש

 דומ~שהו~
 לחיקו

 ~~~ ו~י~
 דמילחא ו~ורחא ~חח

 ש~א כדי בפנס או בחיקו ~עשוחו ~נר שדרךקח~י

 הי~ ו~י~יכב~
 כ~חד הבאים ד~רים שני והן

 קחניכך ו~~
 בב~

 ~ו ~~ריחי
 דראיחי ~~א וכו~~ ~~ספקלרי~

 רש~י כפירוש שפירש שם ~מפרש~ו
 דפ~~

 עששית היינו
ועששיח

 ש~ ~י~ מ~חמ~
 ~כוכיח

 שעשוי~
 ~כך להאיר

 הב~ים ד~רים השני ~ם ו~ספקלריא דפנס לומרנר~ה
 ו~םכ~חד

 בב~
 לה~יר כדי הנר לעשוח ~שדרך ~~ח

 ~ו ~~ו ד~רים משניב~חח
 ~פנ~

 ~ו

 ב~ספקלריא~
~ 

~~~~~
 ~חה דבר

 ~~רך ש~ין שומ~
 ע~

 שב~ך ~נר

~~מפ~~
 ~כוכיח של

 דבר י~י~ ש~~ ד~עינ~
 נמ~ עינים ב~חי ~פ"~ ו~כ~ור~ הנר~ ~בין בינומפ~יק
 ליעלם וצריך לברך~ין

 מע~
 ~ ברכה ב~עח עיניו

~~~

 בסופו רח~ץ ~סי~ בב~י ~"ל
 הבי~

 הירוש~מי ~שון
ופ~קו

 ~~ח לשון ~ביא ו~ב"י ב~"~
 וז"~

 כחב
 ~הוציא צריך ~פנס ועל ~ע~שיח על ~מ~רך חיים~ורחוח
 ~~ח הרב ו~יים ~ש~ה~ח ~יר~ה עד משםה~ור

וכחב ו~~
 ~רש~"~

 דעששיח
~ינו פנ~ אב~ הש~ה~ח~ כרו~~ הי~

 רו~~
 עליו וחמה ~~ח עכ~ל ~של~~ח אח

ב"י הר~
 ד~~

 פ~יג
 ע~ הרשב~~

 הירוש~מי
 דה~

 ~ספק~ריא
 מרן מדברי משמע ע"כ~ עששית ~יינומשמע

 שצריך ע~יון דעחדעתו ~~ט~ ~"~
 ~הוצי~

 ומן העששיח מן הנר
 ~רב כ~ברח ע~יה יברך כך ו~חרה~ספק~ריא

 ~א~~ הירושלמי~ מןוכדמשמע ~~
 ב~מח

 ד~מ~ צ~
 ~א

הבי~
 מרן

 דחלמוד~ ה~
 דידן

 ו~~
 מ~ה העיר

 כל~~
~ 

~~~~
 רש~ שדעח ~מד ~חה

~"~ 
 ומהר~ש

 ומרןו~~ח ~ירילי~
 ז"~

 חלמודא ופשט הירוש~מי ופשט
 פירושנו לפי נמי~ידן

~ 
 בחיקו דנקט

 ובפנ~
 ו~ל

לומר כרחי~
 בפנ~

 כולם לעיל ש~וכ~ו כמו מיירי זכוכיח של
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 אבל זכוכית~ דרך הנר על לברך שאין עוניםכאחד
 לברך שיכולים סברהרשב~א

 שהוכיח לברכות בחידושיו ז~ל להרש~~א לו~~~~~~
 אור ~יתה וז~ל דידן ~תל~ודאסברתו

ט~ונ~
 עששית כעין אינו דפנס נ~ה וכו~ בפנס או וכו~
 השלהבת כרואה דההיא העששית ~תוך השל~בתשרואה
 לי~חשבינן

 רבא א~ר ש~תו ~י בפרק שא~רו וכאותה
 בע~שיתצואה

 ~ת~
 בעששית ערוה כנגדה ק~ש ל~רות

 ~ילתא תליא בכסו~ צואה מ"ט כנגדה ק~ש לקרותאסור
 ע~וה ~יכסיאוהא

 ול~
 ערות בך יראה

 דב~
 והא כ~~ב

 ועוד~חזיא~
 ד~~

 ~שכח לא
 לאור~ ~שתמ~

 ראה ולא

של~~
 ו~~ ~וית~ בקרן בד~יי~א אלא

 איתא
 את רואה שאינו בעששית או בפנס ט~ונה באורלה ~שכ~

 לא ~יהא דאי ~נ"ל כדא~רן ודאי אלא ~~שהשלהבת
איריא

 דה~
 דא~כ ~שום הוא בש~ס הכי ק~~ר דלא

 דברייתא ו~לישנא בפנס או ברישא דקתני בבאה~נו
 ~א היא ה~להבת רואה ולא ל~ורה ד~שת~ש~ש~ע
אחריתי

 ודוק~
 את רואה שאינו ה~~ קתני חילוקין ג~

 בידו תפוס ש~רו אע~פ לאורה ~שתמש ואינו~שלה~ת
 פי~שו לפי לי ~קשה בפנס או בחיקו ~~ונה נרוהיינו

דפנ~
 דפנס הא התנא נקט ל~ה א~כ זכוכית של אינו

~יו~
 בידו בה ותפוס בחיקו שזה חלוקים ~~ם

 וה~א למ~לה שהקשינו וכ~ו ~בח~קו כ"ש בידוא~נה וז~
 שנו שהם כדתרצינן לת~וצי שייך לא חלוקים עניניםשהם

 ו~נס בתיק דדוקא כאחד הבאיםדברים
 ואינו לאורה ~שתמש הב~ ודוק~~ הכי ~רץ שייךדתיק ד~~~ ~~ו~

 ~שלהבת רואה ~~ זוית~ בקרן דקיי~א כגון~שלהבת רוא~
 עו~ד אבל וכו~ ~רחוק בדקיי~א לאורה ~ש~~שואינו

 זה הרי העששית ~תוך הש~הבת ורואהבעששית
 עליו ו~~רכ~ן ל~ורה ו~שת~שהשלהבת רוא~

 ~ ע~

~~~~
 הרשב~א דברי על קיי~ת שת~יהאנראה

 ז"ל ב~ ~רן עליו ~~ה וכ~ו~הירושל~י
 בירוש~ ד~ני ד~א יפרש שה~שב~א ולו~ר לישבואפשר
 לו~ר רוצה אספקלריא בתוךאו

 שהית~
 האס~קלריא נגד נר

 בתוך הנרודמות
 הא~פקלרי~

 אינו וזה כ~דה שהיא

רוא~
 ואינו

 ~בי~
 וד~ות בצלם אלא בעצ~~ הנר ~וף

 כלי בתוך ק~~ר דלא ו~יינו האספקלריא שבתוך~נר
 אספקלריא בתוך וקא~ראספקלריא

 ד~~~~
 בא~~קלריא

 הנר את רואה האם~קל~א דרך אם אבל וק"ל~עצ~~
 וא~כ עליו~ לברך~ול

 ב~חלו~
 שנויה

 וה~~
 בבתי

~ינים
 במח~~

 שנויה
 אל~

 דשאני ולו~ר לח~ק דאפשר
 עינים בתי כמו הר~ת ~דל העשוידבר

 ולק~ת עיניו על ו~ם לברך ~ותר דכ"ע~ליבא בז~
 בה~

בס~
 ברכת ולברך

 ו~בנ~ הרא~~
 בפנס כן שאין מה

 אלא האור לגדל עשויש~נו
 ~צ~

 י~לי~ ~זה א~כ~ם וא~ ~רוח~ בפני
 ~~ר

 דג~
 ~ו~ם ~וכית

~ 
 נר

~~~~
 ה~ר את ל~דיל וע~ה בכך ~ד~ה כיון

 ~ עליה לברךווכולים

 ראי~~~
 להרב

 מ~
 בסי~

 רח~
 שכתב כ~ ס"ק

וז~
 בחידושי ~ר~ל בח"ה וכתב

 הרשב~א~
 שאספק~

 ונ~ל ע~ש וכו~ השלהבת רואה שפ~ר ~~קרי ~וכיתשל
 ודבריו ע"כ~ קתני מילי ~ילי דהירושל~ידס~ל

 כונת שפירש השקל ~חצית להרב וראיתי ישוב~בכוונת סתו~י~
 וז~ל ז~לדבריו

 וכ~
 או תיקו תוך ~ירושל~י כונת

ב~ך
 ~פנ~

 שלהבת רואה אין דהא ~ברכין אין ודאי
 רואה חילוק יש אז עששית דהיינו א~פקלריא תוךאו
את

 השלה~
 בקרוב ש~ו~ד דהיינו תרתי ~עינן ר"ל וכו~

 ו~דוקדק הירושל~י לשון שפיר את~ פירושו דלפיונ"ל עכ"ל~ ב~ורה ו~~~ש שלהבת ~יראה הצד ~ן אינווגם
 שנקט כ~ו בסיפא או ~בת נקט שלא ב~השפ~ר
 הוה באספקלריא~ או בפנס א~ברישא

 וכ~ו של~בת שראה או לו~ר והו~לבסיפא ל~נ~ לי~
 שנ~

 בש~ס
 דהירושל~י ד~שום שפיר אתי פירושו לפי אבלדידן~
 רואה קאי ועלה אספקלריא שהיא אחריתי בבא~וסיף
 בבא עוד נקט ולאהשלהבת

 ~ח~
 או נקט לא הכי ו~שום

 תיקשי ולאכאן~
 דא~

 זה דין שייך נ~י בגלויה אפילו
 ~שת~ש ואינודרואה

~ 
 ול~ה רואה ואינו ~שת~ש

 באם להנקט
 הי~

 כיון לו~ר יש אספק~ריא~ בתוך
 הנר שדרך נקט ד~ילתא ~ורחא כגלויה דינהדאספקלריא
 להרב ועי~ הרוח~ ~ן ~כו~ה ~ה דבר בתוךלעשותה
 ~רדכי~א~ר

 ז~
 בסי~

 רח~~
 ~לבוש ועי~ י"א ס"ק

 אם ~לת הוסיף ז~ל שהוא הירושל~~ לשון ~ע~קשלא ז~
 וכו~ השלהבת את רואה אם אספקלריא~ בתוך אווז~ל

 ע"ש~ ז"ל אברהם ~גן הרב לפירוש שנתכוון~פשר

~~~~~~~
 שהת~ר צ"ט סי~ ח"א ק~נות הלכות להרב
 ~ההיא וראיתו עינים בבתי בס"תלקרות

 ערוהדברכות
 בעשש~

 ~שום כנגדה ק"ש לקרות דאסור
 ש~ה עש~ת דרך הראיי~ הרי דבר ערות בך יראהולא
 כדעת כ~בואר הוא והריראי~ה

 הרש~~
 דעיקר כיון

 לגדל עשוי שאינו דבר אפילו ~ש~ע דעששית ~האחיליה
 אינוהר~ת

 חו~
~ 

~~~

 סי~ ראשון בחלק ז~ל יעקב ש~ות להרב ראיתי~יום
 והביא עינים בתי על בנדונו שנשאלקכ"ו

 הלבנה דהרואה דכ~ ר~"ב סי~ ש~ואל דברהרב תשוב~
 דאין זכוכית של ~ראה או אספקלריא מתוךנגדה ~נו~~

 ראיה להביא רצה ~תחילה ז~ל והוא ~בנה ברכתלברך

 דר~~ש~
 כ"ד

 ע~
 בעששית ראינו ב~ים ראינו ת"ר

 דראייה ~ש~ע עליו ~עידיןאין
 בעשש~

 ראייה~ ~ינה
 ידי על דרא~יה בראיות והעלה זה כל דחה כךו~חר
 דלא דר"ה ה~יא ושאני ג~ורה~ ראייה ~יאזכוכית

 רא~
הלבנ~

 ה~ששית היתה אלא העש~ת דרך
 ~נ~

 על

 ~האר~
 רואה ו~וא ברקיע אשר הלבנה ~ד בכותל

 ברקיע רואה א~נו אבל ~עש~ת תוך הלבנהד~ת
~~ש כל~

 וה~
 כ~ן

 מש~
 ד~רי בישוב בעני~ן אנן

~ם הרשב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ עם
 ה~

 אספ~~ריא ב~וך או דק~ני דירו~~מי
 הרבוהביא כנ"~

 ז"~
 הא

 הנ"~ קטנו~ דה~כו~
 ~ ע~ש

~~~~
 בא"ח הברכ"י בספרו חיד"א ~הרב בשורי עיני
 שהביא רכ"דסי~

 םבר~
 הרב

 ~בו~
 יעקב

 דבריו בסוף הע~ה וכך עמווהסכים
 וז"~

 ברור הדבר
 ~ו שיש הס~ום הח~ון דרך הרואהשזה

 ~בנ~ זכוכי~
יכו~

 ~ברך
 ברכ~

 ומי~~א וכ~ב הראיה
 דפשיט~

 טו~א~
 רח~ץ בסי~ הב~י שה~יא דהרשב~א ~הא זכרו ~ו~אע~כ~
 הב~י ע~יו ש~מהובמה

 וב~מ~ ז~~
 ד~מיהא מי~~א

 ~~~רכ~י ~ו עודועי~ היא~
 ז"~

 כ~~ שב~ ~~כו~ אד~ חיי ~הרבועי~ ~~~~~ או~ בסוף ~כ~ו סי~
 ועי~ ~~ד סעי~ ח~

 חגי~ה ~~~י ~~רב ועי~ ט~ז~ ~~ק רח~ץ בסי~ היטבבאר
 ברכ~בדיני

 ה~בנה
 ד~~~ או~

 ~הרב עי~ן ~שורנ~ו ו~~ו
 ל~א םי~ החיים כף בספרו פא~אג~י מהר~ח~ח~יד

או~
 שכ~ב מ"ד

 וז~~
 יסמוך ~א

 הנר~ וע~ ע~שי~ ע~
 אספק~ריא ~וא המוב~ר ~ן דמ~וה ~פנסש~~וך
המאירה

 עיי~
 ואין ע~ש~ ו~ו~ רח~ץ םי~ מ~ה ח~ד ~~רב

 הרב ~הם ~~יין והספרים משה חמד ספרבידי
 ~ראו~

 ממשמעו~ ~ב~ דברי~~ ש~במקור~
 דבריו

 מוב~
 ד~א הא

יסמוך
 ע~

 וכמו דוקא ~כתחי~ה הוא א~ו דברים של אורם
 מזהיר ו~א בהיר ו~א חשוך שאורם משום בהדיאשכ~ב
 לא דהא ע~יהם ~ברך יכול הדיןומן

 גר~
 מאור אורם

גחלים
 ~וחשו~

 מרן דפסק
 ז"~

 ט~ ם~יף רח~ץ בסי~
 משום א~א מבהיק אורם שאין ו~עפ~י ע~י~םדמברכין

מ~ו~
 אבוקה בש~ס ש~מ~ו וכמו הוא~ המובחר מן

 מ~ו~

מ~
 ו~י~ המובחר

 מר~
 ~ ~~ ~עי~ שם

~~~~

 ~~ו
 ש~ו בש"ע זיע~א ז~מן שניאור ~הרב רא~~

 שכ~~
וז"~

 בידו שהוא אעפ~י בחיקו ~ו טמון נר היה
 ואינו ~מון שהוא כיון ע~יו מברךאינו

 מחיקו יו~יאנו לא ~ם ~אורו ~מטבע מטבע ביןולהכיר ~ראו~~ יכו~
 נר הוא ואםוכו~

 הש~הב~ ~ראו~ שיכו~ בעששי~
 מ~וך

 העששי~דופני
 ו~יין ע"כ חו~קים ויש ע~י~~ ~ברך יכול

 וסברא בחידושיו~ הרשב"א הרא~ונה~ דסברא ה~ד מןשם

שני~
 ב~י

 מ~
 ודע ע~ש~ הירוש~מי

 הא הרב~ ד~דע~
 ברכות בש"סדקאמר

 ג~~
 הטור והביאה ע"א

 ז"~
 עששית

שהיחה
 כ~ והו~כ~ דו~ק~

 ע~יה מברכין ~מו~ש כו~ו היום
 הנר שרואה דאיירי ~ומר~ריכים

 הפסק ב~י שב~וכ~
 ברואה איירי ~לא שלה מדופן רואה שאינו~וכית

 פיה דרךמ~מע~ה
 וק"~
~ 

~~~~~~

 ד~דעת שנויה במח~וקת שהיא כיון נראה דינא
רש"י

 ז"~
 סירי~יאו ומהר"ש

 ז~
 ו~הרב~ וא"ח

 אין ובא מורה הירוש~מי פשטוכן
 מברכי~

 ו~דע~ ה~וכי~~ דרך~נר א~ ברואה
 והאחרונים הר~ב"א

 ז~
דהלק~

 והרב
 שב~~

 רא~י לכן מב~ין~ חיד~א והרב יעקב
לה~יר

 של~
 ~~כי~ דרך לברך

 ~רכה חשש מש~ם ~עוד
 ו~ברלבטלה

~ מגדי~ שהו~ ה  עינ~ם ב~י ~מ~ 
~פשר

 ~ד~ אפי~
 שפיר ~שיב כזו ראייה הי~של~י

 אדע~ ~~מוך יש ~כןראייה
 והרב ~~"קט

 שבו~
 יעקב

שהתיר~
 חיד~א ~הרב עוד ועי~ כנ"~~ בפירוש

 ז~~
 ב~פרו

 ~~ה םי~ בחומ"ש יו~ףהברכי
 ~ו~

 ~ ע~ש י"א
 ן " ע מ ל ש~ כםליו ~חו~ יום עשר אחד אמן וימ~ןו~יי~מ
 פה ~פ~ק ~ן~חיו

 מ~~
 יע~~~ ו~ר~ן

כ~
 ד~~ו

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~רי~ ~~ונ~
 ם~~ ~~~~

~~
 רבו~ינו ~נו ש~קנו

 ז"~
 מ~דש ה~ד~ה

 ~חו~
 או

 החמורמקדש
 ~ק~

 כמו
 ו~~ ~י~ט~ במו"~

 תקנו
 יו~ט ממו~~ינמי

 נ~~ ~חמור~ ה~~ ק~~ בי~ ~~ב~
 ~ומר

הטע~
 משום

 ד~~
 מ~ינו

 הבד~~
 א~א ~תורה

 ה~~~~
 הקדוש

 מןוהמכובד~
 השפ~

 ~ו ויחדו ~ו והקדי~ו ~הבדי~ו ~מנו
 כמו א~~ינו ה~ קדושכי

 ויבד~
 קדש ~~קדי~ו אהרן

 וכמוקדשים
 הבדי~

 וכו~ ו~ברך ~שר~ו שב~ה~וי א~ ה~
 עליי~ ע~ויי זוובהבד~ה

 והגדי~ו ורוממו וה~מירו
ו~ש~יחו

 ז~ וע~
 אנחנו

 ומברכי~ ומ~בחי~ מודי~
 לה~

אלהי~ו
 היו~ ע~

 א~ר ~יו~א
 ה~די~

 וקדש
 ~יו~ ורומ~

 הקדוש
 מןוהבדי~ו

 יאו~ה ו~~ן ממנו~ ~שפ~
 ה~ר~~

 דוקא
מקודש

 ~חו~
 ~ו

 מקוד~
 חמור

 ~ק~
 מקדש ו~א

 הנכנס יום שהוא~חמור הק~
 שאי~

 ~ברך
 ע~

 קדש
שהבדי~ו הק~

 מ~
 זה שאין ~חמור קדש

 ~הק~ שב~
 אדרבא כי

 בזה י~אבגרעון
 ועוד בזה~ ברכה ~~נו ~א ~כי משו~

 כ~יבדקרא
 ו~הבדי~

 בין כ~יב ו~א החול ובין הקודש בין

~חו~
 ~ הקודש ובין

~~~
 שמפרש ע"א ק~ד פסחים ער~י בפרק ראי~יכך
 בהדיאבש~ס

 אב~ וז~~
 י"ט במוצ~י ~א

 רש"יופירש ~שב~
 ~טע~

 ו~מ~ך ~ו~א ד~יפר~וס
 נ~נ~

 ~ין
דרך

 האיפרכו~ ~~וו~
 ע~ש המ~ך אחר נמשכים שהכל

 ז"~והר~~
 בפירושו

 ע~
 פירש ~רי"ף

 וז~~
 חמור שמקודש

~קודש
 הק~

 הבד~ה אומר
 אב~

 ~"ט ממו~אי ~א
 דהוי ~שב~

מ~דש
 ק~

 הוא וכן ~חמור
 ג~

 המפרש בפירוש
 ע~

 ה~~ף
 שכ~בנו כמו הוא דכוונתם ונראהע~ש

 אנ~
 ועי~ בענ~ד

 ע"ב כ"ו דףבחו~ין

~~~
 ~מיד הקושי מן ~י שהיה מה ~יי~ב יש זה פי

במ~
 רבו~ינו ~נו ש~קנו

 ז~~
 ~ברך ברכה במטבע

 יום בין~הבחין
 ובי~

 ~ריך היה ד~כאורה לי~ה
~הבחין ~היו~

 בי~
 בא שכבר ~י~ה בין דהיינו היום ובין ~ילה

 יו~ וביןוי~א
 אב~ ע~ה~ שבא או שיבא

 א~י מ"ש ~פי
 ~ה~ וש~חינו ברכ~נו דעיקרשפיר

 ע~
 אשר הטובה

ש~בחין עש~
 בי~

 שמד~ו וחסד אור שהוא יום
 מד~

 החסד
 ובין בינו~הבחין

 הלי~~ מד~
 חושך ש~וא

 ו~~
 ש~וא אור

 שהבחין הוא והודא~~נו שב~נו ~~יקר ~דין~מד~
 ה~י~ה ממדת והרחמים החסד מדת שהיאיום מד~
 שה~

מד~
 א~הים וירא כמ~ש טוב ~וא יום ~ר כי הדין

 ~ ט~~ כיהא~ר
 מ~ורש מאמר לי ~ן~~~~~

 לרז"~
 זה בענין

 וז~
וו~ר~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 קר~ ~י~~ קרא ולחשך יום ~אור א~היםויקרא
 א~~ים

 שאין נאמר~א
 הקב~~

 ה~י~ה כימ~אר עכ~~~ ~רעה על שמו מייחד
 רע~

 שמו ייחד ~א ולכך בעו~ם היא

 ה~י~~ע~
 ע~י~ ולשבח ~ברך שאין כ"ש הוא וא~כ

 ו~א

ע~
 א~א וכמ"ש ~רעון שיצא דבר

 ע~
 ועי~ טוב דבר

 מיני הגדה על בפירושו אנקאווא א~ר~ם ר~~הרב
 בפסקתתרגי~א

 מ~
 שאמרו הנז~ מדרש שהביא נשתנה

רז"~
 שמו מ~חד הקב"ה ~אין

 ה~י~~ ~~
 א~א

 זמןאחר היום~ ע~
 מופ~

 ש~ו אורות בנצוצי חי~~א ~הרב ראיתי

ע~
 פרשת ~~ו~ר ~פר

 ויק~~
 וז"ל שכתב ע"ב קצ"ה דף

 ובין ~יום הסמוך ~י~~ ח~ק בין פירוש יום בין~הבחין
 וז~ ל~י~~~ ה~ייךח~ק

 רא~ן ~ק כי ~~י~ה~ אמצעית
~וי

 לי~
 שייך ראשון ח~ק ע"כ לי~ה~ קרוי שני וח~ק

 ואח~כ תחי~ה~ יום ~ין אומרים אנו ולפיכך ש~פניו~יום
 מ~ירה אם~~ריא ~י~ה~ובין

 עכ"~
 ~ ע"ש

~~~
 מברכין ~מה

 ע~
 התום~ כתבו במו"ש הבשמים

 דף ביצהבמ~כת
~~ 

 ע~ב
 רב בי ~וינן כי ד"~

 ד"ה ע"ב ק"ב פםחים ובערבי וכו~ ~ן מפשח הוה~הודה
 אמררבי

 יקנ~~
 ~ ב~ ~רב והביאם

 משום הט~ תצ"א ~
 ~ הבש~~ ומריח ש~בד יתירהנפש

 וכשחל דעתו ומישב
 מברכין אין במו"ש~ו"ט

 ע~
 ~פניו שיש דכיון הבשמים

שמ~
 וטובים חשובים במאכ~ים ושתיה ואכילה יו"ט

מועי~
 ע~ש~ בשמ~ם ריח ב~א ממי~א דעתו ~יישב

פירוש שד~
 רשב"~

 פסחים בערבי שפירש
 דמ~

 מברכין שאין
 ~שבת אחרבי"ט

 ע~
 הבשמים

 משו~
 איכא ביו"ט דגם

 אמאי יו"ט במוצאי דא"כ ע~יו ש~שו ע"ש~ יתירהנשמה
 תיקנולא

 דעת ~וא שכן כך אחר מצאתי וכן ע~ש~ בשמי~
~זוהר

 ~רעי~
 בפרשת מ~ימנא

 פינ~
 ע"ב ר~"ב דף

וז~~
 אי~ו והאי

 נשמ~
 יתירה

 י~רא~ דכ~
 ויומין בש~ת

 תקוני בהקדמת ג~כ איתא וכן ע~ש~ וכו~ דא ובגיןטבין
 ראשון עמוד בריש י"א דף~זוהר

 וז"~
 דבשבת ובגין

 וכן וכו~~ אור בכת~~ת נשמתין מת~~שי~וי~ט
 אית~

 בתקונא
 דף~י~ה

 כ~
 וכו~~ ע~ייהו נחתין ויו~ט בשבתות ע~א

 דף ועשרין חד תקונא ~זוהר בת~ני הואוכן
 מ"~

 ע~ב
 וכו~ תשכבון אםד"א

 ~ב~
 וביומין בשבת יתירא נשמתא

 ~תרץ אפשר והנה וכו~ מוספין ובכל~ין
 שדעתו ~רשב~ם רבינו~עד ו~ה~י~

 במ~~ ז~~
 ~ם שהרי

 שחל איו"ט א~א קאי ~א כשבת יתירה נשמה ~נויש ביו~
 כדאיתא דוקא קאי דע~ה השבת אחרל~יות

 ~ש~
 וד~ו

 לומר קדושד~ת
 דהנש~~

 קודש ב~בת ~נו ~יש י~רה
 לו יאמר דקדוש יו"ט דהיינו מי~ו ~ת מין שמצא~י~ן
 שניוהוו

 קדוש~
 מנוח היונה מצאה כאחד הבאות

 ואינהר~לה ~כ~
 ~ל~

 בי~ט עמו ו~שארת במו~ש
 מברכינן ~א ול~כי כשבת~שבת ~סמ~

 ביו"~ א~ אבשמי~

 ~נו ~אין רשב"ם גס ומודה א~לדע~מא
 נשמ~

 י~רה
 קשה דעד~~ן א~א יו~ט~ במוצאי בשמ~ם ~קנו ~או~הכי
 הש~ת ~חרמיו~ט

~~~ 
 ~מוצאי בשמים תיקנו לא

זה יו~
 שהית~

 דדעת ~ומר ויש יתיר~~ נשמה ~ו
 ~א ל~כי ~יו~ט יו"ט בין לח~ק ~~א דכדיהוא רשב~
רבנן פ~~

 דבכ~
 אפילו יו~ט מוצ~י

 הס~~
 בשמים אין ~שבת

 שאמרווכמו
 ג~

 בדיק~ ~ענין
 ~דיקה בין ~ח~ק ש~א

 א~ח בש~ע עי~לבדיק~
 סי~תל~~

 ~ ע~ש א~ ס~ק היטב בבאר
 נראה מעט ה~~וננות~~~~~

 דז~
 דאדרבא אינו

 ~~רך היה הדין דמן דכיון מסתבראאיפכא
 משום ~שבת ~סמוך יו~ט במוצאי הבשמיםברכת

י~רה נשמ~
 י~נו בע~~א ~ב יום במוצאי אף א~

 שלא כדי ה~שמיםברכת
 ~ח~

 וי~יו בתרוויי~ו ולברך
 לשבת ~~ך יו~ט אחר דעלמא טובים ימיםנמשכים
 ~קמן התוםפות דכתבו מהא מי~תא ~~אי אמינאומנא
 ~כרהו ד"ה ע"אק"ו

 ע~
 ש~ילין במה ויכ~ו לענין היין

 שכבר בקו~ר בשבת ערבית תפלת אחר ויכ~ו~ומר
 אמרו~

 משום ~יינובתפ~~~
 שח~ יו~

 שמתפ~~ין בשבת ~היות

את~
 צ~ך ולכך בתפלה ויכלו ~מרים ואין בחרתנו

 אחר~אומרו
 התפ~~

 דע~מא בשבתות אפי~ו ~~ומרו ותיקנו
 ~פניך שו~ר הרו ע~~ ~"כ לשבת שבת בין ~ח~קש~א
 בי"ט ~אומרו דצריךדכיון

 שח~
 בש~ת ~~יות

 נמשכי~
כ~

 אחר ~שב~ת
 ש~

 זה
 שח~

 ומ~ינהו ~"ט בו
 הדין דמן כיון הכי נימא בנ"ד נמי הכא וא"כ~~רי גבר~

 במוצאי ~אומרוצריך
 יו~

 ~~ברך השבת אחר שבא
הבשמים ~

 כ~
 כדי אחריו ימשכו טו~ים ימים מוצאי

 ל~ק~לא

~~~~~
 ~ומר

 דז~
 אמרו ד~א מתיא שמה ~א

התו~פו~
 שם

 א~~
 ~ליכא ויכ~ו ~ענין

 דל~~א בתורה כקורא בע~מא קריאה א~אברכה שו~
 איסורחשש שו~

 בז~
 דמה ~אומרו צריך אינו אם אפי~ו

 יהי~
אב~

 דאיכא בשמים בברכת
 ברכ~

 שנברך בדין ואינו ח~שו
 משום דע~מאבי~ט

 י~
 אי~א ~וי ולכך ~~בת הםמוך

דכדי
~~~ 

 מברכינן ~א ~ח~ק
 בכ~

 אפילו טוב יום
 לשבתהסמוך יו~~

~~~
 י~ה מה בשמ~ם בברכת נמי דהכא ~ומר תשיבני
 ~ריח שנ~נה כ~ן בברכתו יצריח אף יריחאם
ד~א

 כ~
 ירצ~ אם זמן וכל שעה

 ברכה צריך להריח
 קושיאהדרא ~א~

 ~דוכ~
 ונימא ויכ~ו כמו דינו דהו~ל

 ~ומר דישאיפכא~
 דכיו~

 לברך צריך דאין
 ו~ן אבשמ~

 ע~יוחיוב
 ב~~ הו"~

 ~פן ברכת בין ~פסק ~בשמ~ס

 ו~שתי~ל~בד~~
 םי~ בש~ע מרן פסק הכי ומשום

 כמה בב~ ש~ב~א הגם בשמים ברכת ~ברךש~ין תרכ~~
 מ~מ ~ברךדסברי פוםק~

 בספ~
 לסברת חשש ~קצר

 ב~~ש ע~ש ~פםק חשש משום לברךש~א הפ~סק~
 ו~נה~

 ~ן
 ב~ בםפר~ ע~יאש מ~ר~י הרבכתב

 במ~~~ י~ודה

 ד~ארג~י~
 ק~ז

 ע~
 אינו ~כי מ~ם ע~ש~ ח~ סעי~

~~ 
~~רו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~  א~שמים ול~רךל~ח
 ~י"~

 שלא וכדי דעלמא
לא ל~~

 ק~~
 מוצאי ~כל ~שמים ~רכת

 יו"~
 אעיקרא דהא

 ה~דלות ~סדר תיקנו אמאי פירכא דינאדהאי
 ~~רכות שמפסיקין להפסק חשו ולאו~שמים מא~

 א~
 ל~רכת

 י~רה נשמה מסתלקת ה~דלה ~רכת ידי ש~ל דכיוןה~ן
 למכה רפואה הקדימו לכך נפש ~~מת י~רך שמאוחשו
וצריכין

 לומ~
 דלא אנפשין מוקמינן עלן רמו דחיו~ן דכ~ון

 ודוק~ הפסק הוו חיו~א הוי דלא בנ"ד א~ל הפסקהוי

~ו~
 להר~ מצ~חי

 יהודה ~י ~~לק ז"ל יהודה שמחת
~לכות

 ~ו~~
 ~~ש~ם להריח דמותר ד"ה ע~א מ~ ד~

 אמר דלא כפירושנו ז~ל רש~ים ~דברישפי~
דיש רש~"~

 נשמ~
 דוקא ~יו~~~ יתירה

 ~יו"~
 ~~ל לש~ת ~~מוך

ביו~~
 ~כל מ~רכינן לא פלוג דלא ומשום לא דעלמא

מוצאי
 יו"~

 ~ תה~ל ע"ש

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

~~~ 
לשון

 הר~
 וז"ל ע~א ס~ק ש~ח ~סי~ א~רהם מגן

 נשאו אם לגוררו שצריך כך כלהק~ן
 חיי~

 ח~את

 צ~ד ד~ ~ש~ת התוספות כת~ו וכן ע~ש~ע~
 צ"ד ש~דף ~תוספות יראההרו~ה ע"~

 ד~~
 אדם א~ל

 יומו בן ~תי~ק דדוקא ~מסקנתם כת~ו עצמו את~ושא
 ולא עצמו את ~ושא חי אדם ~יה אמרינן דלאהוא
 מד~ריהם מוכח וכן לגוררו שצריך כל ז~ל מ"אכמ~ש
 וז"ל שהק~ו אומר אליעזר ר~ ד"ה ע~א ק~ל ~ש~תשם

וא~
 ש~ת אי~ר ליכא דה~א כלי אצל התינוק וי~יאו

 הרי ע~ש וכו~ עצמו את נושא דהחיכלל
 ימים שמונה ~ן~ינוק ~הדי~

 וכמו עצמו את נושא חי כת~
 הוא יומו ~ן הוא אם דדוק~ צ"ד ש~ד~ מדבריהםשמשמע
 דכונת ~מר ו~פשר עצמו~ את נושא חי ~ה אמרינןדלא

 ~מההרמ"א
 שכת~

 וכן
 כת~

 צ"ד התוספות
 דתינוק רש~~א ואומר וז"ל ~או"ד שם רש~"א משםלמש"כ כוונ~

 הואכ~המה
 דמשר~י~

 דס~רי ז"ל הם כמ"ש ולא נפשיה
 מה דכל רש~"א כדעתשלא

 שכת~
 הא וכן כך אחר

 הואק~ל דד~
 לד~

 ולא עצמם
 רש~~ לדע~

 הכי ומשום
דקדק

 וכת~
 ~דף מש~כ ר"ל צ~ד התוספות כת~ו וכן

 ק"ל ~דף כמ"ש ולא רש~"א ~שםצ"ד
 שכת~

 הופך
 ~חידושי ועי~ ~דוקכנ"ל מ~

 ~רש~"~
 נו~ל היה ~פרק ז"ל

סי~ ~ ע"ב קמ~אד~
 נ~

 ג~ פוסע הקדיש שסיים לאחר ה~ ~יף
 ~~ וכו~פסי~ת

 להר~
 ה~ אות ל"ו ד~ א~ות זכות

 להרד~~זועי~
 א"~

 ש~לה א~ חלק
 של~~

 ועי~
 כף להר~

 סי~ה~ים
 י~

 ו~~ כ"א אות
 להר~

 יפה
 לל~

 ~שם מ~ש א~ ס~ק קי~ז סי~ א~~םאשל ~ זה ~סי~
 ~פרומ~ח"ש

~~ 
 ועי~ ע"ש~ ~ים

 להר~
 ~ן

 ~~ע על המגן ~לף ~ספרוג~ורים
 ~של~

 הג~רים

 לפרש ~ד~תי היה כן באמת כי ג~ ס~ק זה~סי~
 עליהם עייןוהכ~מ הרא~ ר~ותי~ ד~רי לולא ז~ל כד~תו ז"להרמ~~ם ד~

 ~~ יצא אבילות ימי ז~ ו~תוך מ~ג ~עי~ קכ~ח~י~
 מה א~ ~אלה ר~שון חלקהרד~~ז

 ע~ ~~ שכת~
וכ~

 מ~מעות הוא
 ~~בת קל~ג~י~ ~ ע~ש ~~ הר~

 וי"~
 קדיש אחר ~רכו אומרים אין

 אבל וכו~~תרא
 ~ר~

 בסה~כ
 כת~

 ש~ש
 ~~~ת~פ~לו לאומ~

 וי~~
 יו~ד ד~ צבור שלמי ~י~

 יש מכ~ת פ~ת אוכל ~ם ג~ ~עי~ קנ~חסי~ ~ ע"~
 ~ין ~פת בין עיכ ~~~לה ~א~צ~או~ר

מ~קה ~~~
 ~ר~

 ~אל ~~ים
 ח"~

 ע"ש~ ל~ח סי~
 ~מכריז מה ומי~ו ~~ סעי~ רל"וסי~

 הפסק הוי לא ער~~ת לתפ~ת קד~ש~~ן ר~ ~ש~
 ר"ח ~לכות ~יגה~שלמי ע~

 ~הר~
 ס"ק שם המגיה

 שיש ואחרונים ראשונ~ם פוסקים כמה ~שםמס~ק
~  

להפ~
סי~ ~ ~רכה עליו ת~א המחמיר ולכן ע~ש
 רע~

 ~וי ~ומר ומותר ~הגה ג~ סעיף
 רק ~שה ואינו הואיל כ~ר דלוק נרל~~ול לי~
 וכן~~מא ~~

 כת~
 ~הגה ~~ סעיף שכ"ה ~סי~

 לומר מותר ~פסח מ~יתו חמץ להוציא כגוןמצוה דל~
 א~ סעי~ תמ~ו ~~י~ ז"ל מרן מד~רי א~ל ע"ש~לי~לו
 ועי~ כלי ~כפיית אלא ל~ץ תקנה דאיןמשמע

~~ 
הי~~

 לא ה~ץ דהוצאת ונ~ל י"א ס~ק שם
 כן לא דאם ~חול לעשותה דאפשר כיון כ"כמ~ה מי~
 ו~סי~ ה~ סעי~ ~"ז ~סי~ מרן דפסקמהא תי~
 ~ ודוק כ~אסעיף ~פ~

 יקרא ח~נה ו~ש~ת בהגה ז~ ~עי~ רפ"הסי~
 אשיש שוש ולא ש~ת שלההפ~רה

 דאר~ע ההפ~רה ~קרא פרשיות ~~אר~ע יו~ד ס~קה~~ב ב~ וכת~
 ועי~ ע"שפרשיות

 להר~
 כנה"ג

 דכת~
 דיקרא

 ס~ק מ"א ועי~הסידרא הפ~
 שכת~ י"~

 למנהג ~עם ~דע דלא

הר~
 כנה~ג שיורי ~ספרו יראה והרואה ע"ש~ כנהיג

שכת~
 למנהגו ~עם

~~~ 
 שעמד ע"ש ודעת ~עם

~~ 
 הסכים וכן~~

 הר~
 ~ ע~ש ק"א ~ות ל"א סי~ חי לכל מועד

~~
 א~ור ~"ל סעי~ ש~ח סי~

 ל~~
 ~ה בהמה

 עי~ וכו~ו~ף
 ~לק"~

 סי~ ראשון חלק
 לתינוק כגון ומ~מו גופו לצורך ל~ל~םשהתיר מ~
 ~ ע~ש ~ש~ת~ו לש~

~~
 מותר ד~ סעי~ ש"ך סי~

 לס~ו~
 אש~ל

 לתקן כדי תבשיל בה שיש קדירהלתוך ענ~י~
 ה~כל מתקן אם דוקא משמע וכו~ ליה דהוההאוכל
 האוכל ליה מי~ן ולא האוכל לאכול שרוצהדהיינו

 הוא ~משקה ליה דמיתקן עד כך לאוכלועצמו ~~
 דהיינו ~שקה המתקן הוא האו~ל אםא~ל דמו~
~~ שהמש~

 יכול
 לש~~

 שיהיה עד כך
~ 

 כגון ~כל
 יכול ואינו ענ~ים משקהל~ת שרו~

 ל~~
~ ש~~ כך ~כ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ונות~כ~~
 הענבים ע~יו וסוחט ~כ~י ם~כר מעט

 ~ואד~סוכר
 המתק~

 הענבים מי את
 ועוד ~~יר~ אין ב~~

 משק~ נעש~דהכ~
 כאן וא~ן

 אוכ~
 קאמר ובש"ס

 הואההיתר דעיק~
 משו~ ~~

 ל~וכל הבא דמשקה
 אוכ~

 והכא

 מ~ק~ נ~ש~הכ~
 האוכל מינכר ו~א

 כ~~
 נראה ו~ה~י

 ~ זה כעין ~א~ור~י
 הוי וכו~ בפקק שפקקו ח~ית י~ח סעיףש~
פ~יק

 רישי~
 דלא

 ניח~
 ע~יו וח~קו ומוחר ~יה

וכו~
 ריש~ דפסי~

 ו~ו~ א~ור הוא
 ע~~

 חוס~ות עיין
 ~~ירא ד~ה ע~ב ~~כריתות

 י~וד~ כרבי ~~~
 ותו~~ות

 ד~ה ~וףשבת
 מיח~

 מ~א ד~
 ע~~

 ועי~
~~ 

 ~~ונה פ~ק
 ע~א~~ג

 ד~~
 שכחבו דחבריה ~ארעא דעביד ~רי~א ~א

דהיכ~
 דאוחו

 תיקו~
 ~א אסור אינו

 ~~ מ~רבנ~
 חכמי~ ג~רו

כשאינו
 נהנ~

 מ~ב ~~כות שונה ~הרב וע~~ ט~ש
 ע~~

 מה
שהאריך

 בעני~
 ועי~ ~~~

 ז"~ ~~ר"~
 כ~י המביא בפרק

 הא גבי ע~ב ~~ג~ין
 רב בי הוינן כי הח~ ד~ית~

 י~וד~
הו~

 שנרא~ לן מפשח
 ~חוספות אדברי ד~~~ג מדבריו

 א~א אינו ה~י~ור דאם ~ברדהוא
 מדר~נ~

 דנהנה הגם
 מח~וין ~א כימותר

 ~ע~
 י~ודה ~ני ו~י~ רישא דפ~יק

 ס~מן שני ~ח~ק עייאש~מוהר"י
 בפסקת קי"ו דף מ~~

 ~ ע~ש וכו~ דבר סוףו~א
שם

 כיו~
 באר כתב א~ור הוא רישא דפ~יק

היט~
 כ~ ס~ק

 אב~
 כן ע"ש ~כ~ע ~יכא ~יו~א

 פרק דשבת מש~ס בהדיאמוכח
 גדו~ ~~~

 ע~א ע~ה
 דאית דכמה הכא שאני הש~סדתירץ

 נ~מ~ בי~
 ~פי

 ע"ש~ ~והניחא
 אב~

 כדמ~כח ביה אית תורה אי~ור
 דמי~ה ר~אמפרק

 ק~~~
 רבא מדברי ע"א

 ש~
 ע~ש

 ~ ~דחוח דישואו~י

~~
 ח~ובה בשערי ג~ סעי~ שכ~טסי~

 ס~~
 מש"כ א~

 ~רבמשם
 קו~

 או פרי בענין ~וי בן
 ס~

 ידוע
 שהע~ה אחר או ~ה ~וא א~ ~ספק שיש ~~א מרפאשהוא
 בספקדגם

 מח~~י~ ז~
 שאני דבש~ת ס~נה משום שבת

דמ~אכת
 מח~ב~

 עי~ תורה אסרה
 ק~~ מ~רש"~

 ד"ה
 שאיןדבר

 מחכוי~
 בהרב ועי~ ע~ש~

 אש~
 שם אברהם

 מע~י אי בו שמסחפקין דבר ש~ש דהיכא דכתב א~ס"ק
 כעין בספק ~ר~ואה מע~י ~אאי

~~ 
 ~~תיר אין

 שאינו כיון ע~ש~ ע~יושבת לח~~
 ~דו~

 מחל~ין אין מרפא ~י
 ונ"~ ע~~~ סכנה משום שבת~~י~

 ראיה ~הביא
 דאמר ע~א מ"ט ~ו הוציאו פרק ביומא דאיחאמהא ~ז~

 ו~~~ות ~שחוק חנינא ר~ התיר ~י ~ו~ בן ~הושער~
 סכנתא דאי~א ד~עולם ~ם הש~ס ומסיק בשבתש~יים
 מסיא מי ~יה מבעיא קאוהכ~

 דניחו~
 או ש~א ע~יי~ו

 ו~א מסיא~א
 נוחו~

 ~ינא ר~ שנא ומאי שבתא~ ע~ייהו
 תל~~דא דמדקאמר ~י ונראה ע~ש~ ברפואות דבקימ~ום
~~א

 שא~
 בקי שהיה משום א~א ~ינא ~ר~

 ~ענין ~וי בן והושע ר~ נ~פק דלא ~ה~א~שמע ברפואו~
 ~ וא~ ~~~ ~~כן הד~ן ~ע הוה הד~ן~נין ד~~
 ה~ן

 דגם~א
 בספ~

 מרפא הדבר אם
 אמ~נן מרפא אי~ ~

 נפשות ספק ב~הנמי
 ~הק~

הוצרך למ~ ~בת~ עליו ומח~~ין
 ~שאו~

 ו~מה חנינא ר~ ~ו ~הת~ר
 שא~

 ~ו
 ה~

 דהשוא~קי"~
 בש~ע עי~ דמים שופך ~ה הרי

 ~עי~
 סי~

 תשובת ועי~ הזה בדבר ~~תח~ד וא~ור ב~ סעי~שכ"ח

הרדב~~
 א~א סי~

 ע~
 כרחיך

 דב~~ ~ומ~
 מח~~ין אין

~~
 ~ ודוק מסופקת ~רפואה

~~
םי~

 שאר ע~ר או אביו א~ שהכה מי בה~~ ~מ"~
 אע~פ בקטנותועבירוח

 ~אי~
 ת~ובה צריך

 ~ו טובמ~מ כשיגד~
 ע~ שיקב~

 עצמו
 דבר אי~~

 בר ~נעשה קודם ש~בר ~ע~פו~כפרה ~תשוב~
 עונ~י~

 ע~ ע"כ
 ~י~ יו~ד ת~ובהפחחי

 שע"~
 ~מה

 ש~~י~
 יאיר חוות ל~רב

 הרבו~ח~ובת
 נוד~

 סופר חחם ו~הרב מ"ב ~י~ודה

~"~
 ועי~

 ~"~ ~הרמב"~
 שגגות מהלכות חשיעי בפרק

 ג~ה~כה
 ב~ ו~~~

~~ 
 שני~

 מ~ש וע~ ע~ש וכו~
 לקמ~

 ה~ בי"ד
 בן בנעראבי~וח

 י~
 י~ו~ים אם ומת דחו שהמיר

 בק~ר~ ולקוברובו ~התעס~
 ישרא~

 ~ עש~ב

~~
 אינו אפי~ו ו~ו~ מומר ישראל ג~ ~עי~ שפ"ה~י~

 וכן נ"ב ו~ו~ דרבנן בא~סור אלאמחל~ו
 אי~ור שהואיינו ~עני~

 דרבנ~
 ד~ ~ימן ~חשובה הריב~ש עי~

 ביין נגיעחו דין שםשם~כיר
 דיד~

 וכן
 יי~

 ועי~ דידיה
 ובפתחי ה~ סעי~ ב~ ~י~ ביו"ד ועי~ קכ"ד סי~ ביו"דב"י

 ~ י~א סי~ חי ~~ל מועד ~הרב ועי~ ח~ ס"ק שסת~ובה
~~

 שצ"א סי~
 סו~

 א~ םעי~
 אב~

 ~מקום
 ~כ~

 צרכי
~עיר

 נעשי~ אינ~
 הממונה או השר פי על אלא

 באר שו~ת עי~וכו~
 מי~

 סי~ חיים אורח ח~ק חיים
 ~ א~ ס"ק תשו~ה שערי ועייןג~

~~
 הרב מש~כ ~~ ס"ק היטב באר עי~ ח~"וםי~
 דמהש~"ה

 ש~י~
 הנשים

 נו~גו~
 לקדש

 ה~בנ~
 וכו~

 ה~והר ~יקוני ועי~ ע"ש ה~בנה פגם גרמו ש~םמפני
 ע~א ~"א דף שיחסרתקונא

 וז"~
 שרגא א~פת איהי

 ע"ש וכו~ אדם נשמת א~קים נר ביה דאתמרדי~יה
 ~ ה~בנה אור נפגם ג"כדבזה

~~
 נ"ב וכו~ דבר שום קנו אם ~~ סעי~ חמ~גסי~
 הרא~ש ועי~ ד~ דף חו~ין הרשב~א חידושיעי~

 ~"א סי~ בפ~קיו המקדש פרקסוף
 ובהר"~

 שם
 ~רשוני ~בודת ועי~ מ"ו םי~ ~איר חוות ועי~המקדש בפר~

 היטב באר ועי~ א~ ס"ק ~גהות חידושי ו~י~ ק~בס~
 ~ זייןס~ק

 ~ה~יר יש וכו~ יבש בשר ה~ סעי~ תמ"זסי~
 מפ~יטת בפסח בו~עים ש~ן מפני ~ן~יזהר

 עי~ נ"ב וכו~הכ~ים
 ~קמ~

 טעם דנותן דפסק יו~ד סעי~
 חומרא דמצד ~ומר ואפשר בפסח מותרלפגם
 אמרינן ~א דחמץ חומרא משום ועוד הכא~אמר

 ~ ~ומן בני אינם כ~יםסתם

~~
 מותר ג~ סעי~ תס"ב ~~~

 ל~ו~
 וכבר הואיל וכו~

 ו~ו~ ב~ין המים~בט~ו
 נ~

 מהרי"ט בתשובות ~~
 ~ בזה שפ~רש מה ב~ס~~

כ~
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 ב~ו"ם ד~ סעי~ תס~חםי~
 ~כ~

 לחזור ~דעתו ~י
 ~~ב וכו~ יתראה שלא והוא וכו~ נוהגלמקומו

 לה אין דלכאורה ההבנה קשה ~מחבר דכתב וכןהאי
 עי~~ובן

 ~לק~~
 בזה מש~כ המני~ח בהרב דלת שאלה

 ~ ת~~ו סי~ ועי~ למהריק~ש לחם ערךועי~

~~
 מעט ל~רוק ונוהגין בהגה ~"ג~י~

 מ~
 הכוס

 הכוס ~תוך ~צבעו יכניס ר"ל נ"בבאצבע
 ~~~הות ומבי~ו ראבי~ה ומכה מכה כל על חוץויזרוק

 ע"ש~ צ"ח ם"ק טירנא לר~ימנ~גים

~~
 מקדש ~מר ואם באו"ס א~ ס~י~ תפ~ז סי~
 יודע שהוא ~חרי יצא תוכ"ד בו וחזרה~בת

 עי~ נ~ב יו~ט~שהוא
 שלמי להר~

 חגי~
 תפלת בהל~ות

 ד~~ו ה~ אות ~~ ם~~ר"ה
~~~ 

 אפי~ הוא ~~ל מרן דדעת שכ~
 התוספות לשון ~שגרת יודע שהוא דנקט והא יודעאינו

 סי~ לקמן ז"ל מרן ועי~ע~ש
 תקפ~~

 ~ ב~ ס~י~

~~
 וכ~ב וכו~ במקלו יוצא ~~ומא אין תקכ~ב סי~
 ~דוקא ~~ ס~ק היטבבאר

 ברה"~
 וכו~ ~כרמלית או

 עירוב דאין ~ע"גנ~ב
 והוצא~

 אסור הכי אפילו ליו"ט

משו~
 ~ בטור עי~ די~ט ~ילותא

~~
 ~ד מר"ח שמוסיפין ויש ט~ סעי~ תקנ~אסי~

 למהר~ ביהוסף עדות ל~רב עי~ נ~ב וכו~התענית
 דכן וכתב בכלל שר~ח שהוכיח מ"א סי~ סאמוןבן

 יע"א דו~דו בעיר ואנחנו ע"ש המערב בערינוה~ין
 ~ בר~ח ו~ן ולשתות בשר לאכול נוהגין סיביליאגירוש

~~
 תקנ"א סי~ב~י

 בד~~
 מקודם המכובסין ו~ן ומ"ש

 וכו~ ששת רב מדאמר ראיה ו~ביאו באו"דוכו~
 ~ ודוק לכבס שא~ור המ~פחות על דקאינ~ל

~~
 ע"ב דע"ז תקנ~אשם

 סוד~~
 העזרי אבי כתב

 וכו~ בירושלמי משמע דהכי אומר ואני באו"דוכו~

נ~
 דאמר ~שת מדרב שלנו מבבלי הביא דלא ~א
 הרב~י שהביא רב דבי קצרי ב~י דהאתדע

 רב דבי דוקא אמינא ~וה מהתם ד~י לומראפשר לעי~
 ~ ודוק לישראלדמכבסין

~~
 להתענות עליו שקבל מי י~א סעיף תקנ~ב~י~
 וכו~ נדרו על ישאל וכו~ וה~~~

 נ"~
 ~תחי עי~

 ~ א~ ~"ק רי"ד םי~ ~יו"דת~ובה
~~

 י"ד סעי~ תקנ~ד סי~
 הב~

 כהות ורגליו הדרך מן
 ועיפות כהות ר~ל וכו~מותר

 מ~
 סימן עי~ הדרך

תרי~
 ~ ע~ש ד~ קטן סעיף שם מ"א ועי~ ב~ה ג~ סעי~

~~
 םי~

 תקנ~~
 מ~ר~ם א~ ס"ק היטב בבאר א~ סעי~

 ~לענין נ"ב וכו~ בביתו מניחם ~י~גלאנ~
סברת ברכ~

 הלק~
 בלא יניחם קל"ט סי~ ח"ב

 ~וא וכן ברכ~
דעת

 הר~
 דבר

 מש~
 סי~ דוד בית הרב אבל ל~ח סי~

של~
 יברך שם אינה ואם באו"ס ז~ סעי~ תקנ"טסי~ ~ ע"ש עליהם דיברך כתב ושל"ז

 סי~ יו~ד עי~ נ~ב לתינוקות וי~עים ~~סעל
 מרן דפסק ד~ ~י~רס~ה

 ז~
 וט~ב ~כי~ורים דביום

אין
 מברכי~

 היולדת דבכאן וצ~ל הכום על
~~~~~ 

 לאכול
 ד~א קשה דעדיין אלא לאכול צריכה ~שאינה מייריושם

כת~
 אינה שאם מרן כאן

 ש~
 ושם לתינוקות שיטעים

 על מ~רכין ~ין לשתות י~ולה היול~ת אין שאםכתב
 תקנה ואיןהכוס

 לית~
 ~~ז ע~~ לתינוקות

~~ 
 באר ועי~

 ם~ק שםהיטב
~ 

 דמ~ר~ין ג~ סעי~ תרכ~א סי~ עי~
 קדש~שר

 בל~
 כוס

 ~ ע~~

~~
 באר עי~ יא~ו סעי~ ת~~~ו סי~

 הי~~
 ז~ ס~ק

 ~ם היטב וב~ר ג~ סעי~ ת~"ו סי~ לעיל עי~נ"ב
 בית ועי~ ~~ ד~ ם~ק ~ם תשובה ובשערי ד~ם~ק

~י~ ~ רפ~ד םי~דוד
 תקפ~~

 או הקדוש ~אל אמר ~ם א~ ~עי~
 חוזר רגליו ~~קר עד נזכר ולא וכו~ או~במלך

 אוהב מלך אמר שאם ~~תב ~~~ב ~אר עי~ נ~בלראש
וכו~

 א~~
 ~ב~ח מ~ם לחזור

 פסק וט"ז ו~כנה~ג~ ושל~~
 נד~ה ויתפללדיח~ור

~~~ 
 כדעת פסק ~ר~ח הרב אבל

 ר~ים מים ~רב העלה וכןה~"ע
 בתשוב~

 ע"ש נ"א סי~
 ~~יווהרב

~~~ 
 עליו חלק

 והעל~
 ע~ש ~רט~ז כדעת לנ~וג

 ~ מסתברו~כי

~~
 ב~ סעי~ תקפ"גסי~

~~~ 
 אל והולכין

 משום נ~ב ו~ו~ פסוקלומר הנה~
 דאית~

 זכר במדרש
 ואמר צוארו עד במים אבינו ~ברהם שבאלעקידה

 ~ ז~ל מהרי"ל כ~כ נפש עד ~ים באו כי~ושיע~

~~
 עי~ וכו~ ~ברך שיתקע קודם ב~ סעיף תקפ"ה סי~

 ~ ע~ש רט"ו סי~ ח~ב~לק"ט

~~
 הב~א יהודי אי~ו אם כ"ב סעי~ תקפ~ו ~י~
 ס"ק היטב באר עי~ לתקוע מותר וכו~שופר

 ג~ ~עי~ לעיל רמ~או~י~ ט~
 ו~~

 ע~ש~ ~חמירין

~~
 סי~

 תקפ~~
 מינו ~ת מו~יא אנדרוגינוס ד~ ס~י~

 עי~ נ"בוכו~
 לח~

 שכתב שופר ב~לכות משנה
דלמ"ד

 ~י זכר אי ספק הוי עצמו בפני ברי~
 נקב~

א~
 וח~יו זכר ח~יו למ~ד

 נק~~
 כמי והוי חלוק הוא

 אית ולא חורין בן וחציו עבדשחציו
 בי~

 עיין ~פק
במגיד

 משנ~
 ~לכ~ שני בפרק

 ~ ע~ש ב~

~~
 לזר~ו היום יצחק ועקידת ז~ סעי~ תק~~א סי~
 ~ וא~~ו סי~ מ~רי"ט תשובות עי~ נ"ב וכו~תזכור

~~
 צדקתך אומרים בשבת להיות שחל ר"ה תקצ"ח םי~

 מ~ן ~~ריע צדקתך בדין נ~בבמנחה
 ל~ א~ובדין ~~ו~רי~

 כמ~ן הכריע
 וביו~

 בסימן ל~מן ~כיפורים
 צו"ץ לומר הכריעתרכ~ב

 ו~ו~
 כד~ת

 ~ר~~
 ע~ן ז~ל

 ~ ותרכ"ב ותקצ"ח תקפ~ד סי~~~י

~~
 נ"ב ת~ח אפי~ להתענות ואסור בהגה תד"ר סי~
 בית להרב ו~י~ ז~ םעי~ בש"ע ~ס"ח בסי~עי~

דו~
 סי~

 תי~
סי~ ~

 תר~
 ד~ סעי~

 בין מת לו שמת מי בהג~
 ~וה~ר~~

 סימן ~~ נ~ב יוה~כ בערב לר~ץ ~ותר
 סעי~~מ"ח

 יו~~
 ~ ~~ש תכ"ב ~י~ דוד ~ית ועי~
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 סי~
 תרי~

 מן בא ~פילו ולכן בהגה ג~ ס~י~
 ~יף ר"ל כהות ורגליוהדרך

 ו~ ויג~
 אל יראה

מ~
 ~ ~~ש ד~ ס"ק

~~
 ~יין וכו~ סנדל לנ~ול אסור ב~ ס~י~ תרי"ד ס~
 ~~ ס~ק היטבבאר

 מש~
 מב~"ו מנ~ל חולצין

 ולא בבית מנ~ליו א~ וישלוף נ"ב יחף לבהכנ"סוהולכין
 זלזול משוםבבה"כ

 ב~~~
 ד~מ ~י~ מנ~ליו שס להניח

 ו~י~ ד~ס"ק
 במ~~

 יומא מ~כת השל~ה ו~י~ ז~ ס~ק
 ~ ~~ש מהרי~ל אמר פסקת ג~ דף ג~חלק

~~
סי~

 תרכ~~
 להניח מותר ~ם להסתפק יש ז~ ~~י~

סול~
 בשבת ~~~ נ~ב גביו ~ל לס~ך ~די הגג ~ל

 ל~"~ ~ץ של ושליב~יו ירכותיו ~~ם ~~א ס~~ף
 אינו

 זה בסימן ב~ח ו~י~ ~ומאהמק~ל

~~
 סוכה לו ~~ין ~~גה ב~ ס~י~ תרל"ט סי~

 לכסות ואין וז~ל הי~ב באר מש~כ ~י~מיוחדת

~שלח~
 אלא ה~ורף בבית

 ב~וכ~
 ר"ל ~"ש החורף בבית ג"כיכסה בש~~ אך ו~יו~ט בשבת
 שאי~

 השלחן לכסות
 בביתו ~ו~יש

 דוק~ אל~
 השלחן

 שי~
 ודוקא בסוכתו לו

 וביו"~בשב~
 ו~וכתו ~ר~י ביתו ~~היה ד~ריך ו~~מא

~ב~
 יכסה לא ו~כך

 השלח~
 ש~ושה כמי שנראה ש~ב~ת

~ב~
 בש"~ אך שם לס~ודתו

 קבי~ות לו שיש
 כא~

 וכ~ן
 גםיכסה

 השלח~
 ~י~ בב~~ו ד~יינו החורף ב~ית לו שיש

 ~ כן שמ~אר אשכנזים של מנהגיםבספר

~~
 הדס שי~ור א~ ס~י~ תר~ן סי~

 ו~רב~
 כדו וכו~

 מן יוצא לולב של שדרושיהא
 ההד~

 ב~מה ~פח~
 ~ותה ~שה ט~חים ה~בת

~~~ 
 באמה ר~ל ו~ו~

 קטנ~
ב~

 גודלים ל~שרים ש~ולה ~~
 אות~ ~ש~

 ששה
חלקה ר"~

 חלקי~ ל~ש~
 כל נמצא

 חל~
 וש~יש גודלים ~לשה

 ש~ולים להדס חלקים ג~ מהם ~א~ודל
~~~~ 

 גו~לים
 ~ וק~ל ומחצה טפ~ייםוהיינו

~~
 ~תבו ויש הס~יף בסוף א~ ס~י~ תרנ~א סי~

ל~שות
 בלול~

 ג~
 ~שרי~

 השל~ה כמ~ש אגודות ר~ל
~שם

 מש~ מ~~
 עמוד בשל~ה ~י~ ט~ז ו~י~ ~"ש

 ~ ~~ש י~ד דף~שלו~

~~
 סי~

 תר~"~
 או שו~ל וכו~ ~יז~ר צריך א~ ס~י~

 וה"~ נ~~ כסוח~מוכר
 חובה שהן מצות שאר לכל

 משמ~כן
 ~"ש ה~ פרק שבת ~ה~ות הרמב"ם מדברי

 ל~א בקידושין תוספותו~י~
~~~ 

 ~ ~~ש ה~ את כבד ד~ה

~~
 א~ ס~י~ תרפ~ד סי~

 ב~וה~~
 מתחילין השמיני ביום

 וקור~ נ~~ ~שמיני~יום
 השמיני וביום ולוו כהן

 אבל ~"ש מהרי"ל במנהגי הוא כן הכל ישליםוושראל
 לכל מו~דהרב

~ 
 ~ורא חוזר הישראל דגם ה~לה

 בכל כדרכו השמינו~יום
 וו~

 הסדר ~"ס ואילך ומ~ם
עיון

 ~ ש~

~~
 ומים ג~ מתענון יש ג~ ס~~ תרפ~ו ~י~

ווום ליל~
 נ~~

 לולה ימום ג~ ~רום ~~ם
 ויו~

 כתב כן
 ~ ימום ~דת~ב

 הקו~ ~ ס~יף תר~ץסי~
 את

 המגיל~
 ~ל

 פ~
ל~

 ~פיו ש~ורה א~"פ דר~ל נראה ~"כ יצא
 ~~יאפילו

 ל~
 בהגה י~ז ס~י~ שם ~ מ~ט סימן ~י~ יצא

 דכתב ט"ו ס"ק היטב ב~ר ו~י~ מנהג שום לב~לואין
 אפילו במנין שנגזרדדבר

 ידו~
 ובטל ~~ם מ~יזה

 בםימן בב~ ו~ו~ ~~ש להתירו ~חר מנין צריךהט~ם
 ~ ~~ש הר~ן ~תב ד~ה ס~ףת~~ח

~~
 םי~

 תרצ~~
 ד~ה ~~ ס~ק ~יטב באר ~י~ ~~ ס~י~

 דכת~~~מח~
 י~ד בליל אפילו

~~ 
 דכתב דמשום

 סמוך הס~ודה להתחיל ד~והגין ב~ בס~י~ר~"א
ו~יקר ל~ר~

 ~ס~וד~
 באר קאמר ~כי מ~ום ~"ו ליל ~יא

 ~ קצת וורבה ישמח י"ד בליל דגםהיטב

~~
 הנה התינוקות~ ~ל ל~יים קנה בשבת לי~ול מותר
 ז~ל מר~ן דכתב מהא נר~לכאורה

 סימן בש~~
 קנה בו ותח~ו אותו שכ~סו חלוק וז~ל ט~ז ס~י~ש~ח
 מתוכו הקנה ליקח ~בל הקנה~ מ~ל לשומטו יכוללייבשו
 לטלטלו דאסר הרי ~~ש~ וכו~ ~לי ~אינו לפיא~ור
 כי גופו לצורך נמי וה~ה כלו שאינו לפי מקומולצורך
 גוונא בכל אסור ולהכי נינהו כהדדי ומקומו דגו~והכא
 הקטנים בניו את וליסר ל~וים לכך הק~ה ייחד אםאבל
 מגן הרב שכתב ממה לזה וראיה דמותר לינראה
 שםאברהם

 ל~~ ~~
 לתלות המיוחדים שלנו דקנים

 וא~כ ~~ש~ שרי~ליהם
ה~~

 ליסר ~מיחדו דידן ~נדון
 נמו ראיה ו~וד דשרי~נראה ~ליהם ~ו ולאייםבניו

 ס~י~ שם ז~ב טורי הרבמדברי
 כ~

 ליטול דמותר
 יש ~וד ~~ש~ ~הם להכותם התינוקות על ל~ייםדקל ~נ~

להבי~
 בשבת ד~יתא ממ~י ראיה

 קכ~~
 בין במתני~ ~~ב

 ו~יון ז~ל רש"ו ~פירוש ~~ש בשבת ניטל כך וביןכך
 ~ש~ס ו~י~ וכו~ וחלקים דקים מ~לות ~~דבפ~חים

 דשב~
 ~~~ק~"~

 ומדוכה ומקלות קנים אל~זר ר~ ~מר דקאמר
 ~ רש"י ובפירוש ~"ש נ~נו כלים התרת קודםכולם

~~~~

 שפ~ב ~סי~ המלך גזבר מיד ה~יר שכירות
 שצ"א וסי~ ~~גהסי~ד

 ס~א~
 ל~רב ו~י~

 שכתב ט~ סי~ ~יו"ד ~~ין מראית בספרו בליקוטיוחיד~א

 הר~מש~
 הרב ~שם ורדים גנת

~~ 
 נת~ל

 אלא גזור דלא מאד רפווהוא ז~ ד~ני~
 ש~

 ממ~שוו י~מוד
 ל~נון ~~ דף מצי~א התוספות כמ~ש שייך לאוהשתא
 באו~ד ~כ~ ד~או סגי לא ת~יך בד"ה ~"ש מ~~רבית
 בשום ל~תכר ל~ו אפשר ואו האומות בון שרו~ון ~~וו~ד
 ונ~ן נישא לא אםד~ר

 ~מ~~
 רבות לא~ר און הי~ך

 ולמו~שמ~
 ממע~ו

 מש~ יו~
 ו~וון ~~~ ומתן מ~א

 ~נו ב~ק בזהמ~ש
~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 בברכח מה מפני דוד נשאל

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

 כנה~~ אנ~י ~נוחקנו
 בברכת ו~בקש ~החפ~ל

 מזבחך ועל כמ~ש המזבח על המחיהעל
 וע~

 ~יכ~ך
 המזוןובברכח

~~ 
 בבקש~ם הזכירו

~~ 
 על כ"א המזבח

 דמצינו משום ~ט~ם לומר ונ~ל מעונך~ ועל~י~~ך
דבמזבח

 ה~~
 ה~ו~ח כ~ון מזונוח מיני קרב

בלולה למנח~
 ~ש~~

 והם היין וכן
 ~בדה והסולח נםכים נקראי~

 הרמב~ם עי~ נ~כים מנחחנקראח
 ז"~

 הלכוח
 ראשונה הלכה שני פרקהקרבנוח מעש~

 ע~~
 המנחוח ואפילו

 מנחח וכן מרחשח~ מחבח~ מאפ~~ מנחח כ~וןהנאפוח
 שנים שנכפ~חכהנים

 ~ארבע~
 רביע בו יש ח~ק ובכל

 ש~א משיח כהן מנחח וכן~ח
 היח~

 לא~בעה נכפ~ח
 ד~ משנה נקמצוח מנחוח אלו בפרק כדאיחא ~שניםאלא
 שהיה כיון מ~מ מבר~נורא עובדיה רב~נו בפירושעי~
 מחחילה בשמןבוללן

~~ 
 רקיקין ו~ם כפח דינייהו ~וי

 כפח דינם כ"כ רקיקין שהם כיון מ"מ בול~ן ~יהשלא
 ועוד ב~~נין~הבאה

 עד ומושחן וחוזר מושחן שהי~
שיכלה

 כ~
 ד~יינו השמן

 מצוה ה~ מצוח עי~ לעשרון לו~
 ה~רבנוח ממעשה עשר שנים פרק הרמב~ם ועי~קי~ז
 פח מין שום אין מעולםוא~כ

 הי~
 המזבח ~בי על נקרב

 נפש עגמח יש מזונוח מיני או~לים כשאנחני הכיומשום
 גבוה וש~חן מ~אששלחנך

 ריק~
 מחפללין אנחנו ול~כי

 כן שאין מה נ~כים ~~יו ונקריב ~בוה שלחןעל
 אין ו~כן המזבח על נקרב הפח שאין ~פחבאכילח
 ראיחי כך שאחר אלא ודוק~ כך כל בזה ~פשע~מח
 בברייחא דקחני ע~ב ל"ז ובברכות ע"ב ע"הבמנחוח
הי~

 אומר לאוכ~ן נטלן וכו~ מנחוח ומקריב ~ומד
 ~חם~מוציא

 האר~ מ~
 שהיו מצינו הרי ע~ש וכו~

 אלא ודוק~ המוציא שברכחו ~חם ~מזבח עלמקריבין
 מיירי ק~יעוח שיעור בהם שיש דאפשר ~צדד ישדעדיין

 ~ בח~ב שכחבחי מהעי~

 שני חדש כשראש א~ סעי~ חכ~ז םי~~~~~א~ח ~~~ ~~~~~~~~
 ל~בונן אני צריך באמח הנה ו~ו~ימים

 שכלולשום
 מ~ ע~

 החדש לעבר דין ביח יושבים אנחנו

ולעשו~
 םפיקא משום אי ימים~ ~ני

 א~
 חדש כל

 מיום מונים אנו דלמה ועוד ימים~ משני לעשוחהי"ל
 אינו והשני העיקר שהוא ראשון מיום למנוח ~י"לשני
 ~ליוח של ~בים ימים שני כמו ם~ק משוםאלא

 דא"כ ועוד הראשון~ הואשהעיקר
 ~ני כמו ~חד יום כ"א יעשו ~א קמייהוםפיקא דל~~ ישרא~ ~ר~

 י~
ש~

 שמקרא ועוד מעו~ם~ נשמע לא וזה ~ליוח
 החדש ממחרח ויהי כ"ז פסוק כ~ א~ בשמואלה~א מפו~
 דהו~ דבחרוהי ביומא והוה יונחןוח~ם ה~

 ירחא עיבור
 לשם בפירושו ישעיה רבינו פירש וכן ע~ש~חנינא

 היה ימים שני פירוש השני החדש ממחרחויהי ז~
 עושים שאנ~נו כמו מלא היה שעברהחדש ר~
 ~לשים יום ימים שני ר"חומקדשין עכ~

 ויו~
 ושלשים~ אחד

 ויום בזמנו לקדשו כדי ש~שיםיום
 ל~~

 וח~ם ~מניינו
 מורה היה הא~ שיום עבור דהוא דבחרוהי ביומאו~וה
 ~~יוח ונחעבר ~עבר חדש של שהוא ש~שים יוםעל
 הביא אשר שלישי ח~ק ל~חשב~ץ ראי~י וכן ~כ~ל~מלא
 לא חדש ובאוחו וז"ל וכחב יונחן חר~ום דבריבידו

 ראיחי וכן שני יום וקדשו ~ראשון ביוםעדים ב~
 ~חדש בפסוק בא ~פרשח בפירושו כן שכחב בחיירבינו לה~

 נוהנים שאנו כמו השני בחדש כמ~ש ע"~~ ו~ו~ לכםהזה
 לעולם שלשים יוםלעשוח

 שמא נוה~ין היו כן ר~~
 ע"~~ ע~כ ~שני יום מקד~ים באו לא ואם היוםעדים יב~

וכ~
 היה זה

 באר~
 לד~רי ו~ם ישרא~~

 החשב"~
 חינח

 בזמן הראייה~ פי על שמקדשיןב~ן
 איכא מאי הז~

 ~אם וחדש חדש בכל מדוחם ~שוו לא דלמה~מימר
 נעביד דירחא בקביעא בקיאין ואנו ~~שבוןע"פ

 ואי ל"א יום פעם שלשים יום פעם דוקאיומא ח~
 פע~ים הראייה ע~פ מקדשים ~היו הם ד~ם משום~עמא
 דהיינו ימים שני עושיםשהיו

 רא~ן ביום באו לא שא~
 השני יום מקדשין~יו

 וכמ~~~
 ב~~ס ~אמרו כמו כןנוה~ים א~ ~ם לכך ~~שב"ץ
 ביצ~

 טובים ימים שני על
 עדי~ן א"כ וכו~ בידכם ~בותיכם במנ~ג הז~רו ~ליוחשל

 שלשים יום אחד עושים אנחנו ~מה לךחיקשי
 כך ואחד כך אחד הזה כ~דר ל"א ויום ש~שיםיום ו~~~ דוק~

 יארע ל~עמים כ~א יח~פך ש~א הזה ~םדרושומרים
 או חדשים שלשה חדש אחר חדש העדים יבואוש~א

 אחר זה ימים שני מקודשין ויהיו שלשיםביום ארבע~
ח~ש דהיי~ ז~

 ~ חדש אח~
 בםי~ יו~ף ברכי בספרו חיד"א ל~רב~~~~~~

שיצא ז~
~~ 

 הראשון ישעיה רבינו דברי
 ששאלחםמה וז~

 למ~
 דלא דע ימים שני ר"ח עושים אנחנו

 כן שאם עושים אנחנו ספקמשום
 כ~

ימים שני נעשה ר"ח
 א~~

 של חדשה כי לי נרא~ כך הדבר טעם
 לח~קו ר~י היה שלשים ויום ומ~צה ימיםכ"ט לבנ~
 וחציו שעבר~חדש ~~

 לחד~
 היום ל~ק נוכל ולא ~בא

 ז~ מ~נילחצאין~
 מלא אחד חדש לעשוח חכמים תקנו

 נקדש שלשים שביום ~יה הדין הכי ואפילו חםרואחד
 כיוןהחדש

 שמקצ~
 קודש

 כו~
 ~דש

 ולמ~
 ואחד בשלשים

 שלשים יום כל ליחן חכמים שחקנו כיון אבל נקדש~לא
 ו~~ למ~ד יום מקדשים אנו שעברלחדש

~~ 
 ואנו

 מקדי~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

 זמנו שהוא מפני למ"ד יוםומקדשין
 ש~

 שהרו קידוש

 להיו~ ראוי היה יום~י
 לחדש

 הב~
 לק~ש אנו וצר~ין

 למחר מקדשין א~ו ועוד הקידוש זמן והוא הבא~חדש

 זה ר~ח נקראים ושניהם ל~א מיום ~מנו מוניםלהי~
 עו~ין היו וכך למנין וזהלקי~ש

 מימו~
 הנביאים

 ועי~ ע"ש וכו~ השני החדש ביוםכ~כ~יב
 ב~וספו~

מנ~~
 ~ ו~ו~ קודם ר~ה של טובים ימים שני ד"ה ע"ב ק~

~ ~ ~ ~
 דאי~א הא על ופלא הפלא לה~פלא יש

 י~ ~עני~~ש"~
 הכי אי ע"א

 בכ"~
 נמי

 ~יפוק וכו~ ~~ידא דמי~וקם יומא דהוי איריאמאי

 יומא ליה דהוהלי~
 ד~~~

 ד~ניא ביה ותמניא עש~ין
 ופירש מעובר לחדש אלא נצרכה לא אביי אמרוכו~
 דהש~~רש~

 למ~ד יום הוה מלא שני אדר הוה כי
 אלא מי~סר לא דכ~ח יו"ט דמשום ניסן ר"חלפני

 מ~ום ~לא איםורו ~~ן ~לשים יוםוא"כ כ~~
 שהו~

 ל~א לפני
 דהא ~~וה והוא ע~ש~ ~מידא ביה~אי~וקם

 יו~
 שלשים

 עלמא נהוג נ~י והכי כד~~~ינן ר~ח בו קובעיםלעולם
 טוב יום הוא הרי וא~כ מקוםבכל

 מ~ו~
 של עצומו

 שאר ככלוום
 החד~י~

 שאין שאע"פ ימים שנ~ ש~ם
 בו עושים למ~ד יום גם ואילך ל"א מיום אלאמונין
ככל

 בקרי~~ ר~ חק~
 ההלל

 המוספין ובתפל~
 ההיא על לי קשה כן וכמו חדשים~ וראש~ ישראלמקדש בברכ~

 דלא שלום דאימא ע"ב נ"ט הזהב~פרק
 הו~

 לר~ שבקא
 הוה ירחא ריש יומא ההוא אפיה על למינפלאליעזר
 להוא~ף

 בי~
 הי~ה ס~ורה רש"י ופירש לח~ר מלא

 ~יום יפול ולא למ~ד ב~ום וק~ע ~סר החדש~הא
 והיה פניו ~להחדש

 ~ל~
 יום עד נקבע ולא

ולא ואח~ שלש~
 נזהר~

 בו
 ~יו~

 שלשים ביום ר"ח בו קובעים לעולם שהרי קשה שםשגם ובאמ~ עכ"ל~ פניו על ונפל שלשים
 של ~ירוצוולפו

 הר~
 ~"ה דף קס~ג בסי~ םופר ח~ם

 הזהב בפרק ~מהרש~א ועי~ ודוק שפיר נמי האא~י ע~~
 אגדו~ בחידו~י ע~בנ"ט

 ~ ע~ש מע~ה האי על

~~~~ך~~
 להו שקשיא דזהונראה

 ~"השם ז~ לה~וספו~
 ל~

 מעובר לחודש ~לא נצרכה
 והוציאוה ו~מנוא אעשרום ק~י נצרכה לא שהאי~פירשו
 עיין ~מודא דאי~וקם א~מא דקאי ד~למודא פשטאמן

 ~ שם דבריהםעל

~~~
 פירושם לפי דגםשנ~ה

 ע~יי~
 איפרק לא

 הש~ פירכ~ ו~~ויןמחולשא
 מונוה לעיל שפ~ך

 מריש לי~מה
 ירח~

 ש~ירץ שמה וכו~ ~ניסן מ~רי לימא
 לכאורה שלפניו יום לאסור אלא נצרכה לא וקאמר~ב

~ש~
 ~אם נפשך ~ממה נס~ר

 ח~ החד~
 וום א~כ

כ~
 ו~מנואעשרין ד~ר יומא ליה ~הוה ליה ~פוק

 שפריךכמו
 הש~

שלשים איום ו~י מ~בר ואי
 שהואליה ~ופו~

 ר~
 ומשום

 ~~וש~
 ~ וצ~ע עצמו

~~~
 להרב ראו~ו כך

~  ~~ 
 סי~ בא"ח

 שנ~שה וכו~ נ~ה א~ם פסקאב~תה ~~
 ב~

 פ~ על ב"ד ידעו בשכבר ולומר לדחוק דצריךוכ~ב
 כן ועל שלשים ביום העדים יבואו שלאהחשבון

קידוש ~~
 אל~

 ק~יש לא שלשים יום אבל ואחד שלשים יום
 יומא שהוא משום לומר הוצרכו ולהכי עצ~ו מצדכלל
 ז"ל הרמב"ם ועי~ ע~ש ~מידא דאי~ו~םדלפני

 הלכה שני ובפרק וא~ו הלכה ראשון פרק החדשקידוש הלכו~
 ~ שמיני בפרק לו עוד ועי~ ודוק ו~ ה~כה ג~ ובפרקח~

 ו~למי~ים רבינו ועמ"ש ד"ה ~כ~ט סי~~~~
 לא דהא לדקדק וש וכו~ ושני ו~מישו שניבו מ~עני~

 ל~מ~כח~
 דבנו נמ~ אי וכו~ בה~ב ימים ג~ הפ~ח אחר

 שאינםא"י
 עו~י~

 ז~ אלא
 ומו~

 הפסח אחר מניסן נשאר
 חמישי ביום פסח חל ואם ימיםח~

 משכ~
 ה~ ~שני ה~

 שיכול מדבריו משמע ע"כ וכו~ ניסן בחדש הפסחאחר

לה~ענו~
 בא~~ו

 כ~ב וז"ל כ~ב ~צ"ד ~י~ ובב~י ~
 שא~ור ושעיה ר~ כ~ב וכו~ה~גור

 במוצאי לה~ענו~
שבועו~

 בזמן אפילו
 ה~

 אסרו וזהו
 אמר~ ~~

 ~ורה
 ו~למידים ד~ה זה בסי~ ב~ח ועי~ ע~ש וכו~ ל~ג אסורעשו

 בומ~ענין
 איסור דאין ~מר ויש ע"ש~ בה~~

 תעני~
 אלא

באסרו
~ 

 של
 שבועו~

 הב"ו וכדכ~ב ~בוח יום בו ש~יה
 ~עני~ בין לחלק יס ועוד ע"ש~ הרוב"ח משםשם

 יח~ד

ל~עני~
 ~ענ~ ושני ~מישי דשני והכא ~~ור

 מיקרי יחיד
 בו מ~ענין ואין וז~ל ~כ~ט בסימן הכא הש"ע מש"כועי~

 באר ועי~ בצבור~הזכ~ר
 הגול~

 או~ כאן
 אלא ד~

 דשני ~קס"ו סי~ לקמן הטור ממ"ש היפך שהואנראה דז~
 ~~ני~ מיקרי לא ושניו~ישי

 צרוכין כן על ע"ש~ יחיד
 דהא לומר ~~ל הה~בוננות ואחר ודו~~ הראשוןל~ירוץ
 ~עני~ שמיקרי ~קס~ו ב~ימן הטורדכ~ב

 ~יינו צ~ור
 הכל שנהגו ואשכנז צרפתלמנהג

 לה~ענו~
 ול~י ~ה~ב

 כ~עני~הוי
 נהגו הכי דמשום ונ"ל צבור

 ל~~~נו~
 בה~ב

 שהביא במ~ס בהדיא כדאי~א ב~יסן ולא ניסן עבוראחר
 משוםהטור

 דבמםכ~
 לה~יא מםיים סופרים

 וכמו ניסן שיעבור עד אםור בצבור לה~יר אבלבצניעא ~מד~
 דבאשכנז כיון ו~~~י כאן והב"י הטורשהע~יק

 ממנו~שים וצרפ~
 ~עני~

 אינם הכו ~שום מ~ענים שהכל צבור
מ~ענים

 ע~
 אבל ניסן שיע~ור

 ~עני~
 הוא במ"ס שמוז~ר

 שהוא ל~מו~ום~וקא
 ~עני~

 צניעא
 לי~~

 וכול ~בזה

להתענו~
 מדב~ו שמשמע הרב~ קאו ואהא נוסן בימי גם
 באסרו גםשמ~נין

~ 
 שהוא כיון

 וחי~ ~ני~
 ~ ו~ק

~ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

 כן הגדול שבח אוחו קורין ~פםח שלפני
 או"ח בש~ע מרן~חב

 סימ~
 ועיין ע~ש ח~ל

 טעם מש~כ ~~לבאחרונים
 ל~~

 ס~ק ~ם הי~ב באר ועי~
 בעה"י טעם לחח נ"ל דכ~ה אח וא~יא~

 ו~ו~
 מפני

שיו~
 ~וב

 ראשו~
 כדכחיב שבח נקרא פסח של

 שבח באמח שהוא השבח ממחרח לכםו~פרתם
 דמחרח אומרים וה~דוקים ~שביעי יום קדש ~בחלגבי קט~

 ~וא כך ~ראשיח ~בח היאהשבח
 דע~~

 הנ~סד
 לבם על ~יעלה מהש~ומרים

~~~~ 
 ק~לח ובלא מ~ין

 ~נחנו ולכך מ~~ני למשה הל~ה שק~לו ~חכמיםדברי
 שהוא בראשיח שבת ~הוא ~פ~~~ שלפני לשבחקורין
 פסח של ~ראשון טוב יום שהוא ~~טן ל~שב~~סמוך

קו~י~
 מיניה דלישחמע היכי כי ~גדול ש~ח לו

~יכא מכל~
 ק~~

 ובין ~ינו להבדיל ~ראשון י~ט ני~ו ומ~י
 שבח ~הוא~פסח

 הק~~
 של מדעחייהו ול~פוקי

 ~ ~גדול ~בח ~~~~ בפני ~ו קוריןהצדוקים

~~~
 דמשה רז~ל ד~~רו דידוע והוא ~עם לחח ~פשר
 של אחד יום לישראל ל~ח מפרעה ~~לרבינו

 הי~ים בששח לעבוד שיוכלו כדי נפשם ל~~גיעמנוחה
 בקשחוועשה

 ונח~
 של א~ד יום ל~ם

 לנו~ מנוח~
 ~ו

ובחר
 מ~~

 וא~כ חלקו במחנחמשה י~מ~ ד~מרינן ו~יינו ~ש~יעי ביום רבינו
 מ~וד~

 לשם שבח עושים היו

מנוח~
 אבל בראשיח~ שבח לשם ולא נפשם למרגוע

 ~רעה מ~~ו~ח חפשים ~ם שכ~ר הפ~ח שלפני~שבח
 ששמרו מה א~כ שלפניו בימים ~~וחה להם היחהוכ~ר
 ול~ך השם לשם בר~שיח שבח ל~ם אלא אינו ~~הש~ח

 וגם הג~ול שבח אותוקורין
~~ 

 לך
 ב~~
~ 

 ש~מים אלא ומ"ש ד"ה בסוף חל"א סי~~~~
 ~רבע כל אוכלין כששנינו ולפ~ז וכו~הוסי~ו

 פ~ו~ה ~השנה בין היום שליש עד שאוכלין לומרהיינו
 חרומח בעל דעח הוא וכן ארוך שהיום מעוברחוכו~
 חה~ד הרב בחשו~ח יראה הרואה ע"ש עכ"להדשן
 דרך דרכו כי י~~ן ולב~י ~ראה בעיניו קכ~אסימן
 שעוח במנין לא ~י~ר לה אין ה~לך ודרך היאאחרת
 בחילוקולא

 היו~
 אחד י~~~ על ילך י~דו ועיקר

דהיינו
 דש~

 וכל ~~ור היום חצוח ~דם ~~ח
 הכל וחצי שעוח חמש כמו שיהיה הגם מזההנוחר

~~
 ~כילה

 ד~
 שהיום

 ט~ ~ו~
 שעות

 מ~
 לאכול

 שעות שתי עדיין נשאר שהרי ומחצה ~ש ע~רעד
 היוםלח~ת

 שעי~ הרמב~ לשי~ א~
 שליש י~דו

 ~ש מ~יעברוהיום
 ~ נא~

 ז"~ לרמ"א ועי~ לאכול
~~

 ~י~ ~~ ~~
 דעת ~תב א~

 ~רמ~~

 כך ואחר היום של~ש עדש~וא
 וי"~ כח~

 שחי עד
 ועי~ נינהו דפליג~ החה"ד דעח שהוא חצוחשעו~קודם

 ~~ל הרב"י דכונח לומר ונראה ~ה~ ב~י~ ~~חלהרב

במ~ש~~וכ~
 שהרמ~~ם כמו לומר היינו החה~ד דעח הוא

 ~הוד~ רבי דנקט שעוח ד~רבעה ס~בר~~ל
 ל~ו

 יוחר יהיו דפעמיםו~ובר דוק~
 מ~~

 ארוך היום ~שיהיה
 דלאו ~חה~ד דעח נמיהוא כ~

 דוק~
 שאם שעוח ארבע

 מד~ יוחר לדעחו מוחר ארוךהיום
הרמב"ם ~ד~~ ~עו~

 ועדי~
 דהם דמ~מ ~לא כדכחבנו מדהרמב~ם

 יהוד~ דר~ שעוח שאר~ע אחח לדעח~~~~ימים
 לאו

 ודוק ליה כדאיח ומר ליה כדאיח דמר ~לאדוקא

~~~
 ו~בדיקה ו~~ל ~~~ל ~י~ ב~"ח הטור

 לאור ולא ~לבנה לאור ולא הנר~ לאור~תהיה צרי~
 כגון ביום בודק אם ~פילוהחמה~

 של~
 בליל בדק

 הנר ל~ור לבדוק צריך הכי ~פילו י"ד ~~וםובודק י"~
 שהאי ביום ~ודק א~ אפילו דמ~"כ נ~ל ~~~~וכו~
אפולו

 דנק~
 וכלומר ~נר לאור שחהיה צריך למ"ש נמ~ך

 הנר לאור לבדוק שצריך י~~ד ליל בודק אם מיבעיאלא
 בהיר~ ולא נ~יר לא הלבנה שאור הלבנה ל~ורולא
 אפילואלא

 ב~ד~
 הכי אפילו ו~היר בהיר החמה שאור ביום

 הנר~ לאור לבדוק~ריך
 וכלשוןה~~~~

 הדא
 אמר~

 אפי~
 אחר שסיים וכמו ע"ש הנר לאור בדיקה צריךבי~ם

 קאי הלבנה לאור ולא מ~ש לפרש וכוונחי שני~אפ~לו כ~
 ~פילו דבכולם איום קאי ה~ה לאור ולא ומ"שאלילה
ביום

 צרי~
 שחהיה

 הבדיק~
 נ~ל הנר ~אור

 ועיי~
 למרן

 שחידש מה ב~ח ועי~ עלינו בטובו שפירש מה בב"יהקדוש
 ~ לברכה זכרונםבטובו

 ושמא דבור אוחו בסוף הדין וכן ד"ה חל"ו ~י~~~~~
 י~לה לא שמא דחי~שינן לומריש

 וישאר לפנוח~
 שם שיש בבירור ידע דלא כיון וכו~שם

 חמ~
 יחן לא

 הנה ע"ש וכו~ להוציאו לבואל
 ל~מ~~

 וכחב ד~ה לעיל
 דלפי וכו~~ר~ן

 ש"~
 י~ אפיל~ משמע דידן

 ידוע חמץ
 א~ ע"ש~וכו~

 הדרא
 לדוכח~ קושי~

 כיון לומר ואפשר
 הב~י דכחב טעמא מהאי יודע אינו באם לבדוקדחייב
 דלא יודע באם~~ה

~  
 הירושלמי לדעח כן כחב א~נ

ולא
~ 

 ~ן ~~חב הירושל~י מפני ~ר~ן של ~~קדוקו
 ~ וק"לבפירוש

~~~~

מרן
 ב~

 בסי~ יוסף
 חמ~

 ולרבנן ומ~ש ב~~ה
אפילו

 ל~
 ~~~ד וכו~ בהן אין

~~נו מ"~ והש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 משום ~וא חמץ ד~יעור ל~מא היינו וכו~~~י~ו

ד~מיר~
 וסו~ר וכו~ ימצא ו~ל ירא~ ~~ל עליו חורה

~י~
 דכל

 ל~ שי~
 ו~ל יר~ה ב~ל עליו עו~ר ב~~יל~ו

~~~~
 דל~ כת~ ~ולהכ~

 ~~סח ל~ש~וחו אסור אליעזר
כיון

 ש~~
 ~~ל שעו~ר חמור

 יר~ה~
 ל~ו ש~ין וכל

 מן ~~סור אע~פ~~~י~חו
 ~חור~

 ב~ל ~ליו עו~ר אינו

 כח~ ~כי ~ומשוםיר~~
 כיון ל~ש~וחו מוחר דלר~נן

דל~
 חמיר

 כ"כ~

 ד~ילו
 דדילמ~ ל~עמ~

 למיכל ~חי
 ~יסור ~ו דוש ~כיון וכו~ להשהוחו ~סור נמילר~ן

~~צ~ח~ חורה~
 כחו~

 ~ר~ל אמר ~יך לדקדק יש
 ~טור~

 דלד~רי

ר~~
 והרמ~"ם ~שהייחו ~ל~ד ~יסור יש

 כח~
 ויש עו~ר

~ו~~
 מח~ערין וכו~ החוספוח פ~רוש ~חר נמשך ש~מ~~ר

~א~~
 מ~חר איסור א~א בשהייחו

 ש~~כיל~
 ~ינו

~~~ 
~~

 ~ל דאין י~אה ~ל משום ~ו ~ין כרח ~ו ש~ין
~~~ה

 אל~
 ~שהייחו ~ין ו~~כי כרח ~~י~ור

 אל~
 איסור

~~~~
 ד~ם ונ"ל

 ליי~ו~
 צריכין כחוב מצ~ח~ של זה

 ~"י הר~ ~ד~רי~~~
 שה~י~

 הרא"ש משם ל~יל לנו
 אלאו~~ו~פוח

 דל~
 דלשיטח זה כר~י ~~ ר~י

 דסובר~~~ ~ר~
 דג~

 ~דעח
 ~יסור~ ר~~

 דאורייחא
 מי~~

~י~~
 משום הש~י כטעם ~טור דסו~ר לומר ~צריכין
ד~~~ירה

 חור~
 יראה ~~ל עליו לע~ור

 כד~ת~
 ~ין ~~כילחו ל~ו ד~ין דס~~י ר~נן לדעח ולהכי~~~ מר~

~~
 ~שהייחו יר~ה דבל

 ~~~ דה~
 יר~ה ד~ל~~ו ~ דאין וכיון חליא

 ל~
 להשהוח~~ ל~סור חכמים ~ו החמירו

ול~ת
 ר~

 דסו~ר
 דאיכ~

 ~~כילחו ל~ו
 ~יכ~

 ~~ל ל~ו
 ~ש~ייחוי~~ה

 ל~ ~~
 לה~הוחו חכמים ~סרו ולהכי ~יטלו

 ד~ל ~וסור ~יה דאיח ~יון גמור חמץ כדין ~יטלו~~ילו

יר~~
 ס~רי כחוב מצאחי ל~יטח ~~ל

 דלר~~ ~~
 עו~ר

 ליח מ"מ ~ל~ו~~~ילחו
 בי~

 ~ל ~י~ור
 יר~~

 דל~ו
~~ 

 דל~ ~~ חלי~~~~
 ~נו צריכין ו~~כ ~י~~ו

 לט~מ~
~~~~י~

 ~ל ~יה דליח ~ף ל~ערו ~~מים
 יר~~

 היינו

 דל~~~ו~
 ל~~~וחו ~סור ול~~י מיני~ ~דילי

 ~~כילתו ל~ו בו שאין דס~רי ולר~נן מיניה ~מיכל~~י דילמ~

~~
 ד~סור

 מד~ורייח~ מיה~
 מלכא מרן לה וכדמו~ח

~~~י~
 ד~ם

 ל~
 מותר וערו~ו לומר הו"ל כן

 כמ"~
 לעיל

~~~
 מצ~חי מ~מ

 כחו~
 ל~ו ~פילו דלר~נן כיון סו~ר

 להכי ~~כילתו ~יה~י~
 ל~

 ול~סור למגזר לן חמיר
~~~~ותו

 דילמ~
 ~כיל

 דל~ מיני~
 ו~ין האי כולי חמיר

 ~מ~י~~~~וח
 קשי~

 ל~מצ~~י ליה
 ~~ור מדברי כחו~

~~~~ע
 לד~רי בשהייחו בל~ד ~יסור דיש מיניה לי~

 שכח~~~~~
 ~ליו ~עו~ר

 נימ~ יר~~ ~~
 דהרמ~~ם

~~י~י
 דל~

 ~בי~ו מיירי וה~ר ~י~לו
 ז~

 דהוה ~ינו
 ~הדי~~ כן לפרשלה~ור לי~

~~~
 יוסף ~יח ר~ינו ד~רי לי דקשה

 ז~
 דכ~ן

מפש~
 שהכריח מה מכח ליה פשו~א

 ~ו~
 ז"ל

~לר~~ן
 איסור~

 ד~ורייחא
 מי~~

 אוכא
 ~~כ~~

 ולקמן

~~~
 רבינו ומ~ש ד~ה

 כת~
 כ~ב מצ~חי ~שם

 וז~
 ולד~רי

חכמי~
 ש~פי~

 ע~
 עליו עו~ר ~ינו ~~כילה

~~ 
 איסור רק

 שלז~ ~ל~ ~~ש~ וכו~דר~נן
 דמצ~חי לומר יש

 כחו~
 לא

ס~ר
 ל~

 ליח דלר~נן וסבר ה~"י כשיטח מר
 ~יסור ~י~

 ~י ~~ל כללד~ורייחא
 ק~י~

 דהי~ך קש~א הא
 דלר~נן ~ס"ל משמע הטורדדעח כח~

 מי~~ ~יסור~
 ~יכא

מ~~ורייח~
 ~טור והרי

 משם בסמוך לקמן כת~

וז~ל הרי~

 ו~רי~
 ו~ו~ ~חערו~ח ל~ו ~~ין כח~מים פ~ק

~ל~
 ~~ ולפי דר~נן ~יסור

 ~מן ועי~ וכו~ מוחר
 ~~~יעליו ~מ"~

 ומ~ וז~
 וכו~ לערבו מוחר ולפ~ז

 ש~ין מאחר מדר~נן ~~כילה א~ור הפסחש~חוך שאע"~
 ז~ל ~הב"י מ~~ן הרי וכו~ חורה ~יסור חמץ~חערו~ח
 עצמו ד~ריסותר

 כעח~ עיון וצריך ה~ור ד~ר~ ~פירו~
 ל~ר~ ר~יחי כך~חר

 סימן ~א~ח דוד ~יח
שנ~ש קנ~

 מז~
 ~ ע"ש

 סי~~~~
 ד"~ חמ"~

 חמי~ ואני ר~ינו ומ"ש
 למה

 וני~ר ש~זר ~פ"ד ~רמ~"ם ד~ח ~~ל וכו~אסרו
 ה~אונים ~שם ירוחם ר~ינווכ~כ

 והרש~"~
 ומעחה ז"ל

 על לחמוה~ין
 נ"ל ע~~ כמוחם י~~ור ~ם נטרונ~~ ר~

 חוזר ~מרינן ג~כ לקיימו אם אף ז~ל הואשדעחם
 ל~ערו ~צריך נטרונ~י ר~ שהריוניעור

 כמ"~
 ה~ר

 וע~זמשמו
 ז~ל ~ב~י כח~

 כהרמ~~ם סו~ר נטרונ~י דר~
 ב~מן לקמן ה~~ מדברי משמע וכןוהג~ונים

 ד"~ ז~
וכחו~

 עוד
 וכו~ ~~י~ ~ל כרי ~~

 ורו~
 הושוו ~~אונים

ש~~
 ואין וכו~ מועטים ~מקומוח מים עליהם נפל
מ~וקעוח

 וט~נ~
 משמ~ ע~ש~ עכ~ל לקיימן ~מוחר

 ד~ם
 ~~שים בטלוח שיה~ כדי מועטים הם אפילומ~וקעוח
 והיינו לקיימן ~~ור ~כי~פי~ו

 ~~מ~
 מ~ם וד~י

 מ~מע וכן לקיימן ~ף וניעורשחו~ר
 ל~די~

 מש~דרכי הר~ מד~רי
 וא~ו ס"ק שם

 ע"~
 ק"ס סימן דוד בית ועי~

 חמ"ז סי~ ~ריש ~~"י לקמן ועי~ ק"עוסי~
 ~מש"~

 ~שם
 טעםהרמ~"ם

 דה~יר~
 ~יסורון מ~שאר ~וחר ~~מץ

 מחירין לו שיש ד~ר דהוימשום
 וטרייק~~

 ~ וק"ל לאכילה ראוישאינו משו~ שאני

 ד~ה חמ"ב סי~~~~
 ומ~

 ר~ינו
 דלר~~

 ~ל~ו ~~ן
 מד~רי נר~ה ~ן וכו~ ולר~נן ל~ש~וחן~סור

רבינו
 ~לא ~~ן ~ין ל~ו ~פילו ולר~נן שכת~

 מן דאסור וכיון~למ~~ איסור~
 לן מ~י מ~י ~~כיל~ ~ר~

דמוחר
 ל~שהות~

 ~סמוך ה~ור מד~רי ל~ולמןקשה ז~ ~~ ~~ ד~רי ע~ש~ וכו~ בפסח
 שכח~

 ~לא וכו~ ~ץ ~ערו~ח לאו ש~יןכחכמים פ~ ו~~~
 וכו~דר~נן אי~

 ו~~ ע~~
 ע~מו ד~רי ~ם ~"כ

 ~~~ שכת~
ש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 רבינו ומש"כ בפסקתשם
 ולפ~

 ה~סח לפני לערבו מותר
 וז"ל ~ם ~~ל הב~ שכתבוכו~

 אל~
 שהוא רבינו סברת

 הפס~ שבתוך ~אע"פסובר
 מא~ר מדרבנן באכילה אסור

 קרא הרי ע"ש~ וכו~ תורה איסור ~מץ בתערובתשאין
 איסור שאין סובר הטור דרבינו אמר וכן ב~ילהרב~י

 ~ דרבנן איסור אלאבאכילתו

~~~~~
 הטור רבינו מלשון הב~י מדקדק דכאן לומר
 אין ל~ו אפילושכתב

 בה~
 איסורא אלא

 ביה אית מיהא תורה דאיסור הטור ד~ו~רדמשמע
 פרס אכילת בכדי כזית ביה דאית דמיירי לומרוע~כ
 לרבנן ביה אית לאו דלר"א דנהי ~לעיסה אוכלואם

 לסברת מיירי לקמן א"נ ~יה~ אית מיהא דרבנןאיסורא
 אכיל~ כדרך דאו~לו דסו~ר ז"להרי"ף

 עם דהיינו
 אכילת בכדי כזית ביה דלית א~רמאכל

 ולהכ~ פר~
 ~ ו~"ע ודו~ק דרבנן איסור אלא בו שאיןכתב

~~~~
 דעת יראה וכן תמ"ב םי~

 ר~
 וכו~ נטרונ~י

 ב~ בשרייתם שנמ~א ~מוקים יין מדא~רהנה
 לשתותו ~טים ~~או

 בפס~
 ובידוע

 שנ~~
 ה~טים מן

 לבערו ה~ריך ה~~וקים מי לתוך~מץ
 מו~~

 דס~ל
ד~זר

 וניעו~
 אלא

 די~
 דאסר הא אם בדעתו להסתפק

 ~וזר ממשו ולא בט~מו אפילו דםבר משוםלשתו~ו
 תמ"ז בסי~ מרדכי מאמר להרב עי~ ב~ונן אפילו~ניעור
 לשתותו אסר ול~כי ~~ס"ק

 בפס~
 מותר ואעפ"כ

 שנ~מיר לנו די ~מץ של ממשו כאן שאין דכיוןמשום לקיימ~
 לשתותו דאסר הא נימא או מותר~ לקיימו אבללשתו~ו
 ~לא לנו ידוע ש~ין משוםהוא

 נס~~
 דשמא מ~~ים

 זה ~שש משום ולהכי לתו~ו ה~טים ממ~ותנם~ט
 שלא ידוע אם אבלאםר

 נס~~
 ואין לפנינו שלימה שה~טה

 שמותר יודה נטרונאי רב גס ה~טה טעם אלאכאן
 דאינו הוא גם סיבר ממשו ולא דטעמולשתו~ו

 ~ וניעור~וזר
 על הטור לתמיהת שיישב ז~ל ב~י הרב~~~~~

 יסבור נטרונאי דרב וכתב ז~לנ~ונאי הר~
 קודם שנתערב ד~מץ דסוברכהרמב"ם

 פ~~
 ~וזר

 דס~ל משמעוני~ור
 ז~

 נטרונאי רב שאם השני כ~ד

או~
 מהרמ~~ם ראיה מ~יתי מאי ממשו ולא בטעמו אפילו

 מה על ראיה מייתי הב~י שהרי נטרונאי רב לדעתז~ל

שא~
 מדברי לשתותו שא~ר דהיינו נטרונאי רב
 ביעור נטרונאי רב שה~ריך מה על לאהרמב~ם

~ידוע דהיי~
 שנם~~

 מה על היא עליו ה~ר תמיהת שהרי
 ועל לבערו ש~צריך שני דין על תמה ולא לשתותושאסר
 ~כתב ב~ רב~נו לישבבא

 ס~ל נ~ונאי דר~
 ~ם שנתערב ד~מץ דסוברכהרמ~"ם

 ז"ל מהרמב~ם מ~ת~ ומ~יוניעור ~~ ה~~
 ~מא נ~~נאי ~ר~

 על היא ה~רדתמיהת
 טע~

 נתבטל שכבר ה~מץ
 להרמב~ם מ~ינולא וז~

 שכ~
 ממשו ולא בטעמו ד~ם

 אלא אינו שאוסר נטרונאי רב דגם ז~ל להרב"ידס~ל מוכ~ ודאי ~לא קיימת היא ותמיהתו וניעור~וזר
 לומר בםפיקו אף ומח~יר ~מץ ~ל ממשו ~ששמשום
 ליש~ ~ב"י כתב ולהכי וניעורד~וזר

 דרב ~~ור תמי~ת
 ועי~ ~~ל כ~ר~ב"ם ~זה יםבורנטרונאי

~"~ ~ 

~~~
 עליוני~ הרב"ישמדברי

 מזה למעלה
ודברי ~~ת~

 ר~
 ונראה ו~ו~ תלמוד לי ~ריכין נטרונאי

 וכו~ ב~מוקים נכנם לא ~מץ של ~ממ~ו ואע"פוכו~

מוכ~
 ~עמו דעמד ~שום לשתותו דא~ור דטעמא ד~~ל

 דמ~י~ו דכיון כך הוא נטרונ~י רבבדעת ~י~ו~ ~~~י ~~וו~ת לומר אנו ~רי~ין וא~כ ע~ש~בו
 ד~רמב~~

 סובר
 על תמי~א אין א"כ ממ~ו לענ~ן וניעיר ד~וזר ~~ץבדין
 נטרונאירב

 מ~ו~
 ב~עמו דגם ~ובר נטרונאי דרב דנימא

 לקיימו ~~ל מיהא לשתותו לענין וניעור ~וזר ממשוולא
 ובממ~ומותר

~~ 
 ~ו א~ור~ לקיימו

 נימ~
 ~טור דתמי~ת

 דברי אכל~יא
 ז~ל נערונ~י ר~

 לבערו דה~ריך אמאי ג~
 ועל שנס~~ו ידועאם

 ז~
 נטרונ~י דרב ה~"י יתי~ תירץ

 ~ילוק דיש אלא וניעור ד~וזר ד~~ל כהרמב~םיס~ר
 ל~תותו ואסור לקיימו מותר דטעמו לממשו ~עמובין

 גנים מעין להרב ועי~ כנ~ל~ נמי לקיימו אסורוממשו
 ג~ סעי~ תמ"ז~סימן

 מש~
 ~ ז"ל נטרונאי הרב דעת על

 באו"ד וכו~ למידק ואיכא ד"ה תמ~ב סי~ שם~~~

וכיו~
 האי~ור שיעור הוי כעיקר דבטעם

 בתערובת שאין ודוק~ רבינו שכתב מ~~ר בכא"פ~מכזית מוע~
 וכו~ אם אבל ~מץטעם

 למ~ ק~~
 דמשמע וכו~ ~~ר

 ~ייבי~ אין בכא"פ מכזית פ~ותוכו~
 כל ו~לא עליו

 טובא פ~ות ו~פילו עליו ~ייבים ~מץ טעם בושיש
 ק~יא דמאי ~ו~א ל~ תמיה ע~ש~ ע~כ בכא"פמ~זית
 ~ורא ה~ור שהרי ז"ל בקודש מלכי מרן ~ר~ינוליה
 ~עם ~אין דוקא מיירי אלו דתערובות אמר וכןב~יל
 שאין ב~ם~מץ

 בעלמא לקיוהא אלא ~הם ה~מץ נותני~
 ~וץ א~ר תנאי התנהועוד

 מז~
 לקיוהא אותו שעושים

 שאין בהעוד
 בתערובו~

 אכ~פ בכדי ~זית אלו
 אב~

 אם
 נותנים אין אפילו והיינו עליו ~ייבים ~כא"פ כזית בויש
 שאין ~עינן למעליותא דתרתי לקיוהא אלא ה~ץבו
~

 שאין ועוד לקיוהא אותו נותנים אלא ~מץ ~ם
 יש אם הא אכ"פ ~כדיכ~ת

~ 
 אין אפולו ~מץ טעם

כ~
 יש או בכא~פ

~ 
 טעם בו אין אפילו בכא"פ כזית

ח~
 אל~ ~ שאין זה כגון

 ~ייב מנייהו ב~דא לקיוהא
 וא~לבער~

 ~ירה ואין מללו ברור הטור רבינו דברי
 וא~ ז~ל~ יוסף ר~ינו לאדונינו ליה קשיא ומאי כ~לבד~ר~ו
נימא

 דכונ~
 ה~ר רבינו דהשמיענו כיון ל~שות

~~ם בי~



~~~ ~~ ~~~~~~~~~ו~
 כ~ש ל~ער שחייב חמץטעם

~~~ 
 ~ו יש

 כזי~
 ~כא"פ

 ~מר והכי לקושי~ו שהקדים ז~ל מ~~ריו שמשמעו~מו

 חמור שיותר ודאי מ~מעמ~חי~ה~
 כזי~

 סיי~ שהרי אינוזה וכו~~ ~כא"פ
 חזר למה קשה וכ~ב ~מ~מרו

 חיי~ים וכו~ ~ו שיש כל והלא עליו חי~~~ם אין וכו~ דמש~עוכו~ לכ~ו~
 וכו~עלי~

 דמשמעו~
 שכונ~ו אלו ד~רים

 ל~קשו~
 קושית

 לאה~~ירה
 ~מה ל~ קשה ועוד ~פשיטו~~ ~וש~~

 ~צעה להקדיםהוצרך
 דכ~~

 וע~פ וכו~ לומר יש ושמא

 כ~~~ה~ע~
 ~~חילה ולפ"ז

 כ~~
 וכו~ שאע~פ ר~ינו

 כךואחר
 כ~~

 וכו~ שרי לא נמי ~קיוהא דעבידי ד~הני
אם

 נ~ער~
 שאין אע~פ ~~~~פ כגון ח~ץ של ממשו

 צריך דלמה עליו חיי~ים ~עלמ~ לקיוהא אלא ~ו~~נין
לכל

 האריכו~
 ולא הזה

 ~פ~יטו~ ~יר~
 אי וגם כמש"כ

 דמעיק~אנימא
 דע~י~ סלק~

 נו~נים שאם ז"ל דר~ינו
 בו יש אפילו לקיו~א~ו

 כזי~
 לחיי~ אין ~כא"פ

 עליו
 מ"מ ~~ירוצו~ זה ד~ר עלינו ~טי~ו ~ידש כךואחר
 מ~ך ~~י הו~רךלמה

 טע~ו א~ לשנו~
 דכ~~

 ושמא
 לומריש

 דטע~
 שלא היינו כעיקר

 נ~ער~
 ~ו

האיסור ממשו~
 כל~

 לא דמ~חילה דמ~מע
 אלא כך מפרש הי~

כמ"ש
 ~מסכ~ ~~ו~פו~

 אליהו ר~ינו משם ס~ז דף ע~ז
 כעיקר דט~ם דפירש צ~ח סי~ ~יו"ד ~~ו ועי~ע~ש
היינו

 שנ~ער~
 מ~~ות ~ו

 החמ~
 ~ו שאין אלא

 כזי~

~~~
 עלה דמ~חילה ר~ינו פירוש ד~כי לומר
 כל ~אמר דע"ז ~ר"י דהא קדושיס דעתבדע~ו

 כפירוש היינו וכו~ ע~יו ולוקין א~ור וממשושטעמו
 אליהור~ינו

 ז~~
 וממשו דטעמו ~ע"ז ה~וס~ שה~יאו

 ~יה אי~ אימיקרי
 ממשו ולא וטעמו ~כא~פ~ כזי~

 ~ו שאין כל עליו לוקיןואין דאסו~
 כזי~

 ~עמו נקרא זה ~כא"פ
 ממ~וולא

 שנ~ער~ הג~
 ~ו

 ממשו~
 החמ~

 ~ו שא~ן כיון

 טעמו ~אמר אם וא"כ ~כא"פ~כזי~
 ול~

 יחוייב ממשו
 ~ו שאיןמזה

 כזי~
 כ~ון הכי ומשום כדאמרן ~א"פ

דכ~~
 טעם ~ו יש אם הטור

~~ 
 עליו חיי~ים

 יחויי~ דאוריי~א~כעיקר דטע~
 ~ו שאין מזה

 כזי~
 ~כא~פ

 חמור שיו~ר כיון ולפ"ז ~לבד ~ם ליהמדקרי
~כא"פ כ~~

 מאחר א"כ כעיקר~ מ~ע~
 שכת~

 יש אם ~טור
 יחויי~ אשר עליו חיי~ים ח~ץטעם

 ש~ון מזה
 מזה ה~ר כ"ש עליו חיי~ים הכי ואפילו~כא"פ כ~~ ~

 עליו חיי~ים ודא~ ~כא"פ כ~ת ~ושיש שה~
 וא~

 למה
 חז~

 ~הם ~~~~ן ומיירילכ~ו~
 כזי~

 א~~ שכ~~ א~ ~כ~"פ
 ט~ם ~ם י~א~

~~ 
 כך ל~נו סידר אם דבשלמא

 ש~~לה ד~יו~ו זו ~~באשה~יל
 כ~~

 ש~ן ודוקא
 ~ה~

כ~~
 נמי ומיירי זה אחר כתב כך ואחר וכו~ ~כא~פ

 ~ ~ב~רו~~ ש~~
 שפיר א~י הוה חמץ

 ~ו וש אם ד~וינוברישא ה~~ ד~~
 בכא~~ כ~

 והדר
~ 

~~ 
דהיינו

 לו~ א~ו~
 בוה

 ~ון השמיע~ ~כא~~ כ~~
 דו~

~~
 שסידר ~ר סדר כ~ו ~ל עליו ~~ים ~~ם

 ד~~

 דמהחמור כיון החמור ו~ני חזר נמה ~רישח טעם~יה
 ~ המו~ן היפך והוא עליו חיי~ים אין קל האנשמע

~~~~

 כעיקר ד~ם לומר יש דשמא עלינו ~טו~וחי~ש
 ~לאהי~נו

 נ~ער~
 ~ו

 ממשו~
 כלל האיסור

 ~ר~ל על~ו לוקין ואין ממשו ולא טעמו והיינו טעמואלא
 דאיןלוקין דהא דכ~~ו ~ע"ז ה~וס~ מ~ש על עצמודסמך
 ~מינו ~מין מייריעליו

 דמדאוריי~~
 והא ~רוב ~טל

דטע~
 מ~נו ~שאי~ו ~מין היינו כעיקר

 ודוק~
 וכזי~

 ~כ~"פ
 איסור של שממשוהיינו

 נ~ער~
 לא ולפ~ז וכו~ ~~י~ר

יחוי~
 ~ו שאין ב~עם דמיירי לו~ר מזה

 אכ"פ ~כדי כזי~
 לומרשיכולני

 דל~ול~
 ~ו יש

 ~כ~~~ כזי~
 דבר ~או~ו

 כיון ע~יו לוקין ש~ין אלא ~עםשנ~ן
 שאי~

 אלא כאן
נ~ינ~

 כמ~ש לקי ~ממשו אבל ~מינו ~טל טעם
 שלא ו~יוןשם ה~וספו~

 יחויי~
 שמיירו מזה

 ~שאי~
 אכ"פ כדי ~הם

 ה~ור איצטריךלהכי
 אחר לן לחדי~

 שכ~~
 שאין ודוקא

~~ערו~~
 טעם

 חמ~
 ~הם ש~ין דמיירי וכו~

 כזי~
 ~כא"פ

 זו הצעה פיועל
 כ~ו~

 ולפ~ז ~~י ר~ינו לאמר
 כגון אלא שרי לא וכו~ חמץ של ממשו ש~ין ~ע~פכ~ב ~תחיל~

 אלא או~ו נו~נים שאין ~~ץ טעם ~הם שאיןהני
 טעם אלא בו שאין ~ין ר~ללקיוהא

 חמ~
 נ~ון והוא

לקיוה~
 ~ו יש ~ין

 ממשו~
 לקיוהא ~ו נ~ון והוא ~מץ

 כת~ כך ו~חר ~הם~ וכיוצא הניכי
 דלקיוהא

 אםנמי
 נ~ער~

 ~ו
 ממשו~

 דהיי~ו ~חמץ
 כזי~

 ~כא"פ
 וא"~ כזי~ מחמץ אוכל הוא הרי מ"מ דהא ~ליוחיי~ים
ד~

 ~~"פ ממשות בו שיש וד~ר טעם אלא ~ שאין
~גם

 שהו~
 ד~כולהו שוה דינם לקיוהא

 חיי~
 והוא ל~ער

 ר~~כדע~
 שה~יאו

 ה~וספו~
 ~ ~עה~ נכון וזה שם בע~ז

 הר~לקושי~~~~
 והא~ונים ה~~ח ד~רי על מאמ"ר

 ג~ ס~ק ~~"ו~סי~
 שכ~~

 ה~"ח משם
 נמצא ד~םואחרונים

 ~ערו~~
 י~ערו פסח של ~ז~ חמץ

 אח~ן יום ~כנס עד ישהנו שאם וכו~ לים טלטול ידיעל
 להי~רו חוזר שאיסור ונמצא לשהו~ו מו~ר יהיה פ~חשל

 וכ~~ ע~ש~ ~ס~ז ~סי~כמש~כ
 הוא

 ז~~
 לגמגם יש ולפק"ד

 נראה הלילה עד ישהנו אם דאףבזה
 דל~

 דכיון מיש~רי
 מוכח והכי נאסרדנאסר

 מההי~ קצ~
 דלא ~ס~ז דסי~

 לכן קודם ~נמצא א~ל אחרון~ ~יום ~נמצא אלאשרי
 לאו ד~י ומאחר נאסר דנאסר דכ~ון ולומר לדוןיש

 דאשהויינמו הש~ ומ~ערו~ שורפו היה ע~יה ר~יעדאי~ור
 ק~

 ע"ש~ וכו~ קאי ~יסוריה ליה משהי
 והא~ונים ה~~ח לד~רו ראוה לה~א לו נראה הד~ךולי
 ~ין וז"ל ו"א ~עי~ ~~ז ~י~ מרן דפ~קמהא

 ~פ~ש~ר~ ~~
 ועבר

 ה~ס~ על~
 על ו~ין

 מ~ הר~ ~

 מ"~ס~
 וז~ל

 ב~~
 וע~ר

 א~ו~ ו~
 ד~א שרי במ~ד

 מן עברלא
~~ 

 ~יון אמר~ וא~ ע~~ ו~ו~
 ~נ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 לא~ר באיםוריה~אי
 לא~ר ~תם שרי אמאי הפס~

 שום ואין ק~י ב~יסוריה אמרינן לא ודאיאלא הפס~
 ס~ר~

 ל~לק
בין

 א~רו~ יו~
 לא~ר ~ין

 הפ~~
 ~ ודוק

 ~~~~ ~ו~~~עו~
~~

 ~~~ק ס~רא שום שאין שכת~תי
 בי~

 א~רון יו"ט
 י~ידנו ~וא ~~רה עמי~נו הפ~~~ א~רלבין

הר~
 וואליד בן יוםף כמו~ר~ר

 ~ז"ל~ ~נר~ו~

 ישיב וז~יר יאיר
 היא הרב דכוונת לי ואס~רה ה~אמ~ר דבריהדרת
 ~יום להש~ותו ואסור נאסר ז~ ~~ם דנאסרדכיון

 שהוא שני ~יום ~~ורפו וצריך קאי ו~איסוריההא~רון
 כדין א~רוןיום

 ~מ~
 ש~ורפו ז~ ביום בעין שנמצא

 לדעת הא~רוןביום
 מר~

 לאחר ~תערו~ת דדוקא
 א~רון טוב ביום א~ל מותר להכי ר"ש דקניס מצינולא הפס~

~עדיי~
 תערו~ת לש~ות הותר לא ה~מץ ~ותר לא

 נאסרשכ~ר
 ו~מרינ~

 אלו להשהותם ו~סור קאי דבאיסוריה
ד~ריו

 ~ז~~~ ~הי~ו~

 ודפח"~~ ~ם ~עם וד~רי

 ~ו~~~~~~
~~~~ 

~~~~ 
 ו~~

 תנ~א סי~~~~
 כת~

 מקרן העשויות כפות המנ~יג ~על
וכו~

 כלי ~~ר~ת אמר דהא נוקפי ל~י אמנ~
 ו~~לפים ~קרנים את לה~יא פרש~ עזים מעשה וכלמדין

 מדקאמר ~צם בכלי ~ליעה איכא א~מא וכו~והעצמות
 לי~ דמשמע לו~ר נ~ל ע"ש~ וכו~תת~טאו

 תליא דטומאה

 מדי~בבליע~
 דופיו מודי יוצא דאינו משום ~רס כלי

 אמרה להכילעולם
 ~ר~ וכלי תור~

 ה~ב ~ו יגע אשר
 ה~לוע ~רס כלי כמו ט~רה לו ואיןישבר

 ~אי~
 לו

 אלא בהגעלה~תקנה
 דלעני~

 עיכול
 י~

 או ~זה פלוגתא
 איסורילפינן

 מ~ומא~
 סי~ לקמן בטור כדאיתא לא או

 בםוףתס"ז
 הסימ~

 הרא"ש שהסכמת ע"ש
 שאי~

 למידין
 ל~לק ויש ע~ש מטומאהאיסור

 בי~
 ~ ו~~ל ~נוש~ים

 סי~~~~
 תנ~~

 בסופו
 כת~ ד"~

 ~רש~~א
 כתב באו"ד וכו~ יומו ~ן דכלי שאמרת מהלע~ין בת~ו~~

 כל פרקהמרדכי
 שע~

 ומגעילה ש~וזר ר~י כתב וכן וכו~
 להשתמש ש~כל להכשירה כדיכבת~ילה

 ונ~ל בפס~~ ב~
 ש~וגעלו כשהכלים דוקא היינו וכו~ רבינו מש"כדלפי
 ולא יומן ~ני היוב~כה

 הי~
 כנגדן ס~ במים

 איסור זמן ש~וא שעות ד~ א~רהיתה וההגעל~
~~ 

 נ~ל עכ"ל~
 מיד ~יורה מתוך הנגעלין הכלים שהו~יאו דמיירי~שוט
 שהם כיון נכשרו ~~אי ~כי לאו דאי פליטתם~מר
 ס~ ואין ~מןבני

 ~זרים א~כ איסורו ~ן ולא~
 ועיין ו~וק~ כ~~רן ודאי אלא ה~ץ~ ~י~רו~ל~ים

 ~סי~ לקמן ~~י ר~ינומ~"כ
 תס"~

 ~ל
 ~~~~ מ~

 ~טור
 וכששפכו מ~ומצת יורה שהגעילומעשה

 ימי ~תוך ל~ור דבירדו משמע הב~י כתב וכו~ ל~ורירדו מ~ו~צי~ המי~
 שהגעילו ש~יורה וצ~ל וכו~ מייריהפ~~

~~ 
 ~ת ~יתה

יומ~
 עליו והקשה וכו~

 ~~~~ושי מהרל~~
 הג~ו~

 ~~ ~~ק
 דהמים כיון הא היורה הגעילו ~יאך הפס~ ~וךדאי

 היורה ובו~ע כש~וזראסורים
 מ~

 ~וא גם נאםר ~מים
ע"ש

 מ~
 ד~רי שפיר אתי ~נ~ל ד~רינו דלפי ש~ירץ

 ~מים כשהוציאו מיירי נמ~ ד~ם ו~ם כאן ב~יר~ינו
 ~ ודוק לארץ ~פכום פליטתה א~רמיד

~~~~
 וז~ל א~ סעי~ גנ~ת סי~ א~~ה~~ע

 א~~
 לא

 א~נם ו~ם קטניות מיני ב~~ר ולאבאורז
 וכו~ ~ימוץ לידיבאים

 וכ~
 מרן ועי~ ע~ש הטור ל~ון הוא

 טע~ ש~ם~ יוסף~יתה
 כל דפרק ב~ייתא כעיקר

 אינהו סמיכ~י ד~~~י~עה
 דכת~~

 עליו תא~ל לא
 לידי הבאים ד~רים מצות עליו ~אכל ימיםש~עת ~מ~
 וא"כ~"ש~ ~ימו~

 ~לשו~ הו~
 ~טור דנקטו וגם דמאי מגומגם

 דהאו~מ~ב"ר
 הו~

 לומר ודו~ק ה~ם ו~וא הדין
 ~מלת ור~ל ב~~ול גם דמותר ד~רים ש~י לאשמועינןשבאו
 לומר הואוגם

 וג~
 לידי בא שאינו זה מטעם

 אינו דהלשון לב~לן~מותר ~ימו~
 כ~ מוכ~

~ 

~~~~
 דבש"ס כיון לומר

 הו~י~
 ~~ישול מדמותר

 ד~ש דליתשמעינן
 לה~

 נורי ~ן דר"י
 הטור ד~"ק לפרש יש וא"כ ע"ש~ דגן מין אורזדאמר

 אינ~ וגםוהמ~~ר
 ומותר ~ימ~ץ לידי באים

 ל~שלםומדמותר לבשל~
 מוכ~

 לידי באים שאין
 ~ימו~

 אין ולכך
 כלשון הכי ונקטו מצה ~ו~ת ידי ~הםיוצאים

 הש~~
 וכל

ז~
 ~ דו~ק נראה

~~~
 שני ל~ט~ים והמ~בר הטור דכוונת לומר נראה

 למהמ~עמים
 ~י~

 ~דא וכו~ באורז יו~אין
 ~~ב ובמ~ה ל~ם ולא פת נקרא אלו מינים שלפת שאי~

 פ~~רים ~~מא מהאי ד~א ל~ם קרוי זה ואין עוניל~ם
 לחם נקראים שאין מ~להאלו

 וב~ל~
 ב~כלכם והיה כתיב

 א~ סעי~ תנ"ד סי~ ~עי~ הארץמל~ם
 וש~

 א~ ~"ק בט"ז

ו~~
 ומ~א שם ובט"ז ב~ ס~~

 ש~~
 ~י~ ~"י עי~

 שם אותאשכן תנ~~
 בה~י~

 ועוד ע"ש~
 טע~

 שאי~ם שני
 נא~~ ~ימוץ לידיבאים

 ~ כ~ד"ס

 ~"~ סוס~ ~~~~~~
 נפלה וגם וכו~ מ~שה המרדכי כתב

הת~~~
 שלפניו ה~ בליל

 ואע~~
 ולשו ~שו לא

 לליל ~שייך ה~ בליל דר~ל נ~ל וכו~ ~לילה ה~א~ביםבמים

 ושא~ש~
 בו שנפלה ששי ליל של השמשות בבין המ~ם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~  

~ ~ ~

 הוא פשוט הדבר וז~ל ב~מוך ~ב"י רבינו וכחבהחקופה
 ד~שחל האומר כדברידהיינו

~~~ 
 ל~ון בשבח בא~ד

 זמן ש~וא מ~ום ~טעם ~נ~ל עצמו פסח בליל~אופין
 שעה באוחה פסח קרבןצליח

 אופי~
 מצח

 מצו~~
 דאילו

 האומרלדברי
 שלשי~

 דר~ל ~נ"ל הא ~ייך לא מע"ש ואופין
 שאופי~ ~אומרי~דלדברי

 מצוה מצח
 מע~~

 שאינו מפני
 לאפותהי~ול

 בזמנ~
 ולה~י פסח קרבן הקרבח ~ז~ן

יכול
 ל~~ות~ ל~קדי~

 הטעם ו~וא הדין הוא ~~כ מע~ש
שיכול

 ~שום ח~ישי ביום דהיינו בי"ב אפייח~ להקדי~
החקופה

 ~~פל~
 י~ג בליל

 כיו~
 אופה הכי דב~או

 אוח~
 ז~נ~קוד~

 ~ ~בח משום

 ~אומרים לד~רי ו~פילו וז~ל באו~ד ~ב~י ~~~~~~
 לחמוה יש עצמו פ~ח ~ליל ולשיןד~ופין

 למ~
 לא

 שוהי~ דהרי מבע~י ד~"ל נ~ל מע~~ש~ש~בן
 מי"ב יוחר

 עלי~ם ~וברת הרי ו~ודשעוח
 ליל~

 ~חח
 ~ שלימ~

 כת~~~~
 שלא שאע~פ קשה ואכחי וז~ל ~~ו"ד

נופלח היח~
 החקיפ~

 הי~ היאך של~~~ו ה~ ~ליל
 מוחר

 ~~ יו~~~ ל~ורך ~~בחל~אוב
 היא ~~ל קושייחו

 ממ~

~נו~י~
 ל~~וב

 מי~
 יו"ט לצורך ~ליל~ ל~ורך ~~בח ~יום

 ענין מה ק~ה ושחיהלבשול
 לקושי~

 לה שהקדים מה זו
 ~"י רבינו ~הקדים ~לוד~רים

 לומ~
 ~וחה שלא שא~"פ

נופלח
 הח~פ~

 שאלו
 הדברי~

 מעיקרא כאילו מורים
 לן קשיאהוה

 דכיו~
 ש~ת~~פה

 נפ~~
 היאך ש~ח בליל

יש~בו
 בשב~ המי~

 שלא ~~ע~פ ליה קשיא ולכך
 אלו דבר~ם ובאמח ו~ו~ מוחר ~יה היאך בשבחנופלח ~יח~

 היולא
 ול~

 נחבארו
 נק~ שאדרב~

 ראשונים ~~~ריו

ואחרו~י~
 חימא ואי ה~ בליל ש~ח~ופה

 דטעו~
 ~וא

בםפ~י~
 ~שיא מאי א~כ ~~יעי ~יל וחאמר ה~ ליל דכחוב

 ל~~ ~~מוך~י~
 דלמה

 ל~
 חדא מע~ש שאבן

 דמ~~
 שלא

שא~ן
 מע~~

 שבח בליל נפלה ש~חקופה ד~~רח ד~יון
 ~~שו ~וא ~ידו~ו ע~~רוהרי

 ~~י~
 עלי~ם ~עברה

הח~ופ~
 מבע~י ש~א~~ ל~יוח י~ול וא~כ

 מ~ו~
 אי~ור

 אהני ~~י ו~וד~בת
 לעני~ ל~

 במה החקופה
 שיש~~

אוח~
 ~יה היאך מהא ליה ק~~א מאי ק~ה ועוד ~ע~ש

 וכו~ לשאובמוחר
 נימ~

 מ~ום החם ד~אני
 ש~~

 ראויים
לשבח

 ל~חי~
 כן שאין מה

 בנפ~~
 ראוי~ם שאין ~~ם

 השייך חמישי בליל ~שאבום אפ~ר הכי ומשוםלשחיה
 ב~יל נפלה שהחקופה ז~ל מדבריו מוכח ודאי אלא ששי~לליל
 ונ~אבוששי

 השמשוח בין המי~
 ו~בר~

 החקופה~ עלי~ם
 קשיאול~כי

 לי~
 ליל מצוה למצח המים שאבו דלמה שפיר

 ~ לדוכחה קושיא הדרא ול~~ז החקופ~~ עליהם שחעבורששי

~~~
 ב~י ד~רב לומר נר~ה

~~~ 
 מפני כי הבין

 למצח ~מים שאבו ש~י בלילהחקופה שנפל~
 ~רדכי דקאמר והא השמשוח בבין דהיינו בלילה~ע"ש מצו~

ול~
 לאיסור חשו לא ר"ל בלילה השאובים במים ולשו חשו
 ועל שבח בליל דהיינו בלילה השאובים במים ולשושבח

~
 להק~יד שאין כחב ה~יד יהודה דר~ינו הב"י כחב

 וכ~

 עליהם שעוברת ~גם ששי בליל לשאוב יכולים ~יוולהכי
 שי~ ומפנ~החקופה

 אם ~ח~יד ר~י בדברו לה~חפק
 למצח לשואבם וי~ול להקפיד אין לכחחילה אפילור~ל

מצו~
 למצת שאבם כבר אם בדיעבד דוקא או

 לחוש יש לדידיה ~ם לכחחילה אבל ל~קפיד דאין~וא מצו~
 זה ב~י ר~ינו כחבולהכי

 ~לשו~
 ולא החסיד ר~י וכחב

 החסיד ר~י אבל או כחב ור~י מחלוקת ~~שוןכחב
 ~ב"י כחב ואח"כ כמ"ש אנפי לחרי משחמע דלשונומשום כח~

 השאובים במים ולשו חשו דלא א~א וקאי וכו~ פשוטודבר
 עצמו פסח בליל לאפוח דצריכין משום שבחבליל

 אפו כבר דהא בשבח שאיבה שייך לא וכו~לדברי דאי~
 כךואחר ~ע~~

 דל~~ חמ~
 כך ואחר מבעו~י מע~ש שאבן לא

 קשה דאכחיהקשה
 שאע~~

 נ"ל וכו~ היחה ~לא
 דט"~

נ~
 של ל~יטה מטה של משיטה ב~פרים

 בב~ מעל~
 במש~כ ב"י בדברי ליכחב דצריכה לא וחיבחז~ל

 חקופה נפלהכי למט~
 צ~~

 ו~אן מק~מה שם כי נפלה לא כי
צ~ל

 ש~יח~
 שאע"פ ור"ל נופלח

 שהיח~
 ולא וכו~ נופלח

 היאך מ"מ לששי השייך חמישי בליל לש~וב יכוליםהיו
 וכו~ דשאיבה וא~ח יו~ט לצורך ב~בח לשאוב מותרהי~
 ~~ בליל חקופה נפ~ה לא כי צ~ל חקופה נפלה כ~א~כ

ר~~
 מפני אלא בשבח ~מים שאבו דלא משמע דהכא

 אי אבל ~חקופה מפני ה~ ליל לשאוב יכולים ~יושלא
 היו לא שבח מקודם לשאוב שיכולים חקופה משוםלאו

 דא~כ ז~ל לו הוקשה ול~כי לשאוב בשבחמחירין
 גם ~אי כוליטירחא ה~ דל~

 בשל~
 נפלה

 חקופ~
 חמישי בליל

 נכון על הכל יבא ומ~חה וכו~ שבח בליל לשאוביכולים
 כזהוטעוח

 בדפו~ רחוק~ ל~
 עלחה לא שחיבח

 ממקומ~
משי~~

 ועלחה החחחונה
 לעליונ~

 ~ ה~נה
 ~~~~ ~~~~~~י~

~~~~ 
 י~~

 חנ"ז סי~~~~
 ד~~

 ~נאכלח שניה ו~ה
 ל~ה~

 וכו~
 ~עם לו ואין חלוח ~חי בפ~ח שמפריש מיור~יחי

 ד~גם ~"ל ע~~~ל~ השנה ימוח מ~אר פ~חדמ~ש
 דלא כחב ~~לב~י דרבינ~

 מצ~
 אי~א מ"מ לזה טעם בנוחן

 והוא בפ~ח המפרישים לאלו ל~בח ט~ם נוחן~~ר
 ימוח דבשארמשום

 השנ~
 ~הפלטר קונים ~עולם רוב

 עושי~ שאינ~ומהחנוני
 לחם

 ר~
 דבר וקונים בביחם

 כפעם הוא דמיעוטא ומי~טא מהפלטר~ ביומויום
 משא"~ בביחם~ עיסה עוש~םבפעם

 נוהגין הכל בפ~ח
 להם הצריך ככל בביחם הלחם ו~ופים עיסוחלעשוח
 הפסחלימי

 ושכיח~
 לכ~ן יחנו לא ואם חלה חרומח

 עבדי ~כ"ע כיון לכ~ן הניחנח חלה חורח חשכחהיום
~יס~

 לכהן שיזכר מי אין הכי ואפילו בביחם
~קו ~ ל~

 ונחלח~
 וכמו כהן ~ח חורח שבטלה יאמרו

 דלא דאביי בטעמא~לין שאמ~
 הי~

 אלא מחנוח נוטל
 דב~~א מש~ם דכ~ורייומא ~ע~

 הכל שו~ן הי~ יומ~
~~~ות ושכי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 לא ואםמ~ות
 הי~

 מ~וח דשכיחי יומא ב~הוא נו~ל

לרו~
 ~יה

 שב~~~ נרא~
 ממנו

 כ~ונ~
 שהוא ~י ונראה

 ~ בע~~~ נכון~ם

 ד~ב בכ~בו כחוב מצאחי ~~~מן בםוף תם"ב ~י~~~~
 אמרינן ד~א ותמהנו ומ~מיץ פירוח מי חשיבלא

דריב~~
 בח~בא לי לו~ו ואי~ך קמא מיומא לבניה אמר

 מציאה מצאחי ולא ~כ~~ו ב~פר חפשחי ~~ה ע~~~וכו~
 ~"י ר~ינו תמיהח ולע~קר ב~י ר~ינו שכתבזו

 אפילו כ~ל מחמיצין אין פירוח דמי סובר דהכ~בולומר נ"~ ז"~
 הרי~ף וכשי~ח בהם ~~~ש מוחר ולכך כו~ו~יום

 פירוח מי בכ~ל הוי ~א דח~ב דםו~ר אלא ז~לוהרמב"ם
 אלא מחמיציןשאינם

 דלעני~
 שמחמיצין כמים דינו זה

 חשוב מ"מ אבל ~חימוץ מן ל~ומרןוצריך
 הו~

 ומצה

שנילוש~
 זה לענין החלב ודין ע~ירה ~צ~ ~ויא ב~לב

כדין
 יי~

 ו~מן
 ו~ב~

 דלאו מעשר~י ועשור~י ~ן ~חשובין
 הרמב"ם דסובר כדמצ~נו חליא בהאהא

 ז~~
 מי דשאר

 ו~ין פירוח מי דמיקרו ~גם ~ד~~י מן חוץפירוח
 עיםה מ~ממ~יצין

 הני~וש~
 עשירה~ מצ~ מיקרי לא ב~ם

וא~כ
 ~~~ד~ אנ~

 אע"פ דח~ב גיםא לאידך ~כי נימא נמי
 דינו מ~מ~מע~~ר

 ~בניה דאמר וריב"ל שמחמיץ כמי~
 מן בשמירה היינו בח~ב לושו ו~ילך קמאמיומא
 מ~ם כ~י~חהחימוץ

 וק~~
 ב~ח ל~רב ראיחי כך אחר

 ד~~ בםוףז"ל
 כן~ שכחב ע~ש א~פם ולרב ומ~ש

~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~~~~

~~~~~
~~ 

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

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

מכח~~~~~~
 קדש הן ידיו כוננו אשר ה~וב

 מה על ואמר אליהו פחח קדש~ומע~יהן
 הא ביןשחילקחי

 דמר"~
 להא ג~ םעיף חם"ו ד~י~ ז~ל

 שנח~מצו בח~ם מיירי חם"ז דםימן ז~ ~עיף חם~זדםי~
 ודםימן המים חולדח שהוא וה~רץ ה~ור לחוחמ~מח
 מזיעח הקמח שנחחמץ מייריחם~ו

 החומ~
 חום מכח

 כח~~שמ~~
 ד~עח ההיא כי ידידי זה על

 םברח ~יא מרן~~חיר החומ~
 הרא~~

 כל ~פרק בפםקיו
 שע~

ובהרא"~
 ההיא מכח אלא ה~ר דלא שם יוצא מבואר

 ושם וכו~ ומערוח שיחין בורוח זיעת בפ"בדמכשירין
 ~~מש כחאין

 שו~~
 שם ואין ומערוח ~י~ן בבורות

 ידיד~ דברי אלו וכו~ וקרקעיחו הכחלים לחוחאלא
 כ~ כנפשי אשר ידידי דע ישק~ שפתים עליהחביבים
 זר ולא ראו ועינ~ ידע~ ב~יידעח~

 ~כמ~
 מערות

 ימצא ולפנים לפנ~ ב~ם נכנסים כשאנ~ו ~רחיב~מיק

 ~יפות יורדים וה~עה ההבל שמרוב עד ~רוב ~בלבהם
 ~זיעה מחמח וזה ומקירוחיו מגגו מים~יפות

 ~חוםמ~ח שמז~
 וההב~

 ב~ם ~ימצא הםחומים בורוח וכ"ש
 לרוב~הבל

 והזיע~
 ~~ם האדם יכנם שאם עד

~  רוב מחמח יחנק ש~הם הפקקשהםירו 
 ההב~

 כידוע
 הרא"ש ~דבר~וא וב~

 ז~~
 שנ~ בפרק ~מוזכרח זיעה וזוהי

 ה~ בפרק מיימוניוח הגהות שהביאו וכ~היאדמכ~יר~ן
 ~כחבו ~~ אוח ומצה חמץמהלכוח

 וז"~
 כחב

 ~מרחף מ~עוח ~יפוח ~ח~ו~יח נמצא אם וכןוהחירו רבוח~ ~פני הדבר ובא וכו~ מצאו אחח פ~םברוך רבי~
 נ~~ ע~~~ ע~כ דמכ~ירין מפ~ב וראייחם ~~ק~ל

 דבזה
 ו~~ר במרחף רואים שאנו ~רא"ש ד~כ~יר ~ואדוקא
ההבל

 והזיע~
 עד

 ~יורד~
 הנקרא ז~ו ~יפות ~יפוח

 בורוחזיעח
 אב~

 ל~ס ונכנם ~פחוחים במערוח
האויר

 מכ~
 עמוקים שאינם בורוח ~ו צדדיהם

 כ~
 כך

 ~בור לחוח ~~א שם וליכא זיעה בהו שכיחדלא
 חו~דח מיקרי ה~חוחזה והא~

 ~מי~
 ו~רמב~ן הר~~~א לדעח

 ומרן ח~~ו ~םימן רמ"א ש~ביאז"ל
 ז"~

 ז~ ת~~ז~ ב~ימן
הנרא~

 ויחי~בו ה~חבוננוח אחר לענ~ד
 פסק~ בז~

 ועקש~ נפחל בהם אין לאחדים והיו ז~למרן

~~~
 סי~ ~~י~י ב~~ק התשב~ץ דברישמחוך

 ה~יא אשר ~רי"ף ד~רי שהביאשאחר כ~
 לח~ים לחימוץ ~~וש שיש ~כחב גאון ה~י רבינוח~ובח בי~

 דברי שהביא ואחר הבורוח בקרקעהנמצאים
 האי רבינו ~דברי חושש ש~יה שכחבז"ל הרשב~

 גאו~
 ה~ר ולא

 ~ת~~~ץ כחב ע~ש ם~ם משום אחר ממקום~~א
 ~כוחלים לזיעח ש~יןחושב וא~ וז~

 די~
פירוח ~ ודין להחמיץ מים

 י~
 ~~ב~ן ז~ל מדבריו משמע ע~~~ וכו~ ~~ם

 הח~ם שאםרו הר~ב"א ובדברי גאון ~אי רבבדברי
 לחוח מחמח המבוקעים אפילו הוא ב~ור~נמ~אים

~זיע~
 ול~כי ~~ורות~ ~מזיעים

 חיד~
 וכחב ז~ל ~וא

 ד~א מ~מע וכו~ הכוחלים ל~עח שאין חו~ב ואניוז~ל

ז"~
 דמכשירין ~היא מכח החיר והוא שאסרו עליי~ו פליג
 ב~פרו ז~ל לשונו הוא ו~ןדפ~ב

 יבי~
 במאמר שמו~ה

 ע"א ל~ב ובדף ע~א ז~ך דףחמץ
 ~ ע~~

~~~~
 ~דעח

 ~ח~ב~
 ~וא ד~בר משמע ~~ל

 מםוף נמי שמ~מע וכמו היא אחח ודאדדא ז~
לשונו

 שכת~
 אלא אינ~ זיעה ~כל ו~ע~פ וז~ל

 מים מחורח לו יצא בכוחלים ~נב~ע כיון ~מיםר~בח מח~
 ~ם והבור הא~ץ ~חוח דאף משמעוכו~

 מחולד~
 מ"~~מי~

 דינם ו~ר נשחנו בכוחלים ~נבלעו אחר
 לומר אנו צריכין זה ו~פי ע~~~ פירוח מיכדין

 ז~ל דמרן דנימא או דרכיםמשני א~
 ~הבי~

 הרש~~א בדברי

ז~
 ~הוא מל~ת א~א ה~ר מזיעת מד~ר שאינו

 דברי ליה שמיע לאהמים ~לד~
 הח~ב~

 סבירא לא כלומר או
 ודא דדא כווחיה ~ר דלעולם נימא או כווחיה~לי~

א~
 ז~ל הרשב"א ~~עח היא

 וכד~ מח~~ וכול~
~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ומרן תם~ו םי~ ה~ור ש~ביאהרוקח
 ז~

 להלכה דעתו
 הרא"שכדעת

 ~~ ו~שב"~
 הם שהכ~עו מה לענין

 לן שםתם וכמו מחמצת אינה והבורות הכותליםשזיעת
 אוםרים היש דעת הביא דשם אלא תם~ו~םי~

 ב~יטול דם~ל ז~ל הרשב~א דעת הביא ז~ םע~~ת~~ז ובםימ~
 היש לדעת שחושש למי שאפילו לנו לומר םגיבעלמא
 ~י בעלמא בביטול מ"מ תס~ו דםי~אוסרים

 ואי~
 צריך

 לעולם אבל והאוצר הבור כללפנות
 הו~

 ~דעת םובר ז"ל
הרא"ש

 והתשב"~
 מחמיצות אין הדין דמעיקר להלכה
 ~ הבור לחותמחמת

~~~
 ליה הוה לא ד~~כ לי שוה איננו זה דכל
 מח~תו ~ליו יעיר ולא ~ניה לאשתוקי ז~ללמרן

 בין ח~לוק דיש כמ"ש ם~"ל ז"ל דמרן לי נראה להכיבב"י
 והרא~ש מזיעין שאין היכא הבורות ללחות ה~ורות~עת
 ב~יע~מיירי

 מיירי והרמב~ן ו~ר~ב~א והבור הכותל
 ליה שמיע ולא המים~ מתולדות ~~ם והארץ הבורמלחות

 ~ ~רשב~א בהבנת דהתשב~ץהא

~~~
 חלק ובועז יכין להרב ראי~יכך

 ראשו~
 ~י~

 ולפיכך הצ"ל וז~ל שכתב~"ב
 ~ח~~~

 שבאה
 ש~~עת אלא ~ים עלי~ם ~~ל לא אם ש~לתךעליהם
 אינו נפסדוה~ותלים

 חמ~
 עליהם נפלו ואם כלל

 המ~ם אותן מחמת ונתעפשו גשמים מזולת אומ~שמים
 החטים נמצ~ו ואם ח~ץ הם נתבקעו אם לעייןיש

המבוקעים
 למט~

 ~ע~פ טפחים מ~~
 ~הרי~"~

 ז~ל
 אותם מתיר ז~ל הרשב"א מבו~עים שהם כיוןאוםר
 לד~ר~ שמוקי ז"ל מדבריו משמע ע~ש~ וכו~בהנאה
 או גשמים מי החטים על נפלו אם ש~ו~רהרשב"א
 מ~עת נתבק~ו אם אבל דא~ור~ם הוא דוקאמזולת
הבור

 בה~ אי~
 והרשב~א ~~י רב לדעת אפילו חימוץ

 התשב~ץ שכתב שמה לומר ~ריכין ~"ל פירושוולפי
 הכות~ים ל~עת שאין חושב ואני הנ"ז בתשובה ז"לזקנו
 מיםדין

 ל~
 דהרשב"א שאםר דהרשב~א אדינו קאי

 מלחות דהיינו מ~לת או גשמים מחמת בנתבקעומיירי
 אנן שפ~רשנו וכמו ~עה בו ש~ין הבור שלהקרקע
 ז~ל מרן לדעת למעלה עליונים הר~~~א דבריבענ~ד
ובזה

 מוד~
 גם

 התשב~
 דלחות דאםור

 כ~
 אלא מחמצת

 ומחמת ו~עה הבל בבור יש ש~ם חדש דין~קאמר
 ז~ל הוא חושב דבזה ~רב אומר הח~ם נתבקעוה~עה
 ~דעת אף לכ"ע להחמיץ מים ד~ן הכותלים לזיעתשאין
 זיעה ש~ל ואע"פ כך אחר ומש"כ והרשב"א~ ~אירב
~נה

 אל~
 ~~ותלים שנבלע כיון המים רטיבות מ~ת

 ~עה שכל ר"לוכו~
 מתהו~ אינ~

 רטיבת מכח אלא
 מתהוה אין יבש הוא שאם ההוא במקום שישהמים
 המים תולדת מכח היא הזיעה וא"כ כלוםממנו

 לז~באה~ ה~
 בכותלים שנבלעו כיון קאמר

 כך וא~

~  ~ומ~מ
 ~ם מתורת להם יצאו כבר א~~ ~~ית

וכל
 ז~

 בא~ דוקא
 ~מ~ת ד~מרינן ~זיעים

 ~מתב~י~

חוחם
 חדים מענים וקרקעות הכות~ים בתוך המי~
 נשתנו ב~כם שנתבשלו וכ~ןומזיעים

 וח~
 כדין די~ם

 כך ואחר באדמה נ~לעו המים אם אבל פירות~מי
נםחטו

 ממנ~
 עליהם מים שם עדיין הח~ם על וירדו

 אותן שו~בת התבואה ואם וא~ו םעי~ תם~ו םי~עי~
 הרשב"ש משם ~הובאה ההגה דעת וזהו מת~צת~המים
 צדדי על מים נפל בשלא דוקא נ"ל וז"ל שכתב שםז"ל

 שהרי בעפר םתום שפיה אע~פ פיה על אוהמגורה
 פיה על שנופלים המים שואבת ה~גורה פעמיםהרבה
וכו~

 ע~~
 ו~זיל מודה ז"ל התשב~ץ דגם לפ"ז ונמצא

 ללחות ~ותלים זיעת ~ין ז~ל מרן בדעת שחילקנולחילוקנו
הבור

 והאר~
 ~ ~רשב"א שכתב

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

~~~ 

~~~~~

 אשר אנוו"ר עו"ד ערבי בלשון הנקרא הקלא~וו
 כשהיה מאמאן ר~ח ~רב מידי~ן עליונ~אלתי

 ונמצא יע~א תמ~נתבעיר
 בכי~

 ~~םח הקלא"וו בגדו
 ~וםור בו ש~~~ו ~שום המדינה כל עליוולעזה

 באו~ח המחב~ר הרב הביא בזה~ הגיעה לשאול נפשוכן וע~
 להם נתברר אמשטרדם שבעיר שהעידו ח~ אות תם~זםי~

 שעורים משכר ע~יו~מזלפין
 הנקר~

 ו~"כ ע"ש ביר"ה
 אלא בפםח לאוכלואםור

 די~
 מותר אם בו לה~תפק

 ב~ל~ר~ח
 ~ אםור או בפםח

~~~~~~~
 דכיון לאסורנראה

 דחמ~
 ב~נאה אםור

 ~~ו~ו נעשהוהרי
 ששמע~ ~וםו~ ש~

אומרי~
 ששים ש~ין אפשר ועוד וקיומו תיקונו הוא שזה

 ועי~ בהנאה נאסר וא~כ עליו שמ~לפין מה כנגדבקלא"וו
 בענין אםורות מאכלות מהלכות י"א פרק המ~ךבשער
 יש כי העכו~ם מן הניקח ~אבאקו הנקרא הטוטו~ןאבק

 אותו מ~לפים לפעמים כי בדברמפקפקים
 ~~~ ונתן~ינם בסת~

 משום להתיר
 דםת~

 והוי דרבנן יין
 ולקולא דרבנן םפיקא והוי לא או ששים יש אםםפק
 מהא מילתא לאו דריחא משום כתב ועודע~ש~

 לפי וא"כ ע~א וקל~ב ע"ב קל"א דף ע"ש תיהאדבת דע~~
 אית תורה איםור שעורים דשכר עעמו הופג כאן~מו
 לענין ועודביה

 רי~
 דע~יד הכא

 לריח~
 קי~ל ולטעמא

 ושל ערלה של בשמים כמו והוו היא מילתאריחא
 ם~מן ביו"ד כמ~ש בהן ~~ריח ז~ל מרן דאםרעכו"ם
 הכרם וכלאי ע~ו~מ של בשמים וז"ל ז~ םעי~ק"ח

אםור וערל~
 שם ~יו~ד תשובה פתחי ועי~ ע~ש~ בה~ להרי~

 לענין מ~ש יו~ד ם"ק תם~ז ~י~ מג"א להרב ועי~ ג~ס~ק
 ד~בר שם הפר~ח לדעת ~~~ילו ע~ש~ לה~יר~~אק
 ל~כילה ~עיקרו~דבר

 ~פי~
 ~אסורים מדברים הוא

 מותרב~נאה
 להרי~

 כדרך ~א הריח דהוי משום בו

~~
 ולהכי

 מו~
 ולפ~ז

 ה~~ ~~~
 ע~ו

 מ~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~הרי~
 הש~א לפום נ"ל הוא הנא~ו כדרך דשלא

 ~קלאו~ו ל~ריח דא~ר הוא גם יודה דידןדבנדון
 הריח ~כאן הרי איסור גו~ו ~נע~ה שכיון משום~פסח ה~

דרך
 הוא~ הנא~

 ד~בר ~ואר פר~ הר~ לדע~ וכ~
 ~הנאה אסור הוא אם לאכילה דעיקרו ~דבר דאףשם
 מ"מ ~נא~ו כדרך שלא דהוי אף ל~ריח~סור

 ה~
 איכא

 הנא~מקצ~
 כ~שמים דהוי א~ר בנ"ד ודאי כיע~ש ואסור
 ~ דאסור וכו~ ערלהשל

~~~
כד

 דייק~
 מצד לה~יר יש ד~נ~ד לי נראה שפיר

 מי~עיא ולא לכ~עאחר
 הפר~ לדע~

 שה~ר
 ~נ"ד לאכילה דעיקרוד~ר

 י~
 שהוא ש~רים שהרי לה~יר

 עצמוהאוסר
 לדע~

 עיקרו דאין ~ו להריח מו~ר ה~ר"ח
 להריח מו~ר ולהכילריח

~ 
 ~ו שיש ~נמצא אם אפילו

 לנאסר ודיו ~ו להריח נא~ור ממנו והנאסרריח~
 ~מא~נ~ וא~ה ~מאוני לא מ~מאיך אומר זה דהריכ~סר להיו~

 אפילואלא
 לדע~

 אם היינו דאסר ~ואר פרי הרב
האי~ור

 מחמ~
 עיקרו דאין אלא ריחא ~ו שייך עצמו

 דהא איסור של ריחו להריח אסור הכי אפילולריחא

איכ~
 הנאה

 קצ~
 שום ~ אין האיסור אם א~ל

 מים מריח אדם אין ד~ש~רים דידן נדוןכגון רי~
 ואין ~עם ולא ריח ~הם דאין השעורים ממיומנשף מפרי~

 אומר דהרי לאסור אין ~זה הנאסר מהקלאו~ו כ"א~ריח
 וא~ה ~אוני לאמ~מאיך

 ~א~~
 ממ~~כ לזה וראיה

 וה~יאו ז"להרש~"א
 ק"ח סי~ ביו"ד ~"י הר~

 היין קנקני לתוך שמשימיןוז~~יל הפלפלי~
 ל~~

 מו~ר ~יין ~עם
 דמי משום השני ~~עם לה ~עים ו~~א בהםלהריח
 היין מריח להריח מכוין אינו ~~ם מריחשהוא

 מרן ופסקו ע"ש מריח הוא ~שמים שלמהריח אל~
 ~ש"~

 דשם הרי ע"ש~ ו~ ~יףש~
 א~

 אלו דנאסרו
 מ~יר הכי אפילו הנאה אי~ור ש~ואמהיין ה~מי~

 אינו מ"מ ~שמים של הנא~ן דרך שהוא ~גםבהם להרי~ הר~
 נאסרין ה~שמים אין מה~שמים אלא היין מן ל~ריחמכוין
 חדא מה~ם וכ~ש ~נ"ד נמי הכא וא~כ היין~מאיסור
 אשר השעורים מריח להריח י~כוין אם אףד~כא
 נ~יי~ש שכ~ר ועוד כלל~ ~הם ריח אין עליהםנזדלפו
 אי~ולא

 ל~יר נראה ולהכי השעורים מי ריח ~הו
להריח

 ~קלאו~~
 ~ ~פ~ח זה

~~~~~~

 דמידי יראה ד~נה למודע~י אנו צריכין
 אחר מצד עלה וא~נן נפקאלא ~פיק~

 ו~ו~
 דחדא

 להח~ק הוא עליו שמזל~ין הש~ריםדשמא
 י~יישן ושלא ~עמו יפיג שלא ול~קנו הקלאו~וולהעמיד ולקיי~

וישלוט
~ 

 לא המעמיד ד~ר וכל רק~ן
 ב~

 והוה
כמעמיד לי~

 ג~ינו~
 ב~א

 דפ~
 ~ש"ע מר"ן

 א~
 אף ועוד דכוו~~~ נמי הכא ע"ש~ ל~ערם ד~יב ה~~י~ ~~~ סי~

 מעמיד שאינו ~מר ~מציאם
 מ~

 אם ספק
 י~

 בקלאו~ו
 כנגדש~ם

~ 
 לא או ה~עו~ם ~י על~ שמ~פין

 וה~
 ~ש~~ ~ן~י~

 ~ו
~~ 

 ס~יקא
 דאורי~

 ל~מרא

 איהו דהא מבי~ו ל~ערווצריך
 גופ~~

 ע~ו עו~רים
 ~ס~~ ~י~~ ~אר עי~ ימצא~ ו~ל יראהב~ל

 ~מ~~
 ~~ק

 ק"ח סימן יו~ד ~שו~ה בפ~חי ועי~יו"ד
 ס~

 ג~
 עליו שמזל~ין שמעידין מה לפי הבית מן ל~ערוצרי~ין וא~

 ~ שעוריםהמי

~~~
 אםהקלאו~ו לענין שכ~~נו מה לן אהני עדיין
 שכ~~נו מה לפי ~ו להריח דמו~ר נכרישל

 שמצינו ו~ם בו להריח מו~רדלכ"ע
 ל~פר~

 שה~ר
 הרב וכמ"ש להריח אסור נכרי של דאפילו פסח שלבחמץ
 ~~"א ~דשדי

 בהלכו~
 א~ ~~י~ ומצה חמץ

 או~
 א~

 כ~רמ"מ ע"~
 כ~~

 של ד~עמו ז"ל הוא
 דאס~ הפר~

 להריח
 ~יה דרגילי כיון מיניה למיכל א~י דשמאמשום

 שייך לא ~עמא והך ע~ש~וכו~ אינ~
 ~כ~

 דעל ~קלאו~ו
 פ~

ל~
 ג~ר יפשע

 חיו~ שהו~
 להריח מו~ר ולהכי האדם

 ~~ר ועי~ נכרי~של
 היט~

 ~ ז~ ס~ק סוף ~מ~ז ~י~ ~א"ח

~~~~
 להריח אסר דהפר~ח חמד שדי הרב מש"כ
 אלא א~מר ~פירושא לאו נכרי של~חמצו

 האו"ה ד~רי ודחה ז~ל ד~ריו מדס~ם א~מרמכללא
 נכרי של דחמצו משום נכרי של ~~צו ל~ריחשה~יר
 נכרי של ד~ץ והוכיח ד~ריו דחה והוא ~הנ~המו~ר
 ~הנא~ וקא~ ~הנאהאסור

 ומשמע האו"ה שה~יר הריח
 ש~~ר ~יו"ד לשי~~ו מו~ר וזה להריח אסורדלד~ריו
 הכריח הכי ומשום ~נא~ו כדרך שלא הוי דהריחמשום

 מיניה למיכל א~י דילמא שאני ד~ץ חמד שדיהר~
 ~~ופן לייש~ נראה הד~ך ולי ע~~ לאסור ס~םולהכי
 של ~קיומו שרוצה משום ש~~~ דבחמץאחר

 ח~
 כיון

 ~אר ועי~ וא~ו סעי~ ~~ן ~א"ח~י~ רמ"א עי~ ~ודמר~ח

 ~"ק שם~~~~
 י"~

 ~רן ועי~ א~רהם המגן ~~ם מש"כ
 א~ר ולהכי י~ג ס~ק שם הי~~ ו~~אר ז~ ~עי~שם

 ש~וא ~ף ~ול~ריח
 של~

 הנא~ו כדרך
 דהוא מ~ום לאסור להחמיר יש נמי ~נ"דא~כ הפר"~ לדע~

 ~ץ של ~קיומורוצה
 ש~ו~

 להריח וכדי מעמידו
 והוא אחר ~אופן ~פר"ח ד~רי לייש~ יש א~נב~שמים~

 להריח ה~יר ד~או"ה והוא מד~ריו נראה שכךהאמ~
 משום~ו

 ד~חמ~
 ו~פר"ח ~הנאה מו~ר נכרי של

 ~"כ ~ו להריח ~סור ול~כי ~~נא~ דא~ור משוםד~ריו ס~

משמעו~
 א~ר ~הנאה דאסור דמשום ככ~~ן הד~רים

 מיניה ~מיכל ~~י דילמא משום ולא ~ולהריח
 כדכ~

 כדכ~~נו ~קיומו שרוצה משום ולא ז"ל ~ד שדיהר~
 הכי ומשוםאנן~

 נ~
 לומר

 לה~ר~ דס~
 אף ד~ח~ץ ז"ל

 הנ~ה מיקרי לא ד~עלמא הנא~ו כדרךשלא
 ומו~

ב~~
 ~פסת ו~ץ איכא פור~א ~נאה דמ~מ אסור

א~ר
 ~הנא~

 סי~ שם ~ש"ע מרן שפסק כמו ~משהו
 ועי~ ע"ש א~~י~ ~מ~

 רמ~
 ~הגה שם

~~ ~~ 
 מ~ירין

 ק~ח ~~ ביו~ד ~פר~ח ועי~ ע"ש~ איכא מיהאדמש~ו
ס"ק

 דכת~ כ~
 באי~ר א~ל וז~ל

 אכיל~
 פ~טא

 דש~
דר~

 לאו בעלמא
 ~יל~

 א~א מיק~א
 הנא~

 הוא ~ר~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

 הרי ע"~~~ו~
 דק~

 הנאה ~ה
 פור~

 מש~ו דהיינו
 ~ף במשהו ~~נאה דאסור ד~חמץ נימא הכיומשום
 ולהכ~ א~כא משהו הנאה מ"מ הנאתו כדרך שלאשהוא

 ~ ודוק הנאה מ~ום הפר"ח לאסורסתס

~~~
 ממי הריח ~נאת ליה דלית ~נ~ד נמיהכא

 ואינו כלל ריח ה~~ת להו לית דהאהש~ורים

~הנ~
 דנהנה ~א ה~~מים ד~יינו מההיתר אלא מאיסור

 א"~מר~חן
 אי וכן מותר דלכ~ע ~ראשון ל~יתירן נחזור

 אם ל~ערו וצריך לקיימו דאסור אלא מעמידו שאיןנימא
 משום שלוהוא

 דשמ~
 א~כ אסור~ ולהכי ל~טלו ש~ים אין

 משום לא כאן ואין ~ו להריח מותר גוי של הואאם
 חמץ של ~קיומו דרוצה משום ולא מיניה למיכלדאתו
 ~אינו כיון מיניה הנאה ליה דלית ~קיומו ירצ~דלמה
 דטעם נמי ולפמ~ש הכא~ ~קיומו רוצה שייך ולאמ~מידו
 נכרו ~חמץ ל~ריח ד~סרהפר"ח

 הנאה דהוי משו~
 ליה לית ~אי~ור דהא להתיר יש ~נ"ד נמי הכאפורתא
 מיירי זה וכל כד~ת~ינן ריח ליה דלות מיניההנאה
 או לבערו צריך הכי ~לאו ישראל ~של א~ל נכרי~של
 ששים לית דשמא מש~ם או מעמיד הוא דשמאמשום

 ~ ~סמוך כמ~ו~ר ~איסור כנ~דבהיתר

~~~~
 ה~ת~וננות

 דיש מישרים תחזינה עיניך ~יט~
 דמא~ לה~הותולהתיר

 אמ~
 הוא דשמא

 דהא דס~~ר ז"ל להרמב~ם מצינו ~רי מ~ממעמיד
 וכמ~ש מדר~נן אלא אינו ~טיל לא ~מעמידדד~ר
 סי~ ~או"חהפר"ח

 תמ"~
 וא~כ ע~ש~ ~~ ס"ק

 ~נ"~
 דאיכא

 ~דר~נן ספיקא ליה הוה לא או מעמיד הוי איס~יקא
 ש~י~ יש אם ספק ד~וי מ~ום ואיולקולא~

 כנגד
 ולה~ר לדון יש נמי האו עליושמז~פין מ~

 ו~ו~
 השעור~ן דמי

 ס~ז דף ~ע~ז עי~ ממשו ולא טעמו הוי עליושמזלפין
 ולוקין אסור וממשו ~~ע~ו כל יוחנן ר~י לןדכייל
 ופירש עליו לוקין ואין אסור ממ~ו ולא ~~מו וכו~עליו
 כגון ממשו ולא ~~מורש"י

~~~ 
 או לקדירה שנפל

 שם תו~פות ועי~ונימוח חל~
 ד~~

 שטעמו כל יוחנן ר~ אמר
 פר"ח ועיין ק"ח וסימן צ"ח סי~ ~יו~ד ~~יועי~
 ס~מן~א"ח

 תמ"~
 ו~י~

 ~~רמ~~~
 מאכלות ~הלכות

 משנ~ הכ~ף ובמ~ש ג~ הלכה ט~ו פרק~סורות
 שם

 דס~ריוהרמ~~ם רש"י לדעת מי~עיא לא וא~כע"~~
 דטעםמרנן

 כעיק~
 אלא איסורוואין דאורייתא לאו

 אם ספק ד~ש כיון ל~תיר יש דידן ~נדון הכאמדר~נן
 האי~ר כנגד ש~יםוש

 הו~
 ולקולא דר~נן ספיקא ליה

 לדעת אפילו~לא
 ר~

 כעיקר דטעם דס~רי ו~רש~~א
 סי~ א~ ~~ עי~דאורייתא

 תמ~~
 סי~ ויו"ד

 סי~ ~א"חוהפר~ח ק~
 דכת~ תמ~~

 ולדידן
 מצינו הרי מ"מ ע"ש~ ד~רייתא כעיקר~ם דקימ~

ראינו
 ל~~

 שם ~א"ח ~קב חק
 שכת~

 לאכילה דדוקא
ילפינן

 ממש~
 לענון לא א~ל ד~ר~~א כעי~ר טעם

בל
 ו~ יר~

 וא~ ע~~~ ימצא
 מ~ר ~רה מן

 להש~ו~

 או~רוא~ן
 להשהו~

 די~ן ~נדון ו~א מדר~נן אלא
 ולקו~א דר~נן ספיקא הוו ששים וש ~םדספק

להשהו~ו ומו~
 ו~פי~

 לדעת
 הר~

 תמ"ב ~סי~ ~~ת עולת

שצד~
 עי~ן וממשו כטעמו מדאורי~א ~וו ד~~ר לומר

 סי~ ~תחילתעליו
 אפשר א~ ~ס"ק ועי~ א~ סעיף תמ~~

 בספק א~ל ודאו טעם ~יש דדוקא ידע ול~ודיסבו~ר
 ~ר דלאו כיון ל~שהותו ומותר עו~ר אינו ~נ"ד ~כאכי

 ~יות שאינואכילה
 האד~

 ועי~
 מערכת חמד שדי להר~

 דהוי נימא ועוד ~"ש~ ל"א סעיף ה~ סימן ומצ~חמץ
 דר~נן או דאורייתא כעיקר טעם אי ס~ק ספיקאספק
 דאורייתא לומר תימציואם

 שמ~
 ~עמא וליכא ששים ~ש

 האחרו~ם לרוב מצינו הא מתה~ך שאינו דהגםכלל
 כן על ~מתהפך~ ס"ס ~עי~ן דלאדסו~רים

 נר~~
 לומר

 לס~ך מה על לו דיש הפ~יד לא להשהותושהמ~ל
 להריח שמותר נמיומינה

~ 
 ~ כמ~ואר

~~~ור
~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~~~ 

 ~כס~א קדש תורא משך ~סח של פרשיותלסדר~~
 ~סימן לרמוז נ"ל ע"כ~ ~וכרא שלח ~מד~ראפסול

 שאם ~מר דרוצה והוא רז"ל לנו נתנו אשרהזה
 לך ולקנותה ~תורה לך ולמשוך ~תורה ~קניןלזכות תרצ~

 ר"ל ~כספא קדש הדרך לך ותכין תעשה כך~משיכה
 ממנו ות~דל ~כסף אתתקדש

 ול~
 ~חרי ל~וט תהיה

 עוד ~ידך~ וועלה למודך על שקוד ת~ה ד~זההכסף
 תפסול ר"ל ~מד~רא פסל אחרת ~ולה לךתעשה
 ו~זה ~~לים ~ד~רום ולא בם וד~רת חול של~די~ור
תוכל

 לשלו~
 היצר שהוא בוכרא

 הר~
 הבכור שהוא

 ~~ו~~ ~צר קידם ~יאתו ~ך קדם אשרוהזקן

 ~א"ה י"ט סי~ א~ חלק יע~"ץ שאלת ~הרב~~~~~
ה~י~ד

 הר~
 סי~ א"ח שע~ת

 רצ"~
 סק~ב

 דרמ"ט נועם וי~ו לאמורת השייכים בדינים מנוחהבית והר~

ע~~
 אות

~~~ 
 ש~~

 טירנא מהר"א וז~ל
 כת~

 ב~הגותיו
 וום חל אם הספרבהתחלת

 טו~
 ~ן ה~אה בש~ת

 ~מוצאו נועם וי~י~מרים
 של~יו~ ש~

 ובסי~
 ספר

 וום שכשחל נועם ~הו ~דין כ~בהמנ~ים
 הר~ ע~ וכת~ ע"ש~ שלפנוו ~מ~ש אותו~מ~ם ~שב~ ~ו~

~~ ~ב~
 חדא נהוג דהכי ונראה

 דאו~
 ~רים מנ~ום

 מ~תראי אחד ~~ר הספרש~~וף
 ש~~

 אחר
~נא מהר~

 ז~
 או~ ~~ אין מא~ ~מא ד~~רא ועוד

~ש~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ש~
 ~ם

 טו~
 ד~עינן מ~ם ה~אה ~ש~ת

~  הכי משום ו~יכא~מעשה י~ 
 ~ש~ ~ח~

 ~ך ד~א
 נ~מר ~א ~מה~~א ה~

~~ 
 ד~~ו ו~~ף ע~ש~ וכו~

סיים
 וז~~

 יו~ט ~שאר גם אי~רא
 שח~

 היכא ~ש~ת
 סמך להם ויש נ~וג ~רנאכמהר~א דנהו~

 ע~
 ז~ שאין מ"ש פי

 ויהי אומרים שאין ~שנה ש~תות ז~ נגד נעם~יהי
 להו ~צרי איתא ואי~ועם

~~~ ~ 
 ז"ל ~ירנא מ~ר"א ספר לידי ה~ אינה הרואה~~~~

 תרס"ו ~שנתהמודפס
 שכ~~

 ~זה לאמר
 וז~להנוסחא

 ~ א~ וכ~
 אומר~ם ה~אה ~ש~ת יו"ט

 מהרא~~ הר~ ~ד~רי ה~מתיתהנוסחא ש~ לי ונראה ע"ש~ וכו~ שלפניו ~מ"ש נועם~הי
 נ~סחא ד~פי חדא

 מ~י~ם וסוף תחילה המנ~גים ד~רי ש~יד~נוז~ת
 שלפי מנהג ~~ום ט~ת שוםו~ין ~~

 הנו~
 שנזדמנה

 שהרי ~מנהגו טעה שאחד ~ומר צריכין יע~~ץלהר~
 קו~א זה ~אין הגם אשכנ~ם מנהג על מד~ריםכו~ם

כ~
 יהיו ~א מ~מ גדול איקלים הוא אשכנז שהרי

 זה ו~מ~ז כך נהוג זה ד~מ~ז והול~ל ד~ריהםאת סי~
 אחד ~~פר וכ"ש ~סתמא י~מרו ולאכך נ~~

 מתחיל~
 ל~פו

 וכו~ ~מסדר עלוק~ה

~~~~
 ~שון מסדור מוכח שכן

 הר~
 טירנא מהר"א

 מזה ל~ילש~רי
 וז~ כת~

 פורים ~ליל א~ל
 אומריםוחנוכה

 או~
 ה~אה ~ש~ת י"ט חל אם וכן

 ~ועם ויהיאומרים
 ~מ~~

 ~~ל ש~פניו
 הר~

 שלאחר ~עיניך רואה אתה הריע~ש~
 דין שכת~

 נועם ויהי ~ו שאומר~ם וחנוכה~ורים
 כת~

 וכן זה על
 ה~אה ~ש~ת יו~ט חלאם

 וכ~ ומדכת~
 משמע

 אם ג~כ אותו אומרים ~ך ~פורים ~ותושאומרים דכ~
 ~~~~י~ט

 על ש~פניה ~מ"ש נועם ויהי אומרים ה~אה
 ~ידינו אשר היא האמת~ת הנוסחא ~עיקר נראהכן
 הרוקח מד~רי משמע וכן וטעמם הד~רים מוכיחין~כן

ה~כות
 ~ה~

 וז~ל ש~ח סי~
 ש~

 אין יו~ט ~ו שחל
 ש~ת באמצע ~ל אם נועם ויהי שלפניו ~מ~שאומרים

 הא ~מ~מע ע~~~ ~~~~ו~~א~
 אומרין עצמו ~ש~ת חל א~

 ודע ודוק~ ~~~ניו ~ש~ת נו~םוי~י
 דער~

 פסח
~ע~ש ש~

 אי~
 במ~ש דהיינו שלפניו ~ש~ת נועם וי~י אומרים

ו~מו
 הר~ ~כת~

 מ~ם ה~ם הנ"ל יע~"ץ ~שאלת שם
~~מ"ל

 דה~ש~
 מלא~ה

 ~ער~
 ו~עלה מ~ת פסח

 א~ ~יף תס~ח ~ימן ~~ח ~ש~ע עי~ אותו משמתיןהיו
 יום דהוא~שום

 הקר~
 ועיין י~רא~~ ~כל קר~ן

 שנת עטר~ת שנת תשו~ה ימי ~~שרת ~ אמן~~שינו ירצ~ וה~ ~ועלם ~שם והד~רים רצ~ה ~~י~ ז"ל יו~ף~ר~י להר~
 ~ יע"א אוראןטו~תך

 ~~עיר ~~ר~כ~
 ~~ ~ת~ועת ~~~~~

~~
~~~ 

~~~~ 
~  

 פרות ~ו שישגוי
 ~ד~

 שכך ~~בה
~  

מ~אכ~
 ה~ב ו~מכור ~ח~י~ה ~גד~ם

ו~כ~
 ~ין תמיד ע~ינו עו~ר יום

 ~חו~
 ~ש~ת ~ין

 ומ~
מד~

 ~ח של
 ~~ ה~ל~

 ממנו הק~~ם מכיריו
 ~חש~ן עמו י~ואו ~חדש~~ום ו~

 ושאינו ~רית ~~ן תמיד יום~כל ומ~ חו~~ ו~~
~~ 

 ~רית
 ורו~

 הקונים
 מותר אם ~רית~ ~ני שאינםממנו

 ל~~~
 ממ~ו

ו~ש~תו ~ח~
~ 

 ~~ים וימים ~ש~~ת דהיינו ~יום
~ 

 ~ ~א

~~~~
 ~יתה הקדוש ~מרן ראינו מצא~ו הנה

 שנתן ה~~ן ס~רת שה~יא תק~הסימן יו~
~ש~ח

 לשי~
 הרי~ף

 ז"~
 שפ~ק

 שמו~
 ~~ט

 קדירה ~~ך ענ~יםשל א~~
 ~ש~

 ואסור
~~~ 

 עז
~ה~ג ~ש~

 הר"ן כת~
 וז~~ ז"~

 משום
 דאשכו~

 ~שבת ח~א ד~א ~עז כן שאיןמה לאכי~~ ראוי גופיה
 ~ו~

 ~יה
 גופיה דעז ~יו"ט דוקא הי~כך פסולת~ מ~ך~ל כ~~
 א~~~אכיל~ ח~

 ~~~ וכת~ ~א~ לאכי~ה ח~א ד~א ~ש~ת
 ח~ית ש~פרקואע~פ

 כת~
 שאין הרמ~~ן ~שם

 בידים דחייה דלא כגון מעצמו ה~א איסורמחמת מוק~
 ז~ד~פי ~ר~

 מותר ~דל עומדת אפילו

 ~~ה~

 כ~ר
 ~וא דהעיקר ד~יצה~פר~ק כ~

 דוק~
 ~אכי~ה ~עומדת

 ד~עומדת הג"א דעת שכן ~ר~~ ה~יאו~ד ע~
 ~ד ה~יא הכ~~~ ו~שם ע"ש~ נו~ד משוםאסור ~~ ~ד~

 מוקצה ~~~ אין ~גדל ~עומדת אפי~ו~רז"ה ד~
 עו~ וכת~הרמ~~~~ כד~

 וז"ל ~~~י
 כת~

 אם ~~ג~א
 ~יום דורון ~י~ראל וה~יאהגוי

 טו~
 א~ ~יום ~ו ר~~ון

ו~ער~
 ~~צה~ כדין מותר

 א~~
 ~תיר הרש~~א

~יום ~~ ~ח~~
 וכת~

 וז~ל
 ו~~ל~

 ~ינו
 מוקצ~

 שהרי
שאפי~ו מוכ~

 ישרא~
 מותר ש~וא אפ~ר

 ~~ו~
 ~תיך אותו

 ~ה שיש~קדירה
 וכת~ ע~ אוכ~

 ול~עמי~ ה~~י מרן
 שכת~א~~

 הוא הרמ~~ן שכד~רי ח~ית ~פרק
 כיו~ ~לכ~ו~ענין הנכ~

 נק~ן ~וא דר~נן ד~מידי
 ~ הקדוש מרן דברי ע"כ~מתירין כד~

~~~~
 לגדל ה~מדת ד~עז ~~י ~רן מד~רי מוכח

 ישר~ל בשלה~דל ~
 ~ש~

 אפ~ מ~יר דמ~ר דמ~ן גוי
 אפילו אסר דאסר ומ~ן ישראל~של

~~ 
 מדהוכרח גוי

~מר
 דהרש~~

 ד~יר
 ~ה~ לחלו~

 ~גוי
 ולפ"ז הרמ~~ן כשיטת ח~ית ~פרק דפסקולטעמיה ~שי~ א~~

 ~סק דמרן כיון משמע לכאורה ת~א~הא ד~
 אמורין הם מרן דד~רי נימא אם אפילו~תירין כד~
 דוק~

~~
 מחלוקת

 ~ג~
 כ~~יות והרש~"א

~~~ 
 מ"מ

 ~~המת דפ~ק כיון ~~~י~ פ~וגתא האיד~יא כ~
 המתיריןכדעת

 א~
 והוא הדין הוא

~ ה  ב~~~ 
ישרא~

 כהרמ~~ן נק~נן
 ~~ דה~~ ו~רז~ ו~רשב~

~המ~
 ~ ~דל ה~~דת



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~

~ ~ ~

 הטהור דבשלחנו ועוד כן~ מ~כח לאדמלשונו
 על לאכילה~ בעומדת דדוקא כהר~ן~ק

 דלא לומר ~~ו~כין כ~
 פ~~

 אלא ה~~~~ן כדב~י מרן
 הג~א בזה דנ~קו הגוי~המת

 והרשב~
 וה~לב

 הוא הישראל שאין כיון מוקצה איסיר אלא בזה~~כא ג~
~לב

 בז~
 הוא דרבנן דבמידי כיון ב~י מרן פסק

~נן
 י~ראל ב~לב אבל המתירין~ כדב~ ל~ל~

 דהו"ל משום דאסור הר~ן דכתב ~דל העומדת~ה
 תורה איסור ביה דא~ת פסולת מתוך איכל~רר

 החינוך ודעת הר~ן כדעת~~מרא ~~
 ג~

 דיש סיבר כן
 מערב לעשותו שאפשר נפש באוכל תורה~~ר

 וכן שאח~ז בםי~ לקמן דבריו~~תי יו~
 אי~~

 ביבמות

 ע~~~
 יו~ט רבנן גזרו סקילה דאיסור שבת

 ד~יסור שבת רש~י ופירש ~בנן ביה גזרו לא לאודאיסור
 בידיו במפרק יש~ילה

 גז~
 בי"ט אבל וכו~ ביונק רבנן

 רבנן גזור לא לאו איסור אלא ליכא ~דים עביד~~
 בחולב דבי~ט בש~ס בהדיא איתא הרי ע"ש~ ע"כ~יונק
 כיון ג"כ ו~~ו"ט בשבת לאו איסור איכא~דו

 תצ"ה בסי~ ב~ח עי~ ממש תורה איסור כמו הוי~ראי דאסמ~
 תצ"ה~ בסי~ ב~י ועי~ ע"ש ר~י בשם ומ~שד~ה

 ואומרים בזה מגמגמין ש~מעתי מפני לזהו~רכתי
 והא עלמא לכולי תורה ~יסור ליכא ~ובדביום
 משום הוא אזיל לטעמיה דהרשב"א ~מר~~כרח

 דאפילו הרשב"אדכתב
 ישרא~

 מ~ום לח~וב מותר
 החלב שהתיר למה ולא א~ל דלטעמיה מרן כתבהכי
 איסור בו יש דבחולב ל~~ש"כ לומר אנחנו וצריכין גוי~של

 דמיירי פסולת מתוך אוכל דבורר הר~ן לדעת~רה
 הרב מ~"כ ל~י לאלתר~ אוכל שאינוב~לב

 מ~~
 בסימן

 לבין ואו~ל בידו בורר בין לחלק שיש ז~ ס"קש~ך
~חט

 וחול~
 אסור לאלתר אף וחולב דבסוחט

 א~
 הכא

 לדעת אבל ענין ב~ל~רי
 הע"~

 ~מ~ש צ"ל שם והט"ז
 תורה איסיר בו יש ~לכך ז~~ ס~ק שם מאמ~ר להרב~יין
 דאף ב~ ס~י~ שי~ט בסי~ והש"ע הטור שפסקוכמו
 לבו להניחו פסולת מתוך אוכל ~רר אם ביד~בורר
 עולת להרב ו~~ ע~ש~ ו~יב לאוצר כבו~ר נעשהביום
 דהכא ולומר לדחות שיש הגם א~ ס"ק תק~ה בסי~שבת
 הו~ בכלי ולא ביד לחלוב דרכו דזהו כיון עזב~לב

 ליה
 אוכל א~ילו מ"מ שח~יב וכ~~ה ~פה כדרכו~רר
 חילוק נ~ה לאלאלתר~

 ז~
 לאוקמה צ~יך להכי ~דוק

 ~ ב~ה~ לק~ן שאכתוב מה עי~ ביום לבו להניח~~לב

~~~~

 ח~א עיון צריך דבאמת למודע~י אנו צריכין
 נמי ומרן הר"ן דברי מס~~ות משמעדהא

 א~ילו אסור ~וונא דבכל ומשמע ~ומיל~
 לאלתר ו~ל~לב

 וע~
 דב~לב הדברים כנים אם

~ול
 מו~ ל~

 דיש דא"כ ל~ ק~א בשבת וא~ילו
~~ת

 ה~
 בשבת ב~לב אפילו

 על ~~י א~
 ה~~

~~
 דו~א עז ~~לב חס~א דרב הא ~קי למה

 ביו~

 להא לה אשכח לא וכי בשבת אפילו ד~שכול יודהוהרב
 וב~כל דבשבת נימא מ~רי דבשבת ~רון ~אדרב

 א~ ובהכי מיירי~ל~
 ודרב יודא דרב הא שפיר

ח~דא
 דב~

 בסימן הרב~ כתב שהרי ועוד מ~רי~ גוונא
 ~רר בין בי"ט ~לוק שאין המגיד ~רב בשםתק~
 ומבשל כאופה הוא הרי אלא ביום לבו לבוררלאלתר
 וכן מסיק ו~ך ע"~~ ביום לבושמותר

~  
 שם בש"ע

 פסולת מתוך אוכל ב~רר הוי כי וא"כ ע"ש~ ב~~יף
 לאכילה ח~א לא ~ם הוי מאי טוב ביום לגדל~בעומדת

~ה~
 ~ פ~ולת מתוך אוכל כבורר

~~~~~
 דס"ל כהרשב~א לה סבר דהר"ן לומרשיש
 כגון חטאת ~וב בשבת בו שיש ~השכל

 שהביא וכמו אסור ביו"ט אפילו ביום לבו דהניחבורר
 לשון שםמרן

 הרשב~
 מ~~ ע~ש~

 אפרק לא עדיין
 חדאמ~לשא

 דא~
 מדברי מ"מ כן לומר תימצי אם

 וזה מדרבנן אלא איסורא ביה לית דביו"ט מוכחהרשב"א
 ש~ הרב~ שהביאלשונו

 הוא בנפה לא אבל שאמרו שמה
 להתירה רצו ולא חט~ת חיוב בשבת בה שישמפני

 להתירה רצו ולא בלשונו מדנקט ע"ש~ וכו~ הטעםומתוך ב~ו~
 איסור בה ולית חכמים מדברי אלא זה שאיןמשמע

 ה~גיד סברת ב~ מרן מדהביא ועודדאורייתא~
 הגיה וכן בש"ע מדבריו משמע וכן כוותיה דסברמשמע בסת~

 וא"~ ב~~ סעיף עי~ המגיד כדעת בש~ערמ~א
 לא ל~ה

 דב~ו דלפי כלל מזה תק"ה בסי~ כאןהעיר
 שפ~

 כדברי
 כדברי תק"ה בסי~ כאן לפסוק ~ו"ל תק~ בסי~ה~~מ
 של טעמו דעיקר כיון ~דל עומדת ואפילוהמתירין
 אינו שאוסר לגדל בעו~דת כאןהר"ן

 אל~
 בורר מ~ום

 א"כ ~דל~ בעומדת בי"ט א~ר ולה~י פסילת מ~יךאוכל
 בעומדת אפילו להתיר הו~ל המגיד כ~ברת דס~לאנן
 יבטל הסבה ~היבטל כי בי"טלגדל

 המסוב~
 דאין כיון

 ב~סור אלא ברירה ב~סורחשש
 מוקצ~

 דחולב לומר ואין
 להט~ר דס"ל בכמותה מרובה לפסולת דמיה~מה
 ביו~ט ~פילו הוא הדין וזה לטלטלו וא~ור האוכלדבטל
 אינו זה ע~ש~ ש~~ט ובסימן תק"~ ~סי~ ה~ור שכתבוכמו
 ובטנים ללו~ם דמיא הבהמה דחליבת דנלע~דחדא

 שם הטור שכתב בקליפתם מעורבין ועדייןשנשתברו
 פסולת מיקרי לא האו~ל על מרובות שהקליפותאע"פ
 שומר כמו והוו בהכי דאור~י~ו כיון ~אוכל עלמרובה
 פסק מרן הא ועוד בהכי~ אורחייהו נמי וכאן ע"ש~לפרי
בסי~

 שי"~
 דאפילו הרמב"ם כדעת תק~י בסימן וכאן

 מתוך האוכל לברר מותר בכמותה הפסולתמרובה
 לא ה~סור אם הבהמה בחליבת כאן גם וא"כהפסולת
 הפסולת מ~ך אוכל ~רר משום ~לאהוי

 הו~
 לפסיק

 כסברת לגדל ה~מדת בבהמה אפילו המ~ריןכדעת
 ~כל בענין הרמב~ם כסברת דסבר כיוןהרמב"ן
 אלא המת~ם כדעת פסק דלא די לא ז~ל ומרןופסולת

אפי~
ו~ל כלל~ מזה הע~ר לא הערה
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 דאסור הר"ן כתב דלא ~ומר אנו צריכין כרחי~ו
 בוררמשום

 אוכ~
 בשבת בחולב א~א פסו~ת מתוך

ובי"~
 ~~כי שדרכו כיון דהח~יבה

 הו"~
 כדרכו כבורר

בנפ~
 ואפי~ו בשבת שחייב וכברה

 איסור~ ביו"~
 מיהא

 אקרא ואסמכוהאיכא
 דהו~~

 מצינן ~א ו~כך תורה כדין
 דרב האלאוקומי

 חסד~
 ~שבת

 דבכ~
 אפילו א~ור גווני

בורר
 ~~~ו~

 אי~ור בו ויש ~סור מיד
 ~ור~

 מרן ~~כי
 פסק ~אמ~כא

 ל~ק~
 בחו~ב בזה

 י~רא~
 פסק ו~א

~הק~
 שהוא מוקצה אי~ור א~א ד~יכא גוי בחו~ב א~א
 דכתב ~הא חש ז~ל דמרן ועודמדרבנן

 הרמב~~
 במ~חמת

 ~בית בפרקה~
 ו~"~

 מוקצה מט~ם ~א והגאונים שם
 דבשבת עצמה מ~~כה אי~ור מ~עם ~~א בהירדו

 ש~אשכו~
 שהוא כיון ענבים

 יכו~
 ~אכול

 ה~ש~ו~
 מותר

 ד~א הקדרה ~תוך ~~ו~~והוא
 מפר~

 א~א דדש תו~דה
כמפריש

 או~~
 ד~~ו נמי נ~י חו~ב א~א הוא בע~מא

 דמעיק~ הוא אוכל מפרק הרי מו~ר~ אמאי הואמשקה
 אוכ~א ו~שתא אוכלאלאו

 היכ~ וכ~
 חזי ~א דמעיקרא

 ואי~ו אבוהאגב
 מפר~

 ד~וא ~וי גמור מפרק ~יה
 דדש~~~ה

 ודי~~
 אדרבה

 וכמסקנת ע~ש~ עכ~~ באוכלי~
 חבית בפרק שםהש~ס

 דחו~~
 ~~ש~ מפרק משום חייב

 פסקוכן
 הרמב"~

 ה~כה שבת מה~כות ~~ פרק

 ~חו~~וז"~
 את

 ה~המ~
 ~~רב ועי~ מפרק משום חייב

 ה~כה ~הרמב"ם עוד ועי~ מ~נה כ~ף ו~~רב שםהמגיד
 ~תוך ד~חו~ב דפסקיוד

 ~אוכ~
 ~כ~ ע~ש~ פ~ור

 חש זה

מר~
 בחו~ב

 ישרא~
 פ~ק ~א ו~הכי

 ~~ק~
 דלא ואע~פ

קימ"~
 כדעת

 הגאוני~
 העומדת בהמה ב~ו~ב היינו

לאכי~ה
 בי~~

 אב~ אמ~~ אגב הח~ב שראוי
 בעומדת

 אג~ חזי ~א הח~ב שכן ו~יון ~יאדמוקצה ~גד~
 שהרי אמיה

 הגאונים ~שיטת מודה נמי הרי"ף בזה היא מוקצהאמיה
 אגב חז~ ד~א דכיוןול~עמם

 ~מי~
 מפרק ואי~ו

 אי~ור בו שיש דדש תו~דה דהוי ~וא גמורמפרק ל~
 ג~ ד~ ביצה תוספות עי~ בי~~ אקרא דאסמכוהתורה
 ד"ה חצ~ד סי~ ב~י ועי~ ע~ש~ וית~וש יע~ה שמאד~ה
 ועי~ ע"ש~ וכו~ אקרא ~הו מסמיך ובירוש~ומ"ש

 והרמב~ס ורש"י שהרי~ף שכתב מוסך שורש חנוךמנחת ~הר~
 כולהווהרא~ש

 םב~~
 ע~ש דש משום חייב דחו~ב

 השדה בפאת חמד שדי ~הרב ועי~ בזה~ הדבורשהרחיב מ~
 סי~ הגימ"למער~ת

 ל~
 טל ~רב משם שהביא מה

 א~ פרק יו~ט שביחת ~~כוח המגיד להרב ועי~ עי"ש~אורות
 שהביא ד~הלכה

 מח~ו~
 ~ ע"ש בזה הפוסקים

~~~~
 נק~נן דרבנן דבמידי כיון דפסק ב~י מרן ל~~ז
 ~וי ב~לב אלא פסקיה קאי ~א המתיריןכדברי

 ~י~רדאין
 בחל~

 דפסק הוא בזה מוקצה משום אלא
 ישראל ב~לב אבללהקל

 בב~מ~
 ד~ית לגדל העומדת

 על מרן דכתב והא להקל~ פםק לא חורה איסורביה
דברי

 הרשב~
 גוי ח~ב אאם קאי לא א~ל ד~~מיה

דב~
 דס~ר משום ד~תיר טעמא באמת צריכין אנו אין

 ~רמב~~ ע~ ~החו~קי~ אף דהאכ~רמב~ן
 דבעומדת וסברי

~גד~
 בורר מ~ום א~ור

 אוכ~
 או פסו~ת מתוך

 תו~דה שהואמפרק משו~
 דד~

 לומר יכו~ים ~כי אפי~ו
 ~יון הח~ב מותרהגוי בחול~

 שישרא~
 בדידיה דגוי חי~ב אינו

 שאינו מותר ו~~~ב עבידקא
 אינו דגוי הוא דמוכן מוקצ~

 אמ~ דקאי א~א הכן~~ריך
 שכתב

~~~~~~ 
 ~אפילו

י~רא~
 ~קדירה ~תוך אותו ~ח~וב מותר שהוא אפשר

 ~השיש
 אוכ~

 ~מרן ~יה ומשמע
~~~ 

 ~רש~~א שמ~"כ

שישרא~
 ב~ומדח ~פי~ו ~חלוב מו~ר

 ~גד~
 בהמת ו~פי~ו

י~רא~
 כתב ~~ך

 ~זי~ ו~טעמי~
 ש~דברי שכתב

 ש~פ~לו ~מ~מרו ~~~ב"א וכוונת הנכו~~הוא הרמב"~
 אפי~ושהרי ר~~ ישרא~

 י~ר~~
 ו~~כ מותר

 ב~ו~~ ~~~
 גוי ~המת גוי

 ~ שמותר ~~ן צריךשאין

~~~~~
 ~~קי

 מ~~
 דדוקא ה~הור ב~~~נו דפ~ק

 לאכי~ה ~ומ~חאם
 נכו~

 הא עם וקיים
 דאין נכרי שח~~ו ~ח~ב ~התיר כ~ר~ב~א בב~ידפסק
 ~ך ק~יא ואי ~כן~ ~ריךהגוי

 מ~~
 דפ~ק

 בי~ים ~מביא דגוי וא"ו ~עיףתקי~ג בםי~~ רמ~~
 ביו~~~

 ומ~יח רא~ון
 מאתמול ~נו~דו תומו~~י

 מות~
 ו~י ע~כ ע~יו ~~~וך

סברח
 ורמ"~ מר~

 ~~ין סברי דהר~ב~א ~הא שפסק
מוקצה

 בש~
 א"~ גוי

 מותר בי~ט נו~דו אפי~ו
 כיו~

 ~~ן

 בי~ט נו~דה אם בביצה שם דאסור דהא ~ומר יש גוי~ש~
 מ~וםהוא

 גזיר~
 השבת ~חר דיו~ט

 הכנ~ ומשו~
 ודוקא

 אי~ור ש~יךבביצ~
 ה~נ~

 ~שום
 ד~ת~ו~

 ~ה ג~רא

אב~
 דברי מ~וף ~משמע וכמו בח~ב ~א

 רמ~~
 ב~ה

 ~ ש~ עייןשם

~~~
 בשבת בהמתו הגוי בחו~ב אפי~ו זה ~עם ד~פי
 ~כן צריך אינו דגוי כיון~ותר

 מ~~
 מ"ל בי~ט

 ו~י~ בהגה ב~ םעי~ ~~י סימן עי~בשבת
 סימ~

 ת~"ח
 ש"ה סי~ מרן דפסק מהא ~ך קשיא ואי ע"ש~ ג~סעי~
 ד~סעיף

 וז~~
 בשבת בהמ~ו ~ח~וב ~נכרי ~ומר מותר

 ו~חלב מצערה שהח~ב צב~חמשום

 אסור~
 יש ביום בו

 אסורה שהיום וכיון ישראל בבהמת איירי דשם~ומר
 אתקצאי נמי דידה ח~בבאכי~ה

 אב~
 גוי ~של מיירי הכא

 ~ החלב מותר ~~ן הכן צריך איןוגוי

~~~
 שאסור הח~ב ש~עם שכחב שם להטורשראיתי

 שזבו משקין משום ביום~ו
 משמ~

 אסרו דלא
 ו~עמא שז~ו משקין משום א~א ונו~ד מו~צה מש~םהחלב
 שזבודמשקין

 משו~
 שמא

 יסחו~
 קמא בפרק כדאיתא

דביצ~
 מרן פ~קי ~דוכתה קושיא הדרא ~פ"ז וא"כ ע~א ג~
 נכרי בח~ב פסק דהכאאהדדי

 ~הק~
 פסק ש~ה ובסי~

 מ~קין משום הטור שכתב טעם דלפילא~ור
 דקי~ שז~

אפי~
 יס~ט שמא ג~רה א~רין מעצמן יצאו

 אף א~
אם

 ש~יב~ נ~שו~
 לא כאילו בהמתו ~נכרי ש~ב

 מעשהשום ~עש~
 ו~ו~

 כאילו הו"ל מ"מ הגוי ב~ב מלאכה
 גזירה מ~ום שא~רין דקי~~ל מעצמןיצאו

 דשמ~
 י~ט

ה~
 החלב ~ר אם ישראל יס~ט שמא נימא

 ~נס~
~~ו~
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 להרשב~א בשלמא ב~דו~ לח~וב אתי הבהמה מדדיה~ום
 אזיל שהוא מ~ום ליה תיקשי לא דינא דה~ימריה

 בזה דאין ד~~ל לחלוב מותר י~ראל דאפילולשיטת~ה
 פסולת מתוך אוכל בוררמשום

 ול~
 דאפי~ ~פרק מ~ום

 מה לפי אבל דמותר~ ס"ל לגדל העומדתבבהמה
 בעומדת להתיר דפ~ק ב~י ל~~טת בענ~ד אנןשכתבנו
 לגדל בעו~דת אבל דוקאלאכילה

 הו~
 אוכל בורר ליה

 ובהמתו גוי בח~בו א~כ תורה א~סור בי ויש פסילתמתוך
 כמו ~ע~~ו הוא יחלוב שמא גזירה החלב יאסר גוי~ל

 ~ ש~ה ב~~מןשפ~ק

~~~~~
 שז~ו משקין מ~ום גז~ו דלאלומר

 אל~
בד~~

 דאסרו הוא בזה ישראל של שהוא
 אם גוי ע~י או מעצמו נחלב או מע~מו זבאפילו
~פירות

 ש~
 בידיה למ~עבד את~ שמא אסרוהו ישראל

 גוי של הפרות או הפירות יה~ו אם ~בל שלו שהואבדבר
 ה~ום ם~~ן בעצ~ו הגוי או מע~מןוזבו

 מו~~
 לישר~ל

 בו~מ~קה
 ביו~

 לעצמו גוי שא~או מפת גרע דלא
 ליש~אלשמותר

 משום או הטעם לי ונרא~ להרא~~
 בדידיה דוקא או גוי בשל ו~א ב~~ו ה~תה כךדהגזירה
 חיישינן לא דידיה דלאחיישינן

 שיסחו~
 הוא דידיה דלאו

 בדידי~~ל~חלופי
 ~ ה~י כו~י חיישינן לא

~~~
 ד~~ר מב~תו גוי שחל~ו הח~ב היתר להוכיח
 מהא ביו"ט בין בשבת בין להתיר דנקט~נןמרן
שהתיר

 פ~ הרא"~
 לישרא~ בשבת~ לעצמו גוי שאפאו

 נמי
 מוקצה דין ב~ה ~ית אד~ בידי דגו~רו משוםמותר
 נכרי שא~~ו פת וז"ל ד~ סעיף שכ~ה ~ס~מן מרןופסקו
 יש בשבתלעצמו

 אוסרי~
 יש הדחק וב~~ת מתירין ויש

 ברית סעודת כגון ~צוה לצורך או ~מתירין עללסמוך
 ס~ק שם מ~א הרב ו~ירש ע"כ המוציא לצורך או~ילה
 לא אדם בידי דגומרו כיון ס~ל מת~רין דהישיו"ד
 מו~צה ליההוה

~"~ 
 ועי~

 סימ~
 כ~ב סעיף ~קפ~ו

 אם ז~ל מרןשכת~
 לתקוע מותר ~יו"ט שופר גוי עש~

 במ~א עי~בו
 ש~

 מרן ש~תיר וכמו כ~ה ס~ק
 ש~

 לצורך
 יש שלו בהמתו גוי בחולב ה~נ הדחק ~שעת ~ומצוה
 למקצת ל~חותלהתיר

 בשבת אפילו לחלוב לו וצ~יך ח~ל~
 ~ ומותר א~ם בידי גומרודהו~ל

~~~~~~~

 ל~קל הגוי בחלב מרן דפסק דהא לומר ~נו
 ישראל בשביל הגוי עשה דלא דוקאכהרשב~א

 מותר דרש~"א דלשיטתיה הגם להקל מרן דפסק הוא~זה
אפילו

 ~ל~
 לשיטתיה אזיל דאיהו משום היינו ישראל בשביל

 בורר איסור ליה דלית לח~וב מותר ישראל דאפילודס"ל
 דחליבת דסבר מרן לס~רת אבל מ~רק~ משום ולאאוכל
 אם שכת~נו~ כמו ומ~רק בורר איסור ביה איתישראל
 מ~ץ הבא דבר כל וכמו אםור ישראל בש~יל ~שה~גוי
 אסור ישראל בשביל בא אם במחובר במינו אין אםלת~ם

 ל~~
 שם במ"א ועי~ ה~ סעיף תקט"ו סימן עי~ ~יום

ס~
 ~ ע~ש ג~ סעיף תצ"ח סימן ועי~ ח~

~~~~
 הגוו בחולב דהכא לומר לי נראה ההתבוננות

 עשה דבשבילו דנראה לושראל מביאאפ~לו
מותר

 והו~
 הוא הישר~ל א~ן דבח~י~ה משום

 מוכרח ישראל בלא א~~לו הכי דבלאו הח~יבהלמלא~ת הגור~
 מהחלב שמצטערת הבהמה צער משום בהמתולחלוב

 הח~ב הפסד ומשום כ~ סעי~ ש~~ סי~ ~י~ דדיהכשיתמלאו
 ש~ומנותו בגוי וכ"ש ישראל בשביל שחו~ב ~חלב איןולכן
 יום בכל היאכך

 מגד~
 ולמכור ת~יד לחול~ם פרות

 דנפ~יה אדעתא ודאי ברית בני ול~א~נם ברית לבניה~לב
 ואדעתאקעביד

 דרו~
 מביא אם ולכך דידן כנדון ע~יד קא

 בשבת מע~~ו בחול כמע~~ו ביו"ט או בשבתלישראל
ויו"ט

 ואדעת~
 לק~לו לי~ראל מותר טרח קא דיד~ה

 תשאל ואם המתירין~ כדעת מרן כפסק ביום בוולשתותו
 למה בב~י כדפ~ק גוי של בח~ב להקל מרן דדעתדכיון

 ~ין כתבו~ ולא הטהור בש~ח~והשמ~טו
 מז~

 ~וכחה

 בו~שחז~
 דכ~

 להשמיט הקדש דרך דרכו
 ~מ~

 אף די~ים
שה~

 דהל~תא אליבא
 וז~

 יו"ד כנה"ג עי~ השמי~טה ד~~ר
 וע~~ ב"י ~גהת ל"הסי~

 להר~
 ה~"ע בכללי ז~ל מלאכי יד

 וכן ד~ אות ש~ב סי~ א"ח ברכ"י עי~ ע~ש~ ד~סימן
ראיתי

 להלבו~
 שחולב הגוי וז"ל שכתב תק"ה בס~~ כאן

 ביום ~ו לאוכלה מותר רואהו וישראל בי"ט שלובהמה
 תצ~ח בסימן לעיל כדפי~ גוי של בדבר ונולד מוקצהסאין
 מותר וכן וז"ל כתב ש"ה בם~~ן דהא תמוה והואע~כ
 שהתלב צב~ח משום בשבת בהמתו לחלוב לגוילומר
 אבלמצערה

 החל~
 ביום בו אסור

 שזבו משקין משו~
ואין נינהו~ סתר~ דלא שפיר אתי שכת~נו מה לפי א~לוכו~

 לתר~
 מ~ום אסרו דלא ולומר

 משקי~
 אלא שזבו

 כאן מתירים ולכך שזבו משקין מותר ביו~ט אבל~שבת
 אינו זה גוי של החלבבי"ט

 דה~
 קמא מ~רק מוכח

 שם מצינו דהא ביו"ט אפילו זו דגזירה א~א ג~דב~צה
 בנותן שישנו יצחקלרבי

 טע~
 משום בי"ט שנולדה לביצה

 ~ ע"ש שזבומ~קין

~~~~~
 הגוי חלב והלבוש ב~י מרן דלדעתלמדין
 הגוי~וכן בהמת היא א~ בשבתויו"טמותר

 בהמה שם וז~ל שהתיר ח~ ~אות יצחק פחד להרבראיתי
 הרב וכ~ וכו~ לאכילההעומדת

 גא~
 אות לוי אריה גור הוא

 אבל וכו~ ולדות לגדל או לחליבה העומדת אבלאל~ף
 גוי של דבדבר מותרת נמי חל~ה גוי של הבהמהאם
 תצ"ח וסימן ב~ סעי~ ש"י סי~ כדלעיל מוקצה ביהלית
 לאכילה העומדת בהמה שה~ולב הכא ~מרינן וכי ג~סעי~

 נולד משום אינו דאסור אוכלין בה שאיןלקד~רה
 ביצה ריש הג"א כמ"ש משקה ו~שתא אוכלדמעיקרא
 ד~וי משקה סוחט משום איסורא אלא הלבוש~וכמ~ש
 לקדירה אבלמפרק

 שי~
 אוכלין בה

 מו~
 משקה דאינו

 בפרק ו~ר"ן מפרש~ כנראה מאוכל אוכל מפרקאלא
 ולכןחבית

 מש~
 בהמה ה~לב דגוי הל~ש

 אנו אין גוי בשל ונולד מוקצה שייך שאין לאוכלהדמותר ביו"~ ש~

~~וכ~~



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 אלא ~ה לטעםצריכין
 משו~

 וכו~ קטרח בדידיה דגוי
 שכ~ב מה שמפרש הרב מדברי שנראה שסיים מה~י"ש
~ר"ן

 ב~ב~ דע~
 מ~וך ~וכל כבורר ~ו~ל ח~יא דלא כיון

פסול~
 פסול~~ מו~ך אוכל מפרק ליה ד~וה לומר דרוצה

 בבהמה נמי בי~טולכך
 העומד~

 כ~בורר ח~יא דלא לגדל
 הב~מה מןהחלב

 מ~וך אוכל מפ~ק בבריר~ו לי~ ~ו~

פסול~
 נמי וב~ה

 ~~ ניח~
 לעיל שכ~ב~י שי~ט דס~מן

 מ~וך אוכלדבורר
 בשב~ פסול~

 לאל~ר מו~ר
 וביו~

 טוב
 מ~וך אוכל בורר אם איסור מאי וא~כ ~יום לבו~פ~לו
 ~סק דלא והיינו שפיר א~י ~ה פירוש לפי ~בלפסולת
 משום ו~רמב"ן ד~ר~ן בפלוג~א ב~ה להקלמרן

 ועוד ודוק~ לעיל וכדכ~בנו דאוריי~א ~וא~~י~ור ש~~
 ביו~ט בהמה החולב וגוי וכ~בהוסיף

 וי~ר~~
 יש רואהו

 הרשב"אל~קל
 ב~שוב~

 גא~ל מו~ר"ר וכ~ב
 ~ו~

 ב~

פירו~
 א~ילו מו~ר מוקצה ~ינו שהחלב גוי ~ל בהמה

 אבל שסיים ע~ש ביוםלבו
 בשב~

 יודה ~רשב"א אפילו
 ~ ע"שדאסור

~~~~
 אדע ולא אני ~ם

 מ~
 י~ט בין יש חילוק

 למ"ש וכ"ש הכן צריך דאין נכרי בבהמ~לשב~
 דס~ל כהרמב"ן דסבר לשיט~יה א~יל בב"ידהרשב~אמרן

דאפילו
 בעומד~

 ~גדל
 איסור~ בי~ לי~

 מה כמש"ל
 ב~מוך כ~ב בעצמו דהוא ועוד לשב~~ יו~ט ביןחילוק י~

 לי~ גוידבשל
 משום ביה

 מוקצ~
 ~עי~ ש~י סימן עי~ וכ~ב

 מבו~ר ש~י וב~ימן ע"כב~
 יוצ~

 ד~פילו
 אין גו~ בשב~

 ו~"ל שכ~ב ברמ"א ע"ש הכןצריך
 י"~

 ד~ין
 הכנ~

 שייך
 וא~ילו גויבשל

 גרוגרו~
 מו~רים שבידו וצמוקים

 ~פילוו~"כ ע~
 וא"כ בגוי מוקצה דין לי~ בשב~

 ביןלחלק יצ~ למ~
 שב~

 ~ וצ"ע ליו~ט

~~~~
 בדבריו לה~בונןצר~ך

 שד~~
 הרב של ~עמו

 משום ~ו טעמו ועמד בסמוך כדכ~בנו~לבוש
 בדי~י~דגו~

 ע"ש וכו~ קטרח
 באמ~ דלמ~

 רש~י ל~עם
 מוקצה משום שלו בב~מה גוי חלב לאסור ~יןו~ר"ן
 ד~אונולד

 בבהמ~
 ישראל

 העומד~
 הר~ן אסר לגדל

הרי"ף לדע~
 מ~ו~

 מ~וך אוכל כ~ורר דהו"ל
 והו~ פ~ול~

 מפרקלי~
 ~ולד~ ש~ו~

 שכ~ב כמו דדש
 ~ו~

 ~~ל
 מוקצה ~וי ו~~כ לחלוב אסור ולכךבסמוך

 מחמ~
 איסור

 ~ב~מ~ מדדי ~ב אם ד~פילו ~וא דינאו~"כ
 מעצמו

~~ור
 מוקצ~ מ~ו~

 גוי חלבו ו~ם
 מבהמ~

 ג~כ ישראל
 מו~צה משוםא~ור

 מחמ~
 איסור

 ובב~מ~
 גוי

 כמש"כ גוי בשל ונולד מוקצה שייך ש~יןמשום מו~
 הלבוש לטעם ~נו מוכרחיםו~~כ הלבו~

 ד~~
 מ~ת במוקצה

 ~~~ ~עי~ רע"ט סימן עי~ יהודה כר~ קימ~לאי~ור

~~~~~
 דד~ שב~וך ד~חלב ל~רב דס"ל לומר

 כפירו~ ~ו~הב~מ~
 שב~וך

~ום והבי~ הבי~
 ונפ~

 דאם ט" ~עי~ תקי"ח ~~י~ דקימ~ל
 ממקוםנוטל נפ~

 הפ~
 ~י~ור בו ו~ין

 מוקצ~
 וכמו

 הפירות ש~ין לפ~ הטעם ו~ר"ן~רמב~ן שכ~
 מוקצי~

 מחמת

 עיין שם לילך יכולים שאין במקום שהיו רקעצמם
 י"ד ס"קשם מ~

 וט~~
 החלב נמו והכא ~~~ ס~ק

 ואינו הבהמה דדיב~וך כנו~ הו~
 מוקצ~

 ~א עצמו מ~ת
 גורם אחרשדבר

 ש~ו~
 הו~~ ועקיד ופקיד הכיס ב~וך

 ~כיס נפ~חואם
 ~ו~

 כנפחת
 בי~ ולי~ ~בי~

 אי~ור

 והכא כלל~ הלבוש לטעם צריכים לא כ~ב לכךכלל~
 ~ם אף כ~בנו כברבחלב

 יעש~
 ישראל ב~ביל

 לחלוב צריך הגוי ~כי דבלאו כיון~י~ורא בי~ לי~
 ~ בע"ח וצער החלב ~פ~דמ~ום בהמו~

~~~
 שיהי~

 הנ~~ יצ~ק פחד ~רב מדברי למדנו
 הוא ~ר~ן שטעם למדנו ו~וד בי~ט~ ~גוילחלב הי~

 מפרקמשום
 ש~ו~

 אי~ור
 והו~ ~ור~

 כמו
 ~ בענ"דאנן שכ~ב~

 נמי שפיר א~י מש"כ~~~~
~~ 

 ומרן ~טור דא~ר
 בסי~~"ל

 ש"~
 שזבו מ~קין משוםישראל וב~מ~ גוי שחלבו חלב כ~ סעי~

 ול~
 מוקצה משום אסרוהו

מחמ~
 בשב~ שהרי אי~ר

 לחלוב לישר~ל אסור
 ~~וכלל~ך ~פי~

 ~~פמ~~
 א~לי ו~טור דמרן שפיר א~י

 ליטול ~~ירו ~קי~ח דבסימןלשיט~ייהו
הפחת ממקו~ ~פירו~

 ולי~
 ביה

 מוקצ~
 אלא ~מרו דלא לומר ואין

ולא ביו~
 ~~ בשב~

 שם מ"א הרב כ~ב שהרי אינו
~פילו ס~

 בשב~
 ~ דבריו בסוף ע"ש

~~~~
 רו~~

 ~חלב ג~כ ש~~יר ב~שובו~יו למהר~"ל
 לא אבל בי~טגו~

 בשב~
 מה ב~מוך שכ~בנו וכמו

 ו~~ל גא~ל מוהר~ר משם יצחק פחד ~רבשהביא
סי~ ב~שוב~

 ובדרשו~ ע"~
 ~ורה סג~ל מהר~י ו~~ל כ~ב מהרי"ל

 של א~ ~יו~ט שנ~ב חלב~י~ר
 ע~ר~

 ואין וכו~
 ל~~ ~מיר~ ידי על הי~ר דיש משום ו~טעםלביצה לדמו~

 מינה דע~יה ~~ח לא דב~מה ב"ח צערמשום
 דבר ~וף וכו~ ~הג~א אכן ביצהכמו לגמ~

 פס~
 מ~רי~ל

 ויפ~ ~ה~ טעםמשום ל~~
 דאינו לדבריו אסייע ועוד כ~ב

 ~אינהלביצה דומ~
 עומד~

 בעז כן שאין מה ל~וולד~ יום לכל

 שעומד~ופר~
 ומשום ~ב~מה לחלוב יום בכל

 לחלוב לגוי לומר נ~ישרי צב~
 אין א"כ בשב~~ הב~מ~

 לא עליהנולד ~
 ול~ בשב~

 בשבת שנחלב ~חלב ומ"מ בי~ט
 וכן ~טור כמש"כ ש~בו משקין משום לכ~עאסור

 בי~ דשרי מ~חר לה~יר אין בי"טאכן ~מנ~
 נפש אוכל

 ע~שוכו~
 מ~

 טעם בנו~ן ~סי~ם
~~~ 

 שבת ~~לוק
 טובמיום

~~~ ~ 

 שכמע~לדע~~~~~
 ב~שובה מהר~~ל דברי

 מש~
 פחד הרב דברי ממש ~ם סג~למהר~

 ~ גא~ל מהר~ר משםש~ביא יצ~

~~~~~
 ש~כינו

 ל~שוב~
 נ~יישב ~נ"ל מהר~"ל

 פחד ~רב בדברי לנו שהוקשהמה ל~
 דמה ~ג"ל מהר~ימשם יצ~

 ~וקש~
 דמ~~ לנו

 ~ב ליום שבת בין לחלוק מ~רש~ל טעם נ~ן ~רימשבת יו~ שנ~

 ~ב~ב~הבדל~~
 ש~~ו משקין משום ~~רו

~וכל ~ ~ו~ של~



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~

 נפשאוכל
 אב~

 ש~ותר ביו"ט
 אוכ~ ~

~מא אסר~ ~א נ~ש
 י~חו~

 דהיינו
 די~מ~

 אין יח~וב אם שאף לח~וב אתי
 דחה ד~מה ~נו ש~וקשה נמי ב~ וקושיא תורה~ איסור~
 הא ~טעמו צריכין אנו שאין וכתב ~~בושדברי

 שאין מהרש"ל כתב הרי ~~סור~ מחמת מוקצה~~ב הו~~
 לו שיש משום א~ דתריצי טעמי מתרי מוקצה צד~לב
 ב~ צב"ח~ משום גוי ע~יהיתר

 ש~ע~
 ת~יד עומדות ופרה

בכ~
 יום

 ~ח~ו~
 ~ ~ביצה דמי ו~א אותם

~~~~
 דכאן אהדדי ו~בוש מרן פםקי נתיישבו נמי
 תק"ה בסימןפסקו

 דין ביה לית הגוי דח~~
 דהח~ב פסקו ש"ה וב~ימן הכן צריך לא דגוימוקצה
 מהרש~ל ד~פמ"ש ש~בו מ~~ין משום אסור הגוישח~ב

 ~פי~אתי
 ~ נינ~ו סתראי ו~או

~~~~

 ~ם שהמעיין ב~ה שכל ~שום
 מהרש~~ בתשו~

ירא~
 שעיקר בעיניו

 ~טע~
 ביו~ דמקי~~נ~

 ~וב
 ארב דסמכינן משום הוא בי~ט שנחלב הח~ב~התיר
 ~~ת~י~ה ש~תיר גאוןיהודאי

 ס~יט~
 ד~א אע"ג ב~"ט

קימ~~
 אין ממי~א דאתי במידי מ"מ ג~ון יודאי כרב
 ביצה הא לי וקשה ע~ש~ בשבת כמו ביו~טלהחמיר

~תי~
 ש~בו משקין משום יצחק ר~ אסר הכי ואפי~ו ממי~א
 פ~יג לא שפ~יג מי ואפי~ו ע"א ג~ בביצהכדאיתא
 ש~בו למשקין דמיא ד~א משום בביצהאלא

 ש~~
 אוכל

 בגמ~ שם כדאיתא משקהוזה
 אב~

 משקה דה~י ח~ב
 ד~אועוד בי"ט~ ואפי~ו ~~בו מ~קין משום דאסור מודו משקהוהאי

 מ~קי~
 ~~בו

 מ~יל~
 א~ור הכי ו~פי~ו ~ן

 אטו בי"ט ביצה דג~רו דקאמר שם בש~ס כדמוכחבי"ט
 ביו"ט אסרום ~~בו דמשקין בהדיא הרי ש~בומשקין
 ~ט"~ אחי הלוי מהר"י שו~ת עי~וצ~ע~

 ~ כ"ט סי א~ ח~ק

~~~~~
 ח~ב ~התיר יש מיהא טוב שביום מדבריו
 מבהמת וא~י~ו גוי~ח~בו

 ישרא~
 שאין כיון

 ועוד ~גוי אמירה ע~י היתר כאן שיש כיון מוקצ~כאן
 עלויהדדעתיה

 בכ~
 מבהמת אפילו ~הכי יום

 משם יצחק פחד הרב ממש"כ אבל בי~ט מותרנמ~ ישרא~
מהר~ר

 גא"~
 פירוש ו~"ל ב~ אות

 ש~ בהמ~
 שהח~ב גוי

 מוקצהאינו
 משמ~

 ישראל בבהמת ו~א גוי בבהמת דוקא
 העומדת אבל שכתב דבריו מתחי~ת משמע נמיוכן

 ענין בכל אסור נמי וח~בה מוקצה היא הריל~יבה
 שה~אנו דבריו ע~שוכו~

 לעי~
 דבריו להלום קשה שבאמת

 כתב שמתחי~ה רישיה סיפיה ולאו סיפיה רישיהדל~ו

אב~
 ה~המה אם

 ש~
 דבדבר וכו~ גוי

 ש~
 ~ית גוי

מוקצה בי~
 כד~~י~

 מה ולכך כתב ולבסוף ב~ סעי~ ש"י סי~
 שלו בהמה ה~לב דגו~ ה~בוש~כתב

 ביו~
 דמותר

 אנחנו ~ן גו~ בשל ונו~ד מוקצה שייך שאיןלאוכלה
 ~ וצ"ע בת~~ה ~כ~ב ממה היפך וכו~צריכין

~~~
 נ~ת ~הרב ואראה ~ני

~~~ 
 ל"ו סימן ח~ב

ש~~
 והע~ה הנ~~ מהר~"ל ת~ובת ~ל

 בתשו~
הר~

 ~~ב ~~ר
~~ 

 וכן ע~ש~ ר~~ון
 אחר~ ראי~

 על ג~כ שח~ק ג"ן סי~ בתשובותיו ב~ח להרברואי
 מהרש~לתשובת

~~~ 
 רמ"א שכתב כמנהג ראשון בי~ט ואסר

בסימן
 תק~~

 כדעת ביום בו איסור ~ו שנהגו שכתב
 בהבנת ת~יא הוא מ~וקתם ועיקר ע~ש ביצה ריש~ג"א
 מהר"ידברי

~~~ 
 במסכת של"ה ~הרב ועי~

 וכן ע~יו וכתב שהתיר מ~רש"ל דברי שהביאש~ו שבועו~
 מו~יןמהר~י הור~

~"~ 
 שכן ומש~ע חדש בדפוס מ~ח דף ע~ש
 ~ הקודש דעת ד~תוהוא

~~~

 מרן שדעת ראינו מצ~ו שיהיה
 הקדו~

 ודעת
 י~~ק פ~ד והרב וש~"ה מו~ין ומהר~ימהרש~ל

 מ~ר~ר ~ברתשהביא
 גא~~

 נ~~ת והרב ב"ח ו~רב ש~ו~ מבהמה ~וי שח~בו ח~בביו~ט ~~~י~ ~ט~בה שוים כו~ם
 ~ אוסריםשבעה

~~~~
 הגב"י תק~ה בסימן השיירי ~הרב בשו~רי עיני

שפ~ר~
 ~כתבנו כמו הב"י דברי

 וז~~
 ו~ענין

 אמר נ~ב ~קולא~ נק~ינן הוא דרבנן דמידי כיון~~כה
 ~ענ"ד שנראה מה וכו~המאםף

 ו~מע~~ ~ה~כ~
 ~א

 הגוי בבהמת דוקא א~א כהמתירין כאןפסק
 אב~

 בבהמת

ישרא~
 בספרו שכתב כמו אםור לח~יבה עומדת אם

 א~ן ש~ערנו במה העיר ~א ~~ל שהרב א~א ע~ש~~קצר
 והרמב~ן הר"ן ובמח~וקת ~קו~א ~כא נקטד~מה

~~ 
 נקט

 אלא עוד ולא דרבנן מי~תא נמי התם הוי ~א ו~מה~קו~א
 הואשכתב

~~~ 
 ~מע~ה

 מ~~
 התיר ד~א ד~ באות

 שבב~מת לא אם גוי מבהמת גוי שח~בו בח~בהרשב"א
 אף ~סור בישראל ישר~ל של ~ם הא מותרישראל
 ~רב כדברי ואם אסור הגויבבהמת

~~~ 
 קושיא הדרא

 ~"כ הטעם מ~ה א~א התיר ~א ד~רשב"א כיוןלדוכתה
 דמותר הטעם מ~ה אלא אינו כ~ותיה דפסק נמימרן
אפי~ו

 בישרא~
 אדע ו~~ו יס~בור א~כ הרמב~ן כדעת

 לומר ויש כהרמב"ן~ ד~א פסק ובקצר הרמב~ןכדעת
 ~עיל הוא שפירש ~מה קאי כך ד~ באות שפירשדמה
 הוא שהתיר והפה הקצר בספרו בו ח~ר ב"י דהרבמ~ה
 ו~טעמיה דמ~שוהוא הב~ בדברי אחר פירוש פירש כך ו~חר שאסר~~פה

 א~י~
 שאפי~ו הרשב~א אמ~ש קאי

בישרא~
 הענין אגוף קאי ו~א וכו~ מותר ש~וא אפשר

 וע~ע"~~
 פסק ד~א שנלע"ד מה כתב ~שני פירוש

 דפסק וטעמא וכו~ גוי בבהמת דו~א א~א המתיריןכדברי מר"~
 בהמה ישראל ובחו~ב המתירין כדעת גוי בחלבמרן

העומדת
 לגד~

 כדעת
 האוסרי~

 אמורה מילתו כבר
 ובשל מותר גוי ב~ב סוברים הפוסקים שרוב ~פנישכתב ש~

 ~ו עוד ~חומרא~ וכאן לקו~א כאן פסק ~כן אסורי~ראל
 דאין דקימ"ל דהא ולומר ~~ק שרצה הנ~~ ~הרבראיתי
 אלא ~ינו הכן צריך~גוי

 במוקצ~
 אבל הדעת דהיסח

 חילוק אין וביצה כחלב דנולדבמוקצה
 בי~

 ישראל של

ל~
 והביא גוי

 ראי~
 מהא

 ~~ת~
 הפו~ים

 הגוי מן ביציםל~ח דמו~
 ~ו~ בלי~

 ד~~נן א~
 אם~א ~לד~ דמעי~

~~ 
 ~נו~דו ל~ש

 ביו~
 כתבנו כבר ע"~~ ~ר

לע~ל
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~ ~

 גזירה משום דאסור החם דשאני ראיה אין דמשםלעיל
 שמים דבידי בהכנה לחלק שייך דלא ש~ם ~בידיד~נה
 ~סי~ רמ"א דברי מוכיחין וכך גוי ו~ל ישראל לשלבין

 ד~ביצה לומר תימ~י אם אפילו ועוד ע~ש~ ה~ ~יףתקי"ג
 חלב אסו~~ גוי בשל אפ~לו ובנולד נולד משום~סרינן
 לחלוב ירצה אם שעה דבכל אדם בידי שגומרושאני
 דעחיה אסח ולא לחלוב דרכו יום וכל לחלובבידו
 כבר ז"ל מרן ודברי מהרש"ל משם וכמש"למניה

 הוא דרבנן דאיסור גוי ב~בו דדוקא יחברך האלבעזרח ישבנ~
 דאיח ישראל בחולב אבל לקולא מרן פ~ק ~~ה ביהדאיח
 מפרק ואיסור פסולח מחוך אוכל בורר איסורביה

 ~ לחומראפסק

~~~~~~
 דינ~

 חיריא דמנהג ז"ל השיירי הרב פסק
 גוי ש~בו החלב על ולהכריז לא~ורואזמיר

 שלא שלו מ~המהאפילו
 לאוכ~

 ביו"ט ואפילו בי~ם~ בו
 או ר~ה של ימים בשנישני

 בי"~
 בשבח או השבח שאחר

שאחר
 יו"~

 הבא בשבח אף ~אסור ה"ו ר~ה אם וה"ה
 י"~ ~שני אם כי מחירין אנו ואיןאחריו

 גליוח של
 בזה מותר בזהדנחלב

 ~ ע~

~~~~~
 שכחב מה על ~חב ג~ ס~ק חק~ה בסימן

רמ"~
 בהמה ה~לב גוי

 בי~~
 רואהו וישראל

 הר"ן כמש~כ ז"ל רשב"א חשובח וז~ל כחב בו להקליש
 איסור מחמח מוקצה שאין חביח בפרק ~רמב~ן בשםז~ל
 וא~כ וכו~ כגון מעצמוהבא

 חול~ הו~
 בש"ע מש~כ על

 לרמ"א הו"ל וא"כ החלב שרי לאכילה העומדח ב~זדוקא
 דהיכן ביאור צריכין ודבריו ע"ש אומרים יש כאןלכתוב
 היכן החלב שרי לאכילה העומדח בעז דוקא מרןכחב
 ו~עז לחלוב שרי אלא מרן כחב דלא החלבנזכר

 וצ"ל כלל~ נזכר לא החלב אבל לחלוב אסור ~דלה~מדח
 מוחר לחלוב מוחר דאם בהא חליא דהא ז~ל דעחולפי
 מש~חיוח כדמשמע ה~ב אסור ~לח~ב אסור ואםהחלב
 שהתיר הרשב~א דברי על שכחב לעיל שהבאנוהרב~
 אזיל ול~מיה גוי ~לה~ב

 וא~
 לדעחו לומר צריכין

 ז~לדמרן
 ח~

 ליה הוה זה דכל אלא הקצר בספר בו
 ורש~ל דמהרי"ל הא הוא גם הביא וסו~דלאודועי~
 כיוןוהעלה

 ~~~~ ~~ח~
 חשמעון אליו לאסור נוהגין שכן
 שםעיין

~~~~~
 דבריו את ומלא המ~אבא

 ב~~
 ו~ק ג~

 החלב שה~ר הלבושעל
 ליתא זה הוא כחב גוי בשל ונולד מוקצה שאיןמשום ביו~~ גוי ש~~

 ביצה כמו גוי בשל אסורד~לד
 וחל~

 בסימן שכחב כמו
 ה~ סעיף חקי"ג בסימן רמ~א למ"ש וכוונחו ו~י~ז~י~ג
 וכן וכו~ ביצים המביא~גוי

 מ~
 היינו חקי"ז לסימן שציין

למ~~
 ביצים ממ~ו יקח לא וכן א~ סעיף בש~ע שם מרן

~~
 בענ~ד לעיל אנן מש"כ ולפי ע~~ ~י שייך ד~לד

 ראיה משםאין
 דה~

 דלא שמים דבידי הכנה משום
ש~ך

 ל~
 ב~

 גוי בין
 ליש~

 ו~ד
~  

 ~יצ~ שאני

 ~ ע~ש לעיל כמ"ש מהרש"לכמ~ש

~~~~~~

 שכחב רמ~א כסברח אהלו חקע
 איסור בו שנ~גו מהמנהגלשנוח שאי~
 בי"~

 עי~
 והרב דיני~~ חילוקי כמה שסיים ~השם

 עול~
 שבח

 כך ואחר מהר~~ל דברי הוא גם הביא ב~בס"ק
 אין דינא לענין מיהוכחב

 רמ~א הרב מדברי לזו~
 ~ שםעיין ז~

~~~~
 למרן דס~ל ומשמע וז~ל כחב ד~ בם"ק מאמ"ר
דמחלוקח

~~ 
 חליא הרמב"ן בשי~ח והרשב~א

 אדע ול~ו יס~בור הרשב"א כדעח מרן דפסק וכיוןע"ש
 וא"כ הרמב"ןכדעח

 צריכי~
 בו חזר ז"ל שמרן לומר ~נו

 ~ף דכתב ז"ל השיירי דברי הביא גם ה~"זכדעח
 דהיסח במוקצה דוקא לגוי הכןאין דקי"~

 הדע~
 מוק~ה אבל

 חילוק איןדנולד
 בי~

 עליו הרב ו~חב ישראל לשל גוי של
 צריך אין דגוי ד~~ל דמאחר אבין ולא שמעחיואני

 מוחר ולדוח לגדל עומדח אפילו גוי דבהמחנמצא הכ~
 לאכילה עומדח כאילו הו~ל וא~כ לשוח~הלישראל
 ואין מוחר ו~בה היא דאפרח אוכלא לאכילהובעומדח

 ~ ע"ש ~ולד דיןבו

~~~~~~~
 דהא ולומר השיירי דברי ליישב אמרחי
 אינו אם לאכילה ~עומדח אפילוקימ~ל

 ו~שחא אוכל דמעיקרא נולד הו~ל האוכל לחוך~לב
 ומשום נולד הו"ל גוי שחלבו חלב הכי ומשוםמשקה
 נולד איסור גוי בשל אף כזה דנולד השיירי כחבהכי
 דהא חדא ארוכה מעלה זה אין באמח אבל ביה~אית
 ה~עםעיקר

 דנק~
 היום שנולד כיון נולד דהוי השיירי

 שלאמה
 הי~

 והשחא אוכל דמעיקרא משום ולא אחמול
 הא ועודמשקה

 נק~
 שהיא ביצה וא"כ וביצה חלב הוא

 הרב חמיהח ~אמח כן על למימר איכא מאיאוכל
 כדעח מאמ"ר הרב פסק דינא ולענין קיימח~חמיהה
 שנהגו מהמנהג לשנוח שאין שכחברמ"א

 כדברי להלכה בב~ שמסיק במה ב~י מרן דבריובהבנח אי~ור~ ~
 שכוונת שהבין משה דרכי להרב ג"כ מצינוהמחירין
 וכדעח ע"ש ה~"ז כדעח כהרמב"ן להקל לפסוקמרן

 ע"שהמאמ~ר
 ס"~

 ~ א~
~~~~~

 הוא הרשב~א שטעם שכחב להפר~ח הייחי
 חליב ישראל ב~י ואי הכן צריך אין דגוימשום

 הקערה ל~ך הגוי חלבו אם ולכך הקדירה לחוךליה
 הקדירה לחוך לח~ב ~וי יאמר שמא ל~ש ואיןמוחר
 דברי על שכחב ב~י הרב על ש~לקומשמע לו~ לחלוב לגוי שיאמר לחוש אין דשתיה היחרדמשום

 ש~ק א~לדלטעמיה הרשב~
 כשי~

 הרמב"ן
 ו~ו~

 הוא וכחב
 ~נה דעח~הו אינשי דאסחי שאני דביצה דנולדז~ל

 אסורה דגוי א~ילו להכי ילדה אימח ידעי דלאמשום
 דביצה נולד אבל הוא בידו דחלב ועוד בחלב~משא"כ
 ~וב~ת ~ידול~יה

 המאמ~ קו~
 לדברי נמי ~שי

 להא הפר~ח ~רץ כבר הכי שבלאו אלא וכמש~ל~~ר~ח



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~

 משום גוי של שהיא אפילו ד~סרו ביצה דשאנידביצה
 לכאורה ולכך מ~ה לעיל שכתב וכמו שמים דבידיהכנה
 לחלק הרשב~א בדברי הכא הוצרך למה עיוןצריך

~מילתא
 אחרינא~

 הרשב"א דברי הסברות שמאלו וכתב
 שחזר אלא עיקרהם

~ 
 משום גוי שחל~ו החלב ואסר

הא
 דכת~

 משקין משום אסור שהחלב ש"ה ב~ימן ה~ור
 דרש~ל והביא כמ~~ל כ~ ס~יף שם המחבר ופ~קו~זבו

 אכן ש~בו~ משקין משום בשבת דאסר לעיל~כתב~ו
 קמא בפרק דאיתא מהא דב~יו ודחה להחמיר~אין בי"~

 הלכה לענין ומסיק ותה"ל בענ"ד אנן כמש~לדביצה
לאסור

 ~קערה לתוך ~וא אם גוי ו~בהמת גוי בח~~
 ~נן לעיל שכתבנו מה ועי~ ע"ש~ שזבו מ~קין~שום
 אם ל~תיר מסיק ~ליות של טובים ימים ובשניבענ"ד~
 וז"ל רמ~א וכמ"ש ביצה כדין ב~ני מותר א~ ביוםנ~ב
 בסימן ע~ש שני ~וב ביום מותר ~ליות של בי~טמיהו
 בו יש~רך יטעך אל ~ור~ם שכתב זה ולשון בהגהתק"ה
 נחלב אפילו דס~ל~פרשו

 מותר שני ביו~
 אין קימ~ל דהאאינו ז~ ביום~ ~

 בי~
 מת אלא לשני ראשון טוב יום

 תצ~ו סימן עי~ עין ולכחולבלבד
 סעי~

 שכתב וכמו ב~
 לאשמועינן ר~"א ח~דוש ועיקר ע"ש~ תק"ה בסימןהשיירי
 הנתלש לדבר דמי לא ~י"ט שנחלבשהחלב

 ברא~~~
 ש~וה~ין

 י"ז סימן בתשובותיו מלובלין מהר"ם ~רבינווח~תיה ע~ש~ ~~ סעיף תקט~ו בסימן רמ~א כמ~ש בשנ~להחמיר
 דעבד הוא לעצמו אכן ~שני ~ף נמי בחלבשהחמיר

 שםכמש~כ
 ~שוב~

 ~ עי~ש

~~~~~~~ 
 להקל שרו~ה דמי ~כ~~~ו ממה
 מב~מתו גוי שחלבו החלבולה~יר

 והוא ~שבת~ ולא ביו~ט והיינו לסמוך מי על לויש
 ו~מו ~~רו~ו בכוונת שכתבנו וכמו ב~י מרןסברת
 ז~~ל מהרש~ל וסברת ~שנ~ בפירוש השיירי הרבשפירש
ושל~ה

 נר~~
 דעת הוא שכן כתב ~עוד דעתו היא שכך

 פחד הרב ו~~רת ~"ל הלבוש ו~ברת ע~ש מוליןמהר~
 ~ ע~ש גא~ל מהר"ר משם ~כתביצחק

~~~
 שרוב מ~חר ולהחמיר לחוש ראוי ~~מת

~~~רונ~ם
 רוב~

 ל~חמיר מרנן סברי ככולם
 בו חזר שמרן הואודעתם

 ממש~
 קרו מהרש"ל וסברת בב"י

 דבחלב ~"ל מ~א הרב למ~ש וכ~ש לעיל~ כמש~כ נדחהלה
 נימא נמיגוי

 דמעיק~
 משקה נעשה והשתא אוכל היה

 ובפר~ ע~ש~ בגוי אסור ונולד נולדהוא
 שראיתי למה

 שחלבו חלב וז"ל שכתב יו"ט בדיני הד"ט עיקרילהרב

~~
 שמע באזניו א~ ~יו~ט רואהו וישראל

 כרו~
 קרי

 שהרחיב השכנה"ג ל~רב עי~ להחמיר ר~תיו בזמןבחיל
 ו~רב ג"ן סימן ב"ח והרב בש~ע להרב ועי~ בזההדי~ר
 תד"ר סימן הרשב~ץ בן הרשב"ש ותשובת מ~בליןמהר~ם
 דמ~יתי הפר"ח לדעת וכ"ש ל~ב סימן השני ~טולהרב
~מודא

 משקין מדין ביד~
 שז~

 מדינא דאסור דפשיטא
 ~א והמחמיר ~רבים את שמכש~ל ישא עונוו~מתיר

 עי~ש המים ברכות הרב ברכהעליו
 וביום ש~אריך~ מ~

 ע"ש להתיר העלה שניטוב
 וא~

 ראשו להקל יכול מי
 ב"ח והרב לשנות שאין שכתב רמ"א ונגד זה כל~ד

 והט"~ ~וי של מב~ה אפילו לאסור ו~מירתיריא שמנ~ שכת~ השיירי והרב שבעה נ~ת והרבבתשו~~ו
 והרב

 שבת ~ולת ו~רבמ~א
 והפר~

 מאמ~ר והרב
 בסימן ז~ל השלחן ערך להרב ועי~ בתשובו~יומלובלין ומהר~

 נ~ב אם ולאסור להחמיר שצריך לי נר~ה לכךתק"ה
 מותר בראשון נח~ב אם אבל וב~ ~אשון ביו~ט אובשבת
 בזה שהחמיר מצינו לא שהריבשני

 אל~
 מהר"ם הרב

 חולה מקצת איכא אי אבל לעצמו~ שהחמיד ~~למלובלין
 שאין כיון בי"ט בין בשבת בין בפשי~ות לה~יריש

 במס~ וכדאיתא גזרו לא צער במקום מדר~~ן אלאאי~ורו
 יונק גונח אומר מרינוס רבי תניא ע"א ס~ ד~כתובות

 צערא ובמקום יד כלאחר מפרק יונק מ~ט בשבת~חל~
 סימן א"ח בש"ע מלכא מרן ופסקה ע"ש רבנן גזרולא
 שחלבו~ חלב בדין בחיו~ד לקמן ועי~ ל~ג~ סעיףכ"ח
 רואהו ישראל ואיןגוי

 שכמ~
 ע"ש התירו אחרונים

 שנ~ה כאן כסליו כ~ה וימ"ן וציי"מכנלע"ד
 לצדיק~ צבישמענו ~~~~~

~~ד
 ~~ ~~עו~

~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~ ~ ~ ~  הוא ד~ה בא בפרשת ז~ל הרא"ם לשון על~
 ע"ש מעי"ט לעשותן ~אפשר מכשיריןולא

 לישתרי וכו~ נפש באוכל דא"כשהקשה
 אפו~

 באפשר
 באמת ה~נ דאימא הוא דלכאורהתמוה ע~ש~ וכו~מעי"ט
 ב~~ע ומור"ם מרן מדברי וכדמשמעדשר~

 סימן א~
 דאסור להרב ליה פשיטא ומנא ע~ש א~ סעיףתצ"ה

ו~
 ליכא תו ומעתה באו"ד לקמיה דקאמר האי מאי
 אלא שמעינן הוה לא ל~דיה מלכם הוא~ לי למהלאקשויי
 לעשותן שא"אבמכשיר

 מעי~
 עד ו~לך ~כאן כי וכו~

 הדיבורסוף
 לכאור~

 ~ מובן לו אין

~~~~
 ע"ה עשין בסמ~ג מ~ש להקדים אנו צריכין
 דוקא שמותר נפש אוכל צורך אך וז"לשכתב

 לעשותן אפשר שאיבדברים
 מעי~

 ב~דיא לך הרי וכו~

דמיפש~
 אפשר אם נפש שבאוכל להרב ליה פשיטא

 בר ר~י משם לקמן ~ד כתב וכן אסור מעי"טלעשותן
 התורה מן ~ור ודאי נפש אוכל אבל הצ"ל וז"לשמואל
 אם המ~קל בדבראלא

 נעש~
 ג~רינן ולהכ~ ~ול

 וכן ושנאה שחזר לך הרי ע"ש~וכו~
 מדברי נרא~

המגיד הר~
 ז~

 ז"ל דהרמב~ם ד~ ~רק יו~ט ~הלכות שכתב
 דלא~בר

 יהוד~ כר~
 ~פשר ש~י ~כשירין דמתיר

 מכשי~ו ~א ~וא דדרשו כחכמים וס"ל מעי"טלעש~ן
 סי~ן ובב~ שם משנה בכסףועי~

 תק~
 ע~ש

 בעוצםשהאריך במ~
 ~לפו~

 ראינו ר~ה והרי בקדש כדרכו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ראשון ~פרק ז"ל~ל~רמ~~ם
 מהלכו~

 ח~ הלכה יו"ט
 נעשו אם חסרון ~הם שיש נפש אוכל מכשירי וכןוז~ל כח~

מ~ער~
 ~הן וכיוצא ח~לין שחיקח כגון ~יו"ט אוחן ~שין

 ~מכשירין שהחיר יאודה לר~ הוא זה כל דלכאורהע"כ

אל~
 ~אוכל הנעשים דמכשירין הה"מ דסו~ר לומר ע~כ
 כאוכל דינם האוכל עםונאכ~ין

 ול~
 אלא ור"י ר~נן פליגי

 ~ר שאינם~מכשירין
 וקדרה ושפוד סכין כגון ~כיל~

 ואינם לאוכל ומחקנים לאוכל מכשירין שהם ~הםוכיוצא
 אכילה ד~ר מכ~ר א~ל נינהו אכילה ~ני דלאונאכלים
 לעשותן אפשר לא ואי כאוכל הם הרי וכיוצא ח~ליןכגון

מאחמול
 כגו~

 טעמן דמפיגין ח~לין דמצטנן וח~שיל פח
אז

 יקר~
 נפש ~~כל החיר ~ דלא לך הרי ~יו"ט לעשוחו

 ס~רח היא כן כי מאחמול למע~דיה ליה אפשר ~לאאלא
 וז"ל ה~ הלכה ראשון ~פרק שפסק וכמו ז"להרמ~"ם

 חכמים אסרו וכו~ מעי"ט לעשוחה שאפשר מלאכהכל
 ע"ש וכו~ ~כילה לצורך שהיא אע~פ ~יו"ט אוחהלעשוח
 הוא וכן מדר~נן אלא איסורו שאין דס~ר אלא~עמו
 יעלה שמא ג~רה ד"ה ג~ ביצה החוספוחדעח

 דס~רי ע~ש ד~ש ח~ח והרודה ד~ה צ"ה ~~~ח כח~ווכן ויחלו~
 מדרבנן אלא אסור אינו מאחמול לעשוחו ד~אפשר~רנן
 ~חוספות ~~עמם שמחולקין ע"ש דחול עו~דא ד~וימשום

 ז"לוה~מ~"ם
 והר~

 שמי~ים החינוך
 או~

 ל~רא"ה
 דאפשר נפש ד~אוכל ~"ל מד~ריו נראה רצ"ה~מצוה
 חורה איסור ~יה איח מאחמוללעשוחו

 שכח~
 א~ל וז"ל

 שום מק~ח ואינם מעי"ט לעשוחן שאפשרהמלאכוח
 ל~שוחן אסור ורקידה ~ינה ו~רירה דישה כגוןהפסד
 כמו עליהם ולוקין כלל נפש אוכל צרכי ~כלל ו~ינם~יו"ט

 ע"ש וכו~ ~~מח ע~ודה מלאכח ש~יא ~שדהבחרישה
 ~ו יש ~רה דאיסור דסובר שמואל ~ר ר~י כדעחוזה
 ~אפשר נפש ~אוכל דגם סו~רים הפוסקים רוב שיהיהאיך

 דאיסורו דס~רי דאיכא אלא ~יו"ט אסור מאחמוללעשוחו
 ~ מדר~נן דאיסורו דס~רי ואיכא החורהמן

~~~~~
 וחנא ונאמנים וקיימים חיים הרא"ם ד~רי
 דמפשט ר~ואחא הני כל שראה קאיאקרא

 אסור~ מאח~ול ~אפשר נפש ~אוכל דגם להופשיטא
 ~יה דליח נפש ~אוכל ד~"כ הכא ~יה קשיא הכיומשום
 לישחרי אהדדי דקראיקושיא

 דאוכל לן דפשיט הא חירוצו דלפי וכו~ חירץדרא~י~ה יחי~ וחירץ ~אפשר~ אפי~
 ולא הוא דרשח מכח אלא אינו ~אפשר אסורנפש

 ל~דו והוא נפש כאו~ל מכשירין איחר~ו דמלכםמכשיריו
 ~פש ל~וכל ~ין כהדדי לחרווייהו אמעיט למיעו~אדאחי
 ולא הוא ~מר וכאילו לעשוחם ~אפשר למכ~יריו~ין

 וכו~ לעשוחן~אפשר
 כח~ ועפ~~

 ~אקשויי ליכא חו ומ~חה
 לן קשיא הוה רא~י~ה ד~רי דבלא דר~ל הוא לילמה

כיו~
 מעי"ט ~א~א דוקא אלא ~יחר ~ו אין נפש ד~אוכל

 ל~שוחם דיכול מלכם דאיחר~ו מכשיריו גםא"כ
 לא~דאי בי"~

 איחר~
 ~אפשר א~ל ~א"א נפש דאוכל דומיא אלא

 דה~רחו גו~יה נפש מאוכל עדיפא דלאלא
 דאפשר מכשירין למעט הוא לי למה וא"כ~פירוש ~ר~

 דל"ק שפיר אחי רא~י~ה לד~רי א~ל מאחמוללעשוחן
 ~ין נפש ~~כל ~ין דידעינן הוא מהוא~ דהא הוא לילמה

 ורא~י~ה ומ"ש ~סור מעי~ט לעשוחן ~אפשר~מכשירין
 ממלח אל~ף אוח דח~ר נ~ל ~הו~ מ~לי א"א דכלחירץ

 ~ן ר"ל א"א דכל ור"ל ~~ל~ף ~הוא וצ~ל הרא"םדכחב ~~
 ~הוא חלי ~מכשיריו ~ין נפש~אוכל

 דכח~
 קרא

 לכם יעשה ל~דו הוא א~א אם דדוקאהיחירו ח~
 כך אחר וכו~~ דמ~יגין אוכלין הן~אפשר א~

 ר"ל וכו~ דוקא ומכשירין דאוכל שסו~ר ר"ילפירוש ~~ כח~
 ולא נפש א~וכל קאי ל~דו הוא כפ~וטו הד~רהניח דר~

 מכשיריו אימעיט וא"כמכשיריו
 ולכ~

 אף ורי~ה אחא
 וחירץ דסחרי תרחי והוימ~שיריו

 הש~~
 ~מכשירין כאן

 מיעט והוא ורי~ה~ לכם אחא להכי מעי"ט לעשוחןשא~א
 אפשראם

 לעשוח~
 לדוכחה קושיא הדרא ולפי"ז מעי"ט

 זה על לי למהדהוא
 כח~

 וז"ל חירץ ~~ל דר"י הרא~ם
 מן אםור ודאי נפש ד~אוכל למכשירין נפש אוכל~ין חילו~

 מן מוחר ואין מעי~ט לעשוחו ~אפשרהחורה
 נע~ה ~ם המחקלקל ~ד~ראלא ה~ר~
 כיון ~מכשיריןא~ל מעי~

 דכח~
 ~ר~ויינהו ~כם קרא

 אם טו~ים יהיו כך שהרי וטעמא איחר~יהכל
 ~הם שנ~מר שייך לא וא"כ היום נעשו כאילומאחמול נע~

דלא
 א~~ איחר~

 המכשירין כל דהא מאחמול ~א~א
 שפוד כגון פסדי ולא לעשוחם מ~חמול ~פשרכולהו
 היום ~נ~~רו קרא לאוקומי דוחק לו דנראה וקדירהסכין
 דאחאהוא

 קר~
 לומר ע"כ וא"כ ~~כ ~כיח דלא לר~וח

דהכחו~
 מן וא"כ מ~מ ר~ינהו

 הדי~
 מן דהיינו

 אלא דלכם קרא מכח מעי"ט לע~וחן ~אפשר גםמוחרין ה~ר~
 א~ר ~אי ד~ר דוקא לומר מהוא ומעטינהו קראדאחא
 חוכו אל שנפל חנור וגריפח שנרצף שפוד כגוןמאחמול
 אסור מאחמול לחקנו שאפ~ר ד~ר א~ל מהטיטהיום

 אלא אחא לא הוא ר~י פירוש לפי וא"כ ~יו~טלעשוחו
 מן לנו יש הוא מלח ~לא ~~ש ~אוכל א~ללמכשירין
 ~אפשרהחורה

 לעשוח~
 ~חחילח הרא~ם הגאון שהקשה הקו~יא ר"י דברילפי וא~ אסור~ מאח~ול

 ~אפשר נפש באוכל לאסור לן דמנא קיי~ת עדייןד~ריו
 ~ ודוק קראי לן קשה לא דהא מאחמול מ~עו"ילעשוחן

~~~
 הוה הוא לאו דאי דכח~ ר"י ~ד~רי חימא שיש
 לעשוחן דאפשר מכשירין ~ף מר~ה דלכםאמינא

 ~ארעא יצי~א ~ן לומר אדעתין חיסק היכא וכו~מ~ם
 שמיא ~שמיוגיורא

~ 
 ומכשיריו ~אפ~ר אסור נפש אוכל

 ~ דאין ~מר וישמוחר~
 המכ~יר הוחר לא דהא קושיא

 חלי דהא יצי~א אין גיורא אין שאם האוכל משוםאלא
 חר~ אלא עצמו ~פני וזה עצמו ~~י זה אין דהא~הא

 ~ ודוק חדדאינון
 ~~~~ ~~~~~י~

~~~~ 
 ו~~

םו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 פירות מלא אחד סל ביו"ט ק~לראובן
 דואר הבי ע"י ב~חובר ב~ינם שאיןומגדים

שנשל~
 חבירו שמעון מיד אליו

 מ~~
 שהדבר באופן

 ב~לה הסחורה עם הסל יוליך דואר שהבי לשמעוןידוע

~
 קדושת שיכנס אחר ראובן למקים הברזל ב~סילת

יו~
 הובאו הרי וא"כ

 מח~
 נכרי וקימ"ל בי~ט לתחום

 לתחום חוץ מותר התחום תוך לישראל דורוןשהביא
 כ~ה צדין אין בפרק כדאיתא בשבילו שהובא למיאסור
 מהלכות שני בפרק ז~ל הרמב~ם ופסקה~"א

 יו"~
 וחתם

 יש אם או ע~~~ תקט"ו סימן א~ח בש"ע מלכא מרן~לה
צד

 לה~
 דומה שאינו משום דידן בנדון

~~~ 
 ~ צדדיו

~~~~
 טעם מאיזה ולתור לדרוש יש מקום הנה
 רבותינואסרו

 ז~
 המין מאותו אין אם

 וראיתי התירו~ ולאחרים ב~~ילו ש~ובא ל~יבמחובר
 ~עם שמעתי לא וז~ל שכתב צדין אין בפרק ז~ללרש~י
 לישראל מותר אמאי מוקצה משום דאי בדברמקובל
 ~ישראל א~כ בשבילו איסור בו שנעשה משום ו~יאחר~
 אם תנן ב~בת הנר את שהדליק דנכרי אסור נמיאחר
 לומר ויש חבירו~ לבין בינו חילקו ולא אסור ישראל~שביל
 תחומין איסורדגבי

 דר~נ~
 אם ודיין האי כולי אחמור לא

 אסורון לתחום מחוץ נ~ל אחר טעם זה~ על~רוהו
 ישלח שמא~~רה

 בשבי~
 מותר זה ישראל בשביל והבא

 אחדלישר~ל
 דליכ~

 ועי~ עכ"ל~ מכירו ~אינו ~ה למיגזר
 לשון רש"י מלשון שמחק ז"למהרש"ל

 ומהרש"א השני~ ז~

ז~
 הוי במחובר במינו יש גבו דודאי וכתב הכל יישב
 חילקו לא הכי ומשום שבת ממלאכת יהנה שלא~עמא
 נעשה דלא לתחום חוץ גבי אבל חבירו לבין~ינו

 ישלח שלא משום ~לא גז~ו לא מלאכה איסורהדבר ~ו~
 שאינו ביה למיגזר דליכא לאחר מותר ולהכיבשבילו
 נראה דלכאורה בדבר ל~בונן יש ו~ה עש"ב~ וכו~~ירו
 די"ב אפילו דתחומין למ~ד וכ"ש ~~רה ג~רה ~מו~הוי
 ב~בילו ישלח שמא גזרינן היכי מדרבנן אלא אינם~ל
 הביאו או בשבילו הובא היא גזירה חדא דכולה ~מרויש

 ד~ה שם וה~ספות גזירה~ בחדא אסרו ב~ליחותו~~בילו
 ישראל ~שבילהבא

 ז~
 ל~ון הביאו אחר לושראל מותר

 ז~ל דבריו והעתיקו השני ~עם ולא דוקא הרא~וןרש"ו
 מרנן סברי ד~י משמע כלל עליו העידו ולא~שתיקה

 ב~בילו איסור דנעשה משום ל~עמיה ומודו דאזליז~ל
 גם ל~~~~ו ה~י כולי אחמור לא הוא דמדרבנן~כיון

 שהצריכו במחובר במינו שיש דבדבר ~םלאחרי~~

 בד~ה ע"ב ~"ד ~ספות ~קו שי~שו ~די~מי~

 שיעשו בכדי א~~~ולער~
 חל~

 דכת~ רש~י על
 שהטעם

 שלא ~די~א
 יו"ט ממלאכת יה~~

 וה~
 עיקר ת~סו

 לך ל~רי יאמר דשמא הוא~ם
 ולק~

 ד~יינו לי
 מ~ י~ר~ דשמא~זרינן

 לא ת~מין ~אי~ר הכא

 השני בל~ן רש~י דכתב יאמר דשמא ה~עםנקטו
 ~כדי ולערב באו"ד אמרו הם א~רובפירושא בשבילו~ איסור שנעשה משום הראשון ה~עםותפסו

 כתבו ~~ו~ להו משכחת אי ד"ה ע"ב ט"לובעירובין שיע~
 ב~~

 גזרי~ן לא ~תחום מחוץ הבא ד~דבר ~דולות והלכותר~
 י~א הכי ומשום כיעו"ש~ ל~ הבא לנכרי יאמר דשמאביה
 הרא~ש שהביא בתשובה כהרי"ף פסק ז"לשמרן אל~ ע~ש~ שיעשו בכדי בזה בעינן דלא היתרלהם

 בבא דאף דסובר ב~ סי~ ~דין אין בפרקבפסקיו ז~
 ~ב"י כמ"ש שיעשו בכדי שני בליל להמתין צריךלתחום מ~~

 ע"ש ח~ סעיף שכ~ה ובסימן א~ סעיף תקט"ו סי~ובש~ע
 הנעשה מדבר יהנה שלא כדי משום הט~ם שעיקרהגם
 ~יעשו בכדי להמתין צריך הכי ~פילו ~שבילואיסור
 ז"ל מהרש"א ישוב זה ולפי הטעם~ ~ב~יע~ש

 אין לתחום חוץ דבאיסור ז~ל רש~ שכתבשני ל~~~
 מותר הכי ומשום יאמר שלא כדי משום אלאאיסורו
 התוספות לדעת עולה אינו זה מכירו ~אינו משוםלאחר
 דלדעת והתוספות רש~ בהדייהו פלגן השניובטעם
 ונ"ל יאמר דשמא לגזור אין תחומין באיסורהתוספות
 מביא הגוי שאין היכא לו להביא לנכרי יאמרדשמא טע~ לפי והנה לג~רה~ ג~רה ליה דהוה משום הואהטעם
משלו

 אל~
 ~עם שייך לא בזה מאחרים שלוח הוא

 אחרים משל או משלו עוד לו להביא לו יאמרד~מא
 אבל בשבילו שבא למי א~ילו מותר ולהכי ירצהדלא
 ~זה גם בשבילו הנעשה מאיסור יהנה דשלאל~עס

 ~ לאסוריש

~~~
 צדין אין ובפרק ט"ל בעירובין התוספות דמדברי
 ל~חום מ~ץ הבא דבדברדכתבו

 אי~
 להצריך

 בליל מותר ~עשהובכדי ~
 יו"~

 דבתחומין מטעמא מיד שנו
 דבריהם את ב~י מרן שהעתיק וכמו בדבריהם עייןהקילו
 דאפשר סבור מאי בדבריהם הכרח אין תקט"ו בסימןבכאן
 יאמר לשמא לגזור אין דרבנן דתחומין דכיון דסברילומר
 לגזור ואין בו הקילו מדרבנן דהוי דכיון בשביליהבא
 ה~עם ועיקר לגזירה גזירה דהוי משום יאמרלשמא
 רש~ כדכתב בשבילו שהובא למי ביום בודאסור
~טעם

 הראשו~
 הבא בד"ה דבריו הם שהביאו וכמו

 בסמוך~ מזה לעיל וכדכתבנו ע"ש וכו~ זה ישראלבשביל
 שהובא למי ביום בו אסור דלעולם אפשראו

 מטעםבשבילו
 של~

 אל~ לי הבא לו יאמר
 הכי דאפילו

 שיעשו לכדי צריך ואין שני ליל עד אלא אסרולא
 וכדמוכח עיקר נראה והראשון ~ילו דבת~מיןמשום

 בסימן ב~י הרב דברי משמעות וכן ה~א ד~המדבריהם
 לת~ם מחוץ בא ואם ומ"ש ד"ה תקט~ו סימןזה

 ע~ש מותר ולאחרים בש~ילו ש~ובא למי ל~כלןאסור
 שכת~ רש~ ד~רישהעתיק

 דאיסור דכיון משום ד~עמא
 וכתב האי כולי אחמור לא דרבנןת~~ן

 ד~~
 גם

 ר"~
 דב~~ון שנ~ ~יו~ט דמותר לרש~~ד~

~~ 
 וכו~

ו~~ז ע"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~

 וכו~ כחב והמרדכי כחבו~"ז
 ד~או~

 שהובא ישראל
 וכחב שני יו~ט מוצאי ~ד שי~שו בכדי אסורבשבילו
 והבא לך ל~כרי יאמר שמא למיחש דאיכא משוםה~~ם
 דמשמ~ ~"ש~וכו~

 דאי האיסור בט~ם חלוי דהכל
 עד אסור ולהכי שי~שו בכדי צריך יאמר דשמאנימא
 משום שאסור הע~ם נימא ואי שני יו"טלמוצאי
 בשבילו ~איסורשנ~שה

 י~
 דט~ם דסובר המאור בספר ז~ל להרז"ה שמצינווא~~פ שני~ בליל מיד ל~חיר

 הוא בשבילו שהובא למי שאסור לחחום מחוץהבא
 גזירהמשום

 ד~~~
 הכי ו~פילו בחחילה לה~יא לו י~מר

 מ"מ ~"ש~ הקילו דבחחומין מ~ום מ~ד מוחר דל~רבסובר
 משמ~ הכי ב~י הרבמלשון

 דהחוספוח ~~מא דמפרש

 שהרי החוספוח מדברי משמ~ דהכי ובאמחכמ~ש~
 במ~בר במינו ביש ד~ןלענין

 דלכ~~
 בכדי ב~ינן ל~רב

 משום רש"י שכחב מ~ם החוספוח ניידי החםשי~שו
 וכח~ יו"ט~ ממלאכח יהנה שלאכדי

 אוחו דל~י הם
 בשבח שהמבשל דקי~ל מהא מיד להתיר הו"לטעם
 מ~מי~ ניידי ולהכי מיד יאכל במוצ"שבשוגג

 וכחבו
 הואדהט~ם

 משו~
 ולהכי וכו~ יאמר דשמא ~~רה

 לחחום מ~ץ שבא בדבר לפ"ז וא"כ שי~שו בכדיבעינן
 שי~שו בכדי ב~י ולא מיד דמוחר ז~ל הםדםוברים
 ~מבשל כמו י~נה שלא כדי ט~מא שפיר הויא~כ
 רש~~ וכ~~ם יהנה שלא כדי ביום בו דאסורבשבח
 ב~ינן נמי ח~מין דבאיסור ז"ל מרן דפסק לדידןוגם
 משום ט~מא הוי במחובר במינו ביש כמו שי~שובכדי
 שלא כדי במ~בר במינו דביש שוה דט~מייהו יהנהשלא
 ממלאכה יהנה שלא במינו ובאין דאורייחא ממלאכהיהנה

 לפ~ז ולכאורהדרבנן~
 יצ~

 מאחרים לו בשלוח דגם לנו
 שזה יהנה שלא כדי בשבילו שהובא למי אסור נכריע~י
 לנו שה~יא ראשון לט~ם רש~ מדברי המוסכםהוא
 ~ כמ"ש החוספוח מדברי נמי ומוסכם בספרו ב"ירבינו

~~~
 מלכא למרן שראיחי

 ז~
 חקט~ו סימן ב~ף

 בו הכל ודברי הרשב"א דברי לנושהעחיק

שכח~
 פי~ו~ נכרי ~"י לחבירו ששי~ר שישראל

 מ~י"ט
 למי אפילו שמותרין יו~ט ~ד הביאם ולא הנכריונשחהה
 מ~יא הנכרי שאין משום בה טעמי ו~מא בשבילושהובאו

מש~
 בש"ע ופסקה ~"ש~ לי הבא יאמר שמא שנג~ר

 השני כט~ם מרנן דסברי מוכח א"כ ט~ ס~י~ זהבסימן
 כדי הוא כ~יקר ד~ם ז"ל הרז~ה וכד~ח רש~דכחב

~ל~
 מט~מא אבל בשבילו שהובא למי אסרו להכי יאמר
 נ~שה שלא כיון דרבנן באיסור שבא מדבר יהנהד~לא
 בפיו לו יאמר לשמא אלא לזה חיי~ינן לא איסורבגופו

 מהרש"א וכישוב במ~ד אי~רא עביד דקאוב~~~ו
 ~ ז~

 ה~~~~~
 שיירי להרב

 כנה~
 שהקש~ ב"י בהגהח

דב~
 מרן

 ז~
 א~ דבס~ף אהדדי

 פ~
 מרן

 קאמר שני בליל שיעשו דבכדי וכדע~ה ר~"יכטעם
וה~נו

 כ~
 ~לא

 יהנ~
 וב~יף

~ 
 ששיגר י~ראל פסק

 לשמא חיישינן דלא משום ~מא והיינו וכו~דמוחר
 דשלא לט~מא והא הבא לויאמר

 בזה גם שייך י~נ~
 רש~י פלי~י דלא בזה דהנראהו~ירץ

 ור~
 בט~ם

 ב~וקה אבל וכו~ במחובר במינו יש דאם בחלוקהאלא ~איסו~
 אסור דאינו במחובר המין באוחודאין

 אל~
 שבא מפני

 לר"ח ~ין לרש~י בין ~אחרים אסור ולא לח~םמחוץ
 גזירה הוא ד~ט~ם מודו כולהוז"ל

 שמ~
 להביא יאמר

 שרי אחר דלישראל כיון לח~ם מחוץ~לו
 שב~ו אלא קיימי במחובר במינו ש~ן בד~ר ז~ל בווהכל והרשב~

 דורון שהביא גוי בין חילקו ולכן לח~וםמחוץ
 ~שה יפה ולכן נכרי~ ~"י לח~רו דורון ששלחלישראל לישרא~

 ~"ש~ ~כ"ל הקצר בספר שפסקה המחבר~בינו

~~~~
 נחן בהדיא ז~ל רש~י שהרי ז"ל חירוצו ~ל לי

 שבא אלא במחובר במינו שאין בחלוקההט~ם
 בשבילו איסור ~נ~שה ומשום מוקצה מ~ום לח~םמ~ץ
 ל~יל שה~חקתי וכמו אסורין לחחום חוץ בד~הכמ~ש
 וכ"ש ז"ללשונו

 לשי~
 השנ~ לשון המוחק ז~ל מהרש"ל

 רש"~ בדברי ה~חיקו לא ז"ל החוספוח גם רש"ימגרסח
 ואדרבה האחרון ט~ם ולא הראשון ~םאלא

 שי~ש~ בכדי חחומין באיסור הצריכו מדלאמדבריהם נרא~
משמ~

 ~ וכמש~ל יאמר דשמא ט~מא להו דליח

~~~~~
 כחב שרש~י הגם כנ~"ג הרב דסובר לומר
 סוברים ז~ל וה~לבו הרשב"א מ"מ לישניתרי

 ל~חום מחוץ הבא בדבר רש~י בדברידה~יקר
 וכו~ לו ~ י~מר דשמא הוא דהט~ם דכחב האחרוןהט~ם הו~

וכשי~
 שלא באו ז"ל ודבריו ל~יל שכחב~י ז"ל המהרש"א

 ~בדקדוק

~~~~
 בסימן ז~ל אברהם מגן להרב ג"כ ראיחי
 כ"ו ס"קחקט"ו

 שכח~
 דבזה ונ"ל ו~"ל

 שאינו כיון יו"ט ממלאכח יהנה שלא אסר דלאמוחר לכ~
 שם השקל מחציח להרב ו~י~ וכו~ ~צמה ממלא~הנהנה
 גם דדבריו ש~~ב הרמג"א לדבריבביאורו

 כשי~
מהרש~

 הדברים שהרחיב מה ~"ש ל~~ל שכחבנו
טובה באר~~

 ורחב~
 ישוב לכלל בא ט"ו ~"ק שם ט"ז הרב גם

 הראשון בט~ם לרש~י דגם וכחב ז"ל ומרן הרשב"אדברי
 וא~כ ~"ש~ ליה קנסינן לא ובזה קנס משום אלאאינו
 לגזור אין הנכרי משל ולא השולח הוא דישראלכיון

 מדברי בפשיטוח ההיחר לנו יוצא זה ולפיולאסור

הרשב"~
 בש"ע ז"ל מרן כווחייהו שפסק ז"ל בו והכל

 ~ ט~ס~יף

~~~
 שכחב שם אברהם מגן להרב שראיחי ~קא דא
 הגוי כשנח~כב דדוקא ח~ד ספרמשם

 ~"ל~ אסור במחנה אפילו בשבח ~לך יד~ השולחאם א~
 וכןוכחב

 משמ~
 א~ר איסור דהמבטל צ~ח סימן ביו"ד

למי
 שנחב~

 הכא דגם ור"ל מג~~ הרב עכ~ל ~בילו
 הכי אפילו המקבל ולא איסור שעשה הואדהמשלח
אסורים

 שנש~~ ל~
 לשם~ בביאורו השקל במ~יח ועי~ אליו

~וו~~



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ששלחם שהמשגר בנדון דגם לנו
 ער~

 יו"ט
 הברזל שמסלח שיודע היום חצוח~חר

 ש~אופן באה היא בערב שעוח ששה זמן עדנוסעח אינ~
 כני~חשאחרי

 יו"~
 מחהלכח היא

 לדרכ~
 למי ~סור

 מ~שמעוח ג~כ מדוקדק וכן הח~ד לדעח לושנשחלחו

הרשב"~
 שנקטו לשונם העחיק ~~ל מרן וכן בו והכל

 שנשח~הבלשונם
 ~ ודוק ~~ט והביאם הנכרי ונחעכ~

~~~~
 דידן ~נדון לומר ראיה זה מכל שאין נ~ל

ונקדים
 מ~

 רמ"ז בסימן ~"ל מרן שפסק
 שולח ו~~ל א~סעיף

 אד~
 ואפילו גוי ביד ~~רח

שבח ער~
 והו~ ~שיכ~ ע~

 ובלבד דמים לו שקצץ
 שיודע דגם בהדיא לך הרי ע~ש~ בשבח שילך לוי~מר של~

 ~ם או בשבח לי~ך לו ~מר שלא כל ~שבח ילךשהגוי
 רא~ לנכרי אמרלא

 וידוע ראשון ביום שם ~ח~יה
 כאילו דהו"ל ~שבח ילך א~~כ ~ם ל~יוח לו אפשרש~י
 כמ"ש ~שבח לך לו~מר

 הר~
 סוף שם ~ברהם מגן

 דידן בנדון נמי הכא וא~כ מוחר אז ע~ש ב~ס~ק
שהנכרים

 אדעח~ מבי~י~
 להם שילם שהרי דנפשייהו

 כן גם וראיה עבדי ד~~שיי~ו ו~דעחא משקלןכםף

מה~
 מרן דפסק

~"~ 
 רנ~ב ב~ימן

 םעי~
 ומוחר ו~~ל ~~

 ~ם לחשיכה ~~וך לע~דן ועורוח גוי ל~ובס בגדיול~חן
 שקצץ כל ו~~ל פ~ק ד~ ו~סעיף ע"ש~ וכו~ דמים לוקצץ
 הגוי שיע~ה~ע~פ

 מל~כ~
 לל~וש לישר~ל מוחר ~שבח

 עביד דנ~שיה ~דעחא ~ק~ץ דכל עצמה בשבחהכלי
 ~ כ~ןעד

~~~~
לדעח

~~~ 
 ~~ ~ין הגוי עם ק~ץ

 עושה
 מלאכההגוי

 דאוריי~~
 כגון

 ה~
 דכבוס

 דרבנן ~ל~כה ~ובגדים
 כגו~

 שאין ~גרח דשולח הא
ש~

 כגון חחומין ~יסור ~לא
 ~~יד~~

 ר~וח לנו ~~ין
 ~ו שקצץ ~יון בי~~ט אגרח השולח או דאורייתאהר~ים
 האמור ולפי עביד~ קא דנפשיה ד~דעחא מוחרדמ~ם
 תקט"ו בסי~ מג~א הרב ~נו שה~יא דהא לומר אנוצריכין
 ח"דמשם

 וכ~
 משמעוח ב~מח הוא

 הרש~~~
 בו ו~כל

ומר~
 י~וע שא~ דמ~מע כמש~ל ונ~ח~ה דנ~ו

 היי~ו ~~ור ~~בח הנכרי ילך שודאי המשלחלישראל
 ~יצח בלא נכרי ע"י לו~ששיגר

 דמי~
 ישר~ל דב~~יל

 מאמרם ויונעם יומחק אלו דברים נועם וע"פטביד
 שה~יא נ~ר~ מרפא חכמים לשון בלשונם שנק~ו~~ל

דורו~
 ~~שר~ל דבר ~ו פירוח שהביא נקטו ולא לישר~ל

 לשון בלשונם דייקיאלא
 הזה~

 דרך שהוא דורון לומר
 ישראל בש~יל שמ~יאו דהיינו לו למ~יאו וכבודחיבה

 ~ עצמו להנאח ולאלכבוד

~~~
דכל

~~ 
 אני אשר עח בכל לי שוה איננו

 חלמודא שהביא ע"א מ~ דעירו~ין הארואה

~ההי~
 לי~א

 למחוז~ דאח~
 דכמישא ח~ייה ר~א נפק

~ר~
 אמר מינה למ~~ן ר~א

 ה~
 נעקרה מ~חמול ודאי

 מחוץ אמרחמ~י
 ~חו~

 מותר ~ה ישר~ ~שביל ה~א ~תיא

 כיון ~~א~ דנכרי דאדעחא האי וכ"ש אחרלי~ראל

 דק~דח~
 האמור דלפי ע~ש~ להו אסר ומייחו ~פשי

 לן אהני דמאיקשה
 ל~יסור~

 די~ר~ל אדעחא מייחו ~ם
 ה~כרים הרימ"מ

 אדעח~
 למכור כדו מייחו דנפשייהו

 אדעחא סח~רחו מוכר כל כמו הדמיםולהרויח
 להא הא דמי דלא לומר ויש עביד~ קאודנפ~יה דידי~

 של דהיינו שלו ~הנאה דכל קציצה דש~ני לגוידקצץ
גוי

 ד~~
 ולא עמו קצץ דישר~ל כיון

 התנ~
 שיעשה עמו

 אדעחא הוא ~שבח שעושה שר~ינו הגוי א"כ~שבח

 דוק~דנפ~י~
 דלא

 מילח~ מוכח~
 ע~יד קא דלישר~ל

 ~לא עבידולא
 ~דעח~

 מיד הדמים לוקח או דידיה
 פנוי שיהיה כדי או ול~לחר מיד להו דצריךמשום
 אחרחלעבודה

 ולכ~
 זאח הקדים

 השח~
 ש~מלא~ה ~אופן

 ~לא אינה הגוי ע"י באיסורשנעשיח
 דישראל שלו כולה ההנאה ד~ין ליפחא ~האי ~ן שאיןמה עצמו~ להנ~

 להצריכין
 בההי~

 שעחא
 והנא~

 היום ~הנאחם חליא
 לחלק מצאחי ~ה וכעין ודוק~ אימחי עכשיו לאדאם
יצא

 הר~
 ~סימן ~~ל אברהם מגן

 רנ"~
 ו~"ל י"א ס"ק

 ~~בח הכליללבוש
 ול~

 סימן ~ריש הנר להדלקח דמי
 ~ור~לרע"ו

 מה~
 הנר אח שהדליק גוי ~"ל מרן דכחב

 שאין שם מור"ם עלה וחני לכל אסור ישר~לבשביל
 ממלכה נהנה דישראל כיון ו~ו~ שכר לו קצב ביןחילוק
 חירץ זה ועל ע~~~ אסור בש~חע~מה

 הר~
 מגן

 וש~ל ר"ן עביד קא דישראל אדעחאדהחם ~ברהם~
 שישחמש כדי בשבחשמדליקו פירו~

~ 
 עכשיו הישר~ל

 כאן כןש~ין מ~
 שעוש~

 ~ ע~ש עכ~ל ~עולחו להשלים

~~~~~
 מינה דון מעלייחא מילי הני לכל שזכינו
 שהגוי האופן יה~ה ~אפילו באחריןואוקי

 ו~א דרך לו בידו לח~ם מחוץ לישראל~~יאו
 כיון מוחר ישר~ל ~שביל ~לא ~א ולא ישראל~ש~יל ל~

 ד~דן ~נדון כ~ש עביד~ דנפש~ה ~דעחא דמים לודקצץ
 ~ש~יל נוסעח ה~ר~ל מסילח שאין הבר~ל במסילחשהובא

~~
 בין יום ~כל הולכח היא שהרי המקבל ~ו המשלח

 מדעחו ~ין ריקניח ביןמל~ה
 של~ בי~

 מה וכל מדעחו
 דאורייחא מלאכה ~יןשנע~ה

 בי~
 דרבנן מלאכה

 טעמא מהאי ש~רי הנכרים ~הם לה עבדי קאדרובא אדעח~
 טעמא והיינו השבח ~יום בפאפו"ר בים לפרושמחירין
 ד~למשום

 מ~
 אדעתא ~~~ח ה~סורוח ממל~כוח שנעשה

 הכו נימא נמי והכא ~ים ל~רוש מוחר ולהכי עבדידרוב

 לחחום מחוץ מלואיה כל ומביאה נוסעח הבר~לדמסילח
אדעחא

 דרוב~
 המק~ל או המשלח דישראל אדעחא ולא

 טעמי מהני דידן ~נדון בשופי להחיר יש~להכ~
 ~ ודוקדחריצי

~~~~~
 שראיתי ממה זה על להעיר יש

 ~"ק שכ~ה ~~ימן א~רהם מגןבספר כ~~
 ח"ד ~ימן ועי~ שר~ ~ס~ינה הביא ואם לחחום מחוץו~~ל ט~

 הוא ח~ד לסומן שציין ~מה ור~ל ע~ש~ וכו~ ת"הוסימן
~ו~ר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~ומין ~יסור ש~ין משום ~יינו דשרי ד~מח~ומר
 ~רב וכמ~ש מעשרה למעלה ח~מין שאיןבים

 דבריו שמשמעוח ע"ש ב~יאורו שם~שקל מחצ~
 ז~

 שאם
 בספינה ש~ובא מה אסור ~יה חחומין אי~ר ביםהיה
 ובא ~וא דשכיר דפאפו"ר דומיא ~וי דספינהאע~ג
 ואדעחאבשכרו

 דנפשי~
 דרוב דאדע~א ועוד עביד

 ~ כדכחבנוע~די

~~~~~
 לומר

 דלרוו~
 גם קאמר~ וקושטא כלל חחומיןאיסור ~~ שאין ~כי נקט דמילחא

 שעריהרב
 חשוב~

 דברי לנו ~עח~ק א~ ס~ק חקט~ו סימן
 שכחב א~ סימן ד~ כלל או~ח חלק ורדים גנח~רב

וז~~
 דרך אחרח ב~יר ~דר מישר~ל דורון שהביא גוי

אני~
 מה~מים ואחד להקל ופסק המושכין בנ~רוח

 לומר דיש גוששין ש~ם ברור אין מצריםדנ~רוח

ש~לכ~
 טעמו באחדו~וא ע~ש~ וכו~ מעשרה למעלה

 ~רב לשדכטעם
 מג~

 ~ספר שאין ולהיוח ז"ל אברהם
 ~טעמים המה מה אדע לא ~ני חם י~י חחח ורדיםגנח
 ז"ל שכחב דא~שר ז"ל ~קדוש ב~פרו כחבאשר
 דעחין בעניוח אנן כחבנוכאשר

 אל~
 טעם גם ~הוסיף

ז~
 סחיר~ ~ין ~שחאכפום שי~י~ איך מעשר~~ למעלה ~~פינה ~לכה דשמא

 ~ דלעיל לדברינו ז"ל מדבריו
 דקימ"ל מהא זה בדין לעמוד צריך ~ני~~~~~~~

 ששמחח י~ושעכר~י
 מצו~ יו"~

 כדאיחא
 ובפסחים ט"ו ביצה טוב יוםבפרק

 ס~~
 הרמב"ם ופסקה

 חקכ"ט סי~ בא"ח ב~י ומרן יו"ט מ~לכוח חמ~שיפרק
 המדרש לביח חציו לחלקו יו~ט מצוח וז"ל א~~עיף
וחציו

 ושתי~ לאכיל~
 אוכל אדם כחב ג~ ובסעיף וכו~

 משום החירו דברים וכמה ע"ש וכו~ ברגל ושמחושוחה
 ו~וא ג~ סעי~ חצ~ט בסימן ז"ל מרן כדפסק יו~טשמחח

 בביצה כדאמר חחילחן משום סופן שהחירומ~דברים
 עור חחילחן משום סופן החירו דברים דשלשה ע"א~"א
 הרי שכן וכיון ע"ש~ וכו~ חנויוח וחריסי הדורסןל~ני
 שפסק ה~ סעיף ש"ז סימן בא~ח ז~ל למרןמצינו

 מצוה במקום מוחר דש~ח דשבוח דסוברכ~רמב~ם
 שאינודבר וז~~

 מלאכ~
 שבוח משום אלא ~שבח אסור ואינו

 בשבח לעשוחו לגוי לומר לי~ראלמוחר
 שם שי~י~ והו~

 מפנ~ או הרבה צורך לדבר צריך י~י~ או ~ולימקצח
 וכו~ ב~ילן לעלוח בשבח לנכרי י~ר~ל אומר כיצדמצוה
 שלא חצר דרך מים להביאאו

 ער~
 לרחוץ בו

 כ"א סעיף חקפ~ו בסימן נמי פסק וכןהמצטער
 חוקעין לח~ם מ~ץ שופר גוי ~ביא אם פסקכ"ב ובסעי~
 בדברי ע"ש ~לב לענין חרנ~ה בסימן פסקוכן ~
 גם דה"ה דכחב א~ ס"ק שם ~יטב באר ועי~ז~ל מור"~

 וא~ ע~ש~אחרוג
 דורון ~ב~א הגוי אם רז"ל א~ו למה

 אסור ישראל בשביל ל~ום מ~ץלישראל
 לאו~

 ישראל
 שלא כדי בש~ילו~~א

 יהנ~
 ~נעשיח ממלאכה

 יאמר אם י~יה ומה לי ו~בא לך לו יאמר שלא~די ~ בשבי~

לכ~יל~
 ~וא דמצוה יו"ט ד~ורך כיון לו להביא

 א~~
לכחחיל~

 ל~חיר לן הוה
 ולמ~

 חילקו לא
 ~ן אם בין בז~

 רבה מצוה שהיא יו"ט צורך בו שיש בין יו~ט צורךבו
 בשביל הב~או שאם לן דכיילי ~וא וכללא לעילכדכחבנו
 דבכל ומשמע בשבילו ש~ובא למי א~ריש~ל

 הו~ כ~אי כל כן לא דאםמיירי גוונ~
 להשמיענו להם

 לך יאמר שמא בדורון דגזרו לומר ואין מ~יה~י ה~ ול~
 דאורייחא איסורא בו ש~ש מ~מ~בר ליו~~א

 יש אטו במינו שאין דבר ~גזור איןדודא~ ~ד~
 ~מי~

 במ~בר
 אלא כן לגזור יש ואחרוג ~לולב גם דא~כועוד

 לו יאמר דשמא ~וי דטעמא נמי הכי דאין לומריש דל~
 ובדבר מהמחובר ליו~בא

 מצו~
 שיאמר גזרינן לא

 קושיא קשה דעדיין אלא בעבירה לי ו~באלך
 ומרן הרמב~ם ~חירו דלא הוא בזה לומר נ"לולכך ראשונ~
 בדבר אלא מצוה במקום דשבוח בשבוח לנכריאמירה ז~

 ~דבר אבל ~גוף ~נאח בו שאיןמצו~
 מצו~

 שיש
 ואכיל~ הגוףהנאח

 בסימן ט"ז הרב וכמ~ש ~חירו לא

חרנ~~
 גזרינן ~נאה בו שיש דבדבר וז~ל ~~ ס"ק

 וחו ניחנו ליהנוח לאו מצוח אבל אחריוישלח שמ~
 ולכן ע"ש~ ע"כ בעבירה מצוה ~דם שיעשהשכיח ד~

 כולו ש~ואבדורון
 לאכיל~

 אלא ~גוף ולהנאח
עושה דבאכיל~

 מצו~
 ~ להא רז~ל בו גזרו

~~~
 ב~ר ~נכרי בהניחם אלא לטלטלם ל~ח~ר שאין

~מוקפח
 ~ומ~

 לו ב~ביאם או
 בסימן מרן כדכחבשם ו~ני~ לבי~

 ח~ט~
 והגם ט~~ סעיף

 ~ס~ בסוף שם מור"ם עיין מעי~ט~ עלי~ם דעחו~יה של~
 דלא שכחב שם ~ט~ז ד~רי יראה ~רואהמ~מ

 עיין א~ר~ם מגן ~רב דעח ~וא וכןהכי קימ~
ז~ו ש~

 מ~
 ~שם ~שמים מן לנו ו~ורו לנו שנראה

 יח~שה ומ~רה נפלאוח מחורחו ויורנו משגיאוחיצילנו
 ש~ם וישם אמן בימינו במהרה משיחנולביאת

 ונפוצוח במלכוחושלום באר~
 המצפה כ~ד אמן~ יקבץ י~וד~

לחשוע~
~~ 

 ה~נ~
 שני ביום ~~חם יע~א אוראן מחא פה

 לפ~ק ח~עבר~ו חלוצים שנח חשון לחדש ז"ךבשבח

 ~~~~ ~~~ ~~~י~ו~ו~
~~~~ 

 ו~~

~ ~ ~

 בש~ע מרן
 חרס"ב סימן א"~

 שני ביו~
 פרשיוח בהם וקורין םפרים שני מוציאיןגליוח ש~

 ולשום להח~נן צריך ~נה ~"ש~ וכו~ א~ולשנקראו
 דלמהשכל

 בס~
 השני וביום ג"כ בו ~רין אין שני

 אלא שני יום ~יוםשבאמח
 משו~

 דיומא ספיקא
 בקיאינן דאנן דק~מ~ל לדידן וכ"ש ~רא~ון ביום גםלקרוח רא~

 משום אלא שני יום ודאי ש~יום דירחאבקביעא
 כדאיחא יו~ט אותו עושים בידיהםא~חי~ם מנ~
 במס~

 וא~ביצ~
 ~יקר ש~א שני יום מזכירין לא אנן אמאי

ו~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

 מרן פסק המועד ב~לוהרי
 ז~

 ח~ב משום בסוכה והישיבה לזה ~י~נן לאבסוכה בסי~ לו סמוך לקמן
 כ~ חיוב~ משום לא משום השלישי וביום ה~ני ביום שקורין א~ ס~ף~ס"ג ~כ~

 ה~ לתשועת המצ~ה
 כ~ כ~

 ~ הי~ם מכל שנשתנה שני ביום ומ"ש ע~ש דיומא~יקא ~א~ר~

~~~
 וכ~י הכי עבדינן דאי משום הוא דה~עם לומר
 שני דיום כיון ביה ל~~לי אתו ~כי עבד~עלמא

 יום שהוא עליו מז~ירין אם הוא גמור ~ל ה~רה~ן
 שלא שני יום לה~יר שלא הס ולכך ביה לזלזולי אתושני
 ראי~ כך אחר לפושעים~ יד~יתן

 ז"ל רש~י כתב שכן
~כה

 פ~
 נ~ה ה~יל

 ע~
 יו~י תרי לן דאית אנן ד~ה

 ול~~~
 למימר מצינן

 ביו~~
 השני וביום פרשת שני

 ובח~שה למימר לן ומיבעי חול ליה ע~דינןד~"כ
 ~ ע~ש וכו~ קמא כיומא יוםעשר

~~

 בסי~ ה~ור מדברי מוכח
 ז~

 שני ומוציאין שכתב
 ומפ~ר וכו~ספרים

 ג~
 ומכאן וכו~~ ~~ול כמו

 ~~ענו ה~י ביום שאומרים ~ולי~ולא למנהג~ה
 שני יום~יגת

 דכיו~
 נעשינו היאך קדש אותו דעשינו

 לקושית שיישב מה ~"י לרבינו ועי~ ע~ש שני יום לומר~ל
 מנהג על שיישב מה שכל לשונו המ~ך כל עי~ה~ור

 אנו אם זה בדבר~לי~ולא
 ג~ קורי~

 לא השני ביום
 מיום בקרבנו~ו ~וק ה~ני ביום שהרי כלל~יישב
 להרמב"ם מצינו וכן ודוק~הראשון

 ז~
 ~וכה בהלכות

 על שמברכין ברכה דלענין דכתב ה~ הלכה פ"גופורים

 ל~רשב~א מצינו וכן ע"ש~ ע"ב כ"ג שבת ערוך ש~ס~וא ע"ש~ בו יזל~ו שלא כדי משום הוא גליות של שניי~
 ס~מן בתשובה~~ל

 ס~~
 ת~ילין להניח שאין ד~תב

 ועיין ביה לזלזולי דאתו משום ~~א מהאי גליות של~י ביו~~
 שהעתקתי ע"ד ד~מ ל"ח סי~ שבת להלכות בתשובתינול~ל

 דסימן ה~שב"אתשובת
 ס~

 ~ ע"ש

~~~
 מפורש הדבר מצאתי כך

 בפס~
 אשר רבינו

 בפרק גרסינן וז"ל יו"ד סימן העיר בניבפרק
 כך גאון ~יש וקא וכו~ אמימר אתקין ד~כהבתרא
 שני שהן שני וביום ראשון ביום ישיבות בשתיהמנה~
 וביום להזכיר שאין עשר ובחמשה קורין ~וביםי~ם
~ני

 דל~
 לאל~ ותהלה ע~ש וכו~ היום בקדושת לזלזולי

~~~
 אותו שעושין פסח של שני מליל ק"ק שעדיין
 דתלאו העומר את בו מונין הכי ואפילוקדש

 וי"ל ~ל~ שהוא בניסן ט~ז שהוא השבת ממחרתה~וב

~י~
 לב~ל

 המצו~
 ודוק דרבנן מצוה זלזול חשש משום

~~~
 א"ח להרב ראיתי כך

 ס~ הלכ~
 נ"ח אות

 והא וז"ל האשכול ס~ר משם הכי ג~כשכתב
 השמיני וביום השביעי ביום עצרת שמיני ביו~ קרינןדלא
משום

 ספיק~
 שמאחר לפי הימים בשאר שעושין כמו

 ואמרנו ובברכות בתפלה קדששע~והו
~ 

 יום
 ו~ם בו קורין ל~ות ~ל ~תו נעשה לא הזהעצרת שמי~

ה~יעי
 שה~

 מועד של ~לו
 וכן ע~ש~ ע~

 ר~~
 ~~כ

 ולא ע~~ ~ס~ב ~מן~~ש
 ~ק~

 מישי~ לך
 ש~ו ~כה

 בשמיני בה~ש~ם
 עצ~

 מברכין אנ~ שאין דכיון
 לי~

~~~~ר
~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~~~~
 וליכא שלום דאיכא בזמן ר"פ ימשניששון לה~ וקרי צום להו קרי ~מ~ פריך תק~ן םימן

 וכו~ ששון קיים המקדש שבית כגוןשמד
 דליכא ופירוש וכו~ מתענין רצו שמד וליכא שלוםדליכא והאידנ~

 יש~ל רוב רצו וכו~ שמד וליכא חרב שהבית~לום
 ~ וכו~ להת~ות שלא עליהםוהסכימו

~~~
 דתלו דהאי בהדיא הנז~ ה~ור מדברימוכח
 כל בית שלום דאיכא הבית ב~ן אבל הביתחרבן א~ שהוא שלום דליכא ב~ן היינוברצו

 מש"ס מוכח ~הרי בת"ב אפילו ל~שוןה~ניות
 המו~רים התעניות מכל חמיר דת"ב דקימ"ל דהאי~ח דר~~

 וצריך קבוע ת"ב ותענית ברצו תלויים שהםבקרא
 הת~ניות ששאר ב~ן היינולה~נות

 בית שלום דאיכא ב~ן אבל בית~ ~לום שאין ב~ןדהיינו ברצ~ תלו~~
 דקאמר קראי מוכחי והכי יהיו לששוןכולהו

 ק~
 צום

 החמישי צום גם הרי יהיה לששון החמישי וצוםהרביעי
 ~ יהיה לששון נמי עליו ו~מר בכתוב הוזכר ת~בשהוא

~~~
 וקיים עומד בעודנו שני בית דבזמן מוכח הנז~
 גס מתענים היולא

 בת"~
 דברי מוכחי וכן

 ששה על ~~ח ר"ה דתנן הא על שהריהש~ס
 הש"ס פריך התענית מפני אב על וכו~ יוצאיןהשלוח~ן חדשי~

 ליפקו אב על שיוצאין דכמו ר"ל ו~בת אתמוז נמיוליפקו
 נינהו גוונא דחד ראיה ומביא ו~בת אתמוזנמי

 דליכא ב~ן דקאמר וכו~ חסידא ר~שדאמר מה~
 קרי שלו~

 שלום דליכא ב~ן אתמוז נמי ליפקו וא~כ צום~להו
 דליכא בזמן דקאמר דהא ור~ל וכו~ פפא רב אמרומשני בי~

 הכי אי ברצו תלוי אלא ק~ע צום לא צום להו קרישלום
 ת~ב ש~ני ו~מר לי~קו לא ברצו דתלוי כיון נמית~ב

 בראשונה הבית חרב בת~ב מר דאמר הצרות ~ודהוכפלו
 ונלכדהובשניה

 בי~
 ור~ ע~~ העיר ונחרשה

 ב~ן ולהכי
 איהו ברצו אינהו דתלו ביתדליכא

 שנלכדהמה והנ~ עליה~ נפקי שלוחין ולהכי עלייהו ~בהק~הו הצרו~ ~ ד~וכפ~
 בי~

 שחרש העיר ונחרשה
 סימן לעיל ה~ור וכמ~ש ההיכלאת ~ורונספורו~

 תקמ~~
 היה זה כל

בבית
 ש~

 שהוכפלו ~מ~נו במה אב תענית ~מר ו~ינו

~
 הצרות

 הנ~
 מוכי~ן וכן בר~ו~ תלוי ואינו ל~לם לדורות~בן א~ הוקבע כן ועל וא~יו ב~ניה שהיו

 שם ז~לרש~י דב~
 ד"~

 וז~ל ביזנא בר ~א רב דאמר
 דכול~
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~ ~  תעניתימי
 ה~ ב~~

 ומתניחין קיים ~~ה שאין
 קיים וכשבהמ~ק מדחנן מיירי קאהזה בז~~

 יוצאי~
 על אף

 פסח מפניאייר
 ק~~

 למתני~ אוקי ז"ל דרש"י הרי עכ~ל~
 דמשמע בית שאין ב~ן החענית מפני אב עלדקתני
 שאין מפני אב חדש על יוצאין אין קיים שהביתדבזמן
 בפירוש לו יש אחרת שי~ה ז~ל שרש~י הגם באבצום
 יהיו שלום שיש בזמן הש~ס דקאמרמאי

 לששו~
 וכו~

 הנכרים יד שאין היינו פירש שלום שיש ~ד~השהוא
 י~אל עלחקיפה

 וז~ ע~~
 ז~ל ה~ור כפירוש אינו

 כפירוש בפירושושהלך
 הרמב"~

 בב"י כמבואר ז~ל
 הגוים שיד הזה בזמן מחניחין אוקי הרי מ"מ ע~ש~תק~ן סימ~

 מסתמא הבית ~זמן אבל ישראל עלחקיפה
 ל~

 יד היחה
 ל~ם היה ת~ב גם כן ועל ישראל על תקיפההנכרים

ב~~
 לששון הביח

 וכ~
 דף בחענית ז~ל ה~ספות כחבו

 בהדיא דכחבו ע~ש בעלמא נ~שיה ~צעורי התם ד"הי~ב
 באמח כי ע"ש~ ח~ב של צום שום אין החרבןדקודם
 ב"ד ובקידוש הראייה ע"פ קו~עין היו החרבן אחרגם

 השלוחין חדשים ששה על דקחני ממחניתיןכדמוכח
 אף יוצאין קיים המקדש ביח וכשהיה סיפא וקחנייוצאין
 השלוחין וקתני החרבן אחר דרישא מוכח וכו~ איירעל

יוצאי~
 המקדש בית משחרב ע"ב ל~ בר"ה נמי וכדאיתא

התקין
 יוחנ~ רב~

 החדש עדות מקבלים שיהיו ~אי בן
 כולו היוםכל

~"~ ~ 

~ ~ ~ ~
 בפירושו הרמב"ם רבינו על להתפלא יש

 השלוחין חדשים ששה על די~ח הנז~למשנה
 לא מ~נים היו לא שני ובביח וז~ל דפירש וכו~יוצאין
בעשר~

 וכו~ רוצה שהוא מי אלא בחמוז י~ז ולא בעבת
 דהאי ז"ל מפירושו דמשמע ע"ש~ מחענים היוובח"ב
 בת~ב מחענים ו~יו נמי הביח בזמן ברצודתלו

 וז~
 היפך

 לא שני דבביח ברורות בראיות והוכחנו שכתבנו ~המכל
 שהרמב"ם שאפשר אמת הן מאלו~ תענית שום מחעניםהיו
 מלשון ת"ב מחענים היו שני שבביח פירושו מדייקז~ל

 וכו~ אייר על אף יוצאין קיים ב"ה וכשהיה דקתניהמשנה
 דקחני אף מלשון משמע אייר על אף ומדקתניע"ש
 דהיינו אייר על אף יוצ~ין חדשים מששה דחוץדר"ל
 חדשיםשבעה

 א~
 משמע

 להדי~
 דאפשר פירושנו ~סחור הכרח זה אין שבאמתהגם בת~ב~ מתענים שהיו

 ולעולם האחרים ואחדשים אזמנים קאי אף דקתנידמאי
 בין חדשים אששה כ"א יוצאיןאין

 ב~~
 שלא בין הבית

בזמ~
 אייר שהוא חד ועייל אב שהוא חד דאפיק הבית

 שאין דסברי החוספוח לדעח כן לפרש כרחך עלדהא
 דעתו הוא כך ז"ל הרמב~ם מ"מ החרבן~ קודם ~בחענית
 מפרש דהרמב~ם ג~כ לומר אנו וצריכין המשנה~בפירוש
 תקיפה הנכרים יד שאין רש~ ~פירוש ש~ם שישבזמן
 תקיפה הנכרים יד היחה שני שבביח ז"ל הואו~ובר
שהיו

 ת~
 ונ~יה עזרה בזמן כגון הנכרים מלכי ממשלת

 כךואחר
~~ 

 בר~ון ותלו~ן ביה קרינן ~ום אין ו~ן

 יוצאין ולהכי חיוב בח~יתו בו יש דח~יר בח~באבל
 ~ ~תענית מפני אבעל

~~~
 דהא ז~ל פירושו מחולשא איפרק לא דמ~מ
 הוא וחומריה דת"ב דתקיפותיה פירשבגמרא

 ונלכדה וב~ניה בראשונה ה~רות בו דהוכפלומשום
 וא~כ חרבנו אחר היה זה וכל ~עיר~ ונחרשהביחר
 היו דלא התעניות שאר על חומריה מאי החרבןקודם

 א~ ועל ~ליהםיוצאין
 היו

 יוצאי~
 כעח~ וצ~ע

~~~
 אםור וז~ל חקנ"ד סימן א~חה~ור

 רגיל שאינו במקום הוא קורא אבל וכו~בחורה לקרו~
 ושונהלקרות

 הו~
 במקום

 ~נרא~
 הוא קורא דר"ל

 הואושונה
 דוק~

 השרו~ כאדם בחבורה ולא יחידי

בצער~
 דברי לשנות רגיל שאינו

 ר~
 אף אומר יהודה ר~

 ע~כ~ כוותיה והלכ~א וכו~ שונה ו~נו וכו~ קוראאינו
 עכשיו מיצר שהוא דהגם פשוט הדבר דטעםונ"ל
 בוריו על הדבר כשיבין שמח מ"מ לימודו בתחילתדהיינו
 ס~ק זה בסימן לה~~ז ראיחי כך אחר אסור~ולכך

 ~ ע~ש כןשכתב ~

~~~~~~~
 שיעתייהו מוחלפח הנ"ל ור~י ר"משדברי
 בפרק דתנן האעם

 ~מ~
 לפני ב~ דע"ז

 ולחת לשאח אסור ימים שלשה גוים שלאידיהן
 נפרעין אומר י~דה ר~ מהן~ ולהפרע לפור~ןוכו~ עמ~

מה~
 עכשיו הוא שמיצר אע~פ לו אמרו לו הוא שמ~צר מפני

 פלוג~ה בר דהוא ר"מ מחני~ וסחם זמן לאחר הואשמח
 משום בדבר שהחמיר החם דשאני לר~מ לומרואפשר אדר"י~ דר~י וקשה ~דר"מ דר~מ קשה וא~כ י~ודה~דר~
 הכא דשאני קשה לא נמ~ אדר~י ודר~י דע~ז~לתא

 ובאותה יום באותו כשיחבי~ן מיד הוא ששמחבלימוד
 עד שמח שאינו התם לאפוקישעה

 ~ זמן לאח~

~~~
 הפוכה ור"י ר~מ שסברת שנראה קשה דעדיין
 לחא משום מחמיר ר"מ ~~ם להכאמהתם

 ר"י מ~יר מיקל דר"מ ובכאן מיקל ר~י הכי ואפילודע"ז
 אלא הכא כמו העתיד על חייש ר"י דל~לם לומרויש

 ממנו שנפרעין ליה עדיפא דהא שסובר החםדשאני
 ה~ם לו יצר ספקו דבמלאת לו מיצר שיהאכדי

 שמח~ן שלא~
 מ~

 ליה דהוה ועוד משמחתו גדולה צרחו
 כיון דמ"מ ~בר ור~מ מ~ן~ נפרעין ולהכי אבדהכמשיב
 לו~ש

 שמ~
 ואל שב ד~~ז לתא משום

 בפרק ראיחי כךאחר עדיף~ תעש~
 קמ~

 שדעת ע~ ק~ן דמועד
 הוארבינא

 יהודה רבי ששי~
 ה~

 שלעולם
 אפילו שמחה לו ואין ~רעון בעניןמיצר הכו~
 ~ן לא~

 לא ר~ אדב~ ר~י דבריוא~כ
 ~ כלל~ קש~

 לומר אפשר
 התורה לימוד דשאני הכא היא ר~דסברת

 ~ג~
 שהוא

 עיונו מ~מ הע~ן בשעת~צר
 וי~י~

 ~ה לו היא ~מחה

ש~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

שהו~
 ומעיין מיצר

 ו~וק~
 לדבר עצמו אח

 ~לכ~
 לדברי ~ו

חורה
 ~נפ~ ש~~~ הו~ שז~

 ~דבר
 ש~ו~

 ו~ינו ~ו~~ע
 ~ ודוקמרי~ע

~~~~~

 בט~ב חח~בל
 הנ~

 ז~ל והב~י ~טור מדברי

בסימ~
 חחקבל קדיש ד~ו~רים מוכח חקנ~ט

 ערביח חפלחא~ר
 בליל~

 המקומוח בכל ~י~~ קודם

~ל~
 ~י~ ד~~~~וי

 ~י~י~ם
 ז~ הו~

 דיש
 ~ומרי~

 ש~ין
~ו~רי~

 משקר~ו ~חקבל
 ~יכ~

 בלילה
 ע~

 ~~ר למ~ר
חפלח

 מ~~~
 ~~ר ~~ל ח~~~ל אומרים ~ז

ב~רביח ~יכ~ קריא~
 ~~~~י~ ו~~

 למ~ר
 ~י~

 בין חחקבל ~ומר~ם
~ודם

 ~מרנו שכבר מפני איכ~ ~~~ בי~ ~יכ~
 מ~ו~וח ויש חפלחי~~חם בלי~~

 ש~י~
 חחק~ל ~ומרים

 קרי~ח~~ר בליל~
 ~יכ~

 כמו
 דבז~ הראשו~ ~ומרי~ ה~~

 הכל

 א~~שוי~
 בש~ריח

 שאומרי~ ו~י~רי~ מ~ולקי~
 ~ח~בל

 ~ינוח מלומר ו~~לקו ~י~~ו ~כ~ר מפ~י ~י~~ ~ריאח~~ר
ואמרו

~~~ 
 מוכ~ כ~ דנ~מ~ ~~ו~י

 הג~מ ~ד~רי

ש~ב~~
 ו~ומר ~מ~ש ל~ונו~ ו~ילך ז"~~ הרב~י

 בל~ ~די~
 ~~חח~~~

 ו~ח~ו הג~מ
 ~~רו ש~בר לפי טע~

 באיכ~
 ~חם

 אבל~פ~חי
 קוד~

 כולו קדיש ~ומר וקינוח ~יכ~ ~רי~ח
כבש~ר

 ~ור~~ ה~נ~ ימו~
 דהיי~ו כולו

~~י ~מ~~ חחק~~
 ~עי~

 ו~ש ל~~~~ ~מוך
 מקו~ו~

 ש~ין
 ~דלגי~

 ~~ק~ל
אלא

 חפל~ ~~~ ~ליל~
 ~~ל

 בש~רי~
 ~וחו ~ומרים

 וסיימו ~ילקו ~כברלפי
 לומ~

 קינוח
פסוקי ק~~ ואו~רי~

 נ~מו~
 ~נה ~~~ל~ ב~ו~ו

 מוכ~
 ר~~ונים מדבריו

 מד~גי~ ש~י~ ~מ~~ו~~רו~~~
 ח~קבל

 ~ל~
 ~~ר בלילה

~פלח
 ערבי~

 ~ודם אבל וקינו~~ חפלה ~יום ~~ר ר~ל

הקי~ו~
 ואיכה

 ג~ ~ומרי~
 כחב ולהכי חחקבל הם

דבריו
 ~~~ו~

 ~לילה
 שאי~

 מדלגין
 ~לי~~ ~~~

 ~ריהטא ו~ו~

 דמדלגי~ הו~ ד~ליל~ יור~דלי~נ~
 אומרים היש כמו

 א~ל ה~ינו~~ א~ר ד~יי~ו~רא~ו~ים
הם מ~ו~קי~ ב~~רי~

 וכ~
 בש~ריח ~~ל דכתב דבריו מ~יום נמי מ~מע

אומרי~
 דוק וכו~ וסיימו ~יל~ו ש~~ר לפי ~וחו

 מינ~
~~

 ~ערביח
 אומרי~ ~י~

 ~~ר ~וחו
 ~קינו~

 כמו

ש~ומרי~
 ~ב~ בש~~יח~ ~קי~וח ~~ר

 ~~ר לעולם
 נפרש ~אם חח~בל~ ~ומרים ~ינות קודםערביח ~פל~
 דיששכ~בו מ~

 מקומו~
 ח~קבל מדלגין ~אין

 ~ל~
 בלילה

~~ר
 ~פל~

 אפי~ בלילה כלל ~וחו ~ומרים ש~ין ר~ל ערביח

 קינו~~וד~
 היש נמי ופליגי ואיכה

 ~לשון כחב למה ~~כ בל~לה~ גםדהיינו בה~ מ~ומו~
ויש ~ול~ שליל~

 מקומו~
 ~ו~ו ~ומרים ש~ין

 בליל~
 ביום ~בל

 סכב~ לפי ~וחו~ומרים
 וכו~

 ו~~
 ~חב

 הר~
 וז"ל הלבוש

 סיימו שכבר קד~ה ~~ר ~ש~רית גם ~ותו ~ומריםויש

קינו~
 ז~ל שהלבוש לך הרי וכו~

 העחי~
 גס בלשו~ו

 ~ודם בערבית ~וחו שאומרים ממה ד~ץדמשמע
 ~יכ~

 גם ~וחו~ומרים
 כ~

 ד~~ מ~ומות כיש והיינו בש~ריח
 בש~ריח ר~שונהל~ברא

 ~י~
 ~~רי חחקבל ~ומרים

~י~ה
 ועיי~

 מרדכי מ~מר להרב
 ב~ימ~

 זה וב~עיף זה

מש~
 ל~ם ערך ב~פרוז~ל למ~ריק"~ ור~י~י ודוק~ ע"ש מנהגים בענין בזה

 סימ~ ז~ בסי~~
 בליל וז"ל ח~נ~ט

 ~~קבל קדיש ~ומריםח~ב
 מקומות ויש ~~י~וח~ קוד~

שמדלגי~
 ובש~ריח בליל~~ חחקבל

 ~ו~ אומרי~
 ~~ר

 ש"ע ובקיצור ע~כ~ ~קינוחשסיימו
 ב~ימ~

 פ~ק ~כ"ד

ד~ומרי~
 כל א~ר חח~בל

 חפ~~
 ~ ע~ש ~י~ה קודם שמ~~ע

 סימ~ ~~~~~~~
 אבל יש ו~ם ד"ה הסי~ן ב~וף ת~נ"ט

 וכו~ הרא~ש כחב כן וכו~ לב~~"נ בלילה הולך~עיר

 משו~ו~עמ~
 ימים ג~ כל ד~בל

 הר~שוני~
 ~ולך ~ינו

 ~~בל~לבי~
 מכ~~

 וכו~ ~מקום יו~ב ו~ינו ~ולך ואילך
 והולך ו~ילך ימים מג~ כאבל ~וי נמיובט~ב

 לב~כנ"~
 עם

 היא כך ע~כ אבלים כמו שהם ה~~ל~~ר
 הגיר~~

 פר~בהר~~~
 ~י~ דחעניח רב~~י

 ל~~
 הולך שכ~וב ע"ש

 ולפי~ז העטף ו~~ובלי
 נר~~

 בדברי בפשיטוח לפרש
 ה~בל ול~~י כ~~ל ~וי ובט~ב ד~ךהר~"ש

 שמ~
 מח לו

 ש~ם ה~הל ~~ר עם בט~ב לב~כ~נ ~ולך ו~ילך ~מ~םמג~
 ו~חי המ~נחמים~ א~לים כמו א~ד ~~~ום י~דכולם
 דברישפיר

 ~ר~"~
 ישרים ור~ייחו

 ש~רי ו~מימי~
 י~ים ג~ ~~ר מביחו ל~~ח לאבלהחירו ל~

 לל~~ ~ל~
 ~ל

 אבל ~אבלביח
 ל~

 ~~ר למ~ום
 ~~י~

 ולכך א~ילות שם
 ~~~ל ולהכי ~בל כמו הוי ד~~ב לומר ~ר~~שהוצרך
 כ~בל דינו דט~~ב לב~כ~נ בט~ב ללכחיכול

 ו~~
 דברים

 שאי~פשו~י~
 ב~ם

 פירוש לפי והנה ועק~~ נפ~~
 ז~

יונ~
 דברי לנו

 ~ר~~~
 ב~~ב לב~כ~נ לל~ת ל~בל ~ה~יר

ב~ו
 של~ מפורשי~

 ואילך מג~ אלא ה~~ר
 ש~~

 מפיו י~א
 המפרשים רבו~י~ו ~לדבריעת~ק

 ~~רוני~
 עי~

 ~~ג"~
ם~~

 ובהרב הגהות ו~~ידושי ~~
 קר~~

 ~ר~"ש על נ~נאל
 רביעיפרק

 ל~~ ~~מ~ דחעני~
~"~ 

 קטן ובמו~ד כ"ב

סימ~
 ~"ק פ~ד

 פ~~
 דבריו באו ע~ש

 ~חומי~
 עד

שמכ~
 ~רב זה

 מג~~
 פירש שם

 דע~
 ז~ל הר~~ש

 לב~כ"נ בט~ב ~ולך ג~ בחוך שאפילו ~יאדכוו~חו

 ב~י ור~ינוע~ש~
 בבד~~

 דקאמר דמאי ופירש כן פירש לא
 דבק ו~ילך ~~ים מג~הר~~ש

 ~לפניה כ~בל הוי ע~
 ופירש ושנה ימים ג~ א~ר כאבל ~וי דבט~בור"ל

דטע~~
 ל~ ישנ~ ~בילו~ דהוי משום

 ~מי~א
 ~ל~

 כ~בל

~~~~~~~
 ב~דש מלכי רבינו של זה פ~רוש~מוה
 שלם מלך צדקמלכי

 המוצ~
 ל~ס לנו

ויי~
 ז~ל הר~"ש דברי עי~ר ש~רי

 ~ו~
 לומר

 לבית הולך ~~נו הר~שונים ימים ג~ ~בל רבנן דתנוזו שמברייח~
 מיהא וכו~ה~בל

 ב~יפ~ דתני~ ה~
 שמכ~ן דברייתא

ו~ו~~



~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ו~  ~ב~ח ~ו~ךואי~ך
 ~אב~

 שנהגו ~מה רא~ה משם וכו~
~~שכנז

 ~ו~ך ~~~ ~ב~~~
 האב~

 ~בה~~נ
 ע~~~

 בהרא~ש
 וא~ופרק

 מג~ח~~
 בסוף

 ~~מ~
 באבל ודא~ וה~~נו פ~~ד

 ~ב~ח הו~ך וכ~אמרו ~מ~ם ג~~אחר
 ~אב~

 ואי~ך מג~
 ב~ח ומשמעוח סחם א~רו ~הו~ךבמקו~

 ~אב~
 ~~~נו

 שבע~~~
 ד~א

 ~~ א~~פ~
 או ג~ חוך ~וא אם שם

 הו~רך אמ~~ וא~כ ג~~אחר
 ~ומ~

 בו ~~ו~ך ~~ב כ~
 כהו~ך ~ו~~ב~~כ

 א~
 מקום

 ~~ הא~~
 ~מ~ם ג~ ~חר

ועוד
 דז~

 הוא ה~~חר אדרבה כ~ ~וא ~גרי~וחא ~טעם

עד~~
 ~~~ך טפ~

 א~
 ב~ח

 האב~
 ע~יה שחק~ף ג~ חוך

 טו~~עלמ~
 מש~~ך

~~ 
 ב~ח

~~~~ 
 ~ערו שהו~ג ג~ אחר

מע~
 וכמ~ש

 ~רמג~~
 ו~~ן ח~~ ס~ק

 ~פר~
 ו~ומר

ד~רב"~
 ז~~

 דחנ~ ד~מה ~ר~~ש ד~ר~ ~~רש
 באב~

 מכ~ן
 א~~נז ~מנ~ג רא~י~ו ~ומר גמר ~ו~ב ו~~נו ~ו~ךוא~~ך
 ומ~ש ~בה~כ~ ב~~בשהו~ך

 ז~~ ~ר~~~
 הו~ ~מ~ ובט~ב

הוא כ~~~
 ענ~~

 ~ג~וח בח~דוש~ וכמ~ש בפ"ע
 ו~ו~

 מ~ום
דקשה

 כ~ון ~~~
 ד~אב~

 ב~חו מפחח ~ו~א א~נו ג~ חוך
ל~~ך

 א~
 ה~אך ~~~ב אנחנו ד~ב~~ם אנו א~~~ האבל ב~ח

 ~ב~כ~~הו~כי~
 ~ו~ ד~~ב מ~ום ק~מר וע~ז

 ~~ב~
 אחר

 מס~~ם מא~ דא~כ א~נו זה ~שנ~~ אב~~וח דה~א ומ~וםג~
 ש~ר עם ~בה~כ ו~ו~ךואומר

 ~ק~~
 הו~ ד~~~ב ~ו~ר ד~ה~ה אב~~ם~ כמו ~~ם

 כאב~
 דבזה ~~מ וחו וא~~ך מג~

 קוש~~~ו ח~~ץכבר
 ו~מ~

 וכו~ ~ב~כ~נ ו~ולך ~ומר ~זר
 קא~וא~

 ע~
 אחד כל

 מ~שרא~
 ~ב~כ~נ בט~ב ש~ו~ך

 דקאמר הא~מאי א~~
 ע~

 ~אר
 ~~~ הק~~

 ~ב~~ם כמו
~א

 ע~
 שאר

 ~ק~~
 ועוד ~ן~ דקש~א הוא גופ~ה

 ~~מר ~ד~ח~ן ח~~ק ~~~~ פ~רכא דד~נאדאע~קרא

מחח~~~
 ~בט~ב

 כ~ו~
 בו כאבל~ם ד~~ו

 אי~
 ~~~ך ~כול~ם

ב~~ב
 ~בהכ~~~

 ~קרוח
 איכ~

 ~ו ~~ש מ~ וכ~ וק~~וח
 אב~~ם ומח מרוב~ם ובנ~םאוכ~וס~ם

 ש~
 א~ו

 וכ~
 אחד

~וא
 אב~

 א~נה אחת ~~ח אם ו~י ~ב~חו
 מ~~~ח~

 א~נם
 ~~~ךיכול~ם

 א~ ~ו~ בכ~
 גדו~~ א~~ ב~ח

 שמ~~~חם

 ש~ ל~חק~ץכול~
 וא~כ ~ב~הם אח ו~קונן ~~ס~~ד ~חד

 דכו~הו ~~בוהוןב~~ב
 ו~כ~

 ח~סק אמא~ ~אב~~וח מ~וחפ~ן

אדע~י~
 ו~החאסף ~החק~ץ ~ב~כ~נ ל~~ך ~וכ~ו ד~א

 כאחד כולם~חד
 ל~~פ~~

 על איכה ו~~רוח ו~קונן
 א~ק~~ו ~~חחרבן

 כיו~
 וא~נ~ ש~~כ~ ב~נ~ דהנ~

 ~ולכ~ם
 אם אפ~~ו וא"כ בהד~~~ו ש~~כא ד~א אחרח~אב~וח
 ~וי ש~~ב באפשרוחיה~ה

 כאב~
 ~מה ר~שונ~ם ~מ~ם בג~

 הו~ ד~~ב ~ומר שהוצרך עד ~~הכ"נ ~~כח ~וכ~ו~א

כאב~
 ~~~ב ד~~נ~נן הוה א~ ד~פ~ז ועוד ג~~ אחר

~~~ש~
 הראשונ~ם ~מים

 ה~~
 וכ"ש ~ב~כ~נ ~י~ך אסור

 עוד הואאם
 אב~

 ~~~ך רשא~ שא~נו מחו מצד
 א~

 בהכ"נ
 ~בל שהוא מ~ וכ~ כן ~ומר אדעחין ח~~ק וה~כ~~~"ב
 מפחח יוצא אינו מח ~ו מח אב~~וחוובחוך

 באמת וכן סוב~חו הדעח אין זה מחו ב~לויחלהחעסק ב~~
 חתקכ~א ס~~ ק~ן מועד ב~רדכי ~ח~רו יוצאמפו~ש

 דרב~נוממעשה
 ש~מ~

 אב~ ע~ש~ מ~ור~ש
 ~פ~רושנו

~  ס~קא הוה דבט~בשפ~ר 
 דעח~~

 ~ומר
 דא~נ~

 אב~~וח
 ו~~כ~כ"כ

 האב~
 ~ו~ך כ~~~ו דהוי ~בהכ~נ ~~לך אסור

 ~וי ש~"ב ~ומר הו~רך ו~הכ~ אב~~וח שם שא~ן~מקום
 וכו~כא~ל

 אב~
 ~ומר נראה ~כן קשה~ הרב~~ ~פ~רוש

 פ~רוש~דהכי
 דהוא ב~י רב~נו ~דעח

 דמא~ מפר~ ז~~
 ~רא~שדק~מר

 ז~~
 הו~ נמ~ ו~ט~ב

 כאב~
 דקשיא משום

 מג~ דתנ~א מהא אשכנז ~מנ~ג רא~ם מ~~ח~ דמא~~~ה
 ~ב~ח הו~ךואי~ך

 האב~
 ~ב~ת דוקא ה~מ נ~מא וכו~

האב~
 חוך שעד~~ן ~ובא עלמא ~~ה דחק~ף

 שבע~
 דחם

 ל~ם ~ער~הל~ה
 ~אב~ ~כו~

 ~~~ך
 א~~

 לי~ך לו ~~ח~ר
 קאמר ~כך ~ן~ ~נא הא כ~כ אב~~וח שא~ןב~~ב

 הו~נמ~ דט~~
 כאב~

 ~אבל ~ב~ח ל~~ך ~~חרנו וא~~ך מג~
 ~מים ג~ ע~~ו ע~רו שכבר ~מ~וםא~י~ו

 כ~ו~
 שהוא

עד~~~
 דכווח~ ~~~~ נמ~ וה~א ~בעה חוך

 בא ואחר~ו
 הרא"ש ש~עם וק~מר ~בד~ה דבר~ו ~ת ומ~א ב~~רב~נו
 ~ו~ ט~בדקאמר

 כאב~
 וא~~ך מ~~

 ו~~
 דהו~ קאמר

כא~~
 ~ראשונ~ם ג~ חוך

 ד~ר~~
 כחב ל~כ~ ~ן חמ~ר ב~ח

 לא ~~~ה א~לוח שה~א מ~נ~ ~~עמובבד"ה
 ~מ~ר~

 א~א

כאב~
 באמח ~בל ~כ~ ~רא~ש נ~ט ~~כ~ ו~~~ך מג~

 הו~ א~כ"ש
 כאב~

 שם ~~~ך ~פי עד~ף ~ראשו~~ם בג~
 רב~נו רא~~ח וא~כ טו~א דחק~ףכ~ון

 לב~ח ~ולך וא~~ך מכ~ן דחנ~אמ~א מוכר~ הרא"~
 ו~~ ~אב~

 מקום
 ~~כפח ~א ~םשהו~ך

~~ 
 שבעה חוך או ~~שה בחוך בין

 לא~~ ל~~ ~ד~~ א~ ~גם נמי בט~ב~הכי
 ג~ א~ר

 ו~~~ ~ב~כ~נ ~~ם~~~ך ~כו~
 ~כ~

 בעה~~ ~פ~ר
 ודו~
~ 

~~~יר
 ~ו~

~~~~ 
~~~~ 

 י~~

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

 א~ן ג~ סע~ף חקס"ו ס~מן בא~חמרן
 יש אא~כ עצמה בפ~י ברכה עננואומר ש~

 בב~ח שא~ן כ~ון וכו~ מחענ~ם ע~רהבבהכ"נ
 ח~ד"א והרב ע~כ~ ~א שמחענ~ם~ו~ד הכנ~

 ז"~
 ~םפרו

 ~ו~ף ברכיהקדוש
 ז~ בס~מ~

 משם כחב ב~ ~וח
 ש~~ן ז~ל חב~ב בןמהר"מ

 ז~
 ש~בלו צבור בחענ~ח אלא

 כ~ ע~ע~יה~
 ח~א ~~א ~רה

 אב~
 צומות בארבעה

 א~א מחענ~ם שם א~ן אפ~לו נ~נהו קב~הדמדבר~
 ~~~ם שהם דאנ~סי מחענ~ם אינם והשאר ~בעהאו שש~

 ו~קרוח עננו ברכח ~קבועיכו~~ם
 ו~ח~

 שם שאין אף
 הרב ע~ז וכחב עכ~~~ בבהכ"נ מתענ~םעשרה

חשובה שע~
 בס~מ~

 פנים כל דעל ונראה וז~ל ג~ ס~ק ~נז~
 ~ ע"ש וכו~ צ"ע ששה ~יש וגם וכו~ בע~נן שבעה אוששה

ו~נ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ב~ני הכלבו בספר יראה דהרואה ~ומר
 ק~~

התור~
 וז~ל כ~י ד~שלשה שכתב ע"ב ח~ דף

 צבור ~ענית כמו המנין מן כשהמפ~ר כך~~ך
 לתעני~ די דבכך ארבע יתענו שלא~מים

 צבור
 לחזן אין עמלק ~מלחמת וחור ואהרן במשהכ~שכחן

 בזה כהכלבו לן קיימא לא הכי דבלאו לומר ויש ע"ש~~כו~
 צ~ר לתענית בשלשה די כי לזה ראיה הביא הואשהרי

מדאשכחן
 במש~

 דמשמע עמלק במלחמת וחור וא~רן
 ~ל צרה תבא שלא צ~ור בתענית ~מיירי ז"למדבריו
 כתב ה~י ואפי~ו צומות כארבעה קבוע שאי~ו~אל
 שהרי ס~ידבשלשה

 ראי~ הבי~
 עמלק ממלח~ת ממ~ה

 דגם סובר וא"כ קבוע ש~ינו בתענית מיירי~~ם
 אינו וזה בשלשה סגי הקהל עליהם שמקבלים~ענית
 שיהיו דצריך דכתבו ובש"ע ב~ור כמו~ר ההלכהלפי

 ב~ר בעשרה ~י ולא ~וקא בבהכ"נ מ~נים~שרה
 הרבנים דברי לסתור אין ולהכי~מתענים

 הנ~
 מדברי

 ודוקהכלבו

~~~~~

 בתורה המשולשת בברכה וכו~ ~לקינו אמירת
 ~ום בעור מנחה מתפללין אם צבור~תענית

 הוא נלע"ד לא~ או בחזרה הש"צ אומרה אם~דול
 במנחה כפים נשיאות דאין דקימ~ל~ון

 אא~
 מתפללין

 לשקיעת~וך
 החמ~

 וכמו
 שכת~

 סי~ בא"ח מרן
 אם ח~ סעיף תקס"ו סימן ועי~ א~~יף קכ~~

 כ~
 הדין הוא

~~וא
 ג~ ה~ע~

 הש"ץ לומר ש~ין
 ברכ~

 המשולשת
 הז~ת בעו~ה כפים נשיאות שייך דאין כיוןבחזרה

 קכ~ז סימן בהגה לרמ"א מצינו וכן מבעו"י~תפללין כיו~
 בזמן רק וכו~ א~קינו אומ~ים ואין וז~ל שכתב ב~~יף
 שמ~ינו והגם ע"ש~ כפים ולישא כהנים לברכת~ר~וי
 סימן ב~גה שכתב ז~ללו

 ק~"~
 שאומרים שפסק ב~ סעיף

 שמת~ללין אע"פ הכפורים ביום במנחה המשולשת~רכה
 אומרים מ"מ כפים לנש~~ת ר~וי ואיןמבעו"י

 הראוי ~ן מיקר~ ירד לא עלה ואם ~ואיל~שולשת ~~כ~
 במדינותיהם נו~גין דכן שם רמ"א וכתב כפים~לנשיאות

 ומשמע~"ש~
 מדב~

 מ"א הרב
 ש~

 בכל דה"ה א~ ס~ק
 מבעו"י מתפללין אם אף לאומרו דיש רמ"א םבר~נית
 ~~ אלקינו יאמרו לא מנחה ומתפללין חצות עד~ענין א~ אבל מנחה~ ותפלת א~ ובס"ק א~ בסעיף~"ל
 מש~~ לפי אבל מהרי"ו~~קוטי

 בהגה רמ"א
 ס"~

 ~ש
 בכל דה"ה ד~"ל בהדיא לך הרי ע~כ אלקי~ול~ר
 להרב מצינו הרי מ"מ המשולשת~ ברכה ~רים~נית

ב~
 ב~ימן

 קכ~
 מנהג בעיניו ~שר שלא

 ז~
 עליו וכתב

 ~"ק ~יד עולת להרב ו~ין ע"ש~ ד~ ~~~
 כרבינו ~דן ומנ~א שכתב בב~ מלכא למרן מצינו וכן~~

~~~ 
 ורבינו

 ~~ ~רו~
 דאין

 אומ~
 ברכת

 כ~י~

 אמרינן ידוע מנהג שאין במקום וא"כ ~~"י ע"שוכו~

שו~
 שכתב מרדכי מאמר להרב ראיתי וכן עדיף~

ז~ בסימ~
 אלקינו בו ~ומר שלא הנכון המנהג וז"ל ס~ב
דמאחר

 שאי~
 לומר אין נמי הכי לכתחילה כפיהם נושאים

 בברכהברכנו
 המשולש~

 מרן שהב~א ש"פ וכדעת וכו~

ז"~
 וכתב

 שכ~
 הרב וכתב ע~ש במקומותיו ~והגין

 ז~
 וכן

 הפוסקים מרוב המוסכם והוא אחריו נוהגיןאנו
 ע~

 אומרים שאין יע"א דבדו בעיר מנהגנו הוא וכןע"ש~
 בברכהברכנו

 ה~ולש~
 שמנהגנו מפני במנחה בתענית

 ללב יפה להרב ועי~ לנהוג~ ראוי ושכן מ~~ו"ילהתפלל
 שאפילו יע"א אזמיר שמנהג ~כתב ה~ אות קכ~זבסימן
 לשקיעת סמוך שמתפללין ~ר~ל צבור תענ~ת שלבמנחה

החמ~~
 ~~ת לחדש ~~ו ליום אור אותה~ אומ~י~ אין

 ~ יע~א ווהראן פה התרס"גשנת
~~~ור

~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
 י~~

 אד~~~~~
 ~בת בחדש שמת

 ואות~
 היא שנה

 אומעוברת
 בסיון מת א~

 ושנ~
 שאח~יה

 או אביו שמת בחדש ב~ו י~נה אםמעוברת
 אביו בו שמת חדש שאינו אע"פ חדש י"בבת~לום י~ענ~

 ~ ראשונהבשנה

~~~~
לי נראה

 פשו~
 בחדש להתענות דצריך

 חדשים י~ג ש~וא אע"פ אביו בושמת
ו~יה

 מש"~
 וז~ל ז~ סע~ף תקס"ח סימן בא"ח מרן

 מעוברת והשנה באדר אמו או אביו שמת יוםכשאירע
 ~לק~ ולא סתם ות~י ומדפסיק ע~ש שני ~אדריתענה
 שנה בכל ונעשים נזכרים ~אלה דימים משמעכלל
 לא דאם ראשונה בשנה ואפילו מזרעם יסוף לאושנה
 זה דבר נלמוד ועוד מזה~ לשתוק ליה הוה לאכן

 המפרשים כתבו זה ביום תענית ~עם דהאמ~עמיה
 ביום מזליה דריעמשום

 ז~
 חדש מזל וא"כ זה ובחדש

 ~ שמת בחדש ל~תענות צריך הכי ומשוםגרים

~ ~ ~
 רמ"א גם ד~נ"דלי

 דפלי~
 אסברת

 ראשון אדר בחדש דמתענהוסב~ל מר~
 נראה ע~ש ת"ב סימן וביו"ד תקס"ח סימן בא"חכאן וכמש~

דמוד~
 דצריך הכא

 להתענו~
 שהוא הגם שמת בחדש

 פליג התם דדוקא משמת י"גחדש
 וס"~

 הוא אדר סתם
 ב~ מרן ש~ב~א דנדרים בהא תליא ופלוגתיי~ו ראשוןאדר
 הוא אדר שם דהיינו הוא ~מא דחד התם דוקאוא"כ מאי~ כרבי אי יהודה כרבי קימ"ל אי תקס"חבסימן
 א~ל ~חר בחדש אבלדפלי~י

 ומוד~
 שצריך

 ~ בח~שוחדש להתענ~

~~~
 סימן ביו"ד ז"ל הלבוש להרב מצ~תיכך

 ת~
~~

 הצ~ל שם וז"ל כן
 ואע"~

 בחדש מת שאם
אדר

 בשנ~
 אלא מ~נה אינו העי~ר שק~ם

~~ש ב~



~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~
 או ~א~יר א~ריו ~ו נ~םן ~~ידש ~~~~ו כגון~ודש

בסיו~
 מ~ענה א~נו ~ע~~ור ~קודם בשנה

 ~~נ~
 ~~אה

 יום עד ~מ~תה מ~ום חודש י"ג ו~וו חודש ~אוחוא~א
 ה~יני~חעניח

 ה~~ דהםכנ~ משו~
 ~~~חו דוקא

 ~שהד~ן חוד~
 וכו~ ~מו או ~~יו כנגד ~וח

~~~ 
 ~שני

 ש~א ~ד~דר~ם
 ~ך ה~~ ע~~~ הו~

 ~הדי~
 ומ~מע כמ~ש

 ד~רי מפרשדהוא
 ורמ~~ מר~

 א~י~ו
 ~שנ~

 ר~~ונה
ד~רי

 הו~
 ~~רי ~~~~ק

 ו~מ"~ מ~~
 ו~רי

 הו~
 כמ~ו~ר~

 ח~וב~ פ~חי ל~ר~ מצ~חיוכן
 ש~חב ו~ ~~ק ת~ב סי~

ו~~~
 ~חשו~ח עי~

 ~ב~~
 ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~~ל

 ~~יו
 ~עי~ור~~נח

~~~~~~ 
 ש~וא ~~י ~דר

~~~ 
 ראשון ~אדר

~חע~ה
 ~כ~~ ~שו~~ ~~~~

 ~~ש~ שבט ~~כ~ט ולא ~אדר
 ב~נה ~~~~ימשמע

 ד~~~ ר~~ונ~
 ~~ר

 שנ~
 מעו~רת

שנה
 ~חענ~ פשו~~ ד~~נ~ ו~~~~ פ~וט~

 ב~דר ~כ~ט
 ועי~ חודש ~~ג~~וא

 להר~
 מאמ~ר

 בא~~
 ג~~ ~~ק חקס~ח ~~~

 ~~ר~~~~~~~
 ~מה~~~ יו~ף ד~רי

 אירגא~
 ז~ל

~י~
 נ~~

 ~~חב
 ע~ ו~~~

 ~ביו לו ש~ח ~י

~~ר~~
 דעד וכחב ~~נה~ ו~~~~~רה אלול

 ל~ כ~~
 ~ח~~ו

 ~א~ר ~מח ה~כא אלאהפו~קים
 פ~וט~ ב~נ~

 וכו~

אמנ~
 חודש ~~י~ו במח

 ~~~ט~ ~~~~~ ~~~
 ~מח~נ~ם

~עו~~
 ~ודש ~וחו של יום ~~ו~ו

 ל~~~ו~ ל~ו~~
 יום

 ה~נה שח~~ה ~ין וצרחואנינוחו
 פ~ו~~~

 ב~ן
 ~~~ שי~וי איןמעו~~ח שח~י~

 ו~ו~ כ~ל
 ו~~~

 א~~נם כחב ~ך

 ~חענ~ ~ר~שונ~ ~~שנ~נ"~
 ג~כ

 ~~ ער~~
 ד~אחר

 בושפוסק
 ~יו~

 ~ו ש~~~ ~~~י קדיש מלומר
 ה~~~~

 ~דש~
 ~ו לה~~~וחיש

 מ~~~ ביו~
 ~ום אמנם א~יו כפ~ח

ער~ח
 ~~ו~

 לא
 י~ו~

 ממקומו
 לעול~

 ולהחענוח ~~~טער
 ~ואכי

 יומ~
 וחקנחו ו~~~~~י מ~ליה ד~~חרע

החענ~ח ~~~
 ו~~

 ע"כ~ לו ור~א
 ול~

 ~~ר
 ש~

 הל~וש ש~רב
~א

 כח~
 שכחבנו כמו כן

 ~עי~
 ד~רי

 הל~ו~
 ~~דיא ~כחב

 יחענה ~אשונה ב~נהדגם
~~ ~~ 

 חודש שהוא ~מח
 ~ומר ואפ~ר כמש~כ הכי משמע מרן מדברי וגםי~~ג
 לא ~רבדגם

 כח~
 כן

 אל~
 ~חומרא

 בעלמ~
 ~ ~י~ ומדרך

 ש~ביא מצ~ח~ ולא ~~ל עו~ד ~יח ~ספר~~~~~~~
 כללמ~ה

 ול~
 ~~א עוד

 ש~~י~
 ד~רי

 מש"כרמ~א
 בז~

 ל~חענוח שכחב אדרים ~~ ~ע~ין
 ז~ ~עי~ חקס~~ח ~סי~ ~ש"ע מרן ומדברי רא~וןבאדר
 ~ביאלא

 כ~~
 ~ ~~א ~י~ מהרי~נ ~~שובוח ועי~ וצ~ע~
 עריך ק~ינאכ"ד

~~~~~ 
 י~ץ

~~~~
 שאינ~ מי

 ~~~ח לעלוח יכול אם מחענה
ולקרוח

 ~י~
 ב~"ל שנמצא א~ ~ן וכן

 יכול ~אי~ו לומר חימצי ואם לס"ח לעלוח יכול אםא~ון ~יו"~
 מוציאין הכי שבלאו בה"ב הוא אםלעלוח

 ס~
 ~ דינו מה

~~~~
 דבר ~ה

 מ~א~ ז~
 מרן מד~רי יוצא

 א~ב~~
 יש ~כחב ס"ו חקס"ו ~י~

~ 
 ~או~ר

 ~ומדש~ין
 ~חור~ ~ק~ו~

 ~ח~נ~ח
 ~בו~

 מי
 של~

 החענה
 סחם הכי וחני ומד~סיקוכו~

 ו~~
 אפ~~ו משמע ~ילק

 ~~ ד~ן דהא ועוד~ה~ב
 ה~רה מקורו אח

 מר~
 ~"י

ממהר~י
 ~~ור~ קו~ו~

 ט~
 ו~~

 מהר~י
 קו~ו~

 ~~ל
 קאי אה"~

כמו
 שנכחו~

 ~שונו
 ~קמ~

 ~כ~ורה והנה ~ע~ה~י
 ק~~

 על
ד~רי

 ~~~ מר~
 משמע הכי ~~ני ~~~ק

 ד~~נ~
 ולא ~~מר

כ~
 דהאי מר~ה דהוא קו~ון מ~ר~י מ~~רי מ~מע

 ~~ר"ידד~רי דינ~
 קולו~

 מצד ~~א ~ינם ~~ל
 ~~ ~~נ~~

 מצד

הדי~
 בד~ריו משרים ח~~ינה ע~~~ך ~~~ר

~~~ 
 מרן ואי

 קו~ון מ~ר"י וכמ~~כ כך ~נהגי אמנ~ג ~~י ~מ~~~ל
הכי

 ~~ ~~חו~ ל~~ ~ו~
 עומד ש~~ן שנו~גין שאומר ~~

~קרו~
 מד~א ו~א~ ~~א וכו~

 כ~ כ~~
 ~~מע

 ~מ~
 הדין

~~~ר
 ו~~

 ד~רי ש~~~ ~~אח~ ~~~י ~מי מד~~~ו ~~~ע
מהר~י

 קו~ו~
 ~~~~ כ~~

 נר~~
 מד~ר~ו

 ש~~~
 עומד

 שנר~~ ~~~~י ~ו~ח ו~י החענה ~~אמי ~קרו~
 מצד מדבר~ו

 מ~י וכו~ ~קרוח עומד שאיןהמנ~ג
 ~ר~~

 וכי דק~מר
 איכאמשמעוח

 ה~
 ע~~רו וכל ק~מר ב~דיא

 ~ו~ח~ובה ~~ ל~
 א~~

 ~הכי
 ~~ וע~

 שפך
 כ~

 אלא ד~וח~~ו
 ~ומר ~נומו~רח~ם

 ~ומ~ ~"~ מר~ ~~ונ~
 שנר~ה

 שמן קו~ון מ~ר~י~ד~~י
 הדי~

 ~קרוח עומד ~א~ן ~וא
מי

 החענ~ ש~~
 ~~שכנה~ג ועי~ ~ע~~י אפ~ש ו~א~ר

 א~ו ~ב"~ ~דברי~~ח~ש~
 ונכנ~

 ~דוחק~ם
 ע~~

 הצעיר ו~ני

נר~~
 ש~~בנו ~מו מרן שכונח ~י

~~~
 מ~~ן ל~בין ~ריך~אמח

 י~~
 ~ו

 ~מר~
 שמן ~~ל

 מ~מ~הד~~
 מ~ר~י מד~רי

 ש~י~ קו~ו~
 עומד

 שלא מיל~רוח
 ~~ החענ~

 ~~~ורה
 שאדר~~ נרא~

 מוכח
 ~~~ם ש~רי לה~~ךמדבריו

 ו~~ ו~~~ ~~~ונ~
 ר~~חי

שמפק~~~ כ~~
 ~א לומר מעו~ם ~דבר

 אל~ מ~~~ ~צ~
 אק~א

 א~א מוחים ~יו למ~וח יכולים ~יו ~א~ ו~ודאי~חורה

שא~~
 ~ידם

 ו~~ט~ ~סחו~ כ~
 ואי ע~~~ ו~ו~ המנהג

 ~~א שמי ~יהס~ירא
 ~כו~ ~~~ התענ~

 בחורה לקרוח
 ר~~חי ~א ק~מר מאיא~כ

 כה~
 ~קרא א~א וכו~ ~~פקפק

 כיון ~פקפק ~~ול ~יאך~חורה
 כ~ הדי~ ~~~~

 שאיננו
 לקרוחיכול

 קר~~~ ו~י~
 כ~ו

 יאוח~
 ודאי שלו ש~~נה לו

~ינו
 ~כו~

 לפק~ק
 לי~ ומחינ~

 ~מר~פחא~ אמוחא
 ק~~ון מהר~י ס~רודא~ ~~~

 ש~כו~
 לקרוח

 מ~
 ~דין

 אל~
 מפני

 מי עולה שאינו שנ~~וה~נ~ג
 של~

 קאמר לכך ה~ענה

ד~~
 וכו~ מפק~קים ~יו המנ~ג ~~~ל דיכולים נאמר

 ~יה מניןוא"כ
 למר~

 ~ הא ~~ל

~~~~
 מרן ד~רי להביןכדי

 ז"~
 להעחיק א~ו צריכין

 ויחבוננו ול~רשם הצ~ל ז~ל קולון מהר~יד~רי
 לשון ~ה הב"ידברי

 מ~~~
 ראיה לה~יא יש ועוד קולון ~~

 ב~"ב להחענוח צרפח קהלוח ~כל שנ~גוממנהגנו
 וג~ בעלמא~ מנ~ג אלא זה ואין וסוכוח~ פ~חאחר
כת~

 הוק~עו~ למה ~רור ~ם שאין מ~רווי"ש ~~דר

ואפ~~
 הכ~נים כבוד ש~וחים יום בכל מע~ם ~~י

 לק~כדי
 מנהג

~ 
 באותן מ~נה הכהן כשאין

 תעניו~
י~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

יצא
 מב~כ~

 ~וצריך ~מת~נה ישראל ב~רה לקרות ועומד
 המנהג קיום תלי היאך ז~ל בדבריולהתבונן

 בדחיי~
 כ~וד

 וכן הכהנים ויעלו יתענו שניהם לקיים יכולים הא~כ~נ~ם
הקשה

 הר~
 הלכות דוד בית

 סימ~ י~
 ולפי ע"ש~ רפ~ח

 אתי בעה~יפירושנו
 שפיר~

 משום דאי ד~~יטא ואע"ג
 כבודו על למחול רשאי הכהן היה לא~תענית
 ש~כהן ~מנהג פ~ט מיהו ר"ת~ כד~ירש וה~ בב~~פילו
 מעולם בדבר ~~~~ק~ק כהן ראיתי ולא מב~כ"ניוצא
 שאם ובודאי בתורה אקרא ~לא מבהכ"נ אצא לאלומר
היו

 יכולי~
 לסתור כח בידם ~אין אלא מוחים היו למחית

ול~~
 ודחויים המנ~ג

 הצבור כבוד מפני ה~
 עכ"ל וכו~ מקדם צרפת ~לילות כן שנ~גומאחר ותקנת~

 ~ ז"ל קולוןמהר~י

~~~~
 תפוצות בכל קבעום ב~"ב של ~לותעניות
 הקבוע צבור כתענית דינם הוי וא~כי~ראל

 פרשת דוחים בהם המתענים אלו בתעניות שנ~גווכיון

השבו~
 ומורם מרן ספסק וכמו ב~חרית אפילו וה~ בב~

 בשחרית אפילו ב~~ב דכתבו ~~ םעיף תק~~ו סימן~ש"ע
 בכל מעשים הכי וא~~לו ז~ל קולון ~הר~י ה~~והשתא ב~~ ס"ק שם היטב באר עי~ ה~בוע פ~~תדוחים
 ר~ל זה מנ~ג לקיים כדי ~כהנים כבוד שדוחיםיום

 מ~הכ"נ ~יצ~ו מתענים ש~ין הכהנים כבוד~דוחים
 להתענות ~נוהגים מנהג לקייםכדי

 ד~יו~
 שנוהגים

 לקרות צריכיןלהתענות
 פר~

 כדין ~ש~ית אפילו ויחל
 ולקרות השבוע פרשת לדחות שצרי~ים הקבוע ת~צכל

פרשת
 וי~

 לעלות י~ולים אינם מ~~נים שאינ~ והכהנים
 שמתענה למי אלא להם יאותה שלא ויחל ~פרשתולקרות
 שעכשיו במה ~כהנים כבוד דו~ם אנו זה ב~עניתוא~כ
 וכתב סיים זה ועל לס"ת ולראות לעלות יכו~יםאינם
 ~בהכ~נ יוצא ~הכהן המנהג פ~טמיהו

 ול~
 כהן ראיתי

 לא לומר מעולםשמ~קפק
 אצ~

 אלא
 אקר~

 בתורה
 שמתענים זה במנהג למחות ~י~ולים הדין ~יה ש~םר"ל מוחים~ היו למחות הכהנים יכולים היו שאםו~ודאי
 בעלית כ~ודם לדחות~גורם

 ס~
 קריא~ שאין

 שלהם
 זה שמפני להת~נות ל~ם למה ולומר למחות יכוליםהיו

 חיו~ לידי עצמכםתביאו
 לא ~~דנו ולדחות ויחל פרשת

 שלי קריאה שהיא השבוע בפר~ת אקרא ואניתתענו
 ולב~ל לס~ר כח בידם ~~ין ודאי אלא כבודי~ ידחהולא

 מאחר ותק~תם הצבור כבוד מפני הם ודחוייםהמנהג
 פירוש הוא כך ו~ו~ מקדם צרפת ~ל~לות כן~נהגו
 ~כי ומשום ז~ל ב~י הרב הבין וכך קולון מהר~דברי
 שלא מי בתורה לקרות עומד שאין מדבריו שנראהכ~ב

 גם י~רא לצאת צריך למה הכי ~מא לא דאי~~ה
 דמי מדבריו משמע ודאי אלא ויחל פרשתהוא

 ~קרא הדין מן אינוה~נה של~
 הו~

 ויחל פרשת
 נכון על יבא הכל דבזה ודוק~ לצאת הוצ~ך~י ומשו~

 וא~בעה~~
 סופר ~ם להרב מצאתי ומציאה חיפוש

 ותה~~ כן ב"י הדב בדברי שפירש קנ"ז סימן א~חבח~ק

יוצ~
 מ~נה שאינו דמי היא מרן דסברת מזה לנו

 כיון הדין מן ב~חרית בה~ב אפילו ולקרות לעלותיכול ~י~
 דאפילו נראה הדין מן ~הוא וכיון לו שייכא לאש~פרשה
 לא קראוהו שאפילו ~אן הט~ז וכמש"כ יעלה לאקראוהו
 בו יש יעלה שאם~לה

 ברכ~ חש~
 לבטלה

 ע"~
 וכן

 בב"י שם עיין קל"ה בסימן הב"י משם ח~ ס~ק המ"אכתב
 מורם מ"מ בפירוש כן כתב שלא הגם קל"הבסימן
מדבריו

 כ~
 כתב ח~ ס"ק מ~א הרב א~ל וד~ק~ ע"ש

 ~גד"ו בת~ניותדוקא
 ל~

 אבל מתענה שאינו מי יעלה
 ונ~ל התורה קריאת בר דהיום כיון לעלות יכולב~ה"ב
 מצד ולא לעלות יכול הדין מן קאמר מ"אדהרב
 נמיהמנ~ג

 דה~
 בה"ב בהדיא מיירי ז"ל קולון מהר"י

 הכהן שיצא קאמר הכי ואפילו ל~ונו לעיל שכ~בנוכמו
 המ"א סבר ודאי אלא הכנ~תמבית

 דל~
 ~הר~ מיירי

 ולקרות לעלות יכול הדין מן אבל המנהג מצד אלאקולון
 ש~יום כיון התענה ~לא מיאפילו

 יו~
 ~תורה קריאת

 והמ~א להב"י~ כד~שמע ולא ז"ל קולון מהר~י דבריוכפשט
 בה~ב לעלות יכול דלכתחילה וס"ל הדין מןמיירי

 וגדולה לעלות יכול ~~ג~ד~ו~ ~יום אפילו לעלותקראוהו וא~
 שאין הרב~ח כתבמזו

 ז~
 שמי שנהגו מנהג אלא

 א~ג~ד~ו~ בתענית ואפי~ו בה"ב עולה ~ינו מתענהשאינו
 ~ ע"ש לעלות יכול הדין מן אבל מנהג אלאאינו

~~~
 המ"א כדעת ג"כ כתב מ~ו סי~ שמואל ~מונת

אל~
 במנחה קולון מהר"י דברי פירש ז"ל שהוא

וא~
 קו~ן למהר"י ס~ל בשחרית אבל מד~ריו משמע

 ובא~ת מתענה שאינו הכהן עולה המנהנ מצדאפילו
 סובלים אין קולון מ~ר~ידברי

 ז~
 ~ ע"ש הפירוש

~~~~~~~~
 שנמצא א~ בבן מ~וקת כן כאן

 יעלה לא ז~ל מרן דלדעת אחרון~י~ט בחו~
 ב~ח והרב המ~א ולדעת ~~ה~פי~ו

 והר~
 שמואל א~ונת

 באר עי~ ולקרות לעלותיכול
 היט~

 והרב ~~ בס"ק שם
 ביום א~י דבן כתב ד~ סימן ח~א הלק~ט בספר~מני~ח
 יכול ב~ה וביום ~ראוהו~ אם אפילו יברך לא~גד~ו
 בני ישראל שכל יום הוא זה שיום מאחר לברךהוא
 דמה עזרא תקנת פי על התורה בשמיעת נינהוחיו~א
 התורה מן אחר במקום מ~ל דיומא בסד~לי

 ~וא~
 כך

 גבריאל מ~רב פסקהביא
 וכת~ א~םפיר~נסא~

 זה וכל
 הקרואים מנין על שמוסיפין המנהג לפידוקא

 וא~ ע"ש~~~כ ביו"~
 עולה ~נו מוסיפין אין דלכ~ע בחול

 וזה ~ה~באפילו
 כדע~

 ז"ל~ מרן

~ ~
 להר~ ראיתי

 מ~ סימן ח"א יעקב ~~ת
 דא~

ואיי~
 הקרואים למנין עולה א"י דבן בידיה מתניתא

 במגילה דאיתאמהא
 פ~

 ד~
 כ~

 למנין ~ולין הכל ע"א
שבעה

 קטן ואפיל~
 ואפי~

 אשה
 ע~

 דקטן אע"ג
 הק~~ם למנין עולין הכי אפילו נינהו חיובא בנילאו וא~

 ממני נעלם ולא ~דוכחב
 שבכנה~

 רפ"ב סימן באו"ח

כ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ולא ~לין ז~ למנין דדוקא הפוסקים כדעת דעי~רכתב
 אין ו~ו~ ג~למנין

 נרא~
 דמ"ש כדבריו

 לשלש~
 לשבעה או

 סימן באו"ח הרב"י דברי נו~יןוכן
 קל"~

 ועוד וכו~
 מהר"י מדברי רא~ההביא

 קולו~
 איתא דאם וכתב ז~ל

דמדינ~
 מחויב שאינו כיון הקרואים למנין עולה אינו

 מהר"י ק~מר מאי א"כ מתענה שאינו לפי הסד~~קרי~ת
 ראיתי ולאקולון

 כה~
 אקרא לומר בדבר מפקפק

 הקרואים למנין עולה אינו דמדינא כיון האבתורה
 אלא למנין עולה מדינא וד~י אלא לפקפק יכול~ואך
 מתענה שאינו למי להעלות שלא נהגו המנהג~מצד
 עמהם ~תענה ואינו הצ~ר מן עצ~ו פירש והואהואיל
 מ~ לפ~ ו~נה ע"כ~ עמהם לעלות י~הלא

 שהוכחנו
 ואפילו בש"ע איירי הדין שמן ז"ל מרן דבריוהכרחנו
 דברי ~"כ ויקרא יעלה לא התענה שלא שמי פסקהכי
 מרן כפ~ק דלא הם למעלה עליונים יעקב שבותהרב
 מ~ר~ מד~רי ז"ל יעקב שבות הרב ש~כריח ומהז"ל
 שפירשנו מה לפי ~נה לעלות יכול שמדינא ז"ל~ולון
 אין ובש"ע בב~ מלכא מרן לד~ת קולון מהר~ידברי
 אדרבה ז"ל יעקב שבות הרב לסברת קולון ממהר"יראיה
 שלא מי לעלות יכול אינו שמדינא מדבריומ~מע

~תענ~
 לשונו זה ~ב~י ז"ל מרן וכדכתב

 ונר~~
 מדבריו

 יכול אין התענה שלא~מי
 ל~לו~

 דבריו וכדפיר~נו וכו~

 יכול א~ד"ו ביום אפ~לו ז"ל מדבריו משמע ו~נהלעיל~
 ~דין מןלעלות

 וכדע~
 ~ לעיל שכתבנו ז~ל ~רב"ח

~~~
 אמ~

 לכאורה ממתני~ שהביא ראשונה שראיה
 ומתני~ מוצק כראי ו~זקה ברורה ראיהנראית

 לומר ונראה לעיל~ לפירושנותיו~תא
 דמר~

 כהרב סבר

כנה~~
 שדוקא

 למני~
 למנין לא אבל עולין שבעה

וכן שלש~
 פ~~

 ומביאו ליע~ב באמת
 ~ר~

 ~~פרו ~הור אי~ש
 בדיני מנוחהבית

 ע~לי~
 ע"ש כ~ אות ~ולין ~~~~~ן ל~~ת

 ~ ~ק~ל ~~כ ~~יה אין יו~ףומבית

~~~
 לומר יש

 דאי~
 לנ"ד ~מגילה מהא ראיה

 מיהא ד~~~ב לחינ~ך ד~גיע משום התםדשאני

מדרבנ~
 אתי וא"כ

 דרבנ~
 ~~ורה ~~~י~ת דרבנן ומפיק

 ל"ג ר~ה תו~פ~ת עי~ מדרבנן ~לאאינה
~~~ 

 ר~ הא
 ~מ"א וכ~כ יוסי ר~ האיאודה

 בס~מ~
 דקטן י~ב ס~ק רפ~ב

 נמי ואשה ע"ש ל~נוך ב~גיע היינו שבעה למניןדעולה
 סופרים במסכת כדאיתא התורה קרי~ת לשמועחייבת

~~
 וכמו י"ח

 שכת~
 ס~ק בסוף רפ~ב בסימן מ"א הרב

 וא~ ע"~~ו~
 דרבנן ומפיק דרבנן דאתי ~תם שאני

 התוספות שכ~~ואע~ג
 י"~ במגיל~

 יהודה ור~ ד~ה
 חד ומפיק דר~נן תרי אתי דלא מי ד"ה כ"דוד~ מכשי~

 דאתי ואמרו הקילו התורה בקריאת מ"מ ע"ש~רבנן
 בסימן מ"א עי~ דרבנן לחד ומפיק דר~נן תריאפילו
 שם ~"י ועי~ ~~ש לאביו מברך דבן בהא ~ק"גקס"ו

ו~ר~
 שלא ~מי בנ~ד אבל ~ם~ האלף מגן

 ~ענ~
 אין

 אין ג~ות ~ל שני בי~ט א"י בן וכן מדרבנן א~ילומחויב

 בפר~ה ~לל קריאה בהאי חיובלו
 אינו ולה~י ~

 עול~
 בסדר אבל גליות של שניב~"~

 הפרש~
 דמח~ב כיון

 הקפידו לא בזה דרבנן תרי דהוי אף מדרבנןמי~א
~ 

 שיה~השומעי~
 אם אף מצינו דהא כוותייהו ~ובא בר

 שכ~ב וכמו ליה חיישינן לא הפ~שה סדר ישמעלא
 וא~ ע"ש~ שם ~~תרין כמה קמ~ו~סימן

 כיון
 כך כל קפדינן לא השומעון על חיובא ברמיהא ד~עו~
 כנ~
~ 

~~~~
 שלא שמי ~~י מרן שלדעת המדובר מן

 עולה אינו בחו"ל א"י בן וכןהתענה
 חיישינן בעלמא מחלוקת אלא יהיה דלאבתורה לקרו~
 ~ ודוק ~~ה הכריע שמרן וכ"שברכות לס~

~~~
 לב~ בהגהותיו ז~ל חיי בני ל~רב ראיתי כך
 בענין ש~אריך א~ אות תקס"ו םימןא"ח

 ~וא הראשון פירוש הרב~~ בפירוש לו ועלתהובשתים
 ש~א מד~ריו נר~ה הב"י שכ~ שמהכמ"ש

 מ~
 מצד ולא ~דין

 דדוקא הרב כתב זה לפירוש ואף ע~שהמנ~ג
 אם אבל ~תענה שלא מי לקרות עומדאינו לכתחיל~
 ~ירוש ע"ש~ ולקרות ול~רך לעלות יכוללעלות קר~ו~
 אפילו הוא וכו~ מדבריו נראה הרב"י שכתב~מה הש~
 ~לא ל~פוקי יעלה לא ~כי ~פילו מבהכ~ניצא ~
 אם אבל מבהכ"נ שיצא ~לא ז"ל קולון מ~ר~ כתבדלא נא~

 משום לעלות יכול ל~~ת העולים עליית בשעת שםהוא
 שנראה הב"י כתב לכך דוקדשתו~ עשהמצות

 עולהשאין מדב~
 אפי~

 הפיר~ ולז~ ע"ש~ בב~כ"נ ~ם הוא
נ~~

 לפירוש דאף כתב ומ"מ עליון דעת דעתו
 אם דאף דםברי ו~~"ז הכנה"ג הרבניםולפירוש הרא~~
 אינולעלות קראו~

 עול~
 א"י ~בן מ"מ ~~ענה לא אם

 חו"ל כבני פר~סיא של דברים לנהוגשצריך מו~
 לקולא בין לשם שהלך מקום חומרי עליושנותנים כדקימ~
 כדבר ~וי לעלות ~קראוהו וכיוןל~ומרא ב~
 מהא הוא גם והביא ע"~~ ולקרות לע~תוצריך פרהס~
 ~פילו ש~ה למנין עולין ד~כל כ"ג ד~ העירבני דפ~
 וכתבוקטן אש~

 דנק~
 אבל ג~ מנין לאפוקי ז~ למנין

ה"ו למ~
 וכן וכתב עולין~ ביו~~

 ול~שלים לעלות יכול א~ דבבן אסיק ולכךע"ש~ קמ~ סימ~ ח~ מהרימ"~ כת~
 ~ן מש"כ ועיין ע"ש~ ו~~ן מאשה גרע דלא~קרואים מני~

 וציי"מ ~עיל בת~ובהבענ"ד
 וימ~~

 אמן
 ודו~
~ 

 ~~ו~ח~~
 ~~ כם~יו ~ח~

 ~~ו~~ ~~~
~~~~ר ו~~ ו~ר~~ ~~

~~~ ~~~~ 
~~~~ 

 י~~

~ ~
 ברו~יא עמנו בני היו ~ת~ס~ו

 נהרגו נפש~ת וכמה נחרבו עיירותוכמה ג~ל~ בצר~
 מ~ו~~ ~~

 שי~יו ישראל ~לות ולכל להכא
 לקדם ות~לה בת~נית בצרותלעזרה ל~

~ 
 ה~

~ום ל~ וקב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~בועיום
 לז~

 שיום הנז~ שנה של אלול ר"ח ערב ~יום

 י~י~ז~
 לצום

 ולחפל~
 ו~גיעו רח~~ם ולבקש

 לעירנו עדהדברים
 מח~ זא~

 כולנו ונחקבצנו יע"א אוראן
 כל אח ע~יהם וקרינו שבעיר ה~~חכל

 יכולים שאינ~ ל~חענוח~ ש~~ול מי כל שי~ע~ווהסכי~ו ~זא~ הקריא~
~זור

 ~~ני~
 ד~ שאפי~ מפני ~ק~ל ~ל על כללי ~בור

~מו~
 ~ו~~עו ש~~ר

 ע~
 כל

 ישר~~
 ~ינם הנביאים מימי

 לגזור כ~ש ממשפחה וש~~ם מעיר אחד אלא~~ענים
 על די~~רו חדשוח ולע~יחאומר

 הישנו~
 מצטערים אנו

אלא
 מ~לג~י~ ~~ח~

 עלינו
 לא הכי ומשו~ החד~ו~ ~~

גזרו
 חענ~~

 מדובנא יעקב א~ל להרב וע~ כללי~ צ~~ר
 ת~אפ~

 ד~~
 אל ול~א

 העני~
 וכו~

 ~ ע~~

~~~
 ~~ח~קי~ ל~~~~~~ ~~~~י~ ~י~ ~~י~ ד~~ א~~
אל~

 ~ם
 וסביבוחי~~

 דוקא
 דכ~

 הוא
 ל~ו~

 ~משנה

 י~ט דףב~עני~
 ~ו~~ ע~~

 מ~~נה ~עיר
 מ~ע~וח סביבוחיה~ל ומחרע~

 ול~
 ~וא וכן מ~~יעות

 ל~ו~
 הטור

והש~ע
 ~ימ~

 ~~ םעיף ~קע"ו
 ו~יר~

 רש~~י
 שמ~ענו~ ~~ע~

סב~בותי~
 העיר ~או~~ מפ~י

 של~
 גשמים עליה יר~ו

~~ך
וא~כ ע"כ~ בה רעב וי~י מ~~יבו~י~ ה~בו~~ לקנו~
 דוק~

 הס~וכים
 ~וא טע~א האי בהו דשיי~י ל~

~צרי~ין
 ל~~ענו~

 אבל
 ל~

 מלשון מדוקדק ו~ן הרחו~~ם

 וכל ה~א דק~~יהמש~~
 סב~בו~י~

 ובכל ~~ני ולא
מקום

 מ~~נו~
 ולא

 אלו ~ל ב~~פא ~דק~~י מ~~יעו~
 ~כלמחענים

 ~ מ~ו~
~~~~~~

 ואח~ים ו~~ל א~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ל~~~~
 ם~י~ותיהפיר~~

 מ~ענו~
 להש~~ף כ~י

 ו~~קש~צר~ן
 רח~י~

 ~י ונראה ע"~~ ע~יהם
 לפי ג~

 א~~ אחר~~ ש~~ע~~
 חייבים

 ~~~~נו~
 בצ~~ן ו~הש~~ף

אלא
 הס~וכי~

 ורואים להם
 בצר~~

 בהדיא וכדק~ני
 אין ל~ם סמוכים שהם ~פני סביבו~יהםבמ~ני~

 הללו שיהיוהדין שור~
 מצטערי~

 הכי משום שמחים ו~ללו
 ל~ם הסמו~ים אלו~ריכ~ן

 ולהש~~ף בצר~ן עמה~ נראי~
 צריכין אין ~רחו~ים א~לעמהם~

 לה~~נו~
 חזי~יה וכן

 היה ואם וז"ל ~קע~ו בס~מן כן ש~~ב ז"ל ב~חלהרב
 קמא פרק ו~ו~ י~ר~ל ~א~ץדבר

 ד~עניו~
 ומשמע

 אין אם~בחו"ל
 ובאו~ הולכו~ שיירו~

 למדינה ממדינה
א"צ

 לה~ענו~
 מכה זו שאין משום רחוקים ש~ן כיון

מהלכ~
 ס~יבו~יה מ~מ אבל

 מ~ענו~
 וחזר ע"כ~ וכו~

 בענין ב~מוךושנאה
 מפ~ל~

 וכן ד~~ה
 ה~פול~

 וז"ל
 לא שהרחוקים לומר נמי ו~יינו ~ם ובריי~אמשנה

מ~ענו~
 ולא

 מ~ריעו~
 וסביבו~יה

 מ~ענו~
 להש~ף כדי

 כ~ב מ"מ לה~~~ף כדי לטעם אפילו הרי ע"כ~ב~~ן
 צריכים אין~~קים

 לה~~נו~
 נקט סביבו~יהם ודוקא

א~
 על דצרין ~ישא ה~ה

 שבאו כו~ם כגון העיירו~
 ה~ור שהע~יק כמו וכיוצא י~ראל עם מלחמהלערוך
 הערים וכל דקתני כך אחר המשנה ל~ון והע~קוה~~ע

 דוקא ס~~הם~י~~~
 כתב ~ן ~~ק~ ~

 ~רי~ב
 כנה~

 בסימן ה~ור בהגהת
 תקע~

 ג~ אות

 כסף ~רב ~רבינו כחוב מצא~~ וכן ע~ש~ ~ב"חמשם
 ~ ע"ש ז~ ~לכה שני ~פרק חעניח ~~כוחמ~נה

~~~
 ורבני ח~מי רבוחינו מפי ע~~ק ויצאדהואיל
 הרב ~וא בראשם מלכם ומפי הע~ירוסייא

 ומ~דול מעוז~גדול
 ~פאר~

 יורה יורה והדרם ישראל
 הרב בדורו כשמו~אל ידיןידין

 ~מפורס~
 הדור מופת

 חכמים דברי ~שמוע מצוה זיע~א סל~נט שמואלכמוהר~ר
 חוב~ בי~קרי

 ל~מוע
 ככל חיין אנו ומפיהן בלימודי~

 יורונואשר
 וע~ינ~

 לך ויקם אומר ו~גזר גזרחם לשפי~ר
 דר~ךועל

 נג~
 אור

 ע~
 ו~יימנו ונחעודד קמנו כן

מ~~~תם
 ~מ~

 ~ מגעח ש~ד~נו

 בענין ל~ס~פק ישדה~~~~~~
 ויח~

 מו~~אין אם
~~ח

 ו~ורי~
 ויחל

 ל~ני~ וכ~
 גו~ל בין ~~נו

לרופא
 והנה ו~מנחה~ בשחרי~

 מ~~
 ז"ל

 בש~~ פ~~
 סי~

 כל על ~~ניח גוז~~ן דאם ב~ סע~ף~קס"ו
 ש~א ~~

 ~נהגו עליהם~בא
 הר~~וני~

 ע~נו ש~ץ לומר
 בין ומ~מע ע~~~ויחל ולקרו~

 בי~ ~~חר~~
 ומור"ם במנח~~

ב~ג~
 ק~עו דאם כ~ב שם

 אי~ ב~~~ ~~עני~
 דוחים

פרש~
 וכ~ב ע~~~ ו~ח~ קורי~ ובמנח~ בשחרי~~ השבוע

~כנ~~ג
 בהגהו~

 הוא דכן ~ק~~ו בם~מן הטור
 ב~יירי ועי~ן ז"להרמב~ם דע~

 בהג~~
 הט~ר

 והרב ח~~ או~
 בסימןב~י

 חקע~~~
 כ~ב

 ~דע~
 ~טור

 כדע~
 שר הרב

ש~ו~
 קורין ו~~ בב~ דגם ~ק~~ו סי~ בסוף הט~ר שהביא

ויחל
 בשח~י~

 בכל
 תע~י~

 ו~"כ ע"ש לגזור להם הצריך

כיו~
 כד~ח הכריע דמור~ם

 הרמ~~~
 ובנ~ד ש~מע~ן לו

 ב~ח~י~נמי
 ב~ ביום

 בפ~~~ קורי~
 ה~בוע

 ובמנח~

 ו~ורי~ ~~~מוציאי~
 למודעי צריכין ~נחנו ועדיין ויח~~ בו

 ה~בור כל ~ל גז~ו א~ דוקא דזהדאפשר
 לה~ענו~

 בזה
 דהויהוא

 כ~עני~
 בין דבריו לכל ציבור

 לפרש~
 ויחל

 אבל עננו לעניןבין
 כגו~

 כ"א מ~ענים שא~ן דידן נדון
 מוצי~ין שאין מס~פינא ולא אמינאהיחידים

 ס"~
 ולא

 ~ לרופא גואל ביןעננו

~~~~
 ~קס"ח סימן המח~"ר להרב עיני

 או~
 ג~

 נושן ישן דינים חדושי ובקונ~רס וז"לשכ~ב
 מ~נת הנגיד בז~ן הקדמונים ~~ו ירושלים מרבניכ~י

 אדם בני הופ~שו כ~ובהרס~ט
 ל~~ענו~

 צרה כל על
 הנגיד הס~~ם ~באש~א

 שהש"~
 עננו י~מר

 בש"~
 שאי~ו

~עני~
 יוציאו ולא קהל

 ס"~
 במנחה יוציאו אך בבוקר

ועננו
 בשחרי~ בש"~

 ט~ס נ~ל
 וצ~

 בכ~ף כשחרית
 כפי ז"ל מרן היפך הם הנגיד דבריולכאורה

 מור"ם שכחב דממה בדבריו ז"למור"ם הבנ~
 ז~

 מיהו וז"ל
 קבעואם

 ה~עני~
 דוחין א~ן וה~ בב~

 פרש~
 השבוע

בשחרי~
 קאמר ובזה ימים בשאר מיירי דמרן משמע וכו~

 גםדקורין
 וי~ בשחרי~

 דלא
 ויש הנגיד~ כמ~~

 דבס~מן ומורם דמרן הא דשאניולומר לייש~
 מ~ם הקהל וכל הקהל כל על צבור תעניתדג~ו מש~ תקס~

 בו ו~ציאין צ~ר כ~~נית הוי ~ימ~ם
 לקרו~ ס~
ו~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ירושלים מרבני כ~י משם המחב"ר דהביא הא ~~לויחל~
 אדם בני קצת דהופרשו אלא הק~ל כל על גזרושלא

 כל ולא דוקא ~גולה יחידי דהיינו צרה כל עללהתענות
 ולכך לגמרי צבור כתענית הוי לא הכי משוםהקהל
 הוציאו ובמנחה בשחרית~ ~~ת יוצי~ו שלא הנגידה~כים
 יותר או ע~רה ש~ם כיון~"ת

 לז~ וראי~
 שהביא ממה

 וז"ל דכתב א~ ~"ק תק~"ו ב~ימן אברהם אשל~רב
 פליגי לאע"כ

 אל~
 קהל משא"כ מתענים הצבור כשכל

 ודאי השנה כל ~הן עשרה בה~ב להתענות עליהםשקבלו
 לעצמן ~~ת י~~~~ו ולא רם ~קול עננו אמרינןדלא
 במנחה דאפילו משם דמשמע אלא ת~ודדו לאמשום
 ~"ת מוציאיןאין

 היפ~
 רבני משם ~מחב"ר דכתב מהא

 של בכנו~יא המעשה שנעשה שו~עים ולהם ת"וירושלים
 ~ ודוק עדיף דמעשה ועוד בראשם ומלכםהרבנים

~~~~

 ואם ז"ל י~א ~עיף ~וף תקע"ה ~ימן א~ח
 יאכלו אלא ישלימו לא חצות קודםהתחילו

הנה ~~כ~ הגדול הלל ויאמרו יתקבצו ולערב יו~ע ויעשווישתו
 בש"~

 קודם מעיקרא ולימרו ~ריך כ"ו כ"ה דתענית
 נפש על אלא הלל ~ומרים שאין לפי ליה ופריקשיאכלו
שביעה

 וכר~
 פרק ז"ל הרמב"ם ופ~קו ע"כ מלאה

 דלא לי ונראה ע"ש~ ע~ז הלכה תענית מהלכותראשון
 שם ז"ל רש~י כמ~ש ועעמא הגדול בהלל אלא זהאמרו
 לכל לחם נו~ן בו שכתוב ~מ~ך שביעה בנפשבד"ה
 המצרי בה~ל אבל ע~ש~ ע"כ ~שבע על ליאמר נאה~~ר

 ול~כי זה עעם שייך לא ו~נוכה ור"ח בי~עשאומרים
 בשבתות שאומרים מהא בזה לעמוד יש שעדייןאלא אכילה~ קודם הכנ~ת בית יציאת קודם לאומרו~הגים
 והנראה שאמר~ ברוך ~ודם הגדול הלל עוביםובימים
 דבר על ולא הוא התפלה שמתיקון דכיון לומרבזה
 איזהו פרק בענין שאמרו וכמו דמי כתפלהנאמר
מקומן

 ב~"~
 עם שנתקן כיון משום אותו מדלגין שא~ן

 אמרו ולא ד~וותה נמי והכא דמי כתפלההתפלה
 לה~~פות וראיתי נ~~ על אותו אומרים אםאלא ז~

 שכרות ב~ו דשכיחי מחוזא בני שאני ד~ה שםבתענית
 מזה~נרגשו

 וכת~
 לומר נוהגין דזמרה ובפ~וקי וז~ל

 בשעת אבל התפלה קודם ד~רה בפ~קי ודוקאשחרית
 אומרים איןהתפלה

~~ 
 שביעה בנפש אלא

 דנקעו תפלה בשעת דמאי ~תומים ודבריהם ע~~מלאה ובכר~
 הוא תפלה דמתיקו~י תפלה קודם דדוקא דר~לונ"ל
 תפלה בשעת אבל לאומרו ~המנהג הוא ~תפלהוהוי

 והשלמנו גמרנו תפלה בשעת שכבר התפלה א~ר~
 אומרים אין אז התפלה~~ן

~~ 
 אלא

 בנפ~
 שביעה

ובכר~
 שהרי ולשתות לא~ול ~יכול בשעה ש~מד ~~ון מל~אה

 וקרוב דבריהם לפי זה הוא ~ע~קר ה~ל~בר
 למ~

 זו משנה על יו"ע תו~פת הרב ולשון ודו~" בענ"דאנן
 על להיאמר נאה בשר~ לכל לחם נותן דכתיב ומשוםוז"ל
 אלא נאמר שלא הוא שיר ודרך רש"יהשבע

 ע~
 השבע

 ע~ש~ עכ"ל בתו~פות עי~ אומ~ים דזמרה בפסוקיאבל
דמשמ~

 משום אותו שאומרים שמה ז~ל מדבריו
דמי דכתפל~

 ודו~
~ 

~~~
 ~~ע~ר

~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~ ~ ~ ~
 תענית באדר שבעה

 מש~
 ע~ה רבינו

 שיש למושבותם ישראל בנילמקומות
 תק~פ ~ימן א"ח בש"ע ז"ל מרן וכמ"ש בושמתענים
 אם מתענים ח~ש באיזה מעוברת השנה אםע~ש~

 באדר שנולד ~מי לה~תפק יש וכן שני~ באדר אוראשון באד~
 בר נעשה אימתי מעו~רת נמי י~ג ושנתראשון

 ~י~ בא~ח עי~ שני אדר עד או ראשון אדר בחדשאם מצו~
 אביו לו שמת במי נמי לה~תפק יש וכן יו"ד ~עיףנ~ה
 בש~ה לו כשיארע ~אשון באדר מעוברת בשנה אמואו

 ש"ע עיין בשני או בראשון יתענה חדש באיזהמעוברת
 ~ ז~ ~~יף תק~"ח~ימן

~~~~
 תענית לענין תק~~ח בסימן ז~ל מרן הנה
 כתב פשוטה בשנה שמת במי אמו אואביו

 מהרי~ו ~הוא וייל מהר~י כתב וז~לבב~י
 ז"ל~

 יום כשבא
 מולין מהר"י ש~ורה שמעתי ב~דר ואם א~ בושמת

 ולא שני ב~דר לצום שיש נראה אבל בשתיהםלהתענות
 בנדרי~ דאמרינןבראשון

 אם אדר עד הנודר ע"א ~"ג
 יודע ואם הראשון אדר ~ד מעוברת ש~שנה ידעלא

 וכו~ ידע נמי והכא ה~ני אדר עד מעוברתשהשנה

 שי~נה ז"ל וייל כמהר~ פ~ק ז~ ~עיף ובש"עע~ש~
 הוא שכן זה ב~י~ בר~ה מחזיק הרב וכתב השניבאדר
 הוא וכן ע~ש~ הירושלמי על ~עדה קרבן הרבדעת
 שאכתוב וכמו יו~ד פרק נדרים בהלכות ז"ל הרמב"םדעת
 לקמן שיתבאר וכמו מינץ מהר"ם דעת הוא וכןלקמן
 כאשר חאג~יז מהר"י ה~ב דעת הוא וכןבעה"י

 כתב תק~~ח ב~ימן שם ז"ל ומור"ם ב~ה"י לקמן~ו~תו אע~~
 דאז שני באדר שמת לא אם בראשון דיתענה אומריםויש

 וכן מינץ ומהר"מ הדשן ת~ומת בשני להתענותנוהגים
 ל"א ~י~ ז~ל מהרי~ל בתשו~תפ~ק

 ובכנה~~
 ב~ימן

 הלוי הר"ש דעת הוא דכן כתב ב~יהגהת ~
 שנא דמאי ל~ולמם קשה ודעמיה מורם דבריולכאורה ע"ש~ ז~

 המצות וכל בשני שעושים הפרשיות ו~דר מגילהמפורים
 ~ין דכ~ע אליבא בשני אותם שעושים באדרהנהוגות
 משום כרשב~ג דקימ~ל משום ראשון ~עיף תר~~הסימן
 ו~ במגילה יו~יר~

 ע"~
 בשני הנ~נות דמ~ת ש~בר

 ~ ע"ש בראשון נהוגותאין
 בש~~~~~~~~

 בר~ אל~~זר ר~ בשלמא ~~ך דקא הנז~
~ו~~
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~ ~ ~ ~

 שאין ~בריו~י
 קורי~

 בשני או~ה
 בר~ו~ נוהגו~~שני הנהוגו~ המצו~ שכ~

 טעמיה מ~~~ר
 דאי~

 על מעבירין

~צו~
 טעמא טבי ר~ ~מר מ~ט~ רשב~ג אלא

 המבואר ש~פי ע~ש~ וכו~ עדיף ל~או~ה גאו~המ~ך דרשב~
 שפיר ודעמיה מור"ם דבריא~ו

 טבי~
 שהרי ו~קי~ין

אדרבה
 ~~~~ ~וכ~

 גאו~ה מ~מך משום ד~עמא ~נ~~
 פורים שנעשה אמרינן הוה ~כי ~או הא~גאולה

המגי~ה וקריא~
 בר~שו~ המ~ו~ וכ~

 ~~מא משום
 מעבירי~ שאי~

 ~כי ומ~ו~ המצו~ע~
 ~ע~י~ ~~ני~ הכ~

 ד~א ואם אב
 בח~ובא ב~י ~ג~ו~ה ג~ולה דמ~מך טעמאשייך

ב~דר ~ה~ענו~
 ש~י~ מ~ו~ ר~~ו~

 על מע~ירין
 להרב ראי~י כך א~ר וד~מיה~ ז~למו~"ם כד~~ המ~ו~
 ~רומ~

 הד~ן
~~שוב~ו

 ס~מ~ הרמת~
 רצ~ד

 ~ראיה ~דרשנו כי ומצא~
 מהא ע~יה ידו ו~ךזו

 דש~~
 משום דקאמר מגילה

 להכי ~~או~ה גאולהמסמך
 קורי~

 בשני המגילה
 גאו~ה ד~~מוך טעמא האי ~ייך דלאהיכא כ~ אב~
 ~גאו~~

 ~עו~ם

 ב~~אז~~נ~
 טעמא

 המצו~ ע~ מעבירי~ דאי~
 וכ~ב

ונדון וז"~
 דיד~

 ~ז~ינן ~כך וכו~ גאו~ה ~סמוך מידי שייך ~א

~~
 מעבירין דאין טע~א

 המ~ו~ ע~
 ויעשה

 נפטר אםוכ"ש בראשו~
 בשנ~

 לעו~ם שיעשה בראשון העיבור

 אמ~~~ראשו~~
 ש~ם מודינא בהא

 בשנ~ נפט~
 העיבור

 וב~חיל~ בשני ~עו~ם שיעשה~שני
 מהא ה~יא דבריו

 מ~ר"י מ~ם הב~י שהביא ס~גדנדרים
 ויי~

 עד ~נודר
 ~ענין יהודה ורבי דר~מ פ~וג~א דמיי~יאדר

 שני ובאדר ראשון באדר כו~בין ראשון ב~דרד~ר~מ שטרו~
 דאדר ~~יפך סובר יהודה ורבי ~~ם~ אדרכו~בין

 כו~בי~ ש~י ואדר ~~םכו~בים ראשו~
 האשרי ופםק השני אדר

 ו~הכי ראשון אדר הוא אדר ס~ם וא~כ י~ו~ה~רבי

 מ~~ני~ ~עני~~~~~~
 כ~ב עוד רא~ו~~ באדר

~או~ה ש~
 ~עני~ ת~ו~~

 ~אחד ~שובה שראה באדר שבעה
מה~דו~ים

 ~~ו~
 כמו רד~ך ב~מן ש~יה ה~וי יעקב רבינו

 ספר ב~וף ~~וב~ים ב~~ובו~יושכתוב
 ~ו~דו~

 אדם
לרבינו

 ע~~~~ ז~~ ~ר~ב~~
 דמשה באדר ד~בעה שכתב

 ב~דר ~~הרבינו
 ב~~~ רא~ו~

 שמשה הו~ח וגם ה~י~ור
 נפטר ע"הרבינו

 ב~~~
 נוכחנו ע~כ~ פשו~ה

 מכ~
 זה

שדברי
 מור~

 נ~ונ~ם
 חיי~

 משה ו~אמ~ים ו~יימים
ו~ור~ו אמ~

 ~ ~מ~ ~ור~

~~~

שהוא אמ~ כר~ פסק ש~~שרי ה~"ה שכ~ב שמה
 ~כ~~

 בידינו המסור
 עירובי~

 רבי ע~ב דמ~ו
 מדברי אמנם יהודה~ כרבי ה~כה מאיר ורביי~דה
מהר"י

 ויי~
 ש~ע~יק

 מר~
 ב"י

 בסימ~
 נראה ~ק~~ח

 סוברשהוא
 דבז~

 אדר הוא אדר דס~ם כר"מ ה~כה
 ~הרמב~ם מצינו וכןשני

 בה~כו~ ז"~
 נדרים

 בפר~
 יו~ד

ה~~~
 מרן שם כ~ב וכן כר"מ דפסק דמשמע ו~~ו

הכס~
 משנ~

 ~ה טעום ומ~ם בהדיא
 וז"~

 ו~שמע
 בגמ~ מדקאמר וה~ם ~ר"מ דהלכהלרבינו ~י~

 ע~~
 ~מ~ני~

 מי~~א ליה דדחיקא משמע היא יהודה רבולימא

~אוקומה
 ד~~

 ר~מ משנה דס~ם משום כר"מ
 וכ~

 היכא
 ~יה ~חיקא כוו~יה דלאדא~יא

 וכיו~
 דאביי דאוקמ~א

 כר"מא~יא
 נ~ נק~

 מרן וא"כ עי"ש~ וכו~ כוו~יה
 א~חבש"ע ז~~

 ~ימ~
 כמהר"י דפ~ק ~ק~"ח

 ויי~
 ד~ובר

 נמי דסמך היינו בזה~ מאיר כרביסה~כה
 ע~

 הרמב"ם
כדרכו

 בכ~
 מקום

 וכ~
 הרמב~ם דברי ~"כ הביא ביו"ד

 ביו"ד עי~דנדרים
 סימ~

 ם~ק שם והש"ך ח~ סעיף ר~ך
 ~~בי~ז

~~~ 
 ~הר"מ

 מינ~
 כר"מ פסק הוא שגם

מרן וכדע~
 ז"~

 ~שובה בפ~חי גם
 ש~

 מ~ם כ~ב ב~ ס"ק
 העיבור חדש הנקרא ~וא ראשון ד~דר שסובר~רדב"ז
 מרן דפסק הרמב~ם כדעת ג~כ וזהע~ש

 כוו~י~
 ד~~ס

 הרמב~ם כשיטת ~רדב"ז גם הרי שני~ אדר הואאדר

ז~~
 ב~~י שם ועי~ ז~ ~עי~ קכ"ו סי~ א~~~ע ~ש~ע ועי~
שהע~יק

 ע~
 שם הטור

 ואחר כר~י שפסק האשרי ~בר~
 הב"י כ~בכך

 אב~ וז"~
 מה~~ י~ בפרק הרמב"ם מדברי

 גי~ה ~א שם ובש~ע ע~~~ כר~מ שפסק נראהנדרים
 דפ~ק ש~~~ו כפי שכ~ב מה כ~ב ו~ור"ם בזהדע~ו ~~

 בחש~ אב~ ע"ש~ כר"מ דפסק ז"לכהרא"ש
 סי~ משפט

 יהודה כרבי דפ~ק ~הדיא מדבריו נ~אה כ"ח סעיףמ~ג
 ביו~ד ~הש"ך ועי~ אשר רבינווכשיטת

 סימ~
 שהניח ר~ך

דברי
 מר~

 שדברי כ~ב הגר~א ב~י~ורי ~ם בצ"ע~ הש"ע
 משפט ~חושןמרן

 ~כ~ סו~
 מ~ש

 בא~
 ובב"י וביו"ד

 שיהיה איך ע~ש~העזר אב~
 כא~ ז~~ מר~

 ~ימן בש"ע
פ~ק ~קס~

 כמהר~י ~עני~ ~עני~
 ז~~ ויי~

 ~ שני באדר דמ~ענה

~~~~
 ~דבריו ש~ביא ו~ דף ד~גי~ה ראיה ~אי
הרב

 הדש~ ~רומ~
 משום הש~ס דקאמר

שאין
 מעבירי~

 על
 הו"~ המצו~

 ראשון ב~דר ~מעבד
 ~מהר~י ~יוב~א הוי~כאורה

 ולכ~ ויי~
 בשיט~י~ ~אז~י

 מהר~יש~~
 ויי~

 והרב והרדב"ז והרמב~ם
 שמהר~י ~ומר ויש ח~ג~יז~ ומהר"ו מינץוהר"מ העד~ קרב~
 ויי~

 ורבוותא
 סברידעמיה

 ד~תעני~ מרנ~
 משום שמתענים ואם אב

 טעמא שייך ~א יו~א ובהאי חדש בהאי מז~יהדא~רע
 מעביריןדאין

 וכיו~ המצו~ ע~
 אדר הוא אדר דעיקר

שני
 הראשו~ אב~

 העיבור חדש
 לעי~ כדכ~בינ~

 משם
 אי~רע בו ס~ם אדר שהוא שני באדר וא~כהרדב"ז

 זמנו הגיע ~א עדיין רא~וןובאדר מז~י~
 והו"~

 ראשון אדר

כטב~
 ושבט

 שעדיי~
 שייך ~א ולהכי בהם זמנו הגיע ~א

בו
 מעבירי~ אי~

 ~רומ~ ~ד~~ אב~ המצו~~ על
 הדשן

 א~ר הוא אדר ד~תם יהודה כרבידסובר
 ראשו~

 א"כ
 ו~הכי זמנו הגיעהרי

 המצו~ ע~ מעבירי~ אי~
 דכבר

 וא~ ביה~ מז~יה שאי~רע העתהגיע
 ב~ענית גם הוא

דשבע~
 וד~ ~~ני~~ או~ו שעושה ~מי באדר

 טעמא היינו
 להצטער כדימשום

 ע~
 מי~~ן

 ש~
 ביום צדוקים

 ע~ינו מגינים שהוומז~ייהו שאי~ר~
 וב~ור~ בצדק~

 ו~יום
 ~~נו~תהמה ס~

 ועז~
 כ~ם והוי או~נו

~ ~ ו~ ~   ד~~פי 
 מרן

~ 
 דפסק

~ ~~ ד~ ~ר~  ~  י~~נ~השני 
 ולדעת מזליה אי~רע יום שאו~ו שני באדר

~ו~~
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~ור~ם
 ז~~

 יהודה כרבי דפסק
 דס~

 ~דר
 הו~

 ~דר
 ד~~י משום ר~שון ב~דר יתענהר~שון

 יומ~
 איחרע

~ז~י~
 מעבירין ~ין ועוד

 ע~
 מ~ דגם ונר~ה המצות

 מעוברת י~ג ושנח באדר פשוטה בשנה~נו~ד
 ומור~ם דמרן זובפ~וגחא ח~י~

 דת~י~ ז~~
 ~חריחי בפ~וגתא

דר"~
 ור"י

 ו~דע~
 נעשה כר"מ דפסק מרן

 ב~
 מצוה

 מור"ם ו~דעח שני~~דר
 ז"~

 מצוה בר נ~שה כר"י דפסק
 ~ ר~שון ב~דרמיד

~~~
 יו"ד סעיף נ"ה סימן ב~"ח ~מור~ם שר~~חי
 מ~ברח י"ג ושנח ב~דר שנו~ד שמי~פ~ק

 ~דעח וצריך ע"ש~ השני ~דר עד מצוה בר נעשה~ינו
טעמו

 ז"~
 כחרומח תקס"ח בסימן ש~סק מה ד~פי

 דםוברין ודעמיההדשן
 דקימ"~

 ~השווח ~יה הוה כר"י
 ד~א רו~ה ~נכי ו~שר כנז~~ ב~דר בנו~ד גםמדוחיו

 ע~
מור~~

 ~~א ח~ונתנו
 ע~

 מינץ מהר~י
 בע~ שהו~ ז~~

סבר~
 במ~ יו"ד סעיף נ~ה בסי~ ב~גה מור"ם שכחב זו
 וכו~~נו~ד

 והו~
 בעל כן גם

 סבר~
 בסימן שפסק זו

 בר~שון דיחענה ז~ סעיףחקס"ח
 שהי~

 כאשר כר"י
 והנר~ה ע"ש~ בהגה במוסגר מקום במורה תחזהעיניך
 ~פום בזהלי

 ~שח~
 מינץ מהר"י חסובוח בידי ~אין

 הרב דסוברזה הו~
 ז~~

 נש~מח ~ין השנה חש~ום דוד~י
 שוים כ~יהיו השני ~דרעד כ"~

 בשמ~
 ר~שון ~דר שהרי

 שנה בכל שעברו השנים חסרון ~מ~~וח ~וחועושים
 החמה שנח היחירהיום י"~

 ע~
 והר~שון ה~בנה שנת

 ~ת עושים ~נו שהרי ועוד הרד~"ז~ כדכתב העיבורחדש הו~
 עיקרהשני

 ~כ~
 ו~"כ בה ~ח~ויים ומצוח מגי~ה מצוח

 ~חדשעיקר
 ש~

 ~דר
 הו~

 שני ~דר
~~~ 

 הגיטין ש~ענין
 זמן ב~יזה עו~ם באי ~כל ~הודיע הזמן כוחביןשאנו

 ~חר בזה ~י~ך ~נו צריכין הכי משום ז~ח ~שהנחגרשה
 סובר ור~מ ידיעחן כפי בזה ו~התנהג ~דם בני~~ון
 ~ם ו~הכי שני ~~דר סחם ~דר קורים אדם~בני
 ב~דר גט כוחבין~נח~ו

 ר~שו~
 הר~שון ~דר כוחבין

 סתם ~דר כוחבין השני ב~דר כוחביםו~ם
 שבז~

 ~נו
 ומודיעים חובחינו ידייוצ~ים

 ~כ~
 זמן

 ש~
 ~בר ור~י גט

להיפך
 ~ב~

 השני ~דר עד ~~נה חש~ום עיקר ~~מח
 חש~ום השנים ~חר שהולכ~ם שנו~ד מי ~עניןו~הכי
שנתו

 הי~
 פסק ו~~כי השני ~דר עד

 מור"~
 ומהר"י

מינץ
 בז~

 השני ~דר עד
 ~ב~

 וכן ושטרוח גיטין ~ענין
 ~ב ~ניח ו~ענין ~דם~ בני ~שון ~חר הו~כיםבנדרים
 הדשן חרומח והרב מינץ מהר"י דהרב נר~הו~ם

 סוברים ר~שון ב~דר ~החענותדםוברים
~ב דחעני~ טעמ~

 הו~ ו~~
 משום

 כבוד~
 ל~צטער

 ע~
 מיתחם

לא וזכרונ~
 יסו~

 מלבו
 ו~התפ~~

 עליהם
 ו~ה~~

 ע~~ם
 ד~~

~ר~
 ~ה~

 ~ב~
 ~ב ~~ו ו~ם

 תר~ ~~~
 הדשן

 ~עס~~בתו
 ~מתע~י~

 ~ל~
 ו~ ~

 ר~~ן ~דר
 ~~על ש~ין~~~~~ין~~ם

 ~~צ~
 ~~ר ~~צו~~~~

 ~מנו שנפקדו ו~מו ~ביומיתת
 ו~התפ~~

 שז~ו ע~י~ם

 מיתתם ~חרכבודם
 ו~~

 ~יתרע יום ד~וחו משום
 כיון הכ~ומשום מז~~

 דקימ"~
 אדר ד~ם יהודה כרבי

~  ר~שון~דר 
 ח~ ~~

 ו~ם אב ~בוד חו~ת ע~יו
 מעבירין ~ין משוםחדש באו~

 ע~
 המצוח

 ו~~
 ד~יחרע משום

 שהרי חדש ב~וחומז~יה
 מז~

 ~דר חדש
 ~~ הו~

 מע~ק ס~~ב ~~~ח המז~ות וסימן סדר כפידגי~
 ר~~ון אדר דחדש כיוןו~"כ גד~~

 הו~
 חש~ום

 שעברו חד~ים בחוך ומחעברים נכנסים ימיושעברו הש~~ ~~סרו~
 ר~שון באדר ש~לטעדיין ו~פ~

 מ~
 שחענית ~מרינן ו~י ד~י~

הו~
 ~ני ~אדר ~החענוח הו~ל בו מח ~שר המזל כפ~
שמז~ו

 מז~
 הוא ~מח כיון דגים

 במז~
 דגים

 ביהמז~יה ו~יח~
 א~~

 ר~~ן ב~דר ~החענוח דהסוברים וד~י
 זו בשיטה הו~כים~ינם

~~~ 
 ~ב כבוד משום דסוברים

 ~הזכירם כדי מחעניםו~ם
 ו~החפ~~

 ובזה ע~יהם
 ~ וכדכתבינן מע~המע~ה יע~

 ידי~~~~~
~~ 

 ה~בוש הרב ד~יר
 ז~~

 ~סי~
 ~הרב ~ו ר~יחי ~~סעיף חרפ~

 ז~~
 שכחב

 במעוברת יחענה בו ומחענה ב~דר ו~מו ~ביו שמתמי וז~
 מעבירין ד~ין ~שום ר~שוןב~דר

 ע~
 המצות

 שמצו~
הו~

 מנ~ג שהרי היום ~ותו שעושין
 הו~

 שיאמר
וב~מירת קד~

 מצי~ הו~ קדי~
 ~ביו ~ח

 ר~שונ~ ב~נ~
 מד~ן

גהינם
 כד~יח~

 החעניח וגם במדרש
 הו~

 מחענה
 ~חר חי~ף מ~הביאו כפרחו י~חר ~מה ו~"כ~ביו ~כפ~
 ו~הרחומש~טו כ~~

 ש~
 בגי~ם רשעים משפט ~~ין ~ביו

 חדש מי"ביותר
 ש~

 ה~בנ~ חדשי
 וכו~

 ו~~
 מת ~ם

 צריך ע~כ ב~דר העיבור שקודם פשוטה~שנה
 הב~הבשנה ~התענו~

 שהי~
 ביום מז~יה ד~יחרע סכנה משום ג~כ החעניחשהרי ו~ וכו~~ ראשון באדר מעוברח

 ש~רי ~וחו י~חר ו~מה ~~יו בושמח
 הו~

 מ~ין
 בחענ~

ע~
 ישב הרב הרי ע"ש~ וכו~ י~חרו ול~~ה עצ~ו

 ~מ~שקרוב יפ~
~~~ 

 טעמא ~פי ש~ף מדי~יה ד~וס~ף
 וכו~ יא~ דלמה ר~שון ב~דר יחענהמז~יה ד~ית~
 וב~מ~

 ~א
 דמר טעמיהידעתי

 דה~ בז~
 כפי

 במז~ הו~ המז~
 ד~ים

הו~
 בס~~ ~~ת כיון מז~יה ד~יחרע

 פשוטה
 וכמו דגים~מ~~ו ב~~

 ~ח~ ~ו~ ~כ~~
 וכ~שר כך

דבריו ~ע~
 ו~~~

 ב~דר שנו~ד מי ולענין
 ~ו ~~עברה ~שנה נ~עברה ש~וי~ג ובש~ פשוט~ בשנ~

 ו~~
 נעשה

 ו~ע~ג השני ~דר ~דמצוה
 ש~י~

 מעבירין
 ע~

 המצוח
 ט~~

 ~כ~ ~יכ~~חרינ~
 שהרי

 כשהו~
 מצוה בר נעשה

 ~נש ברנמו נ~ש~
 ש~ בב"~

 נכניס ו~מה מטה
 שהרי זמנו שיגיעקודם לעונ~ ~ו~

 ~ו~
 ~וטה ~~דר נו~ד

~ז~ו ~~
 ד~י~ מ~

 בשנת ר~~ון ו~דר
 העי~~

 מ~ו אין
 עד~ים מ~

 ~ד~
 ~ר~שון אדר ש~ין השני

~ח~~ם תש~~ ~~~
 ~~~~ ש~~

 ~~"כ ו~~~~ה ~~~ ~~~~ חדשי ~~~י~ שנים
~~~ 

 עדיין ר~ון
 ~ן~ך ~ ד~י~ ~~ ~~

 ~~ ב~ ~~~ ~~ מ~~י~
 ו~~עונשין

 ו~~~וה השני~דר ~
 ~~~ ~קר~

 ע~~ גומר
 שהו~

 ג~ר
ו~םכום



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 שנולד מי מיהו ו~ו~ מ~ה של ב"ד עםומ~ים
 ראשון אדר בחדשהעיבור בשנ~

 ובשנ~
 הוא שלו י"ג

 בן~א שהר~ בו שנולד ראשון באדר מצוה בר נעשה וכו~~~~ר שנ~ ג~
 י~

 ל~ן ומ~ן ליום מיום שלמים
 נ~

 מפורשים באו הרב דברילך ~~ עכ"ל~
 שמ~

 דלי מ~ו ראשון אדר
 דגים~לא

 וא~
 לעיל קאמר מאי

 דה~עני~
 דאי~רע משום

 ביוםמ~י~
 שמ~

 והרי ו~ו~ או~ו ~אחר ולמה אביו בו
 לחדש ~יע לאעדין

 דאי~~
 עד ראשון באדר ~יה

 ~ וצ~ע השניאדר

~~~~~~
 יו~ד ס"ק נ"ה בסימן אברהם מגן להרב
 שנולד שמי שכ~ב אלו הלבוש דברישהביא

ב~נ~
 וסובר עליו וחלק וכו~ ראשון אדר בחדש העיבור

 ~ברהם מגןהרב
 ז~

 ~נו ר~שון באדר שנולד מי שגם
 להרב ראי~י אכן ע"ש~ השני אדר עד מצוה ברנעשה

 השק~מ~י~
 וז"ל ~ז~ אברהם מגן הרב דברי על שכ~ב

 ~"ר בספר~ך
 שבו~ וב~שוב~

 סימן ראשון חלק יעקב
 והרב המג"א ~ל ~קו~~

 שבו~
 שכל כ~ב יעקב

 ז~
 גרם

 מריה מינץ מהר~י ב~שובת עיין שלא משום מג~אלהרב
 שאם שם בהדיא כ~ב בעצמו ~וא שהרי דינא~האי
 ~שנה~ולד

 מעו~ר~
 ראשון באדר

 בר יהיה בראשוןהנו~ד מעובר~ י~ ושנ~
 מצו~

 ראשון בא~ר ~~כ
 וכ~~

 וכן

~מנ~
 אנכי וראי~י ע"ש~ ההוראה בעלי כל אצל פשוט

 ג~כ הוא שכן שכ~ב הנז~ ~שובה ~וףהרואה
~יסו דע~

 ודע~
 גם ע"ש~ ש~ו סי~ן ביו"ד ~"ז

 ה~
 הי~ב באר

 ~~ק נ"ה ~ימןבא"ח
 ~ב~~ י"~

 ~חלקו אחרונים כמה
 מג~א ~רב~ל

 בז~
 בסימן מרדכי מאמר להרב ועי~

ס~ק נ~
 י~

 מג"א הרב על ~ק ~וא שגם
 ועול~

 בזה ~~מיד
 הרבה השיגו שכברוכ~ב

 מ~אחרוני~
 ~ ע"ש בזה

~~~~
 שמ~ מי לענין העולה

 פשו~ה בשנה באדר
 שמרן ז"ל~ ומור"ם ז~ל דמרן בפלוג~א~ליא

 שני אדר הוא אדם לבני אדר דס~ם דס"ל כר"מ~סק ז~
 והוא שני באדר י~ענהולכך

 מהרי~ דע~
 ז~ל

 ו~
~~ר~

 הוא וכן ר"ך סימן ביו~ד ועי~ ז~ל הרמב"ם
 הוא וכן הירושלמי על העדה קרבןהרב דע~

 דע~
 מהר~מ

 וכן~ץ
 דע~

 בהלכות חאג~יז מ~ר~י
 ק~נו~

 יבואר כאשר
 הוא וכן בע~~ לפניךלקמן

 דע~
 ומור~ם ז"ל~ הרדב"ז

 ראשון אדר הוא אדר דס~ם יהודה כרביפסק ז~
~רב וכ~

 ~רומ~
 הדשן

 ומהרי~
 ~לוי ומהר"ש מינץ ומ~ר~ ז~ל

 אם אבלז"ל
 מ~

 בשנה
 מעובר~

 י~נה דכ"ע אליבא

 מעובר~בשנ~
 בחדש

 שמ~
 בשני אם ~ראשון בראשון אם

 שנולד בחדש דלכ"ע מעוברת ~שנה הנו~ד כדיןבשני
 ~צוה ברנעשה

 כהסכמ~
 האחרונים כל

 ד~בר~
 מג"א הרב

 נד~ב~
 בחדש מצוה בר י~ה כן ו~ל לה קרו

~נת שנול~
 י~

 אליבא פ~~ה בשנה נולד ואם מעוברת אם

~~
 מצוה בר נעשה

 מ~ב~ בשנ~
 שני באדר

 ~ כמ~

~~~~~
 ש~ע~

 ~אדר
 ~נ~

 וסדר מרע~ה
 באדר לשבעהש~ן ~ר~א~

 נרא~
 ש~~א ~שוט

במ~וק~
 בענין ז"ל ומור~ם מרן

 ~עני~
 ואם אב

 ל~ק~עם שאי~
 ~יניה~

 של אבו~ון רבינו שמשה
 מפורש וכןהוא~ ישר~ בי~

 מהרי~ ~~שוב~
 סימן

 ל"~
 לעיל ~נז~

 למד ז"לשהוא
 ~עני~

 ואם אב
 מ~עני~

 רבינו משה
 בשנה ראשון ב~דר ל~ענות באשכנזשנהגו

 מעובר~
 ע~ש

 ~ ביניהם י~א לא ורוח שוין שהם לךה~י

~~~
 להס~פק יש שלכאורה מה

 בז~
 מאי לפי הוא

 בר ~ינא רבי ע"ב י"ב דסו~ה קמא ב~קדאי~א
 אמרפפא

 או~
 שהושם ~ום

 על בסוף מש~
 שפ~

 ~יאור
 מלאכי אמרו היה בניסן ואחדעשרים

 ה~ר~
 הקב~ה לפני

 ב~יון ששה היום או~ו אמר חנינא בר ~א רביוכו~

 בסיון ~ששה למ"ד בשלמא וכו~~י~
 משכח~

 לה
 באדר בשבעה מר ~דאמרירחי ~ל~~

 מ~
 נולד באדר ובשבעה

 למ~ד אלא ירחי~ ג~ בסיון ששה עד באדר ומשבעהמשה
 שנה אוחה לה~ משכ~ היכי בניסן ואחדבעשרים

 מעובר~
הי~~

 ע~כ~ שלם וא~צעי אחרון של ורובו ראשון של רובו
 בשנה שנולד מ"ד דאיכא ~צינו הריא~

 מעו~ר~
 באדר

 שנולד וביום קימ~ל כמאן הכריע לא ובש~סראשון
 מ~

 ~~ואפש~
 ראשון באדר י~ענה שלכ~ע ראשון באדר

 ~וא שהנראה חדא ספק~ זה שאין לי נראה אכןכמש~~

שקימ~
 הושם ולא לניסן הסמוך באדר שנולד כמ"ד ודאי

 עלבסוף
 שפ~

 דמס~בר משום בסיון ששה עד היאור
 דלדידיה~עמיה

 ל~
 ~ל~א הוו דלא לומר צריכינן

 א~ והכ~ובשלמים יר~
 ועוד שלמים~ ירחים שלשה כפש~יה

אפילו
 למ~~

 בשנה ראשון באדר משה נולד
 אפולו או פשוטה בשנה באדר שמת מודה שהואאפשר מעובר~

~מעובר~
 ש~וא כיון הדין מוכח ו~כי שני באדר נפ~ר

 נימא ודאי שני באדר או ראשון באדר נפ~ר אםספק
 חזק~ו עלשנעמידנו

 שהי~
 שני אדר חדש עד קיים

 רוב אחר לילך לן דהוה חדא מ~א לה אמינאומנא
 השנים ורוב~שנים

 פשוטו~
 בפלוג~א ~יא וא"כ הן

 שנפטר נימא אפילו ועוד ז"ל~ ומורםדמרן
 במעובר~

הי~
 עד וקיים חי ש~יה חזקתו על או~ו להעמיד ל~ו
 מקרוב הש~א ואמרינן שניאדר

 מ~
 וכדכתב

 שצ~ סימן ביו"ד כהןשפתי הר~
 ~יכא וז"ל סק~א

לאחד שכ~~
 שמ~

 חי~ב שלשים ~וך הוא אם ספק ואיכא קרובו
 מוק~נן ח~~יה על לאוקומיה דמצינן כמה ד~ללה~אבל
 ~וא וכן מת מקרוב הש~אואמרינן

 בן מהר~ ב~~וב~
 כ~ב וכן ~ו~לב

 ב~~ב~
 דצריך צ"ה סימן מ~נץ מהר~מ

 ~וע~ ע"ש אחזקתיה ליה דמוקמינן מ~םלהתאבל
 ב~~ לה מצא ולא אשה ~נושא ע~בי"ב בכ~בו~

 כר~ דקי~
 דס~ל

אוקמה
 א~~

 על והסכים שמסיק~~ מה בש"ס ע"ש כר"נ
 שהא~ך שם ~"ז ועי~ ע~ש דבריו בסוף כמ"ש הש~ךידם

 הכסף בנ~דת הרש~ך א~ל לה~בל שאיןוהוכיח
כל דח~

 וג~ ע~ש~ ראיו~
 ~ד"א להרב ~א~~ למה

 ברכיבספרו ז~
 יוס~

 או~ שצ~ סימן ~ו~ד
 שהב~א ג~

 מול מערכה ה~~םר~ני להק~
 מע~~

 דיש
יכ~~ז ~בר~
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 ~דעחיה וח~חיה כ~~"ך סוברים וישכ~ט"ז
 ד~

 הלכה
 מטעם ~קו~א דאז~ינן ירושלים איש~~ה

 דהלכ~
 באב~כמיק~

 מ"מ ע"ש~ אחרונים בפוסקים אפי~ו
 משום הוא כהט~ז ~ן דסבירא טעמא מדבריומוכח
שהוא

 וקימ~~ מיק~
 כדברי ה~כה

 זה שייך ד~א דידןבנדון אב~ באב~ המיק~
 אז~ינ~

 וד~א ~ש"ך דעח בחר
 בספר הרואה יראה כ~שר עמו ~וחמים רבים כיכה~~ז
 יוסףברכי

 ע"ש~ ז~~
 וכ~

 יו~ף ברכי הרב משמעוח
 מ~חמא הכי ומשום חיים א~קים דברי בדבריוע"ש

 שני באדר מעוברח בשנה נפטר רבינו דמשה~מרינן
 וחשובח מינץ ש~הר"םא~א

 מ~רי"~
 בשנה דודאי סברי

 משם הדשן חר~ח הרב כמ"ש נפ~רפשוטה
 כן שהוכיח ~גדו~ים מןאחד

 אב~
 םפק הוא אם באמח

א~ינ~
 בה ועוד וכמש"~~ השחא ~חר

 ש~ישי~
 ~באר והיחה

 ~ניסן הסמוך באדר נפטר רבינו שמשה ~ומרשמוכרח
 בחחי~~ ~מעוני בי~קוט שאמר ממהוהוא

 י~ושע
 הובאה אשר בברייחא ש~מדו ~מה עו~ם מסדרשהעחיק

בסוט~
 משום ~א הוא משה נפטר באדר שבשבעה ~נז~

 קראי ~וכחי שהכי משום א~א ~הם מקובלשכך
 ועשרים מאה בן א~יהם ויאמרשכחוב ממ~

 אנכ~ שנ~
 נו~ד באדר שבשבעה מ~מד ~יום ~ומר ח~מוד מההיום
 בני ויבכו שנאמר משה מת באדר ובשבעהמשה

 וגו~ ה~ עבד משה מוח אחר~ וי~י יום ש~שים משהאח ישרא~
 וגו~ ~אמר העם שוטרי אח י~ושע ויצו מח עבדימשה
 ע~ו והעם וגו~ ימים ש~שח בעוד כי צד~ ~כםהכינו
מן

 הירד~
 צ~ ~חדש~ בעשור

 ~מפרע וש~~ה ש~שים מהם
 שהקב~ה מ~מד משה מח באדר שבשבעה ~מדואחה
 שנוחיהןממ~א

 ~ך הרי עכ~~~ ~יום מיום צדי~~~ ש~
 ובשבעה משה מח באדר בשבעה מר שאמר שמהבהדיא
 שמיום בהדיא כן שמוכיחין מהפםוקים הואנו~ד

 יום ~"ג ~חדש בעשור מהירדן ישראל שע~ו עדשנפטר
 ~יהומדפריך

 ~סוט~
 משה הושם בניסן בכ~א ~מ~ד

 משה מח באדר בשבעה מר דאמר מהא היםשפח ע~
 מוכח מזה וא"כ ~ה~כה~ מוס~ם הוא זה שהדברמשמע
~ומר

 שג~
 ~~מ ראשון באדר מעוברח בשנה נו~ד ~מ~ד

גם
 הו~

 מודה
 וא~~

 הסמוך באדר אם כי נפ~ר ש~א
 ~ כדכחבינן~ניסן

~~~~~
 דאמרינן ו~מאי ע~ה דאחינן ~מאי הדרן
 נפ~ר משה אםברישא

 בשנ~
 פשו~ה

 א~
בחעניח~

 מ~ענים אם דרבווחא ~~גתא הויא
 באדר מחענים או מור~ם וכדעח ראשון באדרמעוברח בשנ~

 חקס"ח סימן בש~ע מרן וכדעחשני
 ~עני~

 ואם ואם ~ב
 נפטרמשה

 בשנ~
 נפ~ר ד~א הוכחנו הרי מעוברח

 לדעת א~י~ו בשני מ~נים ולכ"ע לניסן הסמוךבאדר כ~
מור"ם

 ז"~
 ~~א בסימן מהרי"ל בחשו~ת ראיחי וראה

 מהאי ~~ב ל~ח דקידושין קמא מפרק במישורשה~יח
ב~תא

 ד~ש~~
 מת בא~ר

 ובשבע~ מש~
 ~דר

 נו~~

 הוזכרה כאשר במוש~ם שםש~ובאה
 בי~קו~

 שמעוני
 ב~דר נפטר ש~שה ונראה~ בסמוך העחקנו כבראשר

 ~ניסןהסמוך
 וע~

 ראשון באדר ~החענוח מסיק זה
 שמשה ~ובר ז"ל ו~וא ואם אב חעניח ~עניןכדעחיה
 חרומת הרב ש~חב וכמו פשוטה דשנה באדרנפטר
 רצ"~ סימן בתשובההדשן

 דבריו העחקנו כבר
 בסוף ~קמן ~עי~ מהגדו~ים אחדמשם ש~ח~ ז~~
 החשוב~

 מש"כ

 ואם פשוטה דשנה באדר נפטר שמשה יוכיחשהוכח שם~
 אנחנוכנים

 בדברי~
 דהוי הדין נגמר ~פרק הגענו א~ו

 מרן ש~דעח חק~~ח ב~ימן מפורשדיניה
 בראשון מחענים מור"ם ו~דעת בשני מחעניםמעוברח ב~נ~

 ~ ואם אב חעניחכדין
 ה~כוח ~~רב ראיחי רב ד~י בספרי~~~~~

 ~שונו וזה שכחב קע"ג סימן ח"בקטנוח
 רבינו משה בו שמח יוםהמחענה

 ע"~
 אדר באיזה

 מ~ח~ראיחענה~
 דכיו~

 דאמרו
 רז~~

 וממ~א יו~ב ש~קב~ה
שנוחיהם

 ש~
 שאם ודאי ליום מיום צדיקים

 השנ~
 שמח

 מח ~א מעוברח היחה ע"ה מ~הבה
 א~~

 שני באדר
 היחה בה שנו~ד השנה אם~אפי~ו

 ג~
 ונו~ד מעוברח

 ד~ח דעחו הסכימה הרב גם הרי ע"ש~ ראשוןבאדר
 ראשון באדר מעוברח בשנה שנו~ד ~מ~ד דגםע~יון

 ~אפטירחו מ~
 היח~

 א~א שני באדר א~א
 ז~~ ~הו~

 ~וכיח
 ~נוח~הם וממ~א שיושב דאמרו מהא סבראמצד

 מש"ס מוכח שכן אמח בפיהו ודבר ע"ש וכו~צדיקים ש~
 מדבריו ומוכח שכתבנו~ ומי~קוטקידושין

 שהו~ ז"~
אזי~

 מרן בשיטח
 ז"~

 יחענה פשוטה בשנה באדר דבמח
 מור"ם כדעת סובר הוא ~אם במעוברח שניבאדר

 שנו~יהם וממ~א הקב~ה שיושב מהא מוכיחמאי בז~
 ב~ר ~פטר דשמא ~ך חיבעי עדין אכחי שניבאדר שמחענ~

 ואם כ~~~ בזה הודיענו ~א הרב שה~י פש~טהדשנה
 א~א ראשון באדר ~~חענוח צריך כמור"ם סוברהוא
 הרבודאי

 אזי~
 מרן בשיטח

 ז~~
 דבשנה

 צריך פשוט~
 דשמא ~ומר דחשש אלא שני באדר במעוברח~~חענוח
 דכ"ע אליבא דבזה ראשון באדר מעוברח בשנהנפטר
 ע~ינו חידש הכי משום ראשון באדר במעוברחיחענה
 מהא ~אשון באדר שנפטר ~ומר שייך ד~אבטובו
 שנוחיהם וממ~א הקב"הדיושב

 ש~
 מיום צדיקים

 ו~~כי~י~ם
 בכ~

 א~א ~החענוח אין דחשבח גוונא
 שניבאדר

 ו~ו~
~ 

~~~~~~
 אברהם מגן ~הרב ואראה נא

 ז"~
 בסימן

 שכחב ח~ ס~קחק~ף
 שבי~קו~

 יהושע
 דאמר מאן שישאיחא

 שבשבע~
 משה שמח באדר

 בשבעה שמת אמר וחד ראשון באדר ומח מעוברת~יתה
 מה שבקינן ~א ודאי נרא~ הד~ך ו~י ~"ש~בשבט

 ה~ו~ר די~ןבש"ס שמוב~
 בקידושי~

 כש"ס שמוכיחין ובמגי~ה
 כמדרש ונעביד לניסן הסמוך באדר שנפ~ר ממנהדידן

 ~וזכרשלא
 בש~

 כמבואר דידן
 ~ ~עי~
ו~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 רא~ון בחלק יעבץ שאלח ל~רב ו~ראה עיני
 אברהם מגן הרב דברי שהביא קי"ז~י~ן

הנ~~
 ש~ן וכתב בשני לקובעו נראה שמציונו עליו וכ~

 ז~ל אביוהג~ון דע~
 ו~עמ~

 ~ב~ ע"ש~ לה טעים
 ז~ל הוא

 ודע~יה ה~שן תרומת הרב ו~דעת ברא~ון לקובעודעתו

 כנה~ג שיורי ל~רב בשור~י עיני ותבטע~ש~
~~~~ 

 ~ימן
 ג~ אות ה~ור הגהוחתק~ף

 ש~ת~
 ו~~נה נ~ב וז~ל

 ב~דר להתענות שהמנהג מו~ין מ~ר"י הורהמעוברת
 ~תענין ומ~מ שני ב~דר יתע~ו צייתי לדידי ואירא~ון
פטירת

 מ~~
 ראשון ב~דר ע~ה רבינו

 ו~~
 ~שנת ב~ני

 מ~ר~יהעיבור
 מברונ~

 ופשו~ עכ~ל~ כ~י בת~ובה
 הוא

ד~ל
 ז~

 ~~~נזים למנ~ג ~וא
וכדעת לע~ ה~ו~~ ישמר~

 ומ~רי~~ מור~~
 לע~ין המנהג הוא ~כך ~~ת~ו

 ולת~נית ואם ~בחע~ית
 שבע~

 נתב~ר כ~שר ~אדר
 ז"ל מרן כדעת דקימ"ל לדידן א~ל בעה~י לעילהכל

 תעני~ שני ב~דרמת~נים
 הי~ב באר לה~ב ועי~ משה

 ~~ ס~ק תק~ףב~ימן
 ~ ע~~

 פשו~ ~הי~ מ~ ע~~~~~
 מעוברח ~ש~~נה בעיני

 מזל לו ~ין ר~~וןשאדר
 ועיק~

 מזל הוא ~ז~ו
 מזל שהואדלי

 ~דש הוא ש~רי ש~~
 העיבו~

 שבו
מ~לימין

 שנח~~ מ~
 שכתב וכמו שע~רו ב~נים לנו

 הוא שני ואדר ע~ש~ לעיל ל~ונו ~העתקתיהל~וש
 הן ~מש~ל~ דגים מזל שמזלו ו~וא בחדשיםהעיקר

 ראינומ~אנו עת~
 להר~

 ראשון חלק בדר~ותיו דבש יערוח
 וכ~ד ע~ב כ~ג דף שלי~י דרושבסוף

 ע~~
 היפך ש~חב

 וז~~מז~
 הביא הלוי ~נוח בעל הרב

 רוק~ מש~
 ומדרש

 ~אדר שנולדו אנש~ם לנו בחר ליהו~ע אמר משהכי
 אנכי וכן ע~ש~ וכו~ כלל מזל להם אין אז כי~~י
ראי~י

 כתו~
 אין כי וז~ל הרב ו~ייס הלוי מנוח בהרב

 על ~לא שולטים הכשפים ~אין בהם שולטיםהכ~~ים
 היו ע~לק מעשה וכל השנה חדשי בי~ב שנול~ואותם

 עכ"ל כשוףע~י
 ~ ע~~

~~~
 לעיל שכתבתי מה

 ו~הר"מ כהן ש~חי הר~ ב~~
 אותו דמע~ידין ש~וברים לב בן ומוהר~ימינץ

 יש לכ~ורה הנה דמת הוא השתא ואמרינן חזקתו~ל
 דע~ו גיטין שאחזו מי דפרק מהא לזה~חירה

 ד~תני ע~~
 חדש י~ב לאחר ונחנו חדש ~~ב לאחר כתבובמתני~
 קדם הגט אםומח

 למיח~
 ואם גט ה~ז

 קדמ~ מיח~
לג~

 מגורשח שאמרו היא זו ידוע אין ואם גט~ אינו
 בחזקח ליה מוקמינן דלא ז~ל הר"ן וכחב מגורשתואינה
 הוא דהשתא כיון אלא ~ח~ חדש י~ב דלאחר ונימא~י
 חדש י"ב בחוך דילמא ליה מ~פקינן הכי מ~ימח~
 אחז~תיה ליה מוקמינן דלא ב~דיא לך הרי ע~ש~~ת
 הר~ןודברי

 ז~
 חו~פח הרב העחיקם

 יו"~
 משנה על

 ואילך מכ~ן ד"ה ל~ דף מנחוח בחוספוח ועי~ ע~ש~זו
 פ~חים דערבי ~~"ש ~סקי עוד ועי~ י~שע~~חב
 י~~~ימן

 שם נחנאל קרבן ובהרב
~~ 

 נ"ד
 ובב~

חדש
 בא"~

 ~~ן
 רצ"~

 ~ וכו~ שלום שר רב וכחב ומש"כ ד"ה

~~~
 בחשו~ה לעיל ~הו~חנו מה

 שמ~
 באדר ~~~ר

 הנ~ פשוטה~דשנה
 חרפ"ח ~שנח מופלג זמן אחר

י"ד
 לשבט~

 על בשלח ~רשח במכי~חא ראיחי מצאחי
 וכו~ שנה ארבעים המן את אכל~ ישראל ובניפסוק
 המן אח אכלו יום ארבעים אומר יהושע רביוז~ל
 ואכ~ו באדר בשבעה מח משה ~יצד משה~ מוחאחרי
 של עשר וששה אדד של יום ועשרים ~רבעהממנו
 ~~מוך ~אדר שמח ~ד~ב"ל וכו~ ארבעי~ הריני~ן

 המן אח אכלו יום שבעים אומר המודעי אליעז~רבי לני~ן~
 מת משה כיצד הא משה של מיתחואחר

 בשבע~
 באדר

 ממנוואכלו
 עשרי~

 ~ראשון אדר של ימים וארבעה
 ~יבור ששנח ~שני אדר שלושלשים

 הית~
 עשר וששה

של
 ני~~

 ממחרח המן וי~בוח שנאמר וכו~ שבעים הרי

 דלכ"ע ומשמע היא דתנאי דפלוגחא מצינו הריהפס~~
 דפליג~ אלא היתה עיבור של שנה בה משה שנ~טרששנה
 ראשון באדר אי משה מת אדר באיזה ור~אר~י
 דעחי לעניות הנראה ~ כעח וצ"ע שני באדראו

 ר~ח של ראשון ביום ב"ה האלהי בעזר והכלכתבחי
 ש~ ראש~ןאדר

~~~~~ 
 קדש בשבת הששי יום זקנים

 העומד דברי כה יע~א~והראן
 ומצפ~

 היום~ כל ה~ לחשועח

 ~~~ ~~~ו~ו~ו~
~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~ ~ ~ ~

 להחענוח אסור ג~ ~עיף חצ~ד ~ימן א~ח
 חגבמוצ~י

 השבועו~
 משם מג~א הרב וכחב

 טבוח יום היה בשבח עצרח כשחל משום הטעםש"ג
 אין הזה בזמן הא לי וקשה ע"כ~ השבת אחר~קרבנוח

 ~מר ~נו ו~ריכין קרבנוח~לנו
 דמ~

 כווחייהו עבדינן
 שאין כיון וא"כ דבר~ בכל כמו קיים המקדש ביחכשהיה

~
 א~יר אמאי א"כ כווחייהו דעבדינן משום אלא ~עם

 ב~יגה איחא והרי שבועוח מוצאי בכל להחענותלן
 לב~ה בחול עצרח חל שאם ע~א י"ז דורשין איןבפרק
 שמוחר טבוח יום לה אין ~ווחייהוד~ימ"ל

 שחא~ור טבוח יום אין וא"כ ~צרח של טוב ביוםהכל ל~קרי~
להתענוח

 הרי ב~בח עצרח חל ואם גמור~ כחול והוי ~
 קאמרבמחני~

 ומודי~
 להיוח חלה שאם ב~ה

 ב~ס~ד ומוחרין בכליו מחלבש כ~ג ואין השבת אחרטבוח שיו~ בש~
 אחר עצרח האומרים דברי לקיים שלאובחעניח

 הש~
 וא~כע~ש~

 אדרב~
 שהם כיון

 מחע~י~
 לן הוה

למעבד
 כווחייה~

 להחענוח ול~חיר
~  

 ~ לא~ור

~~~~~
 קושייחנו ~עיקר א~כי

 הי~
 מגן הרב על

 דברי ש~~קאב~ם
 מ~ני דכ~ הש~

 היה בשבח עצרח~חל
~~ 

~פורשח ~ש~ הרי וכ~~ ~~ח
 ה~

 מ"ד ~~ב
 ~ ד~~

 היו
כ~~ר מ~ני~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 עליו תלונתנו אין בחול כשבא אבל בעיניך~ ראיחכאשר
 שם ע"א ח~י דש"ס לישנא על אלא ז~ל מרן עלולא

ד~
 דקתני אמחני~ פריך

 ומותרי~
 ובתענית ב~ספד

 ומת מעשהתניא וה~
 אלכס~

 ל~ופדו ישראל כל ונכנסו בלוד
ולא

 ר~~ הניח~
 היה ~בוח שיום מפני בש~ס וקא~ר

ואו~א
 בי~~

 לך ה~י ע"ש~ השבח אחר להיות שחל

~הדי~
 דאף

 בי~~
 ליה קרי השבח אחר להיוח ~חל

למוצאי
 יו"~

 ~רפון רבי הניחם לא ולכך ~בוח יום
 כהאי באמת הרי ואמ~~ עליולס~וד

 גוונ~
 ~מוצאי אין

 ליה קרי ואמאי כוותייהו דקיי"ל לב"ה ~~וח יוםעצרח
 הרב ~בריו שהעחיק האגור לדעח ובשלמא ~בוח~יום
 האיסור ~עם דכחבב"י

 משו~
 בירושלמי אותו דקו~א

 דמועד~~נ~
 הניחם דלא שפיר אחי

 ר"~
 לש~ס אבל

 ואין כמ"ש~ קשה ~בוח יום ש~וא משום דקאמרדילן
 שבזמן דכיון ולומר מג"א הרב על קושייח~ולחרץ
 אוחו עושין היו קיים המקדששבית

 י"~
 יום שהיה משום

 גם ~וב יום שקבעוהו ממקומה זזה לא התקנה~בוח
 עדי~ ה~~בזמן

 היו שהם אלא עליו ~וב יום ~ם
 ~יגה בו מקריבין שהיו דכיון ~יבה בשוםמחענין
 אנו בזה שנראה עצרח כחובח ראייה ו~ולחושלמים
 ~~ומרים הצדוקים שהם לפושעים ידנוחנים

 ~דין כ~י שאינה הגם מילתא ע~דינן הכי משוםעצרח ~~ו~
 ~י~~~מחענין

 ל~תור כדי הכי ע~דינן ~כי ~פילו
 ב~בול שנעשית אדומה בפרה שהקילו כמודבריהם

 שהיו אינ~ו ודוקא בכאן נמי הכי דבריהם לסתורכדי יו~
 ואין קרבנות לנו שאין בזה"ז אנן אבל קרבנ~תמקריבין

עושי~
 שכבר כיון בחענית אסור ~הכי בו שי~עו דבר בו
 נמי וכדאיחא דמועדא בנה שהוא ועוד יו~~~הוקבע
 סוכה דילן~ש"ס

 מ"~
 משום ירמיה רבי אמר ע~ב

 יוחנן ור~רשב"י
 משו~

 ~~~~ותי ר"י משום המחוזי ר~ש
 מעלה ושתיה ב~כילה לחג איסר העושהכל

 שנאמר קרבן עליו והקריב מזבח בנה כאילוהכחוב עלי~
אסרו

~ 
 בפירוש ~ם עיין המז~ח קרנוח עד בעבותים

 זה בחענית~ אס~ר הכי ומשום עש"ב שני בפירושרש"י
 פריך מאי דא"כאינו

 בש"~
 מתני~ על ~רפון דרבי מהא

 דר~ והא ה~קדש שביח ב~מן דמחני~נומא
 ~~פו~

 בזמן
 שכ~ב וכמו הזה בזמן היה ~ר~ון ר~ באמת שהרי~זה
 והביאו יעקב עין בספרו חביב ~ן יעקב רבינוהרב

 ~ ע"ש ~~ בסימן ב~יהרב

~~~~~
 למוצאו בש"ס ליה דקרי דמאי לומר

 השבת א~ר שבועות כשחל אפילושבועות
 שבו~~ת מוצאי באמח הוי בשבת דכשחל משום ~וחיום
 של קרבנות שמקרי~ין ~~חיום

 י"~
 עולת ד~יינו

 ~מחה ושלמי ~יגה~ש~מי ראיי~
 באו~

 ומשום יום
~~ 

 ה~ם
 יו~~ מו~י לכל~י

 של
 שבו~ו~

 ~~י מ~ם ~בוח יום
 ~ום ~עות ~וצאי ~כל ~פי ~~א ~~ח יום שהואי~~א

~ב~
 בו לה~ענות ~סור אי~ר ~קר ~בל

 ~~~ ~ו~

 איסר שעו~ין דמועדאבנה
 ל~

 חג אסרו כדכחיב
 בשיס וכדאיתאבעבותים

 דסוכ~
 וכדכתב דירושלמי ובש"ס

 ב~י רבינו ש~ביאהאגור
 ז"~

 הדברים פי ועל
 עם ה~גור דברי ש~סכי~ הב~י דברי נכון עלי~ואו האל~

 דמ~מע מחתא ב~דא ו~חבם יעקב עין ~רבדברי
 א~ד כל באמח והרי אחד~ דבר אמרו ד~ני~םמדבריו
 ~~ כראי ~ה ראי שלא א~ד ~עםנחן

 כתב ~אגור
 והרב ~מועדא בנהמשום

 עי~
 משום ~עם נתן יעקב

 אלא שפיר~ ~חי דברינו לפי אבל ~~וח~יום
 ליי~בו אפשר אי עדין ~ש~ג משם ~כחב מג~א~רב שלשו~

 ל~רב ראיחי כך אחר הרואה~ יראה כא~רבהכי
 ~עמד זה בםימן יוםףברכי

 ב~~
 שהאריך מה ע~ש

 בעניןוהרחיב
 מה וראיחי ~~

 ו~דח~ שייש~
 ~מה ע~ש

 ישובו שכלי ~בל לא ענ~ד ~לפי ע~~ש וכו~ ו~ו~י~כחב
כלל

 שרצ~
 בשחי ~ותו ודחיתי מחח~~ה דעחי על לעל~ח

 ~ עליו עייןידים

~~~
 ~חיר ש~הדיא לפניך ו~וערך שנחבאר ~ה דלפי
 שבועוח שחל שבועות במוצאי להחענוחבמשנה

 דפ~יק הא א~כ בשבת~ ב~חד היה ~בוח שיום~שבח
 ~מו~אי להתענות אסור בש~ע ~"ל מרןוחני

 ש~ועות מוצאי דבכל הוא דוקא ד~~ו לומר אנוצריכין שבועו~
 ~~~~נות ~סור א~ בשבח שבועוח חל כ~לא דוקאאלא
 כשחלאבל

 בש~~
 כ~שר ~בח ~מוצאי להחענוח מותר
 ~ במחני~ מבוארבא

~~~~
 אסור הלשון בזה ~כחב ~~ל מרן מדברי מוכח

 משמע ~בועוח במוצאיל~~~נות
 דאי~

 איסור
 כהא החג מוצאי בכל ולא שבועות במו~אי דוקאאלא

דסוכה
 מ~~

 כנ~~ר וכו~ לחג איסר העושה דכל ע~ב
 מור"ם כחב וכאשרלעיל

 חכ"~ בסימ~
 ב~גה ב~ ~עיף

 ראיה אין דסוכה ד~א הש~ע דסובר דאפשרע"ש
וכפ~רוש

 ~ר~שו~
 ~ם דרש~י

 ה~כים ו~ן ע"~~ בסו~~
 להביא ויש ב~~ע~ ~רן דעח ~וא שכן יוםף ברכי~~ב
 רבינו ~כחב ממה ז~ל ב~י מרן דעח הוא ~כן ~~הראיה
 ~סימןב~י

 חכ~~
 פ~ח ~ושין ~אינם א"י ד~ני א~נ ו~"ל

~לא
 ימי~ שבע~

 ~פסח אחר מני~ן נשאר
 שמונ~

 ימים
 ~לו~ם

~~~ 
 וחמי~י ושני חמי~י מ~כ~ח ~מישי ביום

אחר
~~~~ 

 ~~דש
 נ~ס~

 ש~וחר מדבריו מוכח ~רי ע~כ~
 הוא ל~ה ~עם ~~ת ו~ד~ה ע~ש~ ~~ח ~מ~~~י~~~ע~וח
 שיש הרבה א~כ אחד יום אלא אינו ד~בועוחמשום
 שום להם ש~יה יומא בההוא הקרי~ו שלאבי~ראל
 לפחחן משכימים כולם למ~ר ולכך מזה או מזהעכוב

 שיוכלו כדי ועוד כך~ כל המצוה ל~חמיץ שלאלחשלומין
 ליום שבועות מוצאי יום לרוב ו~וי לשלום לביתםלילך
 קרבנוחם להקריב יכלו שלא כח ולחשושי לעצלנים~בוח

 והוי~שבועות
 כי"~

 אין ולכך ~בוח יום שהוא כיון
 המצוח בחג אבל ~ו~~נים

 ו~
 ~סוכות

 ש~ם~רו~ם שימיה~
~~~ 

 ושמונה
 שלא מי א~

 בראשון ~
~ר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~מים~רי
 נכנסי~

 ~פניו
 שיכו~

 בהם רצונו ~ה~~ים
 יום החג מוצאי אחר שאין כ~ום המועד ~חר איןו~כן
 ו~פי ש~הם~ ה~ במוצ~י ~החענוח מוחר ו~הכי~וח
 ~ושייתנו ~ישוב חורה זו אורה ~נו יצא~אמור

 ע~
 הש~ס

 שבועוח ~מוצאי ~יה דקרי~יג~
 שח~

 ה~בוע ימי בשאר
 שפיר אחי ד~פ~ז ~עיל ~נו הו~שה כאש~ טבוחיום
 צריכין ו~א שכחבנו כמו טבוח יום ~יהד~רי

~פשין ~ד~~
 וד~~ כמש~~

 ר"ט הניחן ~א ו~הכי הוא נ~ון כי

לספו~
 ~ה~בוש וראיחי טוב~ כיום אוחו חו~בין היו כי בו

ז~~
 ~כחב זה בסי~

 וז~~
 פי~ טבוח יום ג~כ נקרא והוא

 וחגיגה ראייה קרבנוח ~ו~~יםשהיו
 ש~

 דשבועוח טוב יום
 שא~ו מפני היו"טאחר

 הקרבנו~
 יחיד קרבנוח נקראו

 ~שאוהו ולכך יו~ט ולא ~בח לא דוחה יחיד ~רבןואין
 בזמן אפי~ו והספד בחעניח ~אוסרוכי"ט

 הז~
 ואע"ג

 ביח ש~יהדבזמן
 המקד~

 להחענוח מוחר היה ~יים
 היינו דב~ה אליבאו~הספיד

 כ~ח~
 מסום בשבח עצרח

 וכו~ הצדוקים דברי ~קייםש~א
 כשח~ אב~

 ימי בש~ר
 יראההרואה וכ~ ע~~~ וכו~ בחעניח ~אוס~ו כי~ט עושים היו~שבוע

 שכ~
 ~ב"ה ו~א ~ב"ש היינו ז~ל דבריו

 ו~א י"ט דוחין חגיגה שלמי ~ב"ש דגם עוד ו~אכווחייהו דקי"~
 ב~יגה כ~בואר שלמים ובסמיכח ראייה בעו~ח א~אפליגי
 המסקנא כפי הם ה~בוש דברי כל כי וראיחי~הצצחי ב"ש~ פ~יגי ~יגה בש~מי דגס דס~ל שם ~רש~~ עי~י"ז

 היה טבוח שיום מפני אימא א~א דקאמר שם ד~"חדש~ס
 בי~ט בש"ס עוד ו~וקמה לסופדו ר~ט הניחם לאו~הכי

שח~
 ~ה~ות

 ~חו~
 ~א ש~ו טבוח דיום

 ח~
 בשבח באחד

 יו"ט במוצאי טבוח יום עושים היו בחול דבחלדמשמע
 דמעשה משום הכי ופסק עצמו בי~ט מקריבין היוו~א
 ש~א מעשה עשה ר~ט שהרירב

 הניח~
 משום והיינו

 אנכי ואשר א~ו~ בקרבנוח י~ט דוחין היו ש~א ~יהד~ים
 מקומוח בשני ~ש~ס דמצינו דכיון הוא ~יאחזה

 לעי~
 י"ז

 ו~כאן טבוח ימי אימא דקאמרע~ב
 ~ברייח~

 דר"ט
 היה טבוח שיום קאמרדי"ח

 ד~אמר כיון א~ כמבו~
 הטעם ונ"ל הוא דהכי דסובר משמע בפשיטוחהכי

 מ"מ כב"ה דה~כה הגם כב~ש ועבדינן בהדשבקינן
 טעמא היינו שבועוח אחר טבוח יום ~עשוח העו~םנוהגין
 צריך דאין דסברי א~א ~ה סברי הכי ב~ה דגםדנראה
 ט~וח יום ~הלעשוח

 דיכו~
 בי"ט דהיינ~ ביום בו ~הקריב

 ירצ~ א~אב~
 ~החמיר

 ע~
 ט~ח יום ו~עשוח עצמו

 יצטרך ש~א עביד שפיר שב~וחבמוצאי ב~~
 ~ח~~

 בכמה יו"ט
 ע~ב נ~א דברכוח וכההיא טוב ברכח ע~יו תבאדברים

פ~
 ד~י דברים א~ו

 שאכ~
 ו~א ושכח

 בי~
 אומ~ים דב"ש

 יברך אומרים וב"ה ויברך ~מ~ומו~חזור
 במקו~

 שנזכר
 עמרם רב דבסדר ה~ סימן בפסקיו הרא~ש שםוכחב
 כב"ש ה~כהפסק

 משו~
 דאפילו

 ב~
 שטוב ~ודו

 ראי~ וכן ע"ש~ ~כך ה~~~הו ש~א א~א כב"שלעשוח
~~

 ~~ות
 ~ ב~~

 ב~כוח דב~ם
 ע~ נ~

 ד~ה

 דכווחה נמי והכא וכו~ כב~~ה ה~כה ~ר~~יןבכו~יה
 מרן פ~ק ~הכי טבוח יום אוחו ~ושים שהיו~ומשום
וה~בוש

 שא~ור~
 טרפון דר~י מההיא וכדמוכח ~החענוח

 דמאי ~ומר קרוב והיה ט~ח יום שהוא משום הניחםש~א
 אח ו~א השבח אח דוחה דאינו ה~בושדקאמר

 יו~
דצ~~

 ו~~שון ~טומאה אח ו~א
 ה~בוש וכונח ע~ש ח~ ה~כה ח~יגה מה~כוחראשון בפ~ ז~~ הרמב"~

 מ~ריבין אין ~הכי האי כו~י ~ירי ד~א דכיון~ומר
 ועיין טוב יום א~ טבוח יום ועושין עצ~ו בי~טאוחן
 משנה~הרב

 בפר~ ~מל~
 ה~כה מקדש ~לי מה~כוח ששי

 ב"ד ~הרב ועי~ ~זה מש"כ יו"דט~
 ז~~

 ונחן שנשא מה
 ~~ך ה~טן בספרי ועיין ~ענ"ד~ ליישב נראה כךבזה
דו~ד

 ע~
 החורה

 בפרש~
 ו~חתי שנשאחי מה פינחס

 ע~ינו א~קינו ה~ נועם ויהי ידינו מעשה אח ירצהוה~ בז~
 חשרי בש~הי אמן~ עמלינו אחויראה

 ש~
 נשמח שנח

כ~
 ~~~~~ חי

 ~פ"ק
 פ~

 יע~א~ אוראן
 ~~עור~כ~ד

~~ 
~~~~ 

~~~~ 
 י~~

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

 הרמב~ם כחב בד"ה ~קפ"ה ~ימן
 פר~ ז~~

 י"א
 וכו~ ~עצמו מצוה העושה אחד ברכוחמהלכוח

 נראה וכו~~ כ~ מצאחי וכו~ מכאןנראה
 שז~

 החה~ד כדעח
 איירי ~א דהרמב"ם ואפשר כן נוהגין ו~יןדבסמוך
 ~חומין א~ו דברים וכו~~ מעשה בה שיש במצוהא~א
 ונ"~הן~

 כדעת שזה ונראה במאמרו הב"י דכוונח פשוט
 כו~ו כן נוהגין ואין ה~י כן נוהגין ואין דבסמוךהח~"ד
 מדבריהוא

 בע~
 חה"ד

 ור"~
 דבסמוך החה~ד כדעח

 ו~א מברך דהחוקע הוא והמנהג כן~ נוהגין שאיןדכחב
 הרמב"ם כדעח והיינוהשומע

 ז"~
 כבר שיצא מי דאף

יכו~
 ~י ~~ה שעדיין א~א ג"כ ~ו ו~ברך ~חבירו ~הוציא

 ב"י שכחב נראה ה~י דהיינו כן כ~ ~אד~מה
 ז~~

 א~א
 וכו~ נראה האי כחב ~א ו~מה כחוב מצא שראהאחר
 העושה ואחד שכחב ובצביונן ~ופן הרמב"םאדברי
 שדבריו וכו~ ~עשוח א~ב"ו עשייתה ~ודם מברך~אחרים
 בפשיטוח כן נוהגין שאין החה~ד שכחב כמנהגממש
 ונ~~ כ~ב~ מצאחיוב~א

 חה"ד ~הרב מצינו דהנה ~יישב
 שכ~ חשובה א~חהבחחי~ח

 וז"~
 ~ברך יש הדין מן יראה

 כדמוכח בשמיעה המצוה דעיקר דכיון בעצמוהחולה
 ~ול ~שמוע ~ברך חי~נו הכי ומשום ה~ר ~חוךמהתו~ע
 ו~א~ופר

 ע~
 שומע נמי דאיהו כיון וא~כ ~ופר חקיעח

 החו~עכמו
 שה~ ~ר~~

 שוים
 ב~

 ע~יו דמו~ף א~א
 דאיהוה~~ה

 וכו~~

 ~שמוע דמחייב ו~הו
 וכ~

 ~א אמאי
 עי"ש וכו~ לעצמויברך

 משמע א~כ ~סיי~~ ~~
 מ~~~

דד~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  כדכתב שופר בתקיעת הכא כי גוונא ~אי כידדוקא
 אינו דה~וקע שוים הם ~מצוה עשיית דבעיקרטעמא
 אבל השומע מן יותר ~מצוה עשיית בעיקר דבר~שה
 ~מגילה לקרות דמחוייב מגילה כמקרא ~~רבענין
 חבירו ~קריאת יוצא כעונה דשומע דקי"ל משוםאלא
 וכמו קריאתה על המגילה על ברכה תיקנו התםול~כי
 משם לזה בסמוך ב"ישכתב

 ~ר~~
 ז"ל

 וכ~ו~
 דעיקר

 עיקר עביד וקא ~קורא הוא וחבירו בקריאההמצוה
 ולא ~קורא יברך הכא נמי דינא מן ~כי משום~מצוה
 מקרא על מברך והוא הקורא ~וא דהוא כ~ון~שומע
 חמץ לו בודק או מזוזה לו קובע חבירו אם וכןמגילה
דעיקר

 ~מצו~
 דקימ"ל מ~ום ~אלא עביד דקא הוא חבירו

שלו~
 כהאי ול~כי בזה יוצא לכך כמותו אדם של

 על יברךחבירו גוונ~
 ו~באר תל"ב סימן בש~ע עיין המצו~

 יכולים היינו כתוב מצ~תי אילולי וא"כ ~~~ ס"ק שם~יטב
 ~רמב"ם דברילפרש

 ז~
 לעצמו העושה אחד דכתב

ואחד
 ~עוש~

 ~יינו וכו~ עשייתה ~ודם מברך ל~חרים
בכיוצא

 מזוזה לו קובע או ~מגילה בקריאת כגון בז~
 המצוה בעיקר עסיק דקא ~וא דחבירו ביתו לו בודקאו
 שופר בתקיעת אבל חבירו לו יברך ~רמב"ם כתב~זה
 מן ש~תב תה~ד וכדעת יברך ~השומע ~רמב"םמודה
 דברי ~רב~י הקדים הכי משום החולה יברךהדין
 ואחד דכתב הרמב"ם בדברי שפירש כ~במצאתי

 שופר בתקיעת בין המגילה בקריאת בין ר~ללאחרים ~עוש~
 נראה ~~"י עליו כתב להכי ש~חיינו~ יברך שלאאלא

שז~
 ואחר כן~ נו~גין שאין שכתב דבסמוך תה"ד כ~עת

 גם לברך שנ~גו מהעולם ז"ל ב"י לרבינו קשיאכך
 כתב לזה ז~ל כ~רמב"ם דלא דמנהגם דנראהש~חיינו
 בה שיש במצוה אלא איירי לא דהרמב"םואפשר

 ~ כמנ~ג הרמב~ם דעת ~וי וא~כ וכו~אבל מעש~

~~~~~
 בה שיש במצוה דדוקאדר"ל

 מעש~
 ר~ל

שעשיית~
 היא

 בנו את למול כגון המצו~
או

 לקבו~
 שעיקר וכיוצא מזוזה לו

 המצו~
 היא

 העשי~
ובז~

 אבל ~מצוה בעיקר ערבות מדין חבירו מוציאו
 שצריך א~רת מצוה שזה ~מצוה מעיקר אינוש~חיינו
 לה~ל~ודות

 שזכ~
 ערבות ב~ה ואין זו מצוה לעשות

 כיון וא"כ ער~ת דין שיש הוא מצות ~רי"גדדוקא
 על יברך המצוה לעשותדצריך

 עשיית~
 שאין במצוהאבל שהח~ינו~ לא אבל

 ב~
 שמוציאו כיון דיבור אלא מעשה

 בעיקר ומוציאו הואיל אמרינן דבורו פיעל
 המצו~

 בדיבורו
 שהחיינו בברכת דבורו פי על נמייוציאנו

 שז~
 ~יבור

 דעיקר לומר יש א"נ בשם~ שיתוף להם דיש דיבורוזה
 הוא~~לוק

 ז~
 הם מעשיו מעשה ~ה שיש דבמצוה

 שפועל ממנו~ץ
 פעול~

 לו לקבוע כגון ~ופו חוץ

מ~~
 בדבר פעולה ש~שה וכיו~א הבן את למול או

 ממנו ~ץאחר
 ו~ול~

 בעלי~ לפני היא
 ולא נשארת

 שיתוף דיש וכיון לו ו~ולך מס~ק הוא דמידלפניו

 בנו לו נותן דזה המעשה בעל ובין ~עושה ביןב~ני~ם
 דאם לו לבודקה או מזוזה בו לקבוע ביתו אולמול

 ~וא המעשה בעל הילכך מעשה כאן אין בית ואין~בן א~~
 ~מעשה יום בידו ונשאר המצוה בעשיית שמשותףיברך
 יברך לאולהכי

 העוש~
 אבל שלו ~אינו דבר על שהחיינו

דבר
 שאי~

 הוא ש~כל ובשמיעה בדיבור ותלוי מעשה בו
 לו יש במצוה היוצא ואיןשלו

 בעשייתה שית~ף שו~
 כאשר והכל בידו מה דבר לו נשאר לא המצוהעשיית ולא~

 לחבירולכל
 העוש~

 היא הפעולה וכל
 קול לו קול של~

 דידי~ ולהכיאליו
 ~~י כל הוא יברך הכי משום היא

 ~ וק"ל~ברכ~ת

 ~כו~ לרחבו נסדק ד~ה תקפ"ו סימן~~~
 ~או~~

 וכתב
 ~פה לצד תקיעה שיעור וכו~ בו נשתייר אםהר"ן

 לצד נשתייר לא אפילו ~כשיר העי~ור בעל אבלוכו~
 בעל משם ב~י שכתב אלו דברים ע~ש~ ע"כ וכו~הפה

 עצמו סימן באותו בסמוך הטור למש"כ סותרים~עיטור
 דכתב במינו שלא וסתמו ניקב בדין העיטור בעלמשם
 נשתייר ואם כתב העיטור ובעל וז"ל~טור

 שיעו~
 שופר

 היכי כי כשר פיו הנחת ~ד הנקבממ~ום
 לרחבובנסדק דאמרינ~

 שיעור הצריך העיטור ~על הרי ע~ש~ ע~
 במינו שלא וסתמו בניקב דדוקא לומר אנווצריכין בנסדק~ בין בניקב בין הר~ן כדעת הפה לצדתק~עה
 מטפס מת~יל שמשם הפה מצד תקיעה שיעורבו שי~י~ צריך להכי אחר ודבר שופר קול משוםדנפסל

 מצד תקיעה שיעור בו נשתייר דאם שופר קולתחילת ועול~
 ~~יעה עיקר מ~מ ~א שם לנו יועיל מההסתימה
 ודבר שופר קול אי~ו והא פה ~נחת ממקוםהיא
 ~ו נשאר שלא משום הוא דפיסולו בנסדק אבלאחר~
 לי~ אית כישועור

 דהא די שי~יה צד מאיזה שיעורא
 כי ניקב בדין העיטור מש"כ ולפ~ז שיעורא ליתאית
 והאי ~עור בדאיכא ל~כשיר היינו בנסדק דאמרינןהיכי

 הפה לצד שיעור בעינן דבניקב כדאיתיה והאיכדאיתי~

ובנסד~
 ~ וק~ל צדדיו משני באחד שיעורא לן סגי

 ירוחם רבינו כתב בסופו תקפ~ז סימן~~~
 למ~סק שאמר או וכו~ ב~וב תקיעהמקצת ~שומ~

 יצא לא וכו~ ל~וציאניכו~ן
 וי~

 ע~ש~ וכו~ שיצא
 סימן בב"ילקמן עיי~

 תק~
 פליגי דבירושלמי הרמב"ן משם ב~ שכתב וכו~אחרונה בתקיע~ ~אריך ואם ד"ה בסוף

 יצא ר~י דלדעת זבדא בר ~א ורבי יוסי רביבה
 ת~פ"ח בסימן לקמן ועי~ ע"ש יצא לארבב"ז ולדע~
 ~ ע~ש יוסףובית בטו~

~ו~~



~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

 גם דק~י לומר ודוחק וכו~ מתיישב אינורבינו שכת~ לפיכך תיבת ומיהו ד~ה חפק~ח סימן
למ~ש

 שקוד~ בסי~~
 בלא תקיעה סוף דשמע זה

 לכאור~ ע~כ~ יצא~חילתה
 ד~"ס נראה

 ה~
 יצא דכ~ב

 אמ~ ק~י ד~טור ז~ל וכוונתו יצא לאוצ"ל
 ש~תב

 שמע שאם תק~~ז ס~מן בס~ףלמעלה
 סופ~

 בלא
 ~לו יסידות שני ועל יצא לאת~לתה

 אח~
 דסימן הא

תקפ~~
 לאו דלילה זה דס~מן הא השני ויסוד

 זמ~
 תקיעה

לפיכך
 ~~ כת~

 ית~י~~ וב~כי י~א
 דק~י ק~שיי~ו

 ~~~~~ ובםימן תקפ~ז ב~ימן מש"כ דלפיאתרווייהו
 ~וצא

 מקצת שמעדאם
 ~ק~ע~

 לא ביום ומק~תה בלילה
 ~ולם י~נים גם חד~ים הספרים דב~ל שראיתי~לא יצ~

 ענ~י את ראיתי ~ר~ה ועוד יצא~ ל~מר כתובכאחד
 דברים על~ו~עונים

 ~רב~
 ~לא

 ~מ~
 אנשי הג~רים

 ו~רב ב~ח הרבהשם
 כנה~

 תירוץ שתירצו מא~"ר והרב
 מריהטת שנראה הוא דוחק ב~י ~רב עליו שכתבזה

 ~ם שחיד~ו חדש זה שתירוץלשונם
 בח~מת~

 כתבו שלא
 שהוא ע~יו וכתב ב"ישתירצו

 ד~~~
 בדברי גרםינן ואי

 ש~וא ~ירו~~ לפי ועוד תירוצו היינו ת~רוצם יצארבינו
לפי

 גר~
 ג~ האי יצא

 ~~אי נו~~~~ ו~~חק ז~נ ב"י דכתב
 נמי דקאי דהול~ל כ~כ ~דוקדק אינו וכו~ למ"שגם
 דעיקר לומר לי נרא~ כן על דג~~ לישנא ולאלמ"ש
 ב~י וכוונת יצא דגרסי בספרים שכתוב כמו~ירסא

לתר~
 ~~~ תלי לא זה דין כי

 בלא סופה דשמע

ת~לת~
 דיצא ק~מ~ל בההיא אם ~פ~לו אלא יצא לא

וכגון
 די~

 שיעור
 תק~~~

 ~עיל הוא דכתב ששמע במה

דיצ~
 הכא

 יצ~ ל~
 תקיעה שיעור יש ~~ילו

~~~~ 
 ~~מע

 דלעיל לשיטתו גם יצא לאביום
 הוא שמע שלא א~אבחיוב ~~~ ~~~ ~~~ ~דוק~
 כהוגן תחילת~

 ~יו~
 דשמע

 בכ~ן אבל דיצא סובר כ~וגן תק~עהבסוף
 היהלא שתחילת~

 ~ח~ו~
 ש~וא משום ולכך ~~י גרע

 ליל~
 לא

אפילו יצ~
 ~מ~ ~~~

 ע~~ אח~ ש~~ע
 שיעור

 יצ~ ל~ תקיע~
שז~

 ~~ב~~י לו נ~אה
 דוח~

 ד~רא~ בכך
 ל~~~~ו לו

 בםימן ~הגה הרב ידו על ו~סכים היא אחתודא ~~
 א~ סע~ףתקפ~ח

 הי~ ו~~ וז~~ ~כ~~
 תקיעה שיעור

במ~
 דמשמע ג~ סעיף תקפ~ז סימן נתבאר ביום ששמע

 ודא דדא דס"לבהדיא
 ~ח~

 ב~ניהם יבא לא ו~וח ה~א
 למו~ר~ד דוד קדשי בעל ל~רב ראיתי כך ~חרע~ש
 שלא הגירסא שהביא וחזיתיה ~ר~~י לשון שהביאחסאן
 לפי ב~י ~כוונת אנן כמ~ש מדידיה תירץ ז"ל והוא~צא

 ~ לך וינוח ע"ש יצא שהיאגרסתינו

 ~פ"ט סימן בסוף~~~
 ד"~

 התוקע שיכוין וצריך

 ~רבינו ~וד וכתב באו~ד וכו~ ~שומעל~וצ~א
 קמא פרקבסוף יונ~

 דברכות~
 דמצות שסובר מי דאפילו שם

 צר~ךאין
 כונ~

 ה"מ
 ~ד~

 בו שיש
 מעש~

 אבל
 ~יא ש~~מירה כונה שצריך ודאי ב~בד ב~מירהשתלוי במצו~

 וכשאינובלב
 מכוי~

 ואינו ב~מירה
 עוש~

 נמצא מעשה
 שלאכמי

 דבר ~י~ עש~
 מהמצו~

 דבר~ עי"ש~ עכ"ל
 דברים דאי ד~פ~ק~~ה נגר ובר ~גר צרי~~ן יונהרבינו
ככתבן

 קש~
 מאי א"כ חילוקא ל~אי איתא דאם ל~ולמן

פריך
 ~ש~~

 דאיתא מאי על י"ג דף קורא היה בפרק
~מ~נה

 ש~
 ו~גיע בתורה קורא ~יה

 זמ~
 אם המקרא

כיוי~
 רבינו שיטת ולפי כונה~ צריכות מצות ש"מ יצא לבו

 וכ"ע באמירה תליא ד~כא ~א קאמר ~~ייונ~

 הש~ס דפ~יך הא וכן כונה דצריךמודי~
 בר"~

 ~"ח

 אם שופר קול ושמע ~~~~ ~~~~ע"~
 ~יו~~

 ש"מ יצא לבו
 צריכותמצות

 כונ~
 ומתחילה מ~כא~ מדייק מה וכו~

 דקריאת לומרבדעתי על~
 ~תור~

 מיקריא לא מגילה וקריאת
 אין פה בעל קורא ואינו בו וקורא ~ות~ו ס~רמ~~א והר~ ~ספר מן לקרות דצריך כיון באמירה ~~לו~המצוה
לך

 דאינו כיון נמי שופר בתק~עת וכן מז~ גדו~ מעש~
 בפיומריע

 א~~
 מביא

 שופ~
 הוי נמי האי בו ~תוקע

 ת~וי ש~וא דבר ~~פוקימע~ה
 דוק~

 פיו בעקימת

 דבר ~ל שמברךכברכ~
 מ~

 לה~ ברכה שמ~יר בש~ה
 מה דברעל

 אי~
 שהדבר לבו אלא עליו שמוכיח מי

 בשעה הודיה נותן ~וא מי על ללבמסור
 דעל דח~רא אדעתא ופ~ח שיכרא נקיט ד~והכהתם ~ברכ~ שפ~~

 סוב~ז~
 רבינו הרב ה~~ך

 יונ~
 לך תיקשי ולא ע~ש~ שם

מ~א
 דהי~

 שם אין נמי דהתם שופר קול ושמע עובר
שום

 מעש~
 עליו שמוכיח

 אל~
 אין לבו~ כונת

 ז~
 קושיא

 ~דבר ואין בעלמא אמירה אפילו בו אין דשםדנהי
 קול לשמוע נת~ויון ~לב הרי מ"מ הלב ~כונת א~אתלוי
 וכיון התם הש"ס כדקאמר אנבוחי ~נבחי ולאשופר
 מכונת על והת~ונן שו~ר קול לשמוע לבו אלשנתן

~~~~ע~
 השברים ומכונת

 ות~וע~
 קול שמע שודאי וידע

 מצות למ"ד יצא ~צ~ת ל~ו כיוין ~לא ~גם כראוישופר
 צריכותאין

 כונ~
 כגון בברכה אבל לצאת

 ה~
 דרבינו

 לא ~םיונה
 כיוי~

 בבר~ה דפ~ח בשעה
 ע~

 ~וא מה
 כגון כלל דבר שום עשה לאמברך

 שרוצ~ ז~
 להודות

 על לה~ול~רך
 מ~

 אם ממנו~ לי~נות פלוני פרי לו ~נתן
 ז~ לפרי מכויןאינו

 בשעה
 בברכ~ דפ~

 לפר~ אלא
 בו חפץ לו שאיןאחר

 א~
 כלום עשה לא

 דת~
 מעין לו

 קא~ אקרא ל~~ בברכה דפתח קאי היכא דתנאברכו~ו
 ואין קאי אקר~א~ו

 ז~
 ש~וא מי כגון לעלמא ענין

 שלא דהגם שמע ~ריאתלקרות רוצ~
 כיוי~

 בקריאתו
 הוא הקריאה ש~וא ו~מעשה ק"ש קרא ~רימ"מ לצא~
 קול ש~יעת כונת שופר קול לשמוע כיוין אם וכןהכונה במקו~

 שזושופר
 תקיע~

 וזו
 תרוע~

 ~ו~
~~ 

 לא כונ~~ במקום
כן

 בברכ~
 ~ר~ כונת ל~ נרא~ וז~ כמ"ש~ מה דבר על

~~שו~
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 קודם שכתוב מה על זה כחב הוא ש~רי~פשוט
 ~ז~

 וז"ל
 גאון האי רבינואמ~ם

 ז"~
 פסקו המפרשים מן והרבה

 ~הם וקשה כו~ה צריכוחדמצוח
 ד~ו~~

 על ש~ף ~מימר
 ~ברך נחכוון ש~אפי

 ע~
 ~שכר

 מח~י~~
 שנעשית כיון

המצו~
 אפשיטא ~א ואמאי י~א

 ~ר~~
 דבעי בעיין

~יכא בש"~
 דנק~

 ~וא ד~מרא וקסבר בידיה שיכרא
בד~מרא פח~

 ר"~
 ~דעחא

 ד~מר~
 בחר מ~י~ בדשיכרא וסיים

 אזלינןפחי~ה
 שפח~

 או יצא ו~א בפה~ג ~ומר אדעחא
 ~חימהבחר

 א~ינ~
 ו~א

 וע~ איפשיטא~
 חירוצו כחב זה

 ודוקא~נז~
 כ~

 נראה
 נכו~

 רבינו הרב ב~ו~ח
 יונ~

 ש~ביא זה בסימן מאמ"ר ~הרב ראיחי ~ך ~~רז"~~
ש~רב

 פר~~
 הנז~ מש~ס יונה דרבי~ו פ~רושו על הקשה

 יחיב חריץ מאמ"ר ו~רבע~ש
 וכ~~

 ~וא דבריו
 ז~

 דודאי
 ואפילו קאמר גוונא בכל כונה צריכוח ~ין מצוח~מ~ד
 א"צ ~אמירה הח~ויהבמצוה

 כונ~
 שהר"י ~~א

 ז"~
 כחב

 הבעיא לדעתם ~יישב כדי ~פוסקים ~דעח זה~י~וק
הנז~

 ור"~
 דח~מודא דסחמא ~וברים פוסקים דאוחם

 אין מצוח דאמר ~רבא ד~עיקר דאע"ג בהכימ~~ק
צריך

 כונ~
 ~יינו מ~מ

 דוק~
 מעשה בהו דאיח במצות

אב~
 ס~קא הכי ומשום ~א מע~ה בהו ד~יח במצוח

 ואנכי ז"~~ מדבריו ~מכוון שז~ו ע~ש בחיקו ~נז~בעיין

 נ~~~רוא~
 ~קושייח ארוכה הע~ה ~א שעדיין

 הפר~
כ~~

 כן סובר דהש~ס ד~מא ~ומר דמוכר~ים דכיון
 ד~יחד~מציה

 מע~~ ב~
 כ~ום ו~א עשה לא כיוין ~א ~ם

 ~סברא מצד מוכר~ח זו וס~רא טעמא ~~~יכדקאמר
א"כ

 מנ~~
 שהיא סברא ~~אי סבר לא דרבא ~ח~מודא

מצד
 השכ~

 שפריך עד
 ע~

 ש~י~ מי
 ~~מ וכו~ קורא

 נמי דרבא נ~מא כונה צריכוחמצוח
 מוד~

 שהיא ~יון ב~א
 באמירה דוקאחליא

 והדר~
 קושיח

 ע"כ ~דו~חה~ ה~ר~~

 אנ~צריכי~
 אח~ ~ירושנו ל~י והנה שכחבנו~ כמו ~ומר

 דפסק ~א~פיר
 ז"~ מר~

 ד~ ~ע~ף חפ~ט ב~י~ן
 וז~~

 מי
 ~בירו אוחוששאל

 ב~~~
 שאם וכו~ ~ס~ירה ימי כמה

 אינו וכך כך ה~ום ~ויאמר
 יכו~

 ב~ר~ה ו~~נוח ~~זור
 ושחק הר~י ב~ם כאן מש"כ ו~פי ~~ש~וכו~

 מיני~
 משמע

 ~ב~לדהכי
 ז~~ ~מר~

 ש~י~ו ~ם פסק ~~ך וא~כ
 ו~מנוחל~~ר ~כו~

 ~ברכ~
 ~א

 דכיו~
 כו"ע ב~מירה דח~יא

 דצריךסברי
 וכיו~ כונ~

 שלא
 כי~י~

 ~~זור צריך ~צאח
 בברכהו~מנוח

 ואי~
 דמצוח התם ד~א~י ו~ומר ~חרץ

 בזמן~~מר
 ~ז~

 ~י~ דר~נן
 דכחב ח~~ט סימן ~הפ~~~

~כ~
 באר ~ביאו הרדב"ז כחב ~כבר ז"ל מרן דעח ~וא
 ב~י~היטב

~ 
 ~~ ס~ק

 דבמצו~
 א~צ דרבנן

 כונ~
 אינו זה

 דאורייחא דבמצוה ~ומר א~א כן הרדב~ז כחבד~א
 במצוח כן ~א כו~ה צריכוח מציח כמ~ד ~~ומראדא~ינן קי~

 וא"כ כונה צריכות אין מצוח כמ~ד ~קולא נקטינןדרבנן
 כונ~ צריך אין ~מ~ד דאפי~ו ~ר~י דברילפי

 במצוה
 דצריך מודה באמירההחלויה

 כונ~
 העומר ~ספירח א~כ

אם
~~ 

 ~ב~ ו~מנוח~ ~~זור צריך כיוין
 ~כונח מש~כ ~פי

 מעשה דעשה דכיון שפיר אתי יונ~ ~ר~דברי
 כונה במקום ~יינו וכך כך ~היום וספרדמנה ד~י~
 ~ר~ שכתב ~אמירה דמי ולא כונה צריכוחאין דמ~~
 גבו~ים מגן ~~רב ראיחי כךא~ר וכמ~~

 ע~
 בסימן הש"ע

 בדבר ונחנו ונשאו ~כ~בו ~גבוריםבש~טי
 ז~

 ע"ש
 שופר ~~~כוח המגיד ~הרב ועי~ג~ בס~

 ה~כ~
 וע~ן ד~

 יו~ף ברכי ~הרב ועי~ ודוק שם משנה ~~ם~~רב
תפ~ט בסימ~

 מ~
 ~האריך

 בעני~
 ~מגיה ~הרב ועי~ י~ג באוח זה

 ~ ע"ש ג~ ~"ק ויבא יע~ה בדיני ~גינהב~~מי

~~~~~

 מציח
 ~~~מ~ עש~

 מ~לו~ח ידוע הנה גרמא
 ו~רא~ש וב~"ג יהודה ברור"י ~ר~ ודעימיה~ והרמב"ם ורש~ ודעימיה~ר"ח

 ו~ר"~
 ~משה

 לברך ~נשים דיכו~וח עונים כא~ד ~ו~םחורה ~ומ~
 חו~פוח עי~ ש~ז~ג עשהמצוח

 ר~
 ר~ הא ד"ה ~"ג ד~

 חו~פוח ועי~ יהודה ר~הא
 עירובי~

 די~מא ד"ה צ"ו
 ע~ב ק~י ד~ ~ו~ין וחו~פיח ט~ז קידו~ין וחוספוחסבר
 ישעיה והר~ והרמב~ם ור~"י ש~ולה~ טליחד"ה

~לישים ז~
 ע~

 כולו
 סוברי~

 ~צוח על לברך יכו~וח שאין

עש~
 ועי~ שהז"ג

 כ~
 ו~~ור ~א~~ י~ז סי~ וב"י ב~ור זה

 סי~וב"י
 חקפ~~

 ומרן
 ב~ימ~ ז~~

 חקפ~ט ובםימן י"ז
 פסק ורמ"א ודעימיי~ו~ והרמב"םכרש"י פ~

 ע~~~ ~~ סעיף תקפ"ט ו~ימן ב~ סעיף י"ז ~י~עי~ ודעימ~ ~ר~

~~~~
 אצ~י כ~וב היה

 מכמ~ ז~
 ו~וא שנים

 באמח~
שי~

 מהא ודעמיה ר"ת ל~י~ח ~אי~ ~הביא
דאיתא

 מ~~ בסנ~דרי~
 ~יה אמר ע~ב

 ר~
 ~רב א~א

 ~~ה ~מר ~דשים מ~דש ברוך מבר~י במערבאאסי
 ב~ם דמ~~כי ומשמע וכו~ מברכי נמי דידן נשיה~י

 בא~ח מ"א~~רב ראי~ כך א~ר ברכ~~ ~~יקרי ~א ~כי ~~ו דאיומ~כוח
 ~ימ~

 מכ~ן ~~~יא ~רצה חכ"ו
דסנהדרין מש~

 ~נ"~
 ברכח מברכוח שנשים

ישיג וה~ ~לבנ~
 ~~ל~~ ~~

 ~נשי~ ~~ין ~כחב
 ~רכח מברכוח

~~בנה
 ~ש~ם דוקא ד~או דאפ~ר ראיה ~~~ ~~י~ וד~~

א~~
 ~ר~ח ראיחנו נ~חר ד~~~ז ~"~~ נקט בע~מא ~ישנא

מה~
 נ~ ואש~ור~ וק~ל~ ~~נ~דרין

 ~מרא ~הרב ו~ראה
 ~~ידו~יו ~~נ~~ג ~בעלו~יי

 ~כנהדרי~
 שנמצא מ~ב

 ~~רב שםכחוב
 בנימי~

 ב~גה~ו
 ~מח~י~~

 רצה
 להבי~

 מכ~ן דאין מ~~ק ול~םיף ז~ל ר~ח ~שיטח מכ~ןראי~
 המ~ח בברכח א~א ~ינה ו~כנגדו ר~ח דמ~וקחר~יה

 אב~ ו~ונו~ ~מצוחיו קדשנו אשרשאומ~וח
 שבח ברכח

 ש~רא ממהו~ודאה
 ~ק~"~

 לזמן מזמן אחיא ~פי~ו
 ~ כחוב נמצא ע~כ ע~ש מברכי דנש~מודו כ~

~~~~
 זה ש~ילוק א~י דע בעחה

 שכח~
 בנימ~ן הרב

 בש"ע בהגה רמ"א ש~רי מוסכםאינו
~~ 

 סי~
 כחב ~~ סעיףרצ~ו

 ע~ וז~~
 ~עצמן י~דילו ~א כן

~ש~~ו
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~שמ~
 ע"כ האנשים מפי הבדלה

 וה~
 אין ג~כ התם

 ואפילו והודאה שבח אלא שם ואין קד~נו~ ~שר~ומרים
~כי

 פ~
 שיישבו וט"ז במ"א ~ם ועי~ לעצמן יברכו שלא

 ב~ ~עיף י"ז ד~~ הא עם דהבדלה הא רמ~אדברי
וסי~

 תקפ"~
 אבל ע"ש~ נינהו סתראי דלא ו~ סעיף

 לכוונו יש הלבנה מברכת פטורות שנשים ש~תב~של~ה
 מ"מ אבל הן דפ~ורות דנהי ז~ל בנימין הר~ תירוץעם

 אלא והודאה שבח שהיא כיון דכ~ע אליבא לברךיכולות
 ~ הלבנה לפגם גרמו שהם משום לברך שלאשנהגו

~~~~~~~
 ~~ ~ות ~צ~א סי~ ב~~ח המח~~ר ל~רב
 ~ספר ר~ת ס~רת לנוהביא

 היש~
 דסבירא

 ~פילו ~כל שוה דרבנן דבמ~ותליה
 עש~ ~מצו~

 ש~זמן
 ז~ ~פי וא"כ ע~ש~גרמא

 ראי~ אין
 מהא לדעתו

 מברכי ב~מת ~ימא אי אפילו הנשים דמברכידסנה~רין
 כדחיתולא

 הר~
 מ~א

 אי~
 ראיה משם

 ש~ני דהת~
 ~~ימין ה~~ ו~~כ בנשים ~~ילו ב~ל שוה ולכך דרב~ןמצוה ש~י~

 בין לחלק הוצ~ך ~~ת לד~ת ראיה ~כ~ן לה~יא~ר~ה
ברכת

 המצו~
 שבח ברכת ל~ין קדשנו אשר ש~~מרות

 ~ ~י~ר ב~פר ר~ת דברי ממ~ו העל~~ה היתהוהוד~ה
 ר~ה במ~~ת ד~יתא ~א ~פיר ~תי ר~ת דברי~~~~

ט~ז
 ע~~

 ברגל רבו פ~י ל~ק~יל אדם חייב
 אליו ~ול~ת את ~דועשנ~מר

 היו~
 שבת ולא חדש לא

מכלל
 דבחד~

 ע~ש~ ע~~ ל~יז~ ל~ ~~בעי ו~בת
 ק~מר מ~י ק~הדל~~ורה

 דבחד~ תלמו~~
 אי~עי ושבת

 למי~ללה
 דמ~~

 מ~ות הוי ~א חייבה
 ~ש~

 ~~ז~~
 גר~א

דנשים
 פטורו~

 לפי א~ל למיז~~ לה איבעי קאמר ו~~י
 ד~מצוה דסובר ר~תד~רי

 דרבנ~
 ~ ~פיר אתי שוים ה~ל

~ ~
 ב~ל שוה דרבנן במצות דאי ק~ה שלכאורה

 מהבדלה פ~ורות נשים אמאי א"כ ליקשה
 דאורייתא ה~דלה אם דמינ לפוטרם ט~ם לנו איןוהא

 כמו בהבדלה וחייבות לשמירה זכירה ~יתקש הריא~
 דר~נן במצות הא מדרבנן הבדלה ואם~קידוש

 שו~
 בכל

 שכתב השל~ה על קשה וכן דפ~רן אמאן קשהוא"כ
 קשה ~רמא שהזמן משום הלבנה מברכת פטורותשנשים
 להרב ראיתי החיפוש ואחר הישר~ בספר מר"תעליו

 ר~ת על ~זה חולק שהר"ן שכתב שם ובברכ"יהמחב"ר
 דרבנן במצות ד~ףוסבר

 ש~ז~
 ממצות פטורות נשים

 שלפ"ז ע"ש~ תקון דאורייתא כעין רב~ן דתקון דכלעשה
 שפטרן השל"ה וכן מהבדלה נשים דפטר למ~ן שפירא~י

 שנפרש מה ~ולפי ז~ל כהר~ן סברי הלבנהמברכת
 עיין מהבדלה קשה לא הכי בלאו בעה~ילקמן

 מימרת על פסחים בערבי ~רי~ף על בהר"ן ראיתיוכן לקמן~
 שם~ עיין כוסות בארבע ח~~ת ד~שים לוי בן~~
 דמגילה קמא פרק מרדכי הגהות מדברי משמעוכן

 וז"לשהקשה
 וא~

 היו הן שאף בסוכה חייבות נ~ם יהיו
 וכו~ כבוד דענני~נס

 ותיר~
 אלא טעמא האי אמרינן דלא

 מגילה כגון דרבנן~ילתא
 וחנוכ~

 ה~ ע~ש~ וכו~
 לך

 ולא אלה אלא ~דרבנן שאיןבהדיא
 וכ~ כר~~

 ה~ב כתב
 אברהם ~של ועי~ ע~ש רנ~ו סימן פ~ח הלכות דודבית

 ~ ~~ ם~ק תע~ג ~ימןא"ח

~~~~~

 בב"י להרב שראיתי ל~ה ליקשה
 הר"ן כתבו וז~ל שכתב הסימן בסוףרצ"א בסימ~

 סעודות בג~ חייבות דנשים ר"ת בשםוהמרדכי
 וכ~

 נמי
 בנס היו הן שאף ככרות שתי עללבצוע

 המ~
 הישר ~ספר דבריו דלפיקשה עכ~ל~ ע"ש

 למ~
 נשים לחיובי צריך

 במצות הא מן של הנס באותו היו הן שאףמשום
 סעוד~ת ~ג~ הכל שויםדרבנן עש~

 ה~
 וי~ מד~בנן~

 פ~ על לישב
 ממגילה לר"ת קושיתו על במחב~ר ריד"א הרב שיישבמה

 נשים לחייב שהוצרכו וח~וכה כוסותוארבע
 משו~

 שאף
 דמצות ש~ירץ ע~ש~ הנס באותו היוהן

 דרבנן עש~
 ע~

 נס
 ~יו הנס בכלל היו דהנשים ל~ואי

 פטורו~
 תקון דלא

 נהנה ~או ע~ שניצול למ~אלא
 מן~

 דבריו דלפי ע~ש הנם
 בעל להרב ועי~ ודוק~ אלו ר~ת ~ברי ~~כ שפיראתי
 מה ג~ אות מגיד בדין ורחץ קדש סדר בדיני פסחשבח

שכת~
 עיין בזה

 ~ ש~

~~~~

 ז~ דין ~~ אות רצ~א בסימן להברכ"י ראתה ל~ו
 ~והוא חיים אורחות הרב משםשהביא

 אות סעודות ~לש בדין שבתהלכוח באר~~
 ב~~

 דנשיס שכתב
 מצות שהיא סעודות בשלשחייבות

 ע~~
 מצות וכל דרב~ן

 ע"ש בנשים ~ין באנשים בין שוה שהז"ג אףדרבנן
 שם הרב ורמז המחבר~ הרב שכתב ר~תכסברת והו~
 מהר~ש משם הבדלה בהלכות גופיה או~ח ~רב למש"כח~ באו~

 הברכ~י~ כתב כן דרבנן בהבדלה חייבות איןדנשים
 הר~ש כתב וז~ל י~ח אות הבדלה בהלכות או"ח הרבוז~ל
 תלויה הבדלה ד~ין לעצמן מבדילות אין נ~יםז~ל

 ע"כ אקרא אסמכוה רבנן אלא שבתבשמירת
 והנ~ ע"ש~ רצ"ו סימן בסוף ב"יהרב והבי~~

 ~תראי לכאורה הם
 אין דהבדלה לומר הר"ש כונת ד~ין לישב ו~~לנינהו~
 רבנן ואסמכוה מדרב~ן אלאחיובה

 אקר~
 דלישנא כפש~א

 מדאורייתא הוא הבדלה ~חיוב ~רב סבר באמתאלא
 ד~ בשבועות וכדאיתא החול ובין ה~דש בין להבדילמפסוק
 אקרא נמי א~מכוה דרבנן אלא ע"ש ע"בח~י

 בדברים היינו דקרא דהבדלה ללמדנו כדיושמור דזכו~
 בדבריםהיינו דזכר~

 ~עיי~
 ע"ש זה בדרך שהלכתי לקמן

בתירוץ
 ראשון~

 קרא דעיקר אסמכתא אלא אינו וזה
 הפסוק דפשט היום לקידוש אלא בא לא ושמורדזכור
 זכרהו שבת כשיכנסהוא

 בדברי~
 אלא לקדשו דהיינו

 דחיוב לנו להודיע ביציאתו ג"כ זו בזכירה הוסיפוד~כמים
 ~וא קידוש דוקא וא"כ זכור והיינו בדבריםהבדלה

 ~שמור דזכור זה מקרא לנויצא שמקו~
 וא~

 לשמירה זכירה איתקש
 מקורה אין הבדלה אבל וכו~ בשמירה שחייב כלואמרינן
 ~וי לא לכך אסמכוה רבנן אלא זה מפסוקיוצא

 לחייבם ואיןדאורייתא הקיש~
 כנ~

 לכללינו נחזור וא~כ מהקישא
 אבל פטו~ת נשים עש~שהז"ג מצותדכל

 לעול~
 ~ר~ש סבר
~וו~



~ ~ ~ ~ ~
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חיו~
 כ"ט פרק ה~מ~~ם ועי~ מדאורייחא ה~דלה

 ועי~ א~ ~הלכה שם עי~ ש~תמהלכוח
 ועי~ והאריך מש~כ שם~מגיד ~הר~

 להר~
 עז מגדל

 ו~י~ ע~א ק~ו ~פסחים ועי~ והאריך ש~~יא מה~ם
 ~ה~יא שהר~ש ג"כ שכחב רצ"ו ~סי~~"ח

 הר~
 א"ח

 ד~פי ע~ש מדר~נן א~א אינה דה~ד~ה ליהס~ירא
ד~ריו

 וכ~
 ~~כ~י הר~ ד~רי ~פי

 הנ~~
 הא"ח ד~רי

 הר~ ד~רי פשט ו~אמח נינ~ו~~חראי
 מורין או~ח

 וה~רכ~י~ ה~"ח כדבריכן
 ~כ~

 נראה
 ~חר~

 דקו~יא ו~ומר
 ~יחאמעיקרא

 הר~ דה~
 ~"ל ~ו מצינו חיים אורחוח

שאחר
 הר"ש דברי ~כח~

 הנ~~
 ~יים

 וכח~
 ~~ל

 כח~
 הר~

א~ר
 ז~~

 הבדיל או קידש ~אם
~~ 

 יקדש ~א ~עצמו
ו~א

 י~די~
 ו~~ ע~כ~ ~אשה א~א ל~קי

 ממה הי~ך
 ד~~ר~ש הר~שמשם שכח~

 דס~~
 שאין ~עצמן מ~~י~וח ד~ין

 ~~~ד~ה נשיםחיי~וח
 א"~

 י~רך האיש איך
 חי~ק אשר דה"ר ~ומר מוכרחים ודאיא~א ~הם~ ויבדי~
 ע~

 הר"ש
 ~בר ו~כך ~הבד~ה חיי~וח שהנשים ליהו~~ירא

 כ~רשי~א ד~ד~
 יכו~

 וכונח ~הוציאן ~~רך
 ~ר~

 היא ~~ח
מחחי~ה

 כח~
 כך ואחר הר~ש ס~רח

 כ~~
 ~~ר ס~רח

 משמע ~סוף א~ר ה~ר דעח ומדה~יא ע~יו החו~קאשר
 דעח דעחו הואדהכי

 וא~י~ ע~יו~
 ~שיטח~ה

 חיי~ות ~נ~ים ~~חבה~כוח ~עי~ שכח~
 ע~~ ב~~~ו~

 ש~~~~ג
 דר~נ~

וא"~
 ~~ל קושיא ריח ~פ~~ו ~יכא

 ו~ז~
 חמיהח יחורץ

הר~
 רצ"ו סי~ ~ש"ע ~~ל מרדכי מאמר

 ם"~
 ה~

 שחמ~
ע~

 ~הן י~רכו איך ~עצמן מ~די~וח דאין דכיון א"ח

 ~הדי~הו פ~גן ד~אמח שפיר א~י מש"כ ד~פיע~ש~
יבא ו~כ~

 דפ~יגן הרא~ח כונח דאם חיקשי ולא נכון~ ע~
 אשר וה"רכך הו~~~

 כח~
 ~ה אין דפליגי משמעוחו שיהיה

 למיקושיא
 שרגי~

 ו~ומד
 ~~שו~

 מנ~גו דכן ~רא~ח
 ~כחו~ הרו~פי ע~

 חדא ~ך והרי דפ~גן ~חרחי הזה ~~שון
מינייהו

 ~עי~
 יו"ד אוח

 שכח~
 שמחח~~ה כה"ג

 כח~
 הוא

 ~מ~רךז~ל
 ע~

 משם ל~וציא צריך ו~פנס עששיח ~ור
 כח~ כך ואחר הש~הבח שיראה עדהאור

 הוא
 רוא~ דעששיח כעש~ית אינו דפנס~רש~~א וכח~ ~~~

 ש~ה~ח

א~~
 דברי נמי החם והרי וכו~ ש~ה~ח רואה ~ינו ~פנס
 ~ ודוק ~ישנא כהאי כח~ הכי ואפי~ו ~הדיה פ~גןהר~~"א

~~~
 ~ו פלוגחא פי

 ש~
 הפו~קים ס~רח

 הנ"~
 דפ~~י

 עשה ~מצותאי
 דר~נ~

 שוה
 ~י~

 והנשים ה~נשים
 י~ ~א~או

 ס~ד כחו~וח סוג~יח ~פרש
 ע"~

 אמחני~ין
 מחניחין מני הש"ס דקפריך ש~יש ע~י א~חודהמשרה

 וכו~ ר"ש ו~א ברוקא בן ר"י~א
 הניח~

 אכי~ה ~מ"ד
 ~ה דצווחו ו~ו~ הוויין ח~יסר ועוד וכו~ ~מ"ד א~אממש
 ד~כו"ע הוו אר~יסר הא חליסר ק~ר ד~מאי~מאי
 סעודותת~ת

 מי~
 ואי ~ש~ ~~י

 ס~
 אינה דא~ה

 ע~ה מ~ת דהויא משום ~ודות ~~~י~ח
 שהז~

 חשי~ ~מתרץ אמאיא~
 ותלת חדקא ~ר~ ד~ התם

 והמ~ץ המקשה פ~יגי ~מי ~בזה ~ומר ~ראה ~כןלרב~ן~

 מצוח דהויא כיון סו~רדהמקשה
 שהז~ עש~

 הגס
 הר~ן כס~רח פטורות נשים דר~נןדהיא

 ז~~
 ~א ו~הכי

 דר~נן עשה ד~מצוח ~ו~ר והמתרץ חליסר אלאהוו
 ~רבי ד~ חשי~ ו~הכי ר"ח כדעח והנשים האנש~םשוים
 ואחי ~ר~נן וחלחחדקא

 הכ~
 ~ ~דוק הוא ונכון שפיר

 ~ יע~א ו~ראן ~~ חחיו~ן למע~ן ~נח כסליו ~חודשי"ד
~~~~ר

 ~~~~ ~ו~
~~~~ 

 י~~

~~~~
 הר~

 וז~ל ב~ ס~ק ~~צ~~ ס~~ן מ~א
 שופר א~ ~עיריש ד~~ ונ~~

 ורוצ~
 ~י~ך

 ו~וא לשם השופר לו ~~~יא נכרי ול~לוחשמחפ~~ין ~מקו~
 לילך י~ול דהא א~ור ~ניהם ~~י~ם ויכול ~חחוםמחוץ

 שיש לעירממ~ומו
~~ 

 מדסיים נראה ע~כ~ וכו~ שופר

 מדנקט וכו~ לעיר ממקומו לי~ך דיכול ~ישנא ~ה~~יהר~
ממקומו

 יכו~
 ב~דיא ~שמע לילך

 מיירי ד~י~~
 דאי שופר ~ו שיש ~מקום ממק~ו ~י~ך~י"ט שי~~
 ממקומו ומאי יכולמאי מא~מו~

 אל~
 הוא ממקומו

 מיירי ד~י"טלו~ר מוכר~
 ור~~

 ~ר~שון דממק~מו
 יכו~

 ~ילך
 חחום ס~ף ~וא ~~ופר שמקום השופר מקוםאל

 ומקום שם הדר~קומו
 ~חפל~

 ג~כ
 הו~

 חוך
מקי~ו ~~ו~

 א~~
 חוץ הוא השו~ר מקום אל התפ~ה ממקום

~חחום
 ואי~

 ~יום שהוח ~ו
 ~י~~

 ~ת~לה ~~קום אל
 אשר הרא~ון למקומוו~ח~ור

 חונ~ ~ו~
 ולילך שם

 ו~שלוח ~תפלה ~יח ~ל ~י~ך רוצה ו~כך ה~ופר~מקום מ~~
 שם אשר ~מ~ים ~חח~ם מחוץ השופר ~ו ~הביאגוי

 ומקום א ~מקום הוא מקומו דמ"שח~ה ~י~

התפל~
 ה~ופר ו~קום ב ~מקום הוא

~מקום
~ 

 חוך ~י"ח ועד שמא~"ף
 ועדמ~י~ח אב~ גימ"ל~ ועד מא~~ף וכןהחחום

 גימ~
 אינו ו~כך ש~ח מחחום ~ותר הוא

יכו~
 הש~פר ~מקום התפלה ממקום ~י~ך

~ 
 ~א

 ואין השופר למקום משם ו~י~ך ~ר~שון ~מקומושיח~ור
~ו

 כ~
 ~יום שהוח כך

 מ~ני לזה והוצרכחי כן~ שיעש~
 מחציח ~~~~שראיחי

 השק~
 מ~א הרב דמש~כ שפירש

 הוא שמחפל~ין למקום ~י~ךורוצה
 מעי~

 א~א ד~י"ט
 אינו מ~א ~שון ו~אמח ע"ש~ ~חחום חוץ הואדהא

 אין והשחא ודוק~ מ~שונו והוכחנו כמ~ש זהפירוש סו~~
 ~שחים ~ע~מו הוא שי~ך חקנה יש ד~פ~ז~הקשוח

 ~שאין ~מ~רי כחבנו דהא ~~~וע~ח~
~ 

 כך כל שהות

וא~
 הוא א~י~ו אחד יש~ח חאמר

 ממק~ ישרא~
 אשר

 ~מקום ה~יכחו ~שעח השופר למקום שם חונההוא
 ~מקום וזה חפלה ~מקום פ~מיו ~דרך ישים והואחפלה
 השלוח הציר יגיע חפ~ה ~~קום ~וא ו~הגיעושופר
 מקום עד השופרממ~ם דהיי~ ~מין שנ~ שי~ר ע~יו וימ~ן השופרמקום

 החפ~~
 יותר ועדיף

 מע~ וירוי~
ז~~

~ו~~



~ ~ ~ ~
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 למקום התפלה למקום משיגיע הגוי משישלח יותרזמן
 הוא אשרהשופר

 והליכה שבת מת~ם ארוך יות~
 דמקום אינו זה תחומין~ משני ויותר יותר~ח~ה
 מתחום יותר הוא התפלה מקום עד ~שופרשביתת
 דהרי התפלה למקום עמו להוליכו יכול ישראל ואיןשבת
 משם ישלח דמ~מ לומר ואין הבעלים~ כרגליהוא
 ממקי~ו שישלח מי מצא דלא דמיירי דאפשרגוי
 יתכן דאיך לפירושנו להקשות ואין לה~ן~וקל
 מקום אל התפלה ממקום גוי לשלוח שהות לושיהיה
השופר

 שהו~
 ובחזרה בהליכה דהיינו תחומין משני יותר

 למקום ומשם ~ראשון למקומו הוא שיחזור ש~ות לוואין
 ~~וי שולח אם דשאני תחומין משני פחות ש~ואהשופר
 יכול ביני ואדביני שיתפלל קודם דשולחו תפלהממקום
 תפלה זמן המשך כל מרויח דהא שופר לו ו~ה~~אלילך
 צריך אםאבל

 הו~
 הראשון למקומו ולילך לחזור בעצמו

ו~שם
 למקו~

 המשך התפלה במקום לשהות צריך השופר
 עד התפלה~ן

 שית~ל~
 ולכך למקומו יחזור כך ו~חר

 ~סי~ מרדכי מאמר להרב ועי~ זה לכל ביום שהות לואין
 ולענ~ד בזה שנתקשהזה

 נרא~
 וקיי~ נכון כמש~כ

 ~ וק"ל
 ~~~~ע~~

~~~~ 
~~~~ 

 ו~~

~ ~ ~

 ביום שמוציאין תרכ"א סימן והש"ע ה~ור
 בא~רי קורין באחד ספרים ש~יהכפורים

 וכו~ לחדש ובעשור בפינ~ס ובשנימות
 וצ~יך ע"ש~

 שלש כ"ג קורא ה~ה הבית בזמן דלמהלהתבונן
 שבפרשת בעשור ו~ך מות אחרי פרשת דהיינופרשיות
 הפקודים שבחומש לחדש ובעשור ~כתב מתוךאמור

בפרש~
 פה בעל שקורהו אלא ג~כ קורא ~יה פינחס

 ע~ב ס~ח דף ביומאכדאיתא
 ולמ~

 ואין מד~ין אנחנו
 ~ עושים הן ~~יו כמו אמור שבפרשת בעשור אךקורין

~~~~~
 ב~ית ~דוקא לומר

 המקד~
 כ~ג בקריאת

 לקרות יכול שאינו שבעזרה תורהבספר
 ~ל מזהיר ~רשה שב~ותה ~כחב מ~וך לחדשובעשור
 אלא לקרותה צרי~ין והיו המוספין ועל מלאכהאיסור

 מתוך לקרותה הוא ~כול~אינו מפ~
 הכת~

 אחד שאין משום
 ראשון של פגמו משום תו~ת ספרי ב~ניקורא

כדאי~
 ל~רות צריכין היו ולהכי ע~א ע~ שם בש~ס

 מ~ך ה~ם שישמעו כדי הכתב מתוך בעשור אךפרשת
 ~לאכה איסור אזהרותהכתב

 שישמ~
 מ~ך העם

 הכתב מתוך שישמע מדברים מתפעל אדם ~ותרה~פר
 שישמע הדב~םמן

 וייר~ בע~~
 שכתוב במה י~דון ולא

 ה~קו~ם ~ב~מש לחדש דבעשור משה~רת
 קריא~

 אלאאינה
 ע~

 צריכין ~~ו ~הכי דצבורא אימתא וליכא
 ש~ולין ששה ועולין ד~רין אנן אבל בשתים~לקרותם
 ובעשור בפרשת בחרו הכ~ משום אחר תורה ספרלהוציא
 לקרות שצריכין המ~פין ~רשת ~ה שישלחדש

 כן שאין מה שפתינו פרים ונשלמה ~שום היוםםדר משו~
 בחרנו לכן ובמעשה ~פועל הכל מקריבין שהיולדידהו
 בעשור מאך יותר ל~דש ובעשורב~רשת

 שי~ משו~
 בו

 לאמר כתוב ושם היום חיבת ש~וא המוס~יןענין
 מלאכה תעשה לאאזהרת

 הג~
 חומר כתוב שם שאין

 בה שכתוב משום עדיפא היא מ~מ העו~רהעונש
 בעשור אך לקרות צריך אין כן ועל המוספיןקרבנות

שי~
 בז~ן ~דוקא לומר יש נמי אי מלאכה~ אזהרת בה
 מלאכת כמה עושים שהיו ק~ים המקדששבית

 קדש שלה~ עבו~
 ביו~

 בכמה הכיפורים יום עבודת הכיפורים
 עושים שיראו מתוך שמא וחששו שוויוהו כחולדברים
ביום

 הז~
 ובחיץ ~פנים הללו ~בודות כל

 שמ~
 מתוכם

 ששם בעשור אך קורין ולכך ח~ו בו ויזלז~ו לשקרילמדו
 כן גם ושונין וחוזרין כרת בחיוב המלאכה עלמזהיר
 כד~ לאוין בכמה ול~זהיר ולחזור להז~יר כדיובעשור
 המו~פין ענין בה שיש ועוד ה~לאכה~ באיסור יקלושלא
 צריכין ואין בפועל ~~ל שעו~יןהגם

 אין שבעוניתינו היום כן לא כן~ גם קורין ~ובמהיות מ~ ל~רו~~
 שיראו כך כל חשש לנו אין וכו~ בעבו~ו כ~ןלנו

ויז~ז~
 ה~וספין בפרשת שיש אחת באזהרה לנו די ולהכי

 והרי הקרבנות ענין בה שיש לקרותה צריכין הכישבלאו
 לפום לי נראה כן מל~~~~ לעש~ת שלא מזהירשם

 כן אחר בזה~ שנת~ורר מי ראיתי לא שעדיןהשתא
 בפירוש ה~ ~ית עבודת ז~ פרק ימים חמדת להרבר~יתי

 שב~ומש ובע~ור בפסקתהעבודה
 צ"א דף ה~ק~~~~

 ~מפרשים משם שה~יא וב~~"א
 ז~

 בזה שהרג~~י
 בענ~ד אנן ~תירצנו השני כתירוץ המפרשים משםוכתב

 ~ ע"ש לאלתהלות

~~~~
 ע~ ביומא דאיתא האי על להעיר יש

 במתני~ דקת~י מאי על הש~ס דפריך עניינאבהאי ע"~
 שק~יתי ממה יותר ואומר ב~יקו ו~נ~חה ס~תוגולל
 דלמה דר"ל רש"י ופירש למה כך וכל כאן כתובלפני~ם
 ומשני וכו~ לפניכם שקריתי ממה יותר לומרצריך
 רש~י ופירש תורה ספר על לעז להוציא ~לאכדי

 ס~ורין יהיו פה על שלישית פרשה ~רא אותוכשרואין
 ח~ר תורהשספר

 הש"ס ופריך ע~ש~ פרש~ ~ת~
אחר

 ז~
 ס~ת ניתי ע~פ לחדש ובעשור קורא דלמה

 לכ~רה באמת ע~ש~ ראשון של פגמו משום ומשניוניקרי א~ינ~
 דעדיין ראשון של פגמו משום משני דמאי ~ובא~יהא
 אחרינא ניתיקשה

 כ~
 נקרא שלא

 בע~
 ש~כתב דברים

 ממה יותר שאומראלא
 שקר~~

 בספר כתוב לפ~כם
 כד~מרן הכי בלאו לומר שצריך כמוראשון

 ~ש"ס ש~שני וכמו ראשון של לפג~ו למיחשלוכא ד~
~ורכת ע~



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  שדעת הוא ~זה לומר והנר~ה למה~ כך וכל~ורכת
 שלא לנכנ~ין דחיישינן משום הואהש~ס

 שמ~
 דבר

 הדברים שמוכיחין יאמרו ב~ניהם קרא ~חדד~יינו א~ בספר וקראו שם מונח תורה שםפר רואיםו~ם ~
 ~ראשוןשספר

 נמצ~
 ~י לא ולכך פיסול שום בו

באמירה
~ 

 בנכנ~ין אבל וכו~ שקריתי ממה דיותר
 דמד~רא לומר הוכחה להם אין ע"פ קורא אותוומוצאים
 להם דיש משום הוא הספר מן חסר פה עלאו~ו
 משום או דציבורא ~ירחא משום או שיתלו~מה

 ע"פ ~יד קורא הכי משום ~מעשיו יחישה שימהרדכ"ג ~ר~
 תורה ספר שפתחו ורואים שם היו לאשראבל

 וקר~
 גללו פרשה מדלהאי יאמרו בעשור אךוקראו א~ למקום ~תורה ספר גללו כך ואחר מות אחרי~

 ס~
~ור~

 ולהאי דציבורא ל~ירחא חששו ולא א~ למקום
 ובלבם ~עצמם ידונו אחר למקום גללו לא~רשתא
 תורה מספר פרשה ~אי חסירה שהיא משוםשודאי
ולכך

 קר~
 יתנו ולא ~"פ אותה

 ל~
 ~רחא בין ל~ק

 אחי דעו להו לומר צריך ל~כי מרובה ל~~רחא~~רתי
ש~ותר

 א"נ ודו~~ כאן כתוב לפניכם ~קריתי ממ~
 שינוי של דבר יראו ~נכנסים ע"פ כשקורא דשאני~ומר י~

 הפרשה ~קרא שש~ץ ראו לא דמעולם בעיני~ם ופלאגדול
 מהו שם להיוש~ים יש~לו ודאי~ע"פ

 ז~
 על ויעמדו

 אין תורה ~פרי בשני קורא שאחד כשרואין אבלהאמת
 בעצמם וידונו להם אמרים ישי~ ומיד כ"כ ~עיניהם~לא
 לשאול יוצרכו ולא פסול הראשון שנמצא משוםשודאי
 כי ודוק האמת שידעוכדי

 נכו~
 שנת ע~ר~ת ~וא

~ובתך
 לפ~

 ~ לעשור כסא בין

~~~
 פ~ול וסכך ~~ פוסל ב~וכה דאויר דקימ"ל
 ס"ק תרל~ב בסימן הר~"ז כתב ו~עמא בד~פוסל

 ההפסק ~פי כל לעין נראה שבאויר ה~עם נ"ל וז"לד~
 אם להסתפק יש ע"כ~ פסול בסכך שנראה מ~ה~~כך
 ~ה שנר~הה~וכית

 לעי~
 נראה הזכוכית שבש~ח ההפסק

 אוירלעין
 השמ~

 וכשמכה ממש כאויר שכנגדה מה וכל
 נכנסת בההשמש

 ואינ~
 והירח הש~ש לפני ~מדת

 דהא כאויר לה חשבינן ולכאורה לא~ אם כאויר הויאם
 ושמש שרב יכם שלא כבוד לענני ~ר ~וא~כך

 שדינה נראה ולכך ה~מש מן מ~ינה אינהו~זכוכית
 כ~~ ~ ש~ין נראה ש~יר דייקת כד ~בלכ~ויר~

 כיון
 ולהכי מ~יני למשה הלכה שי~רם ~~ול וסכך~ה~ויר
 ומע~ר גוש דבר הוא שה~ו~ית וכיון לדבר ~עםאין
 מן מגן שהוא ו~ד כע~ר~ דינויוקח

 הרו~
 הצינה ומן

 וכן מהאויר עדיף הוא ולהכ~והשרב
 ש~וכית שכתב ~~ ם"ק תרל"ב בסי~ יעקבבכורי ל~~ רא~

~  ומה~"ז ע~~~ העפר מן דבא ~מא האי משוםפ~ל 
 ביניהם להב~ל לדבר ~עם דכתב דאף ראיהדאין נ~
 ועי~ ~~רתנו ~עם מן דין להוציא לנואין מ~

 ~ ע"ש ה~"ז ~עם על שצייןבמה נ~~

~~~
 סי~ סוכה בהלכות ז"ל מור~ם

 תרל~~
 ~יף

 ז~ הלכה הישן פרק מהירושלמי~ו~וא
 וכו~בעו חבריי~

 ע~ש~~
 שיאכל כדי ואילך מחצות ביום יאכל ולא

בסוכה
 ~תיאבו~

 הרב בזה ש~עיר מה ועי~ ע"ש~
אברה~ ~~

 ו~סעיף א~ ~םעיף הש"ע דפסק תע"א מסימן
 ע~~ עשירה מצה לאכול מותר ע~ירית שעהשקודם ~

ועי~
 להר~

 ג~ ב~ אות קם"א דף ~שו~בה בית
 שישובוש~ישב מ~

 מכוו~
 סוף ימים ~דת הרב לישוב

 והנה ע~ש~ ע"א ע~ד דף ~כות ערב דיןג~ פר~
 כתב~ ~ב~

~י~~
 רא~ון~

 לומר דנ"ל שלי ה~"ע בגליון
 דוקא היינו ו~ו~ מחצות ביום י~כל דלא ~כאןמורם דמ~
 אבל ר~שונה לילה בסוכה אכילה חובת בוהיוצא ~
 כי לי~ר ~ר~ך אין עשירה מצה כמו בכסניןה~אה ~
 כ~ ע"כ תע"א בםימן וכמ"ש ואילך עשיריתמשעה ~

 ~ישוב החדש ~ן ל~ביא ומצוהה~"ע~ ~~
 ש~י~

 שנראה והוא
 אין ז"ל מורם דק~מר הוא ב~וכות דדוקא~ד ~~
 ל~~ור ~ין ~ע~פ אבלמחצות ל~

 כ~
 משעה

 את להניח מתעצלין יש דבסוכה הואוהענין עשו~
 שית~צל גורם ה~ן ~אמת כי בסוכהליכנס ב~
 לעל~

לסוכ~
 תמיד ~ק~ץ בימי שהיה מי אפילו ש~רי

 נכנס וצינה הקור ~ן שהוא הזה ב~ןעתה ב~וכ~
ומניח לב~

 עתה והוא ושמש שרב מפני ~כ~
 אחד וזה ל~וכה ליכנס מביתו ויוצאובחומותיו בבי~
 לע~ות תורה הזהירה למה כי שנאמרוה~~ם מ~

 ולא הא~יף ~ן שהוא הזמן בזההסוכות
 ב~~

 בניסן
 גורם ~~~ן בזה מתעצל אדם כל וא"כ חז~לכמ~ש
 בערב לאכול שלא חכמים לו אסרוולכן

 ה~
 כד~ מ~ות

 על ~עמוד ב~~כה אכילה זמן ~יג~ע ~חרשתיכף
 ~סוכהליכנס עמ~

 וי~~
 ~יכנס ~ן יגיע ~ימתי תאב

 לאכ~
בסוכ~

 לצאת במהרה ונ~כר זריז ויהא
 מבי~

 ליכנס
 מפריה לאכול ביתו רעבון לשבור לסוכתובמ~רה
 כדי מורם דקאמר והיינו מ~ובהולשבוע

 ~ לתיאבוןבסוכה שיא~

 ב~וכות דדוקא שלישי~ולומר ~ישוב ליישב ל~ נרא~~~~
 מיד ל~כה נכנ~ים ערבית אחרשתיכף

 מח~ת לאכול שלא דצריך ה~א אחר עסק לנושאין לאכו~
 לילה ~אכילת לתיא~ון בסוכה לאכול כדיואילך היו~
 ראשונ~

חו~
 ~קריאת ב~בית לשהות דצריכין ~פ~ח א~ל

 הה~
ול~~~
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 כל עם ה~דה ~קורין הקערה מסדרין ערביתולאחר
~דרה

 וא~
 לה~אחר צריכין אנו הרי

 ו~~הו~
 מ~בה זמן

 סעודה שקודם ועוד הסעודה~ ז~ן ~גיע~ד
שתי שותי~

 כו~ו~
 תאות גורר וזה

 המא~~
 לנו די ה~י משום

 משעה ש~ות יש שהרי עשירית משעה לאכול ש~אליזהר
 אנחנו ואז שעות ~ש כמו אכי~ה זמן עד~שירית

 ~ הוא ונכון לתיאבוןאוכ~ים

~~~
 ~ישוב לומר נראה

 רביעי~
 בפסח ד~אני

 דהיינו בו רגיל שאינודבר שאוכ~
 ובז~ מ~~

 שאי~ו
 תאוה לויש רגי~

 בזה די להכי במקצ~
 משע~

 מה עשי~ית
 בדבר כןשאין

 ~רג~~
 ה~י מ~ום כ"כ ת~וה לו אין בו

 ~ ואילך מחצות הצר~כו ו~הכי לו רעב שיהאצריך

 נרא~~~
 לומר

 ששי~ ~ישו~
 דשאני שוי~ אינ~ דהזמני~

~~
 מי~וי עת האסיף זמן ש~וא תשרי חדש

 ו~~י ~א~לן פ~י ~~עולם פירות מיני וכל בר~גרנות
 מ~דים מיני מלך מעדני יתן זה שחדשהארץ

 ובתים ונעים יקר ~ון כלימלא ו~~
 ~~ מ~אי~

 ומלא טוב

א~
 ל~ א~ אף וא~כ ה~ מבר~ת ידיו

 י~~ל
 וגם בזה אחוז וד~ן ושבע וא~ל ת~נוג מיניבכל ית~~~ פ~

 ידיך תנחאל מז~
 ~אכו~

 מטובה ו~ש~~ע מפריה
 וחשקת ~פניך מונחים שהכל ע~~ך החביב מדברותקרב ת~~ ואת~

~לקח~
 ולהכי ~~ך~ האיש י~~וץ ~אשר ד~ו~רי משו~רא

 היום מח~ות יאכל שלא מורם~תב
 ד~דסת~

 לה
 והיינו מ~~ל מין כל דאסר משמע~ימי

 כמ"~
 כיון

ש~~ל
 מונח~~

 ~פ~יו
 ~~~ הג~

 יא~ל
 מ~~ פ~

 ח~ישינן
 כריסו ימ~א~א

 מכ~
 מילי הני

 מעליית~
 ג~יה דשכיחי

 ת~ב שיהא כדי דבר כל אסרולהכי
 לא~ו~

 בסוכה בלילה
 ז~ן ש~ינו בני~ן בי"ד~בל

 בישו~
 ריקם וביתו פירות

 כלה השדה מן לחיה וכלה החורף סיף זמן שהואכיון
 הבית~ן

 וע~
 כולי גביה ~כיח דלא גבר יפ~~ע לחם פת

 ע~יו אסרו לא ול~ךהאי
~~~ 

 משעה פת
 כרסו שימ~א שנחוש גביה ש~יחי לא אחריםשדברים עשירי~

 ולהכימהם
 א~

 ~ם
 פ~ יאכ~

 שהיא בכסנין הבאה
 ~~ ש~מר כמו מתמלאת כרסו אין ע~ירהמצה

 ידע ולא ע~יא ~פין אינ~י דאמרי ע"ב ז~~מגילה
 כי אסרו לא ולהכי אחר~נא מידי גביה שכיח דלא~יון

 ~ כנ~ל אחר דבר ולא הפת עשירית מ~הא~

 ל~מפרשים~~~~~
 ז~

 שמק~ים
 דמ~

 שאין מצה שנא
 שבעה כל ע~יהמ~כין

 מסוכ~
 שמברכין

 מצות ~~ל ימים שבעת נאמר דבזה ש~ה כל~~יה
 י~ים שבעת ת~בו ~וכות נאמר~זה

 וא~
 ר~ות במצה

~א
 ג~

 היא רשות ב~כה
 ~צה א~ שה~

 ש~~
 לאכול

~ץ
 מ~~

 הראשון
 רש~

 ~סוכה ל~כנס צריך ואין
 ~סימן מרן ש~ק~מו

~~ 
 וא~ ~~ש~ ג~ ס~ף

 מאי

 ~~רב ועי~ ב~ סעיף הנז~ ב~י~ ב~בוש ע~~ביניי~ו~
 דש~ני לומר ואין י~ז~ ס~ק ב~וף ה~ז~ בסי~אברהם מג~

 ~מוז~ר א~א ע~ה במצות עליה מצווה ~אינו משוםמצה
ש~א

 לאכו~
 אין ו~הכי ח~ץ

 יכו~
 ז~ וצונו~ ~ומר

 אינו
 במצה דגם כ~בנו כברשהרי

 י~
 באכילתה עשה במצות

 ימים שבעתדכתיב
 ~א~~

 אלא מצות
 דק~~~~

 רשות שהיא
 מהאיוא~כ

 טעמ~
 תשבו דב~וכות עשה מצות גם נמי

 א~א ~אכול רוצה אינו אם שהרי רשות שהיאנימא
 דשאנ~ ~ו~ר ויש ~~ו~~~ ליכנס צריך אין וכיוצא~ירות
 דהתירהסוכה

 חייב~
 לישב אותנו

 ב~
 ת~בו בסו~ות כה

 מצות ומקיים ע~יון בסתר יושב ~וא עתה ~ואוהרי
בוראו

 א~~
 מברכין ש~ין שנהגו

 ישיבת~ ע~
 ~אם א~א

 לאכו~רוצ~
 בה

 ולקבו~
 עצמו

 ~א~יל~
 יש~~תה הוי אז

~ביעו~
 אכי~ת ב~י ער~י י~יבת ו~א

 פ~
 מדרך שאין

 אלא י~יבתם ~קבוע אדםבני
 הר~ ~~מ באכילתו רשות שהוא ~גם פת אוכלשהוא עת~ ו~~כי פ~ באכיל~

ע~
 ידי

 ז~
 בק~יעות יושב ~וא

 וח~
 על ב~כה ח~וב ע~יו

 אבל ~~ ס~~ף הנז~ בסימן ז~ל למרן ~~~ישיבתו
 כ~ון מצוה ~אכיל~ה ואין אכי~תה על~ב~כה ה~~~

 שהי~
 ~ רשות

~~~~
 ק~ה דלא לומר יש

 כ~~
 מצ~ דשאני

 שהיא
 ישיבת כן שאין מה באכילתהרשות

 אד~ שהזמין~יון ~וכ~
 עצ~ו

 פ~ לאכ~~
 אמרינן בביתו והוא

 והכנס עמודליה
 לסוכ~

 וא~כ ~אכול תוכל כך ואחר
ככל ז~ והרי ~שבו דב~י~ות עשה מצות מקיים בזההרי

 מ~ו~
 כגון התורה די~י וכמשפטי התורה

 והיא הש~~טה על קדשנו אשר~~ברכין הש~~~~
 והגם תנ~~~ מצוה ה~ מצ~ת עי~מ~ת מתרי~ אח~
 רשות נמי דהת~

 הרי בשר לאכול עצמו ש~זמין כיון מ~מ בשרל~כול
 הואמחוייב

 לשחו~
 ש~וכנת ה~המה את

 לאכו~
 את

 על מברך ולהכי ולעקור לנחור ולאבשרה
 השחיט~

 וכמו
 סעודה של ידיםבנטילת

 שמברכי~
 על וכו~ קדשנו אשר

 הגם ידיםנ~~ת
 שהו~

 ללבוש חיוב שאין הגם ו~ח~ה הציצ~ת עטיפת מצותוכן נטיל~ ~צריך הפת באכי~ת רשות
 אינו וכן בציצית להת~יב ~~פות ד~ בתט~ית

 לאכול רוצה אם ~ף עיסה כשיעור בה שיש עיסהללוש מ~יי~
 מקיי~ הר~ חיובו שיעור דעשה כיון הכי ו~י~ופת

 ש~וא הגם דכוותה נמי והכא ~ברך צריך ו~הכיהעש~
 פת אוכל הוא מיהא שעתה כיון מ"מ פת לאכולרשות
 ולאכול לישב בסוכה וליכנס מביתו ו~צאת לעמודמ~ייב

~
 מוזהר הכי שבלאו מצה באכילת כן שאין מה צלה
 שאין דבר אלא בידו נשאר ו~א חמץ יאכל שלאב~סח
 רצה מ~ה אוכל ורצה חמץבו

 אוכ~
 עליו ואין מזה

 ~ ודוק כ~ל מצוה~וב שו~
 ~~~~ר ~~~~ר~ו

~~ ~~~~ 
~~~~ 

 ו~~

~י~~



~ ~ ~ ~ ~

 מינים ארבעה במערכת חמד שדילהרב
 מה על צדיק ~ותו שנצ~ער כ~ד או~ ג~סי~

 היפך ש~וא ראשון ביום לק~נים לולב ליתןשנוהגים
ממה

 שפס~
 מה ע"ש וא~ו סעיף ת~נ~ח סימן ~ש"ע מרן

 במקום אלא ונתמרמר הצ~ער שלא ונ"ל בזה~שהאריך

 ~~~זכי~
 דתלמודא הא כי ~דול שמזכה כדרך לק~ן

 שנותנים דהיינו וכו~ לק~ן הושענא איניש לי~נידלא
 כמ"ש ~פיר ~ע~די דלא הוא ~זה גמורה במ~הלקטן
 לו שמושיטו דהיינו סתם לו נותנו אם אבל ~~להוא
 ואחר בו שתצא עד שלך יהיה לו אומר או סתםבידו
 שם בש"ע כמ"ש שאול כמו דהוי כבתח~~ה שלי יהיהכך
 עליו לחבב אלא כן עושין אין מ~מ י"ח הקטן יוצאאינו דבז~ מידי עביד לא ~בזה והגם בה~ לן לית ג~~יף
 להרב ועי~ ודוק ד~י שפיר מצוה בחבוב ולהרגילוהמ~ות
 ~ ע~ש ב~ ואות אל~ף אות תרנ"ז סימן יוסףברכי

~~~~~~~~~~ 

~~~~
 ב"~ הר~

 עת"ר סימן ~וכה הלכות
 וז"ל כ~ג של בחות~ו ח~ם שהיה שמן שלפך בעני~

 נטמא נמי אי וכו~ כן לא דאם חתום שיהיהוצריך
 הד~ך ואני וכו~~ עליו פתיל צמיד היה כ~א המתב~הל
 גמרא היפך הם אלו דדב~יו ז~ל הרב על לי~מיהא
 בקודש בחומרערוכה

 כ"~
 ר~ אמר התם ~איתא ע~א

 ולא יעו~ש~ פתיל בצמיד ניצול הקודש אין שוניןאלעזר
 באמת והוא בזה שהרגיש מהאחרונים אחד לשוםראיתי
 ראינו מצאנו דהנה ולומר ~ישב ואפשר ב~יני~~לא

 טומאת אי ע"א ט"ז בפסחים ושמואל דרבפלוגתא
 בי משקין סבר דרב דרבנן~ או דאורייתאמשקין
 וכי דר~נן משקין טומאת קסבר ממש דכןמ~בחייא

 דהיינו מטבחיא בי ובמשקין דעלמא~ במשקין רבנןגזור
 הן דכן ו~מים הדם כגון שבעזרה ~מ~בחיים ביתשל
 קדשים הפסד משום בהו גזור דלא ~מאה מ~בליןשאינן
 יש עצמן טומאת אבל אחרים מל~א דכן אמר~שמואל
 אחרים לטמא דאורייתא עצמן מ~ין ~מאת ~~רל~ם
 בית במשקין דעלמא במש~ין רבנן ג~ר וכי~רבנן

 לומר אפשר לפ~ז ~א"כ ע"ש~ ג~ר לאמט~יא
 ר~ דק~ר ~~דש ד~מר~מ~ דשי~

~~ 
 נ~ול ה~דש א~ן

 א~ל ~ל~מיד
 לשי~

 ~ואל
 דס~

 ~מאת
~ש~ן

 ד~ר~
 מציל צמ~ד ~ב~ומה ב~לין ולכך

~~~~~~ ~  ~~~~~~~~ ~~
 שמצינו כמו מציל ~ינו מעלה בו דעשוובקדש
 אבל בקודש~ שיש מ~ליתכמה

 למ~
 משקין טומאת

 לומר יש מדרבנן א~אאינה
 דל~

 אאין אלא רבנן ג~ור
 החמירו לא עליו פתיל צמיד אם אבל עליו פ~לצמ~ד
 אם מדרבנן אלא זו טומאה דאין כיון בקודשואפילו
 חומרי דתרי תורה אדין או~מה עליו פתילצמיד

 אינו פתיל צ~יד אפילו ועוד מדרבנן גו~א דהיאעב~ינן ל~
 בקודש אפילו עליו צמיד שמ~יל אמרינן לכךמציל

 א~ל ב~ח הרב לכך באיסורי כרב הלכתא ו~ימ"לרב לשי~
 אלא וק"ל~ פתיל בצמיד ניצול נמי דקודש דס"ל רבב~טת
 בקודש בחו~ר הש"ס קושיתדלפ"ז

 דפ~~~
 בכלי ול~~תוה

 הרי ועוד לרב ת~ק~י עדיין פתיל בצמיד המו~ףחרס
 כר~ דפסק ז~ל ל~~מב"ם~~צ~נו

 אלעז~
 פרה בהלכות

 ד~ הלכה~דומה
 דל~

 הרב~ח~ מדעת והיפך ככללין
 ד"ה שם ה~ו~~ומדברי

 שוני~
 אין

 הקוד~
 משמע נמי וכו~

 ר~שמימרת
 אלעז~

 פליג רב דאי עלה דפ~יג מאן ליכא
 מקשה מאי בצפ~ת ניצ~ל דקודש וס"ל כדאמרןעלה
 דרב ~ליבא הוא דרבא קו"ח נימא דנדהמהא

 בקודש היינו דמציל במאי שפיר ואתי שמואל נ~דכ~ותיה ד~ימ"~

כגו~
 אלעזר דר~ לומר מצינן ~היכי זה ל~ירוש לך קשיאואי וק~ל~ ~כי ל~ו משמע לא ודאי אלא משקין

 משקין דטומאת דס"ל כשמואל לה סבר ~קודשד~מר
 אלעזר לר~ לו מצינו ~א עצמן טומאת דהיינודאורייתא

בפסח~
 דקאמר שם ט~ו

 בבריית~
 אין אומר אלעזר ר~

 דר~א ועוד ע"ש~ ~יקר כל למשקין~ומאה
 ד~~

 הוא
 בבריי~ תנאשמו~ר הוא דפס~ם ור~אאמורא

 ל"ק ~"ש~
 אין קאמר דהכי דשמואל אליבא הש"ס פירש בפסחים~ם ד~

 אחרים ל~מא לומר רוצה עיקר כל טומאהלהם
 לומר יש ועוד הניח~~ ד"ה שםפירש~ עיי~

 דס~~
 הדחק

 ניצול הקודש אין שאמרו זו במעלה נהגו ולאשאני
 זו מעלה עשו דלא לומר יש ועוד מדרבנן~שהוא בצפ~
 ניצול הקודש אין ~~רו לא ועליה מנורהשל בשמ~
 משום לריבוי ומצוי דשכיח מנ~ת של ושמן בייןדדוקא בצפ~

 כמו וכתית זך בעידלא
 ל~מ~

 מפני מנורה
 הן שהמנ~ת לפי ישראל של מ~ונם על חסהשהתורה ה~יסכו~

 ~כ~ת זך בעי לא ולהכי הרבה שמן וצריכותמרובות
 כדאיתא למנ~ת הראוי שמן הרבה להו שכיח הכיומשום
 ואמרו בקודש מעלה דנ~ו הוא ~זה ע"ב פ"ובמנ~ת
 הרי י~א א~ דאף פתיל בצמיד ניצול הקודשאין

 ~ו~
מצ~

 מצוי ואינו מועט ~הוא למנורה הראוי ~~~ן אבל
 וע~יתו אדם כלביד

 בתוך נותנו הי~
 ה~

 בסבי~ו או
 דוחק בלי מעצמו הצ~ל ~~בכדי

 וא~
 אלא יצא לא

מוע~
 ע~ו לא ולכך

~~ 
 ה~לין מן יות~ מעלה חכ~ם

והתרומה
 ש~

 לרוב עליו ו~ו פתיל בצ~ד ניצולים

 וק~ ו~ו~ ו~~~עו~
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

תי~ה
 ומגד~

 בכ~י ו~יי~וה וכו~
 חר~

 המוק~
 ב~פ~~

 אמר
 אין ~ונין אלעזרר~

 בצפ"~ ניצו~ ~קיד~
 מדפריך ועוד

 ~הובאהפך
 בבריי~~

 ואי וכו~ בג~י~א מד~ן חברייא עו~א ו~אמר ב~מוך ~ם ~מה בפרק
 ~~~קדש קודםאמרת םימן וב~י הטור והביאו ע"ב כ~איק~ן

 ניצו~
 דחברייא מ~א קפריך מאי

 יוניםכנ~ו
 ~היכ~

 טמאו
~~ 

 או~ו מביאין ~היו נימאמדכן ה~מנים
 קוד~

 או~ו ~יקד~ו
 בצפ"~

 ~אינו משם מיכח ודאיא~א ולא בדקו ונצחום ח~מונאי בי~מ~כו~
 ניצו~

 ~יקד~ו קודם אפי~ו

 ~מ~ש~
 בחו~מו מונח ~~~ה

~~ 
או~ו ~"ג

 וקוד~
 על שנעשה כיון מקרי

 הקוד~ טהר~
 וכן

 בחדו~יו אבן ~ורי הרב מכאןהוכיח ~~א והכיר בטבע~ו וח~ום בהצנע~מו~
 ~ ע"~

~י~
 ~י

 ~ה~
 ע"ב טו~ב בפ~חים דאי~א

~~~~
 מאן ד~א קו~יא כאן אין דמעיקרא לומר ~ש

 ~מ"דאפילו
 טומא~

 מד~ח~יא ביד~ני דאורייתא מ~קין
 הו~

 ~וי
 ומ~ק~~

 ~ם ~~~ס
 ~ה גמירי ה~כ~א~יא

 שה~ ~ר~~
 ס~ר ד~וי י~ז ט~ורין

 כסמוא~
 ~בל אחרים מלטמא דכן דאמר

~ומא~~
 רב דברי ו~~י

 פפ~
 ~מ~ן ~~ה

טומ~~
 אי ~פי~ו וא~~כ ל~ן י~ עצ~ן

 אמרינ~
 פפא דרב

 נ~~ד~חייא
 הלכ~~

 ~~~ ~~ גמירי דה~~~א מדבחייא בי אמ~קיקאי ~הם ~אין ~~ גמירי
 דכן

 ~נ~ך ויין ומים~זרי~ה
 למנחו~ ושמ~

 ~ומר רוצהאינו
 עצ~~ ~טומא~ דכ~

 א~א
 דכ~

 מ~טמא
~מאו

 ה~מני~ ~~
אחרים משקין הא וכו~ ~ב~יכל

 לא הכי ב~או ו~רב ~הם~ י~ עצמ~ טומא~ א~~
 מק~~יםם

 טומא~
 מטבחייא בי ~ני דהאקשה אם ~~ילו וא~כ

 ~ב~
 מק~~ין מדבחייא בי

~~מ~
 אב~ וט~רה~טומאה א~עזר ~ר~ דבש~מא יטמא ~א

 גמירי דה~כ~א דאע~ג ~ומר אין
דס~ל

 קוד~ דאי~
 ניצול

 ב~פ~~
 מ~מ~ה ניחא

 מדרבנ~
 גזרו

 דז~
 מאי ד~~כ אינו

 מק~~
 ה~ם

~ומא~
 ~~א

 ב~קומ~
 ריב"ל וכדאמר

בפ~חי~
 והא א~י לרב ר~ינא

 ר~~
 דאמר

 ט~~~~
 מ~קין

 אמרו ~א ~דב~ייא בי~קי
 דכ~

 א~א
דאוריי~~

 ~אמר ו~~א
 ר~~

 בקרקע טמאום בכלים
 בכ~ים ~י מה בקרקע ~י מה היא ה~כ~א ואיט~ורי~~ ~ב~ ע~~~ טומאה יקב~ו בחוץנט~או

~
 מ~פ~ים

 ה~
 אי~א ואםע"כ ואין במקומם ד~ן קימ~ל

 דר~נ~
 נימא גזרו

 ר~נ~
 אבל ב~~ים ~ז~ו

 ד"ה שם ר~~י כמ~ש וטעמא בקרקע~א מטבחייא בי משק~ ד~ני כרב דקימ"ל~
 בקרק~

 ~~ורים
 הקו~יא על מ~רכה הביא למהועוד הא דהא אינו זה טו~~ה~ מקב~~ן~בח~יא

 דר~~
 סבר

 מק~ה כך ואחר דאוריי~אמ~קין ב"מ ~פרק בריי~א היא נטמאו~יכל טומ~~
 וה~~

 ר"ש ק~~ר
 וי~ דכן~מדבחייא

בכ~ים ~יא דה~כ~א לומר
 טמאי~

 בקרקע
 ואי ט~ור~~

 ~~כ~~
 בכלים מ"ל

 ומים דם למז~ח~י
 ~מנחו~ ו~מ~

 ויין
מ"~

 נימא ~פילו הא בקרקע
 דר~~

 ס~ר
 מדרבנ~

 עדיין
~מ~ורה

 ~י~
 ביה

 הלכ~~
 מ~ל~יק~י ג~ירי ד~א

 מ"~ בכ~י~
 ~ומר מצי~ן אי ודאי אלא בקרקע

 וכן למזבח ~ראוי~ר
 מ~מעו~

 רש~י
דרבנ~

 קשיא ד~א שפיר א~י
 מ~~

 דלא דנימא מ~ום וכו~
 נוק~אד~ה

 באו~~
 שמן דאילו

 קוד~
גזרו אינו

 רבנ~
 בכ~ים א~א

 ~~ אב~
 בקרקע

 א~~
 הלכ~א אי

 ראויאינו
 לגזור רבנן מצו~א ע"א י~ז ועי~ יע~~~ ~הד~ק~

 ע~
 ה~ירתו הלכ~א או ~~~ורה דבר

 ~דבח~יא ~י מ~קיד~ה
 וכמ~~בפירו~ ~ ע"~

 ~הרב ועי~ ~י~ז סימן ביו~ד ט~ז הרב
 מיקרידלא

 קיד~ ש~
 אירגאס למ~ר"י יו~ףד~רי ~~יו ובאה

 ~ימ~ ז~~
 מ~ח~

 ~אחר ~~א ד~ן~ומר
 שנ~קד~

 דקו~~~נויודע~~~~ בכלי
 אינ~

 מרנן ד~~רי ~~פיסקים א~א
 י~ד ר~~י~דברי

 ע"~
 בקו~יא ה~~ס מסיקדכי וז"ל הנ"ל בדבור

 אינ~
 ~~וב~א כמו

~
 שנ~נו

 במנח~
 ~כ~י משקדש

 אי~
 לו

 ז~~והרא~~
 כ~יוב~א הוי אי בזה כמס~פק ~הוא נראה

~אחר
ע~~ בנ~קדש ~א א~ל ~~~י ~נ~ק~~

 מר~
 שהביא ~רע"ד סי~ ב"י

 ~שו~
 דלפי הרא"ש

~וספו~
 בחומר

 כ~ בקוד~
 ע~ב

 ד~~
 השני ~ירוץ ולפי כ~יוב~א הוי ~א קשיא הראשון~ירוצו

 וז~ל גאון נס~ם ה~ר ב~םם
 דמשמ~

 ולהרב כ~יו~~אהוי
 גדולו~ ה~כו~ בע~

 כמו הוי ~~יא
 אב~ ע~~~ צירוף בהו מדמ~ניכ~י

 מדברי~ם שמוכח ~ה~וספות בפסחים ומצא~י ע"~~~יוב~א
 ד"ה ע~ב י~ט בפסח~ם עי~ תיוב~א כמו הוידקשיא ני~~ו ~א שעדיין אפשר בהיכל שהיו~גם
 שאיןונימא שעדיין כיון ~~כ~א באה לא זה ו~לן

 טומא~
 וכ~ים ידים

 במקד~
 דמ~מע

 מדבריה~
 מיקרי מ~מ אבלשר~"

 קוד~ ש~
 היא עקיבא דר~ש~ירצו אפי~ו

 טומא~ ~י~ ד~י~
 לטמא משקין

 דהיי~ו לקודש שעשאום אלא~פה
אחרי~ בט~~

 דאור~י~א
 דכ~ ~י~ לי~

 אמר ~א וקשיא ע~~~
 ד~מר~"ס

 כ"~ ב~ד~
 ~"א

 ד~
 פפארב קאמר

 ~עי~
 ~מ~ד אפילו י"ז

 דאורייתא משקין ~מא~
הקודש

 והת~ בצפ~~ ניצו~
 בש~מא דכן שהן ~ה גמירי הלכ~א מטבחייא בימשקי קודם מוכח

 ~י~מדפריך
 ~ר"ל

 מג~יל~
 רב דברו דהא שפיר אתי תיובתא כמו קשיא אמרינן~י בשידה
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~ ~

 אמרת אי אבל חיובחא ~מו וה~א בקו~יא ע~ו כברפפא
דקשיא

 ~ינ~
 כחיוב~א

 ועד~י~
 במקומו עומד פפא רב

 ~ד~וח שיש א~א ~חוספוח מחרצימאי
 וק"~

 עוד וע~~
 במועדלחוםפוח

 ק~~
 ~~יב םוד"ה ע~ב ב~

 ע"~~ שח~~
 ~~יכו~ כ~~יועי~

 ודוק עו~ם
 אב~

 אי
הוי קש~~ ~~רינ~

 ~~~ובח~
 ~ידי קשה ~א ~כי ב~או

 ~ וק~~

~~~~
 דחנא ~ומר~ש

 דכ~
 כחנא ~חי ו~פך ~שמנים

 ~ו~~ח ~יהד~~ח
 מ~ק~~

 אפי~ו וגזרו דרבנן
 כ~ו~י ודלא ~~ב~ייא בי~מ~קי

 ב~
 צרידה א~ש ~ועזר

 ב~~סכד~מר
 ה~~~ ~~

 וזרקו שנ~מא דדם ברייחא
 ~ורצהב~ו~ג

 וע~
 ברי~חא ההיא

 דע~
 מה

 מרצ~ ~צ~~
 ע~ש

 ~ ו~וצרכו שנ~מאו ~~מניםובעיקר
 ~נ~

 היא ה~ו~יא
 דהאמפו~סמח

 ~ומא~ קימ~~
 ע~ין ב~יבור ~וחרה

 ו~הפר~~להרב"~
 ע~ש~ ~שבח ב~דושיו ~הו~ע פ~י ו~הרב

ג~
 ~מי~

 ש~ ~בח ~~~
 קו~

 יע~א דבדו מו~דחי בע~ר ~~~ון
 ~ודש בסוף מו~דחי מעיר ש~צ~חי שנההיא

 נ~ם~
 ובאחי

 ~מי מר לב~ח מג~ייה ~עיר וב~חיאני
 ה~ו"~ זצ~~

 הכהן דוד
בר

 יום~
 חמ~ך נ~ע

 אמ~
 חמימה שנה בב~חו וישבחי

 בע~ר ו~ח~ישבחי ע~~חיומשם
 ח~מסא~ חה~~

 יע"א
ש~ש

 שנ~~
 ~פה באח~ כך וא~ר

 ו~רא~
 ב~נח ~עיא

אח~
 מדרשו בביח ~מודי וקבעחי ~יון ב~ודש ~י סח~ר

 שםשל
 ~ו~

 מ~ים ~בנו מ~מד א~וב~ו יד~דנו הוא
 דג~

~חור~
 דג~ו יק~ם ה~

 דג~
 ~ש~ם ~~~ם יהודה מ~נה

אוהב
 החור~

 ~ומדיה ב~די ומ~זיק
 מע~~

 כה~ר ~~וב שמו
~~ודה

~~~~ 
 ו~נוחיו ב~וב ימיו ~אר~ך ~~ ~מן י~ץ

 א~ל ~א~~ו יו~ב ~היוח ב~די ~~~יק ידידי ~ואבנעימים
 ~נ~~ח~חורה

 ~ש~~~
 ~יהודה" "~~~ח

 ~ע~~ ~~וד~
 ברום

 ימ~א ו~~~מע~וח
 כ~

 ~~ובה ל~ו מ~א~וח
 ~זל~"~~

 ~ אמן

~~
 ~נוכה נר ~ד~יק אם ~ו ~םתפק באם ~~קור
או

 עדי~~
 ~א~ או ~הד~יק צריך ~ם ~ד~יק ~א

ונר~ה
 פשי~

 שהיא כ~ון ~~ד~יק צר~ך שאין
 מדר~~~

 ~פיק~

דרבנ~
 בשבח ד~~~א מ~א ב~ה ~ע~~ן דיש א~א ~קולא~

 אמר ע~"בכ"א
 ר~~

 ~כמים שאמרו ו~מנ~ם פת~~וח

 מד~יקי~אי~
 בש~ת ב~ן

 מד~י~י~ אי~
 ב~נוכה בהן

~שבח בי~
 בי~

 רבא אמר ב~ול
 מי~

 כ~תה ק~בר דר~ה
 ו~נ~ ע~כ~ ~אורה ל~ש~ש ומוחר ~הזקוק

 ~~י~ן יש
 אי ~הו דפם~ינן ו~פחי~וחהשמנים

 משו~
 ~ן דפסיקא

 ~כמים ~נו ~שיערו שיעורם קודם אורן יכ~הדודאי
 רגל שח~לה עד ~~מהמשחשקע

 מ~
 משום או ~שוק

 ומשום זה שיעור ח~ך אורן יכבה שמא ~ןדמםפקא
 ו~כאורה ל~ו~ אם~ינןםפ~קא

 נרא~
 ~מימר דליכא ~ומר

 דהא ~הו ~םרינן ~פ~קאמשום
 קי~"~

 דרבנן םפיקא
 דאסרום ~ומר צריכין א~א ו~םרום ~ששו ו~מה~קו~א
 אב~ ~נם~ קודם די~בו ~~ו דפםיקמשום

 דייקת כד

 ~דרב דפל~ג ~ונא ~רב קשה דא"כ כ~ום א~נו שזהחמצא
 בשבת בהן ~~ד~יק ש~סור ושמנ~ם דפח~~ות ~חםוםבר

 ב~נוכה בהןמד~י~~ן
 ב~ו~ ב~~

 ואמר בשבת ב~ן
 ר~

 מ~~ירמ~~
 ופריך וכו~ ~ה ~קוק א~נו כבחה ק~בר דרב

 מ~ח~קע מצותה ורמ~נהי ~ה ~~וק אינווכבחה
עד ~~מ~

 רג~ ~חכ~~
 הדר כבחה דאי ~~ו ~אי ~שוק מן

 ~~~א ופ~רש~י ~~~עורא א~נ וכו~ ~המד~~ק
כ~~עור שמ~ ב~

~~~ 
 כבחה אם ומ~~ו

 א~~
 ~קוק

 ואי ע~כ~ ~~
 ~כי ואפי~ו ~מנה קודם י~בו ~~מ~~ם דא~ו ~ןפ~~קא
 רבםבר

 ~מד~יקי~
 ב~ן

 מ~
 השמן נחינח יוס~ף ומה יחן

 בב~י עוד ועי~כשיעור
 מ~ ~ר~"~ סימ~

 בשם שכחב
 וע~ ע"ש~~רא~~ש

 כר~ך
 צ~~

 ו~פחי~ות ~שמנים ~~~ו

מםפק~נ~
 ול~כ~ ב~ו

 ~ע~נ~
 חיקשי ~א ו~פ"ה ש~עורא

 ד~פיקא א~רן ד~מה ~ונא~רב ~
 דרבנ~

 ~ו ~קו~א
 ~ד~~ק אם כ~~~רחנו ~~פק ~ם דדוקא~וש~א אינ~
 או~מצוה ועש~

 ~~ עד~~~
 עשה

 ב~~
 הוא

 ~פ~ק~ דאמר~נ~
 דר~נן

 ~ב~לקול~
 ~עדין ב~יובא ~ן ברי ~ם

 ל~
 ~מצ~ה ק~ים

 ונ~מוך ב~פק בח~י~ה ~מצוה יעשה~א
 א~פ~ק~

 דרבנן
 ~עשוח ~כח~~~ה צריך א~א~קו~א

 ~מצו~
 יפה

ונכונה וחמימ~
 זה ואין פ~~~~ וז~

 דומ~
 ~י~ ב~~ע מרן ~מ~~כ

רמ"~
 אם בע~ש ~~י~ו בםפינה ~~פ~יג ד~ת~ר ב~ סע~ף

 ~נו ידוע ~~הלא
 ~עומ~ שא~~

 ~פ~~ם עשרה ~~ים
 ע~~

והח~
 ה~ינו

 מ~ו~ ~עמ~
 ~פ~לו

 ידו~
 ~אין ~נו

 א~א ~םור אינו ~פ~~םע~רה בגו~~
 מדרבנ~

 וב~בוש בב"י עי~
 היכא ~כי ומשוםשם

 ~א~~
 ידוע

 ~דרבנן ספק ~י~ ~ו~

ום~~ק~
 ~כח~י~ה אפי~ו ~~פ~~ג מוחר ו~~כי ~קו~א

ו~מ~~~~
 ~~פ~~א

 ~קו~~
 בב~י עוד וע~~ ודוק~ דומה א~נו

 הסימן~ בח~י~ח ע~ש ירו~ם ר~ינו ~שם מ~~כ ח~דסי~

 א~~ כבח~ ~~~מ~~~~~
 מ~א קשה ~כאורה ~ה ~קוק

 רו~ות משני דמד~~ק ~ח~~ם ~ני ~ה ~~שד~צר
 איכא ~א ~ה ~קוק א~נו אמ~~ ~מי ו~כא ~~~אמ~ום
 דלא ~ומר ו~פ~ר עדיי~~ ~~ל~ק ~לא ~~~~רו~~דא

~יי~~~~
 ~מח ~~וא בדבר א~א ~ר~~א

 כגו~
 שהוא שם

 ~ד~~ק ש~אאמח
 ~~ ב~ת~

 ~רואים
 בז~

 ד~יישינן ~וא
 ~ד~~ק ש~א ~כמושיאמרו

 בפח~
 לא רואים שאנו זה

הד~יק
 ~פ~~

 ~~~ר
 ~ב~

 אם הכא
 יבד~

 א~ריו
 ע~~ ~~ד~~ק~ ~מח ~מצ~ו~רוא~ם במ~

 םימ~
 כ~ ~עיף ח~כ~ז

 ~~ור ע~רב ~לאמי
 ~ב~~

 ~~"ז וכחב וכו~ ~~~ר~ם
 שזה שי~~רו הרוא~ם מפני~~עם

 מבש~
 הוא ~עצמו

א~~
 שלא

 ~נ~~
 ~ו ~סור ~כך ע~רוב

 ~בש~
 ולכך בביחו

מב~~
 ש~א ~מי ~משרי ~מ~עי ו~חי א~~ בב~ח

עי~וב הני~
 ~ב~~

 אסור ~כך ~עצמו אפ~~ו א~ר בביח
 חעודח ~~רב ~עי~ המפ~ש~ם והקשו ע~ש~~~~ר~ם א~~
 כ"~דף ש~מ~

 ע"ב~
 ~חיר ~מה ~כי דאי

 מור~
 לא~רים שם

~ו ל~
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 גם הא בביתו אפי~לו
 באחרי~

 ~ני דיאמרו ~מיט~י חיישינן
 ל~אחר~~

 אבל ע~ש~ שעירב זה של בבית ומבשלין עירבו
 ~נן ש~תבנו מהלפי

 לומר יש ועוד ודוק~ שפיר א~י בז~
 אין לחשדא חיי~ת דאי אמרינן המצוה קיים ש~בר~כיון
 ודוק~ פעמים מ~ה ~ידליקנה יחזור סוףלדבר

~~~ 
 ם~~

~~~
 סימן

 תרע"~
 בד"ה

 ובסמ~
 הב~י כתב וכו~ כתב

 ונ~כו וכו~ מפרשים יש א~והב ~ר~ימשם
~ומדים

 בפירו~
 די"מ ולענד"ן ~הו ידעי ולא זה לשון

 הדלת של הפנימי צד דהיינו הדלת אל חוזר ~נ~~הדלשון
 ולא ~וא ח~ץ לצד האחר הצד אבל הנרות ה~יח~לשם
 מח~יו ומ~"כ לשם הנ~ותיניח

 ש~
 כשנחלקנה פ~ח

 כל שנ~ק הואלש~ים
 ש~

 שהוא הפנימי וצד הד~ת
 ~ק הוא החיצון וצד אחד חלק הוא כניסה של~יו
 אשמועינן דתר~י א~~ ענין הוא שמ~ל לצד ומ"שהשני
 הנרות שישים אשמועינן ואידך בפנים דהיינו וכו~חדא
 ~מאללצד

 אב~
 ו~ו~ המצות ספר לשון

 דלשו~
 כ~יסה

 כניסה ד~שון ל~יר~שו פירוש ע~ש~ וכו~ האדם אל~זר
~זר

 א~
 של הפנימי צד דהיינו הדלת

 הד~
 ~לת ר~ל

 נקראים הם צדדיה ~ני דהיינו ומזה מזה עבריהמשני
 אחד שטח שטחיה דהיינו מכאן וחצי מכאן ח~י~א~ם
~כאן

 ו~~
 מכאן אחד

 שהי~
 המפתן ~ל ב~חב ~ומדת

 ~י היינו מכאן ואחד מכאן אחד עבריה וכ~~ק~פתח
 מכאן וחצימכאן

 ש~נ~ח~ ו~אמ~
 ה~~ימי ~~בר

 שמפ~ ה~י מעבר ולא הביתפני ~ו~
 וי~ור ו~~ץ

 כשישים קאמר ואידך הא ח~א הפנימי ~טחויני~ה הד~
 הפנימי בשטח~נרות

 הז~
 כשתחלק דהיינו שמאל לצד ~~יו

 וחצי הכניסה שמאל לצד הוא חצי לשנים ~ד~תרוחב
 יניח הכניסה ימיןלצד

 הנרו~
 שמאל ~צד שהוא ב~י

~ל
 כני~

 מימין מזוזה שת~יה כדינה ל~מאלו האדם
ו~וכה

 משמא~
 ~ וק"ל הוא ופשוט

~~~~

סימן
 ~ר~

 כשרים והפתילות השמנים כל
 ואפילו וכו~ חנוכהלנר

 בלי~
 ש~תוך שבת

 אמר ע"ב כ~א ~שבת איתא ה~י ע"ש~ וכו~ ~וכהימי
 אין ~מ~ם ש~מרו ושמנים פתילות רב אמר ~ראר~

מדליקין
 בה~

 מדליקין ב~בת
 ב~~~ בה~

 ב~ול בין
 ירמיה ר~ אמר בשבתבין

 מ"~
 אין כבתה קסבר דרב

 קמ~ה ר~ן ~רוה ל~רה להשתמש ו~~רלה
 כי קיבלה ולא ~רמיה דר~ משמיהדאביי

~  
 ר~ין

~ר~
 וכו~ וקיבלה יו~ן ~ר~ מש~ה דאב~ ~ה רבנן

~~~
 ו~

 קיבלה ~א דלמה שכל לשום
 דמ~

 הוה

 ד~~~~~
~ ~  ע~ ~~ ~~ 

 כי ~מר צ~ין

 טעמא ב~א הלכתא רב אמרה וכי דרב טעמא זההוא
 אי דעתיה מאי רב בדברי מס~פק הוה דאביי לומרונ"ל ~

 לומר יש או י~מיה ר~כדאמר
 דלעו~~

 ~~ה רב ~בר
 מ~ום בהן מד~יקין הכי וא~י~ו לה~וק

 דבא~
 הפסו~~ן

 פסיקא~א
 ל~

 ולכך שתכבה ספק אלא ואינו ש~בה
 ~כבה דאם תכבה ~שמא לזה חיישינן דלא רבסובר
 יפשע לשמא חיישינן ולא ויד~יק~היחזור

 ו~~
 יחזור

 ולשמא ~כבה לשמא ח~שינן ~א דלת~ילהד~יקה
 ח~שינן לא ה~יכו~י יפש~

~~~ 
 ~~ת ~~ר

 ~~~~~ו~ ~ו~
 ~~ן

משום
 ספ~ א~ דליכ~

 אחד
 ד~~

 ~~מא
 תכב~

 ו~נו
יכ~ל

 להדליק~
 ועוד

 ד~דלק~
 לז~רון א~א אינה חנוכה

 ~ישינן לא לס~יקא ולכך מדרבנן והיאהנס
 ל~מ~

 תכבה
 ל~ור יכול אינו ~בה שאם בשבת אףולהכי

 דהדליק כיון ת~בה לשמא לזה ח~ישינן~א ו~הד~יק~
 ונעש~

 זכר
 מדרבנן שהוא כיון תכבה לשמא חיישינן לא תו~נס

 אין נמי בשבת דהתיר מהא וכן ~ישינן~ לאלספיקא
 אימא דלעולם לאורה להשתמש ש~סור שסובר~הכריח
 חיישינן לא הכי ואפילו לאורה להשתמש שמותר דסברלך

 ~וכה בשבת יטהלשמא
 הג~ לנ~

 ואמרו חכמים דגזרו
 לשמא ד~ישינן בש~ת בהן מדליקין אין הפסו~יםשבא~ו

י~~
 שאין מפני ד"ה ישנים ~וספות עי~ יכבה ל~א או
 היינו ~~ש~ ~~רה גזירה ליה הוה אכתי וד"הנמשכים
 שבת לכל ~מים ד~ישימשום

 וש~~
 בשבת ~אם

 ל~בתות ~ישינן יכ~ה לא או טהלא א~
 אחרו~

 כל של
 לשבת אבל בזה יארע בזה מ~רה יארע לא שאםהשנה

 חיישינן לא חנוכה ל~רות ~וכה בשבת דהיי~ו בשנהא~
 אחרת נר לו יש ע~כ דהאועוד

 לה~מ~
 ~כמו לאורה

 ל~רה להשתמש אסור דסבר משום לא דרבאו~מא לאור~ לה~~~ א~ נר דצריך לקמן רבאשאמר
 התוספות אמאידא"כ

 בד~
 לא לאורה לה~מש ומותר

 רבא מדבריהוכי~
 שהלכת~

 ל~ורה ל~~מש ~אסור
 וכרבי כרב דאסור לומר והוצרכו אחרת נרמדהצריך
 קיבל~ נמי ואביייוחנן

 דהכי משמע נמי יוסף ~רב
 בפ~טות הביאו לא ולמה ע"ש ליהסבירא

 מוכרח ~א ל~רה להשתמש א~ת נר דהצריךדרבא משמע~
 סו~ר דלעולם לזה ראיה רבא מדברי שאיןלומר

 הונא רב לדברי טעם מדנתן נמי וראיה ל~רהלהשתמש דמו~
 דהצריך והא סב~ל דהכי ש"מ לאורה להשת~שדמותר
 ד~ה רש~ מפירוש נמי משמע וכן הדל~ה ל~רכוולא ~ היא מצוה של שנר לרבר היכר משום ~וא אחרתנר
 ~תב א~תנר

 לע~
 דצריך פירש ~לא ע~~ לדבר היכר

 לאורה ~הש~ש דאסור מ~ם א~נר
 וא~

 אין
 ראיהרבא מד~~

 כלו~
 לזה

 וק~
 כ~ן ולהכי

 דצר~
 נר

 היכראמשום
 דרב ד~מא אביי ~בר ~כי מ~~

~~ 

לה~ל~
 ~ה לנר ~וכה בשבת

 בא~
 ~פ~לים

 ~שכ~ון משו~
~ 

 ~שינן לא ל~רה לה~ש ~ת נר
 גם לה~שי~א לש~

 ב~
 ~ל~א

~ י~  ~ 
 ~ב~י

 ~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  
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 ~~ר~ ~~~~ ~~יי ~~רת ל~ס~ירכנ"ל
 אלא ~~ר~ מאי

 לרש~ישראית~
 ז~

 להשתמש ואסור ד"ה
 נר שהיא ניכר שיהיהו~~ל שכת~ ל~ור~

 מ~ו~
 דסו~ר להדיא משמע

 דע~קררש~י
 ~ע~~

 להש~~~ש דא~רו
 ל~ור~

 כדי הוא
 ש~~ם היכרשיהא

 ~~צו~
 הדליקה

 ע~ וא~~
 ר~א

 לאורה לה~ת~ש אסור~~ב~
 ומשו~

 נר מצ~~יך הכי
 אב~ ~אור~ להש~~~~~חרת

 ~~~~ ל~~ז ~אמת
 למ~ד א~כ

מותר
 ל~ור~ להשתמ~

 מצריך ולא אחרת נר צריך אין
 ~מ~י ו~"כ חנו~ה מ~ות נר ל~ם ~~דלי~ה ~יכרשיהא
 ש~~לי~ לי~ מינ~ר ~מאי ו~יתו איש נרדקימ"ל

 לשם
נר

 ~נו~~~
 לילה בכל מדליק דכך פר~ום שום ד~יכא

 ~י~ ~~י ו~ל עליו להאיר ~~י~ונר
 הוא דסו~ר וצ~ל

 שאין ~מקום מ~חוץ ~יתו פתח על ל~ניחה ~צר~ך ~~יוןז~~
דרכו

 לה~
 ~ל ~ם ליקה

 השנ~
 זה

 יספ~~
 לפרסומה

 הואחנוכה דלש~
 איכא לאורה דמשת~ש ~ף ~~כך ד~דליק~

 ו~זההיכר~
 הו~

 ~~אי סגי ~י ~פליגי
 היכ~~~

 לא או
 לה~תמש אסורדלמ~ד

 נר ~ריך לאור~
 אחר~~

 להיכר
 לה~תמש מותרו~~~ד

 על מ~~~ה ~אם ~~~ ל~ור~
 לדוכתה קוש~א דהדרא אלא ז~~ ~ה~כר די ~יתופתח
 נר ד~צריך ~~ר~א ~פש~~ות ר~יה מייתי לאדא~אי
~חרת

 ל~~~~מ~
 ~יון ~ה

 דה~
 נראה לכך תלי~~ ~~א

 לה ם~רי דהתו~לומ~~
 ~ל~

 דט~מא וס~רי ~ש"י כ~ירוש
 מצו~ ~~זוי מ~ום הוא לאורה ל~שתמשד~סור

 כד~~ר

~ש~
 כדי ה~נ כ"ב ל~מן

 של~
 ~ליו ~זויות המצות י~~ו

 ר~"י כשי~~ולא
 זי~

 ~~יה ~~יאו הכי ומשום
 ~קמן הכי דאמריוסף נ~ר~

 כ~~
 ד~~~~~א כדאמ~ן מר~א ולא

 ~~מוך הוכחנו ~כ~שר ראיהאין
 ו~~~

 ~ד~ך דכת~ו
 ~פשי~ות ולאמשמעות

 דר~ ~שו~
 ~עמא ל~ו יוסף

 ~~מא קאמר אלאהוא דידי~
 דר~

 או
 ר~

 קשהועדיין וק~ל~ ~סי
 ע~

 ~רש~י
 ד~יר~

 להשתמש ~יסור ד~עם
 והרי וכו~ היכר לה שיהא כדי היכר מ~וםלאורה

 מדר~מו~~
 לקמן יוסף

 כ"~
 מצו~ ~זוי דמשום

 ~וא

וי~
 ~~עות הרצ~ת דאסר דהא סו~ר ~רש~י לו~ר

~משו~
 משום אסור הנר ~ל ל~ר~ן דצריך

 ל~ור~ לר~~ש מותר למ~דא~י~ו ה~~ ~יזוי~
 מ~מ הי~ר ~~י ולא

 ~יזוי משום אסור הנר אל לקר~ן דצריך מעותהר~את
 ולהכ~מ~וה

 הרצא~ נק~
 ולא מעות

 נק~
 ~סור ~~~~א

 להש~ש דמוחר אף משמע אלא חנוכה ~נרלה~~ש
 שהוא המתרץ דעת כן ~סור הרצ~ה מ"מלאורה

 ואייו~~~ ר~
 ~שי~

 מקש~ ומאי לך
 נר וכי שמואל

 היכי כי אסור ד~מר דרב ~ימא ב~יש קדוש~
 דיה~

 היכר ~ה
 וי~ ~דושה~ משום ~לא ~וכהלנר

 ~בר ~~מו~ל לומר

א~
 להשתמש ~ס~ אי

 מ~ו~ לאור~
 היכרא

 ~ל ד~ר שהוא ה~עות הרצ~ת~הוא כ~ מ~
 אי~

 אלא לאוסרו
 ישא~

 ~דוש~
 ול~י בנר

 ור~ שפי~~ מ~ש~
 יוסף

 ס~רא דיש לוהשיב
 לאי~

 מעות הרצאת תשמיש

~ למ~~~י~  
 ל~רה ל~~ש

 דה~~ משו~
 ~~ת

 ~ו ויש הנר ~ל ~קר~ן~ריך
~~~~ 

 עיין מצ~~ ~~~~~
~אר

 ~ט~
 תר~~ג ~ימן א"ח

 ס~~
 ו~~ה ע~ש~ ~~

 מאי שפיר לןאתנח
 ~~ דקשי~

 הש~~ ~~~~~~ ~~י
 דרב

 ~מעות הרצאת ד~סרהוא
 ק~~

 רב ס~ר ~ מו~ח א~כ
 א~~י ואמאי לאורה להש~משד~סור

~~ 
 ~~ל

 ד~עמא ~אמר ירמיהר~ ~~~ ~ז~
 הו~ דר~

 ~~ום
~אורה לה~ת~~ דא~ו~

 שדוח~
 ~א ל~~~יי ~י~ שמיע דלא לומר

 שמע~~
~~~ 

 ~~~ ולפימ~~~ המעות~ ~הר~~ת
 ~א~~ דה~ ד~האי

ל~כ~
 שהוא ~א~ת ו~~י ולכאן~ לכאן צדדים דיש לאו~וחי

אמת
 דר~

לומר צרי~י~ ~~~ ~~ורה~ לה~~מ~ ד~~ו~ ~ו~ר
 דנק~

 ד~~י~ו לר~ותא ה~עות הר~את
 ~ וק~ל אסור~זה ~~~מי~

 סימן~~~
 תרע~

 ד"ה
 צרי~ ומ~~ ומ"~

 ~י~~יק~ה
 ל~ק~ק יש שעדיין ואמרו~ו~

 ~עדין לפי ז~ ע~
 לאורהמש~משין

 וכיו~
 אע~פ וכו~ ש~ו~~לו

 הג~יה לא שהרי עכ~יו ~ר~ל~מקומה שאינ~
 אות~~

 שאין כיון
 נר ~מקוםנר

 חנוכ~
 נר שאין ~ר"ל

 אחר~
 ~מקים

 ~נר~לא ז~
 הז~

 ע~שיו שם שהודלק
 א"~ לחנו~~~

 שלא
 לעומדים חנוכה ~נרישתמש

 ~~~~~~ ש~
 ~~~ר

~"~~~ 
שי~

 דולקים ~~~"כ נ~~ות ~ד ל~ם
~~~ 

 ~אירים ~ינם

ל~~
 כ~ו

 ז~
 שהוא

 קרו~
 למקומן~

 ~היו
 רגי~~י~

 ~להת~~ל

לאו~ו~
 ר~~וי החנוכה לצורך ~כך

 ~ח~~~
 וכו~ שהדלקת שמאחר ליונר~ה ע"כ~ אחר ~לי

 א~~
 ~ך ~ל ~זה לדקדק

 ~ם אף ~ולכך והיוצאים ~נכנסים~~ום
 אין מ~בי~~

לחו~~
 כל שהרי

 ~~~לו י~דעים לשם ה~אי~
 ~נרו~

 של הם
 ל~יל ~~"ש ~נ~ק~י שח~ש ~ומהחנוכה

 ש~ שהרו~~
 א

~~קו~
 לצ~~ו יאמר השנה בכל הנ~וג

 ל~ ~דליק~
 ~~יש

 דכיון ז~ל מהר~לזה
 היו כלי ~~או~

 נרו~
 ~~תוקנות

כסדר~
 הכל חנו~ה לנר וכ~לכתן

 שה~ יוד~י~
 לשם

 ~~רט לזה לחוש אין ול~ך מו~לקין הן~נוכה
 במ~ום ~דל~קן שכ~ר שמא~ר לומר נ~חה ~יהועוד ~~הכ"נ~

 ר~וישא~נו
 דהו~

 ז~~וק ~א~ן כבתה
 ל~

 ל~ון ע"כ עכ"ל
 ונ~ל ז~להב"י

 דר~
 שכ~ר

~~ 
 שאינו במקום ~ודל~ים

 וה~מי~ם ~ג~י~ן שכ~ר דהיינו ~הםר~וי
 ~~~~ו~

 ש~יו
 שם להיותרגילים

 ~שנ~ כ~
 ד~יינו

 ~מעל~
 מיו"ד

 כמו מיו~ד ~~טה ולהו~~ן לחזור צריך איןטפ~ם
 שצו~

 שכ~ר שכיון ז~ל הנמק~יהר~
 ו~~~יהן שג~

 ~~ו~
 כדין

 איןכ~ה
 ~~ זקו~

 ~ וק~ל

 סימן~~~
 תר~~

 ד"ה
 ו~~~

 ר~ינו
 וא~

 ~ין אמרו לא
 ~~~~רין

 משום ~מא וכו~
 שמו~ר ~ם ר~ל וכו~ד~~תא דל~

 ד~ניםכיון מ~ ב~~
 א~

 לאו
 ד~ריי~

 מ~רין אין נינהו
 דלא משום ~~מר ~וצ~ו ~מוך ~י ב~רנו~ל ~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

 ~י~ מד~רייתא ~זמנייהו כיון בש"ס~וזכר
 מ~

 שכתב
 ~ ז"ל ~רא"ש בשם תקפ"ב סימן לעילה~ר

 ד~ה תרפ"ה סימן~~~
 וא~

 חל
 ר~

 וכו~ בחול
 מש~יחין איןדאמרינן דה~

 בחנוכ~
 כלומר עיקר כל

 עיקר כל יק~א לאאם
 אי~

 בתורה קרא כי אחר לחוש
אסור

 לקרות~
 וכו~ קרא כי אחר האי נ"ל ~~~~ וכו~

 נמ~ךאינו
 למעל~ למ~~

 והשמיענו בפ"ע ענין הוא אלא
 דמי אחרדין

 שקר~
 מצינו דלא ולקרות לחזור יכול ~~~ו

 ואינו וקורא וחוזר ש~י~א לוי במקים בכ~ן א~ כי~ה
ענין

 לכא~
 אלא

 ש~~~
 בכאן והעתיקו מרוקח ~מעתיק

~י~
 ברוק~

 ז~ל
 וא~~

 אין ולמה תאמר שלא לומר ובא לעיל למ"ש נמ~ךשהוא שאפש~ נ~ל מעט ההת~וננות
 דאין משום דאי חנוכה ספרמוציאין

 מוסיפי~
 על בר"ח

 עולים שארבע חכמים ש~עומנין
 דוק~

 ש~רביעי נימא
 כל נראה יהיה שלא כדי בחנוכה ויקרא יחזור עצמוהוא
 תחילה קרא כי אחר לומר הוצרך ולכך כמוסיףכך
 אלא זה מצינו שלא וכו~ ולקרות לחזור הואאסור

 ~ וק"ל וקורא וחוזר שקורא לבדבכהן

~~~~
 להיות כשחל שקלים פרשת תרפ~ה סימן
 ~לה ש~מפטיר במקום תצוה שבואתהבשבת

 תצוה מואתה וקורין ~חד ספר מוציאין שבעהלמנין
 עולה המפ~ר שאין ובמקום נחשת כיור ועשית~ד
 ס~דרא סוף עד תצוה מואתה קורא שבעהלמנין

 מכי וקורא חוזר המפ~ר שהואוהשביעי
 ע"ש~ תש~

 ובסיפא נחשת כיור ועשית עד נקט ברישא מגומ~םהלשון
 וקאמר לשונו ושינה נקט עולה המפ~ר ש~ין~קום
 נמ~ היינו דנקט סידרא סוף האי ~"כ הא סידראע~ס
 סידרא סוף עד תימא דאי נחשת כיור ועשיתעד
 פרשת סדר סוףהיינו

 ור~ תצו~ ואת~
 דקורין

 יקרא שמיני ש~וא והמפטיר תצוה ואתה פרשתע~ס שבע~
 לענין תכ"ה סי~ לעיל הטור שכתב וכמו תשאמכ~

 ובשניה ראש~ן בס~ר היום מסדר ז~ דקורין בשבתשחל ר~
 וקורא חוזר מאי א"כ ע~ש~ השבת וביום מפ~רקורא
 םידרא ע"ס דהאי ודאי אלא איכא ח~ה מאי תשאמכי
 דקורין דהיינו נחשת כיור ועשית עדהיינו

 שבע~
 עד

 לקרות השמיני וחוזר וכו~ נחשת כיורועשית
 מ~

 ש~רא
 באמת וזו תשא מכי דהיינוהשביעי

 קש~
 דלמה

~נ~
 לסיפא רישא בין בלשונו

 ועו~
 מהא שנא מאי

 בסדר קורין כולם דהשב~ה תכ"ה בסימן לעילדכתב
 ~רשת יקרא המ~~ר שהוא השמיני כך ואחר~יום
ו~יום

 יקרא ד~ביעי ד~תב כאן שנא ומאי הש~
 בפר~

 תשאכי
 לקרות עוד ~שמיני חליל~ ו~ו~

 מ~
 שקרא

 חילוק דיש להשמיענו רוצה ש~טור ועוד שלפניו~~מ~
 היינו הסידרא ע~ס דנקט הטור דכונת לומר נראהלכן לפ~ז~ כלל כזאת השמיענו לא ו~עת ~מקום מקוםבין
 פרשתסדר

 תצו~ וא~
 ש~עה בה וקורין דוקא

 שהואוהשמיני ~וצ~
 המפטיר~

 לאו ~זר והאי ו~רא ~וזר
 בו שקראו ספר לאותו חוזר ר~ל חוזר דנקט אלאדוקא
 וקורא ~זרהשבעה

~ 
 ואין ~מפטיר ~הוא השמיני

 אלא המפ~יר בו לקרות אחר ס"ת עוד להוציאצריכין
 הם בו שקראו בספר לקרות~זר

 תחיל~
 ועיין ודוק

 ~ ע"ש מפטיר ~שמיני דנקט בטור רפ~~ב בסימןלעיל

~~~~
 ~ור דכתב דהאי הוא דהעיקר ~~ל העיון
 קאי וכו~ ה~פטיר שהואוהשביעי

 שהמפ~יר במקוםקמייתא אבב~
 עול~

 קאמר שבעה למנין
 נח~ת כיור ועשית עד קורין דהששה ור~לו~שביע~
 אבי~ וכדמםיק תשא מכי וקורא חוזר ~שביעי כךואחר
 דלא כן לפרש צריך וע~כ ע"א ל~ דף העיר בני~פרק
 בבא ~ל אביי דמסיק הש~ס מדברי ל~רתיקשי

 שבעה שבע~~ למנין עולה המפ~ר ~אין במקוםהאחרונה
 תשא מכי מחדש יקרא והמפטיר הסידרא סוף עדיקראו

וז~
 קורא כתב דכבר כ~ון ל~שמיענו צריך אין

 לקרות צריך המפטיר ודאי א~כ ס~דרא סוף עדתצוה מוא~
 ~ תשאמכי

 ל~~~~
 טעמא

 בז~
 עולה ש~פ~ר במקום דלמה

 ועשית עד הששה מתחילה קורין שבעהלמנין
 מכי לקרות המפטיר שהוא השביעי וחוזר נח~תכיור
 למנין עולה המפטיר שאין ובמקוםתשא

 שבע~
 קורין

 סדר סוף עד~שבעה
 ואת~

 ש~וא והמפטיר תצוה
 וכו~ תשא מכי וקורא מתחילשמיני

 דלמ~
 קורין אין

 ש~וא השמיני חוזר כך ואחר כיור ועשית עדהשבעה
 עולה שהמפטיר במקום כמו תשא מכי לקרותהמפטיר
 דהא הוא פשוט הטעם לומר נ~ל שבעהלמנין

 עולה ש~מפטירבמקום הטע~
 למני~

 קורין אין למה שבעה
 עד תשא מכי והשביעי תצוום ואתה פרשת ע"סששה
 שבת פרשת בכל שעושין כמוועשית

 המפטיר ב~ללםלשבעה קריאת~ שמחלקי~
 א~

 כל נחלק בזה גם
 ספר אלא מוציאין שאין ה~ם היום קוריםשאנו מ~
 גם יקרא המפ~יר שהוא השביעי ו~ם שבעה עלנחלקהו אח~

 אלא ושבת שבת בכל ~מו חביריו קראו שלא מה~וא
 דאיתא כמו טעמאהיינו

 במ~יל~
 דיאמרו דחיישינן ע~א ל~

 שלשם ניכר ~דבר ואין ~תם מוקמי דקא הואאוקומי
 דקרו אביי קאמר הכי משום קורים שקליםפרשת
שיתא

 מוא~
 מכי וקורא כופל וחד ו~שית עד תצוה

 דבכל מילתא מינכרא דבהכיתשא
 ש~

 אינם
 המפטיר שאין ~מקום וא~כ כפלי והאידנא~ריאה כופלי~
למנין עול~

 שבע~
 קורין ושבת שבת דבכל דכיון ל~יפך הוא

 ע~שבע~
 וכו~ ~~ שמיני ש~א ו~מפ~ר סידרא

ו~ו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~

~רא
 ~מ~

 ~~שה יעשו אם כן אם השביעי ש~רא

~
 מינכרא ~א זה כ~דר

 מי~~
 דקא ~וא אוקומי ויאמרו

 ~תקן צריכין ~~כי ושבת שבת בכל כמנהגם התםמו~י
 הש~השיקראו

 ע"~
 ~וה ואתה ע"ס ד~יינו ה~ידרא

 הוי זה ובשינוי תשא מכי חדשות מפנים יקראוהמ~~ר
 כיון היכרא~ן

 דבכ~
 המ~~ר שבת

~~ 
 ממה וקורא

 הדבר ניכר מזה חדשות מפנים והיום השביעישקרא
 היכר יש ועוד כך~ עושים אנו שק~ים פרשתש~שם
 שם מפ~יקים ו~הכי הסידרא סוף אחר סמקדישמקדיש
 ואומריםהשבעה

 קדי~
 ואיכא הסדר שנש~ם ~הודיע

 טובאהיכרא
 אב~

 ~מנין עו~ה שהמפטיר במקום
 שנגמור עד ~קדיש ~ומר יכו~יםאין שבע~

 ~שבע~
 עד דהיינו

 עד הששה יקראו ~הכי היכרא ~יכא וא"כ כיור~~ית
 ועיין ~קדיש יאמר ואז תשא מכי השביעי ויחזור~שית
 בפס~יו עומד ה~רא פרק~הרא"ש

 םי~~ ~םו~
 ה~

שכתב
 וז~~

 בקדיש ~ה~יק שנהגו במה ~~וי זה דדבר
 ~ ע"ש ~~פ~ר שביעיבין

 ~פ"ז ~ך קשיא~~~
 דקא הוא אוקומי אמרי דא"~

 משום ואי במגי~ה שם אביי כדאמר התםמו~י
 כן שבתות בש~ר גם הרי ~ח~ ז~ בין בקדישדמפ~קי
 מנהגנו ד~פי קסיא ~א הא למי~י אתי וא~כהוא

 שסיים אחר המפטיר קריאת קודם קדיששאומרים
 כבר שקרינו מה וקורא ~זר המפטיר~סידרא

 מי~תא מינכרא תשא כי ד~~ינו חדש מענין קוראש~א וע~
כיון

 דכ~
 יוכר הכי ע~יד ו~אידנא ה~י קעביד ~א יומא

~דבר
 ימות כשאר הוי אביי כסדר יעשה א~ ואדרב~

 התם דמוקמי הוא אוקומי ואמרי שינוי באיןהשנה
 והמפ~ר קדיש ויאמר סידרא ע"ס יקרא ~ז~ו~~כי
 ז~ ו~מדת~ ודוק הניכר שינוי שהוא מחדשי~א

 מתוס~
 כבוד דמשום כיון ד"ה ע"א כ"גמגילה

 ~ר~
 ~וא

 ~ ודוק עיניך ויאירו ע~שוכו~

 סאמון בן ~מהרי"ח ~יהוםף עדות~~~~~~הרב
בח"ב ז~

~~~ 
 שפסק

 ~ט~ט~
 בה ו~קרות ~גי~ה

אדר בט~
 ש~

 מותר בט~ו הקורים כרכים ~בני בשבת ~~יות
~קרות

 ב~
 קריאה

 ש~
 א~א ~מים וג~ו אסרו ו~א רשות

 ~שם~קריאה
 ~ב~

 רשות גזרינן ד~א ט~ם וטעמא

א~
 ~בה

 דהו"~
 לג~רה גזירה

 היא ג~רה נמי דחוב~
 ~ אחר ~ם עוד שכתב ע"ש ברה"ר אמות ד~ יוציאנהשמא

~~~~~~
 ~דבריו ~י~ה יש

 א~
 ע~י~ים

 מה~כות שני בפרק המגיד הרבמדברי ~מע~~
 ~תב ז~ ~~כה~פר

 ע~
 שכתב הרמב"ם דברי

 ש~א~נוקות
 מ~כבין אין ~~נוך הגי~

~  יו"ט שא~נהבשבת מ~~ 
 ר~ ש~

 ~מדו כד~
 וכ~

 ע~יו
~ המגיד 

 ז"~
 י"ט שאינה בשבת רבינו וכתב

שבי"ט ~~ ר~ ש~
 ש~ ר"~ ש~

 מ~בין ודאי בשבת ~היות
 בי"ט ~תו~ין יאמרוש~א ~ת~

 ש~
 ר"ה

 ש~
 ~ה~ות

 ב~~ ~רב והביאו ע~כ~ הירוש~מי מן נראהוכן בש~
 ~~רינן והתם וכו~ ~ר"ן וכתב בד"ה~קפ"ח ב~ימ~
 וכ~ ר~ ש~ בש~ ~תוקעין יאמרו ש~א~תינוקיח אפי~
 שכן

 המגיד הרב דברי ~פי וא"כ ~הו שחיישינן~גדו~ים

 ~למוד יכו~ים אין בשבת ט"ו חל ~ם נמיבמגי~~

במגי~~
 ג"כ י~מרו ~~א ~הת~מד בג~י~ה

המגי~~ ש~~ במגי~~
 ~ן בן מהר~ מ~ש~כ הי~ך והוא בשבת

שמות~
 משום

 דהו~~
 ~ ~גזירה גזירה

~~~~~
 שופר בתקיעת דדוקא ולומר ~יי~ב

 ~טעות יש שופרתקיעת ש~ומ~~
 אב~

 במגי~ה
 במגי~ה קורין שהם ית~ה ישמע אם ~ףדהשומע
 זה שאין א~א להתלמד בחומש ד~יינופסו~ה

 בשופר ית~ה נמידבשופר כ~
 פסו~

 נר~ה ~כך
 ~ומ~

 שא~ן
 והה"מ הרמב~םמדברי

 סתיר~ שו~
 ~ומר דיש

 ב~בת ש~קעין יאמרו דשמא לטעות דחיישינןשופר דש~
 מ~~

דקי"~
 השמעת משום בשבת א~ורה שתקיעה

 את ישמעוןכאשר ו~ קו~
 הקו~

 ~סור דע~מא דבשבת כיון
 דתקיעה ~ומר יטעו שופר קולישמעו ו~~

 ש~
 מ~ה

 שופר בתקיעת מותר שהיום יסברו הכיומשום ש~

מצו~
 וא"כ

 ~ב~~
בר"ה ~~~ ~~א ש~נו חכמים תקנת

 ש~
 ~היות

 אב~ בש~
 אי~ר שאין במגי~ה

 ימשך ~א דע~מא בש~ותבקריאתה
 מקרי~~

 ת~~בטו~
 מהר~ ~דברי ראיה ~הביא ויש

 שם הרב"י שהביא~רמב~ן מד~ הנ~
 אב~ וז"~

 ו~~ כתב הרמב~ן
א~א

 בכ~
 ראשון יום

 ש~
 ר"ה

 שח~
 בשבת ~היות

 ~~מדו עד עמהם שמתעסקין התקנה זאתנאמרה בכ~
 אי~ר א~א בו ואין דרבה גזירה ב~מודשאין ~~
 ש~

~קיע~
 מותר ~~צוה שהיא וכיון עצמה

 ~ ואין דרבה גזירה ב~~מוד שאין בפירוש ~שונולך ע~כ~ במצות ו~~כם ~מחר ~תקוע כדי~~~מד צריכי~ ש~
 ~א

 ש~תאי~ר
 דתקיע~

 אין נמי במגי~ה וא"כ
 ~א ואפי~ו דרבה גזירה ~ימודדרך בקרי~

 ~א דמצוה ~טעמא צריכונן ד~א מותרמצוה ש~ בקרי~ י~י~
שיש בתקיע~

 ב~
 המגי~ה ב~ימוד כן ~א שבות אי~ר

 וק~
 ~~ן

~~ב
 כ~

 הדיבור ב~~ת ז~ ה~כה פ"ב שופר ה~כות
 ~ימוד ה~ ~ימודי ~הרב ראיתי מופ~ג ~ן אחרע"ש~
 ע~ש ב~ורך בזה ונתן שנשאקצ~ו

 ו~~
 ~ ~~"ה צמאונך

~~~
 ~~ב רא~י

 ז"~
 ~מציעא בח~שיו א~ בח~ק

 ע"אנ"ט ד~
 ואע~ ד~

 ששערי
 ת~

 ננע~ו
 ~אדמעה ~~

 נ~ע~
 וכו~ שמעה שנאמר

~ש דמע~
 שפיר~

 דדייק
~~ 

 קא מד~א
 ~ר~ ב~

בדמע~
 נר~ת שהדמעה משמע

 ומת~~ ~פנ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ר~~י ~ירש ש~ן ~~~"א צ~יק ~~יני ונעלם ע"ש להי~רש
 ~ ע"ש ~~א ~"ב בברכותבהדיא

~~~יר
~~~ ~~~~ 

~~~~ 
 ו~~

~~~

 ~~~~ר א~~ וצריך תרפ~ז סימן וש~ע
 של~~

 ~בטל
 כנגד ששקולה ת"ת וא~י~ו וכו~ ש~יקריאתה

כ~
 ~~מוע אותה מבט~ין ~~צות

 מגי~~ רקר~
 כ~ש

 ש~ין ד~ר ~ך ואין מצות~~ר
 מ~~י נדח~

 ~ק~~
 מגילה

 והנ~ ע"ש~ וכו~~א
 ~ש~ס מפ~ט

 ב~~ת דמיירי מ~כ~
 עסקי על דיהו~ע מ~א הש~ס דפר~ך ממאי ו~וא~חיד
 דיחיד הא ותירץ באתי~תה

~~ 
 ד~~וכח ~~~~~ דר~ים

 ל~~ר דכ"ש הטור ד~~מר ~א ~ומר ע"כ ו~הכיהכי
 מצוה ממת חוץ נדחים שכולםמצות

 וכול~
 למדנו

 ~ב~~~
ת~

 מצות ואפילו מצות ~שאר דק~ו
 מ~ל~

 ה~~ך כגון

למו~
 אירוסין ~~עודת ~ו בנו ~ת

 נדח~ הכ~
 מק"ו

~ת~
 ~י קש~ ז~ פי ועל מ~א~~ משמע כן

ה~ור דכת~ ~~~
 ~עי~

 ~עשות הולך היה וז"ל ~מ"ד סימן
 וא~~לו ויבער~ו מ~ד חוזר הרשות דברי לצורך ~י~ך~י עירו~

 ~~רי חשיב ר~ו ~פני ~למוד ~י~ך כדי ~ערב~לך
 ~~~~רי והוא ה~ימוד וי~טל ~יד ויחזור ע~כ~שות

 שם ב~י מ~ן ומביאו~ירוש~מי
 וז~

 מפרש ו~י~וש~~י
 ה~ולך הרשות שביתתמהו

 ~צ~
 ~נה כ~ן וכו~ רב~

 דמעשה~בי
 גדו~

 מן
 ~גבי ר~ות ~יה דקרי ~תלמו~

שחי~~
 מת"ת עדיף ב~ם וכיו~א א~ו כגון מצותמשמע א~ ע"~~ אירו~ין וסעודת בנו ומי~ת פ~חו

 נד~ות ~ינן ו~מצות רשות ~~מוד קריהכי ומשו~
 מש~כ ד~~י ~יישבויש נדחה~ ות~

 ז~ ~סימ~ ז"~ רמ"~
 בהגה

 והוא ש~יהן ~ע~ות ~~ות בדאיכא א~א מיירי ~אזה דכ~
~ברי

 דבד~ית ~פיר ~תי ע~ש בב~ מזר~ מו~ר~

 תמ~ד ~ימן ו~ה~י מת"ת עדיף מצוה ~גמריהמצו~
 בד~יי~~מי~ר~

 קרי ~גמרי המצוה
 לת~

 ~גבו ~שות
 ש~ר~הו

 ~ו~
 דוקא לאקדו~י ו~א ב~חייתם דאיי~י

~~
 וק~ל ח~ץ ~יעור מ~ני נדחית והת"ת ~דחו לא הם

 ~מים ח~~י הא בה ישוו לא ח~ך וכל נאמר זהועל
 הם והרי אחרים ע~ ~עשות אפ~ר אי אם עדיפ~הם

 ~ ~גמרינד~ו

 ~מן~~~
 ~פ~

 ו~בדים ומ~ש ד"ה
 משוח~~~ בעבד~~

~~
 ~רמב~ם וכד~ו

 וסמ~
 לעבד~ם דאי~ו

~~מ~  ל~~ 
 כך א~ר ש~ז~יר נ~ם מדין עבדות

 וכו~ נלמד~א
~  מ~~ 

 ~~~מע ד~ישנא
 דר~

 דכיון
 ד~ן~למד

~ 
 מ~ן

~ נ~~  
 ~בד~ם ד~ן לה~מ~נו ~~ך

ד~
 ~ל

~~ ~  
 דין

 נ~
 ל~ן

 ע~די~
 ד~~וענו ~יון

 ~בדים ~רי ~~~ם~ן
 ב~~~

 ~~ש~יענו מדהוצרך ודאי א~א
ב~דיא

 ש~ב~ו ~עב~ים דלאו מ~כח ~~~י~ חיו~
 ~ע~די~ ~~ ~ מי~ריעבדות לש~ ומ~

 ו~ולם איירי משוחר~ים
 ~ייבים ע~דות ~שם ו~ב~ו שמלוע~דים

 מדי~
 נ~ים

 ~~~וד שאין אפ~ר המפרשים דלד~~י ~~ב כךו~חר
 דהוי וכיון וכו~מנשים

 מצו~
 ר"ל פטורים וכו~ עשה

 דפטורים א~רי~ןהוה
 מדי~ שמעינ~ ד~~

 ו~כך ~שים
 ע~דים דין הט~ר ~ה~מיענוהוצרך

 והסמ~ג הרמ~"ם כדעת ו~א ~בדות לשם ו~ב~ושמלו ~~בד~~~ ו~עו~~
 ~בדים~כתבו

 ~שוחררי~
 מש~חררים ~~~י~ ~ ~וקא ~~~מע

ולא
 עבדי~

 ו~~יר ~~דות~ ל~ם וטב~ו שמ~ו
~ ~~~ ~~~ 

 דברי~פיר
 ה~ג~

 מה כפי ~~ ~~~ק
 ~~כי הר~ ש~גי~~

 ~~ור ד~דברי משמע ד~ב~י ג~ אות~ו~ף
 מ~מע הכי דבאמת חיי~ים עבדות ~שם וטב~ושמ~ו ד~~ד~~

 הם דחיי~ים ~~בר ד~טורמפירושו
 ~כ~

 ~ ו~מ~ש הפירושים

~ ~ ~
 ק~~ר מאי חדא טובא ~~ה זה כ~ירוש דאי
 צריך ואין נשים ~דין נ~מד זה ב~ירבינו

 אי ~~י~ו ~א~~שמיענו
 ~~~~נ~

 ~יינו דנקט דעבדים
 יותר ק~ה משוחרריםעבדים

 ~יה תיקשידא~כ ~מור~~ ~י~~~לי~ ~~ ~~י דנש~~חררו דכיון~~יטא משוחר~~י~ ~~~די~ שא~
 ~משנ~

 בריש ~רו~ה
~~~ 

 וכו~ משוחררים ש~י~ם ~~בדים ונשים ד~תני ב~~~ף ~~ג~~ ~ ~~~א

 דבש~והג~
 ד~ ~ם

 אוקמ~
 וחציו עבד שחציו ~מי

 ~בדים ~~ין ~~~~~ דנ~~~ודועוד ~~~ עיין אחרינא ~~רכא מ~ום היינו חורוןבן
~~~ 

 דשוה נ~תחררו
 נשי~ ~דיןדינם

 ~~מי~ו ~ו~רך ו~א ~~ ~חייבים
 וכי א~ו כ~שדינם

 ס~ק~
 גרי~י ~~~גרע ~ומ~ דעתין

 ~א~כ ועוד שנ~תח~~ו~משום
 י~~ ז~ ~יר~~

 ~~ברי ג~ ~~
הר~~~"ם

 ז~~
 משוחררים ועבדים דכתב

 ד~~ דנ~מ~
 וטבלו שמ~ו עבדים דה~היסבור ~ו~

~~~ 
 ~~א עבדות

שאי~
 ~אומרם צר~ך

 דנ~מדי~
 מ~מ~~ת ואין אשה מדין

 ~ד~~~יז~
 הרמ~~~

 ~~ינו שלא ב~~מ~ר~ים ראיתי גם

 הרמ~"~ ~~~רי~
 דבר

 ~ ז~

~~~
 ר נא~

 ה~~י ד~ו~~
 ז~~

 שמ~ו ~עבדים דאי ~ו~ר
 צר~~~ אין~~ב~ו

 בפי~ ~~ומר~
 נפקי נ~~ם ד~~ין וש

 בעב~י~ ש~ ~אומר~ מדהו~~ך ודאיא~א
 משו~~ים

 דוקא ואשמועינן~יירי
 ~~~ו~ררי~

 אבל ד~ייבים היא

במ~
 רים פט~ עבדו~ ~שם וט~לו

 וכדע~
 והסמ"ג הרמ~~ם

 ~מפר~ים ד~דברי כ~ב כךואחר
 דס"~

 שעי~ר ~~י
 וכו~ ~עבדים ~~שים ~~מוד דא~ן א~שר נשום ע"יהנס
 ~ו~~י

 ~עב~יםו~~~ם ~~יבי~ נ~י דעבדים לה~~י~נו ~~טור ~~ך
~~~ 

 קשה ~בדות~ ל~ם ו~~לו
 סב~ותהו~ א~

 ה~ו~ו~
 ד~פי

 ~~רו~
 שאף

 ה~
 ~יו

הנס ~~ו~
 ש~~

 םכנה ~~פק היו הם
 ~ן והו~

 ~~ובי~~
 כתב

 ולא משו~רים ע~ד~ם ד~וקא ד~טור~ם~~ר
 ~~י ע~דות~~ם ש~~

 ~ירו~
 ע~ר ש~~~ים

 ~~~ ~נ~
נע~~

 ש~~רא ידן על
 מו~

 ~~ורים ~~~ים
 מ~

ד~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  מאיזה ועוד ~חיובינהו שכתב טעמא ה~י בהו שייךד~א
 טעם ש~פי הטור ~נו י~תובסברא

 שא~
 באותו היו הן

 באמת ד~מה ~פוטרם הוא בא ~חייבם ראוי שהיההנס
 פטוריםהם

 וכ~
 נאמרואם חיי~ים~ הם באמת ד~מה ~היפך הוא
 דרי~

 ~חייבם בא דאם
 ל~

 דהא צריך
 ודאי ~~א נשיםמדין נשמ~

 ב~
 ו~א משוחר~ים דוקא לו~ר

 דדוקא ~הטור דס"ל משום וטעמא וטב~ו שמ~ו~~דים
 השני פירוש ו~פי עבדים ו~א הנס עיקר שהםנשים
 דהוה דמשוםלהיפך

 ם~ק~
 פטורים דעבדים דעתין

 דחייבים ~א~מועינן אתא ~הכי מפר~ים ישכפירוש
דהעיקר

 ו~~כי בס~נה היו הם ש~ף המפרשי~ כפירו~
 ז~חייבים~

 לדברי ומיהו מ~כתב ~שונו במשמעות אינו
 דעתה מ~מע וכו~ נע~ה ~שה שע"י היינו וכו~ה~פרשים

 מפרשים שיש לן דחדיתהוא
 כ~

 ואם ~~שיו~ עד ולא
כפירוש

 הז~
 הוא ~טור דעת נמי הראשון ~פירוש הרי

 ע~דים דוקא ~ומר היא כונתו שהרי מפרשים ישכהאי
 וטב~ו שמ~ו ו~אמשו~ררים

 לש~
 טעמא והי~נו עבדות

 ש~יקר ועוד כדאמרן מפרשים כיש דסברמשום
 הספרמן ח~~

 דכיו~
 משוחררים בעבדים דוקא ה~ור שדעת

ו~וה
 ~י~

 הראשון בפ~רוש ~כי ~סיומי ~וםף בית ~רבינו
 הטור דסברו~ומר

 ~א למה ~כי אי ועוד ~פרשים~ כי~
נק~

 שנ~ט כמו משוחררים עבדים בדבריו ~טור
 ב~י רבינו פירוש ד~כי ~י נראה ~כן והםמ"ג~~רמב"ם

ז"~
 הטור בדעת סבר דמתחי~ה

 דס"~
 עבדים בין

משוחררי~
 ~ייבים עבד~ת ~שם וטב~ו שמ~ו עבדים בין

 משוחררים ~עבדים סתם ועבדים הטור מש~כ כתבו~~כי
 שמ~ו עבדים דאי~ומיירי

 לש~
 שהזכיר נשים ~דין ע~דות

 ו~הכי נ~מד כךאחר
 דס"~ מ~~~

 ל~ם שמ~ו בעבדים דגם
 ו~הכי חייביםעבדות

 ל~
 משוחררים עבדים בלשונו ~ע~יק

 ~רמ~"ם שהעתיקכמו
 משו~

 ~מיטעי ~איכא דאפשר
 העבדים דפטורים אמרינן והוה מפרשים כישולומר
 מי~ת ב~א עבדים סתם כתב לה~י עבדות ~שםשמ~ו

 דא"כ תיק~י ו~א ~~~~עי ~יתי דלא ~יכי כימשוחררום
 חלל דנקט כמו ~ומר יש עבדים כלל ~מכתב צריך~א

 ברכי ~הרב ועי~ ע~דים נמי נקטוממזר
 יו~~

 במה
 הואשתירץ

 ז"~
 דסברי אפשר משוחררים דנקטו והסמ~ג הרמב~םאבל ב~~ אות יעו"ש זה גם יתורץ גרים ~ענין

 אבל בדיוק משוחרר~ם נקטו ו~הכי מפרשים ישכדעת
 של הנס באותו היו הן שגם כ~עם סו~ר ~טוררבינו

ספ~
 ראשון סימן ביו"ד יוסף ברכי ~הרב ~~ נ~שות

 ~הרב ו~יין ב~ אות שם ביו~ד חיי בני ולהרב ג~אות
 סימן דוד בית להרב ועי~ כאן ב~ אות השקלמחצית
 וכתב והסמ"ג הר~ב~ם מ~שון לשונו שינה ו~כי~"ד
 הגם עבדיםסתם

 כונ~ ~וד~
 משוחר~ם עב~ים על

 מ"מ ~ב~כמ~
 ל~

 שלא כ~י בהדיא מ~~רים נקט
 א~ סימן ביו~ד ב~י רבינו ~ברי ש~ר אתי וב~כינ~ה
 ~ד~

 ~ר דברי
 הכ~ ~~ ש~

 שו~ן
~ ~  

 ועבדיםנשים
 משוחררי~

 ר~"י ותמה
 ע~

 דכ~ב הטור
 נמי משוחרר א~נו אפי~ו משוחררין איריא דמאימשוחררין

כיון
 וטב~ ~מ~

 ~שם
 עבד~

 חייב
 בכ~

 שהאשה מצות
 כ~ר ~וא גם ~~חוט כשרה דה~ה וכיון ב~םחייבת
 שמלו ~עבדים כאן~ שכתב ממה עצמו סותר ולכאורהע"ש
 ומאי ~השמיענו צריך ואין נשים ב~לל עבדות לשםוטב~ו
 שהקשו וכמו שם ~יהקשיא

 כ~
 בני ~הרב עי~ האחרונים

 אב~ שם~ ולהברכ~י שםחיי
 דה~ור שפיר אתי מש~כ לפי

 משוחרר~ם עבדים הם שהזכיר שעבדים כאן דסוברהגם
 כך אחרשהזכיר נשי~ בכ~ל הם עבדות ~שם וטב~ו שמ~ו דעבדיםמשום

 מ~
 מ~שון לשונו ששינה מצי~ו ~רי

 נטעה ש~א כדי ע~דים סתם וכתב והסמ~~גהרמב"ם
 דכתב ביו"ד שם וא"כ משו~ררים עבד~ם דוקאונאמר
 ו~א משוחררים עבדיםבהדיא

 ח~
 משמע א"כ לקמחיה

 שם ליה קשיא הכי ומשום וכו~ ~מלו ו~א משוחרריםדוקא
~רב~י

 ז~~
~ 

~~~~~~~
 שע~י וכו~ המפרשים ~ד~רי ומיהו כתב השני
 נעשהאשה

 הנ~
 מנשים ללמוד שאין אפשר

 ~ומר דרוצה נ"ל ע~כ פטורים עבדים וכו~~עבדים
 ואין פטוריםשבאמת

 טע~
 דמאי ~ומר וע"כ לחייבם

 משוחררים היינו עבדים ה~ורדנקט
 אב~

 ~~~ו עבדים
 הטור בדברי מ~תפק הב~י וא~כ לחייבם אין עבדות~שם

 עבדוח לשם שמלו עבדים סובר א~בפירושם
 חייבי~

 או
 ד~ה ~קמן ב~י רבינו ד~רי שפיר אתי ובהכיפ~ורים

ואנדרוגינו~
 דעבדים סובר ~וא אם ומינה דכתב וכו~

 וטב~ושמ~ו
 ~ש~

 כשם מגילה במקרא חייבים עבדות
 ד~רי בפירוש מסופק שהוא דמ~מע ו~ו~ חייבותשנשים

הטור
 ע"~

 ~ ודוק

~~~
 לומר אין דשם ו~ומר ז"ל רב~י על לישב יש

 דדינא אעיקרא שהרי נשים מדיןנשמע דעבדי~
 דמאיז~ ששוחטין נשים דין להשמיענו הוצרךד~מה קשי~
 סברא

הו~
 זה אין הא חולין בשחיטת ~פוסלן דעתין ס~קא

 לאיש אשה הכתוב והשוה גרמא שהזמן עשהמצות
 מסברת ~אפוקי דבא ~ו~ר אנו צריכין אלא שבתורהמצות לכ~

 שדעתן מפני י~חטו ~א דנשים דסובר א"יה~כות
 זה ראי לא שהרי מינייהו עבדים שמעינן לא שכןוכיון ק~ו~

 כדאיתא במצות מז~ז~ים עבדים דסתם במצותוזהירים בקיאי~ שאינם משום לפוס~ם יש עבדים שהרי זהכראי
 ועי~ ת~"ג סימן סוף בטור ועי~ ע~ב מ~ דף~פסחים

 כן שאין מה שם ליה קשיא ולהכי ביו"ד שםמש~כ ב"~
 לחייבן יש שהנשים דכמו שוה לשבח ד~עמםבמגילה כא~

ה~~
 משום שהז~ג עשה מצות שהיא

 שא~
 היו ~ן

 ב~~
~~

 ב~ק שהיו
 נפ~

 נמי ~~ב יש ~מא מהאי
 עי~ ל~ו שמעינן נשים מדין רב~ כת~ ו~הכיעבדים

 יוסף ברכי ~רבשתירץ ~
 ז~

 הרב ש~רץ ומה
 ח~ ~~

 ~ן א~ שם~ ע~ן א~~ ~נון נ~~ו נביאיםששני ז~~

ר~~
 ~~ם ~ור להרב

~ ~ ~ל~ ~מ~ר~  ~ 



 ו~א~ך בזה ונתן שנשא נ"א~ף
 דבריובנועם

 ז~

 ק~מ סימן ב~ חלק בתשובותיו יעב"ץ להרב~~~~~

שהבי~
 דמיא כדיבור לאו שכתיבה רא~ה

 וז~
ש~

 נראה ולי
 להבי~

 דמיא כדיבור דלאו זה לדבר ר~יה
מדבעינן

 ~מג~ל~
 כיוין אם ומגי~ה דורשה בכותבה

 דוק~יצא~ ל~
 פסוקא לה וקרי כשירה מגילה ק~יה מנחא כי

 כיוין אם אף קרי דלא סגי לא דכותבה דאע~גפסוקא
 ~ ז"ל בדב"ק ע~ש לצאת~בו

 להכא מייתי ראיה דמאי לי תמיהא ~רואה~~~~~
 לקרות צריךדהא

 ממגיל~
 כתובה שכולה

 סגי ולא פסוקא פסוקא מתוכה ~קרות צריך ולהכילפניו
 ידו יכ~ב דאם וא"כ עכשיו שכותב במה קורא אםליה
 בשעה הרי דמיא כדי~ר כתיבה נימא אי אףדוקא
 כדיבור לה דחשבינן החלק על כותבשהוא

 הו~
 ליה

 לומר דאין הכתב מתוך ולא פה על~יבורו
 דז~

 לא
 באים והדיבור שהכתיבה כיון פה על קוראמיקרי
 כתובה היא הרי הדי~ר שהיא הכת~בה א"ככאחד
 פה על כקורא מיקרי ולא מהכתיבה הדיבור ליהוהוה
 אינוזה

 משו~
 עתה שכותב מהקריאה י"ח יוצא שאינו

 לפניו כולה כתובה שאינה ח~ירה מגילה היאשהרי
 לפניו שלמה אחרת מגילה ~היה צריך טעמאומהאי
 ופסקה ע~ב י"ח מגילה במס~ ש~מר כמו מתוכהשיקרא

 סי~ הט~ור בשלחנומרן
 תר~

 ~ ע~ש י"ג סעיף

 לייש~~~~~~
 עיקר בא~ת היא הרב דכונת

 שהוא ממגילה היא בה שיוצאהקריאה

~עתי~
 שהיא ממנה

 כתוב~
 דכונת אלא לפניו כולה

 בראייה דמיא כדי~ר כתיבה נימא אי לומר ז~להרב
 ממנה מעתיק הוא אשר במגילה שם רואה שהוא~עלמא
 כיוןסגי

 שרוא~
 הספר מ~ך והתי~ת האותיות ~ורת

 תיכףומיד
 כות~

 כאילו כותב ש~וא הכתיבה ליה הוה
 ~ראה לאחר הדיבורהוצ~א

 ~יב~
 כדרך כתובה בספר

 הכתב מתוך התיבה שרואה קוראכל
 ומוציא~

 מפיו
 למה וא~כ בפה מוציאה כאילו הכתיבה כןוקו~א
 בשעת שכ~ן אע"פ פסוקא ~סוקא לקרותצריך

 ל~ניו הכתובה במגילה רואה אינו כדיבור להדחשבינן הכתיב~
 במגילה מתחילה וידע דראה כיון ז"ל ל~רב סב~למ"מ

 כותב ומיד ותי~ף ממנה מעתיק שהוא לפ~והכתובה
 הו~ל כדי~ר שהוא תיבהאותה

 הוצ~~ כאי~
 מתוך בפה

 אלא ממנו~ מעתיק אשרהכתב
 דלפ~

 ל~ב סב"ל
 לראות אדםיכול ז~

 ~~ב~
 הספר מ~ך עיניו ולישא בס~ת

 עלוקוראה
 פ~

 דבשעה ~ם
 שמוצ~א~

 אינו בפה
 ב~~המ~ל

~  
 אינו

 צ~
 אלא ~כתב מתוך להגות

 אומר~ שאי~כיון
 לאחר ~א

 שרוא~
 ש~ד~ בספר ~תה

 ה~בה כותב אינו כותב ש~וא דבש~הו~ד
 בבת אותיותיהדהיינו כא~

 א~
 ח~מה מצינו דלא

~ 
 בבן אלא

 אצ~עותיו בא~בע קולמוסין ארבע קושר שהיהקמצר
 ארבע ~ן שםוכותב

 כדאי~
 הממונה להם אמר בפרק

 ל~ח~יומא
 ~"א~

 כל כותב מרדכי ד"מ כותב ~שהוא וא~כ
 אין במושלם אותיותיה כל גמר שלא וכ~ז בפ"עאות

 נקראת אז האחרונה אות שישלים עד כלל משמעותשום ל~
 האותיות בחיבור הדיבור נשלם הא~ונה ובאותתיבה

תיבה ~
 ו~מצ~ הכתוב~

 אז שכותב ממה הדיבור נשלם
מ~ותה

 המגיל~
 ואם י"ח בה יוצא אינו זו ו~ילה שכותב

 שהוא ממנה שמעתיק המגילה היא בה ~יוצאהעיקר
 מיד התיבה ~תב אינו הריהא~ת

 כשרוא~
 בבת אותה

 פסקה כבר ואז תיבה של האחרונה ~ות שישלים עדא~
 מע~ק שהוא לפניו הכתובה המגילה מןראי~ו

 של האותיות אלא כותב אינו כותב כשהואועוד ממנ~
 דיבורו כדיבור ליה חשבינן אי אפילו וא"כ נקודותיהולא תי~

 קורא שאינו ממש להגיה כקורא אלא כהוגן עולהאינו

התיב~
 כקריאתה ולא אותיותיה בצירוף אלא כתיקנה

 דקרי תלמודא קאמר הכי ומשום י"ח יוצא אינוובזה
 להרב ראיתי כך אחר כהוגן~ ר"ל פסוקאפסוקא

 ראית ש~ביא קס~ה סימן שי~ן מער~ יו"ד חלקקדושים דע~
 יע~"ץהרב

 מ~
 וכו~ כותבה היה ~נן

 מש~
 כת~י הרד~"ז

 אחד ~~נון נתנבאו נביאים שסני ע"ש תרי"בסי~
 זה שדבר אלא כתבתי דעתי לעניותוהנראה
 מייתי ראיה מאי לי קשה ועוד ביאור צריךבאמת
 והא דמיא כדי~ר כתיבה לך ~ימא לעולםמ~ם

 וכתב פסוקא פסוקא דקרי לומר הש"סדאיצטריך
 ל~

 כי
 יצא לבו כיוין אם כותבה היה ד~ני מ~י~ דתיתיהיכי
 יצא לא לאזניו השמיע לא דאם דס"ל יוסי לר~אפילו
 אפילווזה

 בקרי~
 לא דאם יוסי לר~ סב"ל המגילה

 ממגילה כדמוכח יצא לא לאזניוהשמיע
 י~

 דבעי ע"ב
 ~ת לקרות כשרין הכל ד~ני דלקמן מתני~לאו~מי
 וכו~ שוטה מחרש חוץהמגילה

 כ~
 את הקורא דס~ל יוסי

 לא~יו השמיע ולאשמע
 ל~

 קאמר ה~י משום ע~ש~ יצא
 ולא פסוקא פסוקא דקרי עסקינן במאי ד~כאהש~ס
 דמיא כדיבור כתיבה אמרינן אי דאף בכותבסגי

 יצא ולא לא~יו מש~ע אינו ובכותב לא~יו להשמיעצריך מ~
 פסוקא פסוקא דקרי הש~ס נקט להכי יוסי ד~~אליבא
 ס"ל יודא ר~ דאיהו לרבנן ואפילו לא~יו~ומשמיע
 שם בש"ס וכדאיתא לאזניו ~השמיע בעידלכתחילה
 מ"מ בדיעבד נמ~ דמ~מע יצא לבו כיוין אםכו~ה הי~ דקתני ד~א ~ם במתניתין והכא ע"שבמגילה
 אלא א~ו במ~יתין הכא התנא של חידושיהעיקר

 בכ~בה מתעסק היה אם דאפילולהשמיענו
 ב~ע~~

א~י~
 ל~ כיוין אם הכי

 ~ל ~דו~ה עיקר ~ יצא
 הא אבלהכא ה~

~~~ 
 השמיע לא

 לאזנ~
 לא

 נ~
 הכא לה

להשמ~ע~
 זה

~~ 
 אחר במקום מפורש

 ~~~ ש~~

~~~~~ ~~ ~~~~
 שם עייןהרחיב



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 קאמר ו~כי ורי~ו~ר~י
 הש"~

 ~סוקא פסוקא דקרי הכא
 מאיר לר~ ואפילו איכא הא קול ~שמ~ת משום ד~י~ה~א
 בן שמעון ר~ וכדאמר לכתחילה~כסיר

 פ~
 י~ט ~ם

 מ~מ ע~א וכ~~~ב
 הש"~

 דקרי נקט
 פ~ו~

 דהוא וכו~
 כתיבה לך אימא ולעולם קמיירי לא ובפלוגתא דכ~עאליבא
 ~ימן ב~~ע מרן ומדברי דמיכדי~ר

 תר~
 נמי דנקט

 שמע קריאת בדין ד~~ק הגם פ~וקא פ~וקא~קרי
 ג~מ~ל ~עיף ~"ב ~י~ עי~ יצא לאזניו השמיע לאדאם
 כ~בנו כבר דהא ג"כ ראי~אין

 דעי~
 הכא חידושיה

 ~יה אם דאפילוהוא
 מתע~~

 יצא בהעתקה בכתיבה
ועוד

 כדנק~ דנק~
 הש~ס לה

 ע~
 רבינו דברי כן

 תר~"ד ו~"ע~בשנת לימוד ל~~ר~כין ז"~
 יע"א~ אוראן פ~

 דב~~~~
 ~~~~ ערי~~ ~~ו~~

 ו~~ו

 ~ימן א~~~~
 תר"~

 שאם ה~ור דכתב הא על

השמ~~
 וכו~ ~ציה עד אפ~לו תיבות ה~ופר בה

 מטוש~שות אותיות בה היו הרמב~ם וכתב וז~ל הב~י~תב
 אין ואם כשרה רובה הוה אפילו ניכר רישומןאם

 פ~ולה לאו ואם ~שירה שלם רובה א~ ניכררישומן

 מקצתה קרוי דמיעו~א מדבריו נראהע"כ~
 ורוב~

 קרוי
 ~ ע~ש רבינו דברי ~ם וכך וכו~כולה

~~~~
 באין דכתב ז"ל ~רמב~ם מלשון לכאורה
 לאו ואם כ~ירה שלם רובה אם ניכררישומן

 משמע~סולה

 דו~

 חציה דוקא אם הא שלם ברובה
 שדבריו ועוד ה~ור ממ~ש היפך באמת וזה פ~ולהשלם
 לדברי ~תאימים אינםז~ל

 ה~~~
 הא בכולה הא שאמר

 דהמשמעותבמ~צתה
 דה~

 דהיינו דפ~לינן הוא בכ~לה
 נראה והרמב"ם לה דפ~לינן הוא ~פי~ול היה~רובה

 שהו~מדברי~
 לה דמכשרינן ~וא בכולה דהא מפרש

 ל~ דמכשרינן האור~ל
 אם

 השמ~~
 אותיות ה~ופר בה

או
 פ~וקי~

 שלם רובה דהיינו שלם כולה אם דוקא ~~~נו
 לכן פ~ול~~ שלם מק~ה דוקא אם~~ל

 נרא~
 לומר

דלשון
 ~רמב~

 לאו ואם ומ~ש הוא דוקא לאו ז"ל
 שלם אינו כולו הרוב דהיינו רובה סלס ~~נו שאםר~ל פ~ול~

~ל~
 ~ה עד הא פסולה אז מ~וש~ש כולו שהרוב

 ודוק~ ~~ור וכדכתבכשירה

~~~
 וז~ל א~ח בשם תרצ"ג בסימן מגילה הלכות ב~י
 אבל וכו~ ב~רה ל~ות אבל וכו~ תחינהא~א

 הנסים עללה~יר
 ב~~

~תב עכ~~ בי~ד אם כי אסור
 ע~

 וז~ ב~ מרן
 יודע ואיני

 מ~
 יש איסור

 הנסים על~ה~רת
 ע~~

 כתב ו~רב~~ח
~  וא~ ע~ש~ ב~ה ה~סקה מ~ני ~וא ~~~ר~א~שר ו~ 

 דהרואהא~ר
 לא ודאי שז~ ירא~

 א~ ב~ ד~רב אלא ב~ רבינו הרבהוא העד~ ~י~ נע~
 ל~~ה

 ב~ימןלעיל ד~
 ק~

 מ~ה בעצמו א"ח הרב משם
 ב~יהן הב~ל אם דאמרינן מהא בא~ח כתוב וז~לדינא ~~

 מ~רע ומ~יר ה~ועה דכל יונה ה~ר דקדקיצא
 שלא בתפלהימים ש~

 ב~נ~
 הפ~ה הוי לא

~ ע~ ו  ד~בר ~רי ע~ש~ י"ב ~עיף שם ה~הור בש~~נו ז"למרן 
 ר~ח כגון המאורע מ~ין מ~יר א~ילוהרא~ח

 יומו שאינו ביום וכיוצאהמצות ~ ~
 ומיח~

 כשיקרא
 אפי~

 הכ~
 הפסק הוילא

 כ"~
 ~לא שאינו ~סים על ~מירת ~ענין

 הזה בז~ן שאומר דגם והודאהשבח
 בשו~ן הנס היה באמת שהרי בשושן וא~תר מרדכיבימי אומרי~ ואנ~

 ~ הזה~ז~ן

~~~
 שיירי להרבשראיתי

 כנה~
 לעיל ב~י ~גהת

 אלאאמורים הרא"~ דברי ~אין אומר דגמר ק"ח~~מן
 בתפל~

 שלא כגון לתשלומין שבאה
 במוצאי שתים ערבית שמתפלל ר"ח שלמנחה התפ~
 בתשלומין אפי~ו ר"ח ~זכירואינו ר~

 ב~
 דא~רינן הוא

 המאורע מעין תשלומין בתפלתה~יר ש~
~ 

 ר~ח
 אבל ר~ח לתשלומי שמתפלל כיון ~פ~קה הוילא שע~
 לתשלומי באה שאינהה~יקרית ~~

 ר~
 מאורע ש~~יר כל

 בתפלת הבדיל שאם וכמו ע"ש~ הפ~ק הוי ימיםשאר
 שהוא במו~ש באין ~שלומים כיון הפ~ק ~וי לאתשלומין
 כיון בתש~מין ר"ח ה~יר אם נמו הכי הבדלה~מן

 ובאמת הפ~~ הוי לא ר"ח תפלת ל~שלומישבאים
 ז"ל ומרן הרא~ח בדברי ו~אמן ישר הרב~פירוש

 ימים שאר מאורע שמזכירבדבריהם דנק~
 בתפ~

 ~א
 שלא מאורע לא ב~נה שלא בתפלה לומרדקדקו ב~~
 דוקא לומרוהיינו ב~~

 בתפל~
 תפלת כגון בזמנה שלא

 בסימן יו~ף ברכי הרב כתב וכן ודוק~העיקרית תפל~ לאפוקי ב~נה שלא אותה מתפ~ל שהואתשלומין
 תרס~

 הויא העיקרית בתפלה לפ"ז וא"כע"ש~
 הפ~

 כר~ ~ ראי לא הדין חזר כמ"ש ז"ל ~לשונםשמדוקדק וכ~
~

 בדבר יש אי~ר יודעמה שאינו ז~ל ב~י רבינודכתב ~צ~ דסימן להאי ראיה משם שאין ק"ח ד~ימן
 כמ"ש בה נגעו הפ~ק דמשום למר ליה ניחאלא ולמ~
 כן על פשו~ה~ ~בראוהיא הכנה~

 נר~
 בסימן דכאן לומר

 דכיון ז~ל ב~ רבינו ~ובר הנסים על ל~יןתרצ"ג
 הוא ~יך זה ושבח והודאה שבח ~ויאהנסים ד~
 נמשך הנס דעיקר דכיון שייכי בהני דהני י~דלבני אפי~

 כל שושן לבני שייך זה ושבחמשושן
 ישר~

 יש
חלק ל~

 ב~
 מלכם הוד את לפ~ר לשבח

 ד~ל~
 כאחד

 דר~ים ונ~א נ~ו אחד איש דבני אהדדי~ייכי
 שבח וליתן ברוכי בעידכ~ע ~~

 והודא~
 ת~רת ל~ת

 ולא תקנו דלאונהי
 הצריכו~

 לבני הנסים על ~מר חז"ל
ונתן שי~~ אם ~~בר ~~ר ליכא מ~מ ב~~ו נמי לומרי"ד

 ~ הו~א~
 ~~ר י~ לבני גם שהרי ~~"ו

 בע~
~ת~נו~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 זה לענין עלייהו קבלו בזה זה דלאסיר ו~~ינה~~ניח
 ב"י רבינו קאמר ולהכי בזה אנן נמי שייכי מישךולהכי
 הוא ~גם ב~ח ועי~ וק~ל בזה יש איסור מה יודע~י~

~
 ב"י רבינו על

 והנלע~~
 ~ כח~חי

~~~~
 ~השל"~ בשורי עיני

 ט"ב הלכות חעניח במסכח
 ס~דף

 ע"~
 החדש ד~~ס

 שכ~
 נראה וז~ל

 יאמרו וכו~ הע~ירי ליל המחענים אוחם~יני
 נח~

 בכל
 משנה זה ואין וכו~תפלוחם

 ממטב~
 דמה ה~רכוח

 דהא השנה כל נחם מזכיר היה אם בדבר היה~יסור
 הברכה מעין האמצעיוח הברכות בכל דבר לחדשיכול
 אזיל ~וא דגם הרי ע"שוכו~

 בשי~~
 ז~ל ביי רבינו

 מעין הברכוח בכל דבר לחדש די~ול מהא ~יםו~עמא
 נ~י ו~כא~ברכה

 ד~ווח~
 מ~~ק ד~ר אומר שאי~ו כל

 ~ ודוק כדאמרןהסוחר

~~~~
 לחודש ימים בשבעה טובחך ~נח עט~רח
 בפלא ~מו~חרכסליו

 ונסי~
 אשר עמו עם

 עם לעשוח הפליא נינהו דרחמנא שלוחי כ~ני בובחר
 בערה א~ר חמחו והשיב עמו בעוני ה~ ראהעולמו
 צ~אות ה~ ב~ב~רח סי~ בא חרע"ד ב~נחבעולם

 נעת~
 ארץ

 ~ישעיה יחמולו לא אחיו אל איש אש כמאכולת העםויהי
~~

 י~ח~
 מלחמת של הנגף החחיל אשר באב מעשרה

 והעולם~מלכיוח
 הי~

 ~נז~ ~יום עד וס~ער הולך שמם
 וכרוב רחמיו כרוב ה~ וריחם מהשחיח חמתו~~שיב
 הארץ קצה עד שהיו מלחמוח והשבית בריותיו על~דיו
 בעיר עיר ברעהו איש חרב היו המלכיות ~לשכמעט
 הרים ומוסדי הארץ וחגעש וחרעש בממלכהממלכה
 ומאויימח נוראה מלחמה חהומוח ירדו ~ים יעלויר~זו
 שנחחדשו ~ין כלי שכמה ~זניו חצלנה שומעה כלאשר
 ובתוך ביבשה אנשיו וכל ויסודוחיו העולם מחריביןשהיו
 העולם להחריב מחדשים שהיו שונים מ~ל~ם כלים~ים
 ג~יפלאן רופלא~ן החהום עד ונוקבין ל~ים~לים

 עפר ו~מח~ח צורים במערוח במהמורוח הארץו~חתיוח
 תהיה ולעי~ם חחרש שדה המיו~בח ~ארץובחפרפירוח

 היו אשר המלחמוח מרוב מכל~ שמם העולם שהיהעד
אז

 א~
 יר"ה פראנצ~א מלכוח

 ב~
 יר"ה אינגליטירא מלכוח

~~
 רוסייא מל~ח

 ד~
 יר~ה אי~אלייא מלכות

~~ 
 מלכות

 יר"האמארי~א
 ו~

 יר~ה בילג~יק מלכות
 ז~

 סר~~א מלכות
יר"ה

 ח~
 יר~ה מונטיניגרו מלכוח

 ט~
 רומאני~א מלכות

י~
 פר~אל מלכות

 יא~
 יון מלכות

 יב~
 ~ני ולצד ~~ לצד ~יו ~רו אלהכל יר"ה~ ג~אפון מלכות

 א~
 מלכות

~~אנייא
 יר~~

 ~כ~ ~~
 יר~ה לוטריש

 ג~
 מלכות

 ד~ ~~~~~
 וכל יר~ה~ ~רי~ מל~ו~

 אל~
 חברו

 מ~~~~
 ~~ה

~ו וה~~ חדשי~~ ו~~ ~~
 ~~~ ~צ~~ ~~~

 מ~י ~א

 מזמינים סהיו קץ לאין הרבה ~כ~ח ~הםשהיו
 עצמ~

למלחמ~
 זו

 ~כמ~
 מל~יוח כמה כובשים והיו שנים

 מספר ולאין קץ ~אין לאלו אלו הורגים ו~יוידיהם ח~
 לקבורה זוכים ~יו ולא ולרבבוח לאלפים לאלו אלוושובים

רח~
 שם ונוחנים גדולה חפירה ~פרין ~~יו שיש
 הכל אח יחד מקבצין שהיו ויש לאלפיםה~רוגים

 לחיים ו~שם ריחם יזיק שלא ובנפט בע~רןאוחם ושורפי~
 וכמה פאפוריש שכמה בים לומר ~ריך ואין ~יבשהוזה

 מלאים היו ואשר חיל באנשי מלאים שהיופ~יר~אדא~ס
 לאלו ~לו שוברין שהיו סחורה ו~מיני או~ליםבמ~ני

 צללו אשר להם אשר וכל ~ם ים במצולוח אוחםומ~קעים
 אדירים במיםכ~ופרח

 והיהודי~
 היו ~שר

 בכ~
 מ~לכות

היו
 כיוצ~

 חלוצי ב~ם
 צב~

 מלכוחם אנשי עם
 נודעו ו~א נא~דו א~ר וכמה נ~רגואשר ו~מ~
 המה ואין האנשים הלכואנה עקבוחיה~

 וכמ~
 נשארו אשר

 במעשי~ם מוכרחים שהיו יחומים ו~ניהם חיוח~למנות נשוחיה~
 שומעה כל את המדאבת כזו למלחמה צבא לצבואלל~ח
 נ~ארו כמה אויל מוסר אל וכעכס יובל לט~חכצ~ן
 ויש ידיהם משני מקוטעים ויש רגליהם משני קביןבעלי

 וסימים מומין בעלי נעשו מבהונוח~הן וקצוציןמאזניהם

מ~
 מסחופף היה צער כמה לך אדמה מה אעידך

 שקל~י השקלי~ם על משמיעין רעוח בשורוח וכמהבעולם
 נופלים היו ורבבוח א~פים ו~מה כרחם בעליהודים
 כרכים וכמה נחרבו ממלכוח וכמה אבריםאברים
 כלי לפני עומד ד~ר שאין נאבדו ובצורוח גדולוחוערים
זעם

 המלחמ~
 יוכת ושאיה וסוררת היא הומיה הזאח

 דבר בכל בדמיו עשרה עד מאחח יאמיר והיוקרשער~
 של לחייוהצריך

 מידי הן דמי~ל מידי הן אד~
 תיקון לכל וכן ופחמים עצים המ~כל תיקוןולכל דמילב~

 ואפילוה~גדים
 דחלמיוח~ מח~~

 עד הש~ר עלה
 בסכנה היו ש~פינוח ויוחרבדמיו ע~~

 זאח מי עצו~~
 קשה ו~יה לפליטה הנשארח האדמה פני עלהנשקפה
 מליונים ששה אמרו כי השלום חווך בדעחולשער
 ממ~~~ם חיץ הצדדים שמכל החיל מאנשינהרגו
 שאמרו מאד רב ה~פסד וג~כ מומים ובעליוסומים
 רב ~~רחק היה כן על מילייארי~ם אלף עד הסכוםשעלה
 חזקים עדיין היו ה~דדים ומשני ביניהם השלוםלחיווך
 שלום להיות להחייאש ~קרוב עד מוצקכראי

 באוכלוסים מרובים המה שעדיין כעח המלחמהוחשבית בא~
 מינים מספר לאין ~יןובכלי

 ממיני~
 פנים משני שונים

 גדול בכח~ל~ו
 ר~~ ובטיס~

 ודשו מאד עד
 ב~

 רבים
ב~לחמה

 ה~~
 ~ הש~~ לצדדי לב על שם איש ואין

 ~ רי~~~~~~
 ~מו על

 ו~
 ברצונו חיים ~למו

 ~יד כי רנה ולבקר ~י יליןב~רב

 ב~~ו~ל~
ם ~  

 ה~י~
 קול ה~

 בא~י פחדי~
 ~ים~רבעה

~  
 ו~מו ה~~ם

 ע~ ~
ל~ל~י~

 ככל ~~~ם
~  יאמ~ א~ ו~~ יר~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ומי~שה מים המ~~מה עמדה וא~ ~ההוא
 המות את והוםרנע~רה והמגפ~

 והכ~ ~~~
 ה~ יד כי ידעו

 ~עינינו נפ~את היא ~אתעשתה
 מהשפ~

 ומרומם מ~כין
 הוא די~יה ע~מא דכו~י יתנינה יצ~י די ו~מאןמ~כין

 העם ואת הארץ שק~הוא~
 היוש~

 ע~יה
 משו~~

 נתי~ות
 יצרה ~ש~ת ~ראה תוהו ~א~~~ת

 וכ~
 שמ~ים העם

 התשועה את עשה אשר ~ה~ ומפארים ומה~~יםומודים
 כי ה~את והנ~~ה והנפ~אה והנור~ה~גדו~ה

 עםלע~ות הגדי~
 כ~

 ~ריותיו
 ו~פר~

 מרעיתו צ~ן ~עמו
 ~~ור מ~פי~הו~וציאנו

 גדו~
 הוא והעו~ם

 שמ~
 כיום

שניתנ~
 נות~ים וכו~ם ושק~ה שיראה תורה ~ו

 ש~~
 ועוז

 צורנו ~מ~כנוו~דר
 והיו~

 ה~ה
 עשאוהו~כיו~~

 ~ ת~ינה ~ו שאין
 ~ו ש~מרו מקומות שיש~~~~~~

 ה~~
 המצרי

 ~ערכין דאי~א ~~י ~הקדים אני צריך ~ה ד~רו~~רר ל~~ או כדין עשו ~ם ~ו ה~כו שוא~י~סזה וע~
יו~ד

 ע~~
 פורים התם א~תא והכי ע~א י"ד ו~מגי~ה

ני~א דאיכ~
 ה~~

 נמי
 נימ~

 אומרים שאין ~פי יצ~ק ר~ ~מר

 ע~ה~~
 ~ה מתקיף ~ארץ ש~~וצה נס

 ר~
 ~ר נ~מן

 ואמרינן הוא ~~רץ ~~~וצה דנס מצרים י~יא~ והרייצ~ק

ה~~
 נכנסו ש~א עד כדתניא

 י~ר~~
 הוכשרו ~ארץ

 משנכנ~ו שירה ~ומרה~רצות כ~
 ישרא~

 הארצות הוכ~רו ~א
 ר~ שירה~~ומר

 ~ו קריאתה א~ר נ~מן
 ה~י~~

 אמר ר~א
 ה~ ע~די ה~~ו התם~ש~מא

 ו~~
 הכא א~א פרעה ע~די

 ~~ ע~די~~~ו
 ו~~

 ע~די אכתי א~שורוש ע~די
 בין אנן~~~~ורוש

 ~ר~~
 ד~מר ~ו~ר~נ ~ר"נ ~ין

 היא~ו קרי~ת~
 ה~י~א~

 הא קשיא
 דתני~

 ~ארץ משנכנסו
הוכ~רו ~~

 כ~
 ~~רו שג~ו כיון שירה לומר ה~רצות

 ע"כ~ הראשון ו~ה~שירן~~יתרן
 פר~ת ~~יי ~ר~ינו עי~

 ~שון שהעתיק~א
 ע~ ר~"~

 דכל מצרים ~ארץ פסוק
 ארץ משנ~~רה ~ד~ור כשרותהארצות

 י~רא~
 כל נפ~~ו

 כך א~ר וק~מר וכו~ ~כינה ו~~שראת ~ד~ורה~רצות

ו~~

 ~מקום ~~א נד~ר הדי~ור היה ~א ~ארץ ~~ו~ה
 או~הור

 ע~
 הייתי ואני שנאמר הנ~ר

 אוב~ ע~
 או~י

 דג~ הרי ~~ש~וכו~
 שג~ו ~~ר שכינה השר~ת ~ג~י

 ודוק~ הראשון ~הכשירן~~רו

~~~~
 עדין שג~ו ~א~ר ~פי~ו יצ~ק ר~ ד~דעת
 ~זרו ו~א שירה הכשר ~~א הארצותעומדין

 ו~דעת~הכשירן~
 ר~

 נ~מן
 ור~~

 שג~ו ש~א~ר סו~רים
 אמרינן אי פ~וגתייהו דת~יא ~אפשר הראשון ~היתרן~~זרו
 עי~ ~התירו אחר מנין צריך אם ~מנין הנאסר ד~ר~זה
 ה~~יצה

 ע~א~
 דר~ ע~יה פ~יגי ר~ים הרי וא"כ

~ז~ יצ~
 בדבר י~יד והוא הראשון ~היתרן ד~וזרין וסוברים

 כיוןו~וד
 דהו~ דרב~

 כר~א קימ~ל עליה פ~יג ~תראה

~~~
 שעדיין

 פלוג~
 א~ריתי

 אית~
 ~מא ~ין הכא

 ד~~ם דרבא~טעמא דר~
 ר~

 ה~ילא זו ~ריאתה דאמר
 ~אומריןסו~ר א~

 הל~
 ת~ת משוע~דים אנ~ו שעדין אף

 א~שורוש ע~די ו~א ~אמר דרבא ו~~~יה~דם
 א~

 ~ומר אין ידם ת~ת אנו שעדייןכיון
 ה~~

 ~ין
 ו~פי ~ארץ ~~וצה~ין ~אר~

 הכ~~
 דה~כה בידינו המסור

 מא~ייכ~תראי
 ורב~

 א~כ
 קימ~~

 ~ומר ואין כרבא

 נ~ ע~ה~~
 מ~כי ת~ת ש~נ~נו ה~ה ~~מן ~נו שנעשה

 עי~האומות~
 ~הר~

 ע"ב נ"ה דף ה~ שער עו~ם הליכות
 קארו ~מהר"י הגמרא ~כ~~יוע"ש

 דכת~
 הרי~~"א משם

 ר~יהדר"נ
 דרב~

 שם שמועה י~ין להרב ועי~ הוא
 ~~גא~י~מהר~ש

 כ~~
 רע~ד

 ו~~~ שכת~
 מזה העו~ה

 ורא~י~ה והר~"ה והרי~ף והרא~םדהרא~ה
 והרש~"~

 ז"ל

סו~רי~
 מא~יי דכשאמ~ו

 ור~~
 היי~ו כ~תרא~ ה~כה ואי~ך

 ו~י~ךמהם
 א~~

 שם עודועי~ ע~ש~ כר~ם ה~כה ר~נ שהיה ~ר~ם
 כ~~

 רע~ו רע~ה
 רע"~

 ~ ע"ש
 ~א ר~נ דגם דאפשר אומר אני ~עצמי~~~~~~

 ע~די ו~א ה~ ע~די דאמר אדרבאפ~יג
א~שורוש

 א~~
 ~~קום שקריאתה ~~ו~ר

 ה~~
 שאומרים

 הנסעל
~~~ 

 אינו
 המת~י~ כ~~~

 ה~ עבדי ה~~ו
 ~ו אין ~קריאתהשהרי

 נו~~
 שאנ~נו כיון א~א ~ה

 שמשדד הראם אשר ונפ~אות~ו ה~ מעשה ~המ~פרים
 ה~ ~רצות ~י ~רצונו ~יים ~אפו רגע כיהמערכות

 ~אסר הפה אתו יש~ים ~ויביו גם ~ישדרכי
 הו~

 הפה
 ~ו גומץ ~ופרשהתיר

 יפו~
 תבואנו רעה ודורש

ז~ שכ~
 ~ך ואין ~קריאתה אומרים אנו

 ה~~
 אומרים שאיןא~א מ~ה גדול

 ה~~
 ~שום ~מצרי

 שכתו~
 ~~~ו בו

 ה~ע~די
 א~~

 ור~א ר~נ ש~ין דפ~וגתא
 ע~

 המגי~ה קריאת
 צריךד~ר~נ

 ה~~ ~קרו~
 ויוצאים

 י"~
 ה~י~א ~זו ~קרי~תה

 מ~וי~ין איןו~ר~א
 כ~~ ~ה~~

 כיון
 דה~~

 ~יק~ו
 הצ~בור על ~~א ש~אצרה כ~ ע~

 כתו~
 היינו ה~ עבדי ~ו

 וכיון ~ע~דים ע~דים ו~א ה~ ע~די שנהיה ש~ימהגאו~ה
 מ~וי~ים אין א~שורוש ידי ת~ת הםשעדין

 ~ה~~
 ו~עו~ם

 לומר יכו~ים אין ~ר~נגם
 הה~~

 מ~עמא ה~ה ~~מן
 ודאי שיהיה איךדר~א~

 קימ"~
 וכן ~~~~~ שהוא כר~א

 הר~ןמשמעות
 ז"~

 ~פירושו
 ע~

 הרי~ף
 המיתה מן א~א נג~~ו ד~א אנן א~שורוש ע~די~כתי ו~"~ שכת~ ז"~

 סגי דר~א ~עמאוהאי
 ~כ~

 ~עוד ~ארץ ~~וץ העשוי נם

שישרא~
 ~ה דס~ר מד~ריו דמשמע ~ך הרי ע~~~~ ~~ות

 א~ו הר"ן מד~רי הד~ך ~אמר כר~אמר
משמע ~מע~~ ע~יוני~

 ה~~
 אק~ועי הא נימא ד~א הוא

 יו"~
 ~ה ק~עינן

 תרפ~ו ~סימן א~רהם מגן עיין נסמשום

 ~ע~
 ה~

ועי~
 ~הר~

 היוצ~ים ~דינים קס"ג סימן א~~ סופר ~תס

מ~
 ו~הר~ ע~ש~ הרמתה תשובתו

 ה~יים ארץ
 ז~ל סת~ון~יים ~מוהר~

 ע~
 תרפ~ו בסימן הש~ע

 ע"ש~~
 ~הרב ועי~

מועד
 ~כ~

 ו~נש~ ע~ש~ ~~ אות ו~ סימן ~י
 ידי

 א~
 דביר

 סי~ ~וסף ~רכי הקדוש ~ספרו ~ד~א ~רבקודש
 ד~אות תרצ~

 שכת~
 ה~~א זו ~ריאתה דל~ם המאירי משם

 לו שאין אף רבא ול~ם הלל יאמר מגילה ~ו איןאם
 יאמר ~אמגילה

 ה~~
 עי~ר וראשון

~~נו הר~ המאירי~ עכ~~
 את סותר~ם המאירי שד~~

 ד~רי~ כ~
 ו~תה ב~ים



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 למה הןלו
 דסו~ר ע~קר ור~שון שכח~

 ד~לכח~
 כר"נ

ול~
 ~מה הן כר~א

 לו ~~ן ~ם ר"נ ~לד~רי שכח~
 הגם ה~ל י~מרמג~לה

 שכתו~
 ולא ה~ ע~די הללו

 ~דרבא פליג לא ר"נ לד~רי דגם לעיל שכ~~נוכפ~רושנו
 ~~א אחשורוש~ ע~די ולא ה~ ע~דידאמר

ז~ל ח~ד~~ שהר~
 כח~

 כל ומסחמיוח וז~ל ד~ ~אוח המ~~רי ד~ר~ על
 דר~א וטעמא לעולם הלל ~ו דאין משמעהפו~קים

 וכו~ ע~די אכת~ דאמרהוא
 א~ ר~~ ולט~~

 לו ~א~ן

 ~~מגי~~
 הלל יאמר

 כר~~ והל~~
 ו~ו~ ~חר~ה ~הוא

 וב~מ~ע~~~
 ז"ל הר~ן מד~רי משמע נמ~ ד~ן

 מ~מו~סמוך כמ~~
 ורא~~~ ז~ל~ ח~ד~~ וכהר~

 ח~ד~~ ל~~~
 ז~ל

 מ~ז~ק~~~רו
 ~ו ~חזר ח~~~ג ~ס~מן ש~ ~ר~~

ממ"~
 וה~~ים ~בר~~~

 ו~ח~ ה~~~רי ~ד~רי להלכ~
ד~~

 ~רמ~~ם
 ז~~

 ~חר מג~~ה מה~~וח ג~ ~~רק
 ב~~מ~

דר~
 ד~רי~ח~ נח~ן

 הל~~א זו
 ג~

 גדולוח הלכוח ~על

 ~ע~~ח~
 ו~ח~ נחמן דרב זה

 לי ונראה וז"ל
ה~~ם ~הד~ו~

 ש~
 ~~~ דנקטי אלו עו~ם גדו~י

 משום ר~נ
 וכו~ ~עמיהדמ~ת~ר

 ~ט~~ ~~~י~ מ~ ע~~
 ~עם

 וא~כודעת~
 יו~~

 לנו
 ~ז~

 ד~~מ~ל כ~ון
 כר~

 נח~ן

 ונ~~~ הו~~ד~~נ~
 לעומקא

 דד~נ~
 גדולי כ~יטח

~פוםקים
 ז~~

 ה~לל שאמרו ~ומעם ששמענו מקומוח הנ~
 ה~ וע~די ע~דושפ~ר

 קר~~~
 ~ותם מז~יחים וא~ן ~הו

 ולומר ~דחוחו~ין
 ~~ דוק~ שז~

 לכ~~וח נם נעשה

ישר~~
 ולא ד~חשורוש כה~~א כולם

 חד~ למק~ח~
 דכאן

 ~ו~נמ~
 ישר~ל

 ורו~ ה~
 עשר ש~ה דהא ככולם

 ועיד הםממ~כות
 דפ~חי~ דמ~ש"~

 קי~ח
 ע"~

 מוכח

דתלי~
 ~~ל~וח לא ~~י~ור

 ~שרא~
 שאל החם ~הרי

 טעמא מ~~ אנן ~גדול ה~ל דא~~א מ~חר ו~~הש~ס
 רש"י ופירש וכו~ ד~רים ד~ ~ו ש~ש מ~ום ~א~~מרינן
 ה~ל דא~כא מאחרוכי

 ~גדו~
 מאי וכו~

 ~ע~~
 ~מרינן

 ~ל ~~~~אהאי
 כ~

 ועל ו~רק פרק
 כ~

 ~רה
 ח~~ של~

 על
 צ~ור ז~ל ר~~~ דקאמר לך ~ר~ כ~~~~ ~~~נ~אל~ןה~~ור
 ~ריך ו~~ן ~~ור ש~וא כל מ~מע ישר~ל כל~ותולא
 זו ~גאולה ישראל כלש~היו

 ו~~
 ה~"ס מד~רי נמי מ~מע

~ע~ל
 מז~

 ק~"ז
 ע~~

 החם דקאמר
 וח~מ~~

 ~ומרים
 תקנו ש~יניהםנ~~אים

 ל~שרא~ ~ה~
 ~ומרים שיה~ו

 ע~י~ם של"ת וכו~ ופרק פרק ~ל עלאוחו
 ~ישר~~

 וכו~
 ~ר~ ~ש~ס אמר ~זהו~ודם

 עק~~~
 ~ומר

 דגם הרי ע~~~ נ~וכדנ~ר עלי~ם שעמד ~שעה~מרוהו ועז~י~ ש~~שא~
 נע~השלא

 נ~
 הכי ו~~~לו ישראל של סגולה ליח~ד~ אלא

 דק~מר מכ~ן נמי ומשמע~~רוהו
 מ~~~~

 ועזריה
אמרוהו

 כר~
 וקאמר~נן ה~ילא זו דקריאחה דקאמר נחמן

 מישאל שהרי ידם תחח משוע~דים כשאנו גםליה
 הכי ואפ~לו נבוכדנ~ר ממש~ת חחח היו ~~~לועזריה
 ~~רו ההלל דכל ומשמעאמרוהו

 משו~
 ~ו ש~ש

~~ 
 לנו

 ל~~ל שהזכרנו ק~"ח ~~ף רש"י שפירש וכמו לנו לאה~
 ופרק פרק כל עלדפירש

 וע~
 ~רה כל

 ח~~ של~
 ~ם

 עלק~י
 כ~

 נקט הכי ו~פ~~ ההלל
 ל~שנ~

 דקאמר~ דחכמים
 ר~ מד~רי חשי~ני ואל וכו~ ופרק פרק ~ל עלהכ~
 ~~וחה המוז~ר הגל~ל~יוסי

 ~רייח~
 מרדכי דק~מר

 ~מ~והוו~סחר
 ~פורים הרי ות~מר לי ~מרי ותשי~

 ~ין הכללדעח
 קורי~

 קרי~חה ר~נ ולדעח המצרי הלל ~ו
זו

 ה~~ל~
 ק~י דלא לומר כרח~ך ועל

 אל~
 ~א ~פרשח

 ~ינה זולנו
 קוש~~

 שמרדכי לומר ד~ש הכרח ו~ינו
 מ~ד ר~שונה ~שנה המ~רי ההלל ~מ~ו ב~מחואסחר
שנג~~ו

 של~
 וקר~ו מגילה קרי~ח עדין ~יתה

 שניה ~שנה המ~י~ה קר~~ת משח~קנו ~~לכדינו ההל~
ס~פור ש~~

 ~נ~
 זו ~קר~~חה אמר~נן ~ז

 הליל~
 ~~~ך ו~ין

 ~מא~רי הרב כדעח להוכיח~~~~~יש ~ ההלל אח ~קרוח~~וד
 ז"~

 דסו~ר
 ההלל ~ח ~ו לקרוח ר~וי מג~~ה ~ו ~יןשאם

 ההלל קראו ו~סחר מרדכ~ שהריכר~נ
 ~שנ~

 ר~שונה

 היח~של~
 ו~ין כדכ~~נו~ ~גל~לי יוסי ר~~ לדעח המגי~ה

 ה~ל דין ש~ין ו~ומר~דחות
 ~ל~

 ~פר~וח ישראל ה~ו ~ם

~~ר~
 לרוחה מ~רה ו~צאו ונענו

~~~ 
 הכא

 ד~~
 ~ינשי

 וש~~נו ~ר~ת ~ן המ~חמה ~~רתה~ו
~~ 

 ה~ וריחם ~רית

 ול~ הכ~ע~
 ~~חוד ישר~ל על

 א~~
 ד~א משום הלל כאן

 שנעשיח ל~ל גלו~ה ו~~נה הזאת הרוחה ~ש~מ~נודע
 אחד דכל א~נו זה המה~ ישר~ל ~ני~ש~יל

 חי~~
 ~ומר

כלום
~~ 

 וח~י~ ~ש~~לי א~א ה~ית ~על ~רח
 ~הודות

 לש~ו ו~ש~חל~לל
 הגדו~

 אשר
 ~גדי~

 ~ ~עמו ~עשות

~~~~~
 מהא נמ~

 ד~~ח~
 ~~עניח

 ו~רדו ~לוד חעניתשגזרו מעש~ י~~
 ~ה~

 קודם גשמים
 וכו~ ~~ט ועשו ושתו ו~כלו ~~ו טרפון ר~ ~מרח~ות
 ו~ר~ו הער~ים ~~ןו~או

 א~חא ועוד הגדול~ הל~
 כ~וה~ם ~~~~~

 ר~
 חעניח ו~זר גו~ר ד~~~ ~~י ~יקלע פפא

 ש~יו ד~גשמים לך הר~ הגדול ה~ל ואמר ח~וח עדו~רדו
 ~ארץ ~ין וכשירדו להם ~ריכ~ןהעו~ם

 דר~י כמעש~
 ~ין~רפון

 ~חו~~
 כמעשה ~~רץ

 דר~
 פפא

 ול~
 ~דענו

 ~מ~ו ה~י ו~פי~ הז~ח ה~ו~ה~שלמי
 דמסתמ~ ההל~

 ה~ל
 ~ריח ~ני ושא~נם ~ריח בני למרום עיניהם נוש~~םהיו

שהכ~
 דשאני ~ומר ו~~ן ח~~י~~ למארי ~ריכין

 ה~~
דמוכח~

 וה~~קשים שה~חענים מילחא ו~וושא מ~לחא
 ~שר הם ה~ ~ת ודרשו ו~חפלה ~חחנון ונתק~~ושעמדו
 ד~~ חפ~תם~ ונחק~לה ה~ענם

 גם מחענים היו א~ כן

כ~
 ~ומרים ~ין ב~חד הכל ונענו ~ר~ת ~ני שאינם ~ף

הל~
 מפני

 ש~~
 לן הא ~~ ענה למי ידענו

~~ 
 ~הו

 ז~
 יתכ~ל~

 אחד וכל
 לומ~ חיי~

 כלום
 ל~

 בעל ~רח
ה~ית

 א~~
 ישר~ל נחק~~ו פעמים וכמה ~ש~ילי

 ~חפלה ועמדו ת~לים ו~ר~ו שהםמקום ~~~
 לו דומי יתנו ~ל סגולה יחידי ויום יום ~כל וכןו~קשות וסליחו~

 תפלחינו ק~ל והק~"ה לשמים נשו~וח עיני~םוחמיד
 כ~ב סימן ~~ון שי~ הר~ ד~רי ר~~חי כך אחרבר~ון~
 הרב ד~רי על שכחב~מה

 חיד~~
 שם עיין

ו~נר~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~  
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~ ~

והנר~~
 ~ לפ"ק תרפ"ד פורים יום כתבתי דעתי ~עניות

 ~~~~~עו~
~~~~ 

 ~~~ו

~~~ 

~ ~ ~

 ~ייב וז"ל א~ סעיף ח~~~ד סימן בש"עמרן

כ~
 עניים ~שני מחנות שתי ~יתן אדם

מד~יתא ו~ו~
 דמגי~~ בש~

 ז~
 ע"~

 שתי לרעהו אישמנות ו~ש~ו~ יוסף רב תני
 מנו~

 לאביונים ומחנות א~ד ~איש
 והקשה ע"כ~ אדם בני ~~~י מתנותשתי

 ב~ואימא וא~~ ז~~ הפר"~
 ~כ~ מתנו~

 ארבע ש~ן שתים דהוו אביון
 א~~ן דונתן קרא גביע"א ~~~ יומא במ~כח דאמר~נן וכ~היא מ~נוח שחישיעור ור"~

 ע~
 גור~ות ~שעירים ~ני

יכו~
 שנים יתן

 ז~ ע~
 ושנים

 ז~ ע~
 תירו~ו ע"ש וכו~

 ~ ~ו ו~י~וח~נ~מד

~~~~~~~
 מ~מעות דעיקר ~תרץ ~י נראה~יה
שנים

 ע~
 ושנים זה

 ז~ ע~
 ד~מרו

 ~שעירי~ שני מדכתיב ~ואבגורלות
 ולא

 כי כתי~
 מתנות בעניןהכא

 ~אביוני~
 ומתנות קרא דכתב

 ~ת~ ~י ~ביונים ~~ני כתיב ו~א~אביונים
 שני דכתיב

 התם ~י~ משמע ~כיומשום
~~ 

 ~ריך ב~נים שני
 שניםגור~ות

 א~~
 באמת

 ז~
 ~קמיה הש~ס ד~א ~ינו

 דעיקר מ~מע גור~ות ~ומר ת~מוד מה א"כפריך

משמעותי~
 ~כך מגור~ות

 מאמרו ד~יקר ~תרץ ~י נרא~

יכו~
 מיתורא וכו~ שנים יחן

 ד~ו"~ דקר~
 ~ומר

ונתן
 ע~

 השעירים שני
 גור~

 וכו~ א~ד וגורל ~~~ א~ד
 דכחב ~כתוב כונת וד~י א~א ~י ~מה גור~ותוא"כ
גור~ות

 ר~~
 שנים

 ע~
 זה

 ע~ ו~ני~
 שנים ד~יינו זה

שכתו~
 ~~ ע~יהם

 ~~ ע~ ית~
 ו~ו~ ע~יהם שכתוב ושנים

 שפירשוכמו
 ~תו~פו~

 ~ד~ה שם
 יכו~

 קאמר כך וא~ר וכו~ ~ומרת~מוד ~"ש~ שנים יתן
 יכו~

 יתן
 ש~

 שם

 ע~ ~זאז~וש~
 וכו~ה וכו~ זה

 משו~
 דגור~ות יתורא

 כשסתרולכך
 ~אי~ ~דד~ כ~

 שנים ~ומר
 ז~ ע~

 ו~נים

ע~
 ~בל וכו~ גור~ות ~ומר ת~מוד מה ~~כ פריך זה
 ~שעירים שני על ונ~ן אלא כ~יב ~וה ~א איבאמת
 הוה ו~ו~ ~~~ ~~דגור~ות

 גור~ מ~מעותי~
 אחד

 גורלות ~ני אלא וליכאשעיר ~כ~
 כהכ~

 לאביונים במתנות
 בפורים ודוק~ ~דם בנ~ ~שני מתנות ~תידדרשו

 ש~
 שנת

 פה ת~יו~ן~מ~~ן
 ו~רא~

 ~ יע~א
 ~~~~~עו~

~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~~~

 דאיתאב~א
 במגי~~

 ורב אבין בר אביי ע"ב ז~
 עיין ~הדדי ~עודתיי~ו מ~~פי אבין בר~נניא

ב"י
 מ~ ש~בי~ ז"~

 הר"ן שפירש
 ז"~

 רש"י ופירוש
 סעודתיי~ו מ~שון פירושם שמדייקים ~יונראה ז~
~ש"ס ד~ק~

 ו~~
 ~פירוש יותר ומדוייק מנתיי~ו מ~~פי נקט

 דל~וןרש~י
 סעוד~

 ~כיל~ ~שון ~יא
 מ~~פ~ אמר וכאי~ו

 ~~דדי~כי~תם
 ו~נ~

 ~ש~י פירש
 וז~~

 סעודתיי~ו מ~פי פי~

ז~
 עם ~וכל

 ז~
 של בפורים

 שנ~
 סועד ו~שניה זו

 ב~י והקש~ ע"כ~ עמו~בירו
 ז~~

 ~א דא"כ חר~~ה ב~ימן
 מקיימיםהיו

 מש~ו~
 שו~~ים שהיו וא"ת ~רעהו איש מנות

 מאי ~"כ ~רע~ו אישמנות
 אח~

 עיין ע~כ~ ~א~מועינן
 ועי~ שיישב מה ד~מ~~רב

 ~הרב~~
 מה ו~~ט~ז

 ~דע ~א אני חם ~ד~ך ~ני ו~י ב~פרחם~ ה~א ע~יהםעי~ שייש~
~מה

 ל~
 רש~י בדברי נפרש

 ז"~
 ~א ~ש~סש~~יא ם~ודחייה~ דמ~~פי ~א

 ~עני~
 ~חאמרא דמנוח ~יובא

 שאינ~
~עני~

 מנוח
 כ~~

 א~א
 דהש"~

 ענין ~השמיענו בא
 ש~ריך פוריםסעודת

 ~ע~ות~
 כדי א~ובים ר~ים עם

שי~יה
 שמ~

 דאם ביתו ואנשי וקרוביו רעיו עם ~ב ו~וב
 ~ברת ב~י יושבאדם

 רעי~
 א~א

 ~כי ומשום כראוי לשמו~
 מ~~פי ~יו וידידים ~א~ים~~ו

 ~עודת~
 זה ~~דדי

אוכ~
 בפורים זה עם

 שנ~ ~~
 וכו~ זו

 וראי~
 מן ג"כ

~ש~ס
 סעוד~ ד~עני~

 אתמר
 ז~

 ~ביא ~זה קודם דהא
 ~ד~יינו מר מבי נ~קי כי אביי שאמר מה~ש"ס

הו~ רב~~
 דשתין ~עי שתין ~י קריבו ~~תם מטאי כי שבענא

 הוו בתרייתא ובשו~א פ~גי שחין בהו ואכ~י קדיר~מיני
קרו

 ברדאביי מעש~ ~אי לזה סמך ומיד וכו~ קדר ~~י ~י~
 אבי~

 רבא מימרת מע~ה ל~אי ו~מך וכו~
וק~מר

~~~~ 
 בפורייא ~בסומי איניש מי~ייב רבא ~מר

 וכו~עד
 רב~

 ~דד~ בהדי פורים סעודת עבדו זירא ור~

איב~ו~
 ד~~עוד~ מ~ו~ ~מי ו~יינו וכו~

 ~עשותה ~ריך
 דמ~ום אלא וקרובים רעיםעם

 דרב~
 עשו ~א זירא ור~

כן
 שנ~ א~~

 ~עשות זירא ר~ ר~ה ~א א~רת ו~~~ה ~~ת
 נקט ~א ומשו~ה זירא ר~ בבית בין ~ביתו בין ~עודהעמו
 כדנקט ~~דדי סעודחיי~ומ~~פי

 אבין בר באביי ~ש~~
ור~~

 רבות שנים כן שנ~גו ב~א
 ו~ו~רי~

 ~~י~ה
 שנ~ ב~~

 משו~ו~כ~
 רש~י פירש וכן יתירה שמ~ה

 ע~
 פסוק

מ~פ~ה
 וז~~ ומ~פ~~

 ו~ותים ו~וכ~ים י~ד מתא~פים
 באר הרב ומביאו היום בםדר כתב וכן ע"ש~ וכו~י~ד
 ט~ ס~ק חר~~ה ב~י~היטב

 וז"~
 יק~ץ

 כ~
 ביתו אנשי

 ד~םו~ביריו
 ~ד~

 ~~א ~~~~ד יו~ב
 וכ"כ כראוי לשמו~

 מ~אתי כך א~ר הוא~ נכון כי ודוק ע~ש וכו~רש"י
 ש~ירא מ~ר~ן~~ג~ות

 ע~
 כן שפירש במגי~~ ~רי"ף

תה"~
 פורים ו~~ע~ ע~ש

 ש~
 תחיו~ן ~מע~ן שנת

פ~ ~פ"~
 ~ יע~א ו~ראן

~~ד
 ~~ו~~ ~~~נ~

 ~~~ור
 ~~~~ ~ו~

~~~~ 
~~~ 

~~~~
~~~ 

~~~~ ~~~~ 
~~ 

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



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ם~ין ד~ םעיף ח"י סימן ביו"ד ~ש~ךהרב
 ו~א בהו~כהשתבדק

 הרגי~
 פגם בה שיש

 הו~כה דרך בה ~חט אם מםוכםכת הנקראתו~~

ו~
 כשירה שחיטתו הביא

 וא~
 פםו~ה שחיטתו הביא

 ~א אפי~ו הביא ואם ו~"ל ז~ ם"ק הרש"ך כתבע~כ
 וקורעו בםימן פוגע דהעוקץ משום פםו~ה שחיטתו~ו~יך

 בדבור מתקשים רבים הנהע~~
 לא אפי~ו דמאי ~~

 הכי ואפי~ו בשהו~יך היא הרבותא אדרבה האהו~יך
 נעשית ודאי הו~יך דב~א פםו~ה הביאאם

 השחיט~ כ~
בפיםו~

 שהביא אחר הו~יך ובין שהביא קודם הו~יך ובין
 הו~יך מש~א עדיף יותרהוא

 כ~~
 בהובאה דוקא ושחט

 הרבותאוא"כ
 דהו"~

 דהוה פםו~ה הו~יך אפי~ הוא ~אשמוע~
 ואחר בכשרות נגמרה כבר ~בהו~כה ~ומר דעתיןם~קא
 המחבר מדברי שמשמע וכמו בע~מא בשר מחתךכך

שכת~
 משמע בהובאה שחט ואם כתב ו~א הביא ואם
 הכי אפי~ו ג"כ הביא ~ך שאחר א~א בהו~כהששחט
 שט"ם ~ומר תרצה אם ואפי~ופםו~ה

 נפ~
 הש~ך בדברי

 הו~יך א~י~ו ~ומר צריך וכן ~א תיבת ~מחוקוצריך
 המחבר מדברי מוכח כן כי ~אשמועינן אתא מאימ"מ
 ~שבש דדוחקועוד

 ע~ הםפרים~ כ~
 ~פרש נראה כן

 אי בין מח~ק ~א מרן דהנה זה בדרךשיחותיו
 החי~וק דעיקר א~א אםיפא או דםכינא ארישא~יימא
 יפה שהיא דבהו~כה ההובאה ובין ההו~כה ביןהוא
 רש"י ~דעת דזה דםכינא אםיפא קיימא~פי~ו

 ז~~
 שהביא

 היא ראויה שאינה שחי~ה ודאי ע"ש~ ב"י הרב~בריו
 גופיה בםימן פוגם ו~פו מח~יש הםכין דתחי~תופםו~ה
 כהרי~ף דפסק ב~ מרן ~דעת הכי ~פי~ו בב"יע"ש

 ארישא דקיימא בש"ם דקאמר דהא דפירשווהרמב~ם
~סכינא

 מו~ ר~~
 רואה העוקץ דהיינו דםכינא רישא

 ובהו~כה הקתא דהוא דםכינא רישא כלפי ו~ניוונראה
 מ~שאל~א

 כ~~
 ב~וף הוא הםכסוך זה אפי~ו וא~כ

 הסכין ~חי~ת ד~ין ו~קא לקתא ~וך ד~ינו~ין

 שיטה ~פי הכי אפי~ו בסימן ו~וגם ב~ע וםופומח~יש
 בהו~כה מורשא ו~י~א שחיט דבהו~כה כיון כשירה~ו

 א~~ שחי~" קא דשפירכשירה
 ~ם

 הבי~
 אם מיבעיא ~א

 וה~שר העור מח~יש דבהו~~ה ~מימר דאי~א והב~אהו~יך
 השמיענו ו~ה גופיה בסימן ופוגם ב~ע הם~יןובהובאת
מרן

~"~ 
 הביא ואם שכתב בש"ע

 ר~~
 מתחי~ה הו~יך

 טריף ודאי ד~ה ז"ל מרן ~~ון כפשט הביא כךואחר
 הו~יך ~א אפי~ו א~א גופיה ~םימן ונגע פגעדהעוקץ

כל~
 דוקא בהובאה ושחט

 וא"~
 ~ומר דעתין םלקא הוה

 םמוך דהם~םוך זודבח~וקה
 ~~ת~

 העור מח~יש הםכםוך
וה~שר

 וחורפ~
 הםימן שחיט דםכינא

 רש"~ ד~דע~

נרא~
 ש~ך הרב חידש ~כך כשירה שחיטה דזו

 מרן ~דעת פםו~הבזה דג~ ז"~
 ז"~

 ו~רמב"ם כהרי~ף דפ~ק
 נוטה העוקץ שפני הוא דםכינא ארישא דקיימאדפירשו
 ד~כינא~רישא

 ובאיז~
 שחט שאם שיהיה מקום

 כיון כשירה ~קתא םמוך בםוף הםכםוך מקוםאפילו בהו~כ~
 ואם בםי~ן פוגם אינו הקתא כ~פישפניו

 לומר דעתין דם~קא ~קתא םמוך הםכםוך ג"כאפי~ו בהובא~
 שחיט דםכינא וחורפא והבשר העור שחיטדמורשא
 הש"ס מאמר דעיקר כיון פםו~ה הכי אפי~והםימן
 הקתא את רואה שהעוקץ ר"ל דםכינא ארישאדקיימא
 הביא ואם בש~ס וקאמר כשר בהו~כה שוחטוהוא

פםו~
 חי~ק ו~א ~ם

 כל~
 משמע

 דבכ~
 כשירה גוונא

~הולכה
 ובכ~

 ותמצא בב~י עי~ בהובאה פםו~ה גוונא
 וכוונתי אמתשזה

 א~
 ~ בעזה~י האמת

 ~~~~~ע~~
~~~~ 

~~~~ 
 ו~~

~~~~~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ששה ששחטו יוה~כ ערב אירע
 נוצתם שהעבירו ולאחר ה~קרבאשמורת תר~ו~י~

 יחד אותם וה~חו ~תםומ~חו
 ו~ק~

 שנים מהם
 ונ~~

~~ל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ר~שון~כ~י
 ~החבש~

 ה~שה ~דה ש~חה כך וא~ר
 כ~~ן שיש הר~~שה ומיד ו~נקוחם ~מחוחם מ~ייםבני א~

 ב~ומן ~~וררושם
 ש~

 ~~ר ו~טטו ובדקו א~ד קורקבן
~רושם

 ההו~
 ומצאו

 ~הו~
 ~וט

 בר~
 הנר~ה והרושם

ש~ור
 הו~

 היטב והסחכ~נו בדקנו כך ~~ר ה~וט ראש
 ו~~ור ~נים הקורקבן ב~ורוחהדק

 ו~~
 שום מצאנו

ר~~וח~
 ~ורוח בשחי

~~~ 
 מקום מבפנ~ם שמצ~נו

כ~ין שקו~
 ~ומ~

 נקב כמו
 ~גו~

 כנגד
 ~ב~ השומ~

 נקוב ~~נו

~~ד~י~
 ונסחפקנו ש~ם הפנימי ~ור

 ש~~
 ממקום

 ש~ו~
~ימ~

 ~~שם ~חה
 נכנ~

 ~שומן ויצא
~~~ 

~~זר
 ש~להוקרום והברי~

 מ~מ~
 מב~וץ ~חא ~ו קרום ~~נו מכה

 ~איברים ~נקיבחו~י~שינן
 נוד~ ו~~ הפנימים~

 קורקבן
זה

 מ~יז~
 ~ח~וח יכו~ים ש~ין ב~ופן וה~ה חרנגו~ח

 ~~רשנ~שה
 ב~ובי ~מון ה~וט נמצא כי ~ש~~~~

 הרבה ~~ודה ומ~~ה הרבה ודחוק ונסבך ונדבק~שומן
 בש~~ מרן ~~~ מאד~ד

 ס~מן יו~ד
 מ~~

 ו~וד ט~ ס~יף

של~
 שום בו נח~~ק

 ~~~ ~ד~
 מח~סקח ש~יחה האשה

 ר~וח ~פי שד~ח~נו ב~ופן ו~הדי~ם ~מו~~םבהם
 השומן ו~דמוח ש~יטה~ ב~~~ר ~ח~וח יכו~ים ~ין~~~ינו

ש~
 ~שומן דומה אם ו~ר~וח ~חרנגו~וח הקורקבן

 בש~~נו מרן כמ"ש הקרקבן ~יבור מקום שלחרנ~ו~ח ש~
 ~ימן~ט~ור

 ק~~
 ~~ ם~~ף

~~ 
 ~פני ~ד~וחו יכו~נו

 ~ש~ט~ ~~י ו~וד מהם שנ~ם ~חבש~ו~כבר
 אדם יד בו

ויד
 כ~

 בו
 כ~

 שנשחנה ~ד וב~ים ממשמשין בו שוין הידוח
 בספר כ~וב שמצאחי ו~וד ~ו ח~~כו דמוח ומהמר~יחו
~~ורח

 ~~ שמו~~
 כ~ ס"ק זה בס~מן ה~בוש

 וז~~
 סומכין

 כ~כ בקי~ין ~נו שאין באו"ה וכחב ~אחרוח ~החיר~~~ו

וא~~
 ~~חיר ~נו

 בכהי~
 ~ם

~~ 
 הפרש שי~יה

 כ~ ~דו~
 כך

~כ"~
 מרן מ~שון מדוקדק ב~מח וזה

 ז~~
 ואם שכחב

 מפני ~גמרי~ וכחב שדקדק וכ~ ~~מרידומים
 דין מה ~ו ~~ך ~~ף הקורקבן וכבר ~דמוחוהח~~קנו ~~ ז~ כ~

 ~ח~רובוחא~ו
~ 

 בח~מסאן היה המ~שה זה
בשנח י~"~

 חרנ"~
 ~ ~פ~ק

~~~~~
 ד~י נפשך ממה ~הטריף יש ~כ~ורה הנה
 ה~יברים ~נקיבח ~יישינן מב~וץ~~י

 ~ורוח~ שחי נקבו וד~י מבפנים ~חי ואיהפנ~מ~ים
 ד~~וה~

 ד~זר ~מרינן נקב שום מצ~נו
 והברי~

 וקרום

ש~~~
 בספר כחוב מצ~תי וכן קרום ~ינו מ~ה מחמח

ש~רי
 דור~

 צ~ד סי~
 וז"~

 ~ובי שנמצ~ח ~מ~ט ומיהו
 ניכר ו~ינו מבחוץהקורקבן

 כ~~
 טריפה מבפנ~ם

 פנים דרך ~ם~ח~י דמהיכ~
 ב~

 ו~ינו הכיס ~ם ניקב כן ~ם
 נקבניכר

 כ~~
 ו~ם

 ב~
 י~ חוץ דרך

 ~~וש
 שמ~

 ניקב
~ושט

 ~ר~~
 מ~יברים ~חד ~ו הושט

 ה~נימיים~
 ~~כ

 ופסקו ~ר~ן משם מ"ט סי~ ב~י הרב כחבוכן
 בש"~

 שם
 ~כן ~"ש~ ד~ס~יף

 הרו~~
 ב~ ס~יף שם ~מרן יר~ה

 ~~מרכחוב
 וז"~

 ~~ ד~פ~ז נפשך במה להטריף יכולים אין בנ~דו~"כ ~"ש~ כשר סוחמו ש~ל~ו ושומן ני~ב

 השחי נ~~בו דאפי~ו ~הכש~ר יש ~חא פנים דרך~מרינן
 ~חא מ~ו~א~ א~ ספק ד~יכא וכיון סוחם השומן~ורוח
 ~פ~קא ~פק ד~וי משום ~~כש~ר ד~ש נר~ה מ~בר~יאי

 מבר~י ~ומר חימצידא~
 ~~ שמ~ אח~

 ~בר שום נ~קב
 דכ~ון ו~וד הפנימים~מ~~ברים

 דק~מ"~
 ~וחם ש~~ומן

 ~ור כ~וף ~מ~ן ~שומן ליה~שבינן
 ~קורקב~

 ו~נמ~אח
 הקורקבןב~וב~

 וכו~~
 ב~ר ב~ובי נב~~ח

 ש~ה ~~וץ מ~ד ו~ם הכ~ם מצד אצב~ כ~צ~ונש~ר ~קורקב~
 ~וכ~ח~מ~ט ה~ח~

 ול~
 ני~ר ה~ה

 ~~ נק~ ~ו~
 ~וץ מצד

ו~~
 ח~ובח מ~ם שכחב ~~י ~הרב מצ~נו פנים מ~ד
~רשב"א

 וז~~ מ~~ בס~מ~
 מ~ט

 ש~מצ~
 וכו~ בקורקבן

חו~~ן
 ~~ק~

 הושט ~דרך ~פי
 ~ב~ו~

 ~~ וד~ך
 ~ם נכנם

ה~וכ~ין
~~~ 

 ~~ד ש~~כ ~~קב שנסחם
 חו~יןו~~כ נ~ח~ מ~נ~~י~

 במ~
 ה~מ~דנו ו~וד שדרכו

~~ 
 ~~~~ו

 כשרוח ב~זקח זהד~וף
 הו~

 נק~~~ ל~בי
 ~ומד א~ו

~~כ~
 וכ~~~

 כחב זה
 בס~מ~

 ~חה~ד בשם בב~~ מ~ט
 וז~~

 מכ~~ו~וכ~~
 ~~ם הדשן בחרומח

 ~מ~~
 ח~~ב מ~ט

בקורקבן
 מבפנ~~

 כו~ה ~~רה ~ב~ר ו~ם ~כ~ם וניקב

כמ~~
 רק

 מי~ו~
 כנ~ד נשאר בשר

 ~מ~~
 ~ינו

~~ 
 כל

 ושוםכך
 ר~~וח~

 ד~א מב~וץ בבשר נר~ה ~~נו
~שמא ~יישי~~

 ו~ש~ר~ הברי~
 ~סימן מרן ו~ס~ו ~~~~ ~~כ

ס~יף מ~~
 ~ב~~ה דח~~ד וה~י ~"ש~ י"~

 ~~מ~ רמ~~
 מ~ט

 כיון וא"כ ~"ש~ ב~ס~יף
 ~שומ~ ~ז~ ד~~בי~~

 כגוף
ה~ור

 ~קורקב~ ש~
 משום

 י~ ד~וח~
 ~ ~~כשיר

~~~
 דשומן ~מרו ד~א ו~ו~~ר ~ד~וחדיש

 סוח~
 א~א

בניכר
 וידו~

 ~א דהנקב
 מבפני~

סוחמו ושומ~
 ~ב~

 דרחוקי ~שומן בחוך דנמצ~ח בנ"ד
 נמצאח כ~~לו ~יה ~וה הקורקבןמן מ~~ק~

~~~~ 
 ~בהמה

 ~~י~ הפנימים~ א~ברים ~נקיבחו~יישינן
 כנה~~

 בה~הוח
 ~וחב~י

 ס"ה~~
 ~ינו זה

 הרשב~~ דה~
 אחי ~א

 ע~~
דה~~~

 ~קורק~ן בשר ב~ובי דנמצאח
 ~ח~י דמבפניםו~מרינן ~~ק~ ד~ו~י~

~~~ 
 ~~~נס דרכו כן ~י מ~~ם

 ~וץ מצד משנכנס יוחרמהושט
~זקחו ~~ ~~ו~ ו~וקמינ~

 כמש~~
 וכן ~שונו

 הו~
 ~~ש~ ה~בוש ~שון

 ח~י ~"ק תו~ר פרי~~רב ו~יי~
 ח~"ד הרב מדברי משמ~ וכ~

 רק שכחב ~שונו בסמוךשכחבנו
 מ~~ו~

 נשאר בשר
 ~ב ו~ינו מבחוץ המ~טכנ~ד

 כ~
 ~~~ ו~פ~~ו כך

 ~הרב ~~ל ~וץ ~צד מר~קא רחוקי ~פי~ו ~רוהכשיר
דח~ינן

 ~~ו~~
 ~הרב מצ~חי וכן ~~א פנ~ם דרך ו~מרינן

 חשובהפח~י
 בס~מ~

 שכחב י~ד ס~ק מ"ח
 מש~

 הרב
 והשיב מבפנים חוץ ~צד קרוב שהיה ב~נין צדקהמ~יל
 שוםש~ין

 רי~ות~
 כיון חוץ ~צד קרוב שנמצא בזה

ד~וכ~
 נגד רוב

 הקרו~
 כי

~~ 
 ~חי הושט דרך הרוב

וקימ"~
 מ~טסימן הפר~~ וכן ~"ש~ הרוב א~ר ה~ך וקרוב רוב

 הבי~
 נמצ~ח ~ם והטריף הרב חשובח

 ה~ר"ח ע~ הפר"ח מסיק וכן ~~יו ו~~ק ~~וץקרוב המ~~
שם

 ס~
 ג~

 והפר~
 הרב ~שם ש~ביא ~ע~פ ב~~ ס"ק

~ול~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 דהר~ נ~~ ~"ש~ ~זה ש~לק יצ~קתו~דות
 יצ~ק תו~דות

א~י~
 רמ"א ~~י~ת

 דכת~
 ש~רי ~~רת והיא מ~מירין ויש

 אנן א~ל ~~ש~דורא
 קימ~~

 מרן כפ~ק הרש~~א כ~~רת
ו~וד

 ~~כ~
 ~נ"ד

 דכ~~ נרא~
 אף ~הכשי~ דראוי מודו

 דהכא והוא רמ"א ש~~יא מ~מירין היש~ס~רת
 איכ~

מוד~~
 כיון ~אה ~מ~פנים ר~ה

 שנמצ~
 מקום

כ~ין שקו~
 ~ומ~

 ~מו
 נק~

 ש~א ניכר ~~ה א"כ מ~פנים
 ודרכו פנוםדרך

 ~יכנ~
 איכא א"כ מ~~וץ יותר מושט

 ל~י~ותאתרתי
~~ 

 כן
 שכ"~ נ~~~

 דהא ה~א יודו
הש"ך כת~

 ס~~
 דמ~~ר הוא מ~~ירין היש ~~ם מ~א

 שהמ~~
~~

 ~מית~י איכא מ~~וץ ני~רת שאינה ~~ו מ~פנים ניכר~
ו~ו~

 ומ~~~
 ~א

 כ~
 ~יכר שום שיש

 מ~פני~
 קורט כגון

 מבפ~י~ד~
 ומ~יאו ~"כ~ כש~ מ~~וץ ולא

 הפר"~
 ג"כ

 כ~ו~~ק
 שמ~פנים ד~ומא הוכ~ה ~אי~א ~נ~ד ו~~כ ~~~~

 א~~ינ~~א~
 לד~רי ~קי~א

 ~כ~
 ~תאי דמגוואי ~אמרינן

ושומן
 ~ות~

 הוכ~ה ~יכא אפילו דין מן ~ר ו~וד וכ~ר
 ~יה הוה ~קול ד~~פקא~א

 ~~מהומו~מינן כמש~~ ~פיק~ ~פ~
 אח~קת~

 ~~ו~י דנמצ~ת ה~יא כמו

קורק~~
 ל~ר~ מ~אתי וכן ~שר מיהא ~רן ~ד~ת

 פר~ת
זי~~א

~~ 
 ~ה~כה ו~ד~תי פסקת ח~י ~~ק

 ו~מ~ש~
 וכו~

 ~~~ש~ש~
 ~~שות יש נ~י ~נ~ד וא~כ והתיר ~ה

~~~ 
ז~

 מש~כ ~י~ מרן ד~ת ~הוא הרשב"א ~ד~ת ול~תיר
 מ~ם מ~ט ~ימןה~~י

 ~ה~ ~ר~
 ~ ~"ש מו~ד

~~~
 אמרו ד~א ~ומר דיש ~מוד~י צריכין אנוש~דין
~השומן

 ש~
 הקורק~ן

 ~ות~
 א~א

 ~נק~
 שנמצא

 השומן שאמרו הוא ~~ה מ~ט~~י
 םות~

 ~~ר~ שמצינו וכמו
~אר

 ~ש~
 ~"א סימן

 כן שכת~
 ו~~~

 אומר אני ו~וד
שדוקא

 כש~נק~
 ~~י

 מ~~
 ~ותם השומן דאמרונן הוא

א~~
 ~ם

 המ~~
 ~ומד

~~ 
 ותמיד ~ומדו

 נוק~
 קשה

 הקוץ או המ~ט ימנ~ שהשומן י~ופר כי ~~~מיןהד~ר
 ~ייןמ~צאת

 ~ ש~

כת~~~~
 ~גורת ~רב ~~יו

 שמוא~
 ~~י~ מ"ט ~י~

 והפו~קים ~תו~~ות ד~רי מיניה דאישתמיטג~
 שאפי~ו בפשיטותשכת~ו

 ו~~~ ~נק~ ת~ו~ המ~~
 טהור

 ה~ר"~ כת~ וכן כשר~ותם
 ~וד ו~י~ ~~ש~ ~~כ והש~ך

~אר
 ~ימן היט~

 מ~~
 מ~ם מ~~כ א~ ~"ק

 הר~
 ש~ר

 ו~י~ ~"~~ סימןאפרים
 ~"~ ~הר~

 הוא גם שה~יא
 התוספותלשון

 ד~
 ד~ה מ"ט

 ח~~
 ר~י ~שיב שכך ~יה

 ~ותמו ש~~יו ושומן ~קורק~ן שנמצא ~מ~ט אף~התיר

 הוא וכן~~ש~
 כתו~

 ו~~ל צ"ו סימן דורא ~ש~רי
 ו~~

מ~~
 הכי~ וניק~ ~קורק~ן הנמצא

 שומן והיה וה~שר

~ות~
 וכו~ ו~שר הוי ד~תימה יצחק ר~ינו אומר היה

 ~ל~א~~
 פשיטא טמא כנגדו מצינו ד~א ~~~ף טהור

 ~ ~~כ ו~ותם שפירדמיהדק

~~~~
 ~ומצ~ו

 ~מהרש"~
 של ~ים

 שלמ~
 ~פרק ~~ו~ון

 טריפותא~ו
 שכת~ נ"~ ~ימ~

 שד~תו
 ז"~

 דשומן

ש~
 רך שהוא ~וף

 שכ~
 וכת~ו ו~"ל ~ותם אינו ט~~ו

התו~פות
 נ~~~

 יצ~ק ~~~י~
~~ 

 ~קורק~ן שנמצ~ת מ~ט

 ו~בש~ הכי~וניק~
 ~מ~~ה ~ו~ם שומן שהיה רק

 א~א ה~א לן מי~~יאדלא ו~ת~ר~
 בח~~

 א~ל טמא שכנגדו ~יה
בח~~

 ד~ותם פש~טא טמא כנגדו מצינו ד~א ד~וף ט~ור
 ~~ה וה~כימו ש~ירדמיהדק

 כ~
 ~רש~"א הא~רונים

 לה~מיר אפי~ו ראיה ב~י ~~יהם ~~~וק ו~~י~הוהמרדכי

א~~
 תורה מ"מ

 הי~
 אדר~~ ~י צריך אני ול~מוד

 אני
 משום ~יה ~~~~ א~א זירא ~ר~ ~~ה מי~~יאד~א אומ~
 סותםטהור ד~~~

 א~~
 וה~א ש~ותם מצינו ~א ה~וף שומן

 דוקא ד~או ונהי ~ו~ ו~ין ראיה ~~ביא ~~יו~הכ~ירו
 ~ל~

~ות~
 ~ה דומים מ"מ הרמ~"ם כמ~ש סותם ~שר ~~ה

 ששניהםלזה
 גושי~

 ב~~ורן ואדוקים
 משא~

 ה~וף ~שומן
 מראית ~~וש מושג וזה סתימה ~~ שייך ואין הואשרך
 כה~ג לידי ~א ואלמ~יה~ין

~~ 
 אוכ~ו הייתי

 שד~תו הרי ~כ~ל~ ~א~רים ~א~ורו~~ילה ~~י~~ א~~
 ד~נק~

 ~~~מא
 םותםאינו

 ~~ורות מ~כים מ"מ רך שהוא כיון ~וף ~ל~
 השומן ~ומד מ~ט ~יש ~פי~ו ~א~ריםנתן

 ~ ~ות~

~~~~
~נ~ד

 דאיכ~
 הוכ~ה

 דאת~
 יש ~כ~~ מגוואי

 מגוואי אי ספק א~א יהא ד~א ו~וד~הכ~יר
 ג"כ וראיה ~התיר ויש כדכת~ינן ס~ס הוי מ~ראיאי

ממש~כ
 ~~י~ מו~ד א~ל משם ~~י ~ר~

 ~א א~ מ~~
 אםמכיר הי~

 הנק~
 וכו~ מ~מירין ויש ~~ס מ~מתמתירין י~ ~י~י מ~מת או קוץ מ~מת ~א

 וכת~
 ~~יו

~~י הר~
 ו~"~

 ר~שונה ו~~רא
 ~יק~

 ופ~קה
 ד~ ~~יף ~ש~~

ו~י~
 הפר"~

 ~ ~הכשיר ויש כן נאמר ~נ"ד וה"נ ~"ש~ ~ק"ד

~~~~
 כתבו ד~א כן דאינו נראה מ~ט ההת~וננות
 ~יש אפילו והפו~קיםהתו~פות

 ~~ומד א~א סותםהשומן ת~ו~ מח~
~~ 

 ולא הקורק~ן ~בשר ~ומדו

יצ~
 ~מ~יצת ~וץ

 ו~א הקורק~ן ~ו~
 נכנ~

 ~שומן
 א~~

 ~נ~ד
 ויצא השומן ~תוך טמוןשנמצא

 וכ~ מכ~
 מהקורק~ן

 ~שומן ~ו ~וץו~מד
 ונק~

 ~תוכו ונכנס השומן ~ו~י
א~י~א

 ד~כ~~
 ראש כנגד השומן מ~ו~י שנשאר מה

 דק שהוא החוט ראש ~הואהמחט
 כ"~ כמ~~

 דלא מודו
 ר~ות~נו אד~רי ~הו~יף ד~א וה~ו ~תימה ו~א הגנההוי

 ~זההתו~פות
 מהרש"~ וכמ~~

 ~ ~סמוך ~שונו כמש~כ

~~~~~~
 כתו~ מצאתי מ~ו

 ~י~"א תואר פרי ב~פר
 ~~ ~"ק מ~ט~~ימן

 ו~"~
 די~מא ~יישינן ו~א

 ד~א כיוןה~ריא
 הנק~ הת~י~

 ו~היכא גופיה בשומן

דניק~
 גופיה ~שומן גם

 מ~ת~ר~
 דאם ~י

 גופי~~שומן לנקו~ הת~י~
 רך ~היותו דטריפה

 ~כ~
 דהו

 מינקי~
 ולא

 מכל שיצא ~נ"ד וכ"ש ~~ש~מינכר
 וכ~

 הקורקבן מ~שר
 כת~ וכן ~הטריף ראוי וד~י דוקא ~שומן ~ומדוהוא
 משם ג~ ~~ק שם תשו~ה פת~יהר~

 תולדו~ הר~
 יצחק

 ו~ת~וז"~
 שיש אף השומן תוך קצת המ~ט יוצא שאם

 ~ודה ~ל הר~השו~ן
 ש~

 ~דרוש וראוי ~א~ור יש מחט
 ~"ש ~ר~ים זהדין

 מ~
 ~ ש~י~ם

~~~
 מד~רי נ~~ר ד~א ~שק באר ~~אר אל שבנו

~תום~ות
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 מן ק~ח די~א מיירי ד~רב~חו~פוח
 ~מ~~

 ~שומן אל
 ד~א כחבובזה

 וז~ו מ~~אח ~~~ט אח ~שומן ימנ~
 נוקב וחמיד עומדו על עומד ~מחט אם ב~שונושדקדק
 מ~ט ב~י ~ש~נקב דוקא ומש"כוכו~

 ר"~
 ~יו~א ~נקב

 ב~י מב~וץ ~נקב שפח ו~יינו~ץ
 ור~~ מח~

 שאינו
יו~א

 כ~~
 כנ~~ ~נקב~ משפח

 מב~י ~רב דברי ליישב
 ~ במ~י~תי אחי שאין בספרוראוח

~~~

 בעובי ש~מחט בנ"ד שיהיה
 ~שומ~

 אם ~~מו
 בקו~קבן ש~מ~אח ש~גומאנאמר

 מ~פני~
 הוכחה

 איברו ד~דר א~א ב~חים ~עורוח וניקבו אח~י~מבפני~
א~כ

 כ~~ ~גנ~ ~יכ~
 ורי~וחא גריעוחא איכא ו~וד

 בשומן שראו בנ~דא~ריחי
 פני~ ע~

 אחריו ש~~~ו קודם
 ~~וט ראש ש~וא ש~ור רושם~או

 ברז~ ש~
 ~אחר

 ~מ~י~השא~ר ~דח~
 ויכו~

 שנמ~א כמו כן ש~י~ ~~יוח
 קודם ~יה~כשיו

 ~ד~~
 ומ~י~ה

 ו~דח~
 יש וא~כ

~וכ~ה
 ~~ו~ דיצ~

 וא~~ כן גם ~שומן ~וץ
 ~~~א

 ~גנ~

 ו~י~כ~~
 צד

 ~~ק~
 ~דא ~~א ו~יכא

 ~פיק~
 קודם ד~מא

 ו~ד~~מ~י~~
 ~יה

 מ~~ טמו~ ~~ו~
 ו~פי~ו וכל

 הי~

טמו~
 ביארנו ~רי א~ריו ~~~~ו א~ר עד

 כ~
 שניקב

 םפיקא ו~יח ~וי טריפ~~שומ~
 כ~~ ~ז~

 ~~טריף ראוי וא~כ

ונ~~
 ומק~חו בקו~קבן בעומד דדוקא ~ומר יש דעדין

 ~ו~בשומ~
 חואר פרי הרב דאםר

 ~גנ~ ד~יכ~
 כמ~ש

אב~
 נמ~א אם

 ~עי~
 בשומן נ~ד

 דוק~
 בקורקבן ו~א

 עורוח ניקבו א~ אף נימא ~~ומן ~עובי נמ~או~וא
 שהוא ~מ~ט מח~ח ש~וא ~שומן מ~מ קורק~ןשל

~מוך
 ~קורקב~

 בו ד~יח כיון ~נקב י~חום
 מח~

 ד~יינו
מק~ח

 השומ~
 ~קורקבן וסמוך ~מ~ט מח~ח ש~וא

 ~ ודוק הנקבי~חום

~~~
 ד~ו~~ח נאמראם

 ~~ ~גומ~
 הוכ~~ ~וי

דיכו~
 ~קורקבן ~~מ~א דרכם זה כי ~~יוח

 בקור~בן שרא~חי ~י וכמדומה ברייחם וכך גומאכעין
אחר

 כז~
 ~פק מם~ק~ א~א בנ"ד ~~טריף אין א~כ

 מבראי םפק אח~ימגוואי
 ~י~ ו~ו~

 כנמ~א
 מאיברים א~ד ניקב דשמא מספק ~~טריף ד~שדקימ~ל הב~~~ ב~~~

~פנימי~
 כמש~כ

 מר~
 םימן ו~~בוש

 מ~~
 ו~ימן י~ םע~ף

 ~ימן חואר פרי ~~רב ועי~ א~ ~עיףנ~א
 מ"~

 י~ז ~~ק

שכ~
 כחב

 ~~ ז"~
 ~ריפ~ ודאי ~או זו ו~רפוח

 א~א
 ~איברים ד~~ישינן ~פוםקים כחבו דכן דהוי ~ואםפק

 ~י פשיטא ~~רינא םפיקא איכא דאי ונפ~מהפנימים
 מ~פק ~~טריף יש נידן בנדון וא"כ ע~ש~ ע"כדכשר
 א~ד ~יקבד~מא

 מאיברי~
 ~ וד~י מחורח ו~א ~פנימים

~~~~~
 ז"ן םימן ה~בוש ממ"ש ל~חיר בנ~ד ~דון יש
 ובםפקוז~ל

 דרום~
 עד איםורו נודע ש~א

 העדר חוך שנחערבא~ר
 הכ~

 ם"ם מטעם מוחר
 אינו שמא ~ומר ישא~ דבכ~

 ז~ ואח"~ ז~
 ביד ~א שמא

 דידן בנדון ב~חרין ואוקי מינ~ דון א"כ ע~כ~דרםה
 ~חערובח ~א~ר עד האיםור נודע ד~אנמי

 י~
 ~~~יר

מכ~
 ם"ם

 דבכ~
 כי יאמר אשר מ~חרנגו~וח ~~ח

 ~ו~
ז~

 אינו ~ומר יש
 ואח~~ ז~

 בשומן ~נמ~א זה ~וא כי
 של~קורקבן ~

 נגע ו~א ניקב ~א שמא המחט
 ~ ~פנימיםבאי~רים פג~ ו~~

~~~
 שם שכחב ט~ סעיף ק"י םימן מרן מדברי ח~יבני

וז"~
 א~ורוח כו~ן ב~חרוח שנחערב טריפה םפק

 מכח ~~תירו אין בגופו ~א~ ש~םפק ~כיוןוכו~
 ם"~

 ד~א ~םחור ראיה משם אין~~ש~
 דינא ד~אי מארי~

 י~~ק רבינו ד~ח ~וא ק~י בםימן מרןדפ~ק
 ~זק~

 ז~ל

ב~~
 ~רשב"א כמ~ש החו~~וח

 בח"~
 ב~ור ועי~ ק~~ו ד~

 ע~ש נ~ז ~~~מן ~ב~י כחב וכבר ~~ש~ ק~י ב~ימןוב"י
 וכחב ~~י םברח~~ביא

 וז~~
 ב~ו~פוח מבוארים ר"י ודברי

ריש
 בי~~

 דחני~ ~א גבי ג~
 ~ח~רב~

 כו~ן בא~רוח
 דבריו יפה מבוארים בח~ב ~שר במ~וח וםמ"ג~םורוח

 חני~וז~~
 ~ח~י~ח

 בי~~
 ~פק

 ~סור~ ~ריפ~ ב~~~
 ואם

 כחב ור~ב וכו~ ~סורוח כו~ן בא~ףנח~רבה
 ר~ בש~

 ש~יא שמא~ר ~~פיקא קאידנח~רבה
 א~ור~

 ~חורה מן
~כן

 כשנח~רב~
 ואינה א~ח םפיקא א~א נ~ש~ח אינה

בטי~~
 ~ו חרנגו~ח זה ענין ~פי וכו~ ב~~ף אפי~ו

 ~פקו~ם ב~מ~
 טריפ~

 כדין ~סורוח ~ו~ן באלף ונח~רבו
 שאינו שבמניןדבר

 בט~
 בודאי נחערב אם כמו

 ש~
 איםור

אב~
 ח~י~~ בודאי ~~י~ור נחערב אם

 ד~~חא בשנים
מוחר

 ~כ~
 ~וב מט~ם ~חורה מן

 ~ב~
 א~ור מדרבנן

 ~חערובח מן א~ד נפל אם שבמנין דבר ד~וימ~~ם
 מוחר ~כלברוב

 מ~ע~
 שם שיש ~רוב מרוב כגון ם~ם

 או ברוב ביטו~יםב~
 ש~כ~ ם~~

 חערובח בלא ~דבר בגוף

 זו וםבראעכ~~~
 ש~

 כםברח ממש ~יא םמ~ג
 ו~חב ~רשב~א על ש~שיג ע~א קט~ו דף הביחבבדק ~רא~

וז"~
 ~~ין נכון ואינו

 ז~
 טעמו

 ש~
 דטעמא א~א רבינו

 ר~י ~ש~ואדרבינו
 ~חוםפוח~ ב~~

 אמרו ד~א ז~ל
 מדאורייחא שרי דבםפקראשון ~יכא א~א בדאורייחאשרי ם"~

א~~
 ~וה הי~כך דחערובח ~א כגון אםור מדרבנן

 דרבנן םפק שניםפק ~י~
 כ~ אב~

 ~רא~ון דבםפק ~יכא
 חשיב ד~א מדרבנן א~ור שני םפק מדאורייחאמחםר
 טריפה בספק דן אח~ וכן וכו~ ~פיקא ~דא~א

שנח~רב~
 גופה דהיא דכיון ~א~רוח

 אםור~
 מדאורייחא

ח~רובח
 ש~~

 מבו~ר ע~ש~ וכו~ ם"ם מיקרי ~א
 אם אםור חערובוח בשני אפילו~~דיא מדבר~

 נפל~ מחחי~~
ונח~רב~

 ~חערובח מהן א~ח נפ~ה כך וא~ר באחח א~ח
 ש~םפק כיוןא~רח

 ~ראשו~
 בע~ן א~א החורה מן אםור

 וכדכחב רוביחרי
 ~ הםמ~

~~~
 ~ב"י

 ע~
 ~נז~ ~~~"ג דברי

 וז"~
 כחוב ומ~אחי

 ר"י פ~יג וכיקשה
 ע~

 הח~מוד
 בכ~

 מקום
 קשה ועוד בד~ורייחא ם~םד~מר

 ~מ~
 העדר כל אין

מוחר
 מכ~

 אם אף ש~רי ~קו~א דרבנן םפיקא
ודאי דר~

 ~י ונראה מדרבנן~ ~~א העדר אםור ~י~ ~~
 קו~ם ~ז~ב שדרם שנודע ~יכא דוקא א~א ר"יאייר~ דל~

~נתע~~
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~נתער~
 ס~ק שהיא מיד שנודע כיון ו~"כ ~אחרים

 היה לא פעם ו~אותו דאורייתא ספק והיא~רו~ה
 לא שהרי אחד ספק רקעדין

 נתער~
 ונעשה עדין

 וכ~נתער~ כודאיהספק
 דאורייחא וד~י כמו הוי ~עדר

שנתער~
 עד הזאב שדרס לנו נודע לא אם א~ל ~עדר

שנתער~
 ששני הואיל ס~ס מטעם ש~ותר מודה ~~דר

 הרי ע"ש~ וכו~ הספק כשנולד מיד יחד ~איםה~פיקות
 חילוק לנו שה~יא הוא ~עצמו ~"י שהר~ לפניך~לך
 הל~וש למד ומשם ליה~ ~שתק ~ספרוזה

 שכת~
 לנו

 הר~ כת~ וכן נ~ז ~~י~ ~ספרו זהחילוק
 הל~וש

 איסור ס~ק אבל וז~ל ~~ ~עיף ק"י ~סימן לקמןעוד
 ~פק ~גוןש~גופו

 שנתער~ ~~יפ~
 מ"מ וכו~ ~אחרוח

 האיםור לחלות יכולים שאיןכיון
 ממקו~

 אלא אחר
 א~יר ~פק מותר ספק~ופו

 לי~ שרינ~ ל~
 מ~חילה דהא

 נחירנו והיאך זה מ~עם אלא אותו אסרנו לאג~כ
 ס~רת היא ו~עמה זו ~ו~~ראעכש~ו

 הרש~"~
 ~ספרו

 ק~~ו ד~ ה~יתתורת

 ע~ש~
 וכת~

 ודוקא ה~~וש עוד
 קודם אי~ורושנודע

 שנתער~
 כאיסור איסורו נעשה שכבר

 לא אם ~~לודאי
 נוד~

 לאחר אלא
 שחי הרי שנחער~

הספיקו~
 כמו וכו~ ש~גופו ~~~ס ומותר כאחד ~אים

 להר~ ראיתי וכן ע~ש~ נ~ז ~ס~מן לעילשנת~~ר
 ~~ח

 והא ד"ה שם וז~ל ~ן הרש~~א ~ד~~י שה~ין ק~י~סימן
 וכו~ תערו~ת ידי על דוקא ס"סדשרינן

 משם ~"י כת~
 מספק אסרחו ד~~ר ~~יון זה דין דטעםהרש~~א
 את~ אין ~גופושנפל

 וכו~ ולהחירו להחזירו י~ול
 ~שעה האיסור נודע לא דאם לפ"זמשמע

 כיון ס~ם מ~עםמותר שנתער~
 של~

 עליו היה
 ש~

 ה~יסור
 ~שערי ועי~ ע~ש~ ש~ד בהגהת מ~רא~י כת~ וכןמ~חילה
 דהוה ד~ה פ~ד ס~מן ~הגהדורא

 לי~
 ועי~ ס~ס

 ~ם שעריםמ~וא להר~
 להר~

 ~ש~ל ע~ש שפי~א נתן ר~ינו
 ז~

מ~וא~
 נודע שלא נמי דידן ~נדון ולפ"ז ~ם~ בד~ריהם

 ס~ס ליה הוה הת~נגולים שנתער~ו לאחר אלא~איסור
 להתירם~ ~יש כאחדהבאים

~~~~
 מלשון כן ודייק ~פירש ה~"ח ד~רי ~אמת
הרש~~א

 דכת~
 וכו~ מספק ~סרתו וכ~ר

ודייק
 הר~

 לא דאם מו~ן זה לשון דממשמעות ז~ל ~~ח
 ~שעה האיסורנודע

 שנתער~
 כך ~חר עד

 לא לכאורה ס"ס~ הוי כאחד לפנינו הספיקות שתיו~אים כ~נחער~
 לך תיק~י דא~כ חדא הר~~~א ~ד~רי כן לפרשיתכן
 ז"ל הארוךקושית

 דא"~
 הכי נימא תערו~וח ~שני אף

 ~תערו~ת אסרחו דכ~רכיון
 ותתירנו תח~ור איך ראשונ~

כמו
 ~ספ~

 לו~ר יש דלזה אלא ~ופו~ שהוא דרוסה
 פרי הרב לדעת אפילו גופים לשני אחד גוף דמי~לא
 ז~ל הרשב~א דלדעח יו"ד ס~ק ק"י ~סימן דכתב ז"לתואר
 ~שני מוחר ~ח~א חדא אלא ~ת~רו~ת יהיה לא~פילו

 שהספק דרוסה לספק דמי לא הכי א~ילו ע"ש~תערובוח
 עליו הוק~ע אסרתו שכ~ר ו~יון אחד~וף

 איסור~
 א~ל

 מ~מ כולם אסורים שמםפק ה~ם גופים שני~תערובת
 מפני אלא כאיסור נעשה ולא שם הוא ודאיההיתר
 ~אמח א~ל ל~וכלו יכולים אין הוא היכן ידענושלא
 יפלו אם ~~מח שהרי א~סורא עליו הוק~עלא

 של אחח קדירות ושתי אחת לקדירה ~חד כלהאלו ה~י~
היתר

 וא~
 האיסור על ר~ה ההיתר והיה ~יסור של

 ולומר ~הקל תולין ~כאן גם ע~ש קי~א ~סימןכד~קמן
 היתר של לתוך ~פל ~ההיתר האיסור לתוך נפלהאיסור

וא~
 לא

 הוק~
 הרשב"א מד~רי ~אמת א~ל האיסור עליו

 דז~ל כן משמעלא
 ~תור~

 התערו~ת ~דיני הארוך ה~ית
 ~שתי אלא להקל ~ס"ס אמרו ד~א ק~~ו דף שניבשער
 ~א שאינו ~עלמא א~ל התערו~ות מחמת ה~א~תספיקות
 מספק וקשה הזקן~ ר~ דעת זהו לא~ תערו~ותמחמח
 זינתה ח~תיו דםפק מו~רת ~פיקא דמספק תחת~וזינתה
 ספק זינתה תחתיו לומר תימצי ואם ח~יו איןםפק
 תערו~ח מחמת ~א ה~פק אין והחם ~רצון ~פק~אונס
 לומר ויש להקל~ ~ס"ס אותה דן אחה הכיואפילו
 לזו אפשר שאי ש~נידהחם

 ל~~
 לפ~יך

 אל~
 ~שחי

 נתירנה דהיאך ולומר עליה להחמיר יכול אתה ואיספיקות
 נולד ~ספק אומר שאחה כמו אסרתהוכ~ר

 ~י~~
 שמיד

 ~אחרותוניחוםף נתער~ה כך ו~חר ~אי~ור עלינועמדה
 וכיוצא השני זה םפק~ת~רו~ת

 ~ז~
 שא~רנו ממה

 היאך ~אחרוח נתערב כך ואחר טריפה ספקמ~מח
 ~ריפה לא שמא היא זו ואת~ל היא זו לא שמאנאמר
 ספק ~ה שנולד משעה אסרתה כ~ר והלאהיתה
 ~אחרים שנחערב מפני שאסרנו מה נתיר והיאךטרפוח
 ~ספק נודע לא דאם ז~ל הרש~~א ~~ר ~אמתואם ז~ל~ הרש~~א לשון ע~כ היה מותר שאסרנו מהונ~מר
 ~א שאינו דעלמא ~ס~ס אפילו השני שנולד עדהראשון
 ליה קשיא ~אי ~ס"ס ליה דיינינן תערו~ות ~~מחמת
 ספיקות שתי ש~אים שאני דהתם תחתיו ~נתהמספק
 זה ~תירוצו הרש~~א כונת נמי דז~ו לומר ואיןכאחד
אינו

 דא"~
 אפשר שאי מפני ש~ני דהתם לומר צריך למה

 לפניך ~אה אם מ"מ א~ ~ספק לפניך שת~א~אפשרות יהי~ א~ אפילו הא ~פיקות ~שתי אלא לפניך ל~אלזו
 ~או ~ספיקות ששתי מפני מותרת הכא כי ספיקות~שתי
 נולדה שספק ~יצה כגון נמי ~עלמא ו~ן כאחדלפניך
 עד הספק נודע ולא~י"ט

 שנתער~
 ~אחרוח

 חילוקאין וא~
 ~י~

 נולדה לספק זינתה ~פק
 ~י~

 ספק או
 ~מקרה הוא החילוק ועיקר ~יניהם כלל חי~ק איןטרי~ה
 שנולד עד הראשון הספק נודע שלא היהוהמאורע
 וה~ני ~גופו הראשון אפילו האחרוןהספק

 כן היה לא והמאורע המקרה ואם ~ס~ס ליה~יינינן ~תע~~~
בס~ס לי~ דיינינן לא השני קודם הראשון הספק שנו~עאלא

 וא~
 ל~רשב"א ליה הוה

 ~ר~
 ולומר ~ק~ור

 ~~ח~ אבל כאחת ספיקות השחי שבאו החםדשאני
 ~ ס"ס אמרינן כאחד ~אין אין א~ילו~רו~ת
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 ~א דהרשב"א ~ומר ~ענ"דנראה
 נכנ~

 בחי~וק
 שנו~דו היכא בין הוא חי~וקיה ועיקר כ~לזה

 זה אחר בזה א~א כאחת נו~דו ~~א כאחת ~פיקותשתי
 מ~מ השני שנו~ד עד הראשון ~~פק נודע ~אואפי~ו
 שקדםכיון

 בזמ~
 א"כ קודם ונו~ד הראשון ה~פק

 ה~פק נו~ד כך אחר אפי~ו ~הכי באיסור ~יה קמה~נו~ד בשע~
 ו~א נא~רה כבר מ"מהשני

 נוכ~
 שא~רנו מה ~התיר

 אב~כבר~
 אתו נו~ד הראשון ה~פק שנו~ד בשעה אם

 ~א מעולם א"כ ה~ני ~~פקעמו
 ח~

 אי~ור שם ע~יה
 א~א ~פניך ~בא אפשר שאי תחתיו זינתה ב~פקו~כך
 דרו~ה ב~פק וכן בי~ט~ נו~דה ב~פק כגוןבע~מא אב~ ב~"~~ בה ~דון יש כאחת שנו~דו ~פיקותבשתי
 הא~ ספק דהא ~פיקות בשתי ~פניך ~בא יחוייב~~א
 השני~ ~ספק נו~ד כך ואחר ~זמן הקודם והואבגופו
 מרן ~שון שה~תיק ה~בוש על ~~רגיש יש באמתוכן
 נודע ~~א נודע בין ~ח~ק ויצא הרשב"א ~~וןשהוא
 ב~מוך שכתבתיאע~פ

 ~שו~
 חי~וק שכתב נ"ז סב~ימן ב"י

 שע"ד בהגהת ממהרא"י והוא כתוב מצאתי בשםזה
 שכך הזקן יצחק רבינו ~דעת א~א זה כתב ~אמ~מ

מפר~
 בדבריו מהרא~י

 אב~
 אפשר ~א הרשב~א בדברי

 ק~י ב~י~ ~הט"ז ראיתי וכן שכת~נו~ וכמו בדבריו כן~פרש
 ש~בר אחרת מהוכחה בת"ה הרשב"א מדברי שהוכיח~קי~ב
~פי~ו

 ל~
 ~יה דיינינן ~א בינתים נודע

 ב~"~
 הוכיח י"ג וב~"ק

 הרשב~א מדברי~וכחתינו
 ותה~~

 נ~ז ב~ימן ד"מ והרב
~ק

 ע~
 ב~"ק ע~ש כתוב מצאתי בשם ~~י ~כתב מה

 וכן ט~ ~עיף ק"י ~ימן בהגה מדבריו מוכח וכן~"ו
 הפר"ח כתב ~כן ~"ג ~"ק ק~י ב~ימן ש~ך ~רבכתב
 ה~כימו ו~זה וכתב מ"ז ~~קשם

 כ~
 האחרונים

 ז"~
 וכן

 מ"ב מתשובת ו~אפוקי~~קר
 סימ~

 בנ~ן וא"כ ע"ש~ ~~ז
 כא~ת~ ~פיקות ~שתי שנודעו הגם ~אםור ישדידן

~~~
 ~"ק בקצור ה~"ס בכ~~י ש"ך ~הרב ~ראיתי
 ~~פק נודע ~א אם מתירים ויש שכתבא~

 הפ~ד במקום ע~יהם ~~~וך ויש שנתערב קודםאי~ור
 מצוה ~עודת צורך וישמרובה

 ג~
 יאכ~נו ש~א וב~בד

 הרב דברי ו~פי ע"ש~ שנים שנים ויאכ~נו כאחדכו~ו
 הפ~ד והוא כאחת באים ה~פיקות דשתי ג~כבנ~ד
 זכור להרב ~י~ תרנגולים ש~ה כאן שישמרובה
 א~ק~עי ~מהר"א~א~רהם

 ז"~
 ה~ אות ח"א ביו~ד

 צורך בנ"ד ג"כ ויש שם~ ע~יו עיין מרובה הפ~דמהו שכת~

~עו~
 ~~מוך ראוי הכפורים יום ערב שהוא מצוה

 מכח כאחד כו~ם התרנגו~ים א~וו~התיר
~"~ 

 א~א
 ממש~כ ~התיר יש ועוד שנים~ שנים ~אוכלםשצריך
 משם יו"ד אות ~~ הגהת ק~ ~ימןהכנה~ג

 כ~ אב~ עי"ש~ ~"ז ~ימן בנימיןמשאת תשוב~
 נאמר אם זה

דהוכ~
 הוכ~ ~ו~ ~א ~ומא

 א~כ
~~ ~"~ 

 ויש
 א~ל ~~נו כמולהתיר

~ 
 נאמר

 דהו~~
 ~ומא

הויא
 הוכ~

 לא דנ"ד נראה ועוד כלל~ ~ה~ר צד ליכא

 דרו~ה כ~פק דהיינו ~פק האי כ~ין שקול ~פקהוי
 ה~פק ד~תם בהפ~מ הש~ךשהתיר

 ~קו~
 ~יד ~פק

 ~פקוטריפה
 ברג~

 וכשירה
 הכ~ אב~

 ה~פק בנ"ד
 ~פק כשתאמר דהא דאי~ורא כ~פק אינודהיתרא
 דהא טריפה ודאימגואי

 ודאי ~ומר אין אתא מבראישמא ~ב~ עורות~ שתי ני~~
 כשיר~

 דעדין אלא
 ~י~ ו~וה הפנימים האיברים ניקבו שמא ~פקיש
~"~

 ~עיל שכתבנו מה ו~פי ~אי~ורא דהיינו להחמיר
 ודאי תורת כאן אין שיהיה איך ד"ה ע"א דפ"ד זהב~י~
 הוא ה~פק דעיקר ו~ומר ~דחות ש~ש אע"פ שם~עיין
 ניק~ו ~א או הפנימים האיברים ניקבו ~פק א~אאינו

כ~
 ו~ו"ל ומבראי במגואי ~ה דיינינן ו~א דאיתנהו היכא
כנמצאת

 בח~~
 איברים ניק~ו אם הוא דה~פק הבהמה

 ~א אםהפנימים
 והו"~

 ה~פק
 שקו~

 עוד הרי מ~מ
 בכ~~י ~עי~ דגומא~ ריעותא~פנינו

 ס"~
 אות ~הש"כ

 מה ~~ג ~ימן יו"ד ח~ק צדקה שמש ~הרבועיין ~"ג~
 מרן דדעת והע~ה ע"ש~ בזהשהאריך

 ז"~
 כיש

 ~ חו~קי~

~~~~

 אחר ממקום זה תערובת ~התיר בא אני אנ~א
 ~ע~ף ק~א ~ימן בש"ע מרן ממ"שוהוא

 גימ"~
וז"~

 בנוצתה תרנ~ו~ת
 שנתערב~

 שהרי בטי~ה באחרות
 ש~יא כמות האורחים לפני ~התכבד ראויהאינה
 חשיבא ~א וכן נוצתה ה~ירו שנתערבה שאחרואע"פ
 מרן דברי ~פיוא"כ ז"~~ מרן ~שון ע"כ מבוש~ת היא אא~כ להתכבדראויה

 ז~~
 חתיכה מיקרי ד~א ד~בר

 תערובת בשעת מבוש~ת כן אם א~א ~התכבדראויה
 ~ודם שנתערבבנ"ד

 בשו~
 להתכבד ראויה הוי ~א

 ק"א ב~ימן ב~ ועי~ ב~ ~עיף ק"י ~ימן ועי~ובטי~ה
 ב~בוש הוא וכן הבית בבדק שםועיין

 וכ~ וז~~
 שכן

 אחרות בשתים שנתערבה בנוצתה שהיא נבי~ה~נגו~ת
 ו~וב שהיא ~מות כך ~התכבד ראויה שאינה בטי~השהיא
 דוקא א~א וניעורה חוזרתאינה

 כשנתערב~
 כשהיא

 וכו~~ צ~ויה אומבו~~ת
 וא"ו ס"ק ק"א ב~ימן תואר פרי ~הרב~~~~~~

שתמה
 ע~

 מרן
 ז~~

 ד~מה
 פ~~

 הרב
 עמדנו ~א זו ד~ברא מבוש~תדבעינן

 ע~
 זו~ת בע~יה

 מי נמצא ~א הפו~קים וכל הרא"ש שהביא אומריםיש
 הוא וכתב זו ~בראשאמר

 ז"~
 נ~ע~ד ע"כ

 רק ח~ירהשאינה דכ~
 דיינינ~ בישו~

 הראויה חתיכה בה
 כדעת~התכבד

 כ~
 חדש פרי הרב כתב וכן הפו~קים

 עצמו מרן דמדברי דכתב ע"ש מ~ח ~"ק ~"טב~ימן
 ראוי~ מיקרי חיה דחתיכה מוכחשם

 ע"ש~ ~ה~בד
 מדברי מוכח שכן שבאמת דבריו על מו~יף הד"ךואני
 וט~ ח~ ~עיף ק"א ב~ימן ע~~ מקומות מכמה עצמומרן

 ה~~ ~עיף ~~ ובסימן ט~ ~עיף ק~הובםימן

~~~~
 אמינא דמ~פינא

 נפ~ דט"~
 מרן בדברי

 ז~~
 בש"ע

 קושית חדא לשונו על לי ~שה ב~תד~נה
 ~אר פרי~ב

 ז~
 לא נוצה מעכב בישול אם

ל~ו~ר אצ~~
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 הול~~ל ולאלמימר
 חלוק~ אל~

 אא"כ
 מבושל~

 שם עיין
 דכתב כהלכ~ן מסודרים אינם ז"ל מרן ד~ריועוד

ו~ע~~
 קו~ם נוצתה ~~ירו שנתער~ה שא~ר

 חלוק~
 וכן

 לסדר ליה הוה ו~כי וכו~ ל~תכבד ראויה ~~~באלא

~ד~רי~
 ~כתו~ים

 כך כאח~
 בנוצ~~ ~רנגול~

 וכו~
 שהיא ~מות האורחים ל~ני ל~~כ~ד ר~ויה אי~הש~רי
 ~לא ל~~כבד ראויה ~שי~א לאוכן

 מבושלת כן ~~
 יכתוב כךוא~ר

 ~לו~~
 ~סירו שנתערבה ש~~ר ואע~פ

 דברי ו~וד ונתב~לה~ה~ו~~
 מר~

 וכדכ~ב נינהו ס~ר~י

 ~~~מן~~ר~~
~~~ 

 מ~ח ~~ק
 מר~ ~כת~ ממ~

 ז~ל

~~עיפי~
 ב~מוך~ ~~זכרנו ו~י~

 ל~~
 צריך ~כן ~לע~ד

לומר
 ו~~

 ~~י~א ~א
 ראוי~

 ~~ילו ל~~כ~ד
~~~ 

 היא כך
 בש~ו שנתערבה ל~חר אפ~~ו ור~~למ~ו~לת~

 אות~
 לא

 ל~~~בד ר~ויהמי~רי
 כיו~

 היתה ~~ערובת דבשעת

~~ו~~~
 ~~ירו כך אחר ~פילו

 וכ~ נו~ת~
 ~שלו אפילו

 יקרת ביותר ל~תכבד וראויה ~~ובה ~~~יו ו~~יאו~~
 ו~~~ בטילה ~כי ~~ילו~ערך

 וכ~
 מרן אמ~~כ ק~י

 ~~~רו~ע~פ
 ~~~ערב~

 ה~ירו
 נוצת~

 כך אחר קאמר
 ל~~ר כן גם ~םוכן

 לפנ~ךמ~ושלת היא הרי שנ~~רב~
 ~~יא~י~ו

 מיקרי~ ל~
 חתיכה

 הראוי~
 והיה להתכבד

~~וב
 ב~~רי~

 כמו
 ~כ~ו~

 הם אשר ה~פרים בש~ר
 ~~ם ~~~ובלפ~ינו

 ו~~
 אא~כ לה~~בד ראויה ~~יבא לא

 המדפי~ים וח~בו תיבותברא~י
 דר~~

 אלא הוא ~א~כ

 כ~~~
 ב~מת ו~וא

 ר~~
 כ~ך אח~ר אפיל~ו

 וז~
 באמת

~רו~
 יסבור ~פ~ז וא~כ בו לט~ות

~~~ 
חיה דחתיכ~ נ~י

 ג~~
 מ~~רי

 ר~ו~~
 מדבריו ש~וכח~ו ו~מו לה~כבד

ד~י~
~~~ 

 בתרנגולת ~בל ו~~י ק~ה ודס~~ וט~ וד~~~ח

~נוצת~
 דמ~ו~רת

 מעש~
 ~דול

 ל~
 ח~ה~ל~ מיקרי

ו~רי~י~
 מ~ו~~ת דהאי לו~ר א~ו

 מר~ שכת~
 ~בשלו ר~ל

 ~~מ~ ~פ~י ~~תכל
 הי~ ~י

 מרן מש"כ לפי ~~ ~ם
~~ימן

~~~ 
 ז~ לפי וא~כ ב~ ~~יף

 כרבינו פ~ק מרן
 שנתער~ה תרנגולת ש~~~רתם

 דוק~ ~~ו~ת~
 כיש ולא

אומרי~
 לא חיה ~חתיכה אפילו שס~ל ~רא~ש ש~ביא

 ~~י עי~ ~~ה~למיקרי
 ~~ימ~

 ~ביא הלבוש ~בל ק~א
 ראויה שאינה בלשונו כתב שכן הרא~ש שכתב י~א~~רת
לה~כבד

 כמו~
 אינה ושוב שהיא

 חוזר~
 אלא וניעורה

 דאינה צלויה או מבושלת כש~יא כ~נ~ערבהדוקא
 הרא"ש שהביא שאומר מי היש סברת והיא וכו~בטילה
 וז"ל ל~ו סי~ הנשה גיד~פרק

 ובחתיכ~
 להתכבד הראויה

רבו
 הדיעו~

 איסור ח~יכת דוקא שאמרו הגדולים מן יש
 עם~נ~בשלה

 חתיכ~
 ~ורחים בה לכבד הראוי הי~ר

 שלימה ואפילו חיה ח~יכהאבל
 בטל~

 ~כו~ ודברי ברוב
 שהיא ומצאתיוחיפשתי

 סב~
 הבית בבדק ג"כ הרא"ה

 לא כאן הלבוש מש"כ ולפי ע~ב ק~כ דף ב~~שער
 בדברי שקשה מה כל וכן ס~ט דבסימן אדבריו~יק~י
 שהביא הגם הלבוש כי אדידיה דידיה קשה לאמרן
 וכן ~א וכתב זה בכל חולקים דיש ~תב מ"מ זו~ברא

 בחתיכהנו~גים
 ד~~ חי~

 בטי~ה
 מור~~ וכדכ~~

 ז~נ
 וקיימים חיים ודבריו שזכרנו ובסימנים ס"ט ב~ימןמש~כ ~ת~ ולכך החולקים כ~ברת ז"ל ~וא מסיק וא~כבהגה

 חיה בחתיכה כן ואםונאמנ~~~
 שוי~ כול~

 מרן לטובה
 כ~בו וכן לה~~בד ראויה דח~יבא וה~בושומור~ם

 מבו~לת שת~א בעינן דלא ל~ל~ה והסכימוהאחרונים
 הפר~חעי~

 ב~ימ~
 שכ~~תי הא שהביא ט~ו ס~ק ק~א

 ~אומר מי כ~ש סוברשהרא~ה
 הרא~~ ~הבי~

 ומ~יק
 ~כן וכ~ב ~~שב~א כדעת המ~~ר שדעתשם

 מסימןמדבריו מו~~
 ק~~

 נק~ינן דהכי ומ~יק ק~י ומ~ימן
 וא~כ ו~ ס"ק תו~ר פרי להרבועי~

 ה~
 מת~א~ שמה לא

 דמ~מ לומרואין
 דיד~ בנ~ו~

 בנו~תה נתערבה מיקרי

דה~
 כיון אינו זה סוף ועד מ~חילה מעורבין היו

 לנונודע ד~~
 הטרפו~

 נוצתם ש~~ירו ~חר עד
 כול~

 כ~חד
 ואז מעיהם בני והמשיכו לחל~ם ~ותם קרעו כךואחר
 מ~ם אחד של ~~~פות לנו נודע כך וא~רוקורקבנם מעיה~ בני כל שנתערבו ל~חר אלא נודע לאג~כ
 אחד כל והיה בנוצתם שהיו בשעהוא~כ

 ע~
 הקורקבן

ש~ו
 הי~

 היא היכן הטריפה ניכר
 מקורקב~

 ולא שלה
 הקורקבן מהן שלק~ו ל~חר אלא נ~ערבומיקרי

ובאו~ה שלה~
 שע~

 וגדול~ נוצ~ם~ וה~ירו העבירו ~בר
 מזו

 ש~תב ה~ ס~ק ק~א בסימן תואר פרי להרבמצינו
וז~ל

 בנוצ~~ ~רנגול~
 וידענו בנוצ~ה שנתער~ה פי~ וכו~

 דאםבה
 ל~

 שהסירו ~חר אלא ידענו
 הנוצ~

 ו~ו~

נעשי~
 מדב~י שמוכח וכמו ב~~ה ולא ל~~~בד ר~ויה

הרא~~
 ברוב שבטל דבר בכל הידיעה היא דהעיקר וכו~

 ~י דהתם בנ~ד וכ~שע"ש~
 אמרינ~

 מי~~א איג~אי
 דנ~ערבהלמפרע

 בנוצ~~
 הי~ר ~נו אין ~עה ב~ותה

 גמור ~ערובת ומיקרי לזה זה~ין
 שע~ באו~~

 שאין
 ביןהיכר

 ז~
 עד נודע לא אם הכי ו~פילו כלל לזה

 בנ~ד כ~ש לה~כבד ראוי מיקרי הנוצה שהסירולאחר
דבאותה

 שע~
 תערוב~ מיקרי לא בנוצתם שהיו

 דהא כלל
 זה בין היכריש

 לז~
 שיש לפנינו הנמצא ב~ורקבן

 בשעה ~עיקרא דעתו נתן ואם בו תחובברזל חו~
 היה הקורקבן ממנה ונטל ~תרנגולתח~ל שקר~

 רוא~
 בע~ניו

הטרפו~
 שום היה ולא

 תערוב~
 ועיקר בזה

 כך ואחר הקורקבן ונטל וקרע הנוצה שהסיר אחרהוא התערוב~
 לה~כבר ראויה היתה כבר שעה אותה וא"כנ~רבו

ולכן
 באמ~

 בהם~ היתר שום מצינו לא ~נ"ד

~~~~~~
 ופליטה שארית להם לשום זאתלדעת

 שכבר דידן דבנדון והואלמקצתם
 קודם להתבשל בקדירה ונתנום שנים מהתערובתלקחו

שנוד~
 יש אם חטאתם להם הודע זה ואחר הטר~ות

 או פריש מרו~א דפ~ש דכל ולומר השנים אלול~יר
 עדיין שעה באותה אפילו בידים שלק~ם כווןנימא

 א~לאי האיסור ~נודע לאחר מ"מ איסוראא~ידע ל~
למפרע מיל~

 שבשע~
 הטריפה שם היתה השנים אלו משם שלקח
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~~~ו~~
~~

 ו~פשר בי~יהםמעורבת
 ב~~ ד~ימ~

~ק~וע מ~ נק~ מי~רי
 דכ~ דקימ"~

 הקבוע
 דמי~ מ~צ~ ע~ כמ~צ~

~~~~~
 הש~ים ב~~ו ~ה~יר לי

 מר~ דפ~~ מה~
 בסימ~~"~

 ה~ ~עיף ק~י
 ו~"~

בשר ש~ק~ מי
 מ~מקו~י~

 לה~כבד הר~ויה ~~יכה ו~פי~ו
~ריפה ו~מצ~~

 ו~~ במקולי~
 ~ודעו

 ה~ריפ~ ~~יכו~
 יודע ו~י~ו

מאי~ו
 כ~ ~ק~

 ש~ק~ו מה
 מהמקו~י~

 קודם
מותר שנמצא~

 ש~~
 בקבוע הםפק ~פל

 א~~
 וכיון שפירש ~א~ר

~~רוב
~~~ 

 מ~ וכ~ ע~כ~ וכו~ מו~ר
 ~~תב

 מר~
 כאן

~ו~
 ב~ור~ הרשב~~ ם~ר~ פי על

 ~בית
 ו~נ~

 מצי~ו
~~~~ך

 ו~~~~~~
 כ~~ ד~ש~ך הרשב~א בדעת פלי~י

 וס"קי~ד בס~~
 ד~רשב~~ כ~~

 מודה
 הר~~~ ~סבר~

 דם~ל
 מן הבשר ש~~~ו בשעה שמ~~ילהד~י~א

 עדי~ ה~~ו~
~~

 יש ~ם ה~רפות ~ודע
 ה~~ויו~ ב~~

 שהיי~ו ד~יי~ו
 ~כו~ם ~הםמו~~קים

 מוכרי~
 וא~ר כשר בשר

 שיש ~~ו~ודע ש~ק~
 ~ריפ~

 באחת
 מ~~

 הר~~ה ~בר
 בשעה ~מ~~ע מי~~אאי~~אי דאמרי~~

 ה~~ו~ מ~ ש~ק~
 מ~ה~בוע

~ק~
 שיש

 ~~~ ש~
 הש~ך ו~בר ו~~ור ק~ועה ~~~ת

 ~רש~~אש~ם
 ו~~ ~~~ מוד~

 ~~א ה~~~~א ~~יר
ב~תערב

 טריפ~
 בין

 הכשרו~
 ש~ק~ו ~~ר עד ~ודע ו~א

הב~ר
 ~פר~~ ~ב~

 ה~~ך ~דברי פ~י~ שם י~~ ב~~ק
 דבכלו~בר

 ע~י~
 הרשב~א ה~יר

 וב~~ ~~~
 ~פרש יש

 מרןדברי יאו~
 ו~~ ש~ת~ ~~~

 ~ודעו
 הטריפ~ ~~י~ו~

 ואי~ו
 מ~י~ה~ודע

 ~ק~
 דכתב כיון ק~ה ד~כ~ורה

נודעו ו~~ מר~
 ~טריפ~ ~תיכו~

 א~כ
 יודע אי~ו ודאי כש~ק~

מא~~ו
 מהטריפו~ ~ק~

 ~ו
 מהכשרו~

 ~~~וב צריך ו~מה
עוד

 ~~~ מר~
 מ~י~ו יודע ואי~ו

 אב~ ~ק~
 שפירש מה ~פי

הפר~~
 ~לוקות דש~י שפיר אתי

 ה~
 ~~וקה

 ש~תערבוהיא רא~ו~~
 ~טריפ~ ~תיכו~

 עם
 ול~ הכשרו~

 ~ודעו

~~י~ו~
 מהכשירה הטריפה

 ו~~וק~
 ש~יה

 הי~
 ~אי~ו

 מ~י~ויודע
 ~ק~ ~~ו~

 ה~יסור ~~ברר כך וא~ר
 ב~~ו~

 הרא~ה ~דעת דב~הא~~
~~~ 

 ס~ר הכי ~פי~ו ~~ור
 מר~

 כיו~ הרשב~~ לדע~~~~
 ~~ר עד מ~~י~ה ~ודע ש~א

 הבשרש~ק~ו
 מהמקו~י~

 מו~ר
 ו~~

 הרב הסכים
שדברי פר~~

 הרשב"~
 א~לי

 הר~~ ~סבר~
 שכ~ב וכמו

 ב~תערבו ~יהיה איך יו~ד ס~קעיין ~פר"~
 ~~יכו~

 הטריפה
 הכשרותעם

 כו~~
 ~א שאם ~טובה שוים

 הטרפו~ נודע~
ב~ע~

 ~מרינן הבשר משם ~~ק~ו
 דכ~

 דפריש
 ~ברהם במ~ן עיין מו~ר ש~ק~ו ומהפריש מרוב~

 ו~"כ שם~ הי~ב באר ו~יין ד~ ס"ק~ט"ל ~ימ~ בא"~
 בנדו~

 ~מי דידן
ש~~ערבו

 ה~רנגו~~
 עם ~טרי~ה

 הכשרו~
 משם ש~ק~ו ו~~ר

 נודעהש~ים
 ~טרפו~

 מצא~י וכן השנים אלו ~ה~יר יש
כ~ב

 ב~שוב~
 כעין ממש הר~~ש

 נדו~
 דידן

 ~ימן ~~~ה פרק ש~מה של יםב~פר הוב~
 עם שנ~ערב טרופהכ~ש ע~ ו~"~ ~~~

 הכשרו~
 וכולם

 הבשר מן שלק~ודמה נ~~ ש~ו~ו~
 קוד~

 ~ה~ל אפי~ו הספק שנו~ד
 ד~לי~ן~תרת

 דמרוב~
 ועיין עש~ב פריש

 ~~ה~
 שע"ד

 מ"ד~ימן
 ה~שובין דברים וש~ר ~ים בע~י פ~ק~

 ~שובה פ~~י ועי~ ע"ש~ וכו~ש~~ערבו
 ~ימ~

 ~ק~ד ק~י

שהבי~
 הדיבור שהר~יב ע~ש ו~~יר דידן כ~דון מעשה

בכמה
 ~~~ים דאלו דינא קם מעתה ע~ש~ כהו~ן דברי~

 מהםש~~~ו
 ~בש~

 הן~ מותרים

דכ~~~~
 אם הוא ~ה

 ~ק~ו~
 כא~ד ~~מ~~ו קודם

 דיד~ ~נדו~א~~
 י~ד ~מ~~ו שמקודם

 ~פמש"~

 ~~~מר~
 ~~ סעיף ע~ בסימן

 ו~"~
 שמ~~ו ש~וטה בשר

 והם ~ר~פה בשרעם
 ~~ ~ו~עי~

 ~~יפה כדי ~~ור ב~ה
 הט~יפה מדם בו~ע ~~י~ושאע~פ

 בו~ע~
 וכו~ ~צירה

 כ~בעוד
 ~~~ מר~

 ד~ בס~~ף
 ה~

 או~ר דאי~ו ד~מרי~ן
 ~יי~ו ק~יפה כד~~~א

 ~ב~ כ~ושו~ כשש~י~~
 אם

~~ 
 שמי~~מה~

 היתה א~ בכו~ה ה~יסור מפעפע וכו~

~טריפ~
 משום ~מ~ה המ~ו~ה

 דתתא~
 ו~~כ ע~כ~ ~~ר

בנ~ד
 שש~יה~

 דהיי~ו
 כו~~

 ~~ו~~ם
 דאי~

 ~י~וק
 אפי~ו א~כ ~עי~~ה~~אה ~י~

 ל~
 ~הי~ה ~יא ~י~ו ידעי~ן

 ~מע~ה או~מטה
 ~יכ~

 ~פקו~א
 כיוןשש~י~ם ~~~

ואי מ~~~י~
 ~שבי~~

 כ~ושות ~הו
 ~רי~י~

 ח~בי~ן ו~י קליפה ~ו~ם
~הו

 שמ~~ו~
 ~ו~ם ב~~ד הי~כך ~אי~ור ~בטל ששים ~ריך

 ש~י~אסורו~
 וכמו ~כ~וש ~מן ב~ר ~ין ~קיאים א~ו

ש~~ב
 סימ~ בה~~ רמ~~

 ~~~ור אין ~בל ט~ סעיף ק~ה
 בע~~י~ו שראי~ומשום

 בקורקב~ השומ~
 ~ן ואם מב~וץ

נדו~
 שהוא ביה

 שמ~
 ~~~ב מצי~ו ש~רי ~ינו ~ה

 שכ~ב יו"ד ~~ק ק~ה~ימן פר~~
 ו~~~

 ~ר~ה
~נן ~י~ דה~יד~~

 בקי~י~
 מפעפע ואין כ~וש ~~ב זה ~ומר ~~~ב

 ~אםורויש
 בכ~

 ~~ב מין
 ושומ~

 דידן וב~דון ע~ש~ וכו~
 מ~פק~ מי~א ~~~וריש

~~~~

 אי~ורו ד~~ר מ~ום ב~~ד ~~~יר
 ~היו~

 מדרב~ן
שהרי

 מדאוריי~~
 ם~י ברובא

 והכ~
 הא

 איכ~
 רובא

 ט~~ו~~בט~
 ה~י~ור

 ~~ת~
 בו

 המ~~ ~ו~ מ~מ~
 ~~א

דרבנ~
 כאן ו~~כ ס~ ה~ריכו

 ד~יכ~
 אם כ~וש אם ~פק

ש~~~
 הוא

 ~ו~~
 ~פיקא

 ו~קו~~ דרב~~
 ש~ין ~י~ו ~ה

 םפיקאאומרים
 ~קו~~ דרבנ~

 הספק אם ~~א
 הו~

 ספק
~מור

 ~ב~
 ~ם

 הו~
 ספק

 ב~~רו~
 ידיעה וב~~רון ~כמה

~~
 מיקרי

 כ~~ ~פ~
 ס~ס בכ~~י ש"ך הרב וכמ~ש

 ~ו~
 ל"ד

 דב~~ד שכ~בתי דהא ודעע"ש~
 דאיכ~

 דהתירא רובא
 כשירות ה~דהיי~ו

 טריפ~ וא~~
 ~~כ

 ~יכ~
 ~יסורא

 דה~מד~וריי~~
 במינו

 ברוב~
 ס~י

 מד~וריי~~
 ~יכא וא~כ

 א~~הכ~
 וראי~י ה~בוננתי ששים~ דה~ריכו דרב~ן איסורא

 ~ה דבר י~כןד~א
 והר~ הרשב"~ ~דע~ ~~~

 ~~נאל רבי~ו

שהבי~
 בסימן ב"י מרן

 ק~
 ע"ש

 דס"~
 ד~ם

ש~ר נו~~~
 ה~~יכו~

 בעצמו ב~לב
 ה~יכו~ כ~ מצ~רפו~

 ~ס~

לבט~
 ב~~יכה הדבוק ה~~ב

 ה~~ר~
 ~ה~כה העלה וכן

 סימ~הפר"~
 ס"ק ק"ה

 ל"~
 וד~ה

 סבר~
 המ~בר

 כדעת י"ו ס~ק שם ~~ר פרי הרב ה~~הוכן
 הרשב~

 ל~י וא"כ ע~ש~ז~~
 הכ~ ז"~ דע~

 הוא ד~אי~ר בנ~ד
 בטריפה נו~עות~ם

 ~ופ~
 ה~שה כל מצ~פות ~~כ

~ע~ ~ב~
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 ברובא הטריפה התרנגו~ת~ם
 מדאוריית~

 ~~א כאן ואין
 ~ דרבנןאיסור

~~~
 מרן~דעת

 ז~~
 כמהר~ם דפסק

 דס"~
 דאין

 ט~ סעיף ק~ה בסימן שכתב וכמומצ~פות

 וכ~וז~~
 שהוה עצמה ~יכה ~ענין זה

 ~ח~~
 בה דבוק

 אין ~ם יחד ~נמ~חו החתיכות שארולענין
 ששים בפ"עמהם א~ בכ~

 ~~ט~
 מצטרפות ואין אסורות הח~ב

ביחד
 ~בט~

 מפעפע ח~ב דאין הח~ב
 מ~~

 רוטב ב~א
 א~ ע"~~~ו~

 כאן אין הכי ~~או
 ביטו~

 מדאורייתא

וכ~
 נגעה אחת דכל מדאורייתא אסורות התרנגו~ות

 וב~עהבטריפה
 ממנ~

 אסורות כו~ם א"כ מצטרפות ואין
 התורהמן

 דכ~
 מקדשת~~ בהם שנגעה

~~~~
 ~"י ~הגהת ק~ה בםימן כנה"ג ~הרבראיתי
 פ~קי שהקשה ז~ןאות

 מר~
 דהכא אהדדי

 מפעפע ח~ב דאין ט~ בסעיף~סק
 מח"~

 רוטב ב~א
 כ~ב ז~ובסעיף

 הדברים מן ב~עה א~ אב~ וז"~
 בצ~י בין ח~~תה אוסרת שומן כגון ~טבעםהמפעפעים

 הפר~ח הק~ו וכןוכו~
 והפר~

 בין ~ח~ק ש~ין וכתבו
 ה~נה"ג וכתב והט"ז הש"ך ועי~ ע"ש~ ~מ~יחהצלי

 לומרו~"כ וז~~
 דס~

 המפעפעים מהדברים אינו דח~ב
 בשם ~ע"ה רבינו שכתב מה קשה ~ן ~א דאםבטבעם
 אוסרת ב~בעם המפעפעים מן ~~ע דאםהרשב"א
 ע"ש~ וכו~ ~קצר בספר פסק וכן רוטב ב~א~~י~ה

וא~
 זה חי~וק ~פי

 הר~ ש~
 דהאיסור בנ~ד הכא ה~נ~~ג

 שהיא ~ה חשבינן אי א~כ התרנגו~ת טרפות מחמתהוא
 ו~פ~ז ~~יכה מ~יכה ~פעפע דרכו ~שומן א~כ~מינה
 מרן גם מודהבנ"ד

 דכ~ ז~~
 מצטרפות הכ~ירות התרנגו~ות

~~ט~
 ~רוב בט~י מיהא ומדאורייתא הטריפה ט~ם

 ידיע~ ~חסרון דספק שכת~נו ~חי~~ק~ריכין וא~
 מיקרי ~א

 ג~ סעיף ע~ בסומן מרן אסר ד~א ~ומר יש ~עדיןספק~

 בי~ו~א~~
 שם וכמ"ש זב~ז שנגעו

 וז"~
 ~~ם

~ונעים
 זב~

 זה שאין אלא ע~ש~ ק~יפה כדי אסור
כ~ום

 שע~
 בסימן מרן וכמ"ש קאמר דוקא דל~ו ~ומר

 ט~ סעיףק"ה
 וז~~

 כו~ם ~כו~ם נגע אם ידוע אין ואם
 וכן ע"ש~אסורות

 כת~
 ז~"ז נוגעים דנקט דהאי הרש"ך

 ע~ בסי~ היטב באר ועי~ ע~ש~ הכי נקט דסיפאלר~ותא
 מרובות ~~תיכות אפי~ו ה~"י מלשון ומשמע י"אס"ק
 ~~"ה המרדכי כת~ ~~"י ~שונו והי~ך אסורותכו~ן
 זו ~אי ~יכות ~אותם ספק יש ואם וכו~ הר"םשהשיב
 נגע~יכה

 הח~~
 דאיכא הרבה חתיכות שם ויש

 כ~~ן נגע בהא א~ נגע ~~א די~מא~אסתפוקי
 הרא~יות ח~כות הם ואפי~ו בט~י בתרי דחדמותרות
 היא זו אי תחילה הכיר ~פי~~ וכו~ משום~התכבד
 ונ~סרת בושנגעה

 ושו~
 מינכרא ו~א ב~ים נתער~ה

 ברובבט~ה
 כ~

 נגעה זו אי מעו~ם ידע דלא היכא
 ע~יו וכתב וכו~ מספיקא כו~~ו ד~ו נגעה ~א ~ואי

~~~
 ז~

 כ~ד~ א~~ ד~ר~ם ל~ מ~מע
 שלא בבי~ר

נגע
 ה~

 אם כי
 איזו ידוע שאין א~א מהן בא~

 איכא הא כן ~א דאם בהן נגע ש~א ש~דועוכו~ הי~
 וכו~ ועוד יתבט~ו והיאך בכו~ם נגע די~מא~~~פוקי

 שם יש אפי~ו שכתב ~פניך ש~ך הדיע"ש~
 כו~ם שמא ~כו~הו ~ספוקי איכא הכי ~פי~ו~יכות הרב~

 שהיו נמי ~נ"ד ו~~כ אסורות כו~ם ו~פיכך בח~בנגעו
 ~כו~הו ~א~תפוקי איכא כשירותחמשה

 שמ~
 נג~ו

 הקצר בספרו ותני וכדפ~יק ~ו~םואסורות
 ע"ש~ מרובין הןאפי~ו דמשמ~

~~~
 מכח בו ש~זר הבית ~דק בספרו ~ושראיתי

מ~
 שם דכתב ~ר~ם תשובות בא"ח שמצא

 דבכל ~מרינן בכו~הו דנגעה אפשר דאי דכיון ז"להר"ם
 היאאחת

 שנמ~~
 בתרי ד~ד ~אחרות בט~ו מיד עמה

 דלא ~מרינן אדרבה דמ~תמא א~מא ע~ש~בטי~
 עי~ בכו~ם שנגע שנדע עד מספק אסרינן ו~אבכו~ם נ~~

 ס"קפר"ח
 ט"~

 ~~זסימן ~שערי~ מהרא"י בהג~ות מצאתי וכן
 שכת~

 א~ז בשם
 ~צ~~ וז"~

 ~יכה כשיש ~ך
 ~חתוכה נוגעתש~יא

 ש~
 אינן ה~יכות ושאר איסור

 אז יחד מעורבות ~אינן וכגוןנוגעות
 אות~

 ~יכה
 מ~קינן ~א מ~פיקא ~פק היא ו~ם אסורה ~יאהנוגעת
 ה~~ס דעת ~ז~ו ואפשר ע~~ ע~כ וטומאה~יסורא
 העמד ואמרינן איסורא מחזקינן ~א דמספיקאוטעמו

דבר
 ע~

 נגע ש~א ~קתו
 ~"ק שם ~הפר"ח~~~~~~

 ט"~
 שכתב

 וז~~
 ומ~מ

 דאפי~ו בש~ע כאן כמ"שהעיקר
 תימ~

 דלא
 בכו~~ונגע

 מ~
 נגע אי ~~פוקי איכא

 ~רו~
 הח~יכות

 נגע אדרבה~מסתמא
 בכ~

 כן ואם ע"ש~ וכו~ ה~יכות
 ב~ו~ם שנגע הד~ר קרוב חמשה שהיו נמי דידן~נדון
דהיינו

 בש~ש~
 זה ~מו~חם שדרכם כי~ן

 ע~
 גב

 ז~
 ו~הפכם

 וא~ז מהר~ם מדין עדיף ונ~ד לאיסורא רובא איכאוא"כ
 אינו האיסורדהתם

 בכ~
 שדבוק במה א~א ה~יכה

ב~
 הח~ב

 וא~
 ~~יכה נגעו ~ומר תי~צי אם אפי~ו

 שע~יה בח~ב נגעו ד~אאפשר
 אב~

 בנ~ד
 שכ~

 ה~יכה
היא

 ש~
 התרנגו~ת דהיינו איסור

 הטריפ~
 מקום ובכל

שנגעו
 מקדשת~ ~~

 יש ולפיכך כולם ~ה שנגעו יעיד החושבמ~יחה ~~פכ~ דדרך ועוד ~שה א~א ~אינם
 כו~ם~~אסור

~~~

 רואה
 כנה~ ל~ר~

 אות ק"ה בסימן
 שכת~ ס~

וז~~
 ב~~ה שנמלחה בשר בחתיכת ~ידי בא ומעשה

 היה ולא תרנגו~ות ואר~עים שניםעם
 בכ~

 מהן אחת
 שהי~ מי יש הח~ב כנגדס~

 כיון מפני ~התיר רוצה
 ~א נ~ע ~איזו ידוע ואין ~כו~ם נגע ~א ~סבראדמכח
 ואני מהר"ם כדברי מותרות וכו~ם איסוראמחזקינן

אסר~
 דמהר"ם דדינא דאעי~א מפני אותם

 ~רוך ~ר ור~ש ר"ב ח~יריועליו ח~וקי~
 ור~

 ורבינו
 עוד ע~ש~וראב~ן יוא~

~ 
 ~~ת

 ס~
 עו~ ~יד~ בא מעשה וז"ל

ב~~
 שעושה ~ענין ~~~ית עצם שנש~ר

 ט~פ~ א~
~נתע~~
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~ ~

 כל ואסרתי אחרות תרנ~ולות ארבעים עם~נ~ערב
 להתיר אין מהרשד"ם כמ"ש ס~ס דמטעם~תרנ~~לות

 אפשר א~ך מהרשד~ם על לתמוה שיש ועיד לעילכמ"ש
 וכו~ זב~ז י~עו שלא ביחד שנמלחו חתיכות ב~~לה~תפק
 ודאי~לא

 שהרשד~~
 בה שיש בחתיכה אלא אמרה לא

 ~לא קרוב דהספק דבוקחלב
 נ~~

 בחלב
 דאע~~

 דבמליחה
 הרבה שמולחים א~"פ בחתיכה חתיכה י~ע שלאא~א
 איכא מ"מ חתיכה על ~תיכה להפך שנוה~יםביחד
 אבל בחלב נ~ע לא ~חתיכה שנ~ע אע~פ שמא~פיקא
 נאסרה כולה שחתיכה כנ"ד איסור כולה דחתיכההיכא
 א~ילו ~"ז נ~ע לא ~מא לספק אין טריפהמשום
 רחוק וספק ~רחוק הוא זה דספק ביחד הרבהנמלחו
אין

 להחשי~
 מהר"ם אפילו עוד וכתב וכו~ ספק בכלל

 אלא בכולם שי~ע אפשר אי מ~ר"ם כתב דלא לזהיודה
 עיין הקיבה בתוך מכוסה ו~וא ~חתיכה הדבוק~חלב
 לצד שהיה כגון מכוסה היה לא אם הא בב"המרן
 בנדון וכ"ש נ~ע לא שמא ל~~תפק אין מ~חתיכה~חד
 הדיבור שה~חיב ע"ש~ וכו~ א~ורה החתיכה דכלדידן

 יש טריפה היא שהתרנ~ולת נמי דידן בנדון כן ואם~זה~
 וכמש~כ~ כולםלאסור

~ ~
 ~ם אלא התיר לא דמהר"ם ז"ל הרב דמש"כ
 שהבין ממה היפך ~זה לי נראה מכוסההחלב

 בדעת מתחילה שהבין ממה וחזר שכתב בב~ה ז"למרן

מהר"~
 נ~עו אם ידענו לא שאפילו שכתב

 נ~עו לא א~
 מ~ר~ם בתשובות בא~ח ממש"כ בו חזר כך ואחראסור
 ~כנה"~ דבריולפי

 דמעיקרא לדבריו סתי~ה כ~ן אין
 שהיה בחלב אלא בא"ח שהביא מהר"ם התירדלא

 הוא אם אבל ד~תיר הוא בזה הקיבה ב~ךמכוסה
 לומרונראה מ~יל~ ~~י וכמ~ש מהר"ם דאוסר נמי הכי איןמ~ולה

 דהכנה"~
 בב"ה מרן דברי מפרש אינו

 ענין שהכל מפרש אלא ט~ל ס"ק הפר~ח וכמ"שכמש"כ
 דבריו על לי דקשה אלא ע~ש~ ~"ב באות וכמ"שאחד

ממש~
 בביתו מעשה מהר"ם עשה וכן ו~~ל הנז~ באות

 נודע ולא בשר עם חלב של קרום שפחתושמלחה
 חתיכה רק הבשר כל ו~יר נמלח ~יכה אי~אצל

 ונתערבה בודאי בו נ~ע אפילו דהא ואמר ל~וי נתןא~
 דבכל הכא כ"ש ביבש יבש כדין ברוב מתבטל~יה

 דורא בשערי ועי~ ע"כ~ נ~עה לא בהך למימראי~א א~
 הרי מהר~ם של זה מעשה שהביא ל"ז סימן~סוף
 בב"ה מרן כדברי וזה מהר"ם ~תיר מכוסה אינואפילו
 משםשכתב

 א~
 בס~ק לה~ר מהר~ם ~שובת שהביא

 וכמ"ש בב"ה מרן דבר~ בהבנת פשוט שנראה וכמו~~עו
 וצ~~ הפר"ח משםבסמוך

~~~
 ראי~כך

 להרב
 כנה~

 ~ו~ד חיי בעי בספרו
סימן

 קמ~~
 וכתב בדבריו שנר~ש

 הרבשמדברי ואע~~ וז~
 ז~

 ק~ה ס~ן ב~~ד בב~ה
 נר~

 שבא
 ~ל מהר~ם שדעת ~~ בס~ר ש~סכים מהל~ר

 בספר שמצא דממה לחומרא ~זלינן נ~ע בספקדאפילו
א~ח

 מ~ר~ בש~
 לקולא אז~ינן נ~ע דבספק מוכח

 בס~ר ז"ל דהרב לומר פנים הראיתי הנז" בתשובהכבר
 מוכח ושכן ב~י בספר שהסכים מה לסתור בא לאבד~ה
 ~ענ~ד אנן שישבנו וכמו ע~ש~ וכו~ הקצר בספרוממ~ש
 ה~ב ממש~כ שהוכיח אלו מדבריו ומוכח תה~לדבריו
 משמע הבית בדק בספרו ל~ש"כ הקצר בספרוב"י

 ספר אחר נתחבר הוא הקצר דספר הוא ז~ל הרבדדעת
 הפר~ח מדברי שמשמע ממה היפך הוא לכאורה וזהבד"ה
 וז"ל שכתב ט~לס"ק

 וד~
 אם ידוע דכשאין בכאן שמ"ש

 מש~כ ע"פ בכאן ונמשך וכו~ ~סורות כולם בכולםנ~ע
 בדק בספר אבלבב"י

 הבי~
 שמצא מה לפי בו חזר

בספ~
 לומר ואפשר ע"ש~ וכו~ א~ח

 דכונ~
 היא הפר"ח

 הקצר בספרו אבל בב"י ממש~כ בו חזר בד"השבספר
 דוחק~ זה וכל בב~י כמש"כ וכתבחזר

 ~בוה שלחן ל~רב רואי אחרי ראיתי הרואה~~~~~
 ~פר~ח דברי על שהעיר ל~ז בס"ק זהבסימן

 חזר ~ד"ה בספר אבל שכתב מה על לי וקשה וז"לז~ל
 אחר חיברו בד"ה דספר ליה דפשיטא להדיאדמשמע
ש"ע

 וא~
 ש~רי ת~ובה יש לדין ואם נקבל קבלה

 דף חא"ח ורדים ~ינת הרב המה הלא ז~להאחרונים
 ~"ו ס~ס אה"ע בש"ע שמואל בית והרב סס"טע"א
 הש"ע קודם חיברו בד"ה שס~ר בפשיטותכתבו
 בכלל דבריהםוכתבתי

 והכנה"~ י"~
 ל~ז בסימן חיו"ד

 קדם משניהם איזה ליה מספקא ספוקי ~"ן אותבה~ב"י
 שבס~ שמ"ש הפר"ח ד~רי ישבתי וכבר ע"ש~ וכו~תחילה
 דוחק שזה ומש"כ בב"י שכתב ממה ר"ל בו חזרבד"ה
 ומ~ש בב"ה למ~ש בב~י ממ~ש פעמים שתי בושחזר
 השו"~ דברי לפי בש"ע~ למש"כבב"ה

 לפי דהא דוחק ~ינו
 צריכים כרחינו על לש"ע קדם בד"ה דספר ז"לדבריו
 לנו שה~יא דבריו ולפי פעמים שתי בו שחזר כןלומר
משם

 הכנה"~
 א"כ ליה מספקא דספוקי ל~ז בסימן

 שהוכיח שמה לומרצריכין
 הכנה"~

 שכונת הקצר מספר
 הקצר דמספרו ר"ל הוא אתא לסתור לא בב"ההרב~י
 לס~ר ~א בבד"ה שאם לסתור בא שלא מוכח כןשפסק
 כנה~~ בשייריעי~ ודוק~ דוחק וזה בש"ע עוד בו שחזר לומר אנוצריכין

 ועיין נ~ב אות הפוסקי~ בכללי או~ח
 ז~ל לועוד לחכמים~ וועד ל~א ~ות שי~ן מערכת ה~דוליםבשם

 באו~
 ועו~ק וז"ל דבור

 מש"~
 ולפיכך

 הוא והלא בכאן המ~ר כדברי להחמירהעיקר
 שנמלח הבשר דאם רבינו מ~ש על ל~ה בס~ק לעילפסק ז~

 ז~ל הוא כתב וכו~ לב~ו ס~ צריך וכו~ שמן הואעמו
 לע~ן הנ"מ הכי אמרינן אי דאפילו ה~חרוניםהסכמת
 סברא מצינו לא מליחה לענין אבל וכו~צלי

~ 
 וכ~~

 דברים והלא וכו~ בצ~י אפילו בפ~טות להתיר דעתיואני

 ומ~ק~
 ~ם

~ ~  
 ב~ה

 ע~
 בה דבוק דהחלב

 דמ~רי הכא כ~ש קליפה כ~י ~א ס~ צריך שאיןפסק
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 ניקור ב~י שנמ~חה ח~כה עם יחד שנמ~חובחתיכות
 זו חתיכה נגעה ~א דשמא ~מימרדאיכא

 ש~
 היתר

 ואם ניקרוה ש~אב~יכה
 תמ"~

 ~עה ~א שמא נגעה
 ע"כ~ וצ"ע וכו~ אחר מצד א~א בה הדבוקבח~ב
 כפות שתחת עפר נשיקת אחר לי נראה הד~ךואני
רג~יו

 רג~
 םתירה כאן שאין ואומר ישרה

 כ~~
 בדברי

 ~~ד בם~ק דמש"כ ונאמנים וקיימים חיים ודבר~והפר~ח
 שמן וההיתר כחוש האיםור אם הוא ~התירהו~כריע

 שומ~כגו~
 כחושים שהם וקנו~נות הגיד

 א~~
 שההיתר

 ומפטם השמן ההיתר דאזיל ב~"ע ~מחבר דסברשמן
 על ם~ מרן ~צריך ~כך~~ו

 הפר~ח פ~י~ ז~
 וס~~

 דאין
 בעצמו האי~ור שאין כיון ק~יפה כדי א~אל~~ור

 בדבריו בהדיא שמתב~ר וכמו~י~ך יכו~
 ז"~

 ~"ה בם~ק
 האחרוניםהסכמת וז"~

 ז~~
 ו~ו~

 כ~
 אינו שהאיםור מקום

יכו~
 אז ו~~עפע ~י~ך

~~ 
 ד~תי ואני שרי שמן ההיתר

 בצ~י ~ף~התיר
~~ 

 ע"כ י~ט ~ס~ק וכמ~ש הרשב~א ם~ פי
ובס~ק

 וז~~ כת~ י~~
 וכו~ כחושה ה~יםור חתיכת ואפי~ו

 וכו~ הטור ~חרנמשך
 ~ב~

 הוא
 תמו~

 ש~רש לו ו~ין וכו~
~חי~וק

 ז~
 כתבו ד~תס

 ~נאםר ש~ין הראשוני~
 והעיקר וכו~ ה~יםור~~ו~יך יכו~

 כדע~ ~הק~
 וד~א הרש~"א

 א~כ ע"כ~ וכו~ ~מחבר~פםק
 כ~

 בהאי~ור הם ז~ל דבריו
 שמן וההיתרכחוש

 אב~
 שדרכו ח~ב הוא האיםור אם

 ט~ ב~עיף מרן כמ~ש בהיתר כנגדו ~שים ו~ריך~פעפע
 ~~ צריך ממש ח~ב הוא ואםוז~ל

 ~בט~
 בזה ע"ש~ וכו~

 ~~רשב~אמצינו
 ~כת~ ז~~

 ~חתיכה מחתיכה ~פעפע ש~כו
 דעות ש~שה שהביא ~~ז ב~~ק בפר~ח עי~ רוטב~~א
 ק~ן ובםע~ף כמ~ש~ ~כתב הרשב~א ומכ~~םבזה

קאי ט~~
 ע~ ~~ר~~

 שדרכו כיון ~~חמיר פ~ק ו~כך ה~ב
 הוא עמו שנמ~ח ~ב~ר אפי~ו~פעפע

 כחו~
 בש"ע וכמ"ש

והפ~~ח
 ז"~

 ~ם"ק
 ט~~

 המחבר אמ~ש קאי
 וכ~

 זה

~עני~
 ח~י~ת

 בש~
 שאר ו~ענין בה ~בוק ה~~ב ש~יה

וכו~
 הח~~ ~ב~

 ב~א לחתיכה מחתיכה מפעפע ח~ב דאין
 שדרכו בח~ב ~מורין מרן דברי דכל בהדיא ~ך הרירוטב
 ועל ו~ו~~פעפע

 בם~ק ק~י ז~
~"~ 

 וכתב
 וז~~

 ודע
 אםורות כו~ם בכו~ם נגע אם ידוע דכשאין בכאןשמ~ש
 וכו~ז~ו

 ~ב~
 העיקר ומ"מ וכו~ בו חזר בד~ה בםפר

 בש~~ ב~אןכמש"כ
 נגעו םפק אם אפי~ו בכו~ם ד~סר

 נראה ו~ה אחלב וקאיבח~ב
 בדבר~ בפשיטו~

 ~ ודוק

~~~
 גבוה ש~חן הרב כתב

 ז"~
 ג~ במחודש זה בםימן

 הרב דברי הביאוד~
 כנה~

 ם"ב שבאות שכתבנו
 כו~ם אסורים במ"ב דאפי~ו הכנה"ג דכתב ם~גואות

כאח~
 והשיג

 ע~
 ~חוש ידוע דהדבר והעלה דבריו

 עד ~~א במ~יחה בעודה ~יגע פ~ו~ה ידו שאיןהראות
 ת~וי זה דדבר העולה הכלל וכתב וכו~ ש~שה אושנים
 נודע ו~א הטריפה עם נמ~חה דכש~ח~כה המורהבעיני
 בו שנמ~חו בכ~י הח~כות כל יתן בהם נג~ה~ם
 ש~יכה רואה אם מ~יחה בשעת ש~יוכדרך

 ש~
 איםור

 אין אם אםורות בכו~םנ~עה
 בכ~

 כ~ד ם~ מהם אחת
 וכו~ ב~~ או בב~ או באחת א~א נוגע א~נו ואםהאיםור
 כדי המותרות בחת~כותויש

 ~בט~
 ~ותרות כו~ן בתרי חד

 הרב דברי ~פי אף וא~כ בד~ריו~ע"ש
 ז~~

 דידן בנדון
 ~פחות חיישינן טריפה ואחת כשרות חמשהשיש

 באמ~ע היתה ה~ריפה שמא דהיינו ב~~יפה נגעושמא ~ש~ש~
 ואחת מכאן ואחת מכ~ן אחתומצדה

 ע~
 וא~כ גבה

 כאן ואין נאםרוהרוב
 מב~~

 האיםור
 וק~~

 ואמרינן
 ~ פרישד~רובא

~~~~~
 נגעה ם~ ם"ם מכח בנ~ד ~התיר שאיןפשוט
 ~~עה ~א~פק

 ואת"~
 כמ~ד ה~כה שמא נגעה

 ק~יפה כדי א~א אוםרת אינהדמ~יחה
 ז~

 חדא אינו
 שנגעה ~ודאי שקרוב אמרנו כברדהא

 בש~ש~
 רוב שהס

 ההיתרוא"כ
 יבט~

 ~רן שהרי ועוד היתר~ כאן ואין ברוב
 אסרבש~ע

 בכ~~
 םפיקו~ בשתי אפילו

 ~א אי דהא
 דאיכא הגם ט~ בםעיף מרן אםר באיםור נגעו איידעינן
 םפיקיתרי

 ספ~
 ~א םפק נגעה

 נגע~
 ~ומר תימצי ואם

 שמא~געה
 ה~כ~

 או~רת אינ~ דמ~יחה כמ~ד
 הכי ואפי~ו ק~יפהכדי אל~

 אםר~
 הטעם וע~כ כו~ן

 מ~ו~
דס~~

 ~מרן
 ~פשיטו~

 ה~כה לפםק
 ד~~יח~

 בס~ ~וסרת
 כאן איןוא"כ

 םפ~
 ו~י~

 כנה~
 אין וכן ס~ב~ אות

 בדרךם"ם ~עשו~
 ז~

 אם םפק הכ~ נימא בנ"ד דהכא והוא
 החוט ש~ה בקורקבן שנמצא זותרנגו~ת

 ש~
 היא ברזל

 ~רי~ה אינה אוטריפה
 ואת~~

 נגעה ~א שמא ~ריפה
 שנגעה ~ודאי דקרוב אמרנו דכבר חדא אינוזה

 םפק מיקרי ~אוא~כ ברוב~
 כ~~

 וכמ~ש
 הכנ~~

 ם~~ג באות
 ~~~ק ~~ח~יבו א~ן זהדםפק

 כ~~
 דבריו שהבאנו וכמו

 מ~קומםוהעתקנום
 נמי כתבנו שכבר ועוד ע"ש~ ~עי~

 דהוכ~~עי~
 בנ"ד הגו~א

 הוכח~ נראי~
 את~ל ואפי~ו

 ~ויד~א
 הו~ח~

 ~א מ"מ נפקא ~א םפיקא מידי ומ"מ
 םפקהוי

 שקו~
 דשמא ה~רת ~א עדין מבחוץ דאתאיתימא אפי~~ דהא ~~יםור םפק כמו ~~תיר

 ההיתר מן ~איםור יותר קרוב וא"כ הפנימיםמאיברים אח~ ניק~
 םפק ~וי ~אוזה

 כ~~
 אות ש~ו הם~ם בכ~~י הש~ך וכמ~ש

 כתבנו כבר ש~רי ועוד ע~ש~~~ג
 ~עי~

 הרשב~א משם
 טרפות םפק נולד ו~בר בגופה הוא הראשון דםפקכיון
 תערובת םפקקודם

 וא~
 בםפק אסרת כבר

 ~אחרון םפק אלא נשאר ~א וא"כ בגופהשהוא הראשו~
 בתערובת כמו הכי נמי ~א או נגעה אם בםפקנמי וה~~

עיין
 ~עי~

 ~מה~~א ~אברהם זכור להרב ועי~ מש"כ
 ע~~ב רם"א דף ת~ ~ות בחיו~ד ז~ה~הא~ק~עי
 תה"ל כמש~כ בעיניך ותראה ע~ש אמנם פםקתבםוף

וז~
 מהרח"א משם

 וע~
 שעשה ~ם~ם עיקר

 השו~
 םפק

 לחוץיצא
 ואת~

 דאינו כתב וכו~ ~ע לא די~מא
משום ם~~

 דכ~
 והשני האיםור ~וף ~וא הראשון שהםפק

בתערו~~
 ר~י ל~ת ~~תיר םפיקא םפק מיקרי לא

 ~ שםעיין
~~נ~
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 ראיתי
 ~הר~

 מזמור ~~פר פארדו מוהר~ד
 ה~יאו~דוד

 הר~
 והוא ~~ ~ח~ק חמר כרם

תשו~ת
 הגדו~ הר~

 ז~ה~ה צור א~ן מהר"ש
 וז"~

 ~תוך
 ~א דהכא לומר ו~יןהתשו~ה

 ס"~ חשי~
 הא~ ש~פק ~פי

 נתיר והיאך ~תערו~ת וה~~ ~תרנגו~ת~גוף
 הכלי א~א טריפה ה~פק מתירין אנו אין שהרי~א~רנו מ~

 עיין ע"ש~ וכו~ נא~ר אינווהכ~י
 ~הר~

 השלחן ערך
 ז~ אות ~~ו סי~~יו~ד

 ד~רי ~פי וא"כ ~"ש~ כן שכת~

 ז"~הר~
 דנים דאנו נמי דידן ~נדון

 ע~
 השנים א~ו

 שהוכחנו כמו כשרות והןשפ~רשו
 ~עי~

 דמרו~א דאמרינן
פיר~ו

 וא~~
 א~ו מתירין אנו

 השני~
 הספק ו~א

 טריפ~
ו~~~

 ~עשות יש שפיר
 מ~~ק ~ך ~"~~ ~ז~

 הר~
 שם

 הכ~ים ~הש~ות צריך ד~מעשה ~מעשה ו~א ~ה~כהזה כ~
 הא ועוד ~החמיר יש נמי ~דעתו ~נ"ד ~פ"ז וא"כמע~"ע
 ~נ"דכת~נו

 ~ודאי קרו~
 שנגע~

 הוכחת ועוד ~רו~ם
 ה~פק דאין ועוד~גומא

 ~פק כאן אין וא~~ שקו~
 ~ ~שנים א~ו א~ורים~~הכי כ~~

~~~
 ~ו ראיתי

 ~הר~
 שם לא~רהם ז~ור

 שכת~
 משם

 וז~~ ז~~מ~רח~~
 כר~ינו פ~קו הפו~קים ~ל מ~מ

 דמרן ואע"ג ז~ל הזקן~צחק
 כת~

 רק ר~י אמרה ד~א
 קודם ~~פקכשנודע

 א~~ ~נתער~
 אם

~~ 
 עד נודע

אחר
 מיקרי שנתער~

 ס~
 ~גוף שאינן ~כה~ג אפי~ו

 מ~מאחד
 כ~

 ע~יו ח~וקים ~פוםקים
 וקימ~~

 ומה כוותייהו
 ~~ק~טשעשה

 כז~ ~~~
 ישראל ~ארץ דוקא היינו

 כמרןדנוהגין
 ~"~ אנ~ א~~

 מרן ~~רת היא דכן ~יה דפשיטא מד~ריומשמע ע~ש~ דר~וותא כרו~א
 שה~יא כתוב~מ~א~י ז"~

 לעיל וכמו~א נ~ז ~~~מן ~~י הר~
 עמאר ~מהר"ש ראיתיוכן

 ז~~
 מהר~ש ~תשו~ת

 א~~
 צור

שהזכרנו
 ~עי~

 וכן כך~ ~יה דפשיטא
 מפש~

 ~יה פשיטא
 מרן ~~רת היא ד~ן ~ור א~ן~מהר"ש

 ז"~
 ~ הנז~ ~תשו~הע~ש כתו~ כמ~אתי

~~~~
 הוכחנו כ~ר

 ~עי~
 הרש~"א דעת כן ~אין

ז"~
 עי~

 ~עי~
 ~מ"ש

 ז~~ ומר~
 ~סימן ~~"ע

 כהרשב"א דם"ל משמע ז~ל הר~~~א לשון ~~יאק~י
 כת~נו מ~כ ~שם נ"ז ~~ימןומש~כ ז~~

 ~עי~
 דדוקא

 כת~
 זה

 הרש~"א א~ל ז"ל ר~י~דעת
 ז"~

 כתו~ אמצאתי פ~יג
 ו~"י נ"ז ~~ימן ~"ישכת~

 ז"~
 אמה ~מך

 ~~ימן שכת~
 פ~ק ושם הרש~"א ~שםק"י

 ז"~ כה~~"~
 הוא שכן

 ~ וצ"ע הרש~"א ~שון ה~יא ~ש"ע~שונו

~~~~~~

 הכלים
 נ~~

 אי הפו~קים מח~קת דמ~ינו כיון
 הגם ~~~ או קלי~ה ~כדי ~מליחהמשערינן

דקימ~
 ~כ~ים ~ג~י מ"מ מרן וכ~פ~ק ~~~ דמשערינן

 ד~"ל אפרים ור~ינו ורא~י~ה הרמ~"ן א~~רת ~~מוך~אוי
 ~~א או~ר ואינו מפעפע אינו שמן חלב אפי~וד~מ~יחה

 נ~מוך מיהא אנן ה~שר א~י~ו התירו הנז~ שרבניםוכיון ע"ש~ ק"ה ~~ימן משמם ~~י שה~יא וכמו קליפהכדי
 שאין מע~"ע ע~יהם שיע~ור אחר הכ~ים בהיתרע~ייהו

 ~ר א~ן ~מ~ר"ש ראיתי וכן מדר~נן~ א~אאי~ורייהו

 ~~פר הרמתה תשו~תו הו~אה זה כעיןשכת~
ח~ר כר~

 ח"~
 כ"א ~ימן

 וז"~
 ~מחט וכו~ שפיר ~תי ועפי~ז

 חלקים ~כ~ה שח~קוהו ~אחר מהכ~ד אחד ~ח~קשנמצא

 ופר~ח ה~המה ~תיר צ~ץשהר~
 ז~

 וא~ר עליו ח~ק
 דאי~ור נראה ד~כאורה ז"להוא וכת~ ~"י כשאינם ~הם ~השתמש ~כ~ים והתיר~~המה

 ז~
 ~פק הוא

 היפך מע~"ע אחר הכ~ים את התירואיך דאוריי~
~כל~י ממ"~

~~ 
 ותירץ ח~ אות

 וז"~ ז~~ הר~
 נראה ודאי א~א

דסעמו
 ז~~

 שנוי הוא זה דאי~ור דמאחר
 ~מח~ו~

 מי ויש
 שהוא א~א ~גמרישמתיר

 ז~~
 והוי הכי ליה ~~ירא ~א

 דד~ריהם אי~ורכמו
 וקימ~~

 הוא אם ד~ריהם ~אי~ור
 התיר ו~כך הכ~ים מותרים~פק

 ~כלי~
 ~החמיר דדיינו

 כן כמ~ואר~ הוא והרי ע~ש~ וכו~ ה~~ר אתו~אסור
 ~ענ"דנראה

 והא~
 ~א

 יצ~
 החונה ערי~ך קסינא ד~ריכה אמן~ לעד אמת ד~ר מפינו

 והרא~ פ~
 יע"א

 וכו~~ שמענו זמירו~ת שנה כ~ן ניםן ~חודשימים חמש~
~~עור

~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
 י~~

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

 קדירה
 ש~

 ~שר
 שנפ~

 ~ה
סנא~ר ~נ"~ ח~~

 הכ~
 דהיינו ~הנאה

 ~ת~שי~
 והקדירה

 ~ לא או לנכרי הקדירה ~מכור מותראם
~~~~

 והש~ע הטור מ~שון נראה ~כאורה הנה
 ~א~ור ג~ ~עיף צ"ד ~ימן~יו"ד

 ~דמיה ולי~נות ~נכרי ~מוכרה כגון ~קדירהמן ~יהנ~
 וז"~

 ואם
 ~~אין

 הכ~
 ~ ~נכריא~ור ~מוכרה אפי~ו ומשמע ~הנאה הקדירהדא~ר ה~ ע~ש~ וכו~ ~קדירה אפ~~ו ~הנאה ~~ור

~~~~
 כן לפרש יתכן ד~א ~י ~ראה ~הת~וננות
 ~דמיה וליהנות לנכרי למוכרה אפי~ודאו~ר

 מרן ~ייםשהדי
 ז~~

 הנז~ ~~עיף
 וכת~

 ~ותר אך
 נב~לה נעשה ~קד~~ה גוף שאין ~ד~ריו מש~ע ~ריע"כ ה~י~~ מגוף נהנה ~אינו ~כיון צונן או פי~ת~תוכה ל~

 ~תירו~~כי
 ~~~תמ~

 צונן או פירות ~תוכה לתת ~ה

כדכת~
 הרי האי~ור מגוף נהנה שאינו משום ט~מא

דעיק~
 ה~לוע ד~ר א~א אינו ~הנאה הנא~ר ~אי~ור

 מותר ~נכרי ~מוכרה גם שכן וכיון ~קדירה גוףולא
 גם נהנהשאינו

 אלא האי~ור מגוף ~מכירת~
 הקדיר~ שאיןהקדירה מגו~

 מה ~ש~יל ~יוקר נמכרת
 נותן ואינו~תוכה ש~לו~

 שהיא ~קדירה דמי א~~
 ולהכי ~י~

 והמ~ר ה~ור א~ו ו~א לנכרי ~מוכרהמותר
 כגון א~א~נאה הקדיר~

 לה~
 בהם לחוף בתוכה חמין

 א~ור ~כך הנאתה דרך הוי דזה ורגליו פניו ~הםולר~ץ רא~
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 כדאמרן מותר לנ~רי למוכרה~בל
 וראי~

 מהא נמי
 מרןדפסק

 באו~
 יש עוד ע~~~ יו~ד ~~יף ת~"ז ~ימן

 ~זה ראיה~הביא
 מה~

 ~ימן ביו"ד מרן דפ~ק
 קל"~

~~~ 
 נ~ך יין עליהם שנפל דח~ים~~א

 ~וח~
 ועושה אותם

 לנכרי ומוכרן פתמהן
 של~

 מה בשביל ביוקר נמכרים שאינם משום ~עמאהיינו והת~ ע"ש~ ישראל בפני
 ~רן דפסק מ~א ~ו וראיה היין~ מןשבלעו

 ש~
 בסימן

~"~
 סעיף

~~ 
 נכרים שרובה בעיר שנמצאת ~חבית

 והקנקן בהנאה א~ורהיין
 הו~

 ו~תם ~"ש~ מוצאה של
 של הוא~נקן

 חר~
 של וקאמר בהגעלה תקנה לו ~אין

 א~~ ודאי והיינומוצאה
 לנכרי~ למוכרו שמותר לומר

 מוצאה של דק~מר דהאי ולומר לדחות שישו~גם
 ל~

שמו~~
 ש~יא כמות למוכרה

 ~ל~
 לומר

 לה~~ר~
 להש~~ש

 המוז~ר עירוי תיקון ע"יבה
 ~~ימ~

 ק~~ה
 ע~~

 םעיף
 ~~עיף אוי~ב

 להשתמש להתירה או ע~ש~ ט~
 ב~

 מים
 ד~ ~~יף קל~ז ב~ימן מ~ן כמ~ש ש~ר או משקים שאראו

 מ~מע הכי ו~ני מדפ~יק מ~מ~~ש~
 שה~

 לכל שלו
 ~ י~א ~עיף קל~ד ד~ימן דחטים הא וכדמוכחהנאו~י~ם
~~~

 למכור ~מו~ר יוצא מפורש שהדבר ראיתי כך
 כ~א ב~ימן והיתר אי~ור ב~פר לנכריהכלים

 ב~נאה ב~יד דאו~ר ראבי~ה ו~ף וז~ל ה~~~יף
 ~יו או שלם הירך לגוי ליתן או למכור שמותר~יהא מוד~

ע~
 ד~יינו האיסור מגוף נהנה ~אינו לפי שלו ~גיד
 ולא יותר וחן ~ובה לו ~~יק אינו כי עצמומהגיד
 ע"ש~ וכו~ שבו הנשה גיד מ~ת ביוקר יותרנמכר
 שנ~ערבו הנאה אי~ורי בכל וכן וז~ל ו~ ב~עיף כ~בעוד
 למכור שמותר זרה דעבודה שני ~פרק הרא~שכ~ב
לנכרי

 חו~
 בגמ~ לשם מ~יר וכן וכו~ שבו אי~ור מדמי

 של קנקנים לנכריםלמכור
 חר~

 וכו~ נ~ך מיין הבלועים
 של בחביות שכר ~~ום מתיר מעמידין איןובפרק

 אלו בפרק מתיר וכן בהנאה הא~ור יין בהם~~יה חר~
 של ש~הם חביות וםתם נ~ך יין של חביותמציאות

 דמו ולא ~עלה בהו שייךדלא חר~
 לחר~

 ע"ש~ וכו~ הדרייני
 בהי~ר שנבלעו הנאה אי~ורי בכל וכן ז"ל כתב ז~וב~עיף
 או לגוי למוכרן ~ול בחלב בשר בהם שנשתמש כליסכגון

 ~~ן להניח כגון ויבש צונן אחר ~שמיש בהןלהשתמש
 שאינו לפי גוונא וכהאי~ירות

 מבליע~ נהנ~
 האי~ור

 לל~אב~
 לחוף מים כגון אכילה דבר שאינו אפילו

 בא"ז כתוב אי~ור של קדירות בשאר אפילוראשו
 כדי מצדו למעלה ~ר~ל ינ~בנו אלא שא~ור לשוןובמענה
 בזה לושיהיה

 היכרא~
 לירו ליתי דלא

 תקל~
 מור"ם עי~

 ת~נ ~ימן~א~
 ~עי~

 חמין להחם שהתיר ז~
 ל~ו~

 ~הם
 ב~~ירה א~ילו ~נקבים דרך בלא לויי~ג לתקן ומיהוע~ש~
 אם ~עמא ו~האי כתב ח~ וב~~ף מותר בחלב ~שרשל
 בת ~ה ו~א ~חלב מבשר שנא~רה ~דירה ו~ישלחזר
 צריך א~ן~ומה

 ל~
 אע~ג ~~ר הבישול ~את דמי

~א~ר
 ~~ו ~ן לשאינו ~מו בן ~ון ~~ק ~ן ~~

 להשתמש ומותרין ב~~אה מותרים עצמם הכליםדהא
 אפילו צונן ~בר כלבהם

 לכתחיל~
 ומהאי~ור כדפירש~ו

 ע~ש~ וכו~ מו~ר ובדיעבד ~וגמו שהרי נ~נה אינושבלע
 וכו~ במרדכי מ~יר זה ומ~עם ט~ ב~עוף עודוכתב
 בה שנתבשלה תרנגולת המועד בחול מיד לנכרילמכור
 בע~ר ~ו מו~יף אינו ~גוי ד~א וכו~ בפ~חח~ה

הח~~
 ~רי ש~יים~ מה עיי~ש וכו~ עמה שנת~שלה

 ~ ל~כרי הכלים למכור שמותרבהדיא ל~

~~~

 להחם הרב ש~ר שמה
 ראשו לחוף מים בכלי~

 דורא שערי הרב ~וי~גכגון
 ~ימ~

 מ~יר ~"ה
 או צונן ד~ר ~הלהשתמש

 פירו~
 צורך ש~ינו דבר כל או

 שקור~ן ראשו לרחוץ מ~ם כגון ~מים ואפילואכילה
 האי~ורמגוף הנאה שאין מאחר לוייג~א א~נזבלשון
 שלי~ להרב ועי~ צ"ד ב~ימן ב~"י ועי~~"ש~

 וכו~ חולבת כף הראשון בדין מ"ו ב~ימן הבשר כלבפרק של~~
 שמו~ר ז~~ל הוא גםשהביא

 ל~~
 צונן דבר ~~דירה בתוך

וליהנו~
 בדבר ממנה

 ז~
 אין דפרק מהא ראיה והביא

 מו~ר חמרא הגוי בה רמא שאם ~תם דק~מרמע~יד~ן
לישראל

 למירמ~
 שיכרא ביה

 ומה~
 אלו דפרק

 מצא א~י רב דאמר ע"ב כ~דדף מציאו~
 חבי~

 שרובה ~עיר יין
 וכתב לקנקנה מציאה משום מו~רנכרים

 ד~~~
 חביות

של
 חר~

 ~הו שייך דלא
 ~געל~

 מותר הכי ואפ~לו
 עיין לח דבר ל~וכן ל~ת שא~ור ~העלה שם עי~ממנה ליהנו~

 וזה ז~לעליו
 כדע~

 איםור הרב
 ו~י~~

 התיר שלא
 ויבש צונן דבר אלאלתוכה ל~~

 של~
 שערי ~רב כדב~י

שהתיר דור~
 לת~

 צורך שאינו כל לח דבר אפילו לתוכה
 ~ל למור~ם ועי~אכילה

 בא~
 וע~ש ז~ ~עיף ~~ן ~ימן

 ~ ~~ו ס"ק הי~בבבאר

~~~
 מותר אך שכתב ה~ור מלשון דקדק ז"ל ב~י
 דבר דאפילו משמע צונן או פירות לתוכהל~ת

 הביא וש"ד וכתב מותר צונן שהוא כללח
 חמין ואפילו אכילה צורך ש~~ו לדבר דה"ה וכתבלדבר ראי~

 מיםכגון
 לרחו~

 ז"ל מדבריו משמע ע~כ דשרי ראשו
 בר הוא ו~פילו לח צונן אחת שי~השהכל

 אכ~ל~
 וש~יה

 בר לאו והוא חמיןאו
 אכיל~

 המרד~ו אבל וכתב וש~יה
 יבש דבר ל~וכה ליתן דוקא כתב מעמידין איןב~רק
משום

 דליתי~
 ע~ש~ לח דבר לא אבל בעיניה לאי~ורא

ו~
 ~ברתו ב~מוך שכתבנו והיתר אי~ור הרב כדעת
 חמין בה לאש~מושי אתי דילמא דחיישינן מ~וםו~עמא
 עי~ אכילה~לצורך

 ב~
 אך ד~ה צ"ד ב~ימן

 מרן דעת שיהיה איך ע"ש~ וכו~ צונן או פירותלתוכה ל~ מו~
 דאין ד~ובר משמע ה~ר כלשון שהעתיק בש~עז"ל
א~ור

 ל~
 וחם לח דבר אלא בתוכה

 והו~
 אכילה בר

 וכ"ש ולח ~ונן אבל הק~רה של הנאה אי~ור זהו שתיהאו
 ~נכרילמוכרה

 מו~
 דבר ב~את

~ 
 לנכרי ומ~ירתה

 ~~~אלי~~
 כדמ~כח ~ותר

 מש~
 שאין לעיל שה~רנו

החר~
 לתת מ~רו הוכחנו כאשר נב~לה נע~ה גופ~ה

~תוכ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~

 הוא הנ~ה איסור ועיקר דכ"ע ~ליבא פירות~תוכה
 שרי ה~ע מ~ת ביוקר נמכרת שאינה וכיוןהבלוע
 כתב להנז~ בסמוך ב~י להרב שר~תי אלאכדאמרן~

 בקדירה בישלו שאם אשיריהגהות ~~
~ 

 אינה היא שאם היתר
 והאוכל לנהר הקדירה דמי ישליך יומאבת

 ע"כ~ מו~

 דר~ונ~
 הנאת דהא קאמר באכילה מותר המאכל

 שה~י נהנה אינו ש~לע ומהאיסור השליך כברהקדירה
 איסור הרב ל~ון בסמוך ~מש"ל מו~ר ובדיעבדפוגמו
 מדבריו ומשמעוהיתר~

 ז~
 ~קדירה דמי ישליך דקאמר

 מגופו ל~הנות וא~ור נבילה נעשה החרס דגוףלנהר
 שמוזכר מה מכל היפך וכיוצא פ~ות בתוכו ~תתאפילו
 לדעת זה לפו אסור לנכרי הקדירה למכור גם וא"כלעיל
 איסור הרב ש~בר גדולה תימה באמת והוא אשיריהגהות
 למכור שמותר להדוא מוזכר שבגמרא ~גודלו העידוהיתר
 ל~יל כמ"ש נסך מיין הבלועים חרס של קנקניםלנכרים
 דגמרא הא דמוקי ואפשרמשמו~

 בס~
 איסורו שאין יין

 הבלועים קאמר ~היתר איסור דהרב הגם מדרבנןאלא
 נסך יין דפסחים בש"ס נמי וכדאיתא דוקא לאו נסךמיין
 םי~ ביו~ד בהגה למור~ם ועי~ ע~~ דאורייתא ~ץדרבנן
 אי דאפילו מ~לשא איפרק לא דעדין אלא ב~~ סעיףקנ"ה
 גוף ונאסר נבילה גופא לקדירהחשבינן

 החר~
 שלה

 שהסיקוהו חדש מתנור ~רע לא מ"מ בחלב כבשרבהנאה
 ואח~ יוצן דקימ"ל גופו הוא שנאסר ע~ז שלבעצים

 כך
 דזה משום הפת בו ויאפה היתר בעצי אותויחמם

 וז~
 גורם

 עצי של אש ותחתיה בקדירה בי~ל ~ם נמי והכאמותר
 סימן ביו"ד מרן וכדפסק ומותר גורם וזה זה הו"להיתר
 ז~ ס"ק ה~ב באר עי~ ד~ סעיףקמ"ב

 הוא ודוחק שם~
 כרבי פוסק מא"ז שהוא אשירי ש~הותלומר
 ב~ס~ ראיתי ~ך אחר א~ר~ גורם וזה דזה ~בראליעזר
 לקדירה ~ור בין שמחלק ע~א כ"זפסחים

 דהא ~מא וקאמר ~סורה קדירה מותר גורם זו"זלמ"ד א~י~ דקדיר~
 בש"ע ועי~ ע"ש~ דהיתרא עצים דניתן מקמי בי~ולאקיבלה
 סימןיו~ד

 קמ"~
 ועי~ י~א ס"ק שם הו~ב ו~באר ז~ סעיף

 ~ יתברך ה~ בעזרת זה כל שיישבתי שניבחלק

~~~~~~
 בסימן ז~ל שלמה של ים הרב על ~גדולה
 שה~דירה שהכריח שאחר הנז~ ובסעיף~נז~

 דברי כך אחר הביא בתוכה פירות לשום בהנאהמותרת

הגה~~
 שבישל קדורה ב~~ז וכתב הזה כלשון הנז~ אשירו

 ~ברים הם כאילו וכו~ לנהר ~קדירה דמי ישליך וכו~בה
 צריכין א~ז הרב שדברי ועוד מזה ל~יל למש"כאחדים
 בשר בה שבישל קדירה וז~ל דקאמר בעצמם הםביאור
 באכילה א~ר היתר בה בישלו שוב אם ונאסרה~ב
 בין ל~ק אין הנאה דבאיסור ~מו בן ש~נו~ע"פ
 יומובן

 ב~י ל~~
 ו~

 ב~י
 ~ הי~

 ולית א~ר ~מ~ל
ליה

 תקנ~
 לנהר הקדירה דמי ישליך ב"י אינה ואם

והמא~ל
 מו~

 וכו~
 דק~

 קאמר דמתחילה
 והיי~ ב~ לשאי~ו ב~ בין ל~ק אין הנאה דב~~ר~~ שאי~ אע~

 בין לחלק שאין קאמר שבקדירה הבלוע עלודאי
 שאינו הב~ע אף הנאה דבאיסור ב~ ל~אינו ב~יהבלוע
 הבלוע דמי להשליך צריך וא"כ ממנו ליהנות אסורב"י
 אי אף הקדירה של החרס גוף אבל לנהר אולים
 בה ולבשל בה ליהנות בהנאה ואסור נ~ילה דנעשהנימא
 האסורה הקדירה מגוף נהנה הוא שהרימשום

 הקדורה בגוף שייך לא מ"מ בישול הנאת כאן ישוהרי בהנא~
 יומא בת לשאינה יומא בת בין בהל~ק

 וא~
 לא ודאי

 בדבריו מסיום מאי וא"כ בה הבלוע על כ"אקאי
 דמאי לנהר הק~ירה דמי ישליך ב~י אינה ואםלשונו וז~

 ~ בקדירה הבלוע דמי הול"ל הכא הקדירה לדמישיא~ה

~~~
 ~מי דקאמר דמאי לומר נראה זה מ~ל כן על

 אלא ~קדירה הבלוע דמי ר"להקדירה
 הקדירה בכל משערינן לכך ~נה נפק ~מה ידעינן~לא משו~

 כל דחשבינן הקדירה דמי לה דקרי והיונוכולה
 ובר דמים שוה מ~מ פגום שהוא שאףלבלוע הקדיר~
 ~קדירה דמי וישליך ממנו ליהנות אסור לכךהוא דמי~
 הקדירה דמי והיינו בלוע של הקדירה כמות ששוהמה ר"~

 אבל לפגם ~עם בו נותן שהרי באכילה אפי~ מותרוהשאר
 נעשה אינו גופיה החרסלעולם

 נביל~
 בו להשתמש ומותר

 לנכר~ למוכרו וכ"ש ליה כדאית אחד לכל צונן אופירות
ואתי

 הכ~
 שפיר

~~~
 גם שבאמת הכרע מזה שאין נראה ה~בוננות

 בת בין לחלק נראה היה הקדירהבגוף
 נבילה נעשית א~כ יומא בת היא דאם יומא בתלשאינה יומ~

 תורה איסור בו שיש הבלועמכח
 אב~

 אינה היא אם
 אינו שנאסר הקדירה גוף גם א~כ פגום ו~מה יומאבת
 היה וא"כ תורה שהתירה הפגום מהבלועאלא

 ל~ך פגום ~וא האוסר שהרי בהנאה מותרתשהקדירה נרא~
 ~ורה ולכך בכך לחלק אין הנאה דבאיסורקאמר
 הקדירה בישול הנאת דמי להשליך ו~יך ב~נאההקדירה
 דאין דכתב והיתר האיסור מדברי מוכח נמי וכןלנהר
 לנהר הבו~ול ~נאת דמי לזרוקצריך

 אע~
 דבאי~ר

 דמא~ הרי ו~ו~ יומו בן לשאינו יומו בן בין חילוק~ין הנא~
 הקדירה הנאת הוא להשליך דעתיןד~קא

 שגורמ~
 ~ת

 דהוא אלא לתבשילהבישול
 ז~

 נאסר הקדירה שגוף סובר א~ז והרב בהנאהנאסר הקדיר~ גוף שאין סובר
 ~א א~ז דהרב עליה לדוכתה קושיא הדרא ולכןב~אה

הו~
 גורם וזה זה

 ~ וצ~ דמו~

~~~
 אשיר~ הגהות הרב דקאמרי דינא דהאינ"ל
 והיתר איסור והרב זרוע אור הרבמשם

 ~מו בן לש~נו יומו בן בין ל~ק און הנאהדבאי~ר
 אסור בפסח ~ץ שהרי לדידן דהל~תא אלובאאי~ו

 ~י ~~פילוב~אה
 קימ~

 מ~תר ב~סח ל~ם ~ם דנותן
כמו

 שפ~~
 מרן

 בא~
 סימן

~~ 
 וכן וו"ד סעיף

 ~אה בא~סור גם בהדיא לך הרי שם הרא~ש ~שםה~ר פ~
וש

~~~ 
 ~~ו בן ל~~ו יומו ~ן הוא אם בין

 דכ~נ~
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~ ~ ~
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~ ~ ~ ~

~ ~

 מדברי נר~ה וכן הנאה באיסורי אף ~וחר יומו
~רן

 ז~~
 ביו~ד כאן

 םימ~
 ואפילו דכחב ג~ סעיף צ~ד

 אם אוסרח~דיעבד
 חז~

 בחלב בין ~~שר בין וח~בו
 כ~

זמ~
 באר עי~ חחיבה ~משעח יומא בח ש~יא

 הי~~
 ס~ק

זיי~~~
 ש~ם משמע

 יומא בח אינ~
 ~גם ~וסרח אינ~

ש~ב~וע
 הו~

 ~ ב~נאה אס~ר

~~~
 ראיחי מופ~ג זמן

 ח~~ ~הר~
 ב~יו~ד סופר

 צ~ח~ימן
 ז~ ~~ שנ~~~

 מכירה מוחר ~ם
 האריך ~כבר וכחב בח~ב מבשר ~ב~ועים כ~ים~נכרי

השוא~
 ב~~~חו

 ז~ בעני~
 ו~וא

 ז~
 הע~ה ה~כה ~~ח

 משום הקדירה בעד יוחר נוחן הגוי ~אין הבירה~ר
 וכחב ~~חו~ההב~וע

 שפ~ו~
 ~ו

 בז~
 מביעחא יוחר

בכוחח~
 ד~יכא

 ~~~ ~מי~~
 מיחוש ביח בזה ואין

 ש~מהחי א~א ~"ש~ ביומיה ~פי~ו ~נכרי~מו~רו כ~~
 בז~

מ~~
 שר ז~ר לא איך

 ~שו~
 צ~ד ד~ימן ביו~ד הש~ע

הנז~
 ונח~ נש~ ול~

 זה שכל שאפ~ר ו~מרחי כל~~ בו
זכר

 השו~~
 ו~כך

 ל~
 הו~ר~

 הוא
 ז~~

 כחב ו~א ~כוחבו
~~א

 מ~
 הוא ש~ידש

 שישו ~יהיה איך בזה~ השוא~ ע~
 מש~ה חורח כי ב~ה ה~מח אל ~נח~ונחי ~ישו ~עיבני

אמ~
 סי~ בחשובוחיו עי~ ~נכרי ~מוכרם הרד~~ז ~חיר ו~ן

כ~ד
 ועיי~

 ח~ו~ה בפח~י
 בסימ~

 ו~"ו ם~ק ~~ד
 ול~

 חיי~ינן

ל~מ~
 ~ר~ן כ~חייש ~י~ראל וימ~רנה ~גוי י~זור

בפרק ז"~
 שע~ כ~

 ע~ש וצ~ו~יוח כוסוח קערוח לענין
בפירו~ו

~~ 
 הכא ~ש~~י ~רי~ף

 ש~י~
 ~יונר~ה ישנה~ קדירה

 דדוק~
 מסום מוחר ~~וכרו

 דמקב~
 גוף דמי

 כמ~ש מוחר שהוא~~~י
 אב~

 דמי שמקבל ~הש~ירו
 השכירוח דמי ג~ לכך א~ור והבישול ~בישולהנאח

 ~~ור עייןאסור~
 סימ~ ~~~

 הכ~י ~השכיר ש~סר ח~~ן
 מגן ועי~ ~~ש~ ב~נאה א~ור ש~~~י משום~~~~~~ה

אברה~
 ~ י~א ~~ק ~ם
~~~יר

~~~ ~~~~ 
~~~~ 

 ו~~

~ ~ ~ ~
 מ~

 ~~הגו
 הנשי~

 ~הדיח מקומוח בקצח
 המים מרח~ין דהיינו בחמין םעודהכ~י

 ~חוך המים אוחם מערים ו~ח~כ מים שלבקומקום
~~י

 גדו~
 ~בוריח הכ~ים ומדיחין

 ~נקר~
 ב~שון צאבו~ן

 הכ~י בחוךער~י
 הגדו~

 ~הם שי~דמן בבוריח ומדיח~ן
 שנעשה בבוריחואפי~ו

~~~ 
 אם

 י~
 להם

 ע~
 מה

 ~ ~א ~ושיסמוכו
~~~~

 והווייחו עשייחו כיצד להקדים ראוי מח~י~ה
 במהו~יקונו

 נע~~
 הדברים הם ומה

 כדי עמו~מערבים
 שיחהו~

 נעמוד כך ואחר
 ע~

 ~ דונו

~~~
 בעירנו אותו שעושים ממה עשייתו סדר וד~י נא

 שקורים החזק אפר מערבין שמ~ודם יע"אדובד~ו
 אוחם ובול~ים הסיד עם ל~~~ם רמא~ץלו

 במ~
 מים

ושוה~
 ממ~אים כך וא~ר יום ח~י או ~י~ה כמו

 בכלי הי~ב הדק אוחו ודוחקין נקוב בכ~י וה~ידה~פר ז~

גדו~
 וממ~~ים ריקן ש~י~ו כשיעור ~כ~י בזה ומני~ים

 מחחחיחו וזבים שנו~פין והמים ~מיםאוחו
 ה~

 חדים
 אד~ ב~ר על יפ~ו ~אם עדביוחר

 ויעשה בשרו ישרפו

נג~
 שעושין הבוריח ומחקנין מבשלין המים ובא~ו ~מכה
 שיחבשלו עד ביורה זיח ושמן המים א~וומערבין

 ~דק צמ~ להרב ור~יחי גוש~ונעשה הי~~
 צ~~ םימ~

 שכחב
 ש~וא א~א שכחבנו כמו עשייחוסדר

 כח~ ז"~
 שבמקומו

 מ~~ב אוחועושין
 ~בציר~י~

 ד~יינו ו~~ח
 ואלו והמ~ח הח~ב עם והסיד האפר מן ~באוה~~ו המי~ ~מערבי~

המי~
 והמלח

 פוע~י~ ה~
 עד בו

 ~~ שיח~~~
 ה~~ב

 כחיקונה ה~ורית ו~ז~גמרי
 וכ~

 שמרגישין זמן
~~~ב ~ע~

 ה~ורי~ אי~
 ~חיקונה

 עיי~
 הוא כך שם

 ~ וח~קונועשייחו

~~~~~
 אנן ני~~~

 ממ~
 םי~ ביו"ד מלכא מרן שפ~ק

 ~עיף~~ה
 נחנו שאם ~י ירא~ ד~וז"~

 ~מיםאפר
 קוד~ ש~יור~ ~~י~

 ב~וכה הקדירוח שהניחו
 מוחרוכו~

 דע~
 האפר ידי

 הו~
 טע~ נוחן

 ה~פר בו פוגם האפר ממי הנעשה ג~כ הבוריחוא~כ ע~כ~ ~פגם
 ה~~~ונ~ם ש~קשו ואע~פ פגום~ ונעשהב~~ב

 ז~~
 על

דין
 ז~

 ע~יו כחב ~~ו בס"ק ה~~ז
 וז"~

 ו~פ~
 ~םאיסור אי~ ז~

 נפ~
 בוריח

 זיי~ף שקורי~
 ב~~~

 מח~ב העשוי
בחוך

 התבשי~
 א~ר בו יש הב~ריח שהרי

 ו~~ע מחלב~אוחו כשעושי~
 הורא~

 זו
 ד~עי~

 פ~ז םימן
 ד~כ~ירמ"א כח~

 שעושי~
 וכו~ הר~ש ~~פיפח מים בו

ד~ושי~
 ורגילוח וכו~ שבכירה מ~פר אוחו

 הו~
 ~החערב

ש~
 בשר

 עכ~~ וח~~
 וכ~ון

 דנ~~
 ~פגם

 ~י~
 איסור שם

בשר
 שפעם וכו~ מצאחי ועוד וכו~ ~גמרי ב~~~

 ש~פל ואמר חינוקבא אח~
 ש~ ח~יכ~

 מ~~ב ~עשוי בוריח
וכו~

 ואמ~
 נפל דבוד~י מש~ע ~חינוק לה~~ין ש~ין

 הקשה והש~ך וצ~ע~ וכו~~~ור
 די~ ע~

 מהתוספוח זה

פ~~~
 ~נקודוח הש~ך כבר ע~ש~ בשק~ם ד~ה סוף ק~ ד~
 חריץ הש~ך וקוש~ח ע~ש~ ה~"ז ~ושיח ישבהכםף
יחיב

 הפר~~
 בי~וםף עדוח ~הרב ועי~ ע~ש~ י~ט ~ס~ק

 ~ו מצינו וכן ע"ש~ מ"ב סימן ~אמון בן~מהר"י
 ~סי~ ע~יו עיין ע~יו וחמה הש~ך קושיח שישב צבי~כם ~הר~

 הע~ה חכ~ם הוראח וזוק"א
 מוחרים ומים ב~פר שהודחי דכלים הש~ע כד~רי~פסוק י~ ~מעש~ וה~כ~ וז~~

מכח
 ~ע~

 ח~מוד ב~שון הנקרא בוריח וגם ~פגם
 אינו ז~~ף אשכנז ו~שון שאבו~ן ס~רד ובלשון~פו~ן

 אוס~
כ~~

 ואף צדק הצמח ו~דברי
 היו אם יודע ומי מ~חישו ~אמח כי ~ו שומעיןאין ~חי~ו~ במהרי"~ שנמ~~

 בגוהדב~ם
 ~ ע~

~~~~
 ~~כם ד~י סתר צ~ה סימן ביו"ד יעקב ~ר
 ישב צ~א סימן צדקצמח והר~ ע"ש~ אפר בענין ~ש"ך דברי וקייםצבי

 ~תמי~
 פ"ז מסימן ~~ז

~ו~נו וז~~



~ ~ ~ ~ ~
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~יינו
 ~כח~י~~

 ד~ף מ~ום
 ע~

 פוגם ד~פר פי
 ~כח~י~ה הואאסור מ~

 דכ~
 ~כחחי~ה א~ור פוגם שהוא מי~י

 צ"ה~~סימן
 שכ~~

 ~חוך ~פר נח~ו אם
 היור~

 הי~נו
 ~ ע"כ כ~ים ~ו ~וד~ו שכ~ר~דיע~ד

~כאור~~~~~
 מו~נים ד~ריו אין

 כ~~
 ד~א דנראה

 ~דיע~ד איירי ~מי פ"ז ד~סימן כ~וםחי~ץ
 ~סר ואפ"ה ~ראש ~~פיפח מים עשוש~~ר

 מהרי~~
 ~חיר צ~ה ו~סימן~ו~

 מר~
 ~כלי~ ~השחמש

 שק~~ו

~ע~
 זה

 מז~
 הצ"ץ דכונח ~ומר ואפשר ~הם~ ~השחמש

~י~
 ד~כ~~

 ~~~פ~
 ~~פר ~כח~י~ה ~ו שעו~ין

~~~ר ~מ~ור~
~~~~ 

 אחה הרי ~ו ~~שחמש ~ו מחיר אחה ~ם
 ~ו~חיר

 ~כח~י~~
 אדעחא ~פגם ~עם ~ו ~עשוח

 ~וד~י~חמש
 כ~ו~

 ~חמ~דוח ~וא דרכו שזה
 ~כ~

 יום
 ~ ~כח~י~ה מיקריו~הכי

~~~~
 ~ומר~פ~ר

 ~ר~ דכונ~
 ~ומר

 כיו~
 דכלי

 א~א ~~ר ~חשמיש עשוי אינו הר~שד~פיפח
 ~יורה ~הוד~ו ~קערוח דמי ~א ~~כי דוקא~~פ~פה

ד~ח~
 ~כ~ ~~~ ~ב~~ דרכ~ שז~ כיון

 חמיד ~ום
 ~לעו ~דיע~דאם

 נוח~
 ~פג~ ט~~

 ~ח~י~ה ד~רי מוחר
 רגי~וח ~~ין כיון ~פ~פה בכ~י ~~ל~נאחו

~~~~ 
 ~וה ~ו

~י~
 שמ~~קים וכמו ד~סור ~נאחו הח~~~ה ~א כאילו
 קדיר~ ~ין נמ~ צ~ה~סימן

 סעיף שם רמ"א עי~ ~מים
 ~~טב ~אר ועי~ג~

~"~ 
~רך ~הר~ ר~יח~ כך א~ר י~~~

 ~ש~~~
 אוח צ~ה ~סימן

 ע~ שכח~ טו~~
 ~~~ץ ד~ר~

 דסימ~שכח~
 פגום שהוא ד~ר דכל ~כח~י~ה מיירי פ~ז

 ~כח~י~האסור
 כח~

 ע~יו
 ו~"~ ז~~ ~ר~

 כ~י דדוקא ~יחא
 ~עםש~~ע

 מוש~~
 ~סור

 ~ה~חמ~
 שמא שנפ~ם א~ר ~ו

 ~עודו ~וישחמש
 מוש~~

 א~ל
 הכ~

 פגום ב~יעח דח~י~חו
 כמ~וארמוחר

 ~סימ~
 ~"ד

 ~חו~~
 ש~ינ~ ~~~ כף

 ~ת

יומ~
 אסורה דכף ~קדירה

 והקדיר~
 מה ע~ש מוחרח

שסיים
 ~צ~ץ ד~רי ~כונח מש~כ ~פ~ דהנ~

 ~י~
 נסח~ר

 עי~ ודוק~ צ~ד דסימן ~אמ~מ~ח
 ~הר~

 ~יו~ד דוד ~יח

סימ~
 מ~כא כמרן קימ"ל ~דידן ~נן שי~יה ~יך ע~~~

ז~~
 כשרוצים העו~ם נ~גו וכן

 ~~ש~
 אפר עושין ~צים

 הר~ וז~~ מים~~ם
 ~ימן ~רכה שיורי ~~פרו ~יד~א

 ו~ענין ד~ ~ותצ"ה
 א~~ ~לכ~

 דריש אחכא
 דש~מים ס~כינןמרן גלוח~

 ר~י~ וכ~
 גם ומה כווחיה ס~רי

דפ~~
 וכמו כדעתו המנ~ג

 שכח~
 ~נה~ו הכנה"ג

 ע~שכמרן
 ~ ע~

~~~
 מד~רי ה~"ז ש~קשה

 מהרי~~
 ממעשה

 ש~
 תינוק

 וכמ~ש ~וריח~ענין
 ~עי~

 ~שונו
 צמ~ הר~

 צדק
כמה יש~

 ישו~י~
 וז~ל ~~סוף והע~ה הנז~ ~חשו~חו זה על

ו~ורי~
 העשוי

 ומ~~ מ~~~
 מאפר שסננו ~מים ונת~של

 ~תוך וכשנופ~ח פגומה ודאי שלנו ~ורית כמווסיד

~ת~שי~
 שהיא מפני ~דיעבד שרי

 עוד ועי~ ע~כ~ פ~ומ~
 שכח~נו ממה ~מידין נמצינו ע"ש~ מ"ז סימן ~ספרו~ו

 אי ~ף הוא ~פגם ~עם נוחן וא~כ הוא פגום~ה~ורית

 ~~ם ~~עי ה~וריח מ~עם הכלים ד~לעי~מרינן
 ~ פגו~

~~~
 דהא ~מודעי צריכין ~נו דעדין

 ~כח~~ה מ"מ מוחר ד~דיע~ד ~גם ~פגם~עם דנו~ ~ימ"~
 שפ~ק וכמואסור

 ז~~ מר~
 א~ סעיף קכ"~ ~סימן

 ~~וסעיף
 הצ"~ וז"~

 ~ה ~~של ~כמים אסרו ~כי וא~י~ו

~כח~י~~
 נמי ~נ"ד ו~"כ ע~~~ וכו~ יומא ~ח א~ו גזירה

 מ~מ פ~ום שהואהגם
 א~~ ~סור~ ~כח~י~~

 ~אמת

 דמיונו דאיןנרא~
 עו~~

 ד~~רו ד~א יפה
 ~קדיר~

שאינ~
 ~ח

 יומ~
 משום הוא

 ג~~ר~
 יומא ~ח א~ו

 יומא ~ח ~ין ~א~נשי ~~ו שנא ו~א אינשי~עו ד~ז~
 זו ~~ם חחיר אם ~עין איסור ד~יכא כיון יומא~ת ~~~ינ~

 זו גםיחירו
 א~~

 ~אי~ור
 ~עי~

 ~מ~טעי דאחו ~יישינן ~א
 איםור ~~ם תחיר ~ם ~עין ~יסור אףשיחירו

 ~מיגזר ~יכא ~נ"ד ו~הכי ~עו~ם איסור חורח ~~לחד~"כ פגו~
 חחיר~אם

 ~ה~
 ~~~ב ויחירו י~ואו פגום ~הוא ה~וריח

~~ו~
 ד~א ~יישינן ~א ~ו הדומה א~ר ~ד~ר וכן ~עין

גזרינ~
 מענין

 ~ע~י~
 שקי~לה ~קדירה דוקא ועוד

 ~ע~
מו~~~

 ו~סור ~ו ~עמו עמד כאי~ו אומר ג~רו ~~כי

א~~
 ו~הכ~ ~מיגזר ~יכא מעיקרו פגום שהוא ~כא

 ~ ל~חיריש

~~~~~~~
 מהא זה ~~י~וק סחירה יש

 דכח~
 מרן

ז"~
 צ"~ סימן ~~~י

 דורא שערי ~שם
וכן וז"~

 בפירו~ כח~
 דגים שרי ד~א דורא ~שערי

 שע~
~קער~

 וכו~
 א~~

 או ~מ~~ח
 ש~ יור~

 ~ה שיש נכרי

 ש~נו~~
 ~עמו ונכ~ס ~י~ור

 ש~
 אסור ~מים א~סור

 כ~ים ד~חם אע"ג ~~ם ~נח~ממו ~מים ~~וש~כח~י~ה

 נכרי~ש~
 ~~יחינו ל~וש אסור מ"מ יומן ~ני אינן

 ~~חיר דאין ~הםש~ממו ~מי~
 ~פג~ נ~~

 שהרי וכו~ ~כח~י~ה
 ~ו~מו ~א ש~רי ה~א~ן הח~י~ה~א

 ~~חי~
 הוי זה ו~ענין

 ~סימן רמ~א ~י~ ע~כ~כ~כת~ילה
 קכ"~

 סימןועיין ע~ש~ ~~ סעיף
 ~מים ~הדיא ~ך ~רי ~~גה~ ו~ סעיף קכ~~

 ו~פי~ו מח~י~חו פגום ~עם א~א מח~י~ה קב~ו~~א
 ~לוש אםרום~כי

 ~ה~
 ראיה ~ה~יא יש משם וא"כ

~אסור
 ~הדי~

 כמו ~יה והוה פגום הוא אם אף ~~וריח
 ס"ק ~ש"ך שם ועי~ ז~ סעיף קי"ד סימן ע~~ הנז~מים

י~~
 ~הגה ועי~

 סימ~
 ס"ק ש~ ש"ך עי~ ג~ סע~ף צ~ה

 ועי~י"ד
 ~הכנ~~

 ו~כשתידוק ~"~~ ~וח ~גב~י צ~~ ~סימן
 משום ש~סרום מים דשאני סחירה כאן שאיןנראה
ש~א

 הוא שהרי ~ומריי~ו משום הוא ~נאחן ~ח~יל~

~וכ~
 שקב~ו הל~ם ~תוך ~מים א~ו

 נ~~
 הראשון ~פ~ם

דהיינו
 מ~

 נ~~ש ~א ועדין המים ק~~ו מיד הכ~י
 צ~ה סימן ב~~י עי~ וה~עם~איסור

 מש~
 הר~ן משם

ז"~
 אסרו ו~~כי

 א~~
 ~כא

 שמדי~
 נ~ט ~יה הוה ~~וריח

~ר
 נ~~

 ~כ~י והמים ~מים נט~"פ שהוא ~בוריח ד~יינו
 כשה~יע וא"כ ~ח~שילו~כ~י

 ~כ~~
 נ~~ש כ~ר אכי~ה

 וד~ מותר~ ~כח~י~ה זה שד~ר ~ומר יכי~ני ~האטעמו
 שכת~דממ~

 רמ"א
 ז"~

 קערות ~~י ג~ סעיף צ~ה ב~ימן
של
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 בשר
 שהוד~

 ~ן הכ~~ם מן אחד אם חו~בת ביורה
 ~ז וכו~ יומו~ני

 כ~
 והרי ע~~ מו~ים הכ~ים

~  הכ~~ ~ר הכי ואפי~ו פגום אי~ר ~הםיש 
 ~בש~

 בו

לכת~~~
 פגום ט~ם אלא בו ש~ין משום טעמא והיינו

 ~אומתתי~ה
 קב~

 מרן דכתב מהא וכן פגום ~~ם א~א

ז~
 דאם ד~ ~יף צ"ד בסימן

 חו~בת כף תח~
בקדירה

 ש~
 הקדירה יומו בן הכף ~ן אם בשר

 מו~ת דקדירה ה~עם ב~י וכתב ~~ר והכףמותרים והתבשי~
 פגום ~עם א~א הח~ב מן קיב~ה ~א דמתחי~המשום

משא~
 ע"ש מ~י~ה ~שבח הח~ב טעם שקיב~ה בכף

 הקד~רה הת~ר הריוא"כ
 ~בש~

 ש~ן משום ~כתחי~ה בה
 מ~י~הבה

 א~~
 משם ראיה ~הביא אין פגום~ ~עם

 קיב~ה כ~ר ~פגום ה~עם קב~ת ש~ענין שאנידהתם
 ש~ענין ~ף כד~עבד הויוהי~כך

 בישו~
 התרנו

 הצריכוהו ו~אלכת~~ה אפי~
 להגעי~

 תי~ן דצריך כיון מ~מ
 מותר ו~הכי דיעבד ~יה הוה~כ~י

 אב~
 ~ו שנתיר בנ"ד

 הכ~ים ויב~עו הכ~ים ~הדיח ~כתחי~ה מעשהלעשות
 ~ מהתם נשמע ~א פגום~עם

~~~
 נ~

 שמצינו מהא ~התיר ר~יה ~הביא אין
 אפי~ו ש~תיר הבית בבדק צ"ה בסימן~מרן
לכת~~ה

 ~בש~
 ~קדירה ק~ניות

 ש~
 ~~כ~ם כד~ ח~ב

 משום והוא בשרעם
 ~~~ דס~~

 בר
 נ~

 ~כתחי~ אפי~ו

 וא~ ע"~~מ~
 כיון הכא נימא נמ~ ~כי

 דנ"~
 ~פ~ם

 ~~ה הוהמותר
 נ"~

 בר
 וא~ נ~

 ~כ~י~ אפי~ו נתירנו
 בשעת התם דשאני דמי דלא ~~ נראהכהתם~

 איסור כאןאין בישו~
 כל~

 איסור ~יכא בח~ב דק~ניות
 כל~

ואח~
 הוא כבר בבשר ~ערבם כש~צה

 נ~
 בר

 אי~וראו~י~א נ~
 אב~

 האיסור הרי הדחה בשעת בנ~ד הכא
 פגום ש~וא אע"פלפניך

 מ~
 והר~ א~ור ~כ~י~ה

 ~עם דהיינו היתר של בקדירה בי~ים ה~יסור נותןהוא
 ו~זרים אסורים א~ו והמים במים בורית נותןהראשון
 כן דעושה וכיון בקדירה ~עם ונותנים המ~םא~ו

 ביו~ד דוד ב~ת הרב ~מש~כ ואף דאסור~ נימאלכתחי~ה
 חו~בת בקדירה שנתבש~ו הקטניות ד~ירוי מ~ב~ימן
~כ~י

 ש~
 ~כי ואפילו ~כתחי~ה דהוי ג~ע מגרע בשר

 התרומות בספרה~ר
 מ~

 יותר נתן מגרעות הכא
 סימן ביו~ד רמ~א שכתב נמי ומהא ודוק~ שכתבנווכמו

~~
 בקדירה

 שביש~
 מע~~ע ששהה ואחר בשר בה

 ביש~
 בה

 ש~עם שנמצא~ב
 בש~

 והרי בח~ב מעורב הפגום
 ~פגם מ~עםמעורבת

 ש~
 ~ר הכ~ ואפי~ו ומח~ב בשר

 דברים שאר בהם~בשל
 כמ~

 בשם ב~ה
 וכמש"כ משם ר~ה~ן ע~ש~ הריב~

 ~ ופשו~ ~עי~

~~~
 דהיינו ד~ן ~נדון ר~ה ~הביא

 להד~
 הכ~ים

בבור~
 ממ"ש ~הי~א

 הרשב~
 ~ות ~~רת

~שער
~ 

 בד~נ~
~~ 

 ד~ ו~ע~ה כ~ים
 קכ~

 ע~ב
~תב

 וז~
 ~הרי המ~ם ב~עור מ~~~ן ~ין

 כ~
 מה

~~~
 ~ ש~~~~~ן ~~~ ב~ן ~א ~~ן

 הוא ~~ם

 ~עם דנותן כ~ום בכך אין ובו~ע ש~זרואע"פ
 קודם אף וה~א בהגע~ה הוע~נו מה וא"תמותר לפג~
 היא~א הגע~~~ צר~ך הכי ~פי~ו הוא פגום הכ~י שבתוךמה הגע~~

 דה~
 היה המשובח מן ב~יעתו תחי~ת

 כאי~~אנו ורו~~
 הוא

 בשב~
 ~ד

 שי~~ו~
 ~מום ~הם שחשו

 מתיר אתהשאם
~ 

 ~בא יומו ~אחר בו ~~שתמש
 יומו בן הוא אפי~ובו ~~שתמ~

 כ~ אב~
 מן שב~וע מה

 מותר ד~כתחי~ה בהדיא ~ך ~רי ע~כ~מותר ה~גו~
 ~ה~~~~

 במים
 בטבע רואים שאנו אע~פ ששים בהםשא~ן

 לכתחי~ה חכמים שאסרו ~פגם ~~עם חיישינןו~א ~כתחי~~ ה~י עבדינן הכי אפי~ו הפגום מ~םובו~עים שחוזרי~
 פגום הוא השתא שבו~עים דמה משוםטעמא והיינ~
 ~כתחי~ה ~התיר יש בנ~ד נמי ~כא וא"כב~יעתם בתחי~~
 בת~ילת יבלעו ~א הכ~יס יב~עו אם אףבבורית ~הדי~
 ~ פגום טעםא~א בליעת~

~~

 ~הרא"ש מצאתי
 ז"~

 בפרק כן ~כתב
 תנ"ב סימן בא"ח ב~יומביאו שע~ כ~

 ~ב~ הצ"~ וז~~
 אם

 ס~ במים און א~י~ו ~הגעי~ו מותר יומן בניאינן
 הפגום ש~עם ואע~פ הכ~יאת ~ב~~

 הנפ~~
 חוזר ממנו

בתוכו ונ~~~
 והו"~

 דהוא ח~ש בו אין הגע~ה כקודם
 נ~~

 בר

נ~
 וכו~ם בכ~~ ונבלע וחוזר ~מים הכ~י מן שנפ~ט

 עוד ז~ל הוא וכתב ע~ש~ ה~עם שנפגםכיון הית~
 איסורו זמן~חר ז~ דכ~

 אב~
 קודם

 איסו~
 יומו בן בכלי א~י~ו

 שב~י ~רב בשם שם כתב וכן ע"ש~ וכו~מותר
 ~ ע"~ הל~~

~~~
 שכתבו מ~ימ~ניות הגהות מדברי לזה ראיה יש

 הר~ם~התיר
 להגעי~

 כ~ים
 ח~~ ש~

 וכ~י
 נו~~ם ששניהם יומן בני אינם ששניהם היכאיחד עכו"~
 ואפי~ו~פגם ~ע~

 מגעי~
 בב"י ע"ש תחי~ה עכו"ם כ~י

 שהתירו בהדיא ~ך הרי זה כל שמביאתנ"ב בסימ~
הראשונים הפוסקי~

 להגעי~
 אפי~ו ~פגם נ~ט ~הם שיש במים

 בו~עים שהכלים אע"פ~כתחי~ה
 מ~ע"~

 בנ"ד ה"נ וא"כ
 ~ וברו~ת חזקות א~ו שרא~ות נראה ו~כאורהדכוותה

~~
 דשאנ~ ו~ומר ~ח~ק יש דעדין נראה שפיר דייקת
 והרי א~ר מעיקרא הכ~י דהיההתם

 הכחישו והרי ~פגם ~עם ש~וא שבו האיסור~הכחיש ב~
בזה

 שהפ~י~
 ~כתחי~ה מיקרי לא ה~ום מטעם הכ~י ויב~עיח~ר א~ אף ו~הכי ~מים שבו הא~סור ממנו

 ב~ע מת~~ה שהיהכיון
 אב~

 הכ~י בנ~ד ~כא
 ~~תן בא ואתה א~ור ב~יעת שום בו ואין כשרעכשיו הו~

 ~ חכמ~ם ~אסרו ~~גם טעם מת~~הבו

~ ~
 הפו~~ם דמ~ש ו~מר ל~ק יש

 הנ~~
 דחוזרים

 ~~ם מטעםו~~עים
 הנ~~~

 ~דאי ~א
 א~א ו~עים~~ים

 בא~
 בשעת

 פ~~~
 דטריד~ איידי

ל~~
 וכמו ב~ע~ ~א

 שכ~
 הר~"ח

~ 
 בס~מן

 יגמרו א~מתי יד~נן ד~א ו~ש~ם ~~ש~ הרב~יבכונת ~"~
 צרוך~~~~ן

 ~הנ~~
 במים

 ~מ~ ~~דא~ ע~
 ~~י~ן

~~
 כבר שמא ~~נן

 ג~
 ~~י ולא ~~~ן

 ~מ~ל~
ו~~זרו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  דלאחיישינן אמרינן הכי משום מפליט~ן ו~לעיםו~זרים
 אבל פגום טעם אלא הוי לא מ"מ יבלעו אם דאףלזה
 להרב עי~ לנ~~ד ראיה משם להביא אין להכי בי~דפלטי הגעל~ מי הוי לא דהא ודאי דבלעי ~זינן דקאבנ"ד

פר"~
 שחילוק ו~מצא ה~ ס"ק קכ~א סימן

 ז~
 ~ לתלפיות ~נוי

~~~
 פגום התירו בהגעלה דדוקא לחלק יש

 הוא לכ~חילה פגום חכמים דאסרו דהאמשום לכתחיל~
 דגזרומשום

 בת שאינ~
 יומ~

 בת אטו
 יומ~

 אם א~ל
 ממנו והוציא הכליהגעיל

~~ 
 מושבח שהיה ~פגום

 חיישינן לא ~ו מ~מ ובולע חוזר אם אפילומעיקרא
 ביה דאית יומא בת אפילו להתיר יבא זה לו ח~ירדאם
 הגעיל עצמו הוא דהא ~מיטעי ליכא דבזה חשוב~עם
 לו ~~יר דאם למיחש איכא בנ~ד אבל להכשירוהכלי
 מושבח בטעם גם למישרי א~י כזה פגום בטעםלהדיח
 שכל נראה מ"מ אבל היכירא~ ליהדל~ת

 ז~
 כדאי אינו

 להדיח סנ~גו המנ~גלס~ור
 ~ בבורי~

~~~~~~
 ל~ביא נראה

 ראי~
 לאסור

 סעיף פ"ז בסימן רמ~א דכ~ב מהאבבורית הכלי~ הדח~
 וז"לו~

 עו~
 מים בו שעושין דהכלי כ~בו

 לחפיפ~
 הראש

 או~~ דעושין בו ל~מש~ין
 ורגילות הכירה שעל מאפר

 הבאתי וכבר ע~ש~ וכו~ בחלב בשר שם לה~ערב~וא
 צ~א סימן צדק צמח ~~רב והבא~י לעיללשונו

 עיין ד~ סעיף צ"~ בסי~ן ז"ל מרן לדעת ל~לכהזה הסכי~
 על ~כללעיל

 בעזר~ נכו~
 ~שם ללמוד ויש הבורא

 אבל וז~ל הנז~ בתשוב~ו צ"ץ הרב כתב וכן במכ~שלנ~ד
אפר

 בשר שם לה~ערב ורגילות עליה שמבשלין ~יר~
 לתוך לי~נם לכתחילה א~ל בדיעבד אלא שרי לאבחלב
 ~הדיח כדי ~פר ב~ם שיש~חמין

 קערו~
 אכילה וכלי

 חיי בני להרב ע~~ הנז~~ מ~שוב~ו מכוון שכך ע~שלא
 צ"ה סימןביו"ד

 הגה~
 שכתב ואע~פ ודוק~ ע~ש ב"י

 אין לכתחילה ו~ף פ~ז בסימן שםמור~ם
 בז~

 חומרות אלא
 שעושין חפיפה ~ל בכלי ~לא כן כתב לא מ"מבעלמא

 לא נ~ערב לא דשמא בעלמא חששא אלא שאינו אפרבו
 שמא וחלב בשר שם נפל ~מ~ל ו~ם ב~ר ולאחלב
 טעם אפילו וליכא איסוריה קלי ומיקלא באשנשרף
 בנ~ד הכא אבללפ~ם

 דאיכ~
 יס בודאי בוד~י~ איסורא

 במכ"ש ונלמד לזהלחוש
 להדיח דאין ~צ"ץ שכת~ ממ~

 ~ ע"ש באפרהכלים

 הה~בוננו~~~~~
 לה~יר נראה

 בהד~
 ~בורית כלים

 אלו שיסמוכו מה על להם ויש אמת דיןוהדין
 בורית דמי דלא משום והוא ~זה היתר שנוהגיןהמקומות
 אע"פ וחלב ~שר בו שמעורב ~אפר דדוקאלאפר
 צ~ בסימן מרן וכדעת בהם פוגםשאפר

 אינו מ"מ
 שמ~בשל כבו~ת ~מרי~גום

 וסיד אפר ~י הר~~
 חלב ~עם בו נשאר שלא עדומלח

כלל ~בציר~~
 ~דהו~

 ונ~שה שנ~כר כדם
 חלב~

 תמונה לא מה~ב נשאר שלא לכאן באו~~ת ופני~

 צמח הרב שכ~ב וכמו ריח ולא טעם ולא צורהולא
 ש~ודע מה לך אבאר וע~ה וז~ל הנז~ ~שובה באו~הצדק
 בירור פי עללי

 הבורי~ מעשיי~
 המים ואלו וכו~ כ~

 הכל ומ~בשל ל~וכו שנו~ניםו~מלח
 ה~

 ~ד בו פועלים
 כללא וכו~ לגמרי החלב כחשמתבטל

 דמיל~~
 כולם

 ש~עםמעידין
 הבורי~

 מפקפ~ין ואין לגמרי ~גומה
 בז~

ופגומ~
 אין ועכבר ושונרא אוכלה הכלב שאין עד

הבורי~ ~וכלי~
 לו עוד ועי~ ע~ש~ ע"כ

 בסימ~
 מ"ז

 עיי~
 הפר"ח

בסימ~
 ~ א~ ס"ק ק~ג

~~~
 ע~ש ה~ ~~ק ק"ח בסימן ~ואר פרי הרבכ~ב
 ~פר~ח על~חלק

 ש~
 ~~ורית טעימת ~אסר

 שהא~ת אומר ואני וז~ל ז~ל הוא כ~בלאומנים
 צדק הצמחכדברי הו~

 ול~
 ש~ינה דקדירה פגם דמי

 לפגםיומא ב~
 הבורי~

 שאינה דפגם
 ב~

 מ~ קצ~ חזי יומא

שאי~
 פגם כן

 ל~ הבורי~
 לגר חזי

 ופגו~
 ונפ~ד ביו~ר

לגמרי
 כא~ ואי~

 לטעום ושרי כלל אי~ור ~ם
 כיו~

 וכו~
 ח~א יעבץ שאלת בספר ועי~ע"ש~

 סימ~
 קנ~ו

פשיט"ל דמפ~~
 דבורי~

 ד~ריהם לפי ו~"כ ע"ש~ ~וא לפגם נ~ט
 שטעםז"ל

 ~בורי~
 הוה דעלמא פגום מש~ר ~יו~ר גרוע

 ס~~ף פ~א ב~ימן שפסק ז~ל למרן לו ומצינו פירשאליה
ו~

 וז~
 ח~ב הטריפה מן שינקה כשרה

 הנמצ~
 בקיבתה

 דחלב משום וכו~מו~ר
 פירש~ בקיב~ המ~ונ~

 אינו וכו~
 ע~ש~ וכו~ שבה בצ~ול ~פילו בשר בו לבשל ומו~רחלב
וכן

 פס~
 וז~ל ט~ סעיף פ"ז ב~ימן עוד

 חל~
 הנמ~א

 ~ וכו~ חלב אינו~קיבה

~~~
 מתשו~ת לזה מפורשת ראיה ר~י~י כך

 ל~שים שהתיר ש~בסימן ~ריב~~
 החל~

 ~נ~ר נסר בין
 וכתב הייןבקנקני

 ש~
 עוד

 טע~
 ש~ין מפני ה~~תר

 כונתו ~לא ~~יסור מן וליהנות ~חלב טעם לבטלכונתו
 ~~קיו ול~דביק הכליל~קן

 ~ ע"~
 לגמרי פגום שהבורית ~~ן שכחב ז~לדבריו~~~~

 מפגימתוגרע
 קדיר~

 שאינה
 יומ~ ב~

 יש
 בסימן ז~ל הוא ~כ~ב מ~א בפשוט לנ~ד ראיהלהביא
 בין לחלק שם דכתב ~~ ס~קפ"א

 קיב~
 כשירה

 מן שינק~
 וז~ הכשיר~ מן שינקה ל~ריפה~טריפה

 דדוקא שם
 או טמאהקיבת

 כשיר~
 מהטריפה שינקה

 ד~ח~~
 עיקרו

 ב~ודו דאורייתא איסור עליו דחל פירוש אתי~ קאמטמא
 הוא אפילו וכו~ בעיניה ל~וכלו דאסור הוא בזהלשבח
 ~ורה איסור עליו חל לא דמעולם כל אבל וכו~פירשא
פירוש

 דאי~
 תורה איסור

~ 
 אופן בשום פגום ד~ר על

וכל
 של~

 וכגון פגום שהוא אחר אלא האיסור בו ה~יל
טריפה

 מ~ ש~נק~
 ל~וכלו שרי הכשירה

 בעיני~
 וכו~

 שהיא הטריפה מן שינקה הכשרה אפילו ~רובת ע"י~~ל
 מעמידין והלכתא ~מודאכדק~מר

 בקי~
 כשירה

 למה דבריו לפי לי וקשה ע"ש~ וכו~ מ~~ריפהשינקה
 שאינה בקדירה להש~שא~ר

~ 
 שנא מאי יומא

מהמעמיד
 ~קי~

 ה~יפה מן שינקה כשירה
 דאפי~

~כתח~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~  

~ ~

 ויש גזרו ובקדירה חכמים גזרו ולא מותר~כתחילה
 בבת ולבשל למי~עי דאתי משום גזרו בקדירה דוקאלומר
 כשירה בקיבת להעמיד אבל תורה איסור דהואיומא
 אם דהא בעין לאו~לו חיישי~ן לא מה~ריפהשינקה
 פגום שהוא כיון דרבנן אי~ור אלא ליכא בעין~וכלו
 תורת ב~לת דא~כ בעין ~ריפה חלב להתיר למיחשוליכא
 דשאני העיקר והוא לומר יש ו~וד התורה~ מןאיסור
 הוי דלא משום חכמיס דאסרו יומא בת ש~ינה~דירה
 הכא ז"ל הוא שמחלק וכמו וכל מכל לגמריפגומה
 יומא בת שאינה קדירה ל~עם בורית בין ק~ח~סימן
 פגם א~ל לגמרי פגום בורית~~גם

 קדיר~
 קצת פגום

 לפגם הקדירה פגם בין ~חלק יש ה"נ~וקא
 הבורית כפגימת פגום שהוא ל~~חילה בו להעמיד~מותר הקיב~

 בה ל~של חכמים אסרו ולהכי קצת דחזי הקדירהל~~ם
 יו~א בת א~ו וגזרול~תחילה

 וא~~
 דבורית הור~ה יוצאה

 ז"ל ומרן לכתחילה בה לה~מיד שמותר ה~יבה כמוהוי
 מן שינקה כשירה קיבת אפילו שמותר~סק

 דוקא בו מדיחין שאנו בבורית כ~ש וא~כ בעיןאפילו הטריפ~
 י"א סי~ ותשובות בשאלות שלום נוה להרב עי~מותר
 להדיח מותר אם והאחרונים הפוסקיס בדברי ונתןשנשא
 דכתב מהא זיי~ף בל~א שקורים בבורית בשבתהכלים
 מדבריו משמע ע~ש יו"ד סעיף שכ"ו סימן בא~חמרן

 ~ ע"ש אי~ורא ליכאדבחול

~~~~~~
 בנ"ד להתיר יש אחרינא

 דה~
 הדחת

 שני כלי וקימ~ל שני בכלי הואהכלים
 נמי וקימ"ל ע~ש~ י"א סעיף ס"ח סימן עי~ מבשלאינו
 ואינו מבליע~אינו

 מפלי~
 ק~ה בסימן מרן שפםק וכמו

 מרן שכתב ו~גם ב~סעיף
 ש~

 לחוש רא~י שלכתחילה
 ה~ סעיף ~"א סימן בא"ח ממ"ש נמי משמע וכןוליזהר

 בסי~ מרן מדברי משמע סולדת היד באין ואפילוע"ש~
 י"ח סעיף~"ד

 וי"~
 לכתחילה ליזהר דיש

 מ~
 דלא נ"ל

 זה מרןכתב
 אל~

 שהם בכלים אבל רך שהוא באוכל
 משום שאני וחמץ בעלמא זהירות א~ילו כאן איןקשים
 ג~ סעיף צ"ה בסימן רמ~א מ"ש עי~ דחמץ~ומרא

 של ראשון כליבעירוי דאפי~
 מי~

 חשש אין הכלים על רותחים
 ~עמא והיינו ~"ש~ דבוק שומן אפילו זמ"זשיבלעו
משום

 דכלי~
 לסברת ואף שם~ באחרונים עי~ קשים

 סולדת שיד שני בכלי מ~מ עליו שחלקו~אחרונים
 סימן ~"ח בש"ע עי~ בו נכוית תינוק של סכריסו~היינו ~

 ~לדת היד אין שמסתמא בנ~ד וכ"ש י"ד סעי~שי"ח
~ 

 כיון
 ועוד קשים והם בידים הכלים~מדי~ן

 שהו~
 טעל"פ

הו~
 בר נ"ט ליה

 נ~~
 ~הגה צ~ה בסימן ~~ז עי~ דהיתרא

 לה~ר יש להכי ב~ ס"ק תנ"ב סימן בא~ח להמאמ"רוע~~
 ~ת פ"ז בסימן המ~ב~ר להרב ועי~ מיחוש~ בית כאן~אין
 הרב משם שכתבכ"ה

 מנ~
 בהדחת לה~ר יעקב

 זה מטעם באפר~לים
 שהד~

 ע"~ אלא ~נה הכלים
 שה~רית חדא לעיל שכתבנו מה מכל שני~ בכל~~ירו~

הוא
 פגו~

 של מפ~ום גרוע שהוא ועוד בכלים ~יקרו
 היד שאין שני בכלי אותן שמדיחין ועוד י~א בתאינה
סולדת

 נ"~ ו~ו~
 בר

 נ"~
 ואינם הם קשים והכלים

 בחוםבולעים
 כז~ המע~

 נראה זה מכל
שנהגו שמקומ~

 להד~
 שיסמכו מה על להם יש בבורית
 ~ ~ינון ~כי בני ~עמיוכולהו

~~~
 לכחחילה אפילו להתיר ראיה להביא לי נראה
 דבריו והביא ל"ג דף לע~ז ב~~יו הרא"שממ"ש

 והרא"ש וז~ל ה~ ס~ק קכ"ב בסימן תואר פריהרב
 ליתן מותר מים וכן שיכרא וז"ל כתב כ"ג סי~בפסקיו
 שלבקנקנים

 גוי~
 במים ו~ין משערינן דבכוליה ואע"ג

 לתוכו הנפלט היין ~עם כי שרי אפ~ה לב~ל ס~ובשכר
 מעיקרופגום

 ~לומר תואר פרי הרב וכתב ע"כ~ הו~
 הש~ס ליה קרי והאי פוגמן למים נפילתו בשעתשמיד
 לא דנ~"ל ואע"ג וכו~ מעיקרו פגם ס"ח דף דע~אבפ"ב
 דהא ב"י א~ו למיגזר ליכא הכא בדיעבד אלאש~נן
 הוה בקנקנים דלעולם וכיון פגם איכא גופייהו יומןבבני
ליה

 נ"~
 ע~ש שרי לכתחילה ואפילו בהו גזרינן לא לפגם

 להדית לכתח~ה מותר מעיקרו דנט"ל בבורית ה~הוא"כ
 בעיניה אפילו דהא בעיניה א~ו למיגזר וליכא הכליםבו

 דמי דלא ונ~ל לכתחילה אפילו להתיר יש ולהכי הואנ~"ל
 שאסרו עכו~ם בכלי שהוחמו למים קנקנים של אלוהמים
 בן בכלי שהוחמו אטו שגזרינן שאני דהתם בהםללוש

 ~ כנ"ל התורה מן אסור שהואיומו

~~~
 השלחן ערך הרב מד~רי מפורשת ראיה לנו יש

בסימן
 ק~

 עצמו שהוא עליו ותמיהני וז~ל ב~ אות
 אדם מאוכל ונפסל שנסרח דאיסור זה בסימןהסכים
 עפר שנעשה הכא אבל קצת פוגם ב"י שאינו וכלימותר
 עד ~נפגמה בורית ה~נ וא"כ ע"ש~ לכתחילהמותר
 שאין מה ר~ת והוא משא"כ דצ~ל~נ~ל א"~ ע"ש~ באכילה אפילו מותר לכלב אפילו ראויהשאינה

 כן~
 בן שאינו כ~י

 ער"ב סי~ ~שובה הרשב~א כתב וכן קצת דפגוםיומו
 ראו~ שאין אלא לכלב ראוי אפילו מותר גמורדפגום
 הרא~ה כתב וכן וכו~ קצת דפוגם נט~ל משא"כ וכו~לאדם
 כשהיא לאוכלה מותר לגר ר~יה שאינה סרוחהדנבילה
 החינוך ספר סברת היא דכך שם עוד וכתב ע~ש~בעין
 הרשב"א ~תב וכן וז"ל ג~ אות בסוף עוד הרב וכתבע~~
 ב~י א~ו אסור יומו בן שאינו דכלי הטעם בת"העצמו
 ניכר שפגמו ~רית וא"כ ע"ש ניכר פגמו שאיןמשום

 ~ ודוק לגזור ואיןמותר

~~~~
 הדור לרבני מאסף ספר לידי בא זמן
 סי~ שמינית משנה ושני ראשוןכרך

 בורית ממבשל שנשאלתי מה על השבתי הנה וז~לשכתב כ~
 אכילה כלי בו ולהדית כשר משומן בורית לבשל מותראם

 להקל יש שלנו הבורית כי והשיב ~ב שלושתיה

 ו~~ להתיר מודה הש~ך ו~ם ו~ו~ יותר ~ומים כי~~
~ו~ר ~ דבריו כל להע~ק מקום כאן שאיןיעו~ש



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 בבו~ת ידינו לרחוץ היתר לנו יוצא שכתבנו
 ~"ח להרב ראינו דהנה חזיר וחלב חלב ~לזה

 משום ח~ר בחלב לסוך דאסר קי"ז בסימן הרב"יהביאו
 ו~~ ע~ש~ שתיה בכללדסיכה

 לאסור יש לכאורה
 אין שכתבנו מה לפי אבל מ~"ז מחלב בבוריתהרחיצה ג~

 דברי ועל עליו חלקו הכי דבלאו ועוד חשש~כאן
 בםימן וב"י והסמ"ג הרשב"אהרא~ח

 קכ~
 בתחילתו

 הנאתו כדרך שלא ש~וא משום שמתיר הרשב~א דעתהביא
 לנו הביא קי"ו סימן ובסוף קי~ז סימן בריש ב~חוהרב
 וכ~ש ע~ש~ בחלב לסוך בהדיא ~מת~רין התוםפותמשם

 נ"ל ולכן ואזיל מודה הרא~ח דאף לומר דיש~רח~צ~
 בתראי ~עמי הני מכל כלל איסור חשש בודאין

 ~ ~דוקדכתבנו

~~~~~

 תוספת להרב עוד
 יו~

 משנה דדמאי א~ פרק ~וב
 ד~ במשנה להרב שציין עי~ש ערב שמן ד"הג~

פ"~
 אלא אינו זה בורית עיקר נמי דהכא ע"ש~ ד~בת
 עוד ועי~ ד~~ משנה בסוף ע~ש ודוק וכביסהלרחיצה
בפרק

 ראשו~
 את בו לםוך שמן דקתני ג~ משנה דדמאי

 נראה ודאי אסור האדם את בו דלםוך דמשמעהכלים
 משום התם דשאני ונראה כשתיה ד~יכה משום~עמא
 שהגרדי דשמן מהא וכדמוכח ביה דאית תרומהאיסור
 משגיאות יצילנו ישראל וצור ע"ש ד~ דמשנה באצבעותיוסך
 שנת תמוז לחו~ ימים ד~ אמו~א נפלאות מתורתוויורנו

 ~ לפ~ק שמענוזמירו"ת
 יע"א ווהראן פה החונה ערי~ך ק~ינאכ"ד

~~~ור
~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 ו~~

~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  ליתן יע"א דובדו בעירנו שנהגו במה~
 אי הביצים בהם שמבשלים במיםשעורים

 ח~א אשר עון ימצא פן איסור חשש משום הכי עבדיקא
 משום הביצים כל ותאסור ביצה בשום דם אואפרוח
 אפר כמו פוגמים דהשעורים להו דקים הכי עבדיהכי

 שנהגו ד~ סעיף צ"ה סימן ביו~ד מרן כמ"ש~פוגם
 ברכה שיורי עי~ בישולם בשעת בביצים אפר ליתן~~כ
 של זה מנהג שהביא ק"ז סימן ביו"ד ז~ל חיד"אלהרב

~~
 או הנ~ל~ בסימן השלחן ערך להרב ועי~ בביצים

 השעורים שיתנו הכי עבדי קא בעלמא לחזותא~ימא
 יתן כי העין למראית בביצים ירוק צבע ומראהחזותא
 אדם וכל עינ~ובביצה

 האדם כי ~ ח~
 ירא~

 לעיני~ם
 איסורא משום ולא השעורים עבדיולהכי

 ~ג~
 כי בה

 ולא מעלים לא השעורים~אמת
 מורידי~

 ~ איסורא לענין

~~~~~
 דעבדי הוא איסורא ד~שום נראה לכאורה
 של ~עמו פוגמים והשעוריםהכי

 ת~מות הלכות בסוף ז~ל הרמב"ם ממ~שוראיה איס~
~~ פ~

 של לבור שנפלו תרומה של שעורים וז"ל ~"ו הלכה
מים

 אע"~
 ~עם נותן שאין מותרים מימיו שהבאישו

 שדברי לפניך שלך הרי ע"כ~ אוסרלפגם
 שהשעוריםמפורשים הרמב~

 נ"~
 דשאני לומר ואין הוא לפגם

 ד~באישו משום~תם
 ונסר~

 זה פוגמים~ הכי ומשום
 הרמב"ם שהרי חדאאינו

 דנק~
 נקט לרבותא שהבאישו

 ~שלא דכ"ש דמשמע שהבאישו אע"פ כתב שהרילה
 ~עם ליתן הוא ש~בעם משום שמותריןהבאישו
 אםור פוגם ולבסוף השב~ח שאם ועודלפגם

 שנפל אלא ל~ש שמואל אמר יהודה רב אמר ם~זבע~ז כדאי~
 נעשה וכו~ אבל וכו~ רותחין גריסיןלתוך

 י"ב סעיף קל"ד סימן בש"ע עי~ פוגםולבסוף כהשב~
 ופסקו ע~ש~ ב~ ס~יף םוף ק"ג בסימןמרן ופס~
 שאינוואפילו ~"ש~ י"ח הלכה ~"ו פרק אסורות מאכלות ב~לכותז~ל הרמב~

 נ"~
 עיין אסור לשבח ולא לפגם לא

 הרב והביאו ע~ש" ~~ םימן השוכר פרק אשריהגהות
 לזה ראיה שהביא ב~ ס~ק ש"ך עי~ ק~ג בסימןב~י

 במים ~וגמין שהשעורים לומר אנו מוכרחים כןעל ע~
 שכתב והא ז~ל הרמב"ם התיר ~להכי סופן ועדמתחילתן
 ודאי שכן דכיון דר~ל נראה ש~באישו אע~פהרמב"ם
 משום ~מים מותרים הכי אפילו במים ~עםנתנו

 ~ פ~וםש~מם

~~~~~~
 זה דין מקור יצא מאין זאת לדעת
 דבר ולא ציין לא משנה כםףשהרב

 מקום לנו הראה לא איך הזאת ~מראה על ותמהתיכלל ~~
 הר~מ בדברי יד לשלוח ורציתי מקורו~ את הערהולא
 ידי לשלוח ויראתי הבאישו שלא אע~פ ~צ"לולומר
ו~פר~

 קכ~ב סימן ביו"ד תואר פרי להרב שראיתי
 הרמ~~ם לשון שהביאז~ ס"~

 ממ~
 שלנו בספרים שכתוב כמו

 הנ"ל הרמב~ם דברי שהעתיק ולאחר לעילהמועתקים
 דפגום כל הוא וטעמא וז~ל ז~ל הוא עליוכתב

 דהש~רים הגם המים שפגומים כשעוריםמתחילתו
 פוגמים הוי דבמים כיון כי פגומים אינםעצמם מצ~
 ש~

 ז"ל שהרב הריע~~~
 פיר~

 פוגמים שהשעורים נמי
 הרמב~ם שדברי ומצאתי יגעתי כך ואחר במים~מת~לתן
 יו~ד בפרק מפורשת משנה הםהנ"ל

 דתרומ~
 ~לשון מ~ב

 ~עם דנותן ~תרין מימיו בד~ה הר"ש ופירשהרמב~ם
 בד"ה ז~ל שכתב מבר~נורא להרב וראיתי מותרלפגם
 תרומה של השעורים מחמת שה~~שואע"פ

 מימ~
 ע~מותרי~~

 דכונתו ונ"ל
 כמש~

 מחמת דהבאישו ור"ל
 תרומה שלהשעורים

 שעורי~ הרי וא~
 של

נותנים תרומ~
~~ 

 ~ם
 אפי~

 הכי
 ~ מו~

~ ~ ~
 להרב עשיר הון בספר ואראה ואשור~ה עיני

 המשניות על בפירוש~ ריקי חי עמנואלהחסיד

~כ~~
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 שקבלו מוכח דמ~ה מימיו שהבאישו אע~פ ו~"לשכתב

 ה~אי~ה אעיקר קאי לא אע"פ והאי השעורים מןטע~
 טעם ~היותם האלו למים הי~ר הנותנת היאדאדרבה

 במים~ נט~"פ שהשעורים מצינו שיהיה איך ע~כ~לפג~
 מעשה שכתב שעה כל בפרק מרדכי ל~גהות ראיתיוכן

 לבאר שנפלו חטים אבל וכו~ פסח ערב תרנגולתשמלגו
 לפגם ~עם נותן שפ~קו רבותי לדברי מותריןהמים
 דלדברי הע~רי אבי לרבינו נראה הילכך וכו~ בפסחמותר
 ב~"ח מרן אלו דברים והביא ט~כ~ המים מותרים~כל
 דלאו לך הרי ע"ש~ תם"זבםימן

 דוק~
 שעורים

 טעם נותנים ח~יםאפילו אל~
 מ~ה נראה ו~~כ במים~ לפג~

 ה~לחן ערך להרב ר~יתי כךאחר ימצא~ א~ האיםיר לפגום בביצי~ שעורים דעבדילכאורה
 שהבי~

 מש~ה הא~
 דפרקדתרומות

 יו"~
 ופ~~וש

 והרמב"~ ~ר"~
 ט~ו בפרק

ע"ש
 ב~ימ~

 ~ יו~ד אות ק~ג

~~~~
 שהרי כלו~~ ~ה שאין נראה מעט התבוננות
 א~חבטור

 ~סימ~
 שמלגו מעשה ו~"ל כ~ב ת~~ה

 חטה של גרעין במים כך אחר ומצאו חמין במיםתרנגול
 קודם במים הח~ה היתה דשמא התרנגול רא~"ןואםר
 ב~י~ פסק וכ~ר ע~ש~ י~ב סעיף שם בש"עמרן ופ~~~ ע"ש~ המים מן ~תר~גול ובלע ו~חמיצהרתיחה

 לפג~ טע~ דנותן יו~ד םע~ףשם תמ"~
 ע~ש ~פ~ח אף מותר

 נותנים ולהכי נטל"פ וחטים דשעורים דלעיל דברינוולפי
 בבישולשעורים

 אםור ~מ~י א"כ טעל~פ שיתנו ~~י בי~י~
 תרומה של שעורים במי כמו ל~תיר לן הוההתרנגול
 נטרונאי רב משם שכתב תמ"ב ~י~ ~"ח ~טור עודועיין
שהשי~

 העושים ~ל ששאלו~ו על
 יי~

 ושורין מ~~וקים
 שמוצ~ים ופע~ים במיםאותם

 שני~ ב~~
 שלשה או

 ב~י ועי~ ע"ש~ ב~םח לשתותו א~ור ודאי והשיב~ים
 שעורים ~ו ח~~ם נמצאו אם או~ח בשם מש"כשם
 מבוקעות הם דאם ~כתב ע"ש~ שרוי שהבשר בעוד~מים

 ~ ע"ש בהנ~ה א~ור והרי"ף הרא~שלדעת

~~~
 שנמצאת ו~~ל ~חר מעשה הטור ה~יא

 ~ט~
 בקועה

 ובישלו מים שלבכ~י
 באות~

 והתירו תבשיל המים
 וכו~ה~בשיל

 וכ~
 לבור שנפלו חטים הע~רי אבי התיר

 וכו~ ~להח~יץ מעכבו שהצונן וכו~ מחמיצות שאיןו~תב
 הטור וכתב הש~ווהטור

 אית~ ד~תו~~ת~
 חטין שרה

 להתיר הטעם נראה אלא אסורים והחמיצו במיםוש~ורים
 בהם נותנת הח~ה אין צוננים שהמים כיון טעמאמהאי
 אסורין במים טעם נותנים דאם משמע ע~ש~ וכו~טעם
 שמדברי ~ה ב~י~ן כתבתי וכבר ו~"ל כתב ~"ל ב~יוהרב
 צוננים דמים ~ובר שהוא נראה הרא"ש בדעתרבינו
 בהםשנמצא

 חט~
 הפ~ח בתוך בהם בישלו או בהם ולשו

 הטור וכבר ע~ש~ וכו~א~ור
 פ~~

 דנותן תמ~~ ב~ימן
 וא"כ הרא"ש דעת הוא שכן ע~ש~ מותר בפ~חטעל~פ
 ~ל אלא הפסח~ ~ך יא~רלמה

 כר~
 לו~ר

 ו~עוריםד~ם ~~~
 נ~~

 ב~ב~ם ~~מ במים
 נ~ט אחרי~

 תערובתן אלא עצמם מצד פגומין א~נם ש~שעוריםלשבח
 דבר שום עם טעמן נתערב אם אבל במיםוהיינו

 יו"ד ובש"ע בטור עי~ דברים בכמה ש~צינו כמולשבח נ~~
םימן

 ק~
 והמצה והעיסה וה~רנגול התבסיל אםרו ולהכי

 שמצריך ומה מותרים המים נמי הכי ואין תם~~ב~ימן
 בםימן הב~י שהביאהריצב"א

 המים לשפוך תם"~
 הו~

 משום
 לפגם טעם שנותנים אפשר ועוד לתבשיל~דאםורים

 שחו~ר אפשר אותם מרתי~ים אם אבל צוננים המיםאם דוק~
 לשבחטעמו

 כ~
 יין חומץ גבי שמצינו

 ש~
 שנפל גוים

 גריםיןלתוך
 רותחי~

 ומותרים פוגמין
 צונני~

 משביחים
 וב~ימן י~ב ~עיף קל~ד םימן ~יו~ד כמ"שואםורים

 או ~בשלם אםור ולהכי ע~~~ ב~םעיף ק~
 ~ להרתיח~

~~~
 בפירושו ישראל תפארת להרב ~~יתי כך

 דמימיו ~"ב באות שציין הנ~~ דתרומותלמשנה
 ולב~וף מ~ביח דבכה~ג אף מותר דנטל"פ ו~~למותרים
 ד~תב אלו מדבריו שח~ר נראה מ"ב גברוותאובהלכתא ע~~~ ק~ג יו~ד עי~ הכי קימ~ל ולא בירושלמי~ כמבו~רפוגם
 ואע~ג וז~לשם

 דהו~
 אסור ו~כה"ג פוגם ולב~וף ~שביח

 בתרומה ה~א איסורים~בשאר
 ב~ה~~

 דרבנן ודמוע דרבנן
 ~~ל דתריץ הרי ע~כ~ פוגם ולבםוף ב~שביח גזרינןלא
 ביו"ד כד~יתא א~~ר פוגם ולב~וף ~~ביח דקימ"להגם
 מ~מ ק"ג~ימן

 ה~~
 אלא וכו~ ב~ה~ז דתרומה מותר

 קימ"ל דלא בפירושו וכו~תו ח~רה ~ה שאין לומרדאפשר
 ו~בםיף הש~יח אס דרבנן באי~ור אף דקימ"ל אלאהכי
 שפםק הרמב~ם מפםק היפך ~ה דמ"מ אלא א~ור~פוגם
 בתרומה בין דמשמע בסתם דתרומות מ~~הכהאי

 דרכו שהרמב"ם ואפשר דרבנן בתרומה ביןדאורייתא
 בירו~~מי העמי~וה שכבר ~צורתה המשנהלהעתיק
בתרומה

 ב~~"~
 דוחק~ ~ה וכל

 דהשעורים ~"ל מדבריו למדנו
 פוגמים ול~וף משביחיםבמים

 וא"~
 נפל נמי דבריו לפי

 שעורים ש~ותנים משום להתיר לנו ואין בביראפיתא
 ~"ל ודבריו הביצים מן באחת איםור ימצא אםבמים

 תואר פרי ב~פרו ~"ל ע~ר בן מהר"ח ד~ריהיפך ה~
 הגהות מדברי והיפך מת~לתן פוגמין שהשעוריםשכתב

 ~ ~"ל דבריו לעיל שכתבנו שעה כל בפרקהמרדכי

~~~~
 ~ם ~לל פועלים אינם נמי ביצים בבישול
 יפגם לא האי~ור אםורה מהם אחתימצא

 שעושין דמה ברור דהדבר נראה ולהכי השעוריםבטעם
 עי~ן ליתן אלא אינו הביצים ב~ישולהשעורים

 וניכרין נראין ~יהיו העין להשביע הביציםב~לי~ת וח~ות~
 ו~ה מהן עיניהם וי~ונו יכירום רואיהם כל לעיניביופיין
 כן יבלענה בכפו ובעודה חומד ולב רואה עיןשבחן
 שמונ~ א~ן~ וימ~ן וציי~מנלע"ד

 ל~דש ימים
 ת~ו~

 שנת
 באמרת~ךלשיח

 לפ~
 פה ה~נה ערי~ך ~טינא כ"ד
ו~ראן

 ~ יע~
~~~~ר

~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
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 תמוז ~~דש ימים בחמשה היה כך שהיה
 אדם בא ~יצירה ~נו עזר~~ה קומהשנת

 ~פניאחד
 ושא~

 פי את
 ע~

 אשר מ~רה שקרה מה
 ה~בח מן בשר שקנה טהורלא

 עג~ ש~
 הרך

 וש~
 פרה

 הדית כך ואחר לקדירה הנמ~ח בשר כדין ביחדומלחם
 ה~שראת

 ו~יש~
 קצח

 מ~
 מזה הבשר

 ומז~
 כך ואחר

 שבשר ~ונודע
 העג~

 לשאו~ל נפשו וע~ה ~רי~ה הויא
הגיעה

 ע~
 תהא מה נתבשל ולא חי שעודנו פרה בשר

 של בשר ב~ם שנתבשל ~כ~ים דודאיעליו
 עג~

 ה~רף
ובשר

 ש~
 שנתבשל במה היתר של ס~ ~יה ש~א נאסרו פרה

 באולא
 ~~או~

 ~ דינו יהיה מה פרה של החי הבשר על ~א

~~~~~
 בפרק הערה מקורו את זה דין

 כ~
 הבשר

 מרי רב התם איתא והכי ע"ב קי"בדף
בר

 רח~
 בהדי שחוטה בשר ~~ה אימלח

 בש~
 טריפה

 וקי~ה צירו לאסור הטמאים א"ל דרבא לקמיהאתא
 ו~יר~ ע~ש~ וכו~ש~הן

 וכו~ בשר ~יה אימלח ד"ה רש"י

וז"~
 וקמיבעיא

 מי לי~
 אמרינ~

 לא דם לגבי היכי כי
 תחתון ובלע ע~יון פ~יט ~די~מאחיישינן

 דאמרינ~
 כל

 ~א נמי הכא וכו~ בולעים אינן בפלי~ה ש~רודים~ן
 אמ"~ ~א~ אושנא

 ~ט~~ים דגבי יתירה ה~א הט~אים
~כם

 בכ~
 וכו~ השרץ

 דציר~ וכיו~
 הבשר מיתסר אסור

 משמע וכו~ השחוט ~בשר דמי~סר ותניומדקפסיק ז~ל~ רש"י עכ"ל הדם מן ~יבלע נוח מחמתהשחוט
 ~ם וכך מקו~~ נטי~ת או בק~ופה ~גי ולא נ~סרדהכל
 הרמב"םד~רי

 ז~~
 ט"ו פרק אסורות מאכלות בה~כות

 שחוטה בשר עמו שנב~ל מליח נבילה בשר ז"ל ~~דה~כה
 הנבילה שתמ~ית מפני נאסר זההרי

 נב~ע~
 בגוף

 כ~ף והרב ע"ש~ וכו~ ה~חוטהבשר
 משנ~

 על ~ע~יק
 העתיק דבריו ובסוף ז~ל רש~י פירוש הרמב"םדברי
 הר~ןדברי

 ז~~
 ~כתב

 וז"~
 איסור דבכל סגי דבק~יפה

 דעת ~וא וכן בק~יפה ליה סגי מליחה ידי~על
 אבל~ר~"ה

 הרמב~~
 חם כו~יה דהכא ואומר אוסר

 וז"ל עוד וכתב בעצמן ~מות שהן מ~וחות טיפותמרוב
 כדברי נאסר שהכל סובר שהוא נראה רבינוומדברי
 מקום בנטי~ת ו~א בקליפה ~א ני~ר וא~נוהרמב"ן
ואינו

 מתב~~
 דבעינן ז~ל מדבריו דמשמע ע"ש~ וכו~ בס~

 שדעת עוד וכתב מקום~ נטי~ת או וק~י~ה ס~תרתי
 דמליח ברותח ל~חמיר שאין והר~ן ו~רשב"א ז~להרא~ש
 כתב ע~ בסי~ מליחה בהלכות והטור ע~ש~ בק~יפהוסגי

וז"~
 אע~פ אסור טריפה בשר עם שמלחו שחוטה בשר
 ק~ה ובס~~ ע"כ~ מצירה בו~ע הטריפה מדם ~ולעשאינו

הבי~
 דר~וותא פלוגתא הטור לנו

 בז~
 נאסר בכמה

 ~רא~ש אביו ודעתדלדעתו
 ז"~

 חילוק ואין בק~יפה ~י
 בקל~פה במליחה סגי ~נין דבכל לעילאה תתאה~ין

 ~מעלה המלוח האיסור אם דוקא ז"ל הרשב"אולדעת

והתפ~
 א~ אבל בקליפה~ סגי אז למ~ה

 המ~וח
 עוד הכל~ אסור מ~וחים בשניהם וכן ~מטההטריפה שהי~

 כחוש בין בצ~י דמפ~יגינן היכי וכי ה~ורכתב
 ונ~~חה שמ~נה הח~יכה שאם מ~יח של בחום נמיה"ה ~שמ~

 וההיתר מ~יח איסור אובח~בה
 תפ~

 מפעפע שמן והוא
 ~ד~ריס מאלו מ~מע ע"ש~ ו~ו~ כו~ו ואוסרבכו~ו

הנאמרין
 בכ~

 דהר~ב~א דפ~וגתייהו ~ומר ז"ל שדע~ו ~שון
 בכחושין היאוהרא~ש

 דל~רא"~
 ו~הרשב"א בק~יפה םגי

 הוא ה~רף המלוחאם
 למט~

 או~ר
 הכ~

 נתבשל כאי~ו
 מדבריו מוכח כן בכחוש ואפילועמו

 ז"~
 שהראי~יך כמו

 אוסר ד~"ע א~יבא ~מן הוא ~ם אבלבע~~יך
 ~ הכ~

~~~
 ב~י הרב

~~~ 
 ו~ו~ר ק~ימת תמי~א עליו ~מה

 אלא כולו ~וסר אינו ~~רשב~אדגם
 או~ר נמי ז"ל ~הר~~ש ובהאישמן ~ש~טמ~

 הכ~
 בגדי כדאשכחן

 ב~מוך ~טור כתב וכןשמן
 וגדו~~

 ב~מוך כתב מזו
 דאיסור ~יכא כל שמן ההיתר אם כחוש האי~ורדאפי~ו
 רבינו כתב כך ואחר כולו אוסר תפל וההיתרמ~יח
 ~~עת מו~כמין הרשב~א שדברי נתברר ומ"מ וז"לב~י

 ~זה ובסמוך עכ"ל רבינו ו~דעתהרא"ש
 ל~מ~

 כ~ב
 כח שאין כו~ו אוסר א~נו ומ"מ הטור שכ~ב מהעל
 ק~יפ~ כדי אלא ~הבליע מלחשע~י

 ב"י רבינו ע~ז כתב

וז"~
 דעת שכן ~~א וב~ימן ע~ בסימן כתבתי כבר
 בזה ~~ולקים מדברי ו~אפוקי והר"ן והרשב"אהרא"ש
~~הוא

 הרמב"~
 דסוברים ~עיל כמ"ש ורש~י והרמב~ן

דבכ~
 דמליח ~כל או~רים בכחושים אפילו ענין

 כחושים שני~ם ו~הי~ר כ~האיסור דוקא היינוומיהו כרותח~
 רבינו כתב שמן מהן אחד היהשאם

 בסמו~
 שוה שדינו

 הח~ב ע~י בכולו מפעפע שהואלצ~י
 ו~~ומ~

 ואוסר
 ~ ש~ ~יין וכו~כו~ו

~~~
 הרמב"ם שלדעת בכחוש הוא שנויה דבמחלוקת

והרמב~~
 כשהיה ה~ור לדעת ו~הרשב"א ורש~י

 הרא"ש ולדעת ~כל~ אסור למטה טמאהמ~וח
 ב"י ול~רבו~~ור ו~ר~~

 ג~
 הרשב~א

 אזי~
 דבשניהם בשיטתייהו

 אם נמי וכן ובשמן קליפה~ כדי א~א אסור אינוכחושים
 כ"ע הטור לדעת ההיתר אפילו שמן אחדהיה
אסרי

 הכ~
 בשמו לעיל ב"י רבינו שהביא ראבי"ה זו~ת

 מ~יחה גבי שייך ~אבששים דביטול ש~ובר ~זהסמוך
 ובקליפה במקומו נשאראלא בכל עובר האיסורדאין
 ולענין וז"ל ב~ רבינו כתב מזה ~עיל וכבר סגימיהא
 בששים דבמליחה סבר~ רבוותא ד~נך דרובא כיוןהלכה
 בין נקטינן ~כי כן סוברים ורבינו והר"ן הרשב~אוגם
 ~טהור בשל~ו פסק וכן ע"ש~ שמן בד~ר ביןבח~ב
 סעי"ד ע~בסימן

 ז~~
 כדי א~א אוסר דאינו דאמרינן הא

קל~פ~
 אם אבל כ~שות כששתיהן היינו

 שמינה מהן א~
 היתה אם כ~~ה ה~רי~ה ~יכת אםאפי~ו

 האיסור מפעפע למ~ההמ~וחה הטריפ~
 בכול~

 דתתאה משום
 דההיתר ~שום דדוקא ומשמע ע~~~גבר

 ת~
 הוא

~~~~כו~



~ ~ ~ ~ ~
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 גבר דתתאה ~טעמאדצריכין
 אב~

 מ~וחים כ~~יהם

בכ~
 אסור גוונא

 הכ~
 או ~מעלה הטריפה אם בין

 ותתאה עי~אה בזה נאמר ד~אלמטה
 כיו~

 חמים דכו~ם
 כתב וכן הכ~ף בנקודות ~הש"ך ועי~ מ~יחהמחמת
 וי~ ט~ ~עיף ק~ה סימן בש~עעוד

 וי"~
 ~ ע~ש

~~~~~
 ד~א אנן ניחזי

 כ~
 ו~א שוים העתים

 המעשה שאירע כזה דבעת שויםהמקו~ת כ~
 שיהיו המוכשר העת הוא תמוז חודש בתח~ת~זה

 ~נפש הזמיר עת שהוא וטובות ובריאות שמינותהבהמות

~~
 ובפרט בר יעטפו ועמקים הצאן כרים ~בשו חי
 במקומות ומבורכת טובה שנה הזאת~שנה
 מן ובפרט והצאן הבקר ירבצו דשא ש~נאותה~~ו
 הטבחים שלעו~ם יע~א אוראן ז~ת בעירנו~פרט
 מ~אים ו~יהם חנ~ותיהםוהקצבים

 כ~
 בעג~י ~וב

 שידוע כמו שמן בשר מוכרין ו~עו~םמרבק
 ~כ~

 ואם
ל~עמים

 המצ~
 החורף בימי הוא כ~שה בהמה תמצא

 הוא דמיעוטא ומיעוטאדוקא
 וכ~

 הוא בזה המכחיש
 המציאותמכחיש

 והא~
 דבר ו~ון ו~מד צא ~יה ונימא

 ~חנויות ונראה מדבר דבר ונ~מודמדבר
 ש~

 מוכרי
 עגלבשר

 ונרא~ ופר~
 כו~ם כי ח~ומותיו יהיו מה

 יקחו שמנים וראשית וטוב שמן בבשר טוב כלמ~אים
 ~ נראה בעיןעין

~~~
 ~מור"ם מצינוהרי

 ז"~
 ה~ סעיף ק"ה בסימן

 שכתב ~הגה ט~וסעיף
 וז~~

 אנו ש~ין ו~פי
 ~שער נוהגין ~כחוש שמן בשר ביןבקיאין

 בכ~
 מ~יחה

 כמובששים
 בבישו~

 מהר"י סברת והיא
 ווי~

 והארוך
 זרוע אור יצחק רב~נו בשם והמרדכי דורא שעריוהגהת

וכ~
 שם בהגהתו מור"ם בגוד~ו שהעיד וכמו האחרונים

 וכיוןע"ש~
 דכ~

 ועונים ~וד~ן מעידין מאוותא רבני
 בשר בין בקיאים שאינם האמת אהובי כו~םואומרים
 אבתרייהו נענה דיתמי יתמי אנן איך ~כחוש~שמן
 ונקשה פנינו נעיז איך ח"ו מ~נייהו עדיפי דאנןלומר
ערפינו

 ~ומ~
 ~ומר ~אדם ~ה שם מי בזה בקיאין דאנן

 ~הרב מצינו וכן זה~דבר
 הגדו~

 המפורסם ורב עצום
 הוא הקדושים בספריו בפיהו היתה אמת תורתבתורתו
 תואר פרי הנורא בספרו זיע"א עטר בן מוהר"חהרב
 ~~~בסימן

 ס~ק
 יו~~

 שכתב
 וז"~

 ~ית דהאידנא נראה
 ויש מפעפע ואין כחוש חלב זה ~ומר ~חלב בקיאיןאנן

לאסור
 בכ~

 ושומן ח~ב מין
 אב~

 ~גזור ~א
 בכ~

 מין
 ~חששאיסור

 שמ~
 יש

~ 
 ~~נ"ד נראה אינו פעפוע

 שמנונית ביה ד~ית ח~נן קא אי שמנונית בו שייךואפי~ו
 עכ~ל מדעתינו ~גזור ~נו ואין מר"ן כדעת ~אסוראין
 דדוקא הנאמרין א~ו ז"ל מדבריו ~הדיא משמעע~ש~
 דלית גמור בבירור ~עינינו רואין ש~ובדבר

 רואים שאנו זה מ~מ שמנונית ביה דשייך הגםשמנונית בי~
 אטו הא ו~א~ר ~גזור אין שמנונית ביה ד~ית~עינינו
 שישמי

~ 
 ע"~~ מדעתנו ~גזור ד~ין שמנ~ית

~~~~~
 מהרש~~

 ~פרק ש~מה של בים
 כ~

 הבשר
 ~אר פרי הרב כדעת דעתו שאיןנראה

 ~~ש דישוסובר
 בכ~

 שמנונ~ת בו יש שמא איסור מין
 ~~ בסימן ע"שופעפוע

 וז"~
 ה~ור סברת ~פי ואף

 מאחר ~החמיר יראה מ"מ מקום בנ~~ת וצ~ידחם דס~~
 שמ~פע שמינה ש~א ב~יכה מודהשהוא

 היא~ איזו בקיאין אנו דאין ה~כות בכל ~מיחשאיכא בכו~~
 בפנים שמינה שהיא ופעמים כחושה היא ואיזו~מינה
 שמן האיסור אם בין שמינה דגבי ומאחר כחושהונראית
 ההיתרבין

 שמ~
 אוסרת

 ~כ~
 דאפ~~ו הרי ע~ש~ וכו~

 משום אוסרבספק
 שאי~

 דעת הוא וכן בקיאין~ אנו
 כ"ו אות ק"ה בסימן הש~חן ערךהרב

 שאי~
 בקיאים אנו

 בששים ~שער יש ו~כן כחוש מיקריאיזה
 בכ~

 ע~ש ענין
 הריטב~א דעת הוא שכןדכתב

 ז"~
 שהוא סמ~ק והג~ות

 הוא ומסיק פרץרבינו
 ז~~

 ~ ע"ש ע"כ ~החמיר יש ~כן

~~~~~~
 א~ק~עי ~מהר~א ~אברהם זכור ~הרב

 זקנים אסיפת ואסף בספרו כתבשכן זצ~
 ~~ער דהמנהג ב~פ~יהם שכתבו ספרד ורבנימחכמי
 בס~במ~יחה

 וז"~
 ובשו"ג ק"ה סימן כנה"ג עי~ מ~יחה

 כתב וכן בששים במ~יחה ~שער דהמנהג דכתבוחי"וד
 בספר המובאמהרח"א

 אה~
 דמשם ב"ד ו~הרב יוסף

 ס~יף ~"ה סימן כהגה שנהגו דמה~אר~ה
~ 

 ~שער
 דאפי~ו ~הח~יר דוקא היינו בששיםבמ~יחה

 ~צרף ~ענין אמנם בס~משערינן בכ~~
 כ~

 ~שיעור החתיכות
כמ~ש

 בע~
 ס~ דצריך כמרן רק כן נ~ינן ~א בזה ה~~ה

בכ~
 מחמרינן דאנן א~א הח~ב כנגד וחתיכה ~תיכה

 בכחושאפי~ו
 עכ~~

 ~ ע"ש

~ ~ ~
 סימן זה בסימן תואר פרי ~הרב ראיתי דבזה
 שכתב ט"ז ס~קק~ה

 שהרשב~
 במשמרת

 דוקא להדיא כתבהבית
 באי~

 ד~ור הוא כו~ם נגד ששים
 הוא סוברא"כ

 ז"~
 דמצטרפין

 כ~
 והובאו ~ס~ החתיכות

דבריו
 ז~~

 חיים הרב המופ~א ~הרב החיים ארץ בספר
סתהון

 ז"~
 תכון אמת צפ~ת מעה"ק זמננו ורבני מחכמי

 ומסיק~עד
 ~ה~

 הוא דהכי מי~תא
 סבר~

 המערב רבני

ז~~
 המנהג הוא כן כי

 ~הק~
 החתיכות דכל ו~דון

 ~ ע"ש צ~ז סימן מהריט~ץ סברת היא וכן ע"ש~מצטרפות

~~
 ספרר ורבני אשכנז דרבני ~דעת הראת שיהיה
 דו~ים אנו ומתורתם שותים אנו מימיהםאשר
 של כדת ודנים אומרים מ~א בפה כו~םומשקים

 מהו האידנא בקיאים אנחנו שאין ואמרו בושו ו~אוהודו תור~
 ו~כןהכ~ש

 בכ~
 א"כ בששים משערינן ענין

 מ~
 נענה

 אתנו אין בעונותינו אשר היום כמונו קיר אזובי~ן
 מחזר איש ואין עראי ותורתן דרי אחסור מה עליודע

ע~
 ת~מודו

 וע~
 ונסמוך כשנעמוד ~נו די כן

 ע~
 דברי

 בקיאין אנו שאין שאמרורבו~נו
 ובכ~

 משערינן ענין
 א~א יהא ד~א ו~דב~ים

 ספי~
 הא

 קימ~~
 ס~יקא

 ב~~כות מיימוניות להגהות שמצינו וכמו ~חומראדאורייתא
~~כ~ות



~ ~ ~
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 א~רו~~אכלו~
 מן זה שאי~ר ד~בו פ~ אות ט"ו פרק

 מה~מאים לה דילפינןה~רה
 וספי~

 לחומרא ד~רייתא
 לש"ע בהגהות~ו לחם ע~ך בספרו ז"ל מהרי~"ש כ~בוכן
 בשר נמלחה אם ספק וז~ל ע~ סימןיו"ד

 שחו~
 עם

 דולפינן ~ום ול~מרא ד~יי~א ספיקא הוי נבי~ה~שר
 שבא איסור ~ך הרי עכ"ל~מה~אים

 כל בפרק של~ה של בים כ~ב וכן לחומרא~פיקא מל~~ מ~~
 ע"ח ~ימןהבשר

~"~ ~ 
 חיים כמוהר~ר דמשפ~ם סבא הגדול להרב~~~~~~

 זה דבר ~ל פיו אח ושאל~י נר~ו~~ייח

ו~
 הראשונים מנהג ולפי לדידן דינא לענ~ן ~י ~השיב מה
 רמ"א שכ~ב המנהג ע~פ~ דנים היו הם שגם לפנינושהיו

 מלי~שכ~
 ~דע לרזה שמן בין לח~ק ואין ששים צריך

 שהיו ה~אשונים מהרבנים שמענו ולא ראינו לאשמעולם
 בס~ או~ו דנים היו שנמלח בשר בכל אלא בקליפה~נין

~דע~
 עד מק~ידין היו לא שמן האיסור אם וכן רמ"א

 ס~ כשיש ~לא האיסור לבטל וחתיכה ח~יכה ~כל~יהיה
 רמ"א שכ~ב המנהג כפי רק וזה הכל מ~ירים~יו

 דאי~
 מר~לדע~

 בכל שי~ה צריך שמן בדבר ק"ה סימן שם
 ם~ וח~יכהח~יכה

 לבט~
 חיים הרב עכ~ל י~~ש האיסור

 הסכים שכן כ~בתי וכבר העולםעד
 ה~

 סתהון חיים
 ~ שנים חיים החיים~ ארץבספרו

~~~
 כנגדי שדן מי שגם ל~ באומרים שמעתיכך
 שאומר אלא ובריאה שמ~ה היא שהפרהמודה

 לא הרך העגל בשר עם נמ~ח אשרשהבשר
 הי~

 שום בו
 והרואה כחוש ~ו~ו קורא ולכך ~דום בשר כולו א~אשומן
 שהוא כיון שהרי טעם שום אלו לדברים שאיןיראה
 ~ומן בו יש שבה האדום הבשר גם שמינה שהפרהמודה

 שבא האדום הבשר דרך כן כי בכולו שמפעפעופעפוע
 בשר בכולי שומן של תיכלא ששדא ובריאה שמינהמבהמה
והוא

 טו~
 ושוע ובר ונקי זך ~עינים הוא ותאוה ~מאכל

 לעילעי~
 ב~שוב~

 ב~ סימן
 ה~כו~

 פסקת ע"ב פ"ו ד~ טרפיות
 בעיני פשוט זה כי ג"כ כן שדנתי ע"ש וכו~ זה דכלאלא

משנ~
 יע~א תלמסאן בעיר המעשה אותו שאירע ~רנ~ט

 ~ שם ~נהכשהייתי

~~~
 שמן ~הי~ר רק אם שא~ילו שנ~באר מה דלפי

 הא מקום~ בנ~~ת או בקליפה ו~א בס~~שערינן
 וסעיף י"ד סעיף ~ס~ז סימן ~א"ח ז"ל מרןדפסק

שאם ט~
 נמצא~

 מבוק~ת חטה
 ב~רנגול~

 די מליחה אחר
 ~צריך ולא פע~ועו מקום חו~ך בצלויה ובנמצאת~קליפה
 דמיירי לומר אנו צריכין במשהו אסור ובפסח~~

~תרנגו~~
 הרב וכמ"ש כ~שה

 מג~
 ב~ר עי~ שם ~ברהם

 ~~ז בסימן מרן מדברי כן והוכיח מ~א ם~ק שםהיטב
 דמשמע וכו~ המפעפעם דבר שם ואין דכתב א~~עיף
 שמן הה~ר אם רק אפילו המפעפעם דבר יששאם

 ~ ודוק ע~ש וכו~ להכחוש ומ~טם דאזילאמרינן

~~~
 משני ~אסור יש דידן ש~נדון המדבר מן עולה

 שמנים דשניהם משום הןצדדים
 הכשירה הפרה בשר כ"א שמןשאינו ו~פי~

 מ~
 כ~ן

 כ~שים בשניהם ~פ~לו ועוד הכל נאסרמלוחים דשניה~
 לחדש י~ד ~ן ~פל~ת מ~ור~ו ויורנו מ~גיאותיצי~נו י~ וצ~ וכד~ר~~ בס~ משערינן בכחושים דגםקימ"ל ה~

כסלו
 ~נ~

 לפ~ק תעבר~ו ח~צים
~~ 

 יע~~ א~אן
~~~ר

~~~ 
~~~~ 

~~~ 
 תערובת~בענין י~~

 אי~רי~
 ופ"ג ~"ב ב~ף עיין

 הלכ~א כמה ללמוד יששמשם דער~
 גברו~~

 לכל
 איסוריןשב~ורה~

~~~
 ז"ל ראשונים של מ~ו~ם ידוע

ב~ין ג~~ ~בי~
 ספי~

 ד~~תא
 דקימ~

 ל~רא
 בזה הד~ר והר~ב שהביא וכמו מדרבנן או התורהמן ~

הרב
 פר~

 מהרי"ט ~ועי~ שלו ס"ס ~כללי ק~י סימן ביו"ד
 סימן יו~ד~ק

 א~~
 דלדעת שם הרב וכ~ב

 ~א אינו ד~רייתא בספיקא דמ~רינן ד~יוהראב~ד הרמב~
 דכלמדבריהם

 ס~
 אבל שר~ה ר~נא

 רש~ דע~
וה~וספות

 והרשב~~
 והר~ן והרא"ה

 הו~
 דמן

 ואין ספיקות אי~רי מכל לפרוש ~זהריםאנו ה~ר~
 סברא ש~כל ע~ש ~רה מדין איסור בספק עצמולהכניס ל~ד~

 פר~ח הרב וכ~ב לז~~ הכרע וא~ן מש"ס ראיהיש
 ו~כונה ר~יה ראיה ומצאת~וז"ל ז~

 כדברי שמכרע~
 לא איך ז"ל מהראשונים ~יה ואניז"ל ה~ב~

 ~שגי~
 אלא בה

 לה~דר השמים מן לי הניחושמקום
~ 

 לה ~ינא ומ~א
 ע"ד דף דיומא ב~א דפרקמשמע~תא

 ע~
 דגרסינן

 התורה מן ~ר אמר יו~ן רבי שי~ר חצ~ גופאה~ם
 יו~ן רבי אי~יביה ה~רה~ מן מותר אמר לקישריש
 ישנו ~ונש שישנו כל אלא לי ~ין לקישלריש

 ~ינו יכול בעונש ואינו הואיל שיעור וחציכוי באזה~
 בע~מא א~כתא וקרא מדרבנן ~ב~ כל לומרתל~וד ~~ז~ר~

 כוי דאו~יתא דע~ך סלקא דאי מס~ברא נמיהכי
 ספיקא ~א~יי קרא איצטריך הואספיקא

~ 
 משום אי

 לאהא
 אירי~

 וכו~~ עצ~ בפני בריה כוי קסבר
 אסור אינו שיעור דחצי דסבר לקיש דלריש בבירורלך

מ~
 כ~ תרווייהו דהא לכוי דה"ה שמעינן מינה ~תורה

 מ~תנוהדדי
 בבריי~

 ואכולה
 ~ריי~

 קא
 דה~ מ~

מדרבנ~
 ספק דכל לקיש לריש דס~ל אלמא

 מדר~ן אלא אסיר ולא שרייה ר~נא דכוידומיא דא~~
 ~וד~

א~
 דאי~א נעים הקורא

 בש~
 וק~ר שנית הוסיף הוא עצמובפני ב~~ ~י ~מרו אחרי

 ד~
 הכי תימא לא

 ~י לא~יי כל אף אבין בר אידי רב דאמרהא
 לר~יי קרא אוצטריך הואס~יקא

 ספיק~
 אלא

 שאני ~ה נמי הכאשאני ברי~
 ע~~

 סלקא דאי הכי ~תלמודא ~ה קשיאמדלא ~ה~ הפר~ וכ~
 דע~

דאוריי~
 לכוי קרא

 ~מ~
 מן אסירי ס~י~ת כל והלא לי

~תור~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ומאיהתורה
 אירי~

 דלכ~ע וד~י משמע ~~א דנקט כוי
 דספיקא להו~שי~א

 ~~ ד~~~יי~~
 א~ור

~~~ 
 מדרבנן

וכו~
 עי~~

 ~ שם
הצעיר~~~

 נ"~
 ודעמיה הר"ן לדעת ~ו ר~יה ~ישב

 מדרבנן סוגיין מתפר~אוהכי
 וקר~

 א~מכ~א

~~מ~
 נמי הכי

 מסתבר~
 דהאי דמסתברא ר~ל

 קר~
דכ~

 דנקטא ח~ב
 הבריי~~

 ~ינו
 ד~ש~

 ~~א ד~ינו גמורה
 דע~קר~סמכ~א

 קר~
 ד~י ~חרי~י ~דרשא ~~א

~ע~ך ס~ק~
 ד~ור~י~~

 דהיינו
 דרש~

 כוי גמורה
~י~טריך הו~ ספיק~

 קר~
 ~א~ויי

 ר~~ ~פיק~
 דקמי דפ~יטא ~ו

 גלי~שמי~
 קרא צריך ד~ין מ~ום ~ו

~~~ 
 דב~~ו משום

 ~~יקא ~ן קיימאהכי
 ~חומר~ ד~וריי~~

 ש~ר ככל

~פיקו~
 ל~~~יר ~~א ~~~י לאו קרא וד~י ~~א דע~~א

 משום מד~וריי~א ~יסורו דח~~ו הגםעליו
 שהו~

 ~פק

חי~
 ספק

~~~~ 
 ו~~~קא

 ~~ומר~ ד~ו~יי~~
 מ~מ

 מכ~
~~

 ד~ס~כוה מד~בנן ~לא ~ינו
 ~~ ~קר~

 ועיקר
 ~קר~

לדרש~
 ~חריתי

~~~ 
 ו~~ון

 ~ו~ ד~סמכ~~
 חצי ~ענין בכוי

 ~~מכ~א נמי~יעור
 ~ו~

 שוים ושני~ם
 ש~בריי~~ ~~~

~ובר~
 בא~~ר~ ~שני~ם

 מדרבנן ~~א ~ינה ~~ב דכל ~ו
 ה~י מ~מ ~בל ~~~רה ב~רווייהו בהו לית ה~ורהומן

 אי~ירו ~ין שיעור ח~י ד~יינו ~דא~תיה וה~יכד~י~יה
 מדרבנן~~א

 דוק~
 מדאוריי~א ~~סורו וכוי

 כדקימ~
 לן

 ~ורה ~פק בכל~כ~מ
~ לחומר~ ד~וריי~~ שהו~

 ~ מד~וריי~~

~~~
 ~ומר יש

~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~ון

 ד~~
 ~י~ך לא

לומר
 דקר~

 ספיקא ל~~ויי
 דא~~ הו~

 ~יון ~~כ

 וקר~ מקר~ רבוי~ד~יכ~
 ~~כ ~~א ~~כי ~~ו

 כוי ליהאימעיט ממי~~
 מדנק~

 ~ור דוקא מינין ~~~א ~רא
וכשב

 וע~
 מידי ~ין דהני משמע

 ל~ ~~רינ~
 כמו

 דנקט מ~נין ת~~א מהנישנ~מעטו
 חיו~ קר~

 הגם
 שחי~

בכל~
 וכן ב~ה

 בהמו~
 מ~ני אי~עיטו ~מ~ות

 דנק~
~ר~

 ו~"ל
 הבריי~~

 צו פרשת כהנים ב~ורת
 ~רש~

 ט"ו
 ועז וכשב שור ח~ב כל ס~ד ~ימן ביו"ד הב"חוהבי~ה

 מנין ולעופות ו~חיה טמ~ה לבהמה פרטת~כלו ל~
~ת ~רבו~

 ת"~ הכ~~י~
 כ~ב שור

 וע~
 דר"ע

 ו~~
 מן לומר נפ~ך

 לרבותהבהמה
 יכו~ הכל~ים~ ~~

 כל
 שהו~

 עונש בכלל
הרי

 הו~
 כוי ~~~רה בכלל

 מכ~~~ ופחו~
 ש~ינן

 ע"כ חלב כל ת"ל ~~הרה בכ~ל יהיו לאעונש בכל~
 והי~

ה~ריי~~
 ש~וזכרה

 ביומ~
 מצינו הרי ~עיל שהב~נו

בהדי~
 כל~ים ואפילו כו~הו ד~ימ~ט

 הב~
 הבהמה מן

 דרבייה ל~ו ~יוחיה
 קר~

 מהני ליה ממעטינן הוה
 נמי ב~ויוא"כ

 נימ~
 כיון

 לספיק~ ~ת~ ל~ דקר~
 ~"כ

ממי~~
 מן ~יסור ביה ולית ליה ~מעיט

 התור~
 ה~ם

 בכלל ד~וא ו~ם ליה אמ~טולכך ת~~ מהני ~~ו מ~מ ב~מה מין ~ו חיה אםספק דהו~
 בהמ~

 מהני לאו מ"מ
 דקרא מדרבנן א~א חלבו נאסר ואין אמעיט ולכך~ת

 ~ בע~מאאסמכתא

~~~
 ממ~י עוד ש~~שה

 ד~~
 ד~י הש"ס ק~מר

 לי ~מהמד~וריי~א
 קר~

 דיש ישבנו כבר וכו~
 דהכילומר

 כונ~ הו~
 ל~תוי~ קרא ~יצטריך דפריך הש~ס

 צריך דלא ור"לספיקא
 ~~ קר~

 ה~י~ דב~או משום
הכי

 דעדיף ~~נ ה~ורה מן ~סירי ספיקו~ ~כ~ הו~
 ~ומר יש ~"נ ~יה פריךמינה

 דקושי~
 כך כל ~ינה ~ו

 כדאמרינן ~ומרדיש
 ד~~י~ מיל~~ בע~מ~

 בק"ו
 וכ~בטרח

~~ 
 ו~~נ קרא

 נימ~
 ד~ף הכי

 דקיימ~
 לן

 דספיקא משום ~~ירי ~ספיקו~דכ~
 ~ ב~דיא קרא ~ה וכ~ב טרחמ"מ ~~מר~ ד~וריי~~

 כדע~ מכרע~ ראי~ להבי~ נרא~~ד~ך~~~
 רש"י

ו~~וספו~
 ודעימיי~ו

 מ~~
 ט~ל בקידושין ד~י~א

ע~~
 ר~ ~~ר ~~י ר~ ~ר

 בחו~~ ע~~~ יוח~~
 הל~מ

~~~
 רבי

 ~יר~
 ~סי לר~

 וה~ני~
 ~סור בארץ ערלה ספק

ב~ורי~
 ~יש~ומם מותר

 כשע~
 ~~ל ח~א

 ~ימ~
 כך

נ~מרה
 ספיק~

 ודאה מותר
 ע"~ אסו~

 ד~ין ם"ד ו~י

ב~פיקו~
 הוצרך ~מה תורה ~י~ור

 רח~נ~
 ~משה ~ומר

 מו~ר ~~~קא בארץ ~פ~~ו הא מוחר~פ~קא
 מ~

 ה~ורה

~~~
 וד~י

 בספיק~
 ~התיר הוצרך ו~~ך ~ורה ~י~ור יש

 ק~י ~דק~~ ד~~ץ ו~~פיקא דחו~ל בספיקאלו
 כדע~מ~

שי~
 ~~~ור בו

 ~ור~
 ~ ודוק

~ ~ ~
 נ~ל העיון ~חר

 מש~כ ד~פי מוכרח ~~ שאי~
מהרי"ט

~~~ 
 בח~ק

 סימ~ יו~~
 ו~"ל ~~

 היינו ה~ורה מן ~סור הםפק ש~ין~מרינן ד~~
 ~י~א ~~ל ל~תבררד~~א הי~~ דוק~

 דא~~~
 ~ל ~וריו על ~~~וד

 הכי נימא וה~נ וכו~ ל~וכלו ~~ור וד~ידבר
~תאי דבערל~

 ה~כ~~
 מו~ר בוריו על ~עמוד ~פשר אפ~~ו

 וק"~
~ 

~ ~ ~
 דף דקידושין ק~א בפרק בהר~ן ר~י~י כך

 ע~~מ"~
 ~~ר ~למוד של הקטנים מדפים

~ידינו
 ש~בי~

 שספיקא מכאן ש~מדו שיש
 ד~וריי~~

 ~~~ והו~ מדאוריי~~~חומר~
 ד~י כ~ב

 מה~
 לא

 ~מישריד~יצטריך ~ירי~
 כ~

 בעו~ם ספק שום בו שנולד

ו~ע"~
 ו~פילו וכו~ ~חר במקום ל~תיר ~דאי ש~ינו

 מה מ~ח סימן ציון שיבת להרב ועי~ ב~ה לתירוצנוקרוב והו~ ע"~~ שרי נמי ~~דדי ~ספוקי ו~פילו ~ודאיקרוב
 ~ ע"ש ב~הש~~ריך

~~~~

 איסור נבלע ~ם וז"ל ~~ סעיף צ~ט סימן יו"ד
 היתר בשפע בו להש~מש דרכו ~ם וכו~מועט

 דרכו שתמיד ~ר"ל וכו~ ~כ~חילה בו לה~תמשמותר
 בשפע בולהשתמש

 למי בו להשתמש מתירין ולהכי ר~
 מפני ה~ה ה~לי נאסר שאינו ליה ~מרינן לשאולשבא
 ב~יסור אין ~הרי איסור לידי ~בא אפשרשאי

 לו ~התיר יש הכי מ~וםטעם נתי~
 בסתם~

 נבלע אם אבל
 וכו~ מועט בדבר לעתים בו להש~ש שדרכובכלי

 ~ר"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 שרו~ ~כלידמיירי
 שלעתים אלא ~שפע תשמישו

 ~ד~ר ~ו משתמשמוע~ים
 מוע~

 ירצה אפילו הכי משום
 שהרי מ~עמא לו להתיר אין רב ~שפע ~ול~שתמש
 ל~ש~שדרכו

~ 
 על

 ~רו~
 ~זה הולכים שאין ~שפע

 אחר~כלי
 רו~

 ~ו ישתמש דשמא דגזרינן תשמישו
 ~ מועט~ד~ר

~~~

 שרו~ ~כלי דהכא
 תשמישו

 הו~
 לאסור אין ~~פע

 ~ולהשתמש
 ~ש~~

 אי~ר מבטלין שאין ~שום
 וכדכת~~~~~~~~

 ז"ל מרן
 לקמ~

 סימן
 ה~ סעיף קכ~~

 כיוןדהכא
 שרו~

 אין של איסור ~ו אין ~שפע תשמישו
 ~~ך שדרכו כיון לכתחילה אי~ורמ~~ין

 ~רו~
 פ~מים

 לכתחילה איסור מ~טל מיקרי זה אין ~שפע ~ולםשתמש
 ~סי~ לקמן א~ל ל~של~ אלא ל~~ל כונתושאין

 שדרכו ~כלי מיירי דשם אלא גוונא ~כהאי מיירילא קכ~~
ב~ך

 ~רו~
 ~ד~ר ~ו ל~~תמש פעמים

 מוע~
 מנ~גו ש~ך

 לשון ~לישניה שם מלכא מרן דייק ולהכילרוב
 הזה~

 דכך דמשמע מועט ~דבר ~ו שמשתמשין כליוכת~
 ~ד~ר ~ו להשתמשמנהגו

 מוע~
 אסרינן ולהכי

 משום ~שפע ~ו להשתמש ירצה אם אפילו להשתמשליה
 קא והאידנא ~שפע ל~~תמש ~כך דרכו שאיןדכיון
 שעכשיו כיון לכתחילה איסור כמ~~ל מיחזי ~כי~~יד
 ולהכי ~כתחילה איסור מבטל זה הרי כליו אתשינה
נק~

 מד~רי הכל ומדוקדק ~עמא האי ~תם ז"ל מרן שפיר
 פשוט נראה וזה להכא מהתם לשונו את ~שינה ז"למרן
 מרן~ד~רי

 ז"~
 ולא סתירם ואין זו היא נכונה דכונתו

 זה ד~כלי ו~"ל ~ש~ע~ ~לשון מתעקשין ראיתי כאשרולא ודוק~ פשרוהי ומהימן מילתא יצי~א ז~ל ~ד~ריוכפל
 ע~ר אם גזירה משום ליה ד~סרינן צ~טדסימן

 כדרך~ו ונשתמ~
 רו~

 ~שפע דהיינו תשמישו
 ר~

 להתיר יש ~דיע~ד
 ~כלי ~~ל ג~רה משום אלא אסור שאין כיוןהת~שיל
דסימן

 קכ"~
 לאסור יש ~דיע~ד אפילו ~ו נשתמש אם

 ובמזיד כדכת~ינן ל~~ל כונתו ~הרי עצמו למ~~להת~שיל
 ז"ל מרן ~פסק וכמו עצמו למ~~ל לים דאסורקימ"ל
 זה~סימן

 ה~ פרק בסוף וכדאיתא ע"ש ה~ סעיף צ"~
 ~אב ~"ו ~ש~ת ראשון ~יום ע"ש~ יו"ד משנהדתרומות

 ~ יע"א אוראן ע~ר~תשנת
 ~~~~ ~~~~~עי~

~~~~ 
 י~~

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

 ~ב
 שאינו אלא רואהו י~ראל ואין ~י ש~~

 בא~מצ~
 או ~מא ~ב מ~ם

 ~הו~
 ~וקר

 ~מנותו ~יא כך ו~כר ל~ם מ~סשהוא
 ונ~

עליו
 כגנ~

 ~כך אומנותו מפסיד ואינו
 ד~מי~~

 לא ~~תור
 ראשון חלק להרד~"ז עי~הפסיד

 םי~~
 שפסק ע~ה

 דוראן מהר"ש פסקוכן להתי~
 ~~~ו~~ ב~ו~

 סימן
 ל"~

 וכןפסק
 פסק וכן ק~"ו סימן ~~~~ד להתירהפר"ח

 פרי הר~
תו~~

 ק~~ו ~סימן שם ~התיר
 ז"ל עייש מהר"י והר~

 ~~ סעיף תערו~ת איסור ~ענייני ארג~יל~מנהג~
 להתיר נוהגים אלו ~מקומותוז"ל כת~

 חל~
 ואין גוי שחל~ו

 שחל~ לפי רואהוישראל
 למיחש וליכא ~יוקר ~מא

 וכןלתערו~ת
 כת~

 תקנ"ד סימן ~תשו~ותיו הרשב"ש
 ועי~ע"ש~

 להר~
 דוד ~ית

 מאכלי הלכו~
 ספר על וחלק להתיר ג~כ ש~תב ג~ן סימןעכו"ם

 ונסתייע המרדכי סברת שה~יא ע"ש שהחמירהזכרונות
 התוס~ מן להתיר ראיה לי יש הד~ך ואני להתיר~ממנה
 ~"ל~ע~ז

 ע"~
 שכת~ו פשי~א ~מא ד~ר דליכא אי ד"ה

 דכיון ~םוז~ל
 דיוש~

 כיון לגילוי למיחש וליכא עדרו ~~ד
 ע"ש למידי למיחש ליכא א~כ בי~ו תופסו הוא ~עהשכל
 ~עדרו טמא ד~ר ליכא דאי פירושם מתוך להדיאמשמע
 היה לשמא ~או אחר ממקום וי~יא יצא לשמא למיחשליכא
 ממקום מעיקראלו

 אחר~
 גילוי חששת לומר מדהוצרכו

 ~יוש~ ~כי משום תערו~ת חשש אמרוולא
 עדרו ~צד

 ד"ה ע"א ל"ה ו~דף ע"ש~ מותר להכי למיחשדליכא
 דלמה תמהו כן ~ו המה ניקורמשום

 נק~
 הש"ס

~עמא
 דחל~

 דחייש משום רואהו ישראל שאין גוי של
 דפסיקא ד~עמא ותירצו גילוי משום ליה תיפוק~ערוב
ליה

 נק~ו הכא ~תו~פות למה תיקשי וא"כ ע~~~ נק~
 ודאי אלא פסיק ~עם שהוא תערו~ת ולא גילוימשום
 אין ~פילו חיישינן לא דלתערו~ת ז~ל מד~ריהםמוכח
הישראל

 יוש~
 ~עדרו ~מא ד~ר לו דאין דכיון עדרו בצד

 שצריך גילוי לטעם הוצרכו ולהכי לתערו~ת לחושאין
ישראל

 יוש~
 שכל לגילוי למיחש ליכא ~~הכי עדרו ~צד

 שאין נראה שפיר דייקת וכד ~ידו~ תופסו הואשעה
 לומר היא דכוונתם ולומר לדחות שיש ז~ל מד~ריהםראיה
דכיון

 שיוש~
 שהוא גילוי לחשש ~פילו עדרו ~צד ישראל

ועי~ וק"ל~ למיחש ליכא מאיסורא ד~ירא ~נתאמשום
 להר~

 חיד"א
 ז~

 ש~~יא קט~ו סימן ~רכה ~שיורי
 ול~סוף הנז~ הס~רותכל

 ~ר~ כת~
 הלכה ולענין ז~ל

 ~עיר מנהג יש שלא~מקום
 ~שו~

 להחמיר יש להקל לכל
 הצ~י וארץ תורק~א גלילות בכל הוראה פש~ה וכךודאי
 ועי~ע"ש~

 כנה~ להר~
 ועי~ ק~~ו סימן יו~ד

 לא~רהםזכור ~הר~
 למהר~

 להחמיר כך שדעתו ח~ אות אלקל~י
 מה שהביא ג~ ~חלק ועי~ע"ש~

 הר~ שכת~
 ~שיו~ב חיד"א

וכת~
 ג~ אות י"ד סימן הד"ט ~יקרי להרב עי~ ז~ל הוא
 וע~ין פו~ים כמהשציין

 ~סימן תשו~ה ~חי להר~
 ~ ג~ ס"קקט"ו
~~ע~ר

~~ 
~~~~ 

~~~~ 
 ו~~

~ו~~
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 ה~פל בתוך ענבים ו~חט דרך שרא~ןשהיה
 והחרצנים הזגים מן היין הבדיל שלאובעוד

 ב~ה ביחד מעורב הכלועדין
 המ~ר~

 נוצרית שהיא
ונגעה

 במ~
 ~ הזה הי~ן דין מה הספל ש~וך

~~~~
 מרן וכמ"ש נא~ר שאינו פשוט לי נראה
 כל אבל וז~ל י"ז ~עיף קכ~ג ~ימן~יו~ד

 והזגים החרצנים מן הגת שולי עד ~יין הבדיל שלאזמן
 בתחילת מזה לעיל פ~ק וכ~ר ע~~~ ע~כ ~~שכה הוילא
דין

 ז~
 שיתחיל עד עכו~ם במגע לאסור יין נקרא דאינו

 בתוך הנוצרית עמו דרכה אם דאפילו ונ~ל ע~ש~לימ~ך
ה~פל

 אי~
 ב~ימן דהכא חדא לא~ור

 ז~
 ה~ור כתב

 לדרוך מותר ומלאה ~תומה דבגתדלכאורה
 ב~

 עם
 דהו כל דבהמשכה כיון בה החמיר שר"ת אלאהנכרי
 ממגעו לי~~ר אפ~ר ~י ~סך ייןנעשה

 ש~
 אחר נכרי

 כנדון ב~פל כ"שוא~כ ע~כ~ המשכה שייך לא בגיגית ו~~דורכים וכתבהמ~~ה
 דיד~

 שהוא
 נראה וכן כעריב~

שהו~
 הנכתבים האלו הטור ~דברי שהרי ~~י רבינו דעת

 לא בגיגית וכשדורכים ~טור ~כתב אהא כנז~~םפר
 מדרון שאינו לפי כלומר ז~ל ב~י כתב המשכהשייך
 וכו~ ~גתכמו

 ול~
 ה~יא

 שו~
 חולק

 בז~
 דהכי נראה

 וג~ קדוש~ דעת דעתוה~כימה
 ~~ק ד~מ הרב לדעת

 לדרוך ר~ת דא~ר דמשמע דכתבי~ג
 ע~

 אפילו הנכרי
 פסק הוא הרי מ~מ כ~א ~עיף בס~ע הגיה וכןבגיגית
 לדרוך מותר היין משם למשוך ~רך שאין דבעריבהשם
 וכו~ בעריבה דרוכות ענבים ממנו לקנותוכן

 ~ לכ~ע דמותר נ"ל ו~הכי כעריבה דינוו~פל ע"ש~

~~~
 לה~"ז ~צדק אחזה

~~ 
 דלענין ז~ל דכתב

 ברזא בו שיש כלי דבכל לפ~וק ישהלכה
 שם שיש כיון והיינו שם הגוי מדריכת ליזהר ישגדולה
 צלול יין ויוצא הברזא קצת שמנענע קצתהמשכה

 אין כלל ברזא בו ש~ין בכלי אבל וכו~ דשכיחאמי~א והו~
 במדינת הנה~י וכן הגוי בדריכת אפילו אי~ורשום

 כלל נשמע שלא הבציר בעת שם שהייתימעהרין
 ולעשות השוליים ~ד בגיגית אחד לצד הענביםשמפנים
 אחר אטו גזירה כאן אין הכי מש~ם בג~ית צלוליין

 שם עייןהמשכה
 בנדון דהכא מעלייתא מילי הני מכלהאמור~~~~

 וקרינן כלל מי~ש בית כאן איןדידן
 ~ ראש נעשהזכ~ה ~רו~

~~ע~ר
~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~~~ 

~~
 יע"א דבדו מולדתי עיר בעירי שראיתי מה

 ו~ונזם שערו~יו ללקט נזהר ראשו שערשהמ~תפר
 ב~פרי ב~פרים ובינותי מהם כאחד ~ייתי מתחילהואנכי
 כן ועל זה לדבר ועיקר שורש מצאתי ולא רבדבי
 בפירוש ~מצאתי עד כך כל בזה נזהר הייתילא
 וצרת וז~ל שכתב ג~ פ~וק ~~ ~ימן יח~אל על ז~לרש~י
 לא שערות~ו המ~תפר שכל רמז מכאן בכנפיךאותם
 אותםיזרוק

 אל~
 הללו במ~ראות שנאמר מה סכל יגנוז

 אדם יקל שלא מגולה תוכחת ומכאן ע~ש~וכו~
 מנהג באותו שאין לו שיראה הגם ישראל ביתשנהגו במנ~

שו~
 בעיניו חכם יהיה ולא אבותיו במע~ה יאחוז טעם

 לא כי ובוד~י מכם הוא רק נראה הואשאם
 צופים דבר בכל בקיאים היו הראשונים כיהוקבעו לחנ~

 ~~~ש ע~א צ~ב דף לעיל עיין מו~ד בי~וד וי~דוםאמרום
 ~ לבשלם כשרוצים ביצים עם שנותנים שעוריםבענין

~~~~~~~~~~~ 

~~~~~

 של גדולה מחבית מקוה לע~ות שרוצים מקוה
 מ~יבה בארץ שיקבעוה לאחרעץ

 וחפירה ~בנין ~היינו היאות בענין ולא זה בעניןלעשותו המכרח~
 חבית שינקבו נקב ע"י לזה היתר למצוא יש אםבקרקע
 שאינה עדזו

 יכול~
 ~ שהוא כל מים לקבל

~~~
 ראשונים מים עלי פתוח שרשו זהדבר

 לשון וזה שותים אנו מימיהם אשרכמלאכים
 שב~לע השוקת ג~ הלכה דמקואות ששי בפרק~רמב~ם
 שחיברו כלי אבל כלי שאינו לפי המקוה את פו~לאינו
 ה~ד מן או מלמ~ה ניקבה וכ~~ המקוה את פוסלב~לע

 ואינה כשירה הנאדכשפופרת
 פוס~

 ו~חר המקוה את
 או גדולה חבית כגון גדול כלי הלוקח כתבכך

 הרי מקוה ועשאו ב~רץ וקבעו המטהרו נקב ונקבוגדולה עריב~
 והתיבה השידה ח~ בהלכה כתב כך וא~ ע~כ~ כשרזה

 ~ ע~כ כשפ~ה נקובין היו א~כ אלא בהן מטבילין איןשבים

~~~~~~~
 ועשאו שכתב במה הרמב"ם על השיג
 הראב"ד כתב כשר זה הרימקוה

 היוצאים המים שאין אלא ~וכו להטביל כשרשאי~
 המים ~היו עד בתוכו לה~ביל אבל המקוה א~פוסלים ממ~

 כשפ~ה שהוא בנקב המקוה עם מעורביםשב~כו
 ד~יא דהא להרמב~ם ליה דמשמע כ"מ הרבוכתב ע~כ~

ב~ספ~
 נקוב ה~ה אם בכרכין מים המקלח קס~~ן
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 אינוכשפ"ה
 פו~

 איתניא בתוכו ל~~ול היינו המקוה את
 כשיעורו יהא למ~ה להכשירו דקס~ין נקב~שיעור
 זית כמוציא שיעורו חרס כלי הוא אם דהיינול~הרה
 דקתני והא טומאה מידי חרס לכלי המ~הר שיעור~זהו
 ורבי דברייתא ת~ק לדעת היינו כשפ"ה נקוב היהאם

 המכשיר נקב דש~עור וס~ל עליה פליג יוסי ב"ר~לעזר
 כמוציא חרס בכלי ד~ינו ל~רה כשיעור הואלמקוה

 כלי הוא דאם שבסלע בשוקת הרמב"ם דכתב והא~ת~
 כשפ~ה הצד מן או מלמטה ניקבה אם ~~לע~~~~רו
כתב

 הר~
 ולבסוף נקבו בין לחלק דיש ת~רוצא לחד כ~מ

 לסלע שחיברו דכלי והא נקבו ולבסוף ל~י~רו~י~רו
 כשפ~הד~צריך

 היינו~
 שחי~רו משום

 ו~ח~
 אבל נקבו

 קודם כלי מתורת שביטלו כיון חיברו ואח~כ נקבואם
 חרס בכלי דהיינו כלי טהרת בשיעור ~יה סגי~חיברו
 ועוד ~יתכמו~יא

 כת~
 דכתב דהא כ"מ הרב

 המטהרו דנקב חרם ~~לי ~יינו המט~רו נקבונקבו הרמב~~
 שיעורובציר

 מנק~
 נקב דש~עור עץ בכלי אבל ~פ"ה

המט~רו
 הו~

 שפ"ה מ~יעור טפי שהוא רמון כמוציא
 לאבזה

 בעינ~
 ליה סגי שפ~ה בנקב אלא המ~הרו נקב

 עץ כלי שהם תיבה בשידה הרמב"ם כתב הכיומשום
~אם

 נקובי~
 ובב~י בכ~מ ע"ש בהם מטבילין כשפ"ה

 סימןביו"ד
 ~ ר~~

~~~~
 אחרת ש~טה לו יש ז"ל שהרא"ש הכ"מ עוד
 והאי סגי מחט כמלא בשוליו ניקב ש~םוסבר

 ר~ל לטהרה ברומי הורית~ י~סי ~"ר ~לעזר ר~דקאמר
 מחט כמלא בנקב אפילו הכלילטהר

 וכת~
 כתב וכן

 ~רא~ש של רבו מרו~בורג מהר"ם והואהר"ם
 וכת~

 וכן
 בשוליה למטה ~ניקבה שמחה רב~נובפסקי

 שאי~
 יכול

 לא מיםלקבל
 בעינ~

 שמחה רבינו דפסקי ~נ"ל כשפ"ה
 חיברו ולב~וף ובניקב הרמב"ם כדברי להתפרשיכולים
 בעינן דלא להרמב"ם דס~למיירי

 כשפ~ה~
 הביא וכן

 סגי בשוליה דלמטה התוספתא מן ראיה שמשוןרבינו
 הר"ש וכתב שהוא כל~בני~ב

~~~ 
 שמותר מזה ולמדנו

 ויעשה אבן של שוקת או עץ של גדולה גיגיתלעשות
 וימשוך הארץ על ויושיבנה שהוא כל נקב בשוליםלמטה

 ~ ע~כ בה ויט~ל מיםלתוכה

~~~~
 מרנן סברי להרא~ש בין להרמב"ם בין לפ"ז
 לא~ מקוה לעשותם יכול הכליםדבכל

 שינקוב
 מדהרמב"ם עדיפא ודהרא"ש בארץ ויקבעםאותם

 מכ~ר והרמ~"ם עץ בכלי ו~פילו ~הו כל בנקבמכ~~ר שהרא~

דו~

 כשפופרת עץ וכלי חרס בכלי דהיינו המטהרו בנקב
 וה~בה דהשידה מהא להרא~ש לך תיקשי ולאה~וד

 מיירי דהתם כשפ"ה נקובים שיהיו דהצריכו דמקואותז~ דפר~
 מ~קיםשאין

 מ~
 הנוד כש~ופרת נקב בעי הכי ומשום

לעירו~
 הרמב~ם מצינו שיהיה איך ודוק~ שבים מים
 ומכשירים א~ בדעת א~י~הרא~ש

 לע~~
 בכלי מקוה

 ~ ז"ל הראב"ד מדעת היפך בתוכו ול~~ולעצמו

~~~~~
 ב~כה דלט~ל כתב ר~א סימן ביו"ד

 וז~ל ז~~ל ב"י והקשה ע~ש~ כשפ"הנקב בעינ~
 רבינו דברי עללמידק איכ~

 דא~ דמי~
 כ~ן דלא

 כ"ש דבנקב הרא"ש מדבר~ משמע האכהרא"ש
 בנ~~ מצריך והטור בתוכו לטבולכשר בשול~

 בשוליו
 כיון חרס דבכלי סבר איהו הא ז"ל כהרמב"םואי כשפ"~
 ב~כו טובלין ~ת כמוציא דהיינו ~הרתוכשיעור שנ~ק~
 הו"ל וא"כ סתם לג~גית כשפ"ה מצריךרב~נו ואי~
 וראשה בהינומא יוצאת ראיה ~מכאן דוקא עץ בשלדהיינו לפרו~

 דבכל~ ז"ל ב"י הרב דסוברפרוע
 ע~

מקיפים המי~ שאין הגם בשפ~ה בתוכו שטובלין ז"להר~ב~ם לד~ נמי
 אותם~

 ז~ל הראב"ד הא כהראב"ד ואי
 התיר לא הא ועוד כ~פ"ה בעי ולא ~~רתו~כדי לי~ דסגי המקוה ~ת פו~ל שאינו דלעניןלהרמב"ם מוד~

 בתוכו לטבול כשפ~ה בניקב אפילוהראב~ד
 ~ בתוכו לטבולמכשיר ו~טו~

~~~~
 עם ~בפסקיו הר~"ש דבריהקשה

 א~ סי~ ל"א כלל שבת~ובה אהדדישבתשו~ת דבר~
 ניקבה ~ם ואפילו כלל טובלין אין דבתוכהכתב

 משום והטעם הרא"ש בדברי הרב"י הכי שהכריחע~ש כשפ~
 בלא סאה מ~ בו שיש בכלי להטביל אתי דילמאגזירה
 למס~ בפסקיו ז"ל הרא~ש כמ~ש נקב ובלא למעיןחיבור
 בזה ~"י הרב וטרי ושקיל א~ משנה ה~ פרקמקואות
 מזה ולמדנו בפסקיו דמש"כ ז"ל הרא~ש לדעתוהעלה
 וימשוך וכו~ עץ של גדולה גיגית לעשותשמותר

 יטבול כ~מר אלא דוקא לאו בה האי בה ויטבולמים לתו~
 למקוה ממנה היורדים דהמים לומר דהיינו ידהעל

 ~ בהם לטבול ויכול נפסלולא

~~~~
 בהכי לישבם אפשר אי הטו~ דברי אבל עוד

 שהרא~ש הטור דסובר לומרוצריכין
 כל נקב השוה דבפסקים בפסקים למש"כסותר בתשו~~
 כשפ"הלנקב ש~

 ובכול~
 ~וכה דהיינו בה לטבול מכשיר

 לטבול אין שהוא כל דבנקב וסובר בו חזרובתשובות
 ה~ר ותפס ב~כה טובלין כשפ~ה בניקב אבלבתוכה
 סימן ~ח"מ הטור ממש"כ ב"י והקשה שבתשובהדבריו

ע~
 דבריו נגד ~קטינן שבפסקים ה~"ש דכדברי

 דאפשר~ירץ בתשוב~
 דל~

 מקום בכל שם כייל כללא
 דבריו דנק~נן שבפס~ים דבריו יסתרובתשו~ה שדב~
 דדבריו לו ידוע שהיה ק~מר תשובה בההיא אלאעיקר שבפס~י~

 אחרונים היושבפסקים
 ל~

תשובה אותה השיב שכבר
הרא~ ד~~ ומההיא ע"כ~ בפ~ים דין אותוכ~תב  משם דאין ב"י כתב כבר ה~ פרקבמקואות

 הכ~י כשעדין למעלה כשפ"ה בנקב מיירידשם ראי~
 ל~ל אין הכי ומשום בשוליוהמים מק~

~ 
 מ~ום

 מ~ה בענ~ן דהכא אלא התשו~ת נגדה~~ים א~ הולכין ד~~לם משמע ~~ח הרב ומדברי בב~~ע~ש ג~ר~

 מ~ם ה~ו~ת א~ה~ור ה~
 שכ~

 ~ ז~ל ~א
~וד



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 כת~
 נמי אזיל דה~ור ב~ח הרב

 כדע~
 הרמב"ם

ז~
 מל~טה ניקבה אם בסלע ש~ברו דכלי דסובר

~
 הצ~ מן

 וכת~רוץ בתיכה לטבול אפ~לו כשירה כשפ~ה
 הכי משום ניקבה כך ואחר שקבעוה דמיירי ב~~~ב
 מיירי כש~"ה נקב שהצר~ך נמי והעור כש~"ה בנקב~י
 מלשונו שמדוקדק וכמו~כי

 שכת~
 בה טובלין אין

 כתב ~ך ואחר שקבעוה קודם ~ליה כלו שם שהיהכיון
 הם וכך וז"ל ב~ח וכתב שרי כשפ"ה נקב בשוליה ישואם
 רבי~~~י

 שרי דלא וכו~ שקבע גיגית לפיכך שכתב
 ולא כ~פ"ה בשוליה נקבוה אא"כ בה לטבוללכ~ילה
 שה~ה מה ונתיישב חרס בשל בין עץ בשל בין~לק
 חילק לא אמאי כהרמב~ם ס"ל רבינו דאם לב"יקשה
 א~ו ~ש~דברים ע"ש~ ח~ס לשל עץ שלבין

 ~~~ ש~
 ב~ח

 בין הרמב"ם לדעת בין ~הדיא משמענמי
 לדע~

 ה~~ר
 בת~~ו ל~~ול שרי עץ בשל אפילו~~י

 וז"ל הריטב"א משם ז~ל מרן הרב הביא הביתובבדק כ~פ~ה~ ~נק~
ומיהו

 בנקו~
 אפילו הכל לד~רי בו מט~ילין רמון כמוציא

 טהרתו ששיעור מ~רי ~ץ של דב~לי ~נ~ללכתחילה
~מוציא

 רמו~~

 משום מקום בכל זה ל~תיר שאין אלא
 ~הרמב"ם הטהור בשלחנו ז"ל מרן ופסק ע~כ~ג~רה
 חבית כגון גדול כלי הלוקח וז"ל ו~ בסעיף לשונושה~יא
 בארץ וקבעו המטהרו נ~ב ונקבו גדולה עריבה או~דולה
 ~דעת להחמיר דיש כתב ורמ"א ע"ש~ כשר מ~הועשאו
 ז"ל כ"ד בס"ק הש~ך וכתב כשפ"ה נקב להצריך~טור
 ו~~~~ ע~ש~ בתו~ו ~~~~יל ~ף כשר זההרי

 ~ש"ע ~רן
 ~~לי לכתחילה מקוה לעשות להקל אין דמ"מ מ~ס~יף
 אלא ש~וא ~כל שניקב ר"לכזה

 בעינ~
 המטהרו כנ~ב

 ס"ק הש~ך כתב ו~ן ו~ בסעיף כאן שכתבוכמו
 ע"ש כ"~

 מחבית מקוה לעשות שרוצים לנ"ד המקובץ מכל לנויצא
 רמון כמוציא נקב לנוקבה לכתחילה צריך עץ שלגדולה

 ~ בארץ יק~נה ואח"כ כשפ"ה לפחותאו

~~~~

 סימן ביו~ד ברכה בשיורי חיד"א להרב ראתה לו
 וז"ל בהגהותיו הרד"ק דברי שהעתיק ז~ ~ותר"א
 הרמב"ם דברי הם כך וכו~ כשר זה הרי מקוהועשאו
 עד בתוכו להטביל מחוור שאינו הראב~ד עליווכתב
 נראה וכו~ המקוה עם מעורבים שבתוכו המים~היו
 כשר זה הרי מקוה ועשאו דמ"ש ליה דמשמעמדב~ו
~לקוצר והש~~ ב~ הרב רבינו וכן בתוכו להטביל אפילוהיינו

 דע~
 ס~ה מ~ המקוה שיעור שהרי כן הדבר אין

 טהור ביבש כורים ב~ שהםבלח
 ועומ~

 מקום בכל הוא
 ולעשות כזה גדול בכלי מיירי דהרמב~ם איתא ואםשהוא

~
 להטביל מ~ה

 נקב ונקבו קאמר מאי ~
~הור ~ ~מטהר~

 ועומ~
 וע~ו דמ~ש נ~ל לכן כלל נקב בלא ~א

 כ~ר זה הרי וקאמר ~ש~ם מי ל~כו שהקוה ה~נומ~ה
 פו~ ~אינ~ למקוהל~ש~ו

 ~תו
 ויגי~

 ~ו~ רעו עליו

 ול~~~~
 בהם ש~בלים שבים וה~בה ~ה~~ה הא

א~
 נ~~ם

 כשפ~
 ~נו

 ש~~
 ~ ע"ש מתירם

~~~
 עוד

 דב~ וכפי הב~ לשי~ ~א~~
 ~ם

בכ~
 גדול חרס בכלי אלא הרמב"ם הכשיר ~א
 אחד חכם שהורה עץ כלי אבל דקסטליןודומיא
 ולית דינא לית הת"ק ~נת נאפולי בעיר שנתיישבולישראל
 רואה איני דמילתא כללא בישראל כזאת תהא ולא~יינא

למעש~
 אלא כשפ"ה נקובים הם אפילו בכלים לה~ביל

 הםאם
 בתו~

 הים
 והמ~

 הרד"ק הדין את ל~תן עתיד

 דמ"ש הרמב"ם בדברי פירושו ש~~~יח מה הנהע~~
 ~תוכו ~~~~ל לומר רוצה אינו מקוהועשאו

 דא~
 הרי

 הוא ועומד טהור הכי ~אי סאה מ~מחזיק
 ומ~

 יעקב באר להרב שראיתי מה לפי לי נראה לטהרו~לנקב ~~~~
 הצ"ל יעקב באר הרב וז~ל הכרח ~נו ר"א סימןז"ל
 שהוקשה ~ה~על

 ~כתב הרמב"ם בדברי ז"ל ב~י להר~
 וכלי זית כמוציא חרס דכלי דמשמע המט~רו נקבונקבו
 ובשידה רמון כמוציאעץ

 ותיב~
 לא עץ של שהם שבים

 מה ~"י עי~ כשפ"ה אלא רמון כמוציאהצריך
 דהא לומר נראה דיותר יעקב באר הרב כתב זהועל שתירץ~

 שלהם נקב שיעור שבים והתיבה השידהדתנן
 טומאה מקבלי דלא בלח סאה מ~ שמחזיקיםמיירי כ~פ"~

 מקבל לא וג"כ אבן ככלי כשפ"ה לו דיולהכי
 וסגי טומא~

 והא ובכ"מ ב~~י מרן שכתב שני כתירוץ וזה בהכי~יה
 וכו~ גדולה חבית כעין גדול כלי הלוקח ג~ ב~לכהדכתב
 מחזיק שהכלי ר"ל בארץ וק~עו ה~טהרו נקבונקבו
 מארבעיםפחות

 סא~
 ותחב עוגה דעג ר"ל בארץ וקבעו

 על יותר הולכים והמים העריבה או הח~ית אתבה
 שפתו על ועריבההחבית

 ~ה~לי~
 ~~ה ארבעים ידו על

 כ~כ נבלעים המים יהיו דלא או טעם מאיזה כןו~שה
 ועפר מטיט מלוכלכים וגופו רגליו יהיו שלא אובארץ
 והוא ממ~ פחות הוא עריבה או חבית האי מ"מוכיוצא
 מחמת~ו נסתר הרד"ק הוכחת א"כ ע"ש~ וכו~ עץשל
 באר ספר על שם המגיה להרב שראיתי למהוכ~ש
 סאה ממ~ פחות דהחבית לומר צריך דאין שכתביעקב
 לכלים מיירי דהרמב"ם לומר דאפשר המחברכמ"ש

 כדאיתא ם~ה מ~ מחזיקים שהם אף טומאההמקבלים
 והכי ~כלים ט"ופרק

 אית~
 וקוסטאות עגלה ~רדור התם

 אע"פ והא~ן קטנה ספינה ובור העבדנין ו~ריבתהמלכים
 מ~ שמח~קין ~ר"לשמקבלין

 סאה~
 ~עיין ע"ש~ ע~כ טמאים

 סעיף זה בסימןש"ע
 ל~ד~

 כתב הכי ומשום
 טהרה צריך סאה מ~ שמחזיק הגם המטהרו נקבונ~בו הרמב~

 עגולים עץ בכלי דמיירי ~תב ז"ל המגיה שהרבאלא
 ל~טת אבל ע~ש דכלים למשנה בפירושו הרע"בכמ~ש
 עץ של שהן אע~פ והתיבה דה~י~ה דהא שכתבב"י
 מקוה הכשר וענין ל~ד טהרה דענין כשפ~ה בנקב~י
ל~ד

 כמ~
 שכתב בכאן לומר צ~ך א"כ ובכ~מ בב"י

הרמב"ם
 ונק~

 ~ל בכלי היינו המטהרו נקב
 חר~

 כמ"ש
 עץ בשל ~אילו בפירוש ב"יהרב

 ל~
 המטהרו נקב צריך

 צ~ך ול~ך כשפ~ה ~נקב ליה ~י אלא רמון כמ~יא~הוא
 ~~ בכלילאוקמה

 מ~ור ליה בציר ה~טהרו דשיעור



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ו~~סוף ~חיברו א~ל חיברו ול~סוף בנק~ו זה וכל~פ"ה
 שוים הכלים כלנקבו

 כשפ~
 חירוצא לחד ב"י לדעח

 ~ר~ לדב~י שיהיה~יך
 ~אר

 ~מגי~ ולד~רי יעק~
 אזדא

~ה
 הוכ~

 ~ זל~~ה קונפורטי דוד הרב והוא הרד~ק

 ~ר~ שכת~~~~
 דאפילו עוד

 וכ~י ב~י ~ר~ ל~י~
 ~רמב"ם הכשיר לא ~כ"מ גםד~ריו

 לעשו~
מקו~

 וכו~ עץ ~כלי לא אבל גדול חרס ~כלי אלא
 נזכר ולא ~יני~ם לחלק טעם לנו שאיןלי נרא~ הד~ך אני כשפ"ה~ בנקוב אפילו מדבריוומשמע

 חילו~
 ~~~ זה

 ב"י ש~רי מאד לי וחמי~ ב"י ש~~יא ~פוסקיםו~כל
 וכמו בשפ"ה סגי עץ בכלי דאפילו ~פירושכחב

 ~מה בשמו לעיל~כח~נו
 סו~ר הטור ד~י ~"י שכח~

 ~וה ~רמ~"םכד~ת
 משום עץ בשל דהיינו לפרושי ל~~

 ~מטהרו ~נקב סגי חרם ~של אבל כשפ"ה בעיהכי

 ~~דיא ~ריע~ש~
 סגי עץ בשל דלהרמ~"ם ~~ כח~

 ~שפ"הליה
 וז~

 לא והטור ~טור ד~רי על ב~י כחב
 וכן מ~יפם ~ש~יםמיירי

 כח~
 ב"ח ~רב

 כמ"~
 לעיל

 ~~י ~מ~ש נמי משמע וכן ע"ש~~שונו
 ובכ~

 ומ~ש וז~ל

 השידה כךאח~
 ו~חי~~

 שבים
 אי~

 ~א"כ בהם מט~ילין
 והיא כשפ~ה נקוביםה~ו

 בפר~ משנ~
 דמקואות ו~

 ~כלי כמו ~מטהרן נקב ~הם ~צריכו דלאה~ם
 דשיעור שאני ~רם דכלי משום דהיינו נראהחרם

 בציר ~וי~מ~רן
 משפ"~

 הילכך
 כיו~

 כלי ~ם ד~טל
מיניי~ו

 ~נק~
 ו~יבה ~שידה א~ל ~גי בהכי זיח כמוציא

~~~
 ושיעור עץ של

 המטהר~
 בכמוציא מאד גדול ~וא

רמו~
 כלי מתורת דלבטלו תכמים ראו

 לעני~
 דליםגי מקוה

 עירו~ לענין ~מספיק שיעור ~הוא בכשפ~הליה
 מקואות

 יוחר שי~יה צריך טומאה לענין מכלי ד~ב~ודאע"ג
 שיעורא~דול

 ו~הר~ דלטומא~
 דלענין ושי~רא לחוד

 ליה סבירא ואי ע~כ~ לחודמקואוח
 אינו דזה ב~י להר~

 מקיפם שהים מפני ~ים אלאמיעיל
 הו~

 להשמיענו ליה
 נמי~יל~ק

 ~ז~
 דלד~ת ב~ הרב םו~ר ודאי אלא

 חילוק אין~רמ~"ם
 בז~

 ולא חרס לכלי עץ כלי בין
 ד~רנזכר

 ז~
 למשנת ו~פםק~ו ~רא"ש ~חשו~ח אלא

 ~ין חילק לא ז"ל והוא א~ משנה ~מי~י פרקמקואוח
 חר~ לכלי עץכלי

 א~"כ ~תוכן טובלין שאין סו~ר ו~כל
 לט~ול ש~תיר נדה מסכת דםוף ובפםקיו מקיפםהים
 הטור שהבין וכמו לשונו מפשט כדמשמע הכלי~חוך
 א~ן בכלי בין עץ ~כלי בין התיר לעיל כמ"שבלשונו

 ~ ממני נפלאה הרד"ק דעת כן על לשונוכמש"ל

 י~~~~
 ממעשה עץ בכלי אפילו ל~תיר ראיה להביא
 בזמןשנעשה

 ~ר~
 יעק~ באר

 בכלי מקוה שעשו
 שנים בכמה מע~ה ועשו עץ של~דול

 ב~
 פוצה ואין

פ~
 וז~ל ומצפצף

 ב~ימ~
 ע~י שעו~ין המקוה ~דבר ר"א

 של ~דול כל~ שעשו גשמיםמי
 ע~

 ומעמידין א~ז כמו
 ~קובעין ו~דם ה~קע ב~ך הכלי~ת

 כדינו ~שולים נקב~שים ~קר~ או~
 וא~

 הקרקע ב~ך כשהוא כך

 ~נק~~חמין
 ~יט~ בעץ

 מקוה ~~ה ~~ה המים ~~ח~ק
 ואחר אחד ~יח בתוךכזה

~~ 
 ~נז~ כלי הוציאו שנים

 ולא אחר ~יח ~חוך בקרקע וקבעוהו ~ראשון ~יחמחוך
עשו

 נק~
 מ~ך ול~וציאו לחזור שצריך פשוט נלע"ד וז"ל ז~ל~וא ו~ת~ ~א~ בבית שיקבעו~ו קודם בשולים

 ו~שוחהקרקע
 נק~

 וכו~ ~~י מתורח ~הוצי~ו בשולים

 אלעלמא א~ר~ם מוהר~ר הרב עם וטרי דשקילע"ש~
 מוכח ע"ש~ז"ל

 מז~
 ו~ובלים ~פשיטות עו~ים ד~ך
 ~ עץ של~כלים

ך~~

 להר~ עיני ראחה יקר כל
 למהר"י יעקב א~ל

ששפורטאש
 שכח~

 אומר שגזרת מה וז~ל ז~ ~שאלה
 ועקש נ~חל ב~ם א~ן פיך אמרי ~צדק וכו~ ~מקוהבדין
 ספקדאין

 ד~ניק~
 נקב

 כ~~~~
 לענין כלי מחורח בטל

 שמרן ~ר"ל המטהרו נקב כחב דמו~רי"ק ואע"גמקוה

כח~
 ו~ סעיף ~ש"ע

 נק~
 המט~רו~

 שיעורו ~רס ד~כלי
 כמוציא ~עורו עץ ו~כלי זיחכמוציא

 רמו~
 ~פי ד~וי

טובא
 משפ~~

 בכ~י להצריך נר~ה היה וא"כ
~כמוציא ע~

 רמו~
 נק~ דהוי

 אזל ז"ל ~וא ~מטהרו
 שכ~ב~רמ~~ם לשי~

 ל~ו~
 ו~ ~פרק ממש זה

 וכת~
 ~כ~מ שם

 ~שידה כך אחר שכתבומה
 והחי~~

 מט~י~ים אין ש~ים
 לעיל שכח~נו הכ~מ לשון ו~~יא וכו~ב~ם

 לך ~רי וכת~
 לי~ סגי עץ ~כלי דאףבהדיא

 ד~ריו ומשמעות כשפ"ה
ש~כאן

 ו~~תשו~~
 ע"ש בחוכו ד~יינו בו שטובל לענין ח~

 שגם ~~דיא לךהרי
 ~ר~

 ~"י ~דעת םובר ז"ל
 אפילו ~יינו ~מטהרו נקב ונק~ו שכחב שמה~רמ~~ם לדע~

 נק~ צריך לא עץ ד~של אלא עץ~של
 דהיינו המט~רו

 ד~נקב אלא רמוןכמוציא
 בכל ומשמע ליה סגי כשפ"~

 ~ כז~ בנק~ ~י מקיפו ~ים אין אפילו שהואמקום

 מ~ עול~~~~
 דיכולים בנ"ד סלקינן ב~א המד~~ר

 שינקבוה אחר עץ של חביחלעשוח
 ויעשו~ ~ארץיק~עוה כשפ~

 ~ כמשפט

~~~~
 הרד"ק דגם

 ש~ח~
 לא נמי ~~י דלשיטח

 היינו וכו~ חרס בכלי ~לא ~רמ~"ם~כשיר
 הכשיר דלאלומר

 ~נק~
 ש~ור שהוא ~מטהרו

 עץ בכלי לא אבל חרם בכלי אלא זית כמוציאש~וא קט~
 ומה שיעורא~האי

 שכת~
 כללא כך אחר

 דמילת~
 איני

 אפילו ~כלים לה~~יל למעשהרואה
 נ~בי~

 כשפ~ה
 החומרא מצד ~וא קאמר ~כלים ד~כל בהדיאומשמע
 ב~דק מרן שה~יא ~ריטב"א שכתב וכמו גזירהמ~ם
 מה אלא לשונו לעיל כחבנו כבר~~יח

 בדינו ~דימוס דיצא נ"ל הדין את ליחן עחידד~יקל ~ר~ שכח~
 סעדי~ן דמ~~ד לסעוד~ה מ~קן והכל אמת דיןוהדין

 ~ ל~ל שכ~נו מה מכלליה

~~~
 בחשובת רא~יכך

 מהריט~
 שהסכים ר~ ס~מן

דעח
 הרמב~

 ז~ל
 לד~

 ורבינו מא~ר רב~ו

~ח~
 ו~רא"ש

 ~ה~
 ~ברים ד~ם ~ם ~ם

דאם
~~~ 

 בשוליו
 ~מ~

 ופ~רש ~י ש~א בכל א~ילו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~~ו~~~

דמ"~
 ~רמ~"ם

 א~~
 ~חי~רו כ~י

 פוס~ ~~~~
 אח

 ניק~ה~מקוה
 מלמ~~

 ניק~ה אם כ~ירה ~צד מן או
 ~~~~~פ"ה

 כח~ מד~~ ז~~ ~ו~ דקד~
 ה~י הרמ~~ם

ניקבה
 כשפ"~

 ~דר ו~חב כ~ירה הצד מן ~ו מ~מ~ה
 ~ל~~~ ני~ב~ ~כי~~ונו

 ניק~ה א~ ~~~רה הצד מן או

~ש~~~
 ~ירושו ~~~

 ניק~~
 מ~מ~ה

 ש~ו~ בכ~
 ~ו

 ~"ש כש~"הה~ד מ~
 שס~י~ מ~

 ג~כ ו~ירש
 מ~

 שכחב
 ~ל~ הלוקח~רמ~~ם

 ~גו~ גדו~
 ונק~ו ו~ו~ גדו~ה ח~יח

 המ~~רונקב
 ל~

 ~ומאה מידי ~~~ה~ו ~מימר ~~י
~~וא

 ז~~ כמו~~~
 ~~~י

~~~ 
 וכ~וציא

 ~מו~
 ב~~~

אל~ ~~
 ז~ו

 ~~ירו~
 ~ביארנו ~מו ~~~~~ו נקב ונ~~ו

 ו~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~א~
 מ~

 ~~~~ה ~צד
 ~ז~ וכח~

~שו~
 בד~רי ומבואר

 ~ר~ב~~
 מדברי ו~~~נו ~~ש~ זל~~ה

מ~~י~~~ץ
 ~נ~~

 ~~~~כ ~מי
 ~ר~ב~~

 גדול כ~י ה~ו~ח
 ו~~~וו~ו~

 הרי מקו~
 ב~~ כ~~ ז~

 ~~~ים
~כ~י בי~ ק~~~

 ~ר~
 ~ץ ~~~י בין

 ~מ~~~
 ~~~ו~ו

 וז~~
 וחו שם

 סח~ ~~י ~רמ~~~ דנ~~~~~
 ~~י ~ץ ~~י א~י~ו

 כ~ו~יא ~~רחו ~ץ ו~לי~ש~~~
 ~~ו~ ר~ו~

 ~רבה
 מ~~~~ ~~לי~~פ~י

 ד~~~ו ק~~ר ו~יכי
 נק~

 ה~~הרו

דמ~~~
 ד~~י

 ו~~י~ רמו~ ~מו~י~
 כחב

 כ~~~~
 זה ומחוך

כת~
 פירו~ו

 הנחמ~
 ד~אי

 נ~~
 ~מ~~רו

 בשו~יו~~~ים ~~~ ~ו~
 ומ~ ~~ו~ בכ~ ~~~~

 ~צד
 ~ כ~~~~

~~~~~
~~ר~

 ~~~י
 ~~~ ~~~ ~ימ~ חשו~~

~~ 
וי~א ויו~~

 ז~~ ואח~ וי~~
 ~מק הרב ח~ובח ראיחי

המ~ך
 עזר~~ מ~~~ מאי~ ~~ר~

 ~ימן זי~~א קאס~י~נו~ו

 ש~קי~ ~~~~~~
 שאי~ ו~~~~ בז~ ו~רי

 ~~שוח
 ~~ז~ ~~~ר ~י~~~~~ כ~

 ~ה~י~
 ד~רי

 ~"~~ ודח~~ ה~ד~~
וה~~~~

 ו~ור כח~חי ~~~י ~~~~וח
 י~~~~

 ~שגי~וח י~ילנו
 יו~ ~~~י~ ~מ~~ נפ~~וח מחורחווירא~ו

 אדר ~~ודש
~~~ת

 ~~~ו~~ ~מ~~~
 ~~~ק

 ~ י~~~ ו~~~~ פ~
 ~~~~ ~ו~~~~י~

~~~~ 
 ו~~

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

~ ~ ~ ~

 חשו~ח
 ~ר~ב~~

 ש~ד ~ימן שלישי ~~ק
ה~~ל וז"~

 אין ו~~ו~חם צ~ור ~בחרמי ~ידו~ ומ~
 אמרו ~ין הדין מןהפרש

~~ 
 הרחוקוח ~קה~וח ד~ח

 ~א אמרו ~~א ובין ר~ים ד~ח ~ל אמרוו~ין
 ז~

 ו~א
 וכו~ פחחים ~~א ניחרין ושבו~ה נדר שום שאין ~פיזה

וש~
 דפחחו פחחים ~~ם ~מצוא אפשר או רבים

 ש~
 זה

~אין  ש~ 
 אינו ~החירו בקה~וח שנהגו ומה וכו~ זה

 כך ~וא~ר וכו~ נהגו שכך משוםא~א
 כחב~

 ולנדון
 ש~רימוהו במי ~דהיינוש~~נינו

 הק~~
 כמ~ש

 ~עי~~
 אני

 כיאומר
 מדע~

 נדרים ~~חיר שנ~ו כדרך ~החיר יש

 ש~~דרווש~ו~וח
~~ 

 דמ~~ע ~"~~ וכו~ ~~ד ר~ים ד~ח
מד~ריו

 ז~
 דמן

 כיו~ ~די~
 ד~~י~ו הק~ל שהחרימוהו

 ר~ים ~~ד מי~רי ר~~םשהם
 ואי~

 ~~רה ~ו
הרשוח ~ד~~ כ~~

~~ 
 ~רן ו~ד~ח אחד פחח שי~יה

 ז"~
 שפ~ק

 מד~חם החרה ~ו שיש כ~א ס~יף רכ"ח ~ימן~יו~ד
 פח~~ ~~א ואפי~ו ~~חיר כו~ם ~י~כימו צריךא"כ

 ו~~
ז~

 שבו~ה איכא אי
 א~~

 נידוי אם כי ~יכא אי
 וח~~

 ~סכימוא~
 יכו~י~ כו~~

 א~י~א ~~חיר
 ד~~~

 ~~א
 פח~

 ו~~רם ד~נידויוחר~~
 אי~

 וחר~ה פחח צריך
מרן וכ~ושפ~~

 ש~ך ו~י~ ח~ ס~יף רכ~~ ~~ימ~
 ש~

 ו~וד ~"ז ס~ק
 ~ ~~ש נ~ט ם~~ק שם~ו

~~~~~
 ראו~~

 ~~ ~~ ~שי~
 ~נז~ ~ר~~~א ח~ובח

 ~א דשםש~נ~ו~ו
 הי~

 כ~א
 חר~

 ~~ד
 שם כחב ~כיואפי~ו

 ו~נדו~ וז~~
 ל~י ~הח~ר יש של~נינו

 צ~ור ~~יח ש~ום~ף~מ~
 ~חר~

 הרחוקוח הקה~וח ד~ת
 מד~ח ~יה~א

 ואי~ הברורי~
 ~~~ריו

 ש~ח~ח~ ~~ש~ כ~ו~

~מכוו~
 מד~ח ~יה ~א~ דמשמ~ ~~ש~ דו~א מדבריו

 ~י~~ברורי~
 שד~ח ~ימא ~פי~ו ואמ~י היחר~ ~ו

 ~~~~ ה~י מ~מ ר~ים כד~ח הויהרחוקוח ה~~~ו~
 ל~~~~~א

 ר~ים ~ד~ח ש~ודר~נדר
 ש~י~

 מ~ים ~וא הח~ה ~ו
ספת~י

~~ 
 כפחחו אינו זה

 ז~ ש~
 וכמו וחרט~ו

 ש~ו~א וכמו ש~ג ב~י~ןהרשב~א שכת~
 הכ~

 ונידוי דחרםוא~כ ~~~~~ ב"י ~רבינו
 אי~

 פחח צריך
 ~ו~~~ וחר~~

 לרבינו
 הוחרם אפ~~ו ~החירהרשב~א

~~ 
 ד~ת

 ~יו~ ר~י~
 ~אין

 ש~~~ וצ~~ ~~~ר~ ~~~ שייך ו~אבו
 ה~~ב~א ~ונח

 ~ו~~

שאי~
 ~~ודר נדר כמו היחר ~ו

 ד~~ ~~
 ד~ובר ~~~ם

 ש~י~ ז~~הו~
 ~ו

 הי~~
 ד~וצה ~לא

 ~ו~~
 דצריך

ד~ח ה~כ~~
 כו~~

 ~יס~ימו ~רחיקות ~ק~~וח ו~סכ~ח
כ~~ד כו~~

 ו~~י~~ ~ד~ח~
 שר~יח~ ו~מו ~~חיר

 ~~ר~
 ש~ך

 שכחב נ~ט ס~~ק רכ~חב~ימן
 וז~~

 ומי
 ~ק~~

 ~~יו
 ~~ד ~נידויאו ~~ר~

 יכו~ רבי~
 ~~חיר

 כדל~י~ ו~ר~~ פח~ צריך איןחרם ~~~ ~~~~ ד~ח~ ~~
 ~ ~~ש ו~ו~ ~~ ~~יף

 ס~~~ ב~~~ מר~~~~~
 כת~ ~~~ ~~יף רכ~ח

 ~~~ין
 הק~ל ~מ~י~ין וחרמיםנדרים

 שא~
 הו~י~ו

~ק~~
 ~חנו או שם ש~זכיר דברים מש~שה אחד

 הום~~ו ~ו הרחוקוח ~ק~~וח ד~ח ~ל שאמרו ~ווכו~ ~פירו~
בחרם

~~ 
 מנ~גם

 הראשו~
 ~ילו וכו~ החר~וח כגון

 שיצאוד~~~יהו
 מכ~~

הוחרם ~~ שא~ ~סי~י הדין וחזר מנ~גם
~~ 

 חכם ש~~ח ~~י ניחר ר~ים ד~ח
 ר~ים ~~ד הודר אוהו~רם ו~~

 אי~
 ~ו

 ורוצ~ החר~
 ~ומר

 התרה לו שאין ר~ים ~~ד ש~ודר נדרכדין
 ~נדר הרש~"א ש~ד~ח דרבווחא בפ~וגחאוח~יא

 ד~חחו מ~~ם ~~כמחם ~"י אפי~ו~רה ~~~
 ש~

 ו~ו~ זה
 מרןו~ד~ח

 ז~~
 אחר היחר ~ו יש כהטור דפ~ק

שי~ימו הסכ~~
~~ 

 ~חירו
 ישא~

 ובחרם ויחירהו~ לחכם
 אליב~

 ישא~דכ~~
 ~~ם

 א~~
 ~~ש ה~~חם אחר

 שפשו~
 כל

 מרן מדבריזה
 ז"~
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~  

 ~~~ו~~~~ו~
 ס"ק שם ~~ך ל~~ב~~~~~~

~~~ 
 או ו~"ל שכחב

הוד~
 ~בים ~"ד

 כלומ~
 ~"ד ~אמ~ו

~ק~לו~
 ~~חוקוח

 ד~~
 ~וי

 וכ~ ~ד"~
 בחשו~ח הוא

 ~קודם וב~~ק ~בב~י~~~ב~א
 לז~

 או הו~~ם או ~חב

~וד~
 ~ ~~ש ~~כ מנ~גם ~ל ~הו~~פו ~רם אוחו

 ~~י~~~
 אד~ ל~

 ~א
 ד~בי~

 שמה לדב~יו ~איה
~כחב

~~~~ 
 ~ו

 ~ד"~ ~וד~
 שאמ~ו כונחו

 הק~~וח~~ד
 לד~ת הוי ד~~

 ~ד~~ ~~~~
 ~~חב מהא

 ~ח~ו~~~~ש~~~
 מ~י~ ~אי~ דמאי בב~י ~נ~כ~ח

 לד~ח

~~~~~~~~~~ 
 ~~~י ~~~ב~א

~~~~~~ 
 מכח ~~ל

~~ו~~ים
~~~ 

 אמר
 ~ד~~

 ~חם
 אי~

 ~ריך
 לפ~~

 פ~~ני
ופלו~י

 משו~
 ~~י

 ~וב~
 ש~~ד

 ~ק~~ו~
 ~וי ~~~וקוח

~~~~
 ~~ו

 ~מו~~
 ח~ובוח מכמה

 ~~~ב~~ ש~
 ~~~יא

 וב~ו~וחיו בביחו יו~ף~ית
~~~ 

 ~כן
 ~ו~

 ~~~~~א ד~ח
 ~י~ךו~וא

 מד~~
 ~~~ח

 ~ד~~ ו~~~ ~ווחי~ ~~~~ ~~~~
 כ~~י~ו דפ~ק~ש~~

 ~~~יך ח~
 ~פ~~

 ו~~ו~י ~לו~י

 ~ד~ ~~~נ~א~
 ~~~ו~וח ~~~~וח ~~~ד

 ל~
 ~וי

 ~~~~ ~יב~ואי ~~~
 ~~~~ ~ומ~ ~א~ ~~ל

 ~פי הוי ~ק~~וח
 מד~חפ~ט

 כאי~ו הוי נמי ל~~~~ וא~~ ~ח~ ~~י~
 ח~קשיא~כ פר~

~~ 
 ~~וה ~~~~

 דב~י~ ~~לש~ ~~~ מ~~
 ד~יינו

 ~ו ~~~וקוח הק~לוח ~~ד ~מרו ~ו ~חנואם
 ו~ל וכו~ בנודוחהוס~פו ~~

 כח~ כול~
 ~יחר ו~ינו

~~מוח ~ש~~
 אל~

 דמ~מ~ ש~~~ ~~~י
 ל~סכמח ~~~ך ד~ין

 ה~~וק~ח ~ק~לוחד~ח
 א~~

 ~ש~~ח די
 ואמאי ~~~

~~
 ~וי ~ר~וקוח דק~לוח כיון

 כ~ד"~
 הוה

 לומ~ לי~
 ~~י~~~~

 ~ו
 ~ח~~

 ~מו
 ~~~ כך ~~~ שכח~

 ~ו~~ם
או

 ~וד~
 וכו~

 אי~
 בד~ח ~~~~ך ~ו~ר ו~י הח~~~ לו

~ש~~
 ~~מ~ ומ~ קא~~ מילי דמילי

 ~אי ~~~ שאלח ~~י
 ~וסיפו א~ ~ו ~ח~ו א~ם דוקאאח~חי

 כך וא~~
 או הו~~םואם ~~מ~

 ~ד~~ ~וד~
 ~~ד ~א~~ א~לוקח וקאי

 ד~וי ~~~יקות~ק~לוח
~~~ 

 ~~~ם ד~ח
 ב~~

 הוא

 ~אי~ ~~~~דק~מ~
 כ~ ~פ~~ אפ~~ אי ה~~ה~ לו

 ד~ח
 הש~~ך ~~~יה~~ך

 פי~~ ~~~ ~~~~
 ~~~ב שמה

מ~~
 ~ו ~ו~~ם ~אם ~~ל

 ~ו~~
 ~~ם ~ל קאי

 ~~~ק וכחב מנ~גם ~לש~וס~פו
~~~ 

 ~רם ~אוחו
 ~לשהוסיפו

 מנ~ג~
 אם

 ~וד~
 ו~ו~

 כלומ~
 ה~~ם ~ותו

הנ~ל
 ~ד~~ הוד~

 ~~~וקוח ~ק~לוח ~~ד ~אמ~ו ד~~ינו
 ממאן ~~~~ך לד~ח ~~אחוא~כ

 ~~"~ דקאמ~דמ~י וסוב~ ~~ בפי~ו~
 ~ו ~ו~~ם שאם

 הו~~
 ~אם ק~י

 ~ר~וקוח הקהלוח ד~ח ~ל ~~מ~ו א~לו~ח ולאהוסיפו

 ו~ודבלבד~
 קש~

 ד~חי~ מאי לי
 ה~הלוח ~"ד שאם ז"ל

 ~בים ד~ח כ~להוי
 אמנהגם להוסיפו צ~יך ~מ~י א"~

כיו~
 סגי ב~ה ~קהלוח ~"ד שאמ~ו

 דל~
 הח~ה ליה הוה

 ~~ד ~מ~ו ו~וד הוסיפו ח~חי פי~ושו לפי הצ~יךולמה
 של ~ידושיה ~יק~ וא~ סגי~ הקהלוח בד~ח~~הלות
הש"ך

 לומ~
 ~בים כד~ח הוי נ~י הקהלוח ד~ח ד~ל

וקאמ~
 ש~ל ד~חם ה~או שבזה מנהגם ~ל הוס~פו באם

~ו~ח
 מ~~ימי~ הדי~

 אמ~ו אם
 ~ד~~

 הק~לוח ~"ד ~מ~ו ~ו
 ~זה נימא דאי רב~ם ד~ח כ~ל ~וי~~~וקוח

 כלומר מאי ~~כז~ל כונח~~~
 דנ~~

 אמ~ו או הול"ל ז~ל בדב~יו

~ד~~
 ואי ~ק~לוח ~"ד ~ו

 נימ~
 לשי~חיה א~ל ~ה~~ך

שכח~
 ל~יל

 מז~
 לפסוק ~~ל ל~~ב לו ~~~א~ ם~ו בס~ק

ש~פי~ו
 ~~~ ~ח~ ~ד~~

 כד~ח הת~ה לו
 ה~שב~~

 כי~ו"~ו~~יב"~
 וכל

 מ~
 בס~ק ~כחב

~~~ 
 ~דידיה ~וא

דוק~
 לד~ח ולא

 ~איה דמייחי ה~חא ~פי~ ואחי ~~~~

מ~~שב~~
 מאי ~ך חיק~י ~דין מ~מ ~~ל

 ~פי~ו~אד~אי דמשמ~ כלו~~
 ד~~~~

 ~~~וקוח ~ק~לוח ~~~ד~ד~~~ו ד~יי~ סגי ~~דא ק~ה ו~וד
 ול~

 ~~ם ~~~ט~יך
 וכו~נודוח ~ו~י~

 ו~ו~~~
 ~ם

 ~ו~~~
 או

 ~~~~וח ~~ד ~מ~ו א~ ~ו~יפו בלא ~~~~ו ~ו~~ם~פו בא~ ~ד~~ ~וד~
וכו~

 ~י~
 ומאי ~~~ה לו

 ד~ק~ כלומ~
 לקמן ~רי ו~וד

~~~~
 ~חב פ~

 יודה ~~א~~ ד~~ ד~פ~~
~~ 

 ~~ד ~מ~ו
 וא~כ ר~~ח כד~ח~~ו~~ים מ~~ ו~~א~~ ~~~~ ~~~וקות ~ק~~וח ד~ח ~ל ~ו~בים

 ד~~ד ~~~ב ~י~ מ~מ~
 סחם ~בים מד~ח ~דיף ~~~וקוח~~~~וח

 מ~מ~ ולפ~~
 ~כח~ מ~~כ~

 ~~~ק
~~~ 

 ו~א ~~ל מ~ן לד~ח ~וא
 ו~ל דוקאלדידיה

 כ~
 ממני ~פל~ו ש~ך ~בי~ו דב~י

 ~פחי כי ו~מצא~ו יד~חייחן
 כ~~

 ד~ח י~מ~ו
 מפיהויבקשו וחו~~

 ~~ונ~
 ~ליון~ ד~ח ד~חו יבו~ננו ד~ח

כ"~
 ~ו~ ו~פ~ דכ~~ ~~יך קט~~א

 חע~~ב ב~נת
 ~ש~~ה היאוה~ח~ה

~~~ 
 ל~דש

 ~~ו~
 ב~נח

 ו~ו~
 כל

 לפ~ק חפא~~בש~
 ~ י~~~ ~ו~א~ ~~

 ביד ומ~~יק ~חו~ה אח ~או~ב ידידי מ~ח~~~~~~
 מ~לחלומדיה

 ~~ל~ ~~~~
 הידיד

כ~~~ ~נאמ~
 ~ל ~~~ ~םאן יאודה ~י~

 ~~ב ק~~ומ~פ~ים פ~ש~ ה~ו~~ ל~ו~
 ~~~ וק~"~

 א"ל ~~ל
 בוצינ~

 קדישא
 לא בוד~י וכו~ ~כי~חא אי~י ~~~בו~ח

 ~ל~
 ~ל ~לא

 ~י~דב~
 ~ל אפילו ~ל נדר ממ~~ בו

 ~אי~ דב~
 ~ו

ממש
 ~מח~יחי~ או~מו~ ו~~

חמוה דב~ ו~ו~ ~~~~ וכו~
 ל~יפך ~~נה ~~ו י~ג דנד~~ם בש~ס ש~~י ל~ב~~

ד~כי
 ~יח~

 שם בב~ייחא
 ~ל~לוח ~~ש~ו~ו~ ~שבו~ו~ ו~ומ~

 שי~ דב~
 ממש בו

 ושאי~
 בו

 ממ~
 מ~א"כ

 ~~ז שם ~וד ~יחא וכןבנד~ים
~"~ 

 דק~מר ב~~ס
 ו~~ מדב~ ~~יני ו~ן ~~יני קחני בבא דאידךאס~פא

זה
 ~ומ~

 ~ ~~ש מבנד~ים ב~בו~וח
 לו~~~~~~

 ~ב~~ כאש~
 צריך דהנה

 יש ט~מא דמאיזה ~ד~~ להחבונ~
 ~מ~

 מ~נד~ים ב~בו~וח
ל~נין

 ז~
 דא~ן

 לומ~
 משום

 ~ומ~
 ש~~ה

 ~נאמ~
 בה

ינקה ל~
 ונד~

 וכדאיחא ~~~~ה ~ל הוא
 בכחו~

 נ~נ~ו
 משוםמלהשבו~ה

 ~ומ~
 כל ליחו~ים נוד~ת אלא השבו~ה

 ל~ון לן הוה ט~מא מה~י דאי ~"~~ וכו~ שי~צומה
 לה~מ~
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 כדבר מנוה ד~ר ענ חנות ~ש~ועותונימח
 הכי ~ן לא ו~ן תומרייהו מ~ום הנד~ם כמו~שות
 ט~ז בנדרים~דאיתא

 ע~
 מבשבועית בנדרים וחומר

 איכא רבא ד~~מא לומר כרחיך ועל ע"ש וכו~~י~ד

~אי~
 כמלאכים הראשונים המפר~ם ובדברי בש~ס

 על עצמו דאוסר ש~ועה~אנ~
 החפ~

 מושבע הוא והרי
 ~~ה ד~~א שבועה ואין ~צוה לק~ם מעיקרא~עומד
 נדרים אבל סיני מהר בז~ן לה ~דמה הש~עה~~ל
~סר

 החפ~
 על ~צמו לא עליו

 הח~~
 ותא~ר שת~~ון

 הנדר איסור ואין עליו מושבע~~ר
 ח~

 השבועה על
 אסר~א

 החפ~
 ל~ל כנודר נראה אינו והילכך עליו

 אסר אלא עצמו על קבל לא שהרי~מצוה
 הח~~

 עליו
 בש"ס עיין לו האסור דבר לאדם מאכילין~אין

 פסיק לא וא"כ ז"ל הרא"ש~ינו ובפירו~
 ט~מ~

 דגם ~וו~הו
 מבנדרים שבועות שחומר~הא

 ~השבוע~
 אפי~ו חלות

 גופ~ה ט~מא מ~אי הוא ו~ו~ ממש בו ש~ין ד~ר~ל
 וכיון דבר אותו יעשה שלא ~וא עצמו ד~סר~שום
 ממש ביה אית גופיה איהו גופיה על האיסורדעיקר
 הגם מ~ש ביה אית ש~רי האיסור עליו חל~כך
 עצ~ו שאסר~בר

 על~
 לא הוא מ~מ ממש ביה לית

 שיש עצמו אסר אלא ממש בו שאין דבר אותו~ר

 האיסור דעיקר וכיון ממש בו שאין דבר על ממש~
 הדבר יהיה אם מידי לן איכפת לא ממש בו~ש

 בפירושו ז"ל הר~ן וכמ~ש ממש בו א~ן~מנו שחו~
 ס~וך מצוה ד~ר על ~~י~ שהנדרים בד~ה ע"בי~ג ד~ ל~

 חלות שהשבועות בד"ה זה לדיבורומיד
 וז~

 ש~שבועות
 משום ממש בו שא~ן דבר על~לות

 דמי~ס~
 הוא גברא

 בנ~רים מ~א"כ ממש ביה אית ו~י~ו כןיעשה
 הוא חפ~אדמי~ר

 הילכ~
 ביה לית אי

 משש~
 אסר לא

~די
 ע~

 לאורייתא ר~א מודעה מכאן זיע"א~ קדשו דברי
 דינא דהאיד~מא

 ל~
 אלא דש~עה חומרא משום

 שיש דבר אלא לאסור יכול האוסר דאין דקימ~ל~שום
 במיתסר אלא שבועה דין שאין בשבועות הילכך ממשבו

 דבר אעשה שלאגופיה
~ 

 ביה א~ גופיה ואיהו
 ממש יש בודאי שה~י שיאמר ענין בכל חלה לכךממשא
 על גופיה שאסר גופיה דאיהוכאן

 החפ~
 דלא

 על עצמוכש~סר משכ~
 החפ~

 דכיון מ~ש בו שאין לומר
 מ~ש בו יש הרי ש~עה כדין עצמודאסר

 וא~
 השבועה

 בו שיש בדבר אלא אופן בשום חלהלא
 ממ~

 ש~א
 ממש בו יש שהנאסר גופיהא~הו

 משא~
 יש אם בנדר

~נא~
 ממש בו ~יש דבר

~ 
 ~ן ואם האיסור על~ו

~
 ~ האיסור עליו חל לא ממש

~~~~
 דודאי הוא ~~ה ~יק שב~עה העולה
~ה

 ~ אפי~
 כ~ן ממש ~ שאין דבר

 ~יק לא ו~דר ממש~ ~ ~ גופי~ אי~~~~ר
~~ה

 ~ ~~ן ~ש ~ש ~ ~ י~
 אבל מ~ש

 מ~~
 ~יר

 ~~דר~ן~א
 א~

 ~ ~ן
 ממש

~  
 ~ש

~ 
 לא משום

י~
 דקתני ע"ב י"ד שם במתניתין וכדאיתא דברו

 רבינא ואוקמה דברו יחל בלא זה הרי ~ו~ ישןשאיני קונ~
 מדרבנן ע"אט"ו ש~

 הו~
 בל דאיכא

 י~
 ~ ~"ש

~  ~דא~ דקאמר הזוהר לשון שפיר אתי האמור~
ש~ו~

 בו שיש דבר על אלא חלה לא
 שהוא גופיה דאיהו כדאמרן גופיה איהווהיי~ו ממ~
 דבר על אפילו שחל מצינו בנדר משא"כ ממש בויש הנאס~

 ודוק~ רבינא ליה כדאוקים מיהא מדרבנן ממש בו~ין
 נגה שביבי ול~רב אורות נצוצי להרבעי~

 ז~ שער יוחאי בן להרב וע~ ~תבתי לענ"דוהנראה בז~ מש~
 דףכ"ז מענ~

~~ 
 ~ ראשון עמוד

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

 או חכמה אשה מפני לקום ~ייב אם
 ~ מפניו לקוםהמ~ייבים אי~ מפני לקום חייבת היא אםוכן זקנ~

~~~~
 דלמה זו במצוה חייבת דהאשה פשוט נ"ל
 כחהיגרע

 כיו~
 הזמן שאין מצוה שהיא

 ספר להרב ראיתי וכן לפוטרה תיתי מהיכאגרמא
 מקום בכל ~והגת זו שמצוה ש~ב רנ"זבמצוה החינו~
 בזכרי~

 ג~ ס"ק שם חינוך מנחת להרב וראיתי ע~ש~ובנקבו~
 וז~ל עליושכתב

 מש~
 זה ונקבות בז~רים ונוהגת

 לדידן ז~נה אשה מלפני לעמוד ולענין ע~דוכתב פשו~
 דחייב בוד~י א~כ אשמאי זקן דאפילו~אביי דקי~
 לעמו~

 בפנ~ לעמוד צריך אין חכם דילד הר"מ לדעת אךמפניה~
 מפני אלא לעמוד צריך ואין הידור רק אשמאיזקן
 שהיא אף האשה בפני לעמוד צריך אין בודאי ~םזקן

 אלא לאשה חכמה אין מ"מ תורה שלמדהחכמה
 לעמוד חייב דאינו הוא וחכים יניק דוקא דבריו ולפיע~ש~ ~פל~

 כיון צריך אין חכמתה מפני להדרה ו~פילומפניה
 חייבים אדם כל שאר א~ל חכמה איןדלנשים

 בורה ש~א לה חשבינן דאפילו זקנתה מפנימפניה לעמו~
 ~בה כל יהודה בן כאיסי דקימ"ל כיון חכמה להשאין

 בור דהיינו אשמאי זקן ואפילובמ~מע
 א~

 ל~ מה
 הרב כתב עוד אשה~ לי מהאיש

 מנ~
 באו~ד חינוך

 הם אם להן יש מע~ים בעל דדין ואפשרוז~ל
 עי~במ~שיהם מדקדקי~

 יו~ בש~
 רמ"ד ס~מן

 סעי~
 ע~~ י~ב

ומרן
 יו~ בש~ ז~

 א~ סעיף רמ~ד סימן
 שנה ע~ בן דהיינו שיבה מפני לקום מצוהוכן וז~ פ~

 והגי~
רמ~

 שלא ו~בד הארץ עם הוא אפילו
 י~

 ~"ש~ רשע
 ראי~ כךא~

 ל~רב
 ~הוד~ ב~

 סימן ~~ד ב~ק
 האשה ד~בת בפ~~ת~תב כ~

 וכתב ~ה מפנ~ במצ~
 שה~א~ון

~~ 
 לכבד

~  
 א~ גם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

 ~ו זקנה היא אם~~~ודה
 חכמ~

 ד~א י~דה אפי~ו

גרע~
 שסיים מה ע"ש דעכו"ם מזקנה דידה זקנה

בכי
 ~ו~

 ז"ל והוא
 ~~ק"ט ד~רי דח~

 שכ~~
 א~ ~חלק

 קנ"דשא~ה
 וז~~

 ~סב~א מ~י ~מיקם ~עינן אי שא~ה

~שו~~
 חיו~ דאין מס~~רא

 א~א
 ~א~

 נמצא מיהו ח~ר
 ומש~כ ע~כ~ ~~יפך חסידיםבספר

 הר~
 אם י~דה אפי~ו

 ממש"כ היפך הוא חכמה~יא
 ח~מ~ שאין שכת~~ינוך מנח~ הר~ דע~ ~עי~
 א~א ~אשה

 ~פ~~
 ~ס~ר ועי~

~~ו~
 מצוה ~~

 עש~ ~מצו~ ק~~ רנ~~
 קדושים ~סדר

~~~~~

 מו~ר ~ם
 ~יטו~

 או
 מ~ ~ד~~ ~ק~~

 ~נ~רים

הנ~
 דא~ור ~~ק רנ~ד סימן יו~ד ~~~ע מרן

לי~ראל
 ~יטו~

 מן ~דקה
 העכו~~

 אינו ואם ~פר~~יא

 ~חיו~~כו~
 ~צדקה

 ~שר~~ ש~
 אינו וגם

 יכו~
 מן ~יט~ה

 מו~ר זה הרי ~צי~עא~עכו"ם
 ליט~~

וטעמא ע~ש~ ~פרהסיא ~פי~ו
 דמ~זי ה~ חילול דהוי משום ~ ד~י ~~~~ ר~~י כ~~

 ומשמע א~ ס"ק ש~~ך ועי~ ב~י עי~ ~פר~סיאנפ~יה
 מו~רד~צינעא

 ליטו~
 דממה א~א

 שכ~~
 והמח~ר ~טור

 ~~~סעיף
 ש~~

 שר ש~ח
 ש~

 ~צדק~ ממון ~כו"ם
 ו~ו~

 א~ור ~צינעא ד~ף משמע ~ס~ם ~כרים לענייוינ~ן
 ~ש~רנה קצי~ה ~י~וש משום ~ש~ס קאמרשהרי

 ור~~
~י~ו~

 ~גוים יש~רו זכו~ם כש~כ~ה
 וישרא~

 ~ורשים
 ~פ~וקכמ~ש או~~

 ד~עי~
 ירעה ~ם י~ כ~ז ישעיה מיניה

 ~פירושו ~ם ר~~י ופירש יר~ץו~ם עג~
 ע~

 ~~נ"ך
 וז"~

 שם
ירעה

 עג~
 שנאמר עגל קרוי שאפרים ייר~נו אפרים

כעג~
 ~~ם ~היה ש~א כדי הטעם ד~פ~ז ע~ש~ לומד ~א

זכו~
 והר~ ~פרהסיא~ ~י מה ~צינעא ~י מה א~כ

 דרישה
 העני ~ין ~ח~קי~א

 ו~י~
 דאי~ דבעני ~ג~אי

 הנאה ~יה

 ~ק~~יכו~
 שיש אף

 זכו~
 ~ק~~~ו ~נכרי

 הג~אי א~~
 ~י~נה ~ו ה~ירו ~א ממנו ~ק~~~ו הנאה ~עצמו ~ושאין
 יגרום שהוא ישראל~עניי

 ~אמ~ ע"ש~ ~נכרי זכו~
 הוא

דוחק
 גדו~

 וכמו
 ש~קש~

ו~ט"ז ע~ש~ ~~ ס"ק שם הט"ז ע~יו
 ונ"~ וז~ כ~~

 א~א וכו~ קצירה בי~וש שייך שאין
 ~עניי דוקא מכויןכש~גוי

 ישרא~
 שם מייקרי ~~זה

 אין שהגוי ~רישא משא"כ אסור ו~כך גדול ~ות ישבזה ישרא~
 דוקאכונתו

 ישרא~ ע~
 רחמן שהוא טבעו מצד אלא

 ע~
כ~

 ~ות זה אין יד הפושט
 גדו~

 קצירה ~י~וש ~יה ו~ית
 וציוה מעות ~ניח הנכרי אם לנו יצא ו~פ~ז ע"ש~וכו~
 עני~ ~ין נכרים עניי ~ין סתם ~ענייםלי~נן

 ~עניי ו~ח~קם ~ק~י~ל מו~ ישרא~
 ישרא~

 גבאי אם וכן
צד~~

 ~רצוא
 ע~ ו~ו~

 ו~~כם צדקה נותני ישרא~ים
 גם ושאל צדקה שי~ו ~~ם ואמר נכ~ם נמי שםהיו

 ודרכו ~~ וח~ול ~זוי שם שא~ן במקום צדק~ ~י~ןמ~גוים
 לי~ן גוישל

 אם ~נכרי ג~
 ש~~

 כזה דר~ו כן ~י ממנו
~~~ 

 ~עיניו יר~ה והרואהמו~ר~
 שז~

 ~וא ~דוחק מן כמה
 זהשאין

 ~משמעו~
 מ~ך וכת~ו שס~מו ו~מח~ר ~טור

 שראו
~~ 

 ממון שש~חו גוים
 ~צ~ק~ לישרא~

 ~~ו~
 דא~~כ ~ענייהם ~ש~וח דרכם א~ אפי~וד~ריהם ומשמעו~
 ונ~ע~ד מיני~~ ש~קי ~וו ~אכ~אי ~י~ו~

 דיש ~יש~
 דם~יף ~א כגון ז~ותיה נפי~א ד~א ~יחיד נו~ן הגוי~אם ~ח~~

 בז~ ואין ~צינעא מו~ר הכי משום~~
 משים

 נפיש ד~אקצירה ~י~ו~
 האי כו~י זכו~י~

 או במ~ך ~~ ~םעיף מיירי וב~כי אסור זכו~יהדנפיש ~ר~י~ נו~ן א~ א~~
 ממון שש~חשר

 ~ישרא~
 ~~~~י דהיינו

 י~רא~
 לעניי ~ח~קם

ישרא~
 ממון ~ש~ח

 ז~ו~יה דנפיש ר~ים ל~ורך ר~
 איכא~כ~ מ~ו~

 משו~
 דפ~ק כ~א קצירה ~י~וש

 יו~~ ~~~~~
~"~

 אר~ע ד~דרה הורמיז דאיפרא
 מ~~

 וכהא דינרי
 דשדרא ע"אח~ ד~~

 ארנק~
 ~ם הקשו ~כי ומשום דדינרי

~~וספו~
 וכו~ יוסף ר~ י~י~ ד~ה

 קציר~~י~וש ~י~ ~י~ וכי וא~~
 מ~נה ד~יא משום והיינו

 עוד שם ד~~שו והא הוא~ נכון ~י ודוק~ר~ים המ~פק~ מרו~~
 דשעזרקמ~א ה~וספו~

 דאינד~ ~ייע~
 כניש~א ~~י שרגא

 ה~~
 נמי

 ל~ישמ~נדב
 כניש~~

 ה~י משום ר~ים ל~~רך ~וי
 זה חי~וק ו~פי וייש~ו~~הו קשי~

 יצ~
 עניי בין נכרים ~ניי ~ין ~עניים ממון~ינ~ן ~יו~ דהנכרי אפי~ו ~נו

 ישרא~
 אפ"ה

~סור
 ~יטו~

 ~עניי ח~ק
 ישרא~

 ח~ש אין אם
ש~ום משו~

 ~ מ~כו~
 ~הר~~~~~~~

 שחי~ק ג~ ~"ק ג~וה ש~חן
 דאינו משום א~ ד~עיףדשאני וכ~~

 ~חיו~ יכו~
 דמאריך ~ף ו~כך ישראל ~ו שנו~נים~צדק~

 מיירי ~~ דסעיף~א א~~ נפש~ פיקוח ~פני שעומד ד~ר ~ך דאין ~וה~ירו הג~ו~
 ~וא ו~ן ~וא נכון ~אמתוחי~וקו ע~ש~ דישרא~ ~צדק~ ~חיו~ ~יכו~

 משמעו~
 הש"ס

 כ"ודסנהדרין
 א~~ דקאמ~ ע~~

 חיו~יה ~יה אפשר ~א
 משמעהוא

 ר~ דמ~מר~
 ~שאינו ~יא נח~ן

כ~א ~חיו~ יכו~
 ~ק~~~

 ה~ור ~שון ו~פ"ז ו~וק~ הנכרי מן צדקה
 ~וה ד~כי מדוקדק אינו ז"ל ומרן הרמ~"ם ~שון הואוכן
 אסור ~ומר~הו

 ~יטו~ לישר~~
 ואם ~פרהסיא וכו~

אינו
 יכו~

 דאינו כיון מו~ר ~צינעא מהעכו"ם ~יט~ה

 ישרא~ ש~ ~צדק~ ~חיו~יכו~
 חי~וק ו~פי הש"ס כדנקט

 הי~ר שום ~נו אין~ר~
 ~ק~~

 ~שאי~ו כ"א מהגוי
 לחיו~ יכו~

 ~ ישרא~~צדק~

~~~
 אסרו ~א ~ומר דיכו~ני

 ~ק~~
דוקא צדק~ מ~נכרי

 א~
 עכו"ם ~וא

~~~ 
 ש~נכרים הזה ~~ן

 ממ"ש ~זה וראיה איסורא ~יכא ה~ א~יודעים
 ה~כ~ עשירי פרק ריש ע~ז הלכות משנהכסף הר~

 ב~
 שה~יר ר~ינוומד~רי וז~

 בכ~
 זה

 עכו~
 אינו שאם משמע

 ע~ש ה~אר מן להע~תו וכן ~שכר לרפאותו מותרעכו"ם
 מ~ות ~ה~כות הכא ~ה~ה ~אתרין ואוקי מינה~ן

ענוו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

עניי~
 ט~ הלכה ח~ ~רק

 דנק~
 מרן של~ון ע"ש עכו"ם

~"~~
 שאם עכו"ם דוקא מלשונו מועחק רנ"ד ~סימן

 זמן~~ר ישראל~ לעניי ונוחנים ממ~ו נוטלים עכו~םאינו
 ר~

 ~סימן לו ור~יתי חיים החפץ ספר לידי ~א

ע~~
 משס ~~עחיק כ~ אוח

 הר~
 סימן ~יו~ד אמח ~רע

 ~ ע~ש שכחב~י כמוקי~ד

~~~~
 מידי ~וצי~ה דרך זו ש~ין נ~אה ה~ח~וננוח
 ז~ דין ~~ריע~ירה

 נלמד
 מ~~

 קמא דפרק

ד~חר~
 יו~ד

 הורמי~ דאיפר~ ע~~
 מלכא דש~ור אימיה

~שדר~
 ~י~וש משום אמי ר~י ~~לינ~ו ולא דינר~ם ח~

~~יר~
 ומ~ינו

 ל~יפר~
 ע~ז עו~דח ~יחה ~לא ~ו~~יז

 כדאיחא להחגי~ר וקרו~ה אוה~ע מ~~~די ~י~~ש~רי
 כ~~נ~ה

 דשדר~ ע~~
 רש"י ופירש דר~א לקמיה דמא

~~
 ד~ה

 איפר~
 נכריח ~ורמיז

 וכ~ ~יח~
 ואעפ"כ ~~ה

~יח~
 עוד ע~ש~ ל~חגייר וקרו~ה מנדוח עצמה משמרח

 ~~ב~ים~~י~ו
 קורבנ~ ששלח~ ק~~~

 לשם ל~קרי~ו לר~א

 ~יו~~ שכךשמי~
 ~יט~ ע~ש ~פירוש ע~יו

 ~יחה וא"כ
 שהיח~ וכיון ~נ~וח ומ~מרח ~~ ~חיודעח

 עושה

מע~~
 היח~ ו~~י י~דוח

 מצוח ש~ע ומקיימח שומרח
דידהו

 עכו~~ היח~ ול~
 אמי ר~י ~יק~ד ~כי ו~פילו

 ~ קצירה ~י~ושמשום
 מ~נ~ ~~ף ל~~~~~~~~~

 מאכ~וחאסורוח ~~לכות
~פ~ק

 ה~כ~ י~~
 ז~

 שכח~
 הצ~ל ו~~ל

 ~כלל אינו ~כו~ם עו~ד ~אינו שידענו~ו כלא~מא
 יי~ו לא~ור ~ר~ל ~ללוג~ירוח

 ~הנאה~
 לק~ל ~~ריכו ולא

 ג~~~ני
 חברי~

 ~א~רו כל ומ~מ ~ל~ד ל~חיוחו ~לא

 חחנו~מ~~~
 ~ר~ל

 ~שחיה~
 אף

 הו~
 ~הרי ~ו אסור

הו~
 ~~~וח ~~~ל

 חו~~ ג~ ג~ ~ר~~
 ~~ ~ליו שק~ל

 עו~ו~~ש~ מצוח~
 ז~ל

 וא~כ~
 ר~ינו ד~רי על למידק

 שמ~
 שהוא

 ש~~נו גוי ~כלסו~ר
 עו~~

 ~~נ~ה או~ר אינו ע~ז
 כח~היאך

 גר
 חו~~

 ז~ שק~ל
 מ~ו~

 יינו ש~י~רנו כמו
 דמשמע ~~נאה ומוחר ~ש~יהא~ר

 ד~~
 מלק~ל ~י~ר

 גר גרע ומי ~~נא~ או~ר מהש~עהאחד
 תוש~

 שק~ל
 לן דקים מעכו"ם מכללם וע~ז מ~וח שש ~פירושעליו
 שני וחירץ מצוח~ ~אר עליו ק~ל ולא לעכו~ם פלחדלא

חירוצים
 ~ראשו~

 דלא דח מ~ני הוא דאם הוא
 ש~ר לעשוח עליו ק~ל דלא הגם ישמע~ל כגוןלע~ז פל~

 ~ם א~ל ~ו גזרו לאמצוח
 הו~

 אלא דפלחי דח מ~ני
 לא עכו~ם עו~דשאינו

 יצ~
 עליו שיקבל עד אומחו מכלל

 ז~ שיק~ל ~עינן דלא שוים אפייא דכל השני חירוץ מצוח~ז~
 לשאר א~ל להחיוחו לענין ~א ש~עולם האומוח מכלמצוח
 דח מ~ני הוא אפילו לע~ז פלח דלא ~יה שידעינן כלמילי
 גר דנקט והא בו גזרו לאדפלחי

 חוש~
 ~צוח ז~ שק~ל

להשמיענו
 שאעפ~

 בהנאה להחיר א~ל ~שחיה אםור יינו
 ~ ע"ש לאשמועינן צריךלא

~~~
 דחייחנו נסחרה הראשון ~רוצולפי

 הורמיז דאיפרא דאפשר הורמיזמאיפרא מהש~
 היח~

 איקפ~ ולהכי לע"ז דפלחימאומ~
 דאף משום ~י ר~

 כל מ~מ עכו~ם עובדח אינהש~יא
 של~

 עליה ק~לה
 ש~ש~ ~פני מצוחש~ע

 מלכים ~הלכוח ~רמב"ם כמ~ש
 ~~ ~פני מצוח ז~ עליו לקבל דצריך יו"ד הלכה ח~פרק
עי~

 הר~
 ה~י חירוצו לפי א~ל ע~~~ שם משנה כסף

 ולא מוכרחח ראיה הורמיז מאיפרא הש~ם מןראייחנו
 חירוץ וה~יא והוא~ל מעלנשאר

 ז~
 נקטינן ~אחרונה

 ושנאו מדחזר ועוד האחרוןלשון
 ~אחרונ~

 ~ספרו
 זה ~סימן הטהור ~שלחנו ועי~ קכ"ד סימן יו~ד יוםף~יח הקדו~

 דהכי משמע ו~ס~יף
 דעחי~ הו~

 אנו צריכין ~להכי ז~ל
 הגלוח אורך ואיכא קצירה ~י~וש דמשוםלומר

 ל~כי ~ז~
 ואפי~ו פלח דלא ~ין לע~ז ~פלח בין כלל חילוקאין
הוא

 מאומ~
 מ~ן לק~ל אסור י~מע~ל כגון פלחי דלא

 ~ הנזכר ~אופןצדק~

~~~
 הרמ~"ם ~ד~רי מפורש ד~ר ש~וא ראיחי כך
ז~ל

 בהלכו~
 וז~ל יו~ד ~לכה יו~ד פרק מלכים

 כדי החורה ~צוח משאר מצוה לעשוח שרצה נח~ן
 מק~לים צדק~ נ~ן וכו~ אוחו מונעין אין שכרלק~ל
ממנו

 ~עניי אוחה ~וחנים לי וירא~
 ישרא~

 והוא הואיל
 שנחן העכו~ם א~ל להחיוחו עליהם ומצוה מישראלנ~ון
 ממנו מק~ליןצדקה

 ונוחנ~
 הר~ ע~כ~ גוים לעניי

 הימנו שמק~לין שה~עם ז~ל ~רמ~"ם חלה~הדיא
 מישראל ניזון שהוא משום אלא אינו ישראל לענייונוחנים
 גר והי~נו להחיוחוומצ~וין

 ~וש~
 מ~וח שבע עליו שקבל

 להחיוחושמצווין
 א~

 מצווין דאין היכא כל מהכא נקטינן
 דפ~חי דח מבני אינו או ע"ז ע~~ד שאינו אףלהחיוחו
לע"ז

 מ"~
 ניזון ואינו להחיוחו מצווין שאין כיון

 מישרא~
אי~

 לומר וצריך ישראל~ לעניי לחלקו ממנו מקבלין
 שם הרמ~~םדסיים ד~~

 אב~ וכח~
 וכו~ צדקה שנחן עכו"ם

 אוחה ~ק~לין דכחב משום אלא עכו~ם דוקאלאו
 כח~ ל~כיממנו

 עכו"ם הוא אם דאף לומר עכו"ם
 לי~ראל צדקחו נוחנים שאין לענין א~ל ודוק~ ממנומק~לין
 שאינואף

 אי~ עכו~~
 בי~וש משום לישראל אוחה נוחנין

קצירה
 אל~

 חיישינן לא נח ב~ן ולמה איך לה~ין דצריך
 ~ן דשאני לומר ויש הגלוח~ אורך שהוא קצירהל~י~וש
 גר שהואנח

 חוש~
 מצדקת נוטל והוא להחיוחו דמצווין כיון

 שנוטל כמו כי חשש אין נותן אם גם הדין מןישראל
~י~~~ש משום ליכא ולהכי כך כל זכוח ~זה ואין נוחןכך

 גר ~אינו א~לקציר~~
 חוש~

 מ"מ ע~ז עו~ד ש~ינו אף
 הכי ואפילו הדין מן אוחם מ~רנסים אנו שאיןכיון

 משום גדול וזכוח רבה מצוה עושים ~זה לישראלנוחנים ה~
 ~חנו אם ולהכי קצירה ~י~וש משום ~~ו איחהכי

 שבה~~ לכושל ו~נחנומק~לין

~~~

 יר~ה פ~ר~צא במלכוח כ~ן דנ~ו דהא
 ~ית לבנוח י~ראל ~ני עם ד~שרוצים אירופהערי ו~כ~

 ~ין ~זה ~ה בסך המלכוח אוחם מש~ע~םהכנסח
 זה ~~וע כונחם דאין בד~ראיסור

 ל~
 ~צוה

 ד~
~תנ~~
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נוחנים
 מח~ ~~

 בריח בני ושאינם בריח ~בני ~מ~כוח
 משום ב~הל~ייע

 ישו~
 ~וכים אנחנו דמ~~נו ועוד העיר

 אכ~ינ~ ק~ומדיד~
 וה~ך~ ב~ו "מנדה נותנים שאנח~ו

 יש ועוד העיר~ מ~יקוני ~חד ו~ו ~עיר חיקון~~ורך
ל~חיר

 בז~
 ~תו~פוח דכחבו מהא

 ב~חר~
 ב~וף ע~א ~~

 דקבל והא ו~"ל יחיבד~ה
 מה~ו~

 דנדב טייעא
 ב~י ~רב דבריהםו~~יא ע"ש~ קרבן כמו דהוי ~עמא ~חם וכו~ כנישחא~בי שרג~

 בסימ~
 ופסקו רנ~ד

 ~ ע~ש ב~ סעיףבהגה רמ~~
 בפרק אשירי בהג~וח רואי ~חרי ר~~חי~~~~~~

 דבחר~קמ~
 הרא"ש בפ~קי

 ~ימ~
 ~~ו

 צדקה מ~ש~~~חי וז~~
 אי~

 מק~~ין
 מה~

 ומאי
 ~נ~

 נדרים
ונד~וח

 דמקב~י~
 ה~עם ~ברהם ר~ ופירש וכו~ מהם

 ~ין ונדבות שנדרים~~י
 באי~

 עכ"~~ מ~רי"ח לכ~ר
 בשיורי חיד"א~~רב עיי~

 ברכ~
 ביו~ד

 ר~~~ סימ~
 א~~ף אות

מ~"כ
 ב~~

 ~יטב ו~באר ~הש~ך ועי~
 ש~

 ב~ ס~ק
בש"ע ועיי~

 סימ~
 ~ ע~ש ד~ ~עיף רנ~ט

~~~~~~~
 בסי~ ~טור ~ל ב~ג~חו כנה~ג שיורי ~~רב
 ~כחב~ה

 ו~~~
 א~ור

 ~ע~יי~ שהקדיש גוי ~~ב וכו~~כוחי מ~ צדק~ ליטו~
 ~ביח ~בדק או

מקב~י~
 ע~כ רי~ד סימן ח~א~ מ~ראני ~ר~ס ממנו

~ומקר~
 ~קבל שיכו~ים ~וא מפורש

 ~~~י~ מה~
 הביח

כמ~ש
 ע~ר~

 ~נש~ר וכל ד~ א~
 מכ~

 וכו~ המקומוח
 וכו~ ובז~ב בכסף ~קומו אנשיינ~אוהו

 ~נדב~ ~~
 ~ביח

 ~שרהא~הים
 בירושלי~

 עי~
 פירו~

 ש~ רש~י
 ובפירוש

 ע~ש~ יתנדבו שהאומוח שפירשו שם המ~בי~ם~רב
 ונפקחא ד~ ו~ שם~וד ועיי~

 מ~
 ביח

 חחיהב~ מלכ~
 ודברי

~ר~
 ~חומים המבי~ט

 ו~י~ ~ע~~
 ~ראוח ספרו בידי

~דברים
 ובמקור~ בשורש~

 הוא ~כ~ורה ~י
 חמו~

 ואפשר

דמקב~י~
 ~עניי הקדש אוחו ונוחנים ר"ל דקאמר ממנו

 ~עניי ~ף אפ~ר אוגוי~~
 ישר~~

 ומיירי
 שהקדי~

 סך
 ועניי גוי~ עניי סחם ~עניים~ח~קו

 ישר~~
 וכ~יטח

~ט"~
 פירש אפי~ו ~פשר ~~ו ב~ה~ דמחיר

 ב~די~
 ל~ניי

ישרא~
 ~עניי ינחנו אפ~ה דוקא

 ישר~~~
 שפתי ~~רב ועי~

~ה~
 ביו~ד

 סימ~
 שהעחיק מדבריו ~נר~ה מ~ ~~ק רנ~ד

 ~ ע~ש קמיירי במומר המבי~ט ~הרב המבי"טמשם

~~~~
 ששנאו משנה כסף הרב שכחב ~שני דרך ~פי

 בשחיםב~חרונה
 וע~ח~

 ובב~י משנה בכסף ~ו
 סחם דנקט ו~ סעיף קכ"ד בסימן הש~ע משמעוחוכן

 כ~וז~~
 בשחיה אסור יינו א~י~ים עובד שאינו עכו"ם

 עיין השני כדרך הרב"ח דעח וכן ע~ש~ בהנאהומוחר
 הדרישה הסכמח היא וכן קכ"ד סימן בחחי~חב~ח

 ס~קוהפרישה
 י~~

 סק~ב ש~ך הרב ~סכמח וכן ע~ש
 כגון עכו"ם עובד שאינו עכו~ם ו~"ל כחב י"בובס~ק

ישמעא~
 נראה השמיטו ו~מחבר שם רשב"ם וכו~ שנגע

 בב"י וכמ~ש דוקא ד~או~~ל
 דכ~ במסקנ~

 עכו~ם
 פ~חי ד~א כאומה דינו עכו"ם שאינו בו מוח~יםש~נו

ע"~
 ע"כ~ ע~ש

 וכ~
 השני כחירוץ ט"ז הרב כחב

הרב"י ש~
 ט~~ עיי~

 ~~בנים ד~סכמח כ~ון א"כ ד~ ס~ק
 הכיכך

 דכ~ נק~ינ~
 מאיז~ גוי

 שיהיה אומה
 דידעינ~

 ביה

ד~~
 דעת הוא כן כי ב~נאה מוחר ומגעו יינו ~ע"ז פ~ח

 ~~~מר~
 ו~רמ~~ם

~~~ 
 הנ~~~ והרבנים מרן דעח ~פי

~~~~
 ~י

 דסימ~ מה~
 ~~ סעיף ~כ~ג

 דק~
 פסיק

 יינם ~חםוחני
 ש~

 בהנ~ה אסור ע~ו"ם
 וכחב~מגעם ו~"~

 וב~מ~ ו~~~ ~~ רמ~~
 ~~יח ~אינו ה~ה

 מנסכיםשה~ומוח
 ~ע~~

 וכן ש~נו ביין עכו~ם דמגע י~א
 ממנו ~י~נוח ~~ור ~ינו יינםסחם

 וסבר~ ע~~~
 זו

מור~ם שהבי~
 הי~

 רשב~ם םברח
 שכחב רש~י בש~

 ע~
 שם

 ~טור שהביא כמו~ג~ונים
~~~ 

 ב~י רבי~ו העחיק וכבר
בספרו

 ~גדו~
 מ~~כ ב~י

 ~רשב~~
 ~שם הרשב~ם ב~ם

 ~ע~ה ו~ב~וףרש~י
 ו~~~ ~רשב~~

 ~יסור נהגו וכבר

בכ~
 ע~כ ב~נ~ה ואפי~ו ~א~ו ה~רצוח

 ~~ו~
 ה~~~

ומשמ~
 דהכי

 מ~מעו~ וכ~ ס~~
 הש~ע

 מד~~
 ו~חב ~י~ק

~ח~
 ~ף משמע

 ב~מ~
 שאינ~ ~~ה

 מנסכים
 ~ע~~

 אסור

ב~נא~
 ~ו~ג הרב כחב ו~ן

 בסימ~
 ו~"ל ג~ ס"ק קכ~ג

 ~ד~כו ~~ךורבינו
 ~~ ~~תו~

 כ~~רת ~ה בחיבור ~רוב
הרמב~ם

 ז~~
 העחיק ו~רמב~ם

 וברייח~ מ~נ~
 ו~א כצורחם

חי~ק
 ב~מ~ בי~

 ~~ה
 ש~י~

 מנסכים הגויים
 ~ע~~

 ~זמן
 והרי ע"~~ מנסכים שהיוהח~מוד

 בסימ~ ~כ~
 ~חב קכ~ד

מר~
 ב~י

 וכ~
 הרמ~~ם ש~דעח האחרונים עמו הסכימו

דכ~
 ~ע~ז פ~ח ד~א ~יה דידעינן ~יהיה ~ומה ~~י~ה גוי
 כ~עח ב~נ~ה מוחר ומגעויינו

 רשב~~~
 ~"ל~ רש~~ בשם

 כ~ל קושיא ד~ינה ~ומרויש
 ד~~

 ד~~ר
 מר~

 ~סימן
 בגוים אפי~וקכ~ג

 ה~~ שב~מ~
 ~יינו

 בגוי~
 ע"ז דעבדי

 ש~ינםאלא
 יודעי~

 ~~ם ב~י שהעחיק וכמו ה~יסוך בטיב
 שדקדק וכמו בט~ר ועי~ ע~ש~~חו~פוח

 וב~מןוכחב ב~שו~ רמ~~
 הז~

 ~עכו~ם מנ~כים ~~אומוח שכיח ש~ינו
 ע~~ דעבדימשמע

 ~לא
 ~~י~

 מנ~כים
 וב~~

 דפסיק ~וא
 מרןותני

 דיינ~ והרמב~~
 ~סור ומגעם

 בהנ~~
 ד~פשר

ד~~~
 על ~ג~רו היחה ~ך מחחי~ה ד~ג~ירה ~~רמב~ם

 ע~~ עובדייין
 ו~כך בניסוך ח~ו ולא בהנאה שאסור

~~ 
בזמ~

 ה~ה
 מנ~כי~ ~אי~

 ע~~ עובדי מ"מ
 ו~~כ~ הם

 עומד במקומו עדיןהאיסור
 דידעינ~ כ~ אב~

 פ~ח דלא ~יה

~ע"~
 מוחר יינו

 ב~נא~
 אפי~

 ~ו~
 ~ע"~ דפ~חי מ~ומה

 כמו
 ובש~ע ב~י ~רןשכחב

 סימ~
 נכריםשבזמננו ו~סחם ק~~ד~

 ואינם ה~ ~ח יודעים כו~ם שב~מננו נכרים ~רובזה
 מ~ר ויינם שמגעם נראה ~כאורה ע~ז שםיודעים

בהנא~
 וסחמם

 הישמעא~ כדי~
 נכרי וכדין

 דידעינ~
 ביה

 פלחד~א
 ~ ~ע~~

שכחב קי~~ סימן ר~שון חלק בחשובוחיו ~הראנ"ח~~~~~~
 ~צ"~ וז~~

 הרמב~ם דעח וכן
 וכןשכחב ~~

 כ~
 עע~ז ש~ינו ~וי

 כגו~
 הי~מעא~ים אלו

 ב~נאה ומוחר ב~חיה א~וריינם
 וכ~

 הורו
 עובדיהנוצרים אב~ הג~ני~

 ע~ד~
 בהנאה א~ר יינם וסחם ~ם זרה
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 בנוסחתנו אנן א~ל ~הרמ~~ם נו~חתו הרב ~~יא~~ך
 אין~~רמ~~ם

 כתו~
 נוצרים

 אל~
 כך

 כתו~
 אותם א~ל

 בהנ~ה אסור יינם סתם עכו"ם~עו~דים
 ע"~

 ~ם עע~ז ~כלל שהנוצרים לכאורה מד~ריו שנראה~א ע"ש~~
 כד~רי ~לא היש~עאלים ~לא ע~ז עו~די מכלל יצאוולא

 שאינם ~גוים מן יין ליקח שנהגו וה~קומותר~~~ם

~חשי~י~
 לח~ק ואפ~ר ע"ז עו~די ש~זמנם הגוים

 או ~רב ש~ז~ן~נוצרים
 מילת~ ש~ר~

 פסי~א
 ו~"ה פלחי דלא ספק ~לתי ~הו לנו דקיםישמעאלים נק~
 ש~ז~ן ~נוצרים דאף פלחי דלאהנוצרים לכ~

 הז~
 מקומות

 ישמקומות
 פסיק~ ול~

 ~ר~ הרי ע~ש~ וכו~ מילתא ~הו
 דמקומו~כת~

 לע"ז פ~חי דלא ספק ~לתי ~הו ש~ימ~ל
 ~אומת~ף

 רו~ ו~~~ כי~מעא~י~ דינ~ הנוצרי~
 הנ~רים

 ויש עע"ז אינם אלו~מקומות~נו
 לה~וו~

 ליש~עא~ים דינם
 היה כך ~הנאה יינםו~התיר

 לא אי לומר ~עיני נר~~

מסתפינ~
 י~א סימן למ~רי~~ץ ~תשובות ועי~

 מש~
 ~ ע~ש

~~~~~
 להר~

 דמר צ"ג סי~ן יו"ד ~חלק יצחק ויאמר
 לעניות ו~נראה ע"ש הכי ~יה ס~יראלא

ועיין ותקר~~ ת~חר ואתה לפניך וער~תי כת~תידעתי
 להר~

 ז"ל חיים ארץ ~על
 להר~

 הוא ש~זמננו
 ש~עתיק מה א~ סעיף קכ~ג סימן ~יו"ד סת~ון~ר"ח
 להר~ ראיתי כךאחר ע"ש~ ~שתיה גוי מגע א~סור ~ענין מלכא מרן ר~ינוד~רי

 ~פירושו י~ר~ל תפארת ~על
 זו המשנהעל

 ~סימן ~ציונו עי~ כן שכת~ דס~הדרי~
 ~~רקמ"ד

 רא~ו~
 ע~ש~ דסנהדרין

 לשו~~~~
 אגרות ~ספר ז~ל הרמ~~ם

 להר~~~
 ונע~ק

 הישמעאלים אלו על תשו~ה וז"ל לעניננו שצריךמה

 והם ומל~ם מפיהם נכרתה וכ~ר ~לל ע~ז עו~די~ינ~
 כראוי יחוד ית~רך לאלמיחדים

 ש~י~
 ו~ם וכו~ דופי ~ו

 ~וא ע~ז ~ית אותו מקלםים שהם שה~ית ~דםיאמר
 א~ותיהם אותה עו~דים ~~יו ~תוכו זרהוע~ודה

 וכן וכו~ לשמים ל~ם היום כנגדו המשתחוים אלו~כך מ~
 נכרת~ ונשי~ טף כולם ~יום הישמעאליםאלו

 מפיהם ע"ז
 מקודם להם שהיה ו~אמת כלל טעות להם אין ה~ו~יחוד
 ~ומרים היום הישמעאלים א~ל וכו~ ע~ז מיניםשלסה
 ~תרופות ~תפור ~גד נל~וש ו~לא ראשינו שנ~רעזה
 יעמוד היאך ולזכור יתעלה האל לפני שנכנע כדי~וא
 אנחנו ה~ן ~פני האבנים שנשליך וזה מק~רואדם

 ואחרים לער~~ו כדי אותןמשליכין
 מ~קחי~~

 אומרים
 ד~ר של כללו הוא מנהג אמרו ואחרים ~םונותנים
 ~עולם אדם אין לע"ז יסודם הד~רים שעיקראע"פ

משת~~
 הד~רים מכל דבר עושה ולא המקום לאותו

 ע~זלשם
 ~פ~ ל~

 לשמים מסור ל~ם אלא בל~~ו ולא
 הישמעאליס על ד~ר בז~נו ז~ל הרמ~"ם ואם ע~ש~וכו~
 יש אז ש~יו הנו~ים דת על~א

 לע~ז פ~י ש~~ מה~

ה~
 מ~ה בזמן ~דום

 לש~~ קרו~ מט~
~~

 להרב עי~ וא~ך מפ~רתו שנה ו~~ים

חיד~א
 ~ס~~

 ק~ן אות גדולים במערכת הגדולים ~ם
ע"ש

 שכת~
 החמישי לאלף תצ"ג שנת נולד ש~רמ~"ם

ונח
 נפשי~

 א~כ תקס"ג ~שנת
 מני~

 ש~עים שנותיו
 כולם הזה ש~זמן ~הנוצרים נימא נ~י אנן זיע~א~ע~ש
כאחד

 נכרת~
 וכולס ע"ז שם ומל~ם מפיהם

 גדולם ועד מקטנם השםאת יודעי~
 שהו~

 אשר האמתי ה~לוה
 את המנהיג והוא הכל על ומ~יח הכל ויצרברא
 שלו והכלעולמו

 ואי~
 אנחנו ולו ~שנו הוא זולתו אחר

 הוא ~~וך חי כל נפש ~ידו אשר ומרים המשפיל~וא
 ~שמי~ נכון ול~ם ~ידיהם א~ותי~ם מנהג אלאאינו ~ל~~ ~~ורף ~~ית ד~ר שום עושים ואם שמוו~רוך

 על
 ~זמן הנוצרים שדין ולומר זה על ונסמוך ~ו~וכן

 ~~שר מלא ~פה ז~ל הרמ~~ם ~~זמן הי~מעאלים~דין הז~
 יע"א אוראןפה החות~ ~אלפי ~דל ~נ~י לי נראה כן ~ו חזו אדםכל

 אר~ע~
 שנת כסליו לחודש ~מים

 םפר לידי ~א שהיום לפ~ק נפש~ תרד~ף מצותיךואחרי
 דוד ד~רי וכת~תי ~אגרותיו להרמ~~םשו"ת

 ~מת ושפת אמת ד~ר מפינו יצל אל ה~ ונראה~~וך ה~חרוני~
 ~ ~מן לעדתכון
~~ע~ר

~~~ ~~~~ 
~~~~ 

 ו~~

~ ~ ~ ~ ~ ~  במ~~
 ~מו~רין קדו~ים ישראל שנו~גין

 פ~יחת כגון בה~רזה ~ב~כ~נהמצות

שערי~
 וכיוצא שתת~ ס~ת וע~יות ס~~ת והג~הת

ומכריז
 השמ~

 אחד ו~ל ~~ו~כ
 מהקה~

 לקנות ש~וצה י~ץ
 לאחרון ש~שאר עד המצוה ~עילוי ח~ירו עלמוסיף
 שיחזור יקרה ולפעמים מכולם ~יותר המצוההמעריך

 שהעריכה לו שקדם למי המ~וה ותחזור הא~רון~ו
 ~הם חוזרים שכולם מקרה יקר ולפעמים ממנו~פחות
 ~פחות ומוכרה למכור להכריז ~חדש ~שמשויחזור
 ל~סתפק ויש ראשונ~~ ~הכרזה הראשון שפ~קממה
 ~מקומו עמד לו והקודם שחזר הוא האחרון ~אם~זה
 לשלם ~א~רון צריךאם

 מ~
 מ~ום הקודם על ש~וסיף

 כמסירתו לגבוהדאמירתו
 להדיו~

 יעשה מפיו היוצא וכל
 כך אחר ~אם ל~סתפק יש ע~ין ל~לם דצריךואת"ל
 ~תשלומים ביניהם שמין כיצד לו שקדם מי נמיחזר
 יש ואם צדיק מ~ע~ו יתר אחד או למחצה מחצהאם
 ח~תם ~יןחילוק

 ~ז~
 ~ אחת ~בת חזרתם ל~ין זה אחר

~~~~~~
 אמרינן מצוה ד~ר דבכל הוא ~זה

 דוקא דלאו להדיוט כמסירתולג~וה אמיר~
 גם אלא הבית ~דק קד~י או מז~ח קדשי כגוןג~ה להקד~

 אובצד~ה
 לס~

 וכיוצא ~~ת או
 ~ז~

~~וה אמיר~ אמרינן
 כמס~ר~

 כדפסק בו לחזור יכול ו~נו להדיוט
 דעת והוא רנ~ח סימן ביו~ד והמחברהטור

 ה~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 הרשב~א מדעת ~אפוקי והרא"שוהר~ב~ם
 ז~~

 בב~ עי~

ו~~
 ~הרד~~ז ועי~ רנ"ז סימן

 ח~~
 דכתב סימן

 ש~ר~ זו בס~רא הוא יחיד שחלק~הרשב"א
 כ~

 גאוני
~ו~ם

 ס~~
 ע~יה ומחייב העניים ~נו ~בד דבאמירה

 עובר נתן ~א ואם~אלתר
 תא~ ~ב~

 ~~בוה דאמירה
 רי~ב סימן חומ"ש בש"ע ועי~ ע~ש ~הדיוט~סירה
 ~~עיף

 דכתב
 חיי~ דבכ~

 שנ~ר ד~ריו ~קיים
 רפ~ד שאלה ~מהריט~ץ ועיין ע~ש~ יעשה מפיו~יוצא ככ~

ד~~
 מ~בד דידן ובנדון ע~ש~ ו~מעשה ~ה~כה מסיק
 שמעות בה עוד המצוה קניית דמי הם ~~ו~מעות
 בה~"נ ו~צרכי ה~ית ~בדק ~בהכ~נ הם~~ו

 לכ~
 דבר

 ומנורות נרות ו~~נות ו~תקנם ס~ת ~קנותהצריך
ו~שכ~~ם

 שכ~
 וידוע הוא גבוה צורך זה

 שקדוש~
 בהכ~נ

 או"ח בש~ע עיין מאד~ירא
 סימ~

 בסימן וע~ש קנ~ג
 ~ י~ב סעיףקנ"א

 דעדי~~~~
 נגמר ~א דעדין כיון בנ"ד ל~סתפק יש
 עי~וי ב~עת~מקח

 כ~
 דהא ואחד אחד

 עדי~ המצו~ בערך שמוסיף ~חד~כל
 מכריז ~שמש

 ~מוסיף מי ישאם
 ע~

 א"כ מצות י~ח ~ב חכם חבירו
 ~ומר ~ש ו~כן המקח נגמר ~א~דין

 שיכו~
 בו ~חזור

 ואמר התנדב ~ו לח~וטין המצוה ~~קח ממי זהדשאני
 אמירתו שפיר אמרינן דבזה כו"כ ~כנסת ~ביתאתן
 וכו~~גבוה

 אב~
 מקח בדרך שהוא כיון אפשר נ"ד כגון

 ואין חזרה חזרתו חזר אם המקח נגמר ~א ועדיןוממכר

 גיסא לאידך א~שר ~ו מידי~ל~יי~
 כיו~

 ~קנות דכונתו
 ~ו יתנוה ~ם שאמר בסכוםהמצוה

 א~
 הרי נימא

 ~ הדעת נוטה ו~זה דמעיקרא ורצונו דעתו כפי ~ונתנוה

~~~~~
 התש~ומין יהיו בכיצד בעיין ולפ~ט ~זה ראיה
 כו~ם או מקצתם חזרו אםביניהם

 דאיתא מאי ~הקדים צריך הנה החדש מן ~הביאמ~ה
 ע~א כ"ז~ערכין

 אחד אמר התם ~תא והכי וע"~
 ואחד בעשרים אומר ואחד ס~עים בעשר ש~י היאהרי

 בו חזר ב~שים אומר ו~חד בארבעים ואחדבש~שים

~~
 בו חזר וכו~ עשר עד מנכסיו ממשכנים ~שים

 ונפרעין בשויו או~ו ~וכרין~שר ש~
 מ~~

 המותר את עשר
 ~ ~ענייננו הצריך כאןעד

 וראשה בהינומא יוצאה תורה ראיה ~פניך ש~ך~~~
 בידו המקח נגמר ~א שעדיין שהגם מכ~ןפרוע

שהרי
 כ~

 בו חזר אם הכי אפי~ו והו~ך מוסיף אחד
 ~בדק ~שלם~ריך

 הבי~
 במה חבירו על שהוסיף מה

~~תנדב
 וי~~

 ~ עת~ק מפיו

~~~~~

 דחדית מאי החדש מן ~הביא מצוה השני
 דאתמר והוא בזה ~ש"ס~ן

 ע~
 מתני~ האי

א~ר
 ר~

 חסדא
~~ 

 במקו~ו עומד ארבעים שבן א~א

אב~
 תנן ביניהם~ מש~שין במקומו עומד מ~ בן אין

 ח~
ש~

 בר ~ן אמאי עשר עד ממ~כנין ארב~ים
 ~בת כאן ~שיא ~א ~דא א~ר אלא וכו~ בהדיה~~ין

 ופיר~ ע~ש~ וכו~ זה אחר בזה ~אןאחת
 רש~י

 מנכ~י ממשכניםדאין ש~ ל~
 ב~

 עשר א~א חמשים
א~א ~~עי~

 שב~
 בו חוזר ואינו עומד במקומו מ~

 אב~
 בו חזר

 ~עים העשרים מש~שין מ~בן
 הפחותי~

 ועד מחמשים

ש~שי~
 יתן מ~ ובן ט~ו יתן חמשים דבן ביניהם

 מ~ ~ן על יותר חמשים בן שאמר עשר באותודהא חמש~
 ש~וסיף עשר והנך בפסידא~ בהדיה מ~ בר שייך~א

 מ~מ~ ב~
 ע~

 בארב~ים ארצי נמי חמשים בר ש~שים בן
דיש

 ~כ~~
 בר~~י עוד ועי~ ע"כ~ ארב~ים חמשים

 ~נים ~יניהם מש~שיןד~ה ~~~
 וש~ש~

 ו~ו~ נשכרים ראשונים
 דעת הוא וכן ר~~י פירוש ~פי נמצאע"ש

 אמר ~א~ ד~ ~~כה ח~ פרק ערכין בה~כותב~שגות הר~ב~~
 אם וחזרו ~עשרים אר~ע ואחד עשרים ואחדיו"ד אח~
 ~מתנ~תין מפורש דינו הריאח~ז ~~~

 דכ~
 ~חד

 נות~
 מה

~מוסיף
 ע~

 ב~ויו אותו ומוכרין חבירו
 ו~פ~עי~

 משל
 חזרו ואם ~מותרעשר

 בב~
 בש~שה ד"מ ונמכר ~חת

 ~הפ~דוע~ה
 ~הקד~

 ו~~רים אחד
 בשל~~

 יש~מו
 רצו כו~ם דהא שבעה דהיינו עשר עד משלשהה~פ~ד
 ארבעה דבכ~לבעשר

 ועשר~~
 ו~~כי יו"ד

 כ~
 ~חד

 עשרים~ עד מיו~ד ~יש וההפסד וש~יש~ שניםיש~ם מה~
הראשון

 שייכות ~ו אין היו~~ בע~
 כ~~

 ~פסידא
 בעשרים ~ירצי נמי דהוא בזה שייכות ~ו יש כ"דבר ~ב~

דיש
 בכ~~

 עשרים כ"ד
 כדאמר~

 ו~הכי
 כ~

 ~שניהם אחד
 חמשי~~ם

 ובע~
 שאין כ~ד

 ~שני~
 הראשונים

 הראשון נמ~א הארבעה~ ~בדו הוא יש~םבהדיה שייכו~
 והשני וש~~ש~שנים משל~

 אחד ו~ש~ישי וש~יש~ שבע~
וש~יש עש~

 בי~
 ו~ן ההקדש יפסיד ש~א ~~עים כ"א כו~ם

~~
 ~ ~עו~ם זה דרך

 ז"~~~~~~~~
 הרב וכן דערכין שמיני בפרק

רע"מ
 אזי~ ז~~

 שיטה לו יש בשי~יה
 דהוא בזהאחרת

 ז~~
 ביניהם דמש~שין מפרש

 ר~~
 בשוה

 חזרו יחד בש~שתן שהםדכיון
 בב~

 ההפסד ~רמו ~חת
 בשוה יש~מו דהפסד סלעים כ~א ו~הכיבשותפות

 בדבריו ע"ש שבעהאחד כ~
 ז~~

 דגם מ~ום ~מא ו~יינו
 ~ שבעה הפסד באמת גרם~ראשון

~~~~
 שגרם ממה יותר ההפסד יהיה שאם~י

הר~שון
 ד~

 ש~~ים עד הוסיף ה~~ישי אם
 ועשרים שבעה עולה ההפ~ד שנמצא בש~שהונמכר
 אחד כל ביני~ם יש~שו ג"כ בזה אומרים אין~עים
 שיש~ם יתכן איך כי הרמב~ם ~דעתתשעה

 שהרי בהפסד שגרם ממהיותר הראשו~
 הו~

 ~נמכר עשר נתן
 א~א הפסד הוא גרם ש~אבש~סה

 ~א ו~ילולי שבע~
 שנישום ממה ~הקדש הפסד יש ~א האחרוניםהוסיפו

כ~
 שבעה כ~א בהפ~ד גרם ~א הוא נמצא שבעה

 ממה יותר עוד ס~עים שני לש~ם ~ראשון נחייבהוואיך
 גם ודאי א~א בהפסד הואשגרם

 לדעת גם ונמצא שבעה אלא מתחייב אינוהראשון ז~~ הרמב~ ~ד~
~~ל ה~ב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~~~ל
 כ~~ באיפן יהי~ ~~

 גרמו לא שנים ~ו ש~אחד
~~~ד

 כ~~
 ראשון

 ראשו~
 הו~~ף השלישי אם כגון נ~כר

 שנאמר יחכן ~א ג~כ ~שלשה ונמכר ושלשים חמשהעד
 שאמר הש~ישי~לם

 עשרי~
 ~משה ש~מר השלישי עם

 יח~ משניה~ א~~ כ~ בשו~ שו~ו~~~י~
 עשר אחד

םלעי~
 מ~פ~ד

~~ 
 ש~מו הקדש

 שהרא~ו~
 משלם שאינו

אלא
 שגר~ מ~

 בהפ~ד ~~א
 ה~ד~ ש~

 נמי השני ~ך
אי~ו

 ~ל~ מ~~~
 הפ~ד ב~~רחו ~וא ~גרם ~ה

~~דש ~~
 נפ~~ ה~~ד~ וא~~

 ה~קדש ש~רי עשר אלא ב~~רחו

י~
 לו

 מ~~ ~~~
 ש~~ר

~~~ 
 הנמכר מד~ר

 ב~לש~

ומ~ר~~ו~
 מ~ויב ~~~י ליו~ד ~~~~~מו

 ל~ח~
 ~מ~א ~~עה

 ~פ~~ ג~~~~~
 ה~~י בח~רתו

 א~~
 ולה~י יו~ד

 ל~
 ש~רמב~ם ודאי אלא י~ב~ י~ל~ ו~ל~~י יו~~ א~~י~~~

ל~
 אמר

 ב~וה ~י~~~~ דמ~~~~~
 ז~

 ביש ~לא ~ינו כ~ה
 ש~עור א~~ ~ל~~~~ד

 מ~
 יוחר ו~א ~~שלם

 ~ו~~ד~ו~ר ז~ כגו~
 ו~~

 אומר
 ו~~ ~שרי~

 אומר
 אר~ע~

 ועשרים
 שפיר אחי וב~כי ב~לש~~ ו~מ~ר א~ח ב~חו~~~ו

 ~~~ל~~~~~ם ~שו~
 ואמ~ ד~ח~

 וכו~ וע~רים באר~~ה ~~לי~י
 ישדבאמח

 ~ק~ דל~~ ל~חבו~~
 ~~לי~י ~~י

 ושב~
 מאי

~~~~
 וא~ר ב~י~א

 בשלשי~ ~~~
 אחי דר~נו ל~י ו~ולם

 דמ~וםש~~ר
 מפר~ דהרמב~~

 ~יינו ~יניהם משלש~ן
~~וה

 כ~
 משלש א~ד

 ~לי~
 הכי ומשום כולו מההפםד

נק~
 ~כה~י לה

 גוונ~
 דמשכ~ח

~~ 
 ~שלומיי~ו בשוה

 למאי ~~ל שבעה א~~ד~ל
 ברי~~ דנק~

 אמר דהשלישי
 מ~~~ת לאשל~ים

 כדאמר~ ל~
 אינו הראשון דהא

 ו~~י~ ש~ע~ אל~מ~ל~
 ~שר ע~ר מש~מים ~א~רונים

 ב~ו~ו~~~~
 לכך

 נק~
 ~ כ~~ג

~ ~ ~
 ד~~~ז

~~~ 
 הרב קושיח

 לח~
 ~"ל משנה

 ז~דל~ירו~
 ~מ~א

 שאי~
 ~~לוק

 בי~
 ~~רו אם

ב~~
 א~ר

 ל~י~ ~~
 א~ח ~בח ח~רו

 ~ראשו~ דבכו~~
 לא

יש~ם
 אל~

 ~מוחר
 לע~ר~

 ד~יי~ו
~~ 

 נמ~ר
 ~שלש~

 ישלם
 ד~יי~ו בד~יו ע~רהעד

 ~וקי בש~~ ול~~ שבע~
~~דא ר~

 בז~ דוק~ ~מ~~~חי~
 א~ר

~~ 
 ~א

 מחניחי~
 אח~א

 ~כל~~יר
 גוונ~

 דרב ~ומר ~ש ל~ה ~ף א~ל
 ח~ד~

 ~ו חזר וכו~ ~מ~ים של בו ~~ר דקחני קשיתי~מח~~חי~
~ל

 ~ר~ע~~
 וכו~

~~~ 
 של בו

 ~ל~י~
 ד~י ו~ו~

 בב~אב~~רו מ~~יחי~
 ~ילק~ למ~

 ב~ם~~רו ~קיצו~ לי~ני עצמו בפני ~חד כל
~~ 

 א~ד
 משל~

 ע~ר
 ונ~רעי~

 אח עשר ~של
 מחניחין וד~י א~א וחו~~מ~מוחר

 עסקינן אח~~ ב~~
 ו~ד בעשר א~ד אמר דקח~יו~א

 ב~שרי~
 בשלשים ואחד

 אלא דוקא ל~ו הוא ~חנא כונת וב~מח נק~אל~וגמא
 בהם ח~רו א~ שוים אינן ב~ו~פה אםדה~ה

 ב~"~
 כל

 מחחייבאחד
 מ~ לשל~

 חבירו על ש~ו~יף
 ה~

 הן מעט
 ועלרב

 ז~
 ~חד כל דמשלם ל~ש ח~דא רב קאמר

מ~
 בבח אבל ~ה אחר ~ה בח~רו דוקא ~הו~יף

 א~
משלשי~

 ביני~ם
 בשו~

 שהוסיף ממה יוחר הוא ואפילו
 ארבעה עשרים בעל על שהוםיף ~ה כגון ~שלמו~ריך

 חבירו על הו~יף שלא ועשר~ם אר~~עהואמר
 יוחר שהוא שבעה וישלם ביניהם ~~לשיןארבעה אל~
 עם משלם ~ינו דהמועט העולה ~כללשהו~יף ממ~
 ולכן בשוים שיהיו עד המועט עם משלםו~מרובה המרוב~
 שהואעשר בע~

 המוע~
 אינו

 נוח~
 עם

 בע~
 עשרים

 ו~ה עשר אומר ~ה כגון חש~ה יתן ו~ה חשעה יחןש~ה ~שו~
 עשרים~ומר

 ו~~
 בשל~ה ונמכר שלשים

אינו המוע~ אל~
 משל~

 ~ עשר עשר יחנו ו~~לישי והשני ~~עה כ~א

~~~~
 ~~ת~וננוח

 נרא~
 לחם הרב כמ"ש ד~עיקר

משנ~
 הראשון ~ה ~חר בזה ח~רו שאם ע~ש

 אם ד"מ לעשר המוחר דוקא י~לם עשר בעלשהוא
 ישלם לא ~חמשנמכר

 כ~~
 אחח ~בח בח~רו א~ל חמש

 לו ויש אחרים דעם ~~פ~ד ~כל ל~צטרףראוי
 רב לה מוקי ולהכייוחר לשל~

 למחניחי~ חסד~
 ישל~ דקחני

המוח~
 דו~א

 ב~~
 לי ונר~ה ~~~ אחר

 דטעמ~
 מ~ום הוי

 בבח דח~רודכיון
 ~וחפים הם הרי אח~

 ~נז~
 ה~קדש

דמדחזינ~
 להפסיד להם אחח עצה כו~ם אחח בבת ד~~רו

 אחח בבח שכולם ארבעה או שלשה כמו והויההקדש
 שחיי~ים ושברוהו אחד כליהכו

 דכווח~ נמיוהכא בשו~ ~ז~ ז~ בנז~
 לא ~ה ח~ר לא ~אם דעחיי~ו דאמדינן

חזר
~~ 

 ואמרינן להקדש כ~ה גדול הפסד גרמו וכולם
 לחזרח גרמא ~יא הראשוניםשחזרח

 האחרו~
 חזרת ו~ן

האחרו~
 שוחפים וכולם הראשונים ~ח~רת גרמא

 הםש~פ~ידו במ~
 ובמ~ ~עצמ~

 ביניהם משלשין להכי שגרמו
בכל

 מ~
 בהי~קא ברי והוי בשוה להקדש הפסד שימ~א

דדייני~~
 ~יצד פרק סוף ל~רי"ף עי~ דגרמי דינא בה

 ~ ע"ש שם ובהנמק~יהרגל

~ ~ ~
 אמר אחד אם ה"ה זה דלפי

 עש~
 עשרים ואחד

 בבח בהם ח~רו אם ב~~ ונמכר חמשיםואחד
 אחד וכל ההפ~ד כל גרמו דכולם נמי אמ~ינןאחח

 ~ש~משל~
 בנזק שוחפים ש~ם משום סלעים עשר

 משוס הוי ~ע~א עיקר אי חמוה לכאורה והואההקדש
 ~הקדש בנ~ק גרמוש~ם

 קשי~
 בין בה לן

 בדי~
 חזרו

 ~די~ בי~ ז~ אח~ב~ה
 ישלמו למה אחת בבח ~ח~רו

 להקדש~לל
 כיו~

 ה~~דש הזיקו אלא ההקדש מן נהנו שלא

פ~ורי~
 ש~ינ~ הי~ק בהא וכ~ש ~ידים ~~יקו ~פילו

 דאפי~וניכר
 ל~דיו~

 וראיה מלשלם פטורים
 מעילה מהלכוח ראשון פרק ~~ל הרמב~םשפסק ממ~ ל~~

 בהם יש נפדו ~לא כל ה~יח בדק דקדשיא~ הלכ~
 מעיל~

 כחב א~ הלכה שמיני פרק ממון נ~קי וב~לכוחע~ש~
 בהם שחייבים הקדשיםדכל

 אי~ מעיל~
 ~ח~ת~ כל ע~ב ט~ דף בקמא מפורשח משנהוהיא נזקי~ דין בהם

 נכ~ים וכו~~שמירחו
 שאי~

 בהם
 מ~יל~

 רש~י ופירש
נכ~ים ד"~

 שאי~
 אבל וכו~ מ~לה בהם

~ 
 נכסי הזקחי

 ע~כ רעהו משור נזקין כולהו לן דנפקא חייב איני~קדש
 הוא וכןע~ש

 ~ש"~
 כ"ג שם

 ע~~
 ושור כלים לענין

 ר~~~ ופירש חייבים ושור אדם המוקדשיםפ~ולי

ש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

 פירשה וכן רע~ו שור ביה דקרינא שנפדו דמיי~ישם
 וז~ל א~ ה~כה שמ~ני בפרק הנז~ בפרק בחיבורוהרמב"ם
 ע~~הם המוקדשיםופסו~י

 די~
 בין שהזיקו ~~ן נזקים

 ש~ך הרי ע"ש~ חו~ין ו~~יותם ~פדיון י~או שהריש~וזקו
לפניך

 דג~
 נ~דו ש~א המוקדשים ~פ~ו~י שהזיק אדם

 ע~פ~ור~
 מ~ד ~א ~~~ם דח~י~ים דהא ~ומר נראה כן

הי~~
 מפיו ~יו~א משום א~א דוקא הקדש

 יע~~
 ואמירתו

 כמסירתו~~בוה
 וכיו~ ~ה~~ו~

 כל ~אמר
 ~~י הרי אח~

 נתח~י~ ו~ךבכך
 ~אומר ~הוי מפיו שי~א מה ~הקדש ~יתן

 ע~י ~~~ני ~רךדמי
 א~~

 ~שום
 ~~ דהו~

 א~א כך ~מר
 ~ו בשומא א~יו ~יחנה ~ג~~ר ירצ~א~

 ו~שו~
 אינו הכי

 ~וקח שאינו כ~ן להקדש שהפ~יד מה א~אחייב
 והיינו כ~וםמההקדש עת~

 טעמ~
 בדין נמי

 בב~
 ש~א אחת

 כפי א~איתנו
 חש~ו~

 ~ ההקדש הפסד

 שעדי~~~~
 דהניחא קשה

 ~~ירו~
 והראב~ד רש~י

 ר~שו~דראשו~
 מפיו ~ו~יא ד~א משום נשכר

 המועטא~א
 ~~ ו~עו~~

 יוחר יש~ם
 ממ~

 עיין מפיו שי~א
רש"י

~~~ 
 ~פירוש ~~ל ו~ראב"ד

 הרמב~~
 דסובר ז"ל

דמש~ש~~
 ממה יותר מש~ם דראשון נמ~א בשוה ביני~ם

 הוא שהרי מפיו~מוציא
~~ 

 ו~ש~ם עשר א~א מפיו הו~יא

 דבח~רתו משום הוי ~עמא ודאי~~~
 גור~

 ~ה~דש הפ~ד
 ~דוכתה~ קושיאוהדרא

 הרמב~ם ד~ם ~ומר אנו ~ריכין ~ה~~~~~
~~~ 

 לא
 יותר מש~ם באינו גוונא בכהאי א~אמיירי

 מפיו שי~אממה
 וה~

 דוקא ~יינו ~עו~ם עד ו~ן דכתב
 רבינו הרב ודברי גוונא~בכהאי

 כס~
 דכי שכתב מ~נה

 שותפים כולם הרי אחת בבתחזרו
 ~כ~

 ~זה ואין ההפסד
יתרון

 ע~
 יתפרשו זה

 ע~
 זה סגנון

 ד~ו~פי~
 בהפסד

 ונתחיי~ו מפיהם שהוציאו ממה שהפ~ידו היינודקאמר
 ~תת ע~מו חייב שבהם והמועט שהפחות ~הקדש~ש~ם

עשר~
 נשתתפו הרי אחת ב~ת שחזרו וכיון

 חשבון ש~פי והגם ~הקדשהפסד ע~ כו~~
 כ~

 ~חש~ון יע~ה אחד
ו~סך

 גדו~
 אם

 כ~ נ~ייב~
 במה אחד

 שהו~י~
 מ"מ מפיו

~א
 נחיי~~

 מהפםד יותר
 ש~

 ו~הכי הקדש
~~ 

 אלא ית~ו
כפי

 חש~ו~
 מן יוחר אחד נחייב ~א ובזה ~הקדש הפ~ד

 ~וים בח~רה כולם שהריהאחר
 יחרון ~~~ ואי~

 ע~
 ~ה

 הרב כונת נמי דז~ו ~יונראה
 עו~ מגד~

 ~כתב
 שהרי ~תוספת שותפים כו~ם שנעשו ~פי ביני~םמש~שין וז~~

כ~
 כאחד ח~רו וכו~ם חבירו כמו הוסיף אחד

 ואי~
 ~נו

 אחר בזה שחזרו מתניתין קת~י וכי מזה יו~ר זה~קנוס

ז~
 קונסים ~פיכך כלום חבירו עם לאחד שאין

 ~כ~
 אחד

 המונחים דבר~ו משמעות ד~כאורה עכ~~~ ~הואבמה
 דמשום~פניך

 קנ~
 בהם שחזרו תש~ומייהו

 ו~ז~
 הזיקו

 הכי ואי ~הו קנסינן ו~הכי ~~קדשוהפםידו
 ~א ההקדש את שה~יק מ~בעלמא דלמ~ קשי~

 מצינ~
 מקום בשום

 שהזיק מי דשאני ו~ומר ~תרץ שיש הגם רבנן ~יהדקנסי
 בידים~הקדש

 ד~~
 מי~תא ד~וא משום רבנן קנסוה

 ד~~

שכיחא
 דיזי~

 ההקדש את האדם
 ג~רו ~א ולפיכך בידי~

 אותו לקנוסרבנן בי~
 אב~

 הוא שכיחא ד~רכין ~~א
 ה~יקו ני~ר דאינו איסור ב~ה דיש ~אי~שי ~הומש~ע דל~

 מגופיה ~יה חסרי ו~א שהוא כמות הואוהרי
 מ~מ בז~~ וקנסו רבנן בו גזרוו~הכי כלו~

 נרא~
 ~ו~ר יוחר

 ונימ~ ~~~ נ~טרך ו~אכמ"ש
 הוא דגם

~"~ 
 קאמר ~כי

 ונ~י מפיהם ש~ו~יאו ממה הוא חיובייהו ~יקרדודאי
 ש~א ע~יהםדהק~נו

 שיצ~ מ~ ב~~ נחייב~
 מפי~ם

נחייבם דל~
 אל~

 ~ימא מ~מ יותר ו~א ~~קדש שהפ~ידו במה
 יות~ יש~םזה

 מז~
 קאמר ~כך

 כיו~
 ~חת דבבת

 חו~רי~

 ~~ ע~ ~~~ יתרו~אי~
 נקנוס ~א ו~פיכך

~~ 
 יותר

 נמי מ~שונו מדוקדק וכןבתש~ומייהו מ~~
 דכת~

 לזה קודם
 ו~ו~ ~תוספח ~ותפים כו~ם שנע~ו~פי

 ואי~
 לקנוס

יותר ~~
 דה~נ~ דמשמ~ מז~

 ~וא
 ש~~ ~עני~

 וש~ם
מ~ה יוח~

 ו~~
 ~ ת~~ומין בעיקר

~~
 ב~~~י שיהי~

 ~וונ~
 וחד עשר אמר דחד

 וחזרו ו~שרים ~רבעה ~מר וחדע~רים אמ~
 ~~ל הר~ב~ם ~שיטתאחת ~~~

 ו~ר~
 בג~ נמ~ר אם מ~רט~ורא

 ס~עים כ~א מש~מיןס~עים
 ש~

 הפ~ד
 ש~עהשבעה בשו~ ה~קד~

 ו~~ש~י ~חד~ ~כ~
 ו~~~ב~~

 הראשון
 עשר ~חד ו~שלי~י ושלי~~ ~~עה והשני וש~י~~~נים מש~~

 וכןוש~יש~
 ע~

 נמ~ינו לעו~ם~ הדרך זה
 ~מידי~

 ~נדון ג"כ
 דערכין הא דוגמתש~פנינו

 ואי~
 בי~י~ם הפרש

 דמי ד~א ו~ומר ~ח~ק ואין ~כו~ם~אחד ודי~
 ~ין מקרקעי בין דמ~ם בר דהקדש ה~ם דדוקאדערכין ~~~ דיד~ נדו~

 בהו ואית לדמיהם ~מקדיש דהתפיסםמט~ט~י
 קני~

 וממ~ר
 דמי על מתח~~ת וקדושתם נינהו פדיוןובני

 דמיהםונתפסים פ~יונ~
 במקומ~

 כיון ~מ~ינן ולהכי ובתמורתם
 ~כך ~~י הן הרישאמר

 וכ~
 כמסירתו ~גבוה דאמירתו כיון

 הג~~ר ליד הד~ים מ~ר כאי~ו ~יה הוה~הדיוט
 נתונים כי ~דמים א~ו תופ~ת מט~טל אוקרקע וקדוש~
המה נתוני~

 ומחו~~
 ההקדש

 אב~ א~ו~ דמי~ ע~
 דידן בנדון

שאי~
 הדמי~~ נתפ~ו ~א דמ~ם בח המעות שנותן המ~וה

ז~
 אינו

 דה~
 כמסירתו ~גבוה ד~מירתו אמרנו כבר

 מ~ר כאי~ו והו~~הדיו~
 ~ית ~גזבר המצוה דמי ~~~

 ~~ ~ייך ד~א~כנסת
 ~אינו ח~רה

 יכו~
 ~ ודוק ~חזור

~ ~ ~
 ~דק ~מח ~הרב ראי~י כך

 סומ~
~~~ 

 שנש~ל
בכעין

 ~~ ופשי~ ז~
 ~~ וברוך דערכ~ן מ~א הרב

 מ~~תי רב דבי בספרי ובח~שי קדו~~ לדעתשנתכוונתי

 ~~~ מ~וח~ ~~~הר~
 תורה ~פר ~מ~ות ~שייכים בדינים

דף
 ע"~ קנ~~

 דברי שהביא ז~ך אות
 הר~

 ~~ק ~מח
 הואוכתב

 ז~~
 ~~רב שמ~א

 המבי~~
 ~מ~ך סימן ג~ ח~ק

שחו~ק
 ע~

 הטעם ו~תב זה
 משו~

 ש~בר
 ~קה~ותהמנהג נתפ~~

 ע~ שמכריזי~
 מו~יף אם אחת מ~וה

אחד
 ע~

 ה~ל חייב והשנ~ הראשון נ~ת~ק כבר חבירו
וי~שה

 ו~וא ע~כ~ המצו~
 ע~ תמ~

 ~יעקב אמת הרב

והר~
 הא שהבי~ו אמת ~דוד

 ד~צמ~
 צדק

ז~רו ו~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~רו
 מד~~

 ספר אנכי והנה ש~~ עיין שחולק המבי~ט

 ל~~~~י~
 לר~ות ~מחיצתי נמצא

 ~~ב~
 הרמתה

 ~ ל~ועיל ממנוללמוד
~~~~ר

~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~

 קולפים בס"ת טעות כשיש הסופרים שנוה~ין מה
 לבדו והוא הק~וף מקום על וכותבין הטעותמ~ם

 הבשר כנגד לכתוב צריך ו~קלף הקלף כצורת לבןנש~ר

ול~
 כמקצתו דה~י משום לפסול יש ועוד השער ~~ד

 ביו~ד ~~ל מרן ~פסק הק~ף על ומקצתו ה~ויל~ל
 הקלוף הח~ק זה ו~ם ע~יש~ דפ~ול ס~ד אע~ר~י~

 ה~וכס~ על ס~ת דפסל הר~ב~ם לדעת ~~כ~וכסוס~ס נקר~
 והפוסקים הטור לדעת ~~פילו ל~סול יש נמי~נ~ד

 ל~~תפק יש עדין מ~מ הדוכס~ על ס~ת~הכסירו
 דה"ה הקלף על ומ~צתו ה~ויל על כמקצתו ליההוה דשמ~

 וכמו דפסול הדוכס~ על ו~קצתו ה~ויל על~קצתו
 ~ ~ע"ר סימן וב~י ב~ור זה כל~מפורש

~~~~
 יש לכאורה

 להבי~
 ש~ורדים שזה ר~יה

מה~וי~
 פוסל אינו כזה מעט

 מה~
 דכתב

~ר~
 על ~שם לכתוב מותר וז~ל ז~ ~ע~ף ר~~ו ~~~מן ~~ל
 בפירוש לך הרי ע"כ ה~רד מקום ועל המ~קמקום
 שה~רידה ה~רד מקום על לכתוב ז~ל מרןשהתיר

~ינ~
 ~ פו~לת

~~~
 לנ~ד ר~יה משם ~א~ן נר~ה שפיר דייקת כד
 ~~חות וכד~יתא דו~א הדיו ש~ורר שאנידשם

 ופירש מוחק אמר וחד ~ורר ~מר חד ע"ב ל~בהקומץ
 הכתיבה שנתייבש ל~חר היינו ~ורר שם ותוספותרש~י
 לחה בעודה היינוומוחק

 ע~~
 וכמו

 שהבי~
 זה ~ל

 דהכל להדיא משמע ע~ש~ רע~ו בםימןהר~~
 יבש בדיו ~ייך ד~רירה אלאבדיו הו~

 והמחיק~
 בעודה שייך

 דהמחק ל~ורר מוחק בין הפ~ש ~יש ~מרו מדלאלחה
~דיו

 ו~ור~ דוק~
 עם

 ~ם ו~ף ה~ויל מ~וף קליפ~ מע~
 הדיו ד~רירת לומר~ימצי

 כשיתיב~
 עמו שי~רר מוכרח

~ע~
 אינו מ"מ ה~ויל מ~וף

 ~ל~
 בו ~~ין דק קרום

 מקום שקולפים בנ~ד אבל ~רדי דהיינו ידתפיסת
הטעות

 קלי~~
 יד תפיסת ~ה שיש

 לעצמ~
 נר~ה

 שנ~ף המקום וזה ~נים העורכ~לק
 נקר~

 דוכסוס~וס
~ו

 וקר~ שמ~
 שק~פים שכתבו התוספות לדעת קלף

 מעט ~קולפים~נו
 דוק~

 נקר~ו בהכי השער מצד
~ף

 ול~
 ה~ר מ~ד דקה קליפה מעט ש~לף ~מי~~ד ~~ ע~ש~ ~ם ~ב~י זה כל ~מ~~ר דוכ~סטוס

 קלף~~רא ההו~
 וא~

 ל~~~ צריך
 ~ הב~ר ב~ד

~~~~~~~
 ה~תבוננות~חר

 ~ויל שנעשה ל~חרמה~ויל שקולפי~ דבז~ הו~
 ל~

 יקרא
 זהמקום

 ל~
 קלף

 ול~
 שעו~ים דהקלף דוכסוסטוס

ב~ננו
 הו~

 ומכאן מכ~ן העור גורר~ם שמתחילה
 דבעי~דו ועוד צדדיו מש~י חלקשנעשה ע~

 הו~
 חלוק

 שהק~ף ה~וילמעיבוד
 הו~

 ~וף
 וחלוק שחוסיי קש~

 ~מראיתומה~ויל ~ו~
 ו~תבנ~

 ה~ויל ו~"כ מתחילתו ובפעולתו
 ד~חרהזה

 ~נעש~
 לקלף ר~וי שאינו עליו קלף שם י~א לאה~שר שלצ~ החלק ~ותו~ קולפים ~ם ~ויל

 ש~קלף ועוד ~ויל תכונת לו ועשו ~~ויל מתחילהשנתקן כיו~
 ונ~ד ה~בה הבשר מצד אותו ש~ורריםהוא

 ~מה ו~~כ ~לל הבשרמצד קולפי~ ~י~
 יקר~

 ודוכם~ עליו~ קלף שם
~מי

 יקר~ ל~
 שכבר מ~חר

 נעש~
 ד~ינו ~ויל

 קלף אודוכסוסטוס נקר~
 ~ל~

 דהיינו לכך מת~ילה בע~וי
 חלק כל עיבדו כך ואחר לשנים מתחילה העורשחלקו
 זה אזי עצמובפני

 נקר~
 דוכסוסטוס וזה קלף

 דהלכות א~ בפרק ז~ל הרמב~ם מלשון זה כלשמ~וקדק וכ~
 ש~עבירו ~חר העור ל~חו ו~ם וז~ל ז~ הלכהתפילין
 ועיבדו וכו~ לשנים בעוביו ~ותו וחילקושערו

 החלק וכו~ בעפצא כך ו~חר בקמח כך ו~חרבמלח ~ו~
 בהדיא לך הרי ע"ש~ וכו~ קלף נ~רא השערשמצד
 ודוכסוסטוסשקלף

 הו~
 כך ו~חר העור חלקו שמתחילה

 לשם דהיינו כך לשם אותו ועי~דו ~ותועשו
 קל~

 או
 עיבדו הזה העור חילוק ל~חר דוכ~ס~סלשם

 ז~
 לכך

 ~ויל לשם ~חד ~וף ~כל סנעשה ~נ"ד ~בל לכךו~ה
 מעשהווכך

 שיה~
 ~ויל דין שכך שלם כו~ו העור

 ת~ונת ונעשה ~ויל לשםועיבדוהו
 ~וי~

 שלאחר ~לא
 קלפועשייתו

 קליפ~
 ~מעשה א~ך ממנו

 ז~
 קלף יעשה

 של הנ"ל שמנהג לי נר~ה ולפיכך ~וכ~וסטוסאו
 האמת קו על בנויה~ופרים

 ו~י~
 ~ מיחוש בית כ~ן

~~~
 שר~יתי

 להת~ב"~
 וחלק קמ"ט סימן ר~שון ח~ק

 ~וונא בכה~י לפסול שדעתו ק~ט סימןשני
 וז~ל לעיל שכתבנו כמו~ ל~רידא קלי~ה ביןוחילק

ו~פילו הצ~
 ~ל~

 ~ס~ת זה ל~סור ~פשר הי~ ~זכרות במקום

ול~
 הקליפה מחמת

 ~ל~
 הקלוף מקום ~ל הכתיבה מפני

~ל~
 כ~נפל הטעות בתקון ש~זכירו ז"ל לחכמים מצינו

 כלל קליפהבס"ת
 ~ל~

 ומחיקה ב~בש ~רידה
 ו~ו~ ~ורדו בשם הטועה רבה הקומץ בפרקכד~מרינן ב~

ר~
 יצ~

 קליפה ו~י~ו מוחק ~ף ~מר
 ל~

 וכבר הז~ירו
 ש~כו צנון ~בי ל~רידה קליפה בין ז~ל הר~שוניםחלקו
 יכולה ~~ינה דקה היא ש~~רידה ופירשו וכו~בסכין
 והקליפה כ~חת כולה עצמה בפנילהנ~ל

 ניט~ הי~
 כולה

 כש~ורר ו~"ככ~חת
 בס~

 ~בל שהיה כמות ה~ויל נשאר
 דזה משום ל~סור ויש לשנים חלקו הריכשקולף

ש~ולף המק~
 נ~ר~ הו~

 שכתב מי ויש דוכסוס~וס
 ~כ~י~ן שרבו ~ע~פ פ~ל הד~כ~סטוס עלשנכתב שס~

~זה
 מ~

 ~ס ד~קא
 כו~ נכ~

 ~~ ~בל ~וכסוס~ס על



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~  וח~ו ~גויל~ל
~ 

 וכו~~ פ~ול ~~ו~~~~וס ~~ל ~קלף
 ~~~ם ~הוא ~~פ כ~ב~וד

 מו~~
 שכ~ון

~ ש~ כל 
~ ~  

 כן
~  
 פסול ~

~~ 
 ~~ר

~~~ 
 ~מקצתה

וא~לו
 במ~~

 ~~ה
 א~

 ~~ם נ~ו ולא לך ~פלג דמאן
 וז~ל ~תב ~ך ש~ר אלא וכו~~ע"ש ~עו~יםדבריהם

כל
 ה~פ~~ מני~ אני ל~~ה אבל ~~~ה דן אני ~
 מו~~ ואינ~~קלוף

 ה~יר המצות ש~~פר לפי ב~דם
 ולא~ק~~פה

 ~~ר~
 ~ ~ע~ש

~ ~ ~
 באו"ח זיע"א אלעזר ~קודת ~רב ~~יתי ~ך
 ~בס~ן

 א~
 ו~ריך בזה הד~ר ג~~~רחיב

 כ~ה ז~ל ~וא וה~יא בזה ~ישרה ~עתו רוחבכפי
 זה בענין שד~רו~~רים

 ע~
 שבעה ~~ וינוח

 שנת ~~ר~ותיה שנה תחל ~שרי ל~דשי~ים
 ל~~קת~ו~ן למ~ע~

~ 
 ~ יע~א ו~ר~ן

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

 י~~

~~~~
 בידו שאוחז מי

 ס~
 שמוציאין ביום ~~יינו

שני
 ס~

 הס~ת באחד קורין ~~ן ובעוד
 ~ד אדם ~יד הואהשני

 אוח~
 הכסא על יושב והוא

 הצבור צריכין ~ם עשרה בגבהו שאין מקוםו~א
 כ~ד משוםלעמוד

 ~ס~
 ~ לא או

~~~~
 בחלק בתשובה להר~~"א לו ~צ~נו ~נה
 יוסף ביתה מרן ~ביאה פא~ר םימןשלישי

 כשספר בתשובה ~שב"א כתב וז~ל רמ"ב סימן~יו"ד
 אחד במקום ש~וא לפי לעמוד חייבים אינן בדוכןתורה
 רבו בפני ל~מוד חייב אדם ואין אחד במקוםוהצ~ר
 גבי על למטה והתלמיד בביתו למעלה עומדכש~וא
 ופסקה ע"כ~קרקע

 מור~
 וז~ י~ ~יף ~ש"ע שם ז"ל

כשס~
 שבבהכ"נ צבור אין ~בימה על

 ~ריכי~
 לעמוד

 מדבריהם בהדיא משמע ע~~ אחרת ברשותדהספר
 הוא ההיתרשעיקר

 משו~
 בפני ברשות הוא ד~ס"ת

 רשות שהוא ארבעה ורחב יו~ד ~~ה במקום שהואעצמו
 וכן ב~ סעיף שמ"ה סימן א"ח ש~~ע עי~ עצמוב~י
כתב

 הר~
 ~שלחן על נמי ד~"ה נראה וז"ל שם ~"ז

 עצמו בפני רשות ~וא שגם ~פחים עשרה וגבוה ד~שהוא
 משמע עשרה גבוה שאינו ~מקום מונח אם אבלע~ש~

דצריכי~
 ~ לעמוד

~~~
 בזה דצ~ע

 שראי~
 פרק ס"ת הלכות כ"מ להרב

 על ~~ הלכהיו"ד
 מ~

 ז~ל ~רמב"ם שכתב
 עד עומדים הכל ויהיווז"ל

 ~יעמו~
 בו מהלך ש~וא זה

 עומד דאי כלומר ז"ל הוא כתב וכו~ למקומוכשיגיעו
 אפילו ל~וש ולא קבע דרך ~~מד דאם ז~ל מדבריו~ש~ע ע~כ~ קבע דרך עומד שאינו מאחר כמהלך דינולפוש
 שיושב כ~~ד ~שב וכ"ש עומדהוא

 וס~
 בא עד בידו

~ן
~  

 אחד במקום כולם ואפילו לעמוד צריך אין

~צבור
 ~~ ~או~

 צ~ע ~"ל דבריו לפי וא~כ בידו
 ~מר ~וצרכו ~בימה על ~הואדלמה

עומד שהו~ ~ו~
 בר~

 משום ליה ~פוק ע~ו ~פני
דרך ש~ שה~

 ק~
 ל~קום אותו הגיעו ~כבר לפוש ולא

 ב"ח הרב ה~ם הנ~ל ~כ"מו~ברי שב~
 רפ"~ בס~מ~

 ועיין

~
 בש"ע

~~ 
 ~~יא א~ ~~ק שם והש"ך ב~

 סק~ב הי~ב בבאר וע"ש הנ"ל הכ"מד~רי ג~~
שלחן ל~ר~ ועיי~

 גבו~
 ~ ח~ ס~ק

~~

 עומד שאינו דכל לו~ר לי נראה
 מיקרי לא שלו ארון כמו לו ו~מתוקן לוה~וחד ~מקומ~

 אלא שם עומד שאינו כיוןקבע
 מוע~ לשע~

 מיקרי לא
 כמהלך דינו ל~וש עומד דאי הכ"מ דכתב והאקבע
או~א

 נק~ דמי~ת~
 דאין

 דר~
 מוליכו כשהוא ~מוד

 ~בל לפוש ב~ומד אלא למקומו ~יע לא ועדיןל~קומו
 שעה לפי יושב או עומד אם נמי דידן כנדון ה~הבאמת
 שם עומד שאינו מאחר לפוש כעומד ליההוה

 ש~וא ~קבוע במקומו העמידו שלא דהיינו קבעדרך הס"~
 עד הרמב~ם ~ש"כ וא~כ ~בעדרך

 מקומו שהוא הארוןור~ל למקומ~ שיגי~
 יש בנ"ד וא~כ בקבע~

 מא~ ז~ לפילעמוד
 ו~"ה אחרת ברשות עומד שאינו

 עומד להיות צריך א~ ברשות בבימה שהואהש"ץ
 ~ כלל י~בולא

~~~
 אינו כ"מ הרב דלשון לי שוה איננו זהדכל
 פירושסובל

 ז~
 כן נוהגים אינם שה~לם ועוד

 נרא~לכן
 עומד דדוקא כפ~~יה הכ"מ דכונת לומר

 עמי~ו חשיב אז במישרים יתהלך כך שאחרלפוש
 הס~ת לו נותנים אם אבל מפניו לעמוד וחייביםכהליכה
 חייבו דלא כמהלך הוי לא אז עמדו במקום אותו~אחוז
 כדין לעמוד העם כל חייב אז ~י~ו וס"ת למהלךאלא
 ~ל עומד והוא בידו ~~ת לאוחז לא אבל המהלךהרב
 ~מקומועמדו

 משו~
 שהוצרך ומה יושב וכ~ש ~יבה

 לעמוד צריך אין הבימה על הוא דאם לומר ז"להרשב"א
 בשעת ~פילו לומר בא א~רת ברשות שהואמשום
זקיפתו

 שז~
 והתפוחים המעיל ולהלבישו לגוללו זוקפו

 ז~וא~
 בקבע בו עומד אינו להלבי~ו ואוחזו ~ידו ~הוא

 או למקומו יקחוהו כך ואחר שילבישוהו עד אלאשם
 משום ל~ם הוצרך ולכך הצבור שיגמרו עד אחרלמקום
 ז~ל הרשב"א מתשו~ת משמע וכן אחרת ברשותשהוא
 צבור ששליח בשעה ~ומדים הק~ל שאין מה עלדנשאל
 ל~םמראה

 הכת~
 אלא לעמוד א~צ הדין שמן והשיב

 ומראה שזוק~ו בשעה עומדין ש~צבור ראהשמקרוב
 צריכין הנ"ל הרשב~א דברי דלפי ~נ"ל ע"ש~ הכתבלהם
 דצריכין ~ימן בש"ע ז"ל מרן שכתב שזהלומר
 ממסכת והוא הכתב להם שמראה בשעה הכללעמוד
 זה הצבור עם אחד ב~ום בעומד דוקא היינוסופ~ם
 ~וא השלחן על מניחו כך ואחר ~תב להםשמראה

 המער~ שבערי~י~
 שש~

 עומד
 במ~~

 עם אחד
~~~ור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~~~ו~
 החיב~ לפני ~ימה ~ושים ואין

 ס~ח מניח~ם ~ם

ו~ו~י~
 ומשום ~צ~ור ~ם א~ד במקום הוא ~"ץ ~~א בו

 ~~ם ~~ראות ~~~ת ש~וקף בש~ה~~י
 ה~ח~

 צרי~ין
~עמו~

 אבל
~~ 

 הש~~
 ~בימ~ ~ו~~

 ו~ם
 מר~~

 ~הם

 אי~~~~~
 הצבו~ צריכין

 כיון ~עמוד
 במקו~ ~~ו~

 ~~ד
ו~~בור

 ~~~ ~~קו~
 כא~ר

 כח~
 וא~~ ~~שב~א~

 ~יפוש

ומ~י~~
 ~~ר~ ר~יחי

 מ~א
 סימ~ בא~~

 ו~ ס~ק ק~~ו

ש~ח~
 ~ל

 שאי~ ש~ ז~~ ~~~ ~~ח~ מ~
 ~~מוד צ~יך

~~~~
 ~~~ח

 ~~~~~ ~~ מ~~~
 כ~~ ~י וקורין

 ~~~א

 ~~~ו~א~~
 ~~י~ו

 ~~ו~~~~
 על

 ל~מוד צריך ד~ין הבימ~
 ~~~חמ~~י

 אב~ נו~א~ ~~~ד~ א~~
 כ~~ו~~ח

 במקומ~

 ~~~ו~א~~
 ד~ו~רך ו~א ו~ו~

 רמ~~ ב~~~~ ~ומ~
 ס~יף

 א~רת ~רשות ש~~"ח לפי~~
 מ~מ~

 ד~~ומדים
~~ 

 ~~~~~ ~~י~י~~~י~~
 ~יינו

 שמגבי~י~ ~~ע~
 ו~ו~ ~ותו

 ~~ כעיןו~יינו
 ~~ירשנו

 ~~ןב~~יוח~~
~ 

 ~ו~ ~~ ~~~~~~~~
 א~ ~~י~ו ~ו במקו~ו מונח

 ו~ו~ ~ד~~ו~~~
 בו ~ומד

 ~אפוקי ~ק~~

 א~~ ~~ו~~ומ~
 ~~וא ~נ~~ד וא~כ ~~~יד ~צבור ~~יך

 ו~~~~י ~~~וא~~~ו
 ~~ יו~~ ו~ו~

 ~כסא
 אי~

 צריכין
 ~~~ו~~~~ו~

 ~כתבנו י~~ג ס~ק ~~~ב ב~ימן ו~~~ז
 ~~א~ד~ר~ו ~~י~

 ~ד~~יו
 ~~ו~

 ~ו~ק
 ~ז~

 ~המ~א ~~ר ד~י

 ~~~ ~~~ו~~ מו~~~ד~~~~~

 ~~מוד
 ~מ~

 ~צריך
~~~א ב~~~~

 ~ונ~~
 ~~יו

 ~~ר~
 לומר ד~פ~ר א~א ~פ~ים

דג~
 ב~~~ ~פיל~ ~~ ~ו~רך ~~~ז

 שהוא
 ~~ זו~פ~

~~~~~
 ש~~ ובמרן רפ~ב סימן ~יו~ד ~~י ו~~~ן ו~וק~

~~
~~~~ 

 ~~ ~~ך ו~י~ ז~
 ש~תב ח~ ~~ק

 דמדינ~
 ~גי

 ו~~ר ~~~~ ~~~~~~ב~
~~~~ 

 טו~ב מוש~ב ~ור ה~~ ס~ק

ל~ו~~
 ~~~יו

~~~~ 
 ח~יו~ן ~מ~~ן ~כא

 פ~
 ~~ירה

 י~~~ו~ר~~
 וימ~ן וצ~י~מ

 אמ~
~ 

 ~~~~ ~~~~~עי~
 ~~~ו

 י~~

 כ~רו~י~ ~~ו~~ ~~ו~גי~~~
 מבהכנ~ס ~~ח ~~ו~יך

 ~~~~~~~כ~~~
 הס~ח ל~~ול א~~ ~מקום ~ו

ד~יינו
 מ~~~י~

 או~יות שיח~סו ~ד דו~קח ~~~י~ ~~יו
 ~~~ח ~~חי~ח חי~וח~ו

 ו~~~
 מו~י~י~ כך

 אוחו
 ~מקו~

~~ו~י~
 ב~~א ~~ל~~ט ~י~

 ס~מ~
 ו~י~ ~~ט

 ~~ר~
 ~ינוך

~ית
 ~ימ~ ~שוב~ ~םוף י~וד~

 אינו דאם דכחבו ~~

נרא~
 הכ~ב

 דפ~ו~
 שב~ח הרב כתב וכן

 י~ק~
 ב~~ק

~ני
 ~ימ~

 הפרד~ס בספר כתוב ש~צא מה ~ל וחלק ~~
 ~וש~ין

 ~מ~ג סימן א~~ ~יטב ~~ר ו~י~ ~~~~ פ~ו~

~~

 א~~ ~~ש~ ט~
 מר הרב מדברי

 וקציע~
 ל~ב סימן

~שמע
 שאי~

 הס~ת
 פסו~

 הש~וה טפות אם שם שכחב ~כך

 כ~ א~רו~~פרשיו~
 ~ו ~קרות שרי ליכא היום שבסדר

 תורה םפר וחומר ~~ו~ ואות ל~א ~ח באות~~ות נגי~~ די~י טהור ~אי~ש מנו~ה בית ~הרב ועיין~~ש
 הני~~

מ~ית
 הכנס~

 ~~ת
 כנ~

 ויקרא ב~ו~ר ~י~ אחרת
 ~ ~~י ועמוד ר~ון ~מוד ע"א דף מוחא~רי ~ר~

 ג~ותא חב~יא דאמרו ~אי א~ע~ר~י אמ~ וז~~
~~ 

 מבי ~פי~ו
 ~סור א~רא כנישחא ~ביכנישחא

 ו~~~
 אמא~ ר~וב לבי

 וכו~ ר~וב~בי
~~~ 

 מ~חא בי ~חפ~א וחשוב
 נוהגין הכיומ~ום כדנ~

 ~פסו~
 ~תורה ספר

 כמו בסיבתו מינן בר י~נ~ו ו~א~דו~חו מ~ומ~ ל~ק~
 ל~נ~~ שא~ר~

 ש~שביח
 ~~ בארון ראו כי שמש בית באנשי ויך כד~י~

וגו~
 ~~ו~~

 א~ו בפרק רבוחינו ואמרו ו~ ~~
~ו~ה נ~מרי~

~~~ 
 שהיו משום ו~"ב ע~א

 קוצרי~
 ומשח~וים

 ו~~ו רש"י~ בפירוש ~~ש לכ~ודו ממ~אכ~ן~ט~ו ול~
 ~עוז~נמי שאיר~

 ~~ פרץ א~ר
 ~~וז~

 ע"~~ ו~ ש~ב
 סימן בא"~ יוםף ברכי~~רב ~ו~ ו~יי~

 ק~~~
 ~ך א~ר י~ג~ אות

 ~~רבר~יחי
 ~~ ישמ~

 ג~נין ~ה~מ~ח
 ~ימ~ או~~

 יו~ד
מ~ם ש~ח~

 יו~ד ~נה"ג שיורי הר~
 סימ~

 ז~ אות רפ~ב
 שכת~

שא~
 א~ן א~~ח ~~נ~ח ~כנסח מבית ס~ח מולי~~

בד~ר ~י~ו~
 כ~~

 משום א~א
 כ~ו~

 ~~~יכ~ו ~שרה י~יו ~בד

 ~הו ניחא ד~א~~~~
 בחי~ו~ ~רבנ~

 זה
 ~~~ו~

 ~~~ח

 ש~ס~י~ ~~~בש~ו~
 באי~ור

 ז~
 ~~ חקרי הרב

 והרב
 ~~ר~ ~יי~ספר

 מו~ר"ר
 פ~א~~י ~יי~

 המ~~~ ו~ר~
 י~מ~ב~~

 בי~ בכבוד ~הו~י~ו אפ~ר אי ~אם ו~~ב ~ב

 אחר חיקוןי~ש~
 שיתי~

 תפריו
 שבי~

 ~ומש
 ~~ומ~

 ול~דו~~
 ~ספ~ ש~אמצ~ החפירוח יחיר

 דוקא
 א~~

~~ינ~
 ~~ין חפירות ~~~~ר

 ו~ו~~ ~ומ~ כ~
 ~ ע~ש

 ~ו ~~מקים ~~וח בו שנמצא ~~~ח~~~~~~
~~ו כחו~

 יכו~י~ ~~
 מצד~ ~נו~ן ~גרור

 ו~~וש~ה

 גג~ ~ט~ו~~ני~
 ~למ~ד ראש ויגרור ~הוא כמו

 שט~ י~~וךכך וא~~
 ~גג

 ש~
 ~ד ה~מ~ד

 שי~~ר~
 וי~רפה

~~ 
 שנשאר מה ד~יינו הנו~ן~ט~

 מהנו~~
 ~גג ש~וא

 ~םגריד~~ ב~~
 י~

 ~~שוח ~הכשיר
 כ~

 משום ~א אי
 דז~

הש~~
 שנשאר

 מ~נו~~
 ~ ~~י~ו~ נ~~~

 ז~ די~~~~~
 ~~מוד יש

 ו~~~ ז~ תיקו~ דמו~י~
 ת~ומת ב~ל הרב מחשובח מי~ושבי~

~דשן
 וה~יא~ רכ"~ ~ימ~

 ק~~ה סימן ~אה~~ ב~~ הרב

ש~~א~
 ש~ו ש~יה בגט א~ד ~ד ~~ימת ב~נין

וכשרצה י~ק~
 ~כתו~

 י~קב
 ט~~

 וכתב
 ~מקו~שי~~

 ~י~ן
 ותיכףדי~~ב

 נזכר קו"ף שיכתו~ קוד~
 שט~~

 מ~ק אז

רא~
 ה~מא~ית

 ש~
 ~תימתו וגמר ~~~ שנ~~ה ~ד ש~

י~~
 ~~חיר ~נים דיש וכתב וכו~

 בדיעב~
 ועוד

~וא כח~
 ז~~

 זה ~~נין ~קרוב
 ~ו~

 שבא בדידיה ~ובדא
 שכאשרלידו ג~

 רצ~
 רצה ~ד משה בן ~~ום ה~ד

 ו~כתובבן ~ד~
 מש~

 בקו~מוסו ומשך
 ורצ~ ~ כז~

 ~הש~ימה
 והדביק קו~מוסו ונשמט ו~ב~ל בו וג~רו~מ~ם

 בצורהרצו~ה כמי~
 ד~~י~

 ~ד
 ~נ~~~

 ~ כזה
 והמחי~

 ~ד

~~חוו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 ו~ר~שנחי~ב~
 וה~תה כ~ח~ילה שנע~ה עד הרצועה

מקודם
 ~מי~

 ועש~ה צורה ~אוחה הו~~ף ו~ז כפופה נ~
 הגט ~ח ו~כ~רחי משה בן חחימחו וגמר ~מו~ה~ח

 ו~נא וז"ל כחב החשובה ו~~מצע ~~כ~~דיע~ד
 לרוו~אדידי ~עיבד~

 דמילח~
 דלפי דלעיל ראיוח הנ~ ~ל ה~אתי

~נר~ה
 ל~

 כחבח~ דכ~ר דידי ~עובדא חוכוח ~ק הו~
דל~~ר

 הרצו~~ שהיח~
 נמ~קח

 נעש~
 ה~ו~ה

 קרו~
 כמו

נ~
 וע~י~ ~סופ~

 ~ר~ך ~וא
 מ~ך עליו ולהוס~ף לכחו~

 ~~י בכ~~ג ~~אונ~ם שכ~~ו ~ק~ח וכל ~~ לעשוחכדי
מ~~~~

 ~ח~ו לא
 דוק~ ~ל~

 ל~דה המ~יקה יד~ שעל

 ~או~נחק~
 ~בל מקלקולו

 ~יכ~
 ~לכחוב צריך ~~~ין

 עלול~ו~~ף
 לשו~~י~ ~מח~ק~

 ~וח
 בכ~~~

 לא
 נפס~

משו~
 ו~~~ ע~~~ ~ק~ח

 כחב בו הכל ש~ם הרב~י
 ~~מ~ק~~~רי

 ש~ו~
 ורמ~~ ע~~~ ~ח~~ד כד~רי

 ז~ל

~ס~מ~
 ~ ע~ש דח~~ד ~א ~ב~א ד~ סע~ף קכ~ה

 לפנ~ך שלך~~~
 ד~~

 נמי
 כמ~~ דע~~

 צורח
ב~~~ול נו~~

 מח~~ל~
 ~רצועה עליו הוסיף כך ו~~ר

ונ~ש~ח
 כמ~~

 ~ר~ועה ו~רד ~חומה מ~ם
 וע~~

 ב~ מנ~
 ~~יאפ~לו

 ~ח~~
 חרומח הרב

 הד~~
 ~~ מנ~ כשהש~ים

 ~כ~א~~~
 נמי

 לה~לי~ רו~~ ~~ ~~ד~ ~נדו~
 ~נ~ מגג

 ד~נדון משם הוא דכ~ש ~~י למ~בד שפ~ר~~~
 ה~~הל~ דיד~

 הי~
 עשויה

 ו~~לכח~ כד~נ~
 לה~ריך שרוצה אלא

אות~
 מדא~ יוחר

 וכ~~~
 למה

 שכח~
 החשו~ בח~ילח

 ~~ ~~ף ~~וכ~ דטע~
 ו~ח~

 כמש~ל ~דיע~ד ל~חיר פנ~ם ד~ש
לשונו

 אל~
 ~~~ב שעיינחי

 ~חשוב~
 ר~יחי ור~ה ~נז~

 להח~רשרצה דמ~
 ~די~

 ~ע~
 שכח~

 ~א הש~ מן
 משו~

 דבזה
 שעשה ש~~ר ~ק~ח הוי וד~~ שם ד~א ~ק~ח הוילא
 ~שמאל~ח ר~שה ~רר~ש~

 ב~ריד~ וח~~נ~
 שנע~יח עד

ע~
 ~ל~

 ~וסיף לא ~~ד חג אפ~לו ~ו אוח ~~י ~ו~פח
 קולמו~ו~כח~בח

 וחקנ~
 ~רידא ל~~ר אלא בו

 ~נחקנ~
בז~

 ושמו ~ח~מחו ~מר
 ואי~ יעק~

 מזה ~דול ~~~ח ~ך
 משוםאלא

 דר~~
 דב~ח~מח ו~ומר ~צדד שם

 ~כחיב הגט כח~~ח ~עיקר דדו~א ~ק~חלפםול ~~~ ~ג~
 לא ~~ל ו~קקו~א וכת~

 ~~חימ~
 מ~ירה עד~ דק~מ~~ל משום

 כך ו~~ר~רח~
 ר~~ דל~ כח~

 על לסמוך
 ז~

 ו~ח~ר
 דוק~

 ד~די~~נדו~
 בכחי~ה ~~וח גמר ~ר~ועה ~גרר של~~ר

מ~לייח~
 ע~י ונגמרח ה~וח ונעש~ח

 ב~~ ה~ח~ב~
 הוא

 ~ש מ~מ ע~~~~~חיר
 ל~~~~

 מנדון בנ~ד ~~ת~ר ר~~ה

 ~ח~ר ~~י ו~פילו מח~י~ה בפיסול שנ~שה נ~ מכעיןד~די~
 ~~כ ~~ הגרד א~ר מנ~~עשוח

~~~ 
 נמי בנ~ד

 י~
 ל~תיר

 ויש~ר מ~נ~ ש~~רורל~~ר
 ~נכחב ~ף ~על~ון שט~

 עם לצרפו י~ולבפי~ול
 שט~

 ~ל~
 ו~~~

 ל~עב~ר צריך
 מהלאה הל~ שימשוך בש~ההקולמוס

 לקר~~
 הו~ ~ל

 ע~
ש~~

 מע~ה אינה הקולמוס הע~~ח דהא נ~ של עליונו
 ~יום או~ן יועיל לא הפ~סול נכחב ד~ם מורידהו~ינה
 כמ"ש הקול~וס הע~רח~ברה

 הר~
 וז~ל חשו~ה ב~וחה

 קו~מוס להעביר ו~פילו~ם
 ע~

 א~נו כך א~ר ~אוח

 ע~~~ אוח לשוו~יהמועיל
 וכ~

 כחב
 הר~

 מ~א
 בס~מ~

 ל"ב
 ע~ש וכה~ג ו~מ~ג החרומות ~פר משם כ~וס~ק

 ט"ו ס~ק ל~ב~~~~~~סי~
 כת~

 רי"ש ~~שה וכן וז~ל
 דלי~ח~מקום

~~ 
 ו~עשוח דיו ~ל~ו ~הו~יף חקנה

 ~~כ שם הר~ ע"ש פוסלח ~קיקה דדוקאמרו~עח~
 מה עםולצרפו מ~~ ח~ עלי~ להוסיף ~~ול ~כי ו~פילו בפיסולר~~ש עש~

 ש~חו~
 מקצח~ ו~וי ~פ~סול

 ~פ~סול
 החיר ~כי ו~פילו ב~כשרומ~צחה

 ~ר~
 כן לע~ות

 כ"~

בנדו~
 ד~דן

 ~ל~
 ~~~ להרב שראיח~

 ב~ו"~
 ל~ב ס~~

 בענין ~ביו בשם ביו"ד ס~ת ~הל~ שכ~ ה~ור דברישה~ח~ק ש~~~
 פחוחהמ~ם

 ~חו~~ ~נדבק~
 לגרוד מוע~ל שאינו ונ~חמה

 ולפוח~ההד~ק
 דכ~ו~

 עושה ש~~נו
 מע~~

 ~גוף
 ~~וח נעש~ח ו~זה ~~ח~מה ~ורד אלא~נשאר ה~ו~
 ז~ל ~"י וכח~ ~רא~ש~ משם ~טור עכ"לכ~ק~ח הו~
 ~~ואדכל משמ~

 אע~פ שנשאר ~אות ~גיף ~~ש~ עוש~
מ~קה של~

 ~פ~~ הוי כול~
 ~ר~כוח ~ק

 ~ר"~
 ולכך ~ק~ח ולא

כשר~
 ר~~ש ~~~ א~ ולפ~ז

 כמ~~
 ל~ד ה~רך י~רור דל~ח

 כע~ן ו~כח~נו ו~~זור ~בד ה~ג~ו
 ר~~~

 דמ~~ר דמ~ וש~~ר
 ~אוח צורחש~טל

 ל~
 ~לא עוד ~"י וכחב ~ק~ח ~וי

שיש
 לפקפ~

 ו~ומר
 דל~

 פחו~ה ~מ~ם דמי
 ד~ח~

 כ~ון
ד~ורח

 ~ב~ נו~~
 ~~~שר נ~~~ח

 כיו~
 ה~ר~ום ש~רד

 ע~~ ~גבי ~בל ~~ר וכת~ושנד~ק
 דל~ח כעין רי~ש

 ~~גש~~ן
 וב~~

 ~ירך
 נ~ש~

 ~פשר בפ~~ול
 דל~

 סגי
 מה שכל וכו~ כולם אח לגרוד וצריך מהן א~דב~רידח
 ו~כי דמסחבר וטעמא ~~רוד צר~ך בהכשר נע~השלא

 פסקנקט~נןוכן
 ~ ~"ש ~~י סע~ף ל~~ ~ימ~ ~ש~~

~~~~~~~
~דברי

 ב~י ~ר~
~~ 

 שפסק
 ח~~~ד הרב ממ~ש הי~ך ~ם~טהור בשל~~

 מה בכל לעיל ~מ~ו~ר ~~~~ע ~~~מו ~~י ~רבש~~~א
 מכע~ן ~ע~וח ש~ח~רשכת~נו

 נו~~
 ~~~ח

 וכ~
 ~ם

 ~נז~ ~~~ז מדב~~היפך לכאור~
 ~ע~~

 דל"ח ~מקום רי~ש
שם ~~~

 הג~ בי~
 ה~רך ב~ן

 נע~~
 ~~י ו~פילו ~~~~ול

 תג לה ול~~וח ד~ו ל~ו~~ף חקנה ד~שהט~ז כח~
 שחהי~

 דש~ני לומר ו~שמרו~עח~
~~ 

 ~דשן דחרומח
 ~עש~

מח~יל~
 ~א נו~ן ~עין

 נעש~ ~~ נקר~
 ש~רי ~פ~םול

 ח~י~חעשי~חה נמיה~~~ת
 נו~~ כעי~

 ברצועה ~וא ו~פיסול
 ממש והואש~וס~ף

 כעי~
 מש~כ

 הרא"~
 ז"ל

 לומר נר~ה ש~~ר די~קח וכד ~~~ הכשיר ול~כ~פתוחה מ~~ ~ענ~~
 לא ד~~~ז האד~ם

 פ~~ג~
 ולומר ~~לק דיש ~ו~ף ~דביח

 ~וסף ד~יח האד~~ני
 ~עש~

 כעין רי"ש
 דל~

 ש~ין
 ונחקנח נעש~חהאוח

 אל~
 נעשית מיקרי ולכך גרידה ע~י

 הט"ז בנדון א~ל~~~סול
 כעי~ דל~ ש~~~

 ש~ין ר~~ש
 ~רידה שוםצריך

~~~ 
 ד~יינ~ הדיו הוספח ע~~ ~נחקנה

 ~עדין למי דומה זה הרי~ח~
 ל~

 שי~מור האות גמר
 גג לצרף ש~א ~פסול יש דידן בנדון וא~כ כך~~~ר
 משום הנו~ן גג עםהלמ~ד

 שנ~ש~
 נח~ן ולא ~פיסול

אל~
 רצה א~ ~ף גרידה ע~י

 להוסי~
 ~~ר עליו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

 ד~שהמשום
 ב~ס~

 דמרן הא ~עין

 והוא אחרינא ~טע~א ~דן בנדוןלה~שיר
 ~ל הש~ח ~בלאו ד~נ"ד~~ם

 הנו~~
 הר~

 ואין בשל~מות ו~צו~ה ב~ביונהמ~קנת
 והר"ז האות ל~לים כד~ ~~ר כל הנו"ן ל~~ח~כ~ן
 שמ~~ין ארוך~~סל

 לקר~ כד~ ~~
 וא"ו אות אל

 נר~ת~א
 א~ ~~~

 בא הוא האות ל~קון ולא
 להרב ועי~ ודוק~ להתיר יש ול~כי הוא דמ~~ר~~תא

~
 ~~ק ~~ר

 או~
 סו~ן

 קע~
 מש~כ

 וראי~ ב~
~

 סימ~ או~ ב~ הרב בשם ~תב שם להרב
 דרי~ש ל~ב

~אה
 דל~

 די אין ~יפך או
 ~ריד~

 ~גל
~ 

 וכו~ גג

 ~~~~ ד~~ו~~~~~
 שעשאה ברי~ש אלא ז~ל ~ב~י דבר דלא

דל~
 כיון לומר הרב דכו~ת לומר דא~שר אלא ב~~ך ולא
 מ~ום דב~י~מא

 שנע~~
 ~עשאה דל~ת גם ~פ~~ול

 שכתב ר~תי עוד כ~ז~ ולא ~פי~ול נעש~ת הרירי~ש

באו~
 פליגי תה~ד ש~ברי כתב פר~ח שהרב תשובה

 דסי~ן ב~י~דברי
 ל~

 זה את זה סותרים ב~ ודברי
 ב~כות לעיל ו~י~ סופר ~ם הרב שיישב מה~~ש

 ~ ע"א ד"ג ו~ סימןתפילין

~~~~
 ~עשה

 שס~
 הוויותיו שכל הוא כך שתת~

 רגלה שבשם ראשונה ~ה~א ~~צ~עכתובים
 שמאל לצד אחור ונזור עקום ירך הסופר כ~בוה~אלי
 זה כעין התי"ו ל~רך ודומהב~ול

~  

 שינוי והוא
 דינו ~ה הקורא לעיןניכר

~ ~ 

~~~~
 לפסול לדון שיש נ"ל

 כיו~
 רוא~ם שאנו

 אות שנשתנית בו חזו אדם וכלבעינינו
 הה~א צורת כתבנית תבניתה ואין צורתה ונפסדהה"א

 ב~רכה נדמית היא ש~רי ועוד ודמותה צורתהשקבלנו
 י~ פרק ~"ת בהלכות ז~ל להרמב"ם ומצינו תי~ולירך
~כ~

 בס~ת הפוםלים דבר~ם כשמנה א~
 מנ~

 בחשבונו
 אחרת לאות נדמית או אחת אות צורת נפסדה אם~~ו
 נפ~דה נמי והכא~"ש~

 צורת~
 ועוד

 נדמ~
 לאות

 א~ אות שנפםדה כתב שהרמב~םוהגם תי~
 תקרא שלא עד

 ואינה נראית שע~ין לגמרי נפ~דה לא ובנ~ד עיקרכל
 תקרא שלא דבעינן הרמב~ם כתב דלא נ~ל כ~"אנראית
 כך ואחר כתקנה מתחילה שנכתבה באות אלא ע~קרכל

נפ~דה
 כגו~

 נקר~ה או טשטוש או דיו עליה נפל
וכ~וצא

 ב~
 תיקרא ולא האות שתיפ~ד עד דבעי הוא

 וכתיקון בהכשר כהוגן נעשית ש~~ילה כיון עיקרכל
 וצורתם תבניתם שקבלנו וכמו לנו שנתנו כמו~תיות
 ~רא שאם טפש ולא חכים דלא בתינוק תליאול~כי
 מתח~לה משונה היא אם אבל כשרה כ~כתה~ה

 כד~נה~~א~
~ 

 ל~ת נדמית
 אח~

 ~ם כנ~ד

ד~א
 וכמו ~סול ~מרי נפ~~~

 שכ~
 התשב~ץ

 שא~ בענין נ~ ס~מןראשון ב~~
 טפש ולא ח~ים דלא תינוק

 בזה מהני דלא ז~ל הרב כתב ה~~~דת אותקורא
 זה ואין וז"ל אותה קוראש~~נוק ~~

 נכו~
 הוזכר שלא כלל

 ~ות ~שצורת אלא ~~ש ולא חכים דלא תי~וק~מרא
 כהלכתהנעשית

 ועני~
 כגון לה~סידה גורם אחר

 ולא ח~ים דלא תינוק אייתי ~ל אמר~נןבההיא נק~
 לא האות אם ~בל רבה בהק~מץ כדאיתאוכו~ טפ~
 נעש~

כתיקנ~
 כשירה אינה כהלכתה קוראה שהתינוק אע"פ

 להזכי~ ~~רך לאוזה
 וכעין ע"ש~ וכו~ בב~תא

 ניקב ד~ה ל"ב ~ימן באו"ח ב"י הרבכחב ז~
 ונראה הניכר דכל ~מרדכי משם~ימני רג~
 וכן ע~~ ביה משגחינן לא טפש ולא חכים דלא~נוק לי~ קרי אפילו האות שיעור בו נשתייר שלאבפשי~ות לעי~

 ~פיל~ פשוט ש~דבר נכתב ואם ד~ה בסמוך וכתבהו~יף
 ~ ע~ש ע"כ פסול כהלכתה ינוקא קריאם

~~~~
 דבר~ ~העתיק ל"ו ב~ימן ב"י להרב ראיתי
 וז"ל כתב ה~א ו~צורת שאמר ברוךהרב

 כמויהיה ה"~
 דל~

 ואותה בה ~ויה שנקודה רק
 משונה הנקו~ה תהיה ולא בגגה ~מעלה תגע~א נקו~~
דצ~ל ~נ~

 משוכה~
 עב ולמטה דק למעלה תהיה אלא

 למטהעקומה מע~
 להד~א הרי ע"כ~ וכו~ ימין לצ~

 לצד למ~ה בעקומה דוקא הוא הכשרה שאדרבהלאמר כתו~

ימי~
 דברי לפרש כשבא כך ואחר ע"ש~ שמאל לצד לא
~רב

 יצ~
 כ~ב ה"א לאות והגיע שאמר ברוך

 ולמטה דק למעלה כהנקודה שתהא כת~תיומה~ט וז~~
 לצד קצתועקומה ע~

 ימי~
 לתי"~ תדמה פן שמאל לצד ולא

 שלא שמאל לצד יעקם שלא וכתב הזהיר הריע"ש~
 לאות תדמה שמאל לצד ירכה שיעקםבמה מ"~ תלוי יריכה וה"א ~גה נוגע ירכה שזו אע"פלתי~ו תדמ~

 ~ תי~

~~~
 האו~ות תמונת בהלכות מנו~ה בית

 אשכנזית דבצורה כתב י~ג אות האותיותצורת והפ~~
 עב פשוט קטן קו היא התלויההנקודה

 נדמית שאינה הגם דבנ~ד ותדע כלל~ עקומהואינה באמצעי~ מע~
 במקצת דהיינו שמאלי בירך כ"א ~תי"ולצורת

 אבל שמאל לצד לאחריו זנב לו ועשה הירךשעקם האו~
 וכהלכה כדין עשוי הגגלמעלה

 כדי~
 ואינה ה"א

 שפו~ל למהראנ~ח מצינו הרי מ"מ האות~ במקצתאלא נדמי~
 הרב שכתב וכמו האות במקצת נדמית אםאפילו

 תדמה ~ם בד~ה בשמו הנז~ פרק ס"ת בהלכותרוקח מעש~
 דומה מהאות אחד חלק ו~ם וז"ל אחרתלאות

 לאו~
אח~

 סבר דהכי ומשמע א~ ~ימןמהראנ"ח שו"~ דומה~ אינו האחר ש~לק אף פ~ולה
 ל~

 מר
 שראיתי אלא עליה~ פליג מדלא רוקחמעשה הר~
 מה על וז~ל שכתב ל~ו בסי~ן לחם ערךב~פרו למהרי~
 לדקדק צריך א~ בסעיףמרן שכת~

 בכתי~
 שלא האותיות

 כת~ ע~כ~ לאחרת תדמה ולא אות שום צורתתש~ה

 אסור~ך

~
 ~מ~ד

~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~  ז~להוא
 וז"~

 נראה
 מלשו~

 דדוקא זה
 בכ~

 איכא האוח
 חדמה ש~אקפידא

 אב~ ~אחר~
 דבר עמא וכן בחציה לא

 מהריק~ש הרי ע"שוכו~
 פ~י~

 על
 מהראנ~~

 דהיינו בזה
 האות מקצתבשינוי

~~~
 כחב ש~וא קדשו בדברי ~~חבונן צריךבאמח
 ~מע~ה ע~יונים א~ודבריו

 ע~
 מרן שכחב מה

 מד~ריו משמע א~כ וכו~ ליזהר צריךז"ל
 ז"~

 דבמקצח
 קפידא ליכא~אוח

 ואי~
 כ~א ~יזהר צריך

 בכ~
 ש~א האוח

 ב~י והריתדמה
 ז~~

 דבריו העחקנו כ~ר
 ~עי~

 כחב
 יעקם ש~א וכחב ליזהר צריך במקצח~אפי~ו

 רג~
 ה"א

 ~צד~שמאלי
 שמא~

 ש~א כדי
 חדמ~

 אע"פ הרי ~חי"ו
 נוגעח ~נה שהרי ~חי"ו דומה אינהש~גה

 ~ג~~
 כמו

 יעקם שלא כחב אפי"החי"ו
 ירכ~

 ~צד ב~ופו
 נרא~ לכן במ~צח~ אפי~ו לחיו חדמהש~א שמא~

 דבר ש~א
 מעט במקצח שדמיונם אחרוח באוחיוח אם כיהרב
 בחי~ו ~אמזער

 ~ב~
 רג~ה יעקם ש~א מפורש הכחוב

 שאמר ברוך יצחק בהרב מפורש כאשר החי"וכמו
 ~כשיר ~א ז"ל מהריק~ש דהרב ועוד יוםף ביחוברבינו
 מוכרח ואינו המשמעוח מצד א~א ~סבראמצד

 מפור~ים דבריו באו מהראנ"ח אבלמשמעוחיה
 שמיע דאי אפשר ו~ד דומ~ה בח שהיא האוח~מקצח ~פסו~

 בה עוד כן~ כוחב היה ~א ז"ל מהראנ"ח דברי~יה
 שעקם בנ"דחסירא~ה

 רג~
 בקו ו~~ו ה~~א

 ~גו~
 גרע

 גם עשאו ש~אטפי
 כרג~

 ~חוץ יוצא החי"ו שרגל החי~ו
 מעט בעיבוי במקצח ~מאל~צד

 יוצ~
 קו ~א לחוץ

 כזה וכיחרכזנב עגו~

~  
 פוסל ~כ"ע דבזה ~י נראה ~כן

 או אחח באוח דוקא השינוי בא לא שהרי הזההשינוי
 א~אבשחים

 כ~
 ~זה הסופר כחיבח

 המעוק~
 מראש

 המכוין בכונח באצבע כחבו סופו ועדהספר
 כ~

 ה"א
 קפיד ~~וא שנראה העקוב היה שבשםראשונה

 בשום יחטא ש~א קפידא על קפידאזה ע~
 ~וי~~

 חהיה שלא
 ~ו היה מי י~ענו ולאבעקמימוח

 מ~יכ~
 זמם אשר ~מד

 ~הביא לי נראה גם~עשות~
 ~~ח ל~כשיר שאין ראי~

 דכחב מהאכזה
 הר~

 או"ח ברכ~י
 סימ~

 א~ אוח ~~ו
וז~~

 או ה"א לאוח הסופר עשה שאם ~ה~כה נראה
 ~א ~חי"ח שעושין כמו ח~וטרח~י"ו או~

 מפ~י~
 ~מעשה אבל

 להכשיר מח~יטאיני
 כיו~

 מי שמענו ולא ראינו דלא
 בעל חביב בן הר~מ וחי"ו בה"א חטו~תשעשה

 נימא נמי הכא וא"כ ע~ש~ יד כחיבח בחשובוחיופשוט ~~
 ~מענו ו~א ראינו ~א מעולם כי~נ"ד

 ה~
 כ~חר רג~ה

ו~דרב~
 לפנים ~עקמה ברבוחינו מפורש ~דבר בא

 ~ ~אחורו~א

~~~
 ראיה להביא יש

 ~פ~~
 מהריק~ש דכחב מהא

 וז~ל ח~ סעיף קכ"ה סימן ~אה"ע ~חם~ערך
 של אחד בצד והיה כשחים שנראיח ח~וקה חי~ה~שה

 ~י"ן~~קים
 ש~

 לשי~ן ד~ ראש ועשה ראשין ש~שה
 למלאוח ~כך~~אריכ~

 ~בה ~~י ~~ שב~צ~ ה~~

 שי"ן ונשארה האמצעים השי~ן מראשי אחד גרר כךואחר

ש~
 עשוי~ ראשין ש~שה

 ולא ~הכשיר ~י נראה מא~יה
 אחר כלום ~כחוב צריך שאין ~~יבה חוכוח חקנראה

 שי"ן נמי דמעיקרא משוםהמחיקה
~~ 

 ראשין ארב~ה
 אוח נעשה ו~א מיקרייא ושי"ןםיחה

 מח~~
 במחיקה

 וכחב ע"ש~וכו~
 ע~

 ז~ל הפר~ח א~ו דבריו
 נ"~

 ד~א
 א~א שי~ןמיקרייא

 שי~~
 היה ש~ם וכיון ראשין ש~שה בת

 נמצא נפ~ל היה ראשין בארבעה כךמניחה
 שע~

 יד~
 נעשיחמחיקה

 שי"~
 וכן וכו~ חק~ת ליה והוה כחקנה

מהר"ם
 ב~

 דעח ו~~כימה מהריק"ש דברי דחה חביב
 כמהריק"ש ד~א חביב בן ומהר~ם הפר~חשני~ם

 ז"~
 ע"ש

 הגם שם מצינו הרי כ~ו~ ס~ק ל"ב ~ימן בא"ח באה"טועי~
 מפני א~א ~חרח ~~ח נדמיח ו~א ע~יה שי~ןשצורח
 הפר"ח ~דעח נפס~ח אחד קו בה שנחו~ף זהשינוי

 זה בה שנחוםף דכיון דכווחה נמי הכא חביב בןומה~ם
 ה"א מיקרייא ו~א צורחה נפס~ח אחור המושבהקו

ובחשובתינו
 ~עי~

 בדברי ונחחי נשאחי ז~ ~י~ חפילין בה~
 דגם ~ומר וצדדחיהריק~ש

 הריק"~
 דשי~ן בזה ומודה אזיל

 ד~בח
 ראשי~

 פסולה
 דכ~

 משום א~א גורע המו~יף
 במה ע"ש כחק~ח הוי ד~א דמכשיר הוא אחרינא~עמא

 נדמיח ש~א אף בהאוח ההוספה ~כ"ע וא~כשהארכחי~
 ~ בזה מ~ש בח~ב וע~ פסו~ה אחרח~אוח

~~~~
 ז"ל דמהריק"ש ~נ~מר ~צד אף ~ומריש

 מיפס~א ~א בשי"ן ד~ ראש בהוסיף~ובר
 מורה בנ"ד ~כא בנדונו~ ד~כשיר ~מיה עיקרוהיינו
 יורה הואגם

 דפ~ו~
 ד~ בח שי~ן דשאני משום והוא

 דגם משוםראשין
 שי~

 נשחניח ו~א מיקרייא שי"ן כזה
 חבירחה בירך דנשחניח דידן בנדון משא~כ ~חרח~אוח
 זו דמשונה גרע דמגרע ועוד ~חי~ודהיינו

 ~ ב~מוךכדכחבנו מכ~

~ ~ ~
 וחשובוח בשא~וח מבואר הדבר מצאחי כך
 ~ו הרבשל

 ~ש~~
 בספר דוד ונשאל

 נשא~
 דוד

 ~הה"א שנמצא ~"ח שא~ח וז~ל א~ ~ימן או"חבח~ק
 בצורח ועשויה בצורחה משונה היא ~וא ברוך ~וי~השם ש~

חי"ו
 ~כדלעי~~

 אוחו קורא שהחינוק עד
 חי~

 ונלע"ד
 זהדס~ח

 פסו~
 מ~~כוח י~ בפרק הרמב"ם כחב שהרי

~"ח
 וז"~

 שבכל הם דברים שעשרים למד אחה נמצאח
 ט"ו ובדין וכו~ ס~ח מהןאחד

 וז"~ כח~
 שנפסדה ט"ו

 בעיקר בין אחרח לאוח חדמה או וכו~ אחח אוחצורח
 ~~א וכו~ ~הרמב~ם ~ו שיצא לי ונראה וכו~החיבה
 אחרח ~אוח האוח שחדמה אלא דאינו היאדהכוו~ה
 שהאוח דידן בנדון הכא וא"כדפסול

 ש~
 נדמיח ה"א

 או~ה קורא שהחינוק עד ~~ובצורחה
דס"ח ~שיט~ חי~

 עוד וכחב פסול~ ~
 דאפי~

 קורא דה~נוק היכא
 ה~א~חה

 מ~
 רואים ואנו לה כראוי נכחבה שלא כיון

שנפסדה
 צורח~

 לא
 חינו~ בכה~ מה~

 הפוסקים וכמ~ש
 דהרב להדיא הרי ע~~וכו~

 פשי~ מפש~
 ~פסול ליה
~זם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ז~
 חתם הרב בתשובות ועיין ז~ל~ בדבריו שם עיין
 ק~ן ~רי הצ~ל וז"ל שכתב רס"ט ~ימן יו"ד חלק~ופר
 ה~לו שב~ינוויםש~ע~פ

 ~י~
 מ"ש כי ~חרת ל~ות נדמית

אלפי~~
 עייני~ן

 הו~ בעלמ~ סימנ~
 ו~~ה פוסל הכי ~פילו

 גמורים השינוייםלכל
 שאינ~

 שזוהי העולם ל~וב ניכרים
 ענין כי ודע ע"ש~ וכו~ ~צלינו המ~ובל האותצורת

 ז~
 בסימ~שכת~

 למש~כ ענין אינו רס~ט
 בס~מ~

 רס"ה
דהתם

 בסימ~
 משום היינו שינויום הנך שהתיר ר~~ה

 בת~ונתן בגופן האותיותדכתב
 ~ל~

 בהן לתייג ש~וסיף
 חוץ בהן ולכיירולצייר

 לגופ~
 לעצמה האות גוף וניכר

 והציור ~עצמה ניכרת ה~ות ת~ונת כי ~עצמוו~צוור
 באות ציור ש~וא לעצמוניכר

~~ 
 האות בגולם הוםפה

וב~~ונת~
 ~מת דבר מפינו יציל ~ל ה~ הו~~ כן כי ע~ש

א~~
 וינחנו ה~מת על ויעמידנו ~תורתו עינינו ויאר

 ~ ישרהבדרך

~~~~~

 בית להרב
 מנוח~

 ס~ב ~וח האותיות תמונות בדיני
 ~חת ונקודה וכו~ פשוטה ף~ וז"ל שכתב ף~בצורת

בפני~
 ~נגד הפוכה ר~שה

 ו~~ פני~
 ~וץ כנגד

 פ~
 תדמה

 שהי~ ש~ הרי עכ~ל~ אלי~עלתי~ו
 דומ~ה בת

 ~ל~
למק~~

 ברגל ~בל שמ~ל ברגל ~תי~ו
 ימי~

 בת אינה
 ~ כללדומ~ה

~~~
 יש

 להבי~
 לפ~ול ר~יה

 מה~
 בתשו~ שמ~ינו

 ~פריםש~ר
 פ~~ סימ~

 ע"ש
 ~~ר~ דתנ~

 על ק~י

מ~
 שה~ריך

 יסמ~ ~ל~
 הפשוטה ~נו~ן רגל

 בקצ~
 ר~שו

כעי~
 ז~ל הר~ן כמ"ש ר~שו ~אמצע רק וא~ו צורת

 ועל ה~ונהבפרק
 ז~

 שם הרב וטרי שקיל
 ב~ות~

 שינוו ~יש ~גם פסול ל~~שה ~מך שא~ ו~ת~ת~וב~

ביני~~
 כונת וזהו הצ~ל וז~ל

 הר"~
 בפשי~ות שכתב

 ל~ פשוט~דנו~~
 ו~"ו צורת כעין ראשו בקצה יסמוך

 יש ג~כ הר~ן ומדברי הזיי~ן כצורת ראשו ~א~צערק
 ו~~ו רגל מ~ורת הזיי~ן רגל ק~ת שנ~תנה ~ףל~וכיח
 ~רגלדהיינו

 הזיי~~
 דק רק בשוה משוך אינו

ועב מתחילת~
 ב~מצעית~

 משוך הו~~ו ורגל רגלה בםוף ודק
 דהיונוב~וה

 ע~
 מתחלתה

 וד~
 בר~שית וכמ~ש בסוף

 מ"מדבריו
 פסו~ הו~

 וכו~ האות בצורת שינוי ומיקרי
 ~פילו ~מ~ש ביני~ם ושי~וי הפרש שיש ~ע"פ הריע~ש~
 ~מקצת דמי ~םהכי

 כ~ו~
 בראשה דסמכה

 כעי~
 ו~~ו

פסול
 ו~נ~

 נמי
 נימ~

 שינוי שיש הגם הכי
 בי~

 והה~א ה~י"ו
 הרגל תליית~תחי~ת

 ה"~ כדי~
 לתי~ו שנדמית כיון מ"מ

 ~ לפסול ר~ויבסופה

~~~
 יש

 לה~ו~
 הרד~ך מתשובת לזה ראוה

 ז~
 ~ית

ר~שו~
 דשנה ל~ חדר

 ושיל~
 ערבום מעריב בדברו

 שנה חדרב~ותו
 ופיר~

 ~נתוסף ~ות דבכל
 ב~

 קוץ
 שהרו דפו~לת ~ות של ~גופה כ~ילוונר~ית
 כל זו דרך דלפו ~ומר ומעתה וז~ל שםכתב

~יכ~
 באות דוו טופת דנפלה

 ונר~~
 דפסול מגופה כ~ילו

 כל דב~רון הוכו דכי ניכרת ה~ותש~ין
 דהו~

 ~תה

 והחסרון דהואיל~ומר
 הז~

 ~חד צד שקיצר מצד ~ינו
מה~ות

 כ~הי~
 ~בל וכו~ תמרי ~ר דרמי

 בוד~י וכל מכל מגופההקוץ דח~~ היכ~
 ~י~

 ה~א ניכרת ה~ות
נמי

 היכ~
 ~נפלה דיו מצד יתר קוץ ~ו ~ד בה דנתו~ף

 כגון מגופה כאילו ונר~יתבה
 בגופ~ שנד~ק~

 בודאי
 ~כן ותדע ניכרת ה~ות~ין

 דה~ הו~
 לדל"ת רי~ש בין

 הפרש~ין
 ~ל~

 ~לפי ימין לצד הדל~ת בליטת
 בי"ת ביןוכן הגימ~~

 ל~"~
 ו~~כ

~~ 
 ~זה כווצא ~ירע

 בש~~
הפר~

 שמ~ד ~ע"פ האותיות
 אינ~ ו~

 ל~ותיות דומות
 ~ין כי~חרות

 שו~
 לזו דומה ~ות

 הצור~
 דכ"ש ואמינא

 טפידגרע
 כ~~ שאי~

 הוסיף ו~וד וכו~ שכ~ן כלל אות
 ידושנית

 ולרווח~ וכת~
 ש~פי עוד ~ומר דמילתא

 ~לא דה~ונה בברייתא מ"ש והגהמי"י בע~ת~רשפירש מ~
 צדי~ן גמי~ןיעשה

 ~י~
 הצורה

 ~ומ~ ההי~
 ~ות לשום

 רגלי~ שני שיש לפי וז"ל פוסל דהו כלובשינוי
 לג~מ~ל

 ו~~למט~
 פשוט~ לצד"י דומה תתהפך

 וכו~
 נרא~ וכ~

 פיפי~~בטיתי~~
 לח~לו הימין ר~ש יכפול שלא פירוש

 כמו שתראה עדלגמרי
 פ"~

 שמ~לי צד בו יש ~~טי~ת ו~ף
 כןש~ינו

 בפ"~
 אין ו~~כ

 כ~~
 צורת

 אל~ פ"~
 שנשתנית

 דהו כל שינוי הטי"תצו~ת
 דנקט מאי ולדעת~

 צדי~ןגמי"ן התנ~
 פיפי~~ ו~יתי~~

 ל~ו
 מרא~ אל~ דוק~

 לנו
 ~חרת לצורה ה~ות צורת משתנית דהו כלדבשינוי

 לך הרי ע"~~וכו~ ו~סו~
 ב~די~

 ט~ דב~ות
 קו לו הוסיף ~~

 לקודומה
 הפ"~

 ~ף
 שעדי~

 ביניהם ו~~דל חילוק יש
 ישדבטי~ת

 רא~
 ~חד

 מ~
 ה~ד מן שסו~ם ה~מ~ל

ובפ"~
 דומ~ה בת אינה ו~~כ פתוח צדה

 לפ"~
 לגמרי

 כיוןמ"מ
 דדומ~

 ו~"כ מופסלא במקצת
 הדי~ ~ו~

 והוא
 בנדון ~נתוסף ~קוהטעם

 דיד~
 ה~א של השמאלי ~רגל

 הגם התי~וכקו
 ש~ינ~

 דרגל לגמרי לה דומה
 מיקרי ~כי ~פילו לגגה ד~וקה התי~ו ורגלועומדת תלוי~ ה~~~

 המוז~ר כשינוי דהוי בזה ומיפסלשינוו
 בבריית~

 מחי~י~ן

לההו~~
 ~ ודוק לפיפי~ן ומטיתי"ן

~~~
 ולפע~~ד וז~ל זה ~חר חדר ~אותו הרד~ך כתב
 צורת שאין ~ות שכל ז~ל ~ר~~ש דעת היתהדכן

 חסירה ה~יא שה~ות בלוחות כצורתהגופה
 ו~עמ~ ע~ש~ וכו~ דכתב לתינוק ניכרתשהאות והג~ ~י~
 רו~יםד~נחנו משו~ הוי

 מ~ונ~ שהי~
 שבלוחות ה~ותיות מצורת

 ~ לנוהמקובלים

~~~

 ~חי ~דידי
 הקור~

 סותר זה ש~ין נעים
 למש~~

הר~"~
 סימן ג~ כלל ~כלליו ז"ל

 י~~
 וצורת וז"ל

 כתב משונה הרבה המדינות בכל שוות ~ינםה~ותיות
 בשינוי פסול ו~ין הז~ת ה~רץ מכתב~רצנו

 הז~
 ~ק

של~
 ועשה

 ההי"~
 שמפורש ו~מו ביתי"ן כפי"ן חיתי~ן

 ביו~ד הטור והבי~ו עכ~ל~בגמר~
 סימ~

 ש~~ עיין רע"ד
 חיתי~ן ההי"ן כגון רק לפסול ש~ין ~לו מדבריודמשמע

~כווצ~
 פירשנו דכבר סתירה זו ~ין ~חר בשינוי ולא בזה

 מגרע ב~וחות לנו דניתנו אותיות כצורת שאינו זהדשינוי
~פי
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 כך אחר הרד"ך ~זה הדיבור ~האריךוהרחיב וכמוטפי
 ואולי וז~ל ל~אב~דר

 ~ג~
 מודה ז~ל מנ~ם ר~

 דודאי פסול הספר ל~צמה האוח~בדבוק
 נפ~ד~

 ומ~צורח~
 חמיד מ~חניח האוחיוח צו~ח והרי על לדבריו~הביא הראי~ בכדומה~ אלא הכשיר לא ~ה~שיר

 כגון למ~וזמ~~וז
 מצרפ~

 ל~פ~ד
 ואי~

 שינויין
 שאינו למחוז ~במ~וז שבאוחיוח ~השינוי ופשי~א לזהמזה פו~לי~

 איז~ שישמצד
 אלא אחר~ במ~וז שאינו מה באוח יחר צד

 למ~וז ממ~וז משחנים אדם בני צורח ד~ך עלהוא
 נ~רא לפיכך ממונוח דיני א~ד ב~רק ש~ני~ווע~ד

 ~ובע דאדם ~קב~ה של גדולחו ל~גיד י~~די~~~~
 ו~~ב"ה לזה זה דומים כולם א~ד ב~וחםמ~בעוח כמ~

 אדם של ~~וחמו אדם כל~בע
 הרא~ו~

 מהם וא~ד
~ינו

 דומ~
 ל~~~~ו

 וכ~
 שכולם למ~וז ממ~וז ~אוחיוח

 א~ד ב~ו~םט~ועוח
 ואי~~

 זל~ז דומוח
 שבשו~

 מ~וז
אין

 מו~יפי~
 יוחר קוץ ו~~ילו ~ד ~אוח

 ממקו~
 א~ר

 אםאלא
 ומר כאחריה ~ר ביני~ם הפרש י~י~ ~~

כ~חריה
 כגו~

 פירש כך וא~ר ו~ו~ ~י~ח ב~וח
דברי כ~ ג~

 ~ר~~~~
 ~נז~ ביו"ד ה~ור שה~יא ~~~ליו ז~ל

 וחרו~ ע~~~ שכחבנו~נז~ כפירו~
 ~ מ~כמחו ~~לק ~רוך צמאונך

~ ~ ~
 ד~חבינן מעלייחא מילי ~לין

 דא~ מוכ~
 שינה

 בח ועשאה ~אוח~~צי
 דומ~

 לדעח דפםול
 ו~רבמ~ר~נ~ח

 רו~~ מ~ש~
 והר"ם

~~ 
 ~חשובוחיו ~ביב

 באו"~ יו~ף ברכי ~רב~~ביא
 דלמעשה שכחב ל~ו סימן

אינו
 מ~ל~~

 להכ~יר
 בעני~

 ל~ם עשה אם וה~א חי~ו
 ~עין~~ו~רח

 ח~וטר~
 בנ~ד נימא נמי ו~כי ~י~ח

 נמי וכןכמ~~ל
 מו~~

 מ~א ~דבריו
 דשי~~

 אר~עה בח
 וכן דפ~לר~שין

 הפר~~ פ~~
 ד~~ בח דשי"ן בהא ז~ל

 דפסל א~ ~ימן או"ח ב~לק ז~ל דוד נ~אל הרבולדעח
 בנ~ד~הדיא

 וכ~
 מוכ~

 אפרים ~ער בחשובח כווחיה
 עליח ואחכמש"ל

 ע~
 ו~דר ל~ חדר רד~ך דברי כול~ה

 דפ~ל ו~הא יחר דקוץ ~י~וי ~כל בהדיא שפוםלל~א
 ל~ ~וסיף א~ טי~ח~אוח

 כנ~ד הפ~א לאוח דומה קו
 ~י~וק שאין מ~ש ~חי~ו לקו דומה ~~א באוח ~וש~וסיף
 הרמחה בח~ובחו נרבוני למהר~ם ראיחי וכןביניה~~
 בספר~ובאה

 הקדו~
 סימן ק~~רו למהר~י יע~~ א~לי

~י~ג
 שהוכי~

 שצריך מי~עיא דלא וז"ל וכחב במישור
 שלא אפילו אלא לא~רח אוח ~צי תדמה שלאלהז~ר
 בראיוח ~האריך ע"ש לא~רח ~צח א~ח אוחחדמה

 ~ ע~ש בזה פ~ל דמפ~לנכוחוח

~~~~
 ז~ל קשטרו ~~הר"י

 בח~וב~
 וכחב עליו חלק

 חדמה ~לא אלא האוחווח בצורח אמרו~לא
 אחרח לאוח א~אוח

 ממ~
 אם כי ~אוח ~צי על לא

 ע"ש~ כללהעל
 וכ~

 העריך
~~ 

 ל~ם בערך הטהור שלחנו

~או~~
 עיין רע"ד ~ימן וביו"ד ל"ו ~ימן באו"ח ו~יו"ד

 בח~ובוחיו נועם דרכי להרב ומצינו ל~ם~ ערך~~פרו
 לענין הזכ~י אח וזיכה הדין אח ~דן ר~~ון ~ימן~א"ח

 מהאנדונו
 דמהריק"~

 קי"ג סימן בח~ובוחיו ז"ל
 ~ין ל~בירחה שנד~יח אוחדב~צי דכח~

 בז~
 ~ברי דלא רבים וכן ~~למים ~עיניך הראיחיךהרי מ~ מי~ו~~ שום

 ~ ז~לדמ~ריק"ש ל~

~~~
 הלו~ ~מהר"א אלעזר פקודח ~פר לידי באכך
 ב~פר כחוב ומצאחי ~ובובן

 ל"ב סימן באו~~
 י~ע בגדי הרב כחב וז~ל כ~ו~עיף

 ~ימ~
 ז~ל א~

 קבלח ע"פ ב"ה הוי"ה שמוח בו שנכחב ב~~ח~היה מעש~
 עוקץ הםופר אוחן ע~ה ההי~ן ובמקצח זלה~ההאר~י
 מידח~ מכדי יוחרגדול

 ~חי~ו כרגלי שנראו עד
 ~דומין ההי"ן במקצח נר~ו מ~ר~~ל ~רבונסחפק ~כדלעיל~

 דהרב ~ביא חשובה באוחה ו~ם וכו~ ~ח~~ולרגלי
 והצריך ~ו~ל א~רח ~~וח ~אוח במ~~ח דדומהמשום מהר~~

 ישע בגדי והרב ~~~חלחקן
 הרב~

 והעלה בראיוח
 ב~~חלהכש~ר

 ז~
 נדמיח דאם ד~ובר ז~ל ד~הרי~~~ש מ~א

 ביח ב~ה ~יח במקצח~אוח
 מי~ו~

 א~ר ~נמשכו וכחב
 ועצומי~ ר~י~מהריק~ש

 ד~ן ~רב
 ~ימ~

 ומוהר~ם א~
 ו~חב מר~~יח מ~יד ב~~ר חביבבן

 וכיוצ~
 בזה

 מהרמ~ג חשובחבסוף ~ח~
 ג~

 עמו ה~כים ~הר~"א הרב
 ~גם כחבעוד

 ~ימ~ א~~ בלקו~י ~~ר~~
 הא העחיק ל~ב

דמהריק~~
 ודלא וכחב

 כהריא~~
 ל~ו ~ימן הביי ~הביא

 כחבעוד
 הר~ ~ג~

 ב~ בכלל גו~ר
 ~ימ~

 נ~אל יו~ד
 כבר השני הספק ולענין והשיב פראג~י~מו~ר~י

 רע"ד סימן ויו~ד ל~ו ~ימן א~~ ב~ג~וחיומהריק~ש כח~
 באוח פוסל ~ינויש~ין

 ר~
 ולא האוח בכל השינוי ~וי כד

 דינא ולענין וז~ל ה~לה ~לכה וזאח ע~~~ וכו~במקצחה
הי~ו הישיב~ ורבני ~כמי כל עמי ~~כימו ולמעשהלהלכה

 עו~ד~ ועבדינ~
 וקראו ההוא ~ס~ח ו~עלינו

 בק~ק הקדש ~פריכשאר
 ~פרדי~

 נר"ו מהרש~ל ~היה
וליח

 די~
 ~יים בכר ישעיה הצעיר בושש צריך

 ז~ל~ ע~יי~
 ספרי כיול~יוח

 הקד~
 ה~יא אשר בזה לנו הנדר~ים

 יש~ בגדי~רב
 וג~ ידי ח~ח א~נם

 אין י~ע בגדי ~פר
 בראיוחי~ם ולהחבונן דברים של במקורן לראוח י~יח~ח
 דברים של עי~רן לפי כי לפקד~ע ~ומר גוזר אנילכן
 הרבנים ~ין~היו

 מהריק~~
 לא ~רואה ~נכי ומהרש~ן

 שהוא מי כי ב~מח לי שנראה ממה לשוני ח~חאכ~ד
 כדרך ויר~ה יבין ~לב~ו אמח ודובר אמחאוהב

 כילראוח שב~
 מהר~~

 הרואה כ~ אמח בפי~ו ה~ דבר נ~בוני
 איש מהרש~ןבח~ובח

 ~ברו~
 ככחוב

 מהריק~~ ב~פ~
 ~ימן

 ~למדנו ~ודרח בעין יראה יעקב באהלי בחשובוחיוקי~ג
 וברורוח ומוצדקוח נכו~וח בחשו~חלהועיל

 מה~~~
 ופו~קים

 יו~ף ביחה ב~פרו מלכא מרן בקדש מלכי לנושהביא
 וה~גור שאמר ברוך הרב ל"ו ~ימןבא~ח

 והריא"~
 ורא~ם

 ולא ~ליהם פליג מאן לן הביא ולא ביחו לחוך א~ףא~ר
 כדרכו דבריהם על רמז שוםרמז

 הכני~ם אלא ה~י מ~מע לא ופלוני פלוני ~מדברילו~ר מקו~ בכ~ ~~ד~
 ב~ך יפוח פנים ~ם~ר וקבלם ב~חי~הלביחו

~~כ בי~



~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ו~
 ~ קדוש דעת דעחו דכן להדיא ממעשיו מוכח~~כ

~~~
 ד~רי על השיב לא בחשובוחיו ז~ל מהריק"ש
 וראיוחיומהרש~ן

 אל~
 ממה ונ~לץ שנלחץ שמפני

~כל
 הקדמוני~

 הללו הס~ח שער אחזו
 כז~

 וקדשו ראו
 עליהםו~רכו

 וא~
 ע"כ הראשונים על לעז מוציא אחה

 כי אומר וגזר סלולה דרך לו וסלל לעצמו דרך לועשה
 ההוראה דב~לי כיון אמרו הם היא הקד~וניםדעח

 וכו~ והרא~שהרמ~"ם
 ל~

 ודאי מניה ושחקי בזה דברו
 מרנן~ברי

 שאי~
 זה דבר

 מעכ~
 חיים ז"ל ד~ריו אלו

 שכל אני אומר אבלוקיימים
 ז~

 ליישב הוא
הראשונים דב~

 ומנ~ג~
 הדרי~ן מנ~ג לנו שאין אנו אבל

 אשר יוסף אל לכו~לין
 י~מ~

 כ~ר ובב"י חעשו אליכם
 דעחוגילה

 ~ז~
 לא כמש"ל ועצימים שרבים וכ"ש כמ~"ל

 דעגולה דבנ"ד לעיל כחבנו הא ועוד דמהריק"ש להא~"ל
 ועי~ דמפ~ל~ מהריק"ש גם יודהכעכנא

 להר~
 יד

 א"ח חלקאבישלום
 סימ~

 מש"כ ל"ו
 בז~

 עם עליו ~יין

כמ~
 שהס~י~ו רבנים

 וצור עמו~
 ישרא~

 משגיאוח יצילנו
 ~מן~ נפלאוח מחור~וויורנו

~~~ור
~~~ 

~~~~ 

~~~~ 
 ו~~

~ ~ ~ ~ ~ ~  וא"ו מלא הקדוש אדנוח שם שכחב מי~
 במשוך חללה ולמלאוח למחוק יכולאם

 הגם בוא"ו דק~אחה כיון נימא או הדל"ת של הגגש~ח
 וא~ו ~חסרוןדכחיבחה

 הוא~ו ~רי מ~~
 אינ~

 מ~~דח
 הוא~ו קריאחה באמח הוא כן כיקריאחה

 בכ~
 חול~ם כדין

 יכול ואינו הוא"ו נתקדשה מלאה נכחבה אם ולכן~כ"מ
 דילמא אולמוחקה

 כיו~
 צריכה ~אינה

 לש~
 דנכח~ה הגם

 צריכה דשם ולאחריו לפניו מנטפל וגרע קדושה בהאין
 לומר עוד ואפ~רליכחב~

 גורע הוא"ו שהוסיף דבמ~
 לומר יכולני וא"כ ~חרח למשמעוח משמעוחהדנשחניח
 שיכולדאפשר

 למחו~
 עיין קדושה בה שאין כולה החיבה

 הר"י להרב יוסף שמובספר
 ב~

 ~ ~~"א ~ימן ואליד

~~~~
 לו~ר ראיה ל~ביא לי נראההיה

 מפסדח הוא"ו ואיןעומדח דבקדושח~
 משמעוח~

 מהא
 פסוק י"ג סימן שופטים ~בספר כחובדמצינו

 ח~~

 לאמר
 אדוני בי ויאמר ה~ אל מנוח ויאמר ה~ אל מנוחויעחר
 נו~ן ונקוד בוא~ מלאוכו~

 קמ~

 המחרגם וחרגם
ה~ בב~

 וא~
 לשנות אין בוא"ו מלא דנכחב הגם מצינו הרי
 קודש והואמשמעוחו

 ושמותיה~
 אסור בודא~ וא~כ קודש

 בנכחב גם דמצינו כיון למוחקומיהא
 בוא~

 עדין
 ש~

 נימא אי וא~ו אוח במחיקח להסחפק יש דעדין אלאעליו~
 עי~ר כאותיוח היא הרי בכחוב ~א"ו מלא נמצא דכןדכ~ן
 בכל כן נמצא דלא ~יון נימא או למוחקה וא~רהשם
 עליו שנמסר וכמו~~~ך

 והבי~ במסר~
 הרב

 מ~
~~

 ~ וז~
 נ~~ כ~ ~ספרים א~וני

 ~א ליח עליו

וב~~
 ~אכ~

 נמ~
 מלא ז~

 וה~ ו~ ~~~

 ואם ו~ פסוק א~ מלאכי בספר ראיחי הרואה ו~נ~יע~כ~
 אדנוח בלישנא מלא ז~ במסרה עליו נמסר ~~ניאדונים

וסימ~
 לך הרי ע"ש~ וכו~ דפםוק חנינא מנוח ויעחר

 ~~רב דמ"ש ונ"ל מלא שהוא דויעחר אדנוח ד~שבבפירוש
 ליח כ~י בספרי דאיחא הא ר"ל ~יתא והא הא ~ימנחח
 אוחיוח ארבע בן שהוא אדנוח בשם מלא ליח ר"למלא

 אבל הקדוש ב~ם והיינו דויעחר זה ~א אחרבמקום
בשם

 אדנו~
 ז~ אדוני~ו אדוניהם אדוניה אדונים ~ון

 נמצא דלא כיון וא"כ ודוק~ מנוח דויעחר האי עםמלא

כ~
 משם ללמוד אין שבחנ~ך השמוח בכל

 ~ ולמוחקה הוא"ו ל~גיה וצריך כחיבלהטוח רבי~ ואח~

~~~~
 זקנים ע~רח להרב ראיחי מצאחי החי~וש
 קמ~ג סימן באו"ח החורה ~ריאחב~לכ~ח

 כ~ םק"אושם ~ע~~
 וז~

 בו~ מלא האדון נמצא אם וכן
 וכדומ~

לז~
 הד~ וימשוך הו~ שיגרור פ~וט אז

 לקר~
 הנ~ אל

 נחקדשה לא זו שוא~ו מפני ה~ אח מוחק משום בזהואין
מעולם

 כיו~
 ל~יו~ ראוי אין ~זה שהשם

 ארבע רק
 השם נקרא שאינה אוח כש~ר זו וא~ו הריאוחיוח
 שהרב בעיניך הראיח ~"ש~ ע"כ ~נ~ל ק~וש לאדודאי
 ~ הוא~ו למחוק דמוחר ה~נ~ כהצד ליה פשיטאמפשט

~~~
 לו ור~יחי הסופר קסח ספר לידי בא זמן
 כמש"ל כן שפסק ח~ סעיף י~ב בסימןלהרב

 זקנים ע~רח להרבוציין
 והר~

 ~ליה
 סימ~ רב~

 קמ"ב
 ז~ ענין ~ביא הסופרובלשכח

 משם ופרטיו בכלליו

ה~~
 ~איש ~נו הביא ובסוף ד~ בס~ק ע"ש יוסף ז~רון

 כשנכחב כי וז"ל שכתב סופר ח~ם בעל הרב משםבהגה
 פירושו בוא~והא~ון

 אדו~
 ב~למא

 ול~
 האדונים אדון

 ר~ל אין ע"ש~ וכו~ לגמרו ה~ חסר נמצא וכו~יח"ש
אבל

 באדו~
 ו~ בלי

 כול~
 שהרי האדונים אדון שהוא משמעוחן

 ב~ י~ט בראשי~ וירא בפ~מצינו
 הנ~

 נ~ וגו~ סורו אדני נא
 בו~ המלא דכל ר"ל אלא בו~ מלא שאינו הגם חול והואפ~"ח
 באינו אבל בעלמא אדוןפירושו

 מל~
 קמ"ץ הנקוד ויש יש בו~

 והנקוד האדונים א~וןהוא
 ~ח"~

 ומשמע ודוק~ בעלמא א~ון
 משמע לגמר~ ה~ חסר שנמצא מדקאמר ז"למדבריו
 וא~כ משמעוחו ושינחה השם להפסד גרמאשהו~ו

 הוי שופ~ם פ~ק ולפ~ז בכללוחו כולולמוחקו מוח~
 ועדין ו~ מלאדנמצא ~ובחי~

 מל~
 עומד~ בקדושחו כבודו הארץ ~ל

 שלו הסופר בלשכח הסופר קסח ~הרבך~~~~~
 ה~פר בקסח דכחב הא על ז~בס"ק

 להקשות שמעחי וז"ל כחב אוחיות ד~ רק אינו זהששם
 מהא זהעל

 דאיח~
 מנוח ויעחר דכ~ב י~ג בשופ~ם

 וז~ל וחירץ בוא~ו מלא אדוני ביוכו~
 הצ~

 להמג"א דס"ל
 לן ליח ~נא חדדמשום

 ב~
 ליח עליו נמסר שי ובמנחת

 זימנא ח~א אלא מלא מצינו דלא כיון ור~ל עכ~~מלא
 אוח~ת חמש בן שהוא ~מנא חדא משום למ~מר לןלית

וא~ינן
 ב~

 ~ארבע אלא שא~נם שבחנ~ך השמות כל
 מוחר השם מ~יקר אינה שהוא~וול~~

 ~ ל~א~ למו~ק~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~יה ~"ת דבר על
 ~גוי~

 וגס עב ~~ו
 ו~גבביוחר

 ~~ יוקרי~
 אוחו מוציאין ~יו

 ~~ינ~ ~פי בו ~קרוח~~בור
 ~~ר~ות ~הגבי~ו יכו~ים

ל~עם
 ~חד ח~ח ועמד ~כתב~ מר~~

 ותק~
 ~~ף ד~יינו

~עב~ו
 וחחך ידו ~ניח ~ו~יף עוד ~~ו~ מ~דוכםום~ו~

מ~~יונוחיו
 ומ~מ~~ מ~מעל~

 חוקו ~ש~ים ~~א ובעוד

~ח~ד~
 ~~יר ~חכם

 המור~ ~ו~
 ו~מר והפםיקו צדק

 ~~ינו~ו
 יכו~

 מ~ג~יונוח ל~חוך
~~ 

 זכו ~כבר ם~ת
 במחיצחו עמו~~יוח

 ומ~
 גם

 ~ז~
 מ~~~יונוח שחחך ~ת~ח

חחך
 כ~

 עד כך
 ~~מע~~

 לנו ~נתנו מ~יעור ~~~יונות

~כמי~
 ~צבעות ב~ ב~~ד ~םימנו

 בי~
 וג~ ~דף דף

מ~מע~~
 וד~

 כמ"~ מ~מ~~
 םעיף רע~ג םימן ~יו~ד

 ז~ דכ~ ו~ע~~ עי~~~א~
 ~ינו

 מ~ ~מ~ו~ אל~
 ~מובחר

 ~ינ~וא~
 כשר

 ז~~ מר~ כמ~~
 ~א א~ היינו

 ע~~
 ~י~ור

 ז~ ~ב~ מחחיל~~~
 ~~בר

 מ~ כמצו~ נע~~
 ~מובחר

 ~חתוך יכול~~~ך
 ו~מע~

 ו~חר ע~ו~ו~ כבר מאשר
 נ~ח~קכך

 ה~ור~
 נימא ~י צדק

 יוקרי~ ~~ג~ כיו~
~~

 ~יו
 מוצי~י~

 ~וחו
 ~ו"~

 כיון כדיעבד
 ד~~

 בלאו םגי
 ~~ ~~~~כי

 ומ~ו~ יגנ~ ממנו יק~ו
 י~ ~כי

 ל~תיר
~ג~וז

 ועוד ממנו~
 ~~יו~

 מקצח וחחך עבר ~כבר
 לם~ח ~נ~י י~י~ ~~~ר וי~~ים יחחוך לא ~ם~~יונוחיו
 ואינו קצר ומקצחו ארוך מקצחו~י~י~

 ~ו~
~~םחפק י~ ו~~כי כ~חת

 ~~ בז~
 ~חחך י~~ים

 וח~~ ~ו~
 ומיוחד ~חד

 ~ומר רצ~ ~נצח ~וד יחי ~נג~ריכמו~ר~י
 בז~ ו~דו~

~ו~
 אומר ~יה

 ד~ם~ כיו~
 עחה

 י~
 בו

 פיםו~
 מכח

~~צ~
 ~כן טעות בו

~~ 
 בו נ~~ר

 קדוש~
 ~כי ומ~ום

י~
 מ~יעורו ממנו ו~גזוז ~פחות ~~חיר

 ~~ל~לו כדי ~ם"ת פום~~ם ~~נו יום בכלמ~ע~ים ~ז~ ר~י~ ו~בי~
 עמו ולרכוב ~מקום~מקום

 ע~
 וכל וכו~ ~חמור

 ז~
 ~ין

דעחי
 נוח~

 בעה~י~ ~ב~ר וכא~ר ~ימנו
 עיי~

 ~הרב
 ביו"ד ת~ובהפחחי

 םימ~
 ב~ם ~כתב מה םק~ה ע~ר
הריב~ש

 ~ ע"~

 י~ ור~~ חחיל~~~~~~
 ~גליונות אם ~דעת ~נו

 ק~"ז ב~~ת ו~נה ל~~ ~ו קדו~ה ב~םיש

 ~ג~יונות אם ~~~"ם ~י~איבעי~
 מצילי~

 מפני ~וחן

~ד~יק~
 כתבי ככל

 הקוד~
 או

 ~אין לי~ ופ~י~ ~~

 מה~מצי~י~
 ~ב~ה דם"ח

 ואי~
 אוחיות פ"ה ~~קט כדי בו

~אי~
 ב~"ם ודחי ~ותו מצי~ין

 ~ף ~ב~ה וכיון ~~ני ב~~
הגליון

 ב~~
 עי~

 ~יה פ~יט עוד ר~~~ פירו~
 מה~

 דתנן
 מע~ה של הגליונות פ~ג ידיםבמםכת

 ו~~
 וכו~ מ~ה

 ודחי ~ידים אתמטמאין
 דלמ~

 ~גב
~~ 

 שאני
ו~

 קיים בעודו ש~מ~ו עצמם בפני ~~יון לן איבעיא
 אין צדוקים וםפרי ~גליונים דקתני מהא ליה פשיט~ד
 ~או וק~ר א~מצילין

 דם~
 ודחי

 דה~~
 ו~פרי ~ליונים

 כהדדיצדו~ים
 נינ~

 ור~ל
 ד~~~

 בעלמא כגליונים צדו~ים

~~~
 ב~ם נכחב

 מעו~~
 ~ ר~~י פי~ ~י~ ח~קים כהקלפים

~~~~
 מכאן להדיא משמע

 ד~~
 בגזוזים

 ~ו ~"ת כקדו~ח נחק~~ו אם ~~"סנםחפק ~פ~~ ועומדי~
~~ 

 ז"~ ו~רמב~~ ~יפ~יט~~ו~~
 כ"ג פרק ~בח ב~~כות

 דאין פ~קז"ך ~~כ~
 אוח~ מצילי~

 ~מגיד וכחב
 משנ~

 ~ם
 מ~ום~~עם

 ~ברייח~ דפ~~
 ו~פר~ ~~~~ו~י~ דקתני

~דוקים
 אי~

 כך~ מור~ אותן מצי~ין
 וכ~

 מ~~~כות נ~~ה
עכ"~~

 דמ~ ור"~
 ~ם ~רי ~דוקים ד~~רי ~~~ס ~מתרץ

כ~~יוני~
 ונ"ל ~מת ואינו בע~מא דיחוי ~~א ~ינו

~~ינו ל~כרי~
 ~ל~

 ~אמח לפי ו~ינו דיחוי
 ד~~~

 ~ו~ר ~ו~ל

~גויל~~
 ~~~מ~ ~גו~לי~ ~~ ~רי צדוקי~ ~פרי ד~יינו

~~~
 דבר ב~ם נכחב

 מעו~~
 כ~~יונ~~ מ~י

 דק~מר
וד~~ ~~~

 ~~ו~
 ~אינו

~~~ 
 ~א ~~~וי

 ~הקשו~ ח~
 זו קו~~א ~ו

ד~~
 ~א ~כי ~~או

 קיימ~
 ו~ר~ן ודיק~ ~כי

 ז~~
 ~פי~ו~ו

ע~
 ~~~כוח

 ו~רמ~~ם ~~לכוח ~ד~רי ט~~ נח~ מחחי~~
דפסקו

 מצי~י~ שאי~
 ~~ל~ונוח

 כ~~~
 ו~חר ~מגיד ~רב

כ~
 כתב

 וז~~
 נמי אי

ד~ב ~צילי~ ~~~ ~יפ~י~~ דל~ כיו~
 משו~ ור~~ ~~~~ ש~ני חע~~ ו~~

 חומר
 חי~ו~

 ~בת
אין

 ל~צי~
 משמע

 ~ע~מ~ ~ב~
 קיימי בקדו~~יי~ו

 ו~י~
~ז~ז~

 ~ ~~ני ~ירוץ כפי ב~ם

~~~~~~~

 ~שום ~נו
 שכ~

 ~~~ס אדברי
 למפ~ט ~רצ~

בעיי~
 מ~א

 דתני~
 ~~ח

 ~בל~
 ודחי וכו~

 ש~ניבל~
 ופיר~

 רש~י
 ~ף ~בל~ דכיו~

 בט~ ~ג~יו~
 וכי

 ש~ג~יונים ~י~מיבעי~
 ~~~ קיימי~

 ע~~~ ~לך ש~כתב
דמפ~~

 ש~ם משמע ~~~ם
 ו~ז~~ ב~~~ בל~

 קדושתיה לה
 ~םמוך ~~~ם וכד~מרמניה

 לעני~
 ד~י ~נמחק ם~ת

קדו~
 כתב ~~ב

 ~זל~ דקדו~ ~ו~
 ~ז~א ~כחב

 ו~נה ע~~~קדו~חי~
 מ~~ ק~~ ~כ~ור~

 דמנחוח
ב~קומץ

 רב~
 ~~ב

 ע~~
 ל~ ומייחי

 ב~בח לעיל
 ע~~

 ע"ב
דס"ת

 ~ין שב~~
 עו~י~

 ~פי מזוזוח ממנו
 ~~י~

 מורידין
 חמור~מקדו~~

 ~ומר ואפ~ר ע~~~ וכו~ ק~ה ~קדו~ה
 י~ דעדין מיירידהתם

 בו
 פ"~

 אוחיוח
 מ~~כות חמי~י בפרק ז"ל ~רמב~ם~ מ~ש ו~םק~י~ בקדו~חי~ ~עדי~

 ~~כ~חפי~ין
 ם~ת וז~ל א~

 ות~ילי~ ~בל~
 ~ב~ו

 ~י~
 מ~ ול~ מזוז~ מ~~עו~י~

 הג~יונים ~
~~ 

 ~~ת
 ~פי מזוזהע~יו כוחבי~ ~י~

 מ~רידי~ שא~~
 דברי לפי ע"~~ וכו~

 ו~חירו~ו ~מגיד~רב
 הר~~ ש~

 ~ר~~ון
 צריכי~

 ~~עמיד
 בם~ת המחוברים בג~יונות הרמב"םדברי

~~~ 
 בו

~ותיות פ"~
 ~ב~

 מחוברים אינם אם
 ~~ת~

 בפ~ע ~ם והרי
 לכחובמותר

 עלי~~
 מזוזה

 כיו~
 מינייהו קדושתייהו דבט~ה

 בלה אםוכן
 ול~

 בו נ~~ר
 פ~

 מותר אותיות
 לע~~

 ממנו
 וכל מיניה קדו~תיה דבטלה כיוןמזוזה

 ז~
 ~ירוצו

 ז"ל ~ר"ן ~להרא~ון
 ~ב~

 ~ ה~ני ~ירוצו ~א

~~~
 ~ימן יו~ד ב~ק ~ופר ~ם להרבשראיתי

 שכת~רע~
 וז~ל ת~ובתו באמצע

 ממנו עו~ין ~יןשבלה ~~ דמ"~
 מזוז~

 ~בלה אפילו קאמר לרבותא
ולא

 ח~
 ללמוד אפילו כלל למצותו ~וד

~ 
 ש~רי ~נוקות
~ם



~~~ ~~~ ~~~~~~~~ו~

 פ~ה ~ו נש~רו לאא~
 מן או~ו מ~י~ן ~ין או~יו~

 ~ורידין ~ין הכי ~פילו~~ליקה
 לעשו~

 מזוזה ממנו
 מצילין שאין ~גם ~רב קאמר בהדיא הרי ~~ש~ו~ו~
 מ~מאו~ו

 מורידי~ אי~
 ~ו~ו

 אזיל דהרב שנאמר לא א~

 דהר~~ב~י~~י~
 לומר יש עוד ~שני~ ~~ירו~ו

 קדוש~ו ד~טלה משום או~ו מצילין דאין דנהיד~ו~ר הר~ לדע~
ה~מורה

 ש~י~
 ~ו

 מן או~ו שמצילין ס~~ קדו~~
 הדליק~

 ~~מ

 לקדוש~ דז~~~יו~
 קדו~ה ר~~ונה

 ראשונ~
 קדשה

 לעצמ~
וק~~~

 לע~ין ל~א לע~יד
 ז~

 מנ~ג ~ו נוהגין שאין

~זיו~
 ו~מו

 ~יל~~~~
 ~~~רי

 ~ג~ לו~ו~
 דפרחו

 ~~ו~יו~

 ו~זל~מ~~
 קדו~~ן

 ~~~~ מדאז~
 ~יןמורידין ~כי אפילו

 ~~לו~ו~ ~קד~~~~~ו~~
 וש~רי

 מו~חי~ לוחו~
 ~א~ון

ור~י~
 ~כתבי

 ~קו~~
 ל~ון ~כל ~כ~ו~ין

 ר~ שלדע~
 ~ונא

 ע~א~~~~ו
 ~~~~ מ~ילי~ ~~י~ ~~ג~

 מ~מ ~ד~~קה מפני
~עו~ין

 גניז~
 משמע

 ~י~
 ק~ו~ה מיהא ~~ם

 ~ קל~

~~~
 ~י~י~

 ~מד~ו
 ~גליוני~ הש~~ מ~עיי~

 מצילין אם
מ~~י

 הדליק~
 או קיומי ~~קדוש~ן

 קדוש~ן ~טל~

ו~י~
 מ~~ע מ~ילין

 ד~י~~
 ~~ם

 קדוש~
 ~ודם מעיקרא

~~~~~ו
 ~י~עי~ ול~

 אם ~~א לן
 ~~ל~

 מ~נ~~כו קדו~~ן
 ל~ו~~ם ד~סור מ~~א ~מ~ינן א~כ קיי~י ~קדו~~יי~ו~ו
 ~~ ~דו~~~~~~י

 ל~ורידן ו~סור
 ש~~~~ל~

 מחו~רין ~יו
 ~שמי~~ ו~יולק~ק

 קד~
 ו~דול~ כלום~ ללא ועכשיו

 מזו
 ר~ינומ~~~ו

 בת~וב~ ל~רי~~~
 ליקח ~פי~ שכ~ב ל"ב סי~

מ~ליו~י
~~~ 

 ~~קרע
 מחמ~

 בו ל~קן וגזירה ה~מד
~חר ס"~

 נ~ו~ ש~ו~
 ומדבק

 ז~
 על

 ~~ק~
 ~קרע על או

 ~סורמ~~יץ
 מ~ו~

 ה~יאו מורי~ין ~אין ~עמא ~~י
 דרכי ~רב גם ר~ף ~~מן ~וף ~יו~ד ב~~רבי~ו

מ~יאו מש~
 ~~~ ~~י~~

 ~יו~ד ~~וב שראי~י למ~ וכ~~ ע~~~
 של~ד סי~ן~~וף

 ~ג~יו~
 ~אר

 ~~ול~
 מונה ה~ה ו~ך

~לא
 ~י~~

 נ~י~ ש~י
 ו~ו~

 חר~
 ~~ץ שלא

 גליו~
 ~פר

 ע~יו ל~~ובאפי~ו
 ש~~~

 ~ל ד~ע~יק
מ~ר~ם מחשו~~ ה~חו~

 ~ר~ ~~ מרו~~~ור~
 ס~מן ~א~ח ~~ר~ם מגן

 ~ כ~ד ס~ק ~ם על~ו עיין ~~יאו~ל~ד

 ~~ימי~ משא~ ל~ר~~~~~~~~
 ופירש ששנה ק~ סימן

~גליוני~
 ו~פילין בם"ח ואף הצ"ל ~ז~ל דס~ח

 ל~ומזו~ו~
 קדוש

 כ~
 רק ~גליון

 מ~
 ~דומיא לס~ח שצריך

ד~מ~~~
 ~ראוי ~ת מ~~ש

 לו~
 מעלה של ~גליון כגון

ושל
 מ~~

 ושיעורו וכו~
 ~פור~

 וטעמא נ~ד רבה ~הקומץ
 ~ימוש הוא לס"ח שצריך ~גלי~ןד~ל

 ל~"~
 לאו דא~

 שנאמרו דהשיעורין מד~ריו ~משמע הס~ח ~טלההגליון
 ש~רי אינו וזה ס~ח ~טלה מדק~מרלעי~ו~א

 פס~
 ז~ל מרן

 ~לאש~ינם
 המו~חר~ מ~ למצו~

 חל~ ולכך
 עליו

 צריך שאינו הגליוןא~ל קדוש~
 לס~

 עליו יחול למה
 כלל לס"ח ~ומוש שאינו מאחרס"ח קדו~

 עש"~
 שה~יא

 ~ לזהראוה
 הרו~~~~~~

 הר~ ד~רי שאין נ"ל
 להלכה מוסכמים

 מור"ם שהעחוק פאדווא מ~ר~ם מד~רוש~רי

 ס~מן ~יו~דבהגה
 ר~

 א~ א~ל וז~ל
 ל~קנה אפשר

 אח~~ענין
 הנקרא לש"ע ~~יאורו זיע~א מוילנא הגאון ה~~רהמקורו ~~ ע"~~ ל~קנה הגליונוח יח~וך לא וכו~

 ממה וז~ל ~גר"א~יאור
 ש~~ו~

 קמא ~פרק
 ~ב~~

 ~~ד
~~א

 כ~~ הונ~ ר~
 ולא דאוריי~א ספרי ש~עין

 יג~יל אי~א ואם חד אלא ~היקפו אורכולו אי~ר~
 ~~ת~

 ו~ז
 מ~ד מאד ~גליונוח ויאריך גדול היקפו י~יהוד~י

 עד יח~וךכך ואח~
 שיהי~

 לח~וך דאסור אלא להיקפו שוה
 ~פירוש לך הרי ע~~ל הכי ~לאו דאפשר ~לו~גזוז
דס~~י

 מ~ ו~וכח~~ מרנ~
 בי~ר ~אף ~~למוד

 ~ח~וך אסור~~יעור ~~
 ~נימין משא~ הר~ מדע~ היפ~

 כו~ו ~לושליש~ם
 ~ר~

 ו~גר~א ומור"ם ~אדווא מ~ר~ם

 גםז~ל~
 ~ר~

 ~~וח
 י~ק~

 פ~ו סימן ~יו"ד שלישי בחלק
מלא

~~ 
 על וחלק ידו

 ודח~ בנימי~ משא~ הר~
 כל

 ~גליו~ים אפילו וז~ל ומסיקר~יו~יו
משיעורם יוח~ ~ארוכי~

 אסו~
 לחו~כם

 מס~~
 והכל כלל לחלק דאין

 המחו~ר ~ל כי גליונים ~כללנכלל
 לקדוש~

 ~וא
 קדו~

 כמו~~
 הואוכן

 ~ר~ דע~
 סי~ן ~יראה בעמוד יראים ~פר

 סק~ז טיי~ למ~ר"י ~עמודים ווי ~~~ר שם ועי~ט~
 ש~ח~

 ש~ינו מה אפילו קדוש הגליון כל יראי~ ס~~שלדע~
וכחב ע~~~ והסמ"ק ~ס~~ג מד~רי משמע וכן וסיי~צריך

 ~~ ח~ק מ~רי~ט ב~שובח ר~י~י מזא~ וגדול~
 שרוצ~ ~~~ימן חיו~~

 אפילו לפסוק
 ג~

 בו יש ל~הכנ~ס פ~וח
 ~פסק שום שיש לא אםקדושה

 שהוא כיון ~יני~~
 אלפ~וח

 ~קוד~
 ומכ~ש דמי כקודש

 נדו~
 שהגליון דידן

 וכ~~ לקדש~מחו~ר
 מדברינו ~יוצא כלל

 ~~~פהספרים דגליו~ ~ל~
 שאי~

 לס~~ צריך
 בו יש

 קדוש~
 גמורה

 או~~ ~ח~וךואסור
 על שעלה כמו דלא

 מד~רי משמ~ וכן וכו~ מופרכין דבריו כלכי ~מ~~ דע~
 עמדו ~נימין מש~ח הרב דד~רי הרי ע~ש~פ~דווא מהר~

 ~ דברכ~א נ~גא כ~~י כל נ~יאים ח~ל מעורריןעליו

 ש~ו~ ~ר~ כ~~~~~
 ש~ין כובדו משום ו~י וז~ל י~קב

 ~~ך ~ה ל~ג~י~ויכול
 ז~ מ~ו~

 לח~וך אין
 השיעורעל ~עוד~

 ז~ דמשו~
שקשה מ~~ ס~ח~ קדושת לבטל אין

 לז~
 או ~שנים נח ולאחד

 וחליל~ ל~לש~
 להקל

 זהבשביל
 ~קדוש~

 אשור גם עכ~ל~ ~~ח
 נלו~

 הרב
 ביו"ד משה דרכי ~רב ~~יאו פאדוואמ~ר~ם

 ס~מ~
 ר~ץ

 וסברח וז~ל מר א~רהכי
 ש~ו~ ~~ופ~

 ל~קל מיהדר
 לך ~רי ע~ש~ וכו~ וראיה ~דבר אי~ור דיש נ~ללמשא
 ומה היא~ כלום לאו יוקריה דטענח~הדיא

 מהר~י שרצ~
 המחילה ~חר ~שאלה כמ~ש וכו~ לומר י"ץאנג~רי
 ~ו דאין דנהי זה סו~ל הדעח איןמכח"ר

 ~ו וש עדין מ~מ השלם כמו דס~ח~ורה קדוש~
 קדוש~

 מס~וראי~
 ~ו ונש~ר נמחק או ~~לה

 מן אוחו דמצילין וכו~ ~נסוע ויהי כמ~ןאו~וח פ"~ ~החלק~
 קדושח בו יש דעדין ש"מ לעיל שמו~ר כמו~ש~ח הדליק~
 ופסול חסר שהואהגם ס~

 ~ש~
 ועוד ~צ~ור ~ו לקרוח

~ל~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 דקאמר י"ץ ד~ר~וד~פי
 ד~~ע~ כיו~

 ~ו~ך פיסולו

~~~יונו~
 ומטי~ו מ~קנו כך שא~ר ה~ם מותר

 לקרו~
 ~ו

בצ~ור
 ואי~

 כ~ום~ ~כך ~ין ~כמים שאמרו כשי~ור ~ו
 ~אזה

 י~~~
 ~א דא"כ

 ג~יונו~ ~יו~ משכ~~
 כפי ~ס"ת

~~
 שיעור ~כמים ~הם שנתנו

 דה~
 ~~עה

 כ~ שכות~
 עדיןיריע~

 ~קרו~ פ~ו~ ~"~
 ~צבור ~ו

 ~מ~ כ~
 ד~א

~~~ימו
 ~~~ ~מ~ וכ~

 ואז ~פרו
 ~י~

 שיעור ~שמור ~יוב
 ~~ו מו~ר יהיה כשי~~רנו ~ך וא~רג~יונו~יו

 ד~ר ~ומרע~יך ~י~ ~~
 ~ד~רי~ נמצ~ ואי~ ז~

 שורש אלו
 ~ ד~~

~~~
 מפורש ~ד~ר ראי~י כך

 מהר~ יוצ~
 נודע

 ע~א םימן ~וף ~~יו"ד קמא ~מ~דורא~יהודה

 ~ס~~ ה~~~ ו~~~~כ~~
 ~קדו~תו עומד ש~פ~ל

 ~כ~
 ד~ריו

דא~ת~~
 ~ו משנ~םר א"כ

 ~דו~~י~~ כ~ ~י~ ~~י~ או~
 ~ו~א~~

 ~מ~ ~~ו~ ה~ו~ ומ~קני~ כ~~ו~רין
 י~קדשו

 השמו~~~
 ~~רי

 ק~ו~
 כ~ר הראשון

 ואי~ נת~~~
 ~ך

~~~
 ~~כ ~יקש~ הכי ו~~או ~ג~~ ~ריך שאי~ו

נתקדש ~~
 ~"~ שו~

 ~מ~~ד ~ו~בו עד
 ש~ ~~~רונ~

 ~עיני

 י~ר~~~~
 א~~ למ~רע~ י~קד~ו ו~יך

 ~קדושתו ע~כ
 ו~בי~ ע~~~עומד

 סופר ~~ם הרב ד~ריו
 ~ שםעיין רע~~ סימ~

~~~~
 העו~~

 מד~רינו
 ~~ג~יוני~ ~ל~

 של
מקודשים ם~~~

 ה~
 כמו

 שה~
 יו~ר א~י~ו

 ~י~~יעיר~
~~ 

 ומפי מפיהם ר~ו~ינו מפי ע~~ק יצא

~~~~
 ואםור

 ~גו~
 ו~~תוך

 ~די מה~
 ~הק~

 ~ו~ד מעליו

~~~
 ~יהיה כדי

 ~הגבהה~ ~רצו~ נו~
 ו~כ~

 ה~ופר

ו~~~~
 ממנו ו~~ך ~ה שעשה

 ש~~ ~ש~
 כ~וגן

~כמים רו~ ואי~
 נו~~

 ~ימנו
 מ~ ~עש~ ו~פר~

 שעלה
 ע~

 רו~ו
~~א

 ממנו שגדול ממי רשו~ נטי~~
 המור~ ~~ו~

 ~דק

 נר~~ ו~י~י~ץ~
 ~~ש דיש ~ומר

 ~~רו~
 ~יון ~~~ור ~ו

ד~ע~י~
 מד~רי וראיה ע~ירה ~ו

 הר~
 י~ודה

~~ 
 הרא~ש

 שהו~~ז~~
 רע~ו ~ימן ~וף ~יו~ד ~~~י

 ו~~~ שכ~~
 ואו~י

 נקדראם
~~ 

 מ~מ מם~קה היה
 כיו~

 ע~ירה ~ה שנעשה

 ~ה~~יפ~טו~
 ~ם הרי ע"ש~ ~כ~ל

 ע~יר~ ~ס~~ נעש~
 ~קרו~ ~~~~ו~

 ה~ם ד~אני לומר דאפ~ר א~א ~ו

 יכו~ד~ק~
 שהיה ~יריעה או~ה ~ה~~יף

 אזכרות שתי ~~

 מיו~ר~וה~~~
 אז~רה וקדר

~~~ 
 לה~~יף יכול ~~קל

 ~~~ירי~
 שנעשה

~~ 
 דקצץ הכא א~ל ע~ירה

כמה וגז~
 יריעו~

 לומר יש ועוד הר~~ ~מרה ~א
אמרה ד~~

 הר~
 שם

~~~ 
 ~ע~ירה נתקן הרי א~ת שקדרוכיון אזכרו~ ש~י מכח פסול ~היה

 של~
 לו היה

 ~~~כשרו~
 עד ~ולקרות ש~~ שטו~ הר~ כת~ ולהכי ~ע~ירה
 הכ~ ~~~ שי~~יפנ~

 ~נדון
 דיד~

 שהיה
 מ~~ילתוכשר

 ו~~
 ~ע~ירה נתקן

~~~ 
 שהסופר

 הת"~ הו~
 ע~יר~עש~

 ~כ~וד שנגע ~מה
 ול~ הס~

 שהספר

 בע~יר~נ~~
 ה~יאו מהירוש~מי ור~יה

 ~~ הר~
~~~כות יעק~

 ה~ ~~ות עליו וציין ד~ סעיף תנ"ד סימן פס~

וז~~
 ~ירוש~מי ומ~ו~ר ג~~ה ~צה שם

 דדוק~
 ~מצה

 מע~ירה ~~ה גופה שהמצה ~פי יוצ~ין ~יןגזו~ה
 מ~

ש~י~
 כן

 הוצי~
 מצה

 מרשו~
 הר~ים לרשות הי~יד

 יוצ~
 ~ו~~ו ידי~~

 לפי ~פס~
 ע~~ שהו~

 ע~ירה
 ו~~

 המצה
גופה

 ~ע~יר~
 והכ~ ע~ש~ וכו~

 ו~עין דכוו~ה~ נמי ~נ~ד

ז~
 משפ~ו י~א

 משפ~
 צדק

 ~~~ו~~
 ~ופר ~~ם הרב

דסימ~
 רע~ז

 ~נדו~
 דכ~ב ~~ו

 ד~~
 כיון ~ע~יר~ מיקרי

 ה~"תד~ין
 נפס~

 ~כך
 ~ עש"~

~~~~
 ~דיננא

 ~עו~ד~
 ~~~ר ~ידן

 ע~~
 ו~~ך

 גנ~י משום ~השוו~ו כולו יגמור ~םג~יונו~יו מקצ~

 שי~~ה~"~
 קצר ומק~~ו ארוך מקצתו

 ויורד~ ~עו~~
 ~~~ ~דוןונ~~~ד

 ~~י~ר
 דמ~ו~ והו~

 ש~ינו
 ~כמים ~נושנ~נו כ~י~ו~ מני~

~~ 
 ~ינו

 מעכ~
 ד~ינו

 אל~
 מן ~מצוה

 ~~פק ועיקר~מו~חר
 משו~ הו~

 ו~ל ע~והו דכ~ר
 הןהג~יון

 ה~ ר~
 מעט

 כיו~
 הרי ~קדש מ~ו~ר ~הוא

הו~
 כמ~ואר כקדש

 ~עי~ ~~ כ~
 וא~~ו

 יכו~
 ~ה~רישו

 מעיקרו~ה~די~ו
 ~קד~

 אומר אני ~~ה
 ~יו~

 דהשתא
 ומ~דילמפריש ~י~

 א~~ ~גליו~
 ~~וד משום

 התור~
 ~~היה

 ו~א ומפו~רהנ~ה
 ~גרעו~ ~רא~

 ו~רוע ו~גנ~י
 וקלו~

~~
 י~ ~~כי ה~ ~פני ~קרי~ו

 ~~ת~י~~ ~שופי ~~~יר
 ו~ה~~מכא~

 ~ורת ~~ד גו~ם לע~ו~ו ~די ולג~ו~ ~~תוך
ה~

 ~מי~~
 וש~ימה

 ו~~
 ומקצ~ קצר~ מקצת

 י~מרו ארוכה
 מגי~ה כמו עצ~ו ~פני ~פר ו~ה עצמו ~פני ~פרש~ה

 הכתו~ים ~ין~כ~ובה
~~~ 

 קצרה ~ו ~רו~ה ה~א
 י~

 ~ה
 שלי ו~מוכות ~פ~ע היכר ~היש א~ ~יסו~ה ~~ו והכא הכשרה ~~ו ו~~ם ~פ~עהיכר

 דכ~~ מה~ הו~
 מהר"ס

פ~דוו~
 בק~צור ה~י~ו פ"ד ~ימן

 ~ר~
 ביו~ד משה דרכי

סימ~
 ר~ץ

 ו~ר~
 ~ופר ~~ם

 גי~~ רע~~ ~~ימ~
 ~~ק~ו ~נו

 הוההיכי
 וכת~ דמ~ר~~ עו~ד~

 כך הוא הענין ו~"ל

 ש~ל~~"~
 וצריך

 ו~~ ~קו~
 מ~~ו

 כ"~ מ~~ניו~
 ~קצוץ

 עצמוג~יוני
 ו~עשו~

 מ~ל~י~ מהם
 ו~גנוז ו~יה מניה

 יריע~ ~הי~ ~גליו~ קצ~ רק ~קצוץ כיהש~ר
 קצרה ~~ת

 וע~ י~כ~~ ול~ ~רוכ~וא~~
 כר~ך

 ~קצ~ ה~~~ להשוו~
 הג~יו~~~

 ~שוה
 מ~~ ~קצ~ ו~ע~ו~

 והש~ר מט~~ים
 ~עשות מו~ר אםיגנז

 כ~
 וע~ ל~~ או

 ~ה
 השי~

 מ~ר~ם

פ~דוו~
 ע~ ו~"~ מש~ ~דרכי כמ~ש

 ~~י~~ו ~ם ה~~ת

ש~~
 ~ו~~ו

 ~מ~ו~
 שום

 ~אופ~ ~קו~
 ~~ר

 כ"~
 ~קצוץ

 דשרי נר~ה ודאי א~ ~ו ל~קןמהג~יונות
 כיו~

 ~לתי ד~יא
מתוקנת

 עומד~ הי~
 ~"כ ~גנוז

 ~~יט~
 יו~ר

 ~ו~
 ~~תוך

הג~יונות
 ו~גנו~ הס~~ ולתק~

 מו~ר
 הג~יונו~

 יגנז מאשר

כ~
 אם א~נם וכו~ ~~מ~ין ~~שר ~ם ~ך וכו~ ~ספר

 ~~יקון צורך כדי רק ~פשרהיה
 ול~

 גנ~י יהיה
 יריעה שתראה~ס~ת

~~~ 
 מ~~ר~ה קצרה וא~ת ~רוכה

 ~הדיא לך ~רי ע"ש~ וכו~ ספק ב~י נר~ה היה~ז
 לתקון ~ריך ש~ינוהגס

 הס~
 ~ם כי

 הס"ת גמר עד והו~ך מוסיף התיר הכיו~פי~ו ג~יונו~ מקצ~
 ~הם צורך לושאין ה~~

 ~ל~
 ~ותכם

 משו~ ו~ונ~
 הס"ת ~נ~י

ש~~
 ד~רי ומשמ~ת קצר ומקצתו ~רוך מקצתו יהיה

~ר~
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 דהי~רו משמע ~~ומי ~~ מד~ת~~ר~
~~~ 

 ~ין ~וו~א

 ~דו~~ג~~ו~
 שיעור א~א ~ו ד~~ן ~ין מ~יעורו יו~ר

 ~נ~~וג~יון
 חכ~י~

 אפי~ו אחר ~ענין אפשר אם וא~ר

 ~~~~דו~
 ~ך

 ~ד~ת~ינ~
 ~מעט אם א~י~ו ו~היתרו ~עיל

 בו ~נת~ומ~יעורו
 ח~מי~

 ~~אי יהיה ש~א מטעם
י~~ט ~ס"~

 ואי~
 כלום ~כך

 ו~~~
 ש~~ר דידן ~נדון נמי ~כא

 כו~ו ~~זוז ~ו נ~יר ~~~~ת ~נ~~ מ~ום מ~~~ונ~~ך
 דש~ני ו~ומר לדחות ואין ~חד~ ~ו~ם ~י~יהל~~וו~ו

 דהס~~~~~
 ~יג~ז ועומד הכשר ~~תי הכי ~לאו ~יה

 ~~ירו~~ך
 ~ר~

 ~~וז
 מ~ ו~~~ו~

 שנשאר
 ~מוט~

 לג~וז

~~יו~ו~
 ~~צ~ו הרב כדקא~ר ~~ת ו~א ~לו

 הי~ ~~~א~~ ז~ ~~ע~ ~ר~ דהו~~ך ד~א~י~ו ~~
 עימד

 ~יינו~י~~ז
 ד~~ ~ע~ ל~ת~

 ד~~~ ת~~~י
 ~ח~וך ~ו נתיר

 יחתוך ~א~ יודעים ~~נו ~ע~פ ~~ת ~~קן כדימ~~י~ה

ק~~
 ~~תיך ~וד י~~~ך

 ~~~~~~~ ~~~~ו~ו~
 ~~~וות ~~י

 ~~י~~~~
 ~ל~ ~~~ צורך ~ו

 ~~~וז
 הוצרך ~~ך או~~

 כולי ~י~~ז עימד ~י~ ד~לא~ה מ~וםלומר
 ומו~~

 ו~ו~

~~~
 שי~תוך ~אחר

 מ~
 עיקר ~~קין ~~ורך ~צריך

~~ע~
 ~דו ~~~ת ~~ו~~ף שהתרנו

 ע~
 שתת~ ה~~ת שאר

 ~~אאינו
 ~~~וו~ מטע~

 שצריך מה ~חתך ל~חר ~א~"כ
 ~לא נתקן כבר שהרי כך~נו~~ו

 משו~ הטע~
 כ~וד ~נאי

 ש~ימ~ שת~י~~~ור~
 ועי~ ודוק

 ~ע~ להר~
 מ~אכת ספר

~מי~
 ~חכמה

 ~ל~ ו~~~~
 ~"ו

 סע~~
 ~ ע"ש ~~

~~~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~ן

~~~ 

ראוב~~~~~
 נטעו ו~וי

 כר~
 ו~שנה בשות~ות

 ~~ר אחרשלישית
 פירו~

 ~ן וה~פן הכרם

פרי~
 ~שופע

 ר~
 ~וא הכרם ~ן ו~ם

 שסכו~ ~אופןו~איכות ~כמו~ ~דו~
 ~חש~ון י~~~ דמיו

 ~דו~
 ושאל

 י~יה מה~ת~ח
 ע~

 אסורים ש~ם לו ואמר ~אלו פירות
 יראובן~~נאה

 ~ניח~
 שותפו וה~וי ~צרם ולא בכרם

 ומ~ר ה~פן~~ר
 ועת~ פירותיו~ כ~

 ו~~שו ראו~ן בא

~שאו~
 ~~א יכול א~ ~גיעה

 ~~וי ע~ ~~שבו~
 ~ירות ~דמי~~קו ליטו~

 ה~ר~
 של הפירות ~וטל שא~נו כיון

 אסורים חליפיהן גם או ח~יפיהן אלא ~עיןער~ה
 כדין ודינם~הנאה

 ~ ~ירו~

~~~~
 מח~וק~ם ידוע

~~ 
 דהרמ~~ם בזה רא~ונים

 אסורות מאכלות מהל~ות יו~דבפרק
 כתב י~דהלכה

 וז"~
 שותפים שהיו וישראל גו~

 וכמ"ש וכו~ ~וי שיה~ה ה~ותפות מתחילת ה~ואם בנטיע~
 ע"ש י~~ ~יף ~~ד סימן ביו~ד ז~ל מרןל~נו

 ורש~י ז~~כ~~ב~ם דפ~
 והרא~

 דבע~ה ~ברים
 אפי~

 ~א

התנו
 י~רא~ יכו~ מ~חי~~

 ~נכרי ~ומר
 טו~

 שנים א~ה

ש~
 כמ"ש ~ר~ה

 כ~
 ~ ע~ש ר~"ד ב~ימן ב"י זה

~~~~
 ד~נדון לי

 דיד~
 ש~ד~ו עד מזה ד~רו ש~א

 זכה שכ~ר ו~~רו~פירות
 הישרא~

 ~ח~קו
 רש~י לדעת~ם

 ו~רא"~
 אינו ז~ל

 הישר~ יכו~
 ל~וי ~ומר

 דבערלה ~טעם והרא~ש רש~י פיר~ו ~הרי וכו~~~~ה טו~
שאפילו

 ל~
 ~ומר ~~ה יכול מתחי~ה ה~נו

 טו~
 אתה

וכו~
 משו~

 דהא ~~י~ת איסור כאן אין דבערלה
 אכי~ה איסור משום ואי ~עבדה~ שרינמי ישרא~

כנ~דן אוכ~ שישרא~
 ונמ~~

 מפירות נהנה
 נהנה ~~ א~~ ש~כר~ ער~~

 עובד ~זה ~נה ~משפט~כן
 ~ו~

 ~כיון או~ל
 בשני ~~פן עובדאינו ~י~רא~

 ערל~
 ~ו אין

 ~ישרא~
 ~פירות ~~ום

כ"~
 ע"ש ~ו ח~ק ~שו~פו ואין עמ~ו ב~כר ~נכרי

 קמא פרק בסוף ו~הרא"שבר~~י
 דע~~

 ומשמע
 עו~ד זהא~ דוק~

 ו~וכ~ ~נ~
 ~~ר~ו עובד וזה

 ואוכ~
 עבדו ~א

 י~ר~ל אלו דפירות ער~ה ב~נישנ~~ם
 י~

 בהם ח~ק ~ו
 ~ומר יכול ו~ינו אסור~זה

 ד~~ טו~
 ~~י~ור נ~נה

 שהכל ~ידןבנדון וכ~~
 ו~עבוד~ ~~ה~

 מוט~ת
 ע~

 א~א שניהם
ש~~

 מ~יס ~וצ~ות ומו~י~ים שוכרים
 ש~י~~

 ~עדור
 ~כרםו~נ~ש

 ו~כ~
 ש~יהם יד הצריך ד~ר

 שו~ הית~
 עד

 ונ~מרו~~ד~ו
 הפיר~~

 ~~~ר
 הישרא~ זכ~

 ~ח~ק
 הפירו~

ש~
 ד~~ע ~לי~א היתר ל~ם ש~ין וד~י הער~ה כרם

כנ"~
 ~ פשוט

דכ~~~~
 עדין ער~ה ~ירי אם הוא זה

 חיי~
 וקיימים

 ~~~ב~רמ~
 ~כבר ~ידן ב~דון

 ~~יי בצר~
 אחרת מדה ער~ה ~ירי דמי אלא כאן ו~יןומ~רם
 ויש ~והיתה

 לה~תפ~
 ~ע~~ן

 ז~
 הדמים אם

 ~ו עצמו כ~רידי~ייהו
 ~ ל~

~~~
 דין מעיןמקור

 ז~
 מקדש האיש מפרק נפתח

נ"ו
 ע~~

 דאיתא
 הת~

 וכו~ ~ער~ה ~מקדש
 וקדש מכרן מקוד~תאי~ה

 בד~יה~
 ד~ניא מנלן ~ער~הו~~~ס ע~כ~ ~קודשת

 ער~י~
 לא

 יאכ~
 אלא ~י אין

 מנין ~נאה אכי~האיסור
 ש~~

 בו יצ~ ולא ממנו י~~ה
 ~ו ~ד~יקו~א

~~ 
 הנר

 ת~~
 ~ר~ות את ערלתו וער~תם

 ~יה~ות ש~סור מכאן לנו נתבאר הרי ע~כ~ כו~םאת
מפירות

 דוקא דל~ו ~קמן מ~ש~ם ומוכח ער~ה~ ש~
 שהוא הער~ההנאת

 נהנ~
 מ~ופו

 ש~
 כ~ון ~צמו פרי

 יצ~ע שלא ~ש~ס המוז~רים ההנאותא~ו
 ו~~

 יד~יק
 ~שמ~

ער~~
 אלא ~ע~ן בעודו ה~יסור מ~וף נ~נה שהוא ~ופה

 ער~~ פירי ~מכור רוצה אםא~ילו
 וליקח

 אבהו דרבי משמיה בש"ס כדאמר אסור מהםליהנות הדמי~
 אלעזר רביאמר

 כ~
 ~אכל לא יאכל ~א שנאמר מקום

 עד ~משמע הנאה איסור ואחד אכי~ה איסורא~ד
 הכתוב לך ש~רט כדרך הכתוב לךשיפרט

 מותר ו~מכירה בנתינה לנו שפרט בנבילה מצינוומה ע~ ~נביל~
 לך הרי אסור ובמכירה בנ~נה גם פרט לא אםהא
 נהנה ~אינו מכירה בהנאת דגםמכאן

 מגו~
 האי~ר

ע~~ו
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 ~מכור אסור הדמים מן א~א~צמו
 ו~יק~

 הדמים
 וכןב~~יפין

 ז~~ הרמ~"~ פס~
 מה~כוח שמיני בפרק

 ~ ~"ו ה~כה אסורוחמאכ~וח

~~~~

 באם ~מודעי צריכין אנו
 עב~

 איסורא ועבד
 בדמיהן ~כח~י~ה אפי~ו ~יהנוח מוחר אםומכרן

 משנה הירק מן הנודר פרק בנדרים עי~ ~א~או
 המשנה ו~מפרשי ~י~ןומשנה וא~

 מ~
 בזה שכח~ו

 ה~יח בבדק רצ~ד סימן סוף ביו~ד ב"י ~הרבוראיחי
שכחב

 וז"~
 דמיהם אם הכרם וכ~אי ~ר~ה מכר אם

 קנה ו~ם ~הנאהאסורים
 ~דמיה~

 וכו~ כ~ים או פירוח

~כ~
 רבינו בי~ר

 ירו~~
 ירו~ם ר~ינו וספר ע~כ בנכ~א

 כחב מה לראוח ~ו~י מצויאינו
 ~זה~

 ~הרמ~~ם ומצינו
 שכחב ט"ז ה~כה הנז~בפרק

 וז~~
 כל

 מ~כ~
 שהוא

 ו~א נ~נה א~ בהנ~האסור
 אכ~

 נחן או שמכר כגון

~ע~ו~
 מרדוח מכח אוחו ומכין ~וקה אינו לכ~בים או
 הרמב"ם דסובר הרי ע"כ~ מוחריםוהדמים

 ז"~
 עבר ש~ם

ומכר
 הדמי~

 מה~כוח ~מישי בפרק ~ו עוד ו~י~ מוחרים
 שכחב ב~ ה~כהאישוח

 וז"~
 האסור דבר ומכר ע~ר

 וכו~ מקודשח זו הרי ~ו וקידשבהנאה
 דצ"~

 דנקט דמאי
 ~כח~י~ה ~פי~ו א~א דוקא ~אוו~דש

 יכו~
 ~קדש

 קידש שא~ מע"א ~וץ ד~חב סיפא שמשום אלאבדמיהן
 מקודשח אינהבדמיה

 נק~
 שדקדק והי~נו ברישא הכ~

 כי מרפא ~כמים ~שון ~~~ונוהרמ~"ם
 ע~

 ~מכירה
 ~א קידושין ו~גבי ומכר עברנקט

 נק~
 וקידש עבר

 ~כח~ילה ~ף ~ובר דמים נעשו שכבר ד~קידושיןמ~~ם

 להר~ ראי~י וראהודוק~
 שם המגיד

 שכחבוכו~ מאכ~ כ~ בד"~
 וז~~

 ~~פרשים מן ויש
 ז~~

 שהמוכרן שסו~ר מי
 מדמיהן ~יהנות אסור~צמו

 אב~
 ~א~רים

 הו~
 ש~וחר

 ~רמב"ן דעח~בל
 ז"~

 עצמו הוא שאפי~ו רבינו כדעח
 וכן עכ~~~ עיקר וכן עבד דע~ד ואיסורא בהןמותר
 הר~ן דעחהוא

 ז"~
 מכרן בד"ה מקדש האיש בפרק

 ע"ש וכו~ ~דמיהןוקידש
 כ~ שהכרי~

 שאף הירוש~מי מן
 ~הנאח מו~רהמוכרן

 אוח~
 או ~נכרים מכרן ו~ין דמים

~ישרא~
 וכן ~כי~ שמסיק ע"ש מהן ~יהנוח מוחר

נמי כח~
 בפר~

 קמא
 ע~ר אם ~דידיהדאפי~ו ~ח~ ז"~ ~רמ~"~ א~~ וז~~ ד~ו~י~

 ו~~~יפ~
 ~~א אינם

 כגז~
 ביד

 מ~רן ~א~ ~~אוכו~
 הו~

 הירוש~מי וכ~עם ~דמיהן מוחר
 דמיהן אלו אין ו~פיכך דמי~ן חופסין שאין~~י

הרמ~~ם כח~ וכ~
 ז"~

 גם הרי ע"~~ עכ~ל מוחרים שהדמים
 ~ ז"ל והרמב~ן הרמ~~ם ~דעח מסכמח הר~ןדעח

~~~~~~
 ~מישי פרק בריש ~מ~ך משנה ~הרב
 דבחר אישוחדה~כוח

 דשקי~
 ~ענין ו~רי

זה
 מסי~

 ה~כה ו~ענין וז"ל
~"~ 

 דאינו
 אי~ור ~הרא"ש דאפי~ו ~קדשה ~~~רצריך

 ז~
 הוא

 א~סור ~יפי דהא דוקאמדרבנן
 הנא~

 מדאורייחא

ש~
 דרבנן אלא

 דזה א~רח ועוד ~ח וכו~~ גז~
 ~~קים הר~שונים מ~דו~~ אסירי~ ~נאה אי~רי~~יפי שכח~נ~

בזה
 וס"~

 בפרק הר~ן וכמ"ש ~גמרי דשרו
 קמ~

 דחו~ין
 ~~ בפרק רבינו כחב ו~ן הרמב"ןבשם

 מ~~לו~ מה~כו~
אסורו~

 מוחרים שהדמים י"ו דין
 וכ~

 ~רי~ב~א כחב
 דקידושיןפ"ק

 אמחניחי~
 וקידש דמכרן

 ע~~~ ע~כ ~קו~א דאז~ינן פש~~א וא"כ ידים ~שחירש"י םבר~ ~דח~ ~דמיה~
 הרשב"אגם

 ז"~
 הביא ד~ ל~ו~ין ב~~דושיו

 דע~~
 או ק~ס מ~ום א~יר ~המ~~יף אם בזהה~ו~קים ~~~~קי~
 ודעחו מותר~מ~~יף ~~

 נו~~
שי~ח ז~ ז"~~ בדבריו ע~ש ~~חיר

 ז~~ ~רמב"~
 ~ וד~מיה

~ ~ ~
 ז~ל והרא"ש רש"י שי~ח

 עצ~ו ~מוכר או ~מ~~יף ~א א~ל~~~ריני מוחרי~ ש~דמי~
 מא~~וח ~~לכוח המ~יד הרב ש~ביא מפרשיםהיש ו~~

 שכח~נואסורות
 ~עי~

 ממ~ש הוא רש~י ודעח
 מ~~יפין ש~ם מפני ~ד~ה ע~ב ד~ ד~ו~יןקמא ב~ר~
 דמצידכיון וז~~

 ~אכו~
 ~~יו ~עבר נכרי ד~מץ ה~ח~א

 וא~"ג ~כו~מוחר ה~~~
 דהשח~

 אי~ירא נ~י
 מ~מץ מחהני דהא~גביה הו~

 שעב~
 ע~יו

 דאי הפ~~
~א

 דיהי~
 אפי~י די~יה ~י~ י~י~ הוה ~א ~נ~רי ~יה

הכי
 כ~

 בהי~רא ~מיעבד דמצי מאי
 ו~דידן עביד~ פורח~

 מ~~א ~וץ ~~י~~ן חופס הנאה איסור ~ך דאין ~רימיהא
 ו~~וח מוחר ~~צמו ש~ף אומרים ויש ושביעיחוהקדש

הו~
 בפס~ ~~מץ דמים מצינו דא"כ בידם

 ו~ו~
 ~ ע~~

~~~ך~~~~
 כחבו שמ~~יפין מפני מוחר ד~ה שם

וז~~
 ומה

 שפיר~
 ד~דידן ש~רוי~ין רש"י

מיה~
 דמיו חופס דאין שרי

 ~דידי~ דדוק~
 ש~א אסור

 שמרוי~~~ ונרא~ ~פס~ ~מץ מ~מחלו
 למאי לדיד~ו נמי

 א~ר ה~מץ ~דהיינו דאורייחא דהוי השחא דעחיהדסלקא

הפס~~
 א~א אסור אינו ד~~~יפין

 מדרבנ~
 שפירש כמו

 רבי פרק ~ע"אהקונטריס
 ישמעא~

 נ"ד
 ע"~

 ו~~יקו
 ב~ור ו~י~ ע~ש~ ~דידיה מדרבנן א~יריד~~יפין

 ~א דרש"י ונ~ל ד~~ אוח שם פרי~ה ועי~ ת"ןסימן או"~
 ~יחן דרוצה מ~ום כן ~פרשרצה

 ~ע~
 דכ~ע א~י~א

 ~ר"שאפ~~ו
 ~קימ"~

 א~ר ~מץ דסו~ר כווחיה
 הפס~

 ~ינו
אסור

 א~~
 מ"מ קנסא משום מדרבנן

 מ~~יפי~
 ~אק~ושי

איסורי~
 עיין גופיה ~מץ כמו ~~יפין איסור ~ין דודא~

 סימן~א"ח
 ~ח~

 דכחב שם הי~ב באר ועי~ ג~ סעיף
 ~ גופיה ~~מץ דהיי~ו ע"ש אסור ~א~ריםדגם

~~~~~~ז~~
 מקדש האיש ~פרק בפסקיו

 וחו~פוח רש~י ב~י~ח ג~כ ~יה אזילל~א סימ~
~סו~ר

 ז~
 איסורי דכל

 הנ~~
 א~ור ד~י~ופייהו שוים

 גזרו ד~כמים אשה ~הם לקדש גם ~הם ~יהנוח~מ~~יף
 מחני~ ומפ~ש עצמם הם אטו גזירה ~~י~ופיהן יהנה~לא
 דיע~ד היינו מקודשח בדמיהן וקידש מכרןדקחני

 והרא"ש והחוספוח ע"ש~ ~הןקידש ~~
 ז"~

 ראיה הביאו
 דנדרים מ~א מהן ~יהנוח אסורים הנאה איסוריד~יפי
 ~ר רמי ~עי ע~ז ה~חפיןפרק

 ~מ~
 פירוח קונם

 ~ערלה המקדש ח~ש וכו~ ב~ילופיהן מהו פ~וני עלה~~ו

וכ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

ו~ו~
 ודיי~

 מדק~נ~
 ו~יד~

 ~דמיהן
 ~למ~ מקודש~

 חליפי
 ~נ~ה~י~ורי

 די~מא ודחי מותרי~
 ~~~חיל~

 ד~א הוא
 ה~~~ א~מ~ ~בד~ די~בד~א

 ~םור ~לכ~~ילה סובר

~י~נו~
 דהרמ~~ס ~י ונ~~ה ~~~~ בד~רי~ם ~~ש

 מ~~ ~יו~~י~ ~וי~א וד~~י~
 ד~יה דבד~ך ~ומר דיש דנד~ים

הו~
 ה~י ~ש~ס ד~~מר

 ו~~
 שאין אלא האמת~ ~~י

 נר~~

כ~
 ~רמב~~ מדברי

 חמיש~ מ~רק ז~ל
 נדרי~ ד~ל~ו~

ה~~~
 ~~ו

 דפ~~
 ~~אי

 שי~וי~
 ו~כאורה דנדרי~~ ד~~ס

 ז~~ ~~~~~~ד~רי
 ~מיני דבפרק ~~נ~ו ~~~אי

 מה~כו~
מ~כ~ו~

 ~~ו~~ת
 ~ל~~

 ~~ק ~~ו
 ~ו~רי~ ~~דמי~

 והכא

 ~~~חי~~ שאםורי~ ~~~ ~~רי~~~~~ו~
 כשינויא

ו~רי ד~~~~
~~~~~ 

 ~~ל
 ד~~י~

 ומו~ה
 ~~י~~~~

 ז"ל ד~~מ~~ם

ד~~~
 ~א~~ורי

 ~~ש~~ מו~רי~ דמי~~ הנא~
 בהא פ~ק

ד~~רי~
 ל~ו~א

 ~פר~ ~~~~
 דנדרי~ ~מי~י

 ~~ב ~~ז

 דאמר ~~מו ~ודר ~~~י ~ל~~ ו~~~~~וז~~
 ~ירו~

 ~לו
~~י~ו

 ~~~ ~~~~פ~
 מ~~י~ין ו~יינו ~~ם א~~~ ~ודר

דק~~י
 פירו~ ~ונ~

 ~~ור ~~י ~~ו

 ~ח~~ופיה~
 ו~גדו~יהן

~ו~~מ~
 ~~ר

 ~ו~
 ז~ל

~~~ 
 לעיל

 דפר~ ~כיו~ ו~~~ ~~~
 ~~~ו~~~

 ~~יו ~וי~~ו
 ש~ו~~ כ~~~~

 ~פי~ ו~ה~י דמיו

 ~~ודר ~~ור א~~~~~י~~

 א~~ ע~~~~
 אחר כש~דירו

וכ~
 ~~~ו ~~ודר נ~י

 דל~
 א~ו אמר

~~~י ד~קו~~ מםתבר~
 ד~יו~

 ~~~~אי
 גוונ~

 ~נ~~ אי~ו~ ~בי
 דע~מא

 לי~~
 ~~דולי~ ד~לי~י~למימ~

 ~~י
 ~דר~נ~ אל~

 ו~ד~רי~ ~~~מא

~~י~
 ~~~קא ~ו~ל

 ו~~ול~ ~ד~~נ~
 וה~ליף ~בר ואפי~ו

~~י~~~
 אב~ מו~רי~~

 ה~מב~ם
 כ~~ ~"~

 ~~ישי ~~רק
 ~רי ~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~ות

 ו~~לופי~~ ~~ולי~~
 ~~ק

 בגדולי ~~ור ~~רו~~~~ך
 ~ירו~

 אלו
 ~~~ ו~י~ו~י~~

 ~ר~~ ו~~ ~~~ ~~ו~ ~ר~~~~~ ~~~ובא~~
 ~~ק

 כ~ף ~~~~ שר~י~~ מה ו~~י ~~~~ יד~~~ו~א לי~
 משנ~

 ~ל~~ ~~~~~~
 ור~ינו ו~~ל י~ו

 לקי~~ ~~~~ ~ל~
נרא~

 ד~שאומר ~~~ל מ~ום ~~~מו
 פירו~

 ~~י ~~ו
 ~~ילו~~~~א~ו~

 מד~וריי~א
 ~~~~ן ~~~רי ~ד~~מ~

 ~וי ~בירו ~ל ~ירותיוו~או~ר
 ~~ומ~

 א~ו ~ירות

 ד~ורייתא ~פ~קא הויוא~~
 ו~~ו~ר~

 ~~ב ו~~יכך
ש~~יר

 ~י~~ו~
 נ~~ה ו~ם

 ~~ומ~ ~~נ~
 ו~ין

 ~ו~י~
 ~~יו

 ~~~ ~ו~ ד~~~מ~ו~
 קושיי~~ו ~~ו~ץ ד~ריו ~~~י

 ב~רב ועי~~~יר
 ~ ~~ מ~נ~ ל~~

 ~רי~י~ד~די~~~~
 אנו

 ~ות~ין שדמיהן ~נ~ה ב~יסורי~~~רי וד~~י~ ~רמ~~~ ד~~ ~~~י~
 ~~אורה א~כ~מח~~ף ג~

 ~חר ב~~ץ דקימ"ל מ~י ~ל~י ק~~

הפ~~
 ~~א ~סור ~~ינו כר~ש

 מדרבנ~
 קנס משום

א~כ
 הא חמצן שמחליפין ~~ירה ~ו~רי ~~די ~ו~~~ מ~

~~~
 במ~שיהן ו~~ה אדרבנן ~ברי ~י~ א~~י אי ~לי~ין

 ו~א ~ה~~~ף שא~רו ~דרבנן ~ברי ~ו~ו ~מ~לי~ין~זה
 ~ישב ויש כ~~~ ב~~נ~ם~ו~י~ו

~~ 
 ~י

 ס~ר~
 הר~ן

~ענין ז~~
 חו~~

 ~~שר וצריך סכנה ~ו שיש
 והו~

 דקי~ל שבת
 ~וד~וח~ים

 שמוכנ~ הג~
 ~רן שפ~ק כמו נבילה לו

 ~ימ~ שב~בה~כו~
 י~ד ס~יף ~כ"ח

 שם ב~ וכ~~
 זה ~רי נ~ילה נאכי~נו אם כי ז~ל ~ר~ן ~שם~ט~ם
 כל ~ל~ו~ר

 וזי~ זי~
 כן שאין מה

 ~ו~ר ~ין בשחיט~
א~א

 ~ש~~
 נמי ו~כא ~~ש~ שחי~ה

 נימ~
 ~מקודם הכי

 ~ו~ר אוכלו כשהואשיח~יף
~~ 

 כל
 וזי~ ז~~

 ~ם אבל
 ~~ירה אלא עובר ~ינו~ח~יפו

 ב~~~ אח~
 ח~י~ין

כמש"~
 ~~יל~ נמי ~י ודוק~

 כדאמרינן חמירא אי~ור
ב~~מא

 אי~
 הקב"ה

 ~ב~ יד~ ~~ ~קל~ מבי~
 ~א

~~~
 ~י~ו~י ח~~~י וד~מי~ ה~מ~~~ ~יט~ ~~י שיהיה

~נ~~
 ~~ר

 ~~ מה~ ~יהנו~
 ~~צמו המחליף

 ו~ד~~
~~ו~~ו~

 ו~רא~~ ור~~י
 ~~~~יף ~~ור

קנס ~~ו~ מדרבנ~
 ש~י~ דכ"~ א~יב~ ו~אחרי~

 נרא~~~~~
 ז~ל מרן ~דעח

 והרמ~~~ כ~רמב~~
 ז~ל

 והואוד~מיי~ו
~~~ 

 הטהור ~שלח~ו ~~סק
~~ח

 סימ~
 ~~~ג

 ס~י~
 ג~

 ~נו א~ וז~~
 שו~

 בח~ץ ד~ר
אחר

 ש~ו~ ש~
 דמיו ~ופס אינו שחמץ מפני מו~ר

 הכי ו~ניו~דפ~יק
 ו~~~

 סתומי ~ה
 משמ~

 ~כל ד~ו~ר
 וכד~ת ~צ~ו למ~~יףואפילו

 ~רמב~~
 וד~מיה

~~~ 
 פ~

 ו~ן ~שי~~ו~ ~ו~ךה~וב
 מ~~ ~ר~ כת~

 א~רהם
 ו~~ו ~~קשס

 ה~"~ וד~~ ו~~~
 ~~~מו ~פי~ו ל~ת~ר

~א ד~~
~~~ 

 שפח~ו ~ק~~ה
 ו~~

 ת"~ ~~ימ~ ~~~
 ד~ ~~יף

~"ש
 וכמו שסיי~~ מ~

 ~~~ כ~
 ~~ר~ח

 ש~
 ג~ ס~ק

 וד~וז~~
 שנח~קו

 ל~~מו ג~כ מו~ר א~ ז~~ המפר~י~

וד~~
 ~פרק ר~"~

 ו~~ו~~ו~ דחו~י~ קמ~
 ~ם

~פרק והרא~~
 האי~

 ~~ור ד~דידיה מקדש
הרמ~~~ם א~~ מד~בנ~ מי~~

 ~ת~ כ~~
 ח~ ~~רק

 מהלכו~
 ~א~לות

 אסורו~
 ~י~ ~דידי~ בי~ משמ~ מו~רי~ש~ד~י~

 וכן ~אח~~נ~

ד~~
 הרמ~~ן

 ו~~~
 המ~מ

 דכ~
 ו~ן ~יקר

 ד~~
 ז~ל הר~ן

 דפרק ו~ר~ן ~~וס~ות מדברי נרא~וכן
 כ~

 וכן ש~ה

 ש~~י~ ~~~ב"~ד~~
 ~~ור

 ~ימ~
 ~~ן

 ר~~ ו~ג~
 ש~~יר

 ~~~ה דק~~הבמ~~ה
 הירקו~

 וכו~ ~רי ~דידיהד~ף ~סו~רי~ ב~י~~ קאי ו~ו~
 וכ~

 ~יקר
 ד~~ ו~~

 ~מח~ר

 ~~ ~~~ש~~~
 קנו

 שו~
 ~ו~ר ו~ו~ ~~מץ ~~ר

 ~קוני~דאף מש~~
 מו~ר

 ו~~
 נרא~

 מד~~יו ~וד
 וכו~~~ד ~~~ ~~ימ~

~"~~ 
 י~קב ~ק הרב גם

 ~~ימ~
 ס~ק הנז~

~~
~~~ 

 וכ~ב וז~ל
 ~ש~ מ~~

 ב~ח
 שפחתו א~ דוק~

קנ~~
 מו~ר ~ז ידי~~ו בלי

 ~יהנו~ ה~י~ הב~~
 ממנו

אב~
 א~ור שקנה ה~יש או~ו

 ~יהנו~
 וק~~ ~~~~ ממנו

 בז~ ~קי~י~מהא~רוני~
 ה~"~ ד~~ נרא~ וכן

 ו~ו~ ~~ן

 הרב כ~ב ו~ן~~ש~
 ~ול~

 ~~ ~~~ק הנז~ ב~ימן ~~יד
 ~שון הוא וכן מו~ר ~~צמו אפילו ~מח~רדלד~רי

 ~ר~
 דוד~י~

 בסימ~
 שכ~~ ש~~ ומל~ון ו~~ל קס~ב

 נ~~ה ס~ם
דס~ר

 כסבר~
 מ~בריו ~וד נראה וכן הרמב"ן

 בסימ~
 ~~ן

~~ש
 מ~

 שסיים
 הר~

 ~ ז~ל

~~~~

~הרב
 חוו~

 מה מ"ח וסימן מ~ו סימן ~יר
 ~בודת ב~נ קדי~י מרבנן וחד הואשהאריך

~גרשונו
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~ג~שוני
~~~ 

 בקי~וח כפי בזה וטרו ד~ק~ו מאי
ח~מחם

 ~יי~
 ~ ~יניך וי~ורו שם

 דסוברים חורה חומשי חמ~ה לפניך מונחיס~~~
בד~ח

 ~ש"~
 והרש~~א וה~מב"ן ה~מ~~ם כד~ח שד~חו

ו~~"ן
 ו~ר~ ו~רי~~~~

 משנה ו~רב המגיד
 ~יסורי שדמי כ~חד ~ו~ים כולם מנו~ה קני שב~ה~~~ך
 ולמוכר ~מח~יף גם מוחרים~~~ה

 וה~ מוח~
 מג~א

 וחקו~פ~~ח
 י~ק~

 ז"ל~ דוד ביח והרב החמיד ו~ולח
 ~ולה~~ח

 ה~דב~~ מ~
 נ~~א האי כל ~~וותא הני דלכל

ד~~~~א
 ~~דו~

 של א~ו הדמים ל~~יר יש דידן
 ד~

~~~~
 ליהנוח

 מה~
 ~ ורצונו ~פצו ככל ב~ם ול~שוח

 דיד~ ד~נדו~~~~~~
 הדמים לישר~ל ל~ח~ר יש

 ~י~~~ל דכיון וד~מיה ה~א~ש לד~ח~ם
 ~בדלא

 ~י~ור~
 שהרי

 ~ו~
 לא

 ול~ מכר~
 נח~~ק

~מ~ירח~
 ~לא כלל

 ~ניח~
 ~גו~ ו~מד

והי~~~ל ומ~ר~ וב~ר~
 ל~

 ~בד
 ~י~ור~

 ל~רא~ש ~פילו
 מוחרי~

 הדמים
לישראל

 ז~
 ש~~י

 ~~ס~ ~~מ~
 ל~ח~יף ~ר~~ש ~דמים

~ו~
 ומ~ר ש~בר קנס מ~ום

 ל~ ה~ והכ~
 ~וא מכר

 ~א~ח ה~ור מדברי וראיהכלל
 ~~ימ~

 הנז~
 שהבי~

 ה~י
 ~~~ה ו~~למ~שה

 וקנח~
 ~חמץ ירקוח נכ~יח ~פחה

~ח~
 ש~וח ~ש

 והחי~~
 ש~ינו ~פי ר~ח

 חו~~
 וכו~ דמיו

 לו ~~יין ~ו~ח ו~ספר~~ש~
 ~ר~

 ז~ל ~~י
 ~~ו~

 ל~מר
 ~חר חמץ ~חד ~ביח שנש~ר מחמץ~ק~חה

 ש~
 ש~וח

ו~מ~ו
 שמוח~ ~ומ~

 ~ינו שח~ץ
 חופ~

 דמיו
 ודוק~

 בדי~~ד
א~ל

 ל~ח~יל~
 ומשמ~ ~~~~ ~~ור

 ד~כי ~~ור מדברי

~ו~
 לא ~~רי סו~ר

 ~ח~
 ~ל

 ~א וקשה כ~ום~ ז~
 ~~ור דלמח~יף ~~ל ז~ל ~~יו~ר~~ש

 ב~~
 ~נאה איסו~י

 מוחר ~טורומדכחב
 מ~~~

 ~חמץ ב~לי ל~עלי~ ד~ף
 אל~מוח~

 לומר ~~כ
 ~~~"~ ד~ו~~

 וה~ור ז~ל
 ד~~

ל~~לי~
 מוחר

 ל~ ~ה~ כיו~
 ~יינו ~וד~י ונ~ל החליפו

 ~ידושיה מאי ל~חריני דאי דר~ח חי~ו~יה~יקר
 ו~~

 ~וה
~ריך

 ~~~י~
 ר~ח ד~רי ה~ור

 ד~שו~
 חופם ~ינו ד~מץ

 מוכרח ~לא מוחר ל~חריני ודאי ו~~כדמיו
 דז~ לומ~

 מוחר ל~~לי~ דג~~ידושי~
 כיו~

 ~~ם
~~ 

 אי~ורא ~~די

ו~~
 ~~~ להר~ ~~יחי

 ~~חב ז~ל
 דמ~ח~ ונ~~~ וז~~

 קנח~~~~פח~
 ידיעחו ~לי ~י~קוח

~~ 
 הח~ץ ~~ל

 ו~~כ שסיים מה ~~ש דמי~לא~רי~י
 ~כ~

 נמי
 ~נדו~

דיד~
 ש~גוי ~יון

 ~ו~
 ~~~ה ~ל ה~י~וח שמכר

 ~~~י ~ביד קאדנפ~יה ואד~ח~
 י~

 להחיר יש ~~ם חלק לו
 ~לק לי~ול שוחפולי~ר~ל

 ב~~~
 ~רלה פירי מדמי

 ~~ ~~ו~כיו~
 ~בר

 ול~
 יש מידי ~ביד

 להחי~
 ~פילו

 ~ ז~ל ~רא"שלד~ח

 ~פש~~~
 ~פילו מרובה דבהפסד לומר

 לד~חהר~~~
ל~

 גזרו
 בנדו~ והכ~

 הפסד ~יש שמ~חי דידן
 כיון ז~ל הר~"ח ~ל ~ה~יר ויש ל~לפים~מרובה

 א~כ מוחר לדידיה שגם ~ובר שהרמ~~ם דב~יו~חוך דכח~
 החיר דלמה ל~~ח מקשהמ~י

 דילמ~ ~ש"~
 ~~ר ר~ח

 ו~פשר ז"ל~ כהרמב"םלה
 לומ~

 דכיון ז~ל ~~ב ~סובר
 ~~ח ~ם כרש~י ס~ר~ והר~"שדהחוספוח

 שהו~
 מב~ל~

 ולהכי כווחייהו שי~בור מוכרחהחוספוח
 מקש~

 שפיר

וז~
 שכחב ל~יל ד~ריו שכח~נו הפר~ח כד~~י שלא

ר~ח ד~~
 ~וב~

 כ~~מב~ם

~~~~

 ~~חה לו
 ו~~ל שכחב שם הגהוח חידושי ל~~~

ל~
 ~~ח ש~חיר

 שמוח~
 ~לא וכו~ החמץ לה~יף

 החמ~ ~~י~ר~~
 ~אי~ור ~גוף היר~וח ~יהיו דמיו חופס

ונפ~מ
 שמוח~

 הימנה לקב~ן או בדמים מ~שפחה לקנוחם

במתנ~
 ~~ל

 ל~
 ~מצו ~~~יפי יש~~ל ליד ~י~ו~ו

הרי ~~~~
 ~כ~ר כיון ~~ל ~ו מחמץ~ נ~נ~

 ה~פח~ קנ~~
~ירקו~

 ~~אה ~יםו~י וכל ד~~~ד הו~ל
 ש~י~

 חופסין
 בדי~בדדמיהן

 מוח~י~ ד~יה~
 כדמ~~ע לע~מן ~פילו

ל~מן
 ח~~ סימ~

 כח~ם ה~לו ~~ב~וח ושחי וכו~
 ~ר~~

 ז~ל
 ז~ל ד~ריו דלפי ~~~ל מקדש ה~ישבפרק

 ~חרונ~~
 ה~ור

 לא וזה כהרמב~ם לה~~ר
 יתכ~

 ~ר~ ג~ ~מש"ל~
 ~~ז

 ה~~~~ק
 כח~

 כמו
 ~כח~

 ~ר~~ח
~~~~ 

 שהו~יף
 הו~

 ז~ל
 ו~פילו וז~לוכחב

 בל~
 י~~~ל ידי~ח

 שיש~~~ ~ל~
 ~חר

~בד
 וקנ~ אי~ור~

 ~לו ירקוח
 י~

 דר~"י ~~~ם ~א~ור
~אם

 כ~
 ~פס~ לחמץ דמים מצינו

 ו~ו~
 ל~ ~~~

 ידעחי
כו~ח

 ה~~
 ~~יד י~~אל אם לומר ריצה ש~ם בזה

איסור~
 ~~ר לי~ר~ל אפילו

 דל~
 ~~ד

 ~~~ל לכל ~ו ~חמץלב~ל ~היי~ ~י~ור~
 ז~ ~~ו~

 ~~רי ~ינו
 ז~לרש"י

~~ 
 ד~~יד ~מחליף לי~~~ל ל~~מו אלא ~ס~ו

 לדיד~ ~ב~~י~ור~
 ~~~ש ~~י

 ~~די~
 דחולין קמא בפרק

 שי~ר~ל ר~ל ו~י ~~ש~ ד~דף
~~~ 

 ו~חליפו אי~ורא ד~~יד

 ל~וםר~י~
 זה ~ל~ו

 ~ו~ ~הו~ דכיו~ פ~י~~
 ד~~יד

~יסור~
 וד~י

 ~ו~
 ו~וד ~ו ו~~ור המח~יף

 ז~ ד~~~רו~

~י~
 לשו~ו

 מכוו~
 ~ י~וב ו~ריך ~ך ~ל

~~~~~~
 זאח~ד~ח

 ~נ~ון ~~חי~
 דיד~

 ל~נין
 ~~~ו ~ירוח ~~י~~~~

 ול~~
 ~ליהם

 ~חרמ~ד
 ~החיר~

 משום והוא
 ד~פ~ דקי~~~

 ~~לה
 ~~סק וכמומוחר ~חו~~

 ה~מ~~~
 יו~ד ב~רק ז~ל

 א~ו~וחמאכלוח מ~~~ו~
 ~~כ~

 יו~ד
 ומר~ י~~

 ~~ל
 ~ימ~ ~יו~~

 רצ"ד
 איכ~ דיד~ ~נדו~ והכ~ ~~ש~ יו~ד ~~~~יף

 ~פיקא
בדמ~~

 ~ה~~~ש ~י ~לו
 ~~ו~י~

 כ~רמ~~ם ו~~ ~מוכר
 ~הוליח

 מדרב~~ אי~ור~
 ~חו~ל ~רלה ספק וקימ~ל

מוח~
 ~דמים וכ"ש

 שאי~
 אי~ורן

 ל~~~
 אלא ד~ו~ר

ספיקא מד~בנ~
 לקול~ ~~בנ~

 מדר~נן לה קרו ~חו~ל ד~~לה ו~וד

וספיק~
 ל~ו ב~~ות ~י~ לקולא

 ומ~~ ~~~
 ~ם רש~י

 ש~ח~יו ובדיבור בחו"ל ~רלהבד"ה
 ולהר~

 ~יו"ד ש~ך

סימ~
 ג~ ס~ק ר~~ד

 והו~~
 שם ד~ ס"ק הי~ב ~ב~ר

 מד~רי מוכחוכן
 מר~

 חיי~ים דקפריסים שכחב שם ז~ל
 פ~ורים וב~~ל בא"י~~~לה

 ו~~מ~
 ד~חו~ל מ~ום וד~י

 איסוראין
 ~ל~ ~רל~

 שם ~ש~ך וכמ~ש מדרבנן
 א~ ס"ק~דרי~ה ו~יי~

 ~סימ~
 ו~~ל וחירץ שהקשה מה ~~ש רצ~ד

ושמ~
 ~מקילין ש~ל~מ הו~יל לומר יש

 ב~פי~
 ~מרינן



~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ו~

 ד~יחרו ~שמע ~~ו~י ~~ ~~~ת~הר~
 ~וו~~ ~~~

 ~ין

 ~~ו~~~~~ו~
 ~~~עורו יו~ר

 ד~~~ ~י~
 בו

 ~ל~
 ~יעור

~~יו~
 ~~ח~ו

~~~~~ 
 וא~ר

~~ 
 אח~ ~ענין אפשר

 ~פי~ו

 ~~~~~ו~
 ~ך

 לעי~ כדכ~בינ~
 ~מעט ~ם אפי~ו ובה~חרו

 ~ו ~נ~~ומ~יעורו
 ש~~ מ~~~ ח~מי~

 ~ס~ח ג~~י י~יה

 ו~י~י~~~
 ב~ך

 ~~~ וא~~ כ~ו~
 ~מי

 דיד~ בנדו~
 ש~~ר

 ~~~~ונ~~ך
 ~~ו~

 ~ולו ~גזוז ~ו נחיר ~~~~ת ~~אי
~~~וו~ו

 ~~~~ ~י~~ ~י~י~
 ~ד~י~ ואי~

 דש~~י ולומר

 ~~~ ד~~~~~~~
 ליג~ז ועומד ~~~ר ~~חי ~~~ ~~~ו

 ~ח~רו~~ך
~~~ 

 ו~ג~וז ~~וז
 מ~

 ~גנוז ~מו~ב ש~~~ר

~~יו~ו~
 ~~ו

 ול~
 כ~~~~ר ~~ת

~~~ 
 ~י~ ~~~א~~ ז~ ~~~~ ~ר~ ד~ו~~ך ד~א~~~ו ז~ ~~צ~י

 ~ימד
 ~יינו~~~~ז

 ד~~ ~~~ ל~~~
 ת~~~י

 ~~~וך ~י ~~י~ ד~~~

~ח~~~~
 כדי

 יח~וך ~~~ יו~עי~ ~~~י ~ע~~ ~~~ ~ח~~

~~~
 ~~~~~~~ ~~~~ו~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ך

 ~~~ווח ~~י

 ~אי~~~~
 ~~~ ~ורך ~ו

 ~לא
 ~ו~~ ~~~~~

 ~ו~רך ~~ך

 ~~~ ד~~~~~ ~~ו~~ו~~
 ומו~~ ~ולי ~י~~ז ~ימד

 ו~ו~

~~~
 ~~~~וך ~א~ר

~~ 
 ~~ורך ~~ר~ך

 ת~~י~
 ~~קר

~~~~
 ~דו ~~~ח ~~ו~~ף ~הת~~ו

 ~תח~ ~~~ח שא~ ע~
~י~ו

 מ~~~ ~~~
 ~~~וות

 ~~~יך מה ~~~ך לאח~ ~~ל~~
 ~~ר~ ~ך~~י~~י

~~~ 
 ~~א נ~~ן

 גנאי ~שו~ ~~ע~
 כבו~

 שח~י~~~ור~
 ועי~ ודוק ~~י~ה

 ~ע~ ~~ר~
 מ~~כת ספר

 ~~~ וב~~~ ~ח~~~~~~~
 ג~ ~ע~ף ~~ו

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

 ~~~~ ~~~ן
 י~~

ראוב~~~~~
 ~שית~וח ~רם נ~~ו ו~וי

שלישית ו~~~~
 אח~

 ~כ~ס פ~רות ~~ר
 בשופעפריה תח~ וה~פ~

 ~~ר~ ~~ ו~~ ר~
 ~וא

 ~דו~
 ~כמות

ו~איכות
 ~~~ו~ ~אופ~

 י~~ה דמיו
 ~דו~ ~~~בו~

 ו~~ל

 מ~~ח~~
 י~~ה

~~ 
 ~~ם לו ו~מר ~~~ו ~~רות

 אסורי~
 יר~וב~~~~א~

 ~ניחם
 ~~ר~

 ~ותפו ו~גוי ~צרם ו~א
 ועת~ ~~~ותיו~ ~ל ומ~ר הגפן~צר

 ~א
 ראו~~

 ו~~שו
~~~ול

 ע~ ~~~~ו~ ~~~ יכו~ ~~ ~גיע~
 ~גוי

 ~ירוח ~דמי~~קו ~יטו~
 ~כר~

 של ~~ירות ~ו~ל ש~~~ו כיון

ער~~
 ~עין

 חליפיה~ ~ל~
 אסורים ח~יפיהן גם או

 ודינס~~נא~
 כדי~

 ~ ~ירוח

~~~~
 ידוע

 מחלוקח~
 בזה ראשונים ~ל

 אסורות מ~כ~ות מה~~וח יו~דב~רק ד~רמב"~
 כתב י~דה~כה

 וז~~
 שותפים שהיו וישראל גוי

 וכמ"ש וכו~ ~וי שי~יה השותפות מתחילת ~~נואם ~נטיע~
 מרןלשונו

 ז~~
 דפסק ע~ש י"ג ~יף רצ"ד סימן ~יו"ד

 ד~ערלה סוברים והר~"ש ורש"י ז~~כ~מב"ם
 אפי~

 לא

~חנו
 מ~חיל~

 יכול
 י~ר~~

 ~נכרי ~ומר
 כמ~ש ער~השל ~ני~ ~ח~ ~ו~

 ~ ע~ש ר~~ד ב~ימן ב~י ~~ כ~

~~~~~
 לי

 דיד~ דבנדו~
 שגדלו עד מ~ה דברו ~לא

 ~כבר ו~~רו~פ~רוח
 הי~ר~~ זכ~

 ~ח~~ו

ג~
 ו~רא~ש רש~י ~דעח

 ז~~
 יכול ~י~ו

 ~י~ר~
 ~גוי ~ומר

 טו~
 ו~רא"ש ~~~י פיר~ו ~~רי וכו~~~~~

 מחחי~ה ~~~ו ~אש~פי~ו ד~ער~~ ~~ע~
 ~ת~ יכו~

 ~ומר
ו~ו~ ~ח~ ~ו~

 מ~ו~
 דבערלה

 ~י~
 ~~יחות אי~ור ~~ן

 דה~
 י~ר~ל

 אכי~ה ~י~ור מ~ום ו~י ~~~ד~~ ~רינמי
 שישרא~

 אוכל
 ו~מ~א~~~דן

 ~~נ~
 מפירות

~כן נ~נ~ ז~ א~~ ~~כ~~ ע~~~
 ~ז~ ~נ~ ~מ~פ~

 עו~ד
 ~ו~~ ~ו~

 ~י~ראל ~~י~ן
 עו~דאינו

 ~~פ~
 ~~~י

 ~ר~~
 ~ו אין

 ~~ו~ ~י~ר~~
 ~~ירות

כ~~
 עמ~ו ~~~~ר ~~~רי

 ו~~~
 ~~ו~פו

~~~ 
 בו

 פרק ~סוף ו~~ר~~שבר~~י ע~~
 ד~~~ ~מ~

 ומשמע
 דוק~

 ז~~~
 עובד

 וז~ ו~ו~~ ~~~
 ~~~~ו ~ו~ד

 ~~ ו~וכ~
 ~~דו

 ער~~ ~~~י~נ~~~
 ישר~ל ~לו דפי~ות

 י~
 ~ו

 ח~~
 ב~ם

בז~
 ו~י~ו ~םור

 י~ו~
 ~ו~ר

 ~~~~ ד~~ ~ו~
 ו~~ש ~א~~ור

 ו~עבוד~ ~~~~ ~~כ~ דיד~~נדו~
 מו~~ח

 ע~
 ~~א ~~י~ם

 ומו~יאי~ ~וכרי~ש~~
 ~ו~~ות

 ~~י~~ ~~י~
 ~~דור

 ~~ר~ו~~~~
 ש~~~ם יד ~~ר~ך דבר ו~~ל

 ~ו~ הי~~
 ~ד

 ו~~מרו~גד~ו
 ~~יר~~

 ~~~ר
 ~ח~~ הי~ר~~ ז~~

 ~~ירות
 כרםשל

 ו~~י ~ער~~
 לה~ ~~י~

 ~י~ר
~~~~~ 

 ד~~ע
~נ~ל

 ~ פשו~

 ~~ ~ו~ ~~ד~~~~~
 ~~~י

 ~~י~ ~די~ ~ר~~
 וקיי~ים

 ~~~~~~מ~
 ~~~ר ~י~ן ~~דון

 ~~~י ~~~~
 כא~ ואי~ומכר~

 ~~רי ד~י א~א
 ~ד~ ער~~

 ~~רת

~יח~
 ~ו

 ~ ~א או ע~~ו כ~~~די~~י~ו ~ד~י~ ~~ ז~ ב~ני~ ~~~ת~~ וי~
~~~

~~ור
 מ~י~

 זה דין
 מ~~~ ~~ח~

 ~איש
 ע~בנ~ו מ~ד~

 ~~~~~ ~~~ד~ ~ת~ ד~ית~
 ו~ו~

אינ~
 מקודשת

 ~ד~י~~ וק~~ ~כר~
 ע~~~ ~~וד~ת

ו~~~~
 בער~ה

 מ~~~
 דחניא

 יא~~ ~~ ער~י~
 ~י ~ין

 אכי~ה~י~ור ~~~
 ~~~ מ~י~ ~~~~

 ולא ~מנו י~~ה
 י~ב~

 ~ו
 בו ~ד~יקו~א

~~ 
 ~נר

 וער~ת~ ת~~
 ~רבות ~ת ער~תו

אח
 ~חבא~ ~רי ע~~~ כו~~

 ~~ו

 מכ~~
 ש~םור

מפירוח ~יהנו~
 ו~וכח ער~~~ ~~

 לקמ~ מ~ש"~
 ד~~ו

הנ~ח דוק~
 נ~נ~ ~הו~ ~ערל~

 מגו~ו
 ש~

 כ~ון ~~מו פ~י
 ~~נאותא~ו

 ~ש~~ המוז~רי~
 יד~~ק ו~א י~~ע ~~א

 בשמ~
 נ~נ~ שהו~ ~ופ~ער~~

 א~א בעין בעודו האיסור מגוף
 ~ם~פ~~ו

 רוצ~
 ~ירי ~מכור

 ער~~
 ו~יקח

 ~בהו דרבי משמיה בש~ס כדאמר אסור מהםליהנוח ~דמי~
 ~~עזר רביאמר

~~ 
 שנ~מר מקום

 ל~ יאכ~ ~~
 תאכל

 עד במ~~ע הנאה ~יסור ואחד ~כילה איסור~חד

שי~ר~
 ~ך

 הכתו~
 כ~רך

 שפר~
 לך

 בנבי~~ הכתו~
 ע~כ

 בנ~י~ה מצינוומה
 שפר~

 מותר ובמכירה בנתינה ~נו
 ~א אםהא

 פר~
 ~ך הר~ אסור ובמכירה ~~י~ה ~ם

 האי~ר מגוף נהנה שאינו מכירה בהנאת דגםמכאן
ע~~ו



~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ו~
 מן א~א~~מו

 הדמ~~
 ~מכור ~סור

 ו~יק~
 הדמים

~ח~יפי~
 וכן

 ז~~ ~רמ~~~ ~ס~
 מ~לכוח שמיני ~פרק

 ~ ~"ו הלכה ~~ורוחמ~כלוח

~~~~

 ~נו
 ~ריכי~

 וע~ד עבר באם ~מוד~י
ומכרן איסור~

~~ 
 ~כח~י~ה ~~י~ו ~י~נוח מוחר

~ו בד~יה~
~~~ 

 ~נדרים עי~
 פר~

 ~ירק מן הנודר
 משנ~

 וא~ו
 ובמפרשי זיי"ןומשנה

 מ~ ~משנ~
 בזה ש~ח~ו

ור~יחי
 ~הר~

 הביח בב~ק ר~יד ~ימן ~וף ~יו~ד ב~י
 מכר ~ם וז~לשכחב

 ~ר~~
 דמיהם ~ם ~~רם וכל~י

 ק~ה ו~ם ~הנ~האסורים
 בדמיה~

 ~ו פירוח
 כ~י~

 וכו~

~כ~
 ירוחם רבינו ו~פר ע~כ בנכ~א ירו~ם רבי~ו ביאר

 ~זה~ כחב מה לר~וח בי~י מ~ויאינו
 ל~רמ~"ם ומצינו

~פר~
 שכחב ~~ז ~לכה ~נ~~

 מא~~ כ~ וז~~
 שהוא

~~ור
 ~~נ~~

 ~ם
 נ~נ~

 ו~א
 ~כ~

 ~חן ~ו שמ~ר ~~ון
 ~ינו לכל~~ם ~ו~ע~ו"ם

 ומכי~ ~וק~
 מרדוח מכת ~וחו

 דסובר ~רי ע~~~ מוחריםוהדמים
 ז~~ ~רמ~~~

 עבר ש~ם
 הדמיהומכר

 מוחרי~
 מ~~כוח ~מישי בפרק ~ו עוד ו~י~

 שכחב ב~ ה~כה~ישוח
 וז"~

 ~א~ור דבר ומכר ע~ר

 וקיד~ב~נ~~
 דמ~י ד~~ל וכו~ מקוד~ח זו ~~י בו

 ~~ווקידש דנ~~
 א~~ דוק~

 ~כחחי~ה ~~י~ו
 יכו~

 ~קדש
~דמי~ן

 ~יפ~ ~מ~ו~ ~~~
 ~וץ ד~חב

 ש~~ ~ע~~
 קידש

 ~ינ~~דמי~
 מ~וד~ח

 ~ק~
 ו~יינו ברישא ~~~

~רמ~~~ שד~ד~
 בל~ונו

 ~כמי~ לםו~
 כי מרפא

 ע~
 ~מכירה

נק~
 ו~גבי ומכר ע~ר

 נק~ ~~ קידו~י~
 וקידש עבר

מ~ו~
 ~כח~ילה ~ף ~ובר דמים נעשו שכבר דבקידושין

 ר~י~י וראהודוק~
 ~הר~

 שם המגיד
 ויש וז~ל שכחבוכו~ מ~כ~ כ~ ~~~~

 מ~
 ש~ובר מי ז~ל ~מפרשים

 לי~נות אסורע~מו שהמוכר~
 ~ב~ מדמיה~

 לא~רים
 ~~וח~ ~ו~

~~~
 ~רמב~ן דעח

 ז~~
 שאפי~ו ר~ינו כדעח

 ~ו~
 ע~מו

 ב~ןמו~ר
 ואיסור~

 עבד דעבד
 וכ~

 עכ~~~ עיקר
 וכ~

~ו~
 דעח

 הר~~
 ~ד~ה מקדש ~~יש בפרק ז"ל

וקידש מ~ר~
 בדמי~~

 מ~ כ~ ~~~רי~ ע~ש וכו~
 ש~ף הירושלמי

~מו~ר~
 דמים אוחן בהנ~ח מו~ר

 ובי~
 ~נכרי~ מכרן

 או

~ישר~~
 ~יהנוח מוחר

 מה~
 ו~ן ~~י~ שמסיק ע~ש

נמי כח~
 ד~ו~י~ קמ~ ~פר~

 וז"ל
 ~ב~

 כחב ז"ל ~רמ~~ן
דאפי~ו

 ~ינם ו~~ליפן ע~ר א~ ~דידי~
 כגז~ ~~~

 ~יד
וכו~

 הו~ מ~ר~ ~~~ א~~
 בדמיהן מוחר

 וכ~~~
 הירושלמי

~פי
 דמי~~ חופסי~ ש~י~

 ו~פי~ך
 ~י~

 ~~ו
 וכ~ דמי~~

 כחב

 ז~~~רמב~~
 גם הרי ע~ש~ עכ~ל מוחרים שהדמים

דעח
 הר~~

 הרמב"ם ~דעח מסכמח
 והרמ~"~

 ~ ז~ל

~~~~~~
 ~הרב

 מ~נ~
 ~מישי פרק בריש למ~ך

 ו~רי ד~~יל דבחר ~ישוחד~~כוח
 ~עני~

 מסי~ז~
 וז~ל

 ~"~ ה~כ~ ו~עני~
 דאינו

 זה איםור להרא~ש דאפי~ו לקדשה ל~זורצריך
 ~ו~

 דה~ דוק~מדרבנ~
 ~~סור ח~יפי

 הנ~~
 מד~ורייחא

 ~~ח ועוד ז~ח ~כו~~ גזרו דרבנן אלאשרו
 ~לקים ~ראשונים מגדולי ~סירי~ ~נ~ה ~יסוריד~~י~י שכתבנ~ דז~

~ז~
 לגמרי דשרו וס~ל

 וכמ~~
 בפרק הר~ן

בשם ד~ו~י~ ק~~
 הרמב~~

 ~~ ~~רק רבינו כחב וכן
 מא~~ו~ מ~~כו~

אםורו~
 י"ו דין

 ש~דמ~~
 מוחרים

 וכ~
 כחב

פ~ק ~רי~ב~~
 ~מחניחי~ דקידושי~

 דמכרן
 ~דמי~~ וקיד~

 ידי~ ~שחיר~~י םבר~ ו~~~
 ו~"כ

 פ~~~~
 ד~זלינן

 ~קו~~
 ~~~~ ע~~כ

 ז"~ הרשב"~ג~
 ב~ידושיו

 ~~ולי~
 ד~

 בזהה~ו~קים ~~~~קי~ ~~~~ ~בי~
~~ 

 א~יר לה~~~יף
 ~~~ מ~ו~

 או
 וד~חו מותר~מ~ליף ~~

 נוט~
שי~ח ז~ ~~~~ ~ד~ריו ע~ש ~~חיר

 ~ וד~מי~ ~~~ ~רמב~~

~ ~ ~
 ו~ר~~ש רש~י שי~ח

לא~ריני מוחרי~ ~~דמי~ ז~~
 ל~ ~ב~

 ע~~ו למו~ר ~ו ~מ~~יף
 מפרשים~יש ו~~

 ~ר~ ~~בי~
 המ~יד

 ~~~כו~
 מ~~לוח

~סורו~
 ~~ח~נו

 ~עי~
 רש~י ודעח

 ~~ר~ ממ~~ ~ו~
 ד~ו~י~קמ~

 ד~
 ע~~

 ~~ם מ~ני ~~~~ה
 דמ~ידכיון וז~~ מ~~י~י~

 לאכו~
 היח~א

 ד~~~
 ~ליו ~~~ר נ~רי

 וכו~מוחר ~~~~
 ו~~~

 נ~י ד~~חא
 ~ו~ ~~~~ר~

 ד~~~~בי~
 ע~יו ~עבר מ~~ץ ~חהני

 ד~י ~פ~~

 די~י~ל~
 ל~~רי ~יה

 ל~
 הוה

 ~י~ י~י~
 ~~י~~ ~יד~ה

הכי
 כ~

 למיע~ד ד~צי מ~י
 בהי~ר~

 ו~דידן ע~יד~ ~ורחא

מיה~
 ~רי

 ד~י~
 ~י~ור ~ך

 ~~י~י~ חופ~ הנ~~
 ~וץ

 ושביעיחו~קדש ~ע~~
 מוחר ~~צ~ו ~~ף או~רי~ וי~

 ו~~ו~
הו~

 ~~~~ ~~מץ דמים מצינו ד~~כ בידם
 ו~ו~

 ~ ע~~

~~~~~~~~
 מפני מוחר ד~ה שם

 ~מ~לי~י~
 כח~ו

 שפיר~ ומ~וז~~
 דלדידן ש~רוי~ין ר~~י

 דמיו חופס ד~ין שרימי~א
 ~דידי~ דדוק~

 ~~ור
 ~מרוי~~~ ונר~~ ~פם~ ~מץ מ~מחלו שב~

 למאי ~~ידהו נמי
דס~קא

 ה~ח~ דעתי~
 ~~ר ~~מץ ~ד~יינו דאורייחא דהוי

 דב~ליפי~הפ~~~
 אסור ~ינו

 מדרבנ~ א~~
 ~מו

~קו~~ריס ~~יר~
 פר~ בע~~

 רבי
 ישמע~~

 נ~ד
 ע~~

 ו~~י~ו

 ~~ור ו~י~ ע~~~ ~דידיה מדרב~ן ~~ירידחליפין
~ימן ~ו~~

~~~ 
 ועי~

 ~ריש~
 דר~~י ו~~ל ד~~ ~וח ~ם

~~ 
ר~~

 ~פרש
 דרו~~ מ~ו~ כ~

 ~ע~ ליחן
 ד~~ע ~לי~א

 לר"ש~פ~~ו
 ~ק~מ~~

 א~ר ~מץ דסובר כווחיה
 ~פ~~

 ~ינו
 אלא~סור

 מדרבנ~
 מ~מ ~נסא משום

 מ~~י~י~
 ~אק~ושי

 אי~ור ~ין דוד~~~י~וריה
 ~~יפי~

 ~יין גופיה ~מץ ~מו
ב~~ח

 סימ~
 ~ם ~י~ב ~~ר ועי~ ג~ ~עיף ~ח"ם

 א~ו~ ~א~רי~דגם דכח~
 ~~מץ ד~יי~ו ע~ש

 ~ גופי~

~~~~~~ז~~
 ~איש ~פרק בפסקיו

 ~~~~ מ~ד~
~~~

 וח~~~וח רש~י בשי~ח ג~כ ~יה ~זיל
 ז"לו~ובר

 דכ~
 אםור ד~ילופיי~ו שוים הנאה איסורי

 ליהנוח~מ~~יף
 ב~~

 ~הם ~קדש גם
 אש~

 גזרו דחכמים
~לא

 מחני~ ומפ~ש עצמם ~ם ~~ו גזירה ב~ילופי~ן יהנ~
 דיע~ד היינו מקוד~ח בדמיהן וקידש מכרן~קחני

קידש ~~
 בה~

 והחוספוח ע~ש~
 ו~ר~"~

 ר~יה הבי~ו ז~ל
 איסוריד~ליפי

 הנ~~
 ליהנוח אסורים

 מה~ מ~~
 דנדרים

 בר רמי בעי ע~ז השות~יןפרק
 ~מ~

 פירוח קונם
 בערלה המקדש ת"ש וכו~ ב~יל~~יהן מהו פלוני על~ללו

וכו~
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~ ~ ~

וכו~
 ודיי~

 בדמיהן ו~ידש מדק~~י
 א~מ~ מקודש~

 ח~יפי
 ד~א הוא לכ~חי~ה די~מא ודחי מו~רים הנאה~י~ורי
 אסור ~~כ~חי~ה ~ו~ר ~ש"ס ~~מא ע~ד~ דיע~ד~א

 ודעמיה דהרמב~ם ~י ונראה ~"~~ בד~ריה~ ע"~~יהנו~
 ד~יה ד~ד~ך ~ומר דיש דנד~ים מ~א חיו~חיה הוי~א
 נראה שאין א~א האמ~~ ~פי ו~א ~~י הש"ס ד~אמר~וא

כ~
 ~רמב~~ מדברי

 חמישי מ~רק ז"ל
 ד~~~ו~

 נדרים

ה~~~
 שינויא ~האי דפסק ~~ו

 ו~כאורה דנדרי~~ דש~~
 ז"~ ~רמב~~ד~רי

 מה~כו~ שמיני דבפרק נ~נהו ס~ר~י
מא~~ו~

 א~ור~ח
 ה~~~

 פסק ~~ו
 ~~דמי~

 והכא מו~רים
ב~~כוח

 ~דרי~
 שא~ורים פ~ק

 ~כ~חי~~
 ד~ש"ס כשינויא

ו~רי
 ~ר~~

 ז~ל
 ד~זי~

 ~שי~~יה ומודה
 הנאה ש~יסוריד~בר ז"~ דהרמב~~

 ~~ש~~ מוחרי~ דמי~~
 פ~ק

 בה~
 בפר~ ~כ~~ ~קו~~דנד~י~

 ע~ב ע"ז דנדרים חמישי

 ~~~~ ו~עני~ו~~~
 דאמר עצמו נודר ~ג~י

 פירו~
 ~~ו

א~י~ו
 ~~~י~~

 מ~ני~ין ו~יינו ב~ם א~~ר נודר ~~ר
דק~~י

 פירו~ קונ~
 א~ור ע~י א~ו

 ~חי~ופי~~
 ו~גדו~י~ן

~ו~עמ~
 הוא כבר

 וז~~ מז~ לעי~ ~ח~ ז~~
 דפרט דכיון

ו~מ~
 ע~יו ~וינ~ו א~ו

 שחו~~ כ~קד~
 ~פי~ ו~ה~י דמיו

~~~יפ~
 ~נודר אםור ~חר

 ע~ש~~
 ~חר כש~דירו ~~ל

ו~~
 א~ו אמר ד~א ע~מו ~נודר נמי

 מ~ח~ר~
 ד~קו~א

נק~י
 ד~יו~

 דב~האי
 גוונ~

 דע~מא ~נאה אי~ור גבי
~מימר ~י~~

 דח~יפי~
 ~~א ד~י ~גדו~ין

 מדרבנ~
 וכדפרי~ בע~מא

~עיל
 דר~נ~ ~~~~~ ~ו~~

 ו~ח~יף עבר ואפי~ו ו~קו~א

חליפי~
 ~ב~ מו~רי~~

 הרמב~ם
 ז~~

 חמי~י ב~רק כ~ב
מ~~~וח

 ~ל~~ נדרי~
 גד~~י~ן ~רי ~~ז

 ו~י~ו~יה~
 ספק

 א~ו פירוח ~גדו~י א~ור ~~רו~פ~~ך
 ו~י~ופיה~

 ע~כ
וב~מת

 דע~
 ~ר~ב~ם

 בז~ חמו~
 ו~ם

 הר"~
 ~יה שחק

ו~~
 ו~פי ~~~~ ידע~י

 מ~
 משנה כסף ~~רב שראיחי

 ~~ש~ח~
 ור~ינו וז~ל י~ו ~~~ה

 לקו~~ פ~ק~ ~ל~
נרא~

 ~~עמו
 ד~~~ מ~ו~

 דכש~ומר
 פירו~

 עלי ~~ו
 בחי~ופיהןאסור

 מד~ורייח~
 ~~~~י כדמ~מע

 פירוחיוו~~וסר ה~~~
 ע~

 כאומר הוי חבירו
 פירו~

 אלו

 ~פיקא הוי~וא~~
 ד~וריי~~

 כחב ו~~יכך ו~חומרא
ש~~ור

 נ~נ~ נ~נ~ ו~~ ~יה~ו~
 ואין כ~ומר

 ~וקי~
 עליו

~~ו~
 דספק

 ע~~ ~ו~
 קושיי~נו ח~ו~ץ ד~ריו ד~פי

 ~~רב ועי~שפיר
 מ~נ~ ל~~

 ~ שם

 צריכי~דעדי~~~~
 ~ה~ין אנו

 דע~
 ~רמ~~ם

 גם מו~~ין שדמיהן הנאה ב~יסורידסברי ודעמי~
 אחר בח~ץ דקימ~ל מאי ד~פי ק~ה ~כ~ורה א"כ~מח~יף
 א~ור שאינו כר~שהפסח

~~~ 
 קנס משום מדרבנן

א~
 מה

 תוע~~
 הא חמצן שמח~יפין עבירה עוברי עבדי

~~~
 במעשיהן וע~ה אדרבנן עברי ~יה א~~י אי חליפין

~ז~
 ו~א ~הח~יף שאסרו אדרבנן עברי אוחו שמ~~יפין

 ~ישב ויש כ~~~ ב~קנ~ם~ועי~ו
 ע~

 סבר~ פי
 הר~ן

בענין ז~~
 חו~~

 והוא ~בשר וצריך סכנה בו שיש
 הגם ~ודשוח~ים דקי"~ שב~

 שמוכנ~
 ~ו

 נ~י~~
 מרן שפסק כמו

 סימן שבתבה~כות
 שכ"~

 שם ב~י וכ~ב י~ד סעיף
 ~ר~ן ~~שםה~עם

 ז~~
 זה הרי נבי~ה נ~כי~נו אם כי

 עלעו~ר
 וזי~ זי~ כ~

 עובר אין בשחי~ה כן שאין מה
א~א

 דמקודם הכי נימא נמי והכא ע"ש~ ש~י~~ ~ש~~
 עובר אוכ~ו כשהואשיח~יף

 כ~ ע~
 ז~ח

 ו~~
 אם אבל

 עבירה א~א עו~ר ~ינוהח~יפו
 בשע~ אח~

 ח~יפין

 ~ ודוק~כמש"~
 אכי~~ נמי

 איסור
 חמיר~

 כדאמרינן

 אי~~ע~מ~
 ~ק~ה מ~יא הק~~ה

 אב~ יד~ ע~
 לא

 ~ אחרבדבר

~~~
 שי~~ ~פי שיהי~

 איסורי חלי~י ודעמיה ה~מב~ם
 ~ו~רהנאה

 ~יהנו~
 בעצמו המח~יף גם מהן

 ~מח~יף אסור והרא"ש ור~~יהחו~פוח ו~דע~
 ~רי~ דכ~ע א~יבא ו~אחריםקנס ~שו~ מדרבנ~

~~~~
 נראה

 ~דע~
 מרן

 כהרמב"~ ~~
 ז~ל והרמב~ן

 ה~הור בש~חנו שפסק ממה והואודעמייהו
 דבר שום קנו אם וז~ל ג~ סעיף ~~~ג ~ימן~~ח

 שש~חר בחמ~
 שעו~

 דמיו חופם ~ינו ש~מץ מפני מו~ר
 ~כל דמו~ר משמע ~חומי ~ה ו~חם ~כי ותניומדפסיק
 וכדעח ~צמו ~מח~יףואפילו

 הרמב"~
 ודעמיה

 ~ע~
 פי

הרו~
 כחב ו~ן בשי~חו~ ~ו~ך

 ~בר~ם מ~ן ~ר~
 וא~ו ס"קשם

 וז~~
 ד~א ~עצמו אפי~ו ~ה~יר ה~"ע ודעת

 כחב~א
 שקנח~

 ~חב וכן שפחתו
 ~סימ~

 ד~ ~עיף ~~ן

ע~~
 ג~ ~~ק שם ~פר~ח כ~ב כן וכמו שסיים~ מה

 המפרשים שנחלקו ודעוז~ל
 ז~~

 ~עצמו ג~כ מו~ר אם

 בפרק רש~יודע~
 ו~~וספו~ דחו~י~ קמ~

 והרא~ש שם
 מיהא א~ור ד~דידיה מקדש ~אישבפרק

 כ~בהרמב~ם אב~ מדרבנ~
~~~ 

 ~~ בפרק
 מה~כו~

 מ~כ~וח
 ~סורו~

ש~דמי~
 בין משמע מוחרים

 בי~ ~דידי~
 וכן לאחריני

 עיקר דכן המ~מ וכחב הרמב~ןדעח
 וכ~

 ז~ל הר"ן דעח
 דפרק והר~ן ~תוספוח מדברי ~רא~ו~ן

 שע~ ~~
 וכן

דע~
 ה~ור שהביא ~ר~ב"א

 סימ~
 ושגם ~~ן

 ר~~
 שה~יר

 שפחה דקנ~הבמע~ה
 ~ירקו~

 בשי~~הסוברים ק~י וכו~
 ו~ו~ שרי ~דידי~ד~ף

 וכ~
 עיקר

 דע~ וכ~
 המחבר

שכ~ב
 ~ח~

 קנו אם
 שו~

 מוחר וכו~ בחמץ ד~ר
 וכן מוחר ~קוניםדאף משמ~

 נרא~
 ~~ק הנז~ בסימן יעקב חק הרב גם ע~~ב וכו~ס~ד ח~~ ב~ימן מדב~יו עוד

 כ~בח~
 וז~~

 מ~א וכ~ב
 בש~

 אם דוקא ב"ח
 שפח~

קנ~~
 הבעל מו~ר אז ידיע~ו ב~י

 ~יהנו~ הבי~
 ממנו

אב~
 אםור שקנה ה~יש ~ו~ו

 ~יהנו~
 וקצח ע"~~ ממנו

מהאחרוני~
 מקי~ים

 בז~
 נראה וכן

 דע~
 ו~ו~ כאן הש"ע

ע~ש~
 וכ~

 ~~ בס~ק הנז~ בסימן ~מיד עו~ח הרב כ~ב
 ~שון הוא וכן מו~ר ~עצמו אפי~ו המחברד~דברי

 הר~
בי~

 קס~ב בסימן דוד
 ומ~שו~ וז"~

 ש~ע
 שכ~~

 ס~ם
 מדבריו עוד נראה וכן הרמב"ן כסברחדסבר נר~~
 בסימ~

 ~~ן
 הרב שסיים מהע~ש

 ז~~
~ 

~~~~

~הרב
 חוו~

 סימן ~יר
 וסימ~ מ~

 מה מ"ח
 וחד הואשהאריך

 מרבנ~
 קדישי

 בע~
 עבודת

~~ר~ונ~
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 ~ עיניך ויאורו שם עיין~כמ~ם בקיאו~ כפי בזה וטרו דשקלו מאי ע"ש~~רשוני
 דסוברים ~ורה ~ומשי ~משה לפניך מונ~ים~~~

בדע~
 שד~~ו ~ש"ע

 כדע~
 והרשב~א וה~מב"ן הרמב"ם

 מ~נה והרב המ~יד והרב והרוטב"אוהר~ן
 איסורי שדמי כא~ד עונום כו~ם מנורה קני ~בעה~מ~ך
 מו~ר ו~מוכר ~מ~~יף גם מו~רים~נ~ה

 וה~
 מג~א

ו~פר~~
 יעקב ו~ק

 ועו~~
 והרב ~~מיד

 בי~
 ז"~~ דוד

זא~
 עו~ה

 מ~
 המדב~ר

 ד~כ~
 הני

 כ~ רבוו~~
 האי

 נבג~
 דיד~ בנדו~ד~רכת~

 של ~לו ~דמים להתיר יש
~ר~ה ד~

 ו~עשו~ מה~ ~יהנו~
 ~ ורצונו ~פצו ככל בהם

 ד~נדו~~~~~~
 ~~~יר יש דידן

 ~ישרא~
 הדמים

גם
 ~דע~

 דכיון ודעמיה הרא~ש
 עבד~א שי~רא~

 ~יסור~
 שהרי

 ~~ הו~
 מכרן

 ו~~
 נתעסק

במכור~ן
 כ~~

 הגוי ועמד ~ני~ן ~~א
 וב~ר~

 ומכרן

 ~~והישרא~
 ע~ד

 ~י~ור~
 הדמים מו~רים ~הר~~ש ~פי~ו

~י~ר~~
 ~מ~~יף הר~~ש הדמים שאסר טעמא ~ה~י זה

~ו~
 ומכר שעבר קנס מ~ום

 ~~ ה~ והכ~
 מכר

 ~ו~
כ~~

 בסימ~ בא~~ הטור מדברי וראיה
 ה~י ש~ביא הנז~

מעשה
 וז~~

 מעשה
 וקנ~~

 ~פ~ה
 ירקו~ נכרי~

 ב~מץ
 ששא~ר

 שעו~
 וה~ירם

 ר~~
 וכו~ דמיו ~ו~ס שאינו ~פי

 ו~~פר~~ש~
 ש~יי~ או"~

 ~ו
 ב~י הר~

 ז~~
 ~אמר כתוב

 שנ~אר מ~מץשקנ~~
 בבי~

 ~~ר ~מץ ~~ד
 דמיו ~ופם ~ינו ש~מץ שמו~ר ~ומרו~מרו שעו~ ש~
 ודוק~

 בדיעבד

~~~
 דהכי הטור מדברי ומשמע ע"כ~ א~ור ~כ~~י~ה

 ~א ~~רי סוברהוא
 כ~~

 וקשה כ~ום~ זה ~ל
 ~ביו~ר~"ש ה~

 ם"~ ז~~
 א~ור ד~מ~~יף

 ~כ~
 ה~מץ ~עלי ~בע~י~ דאף משמע מו~ר הטורומדכ~ב ~נא~ ~י~ורי

 דסובר לומר ע~כ ~~אמו~ר
 ז~~~ הרא"~

 דגם וה~ור
 מו~ר~בע~ים

 כיו~
 ~יינו דוד~י ונ~ל ה~ליפו לא שהם

~יקר
 דר"~ ~ידושי~

 ~ידושיה מ~י ~~~ריני ד~י
 ו~~

 הוה
 ד~רי הטור ~~ביאצריך

 דפשו~ ר~~
 ~ופם ~ינו ד~מץ

 מו~ר ~~~ריני ודאי ו~~כדמיו
 מוכר~ ~ל~

 דזה ~ומר

~ידושי~
 מו~ר לבע~ים דגם

 כיו~
 איסורא עבדי ~א ש~ם

וכ~
 ~הרב ר~י~י

 ז~~ ב~~
 דמאחר ונר~ה וז"ל שכ~ב

 ידיע~ו ב~י ~יר~ות קנ~ה~~שפ~ה
 בע~ ש~

 ה~מץ
 ע"ש דמיכ~אחריני

 ש~יי~ מ~
 וא"כ

 הכ~
 בנדון נמי

דידן
 כיו~

 ש~גוי
 הו~

 שמכר
 ש~ הפירו~

 ער~ה
 ~ה~יר יש בהם ~~ק ~ו יש ~הרי עביד קאדנ~~יה ו~דעת~

לישרא~
 שו~פו

 ~יטו~
 ער~ה פירי מדמי בראש ~~ק

~יון
 ~~ ש~ו~

 אפי~ו ~ה~יר יש מידי עביד ו~א עבר

לדע~
 ~רא"ש

 ז~
~ 

~ ~
 ~פי~ו מרובה דבהפסד ~ומר אפשר

 ~דע~
 הר~~ש

 ה~סד שיש שמע~י דידן בנדון והכא גזרו~א
 ~העיר ויש ~~~פים~מרובה

 א~כ מו~ר ~דידיה שגם סובר ש~רמב"ם דבריו~~וך דכת~ כיו~ ז~~ הרב"~ ע~
 מקשהמאי

 ~ר~
 די~מא עש~ב ה~יר ד~מה

 ר"~
 ~בר

 ~רב ~סובר ~ומר ו~פשר ז~ל~ כהרמב"ם~ה
 ז~~

 דכיון

דה~וספו~
 גם כרש"י סברי והרא"ש

 ר~~
 מבעל~ שהוא

 מוכר~ה~וספו~
 מק~ה ולהכי כוו~יוהו שיסבור

וזה שפי~
 של~

 הפר~~ כד~רי
 ד~ריו שכ~~נו

 ~עי~
 שכ~ב

 דג~
ר"~

 כ~רמב~ם סו~ר

~~~~

 ר~~ה ~ו
 ~ידושי ~~ר~

 הגהו~
 וז~ל שכ~ב שם

 שה~יר~א
 ר"~

 א~א וכו~ ה~מץ לה~~יף שמו~ר

ר~~
 שיהיו דמיו ~ופס ה~מץ ש~ין

 הירקו~
 ~~יסור כ~וף

 מ~שפ~ה ~קנו~ם שמו~רונפ~מ
 בדמי~

 הימנה ~קב~ן או
במ~נה

 אב~
 ~יד ~י~ו~ו לא

 ~שר~~
 ~מ~ו בח~יפי

 הש~~ה קנ~ה ש~בר כיון ר~ל או מ~מץ~ נהנההרי דא~

 הו~~היר~ו~
 דיע~ד

 וכ~
 הנ~ה איסורי

 ~אי~
 ~ופ~ן

 כדמש~ע ~עצמן ~פי~ו מו~רין ד~יהן ~דיעבדדמיהן
 וש~י וכו~ ~~ן סימן~~מן

 ה~ברו~
 ז~ל הר~ן ~~~ם הא~ו

 מקדש ~~ישבפרק
 עכ~~

 דבריו ד~פי
 ~~רוני~ ז~~

 הטור
 ~הסבר

 כהרמב"~
 וזה

 י~כ~ ~~
 ג~ כמש"~~

 ט"ז הרב
 ה~ב~~ק

 כ~~
 שכ~ב כמו

 ~~~ הרב"~
 הוא שהו~יף

 ז~~
 וז~~וכ~~

 ב~א ו~פי~ו
 י~ר~~ ידיע~

 ~~ר שישראל ~~א
~בד

 אי~ור~
 וקנה

 יר~ו~
 א~ו

 י~
 מ~ינו כןשאם דרש~ ~טעם ל~סור

 בפ~~ ~~מץ דמי~
 ע~ש ו~ו~

 ידע~ ~~
כונ~

 הרב
 ~ז~

 אם לומר רוצה ש~ם
 ישר~~

 עביד
 ~פי~ו~יסורא

 ~ישר~~
 עבד ד~א א~ר

 דהיי~ איסור~
~~ע~

 ~ו ה~מץ
 ~רא~ ~כ~

 א~ור
 ז~

 שהרי אינו
רש"י

 ~~ ז"~
 אסרו

 א~~
 ~ע~יד המ~~יף ~ישראל ~עצמו

~יסורא
 ~ב~

 קמא בפרק בהדיא כ~"ש שרי ~דידן
 ו~י ע~ש~ ד~דף ד~ולי~

 ~~~ שישרא~ ר~~
 דעביד

 איסור~
 ו~~~יפו

 ע~יו ~~וסרויש
 ז~

 ד~יון ~שיטא
 שהו~

 דע~יד הוא
 וד~י~יסורא

 ~ו~
 ועוד ~ו וא~ור המ~~יף

 ז~ ד~פירו~

~י~
 ~שונו

 ~~ מכוו~
 ~ י~וב ו~ריך ~ך

 זא~לדע~~~~~~~
 לענין דידן ~נדון ~~~יר

~ר~~
 ~מי

 פירו~
 ~~יהם ו~בא ה~לו

 ~ה~ירם א~רמצד
 והו~

 משום
 דקימ~~

 ער~ה דספק
 הרמב~ם ש~סק וכמומו~ר ב~ו~~

 ז~~
 יו"ד בפרק

 מ~~כו~
 ~לכ~ ~סורו~מאכ~ו~

 יו~ד
 י~~

 ז~ל ומרן
 ביו~~

 רצ~ד סימן
 דידן בנדון והכא ע"ש~ יו~ד ~~~עיף

 איכ~
 ~פיקא

בדמי~
 כ~ר~~ש ~י א~ו

 ~~ורי~
 כהרמב"ם ו~י ~מוכר

~י~
 בהו

 איסור~
 מדרבנן

 וקומ~~
 ער~ה ~פק

 איסורן שאין בדמים וכ~שמו~ר ~~ו~~
 ~מא~

 דאוסר
 א~~

 מדרבנן
 דרבנןספיקא

 ~קו~~
 ~ער~ה ועוד

 ב~ו"~
 ~ה קרו

 מדרבנ~
וספי~~

 עי~ ~קולא
 ברכו~

 שם רש~י ומ"ש ע~א ~~ו
בד"ה

 ב~ו"~ ער~~
 ש~~ריו ובדובור

 ו~~ר~
 ביו~ד ש"ך

 בבאר והובא ג~ ס~ק ר~"דסימן
 היט~

 שם ד~ ס~ק
וכן

 מדברי מוכ~
 ז~~ מר~

 ~ייבים דקפריסים שכ~ב שם
 ב~~בער~ה

 וב~~~
 משום ודאי ו~מא פטורים

 ועיין שם ~ש"ך וכמ~ש מדרבנן א~א ער~ה איסוראין דבחו"~
 ע"ש רצ"ד בסימן ~~ ס"קבדרי~ה

 מ~
 וז"ל ו~ירץ ~ה~שה

 ~ומר ישו~מא
 הואי~

 אמרינן בספיקא שמקי~ין שה~"מ
~~ת~



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

מ~
 ~ש

~ 
 מ~י ~ל ה"ה ~פיקא ל~~~ן דרבנן דין

 כת~ו ל~ן דר~נן דין להיש
 ס~

 מדר~נן ~חו"ל שערלה
 ד~ ~~ ס~ן לעיל בת~~ה הד~ך אני מש"כ ועי~ ע~~~עכ~ל
 ב~פי~א ד~~נינן ב~"ל דערלה מוכח ~ה מכל ודוק~צ~~~
 יש ולהכילקולא

 לה~
 מילי הני מכל ~דמוה דידן ~דון

מ~יי~~
 ~ לפ~ך ומםורים ה~ובים

~~~~~
 לן דחדיח ממ~י ~חדש מן לה~יא

 ~ר~
 מגן

~~~ס
 חמ~~ ~םימ~

 ו~~ו ם~ק
 דכח~

 ב~וף
 ו~"ל דיבור~ותו

 וכ~~
 ~ל~~ סימן ביו~ד

 ~~ין דאפ~לו
 כך ו~חר ~~לו היין ~~וי ל~ח אם דמיו ~תופםנםך

נח~
 הגוי שקנה מ~חר ~רי המעוח לו

 היי~
 במשיכה

 לפי לעולם ~סורים היין לבעל מ~הו נ~ך יין דמי~וי ל~
 מדמישנ~נה

 יי~
 ונ~~ל קמ~ד ~ימן סוף ע~ש וכו~ ~~ך

 לדידי~ ~ף שרידחמץ
 ~ עכ~ל לה~~ח ~ף ל~~ע

 ולעמו~ ~~ דיןלברר~~~~
 ~רב דברי ול~~~ן ~ליו

מג~
 שרי דחמץ ו~~ל ~~~~ר במ~מרו א~רהם

 ~דידי~אף
 דברי לה~דים ~נו ~ריכין ל~ב~ח ~ף לכ~ע

החו~פוח~~פר~
 ע~~ ~~~ דף ~ועל ~ח השו~ר

 ד"ה
 ש~ת~ו ע~דיןיאוח

 ו~~~
 דקדק ומכ~ן

 הר~
 ~לחנן

 ש~ם למעשההלכה
 ~י~ ~~

 יי~נ ישר~ל
 בהקפ~ לנכרי ומכרוהא~ורים ודברי~ וע"~

 קודם ל~חר הנכרי ומכרה

שיח~
 ~דיע~ד מוחרים שהדמים ~דמ~ם הישר~ל ל~ה
 ר~ינו הוסיף ועוד בעולם~ ישנו ע~ן ש~איסורו~ע"פ
 שאפילויצחק

 ל~
 הנכרי מכרה

 ~ל~
 ~צלו שמש~ה כיון

קודם
 שיח~

 דקי~"ל הדמים
 מ~~~~

 נכרי
 קונ~

 ו~וי
כמו

~~ 
 כיון מוחר ד~חננה נתן כך ואחר ~ליה

 של~
~י~

 הבי~ה בשעח בר~ותה
 והכ~

 נמי
 ל~

 ~יחה
 ~ ע"ש ע~כ המעות פריעח ~שעח~רשותו

~~~~~~
 בפסקיו~ם

 סימ~
 ~~י~ח ליה א~יל ב~

 שכח~ר~י
 ~~~ילו נר~ה ומיהו ו~"ל

 לעול~ ה~וימכרו ל~
 הדמים בידו עדין וי~~ו

 לישראל המעות נחן במשיכה הגוי ~קנ~ה ד~חרכיון מותרי~
 דמי ~דמים הוולא

 ע"~
 כמו ו~וי ו~ו~

 ב~
 וכו~ עליה

 ~בל ~חר לישר~ל ~~מ מוחרים המעוח ~םו~פילו

 ~סורי~לדידי~
 ד~א

 מ~י~
 הנ~ה ליה

 מ~~~
 כדאמרינן

 ו~ידש מכרןלעיל
 בדמיה~

 עכ"ל~ מקודשת

~~~~
 ~~ל דהר~~ש כיון

 מ~
 ש~סר

 לדידי~
 משום

 זייניהדחלה
 מ~י~ ק~ דה~

 הנ~ה ליה
 מע~~

מה~
 דמוקמונן ~~ודשח בדמי~ן ו~ידש מכרן ד~מרינן

 ~"כ ~נסא~ מ~ום ~~ור ולדידיה בדיע~דלה
 יצ~

 לנו
 הרמב"ם לדעח בדידן~נן

 ודעמי~
 לה ~~רי ~י

 וחלופי דמי הוו דלא סגי הגוי דבמשיכת יצחקדרבינו ~ה~

ע~
 מ~י~ור נצולנו ד~~ה

 ע"~
 כמו לפ~ז דמיה דחופסת

דבעלמ~
 לו~נות עצמו למחליף גם הדמים דמ~רין םברי

 דמיה מתפיסת ניצולנו דכבר בע~א נמי הכא לכתחילהמהן
 הר~ן לנו הודיע כ~ר ~~ל ולמחלוף למוכר גם להתיריש

~ ב
 הפרק

 ד~~
 ש~ין ~א ז"ל הרמב"ן

 המ~כ~

 כ~~מ~י~
 ע"~ דמי ~~"מ

 ולכך אצלו הם
 הו~~ מה דעחו לנו גילה לא ~~ל והר~~~ם~סורים דמי~

 ל~~ר ומכרה שכ~ו הנ~~ החו~ותומלשון
 ~ו~~

~ת~
 הישראל ד~~ה משמע הישר~ל ל~ה

 המוכר~
 מוחרים

 לאפו~י ב~ו ומה דנ~~ו ל~ה מ~י כן לא ~~םהדמים
אלא

~~~ 
 כ~ו

 ~ל~ ~
 ל~חר ומ~רה הנכרי קדם ~אם

 ב~ה ליש~אל שיפרעקודם
 הו~

 שהחירו
לישראל ג~ הדמי~

 ~מוכר~
 ~ינה ~דמים ~בלח דבשעת כיון

 רבינו הוםיף ו~וד וכת~ו ~יי~ו ~ה ועל הלו~חהבוד ~עי~

י~~
 לא שאפילו

 מש~עוח וכו~ הנכרי מכר~
 גם הדמים דמוחרין ש~~~כ~~ן ד~רי~

 ~~ לישר~~
 ~לא

 ר~ינו ד~רי על כחב ~~לשהר~~ש
 יצ~~

 ליש~אל ~~מ
 ~~י דלא ונ~ל ~סורים לדידיה ~בל~ר

 הרא~~
 אלא

 רב~נו~ד~רי
 י~ח~

 הגוי מש~~ח ~לא שם ש~ין
 ועדי~

 היא
 הוא ב~ה ~ידו~ע~ן

 ד~ת~
 הר~ ~ד~ן ~בל ל~חר~~~ ~ו~א

 דכבר~לחנן
 שמכרה ~ה לישראל גם מוחר הגוי מכר~

 ונ"ללו~
 ~~ע~

 נותן ש~ם הוא
 הדמי~

 ב~דו ב~ודה
 ~~ל הר~~שסובר

 כיו~
 ד~דין

 ~י~
 ~ידו

 ע~א כדמי נר~~
 מ~מ במשיכה ~ו ונק~ית קודם שמ~כה ~ע~פוכחליפיה

 שעדיןכיון
 ~י~

 כד~יה נראה ~עין בידו
 דקימ"לוכיון וכח~י~י~

 בע~~
 ~~ר~ה כיון דמיה שתופ~ת

 כ~
 ק~ס~~ן

 ולו~ח שמכ~הלמוכר
 כדמ~ה נר~~ם ש~ם בענין הדמי~

 ~שעח העכו~ם של ידו מחחח י~חה כבר אם~בל
 נראין ~איןהדמים נתינ~

 כחליפי~
 מוחר ל~כו

 ג~
 ל~ו~ר

 ו~יבעצמו~
 ק~~~

 ~ך
 ה~

 ~~ל
 ל~~א"~

 ~~י~ורי
 למו~ר אסורים שהדמים דמיהם חופם~םש~ינם הנ~~

 האי החם ליהוליח ולמחלי~
 חי~וק~

 האי~ור ד~ין
 למוכר א~ור בידו בעין אינם ו~ין הקינה~יד בעי~ ~נא~

 בע"~ כא~ולמ~ ולמחלי~
 ~מיה ~בל אם ישראל למוכר ה~לנו

 לומר ~ש ה~ונה~ יד מחחח שיצאה~ר
 שחילו~

 גדול
~יניהם

 ו~ו~
 ~~רו ~א כי

 ח~מי~
 ~לא

 ~ד~
 דשכיח

 איסור~ בש~רו~הכי
 ש~ינ~ הנ~~

 דע~יד דמי~ם חופ~~ם
~י~יש

 להח~יפ~
 להפ~יע

 א~סור~
 עלייהו דר~יע

 דמיהם לו חתיר אם חכמיםחשו ~ז~
 בדיעב~

 ומכר עבר ~ם
 ולמכור למיע~דאחי

 לכחחיל~
 ~ורה א~יםור ועובר

 חופסים ש~ין כיון הנאה ~יםור מי~י~הו לה~ק~עכדי
 אפי~ו שיהיה ~ופן ~כל למוכר ~נסינן לכךדמיהם

 על ~~רו כיון חחיל~ הגוימ~כם ~~
 דמי~~

 משכן לא באם

ל~
 דשכיח משום ~ודם מש~ן ללא מש~ןקודם בין חילקו
 מקלים ודמיהם ~ם דמי~ם תופסים ש~ין כיוןשימ~ור
 שאינס דמיהם ש~פסים הנ~ה ~~יסורי ~בלשבדמ~י
יכולים

 למוכר~
 חופסים ש~רי מוד דמיהם ולק~ל

 דמיה~
ב~

 כן כמא~ גופם הנ~ה איסורו דמיהם על וחייל
 ל~יות צריכה המכירה וא~כ דמ~ה ~ת הובא ל~ו הןוהן עת~

באשר~י
 ובהקפ~

 וזה
 ל~

 כל שכיח
 כ~

 לגו~ שי~ור
 לעצמו ~שש שבוד~ובה~פה

 שמ~
 א~ר ~וי לו ותן לא

כך
 ומשו~

 כ~ו מכירה שכוח דלא כיון הכי
 בהק~ שהו~

 ל~י



~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~

~~
 ~זרו

 ~ז~
 אלא ~~רו ו~א

 מ~עמ~
 ~וא ~אם ~~רינא

 ~נ~~ ~י~ורי וכ~ליפ~ כדמינרא~
 אם ד~יינו

ביד ~עוד~
 ~זה ע~א כ~~יפי שנרא~ ~ישרא~ דמי~ נוח~ ~קונ~

~ו~
 דאסורים

 ע~
 אי~ורא דע~יד ~מוכר

 ~מץ כח~יפי ~נר~ים~דמים ש~וק~ בז~
 א~~

 מידו יצאה כ~ר אם
~~עה

 כ~~יפי~ נרא~ שאין ~דמי~ ~מקב~
 ועוד

 ד~~
~כי~

 ישר~ל שימכור
 ~~ ~~קפ~

 כך
 זמ~

 עד
 מי~גוי שימצ~

 ~ונ~
 ~גם ~מ~כר ~זה גזרו ~א ו~~כי ממנו

 ו~וא איסוראדע~יד
 נכו~ ~ע~

 ~ ~ע~~י

 ~עלי~~~~~~~
 שכך

 ~~י~
 ~~י ר~ינו

 ז~~
 ד~א

ק~םי~~
 למוכר

 כשקב~ א~~
 ~עוד ~מעוח

 ~יד עדין~~יא
 ~~~ ~קונ~

 מוחרים כבר מכרה ~ם
~דמים

 ג~
 ~יו"ד שהרי עצמו ~מוכר

 ק~~~ ~ימ~
 סעיף

א~
 ח~י~~ ~יין ~גוי ~~~ שא~ כח~

 נחן כך וא~ר
 דמיירי וכו~~מעוח

 ~יי~ ~עדי~
 ~גוי ביד

 ו~י~
 םברח

 כנז~ ~חוספוח ש~~יאו יצ~ק~~ינו
 ז~ ע~ כח~

 מי יש
 שמ~רו ~יין ש~~~ל שא~~פ~אומר

 אםורי~
 ~~נ~ה הדמים

~א~רי~
 מוחר

 וב~ימ~
 םחם דכחב ב~ ~עיף קמ"ד

 דמ~מע בדיעבד מוחריםש~דמים
 ג~

 הצ~יך ~מוכר
 ~גוי פרע ~~א~ם

 ~קו~~
 מוחר ואז ~~~ר ~מכרה עד

ג~
 ~מוכר

 וע~
דמי~רי ק~~~ ד~סימן כמ~ש ~ומר כור~ך

 ~עי~ הו~ ~עדי~
 ביד

 ~קונ~
 ~מו~ר א~רו~~כי כ~~יפי~ ונראיח

 ~~ימ~ א~~
 שכ~ר קמ"ד

 מכר~
~קונ~

 ואין
 ~ישרא~ ~נוח~ ~דמי~ נראי~

 ל~כי כ~~יפ~ן
 ו~ז~ ודוק~ ~מוכר גםמוחר

 פםקי יחורצו
אשר ז~~ מר~

 ו~ש~ך ~~~ז וכמ"ש נינהו כ~חראי נר~י~ לכאור~

 וס~~ ע~י~~ עיי~ש~
 ~~י ~ר~ינו

 ~~ח~ שמ~ ז~~
 ר~~נו

ירו~ם
 ~א~ריני ו~"מ הגוי ~משיכח שדי שאומר מי י~

 פלי~~~
 ~ר~ ם~רח ש~יא קמייחא א~~רא

 אל~נ~
 שהר~

~~~נ~
 ~גוי מכירח ש~צריך

 ~קונ~
 ~הח~ר כדי היינו

גם
 ~מוכר~ ~ז~

 ~~י ע~~ ודוק
 מ~ ז~~

 ~ביח ש~עחיק
 ירו~ם~ ר~ינו ד~רייו~ף

 ועיי~
 מש"כ

 ~גליו~
 מ~רש"א

 רמ~ה דף ~~ד~ים ~ש~ך~~פר
 ע"~

 מש~כ ~מ~ד ~~ימן
מ~ם

 ~ר~
 וםפר ע~~~ מ~~רוח פנים

 פני~
 אינו מאירוח

 ~ר~וח ~ידימצוי
 ~ז~ כח~ מ~

~~~~
 ~~ אחנ~נמי

 דברי
 מר~

 ~ש~ע ד~~א ב~~ע ב~י
 ~ימן~יו~ד

 ~דמים ~חיר ~א א~ ~עיף ק~~~
~~א

 ~א~רי~
 ~מוכר ו~א

 ו~א"~
 חמ"ג ~י~

 כח~
 קנו ~ם

שו~
 א~ר ~~מץ ד~ר

 ש~
 כח~נו וכ~ר וכו~ מוחר שעוח

~עי~
 ~~~כמח

 ה~~רוני~
 ~מוכר גם ~~חיר ~~~ שד~ח

 שכח~נו מה ~פי ~~ל ודעמי~~ ~רמ~"ם כשי~חע~מו
 הא דשאני שפיר~חי

 נםך ~יין דמיירי ק~~~ דםי~~
 ~וא שעדין כיון ו~הכי דמיושחופם

 ~עי~
 הגו~ ~יד

 שנוח~~שע~
 ~דמים

 ~ישר~~
 כ~~יפין נראה

 ש~
 ע"א

 דמי~שחופ~
 כמש"ל עצמו ~מוכר ~םור ~כי משום

מ~
 דמיו חופם ש~ינו ~~מץ דמיירי ב~~~ כן ש~ין
 אם ~י~וקואין

 הו~
 ~עין

 ~שע~
 שמק~ל

 ישרא~
 ~דמ~ם

 ~א~ו
 ד~~

 ~ר~~~ם כדעח ר~נן קנםי
 ~גוי יד מת~ח יצח~ דכ~רקמ~ד בםימ~ וכ~ ז~~
 ~קו~~

 נר~ה ואין

 ש~כ~~יפי~
 עצמו ~מוכר אפי~ו מוחר ע~א דמי

 דה~
 ~א

קנםי
 ומעח~ רבנ~

 יש
 ~~ח~ונ~

 ר~ינו בד~רי
 ~~ר~~ מג~

שכח~
 נםך ד~יין ~גם ה~מץ ~גוי משך שאם

 ~ח~
 עוד

 ~דמי~ ~יי~ד~~ע~
 ~פי ~עו~ם ~סורים

 ~~~נ~
 מיין

 מ~א ש~מד ~רא~ש ם~רח ~ו~יאנסך
 ~ח~~

 מכרןוקידש

~דמי~~
 ~דיע~ד מקודשח

 כמש~~~
 ד~~מץ נראה מ~מ

 משיכ~ ד~~ קש~ ד~כאור~ ע~ש~ לדידי~ אףשרי
אינ~

 א~א מ~ניא ו~א מצ~ח
 ~עני~

 איםור
 החופ~

 דמיו
 ח~י~~ משך~אם

 ו~~יפיו ד~יו מיקרו ~א
 שי~~

 ~י~ורא
 ~דבר כדמעיקראע~יי~ו

 שחופ~
 דמיו

 ד~ז~
 ח~י~ה ~מ~ך

 חפיםח איםור ~~ך~~ף
 דמי~

 אבל
 עדי~ ~נא~ איםורישמכר ד~~~ איםור~

 עומד במקומו
 ובז~

 א~ניא ~א

 כ~~ משיכ~~~
 שמשך אף ול~~י

 ח~יל~ ~יי~
 כיו~

 דע~ד
~יםורא

 א~ורי~
 ה~א~ש ~ד~ח ~מוכר ~דמים

 פסקו~~כי וד~מי~
 מר~

 שרי ~א~רי~י דדוקא
 ו~~

 ~ד~~ק ~~וכר
 ק~~~~םימן

 ~~מץ מ~ך אם אמאי וא~כ
 ג~

 ~דידיה

~חי~
 ~א אברהם מגן ר~ינו

 משיכ~
 חי~ני ~א

~~ 
 כ~ל

~ז~
 דח~יא הוא ו~עיקר קאי וכדקאי

 מוחרים דמי~םד~~רמ~~ם דר~ווח~ בפ~וגח~
 ~דידי~ ג~

 ~דמים ו~הר~~ש
 ~ ~דידיה~ם~רים

~~~~~
 מגן רבינו ד~ו~ר ~ומר

 ~בר~~
 ~~ל

 ~דמ~ם ונוחן ~גוי ~~י~~ משך ~אא~ שדוק~

~ישרא~
 אז הישר~ל ~יד ~~דו בעודו

 נר~~
 ו~~יפי כדמי

 ~~מץ דמי ש~ם וניכר ~נא~איםורי
 הנא~ אי~ורי או ~~~ץ~עוד ~מ~ו~ שק~~ ~יו~
 ~ע~ן נר~ה ~רי ~רשוחו

ש~ו~
 מ~~ץ נ~נה

 מש~~ וכעי~
 ~חוםפוח

 ~~ולי~
 ד~

 דפירוחשכח~ו
 וכ~י~

 ניכר
 ב~~

 ~~יפי ש~ם
א~~ ~~מ~

 ~י~כך א~ר ד~ר ~א
~~ 

 א~רו
 ע~

 אם אלא ~~וכר
 גם ניכר שאינו ~ד~ר א~ל ע"ש ~~~כר ~ד~ר~ח~יף
 ~עמא ו~יינו ע~ש~ מו~ר~דידיה

 ~ך חי~שי ו~א כאן~ ג~
 גם אסור ~~כח~י~ה כיון ~ו~ר דיש ~~מץ דמים מצינודא~כ

בז~
 אם

 כ~
 החוספוח וכמ"ש מצינו ~א

 ~ ~~~ ~~י~י~ ש~

~~~~
 ~~ו ~ש~ע ז~מן ש~יאו~ ~הרב בשורי עיני

םימן ~~~
 י~ב ~עיף ז~

 ~כח~
 ~גוי משך ו~ם וז~ל

 כך וא~ר ~רשוחו ~~מץ אחח~י~ה
 נח~

 בעצמו הוא ו~~~יף מכר אפי~ו מוחרים ~ן הרי~~יפיו א~ דמיו
 ~רשוחו ~~מץ אח ~גוי שמשךדכיון

 נקנ~
 מיד ה~מץ ~ו

 משיכ~ע~
 הרי ~ליפיו ~ו דמיוכך א~~ שנותן ומה ממש כש~ו הוא ו~רי זו

 כמחנ~ ~~
 ואינן ~~~מא

 ז"~ ~ר~ הנ~ ע"ש~ ו~~יפיו ~~מץ דמינקראים
 האריך

~לשונו
 ו~נוע~ ~ז~~ ~שו~

 ד~ריו ויופי מי~יו
 דינו אח ~נו~~~עים

 מג~ ~ר~ ש~
 אשר ז"ל א~רהם

 אשר ~ו ד~רים מקורממנו
 כח~

 ואשר נ~ע ו~שר
 אשר ~ריכחו אחומ~א ~ד~~

 כח~
 ~א ו~כאורה שלו~ ~ש"ע

הו~~
 כ~ום ~נו

 דמי נקרא~ם שאין שכת~ דמ~
ו~~ופוו ~~מ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

ו~ליפיו
 קש~

 בזה מינה נפקא דמאי
~~ 

 נקר~ים אפילו
 מ"מ ה~מץדמי

 ~~ו~
 ~ו~ר דמיו את תופם שאינו

 ואםבדי~בד
 ב~

 דמ~~ם לומר
 לקנו~ אי~ ז~

 ~פילו
 ק~ה~מ~ליף~

 מ~
 לנו יו~יל

 ז~
 משום הוא ה~נס דמ~מ

 ~בד הא נמי וה~א איסוראד~בד
 ~יםור~

 ~~םורי ~מכר

 ~י ~בל ז~~ יתר~~ ובמ~הנא~
 נתכוו~

 בכל ~רב
 מ~

שכח~
 שפיר א~י מש~כ לכל

 דל~
 קנ~ו~ו

 במקו~ אל~
שנרא~

 ד~יינו ו~ליפיו חמץ דמי ~~וא וניכר
 וברשו~ו ה~מץ ישראל~יד ד~די~

 בש~~
 ~ם ~בל ~דמים שק~ל

 ~~~ל~ הגוימ~ך
 ~~ינו

 ני~~
 ו~~~י ~~מץ דמי ש~וא

מוחר
 ג~

 ל~רב
 כ~~ לדידי~ ~~~~ ~~~

 ~רא~ש ל~~ת
 ~מותר ~א~י דמשך~יכא

 ~דידי~ ג~
 דבריו לי~ב כנ"ל

 ~רב ~לז"ל
 מג~

 מדברי מדוקדק ו~~י ודוק~ אבר~~

~ר~~
 ~פרק ז~ל

 ד~ולי~ ק~~
 ~~יל ש~באתי

 ולפי~ך ש~ת~

אי~
 ~~ו

 דמיה~
 ~ ~~ש

 ~ח~~~~
 שניאור ~רב

 זלמ~
 ו~"ל ~~יף ~~ותו ז"ל

ויש
 ~ילקי~

 כל ~ל
 ואומרי~ ז~

 מ~רו ד~~ילו
 ~~לו~~לי~ו

 ~~מ~
 וא~ר ח~יפיו ~ו דמיו ונ~ל ~~~ו

 ליהנות לו מותר לרשותו ~~~ץ ~ת ~גוי מ~ך~ך
 אלו ו~~יפיומדמיו

 ו~וי~
 ~ז~

 ו~רמב~ן ~רמב~ם ~ברת

ו~~~
 ו~~ל

 וי~
 ~לי~~ ל~~וך

 ב~פ~ד
 מרו~~

 וכו~
~~~ ~ 

 ז~ל דבריו~~~~
 דיד~ ~נדו~

 ל~תיריש מרוב~ ~~ם~ ~י~ נמי
 ג~

 ~י~ א~ ~פילו לדידיה
 ~וא

 ~~דון ש~כא ו~~ש ~מ~ליף ו~ואהמוכר
 דיד~

 המוכר
 לישראל ל~תיר יש ב~ו~י הו~~ ולא ~ו~פו ~גוי~וא

הז~
 ~ל~ו לי~ול

 כיו~ מ~ד~י~
 ~פ~ד ~יש

 ~ מו~~ מרו~~

~~~~
 ואר~~ ~י~י

 קל~ב ~ימן בי~וד ~~ך ל~רב

~~~
 ג~

 הו~ ג~ ש~~~י~
 דב~פםד

מרו~~
 התוםפות ב~ל י~~ק רבינו ~דברי ~~מוך יש
 ת~יל~ ~~וי משך ~אםד~ובר

 כך וא~ר
 פר~

 ל~שראל

 ~~~~ ~~די~~ג~
 ~גוי ~יד

 ~קו~~
 מותרים ~דמים

 באי~ור~פילו
 ~~ופ~ ה~~~

 מי יש ו~~ל ~כ~ב דמיו
 וכו~שאומר

 כת~
 בשם זה

 י~
 דרבינו משום ש~ומר מי

 י~~ בש~ ~~י~ירו~~
 שרי דלא

 ~ל~
 ~גוי כ~מכר

 לי~ראל פרע כך~א~ר ~יי~
 ~~י~

 דבר שום ~גוי ~יד
 כ~פר~

לישרא~
 ב~י ומבי~ו

 ומוכ~
 ~ד~ריו

~~ 
 דאפי~ו ל~דיא

 ~ל ~םורל~~רים
 של~

 הגוי מ~ר
 ~~י~

 ~רב ד~ת והוא

~ל~נ~
 ~~ביא

 הר~~~
 ול~נין וכו~

 דינ~
 ~~~פ

 ד~רימ~ב~י שנ~~~
 ~ר~~~

 פרק ריש
 ור~ינו~טור ~בי~ שמה~ ד~~~ ב~ר~

 ירו~~
 כד~ת שם ~רא~ש דפ~ק דבריהם

 ~רמב"ן מ~מ ש~ומר מיהי~
 והר"~

 או~רים בחרא ר~פ
 ירו~ם רבינו וגםוכו~

 המרדכי ד~ת מיהו הכרי~~ ל~

 כהר~"~ש~
 ~ר"ל

 דה~רי~
 י~~ק רבינו כד~ת

מ~ ל~ני~ ל~
 אבל ל~~ריני דה"מ הר~~ש ש~ידש

 ל~
 לדידיה

 ~יניך כ~שר כלל במרדכינזכר ל~ ז~
 ח~זינ~

 במרדכי מישרים

וכ~
 מוכ~ נמי

 כך ~~ר ממ"ש
 וכ~

 התוםפות מםקנח
~שם

 ר"י~
 הילכך וכו~ ר~~ בשם ~תוספוח מסקנת וכן

 שרי מרו~ה ~פםדבמקום
 ה~

 ו~ו~ ~םור הכי לאו

 לך ~רי~~ש~
 בהדי~

 מרובה ב~פםד החיר ג~כ ש~ש~ך
~ם

 ~ש~
 ~ד ~גוי

 פר~ של~
 ז~ל שהש~ך אלא

 ל~
 נ~נס

בז~
 ב~יכא

 ד~י~~
 הפסד

 מרוב~
 גם שרי ~ם

 לכאורה ו~נה לא~ריני~ דוקא~ו לדידי~
 חלי~ דז~

 ~פלוג~א

דר~וות~
 ל~כרי~ ו~~ן ז~ל והרא~ש הרמ~"ם

 מדברו
 דבהפםד ד~תב~ש"ך

 מרוב~
 אפילו דר"ל שרי

 לדידי~
 דב~למ~והו~

 לדידיה גם ד~רי םובר ש"ך ~רב אי
 דמ~ניא~יינו

 ל~
 ~אי

 דפס~ דידי~ פ~ק~
 ד~~~~ד

 גם והיינו י~~ק כרבינו שרימרוב~
 ל~ידי~

 דהיי~ו
 ~י ~בל ~~מיל~מו~ר

 אמר~
 ד~ו~ר

 ~~ני מאי ~~מו ~מ~~יף~סור ~לדידי~ ~~~~~~
 ל~

 ~~קא ה~י
~פ~ד ~ו~ ~~

 ~מ~~יפי~ דלב~ל~~ ~יו~ הדמי~ מו~רי~ מרוב~
ל~ול~

 ~~ני מ~י ~~ור
 ל~

 מרובה ה~~ד
 יש ~~ו~

 ~פ~ד לאו דאי וא~ניא~ני ~ו~~
 דמי~ מרוב~

 אלו
 לים ו~ומדים~נ~ושי~ם ~םורי~~

 המל~
 ~~א הם כ~ילו

 לי~נוחו~~ור ~~מ~
 מה~

 כד~ת ~דם שום
 ו~ר~~~ ה~מב~~

 ~~ל

 שי~עח~
 ה~~ד

 מרוב~
 ל~ א~ לישראל

 מדמיס י~נו
~לו

 ז~ ~~י~ ~ג~
 ~רובה ~פ~ד נקרא

 ~לא לא~רי~
 מ~וב~ ריו~מני~~

 אופ~ י~ הרי
 ש~~~א

 ו~וא ~~~~
אם

 ~~~לי~
 מ~רו לא

 ~יי~
 ~~ל נ~ך

 ~~~ י~ר~~
 ~~ר

 דיד~וומ~ר
 כיו~ ז~ כגו~

 מכרו ד~א
 ~~י~ ~ב~לי~

 ~~י
 דמעש~שפ~~

 ~ימן בא~~ ~~ור ש~~יא תם דרבינו
 ~םתמ~~ג

 כ~
 ל~~א~ש

 נ~י לב~לי~
 כיו~ ~ד~י~ מותר~~

~ל~
 ~~רו

 ~~ני ול~כי ~ביר~
 ל~

 ~פ~ד
 מרוב~

 לב~לים
 פרע ~~א ~ד מ~ך ~א~ י~~ק רבינו ~ד~רי ל~מוךדיש

~י~
 ~~פ~ד ל~תיר

 ה~ מ~וב~
 י~ ~~י ל~ו

 ~~~ור
למי ~~

 וכ~ר~~ ~~רמ~~~ ~ב~ ~~~
 ד~~רי

 ~~ו~ ~~
 ~דין

 ~גוי~יד
 תו~~

 ~ לכל ו~סור ~מיו

 נרא~~~~~~
 דמ~ני סובר ד~ש~ך ~ומר

 ל~
 הפםד

~רובה
 ז~ ל~~י~ ~~

 ל~תיר
 ג~

 ~צמו למו~ר
 ליה ~נ~ידב~למא

 ~ו~ וא~ ר~נ~
 ~~~ד

לסמיך י~ מרוב~
 לדידי~ ג~ א~תירי~

 ונ~~ה וד~~י~~ ~רמב~ם כד~ת
ד~ל

 שכ~
 הוא

 דכיו~
 ~כרי~ ד~ש~ך

 ל~~יר
 ~~~ו~

 ~~~ד

מרו~~
 ~י~ור ב~~ק ~פילו

 ~ור~
 ~ן קי~ א~ דהיינו

כ~ר~
 ו~ר~~ וכ~רמ~~~ ~ל~~~

 כל ד~ברי
 ש~~~~

 ~דין
ביד

 או~~ ~קונ~
 תו~~ת

 ~תור~ מ~ ו~~ורי~ דמ~~
 ו~י

 יצ~ק כר~ינוקימ~ל
 ~א~ ו~י~

 ~פילו איםור
 דר~נ~

 ~~~לו
 ~זילהכי

 לקול~
 בהפםד

 מרוב~
 במ~לוקת כ~ש

 ז~
 ד~רמ~~ם

ו~~~~ש
 דלהרמ~~~

 ב~ו לית הדמים
 אי~ור~

 א~ילו ~לל
~יסור

 דרבנ~
 וד~י ש~בר משום ~ו~ו דקנםו

ש~וא ז~ בספ~
 אזלינ~ קי~

 ולמ~ליף למו~ר גם ל~ת~ר ויש לקולא
 מרובה~~פםד

 וז~
 דבר

 נ~~
 ~ ומתקבל

~~~
 בנדון ~ן

 דיד~
 שכך נמי

 ~ו~
 שמוכרים ~מנהג

בהקפ~
 ~ל שטר ונו~נים

 ז~
 ~ך ו~~ר

 הדמים מוחריםפור~ים
 כ~ן שיש כיון ולמוכר למ~ליף ג~

הפםד
 מרוב~

 סמכינן
 כד~מר~ ~מקילי~

 וכל
 שכ~

 הכא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~נדון
 מכ~ ~ל~ די~~

 הוא
 א~~

 ~וחפו הגוי
 הו~

 שמכרם

~~יב~
 יש דכ~ע

 ~~חי~
 ~דמים

 ~יש~~~
 כיון ~~ה

 ~יסוראעבד דל~
 ~יכו~

 ו~יחדי

 דבנדו~ האמו~ מכ~~~~~~
 ~דמים מוחרים דידן

~יש~~ל
 ~ע~ ~~~

 ~כ~ם
 מכ~

 ~~מי ~ני
 ו~וא~~רי~י

 ~ראשונ~
 ~~שונים נבי~ים ח~ל מצינו ד~א

 דסב~יכמלא~ים
 מ~נ~

 ש~ם
 ומכ~ עב~

 ~נא~ ~יסורי
 ~מוכ~ מוח~י~~דמי~

 ו~~מ~~ן ~~מב~ם וה~~ ו~מ~ליף

 ו~~~~ ו~~~~ב~~~~~~~~
 ~~~רונים ואח ו~מגיד

~~ב
 מש~~

 דכחב ~מ~ך
 חדש ו~פ~י ~~ק~ דכ~

 ~כ~ ~~~ ~~ג~
 ~י~ר

 ~מ~ ו~פ~~
 ~העידו

 ~ו~ שכ~ מלכי~ חמש~~גוד~~
 דעח

 מ~~
 ~קדוש ב~י

 ו~~~ ~עי~~כמ~~
 דע~~ה משום ~~~~

 ו~כ~ב~~יק~ מ~ילי~ ~חו~~
 ~א

 י~י~
 ו~חו~ ~~חי~~ יש םפק ~לא

~משו~~
 משום

 ל~ ~~ די~~א~
 עבד

 ~כ~ ש~~ אי~ו~~
~ו~

~ו י~~~חי~ ודע~י~ ל~ר~~~ ג~ ול~~י ~וחפו ~~וי א~א
 באו~~ היח~ ~~~כי~~ מ~ני ר~ע ואח כנ~~~ ~דמ~~
~מו~י~

 כך וא~ר ~מ~ך ו~מ~ני
 ~ח~

 דמים
 ו~ו~

 ~פסד

מ~וב~
 והרב ~ש~ך כ~~~~ח ~~~פים

 ~למ~ שני~ו~
 ~יע"א

 מר~ ~כח~ ו~ג~ ו~מעש~~ ~~~כ~כ~~~
 ב~~ח

 ~~~ םימ~
~עי~

 ד~
 ~~ו~

 ~~וה ב~כ~ו ~~בל
 ~אי~ו~י מ~חכ~ ~י~

~נא~
 מי~~ ~~~~ דא~~ ע~ש

 ה~א ~~ני לכח~ילה

 ~ח~י~מ~~ע~י~
 אפי~ו מוחר ~כ~~נו

 ד~כאועוד ודו~~ ~כחח~~~
 ~גוי קבל~ כ~~

 ~~ונ~ מ~
 נאמר ושם

 ~ב~~ כב~~~~
 ~ ע~ש מ~ם ~י~נוח מוחר

~~~
 ~~~~ ~~יחי ~ך

 בספרו י~ו~ם רבינו
 ו~~~

 ~ם

 ~חו~~ מ~ דמי~~ חופםי~ ~י~~כר~
 ומ"מ

 ~~ורי~דמ~~~
 לו

 מד~בנ~
 אבל

 ל~ח~י~
 ג~כ ו~ו מוח~~ם

 ~~נוח~~ור
 מדמי~~

 ופ~רוח כל~ם
 אב~

 אם
 קנ~

 מ~ם
 בדיע~ד פי~ות אוכ~ים

 כי ~וח~י~
~~ 

 חליפי
 ג~~וו~א חליפי~

 אש~ ב~~ קיד~ וא~ ~בנ~
 ד~יינו

 ~דמי~~
 ~ע~פ

 לכחחיל~~אסו~
 קידש אם מ~מ ב~לו ~קדש

 ~י~
 מוח~ח

~י~נוח
 אל~ ~~ורי~ ש~י~ ב~~

 והו~ ע~~~ ו~ו~ לו
 כדעח

 ודעמי~~ר~~~
 כד~כו

 ד~~י~ ~~ד~
 עיין ~~ור ~~י~ח

ע~יו~
 ~~ר~ ועיי~

 אפרים ~ער
 ~ימ~

 ד~~ח
 מ~

 ש~חב
 ~חד~ש ~ח ~~או ובנו ~וא~~ב

 מ~
 ~~ובם ~חידשו

ע~~נו
 ~~פ~ ~ידי ~ובא ~י ~~ בעני~

 ~נ~~
 ויע~~נו וימ~נ וצוי~מ ~ח~~~ב~ ~נת של ~~ני~~דר כ~~ ביו~

 ע~
דב~

 ממנו כי שמו כבוד
 ~כ~

 ויוש~ענו
~~ 

 ~ו קוינו ~~

 ע~~ח~~קומ~
 פה ~פ~ג לנו

 יע"~ ~ו~~~
 ~ חשון לחדש כ"ד

 ~~~~ ~~~~~~י~
~~~~ 

~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 שמוע~~~~~

 ~ו ~~קה
 ק~וב~

 חשבינן מ~ימחי
 מיום ~י~ב~וח

 ~מיח~
 ~ ~ק~ורה מיום ~ו

~~~~~
 ש"ך ~~רב זה לדבר א~~ף מצ~חי הנה

 ס"ק שם וב~"ז ~~ ם~ק ח~בסימן ביו~
 מ~םשכחבו ו~~

 מ~~~~~
 דמיום וה~ב~ח

 ~מיח~
 ע"~~ מנינן

אל~
 ירוחם ~בינו ~בדב~יוכחב ז~ ע~ שחמ~ ~כ~ף בנקודוח ~~ש~ך ~~~יחי

~"~ 
 בפירוש מו~כר

 ד~~בור~

 ול~מנינ~
 מיום

 ~מית~
 ע~ש

 ו~~
 מו~~"ר ~~~ב ר~יחי

 ב~פרועו~ר
 ~~ע~~ ~עו~~ ~~~

 מני~ן ~קבו~ה ש~יום
ע~ש~

 וכ~
 משמו ~כחב ב~וך אמ~י ~~~ב ~איחי

 פנ~י~רב ומש~
 ~ימ~

 ומשמע ~~
 שכ~

 וכן ע~יון דעח דעחו

~י~
 ם~~ח

 ~ר~
 ~י~ודה נודע

 דגו~ ~ספ~
 מ~ב~ה

~~ימ~
 וכחב א~ ~עיף ח~ב

 מ~~ ~כ~
 מ~ר"ו ~חשובח

ווייל
~~~ 

 ~~בו~ה דמ~ום
 מנינ~

 יד ~רב ומ~~~ו ~~~~
 יד ב~ג~ח~~פ~ו ~א~

 כ~ ד~~~ שאו~
 ~ ע~ש

~~~~~
~י

 ~כ~
 ~~חמי~ ~~וי

 מיום ו~מנוח

~~בו~~
 וכ~ש

 ~מ~
 בספ~ ~~איחי

 ~~ב
 אוח ~י~~ד דוד~~ח

 מו~~יב~~ מ~~ ~כח~ כ~~
 ומ~~שד~ם

~~ל
 ו~~כ ע~ש~ ~~ח~~~ ~~~~ רחו~~ ~פ~ ~רו~~ ~~~~

~כ~
 ד~א בנ~ד נמי

~~~~ 
 ~~א

 ~~ו~ ~פ~
 ~~חא~ל חייב

 ~~בו~~מיו~
 ועביד

 ~ ~~ומר~
~~~~

 כ~
 ~~~ב ~איחי

 ~~ר~ ~ז~
 א~ ~וח

ג~ ~ימ~
 ~~בי~

 משם וכחב ~א~~ונים ד~~י
 ~ים~~פא מ~~~י ~ה~ב~כנ~~ג

 ע~ ח~~
 מ~~~~י

 וויי~
ו~ו~~

 למנוח
 מיו~

 ~מיחה
 ושכ~

 ~מעשה ~~כה ~ו~ה
~כנ~~ג

 ~מעש~ ~ו~~ וכ~
 ~~ב

 שמיו~ ~~~ א~ר~ אז~
 מנ~נ~~מיח~

 ~חר ע~~~
 יצ~ ~~

 ~אור
 םפ~

 ~מ~ך עמק
 מנחם~~~ב

 מאי~ ע~~י~
 קא~~י~נו~ו

 ~יע"~
 ו~~

 ~~רב ו~איחילידי אינ~
 ב~ימ~

 ~ע~ה ד~ו ~~
 ~~~כ~

 דיש
~מנוח

 פ~~א ד~~י ~~יח~ מיו~ ~~~שי~
 דכ~

 ~קדמונים
ע~~ש

 מ~
 ב~~~ ~~~~יך

 ~י~~י ל~~~ ועיי~
 ~ד~~

 בח~ק
יו~ד

 םימ~
 בידחיים ב~פ~ פ~אג~י ~~~~ח ~~~ב ~~י~ מ~ג אוח ל~ו

 ~ימ~
 ~ ~"כ

~~~~ר
 ~~~~ ~ו~

~~~~ 
 ו~~

~ ~ ~ ~
 ~נע~ ~~י~

 מבן אחד י~ודי
 י"~

 שנים
ו~מעלה

 ח~~
 ~ח~יה וה~ך ~חח בנוצ~יח

~ח~ום
 כ~~

 מינות רוח בו שנ~~~ה ע~י יובל ל~בח
מה

 ~כומר ע~י ~עש~
 כ~~

 מיםב~רי~ח ד~יינ~ ~גוים חוקוח
 ש~

 נדה מי
 ~ל~~

 חוע~ה חפל~י ~יה ~ח~ו
 כנ~וג ~צו~~וח~ויה

 ~צ~
 ~~יא ~דח בע~י

 ~~שיבו ~עליו ~צו~ים הבגדים ~~סיר ואמו~~יו ~ר~ וכמ~
 שב~מים~~יו א~

 ו~~
 הוע~לו

 ונכ~ב~
 וי~~ ממנו חוח~חם

 פ~~נצ~א ~מ~כוח ~ל~חו~ו~וום
 י~~~

 צבא ח~צי ב~וייח
 ~נ~יעם

 ~מ~חמ~ חי~
 והוכה

 במ~חמ~
 ועמד מוח מ~ח

 ומצאוהו ~בקרו ואמו אביו ו~~~ו ~חדים י~ים ~חו~יםב~יח

~~
 ~א וכ~שר דוי ע~ש

 נ~~~ ~י~
 סימ~~ בו ל~ביו

~ות~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~ו הלך ~~ףמי~~
 ו~שאר~

 כך ואח~ אמו~ עמו ~~ו
 והי~ החולי ~~יו~כביד

 ואמו ~וסס
 ע~יו וקראה והשליכ~ם ~~רפים א~ ו~ק~ה~יא שעמד~ אמ~~

שמע ק~יא~
 נשמ~ יציא~ בשע~

 שיהיה איך
 בשמדו~ו~ מ~

 נפשםוע~ה
 לשאו~

 בו לה~עסק י~ו~ים אם הגיעה
 בקבריולקוב~ו

 ישרא~
 אע~פ כי

 יש~א~ ש~~~
 הוא

וכ~
 ~ ~א או ע~יו ~ה~אבל הדין אם
 ~בר~ י~ מ~~י~~ ~נ~~~~~

 משפט ו~~בן

הנע~
 ומעשהו

 שמ~
 קודם

 שהשלי~
 עשרים

שנ~
 אם

 מעל~ ש~ די~ שבי~ כיו~ נאמ~
 מענישים אינם

~ד
 כיון ~נער ~~ א~~ ו~מע~~ עשרי~

 ב~ד עונשממנו ובט~ שמ~
 מ~~ ~~

 עו~ש גם ה~י
 ש~

 של ב~ד
מ~~ה

 אי~
 ו~~י ~ו

 ~ו~
 ~~~אי

 ו~כ~
 ~ו ~~~ע~ק ראוי

ו~ה~אב~
 ~ו עליו

 נימ~
 כיון

 ש~ו~
 ~~ע

בי~ ~~ינ~ למו~
 ~~בוד

 ~תע~~י~ ואי~ ~נ~ ר~עי~
 ד~רים ~~ל בו

 לה~~פק ישועוד
 ב~~

 ~~~ל דאמרו
 ~~י~

 מע~ה של ~~ד
מענישים

 מע~רי~ למ~~
 אם

 ~~~ עו~~ עונ~ הו~
 או

 עו~~ עונ~ג~
 ~בא

 ~ ~נ~מו~ בעו~~

~~~~
 ~א

 ד~י~
 ~ל ב~ד

 מע~י~י~ מעל~
 מע~~ים

ו~מטה
 ~ו~כ~

 בש~ס
 שב~

 דף ~~ פרק
ע~ב פ~~

 דקאמ~
 דל

 ענש~ דל~ עשרי~
 ופירש וכו~ ע~יי~ו

 ד~ה שםרש~י
 ד~

 וכו~ עש~ים
 ~כ~

 ~צינו
 ענשש~א המד~~ בדו~

 ~~~ הקב~~
 ~נה מע~רים

 ומעל~
 ע~ש וכו~

 נאמ~וז~
 ~פו~ש מ~ינו ~~י ע~ש~ ~ע~יד על ~ש"ס

 ~ע~י~י~ ~ע~~ ~~ ~~~ ~~~~ מי~~ עו~~~בעונ~
~מ~~

 ~ מעש~ום

~~~
 יו~~ ~פור~

 ~בה במדרש
 ~רש~

 ק~ח
 רבי אמ~

ברכיה
 ~מח~וק~ ק~~ כמ~

 ש~~ד
 מ~~~ ש~

 אין
 אל~עונשי~

 ו~מע~~ ע~רי~ מבן
 מ~ן מ~ה ~ל וב~ד

י~
 ובמ~לוק~ו

 ~~~ ש~
 על ~~ל רש~י ו~י~ ע~ש~ וכו~

 ק~ח ~פר~חהחומש
 ע~

 פסוק
~~~ 

 נ~בי~~ י~או
 ~א כן~על

 ע~ נגז~
 דור

 ~מד~~
 ע~~ים מבן אלא

 ומ~~שנ~
 ~ד~~ו ו~~ו

 ~~ ר~~~
 ~~דוף עש~ים

 השמי~ מן~ו~ו ש~ודפי~
 ~~ענישו

 ע~
 ב~יי ~~~נו עי~ ~~~ו

בפ~
 בר~שי~

 וע~ה ~~~ק על
 יש~~ פ~

 ~~ ד~ עי~ ו~ו~ ~דו
 קד~ו ~דב~י כ~ובוכן

 ~ב~~שי~
 ~בה

 פ~ש~
 ~י~ וי~יו

 ~מי~ים ש~ם כ~ם ו~ו~ ~מימים ימי ה~ יודע ו~"לשרה
 שנו~ם~ך

 ב~ ~מימי~
 ע~~ים

 כב~
 ~יופי ~~

 מא~ ב~
כב~

 בפי~ו~ו ז~ל רש~י ו~בי~ו ~~~א עש~ים
 ע~

 ~חומש
 מה ו~~ל ~ש~יופירש

 ב~
 ~א עש~ים

 אינ~ שהרי ~ט~~
 עונשי~~~

 אף
 מא~ ב~

 להרא~ם ועי~ ע"ש~ וכו~
~פירושו ז"~

 ע~
 ~ש~י

 מ~
 שפי~ש

 ~ד"~ ב~~
 ש~~י

 ~ שם עייןעונשים ב~ ~ינ~

~~~

 ~~והר ב~קוני משו~ש הוא

 ס~
 ארבעים ~קון

 רבי אמר וז~ל יוחאו בר שמעון דרביב~ור~ו
 ~ומו~ מ~ן ~א עד מעלמא דאס~~ק מאן והאיאלעזר
 ~ליסר דהא בגין א~~ש אתר מאן שנין~שרין

 ו~~~

 א~א הוא עונשא בר~או
 דאבוי ב~טא~

 אב~
 מ~~יםר

 קודשא ליה אמר ~הוולעילא
 ב~~

 ע~יה חס
 ע~מ~~ בה~וא טב אגר ליה וי~יב~אה ד~ומו~

 אי~~ וכ~
 ~רש~~זו~~

 קי~ח דף וירא
 ע~~

 א~ ליה אמר וכו~
חייבא

 ה~
 יומוי מטון ו~א

 ~~ש~י~
 מהו

 ~~~ת~~ ~~ו~
מ~

 ~~קיים בדא ~יה אמר עונשיה ~וא ב~אי עלמא
 ~ונ~א דכד וכו~ויש

 נ~י~
 דאע~ע אי~ו לע~מא

 ~שג~ו ד~א א~ענשמ~ב~א בההו~
 עלי~

 מ~עי~א
 וע~י~

 כתיב
 ילכ~ונועוונו~יו

~~ 
 מ~ן ~אסג~~ א~ ה~~ע

דלא
 מ~ו~

 יו~וי
 לא~ענש~

 ו~א ~~~~ א~ יל~דונו עונו~יו
בי

 ~לע~~~ דינ~
 ע~~~ ו~ו~

 וכ~
 ב~יקונ~ ~וד מצ~~י

 ~~וף~זו~~
 ד~

 קמ~ב
 ו~~יל~

 ק~~ג
 ע~~

 ~שונו אביא

לקמ~
 בע~~י

 ו~~
 הוא

 ~~וה~
 רצ~ג ה~~י~ו פ~~ת

 ע~~
וז"~

 דינא בי מע~י~ין ~א כך ובגין
 עי~א~

 די~~ים עד
 ~~~~יןו~~קא

 דעשרי~ ~קבליהו~ ~ני~
 בתי

 דינ~
 ו~ו~

 הואוכן ע~~
 בפירו~

 הראב~ד
 פר~ עדיו~ ע~

 שני
ט~ ~שנ~

 ד~~
 ע~~~ גר~ינן

 וכ~
 כ~וב מ~~~י

 בפי~ו~ ~~~מב~~
המ~ניו~

 אר~ע בפ~ק ע~א נ~ג ~~נ~דר~ן
 מי~ו~

 על
 ד~לומ~ניחין

 ~נםק~י~ ה~
 ו~ו~

 ה~~ו~ וע~
 ~כ~ב ו~ו~

ו~~~
 מ~י ~בל

 ~~מוע~
 ~~~ב~ה ~מדנו

 ל~
 י~~יש

 ~~~~חיי~
 א~א

 ~נ~ עשרי~ ~ח~
 וכו~

 עיי~
 עודועי~ ~~~

 ב~ו~פו~
 ואלו ~פ~ק

 ~~~חי~
 כ~~ דף

 ~~א
 מ~ד~~

 ב~משים
 ע~~

 ~~~~י ועי~
 ~בו~

 ~מישי פרק

משנ~
 ~~א

 ובפי~ו~ עש~י~ ~~
 ~ר~~ם

 י~~ ו~~ו~~ו~
עיי~

~~~ 
 ו~~

 ~~ק ~~~~~~ן ~י~ו~~~י ~וא
במשנ~ ה~~~~~~

 ~~ר~ א~ד פ~ק ~מע ~~א מה המתנבא

וכ~
 הוא

 פרש~ בזוה~
 דף ~קודי

 ~מ~~
 ע~ב

 ומ~מד~ש דמ~~~ם ~ך~~י ע~~ ~~~ ~מ~~
 מוכ~ ומ~~ו~~

 ~ל דב~ד

מע~~
 מעני~ין ~ין

 בפ~ו~
 מעש~ים

 ~ שנ~

~~~
 ~הר~~ם ~ר~י~י

 ש~קש~ ש~~ ~יי בפר~~ ~~~
 ז~ כל~ע~

 ~ש~י ~~~ב ממה
 בפ~ש~ ~~~

 ~ך
 ~בי~ך

 וע~~
 לא אש~ ~~ר

 ימו~
 וכו~

 ונ~~~~
 וכו~ הנ~ש

 מש~גיעשפירש
 עונ~י~ ~~~~

 ד~יינ~
 מב~

 י~ג
א~ד ויו~ ~נ~

 ע~ש~ ו~מע~~
 וכ~

 ה~מב~ם ממש~כ ~קשה ~וד
 ר~~ון בפ~קז~ל

 ביא~ ד~~כו~
~ 

 כ~
 אשה

 מן א~ור~

~ע~יו~
 ~י~ה ~ם

 מ~~
 ולמעלה א~~ ויום ~~י~ ג~

 עלי~ הב~גדו~
 חייב

 מי~~
 או

 כר~
 ~~קו~~ או

וס~ם
 גדו~

 מש~גיע היא
 ~כ~~

 ב~~ב כדכ~ב עונשים

 אישו~מ~~כו~
 ~פ~ק וע~~ ~~ש

 סימ~ ב~
 במ~~י~ נ~ב ד~

 ש~ביא~~ינוק~
 ש~י

 שע~ו~
 ~י ו~ו~

 ש~~ ש~ביא ~ינוקוכן המצו~ ~כ~ ב~
 ~ע~ו~

 דישז"ל ~~א~~ ו~י~ץ ע~~~ וכו~
 ~ומ~

 דחייב
 דקא~~ ~~~

 ~ב~ד ל~ייבו היינו
 מטהשל

 דכ~ מלקו~
 חייבי

 ונפט~י~ לוקי~ כרי~ו~
 מידי

 ודבריו ע~ש~ וכו~כר~~~ן
 ז~~

 דהיכי להו~מם קשים
~כא שיי~

 מידי ונפט~ין ד~וקין ~ימ~ במי~~
 כרי~~

 שאם
 ~יאך ~מול רצה ~אעדין

 ~דב~ נפטרי~
 לקיימו שיכול

 ואי י~כן~לא
 במ~

 ב~א עצמו
 מלקו~

 נפטר ~רי
ש~רו מכר~



~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~
 ~י~יה יתברר ~א לעו~םש~רי

 ~כר~
 ד~עו~ם ~ימות עד

יכו~
 פרק ~~וםפות ו~מ~ש מכרת ו~~פ~ר עצמו ~מול
 ד"~ ~םוף ע~א י~ד~~וקין

 ~יו~ד הטור וכמ~ש ע"ש~ ~ני

םימ~
 ~שם רם~א

 ו~י ע"ש~ הרמ~~~
 דכונ~ ~ימ~

 הר~"ם
 ~ינה~~א

~~~ 
 ~ומר

 ז~ דמכ~~
 ~מחוייב שכל ~מענו

כרת
 מ~ויי~

 ~~קות
 ~ו~

 ב~~ד
 מ~~ ש~

 שייך ו~~כי
~~~

 ~יוב
~~ 

 מש~א
 ~כ~~

 ~פיר וא~י עונ~ין
 ע~

 פי
 ו~~ור הר~~"ד~~רת

 קשה מ"מ ע~~~ ר~"~ ~ימ~
 ה~

~~
 ~~~ ~~~ר~ ב~ ד~ין מ~~ות ~מי~ה שייך

 מצות
 עש~

 ~פר~וכד~ית~
 י~ג דמכות ש~י~י

 ע"~
 ד~א

~~~ 
 ומ~~ה

 ~~וד~ית
 ~ז~ר~

 קי~מא הא הכי ו~~~ו ע~ש~ ו~ו~
~~ו ~~

 ~אי~
 מע~ה ~ו

 ~י~
 ע~~ו ~ו~ין

 ו~~~
 מעו~ם

~~ ~~~ 
~~~~

 ו~עי~ר וצ~ע~ מ~קות
 ~~~ הר~~~ ~ו~י~

 ממש"כ
רש~י

 ע~
 ~~ל ר~~י ~~ה ו~ו~ זכר וערל פםוק

~~ 
 כתב

~~~
 ~א אשר

 ימו~
 משי~יע

~ביו ~~~ ו~~רת~ ~ונ~י~ ~~~~
 ~י~

 ~רת ע~יו ענוש
 א~~

 עו~ר
 ~ע~~

 ו~~כ ע~כ

נו~~
 דמ~ש ~ומר

 ר~~ עונ~י~ ~כ~~ מ~יג~~
 ו~י~נוונכרתה ~ע~~ עונ~י

 ~ומר יש עוד ו~מע~ה~ מעשר~~
 ~נפש הכרתת~יינו דונכרת~

 עו~~ ה~~ בעו~~
 ~~שמות

 וע~
 פי

 ~קמ~ ~~כתו~מ~
 בעה~י

 נימ~ ~עו~~ ~~~
 ד~עו~ם

 ה~~
 ד~עו~~~ימ~

~~~ 

 ~ין ~ית ~ין
 שיג~ע ~ד~ותו מענ~שי~ מע~~ ש~

 ~ע~רי~
 ~יו~ד ~~י מ~~כ עי~ ו~מע~ה

~~~ן
 רם"~

 ~ ודוק ~רמ~~ם ד~רי ~י~~ב

 ~~~ יפ~ מהר~~~~~~
 מער עוד ~קשה

 ו~~~ ו~ונ~
 ~ך

 מערקשה
 ו~ונ~

 וק~ני~ ~מי~ ~י~י ~מתו
 ~יו

 ~י~ודה מעשה ~יה יוםף מכירת ~~ר שהרימעשרי~
 ~ירדו עד יוסף ומשנמכרוכו~

 שנ~ ~~~ ~מצרי~
 וכ~ר

 ער מות א~רי שנו~דו מתמר ~נים ובני ~ניםהיו

 ות~~ץואונ~~
~~~ 

 מע~ה ~מ~יע ~~א מתו עו~ש דרך

~מגונ~
 ~דבר~ו ע~ש זרעם מש~יתים ש~יו

~~~ 
~ 

~~~~
 ~םמוך מש~כ לפ~

 ~~ו~
 ~~ק ~תיקונים ה~ו~ר

 דערמ~א
 ו~ונ~

 ~ומר דיש
 דכיו~

 ש~יו
 חיי~י~

ל~
 ~עי~א ~~יי~ו ~~ג~ו

 י~כדונו~ ועונותיה~
 ו~א

 דינ~
 ~ד~ק ~הרב ו~פשר וק~~~ד~עי~~

 דן שהשם ~ר~י דמ~מעות אותו גם וי~ת ~~וימית~ו דכתי~ דקר~ מלישנ~
אותם

 ~תי~וצו ~וצרך ו~~ך ~מית~
~"~ 
~ 

~ ~ ~ ~
 ו~ר~ה עיני

 ~הר~
 ב~יו~ד סופר ~~ם

 דהכ~~שקנ~ה ס~מ~
 ~כ~~

 זה
 ימ~~ ו~~~

 בו

ו~~~
 שרמ~ת ומה

 והי~
 ~א

 ~עשרי~ ~גיע~
 שזה

 עונשים ~ת ש~ינהדעתך נר~~
 זה מזה~ למ~~

 ל~
 נמצא

 האחרונים מזה כת~ו וכ~ר א~דה ~דרושי רק~ש"ם
 ~םמוךש~ין

 ע~
 זה

 כ~~
 בני משנעשו ה~מת ~~ל וכו~

 מתחיי~ים וסימנים ~שניםמצוה
 ~כ~

 התורה ~יו~י
 ומצורע יו~דת ~מ"ד ד~לת"ה מ~ה~ ושל מעלה של~~"ד
 ~ט~ים הםונ~ר

 ל~
 קרבנם מייתי

 קוד~
 וישתקע עשרים

 ~~דים זה לתרץ ונלפע"ד עכ~~~הד~ר
 קושי~

 ~~רת

~ו~
 וה~יא ~~ד ויום שנים י~ג מבן ~ם זה כלל דל~י

םימנים
 ~~~ אכ~

 ~ו דם או
 ~אח~ ~ג~

 כיון שגג~ם קר~ן מייתו לאנ~מר ~א~ מכריתות
 ~~ ~עדי~

 ~גיעו
 נת~~י~ו כ~ר ו~רי ~~וכרת לעונ~

 בכ~
 מ~ות

 בפרקכד~יתא ש~תור~ ועונשי~
 ~~~ נ~~ םימ~ ~~

 ~~א
 ע~~

 לומר
 ה~~

 ~~שעדי~
 נת~יי~ו

 בעונ~
 יו~א שד~ני מפ~י כרת

 מ~~~
ש~

 מ"מ מע~ה
 כיו~

 ~עשו
 ~יו~ ~~ ~י~ ע~יר~

 ~~ת

 ו~~וד~~בגדו~י~
 גם ית~ייבו

 ~~~~ ב~ע~ו~~~~ ~מ~
~שגגת~

 מ~קות ~ו
 ~זדונות~

 ו~ריך עבדי ~י~ורא דמ~מ

 צרי~~ ו~ו~ וב~צורע נמי ביו~דת ו~~כיכפר~
 ~~~ ~פר~

 מע~~ ~~ עונ~ ע~יה~ש~י~
 ודו~
~ 

~~~~~~
 ~ו

 ~ע~~ ה~כ~
 נא~רו ~א כ~

 שבני ~מדר~ות~~~ו ה~~~ו~~~ ~~
 ע~ר~~

 ~ני נע~ו
עונש~ם

 ~מעל~
 ~ינם

~~עה ~מחודש~~ ~~~~ ~~ ~~ו~ש~~ ~ל~
 כגו~

 ~מדבר ~ור עונשי
 וכ~

 ~~רה
 ~~~~ וה~~ ~ו~תור~ ~~~ ~וד~

 ~~~~ות ~מצות
 ע~~

 נ~מרו

השיעורי~
 ה~~ו

~~~ 
 עונ~~

 ~ו~ ~י~ ~~ור~
 ~~ ~ילוק

שיעורים
 מ~~~י ~מ~~ ~~~~

 ~י~
 ~~~ק~ת

 ~~~י~ ~~~ו~ן ~קר~~ ~~~
 ~וה ~ערות שת~

 ש~תו~~ עו~~י~ ~~~

 ~ו~א ~יתמי~~~~~
 ע~

 י~ודו
 דקאמרד~בת ~~~ יענ~ דמ~

 דל~ ע~~~~ ד~ בש~~
 ~~שת

~~יי~ו
 ה~ וכ~

 ובזו~ר ~מקומות ~~~י ~~ו~ר דתיקוני
 ~~ז~נודפר~ת

 ר~~~
 ~ר~ ש~~כרנו

 ר~~~
 ~~~י~ו

 ו~זו~ר ובת~מוד ~מדרשמ~ום ב~~ ז~
 ו~~

 דברי
~~~~~ 

 ~~כר~ו

~עי~
 ~וי

 ~ תיובתי~
 ~~פר~~~~~~~

 ד~י ספרי
 ~וות ~~רב ר~יתי ר~

 ו~~שמטות ק~~ו ש~~הי~יר
~~~~~ 

 ~נ~~
 רם"גדף

 ~ז~~ הו~ שג~
 דמר ב~י~~יה

 ~ת~ בע~
 ~ופר

 ו~ענ~דו~"ל
 ~תו~~ מפור~ ש~ו~ דכ~ נר~~

 קלות
ו~מורות

 כ~ וכ~
 ותקנוח ג~~רות

~~~~ 
 ~~ד ודא~ ו~ו~

מע~ה ~~
 ~~~ ועונ~~~ שו~~ ו~~מ~~

 ~~מ~~ י~~~
 ש~א

 ~~~רה כ~ל~יה מפור~
 ומצו~

 ~~מדו דיש רק
 מס~ר~

 דרע
ומר

 ~גו~ ~ו~
 מ~~וקתו

 ~יר~ ש~
 ו~ו~

 ~ד~~~~ ~ר~ וכ~
~ג~~

 ~ת
 מ~~

 כ~ת
 ~א עדין ~~~ ל~~א~ עשרי~

 ~ד~ר~ם ~~א~ ש~א וקימיל~תורה ~י~נ~
 שר~ו~ ~שכ~י~~

~מנוע
 מ~~

 דכל ע~~~ וכו~
 ז~

 ~רב ~דעת ~ו~ך םו~ב
 ושני ~ופר~תם

 נ~~א~~
 נת~~או

 ~~~ ~~גנו~
 ~ ע~ש

~ ~ ~
 ש~םוף

 ~~שמ~~
 ~נז~

 ו~~~ כת~
 ~~ר~

 עמוד ~ר~~ית ~זו~ר מצאתיכות~י
רצ~~  עשרים ~ן היותו ~פ~י ~~~ו שמתזה

 ~ו~
מפני

 ממיתו עצמו והמש~ית ממנו השג~תו מםלקשהק~~ה
 שהר~ הרי עכ~ל~יע"ש

 מכל ~ו ~זר
 לנו והוסיףהזוהר מ~~ שכת~ מ~

 הר~
 איתא ~כי ~ר~שית ~זו~ר שגם

 עליי~ו ענשת דלא עשרים דדל דש~ת הא גםו~~מת
 תיובתיההוי

 ע~ ~ל~
 ד~~מת לומר

 הו~
 ~זוהר ~מ~ש

 ~גדות ~וצרספר בע~ להר~ ועיין שמ~ן~ דר~י בתורתו הזוהרו~תיקוני
~~~ 

 ס~רו ~ת~ילת שלישי
~~ו ~שמט~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 הא אם לעיל שנס~~קנו מה ולענ~ן ~~ו~~ ~יעוריל~~רו

דא~~
 מע~ר~ם ~עניש~ם

 ~י~ ו~מט~
 ~זה עולם עונש

~~~
 ~ו~א ~ו ~~א עו~ם עונש

 די~
 עולם

 ~ז~
 ד~י~נו

 ול~כרי~ול~מי~ו
 מ~

 עולם
 ~ז~

 יסורים על~ו לה~יא או
 ~ע~~ו מ~ח~ע~~ז

 ~רעי~
 הוא

 מ~נישי~ שאי~
 ~~ד ~ו~ו

~~
 עומד ~~א בעולם א~ל ~~~ה

 ~ ~פע~יועל וחש~ו~ די~ ל~~ ~~י~

~~~~~
 ר~יה ~~~יא~~

 ד~עונ~
 ~~א עולם

~ו~ו מעני~י~
~~~ 

 ~גמר דפרק
 ~די~

 מ~ו
ד~~~י ע~~

 ~~~~~י~
 ~ו~ו קו~רין היו ו~א

 ~ק~רו~
 א~ו~יו

 ~תיא~א
 ~~רו~

 ~~ו
 ~~ו~~~~

 ל~~ד
 ~~~רגי~ ~ח~

 ו~ו~

ו~ו~רי~
 ~ו~ו

 ~~קו~~
 ו~ו~

 ו~~~~
 ק~~ר

 כ~רה ~שי ר~
~~~מ~~

 ~ו~~ ~~
 ~ערא ~זו ~~י

 דק~ר~
 ו~~רש פור~א

 ~עראר~~י
 ד~~ו~

 ~ח~יבי ~רי ע~~~ פור~א ~ק~ר

~~~ו~
 ~ל ~~ד

 ל~ מ~~
 נג~ר

 ~פר~~
 ~~ר עד

 שיע~~
 ~~י~~~~

 ש~וא ~ק~ר
 ~עו~~

 ~~י ו~ני ומדפ~יק ~~א
~~י~~י

 ~~~ מ~חו~
 ~~ו שלא מ~ה ~ל

 קו~רי~
 ~ו~ן

ב~~ר~
 נגמר ~א דעדין ~~~א ~האי אבו~~

 די~~
 דינו ~ך ~~~ייי~ ~~מש~~

 דמ~~ דק~~~~ ו~יו~
 י~ג

ו~מ~~~
 ~~~ו

 ~ש~ע א~~ ~~~ מי~י~ ~~~ לה~~יי~ ~ג~ו~

~~~
 דינו ~וא

~~~~ 
 הנז~

 דל~
 ~יו

 קוברי~
 ~ו~ו

 בקבו~ה דינו שיגמר ד~~~~ו ~~~ר ~~~~~ל ~ד~~ו~יו ~ק~רו~
 ~~ואפו~~א

 ~~~ו~
 ~ק~ר

 ~~ ~~ ל~ ~~~
 ~~אי

 ~ו~
 ל~~מועי~~לי~

 וד~י ~~א
 דמ~ני~~~

 לא ו~ני ~~יק קא
~~א

 ~~~~~~ ג~ו~
 לא

 ~ז~ ~~ו~ שנ~
 זא~ הרי

 ~ו~~ ~~ע~~~~ומ~~
 ~~א

 ~ענ~~י~
 לכ~ל משיגיע

ד~יינו עונ~י~
 ו~~~ ו~מעלה~ ~~~~ מ~~~

 ח~~ ל~ר~
 ~ימן ~בי

מ~ז
 ~ ~~~ ו~~מ~

~~~
~~~~ 

 ~~~ו~

 הזוהר
 ~~י~וני~

 ~ו~

 דף
 קמ~~

 ~מי~א~ ~~~ו~~ ~~~~ו~~י~~
 ו~~ל

ד~ת~א חו~~~ ואי~
 ~~~א~~ ~א~~~ו~

 ~~ד
 ו~אל~תא מענישי~ ~ני~ ~~רי~

 דמ~~י~י~ ~ו~י~ ואי~ לעי~~
 ~עי~א

 ו~~עי~
~ו~

 ו~גינ~יהו ר~ר~א ~~ד ~ע~לא
 מ~~~נ~~

 נש~~א
 ולאלעי~א

 ~נ~~~ ל~ מני~י~
 וכו~ ל~~א

 חו~י~ ו~י~
 דג~י~דנ~~~~

 ~~יי~ו
 כגו~ א~~ ~~~

 וא~ו א~יו המ~~ל
 ~יהד~~מר

 יו~~ מו~
 ומ~"ד דלעילא מ~~ד

 דל~~~
 ~~~ידא~דנ~

 ~~~י~
 מד~אמר ו~~מע ע~~~ וכו~

 הגוף ב~ו~שי קאמ~ ~~~~ דעד ~~מע דנ~~~א~ובין ו~י~
 ~עולםד~יינו

 ~ז~
 ד~ית ~אמר כך וא~ר

 ~ו~י~
 דנשמ~א

דגביי~
 א~ר ~כל ~ניי~ו

 ~גו~
 ~זה ~עולם ר"ל מק~ל

ו~עולם
 ~נשמו~

 דגם ומש~ע
 למט~

 מענישיס מעשרים

 ~נשמו~~עול~
 ממקלל ~ביא שהרי

 דכ~י~
 ~ות ~יה

יומ~
 ש~~

 מי~ו~
 ~זה

 ו~~~
 הזה ~עולם ומיירי

 יומ~
~שנ~

 ~אחרת מי~ה גם ~~כ ~חד ויום י~ג
 ~ זמן באותו הנשמהלעונש שהי~

 חוו~ להר~~~~~~~
 שהעתיק רל"ט ~סימן י~יר

 המפורסם ~גאון ש~דול מיד~רי

מו~ר"ר
 גרשו~

 ז~ל
 ש~~~

 וז~ל
 כ~ ש~י~ ~~

 ש~א קטן
 ~א ומורא עונשין ~ר ו~ינו ~נה עשרים ל~ללהגיע
 ~~שו עליעלה

 מו~~ ~די~ מ~י~~
 ו~ו~ ק~רו ~פ~וח

 דמ~וארע~ש~
 יו~~

 מדבריו
 דג~

 אין ~נשמות ~עולם
 ~ו~ומענישין

 אל~
 ש~~ר

 ~ר~
 י~~ר ~וות

 דח~
 ד~ריו

ז~ל
 מ~~~~

 דמש~ע
 שא~~

 ח~לוק
 ~ז~

 ~ם ~ין
 הו~

 למעלה
 ~ומעשרים

 עיי~ עשר~~ מ~~ ~חו~
 ~~שובה~ ~םוף ~ם

~ח~כ
~~ 

 בני ם~ר ~ידי
 ר~וב~

 ז~ל לו וראי~י
 מ~~~

 ~ע~ין

ז~
 ~פ~

 ע~ ~~ו~
 ~~~ח וה~ פסוק

 ל~
 ~ ~ך וינוח ע~ש

~~~
 ~~ר~ ר~י~י כך

 ~י~ן ~יו~ד ~~ו~ה ~~~י
 ד~ ~עיף~ע~ו

 שציי~
 ג~ ~~~ק

 וז~~
 ו~~ין

~~~ו~~
 ~י~ודה נודע

 ח~~ ~נינ~
 א~ח

~~~~ 
~~ 

~~~~ 
וע~

 חיקור
 ש~מע~~ די~

 ~ע~ד ו~ו~
 ~ל~~~

 ~אין פשי~א

 ~ו~ כ~~ דה~ עשרי~ ~וד~ ~~ ~י~לחל~
 ~עצמו

~ח~ו~ד
 ~ימ~

 ק~~ד
 דל~~~

 מעשיו על נע~ש מי~ה

 מ~~ג~עאפיל~
 כשכ~~ ~~עו~ו~ לעונ~

 יודע
 ~~ו~

 ומ~ע~יר~
 ~אמרו

 פ~~ ~ש~~
 ~ל א~ר ~י~חק

דלא ע~~י~
 ענש~

 ע~יי~ו
 דש~

 ~י~רי
 ו~ו~ ע~ש~ ~חיי~ בעו~~

 לדע~~ר~~
 ז~ל שדע~ו

 כמש~~ ע~יו~ ~ע~
 ~נן ו~ו~~נו

 וע~~ ~ס~ד~ענ~ד
~~~~ 

 א~ח
 ס~~~

 ~~~ג
 ע~~~ ב~ג~

ועי~
 ל~ר~

 ~ור
 ~שא ~י פר~~ ~ח~י~

 ~~ו~
~~ 

י~ד פ~ו~
 ~ז~ ~~~ ~~~~ מ~

 פ~וק על
 ~עו~~ כ~

 ~ל

 ~~~הפ~ודי~
 עשרים

 ~ ומעל~ שנ~

 מ~ מ~~~~~~~
 ~כלל שכ~בנו

 ז~
 ~ידינו

 אמ~
וי~י~

 של ש~"ד
בעולם ~ע~~~~~ אינ~ מעל~

 ~~~ ~עש~~~ למט~ ~ז~
 ~עו~ם ~~ל

 ~ב~
 מי~~ ~שע~ וא~~ ~די~ ~~ עונשי~ ~נ~מו~עו~~

וק~ור~
 עודנו

~~ 
 סורר

 ו~ור~
 ~ח~י~~~ מ~

 ולא
 מ~

 דעלמ~ ~~יני~~זכ~י~
 ר~ע ~וא ~~ר

 רשעים~א~וד ~י~ ו~רינ~ ל~ו~
 ~ רנ~

~~~~~
 יו~א מ~ואר דינו הרי ~פ~ז

 ~מ~~~~
 ה~ור

 ~יו~דו~~~ע
 ~ל וז~ל ~~ ~עיף ש~~~ שימ~

~פור~~~
 ו~ו~ ~~ור מדר~י

 ו~~
 לע~~ המומרי~

 ~~ו כל

~~
 ~~ו

 ע~י~~ מ~~~~י~
 ~~א

 ק~ו~~~~ ו~~~ ~חיה~
 ל~ני~לו~~י~

 ו~ו~לים
 וש~חי~ ושו~י~

 נר~ה ו~נה ע~כ
פשוט

 הו~
 שיע~וד עד דוקא ~~ו לע~ג ו~מומרים שמ~ש

 ~לאע~ג
 כ~

 ~י~א
 מד~

 אפ~לו ישראל
 ~ו~

 ז~ שומר
 נ~~ני מ~ו~

 הכי אפילו
 נקר~

 ~ד~ר ~ומר
 גר~ ד~~ ז~

 מ~מ~~ורשי~
 עול ~על~ו ש~ורק ה~~ור

 מ~ו~
 ו~י~ו

 ~לא ישר~~~~כלל
 דק~מר ~א לי נרא~

 הגם לומר~יינו ~ע~ ו~~ומרי~
 עוש~ ~עדי~

 שאר
 מ~ו~

 ~~ון מ~מ
 ו~~~~ ~ולה ~~ורה ~כל ככו~ר הוא הרי ~ע"זדמודה

הו~
 מד~רי מש~ע וכן ה~~ור מן ~~ורשים ~כלל

 ~~ סי~ן י~ז כלל~~שו~~יו הר~~~
 שכ~~

 וז~ל
 וששאל~

 ~ם
 לה~~~ל~ריך

 ע~
 ה~י מוחלף

 ~מס~~ ~ני~
 שמ~ת

 ~~ור מדרכי~פורש
 ~י~

 ו~מו ~יקר כל ~ו מ~ע~קים
 שכ~ הר~ ע~ש זה ~סימן ~~י ר~ינו לשונוש~ע~יק

 מוח~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ח~
 ~~רח ~דח דחו ו~~~יף ~~מיר

 וכ~
 נמי משמע

~~~
 ור~ח ר~י ~חו~~וח ~~ם ~מרדכי שכחב

 ~קט~
 ~נ~~~

 ~ו
 שנחי~

 ~~ רבינו ~ביא אמו ~ם ש~מיר
 ו~~ו ס~יף ו~קצר ~~רוך~םפרו

 ע~~
 דפסק

 ש~י~
~ח~ב~י~

 כרבינו ~ליו
 ח~

 ~~ל
 וד~~

 ד~ק~ן דםובר כר"י

~חאב~י~
 ו~ת~ב~ץ ע~יו~

 ב~~~
 ~ני

 ~~~~ ~ימ~
 פ~ק

 ע~יו ~~ח~בל~~ייבים
 ~~~ ~~י~ ק~~ ~הו~ ~~ו~

 ~ם

~ד~
 ב~מדוחו ומ~~יק

 ~ונ~ ~מקו~ ~~~
 משומד

ו~~ו~ד ~ו~
 מת~~~י~ ~~~

 ו~רמב~~~ ~~יו~
 מ~לכוח ~פ~~ג

 ~~~מ~~י~
 די~ו בנ~ג~ל ~~י~ו

 כיו~ כ~~ו~
 ~נ~ח~ד

~~~~ו~ו
~~ 

 ~מו
 ~~ ו~ח~ד~

 ~מו ~ר~י
~~~ ~ 

 ~מ~ומ~ ~ו~~~נ~~~~~
 דנ~חמד

 דכ~~ ~ל~ב~ ~ו~

 מח~~~י~א~~
 ע~יו

 מ~~~~י~ ואי~
 ומ~ו~ד ~ו

~~~
 ~~מר~

 ו~~
 ~~~ו

 ~ל~ונ~
 ~~~~~~~ ~~~ודח מ~ומד

 לו~~ פשו~ ~~~אי~ר~
 ד~חני ד~~י

 מ~~סקי~ ~~י~
~מ~~

 ~יינו
 ו~~~~~י~~ ~~~ידי~ ו~י~ ~~י~~ ~ח~~~~~ ~~י~
 בד~רי~ ו~יו~~ ~~י~~ ~ור~י~

 א~ו
~~~ 

 מ~וי~~~~~~~
 ~~ו

 ~~ו~~~ ~~~ ~~~~~ ~~בורח~
 ~~~~פ

~~~א
 ~~נ~~רי~ ~~~~ת~ ~ו~ ~~ר~~

 ~~ד
 ~~~~~ ~~י~~ר י~ר~~ ~~~

 ~ר
 ~~ד~

 ש~~א ~ע~~פ
 י~ר~~

 ~וא
 ~~י ~~ה~~~~

 ~כ~ ~~
 ו~בר ~~~ח ~ח ~~י~ל

 ע~
~מ~~

 ~ומ~~
 ע~~~ ~~ ~ד~יח~ חו~~

 וכ~
 ~מרו

 ר~~~
 ~ע~י~ ~קו~~~~

 ~~ומר
~~~ 

 ~רביח ~ו ~~לווח
 ו~~

 ג~ שנוח~~~ני~
 ~~~חו

~~~ ~~ 
 ~ע~פ א~רו

 י~~~ ~~~~
 וראי~~ו~

 מ~א מפור~ח
 ב~~~ דחני~

 ~טורר~ינו ו~בי~~ ר~~~
 ו~~~ ~~ ב~ימ~

 ~~ד ~רו~י
 ~ח~םקי~ ~י~

 ו~~~ ~~~~ ו~ו~ א~~~~ ~~~~מ~~
 ~~~ד ב~רוגי

 ע~~
~ומ~

 ~ע~פ
 ~~ו~~~ ~~י~~~ ~~י~~ מח~~ל~~ ~אי~

 ~י

 ~~י~ ~~ מפו~~ ~~חו~~~
 נב~חו

~~ 
 כי ~~ץ

 ב~דיא ~רי וכו~תקברנו ~~ו~
 נ~~י ~מי ~~ח~

 כמו~מ~ם ~ח~~קי~ ~~~
~~~ 

 ~~~ ~~ובר~ מ~ו~יב~~ ~~י ו~~י~ו

אי~
 בכ~ל

 ו~~~ ~~~ור~ מחעם~י~ ד~י~
 ~מי ~~א

דנ~~י
 ב~ל~ ~י~ עמ~~ מת~~~~~ ~~~

 ~ק~ורה~ ~~~ק
 ו~ו~~~ ראי~ יש~וד

 מוכ~ת
 מ~~ ~~~

 נ~י ~קחני

 מ~~~~י~
 ~~~ות ~מ~~ח

~~~~ 
~~ 

 ~מ~~~
 עצמו

~~~ח
 מח~קי~ ~~~

 ~~ו
~~~ 

 וכו~ ד~ר
 ו~א~~יו ~ור~~~ ~י~

 ~ו~~י~
 ו~א

 ~~~~די~
 ~~יו

 עומד~~ ~~~
 ע~יו

 ואומרי~~~ור~
 ~ר~ח ~~יו

 מ~~י ~~~י~
 ~~ו~

 ~~וד
 עוד ~ך ~רי ע~~~ ו~ו~ ד~ר ~ל כ~לו~~~ים

 ~חםדקחני ר~י~
 מ~~~קי~ אי~

 עמו
 ~כ~

 ~~י ו~פי~ו דבר
קחני

 עומדי~ ~ב~
 ע~יו ומדעומדים וכו~ בשורה ע~יו

 ~ברו~ו וד~יב~ורה
 וכ~

 ברכח
 ~~ אב~י~

 ~ייך
 ~רי~קבור א~~

 ד~י~ ז~ בכ~~ ~ינ~ דקבור~
 מתעםקים

 וכן~מו
~~ 

 וכו~ צבור מדרכי ד~ור~ין נ~י
נמי ו~מו~רי~

 נימ~
 דמ~י ~כי

 ~נ~
 ~חד דבל~ון

 ו~פ~
 א~ת

~כו~ם
 וכ~

 ~דבר מצ~חי
 יוצ~ מפור~

 סופר ~ם ב~רב
 יו~ד~לק

 ~נ~~~ שמ"~ םי~~
 ~רב

 ע~ ז~~
 מ~נשי ~~ד

~חי~
 ~מח

 ונמצ~
 חו~בה ~ו

 ח~וי~
 בצו~רו

~ם ו~ ו~~י~
 בז~

 ~ם וכחב
 באות~

 חשובה
 ~צ~ וז~~

 ועוד

 מ~ייב~~ ש~ין ~מח דמומר ~ן~ימא מ~
 ~רוגי ~~רי ~~ברו

ב~ד
 ב~~ ~י~

 עיר ואנ~י ש~ח ומחללי ~~~ז
 ~נד~~

 מתאב~י~ ~קרובי~דאי~
 ע~י~ם

 וד~י~
 כמי אוחם

 ר~~ומחוך ~~
 ~מבו~~

 ומ~מ ע"א מ"ז םנ~דר~ן ~מם~ח

 ב~בור~~ייבי~
 מצוח ~יקר ~~רי

מינ~י~ו ק~ר~ ~~ עש~
 וכו~ חקברנו ~בור כי דכחי~ ילפ~~~

 ו~~~
ד~פור~

 אין ~צבור מן
 מח~~~~~

 ד~ר ~~ל עמו
 ~יינו~ומר י~

 ~ס~
 דב~בוד א~י~וח וחנ~ומי אבי~וח

 ר~~י~
ר~~

 מ~ינו וכ~~ג
 ~~ו~

 מו~ד ~~םכח מח~םק
 ק~~

 כ~
 ו~ו~~~א

 ~~~י~ ~ו~ ו~~
 ~שב~א ~ח~ובח

 ב~ ~~~י~
 ~ימ~~יו~~

 ש~~ד
 בקונ~ריסי~ ו~ח~ ~~~

 וכו~
 ע~~~

 ע~ש~
ו~ריני

 מ~חי~
 מ~~כ ~ך

 ~~בי~ ~~~ ~ר~~~~
 ~"י רבי~ו

~םימ~
~~~~ 

 ו~~~
 ~כ~~מ ~~~~רו ו~ף

 מת~~ק~~ ~י~
 ע~~

~כ~
 ~א ד~ר

 ~לא ~מרו ~מח ו~~רי~י ~~ור~ ~~~י~

 ~ור~י~ש~י~
 ו~א ~~יו

 מ~פי~י~
 ~~י~

 ~ו~~י~ ול~
 ~~יו

 ~~י ורבינו ~~~~ו~ו~
 ~~~ ~~ כ~ ~ב~~

 ~~דק
~~ו ~~י~

 ~~י~~
 בח~וב~ ז~~ ~ר~~~~ ג~ ו~~~~ ~~~~ ~~~א

 ~~ו~ו ~כח~נו י~~~~~
 דנ~~ ~עי~

 ~מ~ו~ד
 ~~י~

 מחע~קין
בו

 כ~
 דו~א ~או ~י~ר

 כ~ ר~~ ~~~ עיק~ כ~
 ~יקר

 ~חשובוחיו ~~וי מו~ר~י ~~ר~ר~יחי ור~~ ~מח~ וחכרי~י ~ק~ור~ ~וץ ~~~~~ד~רי~
 ב~~~

 םי~ן ~~
 מ~~

 ב~~שנ~~~
 ~יש בי~יו ~נמ~א

 וב~יע~ ר~
 ~י

 ~ו~
 כופר

 ~חור~~~~
 ומ~עיג ש~~~פ

~~ 
 דברי

 ~ז~~
 ומ~רף

~~דם ומגד~
 ~ו~ ~~

 בעיקרי כופר
 ~~מו~~

 ב~שארח
וח~~יח ~נפ~

 ~כרי~ ~~פ~ וב~~~ ~~חי~
 אין ו~ומר

 ~פר~
 ו~~~מ~ ~~ד~ ~י~~~~

 ונח~ ~נ~~ ~~~~ ו~ו~
 ~~~ונה

 ~ני~ ע~ ח~וב~באות~
 ~~ל~ ולבסוף ~נ~~

 ~~~כה

מ~~
 ח~ו~ח

~~~~~~ 
 ~~~י~ו ~נ~~

 ו~~יקורו~י~ ~מיני~
 ~~ור מדרכי~פו~~י~

 ב~בורח~ ~~ח~ם~ י~ר~~ ~ריכי~
 ~~י~~~~

 מכ~ד~ם
 ל~יו~~ ~ו~~

 ב~ו~ן ו~ו~ ו~~~~~דם

 ~י~ ~די~~מ~
 ~~חמיר

 ע~
 ז~ח

 ~קובר~ ~~~ ~~רור~

~יו~
 ~~דבר

 נו~~
 ~~~ ~~ ~~ותרי~ ~ני~ ~~נ~ ~~~

 יר~י

 ~ר~ ~~~~~ מדר~י ו~~~~י~~מי~
 וכו~

 ע~~
 בדבריו

 בנ~ו~ו ~~וי מו~ר~י ~~ ~רי~"~~
 ד~

 ~ח
 וז~~~ ~די~

מכ~
 ~ר~ב~א ח~ו~ח

 ד~ח~ ו~~
 ~~ין ~~וי מו~ר~י

 ~~ווח~ ~וח~~כבדי~
 ו~ו~

 ע~ ד~~ נ~~
 ~רב מש~כ פי

~~י
 ש~~~ בםימ~

 כחו~ באגד~ ~י ~כ~בו ב~ם
 ~~יין

~דושי
 ~~ו~~ ~ג~וח~

 ~~כרי
 ו~ו~~

 מח אם ~מו
 ~י~

~ו~כי~
 ~ ע~ש מ~חו א~ר

~~~~~~
 ז~ ~כ~

 ~~רב שר~יחי מפני
~סוף דריש~

 שם~~ סימ~
 ~כחב

 וז~~
 ~םור

 ~~וא ~ידוע ~דם ב~בורת~~חעםק
 ר~~

 ו~א
~~~ 

תשוב~
 ~בל

 ~ד~ ~~
 ידוע שאין ~ינוני

 ר~ ש~ו~
מצו~

 ע"ב מ"ו ~וע אור ם~ר בקבורחו ל~םוק
 ש~~

 מ~מכ~
 ~כחב~י

 מוכ~
 ~דם ב~בורח ~מתע~קין

 ר~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~~~ו~
 ומדברי שמחות ממ~כת ש~וכחנו כמו מומר~~פילו
 בפירוש שב~ו ז"ל~ר~~~א

 שמוע~
 פוסקים ומדברי זו

 ~רב~~~נים
~  

 לומר ו~פשר הלוי ומהר~ סופר
 אוסר אינו זרוע אור ~דברי~ם

 ~ל~
 צרכו כדי לו ביש

 ~ו שיש יודע אפילו כשר א~ם לאפו~י דידיה~או
 גופיה ~יהו עמו ול~תעסק למיעבד מצוה צרכו~די

 משובח זה הרי ~זריז וכל ל~צות מקדימין~~רי~ם
 ~ומר ~ומוכרח ודוק~ מצו~ ~~י ~י~וד~יעביד

 כ~
 דאי

ל~
 כיצד ~כי תימא

 ה~~ יפר~
 קוברין אין דאמרו הא

רשע
 ~צ~

 ~דיק
 ה~

 בקבורת להתעסק אםור ~כי בל~ו

רש~
 ודאי ~~א

 ודוק~ כדאמר~
 בשע~ה ד~י

 תשו~~
 ~"ז

 ~ גמור~דיק

~~~~

 ~~ו
 ~ריכי~

 ל~ם מייחדים ~ו ~שכונתם ישר~לבקברי א~ אות~ ~וברי~ ~~~ן ל~ודעי

 הו~ת ו~זי ~חר~~קו~
 חת~ ~~ר~

 הנז~ ~תשובה סופר

ש~ת~
 ~קו~רו ~ך וז~ל

 ~י~
 ישר~לים

 גמורי~
 צ"ע ~ודאי

~נרא~
 ע~~י שפיר דלאו

 ד~י~
 צדיק אצל רשע קוב~ים

~יסור~
 ר~~י ~פירוש מ~~~מ דאורייתא

 ד~ר~
 נגמר

 מ~ו~דין
 ע~~

 וכו~
 הר~ב"~ ~שו~ וז~

 ~~יאו בת~ו~ה
 ש~~ד סימן ב"י~רב

 דמנוד~ ומ~תבר~
 בקברי ומוחרם

א~ותיו
 הו~

 מפני ו~ם נק~ר
 שהו~

 קוברים ו~ין רשע
רשע

 ~צל כ~ר ואפי~ אדם בני בש~ר אפי~ ההוא צדיק~ אצ~
 ישראל מגדולי~ד

 עכ~~
 הרשב"א

 שסיי~ מ~ ע"~
 ~ החת"ס

~~~~

 הרש~~א מדברי ~~דיא
 ז~~

 ~חד דשיעור

~~~
 כמו

~~~ ~~~ ~~~ 
 ~ך הדור מגדולי

 ~יהו~ ~יך מצדיק ר~ע הר~תשיעור
 ~תורת למדנו

משה
 רב~ ספר~

 המומר דקבורת בישר~ל
 ~ו~

 ~מו
 ד~ריך ~דיק אצל רשעקבורת

 ומ~ריק~ש דו~~~ הרחק~

ז~~
 לח~ ערך בספרו

 ~ימן ביו"ד
 דין א~ ~עיף ש~~~

 דקימ"ל ~דעת עצמוהמאבד
 ש~י~

 כתב עמו מתעס~ים
הוא

 ז~~
 אין וז~ל

 מתע~קי~
 ע~ו

 ל~~
 דבר

לרחצו ל~ ~ירו~
 ול~

 להלבישו
 ו~~ ונקיי~ לבני~

 נר ~פניו ~הוליך
 ביוםשמו~י~ין

 שהו~
 המת ~כבוד

 ול~
 צדוק עליו ~ומר

הדין
 שאומר~~

 ד~ך זו ~ו
 ~עו~~

 ~פי~
 ו~~~

 ז~
 דרך

 עצמו ~~בדהעולם
 לדעת~

 וכו~
 אומרי~ ו~י~

 קדיש עליו
 ~ותו קו~ריןו~ין

 ~ך ~~רי בע~ר~
 בהדי~

 שמתעסקים
 ~ותו קוברין ש~ין אלאבקבורתו

 בע~ר~~
 ו~ין

 סימן ועי~ מ~ום בריחוק ~ם כי ישראל קברי בבית~ותו קובר~
ש~~ב

 די~
 ע"ש~ וכו~ ~~

 הר~ ומדציי~
 ז~ל

 לסימ~
 שס"ב

 ~ומר ז~ל שכונתו~שוט
 דה~

 דקא~ר
 כ"~

 בריחוק
מקום

 ר~~
 מרן דפסק ה~ דין שס~ב דסימן ~א כדין

ז~
 ~צל חמור רשע ~פילו צדיק ~צל רשע קוברין ש~ין
 מוהר~ח הגדול להרב ומצ~תי בספרים ו~ינותי קל~רשע
 סימן ביד ~ים בספרו~~~~י

 שהבי~ צ~
 דברי

 סימן שבסוף~ריש~
 שס~

 ש~ב~נו
 לעי~

 ~ש~ו
 ש~~

~  בק~~~
 שידוע ~דם

 שהו~
 רשע

 עש~ ול~
 וד~~~~ב~

 ~בת ~ח
 שהב~ ~ל~ הרשב~

 ~רב

 האור דברי שגם כתבנו וכ~ר ~ל~ד ב~ימןב~~
 ז~ו~

שהבי~
 לדעת לכוונם יש הד~ישה

 ו~רב לענ~ד זה דברוהכ~~ו כמש~~ הרשב~~
 חיי~

 בתשובת~ האריך ביד
 ו~מינא וז"ל כתב ו~בסוף~מת~

 מסתפינ~ ול~
 ד~פילו

 ז~הי~
 בא שהכומר בנמו~י~ם נ~רית ~נשוי

 ומבי~
 ע~ז

 ~~ומוד~
 מומר נקרא דאינו נר~ה עכ"ז כידוע

 ו~ינו לבד זהבשביל ~ע"~
 מכל~ יוצ~

 ~יון יען י~ר~ל
 ~ע~ז וחפצורצונו ~אי~

 ר~יתי כן וכמו ה~ש~~ לאה~ כ~~
 ~ו~ח ח~ק בח"ב ביהודה נודע~הרב

 סימ~
 יו"ד

 ש~ת~
וז"~

 ועוד
 ~מינ~

 זה היה ~אפילו
 ~ומר ~נכריתאת ש~נ~ ב~ע~ הכה~

 ע"~ ע~
 ~לו א~וה ש~וא

 דבר דו~ר ~א ש~רימומר מח~~ ל~
 ז~

 מ~מת רק
 רק ~ו להנ~אהסכימה ~~ ~~~ותי~

 ע~ ~נימוסיה~
 היה ~כומר פו

 ו~י לו ש~מרו מה כל אחר לענותצריך
 ומיר~המ~ה~ה ~עו~~ ז~

 כרב~ והלכת~
 פטור ד~מר

 ע~~
 דברי

 ביהודה נודעהרב
 וכת~

 ~והר~ח עליו
 ז~~

 וז~ל ~נז~ ~רב
 ד~רבהרי

 ז~~
 ~ומר ע~י נשוי ד~פי~ו מודה

 חמור~י~ור דאי~~
 לת~ משו~

 פ~ור עכ~ז דע~ז
 וק~

 מ~שירו

 שז~לכהו~~
 ה~יש

 כ~~ הי~
 ~~ל ~רב בדברי כמ~ו~ר

 שהוא כ~ןכ~ש
 קבור~ לעני~

 ~כי ~לאו ~י
 ~י~

 ~יסור
 אפילולקבור

 גמור גוי ~~י~
 וכ~~"~

 חששא ו~יכא
 ~חוש~יש כ~~

 ש~~
 ודא~ והא צדיק אצל ר~ע ~קבור

 ~קברות בביתמ~ום די~
 רחו~

 ~~ות א~בע ~~חות
 וכ~~~

הר~~
 ע~"ל וכמש"ל וב~י

 הר~
 ש~~ עיין ~יד חיים

 ~כ~וא~~
 אחר שהמומר נ~מע מע~יי~א מילי ה~י

חייבים מו~
 י~רא~

 ולקו~רו בק~ורתו ~התעסק
 כדי~

 רשע

~צ~
 צדיק

 ו~נ~
 הר~ן דברי

 ז~~
 בב~י ב~צבע ~תובים

 ב~וף ב~ח ועי~ ע~י~~ עיין ~~~זסימן
 ~נ~~ סימ~

 בסוף

 וכ~ד"~
 שר~יתי ו~ע~פ וכו~~ עניי~ם ל~רנס מותר

 ואלי~ בן יצחק הרב הח~יד ~~רב יצחקויאמר להר~
 ז~ע~א

 ק~ג ~ימן יו"דבח~ק
 שכת~

 מ~ם
 הרמ~~

 ~תשובה מפ~נו
 ש~ין מ"דסימן

 קו~רי~
 רשע

 אצ~
 בכותל אפי~ו צדיק

 ~ומר נ~ל ע~ש~מפסיק
 דל~

 ~כותל ~פילו הרמ~ע כתב
 אסורמפםיק

 בקרובי~ אל~
 עו~ם בקרקע כ~דדי

 ~ל~
 ע~שלמע~~

 הא~ץ
 בע~י~

 כותל ב~ו שם
 ~ות~ ~~~ ביני~~ שאין ~וביני~ם מפסי~

 מפסיק
 ש~מחרדחיישינן מת~

 ~כות~ יפו~
 ~מפסיק

 אב~
 אם

 אמות ד~ בריחוק וקבורים כאחת ~מות ד~~תפיסת ~ינ~
 ד~יחשש ~י~

 תימ~ ~~
 שיעור איזה הכי

 להר~ק נותן את~
 ד~יןביניהם

 סבר~
 להם שמייחדין הרב דסובר לומר

 חדא עצמן בפניקברות
 דל~

 מצינו
 כד~יתא קברות שתי להם שתקנו ונשרפין ונסקליןונחנקין בנהרגי~ ~ל~ ז~

 מ"זבסנהדרין
 ע"~

 שהרי ל~~ז צריכי קברות דכמה ועוד
 וכן קל רשע ~ל חמור רשע ~פי~ו קוברין~ין

 ~~ב~ סימן מרן כדפסק מופלג ~יד ~צל צ~יקקו~ר~ן אי~

אל~
 ודאי

 בהרחק~
 מוהריק~ש וכדכתב להו ~י

 ~ לשונו לעילשהב~י ז~~
ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~ס מדברי לכאור~ו~נ~
 נר~~

 קברוח לי~ד דצריך
 ד~כי בפ"ע ~~ד כל לרשע וקברוח~צדיק

 ~יח~
 בסנ~דרין

~"ז
 ע"~

 פס~ח על
 מחניחי~

 היו ולא דקחני מ~ו דף

קוברי~
 ~יו קברוח שחי ~לא ~בוחיו בקברוח ~וחו
 על וכו~מתוקנים

 ז~
 לפי למ~ כך וכל בש~ס ~~ל

 ש~י~
קוברי~

 קוברים הם וי~י ~נ~מר צדיק ~צל רשע
 וכשםוכו~ ~י~

 ~~י~
 ~ין כך צדיק ~צל רשע קוברים

 קברוח ~חי קברות ד~ וליחקנו קל ר~ע ~צל ~מורר~ע ~וברי~
 ~~"ס דק~מר ב~דיא ~ך ~רי ע~כ~ לה גמירי~מרא

מעיקר~
 דהיינו

 דמיי~די~ ~עמ~
 ~~ד כל קברוח שחי

 ש~ין מ~עמא ~וא עצמו~פני
 קוברי~

 צדיק ~צל רשע
 ו~מר ד~זר~גם

 מ~ו~
 ק~רוח ד~חי

 גמר~
 היי~ו ~מירי

 ~בל ~~ריחי קו~יאלחרו~י
 ל~~

 ~~~ל
 דלמ~

 מיי~דין
 בפ~ע ולזה בפ"ע~זה

 ני~~ ~ו~
 משום בחשובחו ליה

ד~י~
 קוברים

 רש~
 ו~"כ צדיק ~צל

 מוכר~
 שת~מר

 ג"כ צריך צדיק ~צלד~רשע
 ~~רי כזא~ ~ר~ק~

 ~ו~

אבו~ו~
 ~צל ברשע גם לפ~ז ול~כי י~~~ ומניה דכול~ו

~דיק
 צריכי~

 ~ברוח י~וד
 ל~~

 כך לזה וקברות
 ~ו~

 ~ ~ש~ס מןנרא~

~ ~ ~
 ב~מת

 ל~ ז~
 דצריך מקום ב~ום מצינו

 ועיר עיר בכל קברות שחיל~חקוני
 ז~

 לזה

וז~
 ור~ע דצדיק ועוד לזה

 ל~
 ועי~ ~אמר

 סימ~ ב~~
~נ~~

 ד~ה
 וכ~

 לפרנס מוחר
 ~יי~

וליישב בז~~ ~פי דמקיל עליו
 ל~ו~

 ל~ק~ד לדקדק שיש מה להקדים צריך ה~~ס

 ~ד~ב~~~
 דלפי

 המ~קנ~
 גמרא ק~רות ד~~י דש~ס

 צריכי~ למ~גמירי
 ל~עמא

 ד~י~
 ~~יק ~צל רשע ק~ברין

 דשתי ~עם דלפי ~ינ~ו סחר~י טעמי דחריועוד
~ברוח

 גמר~
 ש~ין ~עם ולפי בשתי~ סגי א~כ גמירי

 וכשם צדיק אצל רשעקוברין
 קוברי~ ש~י~

 ד~ צריך וכו~
 לד~דק ישו~וד

 בל~ו~
 כך וכל שאלחו

 ד~~ למ~
 עיקר

 לפי ~ש~ס~~לת
 אי~ דלמ~ דסוגי~ פ~~~

 קוברים

~וח~
 למש~ל ליה ~וה ~קיצור ~"כ אבותם ב~ברות

 ~מאי ו~~כ מקום בכל כדרכומ~ט
 נק~

 לישנא ~~י
 למ~ כךו~ל

 ~סחופף ב~רחי מ~מ~נעלו ל~ חשוב~ דשערי ידעחי ביני דידעחי ~גם
 ו~ו~ ז~ בסגנו~

 דכלש~לת
 לפי וחשובתו~~~ס

 ~~י~
 וקושיית ~דיק ~צל רשע קוברים

 כל קברות ד~וליתקנו
 ~ו~ ז~

 וכל דש~ל השו~ל מדברי
 למ~ כך וכל לשאול וכונחו למהכך

 משום חשיבני ~ם

 קוברי~ד~י~
 קברוח ד~ ליחקנו ~~כ צדיק ~צל רשע

 קברות דשתי לו ~שיבולכך
 גמר~

 והכי ל~ גמירי
 למ~ כך וכלק~מר

 ~ר~ק~ צריך כך כל למה ר"ל
 עד

 סגי ולא בפ~ע ול~לו בפ"ע ל~לו קברות ~תישעושים
 ול~ר~יקםב~ד

 ז~
 קוברים ש~ין לפי ת~מר ~ם מזה

 אין כך וכו~ קו~רין ש~ן כשם ג"כ ות~מר וכו~רשע
 קל רשע ~צל ~ור רשעקוב~ים

~~ 
 טעמא דמ~~י

 הר~~צריך
 בפ~ע ל~לו קב~ת לי~ד כך כל

 ולא~
 ליחק~ א~~פ~

 ד~
 ~ל~

 וד~י
 ל~

 טעמא מהאי
 עב~

 גדול~ ~ר~ק~רבנ~
 ~~רינא מ~עמא ~לא כך כל

 ול~לו ל~לו מיו~דים קברוחדשחי
 גמר~

 ל~עמא ~בל ב~דל~~וגי ל~ גמירי
 ~וברי~ ד~י~

 צדיק ~צל רשע
 קברוח י~וד צריך~ין

 ל~~
 קברוח וי~וד

 לז~
 דב~ר~ק

 נמי ~כי ו~~ן ~י ד~ובכל
 ~נשרפין ~~ דנסקלי~

 ב~~ד ש~יו ~גם הנ~נקים עםו~נ~רגין
 ~בורי~

 ~~צר
 ~יו מ"מ~~ת

 ~ל~ נפרדי~
 מ~לה

 כדי~
 ~צל ~מור ר~ע

 ד~ך ועלקל
 יב~ ז~

 על ~כל
 נכו~

 ~ע~~י~
 ~ן~~~

 י~~
 לנו

 מז~
 ~ברוח יחוד צריך ד~ין

 ~~~ע ~~ר~קח די כי לבדם ולרשעיםלבדם לצדיקי~
 דלא הפוסקים כל סחומי לה דסחמו וכמסחם~מוח

~ישחמי~
 מניי~ו ~ד

 ל~שמועינ~
 ~~י

 דינ~
 ~ב~~ וכדברי

 ~נ~~בסימ~
 ~~ימן ומהרי~~ש

 שמ~~
 דדי ~כחבו

 ~ג~ול ~רב וכדכחב ~מות ~רבעב~ר~קח
 ~ כמש~ל זצ~לפל~ג~י מ~~~~~

לדיננ~~~~~
 ~מח דמומר

 מחעסקי~
 בק~ורחו

וקוברי~
 בריחוק ישר~ל בקברי אוחו

 מ~ו~

כדי~
 ישראל ~~~א ~~"פ צדיק ~צל רשע

 עמומחעסקין ש~י~ ~~~ ~ו~
 אל~

 צ~כו כדי
 ו~י~

 ו~ין ~~חו מ~וים
 מרן כדפסק עליומח~~לין

 ~מ"~ בסימ~ ב~די~
 ש~ין

מח~בלי~
 ~ ע~ש עליו

 של~ דיד~בנדו~~~~~
 עצ~ו מיחח מח

 נכרים ידי עלשנהרג ~ל~
 מד~ במל~~~

 ~~רת

~יח~
 לכל עמו ל~תע~ק גמור כי~ראל דדינו ונ"ל לו

 עליו ול~ח~בלדבר
 דכיו~

 דנהרג
 כ~ר~ לי~ הו~

וכד~ית~
 פרק ~~ירי ב~ג~ות

~~~ 
 ז~ל ~~י ר~ינו ו~בי~ו

בספר~
 ביו~ד

 שמ~~ סימ~
 ~~מ פרק ~שירי הגהוח כחבו וז"ל

 ~ו~ל רשעו מתוך נכרים ~ידינ~רג
 יום י~ד דחו ש~מיר ~נו על נח~בל גרשום רבינוע~יו ומח~בלי~ כפר~

קו"~
 ~כ"ל יום י~ד לשכינה

 ו~וב~
 ב~ ~~ק שם בד~מ

 ופ~קוע"ש~
 רמ~~

 ב~גה
 ו~רב ~~ סעיף ~~ ~י~~

 כחב ג~ ס"ק שם~~ז
 ד~~ ~~ע~

 ידי
 כ~

 ~ו~ל
 כפר~

 וז~ל כחב ~~ ס~ק שם ו~~"ךע"~~
 ~ומרי~ וי~

 ~מומר
 ~ידי שנהרג ב~ומר ד~ף משמע עיקר וכן עדוכו~
 עיקרנכרים

 ד~י~
 עליו ל~ת~בל

 וכ~
 בע~רת כחב

 וצ~ע עכ~ל~ ~י~ר וכן עלי~ם מח~בלים דאין ~ומריםויש זה~
שבד~מ

 ~בי~ ל~
 שכחבו וה~~ז א~ירי ~ג~ת ~לא

 עליודמח~בלין
 הבי~ ול~

 ~פשר ש~י ולפענ~ד ~ולק שום
 שנר~ה ו~וא זה עלל~לוק

 שיצ~
 פרק מש~ס כן להם

 מ~ז דף ~דיןנגמר
 ע"~

 עכו~ם ביד~ שנ~רג דמומר וב~
כיון

 דל~
 הו~ל כדין מיק~ל

 מית~
 ומח~בלין כפרתו

עליו
 וכ~

 ~לו פרק ~ר~~ש ש~ביא מ~ר~ם מד~רי משמע
 ~ הש~ך עכ"ל ע~ש~מגל~ין

~~~~

 ד~כי ~דין נגמר בפרק הש"ס לשון
 בעיר היו וב~ ע"א מ~ז~חם ~ית~

 ~נד~
 קדשי

מזב~
 ~מ~י יוסף רב וקאמר ימותו

 ימו~
 דאיק~ול כיון

 ב~ו קרינן ולא כפרה להוהויא
 זב~

 ר~~ם
 חועב~

ו~~



~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ו~
 דמחייבי הנך עבדיך ~ג~רא שם מ~ש כי ו~ע~"זרמ~א

דינ~
 עבדיך ~הו קרי ד~יק~ול וכיון דמעיקרא

 ע~
 ~א

 ד~רו מזה אשר ~עכו"ם ד~ם שהמירו המומרים עלקאי
 המומרים את קטלא ~~א המלכות דהא והעט"ז~~רמ~א
 אז עליהם הגינה ואדר~ה ישראל מדרכי והפרושים~עכו"ם

אב~
 ג"ע כמו ~ם שדמיהם ~בירוח בשאר היה חטאם

 דנה המ~כוח שגםוש~ד
 במית~ אוח~

 הנך עבדיך ויהיו
~חיי~י

 מעיקר~ דינ~
 שאין בקרא ~נאמר חסידיך נגד

~ידם
 כ~~

 וגם החמורוח ~~בירות מן
 ע~

 אשר הקלוח
 נמ~ט איש~ין

 מ~~
 גם

 ע~יה~
 זה ו~פי תשובה עשו

 אחד ~~א ~ל רק נהרגו ~אהעבדים
 ז~ וע~

 שפיר
 כן גם הוא וזה המ~כות בידי שנקט~ו ~מהמת~פרי
 ב~~ ד~רוגידומיא

 ~הו~חו
 ר~

 על
 עו~

 ~עדים ~חד
 יתכפרו ~א ~שרוהחראה

 ~~~ במיחח~
 ~עכו~ם המומרים

~~ר
 גם מרובים שעוונוחיהם והע~~ז הרמ~א מיירי מז~

~~
 ה~א המ~כוח ~ידי בש~ילו ונ~רגו אחד ~עון נוק~ו

 הומתולא
 ע~

 ונהי הרבים עוונותיהם ושאר המרחם
 ~הםדנתכפר

 העו~
 יכופר במה אבל הומחו בש~י~ו א~ר

ל~ם
 העו~

 על
 המרת~

 מה עי"ש ו~ו~ עונותיהם ושאר
 ז~~~ ע~יו עיין בזה הרבש~יים

 הר~~~~~
 למ~א יכו~חי לא הד~ך אנכי מי~ואים

 נשגבה נפ~אה ודעתו אוחם ו~הלום בדבריו ידיאח
 הקורא ~פני מסדר והריניממני

 כ~
 טענותי

 ע~
 ז~~~ הרב

א
~ 

 וטימאו ה~ בנח~ח גוים ~ב~ו שב~עה זה רז ~ו גי~ה מי
 שדה ~יון לעיים ונחנוהו חומוחיו ום~רו והפילו~ותו
 כמ"ש ~עיים וירוש~יםתחרש

 ה~~ו~
 ~קטן הורגים ו~יו

ועד
 גדו~

 יונק ~
 אי~ ע~

 אנדר~מו~יא שיבה

בא~
 במח~בה עלה שכך וטו~ים ר~ים שהרגו ע~יהם

 כ~יה שנתחייבו ~~ם של מלכוגזירח
 ע~

 מע~יהם
 יעשו ~א אשרמעשים

 שהי~
 בביח

 ראשו~
 וש~ד וג"ע ע~ז

 י~ראל מל~י וכשמרדו ביומא כדאי~א נת~ייבו זהועל
 ו~הרוג ~הרוס למלחמה ~~יהםבאו

 ו~ש~ו~
 ו~~וז ש~ל

 ו~ע~ותבז
 בשונ~יה~

 איך וא~כ ~ר~ונם
 מ~~

 ורגליו ידיו
 שרשעי לומר~בה~מ

 י~~~
 מדרכי והפורשים עע"ז שהיו

ישרא~
 הגינה ואדרבה המ~כות אוחם ק~~ה ~א

 מדרכי ופורשים עע~ז שהיו שהגם ~א ~יה מנא~ז ע~יה~
 כוס יעבור ע~יהם גם בהם שמ~דו ~יון מ~מישראל

 בא~הי וכפר ע~~ז שהיה יוכיח עמרי בן ו~חאב~חרע~ה

ישר~~
 עד

 ע~ שכת~
 ישראל בא~הי ח~ק ~ו ~אין ד~תותיו

 ~עי~כמ~~
 ארם ~~ך עם נלחם היה הכי ואפי~ו בתשובה

ונהרג
 ע~

 היתה ~א אז שהמ~חמה ידו
 ע~

 הדת עסקי
 קאמר מאי וא"כ לכבוש רו~ה וזה ~כבוש רוצה ~~א

 היה שלא נביאות דבר~ אלא ~ שאין אז ~יהםשהגינה
 נברא~ולא

 ב~
 שסיים במה ז~ל דבריו על לי קשה עוד

א~
 ~אם

~~ 
 עריות גילוי כמו ~י~ת בשאר

 ~לכות ~ם~ם וש~יכ~
 דנ~

 במיתה ~ם
 דר~

 על דדוקא

 ד~~~
 היה

 ב~ נימ~
 למיתה ~תם ~ים שאין הוא

אב~
 בגילוי

 עריו~
 ממיתים בנימוסם דגם וש"ד

בכגון ז~ ע~
 ז~

 ודנום חטאם היה
 ה~

 שב~~ שעה שבאוחה אנושי בשכל יכנס ~א זהודבר ~רגו~ ו~~כי ~מיחה
 ו~אבד ~~רוגעליהם

~~ 
 ~~~ו

 ~ו~~~~

 שנתחייב מי א~א

ע~
 הדין פי

 ע~
 מעשיו

 דא~~
 לחסידים גם הרגו למה

 לומר היחכן ועוד מות משפט ~הם איןה~א
 שבשע~

~ירו~
 וא~ ~משפט~ דינים בחי היו קובעים וה~~ה

ר~~
 דין ב~א ורעים ~ו~ים הורגים היו באמח

ד~ו~ר א~~
 ~ר~

 עבדיך קרי ~א במזמוריו ע"ה המ~ך דדוד
 דמים ושפיכות עריוח בג~וי חטאו א~~ ~א~וא~א

 שכיון עבדיך דקורא ~וא~זה ונ~רג~
 שאי~

 אלא בהם
 עו~

 זה
 ע~יושמחוייבים

 נת~פר שנה~גו היינו שמתו כיון מית~

 ~קמיה וכמ~ש עבדיך ~~ו קרי ו~~~י הד~~ה~
 ד~~~

 כונח זהא~
 ~ר~

 ~מ~כוח ~גם ק~מר מ~י
 איכפח דמאיבמיתה אוח~ דנ~

~~ 
 ~א~ או כך ~מ~כות דנה ~ם ~זה

ג~
 ~י ק~ה עוד

 ע~
 דבריו

 ז~~
 ~א דקרא דעבדיך ~יון

 ~המוקמינן
 א~~

 דמ~חבר במי~חא
 ל~

 בשלא דהיינו
 כיון א~כ מר ~ן וכדאםברא ע~יו שנ~רג עון אותוא~א ע~~

דכ~
 ב~ברא ח~וי זה

 ~שחו~
 מייחי מאי א~כ ו~סחור

ל~תור ר~~
 דע~

 או שמח דמי סובר דהיה אביי
 מהא כפרה ~יה הויא ~א ר~עומחוך נ~ר~

 דתד~
 ~או ו~ו~

 וכיון דמעיקרא דינא דמחיי~י הנך עבדיך וכו~חסידך

דאיקטו~
 נימא ראיה ומאי וכו~

 ד~עו~~
 דמ~ייבי דהנך

דינא
 כיו~ ~קט~~

 רשען מתוך דנהרגו
~~ 

 ~הו ~ויא
 ~~לא ~מחוייבי ~א עבדיך ~הו דקר~ ד~רא והאכפרה
 ~אוין ~מ~וייבי א~א ע~דיך קרי חמירדעונם

 שה~
 ~~ים

 ~מחוי~בי~בל
 קטל~

 חמיר דעונם
 ~יו~

 מתוך ~מחו
 ~הו הוה ו~א עבדיך ~הו קרי ד~א לךאימא רשע~
 עבדיך קרי עון ~מרובי ד~או דאמרח וכמו אבייכדעת כפר~

 ע~דיך קרי קטלא ~מחוייבי ד~או נימא נמיהכא
 המלך ודוד בכך מח~קים אנו שאין פירושנו~פי דבשלמ~
 ~דבריונקט ע~~

 ~כ~
 הקלים כולם ו~רשעים ~חסידים דהיינו

 א~כא מאי מי~ואים הרב ~פירוש אבל שפיר אחיוחמורין
~~ימר~

 ד~
 עוד

 ~י קש~
 ע~

 אבל דכחב ז~ל ד~ריו
 העון ~~ם דנחכפר נהי וכו~ מרובים שעונותיהםוכו~ ~ע~~

אש~
 הומתו בשב~~ו

 אב~
 על העון להם יכוכר במאי

 כיון נימא קושיא דמאי וכו~ עונוחם ושארהמרתם
 שנהרג ממי כחו שיפה ~ב~ד שלא שנהרג מידמצינו
 מיד כפרה ~ו יש בב~ד שלא שנהרג שמיבב"ד

 ולא~~
אב~

 בב~ד שנהרג מי
 אי~

 קבורה ל~~ר ~ד כפרה לו
 אפילו שמכפרת כ~ה יפה נימא נמיה~א

 ע~
 מי

 איקטול~ והחראה בעדים שלא כיון מרוביםשעונותיו

ה~
 שכתב ע~ז ~י קשה עוד

 אב~
 להם יכופר במה

 ע~
המר~

 דבריו דלפי וכו~ עוונותם ושאר
 ז~

 ע~רות כמה שעשה מיתות בארבע או מי~חבשתי שנתחיי~ מי
 אין בב~ד מיחה ונ~יבמחולקות

 מכפ~ המית~
 ~ו

אל~
 מיתה ~תה עליו שמ~ייב א~ עון

 א~
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~ ~  וא"כ האחרים ~ונוחלא
 ז~

 דינו אין
 לל~~

 עצמוחיו
 שנחחייב מי קימ"ל ואנן אחד עון על שנחחייב מיכמו
 נדון מיתוח ד~ או מיחוחב~

 ומחניחי~ ב~מור~
 פסיק קא

 ל~ם א~ דין דכולם ~נ~רגין דכל עצמותי~ן דמלק~ןוחני

ו~
 עוד

 מ~~"ס מוכח ש~רי ז"ל דבריו על לי קש~
 ב"ד להרוגי מלכוח הרוגי מדמיח קא מי אביידקאמר
 להו הויא מיקטלי קא בדין דשלא כיון מלכות~רוגי

 ל~ו ~וי לא מיקטלי קא דבדין כיון ב~ד ~רוגיכפר~
 ב"ד להרוגי כפרה הוי דלא ומדקאמר ע"כ~כפרה
 דבד~ן ~שום עע"ז ש~ם ~נדחח ע~ר אא~ש~דק~~
 ל~ו ~ויא בב"ד שלא נ~רגו דאם משמעמיק~לי

כפר~
 בכל וכפרו ל~"ז מומרים שהם הגם

 ~חור~
 ~חורה שנחן במי ~כחישו ע"ז שעבדו כיון ש~רי~ול~
 מקיימים איןודאי

 ~ות~
 כל על ועוברים

 מ~
 שכחוב

~~
 להו הויא ~ב~ד שלא נ~רגו שאם משמע ~כי ואפי~ו

כפר~~
~~ 

 לפניך ~עחקחי שכ~ר ועוד
 דבר~ בחשוב~

 כחב שכך מפורשים ~~או וב~~ריו י"א ביח~רד~ך
דעבדיך

 נקר~
 וכל ע~ז שעבדו ~ם

 עבירו~
 החמורוח

 להו קרי ~כי ואפילו עשו ~~ שנא אשר ~אצוחוכל
 ולהכ~ ב~ד ע~י ולא מלכוח ע"י שנ~רגו משוםעבדיך
 ~כל ע~ש כפרה להוהויא

~~ 
 בעל ~רב מדברי היפך

~מילואים~
 ח~

 עוד
 מה מ"מ ז~ל דבריו על לי קש~

 ~ש"ך קושיח עיקר ש~רי ש"ך ~רב קושיח ~עיקריענה
~ל

 ל~ו~
 על דפליג מ~ן דליכא היא והלבוש רמ~א

 ב"י ברבינו לא נמצא דלא עליו מחאבלין נ~רגשאם ~~
 על דפליג מאן מש~ בדרכיולא

 ש~ו~ ז~
 אליבא מוסכם

 יחלוק שלא מוכרח שבאמח ~ש~ך ש~ו~יף אלאדכ~ע
~דם

 בז~
 וא~כ ~דין נגמר בפרק מפורש ש~וא

 שמכח לומר הש~ך וכונת זו~ קושיאיחרץ במ~
~~ 

 דלשון צ"ל
 שאם מדריש כמשמעוחיה ולאו דוקא לאו ו~לבושרמ~א
 על שחולק פוסק שום נמצא ~לא ש~גםנאמר

 ז~
 מ"מ

 שכך אמת אם א"כ ~וא עצמם שדעתנימא
 ודאי אלא עצמם דעח ש~וא דעחי~ו לגלוייל~ו ~ו~ הו~

 כך כל קושיא אינה מעיקרא וא"כ דברי~ם ~םדוקא ל~

ש~וצ~
 קושיח לתרץ כדי כך כל עצמו לדחוק ~רב

~ש~ך~
 ט~

 בפירוש שבא מה שבק~נן לא דודאי י"ל עוד
 ואייתי שאחא ז"ל ש~ך ב~רב רבובפרסום

 מתנית~
 בידיה

 ולבוש רמ~א משמעוח מפני ~דין נגמר דפרקהש~ס
 שמה שאפשר ~וא שכן מפורשים דבריהם באו שלאז~ל

 ~מומרים על ס"ל עלי~ם לשון בדברי~םשנקטו
 בה~ דמסיק קטנים אמומריםוקאי כאל~

 י~
 אפשר ו~ד

 בש~ע שכ~ב שלנו כנוסחא ~ואדעיקר
 שי~

 שאין
 מכל עלי~ם~ מלת כתוב ואין ו~ל"מלהתאבל

 ז~
 אנכי רואה

 ~רב דברי~אין
 מילוא~

 מ~ררים
~~ 

 מכבוד ~חילה
 כהן שפתי כי כ~ן שפתי הרב דברי ~ם ו~עיקרתורתו
 דעתי~מרו

 ו~ר~
 יבק~ו

 מפי~
 ודוק לעצמו עד ו~אמח

 ויורנו משגיאוח יצילנוו~~
 ~חותם נ~אות~ מתור~

~~ 

 יע"אאוראן
 כ"~

 חרע"ו בשנח ~ששי אור למרחש~ן

היוש~
 עח כי די עמו לצרות שיאמר ה~ לחשועח ומצפה

צר~
 ~ אמן יושע ו~מנה ליעקב
 ~~~~ ~ו~~~~~~

~~~~ 
~~~ 

~ ~
 שם לבנוח כשב~ו אחד מקוםע~ין

 מצאו יסודוחיווחפרו בי~כנ"~
 מלא~ בקע~

 ע~מוח
 נושן ישן ~קברוח ביח מקום ש~יה ל~ם שנחבררבאופן
 קרקע ובחלל שם ~נמצא כל מיסודוחיוופנו

 וש~~
 ~ל

 חפרו ג"כב~כנ~ס
 ה~דמ~ במעב~

 ופינו ואספו ובדקו
 ו~ורך רוחב פני בשטח ולמצוא לבדוק שיכלו העצמוחכל

 אח ופינוב~כנ~ס
 עפר~

 ולקחו יוחר או א~~ ~~ומק
 של השטח רוחב פני כל אח ומלאו אחרעפר

 אח ונטלו חפרואשר בהכנ"~
 עפר~

 שיעור כמו מטה מעלה
 ושכללו בלב~ים ורצפוה יוחר אואמה

 אוח~
 כך ואחר

נסחפ~ו
 בז~

 במקום ~~כ"נ לבנוח ~דבר ~~סור יש אם
כ~ה

 ש~י~
 ~~ו נושן ישן ~קברוח ביח

 שנ~ מ~חי~
 או

 ליכנס יוכלו שלא ע~יון קדושי ~כהנים מפני ועודיוחר~
 א~ל טומאת משוםלבהכנ"ס

 דמסת~~
 שם נש~רו

 לכל לחוש שאין לומר יש או מחים שלעצמוח כמ~
 ~ ז~

 איח~ הנ~~~~~~
 ול~ ע~ב כ~ו דף בפ"ג ~עירובין

 בביח ולכהן וכו~ ~ערביןבכל ע"~
 רבי הפר~

י~וד~
 ולכ~ן ו~~~ס וכו~ הק~רוח בין אפילו אומר

 אדם מנפח ש~ואל אמר י~ודה רב דאמר ~פרס~בית
 ר~ ו~ולך הפרסבבית

 יהוד~
 דר~ משמי~ אמי בר

 אמר
 ז~ל רש~י ופירש ע~~~ ע~כ טהור שנידש ~פרסביח

בד~~
 ~פרס ~ית אדם מנפח

 ~ד~
 ק~ר בה ~נחרש

דכול~
 אינו ב~ר ~לא וע~מוח היא עצמוח משום ספיקא

 גדול עצם ~ם יש ~ם רגליו לפני וכשמנפח באהלמטמא

נרא~
 ק~ן ועצם מאליו

 בנפיח~ נדח~
 מסיטו ואינו

 שכ~ר טהור ~דם~ בני רג~י בדרי~ת שנידשברגליו~
 ונפחחו ~עצמותנידשו

 מפורש וביותר עכ"ל~ משעור~
 ספיקא דכולה ו~"ל הרי~ף על בפירושו י~ונחןברבינו
 נרקב כבר ש~בשר הוא עצמותמשום

 כמ~
 ועצמוח שנים

 לפני וכשמנפח במגע א~א בא~ל מטמאין אין בשרבלא
 ~דול עצם יש אםרגליו

 נר~~
 בו יגע שלא ויז~ר הוא

 ואם~רגליו
 מכוס~

 עצם ד~א מטמא אינו בעפר
 להרמב~ם עוד ועיין ע~כ~ במגע אלא מ~א אינוכשעורה

 ~ זו משנה עלבפירושו

 דידן בנדון דגם לומר מכ~ן נראה ~י~~~~~~~~
 עד נושן ישן ~קברות ביח ש~י~נמי

~א
 הי~

 הקברות ב~ח ~מקום בו ידעו ולא ניכר רישומו
 ביסודותיו ולהעמיק לחפור ~תחילו אשר עד~וא
 ש~א להם נודע אז הארץ בת~ית עצמות מלאשמצאו
 כאן ואין נרקב כבר בשרם ודאי א~כ ~קברוח~בית
 בא~ל מטמאים שאינם בשר בלא עצמוח של ח~שאלא

ו~ו~
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 יגעו שמא א~א איסור כאן~אין
 והרי כשעור~ בעצ~

 עפר והביאו עפרו את ~וציאו שהרי ועוד נידש~~בר
 כ~ א~ בעפר ו~יסוחדש

 המקום
 ~~רו~ ~ש~

 רגל כף
 נשאר לא וא"כ וב~בנים באבנים שרצפוהו ~וסיפוועוד
~נו

 כ~~ נגיע~ חש~
 כאן שאין מטמא אינו אהל ומשוס

 מן נ~באר כאשר בא~ל ~טמאין שאינן ע~מות~~א
 ~פ~רוש ומן דעירובין~ש~ס

 ש~
 ~ כמ~אכ~ם ~ראשונים

 שאי~~~~
 רואה אני

 שז~
 ~וא ברור ~דין

 בסוכ~ ש~רי בא~ל יטמאו~א ש~עצמו~
 ע~א כ~ה

 ~נ~י~ וי~י~~וק ע~
 פ~יגי אדם ~נפש ~מאים ~יו אשר

 ~~~נאי
 אר~נו ~ושאי א~ר

 ש~
 ~א ומס~מא ~יו יו~ף

 ~לא ~ארונונ~אר
 ע~יו עברו ש~רי עצ~ו~

מ"מ משמ~
 מא~

 נרקב כבר בשרו ובודאי שנה ו~רבעים
 מ~מ או~ו שחנ~ו~~~מר ~ג~

 כיו~
 ~עבר

 כ~
 לא כך

נ~~ר
~~~ 

 ארונו נושאים ~יו ו~ם ע~מות
 ש~

 יוסף
 ~יו לא ש~רי עליוומא~י~ין

 נוגעי~
 בעצמו~יו

 ונ~ו~ ~תו~וד~י ~~י~
 דבר ~ס~ר מ~~ים כבוד כי נעול גל

ואי~
 שנטמאו ~ומר

 במש~
 ש~רי ~ינו זה

 קימ~~
 שבא את

 בא מגעל~~ל
 ~כ~~

 משא
 וא~

 ~א מגע ~כ~ל בא שאינו

~~
 ~כלל

 מש~
 כדרך וס~ום ח~ום ~י~ מס~מא וכאן

ארו~
 ~ל

 מ~
 כבודן ז~ו ועוד

 ש~
 ב"ח ~~רב עי~ מ~~ים

~~~ות
 ~ימ~ חנוכ~

 ע~"ר
 ואפשר ~ר~ינן~ הכי ~~~

 שהוא ~~~ון בגוףשנ~~או
 גול~

 ~מטמא ודופק
 וז~ל שכ~ב ק~ן ~ימן מהרי"ל ~תשובת שראיתיא~א בנגיע~

~~~מאו
 בא~~

 מטמאין ~דיקים ק~רי
 בא~~

 ומי וכו~
לנו

 גדו~
 ע"ש~ וכו~ שני ~פסח נדחו ~רונו ~נושאי מיוסף

 ראי~י ש~רי ועוד בא~~~ שנ~מאו סובר ד~רב~רי
~ר~~י

 ז~~
 ע~ב צ~ב בפ~חים

 בסו~
 מנפח ד~ה

 בי~
 דה~ ו~~~ ~כת~ה~ר~

 אין
 בעצמו~ אה~ טומא~

 אלא
 דגם ~רי ע"~~ מנין ורוב ~ניןרוב

 עצמו~
 רוב יש אם

 מ~מאין ~כו~בנין
 בא~~

 שנ~ברר דידן בנדון וא~כ

~~~
 מקום שהוא

 הקברו~ ~י~
 שם שנשארו ~דבר קרוב

קברים
 ~עדי~

 ~יימים עצמותי~ם
 וחיושינ~

 יש שעדין
 ב~~

 בני~רו~
 ~~מב~ם כ~ב וכן מ~י~~ ורוב

 ~~~כו~ ~~~
 טומאת

~~
 ח~ ~~~ה ~ני פרק

 וה~כ~
 בהם שיש ש~עצמות י~א

רו~
 ורוב ~נין

 מני~
 מטמאין

 בא~~
 ~דבר שקרוב א~א

 נושן ישן שהדבר כיון מ~מ ע~מות שם יש ~עדין ~גםלומר
 ~םו~נקבר~ם

 בקרק~
 עולם

 בודאי ומכ~~ שמבל~
 רוב מן ונחסרונרקבו

 בני~
 ורוב

 מני~
 כאן אין ו~~כי

 ב~פר ועי~ א~ל~~ומא~
 מצו~

 סימן ה~
 שע~~

 נשא~ פר~

~~~~
 מקום ובאו~ו פרק באו~ו ז"ל ~רמב~ם שכ~ב

 מ~ וז~~ י~~ב~לכ~
 בקבר עצמותיו ש~רקי~ו

 במשא מטמא רקב מאותו חפנים מלא ר~ב~ונעשו
 ד~ ~לכה ג~ בפרק לו מצינו ~א מ~מ כמ~~ובא~ל
~~~ב

 וז"~
 במשא מטמא רקב אין

 ובא~~
 שיקבר עד

 בארוןערום
 ש~

 של או שיש
 זכוכי~

 ממנו חסר וכו~
 של בארון או בכסותו שנקבר אואבר

~ 
 אין וכו~

רק~
 ~ בנ~ד ~רקבון גס חשש אין וא"כ ע"ש~ וכו~ ~מא

~~~~

 להרמב~ם ~ו מצינו ש~רי מחו~שא איפרק לא
 ~ ~לכ~ שניבפרק

 עצמות שאר וז~ל שכתב
 ב~ם ~יו ~ם וכו~ מנין רוב ו~א בנין רוב לא בהםשאין
 הרי ~קברובע

 א~
 וכן ע~~~ וכו~ ובאהל וכו~ מטמאין

 א~א מ"ג דנזיר בפ"זאיתא
 כל שסובר מי דלדע~

 טומא~

שאי~
 מגלח ~נזיר

 מוז~ר ~כ~ן אין ע~י~
 ע~י~

 בעינן ~"כ
 שם כ~איתא קב חצי בעצמותשי~א

 משנ~
 ועיין ב~

 כתו~ו~~וספו~
 ד~ דף

 ד"~
 שיסתם עד

 ~גול~
 אלא

 ז~~שמר~
 שס~ט סימן ביו"ד פ~ק

 שהטומא~
 נ~ר שאין

מג~ח
 ע~י~

 מדרבנן ל~~ן ~סור
 כדע~

 בפרק ~רמב~ם
שלישי

 ~~כ~ מ~ טומא~ מ~~כו~
 ש~~ עיין ג~

 רוב בק~רים יש ~~ין בודאיוא~כ
 עצמו~

 שיעור ש~וא

שש~
 מצאו שהרי ביצים

 עצמו~ כמ~
 ש~וברר כיון וא"כ

~דבר
 שז~

 המקום
 ~קברו~ ~י~

 עדין שמא חיישינן
 שיעור ~ו שיש קבריש

 ~~רץ ב~~י~ ז~
 ש~~

 ~וא
 ~פוש ועמד~י ~א~~~ ומטמא מצוידבר

 כשע~
 חדא

וא~בונן
 ע~

 ~~קום
 ה~~

 שנתברר הגם שבאמת ואומר
 ביתשהוא

 ~קברו~
 ידענו ~א עדין מ~מ

 א~
 ~וא

 בי~
 ישרא~קברו~

 ~אהל מ~מאים שאינם גוים קברי או
כדפ~ק

 מר~
 ביו"ד ז~ל

 סימ~
 ועיין ב~ ס~יף שע"ב

 פרקל~רמב~ם
 ראשו~

 ~לכות
 ובמשא דבמגע ואע~פ ע~ש~ ד~ ~לכה ר~יעיובפרק י~ ~~כ~ מ~ טומא~

 ~ספר מצינו ~רי ועוד ע~ש~ שם ~ש"ך כמ"שמטמאין
 מטמאי~ שאינ~ שכיון דסובר שי~~א ב~ימןיראים

 באהל

אי~
 על מוז~רין

 טומא~
 ספר ודברי ש~~ם~ ומשא מגע

 עפר גובה דיש כיון חיישינן לא ד~מגע כ~בנו כ~ר~א ב~ה~ מש~כ ע~ש שני בח~ק או~ם הע~ק~י כבריראים
 בלבני~ ~רוצף ש~וא ועוד~~ג

 ~עיל כמ~ש
 ואי~

 כאן
 א~אח~ש

 ל~ומא~
 וכיון ישראל של ~ם אם ~~ל

 רו~א ב~ר אזלינן ~ואדספיקא
 רוב שהרי ~~ור~ בכ~

~ישובים
 רוב קימ~ל ~א ועוד ~~~ גוים ~ארץ ~חוצ~

 ~רוב אחר ~~ךוקרוב
 וא~

 ~זה מקום י~י~ אפילו
 ישראל ~שכונתסמוך

 מכ~
 אחר הו~כין מקום

 גוים של~רוב
 דקימ"~

 מ~מאים שאין
 באה~

 זה
מה

 מצו~~ במ~וד~י שע~~
 וצדי צדדים לצדד דוד

 בזכותה ול~פך ולדרוש ל~ור ועלינו בזה הי~ר שלצדדי

 בי~ש~
 ~כנסת

 ענין באמ~ כי הזא~ והמפואר~ הגדו~~

גדו~
 נאה הוא

 וחסוד~
 אלקינו בית לרומם מעט מקדש

ו~הגדילה
 שבחים בשבחי ו~השבי~~

 בכ~ ו~פאר~
 פאר מיני

והדור
 ושכ~ו~

 ובי~ו א~~ינו כבוד ~וא זה כי
 בי~

 ~פלה
 לעיני יוודע נפלא ענין ~ואכי

 טוב~ ~כ~
 אמך וחסדה

 לא~יא
 וע~ ~ל~

 ~ ~הי~ר צדדי ~בקש עלינו חובה כן

~~~~
 דעירובין מהא בזה לעמוד יש דעדין
 אומר י~ודה ר~ דקאמר ~נז~דפרק

 אפי~
 הקברו~בי~

 ל~א ובדף
 ע~~

 קאמר
 הש~

 מאי
 קסב~ ה~ר~ בבי~ דאסרידרבנן ~עמ~

 אסור
 לקנו~

 ~ית
~~~םורו
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~ ~  באיסורי ביח לקנוח אסור רש~ ופירש ~נאה~איסורי
 למיפק ביה דמישחרי היא הנאה והא בקברהנאה
 לן דנפקא בהנאה אסורים המח ח~מישי וכל לחחוםחוץ

 ואפ~לו מרים שם וחמח מפסוק ע"ב מ"זב~~דרין
 להודיעך כהן דחני והא רבנן אסרי נמיבישראל

 כ~
 דר~

יהודה
 אסור הקברות דביח בהדיא לך הרי ע~ש~ ע~

בהנא~
 ליהנוח לאו דמצוח קאמר ~חם דהש~ס ואע"ג

 המצוה קניח דלאחר משום אלא לרבנן אסור ואינוניחנו
 דעירובא פיחא דמנ~רא ליה ניחא ~~משוח ביןשהוא
 בלא נהנה הוא הרי וא~כ ליה אכיל איצ~ריךדאי

 משום מוחר מצוה בשעח הא ע~ש~ ר~נן א~ריול~כי מצו~
 בנדון ~כאן דגם ני~א וא"כ ניחנו ליהנוח לאודמצוח
 אינו ~ה ניחנו לי~נוח ולאו מצוה איכא בבהכנ~סדידן
 שיכנס שלאחר דחיישינן איסורא איכא בנ"ד דגםחדא

 לנוח שם וישאר חפלחו יגמור ל~חפלללב~כנ"ס
 מצוה ~שעח שלא~ם מע~

 ואי~
 וכמה מצוה לישיבח כונחו

 ~חאםפיםפעמים
 לצורכ~

 ב~ד דלב מ~ום
 עליהם~ מחנ~

 במודר ג~כ ~~מרווכמו
 הנא~

 רביעי בפרק מחבירו
דנדרי~

 דחיישינן שדהו ~חוך ב~ביעיח יורד שאינו ה~ משנה
 ויחעכב בשדה ישהה פירוח אוכל ~א~נו בשעהלשמא
 בעירוב דשאני ועוד שם~ עיין ~~רקע מגוף ויהנה~ם
 שם דאין הקברוחבביח

 דהא למ~וה אלא לגוף הנא~
 מצוה לדבר אלא מערבין שאיןקימ"ל

 בל~~
 כדאיחא

 ס~יף ~~ו סימן בש"ע מרן וכדפסק בעירובין~חם
 דבשעח ~כא אבל ניחנו ליהנוח לאו ומצוח ע"ש~א~

 נראה הכנסח ~ביח ~יושב ~גוף הנאה איכא נמי~מצוה
 למרן עי~דאסור

~"~ 
 דפסק ה~ סעיף חקפ"ו ~ימן בא"ח

 בו חוקע אחר אדם משופר הנאה~מודר
 יוצ~ ו~~

 י"ח
 כשהוא הנאה לו דיש משום חוקע בעצמו הואולא
 ובחוי"ט ברע~ם ב~ משנה ופ~ד דנדרים בפ"ב להר"ןעי~ אריכות~ בו יש ~ה ודבר ע"~~ מהמצוה חוץחוקע
 ובשם הכלבו בשם מש~כ ~ה בסימן ב~י להרב ועי~שם~
 מאה בספרו גיאח יצחק רבינו הרב כחב וכן~גאון
 יצחק בהרב שם ועי~ ל~ב~ דף השנה ראש ~לכוח~ערים
 מהקברוח נהנה הוא הר~ וא~ שם~ עיין קי~ד אוחירנן
 דקברוח לעיל כמ"ש נימא אי וגם הנאה איסורי~הם
 ~ה מ~מ הרוב אחר דא~לינן משום הם גוים קבריאלו
 קברי שהם שנאמר שהגם הנאה איסור לענין יושיענולא
 סימן ביו"ד מרן שפסק וכמו בהנאה אסוריםגוים

 בין גוי בין מח ו~~ל א~ס~יף שמ"~
 ישרא~

 אסורים חכריכיו
 ועיין וכו~ גוי דבין וחני דפסיק בהדיא לך הריע"ש~
 ראיוח שהביא מ"א סימן ראשון חלק יעב~ץ שאלחלהרב

 סי~ צדק צמח להרב ועי~ ע~ש~ ב~ה מרן לדבריוסמוכוח
 יוםף ברכי להרב ועי~ ע~ש~ שם ~מ~בר לבן ובהגהי"ג

 להרב ועי~ ~ה בדבר והרחיב שהאריך הנ~~בסימן
 בסימן חשובהפחח~

 שמ"~
 שיהיה איך ע"ש~ א~ ס"ק

 במחי דגם בש"ע ב~ה מפורשים באו ~~ל מרן~ברי

 אלא ב~ירא~ פיחא נפל וא"כ הנאה אי~ור ישגוים
 למרן לו דמצינו והוא אחר מצד היחר צד עללבא די~

 ~"למלכא
 שפ~

 ביו"ד
 סימ~

 ק~ר ו~"ל א~ ~יף שס"ד
 בהנאה אסור בניןשל

 אב~
 מן שלקחו דקרקע וי"א מור"ם וכחב ע~~ בהנאהנאסר אי~ קבר של עולם קרקע

 אסור חברו ולבסוף חלשו דהוי עליו ונחנו וח~רוהקבר
 המקומוח ובאלו בנין~ של ~בר אלא אסור ואינונא~ר אי~ ~ה גם הש"ע דלסברח להדיא דמשמע ע"ש~וכו~
 ~קרקע הקבר וחופרים חוצבים אלא בנין עושיםאין
 דעפר דעחו הוא שכן ב~ור ועי~ נאסר אינו וא"כעולם
 קרקע מיקרי ~ח~ירו כך ואחר חלשואפילו

 וכח~ עול~
שכ~

 ה"ר כדעח ולא ~~ל אביו הרא"ש דעח ~וא
 ישעי~

 דעח הוא שכן בפשי~וח שכחב שם ב"ח ועי~ע~ש~
 ~ב~ח וע~ש והרמב"םהרי~ף

 בכאן~ יוסף ובבי~
 סימן א~חבש~ע ועי~~

 ח"~
 עירובו ~נוחן ו~"ל ~~ל מרן דפסק

 אסור הקברוח ש~יח לפי עירוב אינו הקברוחבביח
 וכחב ע~~~ וכו~ וכיון~הנאה

 ע~~
 ~ם א~רהם מגן הרב

 שס"ד ב~ימן לעיל עי~ נאסר אינועולם דקרק~ שרי בקרקע דאילו ~נין ~ל בק~ר דהיינו א~ס~ק
 ב~חלוקח חליא בנין קבר נקרא ומהו ו~"ל השקלמחציח הר~ ופיר~

 שלקחו העפר אפילו הרר~י דלדעח שם והרר~יה~ור
 דין לו יש ה~רון לכ~וח עליו נחנוהו כך ואחר הקברמן
 קרקע מיקרי ולא חברו ו~בסוף חלשו דהוי בניןקבר
 קרקע מיקרי ~כוך שע"ג בסלע כוך ~ופר אלאעולם
 אפילו ה~ור לדעח אבל הקבר~ צדדי וכ~שעולם

 י~וב עפר ואל הוא עפר דמ"מ כיון חברוולבסוף חל~
 ~נהדרין רש"י מפירוש משמעוכן ע"ש~ ממש בנין רק א~ור ואינו עולם קרקע הואהרי

 מ"~
 דפי~ש ע~ב

 קבר היינו עולמיח בו יקבר דלא דאמרינן בניןדקבר
 ~אלו וא~כ ~~ש~ וכו~ הקרקע ~ן למעלהשבנאו

 כך בהנאה מוחר ~נין של קברוח קוברין שאיןהמקומוח
 ~ דעחי עניוח לפינראה

~~~
 כחבנו דכבר משום להקל דידן בנדון לצדד יש

 ש~סחמא חכמים לפני בו דנים ~הדמקום
 נכרים ~בחו~ל ~ישובים דרוב משום הוא נכריםמקברי

 רבי~ ~ריוא"כ ה~
 מותר נכרי שמח מרנן סברי מ~פוסקים

 סימן הילל ביח להרב עי~בהנאה
 ~מ"~

 ועיין א~ ס~ק
 אסר ו~"ל שכחב ושי"א ש"י סימן יראיםבספר

 ישראל מת דוקא ~שמע וכו~ בהנאה ישראלמח הכחו~
ולא

 מ~
 מפרש שהוא ~עמודים ווי הרב כחב וכן ~וי

 ברכי להרב ועי~ ב~ה מש"כ שם ועי~ א~ ס"קעליו
 בסימן ל~ו"דיוסף

 שמ~~
 החוספות דעח שהביא

 בכ~מ ז"ל למרן מצינו וגם הכי דסבר~ גדוליםפוסקים וכמ~
 ד~לכוח חמישיבפרק

 ער~י~
 לנו יוצא ר~ואחא דהניולדידהו ע"ש~ בפשי~וח הכי דכחב

 אפי~
 האופן י~יה

 בהם שיש בנין של קברים שהם האופןבחוך
 הנז~ הרבנים וכד~ נכרים של שהם כיון בהנאה מוחראדם חפי~

ל~~ו~
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 ושכ~~ו ובנו עשוהו שכבר בדבר בזה ע~יהםל~~וך
 ~בית כמה זהוקבעוהו

 ת~ל~
 אסיפה ולבית

 ~כ~
 כללי

~~
 פירות כמה ועתה שם השקיעו ~רוב ממון וכמה

~תנת
 בכ~

 עניים מהם ~זון ו~נה שנה
 ות~

 כן ועל
 א~קינו בית ו~רומם בז~ותה ~~פך ע~ן רמיא~ובא

 חרבותיו אתו~העמיד
 ע~

 הדת פי
 ו~ב~~

 דברי את
 דשתיקתם ו~השתיקם זה בדבר~עוררין

 יפ~
 מדיבורם

 אמרו זהובכגון
 רז"~

 שאדם פעמים
 מק~~

 שכר
 ע~

~ש~יק~
 פרק בזבחיםועי~ וכו~~ ק"ו ~חכמים שתיקה יפה אמרו עוד

 פ~
 בש~ס שהובא קי~ג דף ח~את

 א~שפעם
 ובקשו העצים דיר בלשכת עצ~ות ~צאו

 טומאה~זור
 ע~

 יהושע רבי עמד ירוש~ים
 ע~

 רג~יו
 על טומאה שנגזור ~נו היא וכ~ימה בושה ~אואמר
 ~א ה~י נימא נמי אנן ו~~כ ע~~~ וכו~ אבותינועיר
בוש~

 מקדשנו בית על טומאה ~גזור ~נו היא וכלימה
 והמפוארה ~מהו~לה תפ~רתינו בית מעט מקדשש~וא
 ~פני ערותה תגלה ~א היא אמך א~רנו כאשר הכלבפי

כ~
 כי ~אה~יה

 בנו~~
 ~ מפנינים היא יקרה ביקרותיה מ~כים

~~~
 דה~ם ו~ומר ~היחרא זה בדבר מצדד אני

 קברי הוא הזה שהמקום ו~ומר לדוןתרצה שא~
 תם ~רבינו לו מצינו שהרי בדבר ה~ר צד ישמ"מ ישרא~

דסוב~
 בו ~מתו שנטמא דכהן

 ביו~
 ~י~מות מותר

 טומאה מוסיף אינו שהרי~אחרים
 ע~

 שכבר טומאתו
 טמאהוא

 אב~
 סותר שהוא משום אסור אחר ~יום

 תוספות עי~ טומאה ימי ומוסיף שעברוימים
 סימן בטור ועי~ שהיה צריך בקבר נזיר ד"ה ע~אי"ז שבוע~

 ~מאי שכו~נו הזה שבזמן ~נו יוצא וא"כ ע"ש~שע~ג
 הוספה ו~א סתירה כאן אין טהרהמקוה ~~ ואין ~יטהר פרה אפר לנו אין ובעונותינומתים

 כיו~
 ~נו שאין

 תורה איסור כאן אין ודעמיה ~ר"ת וא"כ ~~תירספירה
 בהש~תו ~הראב~ד מצינו הריועוד

 בפר~
 מה~כו~ חמושי

נ~~ת
 ט~ ה~כ~

 שכתב
 ומ~ת~ הצ"~ וז"~

 טומאה
 פ~ור ונגע וחזר פירש אפי~וו~ומאה

 והכהני~
 בז~"ז

 והמחייב טומאה חיוב ע~יהם ~ין ועוד הם מתים~אי
 בכסף וע~ש ע"כ~ ראיה ~הביא עליואותם

וב~חם משנ~
 משנ~

 וכמש~כ
 אנ~

 מצאתי ו~ן ת~~ רבינו ~דעת
 רל~א סימן עשין בסמ"גכתוב

 וז~~
 רבינו בשם מצאתי

 שבזמןיעקב
 הז~

 לוקה אינו בבה"ק המיט~א כהן
 ראיהומביא

 מדתנ~
 את שקבר הרי שמחות במסכת

 ~חר מתובא מ~
 כ~

 בבה"ק ש~וסק זמן
 יכו~

 בו ~עסוק
 עקיבא רבי דברי ~וקה וק~רו חזר אם הקבר מןפירש
 שאינו מפני ~וקה אינו אומר טרפוןרבי

 מרב~
 בז~ן וא"כ טר~ון כרבי פוסק גדו~ות ובה~כות~מאה י~ ע~יו

 אינם ח~את שמי כיון יש טומאה מרבה מההזה
 ~הרב וע~~ ע~ש~~וגות

 דגו~
 סימן מרבבה

~~ 
 סעיף

~
 סימן יו~ד בח~ק סופר חתם ~הרב ו~~ בזה מ"ש

~~
 ומ"ש בפסקת

 ד~
 קל"~

 הנזכר ~~רב ועי~ ע"ב

 ש~"טבסימן
 ד~

 ~ם שהרב ואע"פ וע"ב ע"א ק~מ
 בספרו ~~ראב"ד הוא דמצא כתב הנז~ בסימן~פר
 שם כתב הרי מ~מ כהרמב~ם דסובר דעיםת~ם
 נינהו הראב"ד דתרי ש~"ט דסימן תשובהבאותה

 ~~ד דעיםתמ~ם דבע~
 ודבע~

 ~ ~~ד ההשגות
 שע"ג בסימן ז"ל~~רן~~~~

 סעי~
 ד~א פסק ז~

 גבוה ש~חן ~הרב ~ו מצינו הא מ"מכר~ת
 דברי שהעתיק הנז~בסימן

 וז~ כנה~
 וכתב

 ה~כה ו~ענין ~~ אותהגב~י כנ~~
 הו~~

 ~"ב וכו~ יחידאה ר"ת
 כמה רואה היה רואהו היה שאם א"ח ספר הרב ראה~א

 וכמה כמה בד~ריו יעו~"ש ר"ת ~סברת עומדיםרבוואתא
 ומסיק וכו~ כר"ת ונוהגיןסוברין

 דהכ~
 המנהג אחר הו~ך

 גבוה ש~חן הרב ע~ז וכתבע"ש~
 וז~~

 ת"ו ירוש~ים ומנהג
 גדו~ה עירוסא~וני~ק

 ש~
 חכ~ים

 וש~
 וקוש~~א ~ופרים

ואינדירנ~י
 וכ~

 שמענו ~א שמעם שמענו א~ר אורומיל~י
 בקצה מתיהם ~קבור בזה נזהריםשהכהנים

 קוברים א~א הקברותבית ש~ הגבו~
 בכ~

 ונכנס ~ו ימצא אשר
 ונ~~ הק~רים~ בין ויוצאהכ~ן

 שטעמו
 ש~

 כיון דבר
 ~~ מה פרה אפר ואין מתים טמא~ כו~נושהאידנא
 טומאת ~י מה ~רב~ומאת

 ש~ע~
 ~טמאו הזיה אין ו~לא

 כך על הכהנים הקפידו ~א ו~כךמת
 עכ~~

 הרי ז~~~ הרב
 היא דס~כא זוסברא

 ע~
 בנדון זה על ~סמוך ראוי כן

 בחו"ל הרוב אחר הו~כין הדין דמן כתבנו שכברש~פנינו
 ספק א~א יהיה ו~א גוים הםדהרוב

 שקו~
 לסמוך יש

האידנא
 ע~

 בנדון ~~תיר אתו אשר ורבים ר~ת סברת
 שע"ב סימן תשובה פתחי ~הרב עי~ כמ"ש~דידן

 ~ סק"~

~ ~ ~
 שס"ד בסימן תשוב~ פתחי ~הרב ראיתי כך
 מה~ר הגאון ~רב ת~ובת שהעתיק ד~ס"ק

 אופנהייםדוד
 זצ~~

 סימן יאיר ~ות בספר שהובאה
 מבינתו ברוח הרחיב האר~ך והרב דידן נדון כ~יןשהוא רל~~

ברו~
 מחכמתו שח~ק

 בנ~~
 בית שכונת מיקר~ אי דידיה

הקברות
~ 

 בית הנאת ~יתר ~ענין וגם ~התיר והע~ה לא
הקברות

 שקי~
 שאינו משום ~התיר והע~ה בנדונו וטרי

קבר
 ש~

 ע"ש~ בענ"ד אנן כמ~ש בנין

~~~
 ספק ס"ס משום ~התיר ~דון יש

 קימ"~
 או כר"ת

 ואםכהרמב"ם
 תמ"~

 קברי שהם ספק כהרמב~ם
נכרים

 דס"~
 מטמאים שאין ~מרן

 ודוק~ באה~

~~~
 ר~יה ~~ביא יש

 ~~ק~
 בעדיות דאיתא מהא

 יהושע העידר~ ה~ משנהשמיני פר~
 ע~

 שנמצאו עצמות
 עצם עצם מ~קט חכמים אמרו העציםבדיר

 והכ~
 ~~ר

 ר"ה דעזרה ~פירש וברע"ם והראב"ד הרמב"ם בפירושוע"ש
 מיקריא ~רבים ר~ת הכנסת בית נמי והכאע~ש
 הרמב~םו~~ב

 ז~
 שוראו כד~ כן גם בארץ חפרו ~א

 ע"ש וכו~ ~בד שמצאו מה ~קטו א~א קבר שם ישאם
 א~ן ני~ח ו~ריח ~פניו ~רצון זה למודנו שיע~היה~ר
 אוראן~ פה ~פ"ק אנכ~~ ש~ש ~נת תשרי בכ"ח ~מדברפ~

~~~~ר
~  ~~~~ 

~~~~ 
~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 יכול שהכ~ן שכתב שע"ב סימן ביו~ד להטור
~דלג

 ע~
 דרוב כיון מצוה ~צורך הקברות

ארונ~
 דרבנן איםורא א~א בו אין טפח פותח בהם יש

 אםרו ~א מצוהו~~ר
 וע~

 כתב זה
 וז"~

 דוקא וז~ו
 פותח ה~~ר ביצי~ת שיש בענין קוברים שהיובימי~ם
~פח

 אב~
 בו יש אפי~ו םתום שכו~ו ~אידנא

 אוי~
 טפח

 טמא כנגדו~ל
 מ~

 ~ערה מקורו את ב~ ועי~ התורה

~פר~
 נעו~ות וד~תותיה מת שם אשר בבית ~הסתפק יש~פ~ז ע"ש~ התוספות בו שפירשו וממה דאה~ות ז~

 באופן פותח בהם ואין נעולות ~~ונותיהוכן
מכל שנעו~~

 וכ~
 כקבר אותה ~דון יש אם םתומה היא והרי

סתום
 ש~~

 לעלות ~כהן ואםור ~רקיע עד ~פס אוירו
 סתום מקבר דמ"ש בית של ~גו שםולהיות

 הג~
 שיש

 והו~ הטומאה בפני חוצץ אינו גגו טפח פותחבאוירו
 שיש שהגם רצוצהכט~אה

 אהל ~וא והרי ג~~ ע~ גוב~
 ~ שנא ~א נמי הכא הטומאה בפני חוצץאינו

~~~~
 בזה לספק שאין נראה~עיון

 כ~~
 ש~רי

 בית י"ב דף דבתרא בש"ס ~תמרבפירושא
 מטמא פצימיו את פרץ סביביו כל מטמא א~וסתום

כ~
 אע~~ הרי ~~כ סביביו

 את פרץ ~א אם שסתמו
פצימיו

 ו~י~
 םילק ש~א דהיינו עומדים הפתח פצימי

 נפשיה םילק ד~א דעתיה ג~י א"כ ומפתן ומשקוףמזוזותיו
 לאחר לפותחו וסו~ומניה

~~ 
 ז"ל רשב"ם שפירש כמו

 מטמא אינו ע"ש~ פצימיו פרץ שלא ד"ה ע"ב י~א~ם
 שאינו וה"ה ~תוספות ופירוש רשב"ם פי~וש עי~םביביו
 עלמטמא

 בבא התוםפות כמ"ש ~הם אחד דדין גב~
 ורומן בד"ה ע~ב ק~ דף~תרא

 הוא וכן ע"ש~ שבע~
 בהרמב"םבהדיא

 ז"~
 שביעי פרק מת ~ומאת הלכות

 א~הלכה
 וז"~

 פתח ~ו ש~יה או בתוכו שהמת םתום בית
 בו והנוגע סביביו מכל מטמא וםתמו פצימיו אתופרץ

 טמא מגגו אומאחוריו
 סתום כקבר שהוא מפני ש~ע~

 פצימיו את פרץ לא אם ~תמו אפי~ו פתח ~ונפתח
 דגם הרי ע"ש~ וכו~ טהור מגגו או מאחריו ~והנוגע
 וכ"ש פצימיו~ את פרץ לא אם טהורמגגו

 שראיתי ~מ~
 הנז~ בדבור ק~ דף בתרא דבבאבתוםפות

 לעי~
 בםוף

 להיות קבר אין ד~כלים וז"ל ש~תבואו~ד
 בוק~

 ועולה
 שיש בבית הכי נימא נמי אנן וא"כ ע"~~ מבטלודאין
 הבית מבטל אינו מ~מ ו~ום נעול שהוא ~גם מת~ם
 ו~הכ~ הקב~ת ~בית יוציאוהו יומים או יום ולאחרלמת
 אין הכי ומשום ועולה בוקע להיות קבר כדין דינואין
 ~על בע~יה הדר ~כהן או גגו על להעומד חששכאן

 ~ וק"לגבו

~ ~ ~
 ו~"ו ס"ק שע"א בסימן להדרישה ראיתי~ן

 ~בית גג על דגםשכתב
 ~נעו~

 המת על
 שהמרתף אף נמי והכא ~צ"ל וז~ל לעמוד לכ~ן~סור

 ד~מרתף ביציאתו ליכא מ"מ ה~ת ס~יב גדול ח~להוא
 ~פחפותח

 כ~
 גבי על בבית והכ~נ~ם סגור שהוא זמן

 בם"ק לשונו את ~עתיק ט"ז הרב גם וכו~ מיהוהמרתף
 הי~ב באר ~הרב ועי~ זה בפ~ט ע~ו והסכים ע~ש~יו"ד
 הדרישה דברי ישב הכםף בנקודת הש~ך וגם י~א~ ס"קשם

והשיב
 ע~

 משמע הט"ז דברי
 דא~~

 ל~דרישה ומודה
בדינו

 ובמ~
 ע~יו עיין שנתקשה

~~~~
 ~~תפלא יש

 ע~
 ~מעלה ע~יונים ~בותינו

 דהוכחנומהא
 ~עי~

 מ~ש"ם
 הרמב~ם ומדברי בתראדבבא ומ~תוםפו~

 הכ~ ז"~
 ~מעלה כמ~ש

 מע~יא בםתימה דאפי~ודכתבו ר~~
 בבני~

 הםתום הקבר כדין דינו וא~ן םתימ~ מיקר~ ~אפ~ימיו א~ פרץ ש~א כל
 שכתב מה ~איתי זמן אחרוצ~ע~

 בז~
 הרב

 מדב~י מ~ש עש"ב ס"ד שא~ה ע~יו עי~הגרשוני עבוד~
 ה~ וברוך ע~~~ ורומו ד"ה ק~ דף דבתרא~תוספות
 אמן ישר ~דרך אותנו ו~ו~יך ~כבודושב~אנו

~~~~
 ד~ ביום לחופתו שנכנם חתן שהיה מע~ה
~שבת

 ככ~
 בקרב הנהוגות חופות

 ~חופה סעודתועשו ישרא~
 ~י~

 כנהוג חמישי
 ובאות~

 ~ילה
 הכ~ה אבי שמת טהור ~א אשר מקרהקרה

 כדת הגיעהלשאול ונפש~
 מ~

 שישלימו ~הם והורנו ~עשות
 כדעת המשתה ימישבעת

 מ~ברת היפך האחרוני~ ~ו~
 מרו~ב ~ו ~וחמים ר~ים כי שמ~ב סימן ביו"דהרט"ז
 סימן ב~ בח~ק יעב~ץ שא~ת והרב כאן כנה"ג בשייריעי~

 סימן דוד בית ולהרב וכו~ וקע~ז וקע"וקע"א
 א~ אות שמ"ב סימן יוסף ברכי להרב ועי~ וכו~וקס~ט קס~

 סימן ביד חיים ולהרב הנז~ בסימן גבוה ש~חןולהרב
 חמד שדי ו~הרב קט~ז םימן א~עזר יד ו~הרבק"ח

 ~ ר~"ז ואות ע"ה אות אבלותמערכת

~ ~ ~
 ~עצמה מונה הכ~ה אם נסתפקנוכך
 תתחיל ה~שתה ימי ~בעתאחר

 ~מנו~
 זי~א

 שיש כיון נימא או הנז~ בםימן מ~כא מרןכמ~ש
 הגדול עם תמנה עליו נשען ו~בית אח ~ה שישהבית גדו~

 בסימן ז~ל מרןכדפסק
 ש~"~

 מהאב~ות עמ~ם ותצא
 יום אלא אב~ות תנ~ג ש~א ונמצא בשבת רביעיביום
 ~תרס~ט ש~ שבט לחודש י~אא~ד~

 יע~א אוראן פ~

 נרא~~~~~
 להשלים שצריך חתן דדין ~פענ~ד

 לא ש~ו כרגל דהוי שמ~ו של ימיםשבעת
 ז~ ב~ום בא אפילו שדינו קרוב ממקום שבא למידמ~

מונ~
 עם

 גדו~
 סעיף שע~ה סימן מרן כד~סק הבית

 שעה באותה אבלות בר שהוא ה~ם דשאניח~
 ובאו~

 מצב
 לבא שיכול ק~וב במקום והוא דהו~ל ב~ה אמרינןול~כי
 והרי בא ~בר כאילו ליה חשבינן האב~ות בתחילתבעתו
 גדול עם בהדייהו לא~צ~רופי ראו~ הכו ומשום במחיצתןהוא

~~~ת



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 כ~א דף מגל~~ן ו~לו ~פרק ר~~ שפירש וכמוהבית
 שם בפסקיו הר~"ש וכמ"ש ע"ש~ עמהם מו~ה ד~הע"ב
 מ~ם פ~דסימן

 ה~אוני~
 שמע דאי כיון וז"ל

 מ~י הו~

הכ~
 וכן ע"ש~ דמי בהדיה ד~י~יה כמ~ן יומא ב~ד

 ~ ~~~ הרי~ף לשוןהוא

~~~
 ~~ןבדין

 ~הו~
 ~~ד במ~ב עמ~ם עומד

 ל~ו ~מרינן ה~יואפילו
 שז~

 ובוכה פורש
 וזהומ~~~ל

 פור~
 וא~~ל של~נו על מפ~ו

 ~שמ~
 בשמ~ה

 מש~ה~ל
 מצו~ ושמ~~

 בר ול~ו
 אבלו~

 כלל ה~~א
 ולא עמ~ם דיצ~רף לומר ~י~ימ~יכא

 ~ר~
 זה ~ל זה

 ו~יןכלל
 ~דע~

 סובל
 ז~

 זו כלל
 ישרה~ סבר~ ~י~

 ~ימ~ בעי~ואי
 לנו יש קרא

 לה~י~
 לזה ר~יה

 מי וז~ל ב~ סעיף שע~ה סימן ב~~ע ז~ל מרןדפסק מה~
 א~ר~ למדינ~ המ~ ל~לו~שדר~~

 ~כו~
 מע~

 שי~זירו
פני~ם

 מללוו~
 מ~~ילין

 למנו~
 ול~ ז~

 ומ~~ילי~
 ל~~~בל

 עמוו~הו~~~ם
 מוני~

 גדול ואם מ~יקבר
 המ~פ~~

 הולך
 ~ינם שב~~ן אלו ~ףעמו

 ~ל~ מוני~
 ו~ו~~ מ~יקבר

 ז~ל מד~ריוומ~מע
 דוק~

 גדול עמו הלך ~ם
 המשפ~~

 ד~גררי~הו~
 עמו

 ~~א~ ~~ש~רי~
 ימנו ולא

 אל~ ה~ ג~
 ם~ימ~~~~

 כגדול הגולל
 המ~פ~~

 אם אבל ולחומרא
 גדול בכאןנשאר

 ~מש~~~
 עם ה~ולכים אלו

 המ~
~ינ~

 ~דול ~~ר ~גררים
 המשפ~~

 וד~י וטעמא לקולא
הוי

 ש~~ו~~י~ משו~
 אבלו~ בני לאו עדין עמו

 נינהו

כיו~
 ~~ דעדין

 דהיינו אוננ~ם
 שהמ~

 לפ~יהם עדין
~~כ

 ל~
 עדין ~~ה

 נגררים ~י~ם ול~כי עלי~~ אב~ו~
 ~דולא~ר

 המ~פ~~
 ~ב~י הוא ו~ן

 דע~ והו~ ב~ד~~
ה~וספו~

 דאל~ דס~רי
 ~מו ה~ולכים

 א~
 שגדול

 ~~יתנ~~ר ~בי~
 ~י~

 ~לו
 ההולכי~

 ג~ול א~ר ~גררים ע~ו

~~י~
 ~קולא

 מר~ ופ~~
 ול~פוקי כוו~יי~ו

 מסבר~
ה~ו~

 הגדול ~~ר ~ו~ך ד~~ל ~~ו~ר
 ו~לו~~ו כ~~ נ~א~ ~~

 ו~~ המ~ ~~~צ~ ~~~י~
 ו~לו אלו עמו הולך

מוני~
 ~~י~~ם

 ~גול~
 ב~י ~מרן ~~ש

 ל~ ז~~
 בזה רצה

ופ~ק
 ~~~ וכ~ ~~ו~פו~ כדע~

 סק~ב כ~ן ~פ~י הרב

 מ~ינו הרי וא~~ע~ש~
 שדע~

 ההולכים ~אלו ז~ל מרן
 ע~

ה~~
 לא ~עדין כיון

 ~~לו~ עליה~ ~~~
 ~גררין אינם

 גדול~~ר
 ~מ~פח~

 לה~אבל ה~~יל שכבר
לע~מם ומוני~

 ה~~ ו~~~ ~הדי~ ~יי~י ואי~~
 ~נדון

 דיד~
 שלא

 שלהם כרגל הם ~~רי ~ב~ו~ עליה~~ל~
 ימי ~שבע~

 נגררי~ ~י~~ ל~~יהמ~~~
 ובהכי ה~י~~ ג~ול ~~ר

 דכ~ן ~~דדי בש~ע מרן ד~רי ~יקשי דלא שפ~ראתי
 עליו ~ל לא ~םפ~ק

 ~בלו~
 ~לו כגון

 ההולכי~
 עם

 גדול עם מוניםאינם המ~
 מי פסק ~~ בסעיף ולקמן הבי~

 קרובשהיה
 המ~ למקו~

 ידע דלא ~ף
 ~לה דלא~לל המ~ ממי~~

 עלי~
 למק~ם בו~ו קודם

 המ~
 שום

 עד ידע לא שהרי~לל ~בלו~
 שב~

 למקום
 המ~

 גדול שם שיש

הבי~
 גדול עם מונה הכי אפילו

 הבי~
 הגם

 דמעיקר~
 הי~של~

 שום עליו ~לה לא שם
 ~בלו~

 מש"כ לפי אבל

 ה~ם דש~ני שפירא~י
 שהו~

 בר
 אבלו~

 מ~י ~יה אם
 ביל~ שאין לבילה ראוי והוילשם

 ~~ל מעכב~ו
 במקום שסשהוא הכ~

 ה~~
 ~ינו ~כי ו~פילו הגדול ובמקום

מ~~ב~
 שעדיין מפני

 ל~
 עליו ~ל

 מונה ~~נו ל~כי ~בלו~
עם

 הגדו~
 דידן בנדון נמי וכן

 ש~ו~
 במקום

 המ~
ובמקו~

 מן ונפרד לעצמו ~מה בנה הכי ~~פילו הגדול
הגדול

 שז~
 ~~~בל

 וז~
 שמח

 בשמ~~
 וד~י מצוה של

לו אי~
 שייכו~

 גדול עם
 ~ עמו מונה אי~ו ולהכי הבי~

 דאפילו לינרא~~~~~
 ל~ע~

 ד~ובר ז~ל ~טור
 עם שיוצ~ים~~ו ד~~

 המ~
 מוטל מ~ם ועדין

 גדול ~~ר נגררים הם גם מ"מלפניהם
 ה~י~

 אע~~פ

 ~נדו~ מוד~ אבלו~ עליה~ ~~ ל~ עדי~שבאמ~
דיד~

 ~בלו~ בני ש~ם ה~ם דדוקא
 לאבלו~ וראויין

 א~א
שעדין

 ~ל~ ל~
 ונ~ררים נמשכים להכי ~~בלות עליהם

 גדולא~ר
 הבי~

 וכ"ש
 למ"~

 הרב
 ב~~

 דנגררים ד~א שם
 גדול~~ר

 הו~ הבי~
 מ~ו~ה

 ש~~
 שיצא

 ~מ~
 ~~דול

~בי~
 עליו ~ל שם שנ~אר

 א~לו~
 גם לה~~בל וה~~יל

ה~
 י~~ילו

 מאו~~
 ה~~ילו הרי א~כ ל~תא~ל שעה

~גדול ע~
 מוני~ ~כי ומ~ו~

 דידן ~נדון ~ן ש~ין מה ע~ו
 ~בלו~ בנידלאו

 שהוא ~ינ~ו
 ו~מ~~~ ~ופ~~ ז~~

 ורגל
 ~~כ לאבלות שמפסיקשל~ם

 ר~וקי~
 ונפ~דים

 ה~
 מ~~ול

 ~~די~ ~ייכי ולא~גדול
 נ~ל ול~כי ~לל

 ~מוני~
 ~ע~מם

 להרב ראי~י כך א~ר דכ~~~~ליב~
 בי~

 סימן ~יו~ד דוד
 שנ~~פקקע~ז

 ~ז~
 וכ~ב

 דנרא~
 דד~ר ~ו

 ~~~ דאף ד~ובר דל~רי~~השנוי ~~~לוק~ ז~
 ~ל ש~א

ההול~ים ע~ הא~לו~
 ע~ מונ~~ ~מ~ ע~

 ~~דול
 ה~~

 דכוו~ה נמי

 מר~ולד~~
 ד~ו~ר

 כ~~ו~פו~
 ע~ ~~~ולכי~ ~~~ ד~~~י

~מ~
 ה~דול עם מונים ~ינם

~~~ 
 הכי דינו נ~י

 וכ~~

 מע~~לעני~
 וכ~ר ~~ש~ ז~ל מרן דברי אלא לנו אין

כ~בנו
 ד~נר~~

 ~~ור ש~~~לו הוא
 ~נ~ו~ ~כ~ מוד~

 דידן
 ראי~י כך א~~ ודוק~ כמ~ש הוא דמס~ברו~עמא
 לנו ~~ביא רט~ז ~ימן בםוף ~מד שדי~~רב

 משם ע~ה וב~ימן~נז~ ב~ימ~
 מ~נ~

 רבי
 אליעז~

 מוהר"א ו~~ב
 ~ידן כנדון גם ל~קל מעשה ע~ו דורם דרבניצבי
 העומד ~~עיר כ~ד ע~~~ ~~ד מ~רבהיפך

 ~י~~~ ה~ל~~ו~ת ו~~פ~
 ל~רה די י~מר ו~די עולמו על

 יושביו ~עד ~~ךש~עולם
 המל~~ו~ ברע~

 כמה ו~ר~ן

ממלכו~
 וכמה

 נפשו~
 בדם מ~גוללים

 נפש אוכל לכל יאמירויוקר ולר~בו~ לאלפי~
 ~ג~~

 השער עלה למעלה
 איןעד

 מ~פ~
 א~ן דמכ~י ומידי דמיכל מידי בכל

 כ"א ל~שען מי על לנו ואין שבה בו~ו על~מש~ומם ~וה~ ו~עול~ כפלי~ כפלי ב~פלי םכומו הוכפלבקרה כסו~
 מש~~חילו ו~~י שנים שלשה שזה שבשמים~בינו ~~
 קלל~ו ש~ין יום לך ~ין ~רע"ד באבמעשרה המל~~ו~
 ~מי~לים מ~פים ~נו לה~ שקול~ הדבר ועדיןמח~ירו מרוב~

שישגי~
 שאל בעדנו ~יגן ~מל~ו ~עין ~לינו

 נ~פ~
 נא ו~ל

 הושע ה~ קו~ה בישוע~ו נראה ~שר עדנ~בד
~~ 

 עמך
ו~ר~ל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~ו~ישרא~
 ~ד ונ~אם ור~ם נ~לחך וצאן ~~ך ~ל ור~ם

 ~~ן~~ו~ם
 לא~ ~~קו~

 ח~בר~ו ~לוצים ~נח ~~~~ו ל~דשי~ים ~מ~~ ~ם~ ול~י עיני וח~יד
 ~ י~"א אוראן פ~

~~~ור
~~~ 

~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~ ~ ~ ~
 ~~~ מי

 ~~ח ו~~ע ~ח לו
 ו~ו~

 בעיר
 א~נו ש~עה וכ~~ר~~רח

 וחב~
 לה

 ע~נו ~ינו י~י~ו~ו ~~ין ~~כ~ה ~~מק ו~ברב~נו נרג~~
 יורד~

 ע~~ ול~~י~
 ~בלות שום

 ~~~ ~~א א~לוח דברי ~~יו~
וב~

 או י~ים ~ני דרך ~ו
 ~~גיע עד י~י~ ~~~~

~~קו~
 א~ר ביח

~~ 
 ורו~ה ~ח

 ~קב~
 ~ל כדח אב~וח

 ~ונ~ יו~ ~~י~~~ור~
 ~אב~וח י~י שב~ח

~~ 
 ~~ום

 ~ו ~~ע~~ ~~י~~ ו~~~~~~~~וע~
 נ~~~

 ד~~ע ~גם

 ל~קו~ ~ב~~קוד~
 ~~ח

 כיון ~~~~
 ~ל~

 ~ח~יל

 ~גו~~~ת~~~
 קרע ~לא

 ~~רץ יש~ ו~~ ~~~ ו~~
 ו~~

 ~ו~אכ~
 דבר

 ~~ח~~~י~
 א~לוח ~ו

 ~יח ~ו ~~צ~ כגו~
ו~א

 ~~נ~
 ~קו~ו ~ח

 ו~י~
 עו~ק

 רו~ץ ו~י~ ב~~אכ~
 ועו~קו~ך

 ~חור~
 לו עולין אינם ~~י ו~~ום

 ימי~
 א~ו

~~ני~
 י~ים ~~נה ~בע~~

 ~~ו~ ~~ד~
 ~נח

 ~לוצ~~
 חע~ר~ו

לפ~ק
 ~ורא~ פ~

 ~ יע~א
~~~~~~~~ 

 ~ר~ב~~ ~~~ו~
 ~ב~עי פרק ~~ל

מ~ל~וח
 ~~כ~ א~~

 ד~
~~~~ 

 שאם
 ~~ח ~~קום ~~אקודם יד~

 ~ונ~
 ~ע~~ו

 ~~ע~
 ואפילו ~ידע

 קרוב~וא
 ~~~ו~

 יו~~ד ~~ח
 וי~ פר~~ו~

 ~מקום ~ם

 גדו~~מ~
 ~ביח

 מונ~ אפ~~
 ~~צ~ו

 ~~ע~
 ו~~ש ~ידע

 ב~קו~ ~ו~א~
 ר~וק

 ש~ונ~
 ~~~~ו

 ו~ילך ~~ה~ מ~ות~
 ~וא ~ם ~~א ~ד ידע ו~א קרוב לו ~מח ~י~~ונו

~~קו~
 דעיקר ~~~ע ~~ע ו~א ~דנקט ע~~~ ו~ו~ קרוב

~יא
 ~ידיע~

 ידע ~ם
 לכ~~ ~ב~ קו~~

 ~ו
~~ 

 ו~ין ידע
 ~ר~ב~~ן סברח ו~א~וקי ~~ח~יל ח~ויהד~ר

~~~ 
 דסו~ר

 וידע ד~~ע~גם
 קוד~

 ~ו~ו
 ~מקו~

 ~~ח
 מונ~

 עם

~גדו~
 ~~~ח א~ר

 נ~~~
 ~~יו

 ש~ו~
 ~מ"ש ~מח ב~קום

 ~יו~ד ~~~ו~טור
 ע~~~ ~~~~~ ם~~~

 וכ~
 ל~ון ~וא

~~~~ג
 ד~ב~~ ע~י~ ב~צו~

 ~רמב~ם כ~~ון
~~~ 

 ~ ע~ש
 ~~ ~~ר~"~~~~~~~

 ~י~ן א~מ בפרק ~פסק~ו
פ"~

 יו~ד ~~ור ו~עח~קו
 סימ~

 ו~~~ ~ע~~~
 ~~יו~ צרי~אב~

 בו~ו עד ~~ח ידע ~לא
 בי~ א~

 אביו
 ~ו נודעדאם

 ~~ני ב~ו~
 ~החאב~ ו~ח~~~

 מ~ח~ר ~א

כ~~
 ~~י~וחו ~יקצר

 א~ שב~ בשב~~
 ~~יו

 אב~
 ב~לא

~~~י~
 כאי~ו ~י~ מ~~~ינן ~~יו אל ובא

 ~ח~י~
~~חאב~

 כצור~ם ~אלו ~ר~~ש דברי ו~נ~ ע~כ~ עמ~ם
ע~יונים

 דמח~י~~ אנפי ~חרי ~~חמ~י ~מע~~
 דבריו

~"~
 ש~א ~~יוח צריך דכחב

 יד~
 ~ואו עד ~מח שמח

 א~
 ו~א א~יו~י~

 כח~
 ~~יוח צריך

 ~ח~י~ ש~~
 עד ~אבלוח

 דעיקר מש~ע וכו~~ואו
~~~ 

 ד~ריו ומסוף הידיע~~ ~יא

~כ~~
 דאם

 נוד~
 לו

 ה~~י ~יו~
 ו~ח~~~

 וכו~ ~~חאבל
 ו~חב ידו ~ניח הו~יףועוד

 אב~
 ב~~א

 וב~ כל~ ~ח~י~
א~

 וכו~ א~יו
~~~~ 

 ~אבי~וח ~ח~~ח ~יא ד~יקר
 ל~כריע ונ"ל~ידיע~~ ~~

 א~
 בדברי ~םו~ר ~טור ~דברי

~רא~~
 א~יו

~~~ 
 ~חחלת ו~יא ~ידיעה ~יא ד~יקר

 אמינא ו~נא~אבלוח
 ל~

 ~ח~ילה ~טור ~כחב ~~א
םברח

 ~ר~ב~~
 ~רמב~ן כחב ו~~ל ~כחב ~~ל

 שא~~
 ~~לוק

 ~ה אם~ין
 ~מ~ ~ב~

 ~אוחו ~~ח מ~חח
 ~קו~

 ש~~ה
~ם

 ~אוחו ~~יו ~~ע ~ם בין ח~יל~
 ~~ו~

 ~ם ~נכנס

~ר"~
 קודם

 ~נתר~~
 ~א~לי~ ~ם

 בביח~~
 ~א ~ם בין

 ש~צא ~ד~~~
 ~בי ואדוני ~ב~חם~ ~~~לי~

 דו~א דמייריכחב ~רא~~
 ש~~

 דאי א~יו אל ~ואו ~ד ~~ע
 ~ני ~יום ~ונודע

 ו~ח~י~
 וכו~ ~~חאבל

 אי וא~כ ע~~~
אמרח

 ב~ל~~
 בכונת ד~בין

 ~ר~~~
 ~יא דעיקר

 ~~ ~פיר~חי ~ידיע~
 ש~חב

~~ 
 דסו~ר ~ר~ב~ן דברי

 ד~יד~~~
 אינ~ו~~~~ע~

 ~כר~ח ~~ידיעה כחב ~~רא~ש ~כר~ח
 כ~ו~ אינ~ ~~ידי~ה ד~ו~ר ~ר~ב~ן ~דעח~~פך

 א~ל
 בד~רי ~פרש~ם

 ~~ידי~~ ~ר~~~
 ~כרעת אינה

 ~ד~רים ~ן ~דבר ~~ב~וח ~חח~ח ~יא ~ד~רועיקר

ב~ע~~
 ~ר~"ש ~ברח ~יינו ~ר~ב~ן סברח ~יינו א~כ

 ש~פילו ~רמב~ן ~דברי ~טור ר~ינו ~~אד~יכן
 מקודם~~ב~וח ~ח~י~

 ~יב~
 ~~קום

 ~~בלי~
 ~ד עמהם מונה

 ~ו~ר ~דו~יכחוב
 ~~ר~~~

 ~~ל ~ר~ב~ן ~~רי פל~ג
 א~א ~ד~ריו~~כיר ל~

 ~~~ע~
 ~~ד

~~~ 
 דסו~ר ~ומר ע~כ

ד~ידיע~
 ~טור ש~ו~ר ו~ו~ר לד~וח ואין דפ~יג~ ~וא

 ~וא~~~ומע ד~סחמ~
 ~~חא~~ ~ח~י~

 קא~ר ~~י ו~פ~~ו
 כלום~אונו ~ר~ב"~

 ד~~
 דו~ק

 ~ו~ ~דו~
 ד~"כ ~דא כך ~ו~ר

 ועוד ~ו~~ ~~ר~עיקר
~~~~ 

 ~~~~ו
 ~ח~~~

 ~עצמו ~מנוח
~~~ור

 ~ר~ב~~
 ו~~י ~ק~ר~ ~י~~ור

 ~ו~~
 ~~י ~רבינו

~~~ 
~~

 ד~רי ~נו ~~ביא שא~ר
 ~ר~~~

 כחב בפ~קיו ~~~ל
~~ 

~~
 וכן

 ~ר~ב~ם ~ד~רי נר~~
~~~ 

 ~ביעי בפרק
 בדבריו וגם ~~~~ ~מ~~ק ב~ם ~ג~וח ~םכחבו ו~~

~~~ 
 ~דין

~ד~ר
 ~קו~

 דברי ~ך ~~חק~ו כ~ר ~~רי
 ~דבריו נ~כר ~~אכצורחם ~ר~ב"~

 ~ידיע~ א~~
 דוקא

 ידענו~א ו~ע~~
 דמר~ ד~חי~

 ~קדוש
 בדברי סובר א~ ~~~~

 ~רא~~
שמ~

 ~ו נודע ~אם שכחב
 ~~ני ~יו~

 ו~ח~~~
 ~הח~~ל

 דוקא לאו~וא
 ב~ע~~ ~ח~~~

 א~ר
 כ~ א~~

 לו ~נודע
מיקרי

 ~~חאב~ ~ח~י~
 אנן ש~~ר~נו כ~ו

 אינו הכיומ~ום ב~נ"~ ~עי~
 ~רמב~ם כדעח ממש ו~וי ע~~~ ~ונ~

~~~
 ~~כיר ~~א

 ~דברי סו~ר אם ~ו ~יד~~~~ ~~~
~רא"ש

 ~~חא~~ ~ח~י~ ~דוק~ ~"~
 ד~~כיר ~רמב~ם ודברי

~ידיע~
 ~ח~יל ודאי ~ו דנודע כ~ון א~א דוקא ~או ~וא

ל~ח~ב~
 דברי כ~וף ו~וי

נראה דלכאור~ ואע~~ ז~~~ ~ר~~~
 שדע~

 ב~י ר~ינו
 ~ו~ ~"~

 דדברי שםובר
 דוקא ~או ~ר~~~ם וד~רי ~דוקא~ם ~ר~~~

 ידיע~
 גם א~א

 כח~ו~כך ~ח~י~
 ו~א ~רמ~"ם ~דברי נרא~ וכן

 כ~~
 ~ם וכך

 ~לו ד~רים ~אין ~שום ~רא~ א~א ~רמ~"םדב~י

מ~~~שי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 הרמב"ם בדברימפור~ים
 שמ~תמ~ ~~~

 דנים אנ~נו
 לו שנודע שכיון כך ח~מיםלפני

 הת~י~ מ~תמ~
 ~בל

אי
 נימ~

 והת~יל דבריו בסוף דנקט הרא"ש ד~שון
 העיקר ~~א דוקא ~~ו הוא~ה~אבל

 הי~
 מ~י הידיעה

נר~ה
 כ~

 הרמב"ם מדברי
 דנק~

 הדברים הן הן והרי
 היא דעיקר הרא"ששכ~ב

 ~ידיע~
 דבר~ בהדיא הם כך

~רמ~~~
 ש~ין אומר אני דנקט~ נראה ומאי מפורשים

זה
 הכר~

 דלכך ~ומר ד~פ~ר
 כ~~

 מדברי נרא~ וכן
 דבריו ~ב~ו הרא"ש ד~רי דאי~ו~י משוםהרמב~ם
מפורשים

 דדוק~
 לפרש אפשר היה וכו~ קודם ידע ב~א

 דמ"ש הרמב"םבד~רי
 יד~ ול~

 קרוב היה אם שבא עד
 מ~~י~ה ידע אם מיבעיא ד~א נק~יה ~רבותא הואוכו~
 וי~ המי~~ מן ידע ~רי וא~כ מו~ומיום

 ~~~ות ~ו

~מק~~
 מ~מאורע ש~דע כיון המי~ה מת~ילת דבר

 של בג~~~וונכוה
 מ~

 משום המיתה מיום מ~~י~ה
 א~לות ~יהדהוה

 ז~ במקצ~
 מיום עמהם מונה ודאי

 מונה הכי אפילו שבא עד ידע ~א א~ילו ~לאהרא~ון
 אע~פעמהם

 ד~~
 ~לי

 ו~~
 מרגיש

 ביו~
 מ~מיתה הר~~ון

 קרוב שהואכיון
 מונ~

 סברא ~אמת וזאת עמהם

הפוכ~
 נר~ה וכן הרב"י קאמר ~כך הרא"ש מסברת

האמ~ית דהסבר~ הר~"ש~ כדברי שדבריו הרמב~םמדברי
 הי~

 בדברי ב"י סבר ולעו~ם הרא~ש כדברי
הר~~~

 הידיעה~ היא העיקר
 ב~

 ידי שני~ אוסיף עוד
 ה~~יל ש~תב הר~"ש שדבריל~וכי~

 הו~ ~ה~~ב~
 ~או

דוק~
 ~~~~ ~ע~~~ ~רא~~ מד~רי

 בפסקיו
 ע~

 ד~רי
 ~יה דמשדרי ה~כם דמ~ש ~ומר ויש ה~~ל וז"להר~ב~ד

שלי~~
 ש~י~ ומ~~

 לסימנא למנ~ה סמוך שני ביום התם
 נקטיהבעלמא

~~~ 
 ד~ד סוגיא קרוב מקום ~מה טעס

יומא
 ~ב~

 צריך
 ~היו~

 שמת ידע ש~א
 המ~

 בו~ו עד
 בב"י ~עי~ וכו~א~~ו ~~

 דקשי~ ור"~ ~שונו~ שהבי~
 ד~י ~יה

 שכך א~א ~עלמא ~סימנאלאו
 הו~

 מטי דכד האמת
 ~ו דנודע כיון א"כ מת ~ו שמת מודי~ו ש~י~אלהתם
 א~"כ ילך ~~ ~ף התם הוה~ד

 המ~ ~מקו~
 ביום

 ימנה ~א הבית ~גדול ויגיעהש~ישי
 עמה~

 ~מנות וצריך
 נקטיה ד~סימנא הרא"ש כתב ו~הכי ששמע מיום~עצמו

 ד~שע~
 זה

 יכו~
 המת ~מקום הש~ישי ~יום ~הגיע

אב~
 בואו מקודם ~ו שהודיעו מיירי ~א בנ"ד מ~מ

 כךא~יו א~
 כונ~ הי~

 שאם ~נן ני~זי והש~א ז"~~ הר~~ש
 הר~~שדעת

 ז~~
 ש~ינו

 מונ~
 וה~~יל בנודע א~א ~עצמו

 ז"ל הראב"ד בדברי ~פרש הוצרך ~מה א"כ בעידת~תי
 בע~מא ~סימנא היינו ה~ם ש~י~א דמטי דקאמרדמ~י
 בפשיטות ~פרש מצינן הא ~יה דמודיע דוקא ול~ונקטיה

 ש~י~א דמטיובאמיתות
 הת~

 ש~א אלא ~יה ומודיע
~~יל

 ~ה~ב~
 ו~מה עמהם מונה ולכך ~שם שהגיע עד

 שהיא כמות פתרון לה מצינו~א וכי נקטיה בעלמא ד~סימנא ולומר אנפשין ~ד~וקצריכין
 דמ~

 וכי ליה ומודיע
לא

 יהי~
 ב~~ם

 ~ כ~~
 שישמע

 ירצ~ ו~ ~אור~

לה~~ב~
 ~מקומו שי~יע עד מע~ה

 ויקב~
 עליו

 וכיון וכהלכהכדין ה~בלו~
 שכ~

 כפשטן הר~ב"ד דברי יתפרשו
 לד~וקי לן ולמהוככתבן

 נפש~~
 וד~י ~לא ז~ל ~דבריו

ד~~
 מצי

 לאוקמ~
 ידע דאי משום כ~ל בידע

~~ 
 ע~יו

 ליה ו~והאבלות
 הת~י~

 והת~יל הרא"ש דקאמר והיינו

ר"~
 הרי ~ו שנודע כיון

 ה~~י~
 ומשום עצמו בפני ה~ב~ות

 ~יןהכי
 סבר~

 א~יו ~ל שבא משום ~ב~ו~ו שי~צר

 הרא"~וכונ~
 שהוסיף במה

 והת~י~
 הוא ~הת~בל

~אסבורי
 ל~

 דלמה
~~ 

 בואו מקודם ~ו נודע אם יקצר
 הרי לו שנודע כיון משוםוכתב

~~ 
 וה~חיל האב~ות עליו

 בפקידת ~ו שנודע במההאב~ות
 ה~~

 ע~יו ו~וכבד
 בג~~ת ונכוה ו~נינו~וצערו

 המ~
 לא כי

 ישו~
 ~~י~ו ~וד

 הכי מ~ום מקומו יכירנוולא
 מונ~

 מצי ו~א לעצמו
 ~ כך משום~קצר

~~~~~
 נמי משמע שכן

 מבע~
 הרא"ש פ~קי קצור

 בריה מר ה~ורים בעל ~קב רבינושהוא

דר~ינ~
 הר~"ש פס~י בקצור העתיק ש~א ז~ל הרא"ש

 ~~ון ~~אאביו
 ז~

 ה~כ~א ~שונו ו~י~ך
 ב~

 מן ~~ד
 מונה וכו~ השביעי ביום ~פי~והא~ים

 ע~
 הא~ים שאר

וכגון
 ש~~

 קודם לו נודע אבל ~~יהם שהגיע עד ידע
 ~ביו מדברי שהשמיט ע"ש~ וכו~ ~ו שנודע מיוםמונה

 ו~ת~י~מל~
 ולא להתאבל

 נק~
 ~ו נודע כ"א

~~ 
 נודע

 כמודוקא
 שנק~

 ~ ז"ל ~רמב"ם

~~~

 קרבן ~~רב ר~יתי
 נתנא~

 ~רא"ש על בביאורו
 שפירש בפ~קיו~ם

 באות מר ק~מר ו~כי י~ו~

פ~~
 ש~י~א ~יה שדר ולמ~ר וז"ל הרא"ש דברי על ציין
 כשמודיע ~י ל~אן שיבא ~יה שמודיע היינו ~יהומודעי

 ה~~יל ~~כ ~~יו בית אל בואו טרם מת ~ו שמתלו

 ול~~הת~ב~
 ~ב~ו~ו שיקצר כ~ל מסתבר

 בשבי~
 שבא

א~
 ~פניך שלך הרי ע"ש~ בסמוך רבינו שביאר כמו א~יו
 מבארשהרב

 שכ~
 הידיעה מקודם ~~ שנודע

 הי~
 הת~~ת

 וכמ"ש~האב~ו~
 וא~ ג~

 היא שהידיעה בא ~~ו הש~שה
 הרא~ש בדבריהעיקר

 ז~~
 בתשובותיו הרא~ש מד~רי

כ~~
 כ"ז

 ~ימ~
 ד~

 וז~~
 ~נו ~ו שמת ~~ד רבינו י~מדנו

 בעירוהוא
 א~ר~

 ולא והודיעוהו פרסאות ע~רה ר~וקה

נת~ב~
 ביום ובא ~ב~ות נהג ו~א שהודיעוהו ההוא ביום

 והשיב וכו~שני
 ~צ"~ ז~

 נהג שלא כיון ש~ומר מ~ יש
אבלות

 כששמ~ כ~~
 ב~ ביום ~עצמו שמונה בנו שמת

 בנו שמת ששמע דמיד עמו הדין~ין
 הי~

 לו
 ו~א עברו~ם להת~ב~

 ה~אב~
 להשלימו צריך ~ין ר~שון ביום

 הטור והביאו ע~ש~ וכו~ הראשון מיום שבעהומונה
 מרן ופסקו שצ"וב~ימן

 הר~יתיך ע"ש~ ב~ סעיף ש~
 מפורשים ז~ל ומרן הר~~ש דברי שב~ובעיניך

 כ~
 אדם

 הת~יל שלא הגם בו~זו
 לה~אב~

 עו~ה ~ו שנודע ביום
 ה~מים עם המנין מן~ו

 שנת~ב~
 בהם

 ~ח~
 ואם כך

 ~ו נודע בפסקיו מ"שתפרש
 בדו~~ להת~ב~ ו~ת~י~

~ב~
 ~ו נודע ~ם

 ו~~
 ~הת~בל התחיל

 אי~
 כ~ום כאן

שודו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ינ~שידי~~
 ~~כ מכר~ת

 ~ו~
 מפ~~יו ~צמו ~ותר

~תשובותיו
 וג~

 דברי
 ~~י~ ~~~~ ד~~מ~ ~~ מר~

 ~ם

ה~
 ~~א ב~~ ~~~ף ~צ~ו דסימן

~~~ 
 ~ומר ~~~ך

~ד~ת א~~
 ~ו~~ ד~כ~ ~~~~ ומר~ ~ר~~~

 ~~ר
~חר ו~~ ~יד~~~

 ~מ~~~
 שגג ~ו ~בר ו~ם

אב~ות מ~ש~ ~~~ ו~~
 ~~~~ ~י~ ~ו~

 ~~מים ~מק~ת
 ו~~

 ב~ם נ~ג
א~~ות

 ~~~~ דק~מ~~
 ~ה~~ימ~ צריך

 ~~ר
 ~ ~ב~~

~~
 ~מ~ר~י ~~ינו

 כן ~י~ פ~י~~ ~מפ~~ ~~~ ~ו~ו~
 א~ אות ~~~ו ~~~מן ~~~ דרכי ~רב~ביאו

 וז~~
 מ~ר~י ~ת~וכ~

 ~~ י~~ שור~ ~ו~ו~
 ~~ד

 שמו~~ ~~מ~
 ~~קרוב~

 ~דרך
 מ~ש~ שו~ ~~~ ו~~

 ~ד ~~~ות
 ~ביתו~מ~ר ש~~

 ~~~ו~~ מיו~ ~ונ~ ד~פ~~~ ~פס~
 ד~א

 מ~~~~גר~
 ~גם ~ך ~רי ~"כ~ ו~ו~ ~ימים ~מ~~ת

 מ~~~ ~ו~ ~~~ ~~ ~מ~~~~~~
 מ~מ א~~ות

 ~יו~
 מונ~דיד~

 מ~ו~ו
 מפורש ~דבר ~וא ו~ך ו~י~ך~ ~~ו~

יו~~
 מת~ובות

 ~~ד~~~
 ב~ד~ות

 ו~~~ תק~~~~ םימ~
 ~א~ת

 ד~תי ~וד~~ךמ~ני
 ~~~ ~ר~ו~~

 ~ו
 ~~ו~~

 ~ביו ~מת
 מ~רוביוו~~ד

 מ~ ~ס~ב~
 ~ו ~מר ~~~בות

 ימי~ ~~י ~~ברו ו~~רי~מת ה~מוע~ ש~י~
 ~~ת ~ו ~מר

 ~שמו~~ ~י~
 ~מנות נת~~~בא~

~~~~ 
 ~~~ות ~~י

 מיו~
 ~ו ~אמר

 ~מת~רובו
 ~~מו~~ ~ית~

 ~ו
 ~ר~~ונ~~ ~~מו~~ מיו~

ת~וב~
 ~ה ~רו~ו

 ~~~ ~ו~ ~~
 ו~ו~

 ~ב~
 ~דין ~ג~י

 ~~~נו ~רור~ד~ר
 מונ~

 ~~א
ו~א ה~~שו~~ ~~מו~~ מ~ו~

 ~י~ ד~~ו~ דיד~ ~נדו~ מיב~י~
 ר~ו~~

 ~~א ו~ו~
אפ~~ו

~~~~ 
 במ~~ת

 ~~מי~
 נ~ג ו~א

~~~ 
 ~ב~ות

~ו ~ו~י~
 כ~~ וכ~ ~ב~~ ~מני~

 ~ר~~ש
 ל~ו~ ו~~~~ ב~ד~~

 ~~ור

~~~מ~
 ~~ש ~~~ו

 ~~~~~ מ~
 ~ ~וב ~~י

~~~
 ~~ ~ו~ ~~ דכ~

 נ~ג
 ו~~~~ ~מ~~~

 ~~~~ת
 ~~~וד~א~ ~~~

 ~~~ו ~~רו מת ~ו שמת ~ו
~ב~ה כ~

 ו~~
 נ~ג

 ב~~
 כ~ל ~~~ות

 מ~~ינ~~
 ב~ם ~מ~וייב

~~ב~
 ~~~וג

 ~ל~ כ~ ~~ב~~ מ~~~~
 ~~~~ים ~~יו ~ברו

ו~~~
 ם~מ~ ~~~~

 ~ ~צ~ו

~~~~
 ~~ת~ונ~ות

 ~ר~~ונות ~ר~יות ד~ת~ ~ר~~
 שד~ת ומוכ~~ות~~~ות

 ~~~ ~ר~~~
~~ד~~~

 מכר~~תו ~בד
 ~~ ימנ~ ש~~

 ~וץ כמ"ש ~חיו

 א~רונ~מר~~~
 מ~ר~י ומדברי מ~~ובותיו ש~ב~נו

בתשוב~ ~~~ו~
 ~ג~ ~~וכי~ ~~~ ~~ד~~~ ומד~רי

 סובר בפ~~יו

 ~~יד~~~כ~
 ~פום מ~ר~ת ~בד

 נר~~ השת~
 ש~ין

 מש~
 ~מ~~ר~י~

 ~~ו~א בפ~ק~ו
 שאף ש~~~ ב~ימ~ די~~

 הרא~ש בד~רי תפרשאם
 דב~ינ~ ~~~

 והת~י~ יד~ תרתי
 מונ~~~

 מ~~ סתיר~ אין ~~צמו
 בתשובותיו שכתב

 ב~דיא שכתב שצ~ו ב~ימןש~וב~ה
 שימנ~

 מיום
~גם ~שמוע~

 ש~~
 ~ת~יל

 ~~ת~ב~
 ד~אני

~~ 
 דס~מן

 ש~"~
 ש~וא

 שם ~בית שגדול ~מת ~מ~ום קרובבמ~ום
 ש~~י~

 ~וא
 ~ם ושותפות אמיץ ק~ר ~ושיש

 גדו~
 ונמשך ~בית

 ~מוזכר ~דין כפיאחריו
 בש"~

 גדול ~מקום בא שאם
ה~ית

 מ~נ~
 כלל ~מת מענין מקודם ידע דלא אף עמו

ולא
 ~בי~

 וצ~רו א~פתו בני בכ~יות~ו
 מ~~ כל~

 כיון

ש~ו~
 ב~קום

 ~מ~~ שמונ~ ~ו~ ~די~ ~רו~
 ונגרר

 ~ף ~כי ומשום~~רי~ם
 יד~ ד~~

 ש~~רו ~ד
 ימי~ ~מ~

מ~שב~~
 ~ם

 ~~ת~ב~ ~ת~~~ ~~
 ~~מו ב~~י

 ~ש~ ול~
מ~~~

 מ~ינ~ם שנפרד ~ניכר
 ~~~~ ~די~

 ו~~ות~ות
ביניהם

 ומונ~
 ~מ~ם

 של~ כיו~
 ~שה

 מ~ש~
 ~ניכר

בפרידת ~רוצ~
 ~מדי~~ ~ות~ות~

 ~~וא ד~תיה
 רו~~

 ב~~רת

גדו~
 ~ד~ת ~פשר ו~~ן ~בית

 הר~~~
 יד~ ~~ ~ף

 ~~מקוד~
 ~א

 מונ~ ~ת~י~
 ~~ל ~מ~ם

 ~ש~ ~~
מ~~~

 ~~י~ר
 שרוצ~

 ~צמו בפ~י ב~ב~ות
 ~םוי~חבר ~~ת~~~ קוד~

 ~~~~י~ כגו~ ~גדו~
 ~רי ~~כ מ~תה א~~ות

 ~~שר~פ~יק
 ~~י~

 ו~~ך מקי~ן ונ~~ד ~~ני~ם
 מונ~

 ~~י~ ~י~~ אב~ל~צ~ו~
 ~~ר ~ו

~~ 
 ~~ד

 ש~ו~ כגו~
 ~מ~ מ~ו~ ~~ר~~~

 ו~~ן קרוב ~פ~~ו ~ו
~~ת במ~~~ ~~

 ~דו~
 ב~ופן ~בית

 ~~י~
 ~שר ~ו

 שו~ ~~
 ~~ד

~~~ 

אמר~נ~
 שאם

 ~מ~ שמ~
 או ~~ג ~~ ~ף ~ת לו

 ~~י~
ו~~~~

 ב~ק~ת
 כ~ון ~~שלימ~ ~ריך אין ~ימי~

במ~צת ~~ת~~~
 ~~מ~ במ~

 נת~~~ר וד~י מת ~ו שמת
~~ 

 מ~תתו

 ש~~ומ~ו~~
 ~ויא

 ~ת~~~
 ו~~ך

 מו~~
 ~~ום מ~ותו

וב~~
 דבר בת~ובותיו

 ש~~י~ הדי~ ~~ו~
 ~נו

 מ~~
 ~~ל

ב~~מ~
 ם~ב ~~~ו

 ~~ ו~~
 מ~~~~י ~~ת~ ~~~ר~~

 ~~~ ~ו~ו~
 ~~~~ו~רדב~~

 נינ~ו ד~~~א ומ~~י
 א~~ ו~~~

 ~נו
 ~כר~

 ד~~ן בנ~ון ול~~ז ~~~~~ ~~~ו~~מר~י~
~~~~ 

 ~יבור ~ו

~~
 ~נו~ג א~ד

 ~~~יל דלא ~ף ~יד~ מיו~ ו~ו~~

 מר~ ד~~~ כ~~י~~~תאב~
 ~~ל

 ~ימ~
 ~צ~ו

דמ~ר~י ו~~~י~
 ~ו~ו~

 פשי~~ דמפ~~ ~~~ וד~רד~~~
 ~כי ~~ו

וכ~~
 ב~~~ות מ~~כ ~פי

 ~ר~ש~~~~
 ~ר~~~ש שד~ת ו~~רחנו

~~~
 ~ף

 ~י~
 ~~ר ~ו

 גדו~ ~~
 ~~ית

 ~ידי~~
 ל~ד

מפ~~
 ~ק~ר

 כמ~~~ ~יד~~~ מש~~ ו~ו~~
~ 

~~~~
 ~ת~~~ת כי ~ג~ד

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~ר~~~
~~~ו~~

~~~~ 
 ת~ו~~ ~~ות~ ~~ד~

 ~~~~א
 ~~~~ו ~ימן~~ור

 מ~~~ ~~~~ר~
 ~ד~~~ו

~~~ 
 ~~~ד~~ה

 ~~~ כ~~~אינ~
 ~ו

 ~~ו~ ~מק~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~

 ב~~מ~ו~י~
 ו ד~

~~~ 
 ו~~א~ת

 ו~~
 ~~ונך

 ש~~ ~~~~ ~~~~ מונ~ ~ו~ א~ קרובממ~ום ~~~~~ ~מ~
 ~~ך

ו~~~פ ש~
 ~רוב~ ~~מו~~

 כש~ינו ~~ינו ו~~ ז~ נו~ג

במ~ו~
 ~~וב

 ד~
 ~ו~~ר ש~א

 ~ל~ ~רו~ מקו~
 ~~~א

א~ד ~י~
 האחי~ מ~

 ~מת ~מיתת
 ~~~ וב~

 כך
 שמ~

ומצ~
 א~~~ם א~~ו

 ב~~
 נו~ג

קרוב ב~~ו~ ~י~ ~~ ~מ~~
 ~רבנ~

 ~ם
 ב~

 ו~ר~ש ג~ ~~וך
 ~ב~~ כ~

 ב~וד
 אצ~ו~מנחמים

 ~~ אב~
 ~~ך

 מונ~ שמ~
 אפילו ~~צמו

~י~
 י~י~ל בר אשר כנפש ושלום~ ~רוב~ במ~ום

 ~ כאן ~ד~צ"ל

~~~~~
 ~ר~"ש סובר ב~מת אם מדבר דברנדון

ד~ידי~~
 במקום ~וא אפי~ו מכרעת

 א"כקרוב
 ז~ מ~

 שכתב
 אב~

 ~~ך לא אם
 ו~ו~ בששמ~ דמיירי כיוןלעצמו מונ~ שמ~

 א~ א~ במקום



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ידיעה
 מכרע~

 שמה י~ך אם אף ~~כ ~עצמו שמונה
 ~א אם הרא"ש כ~ב ו~מה ~עצמו מונה ~~וב~מקום
 שמהה~ך

~~~ 
 ~ומר מו~רח

 דסבר~
 שהידיעה היא הרא"ש

אינה
 מכרע~

 אם
 ה~חי~ ~~

 ~אמר ו~הכי
 דוק~

 ~ם

~~
 ה~ך ~~ אב~ ~ש~ ה~ך

 ~ש~
 ידיעה לו דקדמה ~גם

 של~ ~יו~ ~מ~~מונ~
 ~כ~ורה נראה כך ה~חייב

 ראיהשהיא
 מכרע~

 הרא~ש בדברי
~~~ 

 הוא שכך
דע~ו

 ע~יו~ דע~
~ 

 ונצבו ועמדו ע~י ח~קו ~כ~ב~יו~~כרחיות ש~ראיו~ רו~י ~חרי ראי~י ~רו~ה ~~~י~~~~
 פ~י ~~~ד נדכמו

 ה~
 אמרו

 ש~ד~~
 העיקר ג"כ ~רא~ש

היא
 הידי~~

 ו~ל
 כ~

 פני ~~~י
 ~~שוב~

 ה~זו הר~~ש

 ע~י~ו~ת~ונ~
 ו~ומר

 דג~
 נ~~ר אין ~ו מ~שו~ה

 שהעיקר אומר שג~רנומה מחמ~~
 הי~

 הידיעה
 ~דע~

 הרא~ש

ו~~~ו~~
 דמשום מר קאמר ~~י ~~~~

 שא~ ש~שוא~
 אם

 ממקום שמועה~מע
 קרו~

 ששמע ו~ונ~ו
 שמוע~

 ~~וך

ש~~י~
 יום

 ~קימ~~
 ~~~וג ~חייב

 ~בע~
 ו~~שים

~נ~~פק ~~~
 ~~ו~~

 ~~א ~ה ~מרו ד~א ד~~שר
 בהי~

ר~ו~
 ממקום

 אב~ המ~
 המת ~מקום קרוב בהיה

 וס~וך ~רוב שהיה שבזה~~~ר
 ~מקו~

 המת
 גדו~ ש~~

 ~י~ דיינינןה~י~
 ~אי~ו

 ~מ~~ הו~
 ומשום במחי~~ם

 ~~קאה~י
 דע~י~

 ~ומר
 כיו~

 ש~שים ב~וך ששמע
מחוייב ש~די~

 ~ה~אב~
 יש~ים

 עמה~
 הרא~ש דמסיים והיינו

 ששמועה וא~~פ וקאמרב~שונו
 קרוב~

 ~~ נוהג
 כשאינוהיינו ו~~שי~

 במקו~
 קרוב

 ב~~ ור"~
 ~נהוג ~~ריך הוא

מיו~
 ~שמועה

 ~בע~
 ו~~~ים

 ז~ אב~
 וסמוך קרוב ש~~ה

ונראה
 לי~ דיי~ינ~ עמ~~

 ס"ד ו~כך עמהם ~וא ~~י~ו

 מיו~ עמ~~דמ~~י~
 ש~מע

 הי~ ~ל~ ~ג~
 כיון עמ~ם

 קרוב~~יא
 ז~ ו~~

 השיב
 ד~~ ד~ ~~~ ה~א"~

 הו~~ר

 מונ~ קרו~מקו~
 ע~~ס

 כ~~~ ~~~
 אחד היה

 ~מ~ ~מי~~ה~~י~ מ~
 וכו~ ~מה כך אחר ו~א

 ~ב~
 אם

 הלך~א
 מונ~

 שמע מכי לע~מו
 ~~ינ~ ואי~

 ~ו עולה
 ~אפוקי ~יא ~שוב~ו ועיקר ו~~שיםד~בעה

 השוא~ מדע~
שהי~

 ש~וא כיון ~ומר בדע~ו
 קרו~

 למקום ו~מוך
 כבר שהוא~גדול

 א~~ו~ ~~
 עמהם הוא היה כ~י~ו

 ש~ינו ד~י~א ~ו השיבו~~ך
 בכל~

 מניינם
 א~~

 אם
 כ~

~~
 שמע בש~א הרא~ש מיירי ו~עו~ם שבעה ~וך א~י~ם
 הרא"ש דברי ~יישב יש כך אצ~ם שבאעד

~~~ ~ 

~~~
 במקום הוא שאפי~ו לן פשיטא מפשט דודאי
 ~כ~חילה צריך שיבא קודם ~מע אםקרוב

 ~ה~~ב~
ו~מנו~

 ~מקום ~בא שבדע~ו אף ~עצמו
 המ~

 שיש
 גדו~

ה~י~
 בפסקת י~ג ס~ק שע"ה בסימן ה~"ך וכ~כ~ב

 שום עשה ו~א עבר שאם א~א ע~ש~ מ~ההעו~ה
של מעש~

 לו והלך אב~ו~
 אצ~

 שהוא קרובו
 הבי~ גדו~

 בהא
 ~ם ונ~ינן דסלקינןהוא

 כיו~
 והרגיש דשמע

 במי~~
המ~

 או א~י~ם כשיגיע יק~ר ולא ה~~ה ליה הוה
 ~ א~~~ו ויק~ר עמהם ומונה ה~~ה אינה שידי~האמרינן

 דבי בספרי~~~~~~
 ר~

 צדיק פרי ~הרב מצא~י
 ~יורהבחידושיו

 בסימ~ דע~
 שע"ה

 שכ~בט~ סעי~
 ~ב~ ו~"~

 ~ו נודע ~ם
 ~ה~אב~ ו~~חי~

 נ"ב
 בעי~ן איי~ל

 ו~~ ~ה~אב~ ה~חי~ דוק~
 בשמיעה ~גי

 הרב דברי ~פי גם והנה ע~כ~~חוד
 דעדי~

 הדבר

שקו~
 נר~ה

 דרבנ~ דספיק~ ב~~
 ועוד ~קו~א

 דקיימ~
 ~ן

 כדבריהלכה
 ~ באב~ המיק~

~~~~
 ~הרב בשורי עיני

 שמ~
 צדקה

 ב~~מ~
 ח"ן

~מפש~
 פ~יטא

 בדברי ~י~
 הר~"~

 והש~ע
 נודע ב~וד~ר~י

 ~ה~~ב~ וה~חי~
 הצריך וז~ל דוקא

 נפקא ומינה~עניננו
~~ 

 ~עניננו
 ~ו שמת ~ו ~נודעאע"פ ה~~~ו~ ה~חי~ ש~~ דכ~

 מ~
 בא אם

 ומצ~
 המנחמיס

 מונ~ ה~י~ גדו~א~~
 כל ש~רי ~חריו ונמשך עמו

 ~ו נודע ~ם ו~ני גרסיהפו~קים
 ~ה~~~~ וה~חי~

 ~א
 ומינה ~ב~ו~ויק~ר

 דייקינ~
 ו~א נודע דאם

 ה~ח~~
~~~~ב~

 ~וה
 לי~

 כ~ילו
~~ 

 גדול עם ומונה ידע

~בי~
 ~ ע"ש וכו~

~~~~
 הרב ~כ~במה

 ש~~
 וה~חיל ~ונודע א~ ו~ני גרסי הפוסקים

 ~~ ~ה~א~~
 מצא ~יכן ידע~י

 כןהרב
~~~ 

 הכי ~נו הפוסקים
 ש~נ~

 ד~ני ראינו ~א
ה~י

 א~~
 והטור ~~ל הר~"ש

 ו~ר~
 שהע~י~ו ~~ל

 נודע ~לא ~~א אמרו לא והסמ~ג ~רמב~ם ~בלדבריו ~~
 ו~ו~ו

~~ 
 פ~~י בקצור הטיר וגם מידי

 ~רא~~
 מ~השמי~

 הרא"ש שכ~ב
 ~ה~אב~ ה~חי~

 ~~ב ו~א
 ~יאא~א

 ~ידיע~
 וכן

 הר~
 כ~ן ש~~י

 י"גב~~ק שע~~ ב~ימ~
 שכ~~ ~עו~~ בכ~~

 ~~ר ~א
~~ 

 נודע א~ כ~
 ~ ע"ש ~ודע ~אאו

~~~
 עיקרי ~הרב ר~~~י

~~~~ 
 סימן יו~ד בח~ק

 בידו שה~יא י"ח אות~~ו
 ~הק~

 אחרונים פוסקים

חב~
 פלוג~א נביאים

 דרבוו~~
 מ~חמה מ~יה מלחמת היא

~ער~
 א~~

 מיימיני~
 ו~~ו

 מש~~~י~
 ע"ש

 א~ומערכה מו~ מערכ~
 םוב~~

 ש~ידיעה
 ו~~ מכ~ע~

 ~~חיל בעינן

~ה~אב~
 סו~רים וא~ו

 שאי~
 הידיעה

 מכר~~
 ובעינן

דוק~
 ~יי~י ש~ב~וף ע~ש~ ה~חיל

 מספר בידי~ מ~ני~~

עדו~
 ביהוס~

 ~מ~ר~י
 ב~

 לו שם אשר סאמין
 מהרב דרבינ~א בריהמר מ~שובו~

 הגדו~
 ~~ר בנו ~וב שם

 ז~ל ודע~ו כדבעי ~ו בה~~ה ונ~ן שנשא טוב ~קחקראם

 דבעינ~ הסוברי~מהכ~
 אני פ~ח~י ~ידי מצוי הוא טוב ~קח רב דבי ספרכי ו~היו~ ו~~ח~~~ ~ו נודע ~ר~י

 ~ד מראשה ה~שובה ו~מד~י הנז~ ~שו~ה פ~חי~דודי

סופ~
 שנוטה ~דע~יה וחזי~יה

 ומכרע~
 ומרן שהרא"ש

ז"~
 הוא שכן בדדמי ואסברא ~ר~י דבעינן דע~ם

 נראה דכן וכ~בהר~"ש דע~
 ש~בי~

 אחר מדכ~ב ב~י רבינו
 בפרק ~רמב"ם מדברי נר~ה וכן הרא~ש דבריסיום
 בין הוא הרא~ש חילוק עיקר ואי וכו~שביעי

 דיד~
 ~לא

יד~
 הוא א"כ

 דע~
 והוה הרמב"ם דעת הוא הרא"ש

 דהב~י הכריח זה ומכח להדיא ה~מב~ם כ~ב וכןלמימר ~י~
וד~ו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ד~עיקר הר~"ש ~~בדעת סו~רוד~י
 הי~

 לא ~החחלה
 יחמי ~נן דעחנו על שעלה וכמו לבד~ידיעה
 מזה ~~ין ודחיחי כחבתי וכבר לו~רלעיל

 ר~י~
 משום

 ~חרח דרך לדחוח בזה נחכוין ב~יד~רב
 שהי~

 נר~ה

לפר~
 ידע ולא שנקט ~רמב"ם בדברי

 כמש~ל~ ~רבות~
 שגזר של~חר הנז~ בחשובה ז"ל ל~רב לו ר~יחיעוד
 חרחי בעי ד~ר~~שאומר

 קשי~
 ~ר~"ש מתשובח ליה

 ~דין זה על וכחב שצ~ו סימן ~ש~ע מרןשפ~קה

ד~ימ~
 שייך לא שצ~ו

 ~כ~
 שנודע דכיון ~~ני ד~חם כלל

 שנ~מר ~סמוך מה על לו ו~יןלו
 שיהי~

 ~חריו נגרר

 ~כימשו~
~~ 

 מאוחו ה~בלוח עליו
 יו~

 ששמע
 קרוב שהיה לסמוך מי על לו ביש שמיירי בפ~~יוה~א בר~

למקו~
 ~מח

 שי~
 אם לו נודע ~ם ~ף ה~יח גדול

 נגרר הוא עדין במע~ההחחיל ל~
 ~ח~

 וכמש~ל ~גדול
 גם והביא בענ~ד~נן

 ה~ הו~
 ד~רב

 שמ~
 צדקה

 ~ ע~ש חרחי ~בעי דעחו כך ז~ל הלוי דמ~ר~~םוכחב

~~~
 שנ~תפ~ למ~ ש~ף כחב

 בעי ~י צדיק ~רי ~רב
 לדינא הכי ~פילו ~גי לבד בידיעה ~ותרחי

אזלינן
 לקול~

 מ~ום
 ~פילו ב~בל ~מקל כדברי ד~לכ~

~פלוגחא
 ~ ז~ל האחרונ~ם מד~רי כן שהכריח ע~ש~ דהפו~קי~

~~~
 זה לכל דהוצרך כחב

 ~ו~
 שכנגדו מהרב ל~פוקי

 ד~עי~ר~הורה
 הידיע~ הי~

 ע~ש~ הרא~ש לדעח
 דעחו נוטה נחנאל קרבן שהרב ~נז~ בחשובה כחבעוד

 ו~חר ע~ש~ הר~~ש ~דבר~לשי~חו
 המחיל~

 ואחרי רבה
 המה ב~רץ ~שר לקדושים ~גליו ~פוח עפרנשיקח
 כדרך יר~ה~רו~ה

 שב~
 עפעפיו יחזו עיניו לר~וח

לפירו~ו ~גדיים ~ם נתנ~ל קרבן הרב שד~רייבחנו
 ~ ז~ל ה~~~ש~דברי

 הבי~~~~
 בחשובתו לנו

 הרמח~
 מיגש בן ש~ר~י הנז~

 דעחוז~ל
 הי~

 מכרעח לבד שהידי~ה מפור~ח
ודחה

 הו~
 עליון דעח דעחו כן מיגש בן ש~ר~י ~ף ז~ל

 ז~ל ומרן עליה פליג הר~~שמ~מ
 הבי~ ל~

 ב~פרו לנו
 לנו ו~ין הר~"ש דברי ~לאב"י

 ~ל~
 ע"ש~ ז"ל מרן דברי

 ו~ין הר~"ש מדברי ~ין למעלה ~~מו~ים דברינושלפי
 שיהיה ~יך בעיניך הר~יחיך כאשר ר~יה ב~ימדברי
 ~לי~ו הרב עמו וחחם חרחי דבעינן מםכמח דעחוכך
 כמוהר~ר ~מערבי נר הגדול והרב זצ"ל ו~ל~נסיןחיים

 כמוהר~ר הגדול ו~רב ז~"ל הלוייהודה
 הביא ו~יס נוניס יעקב רבינו הנז~ והרב זצ~~~ואיס נוני~ יעק~

 ז"ל הרא"ש מת~ובח חר~י דבעינן לדבריור~יה
 ג~ ~ימןז~ך דכל~

 הי~
 וכבר לעיל אנן שזכרנו הח~ובה

 עמו ~סכים וכן כמ~~ל ר~יה משם ש~ין לעילכחבחי
בה~י

 פסק~
 ז~"ל מל~ך שלמה הרב

 כול~
 קדושים

 ~ ~מן בעדינו יגן ~כוחם ה~ובחוכם

~~~~~~
 דפלוגחא דכיון בעיני

 דרבווח~
 היא

 ~זלינן וד~י הא ו~~רוניםר~שונים
 ~םבענין לקול~

 הו~
 אם ~ביח גדול ~צל קרוב

 ל~
 ~תחיל

 ~גדול ~צל והגיעכש~מע
 מונ~

 ~ם ~בל עמו
 שמ~

ול~
 ~חחיל

 וב~
 ~גדול מ~צל ~מנחמים ~ע~דו ~חר

 כיון ששמע משעה מונהבזה ג~
 שעח~

 שחוף שום לו אין
 בבא וכ~ש לו ~נודע מ~עה מונה הביח גדולעם

 קרוב ממקום ~ו רחוקממקום
 ~ל~

 גדול שם ~~ין
 שימנה דינו~ביח

 משע~
 הגם לו שנודע

 של~
 החחיל

 וכאשר לעיל שכחבנווכמו
 בן הרש~ט נמי לז~ ה~כי~

 ~ה ודוק~ע"ש
 מ~

 במצודחי שעלה
 מחורחו ויו~נו משגי~וח יצי~נוישר~ל
 חעבר~ו חלוצים שנח כ~ליולחדש

 ~ו~~ןפה לפ~
 ~ יע"~

~~~יר
~~~ 

 ~~~~ ~~~ן
 ו~~

 דובד~ו מולדחנובעיר
 שבימ~ יע~~

של~
 בשר לאכול

 הו~
 קדום מנהג

 מנ~ג~ ~י~שכן
 משפט הרב ~מ"ש

 בפס~ח ס"ז שאלה יו~ד בחלקרבים ע~~~ ושבו~וח נדרים בהלכוח~ק~ח צד~
 דו~ד~ו עיר שאנשי ~וא וידוע מהנז~~המורם

 נהגו עוד ~יבילי~~~ מ~גור~י הוקבעוהם יע~~
 של~

 ל~כול
 שמ~ום ונ~ל בשבח~ ~ף ה~בלוח ימי בשבעחבשר

 ז~
הוקב~

 מנהגם
 של~

 ~חר עד ~ב מר"ח ב~ר לאכול
 ~כל נהגו להכי ב~בלוח ~מו בשבח ו~פילוהחעניח

 לאכול שנ~ו י~ץ מורציינו מבני חוץ בינחים בשבחלאכול של~
 שמ~ני לעני אף חובה וקבעוהו ~יכהבשבח

 ~ משפחח~

 בתשובחוס~מון
 וצור דודמ~ודח
 י"~ ~מן~נפל~וח

~ ~
 שנהגו
~~בלוח

מ~נשי
 לקט הרבוהבי~ו ~ ~יבילי~~

 מים ל~רבועיין

~~~~
~~~ 

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

~~~~ ~ ~  
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~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ארוסת
 כ~~

 ~יניה ב~ן ~ריסה שנמ~את
 עובר ~ל טי~ו ~ה להואמרו

 ~ ז~
 ~א~ש

 והארו~ הוא~ וכ~ן ~ל~ ארוס ש~ואפ~וני
 בה כיחש

 וכל ר~יתיך~ לא כיואומר
ביניהם קטט~ ש~~ת~ ~~ע~ ~~~ ז~

 ה~רו~~ שבא~
~~~~ 

 ~~~ור~
 ~רע תמרוק פ~ע

 נ~~טה שלאוכמעט
 ו~ית~

 ע~יו ~וע~ת
 ~~נו ר~ב והיה פ~עח~ורת שע~~ ~~ו~

 ע~ ~בינ~
 להם וארכו זה

 בז~הימי~
 ערכ~ותי~ם לפני

 ~ות~ וב~~
 ~ימ~ם

 שעשו ול~חר מ~~ו ש~~נו ואו~ר העי~ור בעניןמכח~ש ~ארו~
 ו~יה ~~נ~~סשלום

 שלו~
 ~~נו

 ל~~נ~
 ו~ודה חזר

 ממנו כילד~ריה
 ~ו~

 כ~~ש~ו
 ונת~

 לדבר~ו א~תלא
 כיהר~~ונים

 ל~
 ~ן אמר

 אל~
 ~ע~ר~ הקטט~ מפ~י

ב~נ~ה~
 ~ח~ילה שנת~רדה רו~ה והיה

 ב~ניה~
 ו~יו

 ו~א המ~רש פרק עלעומדים
 ירצ~

 ל~ט~ל ל~ת~~יב
 ובמזונות~ובעובר

 פרו~~ וא~~
 כפר הכי משום ממנו

ב~
 ד~נ~ מ~ ר~ית~ך~ לא ~אמר

 נ~מא אי זו ~שה של
 אנפשיה שויאכבר

 או דא~סו~א~ חת~כ~
 נימ~

 דא~תלא
 ~ ומותרת ליה ומהניא מועילהזו

 הנ~~~~~~
 ז~ל הרמב~ם ש~~ב ר~~נו מצ~~ו

 בי~~ א~~ור~בהלכות
 ט~ הלכה י"ח פרק

וז~~
 אשת

 שאמר~ כה~
 נאנ~תי לבעלה

 אע~~
 שהיא

 לכל אסורה היא הרי שביארנו כ~ו לבעלהמותרת

כה~
 שהיא הודית ש~רי בעלה שימות ~חר שבעולס

 מיתת לאחר ~מרה שאם מכוונת שמו~ו שאיןב~שגות וכתו~ ע"כ~ דאיסורא כחתיכה ונעשית עצמה ואסרה~נה

~על~
 אינה למה בעלי שיגר~ני כדי אלא אמרתי לא
 ולא לאסור הודאה עצמו על הודה לא והלאנא~נת

~קב~
 וא~ר אני א~א שאמרה אשה והרי כלל ~בר~ה

 ונתנ~ אנ~ פנויה ~מרהכך
 בזו ~ף נ~~נת~ ~מת~א

 ~~ת~~~
 קטטה

 ~~~ל~ בינ~~~
 ~דולה

 ~י~
 זו

 ונאמנ~
 ונ~ל ~~~~ות~עכ~~

 ה~
 ~ומר ד~וצרך

 ו~~~
 הודה לא

ע~
 ~וצרך ד~מה וכו~ דבריה נתקב~ו ולא ו~ו~ ע~מו

ל~צע~
 מהא רא~יתו ע~קר הא זו

 ~~מר~ ד~ש~
 ~~ת

 נ~נ~ ש~~ ~~ שאמר~ הייתיאיש
 לד~ריה ~מתלא

 התוב~~ם לפני דבריה נתקב~ו ~~~מת הגםנאמנת

אות~
 אם ~~י אפ~לו ~תובעה עוד ~וסיפו ולא

 נת~~
אמת~~

 ו~~כ נא~נת ~דב~יה
~~~ 

 אי~ו אפילו ~~י
 ה~~

 ~מנ~ ~~~~ ל~על~ ~~~~~ ~~~ע~~~ופ~
 ב~~ה

הי~~
 התם דש~ני דמי דלא ל~ נראה ~אמת~א נ~~~ת

 ~יה ~אש~עו~ם
 עמ~

 ~~ע~ה ~כא א~ל
 הו~

 כבר
 נת~ב~ו שפיר ~וי ממנה פ~רשוע~שיו

מע~ה ונעש~ דברי~
 פ~~ ע~

 ~ו~ותר
 ~~ של~ נר~~

 אלא ~~פוקי
 דבריה ~~נואי

 דמ~~קר~
 וגרשה ועמד לד~ריה ש~ודה

 ~ו~דבז~
 לומר כך ~חר נ~~~ת ד~ינה

~~~ 
 אמרתי

ז~
 ב~~~~~ ~ע~~~ ש~~רשני כדי ~~א

 נאמנת א~נה זו
 ל~תירהכדי

 ל~~ן~
 הודה ד~א לו~ר ~ו~רך ל~ך

עצמו ע~
 ול~

 נתקבלו
 ו~~י ~כי לומר י~ולה ו~~ך ד~רי~

 מ~לי~תא ~מת~אהיא
~~~ 

 ~ם
 פ~~ ע~ מעש~ נע~~

ש~וד~
 ~גם ופ~רש

 גיר~ ל~ ~~די~
 שפירש כיון ומת

 הוחזקה הריממנה
 זונ~

 דפסק כהא באמתלא נאמנת ואינה

 ~וחזק~ ~א~ ד~ ס~יף קפ~ה ~י~ן~יו~~
 נדה

 ~ע~פבשכינות~ה
 אמתל~ ~נת~~

 ~ ע"ש נ~מנת אינה לד~ריה

~~~~
 על כ~ב ~~גיד

 ז~
 שאין לומר אפשר וז~ל

 דהא דבריה עללס~וך
 בעל~

 מצווה היה לא
 היא י~ראל אשת דהא לדבריה יאמין אפילולגרשה

 ~ה~
דש"~

 דפסלה נאנסתי ד~מרה
 נפש~

 מכהונה~

 ואפילו
 מחויב ~בעל ~יה שלא כיון נמי דהיא כהן~~אשת

 דאי כלום~ בדבריה א~ן למעלה כנז~ר ולגרשהלהאמינה
 דמילתא דקושטא ואע"ג ל~לוגי~ ~ו~ל נמי תרומה גבילא
 ~על~ לגבי ה~מ לה מהימנינן לא~דאנן

 שלא כדי
 ולכאור~ ע"~~ וכו~ באחר עיניה נותנתאשה תהי~

 קשים דבריו



~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~
 טעם שנותן~הולמם

 ש~י~
 ~סמוך

 ~מת~~ ע~
 שנתנה זו

 מ~וםלדבריה
 דה~

 וכו~ לגרשה מצווה היה ~א בע~ה

ואדר~~
 דנ~מינה הר~~"ד שכתב כמו הנותנת היא

 משוםב~מת~תה
 ד~~

 דבריה נתקב~ו
 כ~~

 ו~יון
 דבריהנתקב~ו ש~~

 כ~
 מ~ייע זה

 ~~מת~~
 כ~ום ע~תה שלא

של~
 בדבריה נ~מנת ו~הכי נטמ~ה

 הא~רוני~
 ש~י~ו

 שכ~בנו ו~מו נ~מנת ~ינה רושם ועשו דבריהנתקב~ו
 נר~ה הה"מ ומדבריבסמוך

 שהו~
 ~ומר

 סבר~
 הפוכה

 דבריו פירוש דהכי ~ומר ויש זה~מכ~
~"~ 

 ש~ין דכיון

ה~ע~
 ~ו ~ין ו~גרשה ~ה~מינה מ~ויב

 ~מתל~
 ש~ומרת

שאמרה
 כ~

 בע~ה שיגרשנה כדי
 ש~י~ כיו~

 כן הדין
 ~גרשה מ~ויב ~ינושהרי

 דדוק~
 שדבריה פשוט בדבר

 ~פנייקוב~ו
 שומע~

 בזה
 הו~

 תועלת מפני ד~מרינן ~
 כן שאינם דברים ~ומרת פיה מפרי ~ה ~ימשךז~ת

~ב~
 פשוט שאינו בדבר

 ~כ~
 כגון תוע~ת ממנו שיוצא

הכ~
 פשוט ש~ינו

 ~כ~
 הדין כי מ~ה תוע~ת שיוצא

 ~כך ~~ר~ה מ~ו~ב ש~ינו ~היפךהוא
 אי~

 כ~ום בדבריה
 ~~רים~גבי

 ~ב~
 אמת שדבריה ~מרינן דידה ~~י

 המ~יד הרב דסיים והיינו~נ~נ~ה
~~~ 

 ו~ע"ג
 דקושט~

דמי~ת~
 ~נן

 מהימנינ~ ל~
 ~סורה ~~~רים ~בל וכו~ ~ה

דומי~
 ונראה ע"ש~ דתרומה

 דבה~
 הר~ב"ד קמיפ~גי

והה~מ
 דהר~ב~~

 סובר
 ד~יכ~ דכיו~

 תרתי
 ~טיבות~

~ד~
 נותנת דהא

 ~מת~~
 ועוד הר~~ונים ~דבריה

ב~מת דה~
 אמת~~ ב~~

 ~~י ב~~ו הראשונ~ם דבריה נמי
 ~~י~ו והוי בהם נאמ~ת~ינה

 כ~~ ~מרת~ ~~
 ש~רי

~~
 הועי~ו

~~ 
 ~ו

 ו~~
 ו~הכי ~ה

 ב~מת~~
 שנותנת

 טע~
~דברי~

 בסתירתן ~ן ומסייעת וסותרתן הר~שונים
ש~תר~ו

 אנ~
 דיברה ~א כ~י~ו הוי ~הכי ~ר~שונה דבריה

כ~ום
 ועדי~

 ~כהן מותרת ו~הכי כשרות ב~זקת עומדת

~ב~
 סובר הה"מ

 ש~מת~~
 טעם עכשיו שנותנת זו

 הר~שונים~דבריה
 ~מת~~

 גרועה
 הי~

 כיון
 הו~ שהדי~

 תועי~~~~
 וכאי~ו בדבריה

~~ 
 יש

 כ~~ ~מת~~
 ו~הכי

 ~כה~אםור~
 ואי תרומה~ ~יסור כדין

 קשי~
 ~דעת ~ך

הר~ב"ד
 מה~

 ו~מרה ו~זרה א~י טמ~ה ~ו ~~מרה

טהור~
 ~ני

 דקימ"~
 נ~מנת ~דבריה ~מת~א נתנה שאם

ה~ם
 שהת~

 ~פני הר~שונים דבריה ונתקב~ו נ~מנו
 ~ה שיש התם דש~ני ~ומר יש ממ~ה~ ופירשבע~ה

~מת~~
 ~~ובה

~~ 
 כן

 בכ~~
 אינה

 ~מת~~
 כיון ~שובה

ש~ין
 הדי~

 הפרישה דכ~ן ועוד הה"מ וכמ"ש מ~מינה
 קרובה גמורה פרישה ממנהשהופרש

 ~גירושי~
 שנ~סר

 ש~מרו דין בית וע~י בי~וד ~פי~ועמה
 ~~וסר~

 ע~יו
 אינו זה~כל

 כ~ ק~
 נתק~~ו אי~ו ב~מת~תה ~סותרו כך
 ~י~הדבר~ה

 ~ וק~~
 שכתב שם למ~ך משנה ל~רב~~~~~~

 ע~
 דברי

ה~"מ
 וז"~

 מה ידעתי ו~א
~ 

 ~כה
שסמך

 דההי~ ~ מ~גי~ ה~~
 באשת

 ישר~~
 ד~כ"ע ~יירי

 ~תיכה אנפשהשויא
 ד~י~ור~

 ~ותרת ש~בע~ה כיון

והר~ב~ד
 א~~ ~~~ ע~ י~לו~ ~~

 דכיון כהן ~שת גבי
 ר~ינו ו~ף ~~מרי~ הותרה דהו~רה כיון דבריהנתקב~ו ש~~

~~
 זה ~ומר הוצרך

 ש~י~ ~ר~~
 ~סורה

 ~כ~
 מפני כהן

שהודית
 שהי~

 נאמינה דידה ~גב~ ו~כך ~ונה
 ~תיכה ונעשית נאנסתי ש~מרה~~ו בד~רי~

 כהןב~שת ~~~ ד~יסורא~
 ~ב~

 ש~מרה י~ר~ל באשת
 נ~נםתי ~בע~~

פשיט~
 דנאמנת ~ומר הוצרך ו~א ~יה

 ~ד~רי~
 ~~מרה

 נ~מנת ~עלה מיתת ~~~ר ו~הכי מת~י~הנ~נ~תי
 דמהיכ~ ~כהן~ו~~ורה

 נאמנת ת~יה ד~א ~דעתין תיסק
 ע"~~וכו~

 ונ"~
 ~שת ד~גבי הרב דמ"ש

 כ~~
 כיון

 ~הותר~ כיון דבריהנתקב~ו ד~~
 ~~מרי ~ו~רה

 ~י~
 ר"ל

 כאי~ודהוי
 ל~

 נאנסתי ~מרה
 כ~~

 ד~"כ
 ~מ~

 א~ורה
בתרומה

 כדאית~
 ב~~ס

 ד~דרי~
 ד~מה ועוד

 כיו~ ר~~ ~~~ ~~~~~ ~~תירה כדי~~מת~א ~רי~~
 דהותרה

 ~מירת עם ~גמריהותרה
 האמתל~

 ~כהן ל~תירה דוקא

ו~~~
 ~רב דעת ~פי

 מ~נ~
 דב~שת הר~ב~ד ~דעת ~מ~ך

ישר~~
 דכ~ע ~~יבא נאנסתי ש~מרה

 ג~
 א~רינן ~הראב"ד

כבר
 שוי~

 ~תי~ה נפשה
 דה~ ד~יסור~

 ~דם סתר ~א
 ~ם ~ם מו~רת ~~בע~ה שכיון א~ו דבריה ~תמעו~ם
 ~תנ~מין

 דבריה ו~הכי דברי~
 ~יי~

 ונ~מנים וקיימים
 בע~ה מת ~ם הכיומשום

 ~~ור~
 ~~הן

 ע~
 פיה

 אמרתי ~א כך ~~ר ~תאמר ~גם הר~שונים א~ווד~ריה

~~~
 שמצ~ה בשעה

 ומרו~~
 כדי עמו ~פניה מונ~ים ומריבה

 בדין~ טועה שהיתהשיגרשני
 ~י~

 ממש
 בדברי~

 ~~ה
 כן הדין ש~ין כיוןה~~רונים

 ו~י~
 זו

 ~ו~~ ~מת~~

~~~
 שהדין כהן ב~שת

 הו~
 ~~~ ~סור~ ג~כ ש~ונס

 ~ם
~מרה

 ~מת~~
 שהיה נ~מנת בע~ה מיתת ~~~ר זו

 והוי ויגרשנה בדיבורה שיאמינהדעתה
 ככ~

 ~מת~ות

 שקימ"~דע~מ~
 ~~ירוף נאמנת ~דבריה ~מת~א נתנה ש~ם

הטעם
 ש~~

 נ~קב~ו
 דברי~

 טובה ~מת~תה ש~ין ~גם
 הדיןשהרי

 ~ו~
 נאמנת ש~ינה

 בדברי~
 מ"מ הר~שונים

 ה~ז~ הטעםבצירוף
 כיו~ ~מרינ~

 ו~דעת הותרה~ שהותרה
 הרמב~ם ~דעתהה"מ

 ז~~
 א~ת

 כיון~ו ~~מתל~ נאמינ~ ~~ כה~
 שאי~

 הדין
 כ~

 ט~נת מפני ~~וצי~ה בע~ה שי~ויב
 כ~ום ~~ו ~מת~תה ו~הכי ענ~ב שמא כינאנסה

 הי~
 ש~רי

~~
 דבריה נתקב~ו

 פיר~ ו~~
 ממנה

 גירש~ ו~~
 ו~~ום

 ~סורההכי
 ~כה~

 ~~יכה משום
נמצינו נפש~ דשוי~ ד~יסור~

 ~מדי~
 דב~שת

 יש~~~
 והרב ההמ~ג פ~יגי

 הר~ב~ד בד~ת ~מ~ךמשנה
 ז"~

 ד~דעת
 הה~

 מה

ש~ומר~
 ונבע~תי נ~נסתי ש~מרה שמה עתה

 הו~
 כדי

שתתנוו~
 מת~י~ה שהרי נאמנת ויגרשנה ע~יו

~~ 
 עשינו

 ב~שת בין הימנוה ש~א ~דבריה קיוםשום
 שוםנעשה ש~~ י~ר~~

 ע~ מעש~
 מותר ה~ונס שהרי דיבור~ פי

 וכיון ~דבריה י~מין ~פי~ובו
 ש~~

 דברוה קיומנו
 פיה על מעשה שוםנעשה ו~~

 ו~~
 עשו

 ב"~
 קיום שום

 הר~שונים דבריה ~סתור יכו~ה הכי משום~דבריה
 מעולם דברים היו ש~או~ומר

 ו~~
 כן ~מרה

~~~ 
 כדו

שו~~ש~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~רי ~~~ה~י~ר~נה
 מ~כמ~ ~מ~~~~

 דמ~חי~ה~ ~דעתינו

~ ~  מ~נ~ ~~ר~~
 ~ינו למ~ך

 ~ל~ כ~
 כ~ון

 שד~רי~
 ~~~ר~שוני~

 ש~ר~ נ~תרו
 ל~~ ~י~

 ~ום
מ~~ד

 וכיון נ~נ~~י שאומר~ במ~ ~~ נ~מי~ ~~ ד~מ~

 חד~~ נפש~ד~וי~
 ~א תו

 מ~ימ~~
 כך אחר ~אמ~~א

 ~~~~י~
 ~~~~א

 כיו~ מ~חי~~ כ~ ~~ר~ ד~מ~ ~~ו~~
ד~~

 ו~~ך אמר~ ק~ דקו~ט~ ל~ ~~ מידי ~~ ~~~ני

 ~א~רוני~ ~~~~י~ נ~מנ~~ינ~
 ~פ~~ו

 ל~י~~
 ~ ~ר~~~ד

 ~~מו~~~~
 ~~א פ~יגי ד~א נ~~אר

ד~~א~~ד כ~~ בא~~
 כיו~ ~~ב~

 דמ~חי~ה
 ~ר~~וני~ ד~רי~

~ופר~~~
 ~~ד

 ד~מ~ ~דיבור~ ~~מנ~ ~~י~~ ~~~~
 ו~ד~~~~~~

 ק~~מי~ ~~רי~
 ~צד

 נ~~~ ד~וי~ ~יד~
 ~~ד

 מ~ד ~מי ב~ ד~וזר~ ~~~~ ~~~~ו~~
 ~~ ~מר~ ~~~ ~~~~וני~ דב~י~ ו~~~~~ ~~~~~~~א ו~ומר~ דיד~

~~~
 ~~~ר~נ~ ~~י

 ~~ ~~עו~~ ד~~רינ~ דידי~ ~~ ו~רי
 ~ימ~ו~ ו~~נ~~~~

 ~~ייע
 ל~~רי~

 ~~ומרת ד~~~א

~ל~
 נ~~~ה

~~~ 
 ע~ני~ ~נחנ~ ~~~י

 ~~~ר
 ~~ ~מר~

 ~~מי~ ~~ע~ דע~~ ~~~י~~ו~~~~
 ל~וף שי~דו

 דע~~
מ~~י~~

 ~אמ~ו
 ~~מ~

 ~א
 ~~~ נבע~~

 וע~~יו שנע~ב

 ~~~ ~ע~~~~~ר~~
 ~~~~~ ו~~~י

 ~~~ר
 ו~ו~ר~ ~ומד~

 ע~ מע~~ נ~~~ ~~ ~~ל~~~
 ~~~שונ~~~ ד~רי~ ~י

 ~ו~~ ~~~~~ו~~~
 ~~ד

 ~~י~ מ~~י~~ ~~~~ ד~~ דיד~
עומ~

 ב~~ק~ו
 ו~י~

 לו
 ~~~~ ~~~ר~~ ~מ~ ~~~ר~ ~ו~

 ~ינו ~~~~~י ~~~י~~ ד~מר~ ~~~ילומ~
 א~~

 כדי
 ~דברי~ ~~~~ פ~~ יפ~~ ~~~ ~ע~~ש~~ר~~~

 ~~ו
~~ר~ ~ח~

 ע~ נ~מנ~ ~~~~~ ~ו~ ~~~~
 ~י

 לחיו~י~ ~יבור~
 ~~~~ינ~ ו~י~ י~~ ~ו~~ ~~רו~~ ~י~ ו~~~~ג~~~
~~רו~~~

 ~~ו

~~ 
 ~~ל

 מ~ ו~~
 ~~ך

 ~~ וע~
 ~ד

 די~~

 ~~ע~~~
 ול~~י נ~~ך

 ומ~ו~ ~ו~ד~ ~~יםור~ ~די~
 ~כי

 ~~~~~~ור~
 ~~~מת~א

 ~ו~~~ ~~~~
 ונמ~ינו

 ד~י~~ למדי~
 ~ו~~ד~~מ~~~

 ~~ו~

 ~י~ו
 ~די~ ~י~

 ~דבריה ~~א~נת

 ~א~ונ~~מ~נ~
 ~ז

 מע~~ נע~~ ~~ ~~
 ו~ידו~~ף ~י~ על

 ~~ ~מ~ול~ וא~ר~ וחזר~ ה~~~ מ~
 נ~מ~ת

 ~נבע~~ מ~~~~~ ש~מר~ומ~
 ~~~ו

 ~ל~
 ~~~ר~נ~ כדי

 מבוררת ~~ענ~ה מ~~י נאמ~~~ע~~
 ~~~~ ~~ ומו~ל~

 בזהמ~~~~~
 ~ל~~~

 ד~~ע
 ~~~ ~~מנ~

 ~א~~~אות
ש~זכרו

 ~~למו~
 ש~ם

 ~ ~נ~ וחיו~ טובו~ ~~~~~ו~

~~~~
 מרן

 ~ב~ ~~"~ מ~~~
 ~עיף וא~~ ~ימן ~~זר

 ~ע~יקי~ג
 ~~ו~

 ז~~ ~רמב~~
 כדר~ו הנז~

~קד~
 ~שג~ נמי ~ע~ק ב~י וב~פרו

 ומה הר~ב~ד

~~~י~
 בז~ ו~נרא~ ע~ש~ ו~ו~~מ ~~"מ ~ליו

 וד~י ~וא
 פשיטו~י~ שבקינןדלא

 שאם ב~שיטות ש~תב ד~רא~"ד
 אמ~~אנ~נה

 ~דברי~
 ~שום נ~מנת

 ספיקו~~
 ד~רב

 ~ר~ב"ד דברי לד~ת אפשרות בדרך דכ~ב~מגיד
 לא ~~לש~רמב~ם

 ל~ גי~~
 דע~ו

 ב~~
 ב~ם

אמת~א נתנ~
 ~דברי~

 שדעתו ו~פשר
 ~דע~

 ~ראב~ד
 א~א ~ן כתבד~א אל~

 ד~
 ~~ג~א מתוך שמתבאר

 דש~

 ש~םש~מרו
 נ~~רמ~~

 דכ~ע ~~יבא
 ~~רומ~ ~סור~

דשוי~
 ו~"כ ~פח"ד

 ~כה~ ~די~ ~ו~
 ~חר

 שנא דמ~יזה מט~~ ~~ור~
 כמ~~

 ~ ב~י ו~י~ ~מגיד
 ח~ק~ ~~ר~~~~~~~

 ז~ ב~~יף מחוקק
 י~ב ~~ק

 ~ויא וז~לשכ~ב
 נפ~~

 ח~ד
 נו~נ~ ו~~

 ~ך ~~ר~ ק~~~ ש~ח~~ ~~מר~ ~דברי~אמ~~~
מח~וקת

 ב~~
 ו~מגיד ~~~~~ד

 משנ~
 אם נא~נת ד~~ר~~~ד

 ~דברי~ ~מ~ל~נ~נ~
 ו~~~גיד

 ע~~ש~ נאמנ~ אינ~ מ~נ~

 ו~ס~מ~ כ~~~ ~~רי~של~
 ו~~ו ס~~ף ~ט~ו

 ~~ג~
 ~יין

 א~ור וז~~ל ~~חבם~ק
 ל~~זיר~

 ~יינו
ו~ו~ ~ד~רי~ ~עומד~

 ~ב~
 ~ם

~ייתי ~~ור~ ו~ימר~ ~ר~שוני~ מד~רי~ ~זר~
 ~מר~ ~מ~ ~ר~שוני~ ~דברי~ ~מ~~~ ונ~נ~

טמ~~
 מו~ר אז ~ני

 ~רי ע~~~ ~~חזיר~
 דמ~~~

 ~~ומי

ל~
 ~םובר כהר~~~ד

 ד~~ ~ג~ נ~מנ~ ד~אמ~ל~
 ~~ריע

 ר~י~ מכ~ ב~די~כוו~~~
 ~~רא מ~ח ~ו

ו~רי שקי~ ד~~
 ~~~ ~ז~

 וד~י א~א
 מ~ו~

 דזה
 ~ו~ פ~ו~

 ~~לו
 ~אדוד~~

 פ~י~ו~י~ ~~קינ~
 של ~~יקו ~שום ד~ר~~~ד

 ~מגיד~רב
 ומ~ו~ וכמ~~

 ~~ו~י ל~ ~~~ ~כי

 ומ~~~ ז"~כ~ר~~~~
 מ~בר~ו נ~י

 ~~ ז~~ ~ה~~~~~~ ז~~~
 ~~רי ~ז~נ~נ~

 ~~~מ~
 נ~~~ ~א~ ~~~מ ~~ י~ב ם~ק ו~~ו

 ~י~ מ~~וק~ ~ד~רי~~מ~ל~
 ו~מ~יד ~~~~~ד

 ~~לוקתש~וא כ~~ ול~
 מ~~~ ו~~~~~~~ ~רמב~~

 ~~ה~מ~~ם מד~ריו

 ~~~ ~~י~י~ ~מ~מ~~יכ~
 ~ ~ענ~~ ~נ~ ו~מ~~ דע~י~ מ~י

~ ~ ~
 ~~~רי ~מודעי ~נו ~~י~ין ד~~מת

 ~ר~
 ~~מ

 קט~ו ד~םימן~~ז~
אמ~~א ונ~~~ ~זר~ ש~~ דכ~~

 ~ד~~י~
 ~רא~ו~ים

 ~מ~~ אמר~ ~מ~
 אז ~~י

מו~ר
 ז~ ~~~~ ~ג~רושי~ ~ח~ ~~חז~~~

 ~וא
 ~~ו~

 יר~~ד~רו~~
 ו~~בו ב~~ניו

 ~~~ג~ ~~י~
 ~רא~~ד

 ז~~
 בא~~ל~ דנאמנ~ ~~~~דכת~

 מ~וס
~~~ 

 ~~קבלו

 מ~ח~ל~ ש~~ר~דברי~
 ~לל נ~נ~~~

 ו~~ו~
 ה~י

 ע~~נאמנ~
 שחזרה

 ו~מר~
 ונ~נה ~ני ~~ו~ה

 ~רא~וני~ ~דב~י~א~~~~
 ~ס~י~ה ~רי וא~כ

 ע~~יושל דע~~
 ~ח~מי~ ד~~ ~~

 ~ימנוה ש~א
 בד~רי~

~ר~שוני~
 ד~~מע

 ~~די~
 ד~ר~ה נ~ק~~ו ~~ם

 הרא~ונ~~
ש~ינה וגי~~~ מעש~ עש~ ש~~ וכ~~ בע~~ ~ימנ~ו~יר~

 ~אמתל~~ נ~מנ~
 לס~ור

 וא~~ ~~~שוני~ דברי~
 ד~~מ~ה~~

 ד~יירי ק~~ו
 ~ה~מת~~

 ~חר
 ~~ירו~י~

 ~יא
~יכי

 ~~מנ~
 ~רב

 וכמא~ בא~תל~
 ~~~י רב ~מרה

 ~ומרודו~ק מי~~~
 ד~~

 ~ראב~ד אמר
 ז~~

 ~נ~~~~ו שאחר

 ו~גו~דברי~
 באמת~~ נאמנ~ ~ינ~ ~גירושין ~~ר

 ~~א
 ~חר ש~ין כ~ןב~שת

 מ~ש~
 שנ~סרה כ~ום ~ג~רושון

 רב מעשה ד~וי ~~ם ~יסורעליו
 אב~

 לא
 באש~

 ישר~ל
ש~ין

 מעש~
 רב ~גירושין

 כ~
 ש~רי ~ך

 ~ונ~ברר ~~ להחזיר~ יכו~
 חדא נטמאת~ ש~~

 דכ~
 כ~~י

 הו~ ~~
 ~יה

 שלא הר~ב~ד ~שון ש~רי ועוד מיני~~לאשתוקי
 נתקב~

דברי~
 אין נ~ב~ו הא דמשמע

 בכ~ ~~אמינ~
 אופן

 ~ ישראל ב~שת~פי~ו



~~~~ו~ו~ ~ך~ ~~~~~~~~~~ו~

 כ~~~
 לו~ר ~י ~~אה

 ד~ח~ דה~
 הר~ב~ד

נחק~לו ~~
 ר~~ דברי~

 בבית
 ל~ די~

 קב~ו
 דברי~

ש~~
 דבריה קב~ו

 והימנו~
 ~~שנה

נא~נח ~ינ~ שו~ ר~~ונ~
 ליח~

 ~~חלא
 ולסחו~

 שנ~~נת ~ר~שונים דב~יה
כפי

 הדי~
 דסי~~ וה~ ו~~ורה~

 נחקבלו שלא ~יירי קט"ו
 דין בביח בא~חדבריה

~~~ 
 בעיני גם ל~יוח י~ול

 ל~בעל~
 ק~ל

 דברי~
 שבא~ח

 ~ינת~
 ~ע~ד אלא

~~נ~ וגירש~
 ר~~ ~ל~

 ~~ו ~~שה
 ~פרוצ~

 על ש~~~ר כך כל

 ~בר~~ע~~~
 ~~לו

 לו היא ~אולח ~בריות ל~ני ~~י~ח~

 ~~~ ~~ ~~~~~ו~לי~~
 כ~ו קו~ניח

 ~ק~ו~
 ~רעח ו~גע

ד~~ר
 ~ד~ שו~ ~~~ ~~~

 ע~ד ול~כי ~קבלו יכול
 וגירש~

 ד~~ו~יו~
 פירש

 מ~נ~
 ~~~ח

 ~~ ~~די~
 ~~~ו ~~רי

 ~יי~
 אפי~ו ~~כיל~א~~נ~

 וגיר~~ ע~~
 ~ם

 ~חנ~
 ~~~~א

~דב~יה
 הראשוני~

 יכול
 ל~~~~ר~

 ~ר~ב~ד לדעח
 לד~חד~ילו מיה~

 ~ר~
 ~~גיד

~~ 
 לא א~ילו

 ג~רש~
 ו~~רה

 ~~ור~ו~~~~
 ~ינה ~ני

 נ~~~~
 ב~~ח~א

 כיו~
 ~אינו

~~וייב
 ~~~~י~

 א~~ ~~ברי~~
 ~ובר וד~י

 הר~
 דדעח

 ~~~~ח ולהכי ע~~ר~ראב~ד
 ~ לעי~ וכ~~~

 ~לו ~~ו~ק ~~קח ~רב~~~~~
 נ~~~

 ד~ובר
 ~ר~ב~דב~ברי

 ~פירו~
 ל~יל ~פ~רשנו השנ~

דנחק~~ו
 דב~י~

 ~יי~ו
 ו~~ד ל~~ ~~~~י~

 וגירש~
 ד~יינו

 הגירו~י~~ ~עש~~ע~~
 ו~~

 הד~~י~ ~י
 ~פי~שנו ה~לה

 ~ר~ד~רי
 ~~וקק ~ל~ח

 ד~פר~
 פדוו~ ~~ר"~ ד~רי

שכ~~
 ע~ד

 ~א~י~ ~~ו~ ~~ו~ ל~ וגיר~~
 לד~ריה

 ~~ו~~~~
 ~סבול י~ול ש~ינו

 קו~ני~ ~ש~
 ~חי ~~ו

 ד~רישפיר
 ~ר~

 ~באו ~י~ודה נו~ע
 ~ועחקי~

 בהרב
 ח~וב~פ~~י

 עיניך ~~ש~ ל~ו ~~ק ק~~ו ~ימן
 ~םיביטו ~נו~~

 דכח~
 ו~~ל

 ג~
 ~~ ~~י בלאו

 כ~~~ר ~~~ל

ש~~~י~
 ל~בריה

 ~נפ~י~ שוי~
 ולדידיה ~~ד

~~ 
 מ~ני

אמח~~
 ~~ר

 מע~~ ~ע~~
 וגיר~ה

 ~ו~~~
 ~~י~ו

~~~ור ~~
 וח~~~ ~י~

 ~י~ ~ב~ונס
 ~~י ~פ~~ו

 ולומר ל~~ורלו ~י~ ~ו~
 ל~ ~~

 ~~מנ~י
 ~ל~

 ועכ~~ו לדבריה
~רי

 הו~ וכ~ ~ו~רח~ ~י~
 ~~י~ן מ~~ר ביח הרב ל~ון

ק~~ו
 ו~~חי~

 ~~ר ו~ם ~~ל ל~ו~ו לך
 גירושי~

 רו~ה

ל~~~יר~
 ע~פ

 ~חש~~ח ר~יחי ~~~ ~~ח~~
 ~גאו~

 נודע

 ~ימן ~~ף~י~וד~
 י~~

 ~~י בל~ו וגם ו~~ל
 ג~

 ~בעל
 לד~ריה ~~~מיןכש~מר

 שוי~
 ~נפשיה

~~~~ 
 ולדידיה

ל~
 ~מחלא ~~ני

 ~ע~~ ~~~
 מעשה

 ע"כ~ וגירש~
 הר~וכח~

 מ~יר ביח
 ע~~

 סוף דבח~ילה ו~ף ו~"ל
ד~ה

 ~בי~ ואמנ~
 ס~ק ~~מ הרב דברי

שגם כ~~
 כ~

 ~דברי נעחקים ו~ם גירושין בתר ~פילו מחיר

 כנר~ה פדוו~~מהר~~
 ש~ו~

 מ~~ק
 בי~

 דעביד דידיה
 מ~יר ביח הרב בדברי ע~ש עכ~ל~ דידה ל~יןמעשה
 דן ביהודה ~נודע דשם ור~ל חשובה פחחי הרבובדברי
 אמתלח על דן מחו~ק ~ל~ח והרב ~בעל אמחלחעל

 לכאורה ו~נה מעש~~ נחשב דלא הגט ש~להה~שה
נראה

 דל~
 עו~דח ~קומה הקושיא ועדין כלום חירץ

ד~מה
 ~עני~

 נודע ד~רב דינו
 בי~וד~

 ~כמים ~פני דנים
 ~שר ה~יש מעשהעל

 ה~~י~
 וגירש ל~~חו

 דהרב ק~~וד~ימן בה~ ול~~
 ל~ ~~~

 נ~י הבעל כנגד י~ונו
 ל~שה~~ין

 ועכ~יו וגירשה
 ב~

 לה~~ירה
 שכבר~יה ~~רינ~ ו~~

 שוי~
 ו~ינו ~~"ד

 ~כו~
 נו~ן ~פילו לה~זירה

ונוחנח
 לד~רי~ ~~ח~~

 דל~ה
 ~~קינ~

 ~דיניה
 ו~י~

 ~נים
 ונ~י~~ריו

 דהי~
 ~~ח~חה

 ~~חל~
 ל~יש היינו

 דעל~~
~ב~

 ~גבי
 ד~וי~ ~בע~

 וגירשה ש~~~ין ~~"ד
 ~~ין ד~א שפיר ~חי ~~~~ ל~י ~~ל לה~~יר~~א~ור ני~~

 אל~ד~י~
 ול~ עצח~ ו~~רי דברי~ ~~רי

 ד~ריו א~ר

 ה~~י~ ל~ ד~ו~משו~
 שע~ד ~לא כ~ל לה

~פני וג~רש~
 של~

 ש~ו~רח ~ולנ~ח ~אש~ ר~ה
 כ~

 ~~נ~י ב~ני
ובפניו

 ~~ ~י~ ~ו~~ אש~ ~~~
 ר~ה ולא

 דברים מפנ~ ב~

הרעי~
 בה ש~ירעו

 ולה~י לדברי~ ~ה~~י~ ~שו~ ול~

 לדו~ ד~י~ה~~
 לדיד~ ~דין ו~~ר כלל ~~ריו

 דוקא
~~ 

 ו~~~ עח~ ~~ רוצ~הו~
~ 

~~~

 הרב ד~רי שי~י~
~~~~ 

 ~י~~ ~~~ו ד~י~ן ~~וקק
 יפ~עולי~

 ~ר~~"ד רבינו דבשי~ח ~~רי~ן ~י ~~א
~מרה

 ~ר ~ה סבר והכי ל~ילחי~
 ~י~ח~ כדכחבי~~

~~~מ~
 ו~כי

 ~צ~נ~
 ~איר ביח ~~רב

~"~ 
 ~שם שכחב

הר~
 ~~כי~~ והכי בי~ודה נודע

 ע~~ון דעח נ~י דעחו
 ~וף א~נ~ו~~ל

 די~
 הרב

 בס~~ ~"~
 ~נ~ל

 יפ~
 פירש

 ד~ה~~ בפ~וגח~ שח~ל~ הנ~~ שי~י~הג~ו~
 ו~ר~ב~ד

שב~ימ~
 ע~ש~ וכו~ ו~~ו

 ~~ וכ~
 ד~דברי ~כחבנו

 מ~וקק~ל~ח הר~
 ~~י~~

 דעי~ר י~ב ם~ק וא~ו
ד~ר~~"ד הי~ פ~וג~~

 וד~~~
 ~~ל ~~גיד

 ל~ ~רמב~~
 נכנס

~~~ 

ו~י~
 ~דבריו

 ל~ ~כר~ ~ו~
 ~~ר

 ו~~
 כ~ר

 כ~
 ~צ~חי

כ~י~
 ל~~ר

 ~~ר~
 ~א~ר ביח

 ~י~~
 וא~ו

~~~ 
 ~ודית שהרי

 ~ונ~ש~י~
 עי~

 ~ד~~י~ו כנר~ה ו~~ש ~~~
 ו~~~~ג הר~~~דבין ~פלוגח~

 שדעח~
 ~די דעל מו~ה ש~ר~~"ם

 ש~י~ ע~~ ~רי~~~חל~
 ~~כ~ח דע~ו

 ~ז~ ~דעח~
 ~~ ונר~~ע~~~

 ד~תב
 מוד~ ~~ר~ב"~

 שע"י
 ~~חל~

שרי~
 ל~חבונן צריך

 ו~~ ~נ~~איפוך ~דברי~~ כ~ לי~ ~~~~ מ~י~~
 מ~ דלפי לו~ר

 ~כחבנו
 לעי~

 שדעח
 ~~וקק ~ל~חהרב

 בםי~~
 ~~ק ~~~~ו

 כ~~
 וכ~

 הר~
 ~"ש

~~
 ~~ק

 ל~~
 לד~ח ~ד~~~ימו ו~~י ~~כ הר~~~ד ~דעח

 ~רמ~~~ דג~ דעח~ וד~יהר~~~ד
 ~~~~"ד כדעח דעחו

 ו~~ו בסימן ב"ש ל~רב ~ר~יחי מה דלפי א~אוק~ל~

~"~
 ד~~~ר כ~ו

 ש~בי~
 פלוגחא ~נו

 ~~ר~
 והר~ב~ד ה~גיד

ב~י~
 ~נחנה י~ג

 לדברי~ א~חל~
 םיים לא ~ו ~~מנח ~ם

 בש~ר מיהוו~"ל
 א~חל~

 ~ף
 ~ה~

 ב~י~ וכמ"ש מודה
 ו~דציין ע~ש~ וכו~ק~~ו

 לה~
 דה~י משמע ~ט~ו דםימן

~מחל~
 שכחב

 ~ו~
 ~ש~ר ע~ש ל~א ס~ק קט~ו ב~ימן

אמחל~וח
 ל~

 בש~מרה
 ל~

 ~ני ~מ~ה ~מרחי
~~~ 

 כדי
 דהיינו ~עלישיגרשני

 דהר~ ~מחל~
 ל~י ~~כ המגיד

 ~~ה משם להוכיח אין הרבדברי
 שכח~

 ב~ש הרב

והר~
 ~קח

 מ~ק~
 ונחנה ח~ה שאם

נ~~נח ~דברי~ ~~חל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 כהר~ב"ד מרנן דסברינאמנח
 ו~~

 המגיד כהרב
 מודה ~מחל~וחב~אר דה~

 ג~
 הרב

 המגי~
 מדברי ~מנם

 ביהודה נודעהרב
 ש~בי~

 בסימן ח~ובה פח~י הרב
 זה דין כי משמו דכחב ל"ו ס"קק~"ו

 ע"ש וכו~ המגיד והרב הר~ב~ד~בין בפלוגח~ חלי~
 ל~

 כדברי משמע
 ~ הנז~ ב~ש~רב

 סימן ה~ כלל בחשובה הלוי מו~ר"י ל~רב~~~~~~
 וא~ו בסימן ~א~"ע ז"ל והטור וז~לל~ג

 ~ך הרי ע"ש~ הלכה ~פסק הרמב~םכתב
 בהדי~

 דכיון
 פ~לה הכי ~פי~ו וכו~ נאנסחיד~מרה

 עצמ~
 לכהונה

 ~זרהו~פילו
 ב~

 ~מ~א ונו~נח בע~ה מיחח ~~ר
לד~ריה

 שהי~
 הניכרים ודברים ו~זקה גדולה ~מ~לא

ש~ה
 נ~~סחי שאמר~

 שי~רשנ~ כדי ~לא ~י~ ל~
 בעלה

וה~
 בע~~ לגבי נ~מנח ~ינה ~כי דמשום ראיה

 ו~פילו
~~י

 ~~נ~
 נ~מנח

 ~~ ל~~ו~
 ~~כ ~"ש~ ו~ו~

 הו~
 סובר

 ד~רמב"~דפלוג~~
 היא והר~ב~ד

 כשיט~
 ביח הרב

מאי~
 כדעח הה~כה ו~סק

 הרמב~~
 נאמנח ש~ינה

~אמחל~
 ~~מ~ג כדעח

 מ~~ הי~ דהוכ~ח~ ונ"~
 שמשיג

 הרמב~ם בדעח ש~בין משמע בזה הרמב"ם עלהר~~~ד
 נאמנחשאינה

 באמחל~
 מן זו ש~ין לעצמו עד ו~~מח

~חו~~וח
 וכמש"~

 היינו מכוונח שמועחו ש~ין דמש"כ
 ב~ם לפרש דהו~ל סחומי ~ה דמסחםדר~ל

 ל~
 נחנה

 ש~פילו ה~וי מוהר~ הרב דמ~"כ ודע ~ק~~~מחל~
נוחן

 ~מח~~
 היינו נ~מן ~ינו ~דבריו

 דוק~
 החם כי

ד~~~~
 ד~ריו נ~קב~ו אני ~~ן ~~מר

 הכהנים מע~וח ולכל ~לס~ח ל~וכןועלה מע~~ ועש~
 ~ב~

 ~ם
 ונחן בו ו~זר אני כהן ש~מר הגם מעשהעשה ל~
 נאמן אינולמה ~מח~~

 כד~יח~
 טמ~ה ש~מרה ה~שה בש"ס

~ני
 ו~זר~

 אמחלא נחנה אם נ~מנח ~ני טהורה ו~~רה
 היינו ב~~ח~א מ~מינה ש~ינו המגיד הרב גםשהרי
דוקא

 באמחל~
 הדין ~פי מועלח ואינה טובה ש~ינה

כה~
 שאמרה מה דאומרח

 נבעל~
 ~ונו

~~~ 
 כדי

 לעיל כדכחבנו בזה מאמינה אינו והדין בע~השיגרשנה

 ב~עמ~מי~ח~
 אבל

 באמחל~
 נ~מן וד~י ~ו ההוגנח

 מ~א נמיור~יה
 דהר~~~

 ~"ב כ~ל בחשובוחיו
 סימ~

 יו"ד

ע~
 מי

 שהוצי~
 קול ~שחו על

 שזינח~
 ~ו שנחברר ואמר

 מרוב וא~ר לד~ריו ~מח~א נוחן ~ם וז"ל והשיבהדבר
 עליה ו~וצ~חי דברחי וכעסישי~י

 ש~
 ואינו רע

 בש"ע ז~ל מרן ופסקה ע~ש~ וכו~ ~יה ושרי נ~מן~מח
 ~ע~ג הרי ע~ש י~ סעיף קע~~סימן

 דשוי~
 כיון ~~"ד

שנחן
 אמחל~

 לדבריו
 של~

 כן ~מר
 ~ל~

 מ~מח
 ~ נ~מןוכעס קט~~

~~~
האמור

 יוצ~
 מריבה שהיחה דידן דבנדון לנו

 ודיינא ודונא טריה ומכה ו~בורה ב~צעביניהם

וב~ו~
 לה כיחש זמן

 של~ ו~מ~
 שים ו~~ר ראיחיך

 ~ניהםשלום
 ח~

 שמח~לה ש~ומר ~לא לד~ריה והודה
 מחמת בהכפר

 ש~י~
 שלא כדי ו~ד ביניהם ומדון ריב

 בעובריטפל
 פרוש~ והי~

 שלום שעשו ועכשיו ממנו
 זכו ו~שחו ~יש~יניהם

 לדינ~
 ~ לו שמוחרח

 מרן דפסק דמ~י לומר ~נו צריכיןה~מור~~~~
 שנחעברה ~רוסה וז~ל ז"ך סעיף ד~ בסימןז"ל

ו~י~
 ~ם ~ביה ~ביח

 הי~
 ~ימרח

 שמה~רו~
 נחעברה

וכו~
 ו~~

 וכו~ ממנו ש~ינו מכ~ישה ~לא מודה ~ינו
 ~סורה גופיה ל~רוס~בל

 שוי~ דה~
 ע"כ ~"ד ~נפשיה

 היינוע"ש~
 ד~ק~

 ב~ם
 ל~

 ונחן ~זר
 אמחל~

 ~~ר ~בל
ונחן

 ~~חל~
 ~לא נמי לו ומוחרח נאמן לדבריו טובה

דל~
 זה ד~ר ל~שמוע~נן ~ש"ע נ~יח

 ~ל~
 ~~דושו דעיקר

~~~
 ~א~~~ינן

 שי~ הג~ ~~ ~ו~
 נבעלה אם ספק

 ~וב~ו~ס
 ~רצו~

 לדידיה ~סורה הכי ~פילו
דאורייתא דםפיק~

 ול~ ל~~~מר~
 ~חזקחה לה מוקמינן

 ~רב בחשו~וח לאמר כחוב מצ~חי דידן נדוןוכעין כ~יר~ ~הי~
 בחולה פנויה וז~ל ק"ד ~~להצדק צמ~

 זינח~
 ונחעברה

 וכו~ ~מפלוניו~מרה
 מכ~י~ ו~ו~

 רוב ~~רי עד
 לנדן לו שיחנו עמו מ~פ~חה בני ~~חפ~רו~~תדלוח

 ~זוכו~
 הוד~

 מ~פ~תה ב~י ורוצי~ ממני צ~קה ו~מר
 צדק צמ~ ו~רב וקידו~ין ב~ופה מיד אוחהשיכנ~ס

~~ 
~סכימ~

 דהכ~יש דכיון משום ול~~חר מיד להחירה ד~חו
 עליה בא שלאמח~ילה

 א~~
 לפי הרי נחעברה מ~~ר

 ~להדבריו
 הי~

 ~בירו ומינקח ~בירו מעו~רח
 ~"ד~נפשיה ושוי~

 כ~
 ונחן ונשא וכו~ ו~נקה ~עיבור ~ן

 הוה ~י וד~י וז"ל הע~ה ה~כה זו ולבסוף זהבדבר

מוד~
 כך א~ר

~~~ 
 אליה

 ול~
 ~ממון שנחפייס מ~מח

 לו מוחרחהיחה
 ~יש~

 שיש כיון מעוברח בעודה ~וחה
~ו

 ע~ ~מחל~
 הודה לא בושה שמ~מח הר~שונים דבריו

 ובנדון ע"ש~ מידלה
 דיד~

 נמי
 נימ~

 שמח~ילה ~~י
 מ~ום בהשכי~ש

 בוש~
 וכלימה לו היא

 שמעחי שכב~
 ~נז~ ה~שה וקידש שעשה מהשכל

 הכ~
 בה~בא היה

~ל~
 ~ו הוא זה דבר וכ"ש ובניו ~~שתו הדבר יחודע

בוש~
 וד~י ~זה מכוער דבר שעשה לפני~ם גדו~ה

 מע~יו שנוד~ו מפ~עיו ומוכלם מעונוחיו הואמ~בושש
 והגם הכל לפניהרעים

 ול~ טע~ ~~ שהו~
 ~מר

 י~ ~כי שב~או צריךלא ~מח~~
 שנחן במה מספקח טענה לו

~מתל~
 בה שכפר

 מעי~ר~
 משום

 ד~~
 רוצה היה

 ~צינו הרי ועוד פ~ושה~ ~שה ~היא ובו~ד בה~יטפל

 ז~~~מהראנ~~
 מ~ה סימן ר~שון ב~לק

 דכח~
 בחוך

חשובחו
 ז~~

 לעניננו הצריך
 ד~מ~

 ~ומר ~ינו
 כדי ~לא הואעליה ~~ ~~~ כ~

 ~ל~
 ולולד ל~שה יזקק

~שכ~ן דה~
 ד~יכ~ היכ~ דכ~

 לא כונה לאיזה ש~ומר למיחלי
 ביה~מרינן

 שוי~
 נחנה ד~ם ד~מרינן היכי וכי ~~"ד

~מחל~
 נ~מנח ~דבריה

 הכ~
 ~יזו רו~ים ~נו ~ם נמי

~מח~~
 משום כן ~~ומר לספק שיש

 ס~ר~ ה~י~
 לא

~מרינן
 שוי~

 לא הרב בנדון החם הרי ע"ש~ עכ~ל ~~~ד
 שאם ק~מר הכי ו~פילו טענה ~ום וטען ש~זרמצינו
יש

 סבר~
 כו~ו היתה שכך לומר

 הוי~
 ~ לו ומוחרת אמתלא

ודע



~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~

~~~
 דהכ~

 ~יי~ינן ~א
 ד~מ~

 עם ~זינחה כמו
~~רום

 כ~
 ~ינח~

 דמודה הגם כן ואם א~רים עם

 ע~י~~ב~
 ~א~רים נמי ~יישינן מ~מ

~~ 
 ליחא

 י~ג דף דכחובותמש~ס כדמוכ~
 ע~~

 וי~ד
 ~~ו~ ע~~

 ארוס
 יו~ף דרב ~קמיה דאחוו~רו~חו

 ~י~
 מיניה אמרה

 ני~ו~ ~מאי יו~ף רב אמר מינאי ~ין ~מרוהוא
 ~ה

 דםובר ~אביי ד~פי~ו ע~ש~ וכו~ מודה קא ד~א~דא

דכ~ו~
 דהכא

 רו~
 אצ~ה פ~ו~ין

 ו~~
 היכא ~~מ מהימנא

ד~ו~
 ~דאיחא ~ה מודה אינו

 ~~ ~ש"~
 ~~דיא

 ~חוספוח וכדכחבו ~יישינן ~א דכ~ע א~יבאב~ודה ~ב~
~~ 

ד~~
 מודה דקא ~דא

~~~ 
 די~מוח קמא ו~~~שנא

 דיימ~ד~~
 מע~מא

 ו~~יכ~
 דיימא ד~פי~ו ד~מרי

 דקא כיוןמע~מא
 מוד~

 ~יה שדידן ~ידי~ בחריה
 מרןפ~ק וכ~

~~~ 
 ד~ ב~ימן

 סעי~
 כ~~ ~~~ך

 מרננים ד~~י~ו
 ואומרח נבדקה אם ~~ריה~עם

 ~~רו~
 הו~ד נבע~חי

 היא וכ~שכ~ר
 ~~י~

 ~ה
 ~~ק~

ו~~ש ע~~~ כ~רוח

 ~~~מ~ דיימ~ ד~~ דיד~בנדו~
 וד~י

 ~יי~ינ~~ ~~
 שני ~~ק ~חשב~ץ ~ר~ינו~~~חי וכ~

 ~ימ~
 רע~ג

 ו~~~
 ~~~ל

 ולפי ~י ~~בי~ו ~עדוח קראחי ~~ ~~חבחיו~~ר
 י~~ ~~ ~א~~ שזאח ברור ~ד~ר~עדוח

 ע~יה
~נוח קו~

 ע~
 ~ו~ח אדם ~~ם

 י~וד~
 זה

 ו~קו~
 ~~יחה נ~מע

 עמומחפר~ח
 ע~ ול~

 ברור הד~ר הרי א~כ ~~ר
 והרי ~חעברה~~מנו

 הו~
 ~נו

 ~כ~
 דבחר וכו~ דבר

 ~יון ~~ה שדינןדידיה
 ד~~

 ו~~כ ע~ש~ מע~מא דיימא
 בנדון~~ש

 דיד~
 נמי

 ד~~ כיו~
 דיי~א

 י~~ ~~~ מע~מ~
 קו~ע~י~

 ~נוח
 ע~

 ~מרינן ודאי ~ו~חו ~~ר
 נ~~ד~ דל~

 א~רי~~~
 ~מור ~י~ור ~~וא ~~ה ~רו~ה ו~יא

 ~ו~~ו~ד~רי~
 מנדו~

 ~ח~ב~ץ
 ~מור ~~סור ד~יחמר ע~י~ ~~ בפנוי~ ד~ח~

 ע~
 ~~רים

 ד~~ ועו~
 ~~ידא

 ובשו~ב~~
 ~כי ואפי~ו אדם

~~ 
 ~~ינח~ כ~~ אמרינן

 עם

 ~~רוס באגידא ~~ש ~~רי~ ע~ ~ינח~~~
 ו~~

 דיימא
 וד~ימע~מא

~~ 
 כ~ם ~מרינן

 ע~מ~ ש~~קיר~
 ~~רוס

 ~~חרים ~פ~ירה~ך
 ו~~~

 בנדון
 ~יכא בנוש~וא מוד~ דה~רו~ דיד~
 ~ כל~ ב~~ ~פיק~

 ~םמו~ מ"~~~~~
 ד~~י~ו

 דיימ~
 מעלמא

 הו~דדהכ~רנו כיו~
 כ~~

 ~~~ח ~ה שיש היא
 ~י נר~ה ~י~~~רוח~

 ~~~ור~
 ~ומר

 די~
 דנימא ~ד~וח

דל~
 ד~יינו ~~~ר שאומרח משום בו~ד ~לא ~חירו

~ו~ד ~ארו~
~~~ 

 ~מ~ינו וכמו
 ~~~ ~~רמב~~~

 ו~~כ מ~~רוס ~וא ש~עוברואומרח שנ~דק~ ~כי נקיט
 יכו~י~

 ~ומר אנו
 כך ~~רוס עצמה ש~פקירה כשם ש~מרינן~~~פ

~פקיר~
 שהיא ~יון העובר ~ה מ~מ ~א~רים ע~מה

 ~הכשירו נ~מנח ~וא ~מ~ארוסאומרח
 אב~

 דידה ~גבי
 באיסור ~יאעדין

 ~ונ~
 כשם דאמרינן עומדח

 מורים וכך ~א~רים עצמה הפקירה כך ~ארוסעצמה שהפקיר~
 אב~ כנ~~~ הרמ~~ם דברי~שט

 הטור ד~רי מסחמיוח
 דנקטוו~מ~בר

 שנבד~~
 משמע נבע~חי ~ארוס ו~מרה

 ~~ח ודאדדא
 ו~כ~ ~י~

 ~ו~ך
 א~

 וה~ור א~ד מקום
ו~מ~בר

 ~ונח~
 ~~עלחי ~~רוס דאמרה דמאי פשו~ה

 נ~ע~חי ~ארוס ~ומרדרצונה
 ~~~רי~ ול~

 דאם
~~ 

 כן
 ידע ~אמי

 כונח ~יא נמי ו~ן א~~ בכ~
 הרמב~~

 דק~מר
 עוברו~מרה

~~ 
 מ~רוסי

 דר~~
 ש~יא

 אומ~~
 ~~עו~ר

~וא
 מהארו~

 משום
 ש~~

 ~ו ~~א נבע~ה
 ו~~

 ~~ח~ים

ונ"~
 ששינו ו~~~~ר ~טור נחכוונו ד~~ה

 ~~ו~
 ~~מ~~ם

 ~םונ~~ו
 ש~מר~

 ~ומר נבע~חי ~ארוס
 ~ו~ ~~~

 ~ו~ח
 ו~ר~~ ~רא~ון~ כפירוש בו חפרש ש~א~רמ~"ם

 לומר
 ~רא~ון ~פירוש רצו ד~א~א

 הרי~ון ~כ~~חאינ~ ~ר~~ו~ ד~פירו~ משו~
 מכ~~~ ~~~~~ וכיו~

 ~~כ ~רינון
ב~ו

 עדי~
 ~ובר ~ומר נ~מנח אינ~ ו~~כי וי~פרו

מ~רוסי ~~
 מ~חרי~ ול~

 ~יון
 ~~רי~ דג~

 עדיה ~~ו
 כש~ד~מרינן

 והיא ו~ו~
 ~ינ~

 מ~~~ח
~ר~שון ~~ירו~ ~~

 ~~ והכ~
 ~עילוח רוב ~ומר שייך

 ~רו~ ש~
 ~ם

 ~~רוו~כן
 ~ה ו~פי ה~נ~ בפירו~

 דיד~ ~ג~י ג~
 ד~ים

 ~~חירה ~כמים~פני
 ~~רו~

 ~פי~ו
אינו ~~ מע~~~ דיימ~

 ~י~ ~ארו~ מכ~יש~
 ו~ו~ד

 ~~ם ~~ר ~~וא ~ולד~שמיעונו ו~ר~וח~ כ~רי~
~~~~ 

 ~ו
~~~~ 

 כ~~וח
 ~יאוכ~ש

 ~~ שי~
 וכן כשרוח~ ~~קח

 מדברי משמ~
~~~וש

 ~~רו~ דאמר~ שמפר~
 ~ומ~ דרוצ~ נ~עלחי

 ו~א

 ~~~ ~~ ומ~ימ~ינ~לא~רי~
 ~~חב

 ו~ומרח ונבדקח ~פנינו ~יא א~מי~ו כ~~ ~~~י~ ו~~~
 ~~רו~

 ~ב~~חי
~~~פ

 שהיח~
 מ~ר~ים מא~~ים נ~~דח

 ו~ו~~ ~~ומ~י~~ינן ~~~~ח~ ~י~י~~
 ~הד~א ~ך ~רי ע~~~~ כשר

 ~ו~ד~כ~ר ~~ע~
 ~~ו~

 דיבור~ ~~רוף
 ~~~קחה

 ו~~ק~
 ~יא

 ~~~ ~ר~ כמ~~ מ~נ~ אינ~ ~ש~~~ח~
 ~~ך ~~יף ~עיל

 ומ~ע~ע~~~~
 מ~~~ ~~ינ~ ~~~~~ דיבור~ צירוף

 ו~~רינ~
 ~ינח~דל~

 עם
 ~רי~ו~ ומכ~~שי~ א~רי~

 ~~~ירי~ן ל~כי
 כ~ש ו~~כבו~ד

 ~יש עצ~~ הי~
~~ 

 ~~רוח ~~קח
 ~ג~

 ~~רו~ מוחר~ מ~~מ~ דיימ~ש~י~
 ~ר~~ מוחי ול~~ר

ג~~
 דמוחרח

 לינ~~ ~כח~י~~
 ~~~ן

 ~~ו~ ~אי~ ~~~~
 ו~ןמכ~י~~

 משמ~
 הרב מד~רי

 ~~ק~
 ~~ו~ק

 ~ע~ק ~וף~~ ~~ימ~
 כ~~

 ו~~ל שכ~ב
 ~ו~ר~ וכ~~ ו~ואי~

לארו~
 ~ו~ ~~ ~ף

 ומוחרח ו~ו~ כהן
 ~~ו~~ ~כה~

 מע~מ~ דיי~~ ~~ ~~ובפר~
 מ~יר ~~רב מ~~ע וכו~

~כ~~
 ~ף

 מע~מ~ ~דיימ~
 ו~הכי

 כח~
 וב~רט

~~ 
 ~א

 מע~מאדיימא
 ד~~~ דר~~

 אם
 ~יימ~ ~~

 ~~מע מע~מא
 דב~יודעיקר

 מ~~מ~ בדיימ~
 ~~ו~רח

 ל~~~
 ~רו~ה

 מוד~ ~ו~~~
 וסובר ~ה

 הר~
 ~ו ד~א

 ב~ב~
 א~ר לכהן ~ינשא ~כח~י~ה מוחרח ~ארוס מחאם א~י~~ ~~א

 ש~וחרה כיוןמטעם
 הוחר~

 ב~ש ~רב מד~רי ~שמע ו~ן
 ס"~ כ~~בסעיף

 מ~~
 שכחב

 אב~ ו~~~
 ~ודאי ~כת~י~ה

 מ~מע ע"ש~ וכו~ ~מ~~ר מ~~יקים הראשון הו~דדהא
 משום הוא ~כח~י~ה דאסורה טעמאב~דיא

 בו~ד דמכ~יש משום טעמא והיינו ~מ~זרהו~ד דמ~~יקי~
~~ 

 ~או
 היא גם מותרח כשר ו~ו~ד לו~ד מכ~יש שאינו~כי

~כח~~~~
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לכח~~~ה
 לינש~

 ~כהן
 ז"~ ~הו~ ~~~

 מדבר ~ינו

 ~ מע~מ~בדדיימ~

~~~
 נ~מע הכחוב

 דהכ~
 דיימא דלא דידן בנדון

 והו~ ~~רו~ ~ג~ד~ וה~~מע~מ~
 והודה ~זר

 ~מר~לאש~
 שממנו

 הכ~
 וד~י

 ז~
 בושש צריך ~~ן

ומוחר~
 לו

 ~~ה~
 חהיה ~ו

 ~~ש~
 יהוד~ין גוברין כה~כת

ו~י~
 בית כאן

 ~ מי~ו~

~~~~~

 דידן בנדון ~מודעי ~נו צר~כין
 ש~~

 ~זר
 כמה עבור א~ר עדמדבר~ו

 ~דשי~
 נחן ו~ז

 א~~מת~~
 באמח~~ נ~מ~

 ~ו
~~ 

 מפורש כ~וב ש~רי
 ר~ו~ינובדברי

 ישר~~ בי~ ~ש~ ז~~
המה ה~~ על~ה~ נשען

 ~נשי ~גבורי~
 הש~

 ט"ז והרב שמואל ביח הרב
 ש~מר מי י~טבסימן

 ע~
 א~ת ~שה

 שהי~
 ו~~ר ~~ו~ו

 ~~רכך
 ש~י~ ו~מ~

 יום ~~שים הדבר הו~זק ~ם אש~ו
 ~פי~ו מ~ני~א

 וכ~ ב~מ~~~
 ב~מרה הדין

 כ~
 ש~שים

 נד~ש~י~
 ו~~

 שאמ~ה מי
 כ~

 ש~שים
 ש~~

 בע~ה
 ו~~~

ש~שי~
 ~פי~ו הר~שונ~ם מדבריה ~זרה יום

 ~~נה ~דבריה~מ~~א נותנ~
 נ~מנ~

 בט"ז ~~ש
 ו~ה~~

 ~ית

שמו~~
 שם

 ם~~
 ~ עש~ב ב~

~~~~
 נר~ה ~~ח~וננ~ח

 דמ~~
 ~א

 מ~י~ ש~~
ד~~

 ~ר~ין
~~ 

 מ~ני דלא כחבו
 ~~בר ~הו~זק~~ר ~מ~~~

 ש~ש~~
 יום

 ~~יכו~ אל~
 דבריו ~חרץ

 ~מתל~ו~יח~
 כמו ~ום ש~שים ~~~ך

 ו~~ הש~~
 מד~ריו ~זר

 עדותירצם
 השח~

 ד~ינו הוא בזה יום ש~שים ~~ר

נ~מ~
 ד~מה

 ~ז~ ~~
 מקודם

 ~ב~ ז~
 הוא הדבר עדין ~ם

כ~וח
 ש~י~

 שעד ~ח~י~ה
 ל~ עח~

 היה
 י~ו~

 ~~זור
מדב~יו

 הר~~ונ~~
 ~פי

 האמ~~~
 שהרי ~נוחן

 כ~
 זמן

ש~~
 ח~ר

 ~שב~ ~ע~ נו~~
 ומעכבו עומד דבר שהיה

 ה~שש~ עבר~ ~~ועד~~
 ו~א

 נסת~~
 ~דיבורו ~גורם דבר

 וד~יה~אשון
 ~שכ~

 זמנם ז~ן ע~ור ~~ר ~פ~~ו מ~~~ב
ז~ניהם

 י~ו~
 ולי~ן ~~זור

 אמת~~
 מקודם כי ~דבריו זו

~ז~
 דבר ה~ה

 מ~~~
 בו

 פ~ד~ ובההו~
 ו~פ~לו יחיב

 וכן הימים~רכו
 דכחובו~ מ~~ מו~~

 כ"ב
 דההי~

 ~~ח~א
 ע~מה ~ת וקידשה עמדה ~ימים ~ני מקוד~תד~מרה
ונת~ה

 ~מת~~
 ~דבריה

 שמ~~י~~
 שאינם ~נשים לה באו

מהוגני~
 דמשמעו~ ע~ש~ וכו~

 דנקט ד~ימים ~ישנא
 ~~~רהש~ס

 זמ~
 הימנוה הכי ו~פ~~ו ימים כמה דהיינו

~~מת~~
 נ~רציח ש~א ~י~ים ~ותן דכל משום ודאי וה~ט

 ש~~נשי~משו~
 שבאו

 השחא~ עד כ~ודה ~פי ~ינ~ ~~
 ט~ ס~מן יו~ד ב~~ק סופר ~~ם ~~רב ר~יחי ~צא~יו~ן

 כןשכתב
 הו~ בפשיטו~

 ~זה ר~יה והבי~ו דעמיה ו~ד
 ר"ט סי~ ~ר~ם עצי ה~וכתב וז"~

 דהו~
 יום ש~שים א~ר הדין

 ~ם ~מח~אמהני
 ש~~ ב~ופ~ הו~

 זו~ת אפשר היה
 ז~

 שה~י מוכרע ממקומו ו~פענ~דע"ש~
 ה~מ~~

 מייתי
 נ~מן שהיהמיצ~ק

 ב~מת~~
 ~מר~י כי

 ר~
 יר~ח ~ין

 ~ם לו ~רכו כי ויהי כתיב שם והנה וגו~~~קים
 מהימן ימים ב~ריכוח ~פי~ו ~בו~ר~ימים

 ב~מחל~
 כיון

 ~~ר בענין ~פשרש~י
 מבואר ~ך הרי ע"ש~ ע~"~

 ~מח~תו ~פי נמי דידן בנדון וא"ככדברינו~
 הרי ועוד ומריבתו~ ~~יתו ימי שעב~ו עד ~~מתלהגיד ~~~ ~~

 ~הרבמצינו
 בי~

 ~~ םימן ~פר~ם
 הבי~

 פת~י הרב דבריו
 ~~ סימןתשובה

 ס"~
 י"ד

 ע~ שכח~
 דינו

 ש~
 בית הרב

שמו~~
 דסובר יום ש~שים ~חר בענין

 ד~~
 אמח~א מהני

כתב
 ז~~ הו~

 מוח~ט ~~נו ~דינו
 ס~מ~ רמ~~ ד~~שוב~

 ב~
 מ~ני יום שלשים ~~חר ד~ףמבו~ר

 היכ~ ~מח~~
 ד~א

 ועוד עכ"~~ ע"ש ~בד דיבור וע~~ עצמו מפי רקהו~זק
 היינו ב"ש הרב ~דברי גם ~ומר ~ינר~ה

 היכ~
 דהו~זק

הדב~
 די~ן ~נדון כן ש~~ן מה ומצפצף פה פ~צה ב~ין

הגם
 שהו~

 ~וחזק ~א נחעברה ממנו ש~א ~ומר היה
הדבר

 ע~
 שהרי ~~ו

 מכ~ש~ הי~
 ומ~ו~ם ~וחו

 ו~הכי זונה~ו~ז~ה ל~
 יוכ~

 דבריו ו~סחור ~~זור
 הר~שוני~

ע~
 פי

 ~ ה~מ~~~

~~~~
 זו ד~שה העו~ה

 מוע~~
 ה~מ~~א ~~רוסה

ו~וזר~
 ~כהן ~ו ומותר הר~שון ~הי~רה

~רוסה
 ~~ש~

 ~ו~ה
 ~ה~ני~~

 ~ר~שונים ו~ימים ~~ופה
 ומ~~ןיפ~ו

 ~ושבנ~ ו~הב~
 ~~רי~נו ה~ יטיב טבא

 ישר~~ וצו~ ~מן~מר~שי~נו
 ~צי~נו

 מ~גי~ו~
 ויורנו

נפ~אוח מ~ור~
 יצ~ ו~~

 ~מח דבר מפינו
 ~מ~ ושפ~

 לעד חכון
 ~מן בישועהו ונשמ~ה נגי~ה ~ו קוינו ה~ זהויושיענו
 ~בט ~~דשז~ך

 ב~נ~
 ליצ~רה ~נו עזרת~ה קומה

 והר~ןפה
 ~ יע"~

~~עור
~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 ו~~

~ ~ ~ ~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~

 במוחב
 ~וינ~ ח~ת~

 יחבין
 כ~ד~

 בי ~נן

דינ~
 ~תא כד ~חתא ד~חימי

 בן ~הודה בר מימון הר~ הטובשמו כ~ו~ ~ודמנ~
 עו~יי~

 י"ץ
 עמד והגיזום ה~יום ו~~רפי~יק~ס הנקר~

 ע~
 רג~יו

 ~יך גמורה עדוחבחורת והעי~
 הו~

 מ~נשי היה
 הצב~

 של
מ~כות

 פר~נצ~
 יר"ה

 והי~
 ר~ש

 הנקר~ הצב~
 ק~פיטא~ן

 מטה מע~ה שנים שחי כמווזה
 כשהי~

 עם עו~ד
 ת~תיו שממונה א~ד נוצרי ש~~ א~~ פעם צבאותיו~נשי

 ~ופיסי~א~~הנ~ר~
 מ~נשי ~נשים ש~~ים ~ם

 שם והיו ה~ויב על ~~רוב ~מ~~מה מיו~ד אחד~מקום צב~ו~

בכ~~
 ה~כו אשר ~אנ~ים סכום

 יהודים שני צ~~ ~צבו~
 ביודעם ~משע~לי יצ~ק נ~רא ו~~ד צ~פ~י נקרא~~ד

 ו~ביהם הםומכ~ם
 ועיר~

 שהוא מהם ו~חד ומשפחתם

יצח~
 למשעא~י

 הו~
 עמו ~ומד שהיה גילו בן

 בב~
 ~א~ב ~ש~יחותם וה~כו כא~ד נח~וו הכלהספר~
 עם ה~ופ~ייא~ל א~יו כשחזרו ול~חר אחת ~ילהה~ויב

~~~ו
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~~~~~ו~~
 ומה היה מה להאופיסייא~ל שאל עמו שהיו ~צבא~נשי
נעשה

 והשי~
 ו~סכנה בצער היינו הלילה כל כי דע לו

 עמו הלכו אשר צבאותיו מ~נשי ונפקדו האויבעם
~חבר~ו

 שלש~
 וי~חק צרפתי שהם ומתו שהוכו אנשים

 ש~~ינו במקום בשמו הוא גם נוצרי ואחדלמשעאלי

אורבי~
 הי~ודי להם אמר אז

 הקאפיטא~~
 שצריכים הנז~

 ול~ביאם מ~ם ~לנשאם הח~לים שנפלו למקוםלחזור
 ~~יו ~מקום ו~לכו חזרו ולאלתר ומיד תחומנולתוך

 ול~ ש~נצ~י~
 שם שהני~ו מהחללים אחד שום שם מצאו

 אותו ששבו ש~וי אחד יהודי בידם ~ביאוובחזרתם
 שכך ~נז~ הקאפיט~~ן היהודי בפנינו ו~~ידמ~~ויב
 ~שמצאנו החללים בתוך כי ~ך דע ~שבוי ~י~ודי לואמר

של~~
 את לפשוט כשבא~י מצבם במקום ~ללים

 חיקו שבתוך מ~חללים י~ודי מצאתי בידינו נשארו~שר החללי~
 ~ומצאתי

 מזוז~
 אצלו מצאתי א~ר ~מזוזה ו~ילך אחת

 ה~לשה כלוקברתי
 חללי~

 ~~בוי~ ~יהודי עדות ע"כ
 שהמזוזה לו ~ברור ב~נינו אמר ~קאפיט~~ןו~יהודי
 ש~יודעו למשעאלי יצחק חיק בתוך היתה ודאיהיא

 ש~ואומכירו
 הי~

 יום בכל מתפלל והיה ~~ את ירא
 נז~ר וש~יה ו~ישרות ~י~דות במדת ומתנ~גתמיד
 ש~יו מקום שבאותו לו ב~ירור ואומר דשמיא מיל~~כל
אלו

 אור~י~
 לכאן באו אחרים שמא לספק אין לאלו

 לא ומצבאותיו שכנגדו ח~ורה מקום לנגד ח~ורהשכל
 אלו כ~א מצב באותונ~קדו

 השלש~
 המוזכרים חללים

 והיה הקאפי~~ן ~יהודי עד~תע"כ
 ז~

 ר~ח בערב בפנינו
 יע~א אוראן מתא פה התר~"ח שנת שלאלול

 דיי~~~~ פלוני דיין~~~ פלוני דיין~~~פלוני

~~~~
 הספיקות כל להקדים יש ור~ש תחילה
שנפלו

 בעני~
 זה

 א~
 אם הראשון הספק

 ש~יהודי מפני מסל"ת נקרא ~אופיסייא~ל ~גויזה
 מה לו ואמר מתחילה לו שאלהקאפיטא~ן

 נעש~
 ומה

 ע~ב ~"ב יבמות דש"ס למסל~ת דמי ולאנ~יה~
 כשראתם מיד בענין ~תחילהשהפונדקית

 בכת~
 כדאיתא

 חברינו~ אי~ לה שאלו כך ו~חר ע"ש~הת~
 ב~

 הספק
 אנו מפיו דלאו הואהשני

 חיי~
 ל~נינו המסל"ת הגו~ מפי

 לפ~ת הסיח ש~גוי מעיד אחד עד אלא שנים לפניאו
לפניו~

 ג~

 האופיסי~ל דהיינו המסל"ח דהגוי השלישי ~ספק
 קברם שלא המעשה היה ובאמת קברתים אומראינו
 לנ~אם למקום שיחזרו הקאפיטא~ן להם אמרשהרי
 והשבוי תחומם אל ולהביאםמשם

 ה~
 שקבר שאמר

~חללים
 ד~

 הוא הזה בהנדון שנראה הרביעי ה~פק
 מסתיימתש~עדות

 משלשת~
 והאופיסיא~ל מהקאפיטא"ן

 ה~פיטא~ן דבר~ במ~ת העיד אחד שכל ~ש~וי~~יהודי
 ששלחהעיד

 הו~
 ~לוני י~ודים ~ני ~או~סייא~ל עם

 מעיד וה~ופיסיי~~לופלוני~
 מסל~

 אשר שהיהודים
 אביהם שם הוא ה~יר ולא נהרגו ב~~צתו עמונשלחו
 לאלו שקבר ש~מר הוא השבוי והיהודי~ירם~

 ה~לי~

הנ~צאים
 במקו~

 ו~וא צבאותיו ואנשי האופיס~א~ל ~צב
 הגם ~ם מי אלו חללים של טי~ם מה ידעלא

 אשר מהמזוזה יהודי שהוא מהם אחד אתשידע שאמ~
 ידיעה זו אין באמתבחיקו מ~~

 כ~
 ~~ול ~דבר דעדין כך

 שמצא אלא גוי שהואשאפשר
 והניח~ מזוז~

 בחיקו
 ר~יה לנו ואין הוא ואיזה זה ~וא מי מ~מ י~ודישהוא ואת~

 ~לא ופלוני פלונישהם
 מצב במקום שמצא~ ממ~

 ~חד שכל לך ~רי א~כ שם הניחם שהואהאופיסייא~ל
 ולא דבר חצי עלמעיד

~~ 
 ב~~א וא~רינן שלם דבר

ד~

 ~ם א~ו ~~ש~ דבר חצי ולא דבר יקום ע"ב ע~
 ~~י בנ~ד ל~םת~ק ~ראויהספיקות

 מ~
 ~ בו שאירעו

~~~~
 ~ספק על בעי~ר אבא תחילה

 ~ראשו~
 ~ם

לו שקדמ~ מפני מ~ל"ת מיקריהאופיסייא~ל
 והא דש~ס כ~א והוי הקא~יטא~ן מהי~ודי שאל~

 ל~ קאמריחברי~ו אי~
 דלא נ"ל

 שמ~
 כ~ל דמי דלא מתיא

 הת~ דשאני לדנא כעוכלאאפילו
 ד~אלו

 ל~
 ~ל

איה ~ב~~~
 ~ו~

 כאשר ולהכי בפונדק חולה שהניחוהו
 מיקרי לא התם ודאי וקברתיו מת ל~םאמריה ~שי~~
 ש~לתם על השיבה~~רי מס~~~

 א~~
 ש~יהודי דידן בנדון

 מתחילה ~אומה יודע ~יה לאהקאפ~טא~ן
 ל~

 מ~~ין
 מע~ין דהיינו אחר דבר מענין ולא נפקדו ~שרהמתים

המלחמ~
 והצער

 והסכנ~
 ש~ל ולכך עליהם עברו ~שר

 היה מהלו
 ומ~

 והאופיסייא~ל יש בשורה ומה נעשה
 ובםכנה גדול בצער היו כיהשיב

 עצומ~
 ודמים הלילה כל

 מ~ם שנפקדו נגעובדמים
 ש~ש~

 הצבא מא~שי אנ~ים
 באותו ומתו ~נ~רגו הקאפיטא~ן עמו שלחאשר

 לו להגידשכונתו הלי~~
 כ~

 לאנשי אירע ~שר ~מאורע
 וה~לי~י למשעאלי ויצחק צרפת~י יהודים מהם ושניםשלהם משמ~

 ~ היהודים מיתת בענין מסל"ת שפיר הוי ודאי זהנוצרי

~~~

 מתשובת לי און מצ~תי
 מ~ר~~

 קי~א בס~ן ~לשיך
 שמועת שנשמעבענין

 ~פינ~
 היו אשר שנטבעה

 שבא אחד ~גוי שפגע ו~עיד אחד אדם ובא יהודיםבה
 משם פירשה אשרמ~נמל

 ה~פינ~
 מ~גו~ ושאל הנז~

 הגוי ואמר מכאן ה~ולכת מהספינה חידוש מההנז~
 ההיאהספינה

 נטבע~
 ~שר והאנשים

 בתוכ~
 נמצאו

 אשר ~י~ודי גם ו~ברום ~ים שפתעל
 נכנ~

 בתו~ה
 והרב ונקבר~ הים שפת על נמצאמכאן

 ת~~~ באות~

ד~
 ש~א ולומר לחלק שיש איברא וז"ל וכתב הדין את
 הוי דלא שאלה אחר הגוי ~מ~יח שמהאמרו

 חברינו דאיה דומיא ~יחוד פלוני אותו על כששא~~ואלא כמסל~
 כללות על כששאלוהוא~ל

 ~ספינ~
 השיב והוא

 הםפינה בתוך שהיה אחד פלוני ~איש גם ~יפרשי~ו ובת~
 וכו~ בת~ובה ז~ל דהר~ן לישנא דייק והכי מיקרימ~ל~ת
 דברי הרי שסיים~ מהע~ש

 הר~
 שנדון לפניך מונחים

 דהוי ~רב ו~ו~ר משה רבינו לנדון בדומה דומה הוידידן
 הרבה אשר בדבריו שם עיין ~ומו לפי מסיחשפיר

 ~ זה על ראיות ולהביאלהשיב
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 ~ר~
 מ~ר~א

 ששו~
 ב~שו~ה

 ~ימ~
 ח~

 נשא~
 על

אוחו
 מעש~

 של
 הר~

 ~~ל אלשיך משה ר~ינו
 ~~ל~השיב

 הצ~~
 גם אמר הכל ואחר הנ~~ בח~ובה

 ~~ר~יהודי
 נ~נ~

 נמצא ~~וכה מ~אן
 שפ~ ע~

 הים
 ~יפר ש~א הריונקבר

 ~וף עד היהודי מיח~ עני~
 שלא כנראהדבריו

 ה~י~
 ~ה על ~יחה ששאלחו

מ~ואר ו~~
 ואי~ למבי~

 וד~י א~כ ~פק ~ו
 שאי~

 ~א~ור

~ש~
 ~ו

 ~~ מ~ע~
 וכ"ש ע~ש~ וכו~ מיקרי מסל~ח דודאי

 ~יהודי שא~ח דוד~י ~נ"דהוא
 הקא~י~~~~

 מ~אופי~ייא~ל
 על היחהלא

 היהודי~
 ~פר~וח

 א~~
 ~ידע ש~לחו עיקר

 היהמה
 צבאו~ לאנשי שלח א~ר ~י ~~ליחו~

 חייליו
 מהלארוב

 ג"כ והאופי~ייא~ל נצח ומי נ~י~
 השי~

 ~ו
 ~נ~ג~ו ~ו ו~י~ר ~אל~וכפי

 ~אוי~ ע~
 כל ו~יו

הליל~
 ~צער

 ו~~~~ ו~~~~~
 ~ודיעו

 שהרי שפיר מיקרי מסל~~ ודאי והנוצרי~י~ודים מ~~~וגי~ ג"~

 ~ו~~ ~~וע~ ש~ו~הקאפי~א~~
 עלי~ם ומשגיח ומש~רם

 ג~וה מעל ~ג~וה מ~ח ו~מ~~ר במנין לונמםרו
 ~~ח~יר~ וצריךשומר

 ושלא ~~~ין לו
 פש~

 ~שמיר~ו

ולכ~
 צריך

 הו~
 ~ח לידע

 ו~~ מוצ~~
 הדרך כפי מו~אם

ה~שר
 הרוע~

 הנ~מן
 ול~ו~

 מחוייב ולכך עליהם~ עין

 ~ד~~הו~
 לשאול ה~ה

 מ~
 כפי ~הם ~רה

 הד~
 ~נימוסי

 ל~דעוכדי
 להשי~ מ~

 בידו ל~~ו~רם דבר ~שו~חו
 שלא בו ח~ו אדם ~ל ודאי ו~~~י עליו ושו~רו~מושל
על

 היהודי~
 ~ו~ל ~וא דו~א

 אל~ ליד~
 על

 ג~כ וה~ופי~יי~~ל~דכ~~נו ~~ללו~
 ~ו~

 דבר יודע
~~ 

 ~~אלח

הקאפי~א~~
 מחוק ~יא

 ~וי ה~י ומשו~ ~~ימו~
שפיר

 חומו ל~י מ~י~

 כנ~~~ ל~י~ודי~ ~~יר~ מ~ מע~י~
וכ~ר

 פ~~
 מרן

~~~ 
 ~~~ע ה~~ור ~~לחנו

 ששמע מעיד ה~ם~~ח מגוי ששמע שישראל י~ד~עיף י~~ ~ימ~
 אשחו ו~נשאממנו

 ע~
 ס~קהי~ב ~בא~ וע~ש ~~ש~ ע~כ פיו

 ~ראשו~ ~~~~ נ~ש~ ומכא~ מ~~
 ~ ו~ש~י

~~~
 ~מהריק~ש שר~י~י

~~~ 
 לח~ ערך ~ס~רו

 שכחב ~~גהוחיו י~~ ~עיף י"~ ~ימ~~אה"~

ו~~~
 או פ~ מ~ס~ינה חידוש ~ה לגוי שאל אם

 שאל ש~א אע~פ~~ מ~~ייר~
 ע~

 הש~~ וה~וי האנ~ים
 ענין על

 ~~ך השיירא אוהספינה
 ~~~ע~

 הא~~ים נ~רגו או
אשר

 לא פ~ יהודי ו~כל~~ ~~
 ח~י~

 ~מיחח מס~"ח
 כיהיהודי

 אי~
 צ~יך

 ע~ בפ~רו~ שישא~
 ~ל א~א ה~~ודי

ששאל
 בכ~~

 ~ל
 השיירא א~ ה~~~~~ עני~

 חשי~
 כשואל

 היהודי כונח שעיקר הגוי יודע כי ועוד פר~יהם~ע~

השוא~
 היא

 ע~
 ~י~ו~ים

 מחשי~ח נ"ל כך ש~~
לפ~ הרדב~~

 העני~
 האשה שם מ~~ירח גרע דלא ו~~עם הישר

 שאל~~~י
 ~"ל שכח~ו

 מח~רינו ויש מ~~"ח~ ~~י~ ד~~
 ש~יקל~"ל

 כד~ריו מעשה לעשוח ואין ~~~
 שהר~ הרי ע"ש~עכ~ל כנ~~ ~~~

 מדברי לנו ה~יא מ~ריק"ש

~רד~~~
 דעח דעחו והםכימה

 עליו~
 כד~רי ושלא לד~ריו

 אלשיךמהר"ם
 מהר~~ ו~ר~

 ~נדון ~יא דפלוגחא נמצא ששון

 אלשיךמ~ר"מ
 מ~ ששא~

 היה חידוש
 מי~רי אי מה~פינ~

מס~~~
 לא או

~~~~
 גם ש~נ~ד~י

 הרד~"~
 מודים ומהרי~"ש

 מםל"~ הוידשפיר
 דהכא כחבנו שכבר

 מיכרח~נ~ד
 ה~אפי~~~~

 ודינא הנימוס פי על ~~עשיו

דמ~כוח~
 ציר שיהיה ~שליחו~ו נעשה מה לידע ~הש~דל

נאמ~
 ~~א מעותד ~וא ~י ~שולחיו

 ~מ~פ~
 ~קני עם

 ושריועמו
 ע~

 פקודחו
 ~~ וע~

 לידע שא~חו עיקר הוא
מפי

 האופי~יי~~~
 האויבים ו~יכן היה ~ה הד~ר ~ירור

עומדי~
 מה שידע כדי

 ~צח ~י ממנו שגדול למי לה~י~
 ו~ל מנוצחאו

~~ 
 ה~ופ~~~י~~ל לו אמריו ה~יב

 הש~שה מהריגחהודיעו ו~אג~
 וע~

 ו~~ש ~~ל~ח הוי שפיר כן

~~~~
 ~~~~ ~~ני

 שעיקר ~גוי יוד~ כי ~רב
 ~וא ה~ואל~י~ודי ~ונ~

 ~ וכדכח~ינן הכי למימרליכא בקא~~~א~~ ה~~ ש~~ ה~~ידי~ ע~

~~~~~~
 חשו~ו~כי

 ש~חוב ~"ל הרד~~ז
 ~ה~

 ענין

 ~ינ~~~
 יכול~י לא ~~לי מצויוח

 בשור~ן ~~לד~ריו א~ ~ר~ו~
 להחבונ~ ו~מקו~~

 ד~ריו על
 ~גונו~ קו~~רי~ ~~~ ל~ר~וראי~י ~קדושי~

 פסקי שהע~יק
 ר~~ג ~אוח ~~ל אשכנ~י בצלאל מו~ר~רהרב

 ~ש~לויהו~י ו~~~~ שכח~
 מ~ ל~כו~~

 ~ה~פי~~ חידוש
 ה~ולכח

 נ~בע~ ה~~~נ~ ~גוי ואמרמכאן
 נ~נ~ו ~~ר ו~יהודי~

~חו~ה
 ~ע~ו"~ ע~

 ~מצ~ו
~~ 

 על
 ~~~ ש~~

 ונק~רו
 לא ד~א ~~~~~ ~יי ד~פיר נראה~כאורה

 נחכוי~
 ל~~יר

 וכ~ר ~~עידו~א
 ~ח~

 דכוונחו ~~וי ~ודרוס ר~ינו
 ו~ןלחוד ~הו~י~

 ~~מ~
 מדברי

 הרש~~~
 ~אלו~ו ~לא ד~ל

 ע~
~~י~

 מיק~י ע~מו
 מ~~~~

 וכן וכו~
 ~ת~וב~ ~שמ~

 הרד~~ך
 ~~יר מ~~~ח מ~ק~יד~נ~ד

~~~~ 
 מ~וון ו~~ו

 ממ~
 כד~רי

מ~ר~~
 אלשיך

 ~~ו~ ומהר~~
 ~נ~~~

~~~ 
 ~אוח

 רמ~~
~ח~

 ~ך ו~~ל
 ~ח~ ~רד~~~ ~~~ו~~

 ~ש~ל ~הודי על
 אומרי~ ~~מע~י מה ~מח ~םלרגלים

 על ~~טים ~ב~ו
 ש~או אמח ו~ש~בו י~רגום ו~פ~ום ~פינוחג~

 ~ס~י~
~~

 ~פינה
 ~ח~

 והיו מ~רגלים
 ש~~~

 י~וד~ם
שיצאו עמה~

 ו~של~~ מפ~
 ~~ת ~מח נהרגו י~ודים

 ~ר~ והשי~ספק~ אי~ ~~~
 ~~ ד~ין ~נ~ל

 הגוי ~י מ~ל~ח
 עלשלא ~~י~

 שוא~ הו~ ~רגלי~
 שהיו מפורסם ~י~ כי

 ~אלו כ~ילו ו~וי ~~פינ~ חוךיהודי~
 ע~ נעש~ ~~

היהודי~
 שה~כו

 ~ורא ~ידידי ~"~~ הרדב"~ ע~~~ ~~פינ~

 ~רד~~~ ~ד~רי ~עיניך וראה דע~ך ~ןנעי~
 ע~יונים

 ח~קי~ה אנשי העחיקו ~שרלמעלה
 המ~

 אנ~י ה~בורים
 ר~ינוהשם

 מהריק~~
 אשכנ~~ ~צ~אל ור~ינו

 ל~
 ב~ו

 העחיק הריק~ש ~י ~~ כר~י ~ה ר~י ולא ~חד~~גנון

ש~~
 היה חידוש מה ~ה כ"א ~הגוי ש~לו

 מ~~פינ~
 דוקא

 ~שאל~ם ה~כ~רוולא
 כל~

 ה~י~ הכ~ ואפילו מ~הריגה
הרד~~~

 ~"ל
 שאי~

 פליג ודאי ~ה ולפי מ~ל~ח מיקרי ~ה

~רד~~~
 א~שיך מהר"ם א~שו~ח

 ששו~ ומהר"~
 יאילו הנ~ל

 פליגי ~א הרד~~ז דברי בצ~אל רבינו שהעתיק מהלפי
כ~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~~~~~~~~ ~ך~
 אחת שפה ~םכי

 ודברי~
 ~רדב"ז נדון ~אני כי אחדים

 ה~רי~ה על מ~~וי ששאלו משום מ~ל~ת מיקרידלא
 נמי ~~ויםומחשובח

 נרא~
 כי בעין עין

 הו~
 הבין

 שהיו השיב שהרי ~י~ודים על היחה ~אל~ם~עיקר

שלש~
 אמח א~ח כל ~מת אמת ונ~ר~ו י~ודים

 מו~ח וא"כ נהר~ו שהי~ודים להם לאמת ~בראל~אי ת~סי~
מדבריו

 ~~בי~
 ~~י ומשום הי~ודים על ~יתה ~שאלחם

השי~
 ~ין כי ז~ל הרדב"ז

 מ~ר"ם בנדון אבל מסל"ת~ ז~
 לא בצלאל ר~ינו ונדוןאלשיך

 על אם כי השאל~ ~ית~

 חידו~ מ~הםפינ~
 שאפשר בה נעשה

 שהי~
 שואל

 ועל הספינה ~וףעל
 ~סחור~

 אשר
 ~ית~

 שאין בה
 ~י~ודים שעל הוכחה ~שואל~ד~רי

 הו~
 ול~כי שואל

 הספינה על ה~וי ה~ידכא~ר
 ~נ~בע~

 ~ו
 ~~יד כך וא~רלםטים שתפסו~

 מעני~
 בתוכה ~יו אשר ~אנש~ם

 נ~ש~ומ~
 בשי~ה הם והרי בזה מסל~ת שפיר ~וי ב~ם

 אחר ש~עתיק וכמו ביני~ם יבא לא ורוחאחח
 באות ע~ונוח קונטריס ~~רבכך

 וכח~ רמ"~
 ואף וז"ל

 מ"מ ~נ"ל ~רב כדברי דלא ~רורות ראיות ל~שיבשיש
 כמוהומי

 יחיר ומי מור~
 אש~

 ש~יא לשוק
 לחלוק יש ומ~מ חליל~~לדע~ו ערו~

 בנ"~
 מהר~א ד~רי ~ן ~ו~ן

 ח~ בסימןששון

 ע~ש~
 דידי~ מנדון דשאני

 שאל ד~חם
 ספינות ~~ על לס~ים שבאו אמת אם ~~~וד~ל~ם

 ~ספינוח אנשי ~רי~ת על דשאלו כיוןוהר~ום
 ~י~ודים שעל ברור ~רי בתוכם יהודים ש~יומפורסם ו~י~

 שואלהוא
 דמ~

 ~ם הרי בכלל ו~ם מ~ר~לים לו
 השאל~ שהית~ דידן נדון אבל~י~ודים ~~

 חידוש מה
 על אולימ~ספי~ה

 שב~ סחור~
 שואל ואינו שואל ~וא

על
 ומ~ אנ~י~

 ~מור מ~ל"ת ~וי ~אנשים על שמ~יד
 מצאנו ~רי וא~כ עכ"ל~ ~רדב~ז מרנא לדעתאפילו

 עם לחלוק שבאו מפורשים באו לא ~רדב~ז דברי~~~
 כמו ז"ל בצלאל ורבינו ששון ומ~ר~א אלשיך דמהר"םהא

 בע~"ד אנן כתב~ו דכבר ~ם ומה מ~ריק~ש~ רבינושהבין
 מ~רי~~ש שי~ת ל~י~גם

 מוד~
 לעיל שכחבנו וכמו בנ~ד

בסמו~
 ו~רב לש~ח~ טע~ ב~ו~ן

 כנ~~~
 ~~ור ב~~הח

 אות י~ז~ימן
 מה שנשאל ~וי כחב צ~~

 רבינו הרב וכו~ יאודים ג~ שם והיו ~נשברהו~שיב מהספינ~ נעש~

~צלא~
 נשותיהם את החירו ששון ~מ~ר"א אל~יך ו~ר"ם

 וכו~ אסרן ס~ז בסימן ורשד"ם ממ~ראנ~ח~ נרא~וכן

 כללוח על שא~ו~ו כתב ק~ ובאותע"ש~
 ~ספינ~

 והשיב
 סימן רשד"ם שמואל משפטי ל~חמיר יש ~יהודימיתת
 שע~ו ז~ל רשד"ם כתב פ~ ובסימןמ~ד~

 תומת הרב ממ"ש להוכיח יש וכן מ~רש"ך ~ס~יםוכן ו~תירו~ מעש~
 ~וקא מסל~ת חשיב דלא קל"ו בסימן דכחבי~רים
 דוקא ~מת על או ה~רוג על אותו שואליםאם

 ו~גוי תחילה ~כלל על כששאלו~ו אבל מסל~ת מיקרילא בז~
 עלמשיב

 ~פר~
 מלובלין מ~ר~ם כחב וכן מיקרי מסל"ת

 מרשד~ם דברי לנו העתיק ק"ב ~ובאות ~~ל~סימן

 נ"זבסימן

 וז"ל~
 ~ו~כאור~

 פ~ ד~ימן רשד"ם דתשובח נראה
 לחשובח סותרח~יא

 סימ~
 ב~ה להעיר יש עוד ~נז~ ס~ז

 ס~~ דף ~~ץ אות ~קמח לקט ל~רבשראיתי
 ~ם שהביא

 ל~ר~ד"ם~וא
 בת~~

 ס"ז סימן
 ו~ח~

 הרש~"ם שדעח
 ~רב שדעח ~"כ וכחב האשכנזי ~רב כדעת ס~זבסימן
 ~רב כדעח אמחתורת

 האשכנ~
 וז~ ע~~~ להתיר

 סותר

למ~
 ש~עחיק

 כנ~"~ הר~
 סימן רשד~ם לתשובת

ובאות ס"ז~
 ק~~

 לו שאלו וז~ל כחב
 מ~

 חידוש
 מ~ספינ~

 ולא
 לוהזכירו

 ~נשי~
 הוי מסל"ח ~י~ודי מיתת לו ו~~יד

 ~י~ן א~"ע חלק הלוי ~ר"ש כ~א סי~ן בצלאלמהר"ר
 ~וטון די הר~א ששון הר"א ד~~~

 בת~וב~ ז~~
 ס~מן כ"י

 מצינו ~רי ע"ש~ עכ~ל"~
 חב~

 מאוואתא רבני נביאים
דס~רי

 מרנ~
 דבשואל

 מ~
 רבינו מסל"ח מיקרי חידוש

 אלשיךמהר"ם
 ומהר"~

 א~כנז~ בצלאל ורבינו ששון
 מלו~ין ומהר~ם י~רים תומח והרב ומהראנ"חומ~רש"ך
 קארו מהר"י ה~דול ורבינו בו~ון די ומהר~א ~לויו~ר~ש

 ששאלו~ו ~~ם סובר מם~"ת ~וי מדיני ח~ ~ימןבתשובוחיו
 מסל"ת מיקרי פ~וני מיחת ו~~יד אחרים מיחתעל

 ועי~ע~ש~
 כנ~"~

 ה~י כל ק~ב אות
 נב~~

 כל דברכחא
 עשר~בי

 עונים ~~ ו~תוכם קדושים כו~ם שריא שכינתא

 ובענו~ ובירא~באימ~
 דבענין

 שפיר מיקרי ז~
 ומודו אזלי בנ~ד ~חולק~ם לדברי ש~ף נ"ד ~ואוכ"ש מםל~

 מילחא לעילכמ~ש
 ~ ב~עמ~

~~~~~
 ~אמורמכל

 דמ~
 ~קאפי~א~ן ~י~ודי ששאל

ל~או~יסייא~ל
 נעש~ ומ~ נ~י~ מ~

 ואנו
 וה~ם מסל"ת שפיר מיקרי חיין אנו ~קאפי~א~ןמפי
 ספיקי וחרי לעיל הכל כמ"ש מסל"ח מפי עדש~וא
 ונח~~נו נ~בררו והשני~ראשון

 יפ~ יפ~
 השם בעזר

 ~~ שהרי ישראל שב~י ~י"ביחברך
 הלוי ~ודרוס רבינו

 סובריםומהרד~ך
 כ~

 ע~ונות קונ~ריס משם כמ"ש
אוח

 עיי~ רמ"~
 ~ שם

~~~~~~

 א~ר לא שהאופיסייא~ל ~שלישי~ספק
 מ~ל~ י~~ פרק ז~ל הרמב"ם ~נהקברחים~

 וז~ל וקברתיו לומר צריך מ~ל~ת דגוי פסק~ירושין
בהל~ה

 יצ~ כ~~
 ובא אחר למקום מעמנו וישראל ~וי

 עמי שיצא ~איש ואמר חומו לפי ו~סיח~גוי
 מכא~

 מת
 האיש או~ו יודע ~~וי שאין ואע~פ אשתו ~תמשיאין
 י~ז סימן ב~~~ע ז"ל ומרן עכ"ל~ קברחיו שיאמרו~וא
 יש בשם ז"ל ~רמב~ם דעח ~ביא י"ז~עיף

 דדינא סתמא אבל ק~רחיודצ"ל אומרי~
 דל~

 ופ~ק כוותיה
 שכבר ועוד ב"י~ ~י~ וקברתיו בעינן דלאכ~~ור

 מסל~ת ~וי בדיני ~~ סימן ~תשובו~ו קארו מ~ר"ירבינו ~על~
 ב~ותה ~צ~ל וז"ל וקברחיו לומר בעינן דלא ק~ודף

 ואע"~ת~וב~
 ולדעת קברתיו אמר לא ~~וא ש~תו~ר

 שאין ו~ר"ן ~רשב"א וכתב קברתיו צ"ל והרמב~ם~רי"ף
 והרמב"ם הרי"ף כדעח שלא איש א~ת באיסור ל~קללנו

 ~נ~ז~ל~
 ~מה ד~כא כיון בזה להחמיר לנו אין מ~מ



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~הזכיר צריך ש~ין שכתבו ואחרונים גדו~יםפו~קים

קבור~
 שם עוד וכתב וכו~

 וכ~
 עיר שאלוניק פה נהגו

 ב~שר~~וא~
 קדמוניות ובשנים קדם בימי

 ~~ת~
 עיר

 ש~גדול~
 שנ~גו וכיון סופרים ושל חכמים

 ~הק~
 בזה

 ~ענ~דנראה
 דאי~

 ~~ו~ ~עמי ~מה מפני ~החמיר ר~וי
וכן

 מ~רי"~ כת~
 ראוי שכן וכיון תשובות בכמה ז~ל

 בז~להק~
 בדבריו ע~ש

 ז"~
 וכן בזה~ שה~ריך מה

 סי~ ריבות דברי בספרו ~דרבי מהר~י ל~רברא~תי
 רע"~

 פרח ~רב גם ~~~כ~ ~על~שכ~
 מ~~

 בסימן ז~ל ~הרן
~"ג

 ~~~ימ~
 דעת דעחו

 ע~יו~
 ~ומר צריך ~אין

 וקברתי~
ע~~

 ~ם שדבריו
 במ~~

 דמי שזה סיף ~~ם שאין

למל~מ~
 כתב ~~י ואפ~~ו

 שא~~
 קברתיו ל~צריך ~~ח~יר

 וז~ע~ש~
 י~וב~ וצריך צ~ע באמת

~~~
 ~מופ~א ל~רב החיים ~רץ בספר ראיתי~ך
חיים

 ~ח~ו~
 משם שכחב י"ז בסימן ז~ל

זא~י מהר~~
 ז"~

 ובש~ע בפסקיו שראינו מא~ר
 ש~ח~

 ד~א

בעינ~
 ~רב ו~חב ~ר~ט עוד נק~ינן ~כי וקברתיו ~ומר

 בקונ~ריס וע~~~~ז~
 עגונו~

 רנ~א אות
 מ~

 שהעתיק

 ב~~א~~~ר~
 ~~רמב~~ אשכנזי

 בדין יח~ד
 ז~

 דמ~ריך

~ומ~
 ש~~ס ומים מ~~מה ב~א אף מ~~"ת בגיי קברחיו

ו~נ~
 כתב וכן כוותיה כ~ל נ~גו ד~א כתב ת~ו~"ד ~~
 נ~גו דכבר~רד~"ז

 בכ~ ל~ק~
 מהרי~ט כחב וכן הדורות

 עירשב~א~וניק
 גדו~~

 ~דעת ו~ף ל~קל נ~גו ח~מים ~ל

~רמ~~~
 יש

 ~רב~
 ומ~ר~י ומהר~ם ו~ר~ן המ"מ פ~רו~ים

בן
 ו~רי~~~~ מ~ג~

 בדבריו אחר פירוש פירש אחד כל
ו~ר~ב~ז

 תפ~
 עיקר

 ~ירו~
 ~מ"מ

 דכ~
 ד~ין היכא

 ~~ו~זכיר
 דו~~

 ג~ ~~ש~ וקברחיו בעינן
 כנ~~ג הרב

 ~ות ~~~רב~ג~ח
 קנ"~

 מדברי המ~~ף ~מר וז~ל כ~ב
רוב

 חר~~ ~פו~קי~
 ~חולקים

 ע~
 ~רמ~"ם

 דאי~
 צריך

 א~א ק~רתיו~ומר
 ע"ש וכו~ כו~ם לדברי ~מ~חמ~

 ו~~ ~ז~ש~~ריך מ~
 נו~ם דר~י להרב ראיתי

 ~י~~
 יו~ד

~גם
 ~ו~

 ועי~ ע~~~ ~זה ~~~ים
 ~~~ ~~ר~

 ~ק~ח
 עיגונא~~כות

 דא~תת~
 הרי ועוד עש~ב~ ק~ס ~~מן

 בזה ~~ריעכ~ר
 ש~ ז"~ מור~~

 ~~רב
 ועיין במס~"ת קברחיו בעינן ~א ומכירו המת ~םמזכיר שא~ ~מגי~

באר
 ש~ הי~~

 בנ~ד ו~כא נ~ח ס~ק
 האופסוי~~~

 מכירו

הו~
 שפיר וק~רתיו ~מר ד~א ~גם ולכך ~מו ו~זכיר

 א~אדמי~
 ~עדי~

 ~יפרק ~א
 מחו~ש~

 לומר אפשר ש~רי

דל~
 ~~א ק~רחיו ~ומר מסל~ת בגוי ~צריכו ולא ~קילו
 שאינו במ~חמה שלא נ~רג ~ו מתב~ומר

 ול~ בהו~
מ~ריד~

 אב~ בדדמי~ לומר דעתיה
 היה שהמ~שה בנ~ד

 ש~וא~מ~~מה
 ב~ו~

 צריך במסל~ת ד~ם לומר אפשר
 העיד שאם דקימ~ל אחד בעד גם שהרי וקבר~~ו~ומר
 דכ~ע א~יבא וק~רתיו לומר צריך ואין נאמן שמתעליו
 ראיתי יאמר ~ם ג~ סעיף י"ז בסימן מרן שפסקוכ~ו
 מרן שפסק כמו ~ומר צריך במפולת או במ~חמהשמת
 נ~ וסעיף ל"ג סעיף~ם

 שד~ק~
 וקברתיו באומר

 ~ו~

 דאמר משום תנשא ~א ~ברתיו אמר ~א ואםדנאמן
 צריך ודאי גרע דמגרע המס~"ת בגוי כ~ש וא~כבדדמי
 ברבינו ראיתי כך ~חר נ"~~ ~י~ כך ~כ~ע וקברת~ולומר
 שכחב זה בסימןב"י

 וז~~
 דבמקום המרדכי ~וד וכתב

 ~ך אחר ~רוג ר~יתיו מלחמה בשעת ~פילו ~עדש~מר
ו~כרנו

 בהא עין בטביעות יפה יפ~
~~ 

 ~ן ~יבעיא

 דנ~מ~דפשיט~
 ~יא ה~ב ו~ברת וכו~

 ד~~
 ~ייך

 ~ות~
בעי~

 נ~מן ~~ינו בעכו~ם
~~~ 

 במס~~ת
 דבש~מ~

 י~ר~ל

~מתכוי~
 ~העיד ~בו נ~ן מלחמה דבשעת ~ומר יש ~~תיר

 על~~~תיר
 ~נדמ~

 ודבר
 ~הו~

 ~~יות
 אב~

 עכו"ם
~מ~פר

 דבר ~ותו ~שם כונתו שם ו~א תומו ~פי מעש~
 הנדמ~ א~ אומר~ינו

 ~שר ~ת ~ם כי
 ר~~

 בזה אמת

וכ~
 ורבינו נתן ~"ר ~סכימו

 ~ך ו~חר ע~ש~ שמח~
 ~ר~ן ~שובת~עחיק

 ז"~
 דמסיק

 וז"~
 בנ"ד ~י~כך

~סמוך אי~
 ע~

 ~ד~ר בעת פ~וני שמת המסל~ת ~ותו דברי
 במסל~ח כ~ש וקברתיו בעינן אחד בעד ד~פי~ודכיון

 כתב ע"ה ס"ק משה דרכי ו~ר~ ע~~~~כ"~
 ז~ ע~

 וכן
 גוי גבי ~שונו ~עיל ~כתבתי יו~ף נמוקי מדברימשמע
 ובתרומתמס~"ת

 ~דש~
 וחיישינן כדברי~ם פסק ר"ס סימן

 ע"ש בדדמי ד~מר מס~"ת בעכו~מ~ף
 שסיי~ מ~

 ובש~ע

ב~ג~
 ~וא ~ביא ~~ סעיף

 פלוגת~
 ו~רב ע~ש בזה

 מסיק ק~ד ס~קשם ח"~
 וע~ וז"~

 על ~מע~ה ~סמוך א~ן כן
 קברתיו ב~א במ~חמה ב~ותי ~~תיר ~א~ו~מקי~ין

 ס~ק ב~ש והרבע"ש~
 ~בי~ ק~~~

 דבריו
 ז~~

 ~ו ועין

ראת~
 רמ~א בת~ובת

 הוב~
 ~~ח עגונות בקונטריס

 ש~
דכ~~

 ~החמיר דיש
 דה~

 ו~~וס~ והרא"ש ו~רמ~ה ~ר"ן

והר~~ב~~
 בדדמי ש~מר ~מס~~ח בע~ו~ם דחיישינן ס~רי

וכ~
 דמ~ריך ~~רמ~~ם ובפרט מ~רא"י מד~רי משמע
בעכו"ם

 מ~~"~
 ז~~ ורמ~~ ע~ש~ וקברחיו שיאמר

 ~זיל

~שיטתי~
 שם ט~ז ~רב ~בל כמש~~~ מש~ בדרכי ~~~ב

 ~"ר סברת שהיא ~מקי~ין ~ברח על כתב ס~זס~ק
 שמחה ורבינונתן

 וז"~
 תשובה ר~יתי בי~דוחי וזכורני

~חת
 י~חק מהר~ר ~ ז~ני הדור חכמי ~פני שבא~ מעגונ~

בר
 ור~~~ בצ~~~

 ורש"ל ל~~כה ~~ו מרדכי דב~י ו~ביאו
 ~זה ~וכחה יש א~א ~חיד ~~ב סברת דלאו שםכתב
 ~ת~מודמן

 ו~~
 ידענו

 הי~ מ~
 ~ראיה

 איך עכ"~~ ~הי~
 ואלו מיימינים ~~ו יצאה ~א פלוגתא מידישי~יה

 בגוי ~ומר ~מחמירין ד~דעת ~י ונר~~משמ~~ים~
וקברחיו מס~"~

 במ~חמ~
 ומכירו שמו מזכיר אם סגי ~א הכא

 שהכריעכמו
 רמ"~

 דסגי מ~חמה ~לא המסל~ח בגוי
 ומכירו שמובמזכיר

 דהכ~
 ~ומר דחיישינן דכיון ש~ני

 שמא חיישינן מ~מ מכירו אם מינה נפקא מ~יבדדמי

נדמ~
 בו שנפגע חרב ב~ותו שמת ~ו

 והו~
 חי עדין

 ז~ל הריב~ש מדברי ~הוכיח ישוכן
 שהו~

 דה~י מאריה
חילוקא

 ~כח~
 ואפ"ה וקברתיו כ~ומר הוי דהכירו מור"ם

 בתשוב~כת~
 סימן

 הצ"~ וז"~ שע~~
 באומר ~בל

 ~בד~כרחיו
~~ 

 במ~~מה סגי
 ד~~

 ~פשר
 ש~~

 ~ת

~ל~



~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~

~~~
 ומעיד בגירא ~ו ברומחא ~יה דמחו

דע~יה ד~~ק~ שמ~
 דכ~

 הני
 ~יק~ו~

 והוא
 ~פניך ש~ך הרי וכו~~ פ~~

 וקבר~יו ~ומר דמ~ריך ~מאן במ~חמהד~כא
~~ 

 בגוי ~גי

המס~~~
 ספיקא מידי ~~מור ו~פי הכר~יו~ י~מר ~ם

 י~~~ל~
 זו ~שה

 קש~
 ~ רוח

~~~~
אחר

 ~ה~בוננו~
 נר~ה

 ~רי~ ד~ ד~י~~~
והו~

 כשנצרף
 עדו~

 מה~ויב השבוי היהודי
 ~נגד זה ~חד במקום היואשר

 ז~
 ~~~ו אורבים ~~ו

וא~ו
 ~ו~בי~

 אמר אשר ~א~ו
 שמצ~

 ש~שה
 מ~נשי ח~~י~

 ~~~צב~
 במקום הק~פי~~~ן

 מ~ב~
 ~הם ~חד וידע

 ~שר מהמזוזה י~ודישהוא
 מצ~

 ~גם וקברם בחיקו

~~~
 ~~ מי ידע

 שאומר כיון מ~מ
 שמצ~

 ~ו~ם
 ~~בםבמקום

 ~~ ומעמד~
 והק~פי~~ן הקאפיטא~~~ ~נשי

ו~~ופי~יי~~~
 ~הם הידועים מהם שש~שה ידעו ו~נשיהם

 ~נשי של מאר~ם מקום הזה במקום ונהרגוהוכו
 הצ~~

 ~ל~ש~ה~
 ש~פשר אומרים שאנו

 ע~ ~הו~ כיו~
 מ~חמה

ו~~
 אפ~ר וב~ו~ים ~רודים

~~~ 
 כיוונו

 יפ~
 עדו~ם

 חיים הם שעדין ש~פ~ר ב~דמיואומרים
 ו~יו~

 שזה
 במקום ~~~ה ~מצא ~ומר ה~בוי~י~ודי

 ש~ מצב~
 ~~ו

 ~~כ וקברםהרוגים
 מוכ~

 ש~~ו
 הש~ש~

 מ~נשיו
ש~ומר

 ה~ופיס~י~~~
 ו~הרגו שהוכו

 הו~ ~מ~
 מ~ו~ שכבר

ור~י~
 ~~ה

 ביבמו~ ד~י~~ מה~
 קכ~ב

 ע"~
 האשה פרק

ב~ר~
 עובדי מהנהו

 ד~י~~
 ~בא ה~ם

 יוד~
 איש

 צייד~
 ~מר

 בישר~~מעש~
 ו~מר נכרי ובא בדרך שה~כו ונכרי

 חב~
 ע~ח~~

 בדרך עמי שהיה יהודי
 ~מ~

 וקבר~יו בדרך
ו~ש~או

~~ 
 שוב ~ש~ו

 מע~~
 בקו~ר

 ש~
 שהיו ~דם בני

מה~~ים
 וב~ ~~נ~וכי~

 ו~מר ~חד נכרי
 ע~ חב~

 קו~ר
 ו~שי~ו וק~ר~ים שמ~ו ~דםבני

~~ 
 ושוב נשו~יהן

 וכו~ ביתר ~כר~ום מה~כים שהיו ~דם בני בששיםמעשה
 ש~יה ש~ידיעה ~ם ~רי ע~~~ חבורה קו~ר ופיר~~יע~ש
 ~אנו בהם~נו

 הזה בדרך ה~כו ופ~וני שפ~וני יו~עי~
 וקברם הרוגים שמצ~ם ש~מרוהגוי

~~ 
 מי יודע היה

~ם
 ~ל~

 ש~ומר
 שמ~~

 בה שה~כו יודעים ש~נו בדרך
 הרוגים ופ~וניפ~וני

 מ~י~
 מצרפים הכי ואפילו וקברם

 ש~~ו שאומר הנכרי דברי עם בהם ידיעתנו~נחנו
 ~רוגים שם שמצ~ם ונענשו עברו מקום באו~ו~עברו

וקבר~
 ובצירוף

 העדויו~
 נשו~יהם השי~ו א~ו עם ~~ו

 ~מר ~א ~הנכרי~גם
 ~מצ~ ~~~

 ו~א שם הרוגים
 יד~

מא~
 ~ם אף הכי נימא נמי בנ~ד וא"כ נינהו

~~ 
 הי~ה

 ~דמם הם מצבם במקום היו ופ~ ~~~וני ~ם כ~ ידיעה~נו
י~רובו

 וב~
 ו~ומר השבוי יהודי

 שמצ~
 וקברם הרוגים שם

 ~נודי
 בז~

 שהוכו יודעים שאנחנו וכ"ש
ומ~ו מו~ מכ~

 וב~
 ו~ימ~ הש~וי היהודי

 מ~ים שמצ~ם דברינו
ו~רם

 עדיפ~ ~דיד~
 דמ~ני וד~י דש"ס עובדי מהני

~צרף
 ~עדו~

 שפיר
 ו~~

 חייסינן
 שמ~

 כוון הם ~חרים
 וב~ו~ו מ~ם ב~ו~ושמצ~ם

 מצ~
 כהני זמן ובאו~ו

 דש~סעו~די
 הנ"~
~ 

~~~~
 שאפילו~י

 ז~ הרמב~ ~דע~
 ~סו~ר

 ~יינו בש~ס המוזכרשקו~ר
 ש~ם דמשמעבקו~ר ~סורי~ ר"~

~~ 
 הגם ~סורים היו

 שנמ~~
 ב~ו~ו

 ומרן ~~חרים חיישינןמקום
 ז~~

 י"ז בםימן ~שונו הע~יק
 י"ז~ע~

 ז"~
 י~ יצ~ו ~ם וכן

 בנ"~
 והם ~מקום ממקום כ~~

 בנדון מ~מ ע~ש~ ו~ו~ גמ~ים נוש~ים או בקו~ר~סורים
 מודהדידן

 ד~~
 ~~חריני חיישינן

 דה~ חד~
 דחיישינן

 כי~אחריני
 ל~

 מ~ים פגרים שנמצ~ו משום ~פוסים הוו
 ~~ם דרך ~הי~ה ושבים עו~ריםבמקום

 ו~רחי והשיירו~
 רג~ מצויו~ופרחי

 בזה ~ורח עובר ~דם
 הו~

 דחיישינן

דשמ~
 שם שנמ~~ו א~ו

 משם ע~רו ~ורח עוברי ~חרי~
 מובהק סימן ב~ינן הכי משום מי~~א בהוו~י~רע
 בזיקים ו~סורים ~פוסיםשהיו

~~~ 
 שבמקום בנ"ד

 ~~חרים ~חוש כדי ~ורח מעבר ~ינו ~ח~~יםשנמצאו
 ונענשו משםשעברו

 ש~מקומו~
 ה~~ו

 בשע~
 מ~חמה

 ב~ם ~עבור הםמסוכנים
 רג~

 עובר ~דם ו~ין ~דם
 ~~~ הגיי~ו~מפ~י

 ~נשי
 ~י~

 העיד וכבר צבא ~צבוא
 הק~פי~א~ןהיהודי

 ש~מקומו~
 כ~א ~שם הו~ך ~ין ~~ו

~נשי
 ~צב~

 ש~ו
 שכ~

 על מקומו בחלק עומד ה~~ף שר
 ~~ו ~זרים ו~יןמ~מר~ו

 והו~
 שמ~נשי ידע

 הצב~
 שלו

~~
 זמן באו~ו נפקדו

 כ"~
 בשמו~ם הנז~רים הש~שה ~~ו

 דעיקר דש~ס עובדי הני דש~ני ועודבמקומו~ם~
 הנכרי מפי כ"א חיים אנו ~ין דידהו ד~נ~~ישריי~יי~ו
המ~~~~

 שהרי
 הו~

 מי~~ם שהגיד
 ש~

 ד~נן ~~ו
~~ 

ידע~נ~
 כ~ל מינייהו

 כ~~
 שם ~דרך שה~~ו

 בהוד~ירע ממ~ ~ב~
 ידיעה ~ן ~י~

 כ~
 דייקינן הכי ומשום עיקר

 ~נו ש~ין בסהדו~ייהו האיכו~י
 ע~

 ~ל ~ם כי ~סמוך מי
 ~~~פיהם~

 השב~ הי~ודי על ~מיכ~ינו עיקר ~~ין בנ~ד
 מצ~שאמ~

 םמיכ~נו עיקר ~~א וקברם ח~~ים ש~שה
~ינה

 ~~ופיסיי~~~ ע~ ~~~
 פגרים ~ו~ם שר~ה ~העיד

 ~~~מ~י~
 ~כך בדד~י כן ש~מר דחיישינן מ~ום אנן

 צריכין חש~א ה~י ומשום וקבר~ים ~ומר ~יהמצריכינן
 ו~ינו השבוי ~דבריאנן

 ~ל~
 ~גי~וי

 בע~מ~ מיל~~
 ו~הכי

ל~
 האי כו~י ביה דייקינן

 וכיו~
 במקום שמצ~ם ש~מר

 אשר במקום מתים פגרים משמר~ם ובמקום ש~~םמ~ב
~מר

 האופיסיי~~~
 שם שנפ~ו

 ע~
 לך ~ין חל~יהם

 ~וכח~
 בצירוף ו~הכי מ~יגדו~~

 כ~
 זה

 עדו~
 גמורה

 הי~
 במי~ה

 שהצריכו כמווקבורה
 רז"~

 כ~ן ו~ין
 מיחוש~ בי~

כן ו~
 הו~ רחו~

 ~מקום ב~ו ~חר שממקום ~ומר
 שם ומ~וממש המ~חמ~

 במניינ~
 שהוכו ~נו ידוע ~~ר וה~חרים

מכת
 מו~

 ובאו אחר ~מקום ~הם וה~כו ח~פו
 ת~יהםוני~נו ~~~

 ~מו~
 ובמצבם במקומם ~מור~ם

 נד~מו עמד~
 ~~ ב~ו~

 וב~ו~ו
 מי~ מצ~

 הבוקר ~~ור
 ~~ין חיישינן ~אה~י ~ו~

 סוב~~ הדע~
 וזה ה~~ו~ הדברים

~שו~
 ב~שובו~יו הר~~ש

 נ~~ בכ~~
 אחר ב~ סומן

 כ~ דש"ס עובדיהני שהבי~
 ז~ מיבעי~ ול~ וז~~

 ~~א יחידי שהיה
~פי~ו

 חבור~
 ~ו~ם ~מ~ו ~י~א ד~ם ~דם בני

 ק~~
 אית



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 גוי אעדות ס~כינן הכי ~פי~ולהו
 ש~~ אע~

 שום הכיר
 באותו מה~כים היו ופ~וני שפ~וני שידוע אלא מ~ם~חד
 הגם הכי נימא נמי בנ~ד והי~כך ע"ש~ עוד ו~אדרך

 ש~שה שמצא א~א מאומה מהם ידע לא ה~בוישהיהודו
 הצבא אנשי מלחמה עושים שהיו במקום~רוגים

~קאפי~א~ן ש~
 והאופיסייא~~

 ו~כיר נודע וכבר
 מות מכת הוכו נוצרי ו~חד יהודים מהם שניםשהש~שה האופיסייא~~

 הם הנקברים ש~~ו הדבר הוברר א~כ שם והניחם~ם
 הרב גם ~ותרות~ נשותיהם ו~פיכך חרב מכת שהוכושידע
 ~דק~מח

 בת~וב~
 כלשון כתב ע~ב מ"ז דף ע~ב ~~מן

~זה
 וז"~

 במעשה ו~ן
 ש~

 שהיו כיון אדם בני ששים
 ש~גוי~ועים

 הז~
 ~כרקום עמם מה~ך היה

 בית~
 ובא

 בית~ בדרך מ~ו אדם בני ששים סתס והג~ד כך~חר
אמרינ~

 מ~תמא
 ע~

 אותם
 ~דם בני ש~י~

 ~ו~ך שהי~
 די~מא חיישינן ו~א מגיד הוא ב~ם יודעים שאנו~מהם
 אלא מגיד הוא אחרים ש~ים ועל ממנו פירשו ש~ים~~תם
מםתמא

 ע~
 בדרך עמו מה~כים שהיו יודעים שאנו אותם

 הו~ז~
 וא"כ ע"ש~ וכו~ ציידן דאבא מעשה כמו מגיד

 יודעין שא~ו כיון הכי ~מימר איכא ~נ"ד~ם
 ע~

 פי

האופ~סייא~~
 ~מ~חמה האורבים במעמד היו ~ש~שה שאלו

 במקום שמצא והגיד השבוי היהודי ובא שם ונשארו~הוכו
 חללים ש~שה מצא ~נו ~ידועים האנשים שם~נשארו
 ~סתמא אמרינן וק~רםמתים

 ע~
 שם נשארו ~שר אותם

 ומצרפים מעיד~וא
 הכ~

 שאותו בנ"ד וכ~ש אחת ~עדות
 ו~~ים ~עו~רים מע~ר ~ינומקום

 ~סמוך~ ~עי~ כמ~~

~~
 אני

 מבי~
 קארו מהר~י מרן מדברי ~זה ראיה

 זה בסי~ עגונות קונ~ריס הרב והבי"דבתשובותיו
 שכתב קפ~ג~ות

 וז"~
 ~מר ש~א אף דקו~ר מעובדא

 ~קו~ר אמר רק עמהם שנת~וה ו~א ש~הם ~ניןהגוי

ש~
 מתו פ~וני ~מקום מה~כים שהיו אדם בני

 ואי~
 אנו

 שמא חיישינן ~א ה~וא בדרך ~ה~כו אחר קו~ריודע~ם
 ~ה~כו אדם בנ~ מנין אומר אם וכן היה אחר קו~רג"כ

 שה~ך כזה אחר מנין יודעים אנו ואין פ~ונילמ~ום
 נשותיהן מ~יאין מכאן שיצאו אותן א~א ההואלמקום
 ש~נו כיון בנ"ד הכי נימא נמי אנן א"כ ע"ש~ע"כ

 ~"פיודעים
 ~אופיסייא~

 שנשארו הם אדם בני ששלשה
 והגיד הש~וי זה ובא ובמצבם במעמדם מוכיםשם
 אמרינן מסתמא וקברם שם ח~~ים ש~שה~מצא

 ע~
 א~ו

 שה~כו ידענו ש~א כיון מעיד ~וא שם ש~יו ~נו~ידועים
 אחרים אנשים~שם

 וכמש~~
~~~~~~~

 י"ג ב~ ~ימים דברי קרא מהאי קשה
 רבה מכה ועמו אביה בהם ויכוי"ז

 ח~~יםויפ~ו
 מישר~~

 ע~כ~ בחור איש א~ף מאות חמש
 ג~ ה~כה דיבמות עשר ששה דפרק בירוש~מיומצינו

 פרשה ~~דות פרשת רבה במדרש איתא וכןע~ש~
 פסוקעל ס"~

 ה~~
 אמר יעקב קול

 ר~
 שהעביר אבא

 ~יהס ה~רתמהם
 ישרא~ ש~

 מן שחתך ה~~ם זה

 נשותיהם שיהיו כדיהנהרגים
 ש~

 הנ~רגים
 אלא מעידין שאין מותן יום עד צרורותא~מנות ~ונו~
 ~כמ"ש החו~ם עם פניםפרצוף ~

 המפרשים~
 אמי ר~ שם

 שנתק~ק~ה עד ימיס ש~שה משמרות ע~יהם ש~ושיבאמר
 א~מנותיך עצמו ~ה"דצורתם

 מחו~
 ו~יו המ~חמה כשהתחי~ו ~מ~ין שבאו דכיון ~יוקשה ע~~~ וכו~ ימים

 מאו~ שמונ~בישרא~
 בעינינו רואים אנו והרי א~ף

 א~כ הכתוב כמ"ש במנין א~ף ת"ק מהם ח~~יםשנפ~ו
 ~~מונה שנח~רו ~ם והח~~ים המתים א~וודאי

 מה וא"כ הכרה הוי דמנין כאן מ~ן כמ~שא~ף מאו~
 את ב~~ק~ואביה מועי~

 דקרא ~ומר ואפשר ש~הם~ החו~~
~מצאו אלו אלף מאות חמש ח~~ים דנפ~ודקאמר
 או נשבו או שברחו נמצ~ו ש~א ממה חיץבמקומם
נ~מנו

 א~~
 נמצאו ~א אשר ומי הנהרגים מי ידענו ~א

 א~ף ת~ק מונה שהכתוב נימא או חיים~ הםועדין
 וכיון מ~ם נעשה מה ידענו ו~א מהמנין חסריםשנמצאו
 ת~ק ~כל קרי ~~~ים נפ~ו ורובם במ~חמהדנח~רו
 מאות שמונה ~מנין באו ד~א נימא או ח~~ים~א~ף
 מבני א~אא~ף

 אב~ ישרא~
 עבדיהם עמהם היו ~אמת

 מבני ~א אשר תערובותוכמה
 ישרא~

 ~גם וא"כ המה
 ב~ם ש~יו אפשר חל~ים א~ף מאות חמששנמצאו
 ~ ודוק היכר זה אין ~כן ברחו והאחרים~עבדיהם

~~~~
 והוא הקאפי~א~ן מיאודי העדות שקב~נו מה

מח~~
 שבת

 ואוכ~
 מי שמעתי אסורות מאכ~ות

שערער
 ע~

 עד רשע משום בזה שאין אומר ואני זה
 אות דוד" ~בנפש הק~ן בספריעיין

 ק~~
 ש~~דתי מה

זכות
 ע~

 צבא ח~וצי עמנו בני
 מאכ~ות שאוכ~י~

 ~ עש~ב ח~א אשר עון ע~י~ם שאין שבת ומח~~יאסורות

~~~
 שאמר השבוי היאודי עדות ~צרף סברא יש

 והריב"ש הרמב~ן שהרישקברם
 סוברי~

 ~ה~כה
 זה אמרינן ד~א ~ברתיו במ~חמה אחד בעד בעינןד~א
 ~אין לפי בדדמי אומרת ש~יא ~פי עצמה ב~שה אםכי

 ~התעגןרצונה
 אב~

 אין אם המ~~"ת בגוי או אחד בעד
 כשמש ~הם ברורהדבר

 מ~
 א~א הזאת ו~צרה ~~ם

 ~ומר הצ~יכו להכי ו~רמב"ם הרי~ף לסברת דחשומשום
 כל חומרא משום א~א שאינו כיון הכי ומשוםוקברתיו
 גי~וי ~ך אין בנ"ד והכא די בזה מי~תא גי~וודאיכא

 ~ ודוק השבוי יאודי מדברי יותרמי~תא

~~~
 ~ש

 ~~ק~
 הצריכו ד~א והוא אח~ינא מ~עמא בנ"ד

 היו אם א~א ~מ~חמה קברתיו ו~ומר~העיד
 מערכהבמ~חמה

 מו~
 נראים מערכה

 בע~י~
 א~ו ~~גד ~~ו

 ובהו~ים ~רוד שדעתםהתם
 כ~

 א~שר אמרינן בזה כך
 הדב~ים בירור ~דעת דעתו נתן ו~א בדדמישאמר

 א~ו ~~רוב א~א ה~כו ש~אבנ"ד א~~
 ע~

 וזה א~ו
 נחב~

 מזה
 בהו~יםשאינם

 כ~
 קברתיו ~ומר הצריכו ש~א אפשר כך

 ~רודה דעתו שאין כיון שנהרג ראיתיו שאמר כיוןא~א

 ל~כ~
 ראיתי וכן בדדמי שאמר אמרינן

 ~ק~ ~הר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~~~~~ו~~ ~ך~
 ~כי שכח~ חח~ן סי~הקמח

 וז~~
 דמיירי מ~חמה סחם

 ח~מוד~בי~
 שעורכין מלחמה היינו

 ע~
 מחנה השדה

מו~
 ב~יסטראוח ואבני חיצי~ הזורקים מחנה

 וירא~
 היא

 ו~מחזי~מנ~ר
 אב~

 נאמנח ומחזי מנ~רא שהיחה במקום
 ~ ע"כ נהרג~ומר

~~~~~~
 ~בע~

 משם שכ~ ש"ך אוח עגונוח קונ~ר~ס
 מ~ובליןהר"מ

 ז"~
 ד~א אף

 קימ~~
 המרדכי כד~רי

דמיק~
 ~צירוף מ~מ קברח~ו ל~צריך ש~א המס~~ח בגוי
 הרב והעחיק כחב וכן לצרפו יש אחרים~עמים

 שסיים~ מה ע"ש רנ"ז ס~~הקמח ~ק~

~~~
 גם ונחברר נחבאר דכחבינן מע~ייחא מי~י הני

 ש~א ~ש~ישי~ספק
 האופיס~יא~ אמ~

 קברתים
 עדות שפיר מצרפינן מ~מ קברם ש~א ובבירור האמחוכן
 מכב~י שריא דא אחחא ו~הכי שקברם שאמר השבוייאודי

 בעה"יעיגונה

ע~~~~~
 אעמודה משמרחי

 ע~
 דהיה הר~יעי הספק

נראה
 דכ~

 מעיד אחד
 ע~

 דזה דבר חצי

האופ~~י~א~
 מע~ד

 ע~
 מעיד ו~שבוי ו~מיחה ~הכאה

הקבורה ע~
 הכ~

 שכחבנו כמו
 ~עי~

 הנה הספיקות בביח
 אמרו ע~~בקמא

 ע~
 ש~~ה או עדים שנים ע"פ פסוק

 אומרים שנים ~מעו~י דבר חצי ו~א דבר יקוםעדים
 ואחר ע"ש~ בכריסה אחד אומרים ושנים בגבהאחד

 שהרי דבר חצי מיקרי ~א דידן דבנדון נראהההחבוננוח
 העידהאופיסייאל

 כ~
 פ~וני שאמר בש~ימוח העדוח

 חששנו שאנחנו א~א ש~ימה~ עדוח באמח וזה מ~וופ~וני
 שאמר השבוי ה~אודי הכי משום בדדמי אומרש~א
 שקברם קבר שוכבי ח~~ים כמו מחיםשמצאם

~~ 
 ~וי

 בע~מא מי~חא גי~וי~~א
 ע~

 עדוח
 החוספוח כחבו מזו וגדולה וקיימים~ נאמניםשדבריו האופיסייא~

 שראו דהיכא שנים ~מעו~י ד"השם
 כ~

 מה
 חצי מיקרי ~א שנה באוחה ~ראוח יכו~~ם~היו
 פרק ס"ג דגי~ין מהא ראיה והביאודבר

 החקב~
 האשה

שאמרה
 החקב~

 שנים עדים ~יחי שחי צריכה גי~י ~י
 בפנינו שיאמרו ושנים אמרה בפנינושיאמרו

 קב~
 וקרע

 כנדון זה וכעין ע"ש~ דבר כחצי ~וונא כהאי חשי~ו~~
 חחם הרב הביאה רב בי מ~ר~י בחשובת מצאחידידן
 ס~א סימן בחשובהסופר

 ע~
 בים שנשברה ספינה ענין

 קו~פא~י משה ר~ה איך אחד עדוהעיד
 שנפ~

 ~ים
 הגוי בא כך ואחר שעלה ראהו ולא הספינהכשנשברה
 יהודי שראה ואמרמםל"ח

 שהצי~
 עצמו

 ע~
 מקרשי קרש

 א~ו בעדויוח אשה והחיר הישמעא~ים והרגוהו~ספינה
 ודוק נמי באתרין ואוקי מינה דוןוא"כ

~~~~~~
 ~הרב

 הקמ~ ~ק~
 דא~חחא עיגונא ה~כוח

 שכחב שי~דאות
 והנ~ וז"~

 שנאמר אף

 כ~ן שיש מאחר זו אשה להחיר מקום יש ~~םל~ת ~~~~~
 סוף ~הם שאין במים פ~וני מ~~יעח המעידיהודי

 זו אשהכשיצתה וא~
 א~ מחזק~

 ~הם שאין דמים ד~ורייחא

 בדרבנן ~"כ חצא ~א נשאח דאם מדרבנן רק אינםםוף
 ~סמוךאפשר

 ע~
 ~כחח~~ה וחנשא ~ס~"ח שאינו ~ף הגוי

 ש~"ו באוח ו~תב שנ~ח ידו הוסיף עודוכו~
 הכאה~ה ה~~~ וז"~

 דה~שרא~
 הקבורה אומר ו~גוי ה~ביעה אומר

 היתר חסחיים יחדיו והגוי היאודימן
 ז~

 ע~~~ ו~ו~
 חחם ~~רב וע~~ כמבואר הואוהרי

 סופ~
 א~"ע בח~ק

סימן
 ס~~

 זה בכעין ונחן שנשא
 ש~

 ~ ד~ר וחצי ד~ר

~~~~
 ב~ורי עיני

 כנה~ ~הר~
 ב~גהח י~ז סימן

 שהעחיק רע"א ~וחב~י
 מש~

 חומח הרב
 ~~~ו שזו ~דיעה ועדוח מיחה עדות בע~יןישרים
 ה~חר מפי ישמע שמח המעיד שזה וכגוןמצ~רפי
 בע~ה~ז~ו

~~ 
 שיעיד זאח

 הכ~ ע~
 שיודע אוחו נ~י ו~ן

 בע~השהוא
 ש~

 ויעיד האחר מפי ישמע זאח
 הכ~ ע~

ע~~
 נראה ~~כאורה שסיים מה

 שנדו~
 דומה נמי ד~דן

 שהרי הרב~נדון
 האופיס~יא~~

 מעיד
 ע~

 ~משעא~י יצחק
 והקאפ~~אן נהרג~ הקאפיטא~ן היהודי עמו ש~חאשר
 ע~פ שנהרג היהודי שזהמעיד

 האופיסייא~~
 בע~ה הוא

ש~
 רוח קשח זאח אשה

 וא~
 גם

 שיעידו צריך בנ~~
 זה בפניזה

 אב~
 נ"ד דהכא חדא כ~ום זה אין

 היהוד~ מן מקב~ים אנוהעדוח כ~
 ~קאפי~~~~

 שהוא מה
יודע

 ומ~
 עיקר בנ"ד דהכאועוד האופ~ס~יא~~~ שהוא המס~~ח הגוי מפי ששמע

 העדו~
 ~משעא~י שיצחק ~יא

 הוא ~~שעא~י שיצחק יודעים ואנחנונהרג
 ~נו ~העיד הקאפיטא~ן ~יהודי צריכים אנו ו~ין זואשה ש~ בעל~

 אנו צריכ~ם ~זה גם ד~א זה ~דחוח ~יש א~א זה~ע~
 אם שהרי הקאפי~א~ן~עדוח

 ב~
 ~פנינו ~העיד

האופיסייא~~
 יודעים ~נו אין נהרג ~משעא~י שיצחק

 אחר ~משעא~י יצחק שיש שאפ~ר ~משעא~ייצחק איז~
 ~משעא~י יצחק הוא שזה ידעינן הקאפי~~ןבעדוח אב~

בע~ה
 ש~

 ש~כא כחבנו דכבר א~א זו~ אשה
 כ~

 העדוח
 יראה דהרואה ועוד הקאפי~א~ן~ מיהודי מק~~יםאנחנו
 ~נ~~ באוח דבריו בסוף מםיק כנה"ג שהרבבעיניו

 מפורש רואה אחהוכבר וז~~
 שכ~

 ה~~ו הגדו~ים
 ל~

 הצריכו
 אחדשיעיד

 הכ~ ע~
 ~עמ~ מחרי ישרים כחומח ד~א

 שהקילו ~שה דבעדוח חדאדתריצי
 ב~

 מפי עד אפ~~ו
 נמי אי דבר בחצי ו~א בד~ר ד~יינו הק~~ו בזה גםעד

שכ~
 העדוח בצירוף פ~וני שמח מחברר העד שמפי

האחר
 דב~

 שזהו שמח שמעיד כיון מיקרי ש~ם
 ~שני וה~עם מי~חא~ גי~וי א~א אינה ידיעה ועדוחע~ש~ המכוו~

 בענ"ד אנן כ~~ש ~ומר כונחונראה
 ~עי~

 הא~ וטעמו
 חשוב~ פחחי ~הרב ראיחי הרבשכחב

 ס"ק י"ז בסימן
 שבעדות ש~בר י~קב ישועוח הרב משם כן שהביאכ"ף
 אין ודאי חורה דפס~ה קרובים עדוח דמכשרינןאשה
לדון

 ~פ~~
 והסכים דבר חצ~ ולא דבר משום נמי בה

 הוא שהביא ע~ש ~דבריו תשובה פחחיהרב
 ז"~

 פ~~חא
 ח"ב בתשו~חיו ~מהרש"ך ר~יחי ו~ן בזה~דאחרו~ים
 הדין את דן שכן ד~סימן

 וז~
 וכו~ ת~חא ב~ותב



~ו~ו~~ ~~~ ~~~~~~~~~ו~
 ~או ~פרישנ~א בהיותו ~י והעיד רגליו על ו~דאל הר~קם

~מר~~
 ל~ ואמרו נכרים

 אח~ אי~
 ~שרחך שנהרג ~ודע

 ל~םאמר
 יודע~~ ~~~

 ה~א הן לו א~רו מ~רחי ומכירים

~ו~
 ~~~~ יעק~ דילי

 וכו~ מש~ינו ל~עמ~ס ~נו עוזר
 יעק~ ~~ כי קודמ~א נ~מנ~ם עדים העידועוד

 ~~רח
 הוא ה~~~ ויד~להר~

 ש~ ~ע~~
 וכו~ בח אורודוא~נייא

 ~~ז~ ~~~וח פ~ ~עלוהש~ב
 מצרפ~~

 כל
 העדויו~

 ~~ח~ר

 לא ש~רב ~ך ~רי ע~~~ ~נ~~~א~~
 ~~~ ~ש~

 דד~ר

ו~~
 ועי~ ד~ר ~~~

 מט~ פר~ ל~ר~
 ~ח~ו~ה א~רן

~~מ~
 ~~~ו

 ו~~ ב~ס~~
 ו~~ ד~~ ~א~ש~מרו ~אוח~ ד~וי לומר אדם ל~~ך
 ד~ר ~צ~

 א~ך ש~~~ק~ מ~ ע~~
 ג~~י~~~

 ה~ור ~פי ~~~חפ~נו ~ר~יעי ~~~ק
 ~~חכאן א~~

 ~~~ו~
 ~~א

 ~ניף יש עוד ד~יחחא~ שריוח~
 ~~~ילהח~ר~

 ד~~ משו~ ~~~ת~
 ~נ~~ שחי כמו

 מ~מ
 ל~ עק~וח~ה~ ועדי~ מ~~~ ה~ימ~א~רע

 כלל נידעו
 ד~רלא

 ו~~
 נ~מ~ ~לי ד~ר ~~~

 כמח ~שכ~ו קו~ם

 ~~ ו~~לול~מ~~~
 ~א~~ה וק~ימ~ם ~~ים

 ~~ו~
 מודי~ים ~~ו

~ח
 ו~~~~~ ~~ח~ י~~ ~~~ ש~~מ~ ~~ח~~ ע~~~
ו~~ד~ע~

 מ~יף
 וע~~ ~עו~~

 ~~מן
 מוע~

 דואר ~~י ע~י
~נ~יג

 ~י~
 ~מ~כוח מ~כוח

 א~ר~
 ~~ו אדם ש~ל כמו

~ו
 י~י~ ~נו~

 ~לכו ~לפו ודאי ה~~ון ומד~~חם מר~וק

 ~ח~ ~ר~ ו~מ~~ ~עו~~מ~
 ראשון ~~ק ~א~~ע ~ופר

 מ~~סימ~
 דף

 ~~ח~ר שא~ן דנ~~ שכת~ ע~ש~ ע~~ ~"~

אש~
 מכל

 ~כ~~~ ד~~ ~~
 לכמה למי~ש איכא עדין

 ~י~ות ~וחן מ~מ דואר ה~י על ה~חי~ה ~~ונ~וח~~~וח
 א~ל ~וא~~עו~א

 דרו~~ רו~~
 א~

 ~ו~
 נוחן היה קי~ם

 ו~~ ע~ש~ ~~~חוחוד~ע
 ס~יף ~~מח

 ~ איחתאדה~י ל~ריוח~ טו~
 ~~פר רו~י א~רי ראית~~~ו~~~~

 ~~ ישמ~

 ~~~~~~~ו~~מי~
 א~~ע

 סימ~
 ~ת צו~ר ~יע~~ק ה~

 ~לא ~פ~קו ק~~~א ~ן ~~ד~~י
 ~ר~ ~ו~

 נס~ם
 מנ~~

 עצ~ ~~~~~~ ~~~~~נ~ר~~
 ~~דיל

 ~~ומדנ~ ח~שי~
 ~~ ~ו

~~~~~~~ 
 דיפי~ר ו~מא~ן הב~פ~ור~ם ר~ו ~מו ר~ו
 ~~מוכוח ו~חב ~ודו ערי עד י~א~~~~~~ו~~~ל~גר~~~~ם

ש~ו
 חנ~ ~~דו~ מ~ר~

 ~~ל א~~גדור כמוהר~י דידן
 ~ל~~ ~ד~~~~ שד~

 אמר ~עצמו ו~וא ~י באומדנא
~~י~וק וע~~

~~ 
 כ~א ~~ד ש~ו ~~נו

 מהר~
 מ~ה

 ~ר~ ~~
כמו~ר~~~

 ~ן
 ~ע~ ע~ו~

 ~~ירים ל~ם ה~~~ר
 ~~ח~

פס~
 עיגונא ~ענ~ן

 דא~חת~
 מ~ט~מים עגונוח ~~ח~ר

~נ~~
 ו~ר~

 נס~ם
 ~ג~ ~~~ מנ~~

 שמת~~לה
 הי~

 ~שה
 ל~ת~ר~ע~נ~ו

 מ~טעמי~
 חנא שמצא א~ר מ"מ הנ~~

דמס~יע
 ~~ר~

 הנז~ ~גדול
 מהר~

 ~פסקיו הדשן חרומת
 מהטעמיס ~~יתר דעחו ה~כימה הוא גם לק"טסימן
הנ~~

 ע~ והעמיד~
 עליה ו~נה חי~ה

 מצודו~
 על

 לא לב ישמח והרב ע"ש~~נ~~ האומדנ~
 נ~~

 על לסמוך דעתו
 ~ ע"ש להחיר א~רים צדדים יש לא אם ~~חירזה

~~
 האופיסיאל שהנכרי בנ"ד דהכא נעים קורא ידידי

 יצ~ק כ~א עירו ושם א~יו שם ~~~יר~א
 נרא~ הי~~מ~עא~י

 ה~~יר שלא ש~ל לכאורה
 ש~

 ~~~ו

וש~
 כ~ו~ ~וי לא עי~ו

 ~~י~ י~ז סימן ב~~ע וכמ~ש
 ~כ~~י~~

 ~מו ו~כיר פלוני ש~וא ~~עיד עד
עירו ו~~

 ע~~
 ו~חשו~ח

 מר~
 ~וי בד~ני ק~רו מ~ר~~

 מ~~~~~

סימ~
 א~

 כחו~
 לא~ר

 הדור גדולי שאר~ע~ ד~א~~ ~~~
 ומוהרי~ק ו~ריב~ש מ~ר~~י ר~~ה~ה

 ו~רא~~
 ד~ר~ך כחבו

 ~~ו~ה~~יר
 ו~~

 ~ד~ר ראשו יקל מי עירו
 בפרט ו~דירים~מלאכים ~~~ ערו~

 ע~ש~ וכו~ ~חראי ~~~
 ו~~י~

 ~~מ~ לק~ל~ר~
 ~~ג דף

 כח~ י~~ס~מן ~~ו~ ומ~ר~~ ט~~ ~~מ~ ע~~
 כ~~ו~ו ~ו א~~ו ושם שמו ל~ז~יר דצר~ך

או
 ~~מ~

 אב~ו כ~ם ~וי דכ~נויו משמע ע~ש ~ו ~~ודע
~~א

 ש~~
 ה~~~ר

~~ 
 אמ~ם ע~ש~ עירו

 נר~~
 דבנ~~ד

אי~
 ~מו גם ~~~~יר צר~ך

 ~~ו~
 ~אומר

~י~ודי האופ~~י~~~~
 ~קאפ~ט~~~

 מחו עמ~ ש~~ח א~ר ~~~הודים

 ב~ודע~ו~ק~פ~טא~~
 ~רור ד~ר לך א~ן כמ~ש ומכירם

יוחר
 מז~

 ~צ~ וז~~ י~~ ~~עיף מרן ~פ~ק וכמו
 ~וי

וי~רא~
 מ~מנו

 למ~ו~
 איש ו~~ר ~~ר

 שיצ~
 ~~י מכאן

מח
 מש~~~~

 אוחו ~ודע ה~ו~ שאין ~ע~פ ~שתו ~ח
 ו~ן ע~ש~ ע~כהאיש

 כח~
 ד~ ס~מן ~~י ~~~ק מהר~~ך

 ~~~~ירו ~נ~~ד וא~כוז~ל
 ש~

 משר~ו ש~~ה וא~רו ~~~רג
 יעק~ ד~ל~ ~וחו קורים וש~יו ~נ~~ וידאל ~ר~של

 ו~ו~

אי~
 עירו ושם שמו או א~יו ו~ם שמו צר~ך

שנחברר מא~~
 אל~אנטי ~יעק~

 האש~ ~ע~
 משר~ו הוא הנ~~

 ועוד ע"ש~וכו~
 ד~כ~

 ~ינויו ושם שמו מ~~יר הר~ ~נ~~ד

שהו~
דרכי להר~ ראיחי ו~ן ~~נ~~ג כמ~ש א~~ו משם עדיף
 ס~מ~ נוע~

 הדון אח ~דן ע~ש~ ~~ישי ב~~ק י~א

 וכתב ~~כאי א~וזיכ~
 שכ~

 פלוני על יודעים שאנו
 צורך איןקאמר

 ל~~
 ועי~ ע~ש~ ~ה

 הקמ~ ל~~ ל~ר~
 וכ~ קי~~ םימן ~~ג~י~למ~~~~

 לו ר~יחי
 כן שהע~ה~נימין מש~~ ~~ר~

 ~הלכ~
 ~~~ ~~ר~ ו~י~ מ~ד ~~ימן

 ~~מ~הק~~
 וא~כ ע~ש~ חכ~ו

 הקאפ~~~~ן ש~~ודי ~נ~~
מעיד

 ש~~
 ~ן ש~יה ומ~ירו יודעו ~~א למ~ע~לי ~צ~ק

 ו~וא ~מלמד ו~~~ח הספר ב~יח י~ד ~למדוגילו
ל~נ~רי הידו~

 ש~י~ ~אופ~~~~א~~
 ~~~ר ~~~רתו

 ~~~ ~רו~
 ~י

 יש ולהכי ~א~ר ~~סתפקאפשר
 ~שופי להח~~

א~חו
 ו~עגומ~ העגונ~

 ~~~~ ל~ה ~~י~ ו~~
 ואע~י~נ~~ך

~~~
 נפ~ו אשר הספ~קות שכל המדב~ר מן עולה

 ונוסף ט~ור ספיקן ה~את הקושי~ח~~אש~
הוא

 ע~
 ~וני~~ו

 ~ה נמצאו אשר ~~חר צדדי כמ~
 ת~~ינהעיניך ~~~~

 ~חשוב~
 ~פניך שמתי אשר

 עלינו הטו~ה ה~כיד נעי~ קור~
 וע~

 כן
 הסכימ~

 ד~ח דעחי
 האשה דז~ת~היתרא ק~~

 לפחו~
 כן עיגונה כבלי ולהחיר

 ~הלכה לינראה
 ולמעש~

 הדור חכמי עמי יסכימו אם
 ה~או~ה משפט להם כי ש~גולהר~ותינו

 ככ~
 יו~ו אשר

 וצור אני ולא רשאים ש~ם~נו
 ישרא~

 מש~יאוח יצי~נו
ווורנו



~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~
~~  מ~ור~וו~ור~ו

 אר~ע~ ~פ~~ו~
 מש~~ ~שרי ~חדש ימים

 ~פ~ק ~ו~~ך ש~~ע~ר~~
 אור~~ פ~

 ~ע~א
~~~יר

~~~ 
 ם~~~ ~~~ן

 ו~~

ז~
 ~~~ך

 ~פ~~
 ע~ש~ הק~ד~ ~~ימן לפ~~ך ערכ~~ א~ר

 ~ד~ד~ו ~~ד ~~ז~ הפ~קוש~ח~י
 ~~דו~ ~ר~

 כמו~ר~ר

 דמ~~ מ~י~ ~~~ ~~~~~~~י~
 יע~א ~~מ~~ן מחםי~א

 י~~~ מ~לראו~
 ~מ~~ה ה~דול ~אדם ~ו

 ~~~ו~ ~ו~

ו~~~ו~
~~~~ 

 ו~~ י~ו~~ כן ~~זור
 אשר

במ~~~ו הר~ לי ה~י~
 ~~ד~ ~~~ ~ר~~ו~

 ח~ון
 וע~ר~~ ~~~

 ~פ~ג
 ז~

 ואו~ע ל~ד~~~ןנו~~~
~~~~~~ 

 ~מהר~ר ~דו~~מ
 דו~

 ~~~ן
 ~ וכו~ י~~~נר~ו

~~~~~~~~~ 
 ~גי~ו

~~ 
 יד~~ו

~~ 
 ליד~~י ~~ר ~א

~ל~
 להש~~ ~כו~תי

 ו~ו~
 אכ~

 ~~וד~ע ב~ת~
 ו~~~~ה ~דת ~וא וה~ה ~~ו ~~ן פ~ק ר~י~י כ~~יד~ד~

 י~ת~~~~~
 י~~~~ ~י

 אשל~ ~~~ ~~~ ~~ו~
 ~ו

~~ורך הכ~
 י~רו~~

 ועוד
 ~וד~

 ~יד~די
 ש~~

 אמת ד~ריו
 ~~ע~ר ~כ~ד ו~ו~וצדק

 ח~~~
 זה אחר ~~~~ ~~~~ח

 ממ~ו~~~~י
 ש~ו פ~ק עם ~~י מ~~~

 ~ש~
 ועשרים

ל~דש
~ח~~ש מע~~ לקרא~ ~וסח~~ ז~ פר~~ חשו~
 דיינ~ וה~ול~

 ~וא
 ~עומק~ ו~חי~

 מוהר~ר דדי~א
דוד

~~~~ 
 א~ יא~ר~ נר~ו

 ו~ו~תי ש~א ~~דיד~ יחר ~א

להש~~
 עד

 כי ~י~~ עכ~~ ~יו~
 חו~ש~

 ~א ~זק~ה
 ו~א מזו~ן כ~דו ע~~י אור ועוד רוחי~ ~~י~~~~~י
 ~~מודאוכל

 ~~פ~
 וסתים אחד דף וכשאקרא

 לאחד אמר~י וא~ מ~ד~ ~ספר וא~~חע~י הכא~ ~~ד~
 מ~

 ה~~מיד~ם

לכתו~
 ~יה

 כו~~
 הכ~~ ל~קן ו~וכר~תי ~~ון ~אי~ו ד~ר

~~
 אש~ו דכ~ע א~י~א ~מ~עאלי ~צחק ע~ין כי ~דידי

מו~ר~
 ~גוי מ~ד ~ן

 מ~ל~~~ ~אופ~סי~~~
 ~כ~ע

אפי~ו
 שא~

 ו~~~לו ~~~ודי לו
 המ~חמ~ ~ע~

 ~ין
 מ~~ר~~~~פק

 ~~אופ~ס~י~~
 וכשחזרו ~מקום ש~~רג ~עיד

 ~~ד י~~די מ~אול~~י~ו
 מ~

 ש~וי ~ו~ו ו~~יאו ~אוי~ים
 ~מצאו ~עידוהוא

 וק~רם ~~~~ במקום מ~ים ~~~~
 י~וד~ ש~וא ~דע מ~םו~~ד

 ~מ~~
 א~כ מזוזה ~ח~קו

ד~ר
 ~ו~ פ~ו~

 ~~ע~ד
 מ~

 זה ו~חר ע~כ~ וקבר~יו

~~~
 וז~ל

 ~~~ו~~ אכ~
 ~ש~~י ש~א מה ש~יקר ידידי

~יכ~
 ~ואל ~יי~י כי

 לכ~
 ~נשי

 המ~חמ~
 כ~~ד

 ~ית~
 ידי ו~על~נ~ג~ה~

 ז~
 תרופה מ~אתי

 ~א~רת עם בעינ~ך יכשר אםכ~ודך לראו~ א~יך שלחתי א~ר בפ~ק ~~י~ו ע~~~ךכא~ר ישר~ ~~ו~ ל~מ~
 הש~י~ ~ז~~

 הכ~ד
 ~~י~ח חי~םהצעיר

 עכ"~ ~~~
 של ו~~סק ~~~~ מכ~~ו

הר~
 שהעתיק שלאחר ראיתי ~ידי ~~יע אשר

 הנמצ~יםוהספ~קות השא~~
 ~ה~דו~

 ~קיצור
 וז"~ כ~~

 וה~ה
 והרחי~ ה~ריך הרד"ך הרב~דיד~ו

 וצ~ל מ~ינ~ו ברוח
 ~ה~~ר מרגניתא בידו וה~~ה הפוסקים ~ח~ו~נהרי

 וע~ מעי~ו~ה~ דאאי~~א
 ל~ו ה~יא הראשון ה~פק

 ~~וא עוד וכו~ קי~א ~ימן ~~~ו~ה אלש~ךמ~ר~ם מש"~

 דנ~ד ~א ~ין ~ח~ק הד~ך ~~כי ~~~א~~ מ~ ז~~~ר~
ל~דו~ו

~~ 
 ו~רד~~~ז מ~ריק~ש

~~~ 
 ש~קאפ~~~~ן נ~ד ד~א~ו

מו~רח
 ~~אופ~~י~~~ ~ש~ו~

 ע~פ
 ה~~מו~

 ודינא
 דמ~~ו~~

מוכר~
 ו~דרוש ~~~ול במע~~ו

 ו~דע~
 מה

~~~~ 
~~~יחו~

 מ~~~ו ל~~דו~~ם ד~ר לשולחו ~השיב כדי זו

וע~
 זה ד~ר

 ~אופיסיי~~ ~ש~~
 ע~פ

 ה~ימו~
 ~~כ

ת~ו~~ו ~ית~
 ג~כ ד~~ר ד~ריו ו~~וך ש~ע~~ מ~ כ~ ע~

~ 
~~~~

 ~עי~~ו זה ~~~וק ~עי~~ ~פ~קי ע~ש ~~הר~ו
 וק~~מו ו~נע~מוי~ר

 ק~~~
 עצ~ו

 ו~~~
 ל~

 ~~~י ~ןדמס~~ע ~~~ ד~י~~
 ~~לוק~

 ו~וא
 ז~ל קולון מ~ר~י ~ר~

ה~יאו
 ~ת~ו~~ מלו~~~~ מ~ר~~~

 דכ~~ ק"י ~~~ן
 ד~~ל

מ~ום
 ד~~

 הם דשא~ו~ו ה~ם ל~ע~ד ~~~וון לומר ש~~ך

~ח~ל~
 כ~דו~ו

 כ~ון קולון מהר~~ ~ר~ ש~
~~~ 

 ~~יך
 ~~כוו~~ומ~

 כהא ~~עיד
 די~מו~

 בנ~ד וא~~ ע~ש~ קי~ד
 השואל ~כ~ית ~ע~קר ס~ד~ ד~~ןנמי

 ומה ~מלח~המצב ע~ ~ו~ והמש~~
 ~ע~~

 מ~קרי ~ה
 אל~ב~ מס~~~

 ~~"ע
אפי~ו

 לדע~
 כאשר ודעמיה מ~ר~ק~ש

 ~ור~
 יד~דנו

 ודבר~~ז~
~~ 

 דצ"ל ~מ~חמה ו~ע~ין ו~ו~~ מודו כ~~ע
 הס~ימה ~פסקי~ו ~פנ~ך ש~חן ~ער~~ו ~א~רוקבר~~ו
דע~ו

 מ~ ~כ~
 שאמר הש~וי עדות ל~רף דיש שכת~~ו

 שאמר מאו~ם א~א די~ר לא ש~ודאי וכ~~וקבר~~~
ע~~הם

 האופ~סי~~~
 גם ש~רי פ~ ~מקום ~~ר~ו שש~שה

 שמ~אם ~ע~דהוא
 ~מקו~

 אמר א~ר
 ~אופ~ס~י~~

 וק~רם

 ידידי ~ן ובאמ~ וז~~ כ~~ ~ך ואחרוכו~~
הרח~~ האר~

 ~מ~~מה שמתו ש~ים או אחד ~הודי ע~ע
 ~~ן ~ע~ה מה ~שו~~הם~ ~ה~~ר כדי וק~ר~~םאמר ו~~

 ~א~ומה~מלחמה
 ~זא~ הארור~

 ח~~ים כמה ~ה~~~ה

מישרא~
 ע~ו~ות ~~ו~~~ם ו~~י~ו ~מ~ו

 אי~ כמע~
 ע~ר

 ~~ים כמה ~~שא~~
 ע~ מבכו~ ע~ו~ו~ ~וש~ו~

 ימי

 וע~ע~ימ~~~
 א~שי

 כ~ ער~~ ~עו~יה~
 וכמה שמ~~ם

 נשות~הם ו~נ~חו ~~~חמה מח~ריהם יצ~וחת~~ם
 ו~~ו~ה ~שמח~םהראוי ~~~

 א~ר~
 א~ר ~~תו א~ ו~מח

ל~ח
 תמימ~ שנ~

 ~ע~י ~קצצו חופ~ם ימי ~ת~ך ו~לו
~~ור~ה~

 מי
 י~~

 ~~ק~רו ~~ו ו~~~ד
 ז~ ע~

 ל~~ דוה ~יה
 ו~ת~~עלי~

 א~
 לבי

 והוא ~מכ~ן תרופ~ למ~ו~
 א~

 אשר
 חיל א~שי ~~סי~י ~~~~~ לי ~ג~דו ואשרשמע~י

 שכ~המל~מ~
 אחד

 ~ונו~נ~ם המ~כו~ ~מלח~~ ~חי~ ~~כ~~
~~ 

 אשר ק~ן אחד
 כ~ו~

 שמו בו
 ואחרי עליו ו~ול~ו ש~ו הג~~לושם משפח~ וש~

 עומד~
 ~מלחמה

 א~~ו ע~י ומזה מזה רבים ח~לים כש~פ~ו אלוכנגד א~
 ו~מ~א ~~~ו א~ו שמש~יכים ~~ע וחציק~ע

 האר~
 ח~~~ם

 ממ~חמה ~~וח ~ד~ים מש~י ~מלחמ~ שרי יסכימואז
 ואז הח~~ים א~~קבץ

 כ~
 ~~סים עליהם שימצאו הח~~ים

 מע~יהם ה~סום יקחו אז שמ~ו ~בירור וידעוהנ~~
 א~~ה ימצאו אם ~חי~ו עודוי~קשו

 איגרו~
 שעמו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 כנ ויקבנו ממשפחתו חו חביו ומבית מביתו~קיבנ
 המח~שים יתנו כך ואחר ~קוברם המתים~ותם

 כ~
 אותם

 יבואו כך ואחר הצ~א ~שר שקבצוה~ים
 ~כ~~

 ח~בון
 שהביאו המתים חשבון ויכתבו מהם נפקדו כמהלדעת
ל~ם

 המח~~י~
 ה~~ם ע~יהם הנמצא הם כמה ~דעת

 יפקדו כך ואחר ~מק~רים ונתנום מתים פגריםוהם
אנשי

 חי~
 חיים שנשארו המ~חמה

 וע~
 ימצאו הרוב

כמ~
 יש~חו הצבא שרי ו~ז חסרים

 כ~
 ~השר החשבון

הגדו~
 הממונה

 ע~
 היושב המיניסטר שהוא המ~חמה

 טסיהם הביאו ש~א שנחסרו ואותם במ~כות~שונה
 אבודים שהם הגדול ~שר ושו~חים בשמותם אותםכות~ים
 בשוחה נפ~ו אם בהם נעשה מה נודע ו~אונדחים
 ע~יהם י~~~ו וכאשר צר ~פני ש~י ה~כו ~ועמוקה
קרו~יהם

 ע~
 המ~חמ~ אנשי כ~~י

 ~ז בהם נע~ה מה
 ~טס שמצאו אותם על השריענה

 ודאי מתי~ ע~יה~

וע~
 השר משיב שלהם הטס נמצא ש~א אותם

שהם הגדו~
 וכתב ע"כ~ ונדחי~ תועי~

 ע~
 הרב זה

 וז"~
 וכפ~ז

 ד~יםאנו
 כ~ ע~

 ע~יו שנמצא מה
 ה~

 וידעו הנז~
 אותו שנותנים ומה מת ע~יו מעידים הרי נהרגשה~א
 הניחוהו ~א שודאי כקברתיו ודאי הוי המקבריםביד

 שום בו היה ש~א ובבגדיו בגופו חפשוהו אא"כלקוברו
 ~או קברתיו דהא ק~רתיו כאומר דחשיב בזה שדי~יות
 כתב וכן חי~ת בו ואין מת שהוא בו ~כירו א~אדוקא
 מה~"ם דבריו הביאהריב~ש

 מ~ובלי~
 הרי~ף ~דעת אפילו מותרות ~~ותיהם ~כ~עוא"כ ק~י~ סימן בתשובה

 הרי אדם ~ח~ך ואם וק~רתיו~ ~ומר דמצרכיו~רמב"ם
 השר כתב פעמים שכמה~מענו

 הגדו~
 פ~ אדם שמת

 השר שכתב במה נאמין ואיך חי ונמצא נודע כךואחר
 השר ע~יו שכ~ב אחד איש כי דעהגדו~~

 ~גדו~
 שהוא

 ~יה מ~חמה בעת כי ~ו נעשה מה הגיד חי ונמצאמת
 הטסבידו

 ו~~
 ה~ך והוא מידו ונפ~ו המ~כות פנקס

 נכנס המ~ח~ה נחה וכאשר המערות באחתונח~א

 שאחד המתים אחר מהמחפשים טעות זהו ש~ו~ל~~

מה~
 מצא

 ה~
 ונתנו הטסים שאר עם וקבצו מוש~ך

 נט~ם כו~ם כי חשב הצבא ושר הצבאלשר
 מע~

 המתים
 אניגם ~זה~ ניחוש אנן וא"כ ודאי ~ת ~הוא חשב הכיומשום

 אשיב~
 שעבר פעמים כמה מצינו הרי מ~ין

 או שמת מס~"ת גוי או יהודי אחד שבא בעו~םכזה
 חי שהוא נודע כך ואחר אשתו את והשיאו פ~נהרג
 נאמין ~א בימינו ושיקר כהוגן עשה ש~א בעבורהאם
 ובגוי אחד עד~~ום

 ~ מס~~
 עד עדות בט~ת א"כ

 בחזקתייהו ~הו דאוקמינן אמרינן א~א מס~"ת גוי או~חד
וזה

 בט~
 שמצא בזה הכי נימא נמי הכא במיעוטו

ה~
 ה~ים שאר עם ונתנו בארץ מו~ך

 ש~
 המתים

 שקר אותם וקבצו הטס~ם שחפשו ~ו~ם נאמרו~א

העי~
 שקבץ שזה גם ומה בחזקתייהו~ להו מוקמינן ~לא
 הע~ד א~א מוש~ך טס שום שמצא העיד ~אה~ים

 ע~

 ממש מתים שהםכולם
 ול~

 הזכיר
 כ~~

 מציאת מענין
 השר ו~פרטהטס

 הגדו~
 ~פי מגיד הוא שבמ~חמה

 ~השר ושו~ח~מו
 היו~

 במ~כות ראשונה
 שכ~

 הטסים
הסירו

 מע~
 מהם נודע ש~א ~אותם ומ~מ מ~ש~ המתים

 ~מכ~ם ת~ופה א~ן כמעט אבודים שהם ע~יהםשכתב
 ~וא מיכי

 ז~
 ~איש ויעיד המ~חמה ממערכת שיבא

 ~בי היה ודוה וק~רתיו~ מתפ~וני
 ע~

 אנשים כמה
 השר ע~יהםשהשיב

 ר~~ ~דיספא~ו~ הגדו~
 הדבר ובאמת עיגונם בחב~י נשותיהםנתקשרו א~~ אבודים

 נערי וכמהדכמה קש~
 ישרא~

 מה נודע ש~א
 נ~ש~

 בהם
 רז~ל הקי~ו קו~ות וכמה נועם דרכי דרכיהוהתורה
 וע"פ ~ס~~ת גוי וע"פ אחד עד ע~פ דאי~אבעיגונא
 ע~ מפי ~עד ושפחהעבד

 כי ב~~ו אנן נעשה ומה
 שיע~ד מי נמצאא~

 ע~
 שיעיד מי נמצא ~א המיתה

ע~
 ~ הקבורה

~~~

 התבוננתי ~~שר
 ב~~

 הרי"ף שפסק דינא
 ומרןוהרמב~ם

 ז"~
 בעינן דבמ~חמה

 שאינו מצאתיוקברתיו מ~
 וכמה הפוסקים מרוב מוסכ~

 ~א במ~חמה דגם וס~רי ע"ז חו~קים הפוסקיםמן
 באשה א~א וקברתיו הצרי~ו ש~א ~קברתיו ~ו~רבעינן
 ומ~ר~ם י"ז ~ימן ב~י מרן והביאם בעלי מתשאמרה
 אב~מ~וב~ין~

 נאמנים מס~"ת בגוי וגם אחד בעד
 דעת הוא ושכן קברתיו ב~א גם מתב~ומרים

ו~ן הראב~~
 הו~

 הרמ~"ן דעת נוטה
 ז~~

 דעת ~וא ו~ן
הריב"ש

 ז"~
 והר~ן ש~רמב"ן א~א בתשובה

 ז"~
 כתבו

 וקרובים הם נכונים דבריםדודאי
מאחר אב~ הדעת~ א~

 שהרי~~
 הסכימו והרמב~ם

 דכ~
 חיישינן במ~חמה

 מי וקברתיו ~יאמרוצריך
 יק~

 ערוה בדבר ראשו
 שמצינו אחר וא"כ העו~ם~ אבותכ~ד

 כמ~
 גדולים

שדעתם
 ~הק~

 שהיא וכ~בו וק~רתיו ~ומר צריך שאינו
סברא

 נכונ~
 יצא שהדבר מפני א~א ~זה נוטה והדעת

 בנ~ד ע"כ וק~רתיו ~ומר הצריכו ו~~ב~ם הרי"ףמפי
 שימצא יתכן ו~א עגונות נשארו נשיםשכמה

 ד~א נמי אינהו מודים וקברתיושיאמר במ~חמ~
 בעינ~

 ~עיכובא
 ש~עיד מי ~מצא אםוקברתיו

 ע~
 ~התיר די המיתה

~גונו~
 ~ ~חודה במיתה

~~~
 הרב כתב

 ~ז"~
 ~היתה המ~ח~ה דשאני ועוד

 בזמן הנעשית ממ~חמה הרא~וניםבז~ן
 כי הז~

 הראשוניםמ~חמת
 ישר~~

 כ~ובים היו ~א
 מחי~

 המלח~ה
 ~מ~חמה צרכו ~ספק ~ה סמוך הו~כים א~אעצמה

 ע~יו שיעיד מי שימצא יתכן במ~חמה א~ מת אםכן וע~
 כן ~א ~קוברו~ יו~~ו המעידים שהיאודים וקב~~ומת

 ובהו~ים המ~חמה הם עושים ~צמם שהיאודי~ ~זאתבמ~חמ~
 שיאמר איש שנמצא יתכן איך מכאן~ וזה מכאןזה

 מודים ודעמיה הרמב~ם ~דעת אפי~ו ע"כוקברתיו
 קברתיו ~ומר צריךשאין

~~ 
 לשון

 כ~
 של הפסק

 ה~
ז~

 הרב נתב~ש ~וך אחר כי כבוד מנו~ו
 ז"~

 בישי~ה
של



~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~
ש~

 בשבח ~מי~י ביום מע~ה
 ימ~~ ח~~~

 כםניו ~חדש
ונק~ר

 נשמחו ~פ~ג וע~ר~ת שנח בש~ח ש~י ביו~
נשמת

 רו~
 ~ש~ום חבא ~~י~ם

 א~
 ממנו א~ר חדר

 ~ ~~ים חורח חור~ו בע~רח וחחע~רהורחה

~~~
 ~ו

 ז~~ ~~ר~
 הנז~ בפ~קו

 וז"~
 ודע

 דנ~רי יבמוחב~וף דמ~~
 שמח~וי~

 ~~עיד
 אי~

 עדוחו

 שמחכוי~ ר~~~דו~
 ~די ~~עיד

 שע~
 ידי

~~ 
 ~החיר י~ואו

 ח~יה ~עדוח שעיקר~~חו
 ~עני~

 ~חרח
 אב~ ה~ש~

 אי~~~
 פ~~~א עצמה האשה ~~חרח ~ונחו

 דז~
 ~א

~וי
 מחכוי~

 ~~ע~ד
~~~ 

 כמ~פר
 דברי~

 מא~ר בעלמא

~אי~
 יחש~~ ~אש~ ~~~רת ~~עיד ~ונתו

 מס~"ח
כח~ ~~

 מ~ר"ם
 בם~מ~ מ~וב~י~

 ~ ק~י
 ע~~~ ע~~~

 הרב
 שבאדמשמע ז~~

 ה~וי ש~~ ~ומ~
~~ ~~ 

 ~נו ~~ודיע א~א
 ד~ר ~נו ~~ודיע ש~ונחו הגם פ~~מ~חח

 ז~
 ש~א כיון

נחכוי~
 אש~ ~~חרח

 כיהוא יאמר אשר ~ד~ר~ו ~~מינ~ו
 ~ ז~

 ~הרב אומר הד"ך~~~~~
 ז~~

 א~ר
 ~מ~~~~

 שגה

 מ~ר~~ ~דבר~ ב~~ברו~~
 מ~וב~ין

 ז"~
מועחקי~

 הריב~ש מחשו~ח
 ז~~

 ש~פ דס~מן
 ו~רוא~

 ד~א יבין ו~~בו בעיניוירא~
 ~ח~

 ~מאי א~א ~ן הרי~"ש
ד~~~א

 דעחי~
 דמקשה

 ו~~~
 דמק~ה ס~ד ד~וה הריב~ש

דע~ו~ם
 נ~מ~

 א~ריני דהנהו דומיא עדוח בחורח
 ה~כי ו~ידמחני~

 ד~מא~
 עדוחו ~~עיד נח~וון דאמר

עדוח
 נ~מ~

 נמי ~~י עדוח בחורח
 דפסי~ ~~~~

 נח~וון

 נאמ~~~ע~~
 עדוח ~חורח

~~ 
 ש~א

 נח~וו~
 ומשום ~העיד

 מעיד יהיה היאך מקשה~~י
 מחכוי~ ב~~

 ו~~א
 מעצמו אפי~ו ~ב~ד~~א ~~

 נחכוו~
 ~מ~~~ח~חשובה ו~יח~ ~ו~~ ~~עיד

 שאי~
 בחורח נאמן ~גוי

 עדו~
 ~מו

 ש~א בפירוש ~ך הרי ע"ש~ דמ~~ה דע~יהד~~קא
כחב

 ז~ הריב"~
 א~א

 דמקש~ דעחי~ דם~ק~
 ו~א

 הונ~
 ~ו

 שהשי~ועד
 המחר~

 דבר ~"ד ד~א לו ואמר
 שאינו במ~~~ח אם ~י ~~וי ד~רי~האמין ואי~ ז~

~~ע~ד מת~וי~
~~~ 

 ~ע~מא דברים ~מם~ר א~א
 ~נו ~הודיע נחכוון~~~~ד דהי~נו עדוח בחורח דבריושמו~ר ~~ וא"~

 ~דםמיחח
 שאי~ ~ג~

 ~~שה ~החיר ~ונחו
 אי~

 ~האמינו
וזה

 מו~ר~
 עצ~ו מצד

 ד~יו~
 נאמנים ~ינם דעכו~ם

מ~ו~
 וד~ר שוא דבר ~יהם א~ר

 איך א~~ כז~
 אינו אם דבריויאמנו

 מח~וי~
 ~או מ~מ הא ~~חיר

 וד~י ~~א ק~מרקו~~א
 ~אי~

 בידוע א~א ע~פ דנים
~נו

 ~חורח ד~ריו ~נו מוםר שאינו חומו ~פי שמ~י~
 דמו~חעדוח

 דקוש~~
 ~ קאמר

~~~~~
 נ~זור

 ע~
 ~נו ש~~יע מה ~~י הר~שונוח

הר~
 ששר אומר וגזר ~מ~חמה הנהגח ענין

הצ~א
 ~מודי~

 להשר
 ~גדו~

 דהוי
 מם~~

 נגה דר~יו על
 ~מעשיו מוכרח הצ~א שר כ~ ונדעם ~מרנו ~~שראור

 ~מיל~ודיע
 שגדו~

 ~ח
 כ~

 נימום ע~פ נעשה אשר
 הראשון ב~סק הער~נו ~אשר דמ~כוחא ודינאהמ~כוח

וא~
 שפיר

 ה~
 דא אבל ז"~~ הרב ~חב כמו מ~~"ח

עק~
 אנ~נו שהרי ~~~ן אנ~נו מ~~ו ~א שהרי

~~ 
 ~~ענ

 דבר ~א יצא מפיו ~גהכאשר
 ו~~

 א~א דבר ~צי
~~ 

 מה
~אנו

 דנ~~
 ~כמי~ ~פני

 ~~~נו
 ע~

 ה~ר פי
 על הצ~א מ~רדבר שק~~ ~ג~ו~

 ו~ו~ הנפקדי~ ~~
 ~~יח ידיעה נוחן

 ולקרוב~~~~נפ~די~
 ורובם

~~~ ~~~~ 
 ~ב~ח דבריומגיד ~~ח~ ~נ~י

 יעק~
 וא~~~א מ~~~ח ~וי ד~א ~~אח~ם

 אינוד~"ע
 נאמ~

 ~ד~ח מיבעיא ד~א
 ~ח~וב~ ~~י~~~

םימ~
 א~נו מ~~~ח ~וי מפי דגוי ד~ובר ~ע"ז

 שכחבחובמה וז~~ נאמ~
 במ~

 שהע~ד
 העכו~~

 לו ש~~~ד ש~מע
חבירו

 שאי~
 וד~~ ~~ו~~ זה

 ~די~
 ~מך

 ואע~~ ע~~ ~~ו~~ף ד~א ו~בו הוא~~דוש מ~~~~ ד~~ו~~
 מ~~~ם דמ~מע

 עבד מפי ד~בדוכו~
 נאמ~

 דנאמנ~ם ~ני ~~~י ו~ו~
 עדוח~חורח

 א~~
 ~אינו הע~ו~ם

 נ~~~
 עדוח בחו~ח

 שר~ה ב~ה~~א
 במ~ ~~

 אין ש~רי א~~ מפ~ שמעיד
 ~~~יר ~קיה~וי

~~ 
 ~~עיד מח~וין ~ו מ~~"ח ח~ירו

 ברורנר~ה וז~
 ד~ובר ~~דיא ~ך ~~~ ע~~~ ע~~~

 ~מ~ש ודע נא~~~ ~י~ו מ~~~ח גוי מפי דגוי~רי~~ש

 במ~ וז~~ ז"~הר~
 ~~ירו ש~~יד ~שמע הע~ו~מ ש~עיד

 העיד ~פני~ו שמע~ד השני שהגוי ר~ל איןו~ו~
 מ~~~ח א~ר גוי ~פי ששמעעדוח בחור~

~~ 
 ~י~ו

 מיירי שא~
 ~דוח בחורח ~נושמגיד

 פ~~~~
 נ~מן ~~ינו

 דמ~
 ~י

 ~~עיד ~וונחו א~ נא~ן שא~נו ראשוןגוי
 מ~

 שנ~ ~וי ~י
 ~~ריו ~נו מוםר והוא א~ר מגו~ ששמעשאמר

 שמע ש~ך ~דוחבחורח ע~~
 ה~

 דאשר ~וא ~~קר ~שיד מ~מ

פי~~
 שוא ד~ר

 ומה נ~מן ~ינו וד~י שקר ימין וימינ~

הי~
 עו~ה

 ע~
 להשמ~ענו שהוצרך עד דעחינו

 ה~~
 ~ז~ח

 הרב הוצרך ד~מהועוד
 ~ומ~

 אינו ~ה~וי
 נא~~~

 משום
 ~~ינו בפשוט נימא ו~ו~ ~וא ~ידושדמ~~~ח

 ~~א ~~כו~ם הי~נו~ו ו~א עדוח בחורח ד~ריו ~נישמו~ר מ~ו~ נ~~~
 ~מעיד ~מה ד~אמר דמ~י ~ומר ע"כ א~א~מ~~"ת
 במעיד היינ~ ו~ו~העכו"ם

 ג~~
 ~שני ~גוי ד~יי~ו הוא

 חומו ~~י ~מ~י~ ~מי א~ד מגוי ששמעבמ~~~ח
 קאמרוע~ז

 דהג~
 אינו במ~ל~ח מעיד ש~וא

נאמן
 משו~

 ~~רב רא~חי ~ך א~~ וק~ל~ חידוש ש~וא
~~י

 םימ~
 ~~ור דכחב ~א ג~י י~ז

 קו~ון מהר"י דעח~ה~יא שמם~"~ עכו~~
 ב~ור~

 ק~~א
 מסל~ח גוי ~פי מס~~ח דגוי ~מר ליהפשי~א דמפש~
 שהוכיחע"ש נ~~~

 מ~ ~~
 ה~~ם

 ז~~ מר~ ו~ח~
 וז"ל

בחשו~ה הר"~ ו~~
 םימ~

 ו~ו~~ו עכו~ם מפי ~עכו"ם החיר ג~
 הריב"ש כד~רי וש~אמם~~ח

 ז~~
 ~ך ~רי ע~ש~ ש~םר

 דמהר~י דהא כחב ~~ידהר~
 ודהר~~ קו~ו~

 בגוי שמחירין
 גוי מפימם~~ח

 מם~~
 הראח דהרי~"~~ א~א פ~יגי

 דמרן~דעח
 פשי~ מפש~ ז~~

 מיירי דהרי~"ש דהא ~יה
 ~וינמי

 מם~~
 גוי מ~י

 מם~~
 דפ~יג~ ~חב ו~הכי

רבנן
 בה~

 והוא
 ז"~

 קולון מהר~י כדעח פסק
 ~ש"עכמ~ש והר~~

 םימ~
 נחזור ע~~ ~~ז םעיף י~ז

 ~מש~
 דלא

 ~וי אפי~ו דאוםר ~ריב"ש לדעחמיבעיא
 מ~~~

 ~ו~ מ~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

מסל"~
 אלא ~גדול השר נאמן ~ינו נמי בנ"ד הכא

אפילו
 בנ"ד הכא דמ~ירין ז~ל והר"ן קולון מהר~י לדע~

 כן אם להם מ~יב והוא הגדול לשר שאלה ע~ישרובם
 מ~ל~~ הוילא

 נאמן אינו ולכך
 אליב~

 היה ~ך דכ~ע
 ~ לכאורהנראה

~~~
כד

 דייק~
 אשר הגוי א~ דגם נראה שפיר

 ~גדול ה~ר שהואיעבודו
 ד~

 הוא שגם אנ~י

 הג~ מסל~~נקר~
 ש~ינו משום והוא שאלה ע"י שהוא

 שאינו ורצונו חפצו ע~~פמגיד
 ברשו~

 עצמו
 שא~

 ירצה
 דשמא בו דנימא מגיד אינו ירצה לא ואם להגידל~~פל

הו~
 ועו~ד מחוייב ~לא מש~ר

 הו~
 ע"פ

לה~פל והד~ הנימו~
 בז~

 לכל יושרו לאדם ל~גיד
 בן חיל אנשי בי~

בר~~
 בן ושאי~ו

 ברי~
 בפקודי נעשה אשר א~ להודיעם

 זה שלוהחיל
 מ~

 וזה מוכה וזה
 בבי~

 אבוד וזה הרופא
 דעל לכל ל~גיד במעשיו הוא מחוייב כדאי~יה אחדכל

ז~
 כוונ~ו וא~כ לכל~ ולהודיע ולעשות לשמור פקיד הוא
בהודע~ו

 הנימוס ע"פ חיובו ידי ל~א~
 והמלכו~

 ולהפטר
 דכולהו א~והון והוא לכל ~ודע לי~ן עליו המוטלמחיובו
 חשיב הואדגם נרא~ ולהכי ~ודע ולי~ן בם נעשה אשר ולדרושלחפש

 ~סל"~
 כדכ~בינן~ הצבא שר כמו

~~~~
 משום דבריו לאמון ~ם לי~ן יש

 דבאמ~
 מה

 ל~א ל~קר~ו
 בז~ ~ועל~

 אדרבה כי
 ליה דמטיא ליש~מע דלאליה ניח~

 פסיד~
 חיילו~יו ב~נשי

 שלא כדי מס~ירם הדבריס להס~יר שיכול מהוכל
 לביפול

 השומעי~
 וירפו כמים והיה לבבם וימס עליהם

 דבר ל~גיד במעשיו שמוכרח אלאידי~ם~
 אמ~

 הגם
 רצונו נגדשהוא

 וחוב~
 אמר דיפה נראה כן ועל ~צמו

 זה והרי בדבריו נ~מן ול~כי בדבריו קאי וקישטא~נן

ב~
 הרב למש"כ דומ~ה

 ולמ~ש ס"ח סי~ן בנימין משא~
 ז"ל קולוןמהר"י

 שור~
 קושטא לאו דאי דכ~בו קכ~א

 ~י והכא ע"ש~ בהודא~ו ראשו מחייב ~יה לאקאמר
 לאו דאי בנ~דנימא

 קושט~
 דבר אומר היה לא קאמר

 לו ~יש חוב~ו~הוא
 ופחי~ו~ שפלו~

 מכנגדו שנצוח
 הרי שכן וכיון קאמר קושטא ודאי וא"כ ~זיוןוכדי
דינו

 לאו נמי דמסל~~ כמסל~
 ע~ו~ ב~ור~

 מהימנינן
 קאמר דקו~~א משום ~לא לנכרי עדוח שאיןליה
כיון

 דמסל"~
 זה הוא כי יאמר אשר בכל ~אמן לזה

 י"ז סימן ב"י מרן הרב והביאו הנמק"יוכמ"ש
וז~ל

 מסל"~ דעכו~ יבמו~ בסוף נמק"י כ~~
 אינו

 מדיןנאמן
 עדו~

 ~ר לאו דעכו~ם
 עדו~

 אלא כלל הוא
 כיון קאמר דקושטא לן דקיםמשום

 דמסל"~
 ומשום

 בה הקילועיגונא
 הרב דברי בהדיא לך הרי ע~ש~ וכ~

 לזה ראיה להביאויש קאמר~ דקושטא חזינן קא נמי וכאן ו~סוריןכ~ובים
 מ~שוב~

 הרב
 סימן בנימין משא~

ס"ח
 דכ~~

 הרב
 ש~

 ובירור דמ~ל~א קושטא דעד~ף

הדברי~
 משאר

 מסל~
 והכא ~~ש~ ~ח~ה דש~הו אף

~נ~ד
~~ 

 דיינינן שהוא חדא ל~בו~א ~ר~י ביה
 ל~

כמסל~~
 ועוד דב~יו להגיד במעשיו שמוכרח משום

 קאמרדקושטא
 כדכ~~ינ~
~ 

 י~~~~
 שהרי ואמ~יים כנים הגדול השר שדברי ~ברא

כ~
 של ור~ילו~ם אלו של שמנהגם בו חזו אדם

 חילאנשי
 ל~~

 או יום בכל ~ודע
 לפחו~

 לבנ~ שבוע בכל
 ~כל מצבם להודיעבי~ם

 ע~
 לב א~ להשקיט זמן ו~כל

 ~מיד ועיניהם עלי~ם יהמיון אשר בי~םבני
למכ~בם צופיו~

 לראו~
 שהם ל~ם יקרה מה

 ב~כנ~ באמ~
מו~

 לאנשי מודיעים הם ~~יד ו~כן פגע ~לא רגע אין
 מהם ~חד שום ישנה ואם דרכ~~ א~בי~ם

~~ 
 מנהגו

 לו שקרה ידעו אז להם ידו י~~וב ולאורגילו~ו
 או טהור לאאשר מקר~

 מ~
 ולאל~ר ומיד נשבה או נשבר או

 שפ~ ויודיעו~ו לשר וכו~בים ופ~ד אימ~ה עליהם~פול

 כמנהגו ל~ם כ~ב שלא ~פקידו א~ש~נ~
 והו~

 כו~ב
 לימים תפקידו א~ ש~ינה שראינו כיון וא"כ שהיהמה

 מוכיחים הדברים ביתו ~ני צער על חש לא ומאזמרובים
 בפיהו השר ודברי בעולםשאי~ו

 אמ~
 ועי~ היה

 ראשון ח~ק מ~ריב"ל לדברי ואף ט~ו~ סעיף י~ז סימןז"ל למור"~
 על בזהשחלק

 סבר~
 הרב

 באר להרב עי~ בנימין משא~
 דבנ~ד נראה נ~ד ס"ק י"ז סימןהיטב

 מוד~
 הוא

בנדונו דדוק~
 ~חש~

 מחמ~ הגוי דשמא
 כך אמר היסורים

 ~ ~מא הך שייך לא בנ~ד אבלכיעו"ש
 ~ש~~~~~~~

 להשר שהגיד הצבא ש~ר לן דאי~ברר
הגדול

 מ~~~
 בט~מא מיל~א כמ"ש מיקרי

 נמי הגדול ש~שר אנכי דן יעבודו אשר הגוי א~וגם
מיקרי

 מסל"~
 מטעמא או הוא

 מיבעיא דלא גיסא לאידךאזלינן א~~ קאמר~ דקוש~~
 והר"ן קולון מ~ר"י לדע~

 ~ומם לפי מסיחים גוי מפי דגוי מרנן דסבריז"ל
 נמ~ ~בנ~ד ~יו עלמשיאים

 ~ונ~
 גם אלא ~כו

 ~נ"ד קו~ו~~ ומהר"י~ הר~ן על בזה שחולק ז~להריב~ש לדע~
 הריב"שגם

 מוד~
 דמקבלין

 עדו~
 הגם הגדול השר

שהו~
 דניחזי והוא הצבא~ שר מפי ששמע ממה מעיד

 ~עמיה ש~~ב משום בזה א~ה שלא דהריב"ש טעמיהאנן
 חברו אם בקי הגוישאין

 מסל~~
 זהו להעיד מ~~וין ~ו

עיק~
 ב~שובה כדכ~ב השני בגוי דפ~יל הרב ~ל טעמו

 ששר לנו שברור אנן מש"כ ולפייעו"ש~
 הצב~

 ל~ר ש~גיד
הגדול

 מסל~
 הגדול השר וגם מיקרי

 או מיקרי מסל"~
 ~פק שום לנו נשאר לא א~כ קאמר קושטא דוד~ימשום
 אינו הר~שון ~גוי דשמאלומר

 מסל"~
 הרי~"ש כדחייש

 מסל"~ דו~איבנדונו
 בנ"ד מודה הרי~~ש גם ולהכי ~וא

 הדבריםונראים
 נכונ~

 ~ וטהורים דכים הם

~~~~~

 משום בנ~ד לדון יש
 הג~

 ~דול דהשר דנימא
 כמל"~הוי

 היינו קאמר דקושטא משום או
 האי ד~ולי ואפשר כ~בו מפ~ זה אבל מפיובששמענו

 הקילולא
 וג~ במסל~~

 ל~ ונראה מפיו~ ולא כ~בו מ~י
להכריע

 דג~
 בזה

 ה~~
 מהא גרע לא דכ~בו והא

דאמרינן
 ב~במו~

 פי על ומשיאין במשנה ~~א קכ~ב
~ול ב~
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 ר~ו ולא מת פ~ צועקת קול ששמעו רש"י ופירשקול
 נמי שם ~רי ע~כ בצלמו~דם

 ל~
 לפנוהם ~דם ר~ו

מדבר
 ~ל~

 לא והכתב קול בת שמעו
 גר~

 קול מבת

ובש"~
 פריך שם

 ודילמ~
 וכו~ שד

 צר~ ודילמ~
 וכו~

פריך ול~
 ודילמ~

 גוי
 הו~

 גוי ד~פילו משום והיינו
 ול~כי ~~רים דברים מ~פר בשהיה לה ומוקמינןנ~~ן הו~

ל~
 פריך

 דילמ~
 גוי

 הו~
 ו~"כ

 מוכ~
 של קול בת גם

 נ~מנח ~ינה מ~ל"ת ~פילו צרה ~בל ע"פ משי~יןנכרי
 ~ ע"ש ט"ז ~"ק כ~ן ~יטב ~~ר והבי~ו כנ~~גכמ"ש

 ע"ב ל~ דף ב~וף י"ז ב~ימן ב~י ~~רב~~~~~~
 ~פשר בדרך שכתב ~מגיד הרב משם~כתב

 ~רמ~"ם~דעת
 הי~

 הגוי הוכ~ר ~לא
 ~ל~

 במ~ל~ת
~בל

 ל~
 וכו~ ישר~ל כחב ש~וא שיודע ~ריך לפיכך כחב

ע~ש
 וכ~~

 אבל מש"כ על ~בית בבדק ז~ל מרן עליו

ל~
 מ~ל~ת בדרך כתבו שאם טעם לו ~ין וז~ל כחבו

למ~
 הכי ליה פשיטא מפ~ט דמרן וכיון ע~כ~ יגרע

 ה"ה שהרי נ~טינן ד~~ינראה
 ל~

 כ~
 ~ל~

 ~פשרות~ בדרך
 ו~עחיקו מ"ד םימן ~~ב מ~ירות פנים ~הרב הויתו~זי
 עובד ביתהרב

 ע"פ ~בלוח לנהוג עדוח דיני הלכו~
 מח~בל אינו ~~יו שמח בכחב גוי לו כחב וז~ל ד~אוח

דדוק~
 ומ~ל"ח ~ה על שאומר הגוי ע"פ

 היטב ב~ר להרב וע~~ ע~~~ כתבוע~פ ול~ מח~בלי~
 כ~~

 ל~ג ס~ק
 המ~מירין דגם לומרד~פשר ~ל~

 ל~
 גוי בכחב ה~מירו

 מוכ~ ש~ין מפניאלא
 מכתבו כך כל

 שהו~
 כמו מסל"ח

שאנו
 שומ~י~

 ד~תיה מאי ניכרת מפיו דתנועה ~פיו
 מכתבוכן ל~

 כ~ שאי~ מ~
 בנ"ד

 שמוכ~
 כדכתבינן מכתבו

~הו~
 מזה לעיל כדכתבינן קאמר ד~ו~טא ועוד מסל"ת

 גםומה
 די~

 ל~לק
 בי~ טוב~

 שר לכתב הדיוט גוי כתב
 ו~דרו~ כבודו משום הדק ~י~ב ~דבריו שמדייקגדול

 זה שדבר ור~יתי רב דבי ~פרי ב~פרים~~~~~~~
 ועוד שאלה ע~י מהשר הודעהשב~ה

מכתבו שהו~
 ול~

 כבר מפיו
 נפת~

 ~חם הרב בזמן מקורו
~ופר

 ~ע~~
 צ"ד מ"ד מ~ג םימן ר~שון ~לק ב~ה"ע

וב~ל~
 וז"ל כתב מ"ג וב~ימן ע~~ג~ ~ימן שני

 בש~ל~
 ~יש

 מ~נשי~~ד
 ~צב~

 רב זמן זה
 ב~ של~

 ידיעה שום ממנו
 שהיה ה~יילים משרי ~~ד לשר ~מיו וכתב ~שחו זולביחו
 א~ריו ל~קורמכירו

 ידיע~ וב~
 ~~ר שוב וכו~ מת שכבר

 ~~יניר~ל גבוה ממקום וכו~ ~מיו והשיג עוד~קרו ז~

קומ~נד~~
 פ~ מגליל פ~ ממקום פ~ שמת נ~מר ושם

 שה~ריך ~~ר ז"ל ו~רב וכו~ ומת וכו~ מעים ~ליוחלה
 לשוןהעחיק

 הרמב~
 ~ל וז"ל שכחב גירושין ~וף ז~ל

 בעדות ה~מורה הערוה ~כמים ~חירו בעיניךיקש~
 התורה הקפידה שלא וכו~ מ~ל"ח ועכו"מ וכו~~שה
 וכו~ עדום ש~י עדותעל

 ~ל~
 לעמוד ~פשר שאי בדבר

 בוריועל
 ~ל~

 פי על
 עד~

 שהעידו כגון ובע~ותם
 ~ח הלוה שזה ~ו~רג שז~

 ז~
 לעמוד שיכול דבר ~בל

 בוריו~ל
 של~

 ~ם להשמט יכול ~עד ואין העד מפי

 ~לוני שמת שהעיד זה כגון ~מח הדבר~ין
 הקפיד~ ל~

~תור~
 רחוק שדבר עליו

 הו~
 לפיכך בשקר שיעיד

 בו וה~מינו ~ו ~כמיםהקילו
 שפ~~ ע"~

 הכתב ומן
 כדי ו~קירה דרישהובלא

 של~
 ישר~ל בנות תש~ר~ה

 כתב זה כל ועל ז~ל הרמב~ם עכ"לעגונות
 ~שה לעדות מהימן דערכי מבו~רמהמקובץ ז~ ה~~
 בל~

 ~~ל"ת
 דכשמתכוין משום מסל~ח בעינן גוי ד~תםד~ע"ג
 ~פילו לשקר ~שידלהעיד

 ~~מ לגלויי~ דעביד~ במילח~
בערכו

 דל~
 ~שיד

 דל~
 טפי עדיף נפשייהו מרעי

~מחכוני~
 מפי~ם כתבם נמי ועדיף ממ~ל"ח להעיד

דל~
 ~חימי

 ב~קר~
 נה~ ח~מר מה טפי~ נפשייהו דמרעי

 נינהו עדוח בני ל~ו מ~מדמהימני
~~ 

 התורה
 ה~

 ביאר
הרמב"ם

 דל~ ז"~
 שייך

 הכ~
 מה וכו~ כלל עדות דין

 כןש~ין
 ~כ~

 ~ם להשמט יכול ~ינו
 יב~

 הרוג
 ושי~ותיו מיליו בנועם ש~~ריך ע~ש וכו~ כבודם~יה ברגל~

 ובםימן עש"ב~ מי~וש וכל מכשול כל ול~~ירלהרים
 ~א~~ון בדור מ~מ וז~ל כחב בדבר ונחן שנשא ~~רצ"ד
 שכי~י שבעוה"רהזה

 טוב~
 מ~נשי יום בכל מעשים

 הצ~~
~"~~

 עדוח שום להשיג
 ~ל~

 של לערכ~וח ש~לה ע~י
 לעגונות תקנה לך ~יןנכרים

 גדול~
 התרתי כן ועל מזו

בנדון
 שב~

 זה לפנינו
 ת~ת~

 שהי~ודים זמני
 שא~

 משרי
 ומשם קומאנד~ ג~ניר~ל למקום כ~בו ו~םקומיד~"ט

נשל~
 מיתה תעודת

 מפנק~
 ב~ימת ו~חום ~ערכ~י

 דהשר להרב ד~"ל לפניך ~לך הרי ע~ש~ וכו~גדולי~ם
 והעדיף ו~מכחבו הקל בדיבורו נ~מןהגדול

 כמו נפשיה ~רע דלא משוס ו~טעםמפיו ~כת~
ד~ומן דקימ"~

 ל~
 דלת ו~ין בינו והבדל הפרש ויש נפשיה מרע

~עם
 ד~~

 וכ~שר שכמו על ~שר ומשרתו כבודו על
 ש~ל~ ע~י ו~פילו בענ~ד ~נןכתבנו

 שבמל~מה בנ"ד וכ~ש
 כמה יפקדו יוםשבכל

 והו~
 ביח לכל להגיד מ~וייב

 ו~וד צב~וחיו~נשי
 דל~

 ל~ו~ח בהכי ~ינשי משקרי

 ~~~ ד~~~~עצמ~
 ב~שר דנ~מן ודאי ~יש ממנו ~~~ד

 כיי~מר
 ז~ הו~

 כתבו ומפי מפיו
 דל~

 מרע
 נפשי~

וקושט~
 ודני~ ק~י

 וע"פ ע~פ
 ~ כת~

~~~
 דנ"ד דערכ~י

 ל~
 שכחב לערכ~י דמי

 מר~
 ז"ל

 ע"ש~ נ~מנים אינם דערכ~וחיהם י~ד סעיףבש"ע
 ידי מ~זיקים שהם הטעם הש~ע כדכתב ~חםדש~ני
 וזה ע"ש להחפ~ר כדיעצמן

 ל~
 שייך

 ~ל~
 ~נו ב~ומרים

 ה~י ~הו דשייך ~~רים ע"י בדין נהרג ~ו בדיןהרגנוהו

טעמ~
 ~ינם ז"ל ~ופר ~תם הרב ובנדון בנ"ד ~בל
 הדייניםמעורכי

 ~ל~
 דנ~ם ש~נו ועוד המל~מה מעורכי

 החפ~רוח במיתתם שאין במל~ה שנהרגו אלועל

 מפ~ש~דרב~
 דמי חדברי מ~רץ ושפלת ~הם ~ם נפש

ותן
 והי~

 להם
 של~

 שמחו בג~לם ושבר שוד ישמע
 בזיון וכדי ולרבבות ל~לפים ~ייליהם~נשו

 ~ל~
 וד~י

קושט~
 זה כל זה~ לפני ~תבנו כ~שר קאמרו

לעשוח כתב~
 כ~~

 הני להתיר דמוכ~י ו~ומדנות שלו ו~מוכוח
נ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~
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~~~ו~~
 ~א~~רו~נ~י

 ב~ב~י
 ע~ הע~~ו~

 פי
 הוד~

 ה~ר
 הג~

~~ו~
 ע~י

 ש~~~
 ~ם וכ"ש ~~שר ב~ים מ~בע~י

 הו~
 מ~~נ~א~

 ~חר~ ~וי
 וע~

 הד~רי~ פי
 נ~ב~ר ~~ר ~~~ה

 כנים ה~ר~דברי
 ונאמני~

 ויש
 לדו~

 כ~בם וע~פ ע~פ

~~~~
 ~שור~ה

 נ~
 ו~ר~ה

 המ~ר~ ~~
 הראה ~שר

~רב
 בעני~

 שדברי ~ומר ~זר ואשר המ~חמה ~נ~~ת
 ~~~יד~~ר

 במ~חמ~ ~מ~י~ ~~
 מת כ~ומר שהוא

 חיי~ם ~~קי~ם דבריו הע~קנו כ~~רוקבר~יו

~~
~נכי

~כבלי הא~ורו~ נשי דהני בשריו~א ח~קי ~~נ~
 ~עי~ו~

 הדברים כנים שאם קנ~י עם ואומר

 ~וא שכך~א~~
 ~מלחמ~ הנ~ג~

 ~מרכא~ר וכח~קת~ כ~~ו~~
 ~ר~

 ~מ~חמה ששרי
 ~צדדי~מ~~י שמ~כימי~ ביניה~ נ~ו~

 ~י~וחו
 ~~רי מ~לח~~

 ~~ו~~
 ~~~~ו

רבים חל~י~
 מכ~

 ואז צד
 אי~

 ~~ן
 ו~י~

 רע פ~ע
 וב~ו~~

 שעה
יקר~ו

 ~~ ~ח~~ המ~~~י~
 הח~לים

 לקוברם כדי ~~~~~~~

בשע~
 ~~מ~חמה

 ~~~ שו~~~
 שיאמר די ~פ~ז

 מ~
 ו~ין

צ~~
 ~~~י ד~~ע ~ל~~א וקברתיו

 ~די~
 ~חד שעד דקימ"ל

~ו~~
 ~ו מת

 ~~~ נ~~~
 ~ין ~מ~~מה

 צ~~
 וק~ר~יו

 ד~~
 כהר~ב~~~ ב~~קימ~~

 ~פניך ~ע~~~י כ~~ר
~פ~~י נעי~ ק~ר~

 דלעי~
 וא~כ

~~~ 
 ~ו~ו שר~ה נמי

 בע~ ~~
ש~י~

 ~ין ו~~~ה פ~ד ~אין בד~~ו מיושב
 צ~~

 וקבר~יו

 ~~דמע~~
 ו~~ש בדדמי ~מר

~~ 
 ~ו בו נגע~י ~ומר

 הרב~י הבי~ו ~ריב~ש וכ~"ש ~מקום ממקום~~ט~~יו
 ~ ע"ב ~~ב דף י~זב~ימן

~~~~~~~
 מד~רי

 ~ו~~~~
~~~~ 

 דאי~ ד~נ~
 וק~ר~יו ~~ל

כ~א
 וםמוכו~

 דכ~ב מ~א ש~ו
 בפרק יוסף נמוקי הרב וה~יאו~~ל ~רי~ב~~

 וז"~ ~~~~ ה~ש~
ו~~ק~

 הרב ד~רי
 שהו~ ז~~

 והרמב"~ הרי~ף
 דכל

 ~יכא מאן ו~מר מכריזדגוי היכ~
 בבי~

 ~~י ב~א פ~וני
 קברתיובלא

 דמעיי~ דכיו~
 ~כי ו~מימר ~~כרוזי נפ~יה

 ~יה דקים ל~ואי
 בבירו~

 דשכיב
 הו~ ל~

 הכי אמר

אב~
 ~פ~~ ב~וי

 חיי~ינן בע~מא
 די~מ~

 בדדמי ~כי ~מר

וצ"~
 ו~"כ עכ"~~ קבר~יו

 ~נ~
 ה~י נימא ~דידן נמי

ש~יו~
 ש~שר

 ~~דו~
 ומכריז עומד

 ומודי~
 בכ~בו

לכ~
 ~~ך מ~ו ופ~ שפ~

 ~כ~ ~ות~
 השר מן ו~חד אחד

ה~דו~
 דכיון

 ה~ם ה~י ~כ~וב ~אכרוזי נפשי~ דמעיי~
דהכא

 ע~
 ~כל משיב הוא הרוב

 שו~~
 ~השיב ומוכרח

 דשכיב ~~ירור ליה דקים ~~י ~ימ"מ
~~ 

 הוה
 שא~וד ~ומר ~יה ~לאה~י כו~~

 הו~
 ו~ם

 ~רי~~~~
 ז"ל

 ~ה~יאמרה
 מי~~~

 ו~ו"ח כ"ש הדיו~~ בגוי
 הו~

 בשר
 ש~ואה~דול

 ממונ~
 ומופקד

 ע~
 משר~ו

 דזי~~
 ביה

~פי מיל~~
 מ~דיו~

 ימצא אם
 שקר~

 בדבריו
 וח~

 כבודו על
 ונמצא ובמינויו במעשיו מדקדק ש~ין ע~יו שיאמרוומינויו

פוג~
 יאמין פ~י ע~יו שיאמרו בכבודו

 לכ~
 בלא דבר

 ודאו ולכן וקצף ב~ון וכדו ודרישהחקירה
 ח~

 על
 הד~רום לו שי~אמ~ו עד לה~ב נבהל ואינו~צמו

 ~ אמ~דברי

~~~~
 ~~ישיהבה

 והי~~
 ~ב~~ר

פלוג~א ד~י~~ דכיו~
 בי~

 במ~חמה ~ם הפו~קים ~דו~י
 ~י וק~ר~יוהעד צ"~

 ל~
 כאשר

 ב~
 בפ~קי הש~חן ערוך

 ~ר~שו~ד~עי~
 ועוד

 ~יכ~
 דוקא ~ם ~חרי~י פלוג~א

 ~חדבעד
 במ~חמ~

 הוא
 דבעינ~

 וקברתיו ~ומר
 ~~ ~מס~~~בגוי ~ב~

 ~ו וקבר~יו ~ומר בעינן
 דכ~~ נימ~

~ו~
 ד~עינ~ מ~ל~~ ב~וי

 כא~ר וקבר~יו ~ומר
~פניך ~~

 ~עי~ ~כ~
 שדוקא ~ברי פו~קים ~יש

 בב~
 ל~עיד

ב~ור~
 ~וא עדות

 ד~יי~ינ~
 בדדמי דא~ר

 ~ב~
 ב~וי

המם~~ת
 ~יישינ~ ~~

 ~רי הוי ~~כ ~ה~י
 ~~מ~ נרא~ו~~כי ~ז~ פ~ו~~ו~

 דמ~ום
 עי~ונ~

 ~~מה ד~י~~א
 ~~מנותנש~רו נ~י~

 במ~~מ~ ע~ונו~
 ~~~~ים ~~א~ ה~דו~ה

ו~ר~~ו~
 ~~י מ~ום

 ~~~~ י~
 ו~מע~ד

 בז~
 ד~י~א ~~ס

ו~ומר
 ~~ ם~~

 ~~כה
 המצריך כסבר~

 הלכה ~ו וקבר~יולומר ע~~ במ~חמ~
 כ~בר~

 ~~מ~י ואם מצריך שאינו
לומר

 ~מא~ ד~~כ~
 ~~ק דמצריך

 ד~מ~
 ה~~ה

ד~ובר כמ~~
 דדוק~

 ~חד בעד
 ~ו~ עדו~ ~~ור~ ~ב~

 דצריך
 ה~ס~~~ ב~וי ו~א וק~ר~יולומר

 ~ם ו~~כ
 ב~

 גוי

 שמ~ שרא~וה~~~~
 ~~~יר יש פ~

 ב~~
 ~ם וכן ~בר~יו

יב~
 מהשר דבר

 ~מ~ ~~דו~
 פ~

 ש~ו~ כיו~
 מי ~ו ~~יד

 ~ה~ידשמחוייב
 כמ~

 ע~פ מ~גיונו~יו ~~סרו
 הנימו~

 ודא~

קוש~~
 קאמר

 דמ~
 ~~קר ~ו

 ע~
 מי

 ~גדו~
 ועוד ממנו

 כ~בנוש~בר
 ~~ו~

 מיקרי
 ~ מ~~"~

 ההי~~~~~~~~~
 שר~וי

 ~הק~
 בנ~ד

 ש~~ ה~~
 ~מר

~ב~תיו
 מ~ו~

 ד~מ~חמה
~ומרים ~ז~~ ה~יומ~

 הכ~
 שכ~י

 זיי~
 ~~ה

 ח~שי~
 ~א באו מקרוב

 ~~ו~ינושערום
 ו~~ו~

 כ~י ~בו~ינו
 המשח~תי~ משח~~

 ו~י~ ~~~~~
 עומד דבר

 ~פני~~
 א~ילו

 חומ~
 ברזל

המפסק~
 ומב~ה מכ~ה

~~ 
 עד ~דולים ש~~ו~חים ~~ל

 הכדורים ויש~יכו ויש~חו יורו וכאשר~מ~וד
 מ~~

 ירעישו
 ב~ו~םהא~ץ

 כ~ ~מב~י~ ~דו~ קי~
 ~א א~ר שומ~יו

 אזני ויצ~~ו כמוהונשמע
 כ~

 מקו~ם ויבה~ו ~ומעיהן

 ע~ יע~~ומור~
 ופחד ר~שם

 ורעד~
 ~~בם וינע י~בשו

 ש~נגדם האויבים ידעו וכ~~ר רוח מ~ני יער עציכנוע
 ~נ~י ומושב מעמדמקום

 ~חי~
 אז

 מרחו~
 זה שו~חים

~ז~
 בכח

 ~דו~
 ועצום

 ש~
 ה~ו~חים

 כדורי~
 עברה מ~אים

 וצרהוזעם
 מ~~ח~

 וכ~נופ~ים פ~אום בפ~ע רעים מל~כי

ע~
 ושו~ח~ם מ~~קעים ה~רץ

 ונזרקי~
 ו~חלי חצים מ~ם

 חציםאש
 ו~ו~

 המות מזה רעים מפ~עים בו הפו~ע וכל
 נ~חים נ~חים אברים אבריםנח~ך

 ~מאו~
 ועוד ו~אלפים

 ברגע מ~פר באין ע~י~ם שי~או הכדוריםכי
 ק~ו~

 ו~ז
אנשי

 חי~
 להם יש

 רשו~
 ~ברוח

 מקומם א~ ולשנו~
 ~~~עים בנקיקיולהחבא

 ובמ~רו~
 צורים

 ממקומו ויע~ק ינוע א~דכל ובחפרפירו~
 וח~

 מי ואין חייו על
 זו~~ו ~לשופן

 לראו~
 מה

 וקר~
 לנפשו בורח אחד שכל לו

 זה של עדו~ו נקבל לא שאם או~ר אני כן ועל לו~להציל
 שנפגע ~ו~ו שראו~ישאומר

 ומ~
 לו נאמין ולא
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ל~
 ונחפזים נ~הלים שהכל ~חר ~מצא

 ללכ~
 נדוד להרחיק

 ומפני ~חר מקום~ל
 נמצ~ של~

 ו~ש~ר זה על שיעיד מי
 הגם ולומר ל~קל ~ש עגונה~ש~ו

 של~
 וק~ר~יו ~~ר

 ~ ~ו~ונאמין

~~~~~
 לזה

 מה~
 דה~שה

 ~~ר~
 ~אחד מעשה קכ~ב

 ~ן פלוני ~יש ו~מר ה~ר ר~ש עלשעמד
 פלוני ממקוםפלוני

 מ~
 הלכו

 ול~
 ~דם שם מצ~ו

וה~י~ו
~~ 

 פריך ו~ש"ס המשנה לשון זה ~ש~ו
שד ודילמ~

 הו~
 וכו~

 ~ילמ~
 הו~י צרה

 ~נ~
 ישמע~ל ר~י ד~י

~שע~
 ע"כ~ מכירין ש~ין ~ע"פ ונו~נין כו~~ין הסכנה

 ז"ל רש~יופירש
 ~שע~ ד"~

 כגון מסוכן ש~דם הסכנה
 קולו ששומע מי כל ו~מר לבור שהוש~ךמי

 ד~ריו ~כל עליה וסמכינן ונו~נין כו~~ין ל~ש~וגט יכ~~
 פ~ ~ן פ~ הוא ~ניש~ומר

 והכ~
 נמי

 כשע~
 הםכנה

דמי~
 לזה ~~מין לא ש~ם

 ל~
 ~ונה ו~שב אחר תמצא

 הנמוק"י להר~ ור~י~יעכ"ל~
 לצרה חיישינן דלא דכיון ר~ו~שם הריט~"~ וכ~~ וז"~ שכ~~

 ~שע~
 ה"ה הסכנה

דל~
 ~~ע"ג כלל ל~ד חיישינן

 דל~
 ~~ו~ה ליה חזו

 מיי~י ולהכיד~בו~ה
 ה~

 ~פילו ל~רוצי ישמע~ל דרבי

לקושי~
 דשם ~ע"ג לך הרי עש"~~ דשד

 דמשקרי ודצרה ד~דהר~ה חששו~ ~יכ~
 כל~ עדו~ וליכ~

 ~פילו
 ה~י משום חוששין ו~ין מחמירין אין ~סכנההכי

~~ם טעמ~
 ל~

 לזה ~אמין
 ~מצ~ ל~

 שיש ~נ"ד כ"ש ~חר
 או~ו שר~ה ש~ומר עדלנו

 ~ל~ מ~
 חוששין ש~נו

 דשמ~
דוק~

 נדמה
 שמ~ ~

 ועדין
 הו~

 חי
 ~ל~

 שנ~עלף

וכיוצ~
 דכ"ש חזק~יה ד~י~רע בזה

 הו~
 דש"ס מנדון

וד~י
 כשע~ דנימ~

 הסכנה
 דמי~

 וש~ם
 ל~

 לזה ~~מין

 ~מצ~ל~
 גם משם~ ללמוד יש כן ~חר

 הר~
 ז~ל ~~ח

 ולמדה דינים ~כמה זה ~כללהש~מש
 מה~

 הנז~ דש"ס
 ד~ה י"ז ~סימן ד~ריועי~

~~ 
 ו~ד"ה וכו~ ו~מר ~חד

כ~~
 וכו~ ~ הרמ~~ם

 ו~יכ~
 וה~יא ע"ש~ וכו~ למידק

 ה~שה בפרק הר~"ש ~פ~קי נ~נ~ל קר~ן ~~ד~ריו
 שציין ש~מה ע"ש~ ז~סימן ~~ר~

 הר~
 הנז~

 ~~ו~
 כ"ה

שלמד וכ~~
 ד~ש~~ מה~

 ~חר דין הסכנה
 והו~

 דגם
 ~סוף ~ו ~~חילה ~חר מעשה ~יפור הגויסיפר ~ל~
פלוני ~ל~

 מ~
 להש~דל ~פ~ר ש~י ד~מקום לה~יר די ל~ד

~חר
 ~חר~ עדו~

 סמכינן
 ~עדו~

 ~פילו נכרי
ש~ם כה~

 ל~
 לזה ~~מין

 ~מצ~ ל~
 ~חר

 ו~ש~
 ע"ש~ ~ונה

 דקימ~ל הגםהרי
 דל~

 מיקרי
 בל~ מסל"~

 לד~ר הקדים
 הכי ~פילו ד~ריו ~~חילתאחר

 דל~ היכ~
 ~פשר

 ליהמצריכי~ן ל~
 והכ~

 הגם בנ"ד נימא נמי
 שי~מרבעינן דלכ~חיל~

 מ~
 וק~ר~יו

 דל~ היכ~
 סגי ~פשר

 ~ ק~ר~יו ~לאל~ד ~מ~

~~~~
 לי

 ד~מ~
 דש~ס

 הו~
 שר~ינוהו דכיון

 להשמיעשהוצרך
~~ 

 ההר מן קולו
 הלכו ש~רי לדרכונחפז והו~

 ול~
 שם מצ~והו

 ולמ~
 כולי ליה

 ת~קיים קולו ליתן הוצרך למה לדרכו נחפז שהוא כיוןה~י

העדו~
 זה ל~יש שר~והו ~ש~ר

 שמ~
 וי~ו~ו ילכו הם

 צדק~םויגידו
 כיון דין ~~י~

 שהו~
 והלך ונחפז דחוק

 שיגיד מי ו~ין עמו ~חר ש~ין רו~ה שהיה וד~י ~לאלו
 ~ם עצמו על חס ~כךזול~ו

 ל~
 יגיד

 ונש~
 ולהכי עונו

הגם
 ש~ו~

 ~חפזה להגיד הוצרך לילך נחפז
 נמי ו~נן ז~~ עוןמעליו לפרו~

 נימ~
 נחפזים שהכל דכיון הכי

 וזה לח~ירו שיפנה מי ואין לנפשםל~רוח
 הו~

 שר~ה
וידע

~~ 
 נעשה ~שר כל

 ו~~
 והעיד

 שמ~
 מק~לין

 ~גםעדו~ו
 של~

 ש~ם זה מטעם שק~רו ~מר
 לזהנ~מין ל~

 ~מצ~ ל~
 כזו ~מלחמה ~חר

 המ~~ל~
 ~~והמה~~~

 ~ כד~מרינן ה~דם

~~~~~~~
 מהסניף ~זה להקל שר~וי עליו יוסיף
 ~פסקי להורו~ם כ~~~י ~שרהגדול

הראשון
 מ~ומדנ~

 שעדין
 ל~

 ~כל קולם נשמע
 ונשכחו מליהם ~~לו~קצה ה~ר~

 מל~ כמ~
 פה פוצה ו~ין

 רו~ים שאנו הזה ~זמן ועיקר כלל עליהםומצפצף
 שי~~

המכ~~
 ע~י מועט ~~מן וע"ס העולם מסוף והידיעה

 לממלכה ומממל~ה ועיר עיר בכל הק~ועים דו~רה~י

~חר~
 ~ו חזו ~דם שכל

 ~נו~
 ~שר לכל מרחוק י~יט

ימצ~
 ו~ין עליהם ~חזון שנס~ם כמה שזה ומדר~ינו לו
 השכל ד~ר חצי ולא ד~רמגיד

 למו חלפו שוד~י מחיי~
 ~ שני ~חלק ~זה ~מש~כ ועיין העולם~מן

~~~
 ~ורה חומשי חמשה דתריצי טעמיהלין

 להצריך שאין ולומר להקל שר~וילי נר~~
 וק~ר~י~

שע"~
 המסל~~ גוי ~ו

 מכ~~ פי על ~ו
 די הגדול השר

 ~ומר~ם
 שמ~

 ~~ ומשי~ין פ~
 הד~רים פי על ~ש~ו

 ~עלי יסכימו ~ם ולמעשה ל~לכה נר~ה כןה~~ה
 ויגדל ישמרםהשם ההור~~

 כס~
 ו~פאר~ם כ~ודם

 הם כיישר~ל ~פ~ר~
 תפ~ר~

 שהן קרננו ~רום ו~שמם עוזמו
רש~ין

 ול~
 דעתי ~~ ~ני מגלה ~~ל ~ני

 קל~~ דע~
 שהי~כמו~

 קרו~ה שדע~י
 ומסכמ~

 עם
 הר~

 רח"ב
 משום ל~קל שרצה~מה ז~

 עגונו~ ~קנ~
 ~זמן ובפרט

הזה
 שר~

 היוצ~ים
 וה~פיקורוסי~

 הישר ~יש ~ישר~ל
~עיניו

 יעש~
 להכריחם ומושל שוטר ו~ין שופט ו~ין

 עלולהנהיגם
 הד~

 כי
 ~~נ~ המלכו~

 ~ור~ו ~חד לכל
~ידו

 להיו~
 כפי ומ~נהג ומד~ר ~~י~ו שורר ~יש כל

 להכריחו שיכול ~דם ו~ין ~רצונו שעלהמה
 לעשו~

 היפך
 כירצונו

 החופשיו~
 יטה יחפוץ ~שר כל ~ל ~ידו

 ש~ו המ~ור הישר~לי וה~ישעצמו ~~
 הו~

 שמחזירו
 למוט~

 ~~לה~~
 נפשו

 ע~פ ו~הנהג~ם ~~ו~יו ~דרכי ללכ~
 לישע ויצ~תי ל~שתי צדק כן על המצוה ועלהתורה
 מכבלי להציל ש~וכל במה להצילם העדינות ישר~ל~נות
הע~גון

 ~~~רו~
 הן הן בנויות הדין ע~פ ישרות

 הקדש ~שק~לשקלי~ם חמש~
 שיקו~

 ~שר ו~שכל הדעת
 לפניךהער~נו

 קור~
 ~ הקודם בסימן עיין נעים

~~~~~
 על העי~ר~בא

 רח"~ הר~
 ~מה ז~ל

שכתב
 ז~ הר~

 ש~מל~ה
 ~י~ הנעשי~
~ר~~ונו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

הראשוני~
 המשנ~ בימי דה~ינו

 ה~מב~ם ובימי ו~~~מוד
 כ~ובים ישראל ~יו ~א כדרכו דבריהםהמע~יק

 כמ"ש וכו~המ~חמה בחי~
 ~עי~

 ומ~ורים כ~ובים הרב דברי
 אני אומראחהמ~ר

 שאי~
 חדא בזה נכונים הרב דברי

 ~ה רז ~ו גילהדמי
 ~נזכר~ שמ~חמ~

 וכו~ ב~~מוד

שהישרא~י~
 ~~א ~מ~חמה מעורכי אינם שם הנמצאים

~ומדי~
 מים ~ספק מרחוק

 ומ~ו~
 ~א ו~מה

 נאמ~
 ש~~ם

 ובמלחמו~יהםד~רו
 ישרא~ ש~

 עם
 ~אומו~

 דברו
 שהיו המשנה ~כמי ה~נאים בי~י שני ~י~ ב~מן~היו
רובם

 ומ~~מא ~ני ב~י~
 ממ~חמו~יה~

 ועוד דברו

 ~אי~נרא~
 במחיל~ נבי~ו~ דברי א~א אלו

 ~ור~ו מ~בוד
 ד~ריו ד~פיועוד

 ז"~
 מ~חמה עושים היו ~א ~ישראל

 א~כ מרחוק עומדין~לא
 שמ~ ז~

 שפגעה היינו במלחמה
בו

 ~די~ מד~
 וכ~ון הרואי~ ב~וך

 שאי~
 בהו~ים אלו

 עומדי~ש~ינ~
 אם הוא דינא א"כ וכו~ ~ספק אלא

יאמרו
 מ~

 ~יים נאמנים ודבריהם קבר~יו ב~א סגי פ~

 ~כ~וקיימי~
 ~ומר הצריכום ו~מה אומר שיגזרו מה

 אין ו~ריוק~ר~יו
 צ~~

 המרדכי וכ~~ש בזה וקבר~יו
~פרק

 ה~ש~
 בע~ה שה~ך

 וכו~ וצרת~
 בסימ~

 ב~ם פ"ח
 וז"ל~ירו~~מי

 וכ~
 כגון במ~חמה נ~מן ש~ין שאמר מה

 ~~~ח~ ~ו~ךשהיה
 ב~וך והיה ליהרג או ~~רוג

המ~חמה
 בסמוך בדרך הו~ך ~יה א~ ~~~

 ~קבוץהמ~חמה ~מערכ~
 וביז~ ש~~

 נהוג שהרי בדדמי אמר ~א
 אדם שבניהוא

 לראו~ זיין כ~~ ב~י ~ו~כי~
 המ~חמה

~אין
 מקפידי~

 ע~ש~ ו~ו~ בדדמי א~ר ~א הי~כך ע~יהם
 העומדים שא~ו מהירו~למי יוצא מפורס בהדיא ~ךהרי

מרחוק
 בכ~ עדו~ עדו~~

 אפי~ זה הוא כי יאמרו אשר
במלחמ~

 וקבר~יו~ לומר צריכים ואין בדדמי ~מרו ו~א
 שאמר מדבריו ~י~ך מוכח ~נז~ שמ~ירוש~מיו~וד
הרב

 שמלח~~
 ~ר~~ונים

~~ 
 היו

 ישרא~
 נכנסים

 בה שדברו ש~מ~חמה קאמר הירו~~מי והריהמ~חמה ~~ערכ~

בשישרא~
 ~שיבני ואם ~י~רג~ או ~~~וג ~~לחם הולך

שבמ~חמ~
 היו ~רא~ונ~ם

 מק~~~ ישר~~
 מזויינים

ומקצ~ם
 רואי~

 במ~חמה גם כי אענך אנכי גם
 דיש גוונא כהאי ישדהאידנא הזא~

 כ~
 בכ~י עומדים ~אינם

 ו~ומדי~זיין
 דוקא

 מי ~ראו~
 שנפ~

 והם י~אוהו
נקרא~ם

 כ~ום~ זה שאין נראה כן על הכ~פים~ כ~
ו~ד

 דכ~
 ~האי אי~א אם כה"ג

 חי~וק~
 ש~קי הוו ~א

 אין הא אחרון~ שום או פוסק שום ~אשמועינןמיניה
 דבר ~ומרע~יך

 וצור ודוק~ ז~
 ישרא~

 יצי~נו
 מ~ור~וויורנו משגיאו~

 ~חדש ימ~ם שבעה אמן~ נפ~או~
 ידיך מעשה שנה כאןשבט

 א~
 אוראן פה ~פ"ק תר~ף

 השם ~~שועת המצפה הצעיר דברי כה ~~איע"א~
~~וד

 ו~שר~
 ~ ולכהן

~~עור
~~~ 

~~~~ 
~~~ 

 ו~~

 משודכ~ב~ו~~
 נ~רצו כך ואחר

 ו~כ~וב ארוסין ש~עשוביניהם
ו~ברך כ~וב~

 בר~~
 ארוסין

 וברכ~
 ~חופת כנהוג ח~נים

 ע~ה דע~ם שאין א~א ~שו וכןנשואין
 ~הביא~ ~נשואי~

א~
 כדרך עמה ול~~ייחד בי~ו

 כ~
 א~א ~ארץ

 כ~
 אחד

 נ~ייחדו ו~א פנהלדרכו
 בבי~

 כנהוג אחד
 ~כנוס ביניהם זמן היה כי הנשואין ~גמור עתהר~ונם הי~ ש~~

 ע~ר ואחראו~ה
 ש~~~

 או חדשים
 יו~~

 ~גמור רצו
~~ 

הנשואי~
 ספרה הכ~ה ואז

 שבע~ ל~
 חימוד ימי

 כדינ~
ש~

 חופ~ם בית ~צורך יביאו אשר א~ ו~כינו ~ורה

 ~עשו~ סעוד~~ו~בי~
 מש~ה

 שבע~
 כמנהג ימ~ם

 נפשםוע~ה ח~ני~
 ~שאו~

 ו~ברך ~חזור צריכים אם הגיעה
 ושכרך ~א או ח~ניםברכת

 כפו~
 ~שמי~ מן

 שתודיענו
 ~ייםאורח

 ואורחו~
 ~ נשמור צדיקים

~~~~~
 בברכת ~דון יש וראש ~חי~ה

 ~גמור דע~ם היה ש~א ב~ח~~השברכו ח~ני~

הנשואי~
 כך ואחר ~א או שפיר עבדי אי

 נב~
 לספ~ק

 הנ~ במדב~ר~~~צרכינו
 דהאי עיקרא

 מי~~~
 ~האי אזלא

דאי~א
 בכ~ובו~

 מברכין ~~ר ע"ב ז~
 בר~~

 ח~נים
 בבי~ אף אומר יהודה ר~ח~ניס בבי~

 ~ברכים הארוסין

 מבר~ין אידך~ניא עמה~ שמ~ייחד מפני שנו וביהודה אביי אמראו~ה~
 ~רכ~

 ח~נים
 ח~ני~ בבי~

וברכ~
 כשנכנסהח~נים~ ~~י~ רש"י ופירש ע~כ~ ארוסין בבי~ ארוסין

 הארוסין~ ב~י~ אף נשואין~ ~חופ~
 מברכ~ןכשמקד~ה

 כ~
 אביי אמר כדמפרש~ ח~נים ~רכת

 עמה שמ~ייחד שנו~ ~יהודה דר~י ~א שנו~ובי~ודה
 כדיבארו~ין~

 שיה~
 ~בו

 ג~
 מברכין ~פיכך כד~קמן בה

ברכ~
 ד~ניא מ~חי~ה ח~נים

 כ~~ במסכ~
 כ~ה

 ומדפירש עכ~ל~ כנדה ~בע~ה אסורהברכה בל~
 ו~כי יאו~

קאמר
 ב~י~

 כשנכנסה ח~נים
 ~חו~~

 משמע נשואין
 ~אפוקי ד~א~הדיא

 ש~~
 שעיקר ~אמר

 ברח~~
 היא

 הח~~בי~
 ש~א ~בי~ו הכניסה אם ~פי~ו

 ~דע~
 נשואין

 ~אכל מפתו לבי~ו או~ה א~ף ש~ירסה אחראלא
ומכוסו

 ~ש~~
 י~ייחד אזו נשואין צורך ש~זמין עד

 כדרך ~הוי~יה עמ~
 כ~

 כיון ג"כ דבזה הארץ
~בי~ו שהכניס~

 פיר~ ו~הכי ח~נים~ ברכ~ מברכי~
 כשכנ~ה דוקא

 דהו~חתו ונ~ל בר~ח דמברכין הוא נשואין לחופתלבי~ו
 שמ~ייחד מ~ני שנו ביהודה אביי מדקאמר~יא

 דעיקרמשמע עמ~
 ~קנ~

 היא בר~ח
 ע~

 ~ידי שמביא היחוד
 פליגי~ ור"י דת"ק ומשמע ביא~~חי~~

 ות~
 בעינן סובר

 לשס ש~א יחוד אפי~ו סובר ור~י נישואין ~שםיחוד
 מברכין ביא~ חיב~ ~ידי שיבא שאפשר כיוןנשואין
 מר א~א פ~יגי ד~א ל~מר ואפשר ח~נים~ברכת

 כא~~י~

 בענ~~~~~~

ו~~



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  
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~ ~ ~

 במקום מיירי דת~ק כ~תריהומר
 דל~

 א~ר מיי~די

הארו~י~
 מפני ~ביי כדפירש ביהודה מיירי ור~י

 עמה~מתיי~ד
 ~ארו~י~

 כדי
 שיה~

 לבו
 ג~

 ומשום בה

ד~יישינ~
 ל~כי בי~ה ~יבת לידי שיבא

 מברכי~
 ברכת

~תנים
 אליב~

 דכולי
 ~ עלמ~

 ב~ימן דכתובות קמא בפרקבמרדכי~~~~~~
 ~פרים רבינו הרב משםדכתב קל"~
 ת"ק ~לא ור~י ת~ק פל~גידלא ממג~נ~~

 ל~
 ומודה מיהודה איירי

 הי~א דכל~~ק
 דאיכ~

 לי~וד למי~ש
 מברכי~

 וכתב
 מ~ם~וד

 דכ~ רא~~~
 מנהג הוא

 ד~רו~
 וארו~תו

~~חו~ השוהי~
 א~ד בבית

 מברכי~
 ברכות ~בע עליהם

 נ~~ה וזה ע"~~ וכו~יתיי~~ו פ~
 כ~ירו~ דל~

 ~פירש רש"י
בבית

 ~תני~
 ל~ופת כשנכנ~ה

 נ~ואי~
 ש~ם דמ~מע

כנם~
 לדעת שלא ל~יתו

 נשו~י~
 בבית ביחד ששוהין הגם

 משום מברכין ~ין~~ד
 ועוד יתיי~דו~ ~שמ~ ~יישינ~ דל~

 ר~"י עלפליג
 בה~

 יהודה ר~ דקא~ר דמ~י סובר דרש~י
דביהודה

 מ~רכי~
 בבית

 ה~רו~י~
 משום היינו

 דמתיי~די~
 לה~י לבי~~ו~יישינ~

 מ~וד~ מברכי~
 ר~ינו ו~ילו ~ר"ח

 ד~~ור משום נתקנה דהברכה ~וברים ור~~~ן~פרי~
 שכתב ו~מו ~רוםתו עםלהתיי~ד

 לקמ~
 משם במרדכי

 יהודה רבי דק~מר ממ~י שמדקדק מפר~~ש י~י~לרבינו
 ארוסתו עם ל~תיי~ד ל~דם דאםור עמהשמתיי~ד

בל~
 מיי~דין שאין אע~פ קאמר ומשו~ה ע"ש~ ברכה

 מ"מ כיהודהאותם
 כיו~

 ~~ד בבית בי~ד ~~ו~ין
 מב~כים ולהכילי~וד ~יישי~~

 לה~
 א~ירי הג~ות ועי~ ברכות~ ז~

 ~ם ד~תובות~ קמ~ בפר~ י~~~ימ~
 ל~ופת וכ"ש בי~וד תליא ~תנים ~רכת רש~ידל~יטת מהכ~ ~מעינ~ כ~

נשו~י~
 ~ם ג~כ תליא ~פרים רבינו ולדעת גמורי~~

~והי~
 נמי יתי~דו לשמא ד~יישינן ~~ד בבית בי~ד

 בר~~מברכי~
 נשו~ין לדעת לו נמ~רה ~א ו~פילו

כשהי~
 דרים ש~ם כל אביה בבית ~ו ה~רוס בבית

 בי~דבבית
 לשמ~ ~י~שינ~

 ולהכי יתי~דו
 לה~ מברכי~

 ז~

 ~דעתא לביתו ל~תן האב מ~רה ~ם וכ~שברכות~

דנשואי~
 מ~מ עדין י~וד ~ם היה שלא הגם

 היא זו לביתו להכני~ה לודמםרה כיו~
 שלימ~ ~ופ~

 כדכתב
 שםהמרדכי

 קל"~ ~ימ~
 ~ופה הכנ~ת כי וז~ל

 בש~ריתשמו~רה הי~
 ל~ת~

 לשם והיינו הברכה קודם
 פרק בריש ~~ל ~ר~ן וכד~תבנ~ו~ין

 ~מ~
 דכתובות

 ד~ופה ~ומרים ו~~רים לשונו וזה ע"ב ב~דף
 י~וד היינולאו

 אל~
 שהבי~ה כל היינו ~פה

 אבל ע"ש~ וכו~ נשואין לשם לביתו ~ביה מביתהבעל
אם

 ~ביא~
 לשם שלא לביתו

 נשו~י~
 ~ופה מקרייא לא

 ז~ל רש"ילדעת
 ואי~

 אל~ בר"~~ לברך
 רבינו דלדעת

 ד~יישינן לברך צריך בבית עמו ש~ו~ה כיוןאפרים
 לשמ~

 ~מעינן מ~מ כד~מר~~יתיי~ד~
 מכ~~

 ~ין ש~ם
 ~ופ~

נשואי~
 או י~וד או

 ל~
 לק~ה

 לבי~
 ברכת כ~ן אין כנ"ד

 מהלכות יו~ד בפרק המגיד להרב ועי~ לכ"ע~~ת~ים

 י~ בפרק הרמב~ם ומדברי ו~"ו~ הלכה~ישות
 ~בעלה א~ורה ה~רו~ה שכתב ~~ הלכה~ישות מהלכו~
 וז"ל ~תב ו~~וובהלכה מד~

 המ~ר~
 בר"ח ובירך הא~ה ~ת

ול~
 ארו~ה עדין בביתו עמה נתיי~ד

 ש~י~ הי~
 ברכת

 עושה~תנים
 אל~ נשו~י~

 ופ~ק ור~י ת~ק דפליגי ~וברש~וא משמ~ ע~כ~ ל~ופה כני~תה
 ~~י~ כת"~

 ברכת
~~נים

 ~ל~
 ~ו~ה לשם שלא בי~וד ולא נשו~ין ב~ופת

 ל~ופה נכנ~ה שלא זמן כל פ~ק הכיומשום
 עדין ~תנים ברכתבירך ~~י~

 ~רו~~ הי~
 ו~~ורה

 ל~~ל~
ול~

 בלא ~פילו ~תנים בר~ת מ~ני ~לר"י כר~י
 רש"יכדפירש ~ופ~

 דמברכ~~
 משום ~תנים ~רכת

 ה~
 דתניא

כלה
 בל~

 ור~י ת"ק פליגידלא י~~ ולו יסבו~ר ז~ל הרמב~ם דגם ~ומר יכולני~יברא הותרה~ ובברכה כנדה לבעלה ~סורה ברכה
 והו~

 הל~ שם הרמב~ם כתב ~הרי
 לשם ארו~תו על ו~בא וז"לא~

 נשו~י~
 ו~רי אשתו ונעשית קנ~ה בהמשיערה שקיד~~ ~~רי
 ~י~

 כ~שתו
 ~לא ז~ל הרב ד~ובר להיות יכול דלפ~ז ע~כ~ דברלכל
 שאין במקום דת~קפליגי

 מ~~די~
 במקום ~מרה ור~י

שמי~די~
 ~ברי וכ"ע

 דל~
 ברכת נתקנה

 ~תני~
 אלא

 נשו~ין ל~םב~ופה
 ~ל~

 ~~ר דר~י
 ~~רימיד ~ות~ שמי~די~ כיו~

 יב~ שמ~ ~יישינ~ ~רוסי~
 נשואין לשם עליה

 בלאוכלה
 ברכ~

 להכי לבעלה ~~ורה
 תיק~

 בר~~ת
 ארס ו~ הלכה הרמב~ם שכתב ו~ע~פ אירו~י~~~~ר

וכנ~
 ~יא הרי ~תנים ברכת בירך ולא ל~ופה

 מכל ימים כמה ל~~ר ~פילו ומברך ו~וזרגמורה נשו~~
 נמי ר~י לדעת וא~כ מקודם~ לברך ~ריכיןלכת~ילה מ~ו~

 בשעת ~תנים ברכת ~מברכין ביהודה ~פילו לומר~פשר

~רוסי~
 כנשו~ה דינה הוי לא

 ~ל~
 ש~א הדבר י~ודע אם

 ולא ~רו~ה ~יא עדין ה~י בל~ו אבל נשו~ין לשםעליה
נשואה

 ש~י~
 ו~מ~ש נשו~ין עו~ה ~תנים ברכת

 והואז~ל הרמב~~
 לא דלמה ~ך תיק~י ו~י דכ~ע~ אליב~

 ~ש~
לשמ~

 לשם ~לא עליה יבא
 נשואי~

 מה מהני לא דב~א
 הד~ר ש~ה לומר ~פשר כמ~ש~ ~תנים ברכתשברכנו
~מיר

 ~ו~
 ~שו~ה לאינ~י

 ל~
 ועוד עליו ~ששו

 ל~הדוריד~פשר ~במקו~
 מ~דרינ~ ~היתר~

 במקום
 דל~

 ~פשר
 האל~קוני

 ל~
 אפשר משאי אפשר דנים ואין אפשר

 ~ ז"ל הרמב~ם בדעת לצדודי הנר~הזהו

~~~
 בבית אף אומר ר~י ד~ה שם ~תו~פות

 מברכי~ה~רו~י~
 דרך להם דיש נר~ה

 ~ליה בא שלפעמים ולפי וז"ל ב~ו"ד כתבו ש~רי~~רת
 שת~יה כדי מת~~לה ברכה תיקנו ~ופה לשםשלא

 ו~פשר ע~ש~בברכה כל~
 לכ~י~

 פירושינו כפי התו~פות דברי
 יבא שלפעמים ש~~יור"ל

 של~
 ב~מת וזה נשואין לשם

 הטור כמ"ש מרדות מכת אותו ומכין גדולאי~ור
 בבית ארו~תו בועל ~הוא ~"ה~ימן רי~

 תי~ו להכי ~ ~מ~
 ש~ם לב שיתן כדי ~יםברכת

 יב~
 עליה

 יב~
 לשם

 שיט~ לפי כן ואם מידי ליה ח~ר לא דהאנשואין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~

 מ~אתי וכן אהדדי~ ור"י ת~ק ~ליגי דלא סברי כ"ע
 ז~ל מבונ~א אפרים רבינו משם שהביא אשירי~הג~ות
 פליג דלא מבונ~א אפרים רבינו פי~ י~ב בסימןוז"ל
 דכל ת~ק ומודה ביהודה אי~רי לא ת"ק אלא אדר"ית"ק
 שיש אלא המרדכי משם לשונו לך ש~תבתי כמווכו~
 הטור רב~נו כתב וכן למגנצ~א מ~נ~א בין ביניהם~לוף
 עם מתייחד שהחתן שנוהגים במקום וז"ל ס~בסימן
 אחר~כלה

 הארוסי~
 אחר מיד חתנים ברכת מברך

 קמא בפרק ז"ל ב~י רבינו עליו וציין וכו~ ארוסיןברכת
 כדפירשה ר~י לדעת פשו~ה וכונתו ע"א ז~דכתובות
 שנתייחד החופה היא ומה כתב ס"א סימן ולעילאביי
 אפילועמה

 ל~
 היא נשואין ל~ם שנתיחדו כיון עליה בא

 וע"~ ע~כ~ דבר לכלאשתו
 לומר צריכין

 דל~ ד~"~
 פ~יגי

 לדע~ ר~י בפירושוכמש~ל
 יבא שמא דחיישינן הרמב~ם

 שלא כדי חחנים ברכת מברכין להכי נשואין לשםעליה
 בלא עליהובא

 ברכ~
 נ"ה בסימן מש"כ ז~ל ~ור"ם ועי~

 מה והקשה ~~ ס~ק היטב הבאר על~ו שציין ומה א~~עיף
 ~~עמ~~י

 ברכו~
 ז"ל הר"ן מ~ש דלפי ותירץ וכו~

 ודברי ע~כ~ ניחא חופה בלא קונה נשואין לשםדביאה
 ~ הנ~ל לפירושינו מ~י~ע ופירושםרמ~א

~~~~
 יו"ד בפרק כתב הרמב"ם הנה חופההנקרא
 לתוך אותה ~יביא עד וז"ל אישותמהלכות

 זה ויחוד לו ויפרישנה עמה ויתיחדביתו
 הו~

 הנקרא
 וכן מקום בכל נשואין הנ~רא ~וא לחופהכני~ה
 א~ סעיף ~~ה ס~מן הט~ור ~שלחנו מרןפסק

 ברכת לברך וצריך דבר לכל כאשתו היא והרי שםמרן וס~י~
 שלך הרי ע~כ~ הנשואין קודם החתן בביתחתנים
 שיביא הוא ברכות ז~ עליה שתי~ו דהחופהל~ניך
 בלא אבל נשואין והיינו עמה ויתייחד ביתו לתוךאותה
 לא חתנים ברכת בירך אפילו נשואין לשם חופההכנסת
 הלכה שם הרמב~ם ~פסק וכמו נשואיןמיקרי

 ב~ סעיף נ~ה בסימן הט~ור בשלחנו ז"ל מרןופסקו וא~
 נתייחד ולא חתנים ברכת ובירך הא~ה את המארסוז~ל
 חתנים ברכת שאין היא אר~סה עדין ביתו בתוךעמה
 דלא וכיון לשונו לעיל ש~עתקנו הרמב"ם כלשוןוכו~
 בברכת חכמים תקנת עשה לא עדין א~כ נשואין~וי

 ברכת דעיקר כיון הנשואין בזמן לברך וצריךחתנים
 בשעת הנשואין~ על נתקנה~נים

 הנשואי~
 לברך צריך

 ז"ל הרמב"ם מדברי לדייק יש וכן פשוט לי נרא~כן
 שנכנסה אע"פ נדה ~יתה אם אבל וז~ל ב~ בדיןשכתב
 כארוסה היא והרי ~נשואין גמרו לא עמה ונתייחדלחופה
 ונשא עבר דאם וז"ל כתב וא"ו דין ולקמן ע"כ~עדין
 השמיענו לא למה וקשה עכ~ל~ ומברך חוזר אינוובירך
 ובירך המארס בדין ומברך חוזר אינו בירך שאם זהדין

 לחופה הכניסה שלא עמה נתייחד ולא חתניםבר~ת
 חוזר שאינו להשמיענו הו"ל ארוסה היא עדיןדפסק
 מהית~ ~פי רבותא דהויומברך

 ל~~ה~ ו~כ~יסה נדה

 שאינו ז"ל הרמב"ם דסובר בפשיטות מזה נראהאלא
 נדה שהיתה בדין אלא ומברך~זר

 ונכנ~
 וברכו ל~פה

 כתקנת ועשו נשואין דהוו ה~פהבשעת
 חכמי~

 ד~קנו
 דלא משום אלא איתא ~פה הרי החופה עלברכה

 חופה דהווא אף לפיכך ביאה חיבת וליכא לביאהראויה הוי~
מ"מ

 בעינ~
 הקונה היא לביאה הראויה חופה לכתחילה

 דלא ~פה דלוכא המארס בדין אבל הנשו~ין גמרוובה
 מדוייק ובזה ולברך לחזור צריך בזה ודאי כלל נשואיןהוו
 משמע ה~שואין גמרו דלא שכתב ז"ל ~רמב~ם לשוןשפיר
 נ~ואין הוו לא כתב מדלא גמרו דלא אלא נשואיןדהוו
 בדין ל~תוב דקדקוכן

 הדמיון בכ~ף כארוסה דהוי ז~
 בדין בלשונו שנקט כמו ~רוסה היא ועדיןכתב ול~

 משמעהמארס
 דדוק~

 נכנסה דכבר זה ~דין
 שאינו הואונתייחדו לחופ~

 חוז~
 משום ומברך

 דמעיק~
 ברכו

 בדין אבל גמורים נשואין הוו דלא אלאבזמנם
 בהא הנשואין בזמן שלא ו~רכו כלל נשואין הוודלא המאר~

 ~ ומברך חוזרודאי

~~

 א~ מהלכה ז~ל ~רמב"ם מדברי מוכחשיהיה
 דעיקר בש~ע מ~כא מרן דעת הוא וכןוב~

 במקום לביאה הראוי וברשותו בביתו היחוד הואנשואין
 אפילו נשואין לשם עליה בא אם או נשואין ~שםסתר
 נשואין~ מיקרו א~יה בבית היא ועדין לביתו ~כניסהלא
 דסברי הפוסקים דעת נ"ה בסימן ב"י רבינו למש~כוגם
מרנן

 דחופ~
 ל~ם לביתו שהביאה כל אלא יחוד אינה

 על סודר שפורשין היא ש~פה שסוברים וישנשואין~
 משיצאה בתולה דחופת שסוברים ויש ברכה~ בשעתראשה

 שמכניסים מקום היינו דחופה שסוברים ויש~הינומא~
 כל כמ~ש כלונסאות גבי על פרוסה יריעהשם

 דסו~רום עוד ויש א~ סעיף בהגה בש~ע שם ז"למור"ם ז~
 הטלות החתן שלובש מה היינוד~ופה

 כנה~
 ופורס

 הנוהגים כאלו ממנהגים וכיוצא הכלה על עליהכנפיו
 הוא זה כל אמן~ לעד השומר ישמרם ישראל בניבקרב
 לשם נעשית לא אם אבל נשואין~ לשם החופה עשהאם

 לשם כלל ל~תייחד בדעתם היה שלא נ"ד כגוןנשואין
 כניסה של הנשואין לפרק הגיעו לא שעדין משוםנשואין
 ~פה מיקרי לא ~ורכיהם ה~ינו לא שעדיןלכונסה
 נ~א סימן למהרח"ש מצאתי וכן חתנים~ ברכת לברךואין
 שאין ומפני ע~א ק~ דף הקמח לקט הרב דבריו~ביא
 שר~תי מה לך אעתיק ידי תחת מצוי ~הרח"שספר
 לאה את ארס ראובן וז"ל הנז~ בספר לאמרכתוב
 ברכת בעשרה ברכו הקידושון ו~מר כסףבקדושי
 אם ושאל לאה נפטרה ~מים ואחר חתנים וברכתאירוסין
 עמו נכנסה שלא דכל והעלה וכו~ ע~יה יתאבלר~ובן
 ר~בן הביאה ולאל~פה

 נשואי~ ולש~ לרשו~
 אלא

 כל אבל וכו~ נוהג אינו אביה בבית ונשארהשקידשה
 היא ~ו נבעלה שלא אע~פ נשואין ולשם לחופהשנכנסה
 דבר ~לכאשתו

 וש~
 ועל מי על ~ה

 מ~
 ברכו

~רכ~



~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~
ב~~ח

 ~ופ~ ב~קו~ ~~~ שא~נ~ נ~ו~~~
 ו~רי ע"ש~ ו~ו~

~ך
 ~כ~

 ד~ריו
 ~ח~~~~

 ד~דק ~וף ועד
 דינו ~וא דנ~ד מ~~ן נ~טינן נשו~י~~ל~ם ~ופ~ וכח~
 ד~אר~

 ד~חב
~רמב~ם

 ד~~ ז~~
 ~וו

 נשו~~~
 וא~ן

 בר~~ מברכ~~
 בשעח

ארו~~~
 נשו~~ן ~שעח ו~ברך חוזר ברכו ואפי~ו

~~~ו ~~ דכ~
~~ 

 כ~ו~ ~ופ~ ~וי
 שלא

 ~יח~
 לשם

 ועוד~~בו~ר~ נשואי~
 ~~~ר~~~ ב~

 דמגרעוח
 נת~

 ~ד~ן בנ~ד
 ~ר~ב~ם דכחב~~~~ם

 ד~כ~ ז"~
 ומוס~פ~ם ~ורע~ן בנ"ד

~~א
 ש~רי מ~ח~

 ~ב~~ ו~~ ~~ ~~ר~ ~~ עדי~
 וא~כ

 עודהו~א
 דאפ~~~ ~ביא~ ראוי~ ~א~נ~ ~ופ~

 איכא
 ~ופ~

 ~ונ~~~נ~
 שעד~ן ~ר~ב~ם כ~~ש

 ~~נם ~ארוס~~ ~י~
 ~~רבר~~חי

 פ~~
 ~~~ן

 ס~~
 שכחב ם~~ד

 ~ש~
 ~ב~ש

 ~ופ~ ~~ ~~~שא~
 שבע~ חוך

 נ~~~ם
~~~ב כ~~ ~צריכ~

 ם~~
 ד~וי ~~ג~ד ~הרב

 ~ופ~
 ~ר~ב"ם ~דעח אפ~~ו

 ~~~א חשש א~א ש~~נוד~יון
 ר~ח~

 ~~ני ~כך
 ש~ב~אע~ש ~ופ~

 ~~רוני~ ~~~וק~
 ~שי~ח בזה

 ~ר~ב~~
 אי

~~~~
 בה

~~~ 
 א~ דרב~ן א~~ור

 ש~~נ~ ~ופ~ ב~ ~רינ~
 וכ~ ~א~ איראו~~

 ~פ~ר דייקח
 נ~~~

 כ~ע דבנ~ד
 ד~דעח~ודו

 ולא מ~~רי ~ב~א~ ראוי~ ~~נ~ ~ר~~~~

 ~ופ~~וי~
 בנ~ד ~~רי

 ב~קו~ו~
 ~מ~כוח מ~ק א~ו

 חנשא~לא
 ~בחו~~

 ~~א וא~כ שנ~ם ~~ו חש~ום עד
~דו~~

 ~~ג~ע
 ~~ור~ פר~~

 נ~~ם
 דאור~

 בא ~וא ~ז~נו

 ו~ד~ ~ד~~ד~
 ו~~א ז~בה

 ע~~~
 ~יא אפ~לו ~כרח

פ~וי~
 ~כחב ו~מו

 ~ור~~
 ~~ורה

 ם~מ~ דע~
 ~~"ג

 ~עויי~ ~ר~ב~~~ מ~~ב~ג~
 ואפ~~ו ~~~

 רב זמן ש~ת~

 עד~~~~~םק~
 שכחב כ~ו בכרח ~~א

 ~ור~~
 ~ם

 םימ~
 א~ ם~יף~~~~

 וז~~
 אפ~~ו

 ש~ח~
 ז~~

 ו~א ארוך
 ~יאח~~ד ~~~~

 בנדח~
 ~ד

 שח~בו~
 כא~~ עד

 ~ר~ פ~~ וכ~
ז~~

 ~ם
 ~~מ~

 ק~~ז
 והזב~ ~נד~ א~~ ~וז~~

 והיולדח

עו~ו~
 ~טו~~חן

 טבי~~ ב~~
 א~ר שאפי~ו

 ~בא כרחחייב שנ~~ כ~~
 ע~

 אם א~א ~הן אחח
 כ~

 ~ראו~ טב~ו

במקו~
 ~ כאן עד הראוי

~~~~~
בנדו~

 ~מגיד ~רב ~ד~ח אפי~ו דידן
 ~ר~ב~םבםברח

 ~כ~
 ד~~ה

 פירס~ כדי~
נד~

 כך וא~ר
 ~~ופ~ נכנם~

 ודינו
 ש~

 יש ~מג~ד ~רב
~ה~~ידו

 ~עד~~ בקטנ~
 ~ג~ע ~א

 ~ר~ו~ ז~נ~
 א~א

~~ד~
 ~~~וד

 ~~ישינ~
 ~~חב כ~ו ~~~~ה ~ף

 ז"~ ~ר~
 ם~~~ש~

 ~ א~ ~ע~ף ~צ~ב
~~~

 איחנ~ו ~~גיד ~רב דדברי ~ו~ראפשר
~גדו~ה ג~

 ~ךו~~ר ~חופ~ ~חבעו~ ~וד~ ~~~~~ וכגו~
 ~ח~~~~

 ובחוך ~ספור
 ~בע~

 נק~ים
 נכנ~~

 בז~~~ופ~
 ד~וי ~וא

 ~דרבנ~
 ~~ש משום

 ~שמ~
ראח~

 אפי~ו או
 חוך טב~~

 נקי~~ ש~ע~
 ודאי דמשום

נד~
 ~יכא

 ו~שו~
 איכא~ ~ימוד ~שש

~~~
 דבריו ~פרש ~י נראהאין

 ~כי דמשו~ ז"~
נ~ראח

 ~וא~ל מד~ורייחא ~ביא~ ר~וי~

 עח~ ~טבו~וראוי~
 כניסחה ביום

 ~~ופ~
 ~דין

 חור~

 כ~~ ז~ דפ~~~ כ~ון מיד ע~~ה ~בא ~וו~וחר
 וע~רו

ע~י~
 י~~ם כ~ה

 מ~פסק~
 ו~א

 ראח~
 ~~ם

 ~ו~
 ד~ר

 שא~רווכ~ו
 כ~

 ~~~~ אי~ ~~~~~ הר~ו~
 ~עכ~חו

 דז~
 ~ינרא~

 חווח הרב כחב ש~רי ועוד ~ו~~ גדו~ דו~~
 ס~מ~ ח~וב~ פח~~ ~רב ~~~~ודעח

 ~~ ~~ק ~צ~ו

דכ~
 ש~א

 בדק~
 ~~א ~פ~~ו

 וםפור~ם נ~~~םד~~~ מד~ו~~~ח~ ~~א~ ~רגיש~
 ~ ע~~ בע~נ~

~ ~ ~
 ~~גיד ~רב דבר~ ראיחיכך

 ב~א~ א~םוריב~~כוח ~~קור~
 פי~~א

~~~~ 
 ~ו~ד

 ע~
מ~

 ~פ~~ך ~ר~~~ם שכתב
 כשחבעו~ שרצח~ א~~ כ~

 ~~~~נש~
 ~חם~ור ~ד חנ~א

 וח~בו~
 נש~ח ו~ם

~וחרח ~~~~~
 ~~נש~

 ו~ו~ וח~~ול ~~שאחו א~ר ותספור ~~ד
 ע~יוו~שיג

 ע~~~ ~~ ע~ ~ר~ב~~
 ז~ ו~~

 כחב
 ~שונו וזה~~ג~ד ~ר~

 ש~קש~ מ~ וכ~
 ~ראב~ד

 ג~כ ע~ד~ ~~כידאיסורא ~ופ~
 ~~נ~

 ~יש~א
 דאש~

 זו
 ג~ורהמוחרח

 ~חור~ מ~
 ש~פי~ו

 בראי~~
 שראחה

ש~א כ~
 ~רג~ש~

 ~~נה
 שנחב~ר כמ~ טמ~~

 ~ד~~
 הכחמ~ם

פר~
 ~רמב"ם וז~ל ע~כ חש~ע~

 ~~כ~
 א~~ ~~ א~

 ~~~ה

 בנד~ ~תור~ ~~מח~מא~
 או

 ~ז~ב~
 ע~~~ וכו~ שחרגיש עד

 פ~ו~~ם ~~ג~ד ~רב דברי אחו ~נזכר~~~~
ו~כוונ~ם

 דאי~רי ו~בורר~~
 ~נז~רים ~~ג~ד ~רב ודבר~ ודוק~ ~~ת~ ודא~ו~פ~~ו ~רג~ש~ בש~~

 ~בר~ ~~פך ~~~כאור~
 ~ר~

 ל~יל שהעחקנו דעח ~וות
~שונו

 ז~~ הו~ ~~ח~
 ~א אפ~~ו

 ~~א~ ~רג~~~
 א~~~ד~ורייח~~

 נינ~ו םחראי ~או ~אמח
 ב~עח ~ר~ישה דבא~ח מיי~ידעת ~וו~ דהר~

 ר~שונ~ ראי~~
 ~~א

 ש~א~ר ~רבד~אמר
 שפס~~

 ~~ר~וח
 ~דק~ ~~ ~~

 ש~א ~ף יו~בכ~
 וכו~ דימי וכ~~ש~דאור~~חא ~~א~ מ~~ ~שפסק~ ~רגיש~

 כ~ו~
 ~~~~ה ~שראחה

 ודו~~רגיש~
~ 

~ ~

 בנדון שי~י~
 ם~ר~ דל~ דיד~

 ו~א
 ~כנסחכ~ן ו~י~ טב~~

 ~ופ~
 נשואין ~שם

 ו~~
 י~וד

 ~שם נח~וונו~~א
 ~עד~~ כ~~ נשוא~~

 י~א ~כ~נו ~א
 ~~ך ~צ~~הזמ~נו

 שבע~ ~~ ~פר~ ול~
 ל~ח ~קודם

 בושש צריךדין
 ואי~ כ~~ נשו~י~ כא~ ~~י~

 ~~ום
 ח~~ום~ברכח

 ש~
 ועיקר

 ~נשוא~~
 הם

 נשוא~~
 ~א~רונ~ם

 ~א~רונ~~ נשו~~~ו~~
 ו~~חו א~ש ~~~וח ~~~ויי~ים א~ו

צ"~
 ~חנים~ ברכח

 ו~י~
 דכח~בח לו~ר

~עשו וקר~אח~ ~~תוב~
 נ~וא~~ עוש~ ~ח~י~~

 ברכח ד~א ~דא
 ~וכ~נוכ~ר ~חנ~~

 נחק~~ ד~~ ~ע~~
 ~~א

 ע~
 וי~וד ~ופה

 ~רא ~א ~רמב"ם ש~ריועוד
 ~ופ~

 א~א
 ונחיי~ד~ב~חו ~נ~םח~

 ע~~
 כחבו א~ כן גם כחב ו~א

~~ 
כחוב~

 וקראו
 ע~י~

 אח
 לא אם ~ף ה~ריא~

 ~ויא~סח~ר ~ביא~
 ~ופ~ ~~

 ~כחובה דכחיבח משמע
~~ 

 מ~ני
 ~~ר~ב~ם מצ~נו הרי ועוד מידי~~ן

 דפס~ ז"~
 ד~א ב~ד~א

מהניא
 וז"~

 אח ~מארס י"א ב~~~
 ~~ש~

 וכחב
~~ 

 כחובה
ו~א

 עדי~ ~~ופ~ נכנס~
 היא

 ארוס~
 ו~א

 נשוא~
 ~ ע"ש וכו~

~ד~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 דא~~נן~מ~י
 ע~~

 דידן ב~דון דהכא
ד~יכא

 ל~
 שאינה ועוד חופה ו~א יחוד

ראו~~
 לביאה

 ש~~
 שנ~~ו ימ~ם ~שבעה חלק נ~נו

 לש~וחלב~ולה
 בשמח~

 חופ~ם
 בשב~

 וגם ~חים
 לשמו~~

 ממחר~ שבע~ שמונ~ מתחיל~שםופר~
 שתבעוה יום

לינשא
 ל~ םפר~ ל~

 זיב~ה לימי ולא חימוד ~ימי לא

~~ו~
 ש~ין

 כ~~
 ו~א חופה

 נ~ואי~
 ועיקר

 הנשואי~
 הם

 לה שספרה אחר הש~י במעשה ~בי~ו ~~כני~ה~חר

שבע~
 אחר ויחוד נקיים

 ~חופ~ כנ~ס~~
 ואז כ~הוג

ל~כו~
 ע~ ול~חדי

 זוג~ו
 ~ז ומברכין וכלה ח~ן בש~ח~

בר~~
 חת~ים

 ~בע~ כ~
 ~ אות~ בירך כבר~~ו איש

~~~

 ~~וב מצא~י
 מקו~צ~ בשיט~

 ב~ל~ל לרב~נו

 כ~ובו~במ~כ~
 ז~

 שאל~ וז~~ ~~
 האי ~רבינו

 ר~ו~~גאו~
 מי~~א וכו~

 דנקי~~~
 מפי

 דרבנ~
 קמ~י

 ז~במבר~~ן דל~
 אל~

 ל~חר
 כ~י~~~

 יוצר ~ומר דב~ו ~חופה

ה~~~
 וכו~

 דחופ~ מי~י~ א~י~ וכ~
 ~~נו~

 ~ון דמברך ומ~ן
ל~נ~

 ~מרי~~ לחופ~ ~ני~~~ קוד~ ~רכו~
 ליה

 אי~
 זה

 ~ עכ~~ חכמי~~רך

~~~~~~
 בר~~

 שברכו
 שסובר ר~י ל~ע~ ~רוסי~ ב~ע~

~ף
 ב~ע~

 ארוסין
 מבר~י~

 ~ר~ח
 כתו~

 י~א שם
 ו~~~ך ל~~ורשצריך

 נשואי~ ב~ע~
 או~ם מפ~י

 של~
 היו

 ~מ~ב~רו~י~
 כי~ד ית~~ו

 ~חופ~ נכנ~~
 ~רכה ב~א

ועוד
 ד~שע~

 דמיא נשו~ין
 ~מילת~

 ו~א ~חרי~י
מפ~~ם גריע~

 ~~ חדשו~
 ~~כ~ ז~

 וכ~
 כ~וב ~ואי אחרי ראי~י

ב~וס~
 ~שני~

 וז~ל
 שכיו~ ו~"~

 שבירך
 בשע~ ז~~

 ארוסין
 עודאסו~

 ל~ר~~
 י~ל א~נ ~בט~ה~ ברכה דה~ל ~ח~כ

 ש~חה אפושימשום
 ו~~

 ~~וך שמברכין מה
 שבע~

 ימי
הח~ונ~

 אין
 ב~

 עיקר נמי והכי לבט~ה ברכה משום
חי~ו~ים

 ה~ ~נשו~י~
 שבירך שמה

 ~~ ארוסי~ ~שע~
 ~ירך

א~~
 ~עי~ היחוד לה~יר

 מ~"ל~
 ~ו ~יא ח~ונ~יה ו~יקר

~ילכך
 ב~ע~ מבר~י~

 בנ"ד ו~~ש עכ~ל~ נשואין
 כ~ז~~ ו~ברך ~ח~ור שצריך ~ר"ח שברכו ב~עה מ~חי~היחוד דליכ~

וזה
 ל~

 מור~ם למ~ש דמי
 בסימ~

 ו~ם וז~ל ~~ ס~יף ~~ד

ביר~
 כבר

 ברכ~
 ארוסין

 ק~דושי~ בש~~
 י"א הראשונים

 ומברכיםדחוזרים
 ~ח~

 ד~~ני ע"ש~ הזכרה ב~א ~חופה

ברכ~
 המצות

 כיו~
 אח"כ יברך למה עשיי~ה בשעת דבירך

 שכברכיון
 ~בל המצוה~ ~עשי~

 ברכ~ ~ר~
 היא הודאה

 ~ברך ש~יקנוכמו
 דעי~ר ועוד ז~~ כ~

 ~קנ~
 היא בר~ח

 ו~א החופהבשעת
 ארוסי~ בשע~

 הנ~~"ד זהו כמש~ל
 יום וימ"ן וציי~מ ה~ברצות

 ~ שנכפ~
 לח~ י~ים ט~ טוב כי

 לפ"ק ידיך מעשה כל א~~ ו~בר~ך ש~חשון
 ת~מסא~

 יע"א
 אשר י"ץ גיגי בן ~ליהו מוהר"ר לידידנו ש~לה ~שובתוזו

שא~
 מעי"~ ממני

 מ~ורר כשהיי~י יע~א סעידא
 בעי~~

~מסא~
 חכמים עטר~ת ש~ והועתקה ~רנ"ט ש~ יע"א

~~ו
 טב~

 כ"~ יע"א~ אוראן פה
 היושב ערי~ך ק~נא

 ~ ה~ ל~שועת תמידומצ~ה
~~~~ר

~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

 מא~~~~~~~
 השד~ר ~רב ד~פשאי רחימא

 שב~י כמוהר~ר י~וש~"ומארץ
 עלי"ץ ~וחבו~

 רמ"~ לשו~
 ~א~~ע

 סימ~
 ~~ סעיף קכ~ח

ואם וז~~
 י~

 ב~ ~עיר
 שמו~

 וכו~
 ע~

 ה~י בל~ו אבל הסע~ף
 ז~ ע~ ו~~~ ע"ש~ שני~םכו~בים

 ש~ו ~שם הידיד הרב
ואחלמה

 וז~~
 ~~~ עמד~י

 מ~פיק פירוש מ~א~י ו~א
 הרב דברי ר~י~יוכבר

 ג~
 כי דח~קים ודבריו פ~וט

הרואה
 ב~קורן הדברי~

 ~ו~ קולון מהר~י ~שוב~ שה~
 ב~ לעיר יש ד~ם ~ראהק~ו

 שמו~
 לא

 יכ~ו~
 שם רק

 מדברי הוכ~תו ~~~ר דהא העברים~ שם דהיי~ואחד

ר~~
 ב~ ~ו ~יש ~~י

 ש~ו~
 מו~~ם ואף וכו~ הגוים ~ם

~~~
 ממהריק"ו דבריו שאב ~שר

~~~ 
 לפרש מוכרחים

 רק יכ~וב שלא דכו~~ודבריו
 והמגיה העברים~ ש~

בדברי
 רמ~~

 א~ בזה וקדם מ~רא"י פ~קי ציין
 רמ~א ~דברי והמדקדקהמאוחר~

 ירא~
 ~ד~רי כיוין ד~א

 השמיט ואו~ימהרא"י
 או~~

 ל~ ילפ~נן כי בכונה
 במש~כ

 שי~וי רק ישא~
 גימ~~ ב~~

 הרב ~ם ~קו~ף
~"~ 

 מוכח

דל~
 כיוין

 ולפ~~ מהרא~י~ ~~שוב~ רמ"~
 ~~ו וינהיר יור~ו

~~
 מור~ם במ~ש עינין

 אב~
 כו~בים הכי בלאו

 שני~~
ד~~

 ד~א הראשו~ה ~בבא סו~ר
 י~~ו~

 לעד השומרישמ~הו עכ~ל~ אח~ רק
 אמ~
~ 

~~~~
 צריך ~חיל~ כי וכו~ ידידי דע ~ליו ~שוב~י
 ~רב שספר להודיעואני

 ג~
 בידי ~ינו פשוט

 ז~ל ~ירושו ראי~יולא
 בז~

 הגם בזה ~י אחזה ~~כי ו~שר
 ר~שונהשב~~קפה

 רו~מ שדברי נר~~
 ו~~וני~ ישרי~

 אך
אחר

 ה~~בוננו~
 הספר עם אמר מעט

 ישו~
 כי וניחם

 לראות שבא כדרך יראההרואה
 ב~~וב~

 קו~ון מ~ר~י
 ו~בבו ~עיניויראה

 יבי~
 ד~א

 נח~~
 ל~גמורי א~א שם הרב

ל~
 ב~ ~ה ~יש דעיר

 שמו~
 הלטי~ן ושם העבריס שם

 לא רוב הם שהגוים~גם
 אזלינ~

 ~דס~קא בתרייהו
דעתיה

 ש~
 הלא~י~ן דשם השואל

 אבל העיקר~ הו~
 ל~

נחי~
 עיקר ה~ברי ד~ם בזה הוא גם יודהדאפשר העברים~ שם רק יכתוב ד~א לומר הרב שם

 מדברי שהביא ~~ם ט~להלאטי~ן וש~
 ר"~

 שיש מומר מדין
 דפ~ק הגוים ושם העברים שםלו

 ר"~
 העברים ששם

 ששמו וכ~ב העיקרהוא
 ח~י~~ גיו~ ש~

 ב~ו~ת מלהזכירו

מש~
 קו~ון מ~ר~י הרב לשונו ש~עתוק וכמו וישראל

 כאחד כ~ובים כשני אינם מ~מ ע~ש~ ק"ובשורש
 מהר"י ביני~ם ~חלק שיצא וכמו העיר ושם אדםשם

קולו~
 היות ידע~י ואו~י וז"ל תשובה באו~ה

 לבע~
 דין

 לח~וק פהפתחון
 ו~דחו~

 זו ר~יה
 קצ~

 דודאי ו~ומר
 המורהשם

 ע~
 הוא משה בתורת גיותו

 דאי~
 ~~ז~יר

 שהרי וישראל משהבתורת
 ~שרא~

 עצמם ~קרא י~פידו

~ש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  ~ין ה~ילוק בו יפול לא א~ ~עיר בשם אבל ~~הבשם
ד~

 מ~מ וכו~ הלשון הסכמת דרך על רק גיות לדת משה
 ה~תפרסם ב~ם לכתוב לנויש

 יות~
 העברים בין

 לעיל ר~ת כמ~ש מוריד ואינו מעלה אינו ~גויםד~רסום
 ~הדיא ~רי ע"ש~ רוב אינו גוים של שם ~ריאותשרוב
 משום אלא םעיר אל גוים של שם מלכתוב הקפידשלא
 לה שנתנו שם הוא העיקר לכך מוריד ולא מעלהשאינו

 ש~~~ הגוים לו שנתנו אדם שם כמו ולא~עברים
 מקפיד

 י~כרשלא
 ע~

 דמה ~יא וסברא לגמרי ישראל שם

גרע~~
 יש

 ב~~
 ~גוים

 בשמו~
 מרן ש~י~ק וכמו ~עיר

 קכ~~ ב~ימ~ והט~~ב~י
 וא"ו ו~עיף ה~ סעיף

 בי~
 שם

 בדבריהם~ ע~ש גר ~ל גיות לשם מומר של גיותשל

וכיו~
 מהר"י שדברי

 קולו~
 לא הכרע בהם אין

 לכא~
 ולא

 לכ~לכא~
 אר~ש יםד ~חכמה ~"ל מור"ם

 ו~עתי~
 דברי

מ~ר~
 קולו~

 כמות
 שכת~ שה~

 ~עיקר הוא ~ע~רים דשם

וכ~
 שכתב קמ"ב סימן בפסקיו ישראל מהר"ר ד~רי ~ם
 ב~תם בגימ~ל נכתב הגל~ות שבכתב רוטנבורג שם~ל

 אנ~נו כן פי על ואףהעיר
 בקו"ף דעתי לפי כותבי~

 ה~שון ~מוצאלפי
 וצ~ שנו~

 ~בגימ~ל הוא כך יותר הוא

ו~מדינ~
 ושנו~ צ~ אשכ~~ לשון שמ~כירין

 כך מדברים
וא~ר

 שנו~
 ע"ש~ וכו~ בגיטין כותבים אנו אשכנז לשון

 כתב מ~ר"י דגם~רי
 כא~

 העיקר~ הוא ישראל דשם
 קולון ומםר~ בפסקיו מהר"י וציין המגיה כתבולהכי
 נתנבאו נביאים שנישבאמת

 ב~גנו~
 ששם וכת~ו א~ד

 בספרו ~~י למרן ש~צינו וכמו ה~יקר הואישראל
ש~עתיקם

 ב~ד~
 קולון מהר"י דברי על דכתב מחתא

 ק~"ב סימן ~כתביו י~ראל מהר~ר כתב ב~ה וכיוצאו~"ל

 הוא העברי דשם לומר אלא אינה כוונתם וכל ע~ש~וכו~
 דוקא לכתוב אם ~ם דין ב~ר נכנסו לא אבל~עי~ר
 העברישם

~ 
 עיקר םעברי דשם אלא ~ניהם לכ~ב

 גיותושם
 טפ~

 דבין דאפשר דמתקרי עליו לכתוב דהיינו
 מהר"י~דין

 קולו~
 דבדין ~יניהם ~ילוק דיש או עברי שם דוקאלכתוב א~ שניהם לכתוב יש מהרא~ בדין בין

 מור"ם~ כמ"ש שני~ם לכתוב יש קולוןמהר"י
 ~בדל שיש אלא א~ד שם שהוא ישראלמהר"ר ובדי~
 בינים~

בי~
 לקו~ף גימ"ל

 ~י~
 שקוראים שם כ"א לכתוב צריך

 דכתב ר~די~ש ~רעדי~ש וכמו ושנון צ~ ש~ואהאשכנ~ים
 דאיןמורם

 כותבי~
 ~ית הרב וכמ"ש ישראל שם רק
 ~ ע~ש ט~ ס~קשמואל

~~~~
 ודבר~ קולון מהר~י ד~רי לנו וסידר ש~עתיק
 ~שם כתבו ששניהם בפ~קיו ישראלמהר~ר

 מהר~ר דברי משה האיש ל~ו ~ביא ~עיקר הואהעברי
 סימן בפסקיוישראל

 רנ"~
 ומאי ו~~ל שכתב

 םרעדי~ש פיםמי~ש בלשון ~עיר את שכות~יןלך דמספק~
 קצור אלא אינו האשכנ~יםבו שקור~

 לשו~
 דכך ~ביםמ~י ~לשון

דרכ~
 על וכתב משה בדרכי לשונו והע~יק ע"ש~ וכו~

 לכתוב יש ~כי לאו הא ומשמע ו~~ל משה בדרכימור"ם ~
 ישראל מ~ר"ר דמדכתב דר"ל ונראה ע~ש~ שמותשני
 ש~וא משום רעדי~ש ויכתוב הרדי~ש לכתוב צריךשאין
 מ~ולקים בלשונות הא משמע לשוןקצור

 כ~ו~
 דמהר~ הא

 עברי דשם~ולון
 מ~ל~

 לכ~ב צריך ה~~~ן משם
 ושם ת~ילה דהיינו עיקר ~עברי שם ו~יינושניהם

 וד~ק~ ז"ל ~מור~ם ש~עתיק וכמו דמתקרי עליויכתוב ~גוי~
~~עיר

~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
 ו~~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~~~~~~ 



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

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

 ~~~ ~~~~ך~~

~~~~~ן~~~~~

~~~~~~ ~~~~י~~~~~~
 ע~

 ביד ~נתן צדק~ מ~ב~י שהוא ר~ובן
 פר~נצ~א מ~כות ~ל נירות שנישמעון

 דיבי~י
 ב~נ~~

 ~וי ביד לתתם יר"ה
 ~~~ שהו~

 מ~~אי
צדק~

 הנז~ ש~וי כדי במחיצתו עמו ש~~ח יותר ש~וא
 שבתוך בכיסו שמעון ונתנם ~ו הידועים ~עניים~~קם
 שהן כמות ~בו כנ~ד מ~פניו במ~בושיו ~ו שיש~קו
 כ~סו ~תוךה~~י~ן

 ו~~~
 כך

~~~ ~~ 
 ידו

 ו~~
 כ~~~ו עד

 וע~ין מצא ולאופשפש
~~ 

 ממנו נ~בדו ~~צד ~ו נודע
ועת~~פשו

 ~שאו~
 אם ה~יע

 ~ו~ דמי~
 ~ ~א או לשלם ~ייב

~~~~
 זה ב~דון הנה

 י~
 בו ~עמוד

 ע~
 ~רבעה

 אלו והםדברים
 א~

 מפי ו~דרוש ~תור ד~ש

סופרי~
 שכר כשו~ר ~שמעון דיינינן אם ספרים ומפי

משום
 פרוט~

 או יוםף דרב
 ח~~ ~שומ~

 ב~
 ~ומר תמצי ו~ם

 כ~ומר אותו דנים חכמים בפנישהדנים
 חנ~

 עדין
 ~נתנם מה אם ה~זה האיש במעשה למודעי אנוצריכין
 שמירה הוי ~~ן כ~ות ובחיקובכי~ו

 מעו~~
 ו~הניא

כפי
 הדי~

 או
 נימ~

 שזו
 אינ~

 שמירה
 ~~~ ~עו~~

 הוי
 השומרי~ כדרך שמר שלא השומריםכדרך

 עשוי ש~דם
 ובנקל כיסו בתוךלמשמש

 יפו~
 ו~א ~סבו~ר מ~נו הנופל

 אוספם מיידע
 מהק~י~

 שבדמ~י~
~~ 

 ואת~ל
 שאי~

 שמירה זו
 ~יאופ~יעה

 עדי~
 בזה ~הסת~ק יש

~~ 
 ~פשיעה חייב

 של א~ובדמים
 שהו~ צדק~

 דמיקרי שאפשר עניים ממון
 תובעין~ ~ו ש~יןממון

 ואת"~ ד~
 ש~ין טעמא מ~אי דפטור

 כדי ~ש~ם חייב אם ~ך תיבעי עדין מיקריתובעים
 ~ פטור שמים ידי ~צאת אפי~ו או מיהא שמים ידילצ~ת

~ ~ ~
 הר~שון ~ספק

 נ~~
 ה~ם

 דמר~
 בשלחנו ז"ל

 בחומ~שהטהור
 סימ~

 ט~ז סעיף רס"ז
 דשומר ע~ב נ~ו דף הכונס בפרק שסובר יוסףכרב פ~

~יד~
 דבההיא דמי שכר כשומר

 הנא~
 בעי ~~א

 לי~~מ~ת~י
 ריפתא

 ~עניי~
 ~~ומר ~וי

 שכ~
 ~ו

 משו~

כיו~
 שעבד~ה דרחמנא

 הוי שכר כשומר הי~כך כרחי~ בע~

והו~
 הרמב~ם דעת

 ז~~
 ה~כה ו~בידה מגזי~ה י~~ בפרק

יו"ד
 ו~~

 הרי~ף ~עת הוא
 ז~~

 ב~~י עי~
 ~סימ~

 הנז~
 בד~ה ~נז~ הכונס בפרק התוםפות כתבו כברמ~מ
 וכו~ הנאהבההיא

 וז~~
 במצוה דעו~ק משום

 שמתעסקבשעה ודוק~
 ב~

 ~~ון
 ~וטח~

 ~ו ~צורכה
 משו~

 ע~ק
 ~~שצריך

 ~האבי~ה
 ש~אביד~ ~שבי~ ~ב~

 בביתו
 מ~מיתביפטר ~~

 ריפת~
 כיון ~עניא

 שיכו~
 שניהם ~~יים

 הרא"ש כתב וכן ע~~~וכו~
 ז"~

 שם
 בהכונ~

 בפסקיו

~ימ~
~~ 

 ור~ וז~~
 אמר ~ו~ף

 ~~ו~~
 דא~ ש~רו וז~ו

 שהוא בשעה ענייא ~י~מיתרמי
 מכני~~

 בשעה או ~ביתו

ש~ו~
 אם ~~ון אביד~ בצ~כי עסוק

 ~י~
 ומ~כילה בהמה

וכו~
 ~י~ ו~~

 טלית
 ושוטח~

 מ~יתן פטור מ~ערה או
 וכו~ פת~ו

 ע~~
 וכ~

 הוא
 ~שו~

 ~סימן ה~ור
 וז~~ רס~~

וכ~
 ~רמב~ם כתב ~צ~ו ~היא זמן

 ז~~
 ש~ר שומר ~הוא

 שצריך מפניע~יה
 ~י~פ~

 ~ה
 וכ~

 שמטפל זמן
עוסק הו~ ב~

 במצו~
 ע~ש~ ו~ו~ שכרו וזהו ה~צוה מן ופטור

 ~פניך ש~ךהרי
 ד~ע~י~

 שהוא בשעה דוקא ~כר ~ו

מטפ~
 כדי או ~ה~ביחה ~ה ועוסק בה

~~~ 
 ~~פסידה

 ב~נ~ק די ~~י~י ~ו במעות שייך ~אוזה
 שהו~

 ~שעתו
 ו~~~תרמיד

 ו~ינם בכ~סו חיקו ב~וך ~כ~י~~
שום צריכי~

 בן ~ך ~ה ד~ם לומר ו~ין ~חר~ טיפו~
 ד~~

 במעות

 טי~ו~ שי~וכיוצ~
 ~צרור צריך ~הרי

 אות~
 כך ו~חר

 ומפני חיקו בתוךית~~
 ז~

 ז~ טיפו~~ יקרא
 שזה א~נו

ה~יפו~
 ~עשות ~וא צריך

 בשבי~ פקדו~ ~כ~
 ו~כ~ודו עצמו

~וא
 ובשבי~ עוש~

 כדי ~יו~ו
~~~ 

 ב~ם יפשע
 וז~

 ~~יך

בכ~
 פקדון

 דע~מ~
 ו~~~י פושע נקרא יהיה ש~א כדי

 דבמעות פשוט ~י נרא~ ו~כך בעלמא חנם שומרהוי
 צריכין ש~ין בהםוכיוצא

 טיפו~
 הוי ~א דכ~ע ~~יבא

אל~
 מור"ם לדעת וכ~ש חנם~ כשומר

 ז"~
 כהרא~ש דפסק

 הוי ~א א~ידה דשומר כרבה דפ~קווה~וספות
 דטעם ~ש~ס דקאמר השני ~טעם וכן ~נםכשומר א~~



~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~
~ביד~

 כשו"ש ~הוי יוםף ~רב
 דרחמנ~ ~יו~

 ~ע~דיה
כרחיה ~ע~

 וה~~
 ~ו והשבוחו אוחו אחיך דרוש עד עמך

 ~ו ח~יבנו הי~ךראה
 ~~ ד~~

 באבידה כ~א מצי~ו

 ע~דשעבדי~
 כרחיה

 ו~~
 ~ ~חר בדבר

 העיו~~~~~
 שכר שומר נקרא ב~~ד ד~ם נראה

 דב~וחהמשום והו~
 שע~

 שקב~ם
 שמעו~

 מראובן
 ~הגיעםכדי

 הו~
 צדק~ מגב~י ~~וא ~וי ביד

 שיחנם

~עניי~
 ~ו הידועים

 במצו~עוםק הו~ מק~~~ שהו~ ~ע~ ~וח~
 ור~יה שכרו~ והיינו צדקה ממצוח ופ~ור

 ~ז~
ממ~

 בש~ע מרן ~פ~ק
 םימ~

 ~ח ~מ~וה ~~ םעיף ע~ב
 על~~ירו

 המשכו~
 ~~י וכו~

 ז~
 ו~וא ~~ש~ שכר שומר

 וכחב והר~ב~ם והרי~ף ~גאוניםדעח
 ז"~ מר~

 בב"י

 ~רש~"~מ~~
 הוא ש~~עם

 דכיו~
 ה~ואה בשעח דפ~ור

 ~עני פרו~המ~תח
 מ~ו~

 דהמ~וה
 המ~כו~ ע~

 מצוה
 שעה ו~~ו~העביד ק~

 שמ~ו~
 ~ו

 דק~
 פ~ור במצוה ע~יק

 ~ח~מל~ח~
 ומחמח יוםף כרב ~עני

 ~לי~ ~וי המעוח ~לו~ח~~עח המקב~ ~רוט~ ~וח~
 ב~ח עי~ שכר כשו~ר

 ד~ה~ם
 כ~

 שם ובסמ~ע הג~ונים
 ם~~

וא~כ ~ם~ ובש~ך ~~
 מינ~ דו~

 ו~וקי
 באחרי~

 ו~"כ
 ~ריכי~

 ~ומר ~נו
 בה ~י~פל שצריך מפני ~~~ב~ם~מ~ש

 שמוזהר ה~בידה מצי~חעח ~יפו~ ג~ כו~~
 להכנים~ ~~י~פ~

 ~~יחו
 ב~מח ז"ל שהר~"שו~מו

 נק~
 ב~שונו

 ~~כניס~
 ל~י~ו

 ~~פילי ודעודוק~
~~ 

 ~ו לחח העני ~עה אוחה הוזמן
 מ~מצדקה

 הו~י~
 עחה גם מיקרי פ~ור היה ~וזמן ו~י~ו

 שכרשומר
 ~~ו~ וכפש~

 וכאשר והפו~קים הש~ס
 בםימ~ איש~~פ~ מהר"י הרב ~כיותני פשי~

 זה
 סימ~

 ע~ב
 בםפרו ~נז~םעיף

 יום~ רא~ הקדו~
 שם~ עיין

 מפורש שכןומצ~חי
 יוצ~

 מקובצח ב~י~ה
 ~קמ~

 םוף
פרק

 ו~כ~ ~חוב~
 במהר~י נמי ומפו~ש ~חוב

 קולו~
 בשורש

 ו~פ~ז ע~~~וא"ו
 צריכי~

 ~ומר
 ד~~

 הרמב~ם דכחב
 מעוח א~~ו שהפקידו מיז~ל ומר~

 עני~~
 ~~ו ב~ם ופשע

דוק~
 ~י

 א~~ בה~ פ~~
 נמי פש~עה ב~י נגנבו אי ~פי~ו

~ייב
 כדי~

 ~כר שומר
~~~ 

 דנק~ו
 כ~

 פ~קו שהם משום

~י~
 מםוף זה

 מעובד~ ~חוב~
 ~פ~ע ~וםף דרב

 ההו~
גבר~

 היה כך שהיה ~עשה והחם ~גנ~ו זה ומכח
 דל~ו ו~עו~ם ~~"ם כ~שון נק~ו~~ך

 ודו~~ הו~ דוק~
 ~~ר~ ר~יחי כך~חר

 שבםוף ~חשו~וח~ו המים שער
~~פר

 םימ~
 כ~ד

 ש~~~
 ובעז~"י עליו עי~ בזה ונחן

 ~~מוד מוכשר זמן ~י~~י~יה
 ו~חבונ~

 חשובחו על
 כי בזה ה~כימה מה ד~חוואר~ה הנז"~

 עח~
 ~מדחי

~~ובה ~וח~
 בל~ בהעבר~

 בהשם חזק ו~~חוני ~חבוננוח
 ו~הורות להבין שמו כבוד דבר על~יעזרני

 ~מ~
~ 

~~~~~~
 הדי~

 זה ~ם השני בםפק
 נקר~

 ~ו פושע

~~
 הנה

 מר~
 הלכוח ז"ל

 פקדו~
 םימן

רצ"~
 והרמ~ם הגנבים ש~ין שבמקום פםק י"ח ~עיף

 ב~רקע ~כםוחם צריך אין ה~םפ~ם ~חר ~ח~שמצויים

~~~
 מור"ם עלה ותני מעוחיו שמניח במקום מניחם

 הז~ן וכפי ~מקום דרך כפי ~משחמרובמקום
 במ~ום בקרקע ~קו~רם חייבוהו ~א הרי ע"כ~מפקיד שהו~

ד~~
 דידן כמקום גנבים שכ~חי

 וכ~~ יע~~ ~ו~~~~
 ~נ~ד

 ~~שמחחי~~
 ~יד נחנום

 להניח~ ~מ~ו~
 ~צלו ו~~צניעם

 נעש~~ל~
 ~~יחרא~ ~וי ביד ~~גיעם מצוה ש~יח

 עמו
 יום~וחו

 ואוח~
 שכיח ד~י~ו משום שעה

 גבי~
 ו~"כ

 עשה~כ~ורה
 כהוג~

 ~כיםו ש~נ~חם
 ד~יכ~

 ~פי~ו יניחם
 ינ~~~ וד~י גנבים דשכיחי~מקום

 עד בחיק~
 א~יו הנש~ח~ם ~יי חבירו עםויחראה שי~~~

 דע~
 יחר~ו ~רוב

בכ~
 פעם יום

 ב~~
 ~י~~~ וד~י ול~כי ברחובות פעם

 ניירוח ~~ם דבנ"ד ~~אשמיר~ם"
 ובנק~

 ~רוח
 מפניודוחפם מפריח~

 שא~~ נרא~ ק~וח~
 מעו~ה שמירה זו

 כמוח~חחם
 ש~~

 כים בחוך
 ~מלבו~

 ~פחוח
דצריך ~ל~ ~רוח~

 ~כורכ~
 יחנם כך ו~חר ~מש~רם דבר בשום

בכיםו~
 וכ~

 ר~יחי מצ~חי
 ~הר~

 הרב ו~בי~ו צ~ון שי~ח
פחחי

 ב~ימ~ ח~וב~
 ה~ ם~ק ~נז~

 בתשוב~ והו~
 םימן

 הו~ ה~~ ומעח~ הצ~~ וז"~צ"~
 מי ד~ל ידוע ד~ר

 יר"ה ה~יםר ש~רי ניירוח מעוח ~וש~ש
 ~קורי~

 וכו~
 העו~ם ודרךהמנ~ג

 ~הניח~
 של ו~מחחח חיק בחוך

 עו~

שקורי~
 וניירוח ש~רוח בחוכו ~חח המיוחד פור~יפי~י

 ב~ם~יש
 ו~וח~ דממונ~ דרר~

 ~מחחח
 נוח~

 ~יםו ~חוך
 ~בל בחיקואשר

 ז~ ~י~
 דרך

 ~יח~
 כ~~ה ניירוח

 ~בנדון זה עשה כ~שר בע~מא נייר בכרך הכיםבחוך
 שכרךהרב

 הניירו~
 בו נרשם ~שר הרשימה נייר בחוך

 ~נדבה בעם המחנד~יםשמוח
 ההי~

 ש~ן כמוח ונחנם

בחיקו~
 השומר ואם

 נח~
 מב~~ שבחיקו ב~ים הניירוח

חכריך
 ש~

 כמו ~חוכו לשומרם שדרך קונטרים ~~ו עור

 עח~שנו~ג~~
 בזמננו

 ובמקומוחיני~
 הוי ~כך העשוי

פשיעה
 ש~~

 כי השומרים כדרך שמר
 עשו~ ~ד~

 בכי~ו~מ~מש
 בכ~

 יכולים בכיסו מש~וש וע~י שעה
~ניירוח

 מרגיש ו~ינו הרגשה ב~י ~רצ~ ו~יפו~ ~~~חמ~
 וגם נפילחםב~עח

~~ 
 בחםרונם

 מ~
 ש~ריך עד הכים

~ה~
 דקוחן מחמח הניירוח כי

 ומע~
 הכמוח

 ~מ~
 ק~ים

 הניירוח נוחן ~שר אדם יש ו~ם רוח חדפנו ~שרכמוץ
 וחכריך ח~ק בליבכים

 ש~
 שמי~ה זו ~ין עור

המו~לח מעול~
 השומרי~ ע~

 רשאי הוא ~בשלו
 ול~

 ~חרים בשל

באופ~
 השומרים כדרך שמר שלא פשיעה נחשב שזה

~אפי~ו
 הו~

 ~ שם עיין וכו~ בפשיעה חייב חנם ~ומר

~~~~
 שיבח הרב שד~רי ~דעח

 ציו~
 ~~ו ז~ל

מ~ורשים
 כנ~~

 ~ח ודן
 הדי~

 משום וחייב
 ~ף ו~פ"ז השומרים כדרך ~מר שלא פשיעה הוידזה
 חנם כשומר בנ"ד ליה דיינינן~י

 חיי~
 דהו~ל משום

 משמע הרב של ~נז~ ~חשובה דמן דצ"ע ~~אפוש~~

דל~
 ~יה חייב

~~~ 
 ו~פ~ פושע דהוי משום

 מש~
 ~עיל

אף
 ד~~

 פוש~ הוי
 שומ~ דמיקרי חייב מ~מ

 דגם שכר
 וגם בידו שקבצם מה~חם

 בשע~
 לתחם שמח~םק

 מלמיהב פ~ור הוי ענייא אחי אי~ו כיםוב~ך
 ~י~

רו~ח~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  עוסק הוי ללוותו דמתעסק מהלואה שנא ומאי~י~א
 ע"ב בסימן מרן כדפסק שכר כשומר הוי ולהכיבמצוה
 את מצאתי כך אחר וצ~~ לעיל שכתבנו וכמו ב~~עיף
 סוף לקמא מקובצת בשיטה מפורש כתוב נפ~ישאהבה
 ~ניבה דא~ילו ~מר נראה וכן וז"ל צ"ג החובל~רק
 הוא במצוה דעו~ק שכר כשומר בהא מחוייבוא~ידה
 הוא שכר דשומר אבידה שומר גבי בעלמא אמרינן~כן
 דמעות אארנקי זה מאמרו קאי שהרב ע"ש~וכו~

 פרוטה משום הוא שכר דשומר קאמר ואפ~ה~צדק~
 מהר~ להרב מצ~י וכן לאל~ ותהלה ע~ש יו~ףדרב
 שמופקדים שמי עליון דעת שדעתו וא~ו בשורש~ולון
 פרוטה משום שכר כ~ומר הוא עניים מעותאצלו

דר~
 ~ ע"ש יוםף

א~ו~~~~
 מיקרי אם השלישי לספק כעת נראה

 ~בעים לו שאיןממון
 הנ~

 מאי להקדים צריך
 ~רנק ההוא ע"א צ~ג החובל פרק סוף בקמא~איתא
 ה~וא גבי יוסף רב אפקדה לפומבדיתא דאתידצדקה
 א"ל יוסף רב חייביה גנבוה גנבי ~תו בה פשע~ברא
 לעניים לחלק ולא לשמור והתניאאביי

 אמ~
 עניי

 ופירש"י ע~כ~ הוא ולשמור להו קייץ מיקץדפומבדיתא
 מ~ון ליה הוה אחד ל~ל לשבת וכך כך ממון להוקייץ
 ונראה ע~ש~ ע"כ לשמור ~יה וקרינא תובעים לושיש
 לומר~י

 שיש ממון אקרי אמאי מ~מ להו דקייץ אע"~
 משום טעמא היינו לידייהו אתא לא עדין ~א תובעיןלו
 דקאמר ע"א קל"ג הזרוע בפרק ל~י~יה אזיל יוסף~רב
 מרבנן צורבא ליה דאית כהנא האי יוםף רבאמר

 ואע"ג מתנתא ליה ליזכי מילתא ליה ודחיקא~ש~י~ותיה
 כאילו דהוי ע"ש ולויה כהונה ~מכרי לידיה אתידלא
 כיון נמי והכא בידו נותנם הוא שתמיד כיון לידו~גיעו
 לו נותנים ושבת שבת בכל להו~קייץ

 כו~
 תובעום לו שיש ממון ליה היה ולפיכך לידו הגיעו~אילו לי~ הוה

 חמישי בפרק ז"ל הרמב~ם פסקה החו~ל דפרקוהא
 אצלו שהפקידו מי וז"ל א~ הלכה ופקדון שאלה~הלכות
 שנאמר פטור ונגנבו בהם ופשע וכו~ עניים שלמעות
 תובעים לו ~ין ממון הוא והרי לענים לחלק ולא~ש~ור
 בד"א~ו~

 כשאי~
 לענוי מופקד הממון זה

~~ 
 זה

 זה ~י להם קצוץ הוא והרי אלו לעניים היו אם~בל
 לי נראה וז"ל המגיד הרבוכתב ע"ש~ וכו~ פשע אם וישלם תי~עים לו שיש~ממון

 שכו~
 היא הרמ~"ם

 אחד כל ~ק ויהיה ידועים אנשים שיהיו תרתי~בעינן
 אחד לכל לשבת וכך כך להו ק~יץ החובל פרק ~ףז"ל רש~ פירש וכן להם קצוץ הוא והרי שכתב וזהוידוע

 ~ ע~ש ו~~~מהן

~~~~
 משנה בכסף ז~ל מרן

 כ~
 הה~מ דברי על

 ר~י~ו לדעת לומר נראה ויותרוז~ל
 היינו להם קייץ הוא והרי ומ~ש ~ב נמי להו קייץ~א אפי~

~הוא
 הגבאים ביד רשות יהיה שלא להם לגמרי מיו~

 עכ~ל~ ~ח~ם עניים לצורך מקצתה או כולה זו ~דקהלשנות

~~~

 ד~שמור הזה הענין ביאור אל נא אבוא
 הנ~ ~עניים~לחלק ול~

 פירש"י קנ"ז התקבל בם~ף
 רע~ו אל איש י~ן כי ז"ל לאבד ולא לשמורבד"ה

 בפשיעה חייב לשמור אצלו שהפקידו לשמור~ כליםאו כ~
 קרינאדלא לעניים~ לחלק מנת על או לאבד ע~מ אצלו כשהפקידוולא

 בי~
 לאו תו חלקהו ליה דאמר דכיון לשמור

 לא ועניים קתבע~ ומאן נינ~ודמפקיד
 מ~

 דלכל תבעי
 ע"מ אצלו הפקידו אם דדוקא ז~ל פירושו מתוךמשמע ע~כ~ לאחריני אלא יהיבנא לדידך ל~ו ~מר מצי וחדחד

לחלקו
 הנפק~

 תבע~ מצו לא ועניים עניים של ממון שהואאע~פ ~ להחזיר~ כדי אצלו סתם בהפקידו אבל
 ~ריכין זה ולפי לי~~ ~בע מצי המפקיד מ"מכדאמרן
 גבו יוסף רב דאפקיד דצדקה ארנקא דההוא לומראנו
 לעניים הנפקד לחלקם גביה דאפקידה היינו גבראההוא
 ל~ק ולא לשמור מדתניא אביי ליה ~יךומשו~ה

 לומר לי ונראה להו~ קייץ דמיקץ לשנויי יוסף רבנמי והוצ~
 פירוש דלפי הגם כן לפרש לרש~י דהכריחוהא

 לחלק ב~פקידה יוסף דרב ארנקא ההוא להעמידנצטרך ז~
 לה ד~םאע"פ

 ה~~~
 הראו~ ממון ולא היינו לח~ק ולא דר"ל לחלק ולאלשמור דקת~ האי פירש ולא סתומי

 אפילו לפ"ז וא~כ בביתו לשומרו ולא לענייםלחלק
 מפירוש כנראה פטור לו להחזירם ~תםהפקידם
 ראב~ןהמפרשים

 ודעמייה~ והרשב~
 לקמן יבואר כאשר

 ולא דלשמור משמע הכו דברייתא דלישנא משוםבעה"~~
 ע"מ ולא לומר ע~כ והתם לקרוע ע"מ ולא לאבדע~מ
 גם וא~כ לקרוע ע"מ ולאלאבד

 ה~
 לשמור דקאמר

 ע~מ היינו לענייםלחלק ול~
 לחלק~

 דהא הנפקד
 דלשמור משמעות שהרי ו~וד כולהו~ נפקימשמעות מח~

 עד לשומרו היינו לשמור ומשמעות ~כידרשינן
 שהפקידו כמו לבעליו ויחזירנוממנו שיבקשו~

 והני~
 ~צלו

 הנפקד לחלקו ולא פי~ לחלק ולא נימא איבשלמא וא~
 הוא דלחלקו מיעועאהאי א~~

 ~ענוי~
 הוא לשמור לאו

 אי אלא לידו שיחזירנו עד לו לשומרו מ~עלהמפ~יד דלשמו~
 דהיינו ל~ק הראוי דבר ולא פירושו לחלק ~לא~מרת
 דהא למעטו בא אתה משמעות מאיזה ענייםממון
 עד לשומרו לו ~יתן מ"מ הרי לחלק שראוי דברגם

 להוצאת מוציאו המפ~יד אם לי ומה למפקידשיח~רנו ע~ הוי ~שמור נמי האי וא"כ בידו ~תנו למישיח~רהו

בי~
 לענים שמחלקו מוציא~ אם לי ומה א~עט דלא
 הוי לשמור דכולם ביניהם חילוק אין והרידאתמעט
 ולא פירש להכי זה בדבר מיעוטא ליכא לשמורוממלת
 פירוש פי דעל ועוד לחלק~ ע"מ לו בנ~ן ~ינולחלק
 ומאכיל בהגוזל שהק~ה הנמוק~י קו~ת לן קשיא לאזה
 התם בש"ס שהובא ~בדא אה~א ש~קשה ע"בקי~ז

 שבויים ד~דיון ארנקא גביה מ~קיד דהוה גבראדההוא
 לק~ה אתא ניהל~הו י~ה שקלה עלויה גנבי~יקו

~~ב~
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~ ~ ~

 אחרים בממון עצמו מציל והא אביי א~ל פטריהדרבה
א"ל

 אי~
 ומאי ע~כ~ מזה גדול שבויים ~דיון לך

 בסוף יוסף לרב דפריך גופיה איהו והא לאב~יליה קשי~
 הוי וא~כ לעניי~ לחלק ולא לשמור מדחניאהחו~ל
 עצמו שהציל אף פ~ר ולהכי חובעים לו שאיןממון

בממו~
 חבירו

 וכ~
 ש~עמא שהשיבו נמי רבה על קשה

דפטרי~
 דמשמע מזה גדול שבויים פדיון לך דאין משום

 הו~ל הא ואמאי מחי~ב חיובי ~עמא מהאי לאודאי

 שאי~ממו~
 שפיר א~ רש"י פירוש לפי אבל חובעים~ לו

 הוא לחלקו ע"מ הנפקד ב~ד ניחן ~לא מייריד~חם

לפד~ו~
 כמ~ש להמפקיד ולהחזירו לש~ור אלא שבו~~ם

 הרא"ש~ משם שם~~מוק~י
 יש ~וד ע~ש~ ז~

 דולא רש~ פירושלהכריח
 לחל~

 בידו שנחנו היינו
 משינויא ל~קם דהיינו חילוק~חורח

 דש~
 לזה בסמוך

 ולא דלשמור ברייחא אפירכחדמשני
 לחל~

 אמחניתין
 קשיא ד~א חייב כסוחי קרע כדי אח שברדקחני
 שמירה בחורח ~ידיה דאחאהא

 ה~
 לידיה ד~חא

 ולא לאבד ולא דלשמור ברייחא דהיינו קריעהבחורח
 בחורח בידו שניתנו ולא דלשמור משמעוח ~~כלקרוע
 היא כך כמבואר ~וא והרי ולחלק ולקרועלאבד

 רבינו פירש וכן ז~ל הרא"ש בשם ו~נמק"י ז"לרש~י שי~
 יונחן ~~ר בשם הנז~ פרק לקמא מקובצח בשיטהבצלאל
 ל~ניים לחלקם ה~יש אוחו ~גבי הפקיד יו~ף דרבדצ"ל
וכחב

 וז~
 הלא לשמור אלא לחלק אצלו הפקיד לא שאם

 האיש מאוחו לחובעם עניים יד שהוא יוסף רביכול
 ~וד וכחבע"ש~

 וכ~
 עוד שכחב אלא ע"ש~ ~מאירי כחב

 דמיקץ בפריטיו כחב ~"ל והרמ~ה וז"ל ז~ל הרמ"המשם
 הוא לשמור להוקייץ

 ושמע~נ~
 מינה

 דמא~
 ארנקא דאפקיד

 הנהו אי וכו~ ואגניב ביה ופשע חבריה גבידצדקה
 למיחב להו ק~יץ לא לדידהו זוזי הנהו קיימי דהווענ~י
 אימח כל אלא לחדש כו~כ או לשנה וכך כךלהו

 לשמור ביה קרינן דלא פטורשקלי דא~
 דה~

 זוזי אחו ~י
 שומר דכל דומיא לידיה אחו דשמירה אדעחא ל~ול~דיה
 דהא חדיר לענ~ים מצויין דל~~וו אדעחאאלא
 חיישינן ושעחא שעחאבכל

 דילמ~
 עביד ואי עניי אחו

 שמירה להם אין כספים דאמר כדשמואל נט~רוחאל~ו

~ל~
 זוזי להו שכיחי ולא עניי דאחו אפשר בקרקע

 אפשיעותא רחמנא חייביה לאלהכי ואמ~
 כיו~

 אתא דלא
 בכל ליה שכיחי דליהוו בדוכתא לאצנועינ~ו צריךאלא וכו~~ בקרקע למקברינהו יכיל ולא שמירה בחורחלידיה
 דה~הו היכא אבל שפיר לנטו~נהו מצי ולא ושעחאשעחא
 דלאו שומר ידע ומידע להו קייץעניי

 ~דעח~
 דשק~י

 אפ~ד שע~א כלמניה
 הוא דלשמור ודאי ~גבי~

 פש~ ואי למקברינהו ליהואיבעי
 וכו~ ~יב ואיגנוב בהו

 ז"ל הרמ"ה וא~כ בטעמא מילחא שהביאע"ש
 לחלקם בידו ניחנו לא שאפ~לו וסובר בזה לו ישאחרח שיט~

 לי~ל עניים שיבואו שאימחי אצלו ~הפ~ידם אלא~א

 הכים מן יטו~ו כמה הפרנס הקצבה להםיתן
 קצבח להם ליחן הפקיד אל ילכו ואזצדקה ש~
 ני~ו שלא מ~י פטור בהו פ~ע אםאפ~ה הפרנ~
 דהא חד~ר לעניים מצויין שי~יו אדעחא אלאלשומרם בי~
 לפו ~ם והנה ע~יי~ ~ו דילמא ~יי~~ן ושעחאשעתא ב~

פירוש
 ז~

 שפיר אחי
 לשו~

 לאבד ולא לשמור הברייתא
 בכל לחלק ור"ל ~ע"מ כולם דהיינו לחלק ולאלשמור
 והכל שעחא בכל ל~ק ש~ומדין ושעחאשעחא

 לשמור שפיר הוי מוגבל ל~ן אצלו הפקידו שאםבזה חל~
 לשמור הוי לא ושעחא שעחא לכלואי

 אל~
 ופטור ל~ק

 דפטריה ומאכיל דהגוזל הא א"ש נמי זו שיטהולפי
משום

 שאי~
 דהחם מזה גדול שבויים פדיון לך

 לחדש או לש~וע מוגבל ל~ן אצ~ושהופקדו מ~י~
 מסרקסט~א ז~ל ~ר"מ ו~סק וז"ל ~צלאל רבינו כחבעוד ודוק~

 מנח על צדקה של מעוח חבירו אצל הפקידוז"ל
 ~לא היכא העיר לעניי לחלקם או עולםלעניי לח~ק~
 וכו~ חובעים להם שאין פטור ופשע להו דיהבי מאילהו קי~

 מסרק~ט~א הר"מ דגם מבואר עוד לך ~ריע"ש~
 דקאמר דקרא טעמא ולשיטחם ודעמיה ז"ל רש~יבשיטח א~

 ~וי דל~ק משום לחלק ולאלשמור
 ממו~

 שאין

חובעי~
 אבל

 לשי~
ממון היי~ דל~מור ד~בר ז~ל הרמ"ה

 הניח~
 שלא ממון אבל חייב שמרו ולא לשומרו לו

 לשמיר~ניח~
 לכל ק~י דלחלק

 שעח~
 לשמירה ניחן ולא

 קשה לכאורה שמרו לא אם פטור הכימשום
 לי דלמ~

 שאין משום פטור לשמירה ניחן אפילו הא דל~מודקרא
 ~גבאי שהרי קושיא אינה חובעיםלו

 דא~
 ממונא

 הכי משום חובעים לו שיש ממון שפיר והוי החובעהוא לידי~
 ל~ן שיבואר וכמו דלשמור קראאצטריך

 לשי~
 ר~~"א

כמו
 המרדכי שכת~

 ה~ פרק ופקדון שאלה ~הלכוח הרמ~~ם~~~~~~ ז~

הלכ~
 רש"י בשיטח ליה דא~ל משמע א~

 של או ענוים של מעוח אצלו שהפקידו מי וז"לשכחב ז~

פדיו~
 פטור ונגנבו בהם ופשע שבויים

 ש~אמ~
 לשמור

 ~בעין לו ~אין ממון הוא והרי לעניים לחלקולא
 פטור שבויים בממון עצמו והציל וקדם גנבים עליובאו אפי~

 לךדאין
 פדיו~

 בשאין בד~א מזה~ גדול שבויים
 ~מון ~

 הע~נו כבר כאשר וכו~ זה מקום לעניימופקד
 החילוק עיקר ומדחפסלעיל לשו~

 בי~
 מיקרי אי לחיוב פיטור

 א"כ חובעין לו יש מקרי או ~~עין לואין
 לח~ק ולא דלשמור ד~רא טעמא דעיקר דסוברלהדיא משמ~

 משוםהוא
 שאי~

 וכן ז"ל רש~ וכפירוש חובעין לו
להרב ראי~

 ל~
 על ב~דושיו שם משנה

 הרמ~
 שהכרית

 שחילק כהנמק~ סובר~הרמ~~ם
 בי~

 ~א
 ממנה~ ~מח~אר ומן הסוגייא מן ~כרחין רש~ שדבריכח~חי וכ~ ז~ רש~ כדעח והוא לשומרו להפקידולחלקם דהפקי~

 סימן שומרים הלכוח ~פרים מ~ה להרב~~~~~~

ט~
 י"ז וסימן

 שכ~ שא~
 רש~ פירוש
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 הרוא~ כת~

 א~רת ~יט~ דיש יראה
 סברתוהיא

 ראב"~
 הבעלים הפקידו אם דאפילו ~כתב

 משום פטור ה~ז בהם ופ~ע ל~לקם לא לשומרם~ידו

דר~~
 ל~לק עומדים הם שהרי זוזי הני ל~פ~י דלשמור

 ז~ל הרשב~א סברת היאוזו
 כמ"~

 בשמו ירו~ם רבינו

~כ~
 ~ם ~כתב דבתרא דפ"ק המרדכי מדברי נראה
 לדר~ה לי דלמה אברהם בר ~משון לר~ינודהוקשה
דלש~ור

 ול~
 ד~וי ליה תיפוק ל~לק

 ~אי~ ממו~
 תובעין לו

 א~ר גברא מה~וא ו~ובע הוה ג~אי יו~ף דרבותירץ
 ודאי והיינו ל~לק ולא ל~מור אציטר~ך להכיהפקידו
 ל~~קם דאפק~נהו ר~"י לס~רת דאילו הר~ב~אכדעת
 ליה ~בע מצילא

 יו~ף ר~
 וכמ"~

 בסימן ז~ל ~רא~ם
 רש~י ~לדעתנ~ב

 ל~
 כתב עוד ע~~~ יוסף רב ת~ע מצ~

 ט"ל סי~ן ~~יו~ד מהרימ~ט משם אפרים מ~נההרב
 ~לבד ל~מירה א~ כי הפקידם לא יוסףדרב

 ומ~מדמילתא כפ~ט~
 כיו~

 ש~רי משמירה פטור יו~ף דרב
 ר~~י~ ב~יט~ נמי דאז~ל ~משמע לידו באו~לקם

 כי

~~קיד~
 ~דיף דלא פטור הוא הרי א~ר אצל הוא
 ~ ע~ש ע"כ מ~מתיה דאתימגברא

 מור"ם מד~רי היפך הם לכאורה הנז~ מהרי"ט~~~~~
 אמר אם וכן ~כתב וא"ו סעיף ~"א בסימןז~ל

 ע~~~ ע"כ ~ומר כ~~ר ~ייב לי ~מור לשומר~גבאי
 הגם ~ייב לי שמור לנפקד המפ~יד אמר ~אםהרי

 וספ~ לידו~ באו לענ~ים ~ל~לקם פטור~~מקפיד
 מהרימ~ט

 ל~~ו~ ידי ~~ת מצוי ~ינו~יו~ד
 ו~~ר לו~ יקרא מה

 עת~נרא~
 דמור~ם הא ד~אני לומר

 ~התנ~
 עמו

 לו לשומרם לו באומר ל~ה סגיולא בפירו~
 ולה~זיר~

 אלא
 לצרכי לי שמירה דהיינו לי מלת בדבריו~~וסיף

 דהוא ~מרדכי דברימוכי~ין וכ~
 בסוף דינא דהאי מארי~

 וכו~ דפומב~יתא עניי ~אני וז"ל ~~תב ה~ובל~רק
 ארנקא לצורכי לי ~מור ל~ומר אומר ~גבאי אסומיהו
 יכול אינו והוא חייב לי תת~ייב תפ~ע ואםדצדקה
 מי~א ו~גבאי לג~אי מ~לם אלא עצמולפטור

 י~
 לו

 לו ו~ין לענייםל~~זיר
 להרוי~

 ל~ה כי בדבר
 דקאמר יוםי כר~י וקימ~ל צדקה ~ל במעות~~ורה יע~~

ת~זור
 הפר~

 ז~ל דבריו ו~ובאו ע~כ~ הרא~ונים לבעלים
 כ~~ מ~~ דרכי~ספר

 ~רי ע"ש~ ג~ ~ות
 ל~

 ב~דיא

דל~
 תנאו קבל וזה מפורש ~תנ~י מצד אלא ~ם ~ייבו
 ~ייב להיות ~נם שומר עם להתנות דרשאיוכדקימ~ל
 ו~בידהבגניבה

 ובאונסי~
 כדפסק

 ~מ"~ ב~~~
 סימן

רצ"~
 בעשין הסמ"ג גם ע"~~ כ"ז סעיף

 הרמב"ם כל~וןל~ונו פ"~ סימ~
 ממ~

 ~~וסיף אלא
 לפר~

 ~דבריו
 קצוב הוא והרי אלו ל~בויים א~ אלו לעניים היו אםאבל
 ז~ הרי לתבוע כך ולזה כך לזהלהם

 ~י~ ממון
 לו

 ~א והרי אלא כתב לא והרמב~ם ע"~~ ו~ו~~בעין
~ו~

 ~ הרי להם
 ~כו~ הממון

 וז~
 הרב כפירוש יעלה

 הכםף כ~ירוש ולאה~יד
 מ~נ~

 ~ לעיל שכ~נו

~~~~~

 ולהתבונן ~כלל~ום
 ב~י~

 ורבנ~ רש"י
 דל~מור קרא א~צטריך דלמה דעמיהמאוותא

 דהוי ליה תיפוק ל~לקולא
 ~אי~ ממו~

 וכ~ו תובעים לו
 ה~ובל פרק דסוף במרד~~ ~~ובא ר~ב"א~הק~ה
 ד~וה מ~ום ~ומר ויש לעיל~ דבריו ~~תקנו~כבר

 סלק~
דעתי~

 ~הוא ~ף
 ממו~

 לו ~אין
 תובעי~

 כיון הגבאי שהרי
 לאו תו ~לקהו~אמר

 דידי~
 הוא

 וכ~
 העניים נמי

 מטובת עצמו סילק כבר דהגבאי משום הי~נו ז~לרש"י כמ"~

~נא~
 בזה לו ~היה

 ואי~
 ~נפקד על מזה תביעה עוד לו

 ~וה ~עניים יד ו~וא עניים ~ל ש~וא משום מ~מאבל
 ~ל ~מ~ש~נים קימ~ל ~הרי לתובעו יכול ד~גבא~אמי~א

הצדק~
 אפילו

 בע~~
 ובית

 כופי~ די~
 אותו ומלקים

 עד~רדות מ~~
 שית~

 כדפסק
 מר~

 ~יו~ד ז~ל
 לא עדין אפילו וא"כ א~~סעיף רמ~~ ~ימ~

 ~ג~א~ ל~ד ב~
 ל~לםלכפותם יכו~

 כ"~ כד~מר~
 ~כבר ~כא

לקופת הו~ ~בצ~
 עניי~

 לפוטרו קרא אתא ל~~י לתובעם ~יכול
 אם ואה~נ ל~לק ולאמל~מור

 עדי~ ה~
 הנפקד ~יד

 לאאם
 לכופו יכול ~עניים ליתנם ירצ~

 לא הגבוי יגבהגבה של~ מקו~~ לנית~
 כ~~

 ~~מן בת~ובה ר~~א וכמ~ש
 אב~ ע~~~ל"א

 ~גבאי עליו בא אם
 מכ~

 וכבר פשיעה
 ~~ל ודוק~ ~כתוב ~ייבו לא הנפ~ד מיד ונ~בדונגנבו

אי~
 לי דלמה ר~~י ל~~טת להיפך ל~קשות

 שאי~ ט~מ~
 לו

תובעי~
 ~כבר קושיא אי~ה זו מלשמור~ ליה תיפוק

 דלדידיה ~~ום שפיר אתי רש"י דלדעת לעילכתבנו
 דל~מור דקראטעמא

 ~ל~
 ~שום הוא ל~לק

 למ~ך משנה להרב ראיתי כך א~ר ~וא~ תובעיםלו ~אי~ ממו~
בהלכות

 מלו~
 ע~~א ל~ג דף י"ד הלכה רביע~ פרק ולוה

 וז"ל~כתב
 הצ~~

 א"כ
 למ~

 שאין ממון דהוי ת~ל קרא לי
לו

 ~~ תובעי~
 גופה ד~יא מ~ום מידי ולא קשיא לא

אשמועינ~
 איקרי דהאי קרא

 ממו~
 משום תובע~ן לו ~אין

ד~ו"א
 כיו~

 ל~~ק בידו מסרו ~הגזבר
 ממו~

 ~ו ~יש

תובעי~
 תיבע שהגזבר הוא

 מ~
 ~~ל הנפקד

 זמ~
 ~לא

 ~לי~ע~ה
 ל~כי קיימי דגז~ר בר~ותא ~לי~ותו

 שאין לומרדל~מור קר~ את~
 ז~

 ממון
 ~י~

 לו
 תובעי~

~~~~ 

~~~
 מ~ר"י

 ב~ור~ קולו~
 הנז~ ~קושיא ג"כ ~קשה ו~

 ועתה וז~ללעיל
 י~

 הצריכו למה עליהם לדקדק
לומר

 ~אי~ מ~ו~ ~הו~
 מל~מור ליה ותיפוק תובעין לו

 לי~וכדפטרינן
 ה~ובל פרק ~הדיא

 וכת~
 לו ~אין ממון דהוי ~זכירו ה~ידמ~ום נרא~ ודאי אלא

 תובעי~
 כדי

 מפשיעה אפילולפוטרו
 וכ"~

 דפטור ואבידה מגניבה
 יוסף כרב ד~סקו הגאונים לדברי אפילו דלשמורמקרא

 הוא ~כרד~ומר
 ע"~

~ ~

 סברות ד~ל~ה נמצא~י~יה
 י~

 בדבר
 דלשמור דפטור דסובר ~יא ר~"יסברת ז~

 ל~לקי ע"מ ~נפ~ד~ ביד בניתן דוקא הוא ל~לקולא
 לתוב~ו יכולים אין נמי והעניים דמפקיד דידיה לאודתו

 ל~בת וכך ~ך להו ק~ץ לאאי
 וכ~

 ~נ~ו~~ שיטת ~יא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 והר"ם ~מאירי ו~רב י~ונ~ן ו~"ר ~רא"ש משםיו~ף
 שהובא ו~רא~ם ו~~מ~ג ~~ל והרמב~ם ז~למסרק~~~א

 ו~רב אפרים ~~נהבספר
 המשפ~ נ~יבו~

 ש~ובא
 ב~"~

סימ~
 ~~ ס"ק ש~א

 ומ~רימ~~
 נ~א ~אי כל ז~ל

 ~יאדברכ~א
 ~ול~

 ל~לק ולא דלשמור ל~ו~ה שוים

בני~~
 דוקא ל~לק בידו

 ול~
 לשמור~

שנ~~~~~~
 ~יא

 ראב~~ דע~
 ורבינו ו~ר~ב"א

 דאפילו מרנן ד~ברי ~בר~ם ברשמשון
 מן ל~~וע ~מפקיד די~ול ל~לקו ע"מ שלא בידו~פקידו
 מ~מ~נפקד

 א~~
 ופ~רו קרא

 מ~
 כיון ~שומרים ~יוב

~ממו~
 ~וף ~מרדכי שהביא וכמו עומד ל~לק זה
ה~ובל

 ר"~ מ~~
 אבר~ם בר

 דה~
 מ~מ ~ובע~ם לו דיש

 לפו~רו ~כ~וב~א
 משו~

 ~ ל~לק דעומד

 שלישי~~~~~
 ~יא

 דע~
 שהובא ~~ל הרמ~ה

 בשי~~
מקובצ~

 לזמן במופקד ~לוי דהכל דםו~ר

מוגב~
 מוגבל לזמן אצלו הו~קד ש~ם

 קרינ~
 לשמור ביה

 ~ו~ו~ד

 זמ~
 ו~ייב

~~ 
 כל כדרך פשע

 ~~ומרי~
 ואם

ני~~
 מזומ~ שי~י~ כדי בידו

 שע~א כל בידו
 ושע~~

אימ~
 לא א~כ עניים ד~~ו

 ני~~
 הפקדון כדרך לשמור לו

 א~ולה~י
 ונגנב כראוי שמרו לא

 מכ~
 שמרו ~לא

 ו~~ת ~ו~עים לו שיש הגם פ~ור פשיעה ד~ויכראוי
~רמ~ה

 ו~ראב"~
 דכולם אלו לדברי אלו קרובין ודעמיי~ו

סובר~~
 ~גם

 די~
 ~~ור מ~מ ~ובעים להם

 זה ~וא ביניהם שיש ה~ילוק אלאלשמור מדכ~י~
 ~עניים ל~לק העומד להנפקד הני~ן שהוא משוםפ~ור דלהראב"~

 אפילווא"כ
 ני~~

 לשומרו לו
 לז~~

 מ"מ מוגבל
 ~ני~~ כיו~ ול~רמ"~ הכ~וב~ פ~רו הוא ענייםשל דממו~ כיו~

 לו

לזמ~
 דכל ~יי~ עומד הוא ל~לק כך שא~ר הגם מוגבל

 נשלם שלא~ד
 קרי~~ ~זמ~

 אלא לשמור~ ביה
 הר~ב"~ בשי~~ ל~תבונןצריך דבאמ~

 לו ני~ן שאם ודעמיה
לשמור

 לזמ~
 ~עם מאיזה מוגבל

 ומא~ז~
 משמעות

 ולא דמלשמור מפשיעה לפו~רו בא וא~ה ממעי~וא~~
 דלא נראהל~לק

 אמעי~
 ל~לק שעומד הגם נמי דהאי

 ולה~זירו להמ~קיד לשומרו לו ני~ן מ"מ ~וי מאילעניים
 המוגבל זמן כשיגיעלו

 שצריכי~
 הרי וא~כ לעניים ל~לקו

 משום ולמע~ו לפו~רו ~ברא לנו ואין לשמור בכללהוא
 רש~י לפירוש דבשלמא רש"י לפירוש כמש"ל~שמעות
 משום בו ~עמועמד

 שאי~
 לשמור בד"ה כמ"ש ~ובעין לו

 דגם לומר נראה כן ועל ע"ש~ לאבדולא
ז~ל הראב"~ דע~

 ודעמי~
 לה סברי

 כדע~
 אפילו ומש~כ ז"ל הרמ"ה

 ~לא לאפו~י בא לא פ~ור ופשע לשומרו אצלו~פקידו

מד~
 דאמר ל~לקו הנפקד ביד שנתנו שכתב רש"י

~לקהו לי~
 ז~ ומ~~

 שהוא משום מפשיעה אותו פטר
 שאפילו לומר ראב"ן בא זה על תובעים~ לושאין ממו~
 נית~

 לו
 ור"ל ל~לק שעומד כיון מ~מ הנפקד ל~לקו ולאלשומרו
 עומד ~ה לדבר ו~עתא שעתא כל ~עניים ל~לקשעומד
 שיהיה וצרוך ~ניים שי~או עד ור~ע עתבכל

 מזומ~

 הכי משום ל~לקלפני~ם
 אימע~

 ממש ו~יינו מלשמור
כסברת

 ~רמ~~
 שני ו~וו ~"ל

 כ~ובי~
 כ~~ד ה~~ים

 מ~מד~~וה~~
~ 

 ~יי~יל~שובו~~~~~~
 לו ראי~י ו~נה רמ"א

 ~תשוב~

~~מ~
 שהביא ל"א

 ~בילו~ כמ~
 של

צדקה מצו~
 שמעו~

 מ~קרי ל~ו ק~יצי לא אפילו ~עניים של

ממו~
 ש~וא ~גבאי מצד ~ו~עים לו שיש

 יד~
 עניים של

 הביא ולבסוף ממונם ל~בוע הואויכול
 דב"ב ~פ~ק המרדכימדברי ראי~

 או~
 ע"ש ~ק~ג

 רב~נו פ~ק לנוש~ע~יק
 ~מ~ו~

 בר
שכ~ב אבר~~

 וא"~
 ~יפוק

 ממון ד~וי ל~~
 שאי~

 ~ו~ע~ם לו
 בפרקכדאיתא

 ה~רו~
 גבי

 לומר ו~ש כהונה~ מ~נו~

 ~ויד~~~
 ממו~

 לו שיש
 ~ובעי~

 גבאי יו~ף דרב
 מ~ום ל~ו ~י הילכך אצלו ~~~קיד גברא מה~ואו~ובע ~ו~

 היה לעניים ל~לק ולא דלשמור~עמא
 וכ~ב וכו~~ ~~י~

 ~א ו~~ל רמ"אע~ז
 קמ~

 לו שיש ממון מיקרי דגבא~
 גבי שפ~ור רקתובעים

 פקדו~
 ולא לשמור משום

 דוקאאמנם ל~~~
 ~צדק~

 צדקה א~ל לגבאי דשייכא
 מיקרי העולםלכל המ~~לק~

 ש~י~ ממו~
 וכ~ב וכו~~ ~ובעים לו

 ואע"ג וז"לעוד
 דמלשו~

 רש"י
 מ~מע ~~ובל ב~וף שכ~~

 מ~~דדוק~
 הוי קייץ דמיקץ

 ממו~
 ~וב~ים לו שיש

 כדפיר~~י לומר ~ש לא~ ~כי בלאואבל
 ל~לקדרכם הי~ ש~ דג~

 הצדק~
 ~עולם לכל

~~ 
 היה שהגבאי

 ע"שבפומבדי~א
 שאי~

 בידיה ורפיא ולאו
 בדע~

 מאי רש~י
 רש"י בפירוש ~ש~א דבריו דלפי ונ"ל מר להקס~ר
 דפומבדי~א עניי דשאני יו~ף רב דמשני האא"כ

 ר"ל הוי לשמור להו קייץדמיקץ כיו~
 הג~

 לכל הם שהמעות
 מ~מ עולם לעניי דהיינו~עניים

 כיו~
 דפומ~דיתא עניי דגם

 שבת לכל להו ק~~ץ מ~הא ואינהו ממונא מהאינטלי
מיקרי

 מ~ו~
 דעדין אלא עצמ~~ מצד תובעים לו שיש

 עיו~צרי~
 דמ~מע רש"י מדברי ליה קש~א קא מאי

 להו קייץ לא דאימדבריו
 ל~

 ~ובעים לו שיש ממון הוי
 פירוש דלפי ~~ם דשאני נימא ל~ובעו~ הגבאי י~ולואינו
רש"י

 מוכר~
 לו~ר

 דר~
 ~~וא גבי אפקדינ~ו כי יו~ף

 ע"מ אפקדינ~וגברא
 ל~לק~

 רש~י כ~~ש דידיה לאו ו~ו
 דלשי~ת ~מפרשים כל וכמ~ש ל~בד ולא לשמורבד~ה
 צ~לרש~י

 דר~
 ל~קם גברא ~הוא ביד אפקדינהו יוםף

 להו קייץ לא אי ול~כיאי~ו
 הו~

 ליה
 ממו~

 לו ~אין

 נמי נד~ק לא דלמה דבריו על לי קשה ותו~ובעים~
 לעיל ז"ל דבריו הע~קנו דכבר ז"ל הרמב"םמדברי

דפטור שכת~
 מפשיע~

 והרי ל~לק ולא לשמור דכתיב
ממון הו~

 ש~י~
 דמלשון לומר יש דמ~א אלא תובעים~ לו

 הרמב"ם שהרי האי כולי מילתא לוה ד~יקא לאהרמב~ם
 בד~א וכתב בפירושסיים

 בשאי~
 לעניי מופקד ~ממון זה

מקום
 ז~

 דלא ויקרא דבר מלא ~פה ~רמב"ס הרי וכו~
מיקרי

 ממו~
 שאין

~ 
 דוקא אם כי תובעום

 באי~
 הממון

 ~~בא~ יכול ש~ינו הוא בזה זה מקום לעניימופקד
ל~~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  דמסיים מ~א וכןלתבוע
 הרמב"~

 היו אם א~ל ~לשונו
 זה ~רי ל~ם קצוץ הוא והרי אלולעניים

 ממו~
 תובעים לו שיש

 דמשמעוכו~
 ~~ דג~

 אין אם ~הוא המקום לעניי הממון
 מקרי לה~קצוץ

 ממו~
 לומר יש תו~עים~ לו שאין

 ~~ הכי להיפרש שהר~
 ו~רי אלו לעניים היו

 הו~
 קצוץ

 ר"ל ל~ם קצוץ והרי מש~~ כסף הרב כמ"ש ר~לל~ם
 הגבאים ~יד רשות יהיה שלא ל~ם לגמרימיו~ד

 ~שנו~
צדק~

 גם ע~ש~ ו~ו~ זו
 רמ"~

 להם שמיו~ד יפרש ז~ל
 אלא עולם לע~יי ליתנה הג~אים ~יד ר~ות י~יהולא
לאלו

 אל~
 ~כל

 ז~
 לו היה

 להר~
 לסתום ולא לפרש

~ם וכת~
 רמ~~

 ש~ין בת~ו~ה ~כתב שהר~ב"א
 כופי~

 על
ה~~~ה

 ~~ו~
 דהוי

 ממו~
 י~יד ~וא תו~עים לו שאין

 לע~יי דוקא שראוי ~מקום פנים כל ד~ל ומסיק~ד~ר
 דמיקרי נראה ~עיראותה

 שי~ ממו~
 ע"ש~ תו~~ין לו

ופ~ק~
 סימן ~יו~ד ב~פרו

 בהג~ רנ~~
 וז~ל ה~ סעיף

המ~יי~
 עצמו

 ~קנ~
 לע~יים לית~ן ~ריך וע~ר ל~דקה

 לו שיש ממון דמיקרי לתוב~ו ~ג~אי ויוכל וכו~~~~יר

 ~~~תו~עי~
 ע"ש

 ~~י פרק מר~כי ~~ ב~~~ ~~ר~~
 ד~גם ונ~לה~יר

 ד~~
 דר~י~ו היא ה~יר בני דפרק

מ~ר~~
 עירו לעניי ליתנם צריך ש~מק~יש שפסק ז~ל

 ממון דמיקרי ד~שמע ע"ש ~ג~~ים ממ~ו שש~לו~מו
 ע~ש~ לעיל הנזכרת ~תשו~ה ~וא וכמ~ש תובעים לושיש
 ה~יא הואש~ך

 מהר~ם מדברי ראי~
 דיכולי~

 הג~אים
 והג~ ע~ש~ ממנו ולת~ועלשאול

 שהתם
 בתשוב~

 לא
 יש מהר~ם שמדברי ליהפס~קא

 כ~ להוכי~
 כתב ולא

 מ~ר~ם שמד~רי~לא
 י~

 י~ול שהג~אי ראיה ק~ת להביא

 כאן ~פסקיו מ~מ ע~~~לת~ו~
 ~יו"~

 דכתב ~הגה
דמ~קרי

 ממו~
 ~א~א דמהר~ם א~א סמך תו~עים לו שיש

 לעיל שה~אנו א~רהם ~ר שמשוןדר~~נו
 דפס~

 כן
 וכמ~שלהדיא

 ~תשו~~
 פסק וכן ~~ז~

 מור~
 הנז~ ~סימן

 אמר דאם י~גסעיף
 כופי~

 ע~ש~ לקיים אותו
וע~~

 מש~כ
 ~תיי~~~

 קושיית
 הר~

 יאיר ~וות
~ם~מן

 ~~ת~ קצ~~
 מור"ם ד~רי על

 ~~ ~עיף~יו~ד ש~הג~
 דכת~

 דמיקרי לתובעו הג~אי ויוכל

 ~י~מ~ו~
 ~תב תו~עים ~ו

 ~ר~
 על

 ז~
 מנא ידעתי לא

ליה
~~ 

 דבר נז~ר לא דבמרד~י
~~ 

 שם~ יעויין
גם

 אי~
 ל~~ צריך

 דין דבית רק
 כופי~

 לקיים אותו
נדרו

 ע~~
 דלפמ"ש

 א"~
 ~ ודוק

~~~~~
 שדעת ~ראשו~ותעל

 ~רמ~"~
 היא ז~ל

 מ~כא ומרן כמש"ל א~~ה רש"י~שי~ת
 ד~רי ~עתיק~"ל

 הרמ~~
 כפירוש והם ~קודש כדרכו

 שפירש ש~א סימן ~~~מ הסמ"ע לרבינו ראיתי וכןרש"י
ד~רי

 כשי~~ מר~
 מ~מ ה~"ל ו~~ל ~" בס"ק וכמ~ש רש"י

פ~ור
 מדכתי~

 לא ר~ל ל~~ק ולא לשמור
 ~ידו לו שישמרנו דהיינו שמירה ~תורת לידו כש~אכ~א ~ור~ ~יי~~

לז~~
 י~זירה~ כך וא~ר מה

 זה ממון כן שאין מא לידו
 שיח~ר~ו רוצה אינו לשמור ~ידו~הנותן

 זמן~ לא~ ל~

 ה~~ון להם שיחלק עניים של שומר זה יהיה ~~כוא~ת
 שהוא קאמר זהעל

 שאי~ ממו~
 לא שהרי תו~עים לו

נית~
 ע~ש~ וכו~ ומיו~דים ידועים לעניים ל~לקו ~~~דו

 המפקיד לו ~נתנו דמיירי ז"ל מרן ד~רי שפירש לךהרי
 ז"ל~ ר~"י וכשי~ת להמפקיד להחזירו ע"מ ולא ~ואל~לקו

~~~~
 ~עו~דא ~דיננא

 דיל~
 הרמ~ה דלשיטת נראה

 ~ידו שניתנו היינו דל~מור דס~ריודעמיה
 ממון דהיינו ל~לק ~~דו ש~יתנו ולא מוג~ל ל~ןלשומרם

הנית~
 ל~יות בידו

 מזומ~
 ~כל ל~לק

 שעת~
 ל~לק עומד

 ~ידו ניתנו שלא נמי ~נ~ד א~כ לשמורולא
שיתראה ש~שע~ כדי ~ידו ומצויים מזומנים ש~היו צריךשהרי ל~צניע~

 ע~
 וש~תא ~עתא וכל לידו יתנם לוי ~~ירו

 ~ו שית~ם לוי ~בירו עם יתראה אולי ומצפהעומד
 והרמ~~ם רש"י ו~שי~ת אפ~יע~~ פ~ור הכי ומשוםמיד

 לשומרם ~ידו שניתנו דלשמור דס~ריודעמיי~ו
 ~ידו שנ~ת~ו מ~י לאפוקיולה~זירם

 והעניים דמפקיד דידיה ל~ו ו~ו~נפקד ל~לק~
 כיו~

 דלא
 ~נדון ~"כ לתבוע יכולים איןל~ו קיי~

 דיד~
 ניתנו שלא נמי

 עשאו אלא ל~לקם ~מעון~י~
 ח~ירו לוי ~יד ליתנם שלי~

 וכל ח~ירי ליד ~ו לי לה~זירו כאומר הויוא"כ
 זמ~

 שלא
 ~נקרא לוי ביד לי~נם שלי~ותוקיים

 ~~שות עדיין ~ש~
 לתו~עו ויכול עומדיןראו~ן

 הג~
 מאנשי נתקבצו הללו המעות אילולי מי~עיאולא לעניי~~ קייץ דלא

 להם הידועים לעניים ל~לקם הע~י הקונסי~~וואר~ברת
 יש וא~ד א~ד דכל הקונסיס~וואר ספרי ~רשימתשהם
 ושבת שבת לכל ידוע ~לקלו

 פ~י~~
 ממון דינא דהוי

 ~וא תו~עים לושיש
 ו~יי~

 אינה זו ש~ד~ה אפילו אלא
לענ~ים

 ידועי~
 אלא בש~תו ש~ת מידי ל~ם קצוב אשר

 כפי לה להצריכים ממנה שיתנו ~הסכמתם אותהשג~ו
 וא~ד המר~ה א~ד עיניהםר~ות

 כפי לכך צריכים ש~םלהם ולהנרא~ הממעי~
 הזמ~

 ~שע~ וכפי
 ~~כ

 הג~אים מצד מ~מ העניים מצד תו~עים ו~ין קייץ דלאליה הו~
 תו~עים לו שיש ממוןהוי

 ~ כמ~~

~~~~~~
 סימן ~תשו~ה יאיר ~וות להרב מצאתימזו

 שכת~קצ~~
 ו~וא הגבאי ליד ש~אה ~כל

 ממון ומיקרי לשלם הנפקד ~ייב הנפקד ~ידהפקידם
 הגבאי מצד תובעים לוש~ש

 ~ה~
 ה~ובל דסוף

 מיירייוסף דר~
 של~

 י~~ף שרב אלא יוסף רב ליד הגיעו
 ג~רא ~הוא ביד להפקידם שי~נם שה~~אם למיאמר
 ליד הגיעוולא

 ר~
 כ~ שמכרי~ ע"ש יוסף

 מ~ד
 ה~ובל דסוף יוסף דרב עו~דא בהאי ש~קשה~ושייות כמ~

 עשה איך מהםואחת
 ר~

 ~מה כהוגן שלא ~~ו יוסף
 עצמושעשה

 דיי~
 ל~ייב בד~ר

 ~ההו~
 הוא שהרי ~ברא

נוג~
 דכתב מקו~צת ~שי~ה יראה הרואה ע~ש~ ~ד~ר

 וז~ל ~פרי~יו הרמ"המשם
 ה~

 ד~יי~יה
 ר~

 לההוא יוסף
 אי~ו דהא ~דא דייניה דאי~ו למימרא לאוגברא
 ועוד ליה דיין מצי ו~א ג~יהדאפקיד

 דה~
 האומר ת~יא
תנו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ חנו
 מנ~

 אין עירי לעניי
 דני~

 וכו~ העיר אוחה בדייני
 ~ייביה האיאלא

 דק~מרי~~
 דמ~ייב דאודועיה הוא אודועי

חסלומי~
 ע~ס ע"כ דמי ד~יי~י~ וכ~אן

 דכמדו~~
 שלא

 ~נ~~ מ~ובצח בשיטה מ"ש ~רבראה
 נקטינ~ וא~~

 מהכא

 דיד~דבנדו~
 ~ח~יב ו~יובי ח~~עים לו שיש ממון מיקרי

 פשע אילשלומי
 ~ בי~

~~~
 ונ~דר אקום

 ~נפי~
 חייב אי הרביעי ל~פק

 לי א~~ה אנכי ואשר שמים~ ידי לצ~חמיהא
 דהוי נימא אי ~אפילו~וא

 ~אי~ ~מו~
 חובעים~ לו

 עצמו מצד שהרי מ~ייב ~יובי שמים ידי ~צ~חמ~מ
 אלא ביה דפשע מ~ום ~ייבהוא

 אד~ שא~~
 לחובעו יכול

 לדידך לאו ~ד לכל ולי~א לאשחמוטי שיכול משוםממנו

יהיבנ~
 שהפםי~ם מה לעניים לחח מ~ייב ~יובי מ~מ ~~ל

 ש~י~אל~
 ~י~א שמים ובדיני אדם~ ~דיני לכופו יכולים

 ~~יובועומד
 וכ~

 ~~רוע ~פרק בחוספוח ר~יחי מצאחי

~ולי~
 מי~רח על ש~חבו אימא ואיבעיח ד"ה ע~ב ק"ל

 ~ו כהונה מחנוח המ~יק דקאמר ~~דארב
~טור שאכל~

 מל~ל~
 אימא ואי~עית וכו~

 משו~
 דהו"ל

 לישני חרי הני בין ו~יכא ו~~ל כחבו ~או~ד חובעיםלו שאי~ ממו~
 לישנאדלהא~

 דאי~
 נהי חובעים ~ו

 דאי~
 לחובעו יכול

 ~מי~ בדי~יבדיינים
 מי~א

 מ~יי~
 וכו~ ~מא וללי~נא

 דעה יורה בש"ע ~~ל מרן ופסקהע~ש
 סימ~

 סעיף ס~א
 לפניך שלך הרי ע"ש~ט~

 שכ~
 הגם ~~ל ~חוספוח כחבו

 החוספות כחבו דלא ולומר לד~וח~יש
 כ~

 באכלם אלא
 ני~א נאבדו הכי ומשום בפ~ע אבל בידים ~~יקם~ו
 חילוק יש שודאי שמי~ בידי גם יח~ייבדלא

 בי~
 ה~יק

 ~נם שימר אם עצמך הגע שהרי דוקא לפשעביד~ם
 וה~יק ~מד אם קיים~ שת~~ו מפשיעה פטור שי~יההחנה
 דפטור דנימא אדעחין חיסקוכי

~ 
 אלא יחכן~ לא ~ה

~הדבר
 ~וכר~

 דמדקא~ר מעיקרא כדכח~ינן עצמו ~צד
דפטור

 משו~
 שהוא

 שאי~ ממו~
 ~~מע חובעים לו

 עצמו מצד מ~וייבשהוא
 וכד~ח~ינ~

 לצאח ולהכי לעיל
 ~ לשלם מ~וייב שמיםידי

~~~~~~
 בחשובה יאיר חווח להרב ואראהנא
הנ~~

 בסימ~
 קצ"ט

 שכ~
 דעח דעחו הוא

עליו~
 ~ן ל~לק ולא לשמור דקימ~ל דהא והנלפענ~ד ו~~ל
 רש"ילטעם

 ה~
 ש~ר למש"כ

 ~פוסקי~
 המעוח ששייך שכל

 משום אדם מדיני ~יי~ו פשע ~ם ~נפ~ד פ~רל~ניים
דליכא

 מא~
 המפקיד מן אוחו פ~רה דהחורה לי~ קחבע

 לחובעו יוכלו לא ועניים משחעי ונפקד במפקידדקרא
 ~"~ לד~ויי~ ~צי א~דדלכל

 שמים ידי יוצא אינו
 שאו~ר בא~ירה מ~וייבאם וקו"~

 ליח~
 ריש וכדר~~ל לעניים

 עי~ להם נמ~ר כאילו דהו~ל צדקה ~ו ~פיך השנהראש
 במ~ון שפשע ~ה יפ~ר ואיך ל"ו~ דף קמא בבאחוספוח
של

 צדק~
 רק לב~ על לעלוח אפסר אי ~ה לו~ הנמסר

 הן עירו עניי הן לעניים לפרוע ~ייב ~~ים בדיניודאי
 ועי~ טוב בכי שסיים מה ע"ש וכו~ ~הני ולא דעל~אענ~י

בה~
 חשובה פח~י

 בסימ~
 ~ עי~ש ~~ וס"ק ה~ו ס~ק ש~א

~~~
 בקב~ץ

 דיד~ שבנדו~
 ~ומר נעשה ~שמעון

 ~ו ופו~ע יו~ף דרב פרוטה משוםשכר

 לו שנחנו מה ממנו לח~וע הגבאים ויכוליםבמעשיו
 ~הו לשלם שמים בדיני וכ~ש אדם בדיניו~ייב

 מ~
 שנראה

 נפלאוח מתורחו ויורנו מ~גיאוח יצ~לנו ישראל וצורלע"ד~

אמ~
 פה

 אור~~
 ו~דנו לנו ע~רח~ה קומה בשנח יע"א

למע~
 ליציר~ ~סדך

~~~ור
~~~ 

~~~~ 

~~~~ 
 ו~~

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

~ ~ ~  ושמעו~ ראו~~~
 ~~ורה ביניהם ה~לי~ו

 דהיינובס~ורה
 ראו~~

 גלימוח לו היה
 והושוהבם~ורחו

 ~מעו~ ע~
 ש~ה

 יח~
 יחן ו~ה גלימוח לו

לו
 ~ילופיה~

 שהיא ~~רח ~~ורה
 קירטי~~

 ביח ~נה של
 ביני~ם ו~עריכו ו~מו קאב~ו~ל בלשונם הנקראהשריפה
 דהיינו בדמיםהסחורוח

 ראוב~
 גל~מוח מאה לו יחן

 פ~ראנק ב~משה גלימא כל צ~ורו~ מאה ~שבונםיעלה

ושמעו~
 בקאבסו~ל מליאוח תיבוח אלף לו יחן

 יעל~
 ~שבונם

 באה ~אה כל צ~ורו~אה
 ב~משי~

 פ~ראנק
 וש~עו~

 משך
 מראובן~גלימוח

 ולק~~
 בקש~מ בשטר ונח~ייב לעצמו

בדל"ב
 ובש"~

 םך הגלימוח ~ליפי לראובן לחח
 קאב~ו~ל שלהנ~~

 לפרעו~
 צ~ורו מאה של ~ובו

 הגלימוח~דמי
 וה~

 לקיים יכול אינו ~מ~ון היום
 ל~חן ומק~וחנאו

 לראוב~
 ~י~יהם ש~ושוו כמו ~קאבסו~ל

 ל~סח~ר שלא דמלכוחא דינא יצא כי ~יובווכפי
 בקאבסו~לד~יינו ב~~

 וראוב~
 תובע

 משמעו~
 דמי לו לחח

 ו~מעון צ~ורו מאה םך אוחם ש~עריכו מה כפיהגלימוח

~וע~
 שיש

 ~מ~
 מכדו יוחר או אונאה ~גלימות ש~עריכו

אונאה
 שאי~

 לכל פ~ראנק מארבעה יוחר הגלימוח שוים
 מח~יל~ כי וגלימאגלימא

 לא
 דקדק ולא ~ה בשווי קבל~

 מכדי יו~רש~וא
 דמי~~

 אדעחא רק
 ליח~

 שיחן אדעחא ~ה ~שווי קבלם ולאא~רח ~ס~ור~ חליפיהן
 דמיה~

 במעוח~

~די~
 מי עם

 נר~ה שלכאורה ~גם ו~כמ~ה~ ~
 לה ואמינא ~ו ~שומא וקבל דסבר משום כלוםבדבריו שאי~

 דפסקמ~א
 מר~

 ביו"ד
 ~ימ~

 אם ו~~ל יו"ד ~עיף קס"א

ה~לו~
 ראוי ~יה ולא רביח של דינר באוחו ~פץ ~כר

 דינר ב~צי אלאל~וכרו
 מוציאי~

 ע"כ~ הד~נר כל ממנו
 שכרחי כי לומר יוכל דלא וא~ו ס"ק שם ט~ז ~רבוכחב
 בריו~ לי שבא הייחי שסבורביוקר

 מכח
 ~רבי~

 ועכשיו
 דאגרנא~ הוא כ"ע כדאגרי הרב~ח ל~~~יר אני~צריך

~יכו~
 באוחו ~פץ ממנו בקנה ואפילו וקבילח ~ברח לומר

 שלק~~ך
 ~ונאה דין בו ואין ~כי דינא ~רביח

~ם הט~ כמ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 מ~מ ~"~~
 נ~~

 דידוע התם דשאני
 ד~~ ~~~ הו~

 דינר בחצי ~לא ~שו~רו ראוי~י~
 ו~~

 יותר
 אב~

 בנדון

דיד~
 ~ינו

 ידו~
 כך כל

~~~~~
 ה~תה ש~עון סחורת שאם פשוט נר~ה הנה
 שמשך בשעה וברשותובידו

 הו~
 ~ת

 מר~וב~~גלימו~
 שמשך דמשעה הוא פשוט הדין א~כ

 אשר סחורתו נקנית~ג~ימות
 הי~

 חבירו לר~בן בידו

דה~
 ~~~ך ~יון

 נקנ~ ז~
 ~קום בכל ~חבירו ח~יפיו

ש~ם
 ונעש~

 ברשותו
 ש~

 משכם ~א ~עדין ו~ע~פ ר~ובן
~מ~ש

 ז~~ הרמב"~
 ~~ ~~כה מכירה מ~~כות ה~ בפרק

 הט~ור בשלחנו מרן ופסק~~~ש~
 םימ~ בחומ~~

 ר"ג

~ע~~

 הוז~ו ו~ם ~ו הוקרו הוקרו אם ו~~כ ע~ש ~~
 דמ~ליה לו ~~דו א~דו ~ו נ~רפו ~ו ~ו~ו~~ו

 מאות~ קיימי ברשותיהש~רי גר~
 ~ת ח~ירו שמ~ך שעה

 ~ף ולפ~~~הג~ימו~~
 ח~ ~י~~

 ~מ~~ות
 ו~~

 יעבור
~ה~תחר ש~~

 כ~ר ~אי~ו ~וי ~~~
 קב~~

 ~אין ~רשותו ו~ם
~ו

 ע~
 חבירו

 כ~ו~
 ו~~ ו~יחדי~ ~יכול ו~מעון

 ש~עון

 ~~ת~ל~
 סחורת בידו

 הקאבסו~~
 את ~משך ב~עה

הג~ימות
 והו~

 א~כ אחר ממקום זו ~חורה ~קנות צריך
 ח~יפיןבשעת

 ובשע~
 והתפ~רו ~ה~נו

 ביניה~
 ע~ז

 לא ה~~~מות ~היינו ב~וחו א~יריםומשך
 נקנ~

 שום
 היה ~א ~הרי בזהדבר

 הקאבסו~~
 שנ~מר שמעון ברשות

 חליפיו ~ראובן~נק~ו
 בכ~

 עדין שהרי ש~ם מ~ום
 כדבר דהוי נקנה ואינו מקנה של ~רשותובאו ~~
 ב~ ש~~

לעו~~
 סי~ן הש~~ ~~~~ ד~ל~~~~ קונ~ ~ד~ ש~ין

 ~ו הקנה ו~פילו ע"ש~ ה~ ~עיף ר"ט וסימן א~סעיף ~י~~
 ש~ינו בע~מא דברים כקנין ~י~ ~והבקנין

 מועי~
 כ~ום

כמ"~
 ~נ~~ ~רק ~רמ~"ם

 הל~~
 ו~ש"ע וה~ור י~ד

 מאותו ~ו יש ו~פי~ו ע~ש~ ~~ סעיף ר"ג בסימןפסקו

המי~
 ש~שוק הש~ר יצא ~ו

 שמועי~
 זה ד~ר

 לעני~
 ס~ה

בסא~
 זה מ"מ ג~ ס~יף קס"ב סימן ביו"ד כד~~תא

מועי~
 רבית איסור ~ענין

~~ 
 דהוי ~ענין

 וא~ככד~מרן כדשלב~~
 אי~ קני~

 מתחייב ולא כאן אין אונאה כ~ן
 חובו ~פרוע שנ~בע שבועה מכח אלא דבריו ~קייםשמעון

ש~
 צ~ורו מאה סך

 ש~
 וכיון הנז~~ בסחורה הג~ימות דמי

ש~ינו
 יכו~

 מ~ח שבועתו ~קיים
 שהו~

 מחק אנוס
 כאן אין שבועה גם א~כ שני~ן~מ~כות

 ו~~
 עשו

במ~שיה~
 ברשות הם ~דיין ה~לי~ות ו~"כ כ~ום ולא

ר~ובן
 ויכו~

 שישוו דמיהן ~ו הן לו ~החזירם שמעון
 ביו~ד רמ"א ~עי~עת~~

 סימ~
 סעיף רל~ב

 י~ב~
 ~מ~ש וגם

הרמב~ם
 ז~~

 הלכה מכירה מה~כות כ"ב בפרק
 מרןופ~~ו גימ~~

 ז~~
 דהפוסק ו~"ו סעיף ר~ט סי~

 ע~
 שער

 היה ו~אש~~ק
 או~

 המין
 ~פס~

 ע~יו
 ברשו~

 מוכר
 מה ל~וקח ו~יתן ~~נותחייב

 שפס~
 חזר ואם

 ו~~ ע"ש~ ש~רעמי מקב~
 כיון הכי נימא בנ"ד נמי הכא

 נתןדר~ובן
~ 

 ה~~ימות
 ו~ס~

 על עמו
 הקאב~~~

 כשער
 ש~ין ~םשבשוק

 מ~ו~ בר~
 שמ~ן ~יב ה~ן

 ו~יתן~~נות
 הק~בסו~~

 יחזור ואם ~ר~ובן
 ולדעת ~קנין יהי~ ~ם ~פי~ו הש"ך לדעתשפרע~ יקב~

הסמ~~
 ס"ק

 כ"~
 אינו ~ה קנין~ ~לא

 דהכ~
 בנ~ד

ש~ינו כיו~
 יכו~

 עליו ~ין המ~כות חק מכח תנ~ו ~קיים

 מרן ~מ~ש גם כ~~~חיו~
 ז~~

 ו~~ו סעיף ס~ בסימן
 עצמו~מחייב

 בדש~ב"~
 שאני עדים ע~י הוו שאמר כגון

 נר~ה מ~מ מידו קנו ~ם חייב וכך כך ~פ~ונימתחייב
ד~הי

 דמ~י~
 ~צד

 שחיי~
 ~ינו הרי ב~ה נפשו

 יכו~
 ~קיים

 מח~ובו ועטיר פטיר ו~פיכך שיצא החק מצד וחיו~ותנ~ו
 ~ין חיובוא~כ

 כא~
 ו~כך כ~ן ~ין וח~יפין

 ע~~
 המוכר צריך

~קב~
 ~מקח קיום כאן ו~ין דמיהן או הן ~ו הג~י~ות

 לדון שנצטרךכדי
 ע~

 אונאה דין בזה יש אם ה~ונ~ה
 ונ~~ ל~~~ו

 ב~וך האופן יהיה ~ם ~ף
 ו~פ~וע ~תת ו~ש"ח בד~"ב בק~"מ בשטרשמעון ~~תחיי~ האופ~

 מא~~ך לר~וב~
 מ~~ן מראובן ש~קח הג~ימות שומת ~~ורו

 י~~~ שמעון ש~ם ~~ניהם ~יה ותנ~יכו~כ
 ~יווים דמי ~ו

 מאותבכו"כ
 ש~

 מלאות תיבות
 בק~בסו~~

 הרי
 ז~

 פטיר
 ה~ז~ מ~ךועטיר

 נ~~
 זו ב~רך יהיה אם גם

 דן אתה שאם ממ"נ בדינוזכאי ש~עו~
 ע~

 הרי ה~טר ~~ון
 ו~תחייב צ~ורו במאה הגלימות ~ו ש~~ר מוכח~השטר
 אונאה מ~די יותר ~הם יש הג~ימות והר~ דמיהןבסך

וכיו~
 זה הוא וממכר דמקח

 ו~~
 במה ~ו יחזיר ח~י~ין

 אוש~ינהו
 יב~~

 דמי או ~ר~ו~ן הג~ימות ויח~ירו המקח
 ו~םשוויין~

 ~ת~
 בתורת באמת שהיה תחי~תם על דן

 יכול שאין מכח כאן ~ין ~חליפין כיון א~כח~יפין
 ~ין קנין המ~כות מחק בזהלהסתחר

 כ~~
 ~ו ומחזיר

 השטר ~שון מ~ח עליו באת ו~םג~ימותיו~
 ואת~

 דנו
 הנז~ סך ו~פרוע ~יתן בשבועה שנתחייב השבו~המכח
 ~ש~ם חייב ~כן וכיון~חבירו

 כ~
 שבוע~ו ~קיים הנז~ ~סך

 מחומר ש~ם נ~ל השבועה חומרמפני
 השבו~~

 פ~ור
 ~ש~ם זה נשבע ~א שהרימ~ש~ם

 כ~
 מפני א~א הסך

שהי~
 אונאה בהם ואין הג~ימות ~וים הסך ~זה סבור

 דבריו ~ק~ים ונשבע שיוויים דמי ~~רוע נ~ייבו~~ך
 שאינם ~ו נודע כך שאחרוכיון

 הג~ימות דמי עולי~
 בטעות שבועה ליה הוהכך ~~

 ו~ינ~
 ממ~ש וראיה ש~ועה

 סעיף ר~"ב סימן ביו~דמ~ן
 ברמ"א ועי~ ע"ש~ י~

 יש עוד י"ב~ סעיףבהגה
 ~הבי~

 מפורשת ראיה
 קולון מהר~יממ"ש ~ז~

 ז~~
 שורש

 נשבע ש~א היכא כך הדין יהיה ~ם דאפי~ו האומריאמר וא~ הצ"~ וז"~ פ~~
 מ~מ ~ע~מא בתנאיא~א

 היכ~
 א~ים דנשבע

 כ~
השבוע~

 דפשיטא ממש בו אין זה דדבר ו~ו~ ומקנה וגמר
 ~ין ~פרעון ו~ם הפרעון ~זרז אם כי אינהשהשבועה

 שכתב מטעם לפוטרו דיש וכיון כ~ן ~ין שבועהכאן
 כמ"ש אשררבינו

 ~עי~
 משום יתחייב לא נשבע כי גם

 מיתלא השבועה ש~רישבועה
 היכא כל ~פרעון ~י~

 ב~א גם הדין מן בפרעון חיובשיש
 שבוע~

 אתי אז
 פורע שאינו זה ועובר אפרעון וחייל שבועהאיסור

~~ום



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~~~~ו~~~
 אם ~בל שבו~~~ ~י~ור ומשום גזלמשום

 ~י~
 פר~ון

 ממ~ וראי~ שבו~~~י~
 שנש~ל

 ~נשב~ ~~רשב~~
 ל~בירו

שיפר~נו
 ~~מ~

 פלוני
 שמי~~ ו~גי~

 ו~שיב וכו~
דלא ~רשב"~

 ~~ נשב~
 ~פור~ו

 ש~ו~ ~מ~ כ~ ~ל~
 ו~יון ~ייב

 פ~ורש~וא
 מכ~ מ~~ו~

 גם שמי~ה
 שם ~ייןפ~ור משבו~~

 ריבוח ד~רי ב~~רו ~דר~י מ~ר~י~~רב~~~~~~

סימ~
 ~ח ~דן ~~ד

 ו~יכ~ ~די~
 ~~כאי ~ח

 מ~אי ~~ייב ~חו~ייב
 חשוב~

 דמ~ר~י
 ~ולו~

 וכחב ~~ל

 ~~ו~~ו~~~
 מד~ריו

 ש~י~
 מו~פח ~~בו~ה

 שו~
 ~יוב

פ~~ו~
 יוחר

 ~~בו~~ ~ל~ נשב~ ~~ מש~~
 מיחלא

 ח~י~
 ~זר~בפר~ו~

 שישנו במקום
 ~י~ פר~ו~ ~~~~ ב~קו~ אב~

 ~~~~~בו~~
 וכ~

 ~~י ב~י ~רב ~ומר ג~ר
 ב~ל~

 שני
מ~ומ~ש

 ביני~ם ריב ש~י~ ושמ~ו~ בראוב~ מ~~ ~ימ~

~~
 ~~ח ~יח

 ש~יח~
 ~~וחפוח

 ביני~~
 ונכנ~ו

 ~פשרני~
ביני~~

 כפי ~ביח ל~לוק ~כחוח משני ו~שיגו
 ~חוח מ~~ני ונ~~ו ב~ני~ם~~םכ~מו מ~

 ושבו~~ קנ~~
 ~ל

~~לו~~
 כך וא~ר ~נ~~

 ב~
 ר~ובן

 ב~~נ~
 ש~~ילקים

ו~פשרני~
 ~ינו ~ל~לקו לו שאמרו ~~~ו~ו

כו~כ כ~~ מגי~
 ש~ו~

 דבר
 מו~~

 כך ו~~ר
 נוד~

 לו
 ~יגי~

 לח~~ו

כפ~י~
 ל~ו~יה

 ו~~נ~~ ו~שבו~~
 ~~~~ים

 ל~לו~~
 ~נ~~

 ~~וף שם ~רב ופ~ק ב~~וח~י~
 ו~~~ ~ח~וב~

 ו~ם
 ודאי ~ואכך

 ש~די~
 ~ם

 ר~ו~~
 דכל

 שהו~
 ב~~וח

~פילו
 נשב~

 ~דבר ~ל
 בכלו~"כ ~~~~ אי~ ~~ו~~ כא~ ~י~ קנ~~

~~ 
 ~ל ב~~ו לא

 פח~ למ~~ ~~לו~~
 ~דו~

 ~ל

 ~~~אונא~
 יש

 ~~ליפ~~ מכ~ או~~~ ~~ בדי~
 ~~~ ~ו

ול~
 נ~~רך

 לדו~
 ~ל

 בנחא~~ ~~ונא~
 אלא ~גל~מוח ב~ל

בא~
 חנאו ~יים

 ~~~~~ו~~ ~ראוב~ ונ~~ ~מ~ו~
 ~~י~י

~גלימוח
 כך ו~~ר ~ל~~

 שמ~ו~ ~ו~~
 שיש

~גלימות ~ונא~
 ~~ק~

 ש~~ריכו
 ~וח~

 ג~ימא כל
~ד פר~נ~ ב~מ~~

 ב~ש~ונ~ ~~ל~
 ~ך

 מ~~
 ו~~פ ~~ורו

 לחח נח~~~ב~ו ו~~רכ~ שומ~
 לר~ו~~

 של חיבוח ~~ף
 ~ו~ שכ~ ~~ב~ו~~

 שומת~באמ~
 פר~נק ~משים

 ~מ~~
 ו~רי חי~וח

~~גלי~ו~ ~~ינ~
 ~ינם

 ~~~ שוי~
 ~~ב~ה

 פר~נ~
 ל~ל

 בו יש ~ריו~~כ גלימ~
 ~~ל~פ~~ ~ונ~~ די~ י~ ~~ אונ~~

 ~ו~ל~ ~לו

 מ~~ לדו~ י~ ~ז~~~~
 דפ~ק

 ~~~ ~רמב~~
 ~לכוח

מכיר~
 י~ג ב~רק

 ~לכ~
 כ~ים ~מ~ליף ו~~ל א~

ב~~י~
 או

 בב~מ~ ב~מ~
 ~פילו

 ~~ר~ו~ מ~~
 ~ו

בסוס ~~~
~~~ 

 במ~~ רו~~ שז~ ~ונ~ה~ לו
 יוחר

 בפירוח פירוח ~מ~ליףאבל ~~ריו~ מ~
 בי~

 ש~מו
 ~וח~

 קודם

 בי~~מכיר~
 ששמו

 או~~
 א~ר

 ~מכיר~
 ל~ם יש

 אונ~~
 וכח~~~כ~

 ~מגיד ~רב
 ו~"~ ש~

 דבריו ומחוך
 מקפיד אפילו ד~~יםלמד ~ח~

 אי~
 ~~כיר ש~רי אונאה לו

 ~לי~ם שמקפיד ו~~ו שומאב~ירות
בכלים ב~~ ש~יו~~ ונרא~

 אי~
 לו

 ~~כ~ אונ~~
 וכ~

 כ"מ ~רב כחב
 פירוח גבימדקאמר נר~~ ו~~~

 בי~
 וכו~ אוחם שמו

 דכווח~
 בכלים

~י~
 דמד~ז~יר וכתב ~וד והו~יף ~~כ~ אונאה ב~ם

 בפירוחשומא
 מ~מ~

 שמו לא ד~ם
 ~וח~

 ~מר א~א וכו~
 מ~~יף אני ~~ו פ~רוח ב~בור אלו פירוח~בור

 ~י~
 ~ו

~ונא~
 ~מ~מ כ~ב וז~ל כ~מ ~רב כחב ~וד

 ~ונא~ ל~~ יש ~ל~~~ ומקפידד~ליפין ~רמ~~~ ב~~
 ~ר"ל

 כ~י~

 א~~בכ~ים~
 חלמידי

 ~רשב"~
 ~~ינו שכדב~~ כחב~

~יקר נר~~
 ~ל~ ל~ול~ בחליפ~~ ~ונ~~ ש~י~

 ד~~~ר במכר

 בב~~ בחומ~ש ו~נאו ו~~ר ~~~~כח~~
 רכ~~ ~~~~

 ~~ש
 בב~יו~וסיף

 ו~ח~
 וז~ל

 וג~
 ~~~ג

 ~~~ ~~י~ ~~
 דברי

 מפ~~ ונר~~ ~"ש~ ~~כ ז~ל~רמב~ם
 ד~~יו

~~~ 
 ד~ל~ידי

~רשב"~
 ~~~ל ו~רמב~ם

 ל~~~~ שוי~ כול~
 ~דינא

וא"כ ו~~~~~
 ~ריכי~

 ~מ~ש לומר ~נו
יוחר במ~~ רו~~ ~~~ ~~~~~~

 אי~ ~שריו~ מ~
 כוונחו

 ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ל~ח~
 דז~אונא~

 מפירש ~~מו
 כ~~~

 ~~~ל ~ר~ב~א ח~מי~י
 כחיבדממכר

ד~~י ~~~ ל~ח~ ר~~~ ~רמ~~~ ~ל~ ~~~~י~ ול~
 ב~ומח~ בכלי~ ד~לי~ ~~יפי~ שנ~

 ~נא ומ~י
 ב~ו דאיח בפירוחפירוח

 ~ונ~~
 ו~אמר

 ד~ל~~ ~~מ~
 ב~ח~ רו~~שז~

 יוחר
 ~ז~יר כ~ ם~יף~כ~ר ~~~~ וב~~~ ~~~~ ~~ר~ו~ מ~
 ל~ו~

 ~ר~ב~~
 כ~~כו

 ~אוח~ ~ו~

~~~~~
 יש

 ב~~~ו~ פ~רו~ ~די~ ל~ח~ונ~
 ~~א~

~~~ 
 ~~ו~~

 ~וחםשמו ל~ ו~א~ ~ונ~~ ב~~ ד~~ ~וח~
 ד~~~ ~יו~ ~ונ~~ ב~~ א~~

 דרך
 ~~~פי~

 ~~~~ו

ול~
 ~~כירו

 שו~ ~לשונ~
 ממ~ר

 ~~~~ ד~ח~~
 ו~~

 דכיו~מ~ו~
 ד~מו

 ~וח~
 ~~ומא ו~פדי

 מ~ו~
 הו~ ~~~

 ~ק~כדרך
 ו~פילו וממ~ר

~~ 
 ~~~ירו

 מכלממכר ~ו~ ~~~ו~~
 מק~~

 ד~~~י~ו ~לו
 ו~~~~ ש~~ק~

 ~ח~~ונו
 ~י~ול~כי

 או~~~~ ~~ו
 ~~י~

 ח~ק~~
 ~~נ~י ~~~~~ ~~י~ ד~~~ ~~

 ~מו
 ~וח~

 נמי ~~נ~ו
 נ~~~

 ד~וי ~~ו
 ~ונא~~ ~~ו ל~ח ו~~~~וממכר ~~ק~

 ~ומ~ ו~~~
 ~~~~ ד~~~י

 מ~ו~ב~לי~
 ~~~ ~~~~~ ב~ו ד~י~ך

~~~ 
 ק~~~ל

 ~ק~~~~
 ~~~יפי~ונקנ~~

 ~~~ ~~נ~ו ~~~~~~ו ו~~כי
~~~~ 

 פירוח ~~~לו ~~רידמ~כ~
 ~~ ~~~~ו~

 ~ו~~ו
~~~~~~ 

בדמ~~
 ~ו~ר

~יווי ~~~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~ ו~~~ ~ר~ב~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ו~~~ דמ~~

 ~~ ~~~ק
 מ~~~ו~

 ~לכ~מכיר~
~~ 

 י~~~ ~~~~ ד~~~
 ~ממ~ש

~~~ ~~ 
~~~ 

 דמס~~בשמ~
 ~~א~ מ~~~ו פ~רוח א~~~ו

 ו~~~ גוו~~
 ג~י~מ~~

 ~~~ל ~פ~רוח~ ו~~ ק~י~
 דםברי וכו~החו~פוח ~~~~~ ~~~~~ ~~~~

 ~ני~ ד~~~ ד~~
 א~א ~י~ו ב~~~וח

 קני~~כ~י~
 ~ודר

 ~~~ ~~~~ ש~ו~
 ~~ווי ~חורח ו~ינו

~דמי~
 בחור~ ~~~ ~~יפ~ן אבל

 ~יווי
 ~גו~ ~דמ~~

 ~~ו
 ~~~~ ~ליפין ~~די נמיפירי

 ו~~
 ~~~מ כתב

~~ 
 ~לכה

ו~
 קוני~ ~י~ ד~~

 ~~ו"ד ~"ש
 שכח~

 ו~~ל
 ו~דר ~"~~ ~ג~וח כחבו וכד~ ~מגיד וכמ~ש דמיםשיווי בחו~~ ש~~ ב~לי~י~ ~~~ קני~ ל~~ ו~ין נינ~וכ~דדי ו~~~ו~ ד~~~~

 וב~ומוחיו בביחו ב~ומ~ש לי~חני
 יו~ף ביח~

 ~ימ~
 ר~ג

 ר~שונ~ ידי~~ ידי~וחב~ח~
 ~ח~~לח

 ל~ ו~וי~ ~~ימ~
 כח~בד~~

 ירו~ם רבינו
 ו~~

 כחב
~~~ 

 שם
 וכח~

 וכן

נרא~
 מאי וא~כ ~"ש~ ~יקר

 שנ~
 בשיווי מכ~ים פירות

~ד~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ונקנים קונים כו~הו ד~אהדמים
 ולמ~

 אונאה ~דין
 ~יני~םחי~קו

 שני ~ח~ק ~מ~רש~ך~~~~~~
 סימ~

 שה~יא רי~ח
 ד~רמ~~ם זה~~ון

 ז~~
 מה~כות י"ג דפרק

 וכת~מכיר~
 ~~רמ~"ם ~טעם דעיקר ~ו~ר יראה וז~ל

 ז~~די~
 וה~ה ~כלים דכ~ים דס"ל ~וא

 ח~יפין דע~דיוכו~ ~~~מ~ ~~מ~
 ~כ~

 ~תורת שנא לא גוונא
 מקפידדאינו נע~

 ע~
 על מקפיד ~ם ~"ש ~דמים ~יווי

 ~תורת ח~יפין דע~די ~יכי ו~י ~ד~ים~~יווי
 נע~

 ~~י
הקפד~

 קנה
 ו~י~

 אונ~~ דין ~~ם
 היכא נמי ה~י

 אונ~~ אין הדמים ~שיווי אפי~ו ח~יפין ~~ודע~יד

דכיו~
 ~~ו דשייך

 די~
 ~תורת ח~יפין

 נע~
 דנימא הוא דין

 ~~~ שעו~~ גוונ~ד~~~
 ע~י~ם ~מקפיד אפי~ו חליפין

~~
 ח~יפין מתורת נפקי

 א~~
 דאינם ~פירות פירית

ק~ני~
 ~תורת

 ק~י~
 דנעל

 דאמרינ~ ~ג~
 א~ו ~ח~יף דאם

 דמי ~~יוויבא~ו
 כ~

 א~ד
 דקנ~ ואח~

 הא~ד ~משיכת
 זה ~זכה כיון ו~ו~ ~~חר ~ימשוך ~עינןו~א

 מ~מ ~ח~יפיו~~~חר נתחיי~
 ~~ ~ונא~ לעני~

 מתורת ~~יק
 ~תורת א~ו א~ ~~ו קונים דאין ~יון~~ר

 ע~~~ נע~
 ~עמו ~פי ו~נהע~~ב~

 ז"~
 ד~יינו ~פירות פירות גם

 ו~יינו ~א~ו א~ו ~יוצ~~ם א~א דמי ~יווי ~~א ~~~ורצ~ור
ת~~ומיי~ו

 ג~
 שאין ~יון מכר מתורת נפ~י ~א נימא ~זה

קוני~
 ~~ו ואית נעל ~תורת

 ~רמ~~ם ומד~רי אונ~~
 ~אחר ~ין מכירה קודם ~ין ~פירות שמו לא דאםמוכח

 די~ ב~~ אי~מ~יר~
 כמ~ש אונאה

 הר~
 ~מגיד

 ד~רי~ם ש~עתקנו~~מ ו~ר~
 ~ ~עי~

~~~~~
 בד~ריו ~~עמים

 ז~~
 ו~ומר

 ד~~
 דקא~ר

~ר~
 טעמא ~ן דמ~ני

 ~אינ~
 ~תורת קונים

נע~
 ו~~כי

~~ 
 ~~ו ואית מכר ~תורת נ~קי

 אונא~
 אינו

~~א
 מ~ו~

 דקפדי
 ~~ומ~

 הוא בזה כמכר ~יה ד~וה
 ~כר מ~ורת ~פ~יד~א

~~~ 
 קפדי ~א אי

 ~~ומ~
 שאינו

דומ~
 ~ונאה ~~ו לית ~~~ר

 ~ג~
 ~תורת ~ו~ום ש~~~ם

 ו~ו~נע~
 דוחק

~~~~ 
 בל~ינו

 כ~
 גוונא כ~אי

 א~~
 מ"מ

~~נו
~~ 

 ~~ריו
~~~ 

 ~רמ~"ם דברי ~פרש
 כ~

 ~טעמם
ו~~ימו~ם

 ד~יו~
 ~שמו ~הכי נעל תורת ~פירות ד~ין

 וכן וק"~~ אונ~ה ~~ו אי~ למכר דדמיאוח~
 פ~י~ ~ר~~ ו~נ~ ~~ו~ס~ק ~סמ~ כת~

 פירות צבור הח~יפו ~~ם
~צ~ור

~~~ 
 ~מי~ ~~ווי

 טפי ~~יפין ~~~ דשייך ~"ש

ו~~~
 שיווי ~י~ אם ~וא דקו~ח ח~ירו ~משיכת א~ד

דמי~
 ועוד ~ז~~ כ~ש דקנו ~מרנו ~מקח דדמי

 ~מעות אפי~ו ד~ה ~א~ו ~י דמ~ורמהא ראו~
 ~צ~ור צ~ור וכ"ש ע~א מ"ז ה~~ב ~פ~ ר~האמר כר~~ דקימ~~
~~~ 

 קאמר
מכור

 ד~~
 דצ~ור ת~מר שאם ועוד אונ~~~ ~ו ואין

 ואז ~שני שימשוך ועד אחד משך אם ~נה ~א~~~ור

יתקיי~
 וקרית ח~יפין ~ה שאין ~ומר מוכרח א~כ המקח

~י~
 מכר

~"~ 
 ~יה ~ית אמאי

 או~א~
 אלא

 ע~
 כרחך

 שמה ~ומר אנו צריכין וא"כ וקנ~~ נינ~ו דח~יפיןלומר

שכתב
 הר~

 מה~כות ה~ ~פרק ~מגיד
 מכיר~

 כבר אשר
 ~~ונוהעתקנו

 אהדדי הרמב~ם ד~רי ש~קש~ למע~~

ותיר~
 ~~א דס~רי ~תוספית כשיטת ~רמ~~ם שדעת

 ש~וא סודר ~נין כע~ן א~א אינו ~פירות קניןדאין
כעין

 נ~~
 א~ל ~דמים ~יווי ~תורת ואינו

 ח~י~י~
 ש~ם

 ע~ש ~יפין ע~די נמי פירי כגון ~דמים שיווי~תורת
 ~שמו דוקא~או

 אות~
 יש ~א אם ~וא כ~ש דהא ~דמים

 אלא כד~תבנו דמיםשומת
 שנותנ~ ר~~

 ~תורת ~ו
 דמי~שיווי

 י~או א~א ד~ר ~ו מוםיף ואין ח~יפיו כנגד
 דמים שיווי ~תורת נמי דקאמר ו~יינו ~~ו ~ד~יא~ו

דר~~
 תש~ומין ~תורת

 קאמ~ ו~~
 ו~א ~דמים ~שמו~ו

 תורת ~~א ~~פוקי~א
 נע~

 ועיקר ~מקח ~קיום ש~וא
 דר~ת נמי ו~יינו כך אחר ~ו שמ~~ם ~ד~יםמקחו

דק~מ~
 ~שוה שוה חליפין ע~די נמי בפירי דפירי

שנותן ר~~
 שו~ ~ז~ ז~

 כנגד זה ~שוה
 ז~

 שום מוסיף ואינו
אחד

 מ~~
 ~חר ד~ר

 ז~ א~~
 שיווי ~תורת לו ~נתן

דמי~
 מדוקדק וכן תש~ומי~~ ד~יינו

 ~ר~ מ~~ו~
 המגיד

 שכת~
 צ"~וז~~

 דע~כ וכו~ התוספות כש~טת המח~ר שדעת
 ק~מר~א

 ר~
 קנין כעין א~א ~פירות קנין ד~ין נחמן

 כעין ש~ואסודר
 נע~

 הדמים שיווי ~תורת ואינו
 א~~

ח~יפי~
 כעין פירות א~א הוציא דלא משמע וכו~

 שלא כדי המקח ~קיוםש~וא נ~~
 ~~ יוכ~

 ~חזור מהם אחד
 ~ו שנותן הדמים ~תש~ום ~וא המקח ועיקר~ו

 פירות ~ח~יפי קנין דאין~וא ~ז~
 א~~

 פירות ~ו נותן אם
 נותנת ~ס~רה פירותכנגד

 ~י~
 מ~ם אחד כל שמו

 ~ידע כדי~עצמו
~~ 

 ואינן ו~כמה מח~יף מהו אחד
מקפידים

 שי~יה כדו ח~ירו ~נגד האחד שיווי שי~י~
ערכם

 שו~
 ~נגד זה ומעריכי~ מקפידין ~ין

 ז~
 ~א

פחות
 ו~~

 ~פרק ר~ח ~שם ~נמ~~י וכמ~ש יותר
 ~פרק ~תוספות שכת~ו וכמו ע~אמ~ו ~זה~

 ~זה~
 ע~א מ~ו

 כ~ד~~
 ~ין ע~ש~ קפדי מיקפד ח~יפין

 דמים שומתשום ~יני~~ ~י~ ל~
 כל~

 הח~יפו ~~א
 מד~

 זו
 ~מד~

 זו
 דכיון ~יא אחת ודא דא~כל

 חליפי~ דז~~
 ת~~ומיו וזהו

ואינו
 מצפ~

 אחר שכר ~תש~ום
 כיו~

 ~משך
 נתחיי~ ז~

 ו~ד~ר~~~
 ז~

 המ~~ט~ין כדין ~פירות פירות דין
שקונים

 ז~
 ~ח~יפין ~זה

 דקימ"~
 כגדולי שומא צריך ד~ין

 כמוהאחרונים
 ~סי~ן הר~"י ש~ת~

 ר~
 ר~ינו ~שם

ירוח~
 פרק ל~נמק"י ועי~

 ~ז~~
 ו~י~ מ"ו

 שכתב כ~ח דק~דו~ין קמאפרק ז~~ ~~ר~~
 ע~

 ד~א ר~ח ד~רי

אפרים מחנ~ הר~ מד~רי ~~דיא מש~ע וכן ע~ש~ ~י~נ~יר~
 ז"~

 ~~~כות
 ח~ סימן מכיר~

 ~פירות פירות ~מחליף דמיו~א הצ~~ וז~~ שכת~
 ~ר~ שכת~

 דאם כ~מ
 קודם ~א אותם שמו~א

 מכיר~
 אין מכירה אחר ו~א

~ו
 אונ~~

 ~פירות דפירות ח~יפין ד~וי ש~ני ד~תם

 ~רמ~"ם כמ~ש ~ח~יפיןמיקנ~
 ז"~

 ~פירושא ~רי ע"ש~ וכו~
 וכן ~ח~יפין מיקנו שומא ~~א אפילו דפירותאיתמר

 סימן משפט נתי~ות ~ספרל~דיא כת~
 ר~

 ~חידושיו
 ס~

 וא~ו

ו~~~~ור~~
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ובבי~ורים
 ס~~

 קושית לחרץ יש ~ה פי ועל ע"ש~ ג~
 ו~~ל וכחב שהו~יף רי"~ ב~ימן ~נז~ בדבור~~רש"ך
 י~ועדין

 על שמקפידין ~ע"פ במ~ש לדקדק
 כש~ין עדיף ד~פי דמשמע~דמים

 ~פירי דפירי ליחאו~א מ~פידי~
 דמקפידי~ דוק~

 על
 עבדי~דמ~ם

 ~ליפי~
 ~מנם בשוה ~וה ד~י~נו

 ב~י~
מקפידי~

 ע~יהם
 ל~

 אחי מש~כ ולפי ע~כ~ ~ליפין עבדי
 ~ינו ~ם ~ליפין ע~די נמי בפירי דפ~רישפיר

 מצפ~
לחשלו~

 ו~ה חשלומיו ~~ו ו~ליפיו
 ~ו~

 ב~ליפין הפשוט

 ~~דקוני~
 ~ח

~~ 
 ~בצבור

 פירוח~
 ~ע~פ קאמר ול~כי

 ד~~ דר~~~מ~פידי~
 מיבעיא

 ~ל~
 ~ו ~~ל שומא

 ו~~כ ~בירו לשומח מ~יע ו~ינו עצמו בפני ~~ד ~ל~מו ~~
 ~~י~ו~א

 דל~
 שי~יו ~שומ~ן קפדי

 ~ו~~
 ~לא כא~ד

~ע~~
 על שמקפידין

 הדמי~
 והעריכו

~~ 
 כנגד

~~~יפו ול~ ~~
 שו~ ~~~

 ~ד~י~ שיווי ד~יינו בשוה
 מנה ד~מ

כנגד
 מ~~

 כמק~ ד~וי ~~ד ו~וה
 ~כי ~פילו וממכר

 ~ ודוק מהם ~~ד במשי~חקנה

~~~~
 הרב ד~ובר משמע ~נ~~ מהר~~ךמדברי
 כל בפירי דפירי~~ל

 ~והל~יוח עליה~ מ~פידי~ ש~~~~
 ל~ ב~ו~

 חמוה הדבר ולכ~ורה ~ליפין~ עבדי
 ב~ורח אינו ~פי~וח לו שנוחן ד~הכיון

 קני~
 סודר

 לקיום ~ינשי לי~דעבדי
 נוחנ~ ~ל~ המק~

 לחשלום לו
 ב~לו ~לו ויצ~ופירוחיו

 למ~
 בפירוח פירוח מערך יגרע

 דמי~ב~יווי
 ב~ו~~ שוה

 ו~י~
 כשי~ח הרב דסובר לומר

 ~~בי~ר~~
 בפרק והר~ן מ~ו ה~~ב ב~רק הנמק"י

 כ~~ דקידושי~ק~~
 דסובר

 שומ~ דבעינ~
 שומא דבלא

 ~מכ~~~
 דעחיה

 ~ה ד~ר מי~~י~ ול~
 ל~

 יח~ן
 ~ד~

 דכל
 ~איכי

 ל~
 ~וה

 לי~
 ~פילו דא"כ ועוד מיני~~ ל~~חוקי

כלים
 נמי ~כל~~

 ~ו~ דכ~
 דעת

 יש עוד ~~ל~ ר~~
 ~"ל מ~רש~ך עללהעיר

 בח~יל~ ~מש~~
 דכלים דבריו

 ~ונ~ה ~הם ~ין נעל בחורת ~ליפין דעבדיבכלים
 נעל בחורח ~ליפ~ן דעבדי דק~מר מד~ריודמשמע

~ג~
 מק~~ דמי לו דמשלים

 מ"מ בדמים
 כיו~

 שקיום

~מק~
 אונ~ה ב~ו ליח ~ליפין דע~יד נעל ~חורח הוא

וד~ר
~~ 

 לא
 יתכ~

 מ~ח כל ד~~כ
 ~קני~ ~~ו~

 ליח ~ידר
~יה

 כיו~ ~ונא~
 השכל שאין דבר ~ודר ~~יפי בו שיש

 ב~רב כחוב מצאתי וכן~~ייבו
 די~

 אמח
 וכ~ הצ"ל ו~~ל ד~חב ~"ל הריטב~א משם ב~~עיף רכ"~ בסימ~

 אמרדממכר חימ~
 ר~~נ~

 שנקנה דבר כל ~"כ ~ליפין ולא
 ~ונ~ה בו יהיה לאב~ודר

 ל~ וז~
 מעולם אדם ~מרו

 והנר~~ ע~ש~וכו~
 לומר

 בז~
 הוא

 ד~~
 דקאמר

 זה דיוצא ~מורים ~ליפין ר"ל נעלבתורח
 הכלי שיווי לידע מקפיד ש~ינו ~לא ~~ר בדברתשלומין ו~י~ בז~

שמ~לי~
 כמה ~חר בכלי ~וחו

 ליה קרי ולכך שו~ הו~
 משמע וכן הדמי~ שיווי על מקפיד ש~ינו נעלבחורת
 נעל בתורת סוף ועד מח~ילה בדיבוריה דנקיטמלשונו

בל~
 חזינן הרי ~~ר דבר הימנו מק~ל ו~ה הקפדה

דקפיד
 ~ל~

 ודע כדק~מר~~ וד~י
 ~ליפי~ דבעני~

 קימ"ל

כרב~
 מ"ו ~~~ב בפרק

 ע~~
 מיקפד ~ליפין כל דאמר

 בכל ומשמע וקנהקפדי
 מי~

 דכלים בין ~ליפין
 בי~

 דפירות

וכיוצ~
 בשיווי ו~פילו בהם

 דה~ דמי~
 מיקפד קאמר

 וליחק~די
 מא~

 ב~ה דפליג
 ~ל~

 ש~~יא מפרשים קצח
 ~פילו דם~רי מכירה מ~לכוח ה~ בפרק ~מגידהרב

~~ליפי~
 אלו

 ש~~
 קונים אינם דמים ~יווי ~חורח

 ר~שונה ב~לכה ע~שבפירוח
 ד~א ונ~ל כיצד~ ד"~

 ש~ווי בתורח שהם ~לו ~~ליפין אפילודקא~ר
 ר~ דמי~

 מבעי~ל~
 נעל בחורח קונים שאינם

 ~ל~
 ~חו~ת ~פילו

 שהםדמים
 ח~לומי~

 ~ינם ב~~ו ~לו ויוצאים
 קוני~

 בפירות
 מצ~~ו עוד לעיל~וכדכחיבנא

 בעני~
 ~נין

 פ~וג~~ ~ליפי~
דר~~

 דסובר
 שומ~ דבל~

 אפילו
 קנ~ ל~ בכלי~

 משום

 ~מכ~ ל~ שומ~דבל~
 מיקני~ ו~א דעחיה

 ולעני~
 ~ונאה

 שלש~ב~ליפי~
 ~דבר יש מ~לוקוח

 הרמב~~ לדע~
 דין

 כדי~~~יפי~
 מדין יוצא ~ינו מקפיד ~ינו ~פילו מכר

 ב~ו לית ב~קפיד אפילו ~רמב~ם ולדעח~ונ~ה
והיינו אונא~

 ~כלי~
 ~בל

 בפירו~
 בהו ~יח במקפיד

 אונא~
ובל~

 מקפיד
 לי~

 בהו
 ~ונ~~

 ח~וי ~כל רש"י ולדעח
ב~פיד

 ול~
 אונאה ב~ו ~ית בכלים ~פילו קפיד ד~ס קפיד

ו~ל~
 זה כל עי~ ~ונ~ה בהו ~יח בפירוח ~ף קפיד
 ה~~ב פרקבנמוק~י

 די~ ~ל~ ע~ש~ מ~~
 דמד~~י ל~עיר

ר~~
 ~ליפין בקנין ~פי דעדיף ~שמע הנמוק~י ש~ביא

דבר
 שיוש~

 ~~ו בשוה שוה ש~ינו ~ם ערכו ויוודע
פשוט

 שב~ליפי~
 ו~ידש שקונה

 רב~
 ~גם

 ב~ליפו~
 דקפדי

 ולדעח ד~~ל קנה ב~ה גם כ~ה ~ה ערךשיהיה
 ר~~

 הא

 ל~~~דמ~פק~
 ~~ עלי~ם ומקפיד ~ליפין

 לא אי קונ~
 ~~יפין ~דיןדמשמע

 בל~
 ד~חם ~~ל הוא פי~ ה~~דה

מיירי
 שיה~

 ~~~ ~~ ערך
 אבל ~שוה שוה

 ~~י ~עו~~
 כמהשידע

 שו~
 ~~ד כל

 כמ~ו~ר הוא ו~רי ע~כ~ מ~~
 כל ד~ה בתוספוחוהרי

 ~ליפי~
 ~~לי קפדי מיקפד

 ב~~
איפכ~

 שיהיו ולפעמים קצת ~וין שיהיו קפדי דכח~ו
 כש~י~ו ו~פילו גופיה ~~פץ כמו~וין

 שו~
 כ~פ~

 שכנגדו
 בשוה ד~וה דבר עדיף דטפי משמע ע"כ~קנה

 החו~~ות גם דוד~י לומר ונר~ה ~פוכוח~ ס~רותש~ם דנרא~
~ברי

 ד~ליפי~
 עד כ~כ ב~ו קפדי שאינם שר~ינו

 שוהשיהיו
 בשו~

 הפשוטים ~חליפין זהו
 ד~בר~

 פשוטה
 עליה שי~לוק מי ו~ין ~ואשכן

 דז~
 ~וא

 דל~
 למכר דמי

 אפילו וקאמרי נחכוונו ~~ר ~דבר דהתוספוח~לא
 שיהיו עד טפי דקפדי ל~ובד~זינן

~ 
 ונמצא ב~וה כ~ה

 לומר ~"ד ו~וה שכנגדו כחפץ שוה ש~ינו כך~~ר
 שנ~צא וכיון שוים שיהיו כ"כ ~ק~די ר~ינו שהריקנה ד~~

 ש~וא לומר לן הוה שויםש~ינם
 ~ק~

 טעות
 ו~י~

 כאן

קני~
 שיהיה ~יך וק"ל~ קנה ~כי ד~פילו קאמר להכי
 דשני ז"ל וה~מ"ע מ~רש"ך כהונה מ~גני ~הועיללמדנו
 כל~ם דנשתנו טעמם ועמד ~~ד ב~נון נתנב~ונבי~ים
 משום ~ונ~ה דין בהו לית בשומא דא~ילומפירות

דשו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ק~ין ב~וד~ייך
 ~~יפ~~

 דקו~י~ ~פי
 ~ נ~ל ~~ורת

~~~~~~
~~~וש

 ז~~
 ~~ם ~~ן

 ~שב~
 משוס ל~~ק

 מכר א~א ~~יפין ~קרא אין פירו~ד~~יפי
מיקרי

 דמיי~ וכמ~ו~ ידו~~ ~~ירו~ ד~ומ~ משו~
 ו~~כ~

בי~
 ~~ו

 ~ו~א~ ל~~ יש וכו~ ב~ן מכיר~ קוד~ או~~
 ידו~~ ~~רו~ ד~ומ~ דר~~~ונ~~

 שבשוק מ~~~ר
 מ~

 ~ד מא~ד יש א~~י~ בדברי~ ~~~א~~
 ~~ ~מא~

 ~~ד
 וכמו~ו ~וד~ו ו~פי ~~יבו~י~פי

 ואיכו~ו~
 ז~~~ ~דבריו ~~ש

ו~~
 מ~ב~ר

~~~ 
 ~~ות הרב מדברי

 ~~~ י~~~
 ~ומ~ש

 ק~~וסימן
 קו~~ ~~ ~ב~ ה~~~ וז~~

 כ~י
 ב~ע~~

 ~ו
~פי~ו

 בפירו~
 שיש

 ~ה~
 ~~~ות דהוי שב~וק ש~ר

 ו~~
 ~~יפין ק~יי~ב~ור~

 ~ז~
 מ~~י דבר

 ~~~ו~
 כ~י

 ~ז~
 ~~י

~~בוש ~~~ ~~ ו~~~ו~~ ~~~~ ~~י ו~~~ ~~~~ ו~ו~מ~ות
 ו~ר~

 ~~פירו~ י~~~ שבוח
 ב~ומא

~~ר ~~~ ~י~
 ל~~ י~ מ~ו~ די~ שבשו~

 ~~כ
 כלי~ ~~~

 ~ו~~~ ~~~ י~ ~~~מ~ב~י~ו~
 ~יון ~דדי~ מ~רי

ד~~~י~~
 ~~ו

 ו~~~~ כמ~ו~
 מ~ר~~ך

 וה~מ~~
 א~~~~ ב~~י~ד~~~~

 ~י~ בשו~~
 ב~ו

 ~ו~א~
 מ~וס

ד~לי~
 כיון ~מי ~~ירו~ כ~~~ א~~ נ~~ ~י~~ ב~ם יש
דק~ין

 ז~
 בו יש

 ~י~ ~~~ ד~ור~ ~~י~~~ ~~י~
 דין בהו

 ו~~יאו~א~
 מ~~~~

 ~~~ק ~י~א ז~ל ה~מב~ם ~ד~~~

 בפירו~ פירו~ ~די~ ~כ~י~ ~לי~מדי~
 סובר ואי

 ~~~ר~ב~~
 כ~ים בדין

 י~ ב~ירו~
 ב~ם

 ~~~ ~ו~~~
 ~די~~ו ו~~~י~יפ~ו~

 ב~~י~
 ~ו~יי~ו

 בכ~~~ כ~י~ ~י~
 ~~~ ~~~~ו~~~~י~

 ו~~י
~~~ 

 ~~י~ ~דין ~פיר~~ ~~~~
 דלי~~כ~י~

 ~~ו
 ~יו~ ~ו~א~

 ~~ור~ דאי~י~ כ~י ד~יכא
 י~ וב~~~נ~~~

 הרב ~דברי ה~מק~י מדברי ~ה~יר

~~~~~
 ~~~~ק~י

 ~רמב~~ ~~~ כ~~
 דא~י~~

 י~ ~~~י~~~
 או~~~ל~~

 ~מו
 ב~~י~~

 דקא~ר ו~~~
 ב~~~

 ~י מ~ור
~א~ו

 ק~~
 ומ~ז~ר

~~~~~ 
 ~או

 משו~
דו~א ~~יר~ ~~~ן ~קאמר

 ב~~יפי~ ד~~~
 בא~י ~אמ~ א~~~ ~~ק ~~א

 ו~~ב ב~~י~~ןאו ~~כיר~ ~~ול~ ~ו~א~ מידי יו~א אי~ו ~~~יד~אי~ו ~~ר~~
 כ~~ וכ~

 ~ר~ב~ר
 ער~~ ו~~

 ב~בר

 מ~~~~~ י~~~ ב~~ק ~~~יד ~רב ואי~ו ה~מק~י~עכ~~
 כ~~מכיר~

 ו~ר~ב~ן וז~ל
 ~~יפ~~ וז~~ כ~~ ז~~

 ומ~~~ד

 ני~~ו ד~ליפין ד~~קי ~~~~~ מאי~~י~~
~"~ 

 ~ו שיש
 ~מרינןו~י ~ונא~

 ב~~יפ~~ ל~~יפ~~ ~ו~א~ דאי~
 מק~יד שאין

~~~~ם
~~~ 

 במ~פיד
 י~

 ~ו
 וכ~ או~א~

 אומר א~י
 בכלי כלי~מ~~יף

 ור~~
 ~~~אה ~ו ~~ש א~~ו

 ו~~
 אמרו

אי~
 ~ו

 או~א~
 מ~ור כ~ון מקפ~ד שאינו שני~ר במי א~א

 ולא ~א~ו~י
 ~~~ רא~

 ~~יפין
 ד~~מ~

 ו~ו~ או~אה ~ו יש

 ק~~רי ד~~י ~ומר ואפשר ני~~ו דס~ר~י הרי~~כ~

רבנ~
 כ~ב ה~מק~י דהרב

 ~~ודמ~ור דס~~~ הרמב~~ דלפירו~
 דוק~

 בא~ו מכור ל~~ד ~"כ
 קנ~

 בו ויש

~ונ~~
 באלו מכור דקא~ר ה~י

 ~ר~ו~~
 ~~~ג

 מקפידש~י~ו שנרא~
 י~

 לו יש דאמר אמ~ן וקאי או~אה לו
 כוו~י~ הרי"ף דפםקאונאה

 לו ואין קנה למ"ד אבל

 היינואונ~ה
 מ~ו~

 קפיד שא~נו בו ~~יכר
 ~ב~

 יש ~קפיד
 ו~~כ ~ו~~הבו

 ה~~
 ~ו ואין קנה ~מ~ד קאי המ~יד

 והיינואונאה
 דל~ משו~

 קפיד
 ~ב~

 בו יש בקפיד
 אונא~

 ובמקום הנ~וק~י בדברי ד~~ס ~ומר ~ר~ה ויו~רוק~~~
הרמ~~ן

~~~ 
 הר~~~ד

 ~באמ~
 דהאי מריה הוא

 שאכ~ובוכמו ס~ר~
 לקמ~

 ~רדב"ז משם
 ~ ז"~

ך~~~~~~
 ~~רב

 ~~ו~
 ~~ז~ ב~שובה י~קב

 דרך ש~ש~
~~~מו

 והו~
 ~~~ר כי

 כי וה~רי~ שכ~~
גם

 ~~יפי~
 כ~ו מ~כר ~יקרי

 ~~~ו~~
 קד~~ בד~~י

~~~ 

~~~~~~ 
 ~צ~יך

 ~~שו~
 ~פירושו פירוש

 ~~~~~~ ש~
 ז~ל

 ~~~שנ~~
 שז~ ~~~יפ~ן

 רו~ה
 במ~~

 יו~ר
 ~~~יו~

 ו~~~ו

 ~רמ~~~ש~
 ~כ~י כ~י ~מ~~יף דדוקא כונ~ו ~ך

 ב~~י ~פץ ~ז~כיו~
 ו~י~ ז~

 ~ו
 מ~ו~

 ~אי~ו ~ו
 ר~צ~

 ר~ ב~~ו~~~~ו~
 שא~~ א~~ כ~י ~~י ~~~~יף

 ~~יך
 ~~פך ו~~~י~ו

 וז~
 ~~וי ~ו ש~ דבר

 כ~
 כך

 ~~ש~י~ ~~זדמ~
 י~ד

 ורו~י~ ~~ריכי~
 ~ז~ ז~ ~~~י~ ~~~~יף

 ~רמב~~ כ~~~ או~~~ ~~~ ~י~ ~~~~
 ~בל

 ~~ו~~
 כ~י

~מ~ו~
 ~~~~ו ~ו

 ~~ר ~~~ ~י~ ~פירו~
ד~וי שב~ו~

 ~ז~ ~~יפי~ ק~י~ ~~ו~~ ו~~ כ~~ו~
 מ~~י

כ~י ~קנו~
 ~~~ כ~~

 מ~ו~
 וד~י

 ~ין ~י~ ד~י~
 ~~כ~ או~~~

 ז~~ ~ר~ ~ו~~ ד~יק~ונר~~
 מ~קרי ד~א

~~ם ו~~~ ~~יפי~
 י~~מ~ א~ ~~~ ~ו~~~

 ~ך
~~~ 

 ~~ד
 ו~ריך ~ו ~~יך שאי~ו ו~~~ו~ו ב~י~ו ~~י~ו יזדמ~ מ~~
 ~ו~

 ~~לי
 ~~ירו~ב~ד

 ~~~ ~אי~ ~~יפי~ ~~~ר~ ~ו~ ~~ ד~~
~ו~~~

 ~~ני
 מב~ריו~ יו~~ ב~~~ רו~~ ~ז~

 ~~ל

 ~~~~~י א~~באו~~
~~ר~ו ו~~ או~א~~ ~י~ ו~י~ ~~ו~ מ~~~

~~~ 
 ~~~~ר

~~ 
 ~~ ~~~ קד~~ ד~רי

 ~~ךדר~ו ~~ ~ו~~
 ד~~~מ~ ~~~ ~~ו~~

 ~~~ו
 ~ו~~~

~~~ 
 אי~י~~

 ~~ו~~ מדרב~~א~~
 ~~מו ~ו

 ד~~ ז~~ ~ר~ ש~
 ~קנו

ר~~~
 במי~~א ~~א

 ד~~~~~
 שאמרו ו~מו

ש~~ק ~~ו~ בקני~
 ק~~~ ב~~~~ ז~~ ~ר~

 ~~ ~~~ף
 ד~~~

 ~א~~ו

ו~~מידו קו~ו~ ~~מ~ו~ דר~י~ י~ ~ו~~~ ~י~~ מ~ו~~~מי~
 ד~רי~~

 ~ל
 ~ור~ די~

 כי~ד
 ~~ו~

 ~ידו ~~יו

 ~~י~ ~~~מ~~~
 ~~ץ ~י ~~ור ~~~ירו ו~מר מ~~ל ו~~א

ש~ך
 במ~ו~

 ~~~די ~~ו
 ו~~~~

 ד~דק ו~א ~מו~ר
 ~יד~

 ~~פץ ~~~~מ~ינ~
 ~~ו~~

 ו~~ב
 ואי~ ~~~ ~ר~

 ~~ד
מ~ם

 יכו~
 מ~~י בו ~~זור

 ש~ו~
 מ~וי ~אי~ו דבר

~זרו ו~~
 ~ב~~ בי~

 ד~וריי~~ דאונ~~ כיו~ ~ב~ ~~ש~
 א~ך

 ~~ם ~~ויאו~ה
 ז~

 ~~אי מ~~י ש~י~ו
 ~פק~

 מינה
 לאאו שכי~

 שכי~
 ~מה

 אי~
 ~י ק~ה ~וד אונא~~ ~ו

 ב~~~א ~~וקים ~רשב~א ד~~מידי דבריו ד~~י ז~לד~ריו ~~
 הר~ב"ס~ם

 ז~~
 והרמב"ם

 ז"~
 ~ובר

 ד~ליפי~
 שאין

 לאואונאה בה~
 מ~זיר~

 ממכר דכ~יב הכ~וב
 ד~~

 ~ליפין
 מ~וי ש~י~ו משוס כ~י בחלי~י ה~~ם ~~א איקריממ~ר
 פירות ~פ"ז ק~ה א~כ ז~ל הואכמ~ש

 בפירו~
 ממה

 בלא אפילו ~מ~וי דבר הוא אםנפשך
 שומ~

 נימא נמי

ד~י~
 שמו כי מ~וי ~~ינו דבר הוא ואם אונאה בהו

~~ו



~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~
 מ~י ~וי מ~י~~ו

 מ~לי~ ~~~
 ~~ו ד~מו

 ד~י~
 ~~ו

 מ~ו~~י~א~
 ~וד מצוי ש~י~ו

 חמ~~
 א~י

 ע~
 ד~ריו

 ד~א מו~חדמ~ש~ם ~~~
 מ"~ בדף ~~~י כטעמי~

 בפרק
 ~~~ו מכור ~יחא~ז~ב

 ק~~
 דלא אע~ג או~א~ ע~יו ויש

 ד~יון~~ך
 ד~~

 דמי כח~יפין קפ~ד
 וי~

 ע~יו
 ק~מר ~א~ודמכור או~~~

 ופיר~
 ר~~י

 ~ד"~
 בא~ו ~י דמ~ור

~~מר
 ~שו~

 ממכר
 ו~דעת ~~~~ ע~~ ~~יפ~~ ~~ו~ ול~

 ד~כ~ ~~~~ר~
 מצוי וב~י~ו ~מ~וי ~~וי

~~~ 
 לי מכור ~ם

 ~~מר ~פ~~ו מ~וי ~י~ו~~~ו
 אין מכיר~ ~שון ~י~

 מ~וי ו~םאי~~~
 ~ו~

 ~~~~ו
 ~אלו ~י ~~~ף ~י~ ק~מ~

ו~א
 ~~~ר~ ~~~~ ~~~י~

 ~~ת
 ו~ו~ ~ו~~ה~ ~י~

 ~ו רא~ח~

 ~~~~~ר~
 ~ת~י~ח

 ח~ו~~
~~~~ 

 ~~ת~
 ~א

 או~א~ ד~י~
~~~~פ~~

 מ~ו~ר ~ינו
 דיד~ ~ש~~

 מ~מע ~~ח ~אדר~א

 ~ו~~~ י~ ~~~יפי~ ד~~ דיד~ ~ש~~~~~ו~~
ו~וא ~"~~ ו~ו~

 ~~~ור~
 כת~~ו ~~ר ~~~י תמוה

 ~~ו~
~~~~ 

 דקאמר

וי~
 עליו

 דמ~~~ ~ונ~~
 קאמר בא~ו

 דמ~מ~
 ~~דיא

ד~~
 ~א~ו ~י הח~ף אמר

 ~י~
 ע~יו

 ~ונ~~
 ו~יי~ו

~~~~ 
 א~~ ד~~~יפי~מ~ו~

 ~ו

 ~~~ ~ו~~~ ד~~

 ת~תי ד~~לו
 אפשרת~י~י

 ~ומ~
 דסו~ר

 ~ר~
 הרמ~~ן כדעח

~~~בנו ז~~
 מ~~ ~עי~

 דוקא ~או דמ~ור ו~מגיד ~נמק~~
 ~ל~

ר~~
 ~פ~ד~ ~אינו ~אמר ד~א~ו

 וכ~
 ~קו~~ת ~שי~ה ר~יתי

~ר~י~ו
~~~~~ 

 ~ש~~ ~~~~~י
 ש~~~א ~~~~

 ~ר~צה מי שי~
~~~יא

 ר~י~
 ~~~~ מש~ם

 ~~עיר א~כי ו~י~~~~ ש~וחי~ וי~ ~ח~יפי~ ~ו~א~ ש~י~
 נר~~

 לי
 ~ז~ ~ע~ ~ית~

 ו~וא

דדוק~
 ~יכא

 ד~~
 ~שומא ~פדי

 ~ין ~כ~י~ ~י~ כ~~
~פירות

 ~גו~
 ל~ק~ דמ~ ~א ~צבור צ~ור

 ~~~פיד וממכר

ע~
 ו~~כי ~ני~ם ~ישחוו עד ~שומא ו~ירד ~~ע~ות ~שומא

 ד~~~כ~
 ב~ו ו~ית וממכר ~מקח דמי ~א א~ומא ~פדי

 ~~ל~ו~~~~
 בח~יפי~

 למ~ח דדמי הדמים ~שיווי ד~וי
 שלוממ~ר

 פירות או ~פירות פירוח הוי אי ~~ דמי~

~כלי~
 ~~ו~ה דרך ש~~וק ~שער הפירות ש~וום וכמו

 ית~~~~
 מה א~א ~מוכר

 ששו~
 ~ד~ר

 ה~ו~
 ~הוסיף

 המדות ~מ~יןולגרוע
 ש~ וגדו~ קטו~ והמשק~

 מוסיף ~וא

קימע~
 שיש המעות ק~ין כמו קימעא ו~גרע

~~~ 
 גרעון

 ותוספתכםף
 מפרוט~

 דומים הפירות גם מאה עד
לכ~ף

 ~כ~
 צדדיו

 שיש ~~~
 ~ה~

 מדנקא ויתר פחת

ש~ו~
 עד קימעא משקל

 ~הם יש ול~כי למעל~
 וממכר כמקחאונאה

~~ 
 מעות

 כיו~
 ~שיווי ש~ם

הדמים
 אב~

 דמיהן שיהיו מצוי שאינו ~כלים כלים

והערכת~
 על יותר שוה זה כ~י שיהיה ומוכרח שוים

 בדברש~נגדו
 מ~

 במעט או ~רב
 ול~

 הכלי ~גוף ~~ך
 זה החליפו וא~~ה תוס~ת אוניכוי

 בז~
 הק~ידו ולא

 דלא מוכח הרי דמים ~~ספת היתירון דמי אחדשיתן
 ~דרכם ו~מכר למקח דמי לא ו~י בהכיק~די
 ~ם בזה רוצה דזה משום טעמא ו~יינולהק~יד

 הערךקטן ש~~
 יו~

 הרמ~~ם וכמ~ש ~רך מגדול
~~ 

~ יו~~~ ח~~ מ  
 ל~ ול~י

 א~ילו אונאה בהו

 ו~מו~ערי~ו
 ~ות~

 ~דמים
 מ~כ~~ ~~ ו~ע~

 ~~עם

ה~~ו~
 ד~~~ם

 די~~ ~פי~ו~
 ~~~ווי ~פירוח כפי~ות

 ב~ו ד~יחהדמים
 או~~~ די~

~~~~~
 ~~~ א~יח א~~י

~~~כות ~~~ ~פרי~ מ~~~ ~~ר~
 ~~ ~~~ן מ~יר~

~~~~~ 
 ד~רי

~מגיד
 מ~~~

 ~מע~ה ע~~ו~~ם
 ~~~~ ומ~ וז~~

 ~ר~מ

 מקפ~ד ~פ~לי ~כ~~~דכ~~~
 אי~

 ~ו
 ~ו~~~

 ~~~יר ~~רי
~פירות

 ~ומ~
 ~מ~פיד ו~~ו

 ו~ר~~ ע~י~~
 ~~יו~א

~כ~~ם ~~~
 ~י~

~~ 
 אונ~~

 ~~נו ע~כ
 ~~מ~~ ~ע~~~~ נר~~

 ~פ~רות~ ~~~הרמ~~~
 ~ר~~~ם ~~רי

 ~~מ~ ~~י~ ~~~
 ו~~~~ ~~~~~ ~~ריו~ ~~ ~ו~~ ~~ח~ ~ו~~ ~~~מ~ו~

 ~~~~~~~ ~~~~ ~ע~~~ נר~~ ו~י~ ~וויי~ ע~מק~~די~
 ~~~ בפ~רו~~~~

 ~~ו ~ך ~~~ ~~~ו
ד~חר ד~ו~~ ~~~~~~

 מכיר~
 ~י~

 ~~~ קפי~~
 ~~א ~~~פ ק~מר ~כי

שמו
 ~~~ח~ ד~תמ~ ~ו~~~ ~~~ י~ מ~~~~ קוד~ ~ות~
 ~~ח~דשיוו~י~

 בדברי פירו~ו ד~פי ו~ראה ~~~~ מעיקר~

 ~~~~ות ~פי~ות ~~~י~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~ח~לו~ ~~~הרמב~~

 ~~~ו~
 ~~ילו ד~פ~רות

~~ 
 ~~ו

 ~~~ י~ כ~~ ~ות~
 ו~~ל~~ ~ו~~~די~

 ~וא
 די~

 ~~~וק
~~~ ~~ 

 ~מו
 ~וח~

יוחר ~מ~~ ~ו~~ ~~~ ~רמב~~ ~~ע~ ~ונ~~ ~~~אי~
 ו~~ מ~שריו~

 ~מו
 ~~~ י~ ~כ~י~ ג~ ~וח~

 פ~יג ו~~כ~ונ~ה ד~~
 ~~~תי ו~כ~~ ~מגי~ ע~ ~~~ ~ר~

~כ~י~
 ~~~י~ ו~כ~מ ד~~ר~מ ובפירות

 ק~די אפי~ו

 לי~א~ומת~
 ~פ~י~ מ~~~ ו~ר~ ~ונא~ ד~ן ב~ו

 ~ו~ר

 כיו~ או~א~ ~ה~ד~~
 ד~~די

 א~ומ~
 ~~~~מ ו~פירות

ו~כ~מ
 ב~~

 שומא
 ~י~

 ~~ם
 ~ח~~ ו~~ר~ אונ~~ די~

 גם
 ~~ם יש שומא~~א

 אונ~~
 ועי~

 מש"~
 ~~ות ~רב ד~רי

 המח~א~ ד~פייעק~
 מד~רי

 ~ר~
 מח~ה

 ~ומריש עת~ אפרי~
 ~ר~ ד~~

 ~~ות
 ו~ם ~~~~~י~ ~~י~ יעק~

 אנחנוכנים
~~~ 

 ש~קשי~ו מה ע~יו ק~ה ~א
 לעי~

 קו~יא

 דד~רי ~ידינו ע~ה~שנית~
 הרמ~~~

 פ~וגתא ~ית ~נ~~
 י~יטו ~~וכח וע~ני~פירושם~

 ~~ר~
 צ~י נח~ת

 ~ע~
 פתחי

 מתניתא ואייתי שאתא כ~ף םעיף רכ~ז ~סימןתשובה
 ~וא~ידיה

 ~גדו~ הר~
 אמנם ד~ריו וא~ה ~סמ~ק ~על

 ~ס~"קראיתי
 מ~~ ע~ שכת~

 כלים המח~יף ~רמ~"ם
 אונאה ~הם שאין~כלים

 וז~~ ~ת~
 כש~א דוקא והיינו

 ~פירות פירות א~ל קודם אותםשמו
 ~י~

 אותם שמו
 אונאה ל~ם יש המכירה אחר אותם שמו ו~יןמכירה קוד~

ע~
 לזה לש~ח ~ם נתן צ~י נ~ת והרב הסמ~ק~ ד~רי

 נראה לזה וה~םוז"ל
 דכיו~

 לשומא פירות דסתם
 אותם שישומו מת~לה התנו כאילו הויעומדים

 שמו לא אםכלים משא~
 ~נאה לו אין המכירה א~ רק א~

כיו~
 עומדים לשומא לא כלים ~י~ות ד~ם

 וכו~ השומא מהני לא הכי משום מבשריון יותרב~חט רוצ~ ש~
 ד~רי ~~ירו שלא ה~וסקים על ~מאוכתב

 א~רים מ~נה הרב כד~י הוא זהו~ל ~מ~
 כמ~~

 ~א
 ז~



~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ו~
 ~הרב מצ~~י רב ד~י ב~פרי~~~~~

 ~שמי~
 ראש

~~ימ~
 שי~א

 ו~"~ שכ~~
 ח~יפין ו~נין

 רצו הדמים שלפי הד~ריםשני~~ים כ~
 וכ~ ~ק~ו~

 כ~ים
 כדרך הרבה ~כ~יםהר~ה

 החגרי~
 לה~חכר

 י~
 ~ו

 ע~ש ע~כ ~~ל הרמ~~ן של משמו ש~עחי וכן וכו~אונ~ה
 ~הר~"ש אוחו מיחסים ~הוםפר

 עיי~ ~~~
 ~כ~א ~~ם

דהרסנא
 ~~ימ~

 ~נ~~
 הרי וא~~

 ~"~ הרא~~
 הו~ך ~~~י~ם

 הרמ~~~~דע~
 ר~~~ ב~ימ~ ~ישנו~ ו~רד~"~ ז~~~

 כחב
ו~~ל

 ~~ני~
 ג~ הדין עי~ר

 מחלוקו~
 ~ד~ר

 לדע~
 ~רא~~ד

יש
 ~ונא~

 ~~ל
 ח~יפי~

 א~~לו
 ~כלי~

 מק~יד אי~ו ו~~י~ו
 ולדעח וכו~עלי~ם

 ז~~ הרמב~~
 אפ~~ו בכ~י כ~י

מ~~יד
 כגו~ ~~~~~

 ש~~ו
 אוח~

 ~הם אין ~~י אפי~ו
אונאה

 ולדע~
 אונאה יש עליהם מקפיד אם הר~ב~ן

וא~
 ~~לו החלף אמר

 ~י~
 להם

 וכ~~ ~ונא~
 והמחוור

ש~~סקי~
 ~~~ כדאי ש~י~י אע~פ

 כ~ים ח~יפי אומר

ב~~י~
 או

 ב~~~
 או~ם ו~מו בב~מה

 ב~עו~
 ~וה ש~ה

 ו~~כך
 כך שוה

 אונאה ל~~ י~
 אב~

 שמו ~א ~ם
 אע~~פאו~ם

 ה~~מה א~ או הכ~י א~ ~רא~
 אי~

 ~הם
 ~ראה ש~ה~~~~ה

 או~~
 כדי אינו

 ~~ו~
 או~ה

 ו~עשות~
 ד~~~דמי~

 הו~ל
 ~~ו~

 ~~א ~~דיא או~ו
 לראו~

 אם

 וראוי~ ~וב~~י~
 הוא דגם הרי ע~ש~ ~א או

 דע~ו~~כי~ה ~~~
 הרמ~~~ ~דע~

 דראינו הכ~ים דשמו היכא
דמקפידים

 כ~ב עוד אונאה~ ~~~ די~
 ~רד~~~

 ב~שובה
 או כ~ים שאלחנו ו~ענין ו~~להנ~~

 ד~~ ~~~ ג~ א~ השו~ל ~נ~~פק~~~ורה העומדו~ ~המו~
 הרמ~~ם

~~ 
שאי~

 ~כל~ם
 או~~~

 ~א דו~א או
 הר~ דיב~

 ~~ע~י ~~א
 הו~ ד~~~~~~~

 ~עמא דש~יך
 ד~רמ~~~

 ד~ה משום

 ~מ~~רו~~
 מ~~ריון יוחר

 א~~
 ל~חורה ~עומדים ~כ~ים

נראה
 ד~~

 ~וא כן כי נראה ~עמא האי שייך
 ה~מ~

דכלי~
 ~סחורה

 ל~~ י~
 אפי~ו אונאה

 ~~ע~
 הרמ~~ם

~~~~~~ 
 על~ ~~ו~יף ד~א ד~בו

 המחלוקח ~ע~י כנגד
 ~~ שדיןו~וד

 שאינו הוא מ~ודש
 מ~ור~

 וכו~ ~גמרא
וחפ~ת

 מוע~
 וחו ~פ~ח

 דבש~מ~
 ~~ע~י איירי אי

~תי~
 ~~ל הרב ~כ~ב מה~עם ו~ו וכו~

~~~ 
 רו~ה

~מח~
 יו~ר

 מ~~ריו~
 אם כי ~ייך לא ~עמא האי וכו~

 ~~י~~בעלי
 וכו~

 וכ~
 ~מכור משי ~גדי כמה לו שיש מי

 ~ו יהיה לא צמר ~~גדי ~הח~יפןוירצה
 אונא~

 וכו~
 ~נו היה ~א ~פירוש כן אומר היה ש~רב אפילוהיל~ך
 אלא ~~ה ע~יו~סמיך

 ע~
 שהוא כיון האחרים הפוםקים

 א~א אמרה ~א ~~ל שהרב כ"ש וה~ברא השכלכנגד
 כ~ים שהמח~יף יודע והוי וכו~ ב~יםב~עלי

 בפירו~
 או

~~חורה
 אחר~

 שאין ~ע"פ
 ~בע~

 ~פי אונאה הכ~י
 ~ו יש הפירות ל~על כ~י ~~וחו צריךשהוא

 אונא~
 וכו~

 העתקנו ע"ש~עכ~~
 ז"~ ד~רי~

 מהם ללמוד שיש ~פי
הלכ~א

 גברוו~~
 ב~חורה ד~חורה הא חדא

 הרב ~דברי ~~הומ~כים ש~זי~
 הם שאם דכתב ראש ~שמי~

 בכלים הרבהכלים
 הרב~

 יש לה~כר החגרים כדרך

 והשני~ ~ונאה~~ה~
 דכ~ים מד~~יו ~מדנו

ו~כ~ים ~פירו~
 ש~

 ~חים ~עלי
 הג~

 ~~ין
 ~בע~

 יש אונא~ הכלי
 אונא~~ הפירוח~~על

 ~עניו~י~ ואנ~
 כח~נו

 לעי~
 דל~עם

 בהם ש~ין ~עמא ~כ~ים דכלים וה~מ~עמוהרש~ך

אונא~
 ~קנין ~פי דשייכי משום אוחם ~שמו אפי~ו

 ~חורחח~יפין
 יוצ~ נע~

 כ~ים גם לנו
 הו~יל נמי ~פירו~

 ב~ה גם ~פי וקנין נעל ~ורח ~יה דשייך כ~י כ~ןויש

 די~~י~
 צדדי מחרי ~ונאה שאין לי משמע והיה ~ונ~ה

 שישכיון
~~~ 

 ~ו שיש כל~
 נע~ ~ור~

 דיש וכ~ב~י
 מד~רי ~~הראיה

 ~~~ הרמ~~~
 ולי~ני ליפ~וג ~א דאי

בכ~ים
 כדכ~בנו ~פירוח ~כ~ים ~כ~ים כ~ים א~ עצ~~

 הנ~~עי~~
 ד~ריו ד~פי

~"~ 
 ~ין דאין הוא בכ~ים דדוקא

אונאה
 ב~ירו~ א~~

 יש
 אי~ אונ~~ די~

 מ~רמ~~ם ר~יה
 משום~~ל

 די~
 ~רי ~השמיענו רוצה דהרמב~ם ~ומר

 ו~~ךצדדי
 ~~י~ ~כ~י~ כ~י~ ~ק~

 ~~ם
 מ~רי א~נ~~

 ופירו~~דדי
 ~~ים ~א~וקי צדדי מחרי אונאה ~~ם יש

 די~ שאי~~פירו~
 שי~יה ~יך אחד~ מצד א~א אונאה

נר~~
 מד~ריו

 א~י~ שהו~ ~"~
 מוהרש~ך ל~עם ומו~ה

 ~~בוש כ~עם ו~אוה~מ~ע
 והשבו~

 ד~עם יעקב
 ה~ירו~

כיו~
 ~~ער ידועה ~שומחן

 ש~~ו~
 ~וי

 כמעו~
 ~עם דלפי

~~
 יש ~פירוח כ~ים דגם ~~ו יוצא

 צדדי ~~רי אונא~
 כיון ~~~יםגם

 הוי דהפירו~
 ~יו~ כמעו~

 או~ם דשמו

וכד~עמינ~
 אנן ~ה

 ~עי~
 ~ה כ~י כאי~ו ד~וי ~ענ"ד

 במעו~~קנ~
 אונאה לו דיש

~~~ 
 ז~ל מדבריו מוכח

 ו~סמ~ע ~ו~ר~~ךדכ~י~ח
 אמר~

 ~מי~~יה
 אב~

 ~~עם
ה~~וש

 ש~ו~ והר~
 אונ~ה בו יש ~כלי גם יעקב

ד~פירו~ ~יו~
 ה~~י~ו

 וכדכח~
 הרב

 יעק~ ~~ו~
 ~או~ה ב~דיא

 ~נ~~חשובה
 ו~~~

 אבל
 ~קונ~

 כ~י
 ~מעו~

 אפי~ו או

 שי~בפירו~
 כמעו~ ד~וי ש~שוק שער ~הם

 ו~א
 ב~ור~

קני~
 ח~יפין

 הפירו~~ ~ומ~ ~~~ דר"~ ~נ~~
 דשמו א~א

 ~~ ש~רי כחב ו~~כיהפירו~
 ~מעו~~

 דאי~ ודאי
 ביה

 דהיינו ~לי ~הח~יף בנ~ד גם ו~~כ אונ~הדין
 ה~ב~~

 ה~~עת ו~~צא~~פירו~
 שאינ~

 בה אי~ כ"כ שוה
 וכו~אונאה די~

 ~יפך הרב ד~בר הדי ע"ש~ עכ~~
 מ~בר~

 וכד~רד~"~~
 דייק~

 נראה ~פיר
 דכו~~

 בקנה עו~ים
 הרד~~~ שהריאחד

 דסו~ר הרמב~ן ~שי~ת ~ו ~חר כבר
 בהו אי~ קפדי אידבכ~ים

 אונא~
 ~נו מוכרחים וא"כ

 דקאמר דהאלומר
 שהמח~יף יודע ו~וי הר~

בפירות כ~~~
 ~~ע~ שאי~

 וע~ו ~פדי ~דלא היינו אונאה הכ~י
 שומא ~~אח~יפין

 א~~
 הרב

 שבו~
 ~שומא מיירי יעקב

 שמדבריו יודע והוי וב~שו~ה~ בשאלה בהדיאכדפירש
 ר~ינו הואברב~י ש~

 הרדב~~
 שהיא ד~שי~~ו נ~מוד

 שי~~
 בפירו~ דפירו~הרמ~"~

 ~ו~ם שמו ולא קפדי ~א אפי~ו
 דקאמר האי פירשנו דהא אונאה ~הםיש

 והוי הרד~"~
 וקאמר מיירי שומא בלא ~פירות כ~ים דבמחליףיודע
 אונאהדיש

 ~פירו~
 ופירושו

 ~חר אשר הרמב"ן ~שי~~

ז~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

ז~
 ~עי~~ כדכ~בנו הר~ב"ם בשי~ח נ~י

 וע~
 שכחב מה

הרד~"ז
 ש~~ ז~~

 הר~ב~ם ~~רה
~~~ 

 בחים בבע~י

 ס~ור~אב~
 הר~ם גם ~השחכר החגרים כדרך בסחורה

 ~ז~ יוד~ב~ז~~
 ר~יחי ~ונא~~ ד~ן בהם יש בכ~ים דגם

 בה~כות ~פרים ~~נה~הרב
 ~כיר~

 ו~ונ~ה
 ~י~~

 יו~ד

~ב~~
 וזה וז~ל ~ונ~ו ע~יו וכחב הנז~ הרדב"ז דברי

~ינו
 ~~י~ דבהדי~

 הרב
 בצ~~~

 ~~ם ~~ידו~יו ~שכנזי
 בןמהר~~

 ז~~ ~יג~
 ס~ור~ ב~~~יף ד~פי~ו

 בס~ורה
א~רוה

 וז~~
 בס~ורה ~חורה ~בירו עם שה~~יף ~י

 בד~~ם ~וחם ~ישו~ו~~~חי
 כ~~

 מהם ~~ד ~ין
 יכו~

 ע~~~~~~
 טענח ~~ירו

 ~ונ~~
 ~~~~ין ~צ~נו שעיקר ~פי

 ב~~א~~
 וכו~~ הרי~ף ~~חשובח נר~ה וכן ~ונ~ה

 ג~~ו~~ור~
 הוא ב~~כר ו~ו~ ח~כרו וכי ע~ז ~ע~דה

ד~ז~ר
 בב~ ר~~נ~

 חונו
 ~~ אב~

 ב~~יפ~ן
 ול~

 ~~צ~ריך
 ~~ע~א ז~ל~ר~ב~ם

 רוצ~ ד~~
 ~~ט ב~~ליף ~~א בזה

 ע~כ~בש~יון
 בדברי י~מ~ ~רוא~ ו~~

 ~ר~
 ~קשה ד~~י

~~
 בן מ~ר~י מדברי ~~דב~ז

 ~~גא~
 ~דרבא ~א

 ליהד~~ייע חנ~
 ~ו~

 ~~~~ ב~ן ~י~וק ~יש ~הרדב~ז
 בכ~~ם

 ~כ~~~ ~כ~י~ בחי~דבע~י
 הר~ב~ם ~הרי דם~ורה

 ~ין ~וחם שמו ~~י~ו בכ~ים דכ~~ם~ובר
 ~ונ~~ בה~

כדכח~
 ~~גיד

 ד~~ורה כתב ~יג~ש בן ו~~ר~י וה~~~
 ~וחם שישו~ו מב~חיב~~ורה

 ~י~ כל~ בדמ~~
 ב~ם

אונא~
 ד~~~ע

 ~הדי~
 ~ונ~ה ב~ם יש אותם שמו ד~ם

ו~~
 אפי~ו בכ~~ם דכ~ים ד~ובר הרמב~ם משי~ח ~י~ך

בשו~~
 בהם ~~ן

 ע~ ~~~ ~ונ~~
 דיש ~ו~ר ~ר~~ך

 ~ם~ורה ~קי~~י הביח ~חשמיש דקיימי ~~ן בכלים~י~וק
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 ~ר~ב"~
 ו~רב בו ב~ר ~שר

מ~נה
 ~~רי~
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שו~~
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 ~ס~ור~
 ~ובר ד~רד~"ז

 ב~~
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 דינם

 ב~ו דא~חכפירוח
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 הרב ו~דעח זו לשי~ה
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~~רי~
 כ~לים ד~~ם

 ~חש~יש דעבידי בכ~י~
 המג~ד ~~עחו~~כ ~~ג~~~ בן מהר~ כרביה הר~ב~ם ו~וי ~ונ~ה בהו~יח ~י~~ ו~~~

 והכ~~
 ~~מ~ע ו~דעח

 ~~רמב~ם בכ~~םדכ~~ם דסוברי~
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 ~פ~~ו
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 ב~ו ~יח
 ~~י~ונ~ה די~

 ז~
 ~דעח ~ו~ר ~נו מוכר~~ם

 מר~
 ז~ל

דם"~
 ~י~וק דיש

 ב~~
 כלים

 העומדי~
 לעו~ד~ם ~חשמיש

 ~הו ~~ח בשומא אם ~ם~ורה דבעו~דים~~חורה
 כדי ב~ירוח פירוחכדין ~ונ~~

~~~ 
 רביה על ~ר~ב"ם י~לוק

 ~נ~וח ~נו ו~ין כדכחבנו בכך ש~~לק הרדב~זוכד~ח
 זהמדבר

 ~~י~
 ~רן דעח ~פי וש~~ל

~~ 
 ור~יחי בכ~מ

 ~י~ב באר ~רב ו~בי~ו ~~י בני~הרב
 ב~י~~

 ש~~ רכ~ז
 ה~ ~וח ~~ורב~ג~וח

 ז~ וז"~
 ~נסחפקחי ימים ~דח

 דיןאם
 ז~

 נאמר
 דוק~

 ~פ~לו ~ו ~ח~מיש ד~וו בכ~~ם
ר~צים

 ~ס~ור~
 רוצים היו ~ם ~פ~~ו דמי~רי ו~כרעחי

~ס~ור~
 מה~עם

 שהבי~
 ~רן

 ח~מידי ב~~
 הרשב"~

 ש~ין
 ~~~יפין~ונא~

~~~ 
 מצ~חי וא~~כ כחיב ד~~~ר במ~ר

 ר~~ט ב~~~ן ו~רדב~ז ~~~ש~ כן ש~כרי~~מוהרשד~~
 ~ם~ר ו~~יוח כ~"ש ~~~ג שב~~~ן מוהר~ד~ם עם~ו~ק

 ~~ן בידי ~צוי ~ינומ~ר~ד~ם
~~ 

 ידעחי
 ~היכ~ חנ~

 ק~י
 ששמו בס~ורה~ם

 ~וח~
 או

 ור~יתי שומ~~ ב~~
 ד~רו ~יישב דכחב י~ב ס~ק רכ~~ז בסי~ן חשובהפח~י ~~ר~

 וכחב מוהרשד~ם דברי עםהרדב~ז
 מיירי דהרשד"~

בש~~
 שמו

 אוח~
 וכחב ~וחם בדש~ו מיירי ו~רד~"ז

וז~~
 ~יושב ו~זה

 מ~
 ~ספר ~חמה

 ~~נ~
 על ~פרים

 ו~ו~ מיג~ש בן ~~ר~י משם ~קובצח ~שי~ההרדב~ז

 ~~ו~הנ~~
 מיירי ד~רדב"ז כיון קש~מ

 דו~~
 בששמו

 ע~~
 ~דבריו מש~ע ~הנהע"ש~

 ו~~
 מ~~א הרב קושיח דהבין

 מח"א הרב מקשה ~~י ד~"כ כדכחבנו יחכן ו~אכפש~ה

מ~~
 דמהר~י

 ב~
 מיג~ש

 ה~
 ~דרבא

 חנ~
 ~~רדב~ז דמסייע

 מרן ~דעח שיהיה ~יך ודוק~ לעילכמ~ש
 ז"~

 כלים
 כדמשמע ~ונ~ה בהו ~יח ~וחם ש~ו ~ם דס~ורה~כ~ים
 כדכחבינן בפירוח פירוח כדין ודינם מיג~ש ~ןממהר"י

 ~ לעילוכדבררינן
וכ~
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~~~~ 
 ~בוח ~~וח

 ד~~י ~~ע~~קז~ל
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 ~~~ ~~ר~
 ה~~~יפים בחים ~~עלי

 ~~ ב~~י~כ~י~
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 ~~~ ~ורל~ נסי~ יוסף
 אוח ~~"ף ~ער~ח

 קני~ ~ר~ ~~~"ד~
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~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ו~
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 נר~~
 דעת ~~וא

~סמ~ע
 ז"~

 ש~רי
 מרן שכח~ מ~ ע~

 ז~
 רכ~ז ~םימן

 ב~ם ~ין ~ב~מה בהמה ~ו ~כ~ים ד~~ים כ~ףסעיף
אונ~ה

 ש~ ז~~ ~ו~ כ~~
 ~"ו ~ם~ק

 ~י~ וז~~
 ~ו

 קונ~םד~~ים ~ונ~~
 דכחי~ ~ח~יפי~

 ~~ו
 נע~

 בהס ~ין וחליפין

ד~~
 ממכר חמכרו דכי אונא~

 כתי~
 וגם פ~רוח משא~~כ

 הכי משוםשמוהו
 ע~יה~ ח~

 ~רי ע"כ~ טפי מ~ר
 ני~ו~~ר דס~~

 רב~
 דגם ~רמב~ם בדברי ~מפרשים כדעת

 ~וי~ע~ח
 ~כ~~

 ~~י
 ומ~ נע~

 הסמ"ע שם ~מ~ש גם

~םימ~
 ס~ק ק~~ה

~ 
 ד~ר דכל הג~מ משם

 כ~י בכ~ל ~דםבידי הנעש~
 והנעש~

 הו~ שמי~ בידי
 וכן פרי

כח~
 ~ר~~ ע~~~ העיטור

 דידן דבנדון
 הקאבסו~~

 יש
 א~~ פרי ~ו כ~י נקרא ~ם בו~~סחפק

 כתבנו שכבר

 םחור~ ד~ויכיון
 ~םחורה

 דינ~ ~~ומ~
 ויש כ~~רות

~ה
 ~ונ~~ ~י~

 ה~רעתנו כפי
 ~ ~עי~

 עמ~ א~ ז~דכ~~~~
 ו~~ח

 ~מת~נ~
 כ~יעור מיד

 ~ו~נ~מר
 ז~~ מר~ כמ~~

 רכ~ז ~ימן ~ש~ע
 ע~ש ז~םע~ף

 ל~ ~~ ~~~
 ע~ור עד דצווח ~מענו

~נז~ זמ~
 דמ~~~ ~מרינ~

 ~יה ~ך
 לכ~ור~~ נר~~

~~~ 
 כד

 ~פ~רדי~קח
 נר~~

 דנ~ד
~~ 

 דמי
~~~ 

 ~הרי ד~~~ע
נדון

 ד~ד~
 ~~קפה ~מכר ~~ה

 ~~יו~
 ~נתח~יב ~~~ר

 ~ם וכך ~ך ~ז~ן ~ג~~מוח דמ~~חח
 ~ח~ ל~

 ~ת ~ו

הק~~~ו~~
 מצינו וכ~ר

 ~~ ~~ק~נז~ ~~ימ~ ז"~ ח~ו~~ פחחי ~הר~
 ש~~~~

 ~~ו
 נ~י~י~ ח~~

 ~~~ח
 ~~~~~י~

 ~~~ ז~~~~חרוני~
 ~מקח

 ~~~פ~
 ו~ד~~

 ~ידו ~ונ~חו
~~ן

 ע~ ר~~~
 ~מ~~~ה

 די~ו~
 ~מ~י ~ומר

 ~~ד~ מעו~~~ד~ן ~ל~ ~~יו~
 ש~עמוד עד מ~די או~י~~ ו~~

 ו~ג~ ע~ש~ע~ו בדי~
 ~ו דמציני

 ש~~~~ ~~~
 ~~י~רים דעח

~יפך
 ז~

 ~ין ~~מ
 מו~~~~~

 ו~~ש ~מוחזק מ~ד
ד~נ~ד דנר~~

 ~~ו~ר~~ ג~
 ~ו~ו ~~ ~~~ך

 ~חר~נ~ מטעמ~
 ו~וא

ד~יון
 ד~י~

 ~ד~ן
 ~~ו~ ~ז~

 ב~~ע ו~רור
 די~

 ~ונאה ~ו

דג~
 ברור ~~נו ~~ו~~דים

 ~~רינ~ ל~~
 ו~א ד~חק ~~~י

~ווח
 ~י~ ד~~ משו~ מע~קר~

 יודע
 ~י~

 ~ו
 ~ונ~~ ד~~

וכמ~
 ש~~ינו

 ~הר~
 משפט ~ורחות

 ~~מ~ ~~~ נת~~
 י~ז

הבי~ו
 פחחי הר~

 ם~ק ~וף ר~~~ ~ימ~ חשו~~
 ~הם~פק דיש וז"ל ~כחב ע~ש~~

 טו~~
 ב~ם וכו~

 ~ו~~קונ~
 יודע שאינו וע~ה ~המונים

 כל~
 וכו~ מדין

 וכחב שם תשו~ה פת~~ ~ר~ שדח~ ~מ~ וג~~~~~
 ד~רי~ם חכמ~םנתנו ד~~

 לשיעורי~
 ע~ה ~~ן חי~וק ו~ין

~ת~ח
 ~שי~~ ר~י~ וה~י~

 ~פשר ע~~~ ~~מ מקובצת
~ומר

 דיד~ דנדו~
 דינו שאין שאני

 ~~ פשו~
 ~ש~ס

 כמ~ש ~~לומדים ו~פי~ו~ש~ע ו~~
 משו~

 ~כי
דכ~ע ~ל~~~ ~מרינ~

 ד~~
 ידע

 דמחי~
 ~רצה מה ~מוס~ר ו~"ש

 הו~
 ז"ל

 ונ~~~חלק~
 דמ~אי

 דמחי~ ~מרינ~ ~~ טעמ~
 דמכר ~גם

 שפ~~ ~~ ו~פי ~הם נ~חמש ~רי ו~~כ~ג~ימות
 מרן

ז~~
 ~םימן

 ~~ם ג~ סעיף ר~~~
 נמצ~

 במקח ~ום
 ד~ם שנ~ם כמה ~~חר ~פ~~ו דמחזירו ~~וקח ~ו~דע ו~~

 ~ונ~תמש
 ~ח~

 הרי ~מום ~ראה
 ~ח~ ז~

 יכול ו~~נו
~~חזירו

 הכ~ ע~~
 ~מי

 נימ~
 כיון מ"מ ~כי

~י~ו דיד~ דנדו~
 פ~ו~

 די~ו
~~ 

 ~ש~ס
 ו~~

 ~~~ע
 ~נ~ד וכ~שוכמ~ש דמחי~ ~מר~~~ ~~

 ש~די~
 ש~ין ~ידו מעותיו

 ~הוצי~
 ~ידו

 ~~~ תשו~~ ב~תחיע~ש
 עיקר דידן דנדון ו~וד א~~

 ~ג~ימוחמכירח
 ~ו~

 ~חורף בזמן
 שהו~

 ו~~ינה הקור זמן
ואם

 ~ק~ץ ~זמן ינ~ח~
 ש~ו~

 החום זמן
~~ 

 שוים י~יו
 עש י~כ~ם יותר ינ~חם ואםכ"כ

 והו~~
 כמשיב זו במכירה

 ו~"ת~~~דה~
 ~ו~~

 ב~ם ש~ח ו~מה ~מוכר מיד ~החזירם
יד

 ~ו~ למוכר~
 ~א מהא ~י

 אירי~
 מהשטר ~ו דחשש

 ע~יו אשרחוב
~~~ 

 ~חוב ש~ר ~ו להח~ר המוכר ירצה
 עמו שיעמוד עד ~ם דמי~ם ותפס מכרם~כך

 זה וכעין שתת~תורה ~די~
 כת~

 נתי~ת ~רב
 המשפ~

 ש~ם
~ונו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ונשתמש בביתו המוכר היה שלא כגון להחזירו יכולאינו
 להחזירו יכול שאינו נ"ד ה~ה וא~כ ע"ש~ לחזור דיכולבו

 בו והתעמר דנשתמש הגם חוב שטר עליו שישמ~ת
 יכולומכרו

 ל~ב~
 בו אין אם ועוד אונאתו~ לו שיתן

 קיים שהמקח בדין לו להחזירם יכול אינו אונאה כדיאלא

 להח~ר שצריךאלא
 ל~

 ס"ק הנז~ סי~ ב~"ת וע"ש האונאה
 הכתוב ככל דבריו לקיים חייב ש~עה משום ואיהנז~
 שאינו מה לחייבו השבועה בכח שאין כתבנו כ~רבשטר
 התשובה בתחילת לעיל השמלה ~ירשני כאשר בדיןחייב
 ~ אמן מלכד רגלנו את וישמור בעזרנו י~הוהשם

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

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

~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ 

~ 

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

~~ 
~~~~~ ~~~ 

 ~~~~~ו

~ ~ ~
 מ~רכת חמד שדי להרב ראיתיכך

 על וז~ל שכתב ח~ אות וא"ו סימןומצה חמ~
 שלא דנו~גין ח~ סעיף תס"ז בסימן רמ"א שכתבהנעגלי~ך
 שעורי~ במי אותו דשורין משום ו~ואל~כלו

 במי או
 ולבוש משה בדרכי כמ"ש רחוקה בדרך יתייבש שלאסובין
 באלו נהגו עוד וז"ל ח~ ז~ בסעיף בלבוש ~ועי~ע"ש~
 שמביאים נעגלי~ך או הכרכו~ם לאכול שלאהארצות
 סובין במי אותם שמרטיבין שאומרים מ~ני ליםמעבר

 וי~סידו הרבה יתייבש שלא כך כל למרחוקכ~מוליכין
במשקלו

 ע~ש~
 וזכור

 לאברה~
 המחב"ר מ~ם כ~ב

 הקלאו~ו על שמזל~ין להם נתברר שבאמשטרד~םשהעידו
 בזה הרב חידש דמה ז~ל לו ~והוקשה שעוריםשכר
 במי אותו דשורים כתבו והלבוש משה דרכי ה~ כברהרי

שעורים~
 לכך

 כת~
 דאף ~ומר דכוונתו ונראה וז~ל

 לאשכנזים אלא אינה רמ~א שכתב אלו בדבריםדחומרא
 יש לנו גם כן שעושין דנתברר אמשטרד~ם בשלמ~מ
 הקלאו~ו כי כתב למ"ד ב~רק דוד לב וב~~רולאסור
 בהינדיי~א כי באמשטרד~ם נתברר כי העידווהקנמון
 מה עש~ב וכו~ ביר~א הנקרא שעורים שכר עליומזל~ין
 למעלה עליונים והל~ש ~ד"מ מדברי למדנושסיים~
 שלא כדי אלא אינו עליו שמזל~ין השעוריםשמי
 להעמידו ולא במשקלו וי~סידו רחוקה בדרך~תייבש
 ז~ל חמד שדי הרב מדברי למדנו עוד ולקיימו~ול~קו
 לאסור יש לנו גם אמשטרדם עדות שלאחרדכתב

 בדבר~ מ~אר כבר ולאשכנ~ם להאשכנזים~כ~ דר~
 כ~ נהגו דלא ובלבושובד~מ רמ~

~ 
 לבערו לא לאוכלו שלא

 נמי הכא א"כ דוקא לאכול שלא מחמירין כ~א הביתמן
 בדידן אנן שהעלינו וכמו לאוכ~ו כ"א אסור אינולדידן
 ~של מ~מ הרב שכתב במה לי דקשה אלאבס"ד

 נקט אמאי וכו~ לנו גם כן דעושים דנתברראמשטרד~ם
 אמשטרד~ם שנא ומאי וכו~ דנתברר אמשטרדםבשל
 אנ~~ עליו שמזל~ין דנתברר כיון כולו העולםמכל

 גידולו מקום ד~ם מובא הוא משם כיהינדיי~א
 אמשטרד~ם אנשי כן שעושים שנתברר הוא~אמשטרדם ול~

 שנתברר דוד לב הרב משם כך אחר שכתבוכמו
 דיש ונ"ל וכו~ עליו מזל~ין בהינדיי~א כי~אמשטרד~ם

 בעיר וצ~ל אמשטרד~ם בשל במ~ש הרב ברבריט"ס
 וכו~ נ~ברר אמשטרד~ם דבעיר כיון ור"לאמשטרד~ם

 תודת שבס~ר סמוך אחר שכתב ומה לאסור~ לנויש
 וכו~ בקלאו~ו ~החששא נתברר זמן שאחר כתבהשלמים

 דלדבר~ מחב~ר אדברי לא וד"מ רמ"א אדברי דקאינ"ל
 אלא חששא משום אינוהמחב~ר

 מדינ~
 שנתברר כיון

 סימן ביו~ד ~ש"ע למרן ועי~ ודוק~ וכמש~ל בעדיםל~ם
 מ~~~ מהכרכום נזהר היה הרשב~א וז~ל י"ב סעיףקי"ד
שבכל

 האר~
 היו ההיא

 מזל~י~
 משמע וכו~ הרבה יין עליו

 ס~ק אם הא הרבה עליו שמזל~ין לן דקים משוםדוקא
 ולקולא מדרבנן יינם ד~ם מותר ששים שם ישאם

 ראיה ו~ד לעיל~ שזכרנו המלך שער ~רבוכדכתב
 מלשון דקדק שכן כ"א בס"ק הש~ך שםממש~כ

 ששים ביה אית מסתמא שלנו דבכרכום כתב ועודע~ש~ ה~שב~
 סימן יו"ד חלק צדקה שמש להרב עודועיין

 מזלפין הנשמע של~י ~ארו~ול~י עלשנשאל ס~
המוכר~ם על~

~~ 
 הוא והוסיף הש"ך דברי והביא ~נם

 דעו~ם כיון חדא דתריצ~ טעמי מכמה להתירמדידיה
 ואיכא מועט בדבר די המשקל להכבידומ~~ין

~~ 
 ע~ש לפגם טעם נותן דהוי דא~שר כתב עודע~ש~

 בדבר~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בו ואין יבש שהוא כיון ועודז"ל~
 לחלוחי~

 ~ין כלל
 דדמי כלל טעםכ~ן

 לנו~~
 בטיט מים

 ~~ו~
 מ~ייבש

 קל"ד ~ימן ד"מ כמ"ש ממנו הנ~ה לוואין
 או~

 ז~
 או ייןלענין

 ד~
 דמ~ייבש כ~ון השר במלח ~נו~נים

 מה ע"ש וכו~ מ~ייבש שהוא ל~י לטיט מים כזורקדהוי
 המחבר הרב ל~ן ועי~ ~ליו הטובה ה~ כידשה~ריך

 בסימן ~שובה פ~חי ועי~ צמ~ונך ש~רוה לך וינוח שםז~ל
 ונ"ל ז~~ ם~קקי"ד

 דל~
 דמי

 לה~
 שני דפרק

 דע~~
מ~נ~

 ~מדן אם מותרים דיבשים ו~גים דחרצנים ד~

במי~
 סעיף קכ~ג ~י~ יוד בש~ע שפ~ק כמו דוקא ב~חי~ה

 דש~ני ע~שי~ד
 ה~~

 של כגופו והוי הוא ביין ש~חיל~ם
 ביבשים ~פילו ולהכי ~מים נ~מדו דלא זמן כליין

 ~ במים נ~מדו לא אם~סור~ם

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

~~~~
 ע~ב מ"ג ~נדה

 ב~ ~נוק~
 וכו~ אחד יום

 וכו~ ~חד יום בן~נוק
 מ~ בטמ~ ומטמ~

 וכו~
 ועל דכ~יבובס~ס

 ~נפשו~
 דהו כל נפש שם היו ~שר

 צריך ור"לע~כ~
 להזו~

 עליו
 שנטמ~

 מכ~ן המ~~ ב~הל
מוכח

 דוק~
 ב~הל דמטמא הוא נולד ~ם

 המ~
 אם ~בל

עדין
 ל~

 ובין נעקר בין נולד
 ל~

 מטמא ~ינו נעקר
 ועי~באוהל

 ~הלו~ במסכ~
 בפירוש ע~ש ה~ משנה ז~ פרק

 נטמא לא אמו במעי דב~ודו שכ~ב יצא ד~הרע"מ
 משום וטעמא קודם וכ"ש ו~שמע הקבר שנפ~חאע"פ
 בלועהטהרה

 הי~
 להרב ו~י~

 מ~~
 ~מ~ג סימן באו~ח

 פז ~דני להרב וע~~סע"ב
 ו~שובו~ ~שאלו~

 שב~וף
 שע"א סימן ביו~ד היטב באר להרב ועי~ מ~ סימןהספר
 ולהרבסק"א

 פ"~
 שיירי להרב ועי~ ע"ש~ סק~א שם

 שע"א סימן יו"דכנה~ג
 או~ הגה"~

 לה~יר שדע~ו א~
 שהביא ע~ש לה~יר ג~כ שדע~ו סק~ב שם שו~ג להרבועי~

 בהרדב"ז ועי~ ל~~יר שדע~ומהרדב"ז
 ח"~

 ועי~ ר~ סימן
להרב

 יעבץ שאל~
 ח~~

 הד~ט עיקרי ולהרב קע"ז סימן
 ל~ה סי~ןחיו"ד

 או~
 ועי~ י~ג

 כר~ להר~
 ביו~ד שלמה

סימן
 שע"~

 שמ"ג סימן באו"ח ~ר~"י ~~רב ועי~
 מטהרה עובר דשאני ליישב קדוש אחדמשם שהבי~
 שנ~א~ כיון מטמאדעובר ב~ע~

 ~ס~רים אלו דבריםשלכ~ורה ע~ש~ אמו ירך דעו~ר אמו
 אהלו~ ממסכ~

 הנז~
 ממ~ינין המשבר על ישבה ד~ משנה א~ פרקומערכין

 וממ~~ ע"ש~ ש~לד עדלה
 להרב ועי~ הנז~ נדה

 שמ"ג סימןבאו~ח ~~חב~
 ה~ר לא ז~ל הרוקח והנה א~~ או~

למעובר~
 ליכנס ~~הן

 הקברו~ לבי~
 ס"ס משום אלא

 אמרינן אי אפילו נראה ולכאורה שע"א סימן ביו~דעי~
 בעוברדשייך

 טומא~
 והרב הרדב"ז שיישב כמו

 אינה דאשה כיון מ"מיעבץ ש~ל~
 מוזהר~

 ולא אהרן דבני

בנו~
 אהרן

 ולא מצווה אינה היא זה שבדבר כיון א~

 אם אף פטורה טו~ בהשייך
 ~טמ~

 כמו בידים או~ו

בהקפ~
 ראש הקי~ה אם פטורה ד~שה דקימ"ל הראש

ה~יש
 לדע~

 הרמב~ם
 ולדע~

 ס~ר
 מו~~ המצו~

 לכ~חי~
 ~ם אף ולפ"ז קפ"א סימן ז~~ל ומרן יו~ד בטורעי~
 איסוריהיה

 לדע~
 הרמב"ם

 ~וק~
 ~ו~ו מטמא אם

 משום אלא ד~ינו זה בכגון ~בלבידים
 ח~ש~

 דשמא

יצ~
 ועוד לגזירה גזירה ליה הוה לפרוזדור חוץ

 ש~ינ~
מכוונ~

 מ~כוין ש~ין דדבר לזה
 ול~

 רישיה פסיק
 שנ~ד סימן חיו~ד ח~"ם להרב ועי~ דמו~רכר"ש קי~
 להרבועי~ מש~

 בי~
 ~ כ~ח סימן דעה יורה בחלק יהודה

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

~~
 דהיי~ בוקי~ס להניח אירופ~ה אנשי שנוהגין
חבילו~

 על ושושנים פרחים ומיני בשמים מיני של
 מהא לעולם לעד וסמוכים סמך לזה יש מ~ים שלמטה

 במסכ~ד~ית~
 נח כי ~סי ורב דשילא מע~ה ל~ז נדה

 להא~ פוריא מהאי ~סא דפר~ה חזו ד~ילאנ~שיה
 רגילין ~סא פרח דקא ד"ה ז"ל רש"י ופירשפוריא

 והולך הי~ פורח ~לו של וההדס המטה על הדסלהניח ה~

ממט~
 רבנן עבדו מינה שמע ~מרי למטה

 ~ד ועי~ ~ורה~ ישר~ל שמנהג ע~שהדדי בה~ פייס~
 במסכ~

 ביצה
 ליה למיגז ~למודא דקאמר ו~דף

 אס~
 וז"ל רש"י ופירש

 על מניחין היוהדס
 מ~ מט~

 ~ ע"ש לכבודו

~~~~
בש~ס

 בברכו~
 גדול ע"א ח~ דף

 יו~רמיגיעו הנהנ~
 מיר~

 בנהנה דאילו שמים

מיגי~
 לך וטוב אשריך ~אכל כי כפיך יגיע כ~יב

 מבואר והקושי כ~יב~ לא לך ו~וב שמים ביראואילו
 לו יש הוא כפו מוגיע הנהנהדודאי

 יר~~
 שמים

 לפרש ו~פשר פשיטא~וא~כ נ~
 בפשו~

 שני יש דהנה
 ואינו ממשנ~ו לקום רוצה ~אינו יש ה~ ב~ובדסוגים
 כלל לבטל רוצה ואינו כ~יב ימוש לא כלל מלימודוזז

 כדי מאחרים נהנהוהוא
 של~

 בעסקו ~למודו לבטל
 שלישי שני ד"מ שלומד ויש לבי~ו~ טרףלהביא

 היו~
ושלי~

 ובעוד לב~~ו טרף להביא במל~כ~ו עוסק היום
 בלימודו מוסיף הראשון הםוג במל~כ~וטרוד שז~
 שהוא הראשון דהסוג דע~ין סלקא והוה שמיםבדברי ו~ס~

 שמים בדברי עוסק~יד
 ובירא~

 הוא היום כל ה~
 דגדול לומר הוצרך הכי משום השנימסוג עדי~
 הנהנ~

מיגי~
 שמים מירא יו~ר

~~~~
 רואים א~ ~ם דהנה לומר יששני

 וראינו ~יסור ~פק לפניהם בא~~ח ש~
 פ~ל בשר בפיו ל~א רצה ולא אחר לצד ע~ו א~פירש שאת~

ו~ש~ו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~~~ו~ו~
ו~~~~

 ~ר~ א~~ ש~כ~ במ~ ושמ~ ו~ח~ ~כ~
 ו~ד

ויג~
 ~~וציא עד ב~ימודו

 הדי~
 ס"ד והוה ~אמי~ו

 עצמושםילק ש~~
 מ~

 הספק
 ~כ~ ו~~

 וכפה
~~ 

 יצרו
 הו~

גדו~
 ~שכרו ו~א

 יוח~
 ממ~

~~~ 
 פירש

 שאינו~ומר ב~ ~כ~ וא~~
 הנ~נ~ דגדו~ כ~

 ש~גע מ~ה מיגיעו
עד ו~ר~

 ~או~ שהו~י~
 יוחר מ~~~ו

 מ~ר~
 שפירש שמים

ע~מו
 מ~~

 ולא
~~~ 

 ~ה ~~י~ו
 ו~כ~ שיג~

 שני עשה

 שע~ה הא~~ ~ובי~דברי~
 ה~~~ ~וב~

 ו~~ומרו ~גופו

 ונ~נ~~~כ~
 ועוד

 ונ~~ ב~ור~ ~ר~
 ב~ימוד ~נפשו ~לק

 בעו~ם ~~ריך לכך ~~ורהוע~ק
~~~ 

 ~~א ~א מא~ר
 ע~

 ו~וב וד~~~ ו~~~ ואכ~ ~או~ ~~~או~ ~~~מי~~נפ~
 הבא ~עו~ם~ך

 שנ~~
 ~~~ ~~ק

 ויגיע~ ~~ור~
 ~~ימוד

אבל
~~~ ~~~~ 

 ~~~ו
~~~~ 

 ~~~~ו~

 ~י~~א ~~~ך ~~~ו
 ~~וצ~ ~מי ~~~ויגיע~

 ~~~מיר
 ע~

 ~ריך ~ינו ~צמו
 יג~עה~~ה

 ו~יר~~
 ~~מרו ו~מו

 ב~~~
 ד~י~רא כ~א

 ו~ו~עדי~
 ~אי~ו מ~ום

 יכו~
 עד ~~~יר

 שיבי~
 ראיה

 ~~ו דע~י ו~פי~דבריו~
 כוונ~

 הפ~וק
 ע~~ ~~~

 יהיה

~ו~~
 וד~ר

 ~מ~~יר ~ך ~פ~~~
 ור~~

 ~כל
 כ~וויגיעה ~ור~ עצ~

 ~ור~ ~~ו~ ש~ו~ ~~כ~נ~ בע~בו~
 ו~יינו

דק~מר
 ויגיע~ ע~~ בכ~

 הדבר ~ה~יר מו~ר י~יה
 ~צב~ריך

 ~ב~ רב~ ויגיע~ ו~ור~
 ~ם

 רצי~
 ~~םור

ו~~~~יר
 א~~

 שום שם
 טיר~~

 ~ם כי צריך ו~ינך בזה

~עקימ~
 ~ומר שפ~ים

 כיו~
 בו שיש

 ~ש~
 ~סור ~יסור

 א~ ~מ~סור ~ך שפ~ים ודבר דקאמר והיינו~~וכ~ו
רו~~

 ~~~~ ~~יך א~~ו ~בר ל~~ור
 ולא ~~ר

יגיעה ~~ו~
 דוק~

 ~~ום צריך ו~ינו יד כ~א~ר שפ~ים בדבר
 רבו~ינו מ~מר והיינו~כמה

 ב~בו~
 בן

 ה~ ה~
 ~ומר

~פום
 צער~

 ~גרא
 ר~~

 יהיה אם
 ~~ור~

 דהיינו ~פ~ו

שיה~~
 ודוק~ השכר עיקר ~הו מיגיעו פיו

נמי~~
 ב~ופ~

 סוגים שני יש ד~נה ~~ר
 ב~~~

 יש
 כפום חידושים ומ~דש ו~י~ה יומם ל~מוד~רוצה

 בס~ר כו~ב שאינו א~א~ורפיה
 מ~

 שאינו מפני שמ~דש

רוצ~
 מ~ימודו ~~~ב~ל

 דבע~
 מה כו~ב כו~ב ש~וא

 דבר שום מ~דש ו~ינו ~מדשכ~ר
 ב~~

 ~כבר מה א~א
 ~ספר יו~ק~ידש

 ויר~
 מ~ימודו י~ב~ל פן

 ~ומד שיכ~וב ו~~ףכו~ב שהו~ בשע~
 ~~ אב~

 נש~ר ש~ידש מה
 תדפנו~שר מע~

 רו~
 נהנה ו~ינו השכ~ה

 ממ~
 ד~~ף שיגע

 ויש ~ו~ה~ך
 ש~~ ח~

 ~~ידש מא
 בכ~

 ~כמ~ו

ו~~~
 עוד ויגע

 ~ור~
 הגם ~ידושיו בספר וכו~ב

שמב~~
 מ~ימודו

 ב~מ~
 כ~ו~ר הוא הרי מ"מ שכו~ב

~ימודו ע~
 ש~~ ע~ ו~כ~

 ש~מד במה
 כיו~

 כו~ב שהוא
 פיו במענה ~ה ~~יש ושמ~הב~פר

 ע~ בכ~
 ו~הכי

ק~מר
 דגדו~

 ~ה מיגיעו ~נהנה
 שהו~

 מיגיעו נהנה

כד~מר~
 יו~ר

 יר~ משהו~
 ~מים

 שיר~
 פן

 י~ב~~
 מ~ימודו

 כו~בו~ינו
~~~ 

 בה לכ~וב שראוי שעה ב~ו~ה ~ומד
 כ~יך וגיע דקאמרוהיינו

 ש~ו~
 יגע

 וכו~
 כי בכפיו

 ימצאנו הימים ברוב כיתאכל
 ישכ~ ו~~

 אשריך ממנו

 ~~~בעו~~
 שמוצאו

 ע~ בכ~
 פיו במענה ~אי~ ושמ~ה

 בעולם ~ךו~וב
 דכיו~ הב~

א~ריו הני~ ~רי בספר שכחוב
 ~קורי~ ע~ ו~כ~ ברכ~

 שפחו~יו דבריו ו~ומדים

דוב~ו~
 ~קבר

 ע~
 מ~ך דוד אומרים שא~ו דרך

 ספר בספרו קורים העו~ם שכל מפני ~עד וקיים~י ישר~~
 ו~מ~א~הלים

 ע~ ~כ~
 ~פ~וחיו

 דוב~ו~
 הוא והרי בקבר

 ~ ~עד וקייםחי

~~~~
 ר~~ל

 ברכו~
 ~~~ ראי~ א~ ע~~ י~~ דף

 שעבר
 ב~י~ה~בירה

~~ 
 ~~~יו ~~רהר

 ביו~
 ~ ~"~ שמ~ ~שוב~ ~~~~~~

 עש~ וד~י ~~א
 ~~ובה

 וקש~ע"~~
 ~א

 ד~י~ קימ"~
 ספק

 מוצי~
 ודאי מידי

 ~יאו~עבירה
 וד~י~

 היא ו~~~ו~ה בעיניו ראה ש~רי
 דע~ך ס~~א ~מא ~מיהא ~ו מה ועוד~פק

 ~ינווד~י ה~ ~
 ~~ו~~ א~~

 ר~ינו דלא ~פק
 ~ע~~

 ~שובה
 ~שהועוד

 ד~~
 ~~~ה ~ו

 ממ~
 שמא מעיק~א שאמר

הו~~
 ~ומר

 ~ימ~ ~ל~
 ~~מר ~א וה~א ~~ובה ע~ה וד~י

~~~
 ~שוב~ עש~ וד~י ~~א

 בדברי מגיה ד~ינו דמשמע
 ש~מרמי

 שמ~
 מפר~ א~~ ~וד~י

 שאמר שמה דבריו

 ר~~~מ~
 שא~נם ~פ~י ~רי וה~ וד~י

 סוב~~~
 ~ה

 ו~י~ה ~~
 ר"~

 שאמר ד~ה
 א~~

 פליג ~שובה ע~ה ודאי

מכ~
 דע~ו כפי היא ~שר קושיי~ו

הרים משבר~ ע~יו~ דע~
 ומפרק~

 ~לעים
 ד~שו~

 או~ן
~~ 

 הדעח על י~~ה

 מ~ור~שהו~
 ו~ינו שמא

 ~~ור~ אל~
 ~~כ ודאי

קשה באמ~
 מימר~ בע~ ~~

 דקאמר ~ו
 שמ~ ב~ור~

 ס~ד היכי
 מכ~ כן~ומר

 נר~ה ~כן בידינו~ ~~ר ה~~קה ה~ושיא
 ~ומר~י

 דקושי~
 הר~שונה

 דאי~
 ספק

 מוצי~
 וד~י מידי

הי~
 ~ומר דהכרי~~הו

 הי~ המימר~ בע~ שכונ~
 ~ומר

 וקושיי~ו ~שובה עשהודאי
 שמ~

 דאי כך היא ס~ד

 ~מ~מ~ור~
 ק~מר היכי

 א~
 ~~ריו ~הרהר

ספק ~י~ ה~
 מוצי~

 וד~ו מידי
 ~~ קושי~ ומכ~

 ה~~קה
 הכרו~

ש~י~
 פירוש

 המי~ר~
 כפש~ה

 ~~רה~ שא~
 דשמא מ~עם

 ם~ד דשמא קושיא ~קשי ~ה כפירוש דאי ~שובהעשה
 ~קש~ פירושה הכיד~י

 אי~ ה~
 ספק

 מוצי~
 וד~י מידי

דכך
 בכ~ קימ~~

 אותו מ~~יר ~עם ומ~י~ה כו~ה ה~ורה
ש~א

 י~רה~
 א~ריו

~~~ 
 ודאי

 ש~י~
 פירוש ~ה

~~א המימר~
 בע~ כוונ~

 ב~שונו המ~מר
 ב~שו~ הו~

 ש~י~ה
 שמא ו~אמר ע~יות~רהר ש~~

 מ~ור~ ~~וב~ עש~
 ספק

~~
 אומר ~גזור ו~ך ~שובה ע~ה וד~י כי ~ן ~~שוב

 עשה ~וד~יבלבך
 ~שוב~

 ~מו~ב ~~זיר~ו ש~ורתו
ו~ם

 כ~
 דקאמר המ~רץ

~~~ 
 ~~ובה עשה וד~י

~~
 מדידיה ~מר

 ו~~
 ~~ום

~~~ 
 ~ומר וגמר הש~ום

 שאמר מידברי
~~ 

 וכו~ ביום ~~יו ~הרהר
 ~שובה עשה בספקשמא מ~ור~

 עשה ודאי א~~
 ~ תשוב~

~ו~~



~~~~ו~
~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~ ~ ~  

~~~~~~~
~ ~ ~

~ ~

 קריח אם י"~~~ ~ברכוח ח~"ל דאמרו
 ל~

 ואם שניח
 לפרש לי נרא~ לך~ פירשו לא~ניח

 ד~נ~ ~ל~~דרך
 מחיקינ~ ד~~ד ~כמים אמרו

 ללמוד שישקרי
 שכיב~ ~וד~

 וסימניך משנ~וח פרק
 לימוד ידי ~על נשמה אוחיוחמ~נה

 נשמ~ ח~ל~ משנ~
 ואי~ ש~~ באי~למעל~

 ויקרא רע פגע
 ~משנ~

 עם
 ל~~וח אוהפירוש

 מ~ ~~י~
 ~מוסר עי~ מפיו שמו~יא

~ר~
 אם אומרו ו~~ו א~ יום מ~פטים בסדר ~יד~א

 בליל~ קרי לידי שבא ~~וקרי~ח
 שניח שלא משום ~וא

מ~נ~
 כי דע אי~רק לא ו~פ~ה שניח ואם

 ל~
 פירשו

 ~ייח ולא ~פירוש עם למדח לא~ך
 מבי~

 ~ ששניח מה

~~~~
 כ~ה בשבח

 ע"~
 מ~ט דמי ש~יר בחול ~א

אמר
 כש~ ר~

 ~קדשי~ לשרוף שמצוה
 וכו~

ואמרה
 חור~

 וכו~
 אמר~ ~יכ~

 מדרב חורה
 נ~מ~

 וכו~
 ליה דלמה ב~ידושיו ~~ל הרש~"אוהקשה

 ל~ש~~
 לאחויי

 לי~ ~גי ולא דרב~א
 חרומוח דבשחי נחמן רב במימרח

 ח~ח ל~~יקה חהא שלך לך ר~מנא ואמר מדברהכחוב
 יהושע פני ל~רב ועי~ח~~ילך

 מ~
 ~"ש~ לח~ץ שנד~ק

 ח~א דשלך ל~ודה דר~נ מ~א דאי לומר נ~ל הד~ךואני
 ח~א דשלך א~רינן ~והלא

 לה~יק~
 חבשילך ח~ח

 אלא האדמנ~ל
 אמרינ~

 היינו ח~א שלך דהאי
ולי~נוח ל~ורע~

 מ~
 חדשוח ~~נים משום דוקא חרומה גידולי

 ואינו לכאןבאו
 נ~נ~

 ו~יא ממנה
 בעי~

 י~ז לעיל ועי~
 שם חו~פוח ועי~ וכו~ שמואל אמר רישבא ~ב~ע"ב
 להביא הוצרך לכך ע~ש~ גבי~ לי~ משהי דיל~אד~ה

 כשם דרבמי~רא
 שמצו~

 כך ~חורה דמצוח וכיון וכו~
 א"כהיא

 מ~
 שאמרה

 חור~
 כשחעשה ~יינו חהא שלך לך

מצוח~
 דהיינו

 בשריפ~
 ל~סיקה דהיינו ממנה ח~נה

 ודוק וק~ל מ~ורה לי~נוח או חבשילךחחח

~~~~
 ועד דמ~ארץ ע"א י~ג דף ~גיגהבמ~כח

השמי~
 ועד ה~ולם מםוף שיש כשיעור

 מ~~ך והיינו~ופו
 שנ~ ח~~

 ~~~~ ~ם בש~ס כדאיחא
וי~ל~

 ~ש~ח ב~שבונם
 ה~מ~

 ש~וא
 שס~~

 בשנה יום
 יום מאוח וחמש אלף קפ~בםך

 צ~
 ח~ק וח~וב

 וח~ק אלף קפ"ב בחשבונם י~~~ ש~~הפעמים
 וקשי~יום~

 ע~ ב~ לי
 ~"א י~ בחעניח דאיחא הא

 ח~ ~ויא מצרים שארץ החם איחאוהכי
 פר~~

 ~ל
ת~

 פרס~
 ו~פי בכוש מ~~ א~ והיא

 חשבו~
 שמ~לך

 ~שר~ בינוניאדם
 ביום פרסאות

 ~רץ בחשבון י~ל~
 פעמים ששים וחשוב צא יום מ~ על יום מ~מצרים
 מאוח~ ואר~ע אלפים לסך בח~~ונם יעלהארבעים

 ו~שוב צא ~~ולם מ~שים אחדוכוש
 ~~י~

 פ~מים
 מא~ םך בח~בונם יעלה ~אוח וארבעאלפים
וארב~~

 ו~~פר ~שבון שלפי נמצא ~לף ואר~~ים
 ~~ר ח~ניח במ~כחשאמרו

 ו~מש אלף ו~~שי~ ~מונ~ ל~
 ~אמרו ממ~פרמאוח

 ואפשר וצ~~~ ב~גיג~
 לומ~

דב~גיג~
 ה~ול~ כפי ~וא ~מםפר

 כ~דור ~שוי ~~וא
 חעניח ~מס~ח ~כמים שאמרו ומ~פר בעיגולד~יינו
 ~גול ש~וא ודבר בריבועהוא

 וח~צ~
 ממ~ו ח~~ר לרב~ו

~רבי~
 וכשח~~ר

 ~רבי~
 ש~וא ו~~ק ~ף מק~"ב

 מ~~
 ~ף

וחרכ"~
 ~םר ~ף קל~~ בידך ישארו

 יו~ קכ~~
 ~פים ו~~

קכ"ה
 שיחרי~

 לאו ש~~~~ון אפשר ~ח~ניח ~אמרו במ~פר
 אינ~ אלפי~ ~שב~ח ~ואדוקא

 ~~שבונם לד~יק ~ך כל
ובאמח

 מ~פי~ ~~ אי~
 וצ~ע

~~ 
 ~גדוח ש~ם נימא לא

 וצריך~לוקות
 עיו~

 על~~~~~~
 מ~

 ~ל~ אמ~עי ר~~ל שאמרו
 מנא

~א
 מילח~

 ד~מרו
 רבנ~

~~ 
ש~~~~~~~~

 בשמוח ~וא ו~פורש כחוב מקרא
 כ~~ו פ~וקכ~ו

 כ~~ כ~~
 וע~יח דכחיב

 עציבריחים
 ~מש~ ש~י~

 ~~~ד המש~ן צלע לקרשי
 ~לש~ שהןח~שה

 ה~ומש על בפירושו שם ~פיר~"י וכמו
~העליון

 ו~ח~חו~
 שנים

 מ~חי עשוי אחד שכל א~ב~ שה~
~חיכוח

 מברי~ ~~
 ~צי עד

 מברי~ ו~~ ~כוח~
 עד

 הכוחל~צי
 נכנ~ ~~

 מצד בטב~ח
 ו~~ ~~

 ~טבעח נכנס
מצד

~~ 
 ל~~ ~~ שמגיעין עד

 ו~ח~חון ש~עליון נ~צא
 ~כו~ל כל כנגד אמצעי אבל ארבע ש~ןשנים

 שנאמר השני ~צ~ו ועד הכוחלמקצה ו~ברי~
 ו~ברי~

 ~חיכון
 הקרשי~בחוך

 מבריח
 ~ק~~ מ~

 ~ל
 נמצ~ הקצ~

 ~מצעי

הו~
 ש~עליון שלם

 והח~חו~
 ש~ן ~חיכוח מ~חי א~ד כל

ארבע
 ש~ו~ החיכו~ והברי~

 ~וא ~אמצעי
 של~

 מ~חיכה
אחת

 הקצ~ מ~ מ~רי~
 אל

 ~ק~~
 נ~צ~ו ~~מי~י ו~וא

 ~חיכוח~משה
~~ 

 ו~אמצעי
 שבכול~ ~של~ הו~

 כי ודוק
 ~עק~ ו~ימן ~ו~~נכון

 עומד ~וא ~ינחים ~יעקב של~מא
 פר~ח ב~ו~ר כמ~~ש כלילונקרא

 קס~~ דף וי~ל~
 ע~ב

 ~~יל י~~ב ח~חו~"ל
 ~ו~

 וכו~
 ועי~~~~ה

 ערובי~
 ויומא ע~ב נ~ד

 ל"~
 בדרך ש~ולכין ג~

 קמ~~ דף בראשיח ב~והר ועי~ וכו~~ ב~מ~עהרב
 ופ~ ע~ב

 הוא ודא ו~"ל ע"א דרכ"דוי~י
 ~חיכון ו~ברי~ דחנינ~

 םטרא להאי א~יד דבאמצעיחא סטרא ו~הואוגו~
 אבוחי עם ושכבחי כחיב ה~י ועל סטראול~אי

 וגו~~

~~~
 השחיק~ כ~ף שוה ~ד~ר אםה~ם

 שוה
 לשון ~א~~~ ע"כ~ז~ב

 ~מגיל~ ~ו~~ ~~
 י~ח

 החרגום בל~ע"א
 ב~ל~ מל~

 מש~קא

 בחרי~~
 מבוא~ ו~~שי



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 קמיירי ~ורה בדברי לאודודאי
 ~ל~

 חול בדברי
 ואם המשובח הוא הדיבור ודאי לו ~צריךבדיבור וא~

 בטליםבד~רים
 למ~

 הא לכ~ף או~ם ימשיל
 ל~

 ש~ה
 דיומא~ לחרגאאפ~לו

 נרא~ לכ~
 לומר

 דב~
 מה ללמדנו

 התנאש~מר
 בא~ו~

 ~תיקה אלא טוב ~גוף מצאתי ולא
 לקצר דאפ~ר כל ג"כ לגוף הצרי~ים בדבריםדהיינו
 אחד אדם א~ והנה לבד~ ה~כרח כ"א ידבר ולאיקצר
 מ~ יוד~ א~~ ואי לפניךנזדמן

 לאו אם טוב אם טיבו
 לאו א~ הגון אם ניכר אדם של מדבריו חכמיםאמרו
 שוה דבור אם החכם מאמר כוונת והיינו שמור מלךפי
 אם ר"לכ~ף

 ר~י~
 שדיבורו לפניך ~וא ~~ר ב~דם

 ודיבורו לדבר נ~~ר ואינו ככ~ף ~ליוחביב
 שו~

 ~ליו
 ~אד~ככסף

 וצר וסו~ם קושר הוא כך הכסף צרור צר
 ~ד מ~ר ~לדברפ~ו

 שי~בונ~
 אם בפלס דבריו וישקול

 ~ד~ א~ ל~ו אםיד~ר
 ~שתיקתו לבטח

 ~~ ש~
 ~אדם

 ~~~~במ~~~
 ~~ר מדבר ~ינו ו~כן

 וד~
 ~הוא בטח

 טובאיש

 י~~~~~
 לפרש

 דהנ~
 יש אדם בני סוגי שני יש

 שתיקתו באמת ו~וא ששו~קא~~
 יפ~

 מד~~ורו
 שאינו ~~~טו ומהבל בח~מה ~אשדבריו

 שבחו לא לו אלה אשר ולאיש שו~ק ול~האימר~א לכוי~ יוד~
 הד~ת מחוסר הוא דזה לזהב או~ה דימו ולאש~יקתו חכמי~

ומחו~ר
 בינ~

 שא~נו ל~ו
 לכוי~ יוד~

 אמר ולזה דבריו

~חכ~
 מסוג הוא האדס ~ם ר~ל כ~ף ~ה די~ור אם

 ~דיבורוזה
 ~ו~

 כ~ף
 וח~

 ואפילו מללו ברור שפתיו
 אז לד~ר נמהר ואינו ~ותקהכי

 תד~
 ששתיק~ו בטח

~מדר~~
 ~~ב

 ומחכמ~
 דיבר לא

 ושק~
 ששתיקה בפלס

 ~א~~בר
 יפ~ הי~

 ושוה מאד ~ד
 ~ כזה~

~~~~
 קני~ ~~~ א~ ר~"ל

 חסרת ד~ת ואם חס~ת מה
 ~"א מ~א בנדרים הובא ז~"ל ~א~ה קנית~מה

 חסר מה קני דדא וכו~ ביה כו~א ביה דדא תרגום~ל~

 וכו~~
 מי דהנה לפרשנ"ל

 שאי~
 ספיקות ~ליו יר~ו מבין לב לו

ולא
 דבר מתוך דבר ל~ב~ן לב לו אין כי יפנה ל~ן יד~
 ההי~~ צ~ולהכריח

 מדרך ~ו~ה והוא האיסור צד או
 והוא בידיה ורפיא ולאו דאין ינוח רפאים בק~להשכל
 ושואל דבר בכל ומסתפק ז~ת מה ששואל התםכבן

 דבר של דינו מהלאחרים
 ז~

 שחננו מי אבל קנינו~ וזה

הש~
 שתיקנו כמו דבר מתוך דבר ומבין והש~ל ד~ה

 ד~ת לאדם חונן אתה בתפילה הגדולה כנסתאנשי
 ~בר מבין הוא ד~ת לו שיש מי דכל בינה ל~נושומלמד
 לשאול יצטרך ולא דברמתוך

 לזול~
 דבר של די~ו מה

 להתיר אם שכלו ישפוט ובינתו ~~תו מצד הוא כיזה
 אבדה מה ו~ל מה על לשונו ~ל ~ל ולא להיפך~ם

 א~~ קנית ד~ת אם החכם כונת וזהו מפיו ~לזוהאר~ש

 ממך חסרת והשאלה הספק ~ל מורה שהואמה~
 וא~

ד~~
 לך שיש ראה חסרת

 קני~
 לידך שיבא דבר וכל מה~

 דרך ~ל לי באומרים ושמ~~י ז~~~ מה לזול~ךתשאל
 ייהי הכ~ מ~ש דרך ~ל מריב~ גדולה שמריבה רז"לשאמרו
 בי~רי~

 ואחר לוט מקנה רו~י ובין אברם מקנה רו~י
 לו אמרכך

 אברה~
 וביניך ביני מריבה ~הי נא ~ל

ו~י~
 רו~י

 ובי~
 ~י~יה ~ד הריב שי~דל דר~ל ו~ו~ רו~יך

 ~~ת אם החכם כונת ו~המריבה
 קני~

 כמו
 מ~ נוסף לא דבזה חס~ת מהאבינו אברה~

 ש~~שה ריב ~ל
מריבה

 ו~~
 ולא ד~תחסרת אם אבל ריב כ"א נ~אר

מהמחלוקת פירש~
 ול~

 הנולד את ראית
 קנית מה~ כי ד~ מז~

 אמן~ בינינו שלום וי~ן יצילנו ה~ מריבה ו~שה מה~ ריב~ל והוס~~

~~~~
 י~רו בפ~ ברש~י ~והובא ~ י~א ~סוטה

~~~
 חסד ו~ושה

 לאלפים~
 מרוב~

 טובה מדה
 מחמש אחת פור~נותממדת

 מאו~
 במדת דאי~ו

פור~נו~
 לאלפיס כתיב והכא רב~ים ו~ל שלשים ~ל

 דלא חכמים שפ~י הרב והקשהדור
 משכח~

 אלפים
 ברי~ת מתחילת ~חשוב ~ם אפילודור

 העול~
 לא ו~~ס

 ב~קדים לפרש ונ~ל לזה~ ש~ירץ מה ~~ש להמשכחת
 שם שהביא הברית בספר כתוב שראיתימה

 מ~~~
 נורא

 חסידמאותו
 שהי~

 ב~ל קם
 חצו~

 ו~קונן לבכות לילה
~ל

 חרב~
 שכ~וב ~ם והביא ~"ש~ בה~מ

 ~ו שפירש וגו~ ~לבנה אור והיה~~פ דר"~ באו~יו~
 בימית כי ר"~

המשיח
 יהי~

 כאור וארוך נ~~ך ראשון יום
 כאור יהיהולמחרתו הימי~ ~ב~~

 ושב~~ שב~~
 י"ד דהיינו

 יו~
 ולמחרת

 נמצא יום מי"ד חוץ אחרים ימים ~~ נמשך יהיהמחרתו
 הכל~ך

 כ~~
 יום

 וכ~
 ~ד"ז והולך מוסיף ויום יום בכל

 דבשנה א"ש ד~פ~ז~~ש
 אח~

 חשבון ~~פ
 ז~

 דור יהיה
 ~מ~יח בי~י הבאים הטובים האחרונים בשנים יותראו

 ~ל רז~ל ודרשו דור לאלף ~וה ד~ר הכתוב י"לו~פ"ז
 הקב"ה שצפה אלא דור לאלף לינ~ן ~תידה ש~יתההתורה

 ~פי תרי ~למא הוי שני אלפי שיתא הא וקשהוכו~~
 ב~"ז כמ~ש המשיח ימות ~פי ותרי תורה ~פי ו~~יתוהו

 ~ שפיר אתי מש"כ ולפי לה משכחת ולאובסנהדרין

~~~~
 ~סנ~דריןרבותינו

 צ"ז~
 ~ד בא ~ד בן אין

 דבר~ הנה הכיס~ מן פרוטהשת~לה
 נקרא ~חד שמלאך אמרו הם וחידותםחכמים

 פרוט~
~ש~רצ~

 הוא צדקה מצות ל~שות בכיסו ידו לתת ~אדם
 צדקה ל~שות מניחו ואינו מרחוק ~צות לו ומביאמ~כ~ו
 אלא נפדית ירו~ים אין רז~ל אמרו וכבר ה~ני~ם

 ולהכ~ בצדקה ושביה תפדה ~משפט ציון שנאמרבצ~קה



~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ו~~~  ש~וא פרו~ה שתכ~ה עד בא דוד בן שאין שפיראתי
 ש~י~ה לו תהיה ש~א כך שנקרא~מ~~ך

 בכי~
 ~דם ואז

 ציון ואז מונע באין ידו כמת~ח איש צדקהנוחן
 ~פרש הד"ך ~ני ~י נראה עוד בצדק~~ ושביהחפדה במשפ~

ע~
 מ~ש פי

 רז~~
 רש~י ~בי~ד

 ע~ ז"~
 יד כי פסוק

 ש~ין הקב~ה נשבע יהכס ע~
 הכס~

 ש~ם ~מו ואין ש~ם
 שמו שימ~העד

~~ 
 את זכור הכתוב ~ז~ירנו וכבר עמ~ק

אשר
 עש~

 וגו~ עמ~ק ~ך
 חמ~~

 ~א וגו~ עמ~ק זכר את
 וכ~ח~~~

 ששכ~נו בסיבת הוא ו~~וה שעברו ~~ליות

ו~~
 ז~רנו

 מז~
 בי~י

 שאו~
 ש~מ~נו המ~ך

~~ 
 ו~א ~גג

 ~מרו ועוד ונשכ~~ו~ זכרנו ו~א ~מו ~חמ~ינו
שר רז"~

 פו~~ שכ~~ ~~
 וי"א

 ~~ פור~
 בכיס ש~י~ה ~ו

 ~מו~
ש~

 והוא ~א~ם
 תיבת ו~נה ~~כ~~~ ~גדו~ ~גור~

 ש~פרו~~
 פורה מספר ו~~ן רמ~ז

 ופו~~
 הכי דחני מאן

 כוונח וז~ו משחב~~ ~א ~כי דחני ומאן משחבשלא
המ~מר

 ~~ א~~
 הכיס מן פרו~ה שתכ~ה עד בא דוד

 שלא~"ל
 ~מ~~ך ת~~~

 ~~ו~~
 פו~ה רמז ששם

 ופור~
 מן ויכלה~~י~~~

 וא~ המו~ ש~ ~כי~
 אח נ~~ור זכור

 עמ~ק עשהא~ר
 ונמ~~

 ש~ם הכ~א נמ~א ו~ז ~מו ~ח
ו~שם

 ש~~
 ויבא

 ב~ מ~י~
 דוד

 שיג~~
 ~ אמן בימינו במהרה

~~~~
 דףבזב~ים

 י"~
 והובא ע~ב

 במסכ~
 ידים

 מפי מקוב~~י עזאי בן ~מעון רבי אמרפ"ד
 וצריך וכו~~ ראב"ע אח שהושיבו ~יום זקן ו~ניםשבעים
 דודאי זקנים ע"ב עד ב~ש~ונם ע~ה ~~~ה ע~ז ~כלל~ום
 היהלא

 במקר~
 מנין עשו ובדעת בחבונה ודאי ~~א ~~ו

ז~
 ~םר ~א

 ו~~
 א~א אינם ~סנהדרין הרי וקש~ יתר~

 גדול~ בסנ~דרי ~ין י~ודה ו~ר~ וא~דשבעים
 אלא

שבעים
 דוק~

 ע~א ב~ דף סנהדרין במסכת כד~יתא
 משנהו~יא

 הכא ~יו למה וא"כ ע"ש~ ש~ ערוכ~
 ונסח~ק ראב"ע את שהושיבו ביום כי לומרואפשר ע"~
 ~~דהוסיפו ר~

 ~~שבו~
 בדעחם היה ש~א וא~ד שבעים

 ח~ת א~ר מינו לכך עמ~ם וימנה ר~ג היום ~ותו~יבא
 ~ראב~ע כיוןר~ב~ע

 על~
 ~נ~יאוח כ~א על לישב

 רצה ~א ר~ג ~בל א~ד ח~חיוו~עמידו
 ~יב~~

 מבית
 כי נמצא עמ~ם ~ו וישב בא ~~ת שעה אפי~והמדרש
 שזה דכיון ~ומר אפשר עוד ~קן~ ע"ב היו יוםבאותו
 ה~רבן ~~רהיה

 כדמוכ~
 ע"ב נ"ד דף בשבח מתוספוח

 להחדמוח רצו לא ולהכי ע"ש~ ראב"ע מעשר ~והד"ה
לסנהדין

 במני~
 ~החדמות ש~א א~ד ~וסיפו ~כך ממש

 ש~יו~סנהדרין
 יושבי~

 ה~רבן ד~א~ר ~גז~ת~ ~~שכח
~יו

 סנ~דרי~
 יושבין

 כדמוכ~
 א~ משנה דר"ה ד~ מפרק

 אלע~ רבי~מר
 ~תקין לא

 ריב"~
 ב~בד ביבנה א~א

 בפירוש עי~ גדולה סנהדרי שם שהיתה ו~~עםע~כ~
 שם עוד ועי~ שםהרב

 משנ~
 העדים יהיו שלא ד~

 בםנ~דרין ~תוספות ~פמ"שו~נה שם~ הר~ב בפירוש ע"ש ~ועד ~מקום ~~אהו~כים
~"~ 

 ~~ד ד"ה ע"ב
~ממונה

 ע~
 ד~ממונה וכו~ כו~ן

 ע~
 המופ~א הוא כו~ם

 היה ~א שהמופ~א ב~ו"ד שם וכחבו ב"ד אבשבב~ד
 דבריהם ~פי א"כ כן שהוכי~ו ע"ש ~סנ~דריןמ~בון
 י~וד~ ד~רבי זה ד~פי שפיר~חי

 ~~א שבעים ש~יו
 ע~א ~יו נמי ~רבנן~מו~~א~

 ב~~
 המופלא ועם ~מופ~א

 ~ ~רבנן~ ע"בהרי

~ ~ ~
 תפארת ל~רב ראיתיכך

 ישרא~
 א~ פרק

 עי~ כיג ב~ות שם שכחב ג~ משנהד~ב~ים
 סנ~דריןמש"כ

 פ~~
 בסנ~דרין לו וראיתי מ~ד סימן

 שכ~
ע~

 מ"ש
 ~יחה גדו~ סנ~דרי המשנ~

~~ 
 כתב ע~א

 ע~
 זה

~רב
 והי~ ו~"~

 המנין מן שאינו ~כו~ם ראש א~ד עוד שם
כמו

 ~נקר~
 סוכה ותוספות ~~ז דף ~ספוח פריזיס

נ"~
 רפ~ק דתנן והיינו והיו ד"ה

 דזב~י~
 ~מקובל ובידים

 וכו~ זקן ע~ב מפיהיה

~ ~ ~
 קשה שעדין

 דז~
 לך אין ש~רי יחכן ~א

מופל~
 קתני ואפ~ה ~בינו ממשה יוחר

מחניחין
 ע~~ בכ~~ ש~ו~

 ~שון שזה
 ע"א ב~ ש~ ~משנ~

 שנאמר וא~ד שבעים ~ל שהיא ~גדו~המנין
 ~י אספ~

 מזקני ~יששבעים
 ומש~ ישרא~

 יהודה רבי גבי~ן על
 שם ~חוספות סיימו ~~רי ועוד וכו~ ~בעיםאו~ר

 כר~י אחיא ד~וריוחדההיא באו~~
 ומ~מ~

 ~ית ~~כמים אבל
 א~ד ד~יה סברא ~איל~ו

 ממונ~
 ע~ דוקא הוא ~סנ~דרין דמנין במחניתין ס"ל~א ~ר~ וא"כ כו~ן על

 מ~מופ~א ~וץ ~תוספות דבריו~פי
 ~כ~

 ע"א הוא
 ממונה שם איןול~כמים

 כו~~ ע~
 וכו~~ו

 בכ~~
 ~ש~ן

 לכ~ע א"כ ~~ש וא~דשבעים
 והיה ע"א~ כ~~ ~יכ~

 ששה בירר ומשה שהואיל~ומר נרא~
 ~ב~ מכ~

 שהם
 גם במ~נה שנשארו ~אנש~ם ~ני ~~רי נחנבאווכו~ם ע"~

 ~נבי~י~ מנין נמצא נ~נבאו~ם
 שעה ב~ותה היו

 זקנים ע~ב יושבים היוולכך ע~
 במקו~

 א~ד
~רא~ם ~שי~ וז~

 ז~~
 ב~עלותך בפ~

 ~ ע~~

~ ~ ~
 ב~פר ראיחיכך

 הנ~ר~ ~ד~
 ~וצר

 שכתב ב~ד אב ערך ר~שון~לק ישר~
 העודפים השנים ~יו ו~אב"ד~נשיא וז"~

 ע~
 ~זקנים שבעים

 משנה ראשון פרק זב~ים ושנים שבעים כו~םומספר
 ש~א בסנהדרין ~משנה ל~ון ~ך כחבחי וכבר ע"כ~ג~

 דבר ~ומריתכן
 ז~

 ~ ודוק

~ ~ ~
 על בפירושו משה ידי להרב ראיתיכך

 ה~ירים שירמדרש
 ע~

 פסוק
 מ~~ הנ~

שלש~מ~
 א~ו ג~ר~ם ששים איתא שם שב~דרש

 ע~ר א~ד אלו ישראל מגבורי האר~~ מעם אישששים
 הה~דאנשים

 ויק~
 העיר ומן וכו~ הראש ה~ב~ים שר

לק~
 מופלא זה א~ד סריס

 ש~
 סריס אותו קורא ו~מם ב~ד

 ה~לכה אתשמסרס
 וחמש~

 פני מרוא~ אנשים
 עשר ~~דהרי המ~

 ע"~
 הרב ציין

 ז"~
 שמסרס זה על



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~עי~ שאמ~ המנין כיההל~ה
 הוא

 במ~פ~
 סנהדרין ע~א

 משמעובחו~פוח
 שע~

 עמ~ם נמנה ו~א ע~ב הם המופלא
 היה רקלח~~ון

 נוש~
 וכו~ ~ה~~ה ונוחן

 א~~
 ~א

נחיח
 ~ידיע~

 ~ ע"כ עמהם
 החוס~וח ~דברי הרב שמ~רש ב~דיא~ך~~~

 ~ן נראה שהיהכ~ו
 ד~פי ראשונ~ ב~~קפ~

ז~
 ~פיר אחי

 ועו~~
 יפ~ החשבון

 ה~ז~ עז~י ~~ן הא

אב~
 ד~א כתבו ~א ד~חו~פות חדא ת~וה הוא ~אמת

~יה
 מ~

 שסובר ר"י ~דעח א~א ~סנהדרין החשבון
 גדו~הש~~~דרי

 שבעי~ ~~ היח~
 שמוכח וכמו איש

 שכ~~מדברי~~
 חשבונם יעלה ה~ופ~א כשחוסיף ~ר"י וא"כ כברו~מ~ש ע"ש~ אתיא ~ר~י דהוריות ד~~יא

 ו~אלע~א
 ~ע~~

 ו~דעת
 רבנ~

 ~סנהדרין שמנין ד~~ל
 ~מופ~א~"א ~ו~

 ~כ~~
 המנין

 כ~~ ו~י~
 ~לא ~כ~ע א~י~א

 חשיב היכי ועודע~~~
 א~א חשיב ~א ~מדרש הרי ע~~

 ע~ר ואחדששים~
 חשי~ ~בכ~~~

 המופ~א ~~וא הסריס
 ו~ז~ ~א~ וחו ע~א~~ינו

 סופרים שני ד~שיב ~ומר יש

 ~מ~רשכא~~
 וכחב ש~ סיי~

 כ~ו~
 וחמשה ~ומר אחד

 וכתוב המ~ך פ~י מרואיא~ש~ם
 אח~

 ושבעה אומר
 ~הוסיף יתרים השנים נינ~ו מ~~ המ~ך פנימרואי
 כ~חס~ק ~"ב והיינו ע"ש~ הד~ינין סופרי ב~ע~י~ם

הסרי~
 ע~ב הרי וששים י"ב דהיינו ושבעה חמשה נשארו

 קושיא באמת ראשונה הקושיאאבל
 גדו~~

 שהוא ועוד
 עצמו דבריסותר ~~~

 ~~עי~
 פירש י"א פרשה נשא בפרשח

 וז~ל ה~~אוח
 ש~מ~קנ~

 ע~א דמ~ד שא~יבא י~ו ~חו~פות
 והיה החשבון בחוך ה~ופ~א~יה

 נמנ~
 תוך

 הרו~
 מה

שא"כ
 ~דע~

 והמופלא שבעים רק היה ש~א שסובר ר~י
מ~בד

 והי~ ה~~עי~
 ~היוח ו~א ~דבריהם ונותן נושא רק

 בחוכ~נמ~~
 דא~יבא ~~ל הוא פירש הרי ע~ש~ וכו~

 דכ~~
 כ~~~י~

 א~א ע"א רק
 ע~ה~ נמנ~ ד~רבנ~

 ה~ופלא
 אינוו~ר"י

 ע~ה~ נמנ~
 ל~ן ~ע~"ד~ אנן ו~~~ש

 שטעוח~~ר נר~~
 סו~~

 שעם ~מ~"כ הרב בדברי נפל
הוא ה~ופ~~

 ע~~ וצ~~ ע~~
 ו~א

 לומ~ א~~ ~~
 שב~וס~~ת

 ה~יפלא היה ש~אמ~מע
 נ~נ~

 דה~י~ו עמ~ם
 ~דע~

 ר~י
 מ~"~ו~~~

 התוםפ~ת
 ז"~

 ~א ש~מופלא
 מחשבון ~י~

הסנהדרי~
 דקתני ע"ב ז~ דף דהוריות ו~~יא ר"י ~~עת

 ש~א אומחניחין
 הי~

 מופ~א שם
 ש~

 ~רש"יוראיתי ע~ש~ כר"י אחיא ב"ד
 ז"~

 בהוריוח
 ד"~

 ש~א או
 כן שפירשב~ד ~~ מופ~~ הי~

 וז~~
 ד~א אע~ג

 ~ו~
 ן מס~~דר

 עצ~~
דאי~

 לא ~ם שבכ~~ם ק~ן אפי~ו עצמן מסנ~דרין היה
 שםהיה

~~ 
 שנצרך ~מימר ואיכא וכו~ הוראה הויא

 וכו~ ~צאת מ~ן~חד
 ומינ~

 דהוצ~~ו הא ליונראה ע~~~ וכו~ במקומו אחר
 התוספו~

 ד~וריות ההיא ~אוקומי
 מהמופ~א חוץ ע~א דלרבנן ונימא כר~נן ו~אכר"י
 משום ~דא ~ומר יש דכ"ע אליבא ד~ור~ת ה~יאואתיא
דר~

 הו~
 ממו~ה אחד דקאמר

~~ 
 יכולים ודבריו כולם

~~~~
 ~ן

 ש~
 ~ממונה

 ע~
 ~ב~ מ~ש~ו~~ אי~ כולם

לרבנן
 ד~~

 שוי~ ~כו~ן ~~א כן ס~רי
 ~הם ו~ין ~עו~ה

 מ~ונהשאחד
 כו~~ ע~

 המופ~א ~ם א~כ
 הו~

 בחשבונם
 ש~עם ~ומר יש ועוד הי~~ ר~י דהוריוח ~או~"כ

החו~~ו~
 דקחני קשיחינ~ו דמחניחין משום

 מניי~
 לגדו~ה

ש~יא
 ש~

 שבעי~ ~י אספה שנ~מר ע~א
 ומשה ו~ו~

גביהן ע~
 ואי~

 מופ~א ~ך
 גדו~

 שמשה מחני~ וקחני ממשה

 ש~מדרש ו~וד הע~א~~כ~~
 הנ~~

 ~וכיח
 ש~סרי~

 שהוא
 ע~א בכ~ל הואהמופ~א

 ~מש"~
 מירושלמי נמי מוכח וה~י

 החוספותש~ביאו
 ~עי~

 ד~ה ע~ב י~
 א~רינן אי שפיר ~חי ר~י~דעח אב~ ע"ש~ שבע~
 ש~מופ~~

 אינו
 ~וכיחו וכן~חש~ון מ~

 התוספו~
 בפרק ב~יכה

 ~~~י~
 נ"א

 דתניא מ~א ~חשבון מן אינו ~מופלא ~~י ד~דעחע~ב
 של א~כםנדרייא של דיופלוס~ין ראה ש~א מי אומרר~י

 קחידר~וח ~~א ~ה והיו וכו~מ~רים
 זה~ ש~

 ע"א כ~~ד
 ר~י הא ח~מא החוספוח וכחבו וכו~ גדו~ה סנ~דרישל
 ~מסכתס~ל

 סנ~דרי~
 היח~ גדול~ סנהדרי ע~א ~~

 של
 ~פרש צר~ך ~ך שמתוך ו~~בו~~עים

 ש~ו~~
 ~תי~רא

היח~
 ו~א שבב~ד ~מופ~א

 מן הי~
 החש~ו~

 ו~כ~ורה ע~ש~
 ע"א מצרים של בא~כסנדרי~א שהיו דקחני דסוכההא

 סנהדרי כנגדקתידר~וח
 גדו~~

 שחירצנו ~חירו~נו סותר

 ש~י~~כיו~
 ~ס~~דרין ~החדמוח רצו ~א החרבן אחר זה

 דע~א הא ש~רי הגזית ~~שכת שהיו ~מנינםממש
 שם רש~י ע~~ ~חרבן אחר הואקתידר~וח

 ד~~
 ס~יו

כפו~
 לומר ויש החרב~~ ~קודם מנינם השוו ואפ~ה

 ~א ומשו~ה קצ~ ~~תגל~ ראשון ג~ות ד~אני סחירה~ה שאי~
 אנינוח ~הם~יה

 כ~
 מע~ות וכמה ~ביאים ~הם ~היו כך

 שג~~ ~ני ~ית בחרבן משא"כ מהן~ בוט~ושלא
 יקרינו

ונוט~
 יחיינו חיינו מביח כבוד

 מיומי~
 הש~ישי ו~יום

 ~ אמן לפניו ונחיהיקימנו

 ז~~~~~~~~~
 הל~ סנ~דרין מ~~כות ראשון ב~רק

 ~דולה דסנ~דרי ד~ברי כרבנן פסקג~
היתה

 ש~
 נמי ופסק ע"א

 ה~י~
 י~ג בפרק דהוריות

 א~ ה~~ה ~גגוחמה~~וח
 וז~~

 ב~ד ~ורו אם וכן
~דם ה~דו~

 ה~~
 ישיב~ ראש היה ו~א מוחר

 וכו~ עמהם
 בפירו~ו ז"ל הוא שפירש וכמו מופ~אוהיינו

 ע~
 המ~נה

 ודאי ו~~כ ע~ש~ ישיבה ראש ~וא דמופלאד~וריות
 ~רמב~םסובר

 ז"~
 ד~א

 כפירו~
 התו~פות

 ז~~
 ודעתו

 רש"י ~דעתנראה
 ז"~

 דמופ~א בההיא ~שני בתירוצו
 ואחיא ~מקומו אחר ומינו מופ~א ~יצא דהיינוד~וריות
 ~משנה בפירושו ~וא וכן דכ"ע א~יבא ד~וריוחה~יא

דהוריות
 וז"~

 היה ואפי~ו ישי~ה ראש ~וא ב~ד מופ~א
 ש~םמניינם

 ר"~
 ד~ת ו~פי ע~ש~ ע~כ ו~חד שבעים

הרמב~ם
 נוכ~

 בין רבנן ~ד~ת בין דכ"ע דאליבא לומר
 ~מנין מן המופ~א ר"ילדעת

 לכ~
 לרבנן ~יה ~דאית אחד

בכ~~
 מהירושלמי מוכח והכי שבעים בכלל ו~ר~י ע~א

 ממונות דיניבפרק
 וז"~

 ~סנהדרין מכאן יונתן ר~ אמר
גד~לה

 ישרא~ כ~ ~~
 הטבחים שר ויקח

 ש~ו~
כ~~
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 ואח ~ר~שכ~ן
 אנשים וש~עה שנים הר~ כ~ן ~פ~י~

 חשע~ ~ריוכו~
 ~יש ו~שים

 מע~
 ~~ ~רי ו~ו~ ~~רץ

 ו~~ ~~ע~~ הרי ~~ד ~רים העיר ומן א~ד~~ר
 ודאי

 שהוא דהםריס וק~מר ר~י~דעח
 המופ~~

 השבעים ~~לל
 ו~~ד ש~ע~ם ח~י חנויי ~יח הירושלמי םיים כךוא~ר

וי~~
 ~םף שומרי שלשח אח ~ב~ים רב

 רו~~ וש~ע~
 וש~ים המלךפ~י

 מע~
 ~עיר ומן ~ארץ

 ם~י~ לק~
 א~ד

 שמםרס ~ריס קור~הו ולמה וא~ד ~בעים~רי
 ם~רח ו~ו~יו~ו~ ~הלכ~

 רבנ~
 ~נ~דרין ~מנין דס~רי

 ~ ע~~

~~~~~~~
 החוספוח ל~יטח ~~~~ מירושלמי קשה
 דלר"ידכחבו

 המופל~
 של

~~~ 
 אי~ו

 ו~ו~ ~~~~דרי~מ~ש~ו~
 מ~~עי~ ~וץ

 מירושלמי הר~

 ש~ו~ ב~די~מו~~
 דפרק ~אמח ~לא הש~~י~~ ~~לל

 ר~י דקאמר~~ל~ל
 דע~~

 ~יו קחידר~וח
 דל~ מוכ~ ש~

 דעל ו~פשרכ~ירו~למי~
~~ 

 החוס~ זקנים סמיכח ~מכו
~פירו~ס

 דל~ ~~
 דלא הי~י כי ~ירושלמי וד~ו כ~ירו~~מי

 ש~ח~ו וכמו ~הדדי ר~י ד~ריחיק~י
 בהדי~

 ~ ה~ליל בפרק

 החוספות ד~רי עם ד~ירושלמי הא ליי~~~~~~~

וע~
 דכל ולומר ~~ליל דפרק הבר~~חא

 ח~יי ח~וי איח ר"י לדעח ~זלי הירושלמידברי
 הע~ ~כלל ~מופלא דהיינו והסריס ש~עים יהודהדרבי ~ליב~

 חני חנוי ו~יח ממונוח דדי~י דמח~יחין י~ודה ר~יוהיי~ו

~לי~~
 ב~עות עמהם נמנה ~י~ו וה~חד ע"א דר~י

 ~ל~
 ונוח~נוש~

 והיינו עמהם
 ברייח~

 ו~א ה~ליל~ דפרק

דנק~
 בעיקר ד~יירי משום ~~עים במחני~ ר~

ה~~ים המני~
 ל~ש~ו~

 ח~~י ותרי
~~~~~ 

 דר"י
 ול~

 פליגי
 כד~מר~
~ 

 חמיד וז~ל ע"ב דרמ~ה פ~חם פרשח בזו~ר~~~~~~
 ועיינין בה ~להיך ~~עי~י

 דלעיל~
 ~ינון

 ומשה סנהדריןשבע~ן
 ו~הר~

 חרין עלייהו
 עייני~

 ~ל~ין
 ו~ד ימין עיןחד

 ~י~
 שמאלא

 ו~ינו~
 ~יי"ן כמנ~ן ע"ב

 הזו~ר דל~י"ד ע~ש~וכו~
 מ~ א"~

 שהיו
 ~ק~ ע"~

 כד~מר
 וק~ל~ עז~יבן

 הו~ וכ~
 קכ"ז דף שבעים חקון הזוהר בח~ו~י

ע~~
 ארבע ~עי~ים שצייר במה ~רמ~ז ~~ידו~י וע"ש

עייני~
 מלמעלה

 ~~~ והו~
 גם ~ד ~כל חלח ~ציור וצ~ל

 וכן ע~ש~ מכוון ~~שבון שיהיה כדימ~~עלה
 נמי כ~ו~

 ~~ דף ועשרין ~ד~חקו~א
 ע"~

 ~~~דרין ע~ לקבל ו~~ל
 ה~רק כג"ן להרב ועי~ ע"ש~ וכו~ גביי~ו על ו~הרןומשה

 עליו עיין מזה ש~עירשם
 ~ מ~~~

~~~
 הע~ר דף שופ~ים פרשת ~~והר ר~יחיכך

 עילאה דש~ינתא מס~רא גדולה סנהדריוז~ל ע"~
 קטנה~נ~דרי

 מסטר~
 משה תח~ה~ דשכינחא

 ~הרןדמלכ~~ שושבינ~
 דמטרוניח~ ~ושבינ~

 וחרין שבעין ועמהון
 ~ ע"ש ו~ו~ ~ס~ד כמניןסנהדרין

~~~~
 ל~ג כות~ם ~נות ~רק בנדההתוס~ות

ע"~
 ד~ה

 והנש~
 וא"ו חסר כתיב

 תימ~

 ~ולק ~וא שהמםורח מצי~ו מיהו מלא הואד~~סורח
 מעבירם ~לי ~ני גבי ע~ב נ~ה שבח במםכח הש~םעל

כחי~
 ~לנו ו~מקר~וח

 מל~ ~ע~~~י~
 ועי~ ע"כ~

 ער~ה ~י~ ~וף ביו"ד~"י להר~
 ש~בי~

 חשובח
 ~ר~ב~~

 ~~ל

דכח~
 ~שר ~ן ~נ~לקו כמו כי ודע וז~ל

 ו~~
 ~כמה ~~ח~י

 ~~~ב~~ ~לוקוח ~מלוח ~נ~לקו מצ~חימקומוח
ומדינ~אי

 שכ~
 ~גמרא ~מרו

 פלג~~
 ו~ס~רינו ~ח~ב

 מל~כחי~
 ביו~ ויהי מקומוח בכמה וכן

 משה ~לוח
דב~פרים

 כחי~
 ~לוח

 מל~
 ~מרו ורבוח~~ו

 ~~וי מו~ר~~ ח~ו~ח ועי~ ע~ש~ ~~יבדכלת נש~ במדר~
~~~ 

~~ 
 ~כח~ל~~ ~~~~

של~ו ~~~~~י~ ~דעח וכ~ר ~חשו~ה ~חוך וז~ל
 הו~

 סדר על
 ש~ו~ הרמ~~~

 ע~פ
 מ~

 ~~צא
 א~ד בםפרבמצרים

 ומחוק~ מוג~ ~~י~ י~~
 ~ן פי על

 ע~ש וכו~~שר
 מ~

 ו~ר~י~ ש~~ריך
 ~דיבור

~~~ 
 וע~~

 ~ב~להר~
 םפיר

 ב~~רי~
 ~"ו דף עחיקים

 ~ל~ון ד~ה ~דף~םוף בה~~ ע~~
 ה~~

 המעחיק ~הקדמח ועי~ וכו~
 בר~~~ח לםפר גדולוח מק~~וחשל

 ו~ח~ ~~~~
 ~אמחה

ש~
 ~ורה

~~~ 
 ועי~ לך~ ו~~יב ע~ש

 ל~רד~~~
 ~לק

ר~שון
 ~ ~~~ ~ימ~

~~~~
 פרקבריש

 קמ~
 ~מעיי~וח ~םחפק דכלים

בו~ל
 נד~

 ~ם
 י~

 ~ו כנדה מעיינוח לו

ל~
 הח~חון משכב ד~ה ג~ ~מש~ה ד~~ל

 כעליו~
 ו~ו~

 אם ~דה ב~ועל לדקדק וצריךב~ו~~ד
 י~

 או מעיינוח לו

ל~
 ואם

 מ~מ~
 ~דם

 ל~מ~
 וכו~ ו~משא במגע ~דים

ע"~~
 הרב והבי~ו

 משנ~
 ג~ ~רקומושב מ~כ~ מ~מאי ~~לכות למלך

 ~לכ~
 ~~ש ~~

 ~כח~
 ו~~ל

 ~צלי והנרא~
ש~םפק

 ~ו~
 דע"כ משום

 ל~
 ד~ין ~~רינן

 ~וע~
 נדה

עושה
 אל~ ~~

 ש~י~ה ב~ומ~ה
 יוצ~~

 דהוי מגופו

דומי~
 מגופו היוצ~ח ~~ומ~ה ~בל דמשכב

 ל~
 ילפי~ן

ממ~כ~
 פש

 ~קיש~ גב~
 ~מעיי~ות עושה ~~דה וכ~ם

 ~ו נדה ~ועל ~מי הכי~~
 דילמ~

 לעולם
 ל~

 ~ועל יעשה

 ~~~ד~
 שנוגע כמשקין מעיינוחיו ויהיו

~~~ 
 ו~שאר

 ר~ל וכו~ ~~ומ~ה ~~וח ~הלכוח וכמ~שה~מאים

כיו~
 ~ב ~~ינם

 ~ינ~
 וחמיה ע~ש~ וכלים ~דם מ~מאין

לי
 טו~~

 דמ~י
 מספק~

 ערוכה גמרא ~רי להו
שמעינוח~ו הי~

 כגו~
 רוקו

 מ~מ~
 נדה ~מםכח כדאיחא ~גדים

 ~~ד ~צדוקי מעשה ח"ר החם ~יתא והכי ע"ב ל~גדף
 ~ל לכ"ג ונפלה מפיו צינורא וניחזה בשוק כ"ג עםשסיפר
 ~גדיו שנ~מ~ו לו ו~רה כ"ג של פניו והוריקו~גדיו
 אם ל~ו~לה צדוקי של ~שחו ~צלוקדם

 השלימ~
 לדם

 ~וירוק
 ל~

 שנשי ~ע"פ לו ~מרה שם פירש"י עי~
 ל~כמים דם ומר~ות הפרושים מן מתייר~ות ~םצדוקים
ועי~

 חוספו~
 ליה וחי~וק ד~ה סוף בנדה שם

 משו~
צינור~

 צדוקי דגבי ועוד וז"ל דכחבו
 דהכ~

 תיפוק ד~ריך



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~  
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לי~
 מ~ום

 דע~~ צינור~
 שקדם ~מה הרויח ומה פירוש

~צ~
 ~ש~ו

 וה~
 ~ם

 ~וע~
 נדה

 נ~מ~ ~ו~
 ו~גדיו הוא

~נו~~
 רוקו

 משום ו~י ז~ ש~
 צינור~

 דע"ה
 ~חוד ה~~ד~~א נט~~ ~~

 משו~
 כ~י שמטמא משקה

 ע~"~ מדר~נ~
ע~~

 וצריך
 עיו~

 ו~~שר ~ע~~
 ד~~~

 ~ין דמכאן ~הר"ש
~וכ~ה

~~~ 
 ~ומר דיש

 ד~~
 דחשש

 ~~דיו ונטמ~ונדה ~ע~ דשמ~ ~צינור~
 צי~ור~ משו~

 ~~~ן מעיינות משום ~א
 ד~ינור~ משו~ ~~~ע~~

 נגע
 משק~ ומשו~ ~~מ~

 טמא
 כ~י~מ~מא

 מ~~ר~ מדר~נ~
 ד~ר י~ח

 וק~~
~ 

~ ~ ~
 ~~מרו~~~

~~~~ 
 ~~ו~

 ~ש~ עו~צי~
 ר~

 ב~י~ו~~
 ע~יד לוי

צדיק ~~~ ~הנחי~ ~קב~~
 ו~~י~

 ש~י
 עו~~ו~

 ע~כ
ד~~י ז~ ח~בו~ דו~~ ד~מ~

 נ~~ יו~ר~ ו~~ ~חו~ ~~ עו~מו~
 לו~ר

 ד~~
 צ~יק

~ו~
 נ~מר

 ע~
 ד~דיק ~רי~ו השומר

 עו~~ י~ו~
 כמו

שמ~י~ו
 ~נקר~

 ו~ינו ~רי~ו דשמר מ~ום הצדיק יו~ף
מ~ר~ר

 ~~~ ~יו~
 ח~~ון ומ~פר ~~י~~ קרי ~~די י~א

 ש~יק~י
 מ~~~ ו~~~~~

 מדה
 מד~ כנ~~

 דשמר דצדיק
 ~עיל~ מקרי~רי~ו

 ש~~ ~~~~ונו
 נו~~

 ~~~ר ~~ג~ו ~ו
 ~~יפעו~~ו

 ודו~ עו~מו~
 נ~ון כי

 ~ הו~

~~~~
 מן~~~יא

 ו~ו~ ~ח~~
 ~~דיק

 נקר~
 מי

 ושכינ~יה קב"ה מעשיו ~פי~מיי~ד
 דכ~י~

 ~ו~~ו~~~
 ~~ל

 ומ~רג~
 ~~~~ד

 ו~ר~~ ~~~~~
 ו~נה

ציו~ו
 ח~~~

 ד~כל
~~~~ 

 ~~ל ש~~ע
 וזקיפ~ כ~יע~

 מ~רבע

כרי~ו~
 ב~ע~ ~~וין

 שכורע
 ~~ותיו~

 ~וי~ה ~קדוש שמו

 ובכ~ ~דנו~ ~~ו~~ו~ י~~~~~~~
 זקיפה

 ~ח~ ~ו~
 משמו

ה~דו~
 ~ע~ה

 אדנו~ מ~~ ~ח~ ~ו~
 כריעה ד~יינו

 ~ו~ ~~~~רא~ונ~
 מ~~ו יו~ד

 ~~~ף לאו~
 ~ד~ו~ מ~~

ע~
 ~ונ~ פי

 ו~~~ו~
 ז~

 יו~ד
 יעלה ~ל~ף פע~י~

 ~כריע~ עשר~~ח~~ונ~
 שניה

 ה~~
 מ~מו

 ~על~ הגדו~
 ~דנו~ מש~ ד~~~או~

 ה~
 חשבונם יע~~ ד~~~ פעמי~

 ~כרי~העשרי~~
 ~ו~ ש~ישי~

 משמו ו~~ו
 ~ע~~ ~~דו~

 ~דנו~ מש~ נו~~~ו~
 חש~ונם יע~ה ~ו~ן פעמים ו~~ו

ש~
 ה~~ ~ו~ ר~יעי~ ~~~יע~

 מש~ו
יו~ד ~ו~ ~על~ ~גדו~

 ~דנו~ מ~~
 יו"ד פעמים ~~

 חשבונ~ יע~~
 ~ך נ~

 כחש~ו~ ש~~~כ~
 ד~יינו ש~י

 ~י~~
 ~ ש~ף חש~ונם י~~ה יו~ד

~~~
 ד~נ~ אחר~ ~דרך ~פרש יש

 ~רי~ג לנו יש

 וש~~~ ד~וריי~~מצו~
 ~ר~ך ~כל םך דר~נן

שהו~
 ש~ין מצות יש והנה ~ורה כ~ר

 יכו~ ~ד~
 ~קיימם

 מצותכגון
 ~~~ויו~

 יש והנה וכיו~~~ י~ום וכמו ~~רץ
 ~~~י פיה דפערהמ~ד

 ח~
 ה~ ~ישעיה

 י"ד~
 ~מי

 ~פי~ו~משייר
~ 

 קי~~~~ ~סנהדרין ~חד
 חכמים~~שון ~~~

 מרפ~
 ש~עלי ~קנה ~הםומצינו

 ~צות כ~"ר כל ל~יים יכו~ים~רה
 ע~

 כמו ~ימודם ידי
 ~ית ~אין ~זמן קיים המקדש שבית ~זמן תינח~אמרו

 מ~י~מקדש
~ 

 ו~מרו
זא~

 ו~מרו וכו~ ~עו~ה ה~ורה

חז"~
 כי פ~וק על

~~~ 
 ~חכמה

 ~צ~
 שע~יד ~כ~ף

~ק~~ה
 וחופ~ צ~ ~~שו~

 ~~ע~י
 מצו~

 העשירים שהם
 כי שנ~~ר ~ורה ~ע~י ~צלו~נדי~ים

 ~צ~
 וכו~ החכמה

 חו~קים ~ידם ~מחזיקיםו~יכ
 עמה~

 זה ב~וה
 וזה~~י נוט~

 נוט~
 שעו~ה ש"י

 ~י~
 והיינו ~ר~ך הכל

 דק~מ~
~~~

 וצדיק צדיק
 שהו~

 והמחזיק ~ורה ~על
 מנחי~

 ~כל
 ~~י~חד

 עולמו~
 כנגד

 שנט~ מצו~
 ~ח~קו

 ו~~~
 ידוקדק

מ~מרו
 ~כ~

 וצדיק ~דיק
 ו~~

 ק~מר
 לכ~

 ו~ו~ ש~י צדיק
~~נ

 דהכ~ ~פ~~
 אחד ~דיק

 שהו~ ~~~
 לשמים ~וב

 וטו~
~~ריו~

 דק~מר והיי~ו
~~~ 

 מי
 ש~ו~

 שהוא וצד~ק צדיק
 וצדיק ~שמיםצדיק

 ~~ריו~
 שמקיים

 מ~י~
 ~ב~ן ש~ינו

המקו~
 וש~ינו

 כ~ כו~~ שו~~ ה~ריו~ ~~י~
 ~רי~ג

 ו~~ד~וריי~א מצו~
 דר~~~

 הכ~ ~י~ ~ה~
 ~~ל מ~חיל ול~כי כ~~ר

 ~~ם ~"יצדיק
 הכ~ ~י~

 מ~ד ~ר"ך
 טו~ שהו~

 ש~י ~~מים
ומ~ד

 ~~ריו~ ט~~ ש~י~
 כ~ר שהם ש~י

 לכ~ ~ו~
 ~ עושיהם

~~~~
עקב

 ~~ ~~~עו~
 ו~ו~

 נ~~
 ~פרש

 ע~
 פי

~א~~ו מ~
 ~ל~ ו~י~ ~י~ רז"~

 ל~
 ועו~ ~מח~

 ~מרו

 ד~ענו~ח~מי~
 ה~~וה

 ש~ד~
 ש~ח

~מ~וה ~ע~יי~ ו~~ע~~
 עוה~~ ~ענו~ מעי~ ~ו~ ~~וה~~

 וזהו
 כונ~

~כ~ו~
 ו~יה

 שהו~
 ~ל כינוי

 ~שמח~
 המצי~ ~עושין

 ומ~~~קי~בשמח~
 בח~ק ~~ורה

 ר~~ ו~~~~~ ~~
 מזה

 ~~~~התענו~
 מ~ענגים

 ~ז~
 ~דעון

 הסופיי~ענוג ו~~~עו~ ו~ש~ילו~
 מ~ני העק~ שהו~

 שז~
 מעין ~~ענוג

 יש ~ו ה~~~עו~~
 ע~~ ~פר~

 מ~ש
 רז~~

 דבעו~ם
 ~נו~ין ~~~

 כ~~
 ש~ר

 מצו~ ש~ השמח~
 ועסק

 שכרעיקר ~~~ ~~ור~
 ~~~ ~~ול~ הו~ ~מצו~

 דשכר
 ~~אי מצ~~

 ו~ונקלוס ~י~חע~מא
 וזהו ~ק~~ון ~~מעון ~ר~~

 כונ~
הכ~ו~

 ו~יה
 ~ש~י~ ר~~

 והיה
~~~~ 

 על ~ורא~ה
השמחה

 שהו~ ~~עק~ מ~
 עו~ם

 ה~~
 ~ק~~ון ~שמעון

 שכר דהיינו ~עוה~ז שכרמ~ו~ו
 ה~מח~

 ~ישעי~~~~~
~~ 

 כ~~
 ה~ אני

 ~עת~
 ודרשו ~חישנה

רז~~
 ~סנהדרין

 צ"ח~

 ~ח~~נה זכו
~~ 

 ~ע~ה זכו
~"כ

 ה~
 אחישנה ז~ו וק~מרי ~מוק~ם ~מאוחר דהקדימו

 נ~~ ~ע~ה~ ~~ מ~וחר~שהי~
 ר~"ל מ~ש ע~פ ~~ע~ד

 פ~~~"ר

 ~~ך~
 ועתה ~ין

 א~~
 ~ם ודרשינן תשובה

ואם למקר~
 ~מ~ור~

 בעתה פירושה הכי מע~ה
 ~~שוב~ ר~

שהי~
 ~ם דיש ~עתה ~~~ת רמוזה

 ~מ~ור~
 ור~ל

 ואם ~חישנה תשו~ה ועשו ~ו~ם
~~ 

 זכו
 ו~~

 עשו
 אם דיש ~ע~ה~שו~ה

 למקר~
 כפש~ה ~ע~ה דמלת

מ~שון
 ע~

 ~ וזמן

ם~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

 ~ח ~~ לך ח~~חי ואני י"ד ס~ט~~לים
 מצט~ר ~יי~י ימי~ל יש~ך~ באמח ~נני ~סדך ברב א~~~םרצון

 ומחב~ב~
 ~נז~ ~פסוק בפירוש

 ו~יכי דין ~יא א~הים ~מדח ~סדך ~רוב ~~קים~מ"ש
 שנחן ~~ב ש~מוח ~~רב ~ראיחי ~ד ~סדך~ ברובק~מר
ט~ם

 ד~מ~
 פסוק אומרים אנו

 ש~
 חפ~חי ואני

 במנ~~
~~

 כאומוח אני אין דוד ~אמר ~מדרש ~"פ ~וא ~בח

~~ול~
 ומשחכרין ו~וחין ~או~~ים

 ו~ובדי~
 ~"ז

 אב~
 אני

 ודוד וכו~ ~ך חפ~חי ואני ושחיתי ש~~~חי~~"פ
 ~מ~"~

 מחפל~~י~
 ~~י~ם

 שי~~~
~~ 

 די~
 ~~י~ם שי~פך ב~ם

 ~וי~~ש~
 ר~מים מדח שהוא

 ~~ד~
 שהיא ~דין

 ~קים~ מד~

~~~
 ~ח מצ~חי כך

 ~רב מש"כ נפ~י ש~~ב~
~~ד~א

 נ~~ ~~פ~
 וי~י פר~ח בסוף קדומים

פרש~
 פסוק ~~

 כ~~
 ~ציין

~~ 
 א~~ים יפקוד פקוד פסוק

 וגו~אתכם
 וז~

 ~~י~ו
 וז~

 במי~וי א~ק~ם ~י ~~וח ~ך

יודי~~
 גימ~

 מדח ~הוא בא~~ם ו~רי בר~מ~~
 ~די~

 ~נוז
 ~יים א~קים ~וא מ~ו~ם ~~ ו~סד~ר~מים

 ~כ~~~
 ~~ון

 ~~קי~ נמ~~~זהב~
 מצפ~ץ כמ~ין עו~ה

בא~ח ~וי~~ ~~ו~
 ב~~

 ~ר~מים מדח ו~~ינו
 ב~ם~פ~וק שהח~י~ א~~ ו~ז~

 וסיי~ ~וי~~
 א~קים בשם

 ~ו~~ ו~כ~
 בסגנון

 ש~וא יודין במי~וי ש~וא ~~קים ~כחוב ~ונח וז~ו~~ד
 במספר~ו~ה

 בר~מי~
 יודין במי~וי ש~וא ~~דך ברוב

 ~ יש~ך באמח~נני

~~~
 דף ויקרא פר~ח אורוח נ~צוצי ב~רבר~יחי

 ~~ ~~ וז~~כ~~
 דא דשמא ~זו~ר ~ם ~כחוב

 ו~ביש ~טב ביה ו~~ת טנר~ן ומתבר טוריןמחבר
 ~רבכחב ז~ ~~

 ש~ ~~ וז"~
 כי וכו~ א~קים

 א~
 ~וא

 גבור~
 ~ואומ~י

 ר~מי~
 דבריו ו~פי ~~~~ וכו~

 ז"~
 ~ ~סדים רובו

 מ~~~~~~~
 האמנחי קט~ז בת~~ים ~כחוב כונת

 א~רתי אני מאד~ ~~יתי אני ~דברכי
ב~פזי

 ~~ם ו~שבחי כוזב~ ~אד~ כ~
~~ 

 דרך
 מ~

 ש~מרו

מגי~~
 ומצאת יג~ח ~~ב ו~

 ~~ חאמ~
 ומצ~ת יג~ח

 א~
 וז~ת~מ~~

 ~כחוב כונת
 אדבר ~י ~אמנתי בפשיטו~

 שז~ דברתיאם
 כי ~אמנתי א~מחי ~סור ~ו מותר

 אמת ~וא כי ~די~ורי ו~אמנחיאדבר
 ונכו~

 אני ~דבר
 ~ד מאד ו~מדתי פי במ~נ~ שטר~תי מאד~ניתי

 שז~ אמרחי אם אבל ~דברשביררתי
 אסור

 וז~
 מותר

 רכ~ באמיר~ יד כ~א~רב~פזי
 דוקא שפח~ם וב~קימח

 ואמרתי בד~ר מאמיןאיני
 כ~

 זו ב~רך ש~~~ך ~~דם

 אמח בדרך ~~ינ~נוכוזב~
 אמ~
~ 

~~~~~~
~~

 פסוק
 ז~

 שומ~ת אזן י"ב כ~ במש~י
ועין

 רוא~
~~ 

 עש~
 ו~שבתי ~ני~ם גם

 נח~וררו דכבר~~ם
 במדר~ ז~ ~~

 כל וכי ~ק~ו וכן
 ~~או ~אהגוף

 ~קב"~
 א~א

~ח ~~ת~ ~חידי~ ~א~ברי~ כ~
 ~די~

 ~~ין ואז~~ מ~ין ~וץ
 רו~~

 ~~א ~"כ
 ב~ובח~

 וכן

~אז~
 ~~פ ~פרש נ~ל ~וד ~"כ~

 מ~
 שאמרו

 י~~וחפ~ן ~~ש~ ~ז"~
 אביו באדם

 ו~קב~~ ואמ~
 נוחנים ואמו אב~ו

 וכו~בו
 נות~ ו~קב~~

 בו
 ~ו~

 ו~וש ~ראוח
 ~שמ~

 ~~~~חבונ~
 ~אמר וז~ו טוב ימצא דבר

 רו~~ ~~~
 ואזן

 ~~~ומ~ח
~~~ 

 ~ק בהם יש ו~א ~ני~ם גם בו ונחן
 ו~אמו~אביו

 דהכ~
 ~ שלו

~~~~~~
 ~שו~ ~~

 ~רב הביאו ~מדרש
~מ~ך מט~~

 בסימ~
 רצ~ט

 וז~~
 י~ראל א~מלא

קב~ו
 ~קב"~ ה~~ ~חור~

 ~מ~רח ~~בוח אח שונא

 ~כ~~~מכפ~~
 ~~ש פ~א ו~וא

 שפיר~ מ~
 ז"ל~ ~וא

 ~~ז~ אנכ~ו~שר
 ~וא לי

~"~ 
 מ~ש

 רז~~
 ~ראשון שאדם

 אבר~ם נקבר י~י~ אם ~~דם צדיק אוחו מצטער~י~
 כי ~ו יאמרו כי הבו~~ מפני~מו

 ~ו~
 ~~ם ~רם

 ~~רי~םו~~~י~ם
 א~וח ~פני בזיון וכדי ~מ~ח~

 וכדאיח~ המרכ~~~ ~ם~~בות ה~ול~
 ~יי פר~ת בזו~ר

 קכ"~דף שר~
 ~~א

 רז"ל אמרו ~וד קצח~ שינוי ~יש ~~~
~רוח

~~ 
 ק~~ח ~~י א~כ ממ~~מ ח~רוח ~~ו~וח

 ובניאחם ~קי~ אמרחי אני ~כחוב כמאמר כמ~אכים ל~יוח~זרו ~חור~
 ~~יו~

 ~~טאו ~~ר אבל כו~כם
 ב~ג~

 אכן
 ו~ז~ תמוחון~כאדם

 בא~~ף אל~~א ~פיר ~מדרש יובן
 אח י~ראל קב~ו ~א אי~ו~ידר~ל

 ~ד~~ר ~י~ ~חור~
 גרם~~וא

 ו~י~ ~מ~ח~
 שגרם מ~~בות פנים בושח ~ו

~~ם
 המיח~ ו~בני~~

 ~י~ וא~כ
 שו~א

 ~ק~~~
 כניסתם

וקבור~ם
~~ 

 במ~רת ~~בוח
 ~מכפ~~

 קבור ~וא ש~ם
 כדי ~~ם יכ~סו ו~אאד~~ר

 ש~~
 צדיק ~וחו יצט~ר

 אב~
כיו~

 דקב~ו
 ישרא~

 את
 ~חור~

 בני ~ם ו~רי
 ~ורי~

 ממה"מ
וכ~~טאו

 י~ר~~
 גרמו הם

 ~~צמ~
 איכו א"כ

 ~~ח~
 ~א

 ש~ם ~אבוחנשאר
 ~~ ט~נ~

 ש~ביא ~ראשון אדם
 גרמו ~ם ~בנים ש~רי~~ולם מית~

 ~~צמ~
 ~מ~רת ~מו בכני~חםכסופא ~י~ ~יח וא"כ

 ואי~ ~מכ~~~
 בית כ~ן

 שישר~~ כיו~ ו~כ~מי~ו~
 ~בלו

 ~חור~
 ~אבות יבואו

 ~ל ינוחובש~ום
 מש~בוח~

 ~לא ~מ~פ~~~ במ~רת
ש~פירוש

 ז~
 ~ינו ~~בוח את שונא ~מדרש ד~קט ~א

 ~ ~וא דוקא ו~אומד~קדק

 מ~י~ ~א~ו~~~~
 מ"ש ~~פ

 רז~~
 ~שבח

 פ"~~
 ש~~~ בש~~

מש~
 אמרו ~מרום

 מ~ מל~"~
 ~~ם ~מרבינינו א~~ ~י~וד

 ~קב"~
 ~א

 ז~
 אצ~ו שאכלתם הוא

ש~~סחר
 ד~מ~ מש~ ~~

 בשמות כדאיתא ~אבר~ם
 רב~

 וב~ כדכחי~ פ"~פר~~
 אשר ~בקר

 ~יחן ~ש~
 א~כ~פניהם~

 ו~וד ט~נחם~ נסתמ~ ~ז~
 דף שר~ ~יי פרשת בז~~ר~וכ~איתא רז~ אמר~

 קכ~
~~~ר וא~ ~"ב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

 הבקר שנ~נס עד אחריו רץ שהיה אברהם רץהבקר

א~
 המכפלה מערת

 ונכנ~
 שם וראה אברהם אחריו

אד~
 כ~זה שהביא וכמו במחיצתם ~י~בר ונת~וה וחוה

 פני~הר~
 פ~וק על ~תורה

 וא~
 דקכ"ז שרה חיי פרשת בזו~רכד~יתא ע~~~ א~רהם רץ ~~קר

 ע"~
 כיון ו~כן

 מ~דם ~ו~נודע
 וחו~

 ~ק~ות נזדרז שם שהם
 בקיצור א~כ המ~פ~ה~ מערתמעפרון

 נימ~
 שעיקר

 והק~ים ה~ עשה ע"ה אבינו ~אבר~ם ~מ~א~ים~ידת

רפוא~
 ק~לת שבעת כדי למחיצתו המלא~ים ~בוא למכה

 פת~ון ימצ~ו ~אהתורה
 ~רע~ פ~

 ~דבר
 אברהם ~ל ביאתם וע~~ ~תורה ב~ב~תמרע~ה ע~ ו~ק~ר~

 במערת ש~וא אדה"ר קבורת מקום ~ו ונתודעה~בר ויתג~ג~

 ובז~המכפל~
 ~~ה

 וז~~ ~המער~
 ~יק~ר

 הו~ ש~
~~

 ~ו ~רם ומי האבות
 כ~

 עם ליק~ר שזכה הזה ה~~וד

 כפ~ו יציר הראש~ןאד~
~~~ 

 ק~לת
 וזה כנזכר~ ה~ור~

 א~מ~אאומרו
 י~רא~

 את שונא היה ~תורה ק~~ו
 במערתהא~ות

 ~מ~פ~~
 הדבר היה ~~א

 מת~ל~~
 שיודע

 המכפלה מערת מקום~הם
 ול~

 ~ שם נק~רים היו

 רז~~~~~~
 פ~ ~ב"ר

 ~"ב~

 אחוו אב~ו ר~ דמך כד

 אמר אפרסמון נ~רי יי~~י~
 כ~

 ~אב~ו אלין
 נ"~ ע"~~ ו~ו~ יגעתי ~ריק ~רתיואני

 דהנה ~פרש
אמרו

 רז"~
 היום

 ~ע~ות~
 ו~מחר

 ~ק~~
 שכרם

 ואי~
 ~נו

 א~~ הז~בעו~~
 שכר

 ~י יש פ~~~ות שכר ולא יו~ן לר~דאמרה א~מנ~ ב~~י~ ~מ~~ ~~~יע~
~ 

 ו~דרשת
 לנו ייעד במצות עמ~ים שת~יו ת~כו בחקתי אםע~פ חז~~

 וכמ"~ בעוה~ז~שכר
 ~י ~פיך י~יע

 ~י~כ~ תא~~
 בעו~"ז

 דודאי אב~ו ר~ חו~ב היה הכי ומשום הי~יעה~מעצם

אי~
 דעין הבא ~עולם מ~ותיו ~עיקר מס~ר ואין חקר

~א
 ראת~

 וכו~
 א~~

 דשכר בדעתו שהיה
 ~ו אין היגיע~

בעולם
 הב~

 כ"א
 שי~ במ~

 הזה בעו~ם ~ו
 לודהראו וכשרא~

 המצות את אוהב שהוא אהבה כמנין נהרי י"~
 בשמחית אותםועושה

 ו~י~
 ובזריזות

 ובי~יע~
 משכר רבה

 ~עולם ~~בהו ~~ין כל אמר לכןהי~י~ה
 הב~

 וא~י
 י~עתי ~ריק~מ~תי

 ר"~
 ~עו~ם אלא אינו י~יעתי דש~ר

 עו~ם שהוא וריקתוהו
 הז~

 משפ~י א~ן ~~יעתי היתה
 הב~~ בעו~ם דהיינו לפ~יו ופעו~תי א~קיעס
 י~ז בכתובותועי~

 ע~~
 הוה כד אבהו רבי

 ליה ומשרין לאפיה קיסר דבי אמה~א נפקן קי~רלבי אתימ~תיבת~
הכי

 רב~
 ומדברנא דעמיה

 וכו~~ דאומתי~
 י~ז פ~ק צדק בש~~י יבק מעבר ~הרב ראיתי כךאחר
שפירש

 וז"~
 בש~ להתעדן סבור ~ה כי אומר ו~יה

~~מות
 כחשבו~

 ה~~"ה שעתיד רי~ק
 ~הנחי~

 ~דיק ~כל
 אךוצדיק

 ~ת~
 עדון ~ו מראים היו עו~מות ש"י מ~בד

 אור עמודי מתוך הנמ~כים דכיא אפרסמונא נהריי"ג
 ע~~ וכ~~ מכתר ~מטה ~הם ~כמה הם וי"ש ה~תר~במדת

~~~~
רז"ל

 המתחי~
 ע~כ ~מור ~ו אומרים במצוה

~הוב~
 כל ע~פ א~ ח~ דבר~ם במד~ר

 רש"~ הבי"ד ו~ו~ ~יום מצוך ~נכי א~רהמצוה
 ע"פ זקנים דעת בםפר עה~ת ותוספותשם
זה

 ע"ש~

 קאמר ו~א ~ו אומרים נקט ד~מה ו~ה
 אם א~רים ~זירוז ~~יך ו~מהי~מור

 התחי~
 בה

 קודם~ ול~

נ"~
 שפירשו מה ~~פ

 רז"~
 משה ויקח כתיב אמרו והם

 ~שר יוסף עצמות ואת וכתיב וכו~ עמו ~ו~ף ע~מותאת
 בניהע~ו

 ישר~~
 כל חנינא בר ~מא ר~ אמר ממצרים

 הכ~ עליו מע~ה ו~מרו אחר ובא ~מרו ו~א דברהעושה
 א~א נקראת ה~צוה ואין ~עשאו ~ואכ~י~ו

 ע~
 ~ומרה שם

 ~ף אומר א~עזרר~
 מורידי~

 וירד דכתיב מ~דו~תו או~ו
 ~א אם ~פניך הרי ע~ש~ וכו~ ~חיו מאתיהודה

 ליה מטי~א התחי~
 רווח~

 הפסידא ו~א
 אב~

 אם
 התחי~

 ו~א
 שם על אלא נקראת המצוה אין ו~~רה אחר ובאגמרה
 וי~ע טרח בחנם ו~וא~ומרה

 ו~~
 ~יה דקונסין ~~א עוד

 אנחנו צריכין ו~הכי מ~דו~תו אותודמורידין
 ~זרוזי~

 על
 ~ וק"ל עשותו מקודם מש~"כ פסידא ~ן ~ימטי ד~אזה

~ ~ הר~~
 חיד~א

 ז~~
 בנחל

 קדומי~
 כ~ פרשת

תשא
 ע~

 וימ~ר פ~וק
 מש~

 ששמע ~פני משה וימ~ר למה במדרש אמרו וז~לוכו~ ארצ~ וי~וד
שאמר

 ע~
 ש~שים

 ו~~
 חמשים יאמר שמא נתיירא רבעים

 במדרש שאמרווקשה
 ע~

 ~~~~ם
 וע~

 מדת זו רבעים
 משלרחמים

 ל~ח~~
 יש~יכנה אם

~~ 
 ישרף ~חד איש

~ם אב~
 יח~קנ~

 פו~ד הקב"ה וכן תזיק ~א ניצוצות ~כמה

בכ~
 בפרק במ~ש ~אשכנזי הרב ו~ירש מע~~ ודור דור
 ד~ מפנין ה~ השתא ופריך וכו~ קופות וה~ ד~מפנין
 ו~~כ טובא~ ואפי~ו אינשי כדאמרי וה~ ד~ ומסיקמיבעיא
 ואפי~ו דוקא ~או וב~ א~כשאומר

 ~וב~
 אם אבל משמע

 ~~ דעד קפיד מדשי~ש ודאי התם ~~ ב~ א~ מנינו~י~ש
 נתירא וז"ש לא~ ותודוקא

 מש~
 ~אז חמש~ם ועל יאמר שמא

 דוקא והוי משו~שהיה
 עת~ אב~

 ועל ש~שים על שאמר
 והנה ע"ש~ ע~כ משמע טובא ואפי~ו דוקא ~אורבעים
 דבריו ~פי ~ומרצריך

 ז"~
 או שי~ש מיקרי ~א דהכא

 וכו~ פוקד הכתוב במ~שריבע
 ע~

ב~ בני~ בני ועל א~ בנים
 ש~שי~ ע~

 משום ד~ רבעים ועל ~~
 דה~~

 הוו לא
 א~ מאמר מאמרים שני אםכי

 ע~
 בנים

 וע~
 בנים בני

 ש~שים על ב~ומאמר
 וע~

 מדשני זה וידעינן רבעים
 בנים נקט ראשון דבמאמר שני ~מאמר ראשוןממאמר
 רבעים ועל ש~שים על נקט שני ובמ~ר בניםובני
 קאמר ~א א~סקינהוועוד

~~ 
 שלשים

 בוא~
 כיון ~יה חשיב לא ראשון דמאמר העיקר והוא נמיאי העט~~

ד~~ר



~~~~~~ו~~~ ~~~~~~~~~~~~ו~~~
 דהיינו ~ביאור הכלד~יאר

 במאמר ~בל בנים ובני בני~
 מ~פר בדרך ~מנוח דח~ר~ני

 מ~~ ואר~~ של~
 ~מ~ין

מת~י~
 ~ובא וא~י~ו ו~רבע ש~ש וקאמר

 מדל~
 ~ו~יף

במ~פרו
 מ~י~

 דהיינו ~לישי
 ~מ~י~

 דוקא~ ד~או מ~מע
 הנ~~ הרב פירושולפי

 ~מדרש על שק~ה מה ~ן איחנ~
 ורבעים ~לשים על כ~א פוקד ד~ינו פשו~ו דלפי~נז~

 קש~דוק~
 דאמרו מהא

 ~אי~ ר~~~
 שאין פורענוח לך

 ב~

~עו~
 מ~כוח ~רוגי י~ ~נענשו ~~~ינו וכמו יו~ף מכירח

 ~מה~~ר
 דורו~

 וביו~ כח~~ ~~~~ ~עו~ ו~~
 פוקדי

 פורענוח שנמשךופק~חי
 ~כמ~

 ~םנה~ דורוח

 ק~ב~~

 ו~כח~ב

~וו~
 ואמר

 ע~
 ~ל~ים

 ו~פי רבעי~ וע~
 פ~~

 ~מדרש
 שמי~ר כיון ~דוקאהוא

 קו~~ מש~
 ~י~מר

 ע~
 ~מ~ים

 קש~ ~דרך זו דבאמחא~א שפיר~ אחי ~ובא דאפי~ו ~שכנ~~ הרב דרך ~פיאבל
 ואינה

 כבוש~
 מ~ש עם

ר~~~
 ~"ל רש"י והביאו

 ע~
 גופיה ~פ~וק זה

 ו~"~
 על

 ר~יעי דוררב~~ם
 מד~ נמ~א~

 ~ובה
 מרוב~

 מדח על
 א~חפורענוח

 ל~מ~
 מאוח

 ~במד~
 נוצר אומר הוא ~ובה

 אשכנזי ~רב פירוש ד~פי ע~כ ו~ו~ ~אלפים~םד
 אפ~לו אלא דורוח ד~ דוקא ~או נמי פורענוח~מדח ז"~

 א~ח קאמר והיכי~ובא
 ל~מ~

 ב~א ד~שלמא מאות
 לאפירו~ו

 אמדר~ ~~ ק~~
 שאמר

 ע~
 ש~שים

 וע~
 רבעים

 ~~ורענוח הקרא מד~י~ק נמי ~כי ד~ין ר~מים מדחזו

~~
 מחנ~ג א~כ שנים או א~ד לדור ולא דורוח ד~
 ~ר~מים במדתעמנו

 מ~ אב~
 ~וא ברוך ~~הג אפילו

 ר~מים~מדח
~~ 

 ~יוחר שי~לקה ~יעור בפורענות מ~א
 מש~עור ליוחר י~לק~ה שאם דורוחמד~

 ז~
 כ~י

מיעו~~
 בפור~נות ישאר ~א מ~ה ~יוחר תח~~ק אם
 אפי~ו ~~~קבשיעור

 ~ד בניהם ובנ~ בנים ישבעו כל בכל ריבוי בהיש ~וב~ במד~ א~ ~~ער~ כ~ו~
 מדה מרובה א"כ בנמצא י~נו א~ דור לא~פים עדעולם
 וכו~~ובה

 אב~
 י~ד יכונו ~א האשכנזי הרב מש"כ ~פי

 ~כמי~דברי
 אפ~לו פורענות במדח אפי~ו דהא וחידוחם

~וב~
 לזה שיעור ניתן ש~א קץ ~אין עד

 היכ~ וא~
 מצינו

שמדה
 ~וב~

 א~ת מרובה
 לומר ואפשר מאות~ ל~מ~

ד~~~
 מדמצינו מ"מ ~ובא אפילו לדורוח ~מקרא דכונח

 דור לאלפים ש~עור ונחן אמר ~ובה במדההכחוב
 ~~בר בא רבעים עד אלא ~מר לא פורענותובמדח
 יותר פירש לא וחומפורש

 מז~
 חכמים לפני ~מדים אנו

שמדה
 ~וב~

 מאות ~~מש א~ח פורענוח ממדת מרובה
ידון

 ~~ב~
 ~ובה במדה שם דגם מהמפורש מפורש

 ולרבבוח לא~פים דעולים ~ובא ואפילו ~א~פיםדקאמר
 ~ובת שכר ב~~לום וכאן א~דים ~ובת בפורענותדכאן
אלפים

 כ~
 מפורש ~בר דנין שיהיה איך כדאיתיה א~ד

 מפורשמדבר

~~~
 ~תרץוש

~~ 
 שהקשינו הקושיא

 ~עי~
 ~הכתוב

 היא רביעי ~ור עד דוקא דקאמרומהמדרש
 כמו מ~כות הרוגי יו~ד שנענשו ממה וקשה פורענותמדח

ש~קשינו
 די~ לעי~

 דאיחא מאי בהקדים ~חרץ
~בועוח ~מ~כ~

 ל~~
 ע~ב

 ~עני~
 ~דיינים ~בועח

 ~ם ~~חורה עבירוחד~ל ש~ דאיח~
 י~

 לו ח~~ין ~כות ~ו
 דורוחושלשה שני~

 נפ~עי~ וב~בוע~
 ע~~~ ו~ו~ ~א~חר ממנו

 טובא ואפילו דורוח ושלשה שנים דק~מר נמיוהחם
 ב~ל משם למדנו א~~ מפנין בפ~קכדא~רינן

 ~כוח לו ישאם העבירו~
 חו~י~

 ~ובא ואפילו דורוח וג~ ב~ לו
 ~א~רונים מדורוח ד~יינו ממנו כךוא~ר

 ו~~
 שאמר ~ה

 ~ינו דורוח ~~ ד~יינו רבעים ועל~כחוב
 ר~ל א~א ו~א~חר מיד ממנו ~דורוח מנ~ןד~~בינן לומ~ רוצ~

ד~פרעון
 ש~

 מ"מ דורוח מד~ יפרע ~בירה
 אי~ א~ א~~ונים אוראשונים דורו~

 נפרעין מיד ~כות לו
 ומדורוחממ~ו

 ~ב~י~
 א~ר~ו

 י~ ו~~
 ה~כוח ~וח ~ו

 שיעברו עד ~וחולה
 כמ~

 עד ~כוחו שיעור כפי דורוח
 ו~~כי דורוח ד~ ממנו ונפרעים זכוחושיחום

 המדבר דור דהיינו הדורשבאוחו ישרא~
 גדו~

 ולכך זכוחם
 וכן דורוח כמה ל~~ר עד יחברך השם ~הםח~ה
 גדלה זכוחם יה~ב~י

 ח~ה ו~~יכך שמי~ מע~
 ל~~

~~ 
 ~ דורוח כמהעד

 על ~~ס~וח בעלו לרבוחינו~~~~~
~~ע~וחך פרש~ ~חור~

~~ 
 הנער וירץ פסוק

 וז"~
 ~לדד

 א~יומידד
 מש~

 תור~ כשניחנ~ כי ~יו
 ונאסרו

 וגם משפ~ות עסקי על וכו~ כו~ם פירשוהעריות
 מש~אבי ~מר~

 אשה ונשא אשתו ש~יחה מיוכבד פירש
 ו~ווא~רח

 לי~
 א~דד ומידד~ א~דד ממנה

 א~
 מדד

 ר~~
 ומצ~תי דוד ~לוף כלומר דוד מי מידד מדוד~א~

 מר~ עמרם מרקונדריס
 אני מא~י ~הי~ ה~~

 ~ל~
 ראיחי

 ומידד אלדדקבר
 ו~י~

 א~י ומידד א~דד ~~יהם כחוב
 איך יחמ~ רוא~ וכ~ ע~ש~ ~~ם מן ולא האב ~ן~הרן
 ש~רי זהיחכן

 משנ~
 ~שנה עד תורה ~ניחנה ~ראשונה

 בשנה זה היה בשר יאכילנו מי חאוה שהחאווהשנית
 שא~השנית

 הכחוב אמר
 אף שנה ובאותה וכו~ לי אספ~

 ומידד שא~דד חאמראם
 תאומי~

 היה ~א מ"מ ~יו
 ~דשים ~משה ~~רבה או ~דשים שלשה אם כיל~ס
 אמרינן ו~א מנשו~~ם פירשו ד~מה קשהועוד

 ~א דאם הוחרוהוחר הואי~
 תיפשו~

 ב~ו~ין ירמי~ רבי בעיית
 בשר איבריי~ז

 נ~יר~
 לארץ עמהם ישראל שהכניסו

 ע"א ס"א ~ף ביבמות היא מפורשת משנה ש~ריועוד
 ~היות ונחמנה הא~מנה אחאירס

 כ~
 שכבר כיון י~נוס

 ו~ן ~היחר נשא שכבר כיון הכי נימא כאן וגםאירס
 כותים קברי ד"ה יבמות בתוס~ותעוד

 מש~
 זה ~ענין

 ~דין מן לא דפירשו ~מ~י ~ומר יש ~זה ודאיא~א

פ~רש~
 שהחמירו א~א

 ע~
 רא~נה ~יהה אבל עצמן

 ~ קיימת ~יההבאמח
ו~~ר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 להרב מצ~~י מציאההחי~וש
 ~ולדו~

 יצ~ק
 דודו ק~~ו~מהר"י

 ש~
 בחיבורו ז~ל ~~י מרן

 ל~ון שהביא ~~ורהעל
 ז~

 ה~וס~ בעלי ר~ו~ינו שהביאו
 וז~ל אחרבסגנון

 ה~ביאים ביד קבלה אלו הם מי וא~~

הרא~וני~
 מש~ ~חי היו ו~ידד ~לדד כי

 מ~
 שידע האב

 ~ישור ממשהעמרם
 שע~יד~ עריו~

 לאוסרם ~ורה

ופיר~
 ולקח דוד~ו מיוכבד

 אח~~ ~ש~
 אלו והוליד

 עסקי על ~מש~חו~יו בוכהש~אמר
 הנאסרו~ משפחו~

לה~
 אלדד וז~ו

 א~
 פירוש דד

 אי~
 שהיא דוד איסור בו

דוד~ו
 וכ~

 ע~ש~ דוד אי~יר בו יש וכי דוד מי מידד
 יש~לפ~ז

 לפר~
 בעלי ~בו~ינו לשון ג~כ

 לא מיוכ~ד פירש עמרםוגם ד~~~ ~~וספו~
 שע~ ב~ו~~

 הכל שפירשו
 כש~י~נהמנשו~י~ם

 ~ור~
 פירש עמרם וגם ר~ל ~לא

מיו~בד
 לז~ מקוד~

 ~ישור ממשה במצרים כששמע

ע~יו~
 ו~שא פירש

 אחר~
 והוליד

 במצרי~
 ודוק~ בנים

וב~פר
 מש~ ב~ני~ הקבל~ ~לשל~

 כ~ב
 וז~~

 ופירש~י
 שא~יצפן נר~ה הימיםבד~רי

 ב~
 לאשה יוכ~ד ל~ח פרנך

~~ר
 מי~~

 ולפ"ז ע~ש~ ומידד אלדד להם ונולד עמרם
~ם

 ז~ולו~ מ~ב~
 ~~ה פסוק ל"ד במדבר עי~

 כם~ון בן שאלידד כ~וב ב~עלו~ך~דר וב~נחומ~
 שהו~

 מש~ט
בנימין

 הו~
 ~ ומידד ~לדד ~ל חבירו

~~~~
 פר~~~ספ~י

 פ~וק ט~ פרשה בהעלו~ך
ה~

 ~פסח א~ ויע~~
 במד~~

 סיני
 מד~ר הכ~ובישראל בגנו~

 של~
 והבי~ו זה פ~ח אלא עשו

 החומש על ב~ירושורש~י
 ש~

 ז~ל רש"י ~ועי~
 ב~ בפרש~

~מו~
 כ"ה י~ב

 ע~
 וכו~ הארץ אל ~בואו כי והיה פ~וק

 וז~לדכ~ב
 ת~~

 הכ~וב
 מצו~

 ב~יא~ס זו
 לאר~

 ולא
 במדברנ~חייבו

 אל~
 אחד פסח

 השני~ בשנ~
 פי על

 ע~"להדי~ור
 ע~ש~

 ולמה המפרשים והק~ו
 ל~

 עשו

כ~~
 אחד פ~ח

 ומש~
 והיא גביהן על היה

 קושי~
 ה~וס~

קידושי~
 ונא~רה~ הו~יל ד~ה ל~ז

 ו~ירצו
 ה~וספו~

 לפי
 ערל וכל וכ~י~ ערלים היו~רובם

 ל~
 ו~יינו בו יאכל

 כתיב דהרי למודעי צריכין אנו דעדין אלא ע~ש~גנו~ם
 ה~~יהושע

 ו~~
 לא ולמה היוצ~ים העם כל היו מולים כי

 הפםח אלועשו
~ 

 דלמ~ לן ~יקשי ועוד
 יהיו

רוב~
 ולקושיא מלו~ ולא ערלים

 הנ~ השנ~~
 מצ~נו כבר

 ע~א ע~א דףביבמו~
 ש~קש~ וע~~

 שם הש~ש כן
 מהול לא מ"טובמדבר

 איבעי~
 משום אימא

 רוח להו נשיב דלא משום ואיב"אדאורחא חולש~
 צפוני~

 ד~ניא
 נבדור דלא ואיב"א היו דנזופין משום איב~א מ~טוכו~
 מהלינן לא דשו~א ויומא ד~יבא יומא הילכך כ~וד~נני
 רוח ד"ה שם ופירש"יביה

 נוח~ צפוני~
 לא

 חמ~
 וכו~

וחמה
 זור~

 ד~ה לקמן וכן
 ל~

 רוח להם נשבה

צפוני~
 וכן עליהם ~ה ז~חה ולא ביום פי~ש

 ~קמ~

ד"ה
 איבעי~

 ולא ~ירש אימא
 הי~~

 יכולה חמה
 לי~נ~

משמ~
 ה~"ס ומ~וך הנז~ רש~ דב~י מ~וך

יומא דקא~~
 דעיב~

 לא
 מהלינ~

 ~ד~ר דעיקר משמע ביה
הוא ז~

 זר~ח~
 המיושב ביום החמה

 מר~~ ה~מ~ דז~יח~
ב~נפי~

 בח~דו~~ ז~ל מהר~~א שכ~ב וכמו חרב ~מכת

אגדו~
 צדק~ שמש כדכ~יב לנחבל שטוב

 ו~רפא
וכיון בכ~~י~

 זרח~ דל~
 ע~יהם

 החמ~
 אל~ למול~ ס~~ה יש

 דיש

להקשו~
 דט~מא לומר לש~ס הו~ל לפ~ז

 דל~
 מלו

 זרח~ ול~ כבו~ בענני מוקפיןשהיו מ~ו~
ואפשר הש~ש~ עלי~ם

 לומ~
 משמע ~וה הכי אמר ~וה דאי

שהיו מ~ו~
 מוקפי~

 אי הא מלו דלא הוא בעננים
היו ~ב~ו~

 ראוי~
 שאבדור ש~גם ~י~ו וזה ל~ילה

 ו~~~~
 עליה~זורח~

 ~וה לא אי מ~~מ
 מנש~ צפוני~ ~ו~

ו~י~
 ה~ור

 נוג~
 ק~~ר ולכך ל~ח~ל מועיל אינו ומיושב

דעיקר
 ה~~

 משום הוא
 ד~~

 ~~ל צפ~נ~~~ רוח נש~ב
 הראשונההקושיא

 עומד~~ במ~ומ~
 ואי~

 ד~גם לומר
 מ~מ נ~וליםש~יו

 כיו~
 בש~ס כ~~מרינן מלו לא דבניהם

 ~ו ד~ורחא חו~שא מ~וםאו
 מ~ו~

 דלא
 נ~י~

 רוח ל~ו

 קימ~ל והריצפוני~~
 דמיל~

שם ד~י~~ וכמ~ מע~ב~ן זכ~ים
 ביבמו~

 וכמ~ש ע"ב ע~
 ה~וספו~

 שם
 ע~

 ע~א
 וכו~ רוח להו נשיב דלאמשום ד~~

 וכ~
 ~רמב~ם פ~ק

 קר~~הלכו~
 ~לכ~ ~~~שי פ~ק פ~ח

 ע~ש~ ~~
 ה~וספו~ כונ~ד~י

 לפי במש~כ ה~י בקידו~ין
 ר"לערלים ש~ו~~

 רו~
 מקרא מיי~י מ~י א"כ היו ערליס בניהם

 ערל וכלדכ~יב
 יאכ~ ל~

 בו
 הו"~

 ד~~ול מקרא ~~~ויי
 לעשו~ו יוכל ו~ז זכר כללו

 נפק~ ד~ש~
 לן

בניו דמי~~
 מעכב~

 ~ו~ו
 ול~

 ~ו יאכל לא ע~ל דוכל מק~א
ועוד

 דה~
 שם כ~~ו

 ה~ו~פו~
 ~א אפ~ר ד~י ד~י~א

 ~דרא וא~כ ע~ש~מע~בא
 ל~ דלמ~ לדו~ת~ ~ושי~

 עשו
הפשח

 אל~
 ע~~ל

 הי~ ה~ו~פו~ דכונ~
 משום

 ל~~ול יו~לו ולא ערליםשהיו עצמ~
 פ~חיה~

 ע~ו לא ל~~י
 פ~~

ו~~~
 עדין ק~ה

 דהנמולי~
 ו~ין פ~ח~ יעשו מיהא

 לומ~
 ה~וס~ו~דכונ~

 היא
 דרו~~ דכיו~

 ~יו ע~לים
 רו~~ ה~

ככול~
 ב~ל כד~ימ~ל

 מקו~
 ולהכ~

 כיו~
 עשו לא דרובם

פשח
 הג~

 דרובם כיון מ~מ עושים היו דמיעוטם
 ~פיר ל~ו קרילה~י כ~ול~

 ל~ לישר~~
 פסח עשו

 דרו~~ כיו~
ל~

 ישראל משיצ~ו ~הא לך ~יקשי עדין דמ~מ עשו
 במצות המחוייבים ישראלים כל היו שנים י"ג עדממצרים
 והנולדיםמהולים

 קטני~ עדי~
 נתחי~בו ולא הם

 למהוא~כ במ~ו~
 ל~

 ש~רי כאחד כולם פשח ישראל עשו
 מהול~~ מצו~בני ~ו~~

 ~שו לא כי בספרי אמר ולמה היו
 בלבד~ אחד פסחכ~א

 ו~י~
 ד~ונת נימא דלעולם לומר

 הי~התושפו~
 דרובם דכתבו

 ערלי~
 ~יו בניהם ר~ל

ערלים
 ו~יל~

 בניהם
 מעכב~

 קרא דנקטו והא ~~ם
 משום היינו בו יאכל לא ערלדוכל

 דהאבו~
 נזיקים

 ול~כי בנזיקים גרמא והיו מלו שלא ~נים גרמודהם לבנו~
 מ~ו לא כאילו ~עצמם בהו~ינן

 ג~
 וא~רים הם

~ם ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~~~~~ו~
~~

~~
 ו~כ~~ם קדשים ~אכילח

 קר~~
 דז~ פסח~

 ~דרך
 דרש דרך ~לא ואינו רחוק~וא

~~~
נרא~

 ש~~מח ~~ם ~יא ~חוספות ד~ונח ~ומר

כו~~
 ~יו

 מ~ו~י~
 מ~מ ~יוצאים העם

 כיו~
 ד~א

עשו
 ~ריע~

 עד
 זמ~

 י~ושע
 כדאיח~

 ע"ב ע~א ~י~מוח

 כאי~ו ~ויא~~
~~ 

 מ~ו
 כיו~

 ממצרים ~יציאחם דנצ~וו
 ע~

 מ~~פריע~
 ~א ~אי~ו פרע ו~א

 מ~
 ו~א

 ד~~
 ~שו

פריע~
 כיו~ ו~~~ ~מי~~~ כט~ם ~מד~ר

 דפריעה
 ~~ו קרינןמעכ~ח

 ~~ ער~ ו~~
 כד~ח~ו בו יאכל

 א~~ שפיר~ ו~חי~חו~פוח
 עדין ~אמח

~~ 
 איפרק

~~ו~~~
 ו~וי

 מ~ כ~ור~
 ד~פ~ז ~~רי ~ו ופו~ע ~דוב

~~די~
 ע"א בי~מוח החוס~וח קו~ת ~ן חיקשי ~~עו ~א

 מ~ו~ ~~ מ~~ ד~~ע~~
 היו ו~יך וא~ח וז~ל ד~ח~ו

 כיו~ קד~י~~ו~ל~~
 דע~ין

~~ 
 כ~ל ~שר ו~פי~ו פרעו

~יו~
 ~וחר ד~א

 ~ל~ חאו~ ~~~ ~~~
 קדשי~ ע~י

 וערל
 בקד~יםא~ור

 ומ~
 ~חירצו

~~ 
 ד~יוצאים וכת~ו ~חו~פוח

 ~שר ~וכ~ים ~יו ו~ם ופרועים מ~ו~ים ~יוממ~רים

 ודאי~ד~י~
 ~קידו~י~ ~כא~

 ~יבמוח כ~י~חיי~ו ~~~י ~א

 ~~ידושי~ד~~~
 דכ~~ו

 כיו~
 ~א ו~הכי ער~ים ~רובם

 ~~בד ~חד פ~ח ~~אעשו
 אי~

 אלא ~ד~רי~ם פירוש

~מש~~
 היו ד~א ד~~ינו

 פרועי~
 ~~ו וקרינן

 ער~ וכ~
 ~א

 ד~יו כח~ו ו~חם ~ויא~ל
 ועכ~~ פרועי~

 ד~~י~חיי~ו
ד~חם

 ד~~ ~~ צ~~
 דמי~ת משום אחד פ~ח א~א ע~ו

~ני~ם
 ~קידושי~ כא~ ~~~ מעכבח~

 ~ומר אפשר אי
 ו~~כ~ד~וכ~נו

 ~דר~
 קושיא

 ~דו~ח~
 אוכ~ים ~יו איך

קדשים
 כיו~

 ~כא ~~וספוח ד~נה ~ומר ויש פרעו~ ד~א
 ~~ישניי~ו נ~טו~קידו~ין

 כיו~
 דרו~ם

 ער~י~
 משמע וכו~

 מ~ו~ים ו~וו ער~ים ~וו ~~א ~~ו איח מיעוטא~א

ופרו~י~
 ד~כא ד~רי~ם ~חרץ יש וא~כ

 כס~נו~
 שחירצו מה

 ד~נן ~יבמוח~ם
 ~דיד~

 אכלו דמיעוטא ~כי ~ימא נמי

קד~י~
 ש~יו

 פרועי~
 ~~ר אכ~ו ורו~ם

 חאו~
 ש~א ~וחן

 אומ~ו
 ש~~

 פרעו
 דעדי~ א~~

 קשה
~~~ 

 ש~יו ~מיעוט
מהו~ים

 ~מ~ ופרועי~
 וי~~ ~סח~ עשו ~א

 ד~ה"נ
 עשוד~מי~וט

 ש~כחו~ אל~ פס~
 ~~נוחן םיפר

 ש~~
 ע~ו

פ~ח
 ~~~ ב~ל~וח~ ישר~~ כ~

 ~~~ד ~חד פסח
 בשנ~

 ומש~שני~
 רו~ם ואי~ך

 ככול~
 ~א וא"כ פסח ~שו ~א

נעש~
 כחקנו פ~ח

 ~~~ ישרא~ בכ~
 מה ועיין אחד פסח

שפירשו
 ~ז~

 ~י~מוח ~חו~פוח
 ע~~

 ד~ה םוף ע"א
 ד~אמשום

 ~פירושו ~~רד"ק ור~יחי וכו~~ נשי~
 ע~

 י~ושע
 ~וא ~"כ דפירשה~

 וז~~ ז~~
 ומפני

 ~~ ז~
 ~ם עשו

 ער~ים ש~יו ~פי ממצרים שיצאו ~שניח בשנה כ~אפסח כ~
 מעשוח מעכבח מקצח אפילו ~זכריםומי~ח

 ~פס~
 שנא~

~מו~
 ~ו

 כ~
 ו~ז זכר

 יקר~
 ~ו ראיחי עוד ע~ש~ ~עשוחו

 ויש שכחבשם
 מ~ז"~

 שניח אמר כי שאמרו
 ע~

 ~פריעה
 פריעח ניחנה ~אכ~

 אבינו ~אברהם מי~~
 ונד~

 דברי~ם
 שנית כיואמרו

 ע~ ר"~
 וכו~ ~מי~ה את ~מעכבין ציצין

 אחרח ~ירסא כי נרא~ע~ש~
 ~יח~

 גירסח ו~יא ב~"ס ~ו

 ע"א ~י~מוח ~חו~פוח ש~ביאור~ח
 ע"~

 וכ~ישנא
אחרינא

 ר~~י דכח~
 ז"~

 ~ו ראיחי עוד ~ש~~
 ז"~

 שם
 י~א ~ש~ס כפשט דם ~מכח רפואה צפונית רוח כישפירש
כדמשמע

 מפירו~
 שה~~ רש"י

 ~יא
 רפוא~

 ~מכח
בריח ~~

 קנ"א דף ~הע~וחך פרשח ~זו~ר ועיין ע"ש~ כמש~~

 וז~~ע~~
 ~~ ו~ד~ר

 ~מד~~ מש~ ~~
 ר~~ ~מר וכו~ ~יני

א~~
 מ~ש אורוח בניצוצי וע"ש ו~ו~ א~~ר מ~ט

 ~ ~~~ בז~

~~~~~
 א~ ונ~ו~

 ~~י
 ~~~י~

 ח~מי חכמים ד~רי
נ~ר

 דע~~
 ר~ני ~דח~~~ ופום

 א~~י~
 ור~ני

 נ~נ~או נ~יאים ~ני נ~וריחא~ חר~ימו ~כאמאווחא~
 אח~~~~נון

 ~מה
 ~~בורי~

 ~נש~
 ~ש~

 חר~ים
 ~~ י~נח~

 ו~רגו~עוזי~~
 ~~זינו ~~ר~ ~רו~~מי

 ע~
 ~~ ~ם כי פ~וק

 וכו~~קרא
 מש~ ארו~ יונח~ וז~~

 דהוה
 דישרא~ ר~~ו~

 ~ו~~~
 אפשר

 ~ד קדישא שמא יח ~מדכר ~י~
 ~ומי~מחניך ד~ו~

 ~ירחא ~ריש
 ~~~ ~שמא ~רום ~מר כדין ~חר ומן מ~ין ו~דעשרין ד~ינו~ א~י~ ו~מ~~ ~ח~ני~

 מצ~יאנא
 ו~חו~

 ור~וחא איקר ~~ו
 חנא נחיב יאירואחריו ע"כ~ ~~~~נ~ קוד~

 ירוש~מא~
 קתנו ו~כי יאוח ופירש

 שמא ~מדכרא אפשר ~יח מרומא מ~אכי מן ~חדארום
 עדמפרשא

 זמ~
 דאינון

 אמר~~
 חלת קדוש קדוש קדוש

זמני~
 עד מפרש שמא מדכר ~וה ו~א משה יליף ומנ~ון

זמן
 ד~ו~

 ~עשרי~ פו~י~ ~חניך
 וחדא

 דאינו~ מ~י~
 ~מנין

 הוא ו~ן אתיןוחמשה
 מפר~

 דחר~ום א~א ע"ש~ וכו~
 ממ~~כים משה ד~מד ~נו ~וסיףירושלמי

 וכ~
 ~ספרי ~וא

ע~
 פ~וק

 ז~
 אקרא ~~ שם כי

 וז~~
 ש~א ~מדים נמצינו

~~יר
 מש~

 שמו
 ש~

 ל~חר אלא מקום
~~~ 

 ~מד ממי ד~ר
 ~שרחממ~אכי

 שאי~
 אח מזכירים ~שרח מ~אכי

 ש~שה אחרא~א ~ש~
 קדושו~

 וקרא שנאמר
 ז~ א~ ז~

 ואמר
 מז~ בפחוח שא~י~ ~י די משה אמר צ~אוח ~~קק"ק

 ~ ע~ש וכו~ ק"ו ד~רים והרי ~שרחכמ~~כי

~~~~~~
 ד~~ו דודאי ~ואבזה

 ~ע~רי~ דוק~
 וחד

כדע~~
 אלא מ~ה

 ד~~
 דעח ~~מדך

 דכ~
מ~

 פיו ~חנך אדם שמצי
 כ~

 קדוש~ ~ד~רי כך
 ו~חר

 ד~ורים ~ני ולפ~וח ~~ כ~וד ז~ו ~שם אח יזכירכך
 חו~ין ~ש"ס שאמרוכמו

 ישרא~ ~בי~י~ ע"~ צ~~
 לפנ~

 מזכירי~ שיש~א~~קב~~
 שנאמר חיבוח שחי ~חר ~~ אח

שמע
 יש~~~

 ~~ אח מזכירין אין ~שרח ומ~אכי וכו~ ~~
 עוד וכו~~ ה~ קק~ק כדכחיב תי~ות ש~ש ~אחרא~א

 נאמר שלא~ומר נרא~
 ז~

 א~א
 שיר~ ~עני~

 שמים מ~כוח וקב~ח
 תיבוח שני ~פחוח ~~ שמ~כירמ~ודם ~~צי~ דצריך ~וא בזה ד~רים ב~ם ל~ר~וחשדרך

 בעני~ א~~
 אחר

 מדרך~אין
 ל~רבו~

 צורך כפי א~א ד~רים
 ~שע~

 ו~ענין
 אחר ~~זכיריכול

 חיב~
 ~א כ~ון ה~ שם אחח

 ~ה~ אדם יאמר ש~א מנין אומר ~~ב~ בס~~י~תם דדר~

~ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~והגי~
 לומר ~מוש~ו~ם ישראל ~ור

 ~פקוד~ו ל~~ירו א~~כל
 ש~~ ~שב~

~לו~
 ~מאמרו ל~~ירו א~ד כל פוקד ~מועד~ם כן לא
מועד

 ~ו~
 שנא ומאי מ~ורך

 ד~ש~~
 ~מאמר דפוקדו

ש~~
 לומר ואין רע~ פגע ואין ~~ן אין כלומר ~~ום
ד~עמו

 ~~ע~
 ~~ימ~ו

 שאי~
 ~ש~~ ~ו~מין

 שניה ב~רכה
של~~ר

 קריא~
 מפני ל~ד ישראל עמו א~ ~ומר ~מע

 ~~דרשש~מרו
 ~~ש~~

 אין
 ולפי~ך~ומר שהש~~ שמיר~ צרי~י~

 ~~~~ ~ו~מי~
 הפורס

 סוכ~
 ~לינו שלום

וכו~
 ~ר~ וכמ"~

 מעריב ~~דר א~ודרהם ~~פרו רד~א
של

 ו~~רו~~ ש~~
 הוא דא~כ אינו ~ה ע"ש~ ע~א ~~ג דף

אף
 ד~ו~~י~ ~יו~~

 הפורש
 ~ו~~

 לומר לן הוה שלום
 יו~~

 ~או~שלו~
 ~ל

 יו~~
 ונ~ל ~~ב~~ ~מו שומר

 ל~~
 טעם

לשבח
 מ~ ~~קד~~

 וה~יאו ~מדרש ~~~ל שאמרו
 הר~

~~~~~~ 
 הק~"ה ~ש~רא דמ~חילה ~הגדה~ על ~~ירו~ו

א~
 ~ולמו

 ~ש~~
 ארוך ולילו יום כל היה הימים

 וע~ריםשמו~ה
 ~עו~

 ולא~ר
 שהשלי~

 עולמו
 לעשו~ רצ~

מנ~~~
 לו ש~ונה ~דם כמו א~ד יום ו~קדש ו~ע~וג

מצוה וסעוד~ הבי~ ~ינוך עו~ה וש~ללו ש~שלימוול~~ר ~י~
 ול~~~~~ ~~מו~

 ~מה
 ש~~~

 לכך וזי~הו ה~ לו
 מ~~נאי~ הימים כלוהיו

 מ~ל יום מה ואומרים ~ו

 ~הימ~~
 מה

 ע~~
 הגם הק~~ה

 שעל~
 ~מ~~~~ו

 קנאה לה~יל ~לא כדיכן לעשו~
 ~י~

 ~ר~עה נ~ל הימים כל

שעו~
 מ~ל

 ש~~
 ו~שה הימים

 כולם נמצא ש~יעי ~ו~
 הש~~ ~יו~ ~לק ל~םיש

 ~יניהם שלום נ~שה ו~~ה

 ~~ו~~~ו~~
 ולהכי

 יו~ אמרינ~
 אחד

 שני יו~ בשב~
 וכ~~ש~~

 ~כל ~~~~ד
 הימי~

 ~כל
 היום שמ~כירין יו~

מזכ~ר~~
 עמו

 כי~~ ~~~
 א~ד ד~ל

 נ~~
 הז~ ליום ~לקו

ש~וא
 אומרים הכי דמשום כמ~ואר הוא ו~רי ע"~~ ~~~

 ~לו~ ש~~~~~~
 ני~ן לא דעיקרו מ~ום

 ה~~~
 ~יום

~ש~יעי
 ~ל~

 ש~ום לה~~ל
 ~י~

 הימים
 ו~כון וי~י~ ו~~~

הוא
 ~~ע~

 דהנה ~~ר ~עם לומר יש עוד ה~מן~ לשד
~~רכת

 כהני~
 ש~עה יש ה~ י~א בפ~וק

 ~י~ו~
 כנגד

 ומל~ ~~מי~שבע~
 יום כנגד שלום

 השב~
 הש~~עי ש~וא

לכך
 ש~~ נקר~

 כ~ו~ מצ~~י עוד ונכו~~ ש~ום
 ~ספרו

של
 הר~

 ידוע כי זיע~א ~וסמאן א~רהם ר~ הגדול
 וה~ו~ר ולנשמה לנפש צער הוא והאכילהה~ע~יג
 ולהיפך ~~ה ומ~ענג מ~הנה הגוףש~וא

 שהוא לגוף וצער נפשיי ~ענוג הוא מצוה שלו~~ר~א ה~עני~
עמל

 ואי~ ו~ור~
 מה אלה מכל ~א~ד א"כ מזה הנאה לו

סיער~
 א~ל ~יני~ם שלום ו~ין ל~ה יצר לזה

 וה~ענג כמ"ש גופניי ~ענוג עלשנצ~וינו ~ש~~
 ע~

 אם ה~
 ויפה מצוה של ס~ו~ה הויכן

 לנ~~
 נהנים וכולם ולגוף

 אומרים ל~ך שלום והכל הוא נפש לכל השוה וד~רמזה
 ש~ שב~ ~"י~ שלום ש~תבש~ת

 יע"א~ מגנייא תרנ~ז
 ~רשת ~זוהר מ~ש בהק~ים מלין לאלוה~וד

 קר~
 דף

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
קע"ו

 ע~~
 לי~ ~זי ~א וז~ל

 על אלא קאים עלמא
 דא~א עד לא~קיימא יכיל לא עלמא קב~ה ~רא ~דשלום
 ומאי שלום עלייהוושרא

 ש~~ הו~
 דעלאי של~א דאיהו

 הוא והרי ע"~~ וכו~ עלמא א~קיי~ וכדיןו~~אי
 ~"ו דף ~דש ~זוהר הוא וכןכמ~ואר~

 ע"~
 וה~יאו

 הר~
~מד~

 צ~ג דף ~~ו פרק רא~ון ~לק ימים
 סיון ל~דש כ"ד יע"א~ א~~ר~ן מ~אפה ~~ש~ ע"~
 ~ עטר~~ שנ~

 מה על~~~~~~
 שנוהגי~

 אחד כשאומר ~עולם
 ~סימןל~~ירו

 ~ו~
 הוא

 משי~
 לו אמריו

 לנו ל~~ירוואומר
 ולכ~

 שאינו ~ו הלכו ושואלי~ם
 וא~ר לנו לו ולומר ל~~ירו ~צמו א~ ל~קדים ארץדרך משור~

 הכבוד שמפני לכםכך
 ~~ירו א~ להקדים לו ראוי הי~

 מידי לא ו~ו למר וכן הול~ל או ולנו לכםולומר
 שהרי יו~ר כ~וד דרך היא זו ד~שו~ה~~~~~~

מ~ש~
 עושה ש~רכ~ו גדול לצדיק ~~ירו

 כךכל
 פירו~

 לזול~ו המשפיע כצינור שהוא רב ושפע
 השפע ונמשך כך כל ~שפע שי~ר~העד

 הר~
 עד

שיגיע
 ג~

 ועל ~~~ומו לו
~~ 

 לנו לו או~ר
 ו~כ~

 דהיינו
עד

 ש~נ~נו דרך על לומר אפשר עוד לכ~~ ~יגי~
 דכל אמן ואמרו וכו~ שלום עושה תפלה א~ראומרים
 ~~פל~ כן אומרי~יד

 עצמו
 ו~אמ~

 ואמרו אומר למי

 למלאכי~ כן שאומר הא~רונים וכ~בואמן~
 ח~ירו לו כשאומר הכי ~ימא ה"נוא~כ ~מיד~ שעמו
 ~ו~ ~סימ~

 הוא

 וא~~ אני לנו לומר ורוצה לנו~שי~
 לא ולהכי י~ד שנינו

 יהיה י~ד שנינו לנו ר~ל לנו אלא ולך לי ליהקאמר
~סימן

 ~ו~
 ולכם ל~ס~ ~מלוים למלאכים אומר וא~~כ

ג~~
 ~סימן יהיה

 ~ו~
 ג~כ שאומרים וכמו

 ~שע~
 קידוש

 ~סימןהל~נה
 ~~~ ~ו~

 אפ~ל עוד ישראל~ ולכל לנו
 א~ה ל~~~רושאומר

 בעי~י ~שו~
 להזמי~

 לק~ל עצמי את

 ~~ול ~רכ~ך ר"ל לנו מ~~ילה אומר ולכך ~רכ~ך~~
 שאניעלינו

 מתפלל הוא כך וא~ר לק~לה עצמי א~ מכי~
 ~~ימן כן גם ולכם ~~ירו עלג~כ

 ~ ~ו~

לקושי~~~~~
 הרא~ם

 ~פרש~
 על המשפ~ים ואלה

 שדרשו וכו~ עמי א~ ~לוה כםף אםפסוק
 צריכא ולא קודם עמי ונכרי דעמי ו~מכילתא~ש~ס
 ~ר~י~ לנכרי דאפילואלא

 להקדים מצוה ~~נם ולישראל
 קש~ ואכ~י ו~~ל הקשה והרא~םישראל

 לי למה
 ת~ננה ~שעריך אשר לגר קרא דאמר מנ~לה ת"לקרא
 ובפרק שעה כל ~פרק ודרז"ל לנכרי מכור אוואכלה
 מהא ליה נפקא דלר"מ ה~שרכל

 מכור או ג~י דכתי~
 יהודה ולר~י ~נכרי למכירה ~גר נ~ינה להקדיםלנכרי
 וכ"ש להחיותו~ עליו מצווה זה הוא ס~רא קרא צריךלא

 ~ ע~כ וצ~ע נכרי עםישראל

ונר~
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 בעה~י לחרץלי
 ~א~

 אין דנבלה דמ~היא
 ד~ו~א לנכרי בר~יח דמו~יף לכאןללמוד

דוקא
 בנבל~

 עביד דקא
 מצו~

 דו~י לגר דנוחן ב~א
ע~ך

 ול~ כחי~
 ~וא ב~ה דנכרי במכיר~ מידי קעביד

 עביד דקא משום ק~דמח דגר ד~חינהדאמרינן
 הכא אבל כ~~~ מ~עדמקיים מצו~

 במלו~
 דקא ~וא דנכרי

עביד
 מצו~

 לי~ מו~~ף דקא
 חשיך לנכרי דכחיב ברביחא

 דאיחועוד
 לי~

 רוו~א
 הו~

 ל~כי ~נכרי דיקדים אמי~א
 כרם ל~רב ראיחי כך א~ר קודם~ ד~מי קרא~חא

~למ~
 סימן ביו~ד ר~יח בהלכוח

 ק~"~
 שחירץ

~~ 
 ~ ~~ש

 נר~~~~~
 לומר

 באו~~
 א~ר

 ~ב~
 לא דמנבלה והוא

 ל~כאילפינן
 דקר~

 לו שאין במי איירי דנ~ילה
 לה~יו~ו דמצוה עמך ו~י וחושב גר דכחיב ל~~יוחווצריך
 הואב~ה

 דאמרינ~
 קודם לגר ד~חי~ה

 דנכרי ~מכיר~
 עשיר ישראל ד~יינו ל~מי אף לו~ר קרא אחאוהכא

~לוק~
 ~לואה דרך

 דניח~
 קרא קמיירי בעני ולא ל~~רה

 לו ליחן דצריכים עמך א~יך ו~י ד~חיב ל~~יוחודמצוה
 בחורח ~יירי ~~א ואילו ~פשו ~ח לה~יוח צדקהב~ורח
 אלא עביד קא ולא ל~~רה ~~יח~ה ~~ואה~סד

 ול~כיבעלמא ג~~
 אח~

 קודם עמי ~כי דאפילו לומר קרא
 ~ ~נכרי ~הלואח רוו~א ליה דאיח~ף

~~~
 לומריש

 ~ג~
 דאדר~ה כ"כ קושיא אינה דמעיקרא

 מדהחם לאפוקי בא ד~כא דקרא הנוחנח~יא
 דמ~חםמשום

 ~ו~
 ~לקא

 דעתי~
 דגלי ~יון לו~ר

קרא ל~
 ~נבל~

 דלגר
 ב~חינ~

 קודם
 דאיח ~ף למכיר~

 לי~
רוו~~

 אמינא ~וה א"כ עמך~ ו~י משום
 דדי~

 ישראל

ודי~
 חושב גר

 שו~
 ל~~יוחו שמצוה

 ו~~
 ל~~יוחו מצוה

א"כ
 הו~

 אמינא
 כיו~

 ול~אי להאי רוו~א לים ד~יח
 לישראלד~יינו

 וכ~
 ממנו הלוה ~גר

 לו~י~
 ברביח לגר

 לו ל~לווח מוחר חושב לגר דהא ב~נם לישראלקודם
 אחא ל~כי ע"ש~ ע~א נ~ך אי~הו בפרק ~דאיחאברביח
 דאע"פ לומר הכאקרא

 להקדימו גר איחר~י דבנבל~

בנחינ~
 ד~יינו קודם ו~~י מני~ עדיף ישראל מ"מ

 ~אחך עם ד~יינו דוקא עמי משמע עמי דמלחישראל
 לאו עמי דקאמר והא חושב שהוא נכרי ולמעו~יבמצוח
 עלה דאחית כי~ן חושב גר ולא נכרידוקא

 ממיעו~
 עמי

 עמימשמע
 ש~ו~

 א~ר ולא ישראל
 ודו~
~ 

~~~
 ~יישביש

 ~ד~
 מנבלה ללמוד דאין

 לכא~
 דשאני

נבל~
 יהבו מי~ב שמייא דמן

 לי~
 ~ל~ו ד~ה

 כ~ונה מחנוח כ~לק ו~והונ~לחו
 ולוי~

 קודם גר ול~כי

 מידו להוציאה ~ייבו ידו ח~ח ש~יחה לישראל אףבנבל~
 ולא לגרוליחנה

 למוכר~
 אשר הוא וליהנוח לנכרי

 דאקדמיה בנבלה שאני הכא וא"כ בדמיה רשוחו ח~ח~יא
 שהיא ו~עמא רשוחו ח~ח היא אשר לישראלאף

 יהבו מי~ב שמיא מןונ~לחו ~ל~
 לי~

 למילף יליכא
 ל~כילהלואה מני~

 איצ~רי~
 ~ וק~ל כסף דאם קרא

~~~
 לומר יש

 דאי~ ~~~
 ללמוד

 ~נחינ~
 ל~ר

 לו ולהראוח לקרבו דצריכין ~חםדשאני
 לו מראים ה~ אל במקצח דנתקרב דכיוןאצלנו ~שיבו~
של פני~

 שימ~ר כדי א~ב~
 י~יש~

 ולשוב להח~ייר במעשיו
 ולחומכו לסעדו צריך ולכן ~חח~ ולחורחנולדחנו

 ~ משם ללמוד אין ~כי ומשום ל~ובשי~~ר כ~

~~~
 ליישביש

 ~ו~

 ~חו~פ~ח מש"כ עפ"י
 ~י"~ ~לי~

ד~~
 עד

 שיפרו~
 וכו~ לך

 ו~"~
 נבלה ודו~א

 מצויים ~גוים שאיןבא~~י
 ש~

 למוכרה בא ו~ם
 אבל קודמח גר נחינח מ~ע~ים בדמים לו לי~נהצריך ל~

 ולא לגוי ימכרנו למכור ~פץ לאדם יש שאםפ~י~א
 לפ~ז וא~~כ ע~כ~ קודם ~הוא ~בירו לישר~ל אפילויחננו
 דדוקא משם ללמודאין

 דאינ~ בנבל~
 ~וא כלום שוה

 ל~רדמ~דמינן
 אבל לנכרי למכירח~

 במל~~
 דאיח ברביח

לי~
 ~ובא לישראל רוו~א

 הו~
 קרא איצ~ריך ל~כילישראל ל~קדי~ צריך דאין אמינא
 לו ראיחי ו~ן עמי~ ד~~

להר~
 כרם

 ש~מ~
 סימן ביו"ד

 קנ~~
 שבוע כ~~ שחירץ

 ש~ח במוש"ב אדר ל~דש כ~ג~וב
 ~ נח~דש יע"אדובדו ~מח~ ש~ו~~

 מר~~~~
 ~גמרא בכללי ק~רו מהר"י~"ל

 ש~
דכ~~

 בפרק ו~~ל באו"ד ומ~ש פסקח
 להודיעך ~~ל הרסב~א כחב ~~א כ~א דבר~וחשני
 וכו~ דר"יכ~ו

 ~ע~~
 דהיחרא כ~א דוכחא דבכל

 דוקא דלאוהכא עדי~
 אמרינ~

 דייקינן לא חימא בוכי ~לא
 ש~יו ~כמים גבי ע~פ ובפרק קמ~~ לא מ~מ ד~אבה

מסובי~
 דבכל דאע~ג ~~ל רשב~ם כחב רגלי~ם ועקרו

 ~וי שהאיסור ~יכא עד~ף דהיחרא כ~א ~מרינןדוכחא
 אלגאזי מהר~ש וכ"כ ע"כ~ עדיף דאי~ו~א כ~א~ידוש
~יבין

 דברכות ~חוספוח משם ע~ב י~ג דף בסוף שמוע~
 דכ~א ע~ש ~חוספוח בכו~ח מדיליה הוא ו~וסיףעש"ב~
ד~יחרא

 אע~~
 דליח

 ~לכח~
 ~פי עדיף ~כי

 ~כללים משלשח א~ד פי ועל ע~כ~ והלכחאדאיסורא מכ~~
 בברכות שם ~גמרא לשון יחורץ סופרים מדברי~ללו
 שאכל מי שם דאיחא ~אי~ל

 ושכ~
 למק~מו י~~ור בש"א

ויבר~
 בגמרא וקאמר שנ~כר במק~ם יברך ו~~"א

אלא ל~~
 בשוכ~

פשיטא ויברך~ למקומו י~~ור ד~ה ~מ~יד אבל
 דחי~א מ~ו חנן ושכ~

~"~ 
 ו~א במ~ד דאפילו

דקחני
 ו~כ~

 קנסינן ב~ה דאפילו ור~ל דב"ש כ~ן להודיעך
לי~

 ~יכי דקשה ע"כ~ קמ"ל ויברך למקומו שי~~ור
 סלק~

דעחי~
 ועוד עדיף~ דהיחרא כ~א קימ"ל ~א ~כי לומר
דבשחים

 ועלח~
 נמי איחיה דהלכחא דכ~א לו

 דלאו דכיון שפיר אחי ~ראשון כלל ולפי ד~יחרא~כ~א ע~
דו~א

 אמרינ~
 ב~ דייקינן לא דחימא במ~ו אלא

 דהא
 שפיר אחי נמי ~רשב~ם ולכלל כמש~ל~ קמה לאמ~מ

כיו~
 דמברכת מקום דבכל ~ידוש הוי לא דב~יחרא

 ~פי ~ידוש הוי באיסורא אבל מברכתלר~מ~א
 אפי~

~שכ~
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 עדיף דאי~ורא ~ומר ~"ד הוה ~כך ~יה קנ~~נן
 יב~ן ~רב ולכ~ל קמ"~~לאשמוע~נן

 שמוע~
 נמי

 א~רינן כבר חידוש והוא דא~סורא כ~א דהא שפ~ר~יא
 אמרינן דה~תרא ובכ~א דה~~רא מכ~א עד~ףשהוא

 כמו מה~כ~אעד~ף דהו~
 שהוכי~

 כ~ש א"כ מהתוספות הרב
 דה~כתא מכ~א ~פי עדיף ~ידוש והוא דאיםורא~~א
 דיד הגם דב~~~ כ~ן ~~ודיעך אמר~~ן ש~~רו~כך

~דו~~
 בא~ת דוקא ~ומר ומצ~ נ~ויה

 וע~~~
 ו~א לו

 דה~כתא ~כ~א דה~תרא כ~א ד~ית~ה ה~א כגון~שת~ם

 כא~~ הבאי~שנ~~
 אמר~נן ~א

 כ~~
 והוא דאיסורא

 ה~~רא מ~מ מתרתי עד~ף~ידוש
 נותנ~

 ~~מא ד~ד כך
 ד~א ב~מ~~ל ד~~~תו עיקר ~זוה~ ~ומר ~ש ועודהוא~
 דבש~~~ הכיאמר~נן

 ~א
 ע~ת~

 הוא ה~ומרא אפ~~ו ~ו
 ~נו ויצא וק~~~~~דוש

 מ~~
 השני דבצד ד~יכא

 ד~~כה וכ~אד~יתרא כ~~
~~ 

 כ~א אמר~נן
 דאי~ור~

 עדיף
 ~וספות ועי~ וק"~~ ~~דוש ש~וא~~ם

 ב~ב~
 ע~ב קכ"ג

 נמי ה~אד"ה
 ועי~ ~צ~~ מ~מ~

 ~פ~
 רב~נו ~הרב ~~

~י~~
 ~ שם ב~ידוש~ו בןע~אר

 נראה ימ~ם מט~ו ~ותר מירוש~~ם ר~וקש~וא~~
מש"ס

 דת~ני~
 פרק

 קמ~
 שפ~ור ע"א יו~ד דף

 ~ירוש~ים~~ע~ות
 ~רג~

 במר~שון בשלשה התם א~תא והכי

שוא~~~
 ~~ו בו בשבעה אומר גמ~~אל רבן הגשמ~ם~ את

יו~
 ש~ג~ע ~די ה~ג א~ר

 א~רו~
 פרת לנהר ש~~~ראל

 ~נהר רש"י ופ~רשע~כ~
 פר~

 עכ"ל~ יותר ר~וק שהוא
מוכ~

 מ~ע~ות פ~ור מ~~ו יותר ר~וק שהוא מי מכאן
 הוא שפ~רש דור~אי מבן ~ מ מפס~ים נמי מוכ~ו~כ~

 שם רש"י ופ~רש בדרום ~ו וי~ב ו~~ך בנוודו~אי
 ~ע~ות ש~א מירוש~יםשר~וק

 ~רג~
 וכו~ בפסח וית~ייב

 מ~ע~ות פטור ר~וק שהוא דמימשמע
 ~רג~

 ושיעורו
 כמ"שהוא

 ~תעני~
 תפארת ~הרב וע~~

 ישרא~
 ~פירושו

 שם המשנהעל
 ~ו~

 וע~ ע"ש~ ט~ו
 לתרץ יש זה פי

קוש~~
 קא מי מא~יה ד"ה ע"ב ג~ בפ~~~ם ~תו~פות

 ע~ה ~א ~מה ~ת~רא בן יהודה ~רבי ש~~שה ~ך~פו
 ~ומר ד~ש ע~~~ פ~~ו ~עשותלירו~~ים

 מירוש~י~נציבין ר~וק~ שהי~~
 משנה להרב וע~~ ע~ה ~א ו~הכ~ יום ~"ו

 ראשון ב~רק~מ~ך
 מה~כו~

 א~ ה~כה פ~ח קרבן
 שני ~~ק יהודה בנ~ בס~רו ע~יאש מהר"י ~~רבוע~~ ע"ש~

 יהודה ~~םהנ~רא
 ב~לכו~

 ק~בן
 פס~

 עשיר~ ~רק
 י"דד~ן

 ד~
 ~ ע~ש כ"ז

~~~~~

 אהדדי דסתרי ~ומריתר~
 דקימ"~

 דאין
 ע~ב מ~ג תו~ין עי~ שניהם כ~ומרי~~שות

 וגו~גו~ת שדרה בענין ע"א ז~ בעירובין ועי~ ע~א~ומ~ד
 לעניןש~ו

 אוה~
 וראיתי ~ריפות~ ~ענין וכן המת

 ל"ו דף דנדה~תו~פות
 ע"~

 ~~ומרא כרב ה~כתא ד~ה
 ~ומר ו~ש נינהו~ דס~ר~ ~ומר~ ~רי הוי ~א וא"תשכת~ו
 דמ~~קאד~יכא

 ל~
 ~ה~יר וכמר ~ה~מיר כמר פס~ק

 דש~ני לומר דכונתם מדברוהם ונראה ע"ש~ וכו~וכה~ג

ה~
 דהא ספק ~נו שא~ן ודע~רוב~ן ד~ול~ן

 ק~מ~~
 כב~ה

 א~רוג ~ענין ו~ן שדרהבענ~ן
 וכן עקיבא~ רבי שליק~

 ב~ו~~ן עוק~א רב ~בנ~ דהוהבתורא
 ק~~~

 באי~ורי כרב
ועוד

 ד~
 שם המע~ין ש~רא~ כמו ~ובא גרע מגרע

 גרע ומגרע הוא אחד ובדבר א~ד בענ~ן ש~שהרי
 מה ~ומרי תרי עבדינן ~א הכיומשום

 שאי~
 כ~ן כן

 דנד~בה~
 ~~ ענ~נ~ם שנ~ שהם

 ~יד~ ~תח~~~
 וא~

 משום קימ"ל כמאן ולו~ ברב אתמר ולא ~~דהב~וף
 ~~ומרא הכא עבדינן כמאן ~י~כתא ~ן דמספקא כ~וןהכ~
 התוספות שכתבו זה ת~רוץ וכע~ן וק~~~ ~~ומראוה~א
 מרבי דפריך בש~ס ע~א ז~ בע~רוב~ן ~~תא כןבנדה
 ~יה א~ס~פ~ק גמריה עק~בא ר~י הש~ס ומשניעק~בא

 ב~ד ב"ה אי ידעו~א
 שב~

 ~ ע"ש ו~ו~

 שרוצ~ בש"~ ~~~~~~~
 ~כ"ע א~יבא ~מו~ר דבר ~אסור

 פ~וגתיה בר למר וב~ן למר ב~ןדהי~נו
 מותר זה דבר ~ובר מ~םא~ד שכ~

 ~צרף רוצ~ והש"~
 בד~ן ראינו מצאנו דהנה ו~אםור~ שנ~הםדעת

 מותר ע~מא דכו~י א~יבא בשבתבתו~ה בעי~~
 ~בעו~

 בשבת
 אע"פ נמי ו~כא א~ור מתכו~ן שא~ן דבר דסובר~ר"י
 עצמו ~~נאת מת~וון א~א דם ~הוצאת מת~ויןשא~נו
כדאיתא

 ב~תובו~
 ע"ב ~~

 מכ~
 הכא ר~י סובר מ~ום

 דהוי משום א~רינא מ~עמאמותר
 מק~ק~

 ב~בורה
 ועוד מתכוין דאונו דכיון ~יהוסבירא

 מק~ק~
 ב~בורה

 ~~ה רש"~ עי~מו~ר~
 ואת~~

 תימצי אם ד~ה שם ובתוספות
 מו~ר ~ר"ש וכן~ומר~

 לבעו~
 שסובר אע"פ בשבת

דמ~~ק~
 ו~א מתכוין שאין כיון מ"מ ~ייב ב~בורה

 בע~ כן ואע"פ ~ותר~ בש~ס כדא~~א רי~יהפס~ק

בש~~
 ~ומר

 ק~מ~~ במציאו~ ~~
 כר~י מ~כוין שא~ן ~דבר

ובמק~ק~
 ~~בורה

 כר"~
 ~נו ~וצא

 ~ה~כ~
 שאסור

 שא~נו אע"פ ~בורה שעו~ה משום בשבת ב~~י~הב~ו~ה ~בעו~
 הא מ~ממתכ~~ן

 קימ"~
 שא~ור מ~כוין שאין בדבר כר"י

 ובאמתע~ש~
 בע~ני נרא~

 ש~ידו~
 וחדש פ~א דבר זה

 שא~ן ודעהוא~
 בז~

 דהכא אהדדי ד~~רי ~ומרי תרי
 מינה דנפקא א~ד בגוף דוקא א~נם ועוד ~תר~~~א

 שאין מה ב~ה דיש אי~ור~ן ~כמהלע~מא
 בז~

 ~ ודוק

~~~~~~~ 
 שמו~ר

 ~שנו~
 מן תורה בדברי בדבריו

 הש~ום מפני ~~או הן ומן ~פי~ורה~יוב
 ה~רא~ מפ~יאו

 אי~ור או הי~ר לומר מ~בירו שירא
 נגדיית היא שד~ו ב~בירו יודע והוא פי~ור אותיוב
 בזה תבירו לו שאל אם הוא~ שסוברלמה

 יוכ~
 ~שנות

 את ~ו יס~ור ש~א כדי תבירו שסובר כמו ~ן ~וו~ומר
ד~רוו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 י~ב דף קמא בבא ר~נ עם ~עו~א שמצינו ~מודבריו
 שמצי~ו וכמו~"~~

 וע~~ ~קנ~י~ ו~ני בתור~
 כ~ד~ בברכו~

 ג"כ שםמצי~ו
 ~ר~ ר~ג ש~מר ר~ג עם יהושע ברב~ כז~

 זה בדבר ש~ו~ק אדם ישי~ושע
~ 

 י~ו~ע ר~ ~ו ~מר

 והי~ל~ו~
 ודע~ו ס~ר~ו נגד

 והכ~
 ה~ ~ש~ום מפ~י

ישפו~
 בינ~נו ש~ום

 אמ~
~ 

~~~~~
מ~~ה

 נדרש~
 כפסוק

 ~ור~ ~~
 בבא עי~

קמ~
 כ~ף ~ום ע~ב י"ד

 ו~ו~
 ~ ע~ש כ~ףוכו~

~~~~~
 ~בא

 ~מור~ ~~ו~ שאו~
 בנוח פרק בנדה

 ~"~כו~~~
 ע~א

 וכו~ ~מרדרב משמי~ ש~ו~ ~ב~
 ע~~~

~~ ~ 

~~~~
 גדו~

 מצווה שא~נו ממ~ ועושה ~מ~ווה
 ועו~~

 ~יין
קמא

 פ~~
 ע~א

 ק~דו~י~
 ~~א

 ~מ~יר~ ~ר~ כח~
 בשי~ה~ב~~ו

 מקובצח~~~~
 ר~ח ב~ם

~~~ 
 בדברים דוקא

~~ם
~~ 

 נכחבו
 ר~ו~~~

 ממ~ש ~יפך ~~~ה~זה נ~ בני מצו~ שבע~ כגון ~~כחב
 ד~מ~ ~~~~

 שקיים ~ב~נו ~בר~ם

כ~
 ~~ורה

 כו~~
 ק~ים ~א

 מצו~
 עד מי~ה

 ו~ירצו ה~ שצו~ו~~ה צ"~ ב~ שהי~
 ~כ~

 ~מצוח
 י~ו~

 היום ~ק~ימם
ולמ~ר

 כש~צו~
 ע~~ו ~~

 אב~
 ~מ~~ה

 היום יקיימ~ ~~
~~נו

 ~~ו~
 ~~~ור

 כש~צו~ ו~קיימ~
 ~~ ~ו

 וגדו~
 ~מצווה

 שאי~וממי ~עוש~
 ועוש~ מצוו~

 קודם ~י~מה ~א ~כך
 ש~צו~

 ע~יו
 ה~~

ע~י~
 ~יד~א ל~רב

~"~ 
 מדבר בספרו

 קד~ו~
 ~~ מער~ח

~ו~
 מ~פ~י ~הרב ועי~ מ~ז

 ~מו~~
 ע~ש~ ~~ג ~~~ בחשו~

ו~~
 ~פ~ור כל ד~~רו

 מ~
 נקרא ועושהו ~דבר

 הדיו~
 דבר

 בדבר א~א ~~~וזה
 שכ~

 כ~וצא
 העוש~ ב~~

 ממנו פ~ור
 ממנו ~יצא דברוא~~ו

 ~כ~
 ~ו מוסר ~ו

 ~~~ו~
 ~כ~עח ~ו

 וכ~וצא~ב
 ע~ ממנ~ ועוש~ בז~

 עצמו
 ע~~ מצו~

 בדבריו

 ש~ז~~
 ~~ם

 ב~מ~
 במור~ם ועי~ ~עין קי~וריח

 ז"~
 ס~מןב~~~

 תר~"~
 שם ~~~ב ובבאר בהגהה ז~ ~עיף

 י~ז~~ק
 ועי~~

 ~שוב~ בשערי שם
 ו~~ ס~ק

~~
 ב~דר ~ו~ד כש~ייח~כמה

 ע~ ~חקו~~~
 ~~דר

 ~~ו~ב~ד~
 ר~י~י

 ב~יקו~
 ~ד

 ועשרי~
 מ~~ע~ב דף

~כ~וב
 ו~~~

 נ~ר ~~הו רנה
 מעד~ יוצ~

 מ~ע ניהו ומאי
ומ~~ח

 כ~ושב~
 נהר

 רי~~ ה~~ ~ו~~
 ~מ~יר ~נר ו~י~ו

~~דם
 וע~

 ~ין ו~כ~ורה ע"ש~ וכו~ רנה ר~עים באבוד דא
 וכ~בח~ מובןלו

 ע~
 דיחב~ר הג~יון

 ע~
 ~כ~ב מה פ~

~רב
 מג~

 ~ב~הם
 ז~~

 ב~"ע
 ~ימ~ ~"~

 ג~ ס~ק חר"י

וז"~
 ~יש

 ~ש~ ~~ ~ב~
 ו~שה מ~ע כ~גד ~ו וכו~

~~ 
נח~י~ב~

 הרב ופירש ע~~~ וכו~
 השק~ מ~צי~

 ~~ר מ~ם
 ר~ן ~וי ~עשה ה~י~קים ~אוין ושני רמ~ח דמ~ע~~ר
 ~נ~~ ~~י ו~~כ שסיים~ מה עש"ב נ"רכמנין

 יב~
 על

נכון
 כונ~

 ו~נ~ ~רי~ג דהיינו ~חקונ~ם
 ~אוי~

 הנ~חק~ם
 ~עש~

 מצו~ושבע~
 עו~ה דרבנן

 הכ~ בי~
 ~רכ~ב

 כמנ~~
 נו~ן

~"~~~~~ 
 ~ג~~ון~ על ~~וב ע~כ

 ע~~ ו~~
 ~מ~ר~~ ראיחי

צמ~
 ~ג~ד ספר ~~~ור ב~~~נו

 ומצו~
 ע~ב מ~ג דף

 ענ~~ ש~בי~ כר~בענ~~
 ~ו"ד ב~א ~~ר~~ש וכחב ~ה

עו~~
 ת~ק

 כמ~~~ ~כו~~ וע~
 ו~~ חר~~ג

 דר~~~ מצו~
 שהם

 ברכו~ מ~מ~~~~~
 ~בח ~ר ו~נוכה

~~~~~ 
 וע~רובין יד~ם

 ~ר~ך~רי
 כמ~~~

 ~ם ~רשע~ם ו~נה כר~~
 עוברי~

 על

 ~~~ ~ו~כו~~
 כ~ת

 כמנ~~
 וכמספר

 ר~ע~~~
 ע~~ב~ ו~ו~

 ר~עים כי דכ~~בו~~~נו
 ~כר~ו~

 ארץ~ ~ר~ו ~מה ~~ וקוי
 ~פ~ר ~ח~ דבר~וולפי

 ~~ו~
 ~~~~ ~נ~כר~ ~חקו~~~

 ב~~ונ~ם
 כחוב~~י

 ר~~
 ~ו~ד ב~י

 כגן ב~~ וכ~כ חרי~~~ הו~ וע~~
~~רק

 וכ~שו~
 ~~ה

 ~וב~
 ז~~ ב~קוני

 ב~ופו
 פי~ ומ~ון~~ים ~ר~ ו~~~

 ~~~ ע~
 ~מ~ר~"פ

~~~ 
 ב~~ב

 ע~
 חקוני

ז~~
 דרפ~ב

 רנ~ ר~~ה~ ~ו~ ע~~
 ~י~ו ומ~י ~~ר א~~ו

מ~ע
 ~~~ו~ ומ~~~

~~~ 
 ב~קונ~ם ~וא

 בפי~ נח~ב~ו ורביםע~ב דמ"~ כ~~ ~קו~
 ו~ח~~

 דבמ~ק ~ומר
 ~ו~

 ג~מ~

 ע~ ו~ב~כ~~
 ו~~~~ ~ר"ו במ~פר ~~נ ~כון

 ר~שונ~
 מ~י מובן ד~~~ו ~פירושו פי~ ~צר~ך עכ~~~ ודו~~ו~~רונ~

כונ~ו
 והו~

 ס~ום

 ו~~ום~

~~~~
מהר~~~

 ע~ב ל~ בשבח
~~ 

 ש~י ~ש
 כ~~דהב~~ם כחוב~~

 אי~
 מ~מדין

 ~כ~ור~

~~~~~~
 ד~~

 ו~~~
 ~פ~ו~יו

 נו~פו~
 וכו~ מר

 ו~~~
 ומ~נ"~

 ד~מך אמינא וכו~ ~קשה
אס~פא

 דקר~
 וכו~ ~~ב ג~י~י ידיו

 ממולאי~
 וגו~ ב~רשיש

 ~ב~~ו~מב~~
 ואפשר ע"כ~

 ~~~כוי~
 ~ומר

 ע~
 ~פסוק ~וף

ע~ח
 ומפר~ ש~

 עשש~וח ~~~ון ~שח
~~ 

 ~עיין בר~ל

ב~ומ~
 ~~ד דף

 ו~~ ע~ב~
 ~~א

 ~~~~ם ~~כוו~ומר שנ~~ מ~שו~ ~~ד~ ~~
 מ~ובנ~ם~ בר~~ ש~ בעששיו~

 מ~ד ~~ה ~מוך~~~~
 א~~ ו~~~

 שח~~ה רצו~ך
 ~ונ~ך רעב ~ם ~פסוק ע~ד נ~בוכו~

~~כ~ל~ו
~~~ 

 ~דרשו~ו וכו~
 ע~ רז~~

 ~~כ~~~ו ~צה"ר

 חור~ ~~ ~~מ~~~~
 נ~י ~יינו מ~ם ~~ק~ו

 ~ויכדכח~ב ~ור~
 צמ~ כ~

 ~~ו
 ~מ~~

 בו שדרשו ~ך י~~~ ו~~
 ~ך~ש~ימנו

 ש~ו~ ו~עש~
 ע~ך

 ע~
 דרכ~ ה~ ~ר~~ח דרך

 ~~ק~ו ג~כ וכ~ן ~חו ישל~ם ~ו~ב~ו גם~יש
ועש~ ~י~

 וכחב וכו~~ רעה ~~ח ~ובה עמו
 ~~ ע~

 מהרש"ל
 אומרו~ני

 דבר~ דומ~ ש~~~
 הכס~~

 יצ~~ר לדברי
~כם שנקר~

 ~יצ~~ר ~ומר ~כונחו ו~פשר ע~כ~ וק~~
 הו~

 ~כם

וב~
 ב~כמחו ~~דם ~~~עוח ~כמה בדברי בדבר~ו ~~דם

~~ר~
 ~~ם י~כי~~ו ו~ם

 ~ור~
 ~ו ~ר~חי ~צ~~ר בר~~י

חור~
 חבל~ן

 וחב~י~
 ~וב ~י~זור ~~ו

 ש~ ~~מ~ ~ו~
 וב~~חור~

 ~כסי~ ~ב~ עמו~ יש~ים
 ודבריו ~ולך ב~ושך

 שי~כי~ו ~ף ו~כך ב~כמהלא
~~ 

 ~~מחיקו ~ו יועיל

ו~~~חי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 שמה לומר ~זה שייך ~ין ו~כך עמו ד~ריוו~המתיק
 ע"ד הוא וכו~ כוס שתשתה רצונך חייא ר~י לוסאמר
 אםהפםוק

 רע~
 אברהם ~הר~ר כמ~ש וכו~ ~ונאך

 נראה כןמפרא~
 ~פר~

 הר~ ד~רי
 קצת שית~ארו

 וק"ל זהדרך ע~
 ~ן משנה כ~ף קודם מרן כת~ו~~~

 משמ~
 מלשין

 ~ ע"ש ט~ ה~~ ז~ פרק ה~חירה בית ~~~כותכ~מ

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

א~
 בפירושו הרמ~~ם~שון

 ע~
 חולין המשנה

 לו עודעי~ כ"כ~ מו~נים ~ינם ~ד~ריו ע"ש א~ משנה יו~דפ~ ק~~
 קל"~ ש~

 שמפרש שם עי~ זרוע איזהו משנת
 סארכו~ה מפרש ז~ל ~הוא והפוסקים רש"י כפי~ושד~א

 ~גמל שכנגדו הע~יונה ארכו~ה היא ~משנהשמוז~רת

 שנחתכו בהמה למ~~ת ~פירושו ד~ ~פרקעי~ ~ ~המה של הפרסות הם היד וכףניכר~
 ~ ע"א ע"ו דף ~~~ס ועיין וכו~ הארכו~ה מןרגליה

~~
 ~שון

 מגד~ הר~
 הל~ ת"ת מהלכות ד~ ~פרק עז

 היה א"כ א~א ~~רמ~~ם גרסתנו ~פי מו~ן אינוג~
 וכו~המתור~מן

 ~~ ש~ר~ וצ~~
 ~ספרי היה

 ~ ודוק ע"ש ~מתורגמןתי~ת הרמ~"~

~~
ל~ון

 הר~
 ט~ פרק ~כורים ~~כות ~הרמ~~ם כ"מ

 אינו שתירוצו ותירץ שהקשה מה ע~ש ט~והלכה
 וישמו~ן

 ~ ע"~ ~ייש~

לשו~ד~
 יונה ר~ינו

 ~~רכו~
 ד~ה ע~א כ~א

 לא ספקהתפלל ספ~
 התפל~

 מ~ש ועי~ ~יאור צריך
 ~ ~ח~~

 לשי~~~
 הרמב~ם

 ז~~
 בפירושו

 ע~
 המשנה

 ואומרו וכו~ אותיום ש~ה על נמצא י~דנדה דמ~כ~
 הקר~ן מןפטורים

 מקר~~ ר"~
 ~שם אמנם וכו~ ~טאת

 יחויי~תלוי
 העיקרים כפי מהם אחד ~כל

 והיפך הש"ס מן היפך שפירושו ע~ש~ כר~תות~מסכת הקודמ~
 שפ~ק ו~מו חתיכות משתי חתיכה ד~עינן הה~כהמן

 י"ז כריתות ועי~ ע~ש~ שגגות~הלכות
 ע~~

 תוספות ועי~
 י~דנדה

 ע~~~
 ~~ינן ד"ה

 אחר חתיכות~ משתי חתיכ~
 מ"ד שא~~ מנחם ד~רי ~הר~ ראיתיזמן

 שנשא~
 ע~ז

מה ע"~
 שייש~

 ~ ע~ש הנז~ ~ד~ור התוספות ד~רי פי ~ל

ו~
 לו עוד

 ז~~
 דף ששי פרק נדה למ~כת ~פירו~ו

 משום וחוששת מקולק~ת זו הרי כתם הרואה~~ן

זו~
 וכו~

~"~ 
 פירושו

 שפיר~ ז"~
 ~נטיג~וס ~ן ר~ח שיטת

 היפךדפירושו
 הש"~

 דבריו פירשתי אחר ו~מקום ע~ש~ שם
 נכון על ~עה~יז"ל

 ~שיט~
 ~וגיית מפרש אינו ז~ל ~הוא הש"ס

הש"~
 רש~י כפירוש

 ז~~
~ 

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

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

~~ ~~ 
~~~~~~ 

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

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

~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~~~ ~~ ו~
 ~~וות ~חר ~וו~ב ~ם~ח ש~ו~ו

~ו~~
 םמ~ ~

 שוש מ~רו~וח ~~י~ווח ~~חור
~~~~ ב~~

 ב~פ
 ~ו~ ש~~

 ~וו
 ש~ו~ ~~וש~~ ~~~~~

מ~פר
 ~~~ ~וו~~

~~ 
~~~~ 

 ו~~ ושר~~
 ו~~ו

 ו~ו~~ ~~~ ~~ו~
 ~~ו~~

~~~~
~ ~~~ 

 ~~~~וח ~ר~ח ~נו~ח
~~~ 

~~ 

~~~~ 
~ו~~

 ו~מר
 ~ש~~

 ~~~פ
 ~~~ ~~ ~~~ ש~ו~

~~~
~ 

 ~~~~ווח ~~~~~~ו
~~ 

 מוחר
~~ו~~ ~~ב~ ~~~ ~~ושר~

 ~ו
 ו~~ ~~~ ~~

~~~~ 

~~~~
~ 

 ~וח שי~ור
~~~ ~~~ 

 ב~
~~~~ 

~~~
~ ~~

 ~ו ש~ו ~וו
 ב~~~נ~~ ~~רו~ ~~ש~

~~~~ 
 ~י~ור

 ~~ומ~ ~~~~~ ~שו~
 ~~ו

 ו~~ ~~~

 ~~רש~~ו~ו
 ~~ ~~~ מ~~ ו~ח~ ~וו~~ ~~ו~

~~~י~
 ~~~~וח חפו~ח

~~~~ 
~~~~ 

ו~ו~י~
 ~~וח

 ש~ו~
 ~~~ח

 ~~ ו~~ו~י~

 ~~~~~~~ו~
~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 

 ~~י~~
 ~ם

 ~ש~
 רו~ש

~~~~ 
 ~~~ח

 וכו~ ~~
~~ו ~ח~~ו

 ו~~~
 ~~~וח מוחר

~~~ 
 ו~~ ~מפ~ור

~~~ 
~~ 

 ו~~ ~~~ ~~~~
~~~~ 

~~~~
 מ~ ר~שו~ ~ר~~~ ש~ שו~ כ~~~~ ~

~ו~ ח~~חו
 ש~~ ~ו~~ ~~

 ~ו ~ר~ו
 ר~

~~ 
 פ~ו~ו~

 ו~~ר

~~~
~~ 

 י~ר~ ~ח~ש~~~ ~~~~
~~ 

 מ~ ~~~~ פ~ו~ו~
 דונו

 ~~~ ש~~~~~ חוי~ ~~ ~~ ~~~~ן
 ב~ח~מ

~~ 
 כ~ר

 ו~~~~~
~~~~ 

~~~

~~ 

~~~~ 

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

 ~~~ו ~~~ת
 ו~~ מ~~ת~

 נש~ר

 ~~~~~~~ו~
~~~ 

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

 ~מ~ ~~~ ~~~~~
 ~ר~ח פ~~ח ~ומר ח~~ו

 ~~נו~
~~~

~~ 
~~ח

 ש~מ~~
 ~ורו~וח תפור

 ~~ד~~ ש~~
 ~ו

 ~שחר ~~כח~חר
 ~ד~

 ד~
פ~ו~ ~~~~

 ~ו ~~רוח
 ~~~ ~ו~~

 ~~ו
~ם ו~~~ן ~~~~

 ~חחי~
 ~ומר

 ~~~ר~ ~~ו~
 וו~~ו

 מ~~ת~
~~~

~~ 
~ש~ח

 שמו~ו~ו~
 ~~ח ~~

 ~ו~

 ם~ר
 ~רו~~

 ו~ו~~~
 ש~חר ~~וש ~ומר

 ~ד~~ ~חפ~~
 ~~~~ ~~ו~י~ ~~ו~י~ו~~ ~~~~

 ~~וש ו~ומר
~ו~ ~ו~

 ~וו~~~ ~~
 וו~ר ~~~ח

 ~~~~ד~ ו~ו~ ~~ ~ש~~ ~וד~
~~~וח ~~~~

 ~מ~
 ~חר

 ~~~ ש~~
~~ 

~~~~ 
~~~

 ~~~עו~ ~~
~~~~ 

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

 ~מ~ ~~~ ~
 ~~רו

 ~~וש~~
~~~ ~~~ר ~~~~וח

 ~מ~~~~ ~~
 בש~רוח

 ~~~~ ~ח~~~ מ~~ומו~
 ו~~~מ~~

 ~~רו
 תחו~~

מש~~כ ~ר~וח ~~~וח
 ~~~ במ~ח~

 ו~ח

~~רו~ח ~~~~
 ~ד~ ~~ו~~

~~ 

~~~~ 
~~~

~~ 
 ש~ו~רמו

~~ 
 מ~ש

 ~ו~ ~חור~

 ~~~ותו
~~~

 ~פ~ו~ ומ~~ו~~ ~ודו~ פוחח~~ ~מ~ ~~~ ~~
 ב~וחוב~~ח

 ~חפוחח ~ש~~ ~נו~
 ~~~ ו~י~

~~ 
~~~~ ~~~

~~ 
 מו

 ~חפ~~ ו~~ ~~ו~ ש~ו~
 ערבוח

 ע~
 ~חר

 ~ו~~~ש ~~~~~~~~~~~

 ~~~ ~~חפ~~ ו~ו~
~~ 

~~~~ 
~~~

~~ ~~ 
 ~~~וח מותר

 ~ו~ו~ ~~~~ ~ש~ ~~~~~ ~~~ ~~~~
 ~~ ~~~~ ~~ ~~חפ~~ ש~ו~~ו~ מ~~~~~

 חפ~~~ש~~
 ב~ו ב~ו~ר ~חח

וש ~~~~~~~~~~ ~~ ח~ר~
 ~~~ ~מ~~~ ~~~

 ח~
~~~~ 

~~~
 וו~ מו~ ~~~~ ~

 ח~ש
~~~ 

 ~פו~ ~~ו~~מ
~  ~~~

 בר~~ ~בר~ ~~ו~~ ש~ומ~ו~ ~~~~ו~ ~~
 ~ש~ו~פ~וו

 ~ו~ו~

 ו~ו~ו
 ~ו~~ וו~~

~שו~ח ו~~ ~~ו~ שו~ו~ ~רו~ ~~וכ~ו~חורו~~ ~ו~
 ו~~ ~פ~~~ ~ח~ ~~ ו~ר~

 ~שנו

~~~
~~ 

 ו~~ ~~~ ו~מ~~~ ~~ו~ ~~~~
~~~~ ~~~

~~~ ~~ 
 ~~~ו ~~

 ~~~~ ~ומ~
 ~~ו~

~~~ 
~~~ 

~~
 ~ו~~~ ~~~~ ~ו~ ~~ מ~וש~ וו~ ~~ ~~

 מ~~~ורתש~~רו ~ד~~~
 ב~רו~~ ~~

 ~ו~ו
~~~ ~וו~

 ~~~ ~~~ו~ ~ח~ו~ו~ מו~~~ו~ ~~
~~~ 

 ~ד~מו~~ ~~~
~~ 

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

 ~~~~ו~ ~~ו~ ו~ו~ו~~~ ~~~~
 ~~~ח

 ~~ו~~~~~
~~~

~~ 
~ר~ח

 מ~ו~
~~ 

~~ 
 ~~~ר ~ו~ר

 ~ו ~~~ד ~וש ~~~וח~~ו ~ש~~
 ~~ו~~

~~~ ~חרח
 ~~ר~ ו~ו~ו~ ~~ ~~

 ~ר~ח
 ~~ו~~ו~

 ~ו~נ~ ~ל

~ר~~ ~~~~ י~~~ד~
 ~~~ב

~~כוח ~~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ע~ 
 םו~ ~ב~י מ~ש

~~י~ח ~~~ םו~ ב~~י~ ח~~~
 ח~~

 פםח ~~רב
~י~ ~ש~~

 בבר~~ חוח~י~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~
~~~ ~~~ש

~ ~~ 
 םי~ ~~ור ~~ש

 ב~י~ ח~~~
 ב~י~ח

~ש~ח ~~~
 ~~~ ויש~~~

 ~~ו
 שח~ ביו~~

 ~שבח
 ~~ב~ ~ש~ י~~ ~וו~

~~~~~~ ~~~~ 
 ח~~ו םי~ ~ב~ו ~~~ש ~~~י~

 ~~ו~ר ~~י~~ ב~י~
 ~ש~~

 ~ו~~~
 ~ורי~ ו~י~ פו~י~ ~י~~~ו~

 ~~~י בי~יד ~נר ~~ור
 ח~~ב םי~ ב~י ~~~ש

~~ 
 וב~י דב~י ~~ו

ו~י~ור ~ש~~
 םו~י~ ~~

 ~ש~~ ~ י~~ ~ש~ח
~י~

~~ 
 ~וד

 חו~~ ב~י~ ש~
 ו~י~ור

~י~ ~~~~ ~~~
 ו~ו~ו ו~ם~~ב ~ם~י~~~~~י~ ~~

~~ 
~~~ מותר

 ~~י~ ש~ ~ו~ ~~
 ח~רובח

~ר~וב ~ש~~ ח~~
 ~~~ בשב~ ב~~

 ~~ח
~~~~ 

~~
~~ ~~ ~~ 

 ש~חב
~י~ ח~י~ ~די~ ח~~~ םי~~ ~~ו~
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