
~~~ 

~~~~~ 

~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~

~~ 

~~~~~ 

~~ 

~~~~ 

~~~~ 

~~~~

~~ 

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

~~~~~ 

~~~~

~~~~~ 

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

~~~~

~~~ 

~~~~ 

~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~

~~~ 

~~~~~ 

~~~~~ ~~ 

~~~~ 

~~~ 

~~~~~ 

~~~~

~~~~ 

~~~~ 

~~~~

~~~~~~ ~~~~ 

~~~~ 

~~ 

~~ 

~~~

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

~~~~~

~~~ 

~~~~ 

~~~~ 

~~~~ 

~~~~~~ 

~~~ 

~~~~ 

~~~~ 

~~~~

~~~~~~ 

~~~~~~~ 

~~~~~~

Chaim
Text Box
הועתק והוכנס לאינטרנטwww.hebrewbooks.orgע"י חיים תשס"ז



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ~~ו~ו~ ~~~ו~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ו~~~~~~~~
~

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

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

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

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

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

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

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

~~~~ 
~~~~~~~

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

~~~
~~ 

~~~~~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  

~ ~  
~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~~ ~~~~~~~~ו~
 ~~~ו

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

 ~כו~~~ו
~~~~~ 

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

 ~~~~ ~~ו~~~~ ~~~~ו~~ ~~~ו~ ~~~כ~ ~כ~~~ ~~~~~~~ ~~ו~~~~~~ ~~~~~~~
 ~~~ו~ו~~~~

 ~~~~~ ~~ו~~~~~ ו~~~~~~ ~~~ו~ו~ ו~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~ ~~ו~ ~~כ~~~כ~~~

 ~~~~~ ~~ו~ ~~ו~~~ ~כ~~~~ ~~~~~~~ו~
 ו~~~~ו כ~~~ו

~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ו ~~~ו

~~~~
 ~~וכ~ו כ~~ ~~~~'~

 ~ו~~ו~ ~~ו~ ~~~~~~

 ~~~~~~~ו~~
~~~~~ 

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

~~~ו~
~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ו~ו

 ~~כו~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ו~ ~~~~~ ~~כ~~~ו ~~~

 ~ו~~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~~~~ו ~~~~~ו~~,

 ~ו~~
 ~~~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~~,

 כ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ו~ ~~ו~~ ו~~ו~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~~~~~

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

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

 ~~~~ו~~כ~~ו~ו
 ~~~~ ~~ו~ ~~~~ו~ ~~

 ~ו
 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ו~~~ ~~ ~~~~~~

 כ~ו~~כ ו~~~~~~ ~~~כ~ ו~~~ו~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ו~~
 ~~~~~ ~~ ~~ ~~כו~ ~~~

 ~~ו~כ~~~
 ~~~~ ו~~~~ו~ ~~~~ו~ ~~ו~~ ~~ וכ~ ~~~~ו~~ ~~ו~~ ו~~~~~ו ~~~~ו

 ~~~ו

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

 ~~ו~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~
 ~~ו~

 ~~כו~ו ~~כ~ו
 ~~~~ו~ ~~~ו~~~ ~~~~~~ ו~כ~ ~כ~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~~כ~ ~~

 ~~~ו ו~~~ו~~וו~~~ו~~ו
 ~~ וכ~ ~~~~ו~ ~~~~ ~~~~כ~ ~~

 ~~ו~~ו ~~כ~ו
 ~~~ו~~ו~

 ~~~~ ~~~~ ו~~~~~~ו~~
 ~~כו

 ~ו~~ ~~~~ ~~ ~~ו~~~~ ~~~~
~~~~ 

~~~~
~~~~~ 

~~~~~ 

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

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

~~~ 

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

~~~~ ~~~ 

~~~~
'~~~ 

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

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

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

'~~~~~~

~~~~ 
~~~ 

'~ 
~~ ~~~~ 

'~~~~~ 

~~ ~~~~~ 

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

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

'~~~~~~
~~ 

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

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

'~~~~ 
~~~~~ 

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

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

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

~~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~  

~~ 

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

'~ 

~~~~
'~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

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

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

'~~~~ 
~~~~ 

'~~~~~~ 
~~~~ 

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

~~~~~~ 
~~ 

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

'~~~~~~ 

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

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

~~~~~~ 

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

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

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

'~~~~~~ 

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

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

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

'~~~~~ 
~~ 

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

~~~ 

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

~~~~ 
~~~~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

'~~~~~~ 

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

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

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

~~~
~~ ~~ 

~~~~~ 
~ ~  ~~~~ 

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

'~~~ 

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

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

~~ 
'~~~ 

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

~~~~~~ 

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

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

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

~ ~ ~ ~  
 ו~~~~'

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

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

~~~~~
'~~~~ 

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

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

 ~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~

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

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

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

~~~~ 
~~~ 

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

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

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

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

~~~~~ 
~~~~ 

~"~~ ~'~~~~~ 

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

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

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

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

~~~ 
~~~~~~~ 

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

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

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

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

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

~~~~
'~~~~ 

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

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

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

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

~ ~  
~~~~ 

'~ 
~~~~ ~~~ 

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

~~~
~~ 

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

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

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

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

~~~~~ 

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



~ ~ ~ ~

 ~~ו~~~
 ~~ו

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

 ~~~~ו

'~~~~
~~ 

 ~ו
~~ 

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

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

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

 ~~~~~' ~~~ו~~ו~ ~~~ ו~~~~
~~~~~~~ 

~~
 ~~~ו

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

 ~~~ו~~ו
 ~~~~~ ו~~~~~

 ~~~~ו
~~~~~ ~~~ 

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

~~~~~ 
~~ ~~~~ 

 ~~ו~ ~~~~~~ ~~ ~~ו~~' ~~ו

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

 ~~ו~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~~ו~

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

~~ 
~~ ~~ 

~~~~~~ 

 ~~~ ~~ ~~~ ~~ ו~~
 ~~~~ו

 ~~ ~~~~ ~~ו~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~
~~~~ו

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

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

 ~~~~~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~ו~~~~'

 ~~ו~ ~~~~ו~~~~
 ו~~ו~ו

 ~~~~ו~~~
 ו~~~~ו

 ~~~~ ו~~~ו~ ~~~~~~ ~~
 ~ו~~~ו

 ~~ו~' ~~~ו~~

 ~~~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ו~~ ~~~' ~~~~ ~~וו~~ ~~~~~~~~~

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

 ~~~~~ ~~~~ו~ ~~~~~ ~~

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

 ~~~ו
~~~~~ '~~~~~~ 

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

 ~~ו~~' ~~~ו~ו~ ~~~
~~~ 

~~ 

~~~~
'~~~ 

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

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

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

~~~~ ~ ~ ~  

~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ו~' ~~~~

 ~~ו~~~~'
~~~~ ~~~ 

 ~ו~~~'
 ~ו~~~~ ~~~~~

~~ 
 ~ו~~ ~~~

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

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

 ~~~~~~ ~~~ו~~~ ~ו~~~ ו~~~ ~~~~'
~~ 

 ~~~~~~ו

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

'~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ו~~~

~~ 

~~~ו
 ו~~~~

 ~~~ו~~ו
 ~~ ~~ו~~

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

 ~~~~~'ו~~~~~~

~~~~~~ 
~~~~ 

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

~~~~~~~ 

~~~~~
 ~~~~ו

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

~~~
 ~~~~~'~' ~~~~ ~ו~~

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

'~~~~~~~~ 

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

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

 ~~ו~ו
~~~~~ 

 ~~~~ו~~ו

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ו~
 ~~ו

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

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

~~~~~~ 
 ו~~~~~

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

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

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

 ~ו
 ~~~~~~' ~~~~~ ~~ו~ ~~~~

~~~~~
 ו~~~~~'

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

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

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

 ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~
~~~~~~ 

~~ 
~~~~ ~~~ 

'~ ~~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

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

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

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ו

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

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

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

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

'~~~~ 
~~~ 

 ~ ~~~ו'

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

'~ 
~~~~ 

~~~~~~~
'~ 

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

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

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

~~~~~ ~~~~~ 

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

~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

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

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

~~~~ 
~~~ 

~~~~~ 
~~~~~ 

 ו~~~~~~~~ן

~ 
'~~~~ 

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

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

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ו

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

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

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

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

~~~~~~~ 
~~ 

~~~ 
~~~~~~ 

'~~~~~~ 
~~~ 

~~~~ 
~~~ 

'~~~~~~ 
~~~~ 

~~ 
~~~ 

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

~~
~~~ 

~~~ 
'~~~~~ 

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

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

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

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

'~~~~ ~~~ ~~~ 

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

~~~~ 

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

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~~ו~
 ~ו~~~ו

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

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

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

 ~ו~ ~~~~~~~
~~~ 

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

 ~~~~~ ~ו~~ו~~~ ~~~~

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

~~~~~ ~~~ 
 ~ו~ו ~~ו

 ~~ו~~~
 ~~~~ו

 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~~~
~~~~~~

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

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ו~~~~ ~~ו~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~ 

~
~ 

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

~~~~~~~~~ ~ ~  ~ ~  ~~~~ 
 ~~~~~ ~~~,ו

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

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

~~~~~~
~~ 

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

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

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

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





~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

.~~~~ 
 ~ם דה~צאה הלי"ג[ ]פ"א שם המ~מ כתבולכן
 למ"ש ראיה וזה אסור, ובישול אפיה אבל מותר.לבהמה
 ממיר, ז~ל פינקל ~להגר~"י אליעזר" "דבריבספר
 לצורן ]שלא ובישול דבאפיה ט'~, אות ל"א סי'ח"ב
 לוקה[ דאינו ]הא אלא מתון, אמרינן לא אדם[אכילת
 המלאכות המ"מ מדחילק ]כלומר מלאכה בכללדאינו
 אפיה ואריגה, כתיבה והוצאה, הבערה ש~ם סוגיםלג'

 מתון, אמרינן והוצאה דהבערהובישול,
 אפילו ובישול ואפיה לוקה, אכילה לצורן אפיל~ואריגה כתיב~

 נאסרה דלא משום ~היינו לוקה, אינו לאכלן שלאעשאן
 דהא צ"ל )ולכאורה מלאכה בכלל דאינו ביו"ט,כלל
 מדרבנן([. היינו בהמה לצורן ובישול אפיהדאסר

 עשאן א~ילו ואפיה ד~חי~ה ראיה שהביאומה
 שאם זה ~בפרק שיתבאר כמו לוקה אינו לאכילהשלא
 משום הטעם דהתם וצ"ע לוקה. אינו ~כו' לעו"גבישל
 ~כמ"שהו~יל

 להדי~
 יו"ט מהל' בפ~א שם הרמב"ם

 מש~כ הנתיבות[ ]לבעל יעקב קה~ת ועייןהלט"ו[,

 שהקשה הלח"מ קושית ליישב בא התם ~הנהליישב
 דאפיה ה"ה למש"כ סתרי שם הרמב"ם דברידהא
 מטעם לוקה אינו לאכילה שלא עשאן א~ילוובישול
 כתב הרמב"ם והא לאכילה, היא המלאכהדעיקר
 וע"ז הואיל, מטעםלהדיא

 מש"כ עפ"י הקה"י תיר~
 יו"ט צורן דבעינן ה"ג( ד"ה ע"א )י"ב בביצההתוס'
 ד~ואיל, לטעמא לעכו"ם במבשל הוצרן ולהכיקצת,
 המחבר, קושית לכאורה נתיישב לא עדיין אולםע"ש.

 וצ"ע[. מהתם, ראיה ליכא עכ~פ דהאדהקשה

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

 יו"ט, הל' על יעקב קהלת בספרו החוו~דוכ~כ
 דמ"ט הפר"ח שם הק' וכן דקשה ]אהא דכתבאלא
 והבערה בהוצאה דוקא דמתון דינא הרמב"םנקט
 כתב[ וע"ז בגמ', כדמוכח מלאכות בשארולא

 מלאכות בשאר גם מתון דאמרינן מודהדהרמב"ם
 בהוצאה רק מת~ן אמרינן דבמכשירין נקטאלא

 בכתובות הת~ס' ~בו במכשירין ]דהאוהבערה
 מעוד וכ~מ מתון, אמרינן דלא א"ל ד"ה ע~א~' ד~

 זה ועל בזה( מש"כ י~ח סי' ביצה קה"י )וע'ראשונים,
 דאמאינן ~הבעאה בהוצאה דמשא"כ להרמב"ם~ל

מתון[.
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~''~~~~ 
.~~~~ 

צ~
 רמב"ן

 ורא~
 לעיל הפר"ח ]כמ"ש מלוניל,

 חולק~~ שהית~ מי ד"ה ע"א, כ"א]ביצה והמאירי בשו"ע[ וכן תקי"ד ]ר"ס הטור אבלבסמון[,

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

 להתיר. איןצ"ל

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן ~~~~~~~~~~

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

.~~~~ 
 אות ה' ]סי' דרבנן בחלוקי מהרי"ל בשו"תהנה

 שלא אע"פ יו"ט, מערב הטריפה נעשה דאם כתבכ'[
 מוקצה כמו ]דהוי לכלבים מוכן דהוה מותרת,ידע
 דכל כאן וכן דשרי, בו מכירין הבעלים ואיןשיבש
 כוונת מצד ולא עומדת לכלבים עצמה מצדטריפה
 וכו~. עומדת ~יא שלמיתה לפי רק דו~א,הבעלים
 אות מ"ג סי' )או"ח החזו"אאבל

 י"ב(~
 משמע דלא כתב

 הו"ל לשוחטה אס~ר דלכלבים ]דכיון בטעמא ע"שכן,
מוקצה,

 ואע"~
 כיון מ"מ לשוחטה, מותר דמספיקא

 מוכן חשיב לא לאדם, ודעתו אדם בשבילדהשחיטה
 וכו'[.לכלבים

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

~~~~~~~~~~ 
 הדגים. כל אלאצ"ל

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ .~~~~ 
 יח~יר. ולאצ"ל

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ .~~~~~~~ 

 חול~והגר~~
 ע"ז ]ס"ק למ"ב בשעה"צ ועיין לכו"ע[, להחמיריש ולהכי נולד, דהוי ד~"ל כ"ח, ]בסעיף

וע"ח~.

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

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

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

~~~~~ 
 שביאר י"ב[ ס"ק ת~ו סי' ]או"ח נזר אבני תשו'עיין
 מכשירין ולא או"נ חשיב סכין ~ולכת טעמאמאי

 הרי לשחוט סכין~דהמוציא
 בגו~

 נעשה לא הסכין
 שיהיה הבהמה אצל כאן לסכין שצרין רק תיקוןשום
 כן הבהמה, אל הסכין שנתקרב וכשם לשחיטה,מוכן

 באוכל התיקון נעשה והרי הסכין אל הבהמהנתקרבה
 שנעשה כמו ממש,נפש

 בחפ~
 המלאכה, בו שעשה

 חשיב כןועל
 ~ו~

 וכו~[. נפש אוכל

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

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 לשחוט. אסורצ"ל

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 הדחק דבשעת להדיא דפסק ~בס"א, לבושועיין
 השחיטה לאחר לענין אמנםמותר,

 נסתפ~
 שמא שם,

 אחרת, לשחוט כדי ביו"ט וישחיזנה פגומהימצאנה
 ע~ש~. מתירין ויש אוסריןויש

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 מותר למהצ"ע

 עו~
 ~דהא קטן

 סו~
 כל

 סו~
 כ~ונתו

 שהטעם אשיטה סמכינן ואולי הסכין[, לבדוקבכדי
 דאסור דטעמא רש"י ]דשיטת ב"ח עיין טבח,משום
 באיטליר בשא למכור דרוצה משום דבודק שנראההוא
 שחיטת אחרי היא בדיקתו דהא שרי, הכא ולהכיוכו',
 ולא העוף להכשיר כדי דבודק אמרינן וודאיהעוף,
למכור[.

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~~~~ן

 הטעם ]שכתב הל"ו(, )פ"א יו"ט הל' רמ~"םעיין
 יו"ט בשמחת להרבות כדי ביו"ט ההוצאה אסרודלא
 שידיו כמי יהיה ולא וכו', שירצה מה כל ויביאויולין
 אמרו דלא משום וז"ל ]שם והראב"ד וכו'[,אסורות
 אינם אלה וכל וכו', מנות ומשלוח כנגד אלא זהטעם
 שהוא מפני אלא הרמב"ם, של הטעם לזהצריכים
 )י"ב ביצה מאירי ועיין ע"ש[. מאמש, יותר היוםכבוד
 שאי מפני הטעם וכ' הרמב"ם כשיטת ]דכתבע"א(



 צרין שאדם הדברים כל לב על להעלותאפשר
בהוצאתם[.

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

.~~~~ 
 וכו'. שפסק הרי"ף כפסקצ"ל

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~ן ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ .~~~~ 
 וכ"כ הוא דט"ס סק"ז[ במג"א ]הובא הש"ןוכתב
הגר"א.

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

 ~~~~ן ~~~~ן
~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~

~~~~~ 
.~~~~ 

 לחומרא, ]וניזיל מתירין לו שיש דבר אמרינןולא
 מדרבנן( אפילו )ד"ה וברש"י ע"א( )ד' בביצהכדאיתא
 מתירין[ לו שיש בדבר מחמירינן נמידבספיקא
 האחרונים כ"כ מציאות, בספק אלא דדינאבספיקא
 ע~ש, כ"ז, אות פ"א ח"ב יו"ט להל' בפתיחה]פרמ"ג
 צ'[. סי' אריה ובשאגת סק"ג, תצ"ז או"חובפר"ח

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 סו"ס בב~י ~הובא והרמב"ן הרמב"ם לשיטתוצ"ע
 ליקח מותר ביו"ט, שנפחת פירות מלא דביתתקי"ח[
 בטעם כתב ~]והרמב"ן הם, מוקצה אמרינן ולאמהן
 וכו', עצמן מחמת מוקצה הפירות שאין ל~יהדבר,
 מחמת מוקצה העגל דאין ]כיון הכא, ומ"שע"ש[
 מוכנין, הפירות דהתם וי"ל אסרינן[. מ"ט א"כעצמו,
 א"א והרי שחיטה בעינן דהא כאןאבל

 להכי לשוחטו~
 אכתי אמו במעי כשהיה דהא ]כלומר מוכן, חשיבלא

 ~ירות משא"כ שם, לשחטו וא"א הוא שחיטהמחוסר
 ]ביצה בירושלמי מצאתי שוב מוכנים[. היוכשלע~מן

 הל"אפ"א
 ד~

 בעגל ע"א[ ב'
 שנול~

 ביו~ט הטריפה מן
 מוכן, שאינו בדבר טמון מוכן כ~בר דנעשהמותר,
 בבבלי אמנם כמשנ"ת, דלאומוכח

 ]ד~
 וע"ב[ ~"א ו'

 ע~ש, הטריפה, מן שנולד לעגל אחר טעם איתאהא
 פליגי והירושלמי דהבבלי המאירי וכ"כ א"ש.ולפ~ז

 הטריפה. מן שנולד בעגל דהיתרבטעמא

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

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ .~~ 
 הוכיח ה'[ אות י"ח ~סי' ח"ב ים אפיקיובספר
 ~שה דאל"ה שרינן, לאכילה עומדת ~דדוקאמהראב"ד
 פירושו לכלבים דראוי דס"ל הראב"ד אשיטתטובא
 לאדם, מוכן גופא האם דא"כ לכלבים, לשחוטראוי
 ומזה לכלבים, מוכן משום דהוא בגמ' אמרינןומ"ט
 עומדת דדוקא הראב"ד שי' היא דכן שםהוכיח
 וכי ה~תה הגמ' דקושית שפיר אתי דלפ"זלאכילה,

 דלא דהא דכיון הטריפה מן שנולד לעגל זה ביןמה
 בעינן ]וע"כ הוא דאפרת דאוכלא משום הוא נולדהוי

 המהרש"א קו' קשה דבלא"ה דאפרת דאוכלאהטעם
 כל ואכיל שחיט בעי דאי שכתבו ביצה בריש תוס'על
 מוקצה דשרי כיון הא אסור נולד מ"ט שבגווה,מה
 ולהכי שבגווה, מה כל ואכיל לתרנג~לת שחיט בעיאי

תיר~
 מדבר הביצה דנולדה כיון דמ"מ המהרש~א

 שם שי"ף ובמהר"ם דאפרת, אוכלא הוי לאהמו~צה,
 דשרי אף לא~כל, מיוחד דאינו דכיון דבריוהמתיק
 לומר שיין לא אבל עלויה, דדעתיה משוםמוקצה
 מוכנת אינה טרי~ה בהאם דהא ע"ש~. דא~רתאוכלא
 על דאפרת אוכלא לומר ל"ש וממילא אדםלאכילת
 דאף לכלבים אמו אגב ומוכן הואיל משני וע"זהולד,
 יחד שניהם אבל אדם, למאכל מיוחדת אינהדהאם
 מאבריה, כאחד והולד לכלבים מוכנים והולדהאם
 לאדם מוכן הוי לא לכלבים דמוכן אביי פריןוע"ז
 כן, ס"ל ~דלא כיש"ש ודלא טובא[ שהארין ע"שוכו',
 ב' בדף עיין מהגר"א, משמע וכן ים[~ באפיקיע"ש

 וכו' אוכלא ד"ה ]בתוס' שי"ף ומהר"ם מהרש"אע"א
 ע"ש[. ים האפיקי בדברי לעיל דבריהם הובאוכבר

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

)~~~~~ 
~~~~ן ~~~~~~

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

 וכ"כ ה~"ז כ"כ כזית, ממנה יאכל א"כ אלאצ"ל

 בבריאה ]דאף ת~"ג סי' בריש בו הכל בשיטתהב"י
 ממנה שאוכל כלהתירו

 כזית~
 חולק ]סקי"ב[ א"ר אבל

 כזית ממנה שאוכל ]דאף סופר טעות דאינו וס"לעליו
 הערמה[. דהוי בבריאהאסור

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

 ~~~ן
~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 תקי"ח סי' רמ"אעיין
 סעי~

 בהוצאה ]דמותר א'



 דאיכא כ~ון קצתלצורן
 פסיד~

 מ~עם
 אמרינן לא דבשחיטה ותירצו תמות[, שמא שירא~הכא ומ~ דמתו~

 התם דאיתא ]ע"א, י~ב ביצה מגמ' וצ~עמתון,
 י~ל הכא אבל בשחיטה[, מתוןדאמרינן

 דכיו~
 דחשיב

 כמש"כ מתון אמרינן לא לכו"ע להכי למחר,שוחט
המג"א

 ~בס~~
 ]דכתב תקי"ח בסי' ה~דמה[

 כלל[ צורן בו שאין כיון לוקה לחול מיו"טדהמבשל ש~
 מהל' ]פ"א במ"מ מצאתי שוב ר~מ(, מ~י)שמעתי
 לוקה, אי~ו אכילה לצורן שלא דשחיטה הל"ד[יו~ט
 האחרונים. כתי'ושלא

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 בהמה[. ד"ה בב"י שצויין מה לעיל]עיין

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

 ~~ן
~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
.~~~ 

עי~
 ]במ~"א ישע" "ב~די בספר

 ס~~
 שהקשה י"ז[

 תקי"חמסו"ס
 ]סעי~

 פירות מלא שהוא בית ט',
 בבית דאפילו הפחת, ממ~ום נוטל ונפחת,מוכנים
 דהפירות וכו', מוקצה בכלל זה דאין מותרבריא

 בעבר לשחטו אסור מ"ט הכא וא"כ וכו',מוכנים
 מילת~ איגלאי דהאוראהו,

 מום בעלת דהיתה
 דהכא י"ל ולענ~ד מהתם~, ומ~ש לשחיטה,ומותרת

 חכם, היתר בלא לשוחטו דא~א כיון מוכן חשיבלא
 דאכתי ר"ל ]לכאורה מוכנים הפירות התםמשא~כ
 שחיטהמחוסר

 א~
 התם משא~כ החכם ראיית אחר

 ]וכעין מוכנים, עצמם מצד הפירות הבית שנפחתמיד
 ע~ש[. שנולד, עגל ד"ה בטור לעיל שנתבארמה

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ 
 ב' אות ש"מ סי' או"ח לדוד תהילה בספרעיין

 ו~ב~ רמ~~ ~~~ש~
 אמרינן ]רלא

 עו~
 דבר

 דבר בשו"ת מצאתי שוב קרקע[. ב~ידולי אלאמגידולו
 כ"ד סי' א'[ ]חלקאברהם

 ענ~
 בזה. שהארין ב'

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

~ 
~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~ ~~~~~~~~~

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

~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

~א~
 מכשירין דהוה די"ל מתון, דנימא להקשות

 לרמב"ן ס"ל לקמן משא"כ מאתמול, לעשותןדא~שר
 להרמב"ן ]דס"ל נפש, אוכלדהוה

 בעו~ דא~
 מותר

 דבלא"הכיון
 ה~

 פ"ג להרמב~ן בכורות בהל' עיין או"נ, דהוישחיטה דאחרי בתלישה יו"ט שידחה סופו
בבכורות

 ע"ב~~ כ"~ )ד~
 הגר"א בביאור ב~צרה והובא

בסעי~
 הגר"א[. בביאור מש~כ בסמון ועיין זה,

 ~~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

ביאור
 הרמב~

 )או~ח נ~ר אבני בשו"ת ועיין צ"ע,
 שם בבכורות הרמב"ן ]דהנה וט"ו(, ח' אות קל"אסי'
פסק

 דבעו~
 דקודם דהתלישה דכיון משום מותר נמי

 הא ובגוזז ~רידא, גוזז משום ע"כ הוא והחיובחיים, בבעלי שיין לא הא קוצר משום חיובו דיהיהשחיטה
 ודאי שחיטה ~חר וכיון שחיטה, לאחר נמיאיכא
 נמי מותר להכי נפש, אוכל משום לגוזזם לומותר
 לדחות, שסופו כיון שחיטהלפני

 וע"~
 המקשה ה~שה

 ס"ל דע"כ ח' בס"קבאבנ"ז
 לרמב~

 נוצות דתלישת
 חשיב שחיטה~ודם

 גו~
 יועיל מה מכשירין דאי או"נ,

 לדחות, שסופומה
 וע~

 דח~יב
 ~ו~

 אפילו וא"כ או"נ,
 מותר יהא נמי שחיטה לאחר שאינו קוצר חיוב בוהיה
 בלא לעשות אפשר אם נ~ק"מ ליכא באו"נדהא

 ט"ו, בס"ק דבריו, ותוכן לתר~, שם והאריןמלאכה,
 היה הא כלל, נוצות תלישת בלא שוחט היה אםדהא

 וכיון העוף, נוצות כל עם יחד שחיטה לאחרתולשם
דבכל

 העו~
 ~ם מותר להכי אכילה, שי~ור איכא יחד

 הנפק~מ מה וא"כ הנוצות, כל בכלל שחיטהמ~ום
 תולשאי

 חל~
 והשאר שחיטה לפני שחיטה דמקום

 לאחר דליכא קוצר חיוב לענין ומשא"כ שחיטה,לאחר
 נוצות, בתלישת זו מלאכה כלל הותרה לא הרישחיטה
 שלימה מלאכה בה נתיר ולא מכזית פחות הויולזה בלבד~ שחיטה דמקום או"נ מטעם להתיר דנבואאלא
וכו'

 ע"ש~
 מ"ז סי' שבת עמ"ס יעקב בקהילות וכתב

 יש אם אזלי לשיטתייהו ורמב"ן רמב"םדמחלוקת
 חיים בבעלי קוצרמלאכת

 ]דהרמב~
 דאיכא דס"ל

 ס"ל להכי בבע"ח, ~וצרחיוב
 דדוקא אסור~ דבעו~

 משא"כ יד כלאחר דהוי התירובבהמה
 בעו~

 דדרכו
 קוצר חיוב ליכא דבבע~ח דס"ל הרמב~ן אבלבמריטה,
 להכי קרקע, בגידוליאלא

 בעו~
 רק איכא דהא מותר

 חשיב ביד, ולא בכלי המלאכה דעיקר וכיון גוזז,משום
 ע~ש[. יד,כלאחר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~ן
~~~~ 

.~~~ 
 א"ר. ועיין ע"ב, כ"א דףצ"ל

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

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

ד~
 כצ"ל. ע"א כ"א

 ~~~~~ן ~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

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

.~~~~ 
 טובא ]דהארין ~ל"ד( )פ"ג יו"ט הל' שעה"מעיין
 מעבד[ משום חייב חלבים דמולח ומוכיחבזה,

 ]אות מעבד במלאכת השבת מוסן בקו'ובמנח"ח
ל"א[.

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

 ~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~
 ~~~ן

~~~~ ~~~~~~~ 
 ]ביצה המ~ירי, וכ"כ אותיות ע"י לסמןר"ל

 ע"א,כ"ח ד~
 ד"~

 ביו"ט[. לעשות אסור

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

'~~~ 
~~~~~~~ן

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

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

 לא למה ארמב"ם דתמה בב"י ]דעיין ראייתוונ"ל
 דהא היא[ דראיתו י"ל וע"ז ע"ש, וכו' אדא כרבפסק
 בסי~ בשו"ע ]כדאיתא הערמה, אסרינן בחוה"מאפילו
 והמרדכי הרא"ש אבל דאסור. ביו"ט וק"ו ס"א[,תקל"ג
 עיבוד דאין משום בהערמה הקילו דהכאכתבו

באוכלין.

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

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 מערב לעשותן דא~שר ומכשירין מכשירין,אלא ~~~ ~~~ ~~~~~~~
 הרמ~א ]כמש"כ שינוי צרין ולכן ניקור, וכן אסור,יו"ט

בסעי~
 הדגים מן תולעים להוציא אסור ולפ"ז זה[,

 למג"א אבל תולעים[, מאיסור דבר הכשר ]ד~ויביו"ט
 ניקור לענין~דכתב

 בס"~
 בעצם פסולת דאינו י"ב,

 חשיב דלא אפשר עליה[, דרביע הוא איסוראאלא
 עליה דרביע הוא ~איסוראברירה

 ]וע~
 דמותר אפשר

 ]כפה"נ ואכ"מ, בזה לחלק ויש התולעים[,להוציא
כוונתו

 דעיי~
 דהוא ניקור לענין דכתב שם במג"א

 אף אסור דהכא לחלק דיש י"ל ולהכי וכו', אחדמין
 אחד דמין י"ל אמנם אחד. מין דאינם די"ללהמג"א,
 א~מיקרי

 האיסור לולא דאם ~ל האגלי וכמש"כ בזה
 ע"ש[. וכו' א' מין ליה משוי מחשבתו יחד, אוכלםהיה
 בורר ]מלאכת טל אגליועיין

 סעי~
 כ', ובס"ק י"א,

 מדבריו[. חלק הובאווכבר

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

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

 ~~~~ן
~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~~ 
.~~~~ 

 כוונתו ביאר ובאג"ט סק"ד ט"זעיין
 ]דהט"~

 הקשה
 מההיא והקשה קושיא, האינמי

 דפר~
 דבין תולין,

 וכו', לשתותו יכול דבלא"ה משום וכו' מותרהגיתות

ותי~
 ההבדל אין לשתות, בכדי להבדיל הכרח דבליכא

 תלוי בזה בלעדיו, וא"א להבדיל במוכרח אבלאוסר.
 בלא האוכל ליקח אפשרדבאם

 לעסו~
 ולעשות א' אחד האוכל לברור אסוראז כלל~ בפסולת
 קיבו~

 ממנו,
 שרי במנקר, וכגון וכו', האוכל ליקח א"א ~םאבל
 ביאר א' אות שם ובאג"ט בע"א. להבדיל דא"אכיון

 לברור מותר דאז לאלתר לאכול שבורר דהיכיכוונתו
 לברור רק אפשר אי אם בזה הפסולת~ ולאהאוכל
 וא"א לאלתר לאכול שכוונתו כיון מותר,הפסולת
 אחר[.בענין

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

.~~~~ 
 י"א סעיף בורר במלאכת טל אגליעיין

 הכא מ"מ וכו', מינים שני ובשר חלב הוידבעלמא ]דא~
 מחשבתו יחד, לאכלם דעתו היה האיסור שלולאכיון
 משום מחולק שהוא ומה בעצם, אחד מין ליהמשוי

 שבת הל' אדם נשמת ועיין לן[. איכ~ת לאהאיסור,
 במלאכת השבת שביתת בספר ועיין ה'(, אות ט"ז)כלל
 דנסתפק ז', אות השבת ]במוסן במנ"ח וכןבורר,
 דרביע הוא דאיסורא לאו או מינים ב' הוי איבאיסור
 שם[. אדם בנשמת ~כןעליה,



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

.~~~~~~ 
 דמותר מלח דיכת כמו דהוה הטעם בת"הוכתב

 דהוה דסבר אשרי להגהות אפילו מותר וכן שינוי,ע"י
 ב"י[. ~עייןברירה,

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ .~~~~ 
 רש"ל~~ל

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

 חזו~א ועיין פרמ~,עיין
 או~~

 מ"ד ~י'
 כתב ת~~"ו בסי~ לקמן]דהמג"א י~~ ס~~

 דלמא~
 ~ת דמתיר

 עצמו של בקעת בחקק ה"ה יהודי, האינושאפה
 שאני דבבקעת דומה דאינו מחלק ובחזו"אדמותר,
 בעולם, כלי היה לא השמשות ובין נולד, חשיבדכלי

 וע"ש וכו', נולד משום אסור דלא פת באפהמשא"כ
 בדבריו[. שהאריןמה

 ~~ן~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

דמ~י
 ק~

 איסור לבטל אסור בלא~ה אבל איסורא,
 במג"א שכ"ג סי' עיין ויו"ט, בשבתדרבנן

 ס~~
 י"ג

 או בשבת איסור לבטל דאסור במג~א כתב]דהתם
 צ"ט סי' ביו"ד כמ"ש מזה גדול תי~ון לן דאיןיו"ט,
 ובודאי ע"ש. וכו', שרי איסו~ קלי דמ~לי ~היכאס~ו,
 בדרבנן,איירי

 דה~
 בחול ~ם ~ור דאורייתא ב~יסור

 לכתחילה~. איסורלב~ל

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

 ~~~~~ן ~~~ן

 מכבה דאינו משום מותר~ רישא ~סיק דהוהואע"ג
 ]ס~יף הגר~א ביאור כ"כ לכיבוי, דומה אלאממש
 תקי"ד )בס~' לקמן הט~ז קושית מיושבת ולפ~זב'[,
ס"ק

 ה~
 דאסור שם דאיתא מהא דהכא ~הא ]דה~שה

 אחר, בנר ליתנה אפילו הדולק הנר מן פתילהליקח
 הכא שנא ומאי אותה, מכבה מיד כשמוציאהשהרי
דמותר

 א~
 שפיר אתי הגר"א מש"כ לפי אמנם דמכבה.

 על הט"ז דקושית וי~ל לכיבוי[, דומה אלא מכבהדלא
 דאינורמ"א

 פוס~
 בסי' הגר"א ביאור ]עיין כמרדכי דפסק יש"ש עלוה~ה אהדדי סתרי פסקיו וא"כ כהרא"ש,

 וכן[. ד~ה ס"בת~י"ד

 ~~~~~ן ~~ן~~~~
 ה~יטור ב~ל~יין ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
 בסו~

 דאסור שכתב יו"ט הלכות
 בזה"ל, שם ]כתב ~"ש. לכו"~, ואסור כלי תיקוןמשום
 מת~ן הוא והרי להס~ה אלא עצים ניתנו ~לאלפי
 וכו~. ע~מדין צרכן שלכל לפיכלי

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

ו~תב
 בשו"~

 בפטיש, מכה משום דחייב הרב
 וצ"~

 בדוחק, דמתיר בסמון[ בב~י ]המובא הירושלמימדבר~
 להתיר אפשר]דאין

 בדוח~
 דאיכא היכא

 אפשר היה דלא היכא הכא דאיירי וי''לדאורייתא[ חיוב~
 והרא"ש לר"י, דמותר מכשירין והוה יו"טמערב
 צדין אין ]בפרק דמשחזת בסוגיאלשיטתו

 ד~
 ~"א כ"ח

 של במשח~ת דאפילו כר"י דהלכה שם דכתב י',אות
 כלי, שעושה א~"פ ביו~ט, הסכין להשחיז מותראבן
 ]וס"ל שם פליג הר"ן אבל מכשירין[, התירו בזהדגם
 ומרקד ~טוחן והוי כלי ד~ושה משום אסור אבןדבשל
דאסור

 א~
 מרובה[. לזמן דהוי כיון נפש באוכל

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

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

.~~~~ 
~~~~~~ן ~~~ ~~~ ~~~~~~~

~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~(~~~~~ 

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

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

.~~~~ 
~~'~~ ~~~ 

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

~~~~ 

 לשי' ק"נ(, )סי' הרמב~ם לשונות ~ל הרדב"זוכ~כ
 הרמב"ם ~ל ~בהשגההראב"ד

 שם~
 הוא דאסור הא

 בית ה~ודש ]בעבודת הרשב"א וסברת נולד,משום
 שהוא כיון הוא דהט~ם דכתב ~', אות ב' שערמועד
 והא ע"ש, אסור, ~הכי יו"ט, מערב לו ואפשרמוליד
 בו שאין דבר דהוי משום נראה נולד[ משום אסרדלא
 שנולדה. כביצה חפצא איסור בו לחול וא"אממש

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

 ~~~~~ן~~~ן ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
~~~ 

.~~~~ 



 ד"ה א' ~ס"ק פר"חועיין
 ומ~~

 לכסות, מותר
 מכבה הוי האש על עפר להשים ודאי דהאדהקשה
 דבי~ה, בפ"ב מכבהליה וקרי הגחלים, על הבשמים אבקת ליתן דמוגמרדומיא

 שאם קאמר, דהכי ותיר~
 אסור, ודאי הא לכבותו כדי אלא בכיסוי כוונתואין
 ~רי יו"ט לצ~רן האש ~תשמר כדי כוונתו אםאבל
 להמציא יכול אינו שהרי אגומרי, אבישרא דהוהמידי
 וכו'~. ביו"טאש

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

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~( ~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן ~~ן~~~~~~

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

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

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

.~~~~~ 
 דאסור, נ"ל אגומרי בשרא גבי רמב"ןולשיטת

בביצה אגומרי דבשרא בהא ביאר דבמלחמות כוונתו]כפה"נ
 )ד~

 דאינו משום הוא דמותר דהא ע"א(, כ"ג
 שיין התם דוקא ולפ"ז ע"ש, וכו', מבעיר שסופוכיבוי
 או כלי במניח הכא משא"כ כן,למימר

 עפ~
 דבזה

 אסור[. ולהכי מבעיר ס~פו דאין ודאיהא

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ .~~~~ 
 שט"ו. סי'צ"ל

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

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ 
 בב"י המובא המגיד והרב הר"ן מדברי משמעוכן
 באנטיכי, מחמין ועל ]ד"ה תק"ז סי' ברישל~מן
 חיישינן דלא באנטיכי דמחמין דהטעם שםדכתבו
 דבאופן ומשמע ע"ש, עושה, הוא לחול יאמרושמא
 עושה הוא לחולדודאי

 וכגו~
 אסור[, ודאי כן דמפרש

 אות ב' שער שני ]בית הקודש בעבודת הרשב"אוכ"כ
 שיאכלו כדי הוא ההיתר דטעם להדיא דביארא',

 אפילו התיר וע~כמשמנים,
 להוסי~

 ע"ש. אח"כ,

 דלא כ' ~דולה, ביורה מחמין לענין כתב ~ם ו'ובאות
 עושה[. הוא לחול יאמרו שמאחיישינן

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

~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ן

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

 ועיין ב'(, ס"ק תק"ט )סי' במג"א הובאודבריו
 עליו שהקשה מה רעק"אהגהות

 ]דא~
 שמיא דכלפי

 לו אפשר היה לא סוף כל סוף מ"מ חול, דה~אגליא
 שמא מספקינן דאנן כיון ביום, לבו לו א"צ אםלתקנו
 מערב לעשותן שא"א מכשירין הוי וא~כ יו"ט,הוא
 ה'[ ]ס"ק תצ"ה( )סי' הרב בשו"ע עיין אבליו"ט[.

 ואור רש"י שיטת על חול~ים הביא אחרוןבקונטרס
 בביצה רש~י ]דשיטתזרוע,

 ד~
 ואחד ד"ה ע"ב כ"ח

 בערב כלל ידע לא דאם האו"ז שי' ~כן תנורגריפת
 בשם והר"ן ביו"ט, לתקנו מותר השפוד, שנשבריו"ט
 ביו"ט, לתקנו אסור בזה דאף וס"ל ע"ז פליגהתוס~
 לא הר"ן, כשיטת נאמר דאם המחבר כוונתוכפה"נ
 מצד רשאי דאינו דבזה הגרע"א, קושיתקשה

לא הדי~
 עדי~

 בשם הר"ן לשי' דאסור כלל ידע דלא מהיכא
התוס'~'

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

 ]ובהערה מוסגר, הדיבור סוף עד מולאפוקיכ~ז
 ~ליג לא דרש"י דאפשר כתב ]דהב"ח ב"ח ~ייןכתב[
 מית~ן שהתבשיל המפורסם להכחיש דאין כיוןע"ז
ע"י

 כ~
 זה דכתב אלא לבשל( אסור ד"ה )ע"ש וכו'

ר~
 ע"ש[. וכו' ע"ז פליג רשב"א אבל ת"ק, לשי'

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~'~~ ~~~~~~~~ 
 הרמב"ם. מדברי וכ"נצ"ל

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ביצה עמ~ס בשיטה ריטב"אעיין

 )ד~
 ע~ב( י"ד

 לתקן דאסור שם ]דכתב ויו~ט, שבת בין מחלקדלא
 כמו הלילה לצורן המטות להציע ואפילו דברכל

 וכו'[. בשבתשאסור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ]במחצית תק"ד סי' ש~"ע על בהגה' מש"כעיין
 תקי"א סי' בד"מ הטור ועל ה'~, ס"ק מג"א עלהשקל
 א'.ס"ק

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

~~~~~~~~~ ,~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 
 מחה"ש האחרונים כ"כ אסור בד~ורייתאאבל
 תק"ד בסי' ]לקמןותוה"ש,

 ס"~
 ע"ש~. ה',

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן ~~~~~

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

 ע~. שלצ"ל

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

~~~~~
.~~~~ 

 וכו'. מימרא אלא להביאצ"ל

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

,~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 תצ"ח סי'עיין
 סעי~

 דיכול שם ~דאיתא ומג"א ב'
 שהיה ואע"פ וכו', לשחוט והבהמה הסכיןלהולין
 בשם הטעם ג' בס"ק המג"א וכ' וכו', מאתמולאפשר
 להאוסרין ואפילו הוא עצמו נפש דאוכל כיוןהר"ן
 באיסור מ"מ מעיו"ט, באפשר גופא בא~"נ תצ"ה~בסי'
 שם[~ מש"כ ~~' האי, כולי מחמירינן לאה~צאה

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

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

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~ 

 הגר~א בביאור תק"ג, סי'עיין
 סו~

 ]דאי' א' סעיף
 בגמ' דאי' מהא דהוא הגר"אוכ' לאכלו~ מותר ~כילה[ ]אחר ובשלה בעברה שםבשו"ע

 )ד~
 איבעיא ע"א( י"ז

 ע"ש[. וכו', כרבה הואיל דאמרינן קי"לדמדאורייתא לקולא~ דרבנן וספיקא וכו' ואפה עברלהו

 בעבר דפסק תשובה, ד"ה ]שם הרשב"א בשםובב"י
 ומשמע דרבנן, ספיקא דהו"ל משום דמותרואפה

 הגר"א מביאור משמע וכן אסור, דאורייתאדבאיסור

 מדברי וכ"מ ע"ש. חולק, הרא"ש אבל לעיל[,שהובאו
 לר"י, ולא שר~ לר"מ דדוקא במחהש"ק כאןהריטב"א
 דלשיטת~]כיון

 דאורייתא[. איסור הוא

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~[~ ~~~~~ן~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

,~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~ .~~~~ 
 מש"כ דהביא ]בסופו, ג'( ס"ק תק"י )סי' ט"זעיין
 מהרי"ל דברי על מ~ב סי' דביצה פ"ק ביש"שהרש"ל
 ברירה, מתירין ב"ה דהלא כן לומר יתכן דלאאלו,
 וכו'~ בטירחא למעט שישאלא

 שם הט"ז כתב וע"ז
 אלא ביו"ט אסור דבורר הרשב~א דעת ממנודנעלם
 בשו"ע אחרון קונטרס ועיין ע"ש[, עליו, ~ולקש~"ה
 המהרי"ל דטעם ]דכתב א'( ס"ק תק"ו )ב~י'הגר"ז
 הוא גמור איסוא דודאי בהרקדה, דאפשר משוםאינו

 מערב ולברור לטחנו דאפשר הוא הטעם אלאלרקדו,
יו"ט,

 והוסי~
 המהרי"ל דטעם וס"ל ע"ז פליג דהמג"א

 ע"ש, וכו' ביו"ט האסורות ממלאכ~ת הוא דברירההוא
 תק"ד סי' בביה~לועיין

 סעי~
 דאין[. משום ד"ה ד'

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

.~~~~~ 
 הוי )דהא לברור שרי באוכל צרור נפל אםולפ"ז
 הש~ל המחצית בדברי שהבין ]כנראה ואילן(מלישה

 נפל ואם אסור, לישה קודם במציאות זה אםדתלוי
 בורר מיני וב' מותר לישה בהו שייכי דלא באוכלצרור
 וכן מותר[, לישה אחר ב' אסור, לישה קודם א'יש,

 כו~נתו ]כפה"נ אחרון בקונטרס הכא הגר"ז טעםלפי
 דאפשר הוא דהטעם שם תק"ו בסי' לקמןלמש"כ
 ביו"ט באוכל בנפל וא"כ ע"ש~ יו"ט מערבלעשותו
 בסי' ]לקמן לחומרא המ"ב ומש"כ להוציאו[,מותר
 לתון וכדומה זבוב ד~נפל הט"ז, בשם י"ב ס"קתק"ו
 המשקה מן שיקח צרין אלא לחוד הזבוב יסיר לאהכוס,
ג"כ

 עמהם~
 לדעת דהיינו שרי, הפוסקים דלרוב צ"ע,

 ]ס"ק הכא וד"מ ט'[ ס"ק במג"א לעיל ]הובאהיש~ש
ג'

 שרי למג"א ~גם ט"ז ולדעת גופא~, אמהרי"ל דפלי~
 דלדעת ס"ל הט"ז דגם ]כלומר הנ"ל האחרוניםלפי

 ביו"ט, בורר מותר במצה, המתיריםהאחרונים
 דשרי[. מודו כולהו דבזה דאדרבה, כתבוהמג"א



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 דדברי סק"ג~ ~מג"א שו"ע על רעק"א הגהותעיין
 ~בית בפ' הרמב"ן דכ' דהא אהדדי, סתרי לאהר"ן
 שבת לעניןאיירי

 א~
 דלא כיון מ"מ לאכילה, דעומדת

 ד~יה דלא אמרינן וע"ז נולד הוי להכי לשו~טו,יכול
 שאינה עז לענין משא"כ וכו', ונסתלק וכו',בידים
 ע"ש[. עליה, אוכל שם אין בעצמותו, לאכילהעומדת

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

.~~~~ 
 פסולת ~שיב דלא נראה מפרק, ~שיב דלאוהא
 י"ל מו~צה, משום דאסוא וא~פ ~~לה דאאויכיון

 פסולת, מיקרי לא ובהכי עלה דרביע הואדאיסורא
 ]בדף ~בית בפרק ר"ת שי' על ל~לוק הר"ןכמש"כ
 דדוקא לחלק ס"ל דר"ת חולב, ד"ה בתוס' ע"בקמ~ד
 בשבת, דה"ה וס"ל פליג והר"ן בשבת, ולא שריביו"ט
 גופא דעז כיון פסולת מיקרי דלא הר"ן כתבוע"ז
 וכו'[. עלה דרביע הוא ואיסורא לאכילה,ח~יא

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

~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 ~ור~יין
 רי~ זר~~

 בשם דביאר ]~כ~ט[ י~"ט הל~
 אופן לו דיש היכא ממלאכה נהנה ~שיבי דלאר"ת
 ~לב מאותו תיקן דהישראל איירי ]דהתםהיתר,
 מותר ו~כימלייתא,

 לתון ~ב הע~"ם אי א~
 דהוי המוליאתא לתון לחלוב יכול היה דהאהקערה,
 נהנה לא הישראל דסו~ס מותר ולהכי לקדירה,כמו
 רע"ו( )סי' שבת הל' הגר"ז שו"ע ועיין כלום[.מזה

 אף שפיר אתי ולפ"ז ג'( )אות א~רוןבקונטרס
 י"א ס"ק רע"ו סי' במג"א ~הובא ר"ת עללהחולקים

 ובשו"עע"ש,
 הגר"~

 מוקצה טלטול דלענין שם כתב
 אר"ת פליגי לא דהראשונים משמע בשבת נכריע"י
 מילא גבי אלא פליגי לא דע"כ שם, וביאר דשרי,ומודו
 עצמה המלאכה לעשות לישראל היתר אין דהתםמים

 עשיית בלא לשתות שיוכל אלא בשבילו, הנכרישעושה
 הבאת היא המלא~ה דעיקר בטלטול משא~כמלאכה,
 ליה איכפת ומההנר,

 בי~
 מן או כדרכו שיטלטלנו

 ה~יבה, היא המלאכה דעיקר דידן לנידון וה"הה~,
 הישראלוהרי

 עצמ~
 בהיתר~. לחלוב יכול

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~ן ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 דהוה מפרק, משום אסור היה לא בלא"האבל
 יו"ט, הל' ריש האו"ז כ"כ ובישול, אפיה כמו נפשאוכל
 ביו"ט אסורה ד~ליבה ואומרים חולקים דיש ע"שאבל
 מותר הקדירה לתון דדוקא כתבו דהא מפרקמדין
 נהנה ~שיב לא ואעפ"כ אסור הקערה לתוןאבל

 כיון הקערה[ לתון ~לב דעכו"ם ]היכא יו"טממלאכת
 משמע ]ומדבריהם ליהנות, שיכול המותר אופןדיש

 דנהנה משום העכו"ם ש~לב ה~לב אסור היהדבלא"ה
 הויא דחליבה ומשמע ביו"ט, האסורהממלאכה
מלאכה

 האסור~
 ביו"ט[.

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

 עיקרי ומג"א בט~ז ]עיין א' סי' ביצה יש"שעיין
 ]דהתם ה' סי' א'[ ]~לק רעק"א ובתשובותהדברים[
 מרינוס[ דר' בהאהנידון

 בגונ~
 וכו', בשבת ~לב יונק

 בטעמא ותלה לבריא, לשתות מותר יהא ה~לבאי
 ע"ש[. בזה והארין מותר דבעכו"םדהא

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

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

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ .~~~~~~ 
 כתב ~בד"ה ירו~ם רבינו בשם תקי"ג סי' ב"יעיין
 היה ראשון וביום בשבת שנולדה דביצה דס"לר"י,
 ותמה שלאחריו, שני ביו"ט אסורה יו"ט, של א~יום

 כוונת דאולי וכ' וכו', מותר נפשן דממאי ע"זהב"י

 בשבת בא~ד חל שני דיו"ט דכוונתו או וכו'הר"י
 אסור[. ובזהוכו'

 ~~~~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~~
~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 רעק"א. עיין לאכילה,צ"ל

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

~~~~~ ~~~ 

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

.'~~~ 
 שתמה מה דבריו[ ]בסוף ישע" "בגדי בספרעיין
 תקי"ג )סי' לקמן רמ"א ממש"כעליו

 סעי~
 בשם ה~(

 מותר יו"ט, שלפני בשבת שנולדה ~דביצהמהרי"ל
 להדיא ו~~ינן שלאחריו, בשבת בשני ש~ל שניביו"ט



דא~
 מותר בביצה

 ~כה"~
 ~"כ וא"כ המהר~"ל, לשי'

 דהא זה ל~נין ~המהרי"ל כוונת אינ~דהכא
 א~

 בביצה
 בכה"ג[.מותר

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

.~~~~ 
 בס"ק לשיטתואזיל

~ 
 מוקצה אי הכא ~דתליא

 ~ו ~~רב~"ט
 ~ו~

 דטעמא
 אסו~ דהכ~

 בעומדת
 מוקצה[, מדין הוא וולדותלגדל

 האחרוני~ אב~
 חולקים

 ]במג~א הגר~"א מפר~, דהוהוס"ל
 ס"~

 והגר"א א'[
]בריש

 ס~י~ וסו~
 והגר"ז א'[

 ~בס~י~
 ב~[.

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
 מותר. שמואל דבי תנאצ~ל

~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 הרא"ש.כ"כ

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

.'~~~ 
 אשי דרב כתב הרשב"א אבל בסוגיין, הר"ןוכ"כ
 ומותר שמואל רבינו כשיטת ראשונה בהר~דהאייר~

 ~"ש. נ~ש, אוכל דהוי משום שינויע"י

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

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 ו'( אות ג' )ס~יף בורר במלאכת טל באגלי~יין
 שם, ]דהארין מאיר, הבית בשם ומש"כ בזה,מש~כ
 דפסולת דכיון הר~ן, שי' בביאור בקצרה דבריוותוכן
 ~וא פסולת מתון ואוכל אב, הוא אוכלמתון

 מותר בזה ולהכי ברירה ~יקר אינ~ להכיתולדה, ר~
 נתכוין באמת וא~ילו לאלתר, לאוכלו כדילנפותו
 או"נ דהא מותר הכל דמהתורה כיון זמן, לאחרלאכלו
 דכיון היינו כבורר, דמחזי אס~ר ביד רק וכו',הוא

 לבורר דומה ובזה בצרורות המלאכה מ~שהד~ושה

 ~"ש. וכו', כבורר מחזי לא בנפה אבל כבורר.מחזי
 לכוס שנפל דבזבוב שכתב הב"מ דברי הביאושוב
 אלא בלח בורר דאין הכוס, מתון הזבוב ליקחמותר

 מתון קיסם דנוטל מהא ראיה הביא והב~מבכלי,
 ממש, בורר הוי לא ומ"ט כבורר מחזי רק דהויהקמח
 אלא הוא, לח וקמח ביד בלח ברירה דאין ~"כאלא
 וכתב וכ~'. כבורר מחזי להכי הוא ממש לח דלאוכיון

 דכוונת מהר"ן, ראיה ליכא שביאר מה דלפיהאג"ט
 שכתב מה ו~ש כמשנ"ת, הוא כבואר במח~יהא"ן
 ג' בס"ק הכא ]דהתיר כט"ז שפוסק ו~"ש בזה[.~וד

 מש~ה מ~ט ~ם זבוב להוציא י"ג ס"ק שי"טובסי'
 כהרב ודלא ~~ג[ סי' ]או"ח איש ח~ון בספר וכ~כיחד[

דמחמיר.

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

~~~ ~~~~ 

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

.~~~~ 
 כן כתב שלא תצ~ה סי' הלכה ביאור ~לוצ"ע
 כ' מיהו, ובד"ה וכן ד"ה ~דבביה"ל וי~ל. הר"ן,בשיטת

 א~שר בהיה אף מותר גופא נפש באוכל דלהר"ןלהדיא
 יו"ט[~מ~רב

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

.~~~~~ 
 ס"ק ט"זעיין

 ב'~
 רעק"א. בהגהות ו~י'

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~''~ 
 הפרשה על אלא הרב כתב שלא ה'[ ]ס"ק ט"זעיין

]לחל~
 ~נשחט מה היום להפריש דמותר מתנות בין
 לכהן. הולכה בדין~ ולא בחלה[ משא"כמאמש,

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

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

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

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

.'~~~ 
 הא אבל הפסח, אחר ~ד להניח א~א דלכןר~ל
 בהנאה. אסור דהא להפריש א"י ~ופא דבפסחודאי

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~ן ~~~~~~~~~~~~

~~~ 
 ~~~ן

~~~ 
.~~~~ 

 דאין ולבטל, להרבות אסור באחרים נתערבוא~ילו
 שכ~ג בסי' גופא המג"א כמש"כ בשבת, איסורמבטלין
 שם ו~יין וכו~[, מ~ה גד~ל תיקון לן דאין י"ג,]ס"ק
 לבטל ]דמותר הרשב"א לשיטת דמתיר מרבבהבד~ול



 פסק דהמחבר ס~ו צ"ט סי' ביו"ד ]עיין דרבנן,איסור
 י~ל אבל לבטל[. דמותר נאמר ה"נ וא"ככהרשב~א[,
 לבטל, דאסור הרשב"א מודה מאתמול, דאפשרדהיכא
 כיון דאסור התוס' כתבו ביו"ט תרו"מ לגביוכמו
 במשנה, ע"ב ל"ו דף ביצה ]עיין ע"ש מאתמולדאפשר
 גלגל[. ד"ה ותוס' רש"י ע"א ט' בדףושם

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

 מהרא~ש, להוכיח ובהגה הדשן[ ]בתרומת שםוכ"כ
 פתילות לענין שם כתב דהרא"ש הכנה, כעין רק]דהוי
 שני ביו"ט להדליקם דאסור ראשון, ביו"ט וכבושדלקו
 וה"ה וכו', אחרים עצים עליהם שירבה לא אםוכו',
 דהרא"ש ~ו, ]ראיה ~דחות ומש~כ וכו'[, לפידיםלענין
 דהוא שני ביו~ט או ר"ה של יו"ט בשני אלא איירילא
 דלא ברא"ש אצלינו הגירסא לפי אינו מדרבנן[,רק
 שני. יו"טכתב

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~'~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~ן
~~~~ ~~~ 

 ~~~~~ן
~'~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

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

 ~~~~~ן
~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 לפ"ז[, דדוקא ומשמע "וא"כ" ]דכתב לפ"ז מאיצ"ע

 אי גם ]וא"כ דרבנן, אלא אינו לכו~ע הביטולהרי
 הא מ"מ דאורייתא, הכנה כעין הכא דהוי לןסבירא
 כשאומר וא"כ ~רידא, דרבנן איסור הוא גופאהביטול
 מ"ט וא"כ ומותר, דשבות שבות הוי תו לבטללעכו"ם
 איסור הוא דהכא משום דוקא דמשמע וא"כ,כתב
דרבנן,

 ועיי~
 אפרים[. יד

 מג"א כתב בד"ה הרב, לשו"ע אחרון קונטרס~יין
 כמו שרי נמי ביטול בלא דהא המג"א על]דהקשה
 חולה בשביל לנכרי דאמירה שבות על לעבורשמותר
 מותר כן וכו', הקור אצל חולים שהכל סכנה, בושאין

 הכנה מאיסורליהנות
 שאי~

 אלא בו
 מדברי איסור ~

 אחרים עצים לו אין אם שאיב"ס חולה לצורןסופרים
 בהנאה א~ור דאינו דאע"פ מג~א דברי ליישב וישוכו'[,
 הכנה,משום

 אב~
 ואינו ~כילתו זוהי דשריפתו י~ל

 ~לא בכה"ג הותר ]דלא כש"כ, שאיב"ס לחולהמותר
 צרין ולכן אכילה[~ ולאהנאה

 לדי~
 מוקצה אבל ביטול,

 וטלטול, שימוש איסור אלא אכילה איסור דאינוי"ל

]הוסי~
 מעצם ראיה הביא שם דבקו"א משום ~ה
 צ"ל וע"כ להסיקן, לצורן דמותר נכרי ע"יהטלטול
 וכו', בהנאהדמותר

 וע"~
 וכו' מוקצה אבל כתב

 להסיקן לצורן בטלטול העצים מותרין ולהכיוטלטול,
 וכו'[. דשריפתן להסיקן לענין משא"כ בהן,להתחמם

~~~~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~ן

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

~~~~ 
 דמחזיר"ל

 כמש"כ או בב"י, כמש~כ כל~ כמתק~
 טעמו דזה ונ"ל כלי. תיקון לידי שיבוא דגזרינןהב"ח
 אוכל שאינו קיסם אבל דכתב, תקי"ט בסי~דהטור
 קטימה בלא ליטלו אפילובהמה

 ולחצו~
 אסור, שיניו בו

 מש~ם או כמתקן, דמחזי או טעמא ]דהיינו הכאכמו
 יתקן[.שמא

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

'~~~ 
 ~~~~ ~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~

 )צ~ה שבת תוס' כדברי שלאו~ה
 ע"א~

 והרודה[ ]ד"ה
 אלא אינו ביו"טדבונה

 ]דמתו~ מדרבנ~
 בנין שהותר

לצורן
 דמג~

 לצורן שלא נמי הותר בונה, משום הוי
 י"ל אבל לג~ירה[, גזירה הוא דהכא קשה וא"כע"ש,
דלא

 אמרינ~
 בכתובות התוס' ]וכ~כ במכשירין מתון

 ד"ה ע"א י~ב ביצה בפנ"י וע~ע א"ל, ד"ה ע"א ~'דף

 בזה[, מש~כ י"ח סי' ביצה קה"י ו~ע ד"~, דביארדאי
 איסורא הו~ הכא ]ולהכי יו"ט, מערב דאפשרועוד

דאורייתא[.

~~~
~~~~ 

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

~'~~~ 
 אסר לא דרש"י בהא אחר ]טעםוי"ל

 משו~
 טלטול[

 מ"ה ]בפ"ד ישראל תפארת עיין ה~, מן טלטולדהוה
 וכ"כ יד[, כלאחר טלטול דהו"ל שרי דלהכי שםדכ~
 ע"א י"ב ]דף בפ"ב המטות בין מכבדין במשנההר"ן

 וכתב ד"ה הרי"ף,בדפי
 הר"~

 הצד מן דטלטול וכו~
 התירוהו[~ יו"ט כבוד משום אחר דברע"י

 ~~~~~ ~~~'~ ~~~ ~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~

 נתכוין ~"ל רש~י ~דא~ רש"י בפי' מש~כ בר"ןוע~ש
 מב~וד יודע הי~ שלא אלא ביו"ט לתוכו הטיח~נפל



 כהב"~. ודלא מת~ן, היה יודע היה שאילו שיפוליום

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

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

.~~~~ 
 בקונטרס הגר~ז בשו~עעיין

 אחרו~
 אות תצ"ה ~סי'

 דה~וסקים כתב דהתם כוונתו, ]כפה"נ וצ"ע.ה'(,

נקט~
 דברי כלל העתיק ולא בזה, והארין רש"י כשיטת

הר~
 כוונתו נמי דרש"י אלו

 וכו'~

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

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 כיון ]בד"ה הלכה ובביאור הל"י[ ~פ"ג לח"מעיין
 דחולק וכו'[שהיה

 ]הרמב"ם~
 כהרא"ש וסובר רש"י על

 בשביל ]ושמותר מוקצה, טלטול משום אלא אסורדאינו

אוכ~
 אפשר בין ב~ה מ~~גינן ולא נפש

 מער~
 ללא

 שרי~. גווני דבכלאפשר,

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

~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ .'~~~ 
 משום אסור ובלא~ה יו"ט מערב מוכן ]דבעינןוזה
 מו~צה[ ]טלטול דמתיר הרמ~ם כדברי שלאמוקצה[
 בב"י לעיל מעיו"ט באפ~ר אפילו נפש אוכללצורן
 ה"ה[. בשם בסופו צדין אין בפ' ~רסינן]ד"ה

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

.'~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 דהטעם ב~שיטות ס"ל לא ~דמ"ט הר"ןובשיטת
 דנראה משום לפרש ודחק מעיו"ט, דאפשר משוםהוא
 ראש ועיין מתון, דאמרינן י~לוכו'[

 ]בד~ יוס~
 ל"ב

 כמש"כ ועוי"ל וכו'[ רבינא אמר גמ' ד"הע"ב,
 דכתב בסופו ואפר, ]ד"ה לקמן בב"י הובאהרשב"א,
 וכו', דמתייבש משום מעיו"ט דא"א מותר א~רדגיבול
 וצ"ע. בטיט[ דה"ה להר"ן דס"לויתכן

~~~~~~ 
~~~~~ 

 לקהל.צ"ל
~~~~~~~~~ 

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

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ .~~~~ 

 בקונטרס כאן ועיין בזה, דעמד אמת ש~תועיין
אחרון

 ]בשו"~
 המג~א דברי ]דהקשה ז' ס"ק הגר~ז[

 דמותר והסיק ע"ש, התירו, ה~וסקים בכל וגםאהדדי,
 ב~ירוש לומר דאסור אלא מחר, לצורן אףלהערים
 מבש~, אני מחרבשביל

 ע"ש~
 ת~"~( ~סי' ~לכה וביאור

 דאיכא דהיכא כהמג"א דפסק וכו', ממלאה אבל]ד~ה
 התבשיל[. להשביח מתכוין אינו אם אסור טרחותב'

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

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~( ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ~כלל אדם בנשמתוכתב
 ק"~

 ~וה"מ ל~נין ב'( אות
 בחוה"מ[ וכ"ש ביו"ט ~דמתיר מהרש"ל על לסמוןדיש

וצ~
 מן חוה"מ מלאכת למ"ד

 התור~
 ]וא"כ

 מ~
 יש

 בשעת מתיר ואולי מביו"ט[, בחוה"מ יותרלהקל
 מה"ת, חוה"מ אי ]ספק ס~יקא ס~ק ומשוםהד~ק
 שמתיר[. כרש"ל הלכה אולי מה"ת הואוא~ילו

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

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

 ~~~ן ~~~~~ ~~~
~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

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

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

 גמור, בתיקון איירי ]דהתם כן תי' לא רש"יאבל
 מעיו"ט[, בא"א מותר גמור בתיקון דגם דס"לומשמע

 עיין כהרא"ש דס"לואולי
 פ"~

 נתנאל ובקרבן י' סי'
 וזה רש"י~, בשי' כמש"כ כן להדיא ]דס"ל ק'אות

 תצ"ה סי' אחרון בקונטרס הגר"ז לדבריסייעתא
~יי"ש

 ]ס"~
 משום אלא חדש שפוד לתקן אסר דלא ה',

 ומשמע י~"ט, קודם ימים כמה לעשותהדאפשר
 וכשיטת ביו"ט, חדש שפ~ד לתקן אפילו מותרדבלא"ה
 שנתבאר[.רש"י

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

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

~~~~ן ~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~'~~~~~ ~~~~ 

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

 ~~~~~~~ ~~י~~~~~~~
 ב', ]ס"ק הגר"ז ~שו"ע אחרון קונטאסועיין

 הרמ"א על שהקשה וע"ש הרמ"א, בדברישהארין



דבסמו~
 בא"א אף ביו"ט דאסור במשחזת בשו"ע ~סק

 אין מ"ט א"כ כהר"ן ס"ל לא דהרמ"א וכיוןמעיו"ט,
 הסכין, אתמש~יזין

 ותיר~
 ס~ל הרמ"א דבאמת שם

 הסכין דבהש~זת אלא כהר"ן ודלא וכ~' ~תוס'כהרא"ש
 דפשט כיון אלא מטעמיה ולאו הר"ן לסברת ל~ושיש
לשון

 הרי"~
 ע"ש[. וכו', כן מורה

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

.~~~~ 
 מעי~"ט אפשר בין ]ש~ילק רמ"א דברי עלקאי
 מעי~"ט[. אפשרללא

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

 ~~~~~ן
~~~~ ~~~~~ ~'~~~~ ~~~~ 

~~~~~~
 ~~~~ן

 ~~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~
~~ 

.~~~~ 
 כי~ן בשני, לתקנו אסור מ~מ בראשון, בו לצל~תר~צה שאינ~ אע"פ דלכן אמג"א ]דכתב אפרים ידעיין
 מעיו"ט, אפשר הו"ל ~ול והראשון קודש שה~אדאפשר
 בשביל מ"מ מאתמול, לעשות אס~ר דמספיקאואע"ג
 רק שאינ~ כיון מעיו"ט, לעשותה א"א מיקרי לא~ה
 ונראה מ~י~ל[. בתשו' מהני, לא ידיעה ~סר~ןמצד
 וס~ל רש"י על דח~לק תוס' בשם הר"ן כדעתדעתו
 דברי אבל אפשר. ~שיב בעיו"ט כלל ידע לאדאפילו
 בתחילת בסמ~ן ~לעיל כרש"י דפסק צ"עהמג"א
 לא דאם ]כמש"כ בטרוד אפילו מתיר ורש"יהס"ק[
 ה' ס"ק מ"ב ~ועיין בכה"ג, וכ"ש שהות[ לוהיה

 הגר"ז להרב א~רון קונטרס ועיין ט~[ ס"קובשעה"צ
 ו~לק זה, בדין שהארין ]במה ה~( ס"ק תצ"ה)בסי'

 הובא~מדברי~
 ובתשובת שם בד"ה ת~"ג בסי' לעיל

 ע"ש[. אבל, ד"ה ב~י תק"ט ובסי'מהרי"ל,

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

~~~~~~
.~~~~~~ 

 שרוצים, שפוד ]ד"ה הגר"א בביאורעיין
 בזה ל~לק דאין המ~ברמסתימת דהכרי~

 א~שר באי וא~
 בדיבור ל~מן ~עיין כהמג"א~ ודלא אסורמאתמ~ל
הסמון[.

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~'~~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~~~. ~~~~ן~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 הרמ"א לשיטת~כצ"ל

 בסעי~
 כט~ר, דפסק א'

 הכא[. וה"ה מעיו"ט, לא"א מעי~"ט אפשר בין]ד~ילק

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

~~~~
 ~~~ן

~~~~~~ ~~~ 
~~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~

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

 ~~~ ~~~~ן
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~

 ~~~~~ן
~~~~~~~ ~~~~ ~~~'~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~
~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

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

~~~~~~ 
.~~~~ 

 ת"ב, סי' ]~"ג בתש~בה הרדב"ז כדברי שלאזה
 לו כשיש דוקא הוא מעיו"ט בא"א דמותר דהאדכתב
 רותחיןמים

 שהרתי~
 כדי להרתי~ן אבל או"נ לצ~רן

 דהא מ~תר, גווני דבכל משמע והכא אסור,להגעיל
 דניכר מעי~"ט באפשר דאסור ליב~ן לענין כ'בתחילה
 דבא"א בהגעלה כ' וע"ז ~כ~', להכשירהשעושה
 מ~תר גווני דבכל ~משמע מותר,מעיו"ט

 שכתבו סי"ב[ צ"ד ]כלל אדם ~יי ודברי להגעלה[,להדיא במרתי~ א~
 תמוה.להלכה

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

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

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

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

 אף ]דאס~ר כהגר~א דלא א~צ[ ]בפ' מהרש"לוכ"כ
 כלי, תיקון ~משום מדברי~ משמע כן מעי~"טבא"א
 ל"א[. ס"ק ושעה"צ כ"ו ס"ק מ"בועיין

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

~~~ .~~~~~~ 
 לדוד תהלה בספרעיין

 או"~
 וברדב"ז ד~ה שכ"ג סי'

 הרדב"ז בשם בתל"ד דכ' ט~ז, ]בס"ק כתב, ת"ב סי'ח"ג
 ביה לאשתמ~שי ד~זי מתקן משום בהו ליתדהגעלה
 דהוי הבערה משום היינ~ דאסרינן ~הכא ~בצונן,ביבש
 הכא נמי דס"ל א"ז בשם הביא ושוב א~~נ,מכשירי

~~~~~~~ .~~~~~~~ 
 ס"ט. סי' מהרי"לבשו"ת

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

.~~~~~ 
 כי ד"ה ]ע"א כ"ב ביצה הרמב"ן בשם ר"ןעיין
 מדרבנן המג"א ~כ~ונת כדבריו, ~משמעקאמינא[
 ירו~ם, וברבינו ע"ש[, להדיא, שם הרמב"ן]וכמש"כ
 כר"י דמותר כתב אסור, בא"ד תקי"ד סי' בב"יהובא
 ע"ש. כן, מורין ואין הלכה דהויאלא~

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

~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ן



~הר~ב"~
 כאילו דנראה כיון אלא מטעמיה לא אבל

 בכ"ז[. שהארין במה ועע"ש מתכוין,להדיחו

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

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

.~~~~ 
 יע~ב ~הלת וכ~כ ~', סעיף תצ"ט סי' רעק"אוכ~כ
 הוצאה משום טלטול דאיסור הטעם וכתב חוו"דלבעל
 מותרו~ה

 ~~ ל~ור~
 מותר ~וצאה במ~ם ]~י'

 משא"כ מתון[ מדין דמותר קצת היום צורן דהויהכא כ~~
 מוהכינו, דילפינן מוכן באינו ואכילה שימוש~יסור
 ואסור[. מתון בזה לומר~ל"ש

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 כ"כ ]מותר[, ~ינוי בלא א~ילו ]ביד[ מנפהאבל

 באגלי עיין והטעם שינוי, ע"י שרי ובשבת הלוי,~ז
 זורה מלאכתטל

 ס~י~
 כיון ]דקשה ע"ש ט' אות ז'

 מותר, בשינוי הנפה מ"ט וא"כ אסור בשינוידמלילה
 משמע דבירושלמי הוא דהטעם שם באג"טוביאר
 מפריח נמי דבמנפה וע"כ זורה, משום חייבדהנפה

המו~
 ובב"ק ז~רה, ליכא דבלא"ה הרוח ע"י

 ד~
 ס'

 גרמא מיקרי מסיעתו ורוח דזורה בגמ' אי~ע"א
~  בפ~~ים אי' והנה מחשבת, מלאכת הוי שבתדלענין 

דטעמ~
 דלא משום בשבת יד כ~חר במלאכת דפטור

 ע"י אפילו אסור מדרבנן אלא מחשבת, מלאכתחשוב
שינוי

 דר~נ~
 כמו מל~מ דליכא היכא אפי' א~רו

 הוי דלא כיון שינוי ע"י דבזורה א~ש ולפ~זבמשאצ"ל,
 דשוב מסיעתו, דרוח כיון גרמא דהוי מותר שובמל"מ
אין

 לתר~
 באמת דהא תורה אסרה דמל"מ משום

 כמשנ"ת[. מל"מ מיקאי לא ידכלאחר

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

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

 ~~~~~~~ן

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

~~~~~~
 ~~~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 
,~~~~ 

.~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~'~~ 
'~~~ .~~~~ 

 להדיא ]ומשמע כדרכן כתב ]המחבר[ הריתמוה
 להדיא[~ הכי ]דס"ל פרמ~ג( )ועיין שינוי[, בלאדאף

 אלא קאי לא דכדרכן י"לואולי
 אמפרכי~

 דהו~ קטניות
או"נ~

~~~~~~~~~ 
~ 

~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 תו~' וכתבו מוקצה, טלטול משוה אסור הוהולא
 ד"ה ע"ב ~מ"ב~בת

 שאוכ~
 ~הטעם ר"ת משום

 כתב שם[ ]ביצה ור~"א ברוב, בטל דפסולתהוא[
משום

 צור~
 דא"כ ]ו~שה מוק~ה, טלטול התירו או"נ

 האוכל דבטיל הטור פסק מ"ט מרובהכשה~סולת
 לטלטל ואסורבפסולת

 א~
 ממש"כ משמע וכן ה~וכל,

 הא כיצד( ומ~ש )בד~ה הטור לדעת שי"ט בסי'הב"ח
 וע"ז או"נ, לצורן מוקצה טלטול התירולהגרע~"א

 הוה מרובה, כשהפסולת אבל מרובה[, כשהאוכלכתב
 באכילה. ואסור מוקצההאוכל

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

~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~

~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 דהא הרשב"א על דה~שה ]הט"ו, במ"מוע~ש
 פסולתברירת

 ממו~
 חיוב בזה יש ביד אפילו האוכל

חטא~
 הדרן על מותרת וביו"ט הרמב"ם, כמ"ש בשבת
 גם דכ~כ לק"מ, הטור ~לדעת ע~ש[, וכו'שנתבאר
 הוא וכיצד שכ' הסימן, ]בריש ~י~ט, סי' עייןבשבת
 כדרכו בורר וכ~' האוכל בברירת טורח יש אםבורר

 הפסול~לזרו~
 הטור לשי' ה~ה, קו' ל~ק וא"כ וכו~,

 חיובא[. ליכא דבפסולת באמת ס"ל הואדהא

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 סי' שבת ]בה' להחמיר, דטוב דכתב ב~חועיין
 בסופו[. וכו' בורר הוא ~כיצד ומ"ש ד"השי"ט

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

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

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

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

 ברירה אפילו מתירין אנו דלעיל וצ~ע חול[, דרןשהיא מפני ]דכ' דרבנן, ברירה דהוה )שם( מאיריעיין
 הלכה ובביאור ש~"ט סי' במחבר )ועייןדאורייתא
 משמע דהכא המשנה דמל' שם, הביה~ל ]דכ' ח'(סעיף



 דהא מדאורייתא גמורה מלאכה הוא ושולהדמדיח
אמר

 א~
 מלאכת דהתיר אב"ה וקאי ושולה מדיח

 ומדברי שם[, ביצה בירושלמי וכ"ה גמורה,ברירה
 הובא ]דהא וי"ל, הלכה לביאור הוכחה ישהרשב"א
 עליה חייבין דבשבת מלאכה דכל הרשב"א דברילעיל
 דלהביה"ל במדיח הכא ולפ"ז ביו"ט, נאסרהחטאת
 מ~ש וצ"ע ביו"ט[, אסרו מ"ט א"ש דאורייתא,הוא

 בסמון, לעיל הטור ]כמ"ש לאלתר דמותרמקולף
 וכו' מלילותמוללין

 ומנפ~
 וכו' ואוכל מעט מעט

 הכא איירי ואולי אסור[ מ"ט במדיח הכא ה"הוא"כ
 וצ"ע. זמן,לאחר

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

.~~~~ 
 וצ"ע, הרה~מ בשם ברמ"א ס"ב תק"ו סי'עיין
 מאתמול שרקדו דקמח הרה~מ בשם הרמ"א כ']דהתם
 הצרור ליטול ואוסרין מחמירין יש וכו' ~רור בוונפל
 כדרכו לברור דמותר ה"ה בשם כתב הכא ומ"טבידו,

א~
 מיישב הגר~ז ובשו"ע וצ"ע[ לאלתר, כוונתו אין אם
 א', ס"ק ד' סעיף אחרון בקונטרס תק"ו ]בסי'זאת

 לימים לבררם דרן שאין לפי דהתירו קטניותדשאני
 ועיין ע"ש[, הראשונים, מדברי שם הכריח כןהרבה,
ביאור

 הלכה,~
 זו, קו' נמי ]דהקשה

 צרור דגבי ותיר~
 בד"ה ע~ש וכו', בכלי ולא ביד ליטלו דרכו בחולאפילו
הבורר[.

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 תמיהת ]שמיישב זה סי~ על הש"ע בסוף רש"שעיין
 הרמ"א[. על והמג"אהט"ז

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

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

.~~~~ 
 בורר מלאכת באג"ט עיין הרשב"א שיטתביאור

 תמיהת שם ]דביאר ע"ש וכו' כ"ז כ"ו אות א' ס"קס"א
 מרב מוכח דלהרשב"א המנונא, מרב הרשב"א עלה"ה

 בשבת ביד לאלתר אפילו אוכל מתון דפסולתהמנונא
 וע"ז ע"ש, מותר, ביו"ט ומ~טחייב,

 תיר~
 דס~ל

 בורר הוא מלאכות באבות הנמנה דבוררלהרשב"א
 דדרן וקטניות בתבואה דוקא הוא וכ"ז דוקא,בכלי
 לאלתר ומותר קצת שינוי הוי ביד ולהכי בכלי,ברירתן

 דוקא ביד ברירתו שדרן מה אבל קצת, שינוידהוי
 בכלי יתבררו שלא בכמותן השוין אוכלין מיני ב'כגון
 איירי דבהא י"ל וע"כ מלאכה, אב ביד חשוב בידאלא
 בביצה אבל חייב, אוכל מתון פסולת להכי המנונא,רב

 שדרן הרי וכברה בנפה דאוסר בקטניותדאיירי
 ותמחוי[. בקינון ופט~ר ביד מותר אוכל מתוןפסולת ואפיל~ שינוי הוי ביד להכ~ וכברה בנפהברירתו

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

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

~~~~~ 
 שם[. מש"כ ]עי' ט' ס~ק תק"ד סי' מ~"א~יין

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

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

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

 ~ן
~~~~ ~~ 

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

 מדרבנן אבל מותר ]דמה"ת התורה מן דמתירוי"ל
 היכא ונ~מ לאיסורא[ התם פשטיה ואהא אסור,באמת
 בא"א מותר ]דבדרבנן מאתמולדא"א

 לעשו~
 מעיו~ט

 מה"ת אי משא~כ לעש~תו, באפשר אלא החמירודלא
 ומש~כ מעיו"ט[, לעשותו בא"א אף אסרינןאסור,
 דמאתמול אמרינן דלא ר"ל יומו בן כשהואדמעלי
 במגילה התוס' כמש"כ התורה מן אסור היה דאזעדיף
 ~שוי כשהוא טפי עדיף דאו~נ כאן, ד"ה ע"ב, ז']דף

 באו"נ משא~כ ביו"ט, לעשותו אסורמאתמ~ל
 ד~ה א' ס"ק תצ"ה סי' ]לעיל בפר~ח דברי~ פירשוכן ביו~ט~~ לעש~תו מותר מאתמול, עושהו אםהמתקלקל

 הרשב"א משיטת לאפוקי בא ירוחם ור' וכו'[. וי~מומ~ש
 אות א' שער מועד ]בית הקדש עבודת בס'דסובר
 שכ"כ שו"מ התורה, מן אסור הנ"ל הדברים דכלא'[

 ע~ש. התורה, מן דמותר ירוחם רבינו בכוונתבב"ח

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 בסופו. קכ~אבסי'

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~'~~~~~ 
.~~~~ 

 קכ"א~בסי'

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

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



 ש~ז סי'עי~ן
 סעי~

 אמירה ]בדיני שם ובמ"ב ה'
 ע"ע וכו~, מצוה ולצורן דרבנן באיסור שבותלעכו"ם

 ובמ"ב[~ שמ~בבסי'

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

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

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

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

~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 בואר ~ד~~א בואר משום אסור יהא לא למהוצ"ע
 מהטובים[. והנרקבים הכמו~ין~בכלי[

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

~~~~~~~~~~ 
,~~~~ 

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

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.'~~~ 

 והכי בד"ה ~בפס~ים, י"ז סי' רעק"א תשובותעיין
 דביאר מה כפי התוס' שי' דהביא שם, בהגהמשמע,
 מלאכה בכלל דהוי והכריח שיטתםהרשב"א
 הואיל, מטעם מדאורייתא שרינן ולאדאורייתא,
 ג"כ איכא גופו כל רחיצת בכלל דהא רעק"אוהקשה

 בבישול מרבה רק והוי ורגליו ידיו פניורחיצת
 שאררחיצת לצור~

 הגו~
 כדאמרי' מדאורייתא בכה"ג דשרי

 דבראוים לב"ש דחזינן וכמו אימיה אגב ניחםבעירובין
 פניו לרחיצת המים להרבות יוכל מהם ושותהלשתיה
 לא הר"ן דלשי' כתבו והאחרונים ע"ש~. ~רגליוידיו

 מתון משום דהתירא היכא בשיעורין ריבויאמרינן
~והא

 הכ~
 מתון~, משום רק ד~תירו הר"ן בשם הקו' כ~

 להשא~"א, ס"ל ]כן אמרינן, לא ומתון דהואילועוד
 ~"ש[. וכשם, ומ"ש ד"ה בב"ח תקי"ח בסי' לקמןהובא

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

.'~~~ 
 בסופו[ דתנן, ד"ה ע"ב ל"ט ]שבת כתב~הרשב"א

 שאסור ]אלא לתוס' אפילו א~[ ]אבר התורה מןדמותר
 שם, הרשב"א ~שהביא מהירושלמי ל"ק ולפ~זמדרבנן[
דהתירו

 לאחו~
 אבל מה"ת דאיירי אבר אבר גופו כל

 אסור[.מדרבנן

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

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

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

~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

 ~~~'' ~~~~י~ ~~~~~~

 בסופ~, ומיהא, בד"ה ע"א י"ז ~ביצה הר"ןלשי~ת
 בה לית דלהכי היא דדחויה שבת בין לחלקדכתב
 דהותרה דיו"ט באו"נ משא"כ בשיעורין דריבויהתיאא
 ריבוי ד"ז[, שביאר מה וע"ש בשיעורין ריבוי נמיהותר

 דאינו מכשירין אבל בהותרה מותר ביו"טבשיעורין
 לאסור יש ]וא"כ האחאונים כ"כ אסור, דחויהאלא

 מכשירין~. הוי דהא הקערות, הדחת עבורלהרבות

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

 לרחיצת ביו"ט חמין דלהחם ]דס"ל תוס' לשי~זהו
 והר~ן הרשב"א ביאר וכן מדאורייתא אסור הגוףכל

 אבל ואסור[, שבות הוי ולהכי מ~, דף בשבתשיטתם

להרי"~
 ~דהרי"ף ושרי, מצוה במקום דשבות שבות הוה

 שרי הנ"ל דבאופן ז"ל גאון בשם כ' ע''ב כ"אבביצה
 שבות הוי וא"כ שם, בשבת הר"ן וכמ"שמדאורייתא

 וכו'~.דשבות

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

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ .~~~~ 
 סו"ס ב"י ועיין דשאי, ביו"ט משא"כ אסורובשבת

תק"~
 וד"ה תשובה ~בד"ה הרשב"א תשו' בשם מש"כ

 דוקא הוא וכו', במזיד בנעשה דאסרו דהאויוצר,
 סימן הריב"ש וכ"כ וכו'~, לא כלל ביו"ט אבלבשבת
 כתב ושםט"~,

 דהרי"~
 מת~~, הרמב"ם אבל אוסר

 ~ דהרא"ש וצ"ע ע"ש, האחרונים, הכריעו דכןוהוסיף

 ]ומ"ט למהר"ם ס"ל וכן אוסרים האחרוניםוהמרדכי
 הא אוסרים הראשונים דאחרוני הריב"שכ'

 האא"~
 ]דהביא ט"ז סי~ פ"ב ביצה יש"ש ועיין וכו'[והמרדכי
 ואפה דעבר היכא התירו קולני"א דרבני המרדכיבשם
 יאכל בשוגג בשבת דהמבשל דר"י מהא לחבירומיו"ט
 דחמירא בשבת דדוקא דאדרבה וס"ל פליג ור"יוכו',
 לזלזולי אתי ליה שרית אי דקיל ביו"ט משא"כהקילו
 קצ"ז סי' ביו"ד השלמים ובתורת עוד[, וע"ש וכו~ביה
 הרמ"א ]דפסק ע"ש, ראשונים מחלוקת דיש ג'ס"ק

 י"א לכן קודם לטבול לה אפשר שהיה דאשהשם
 בעברה דן שם ובתוה"ש וכו', בשבת לטבולדאסורה
וטבלה

 דנחלק~
 כ' השני דבחוט האחרונים, בזה

 משא"כ מותרת ואח"כ שבת לאותו במזידדאסורה
 כ' וע"ש הנ"ל, מרשב"א ראיה והביא דמותרת,ביו"ט

 עליו נחלקו הפוסקים דרוב ראיה ליכא דמהרשב~אשם
 דמ"מ והוסיף וכו', והמרדכי והרמב"ם הרא"שוהם



 וכ~' אחר מטעם למעשה נכונים השני החוטדברי

ע"ש[.

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

.'~~~ 
 או"נ. דהוה כתב הט"ז[ מיו"ט ]פ"א הרמב"םאבל

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

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~'~ 
,~~~ 

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

~~'~~~~ 
~~~~ 

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

~~~~~ ~~~ 

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

.~~~~ 
 ]עיין הרשב"א לשיטת התורה מן אסור הריצ~ע
 התירו ואין לעשות[ ומותר ד"ה בב"י מש"כלעיל

חכמים.

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

~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ .~~~~~ 
 תרט"ז סי' לקמןעיין

 סעי~
 הגר"א בביאור א'

 והוה רפואה הוה וא"כ חמין, אצל חולה קטןדסתם
 אליעזר בדמשק עמד שכבר שו"מ וצ"ע. נפש, לכלשוה
 לתענוג, עומד לרחיצה הבערה דעיקר דכיון שם]ותי'

א~
 בין ברחיצה לחלק אין רביתיה, היינו דבקטן
 רק דהאיסור ברחיצה משא"כ להבערה,הבערה
 ממלאכת יהנה שלאמדרבנן

 יו"~
 קטן בין חילק שפיר

 וכו'[. רביתיה דהיינודשרי

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

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

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

 תשובת בשם כ' ~ב"י דהא גוי ע"י התיר מ"טוצ"ע
 כמוגמר דהויאשכנזים

 ולמר~
 דאורייתא איס~ר דה~י

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 סי' בי~"ד השלמים ובתורת ד'[ ]ס"ק ש"תעיין
 על זה בסי' לעיל מדבריו חלק ]הובא ג' ס"קקצ"ז
 ע"ש[~ א' ס~קד"מ

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

 מ"מ ממש, נפש אוכל דאינו דס"ל דאע~פוצ"ע

 ולא לאכילה הכשר אלא דאינו וי"ל מתון,נימא
 ז' כתובות התוס' ]כ"כ מכשירין, על מתוןאמרינן

 ביצה עמ"ס בקה"י בזה מש"כ וע"ע א"ל ד"הע"א
 הדבר[, בטעם דאי, ד"ה י"ב ביצה פנ"י ועי' י"חסי'
 לעשות~ מותר ד"ה בב"ח הובא ]לעיל, הר"ן לשי'וצ"ע
 אם במדורה[ מתון דאמרינןדס"ל

 יחלו~
 הרמב"ן על

 מכשירין[. מיקרי לא דאולי מתון נימא הכא ]דגםהכא

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

.~~~~ 
 צ~ב, סי' צ~ל נ"ב, סי' ח"צ וע' כ' שרדובלבושי

 ]ע"ש ומתיר, י"א[ ]ס"ק ומ~"א הט"ז על חולקושם
 בקצרה, ותו"ד דהתירא, בטעמא שהאריןמה

 ערב בשמן ה~דים לסון מותר דעכ"פ מוכיחדבתחילה
 ליתן דמותר היכי כי ולכן בשבת, גם המריחיםומים
 שלא ש"מ וכו' ריח שמוליד ול"ח הקדירה לתוןתבלין
 ולא אוכל שאינו ב~ר אלא ריחא מוליד משוםגזרו

 בדעתו וה"המשקה,
 לרחו~

 מותר הידים
 א~

 שמוליד
 דמוליד אף מותר ודאי גופא ה~דים דרחיצת דכיוןריח,
 העיקר מן אסורה יותר ההכנה תהיה האין ריחבהם

 ~כו'[.והתכלית

 שבות[. לנכרי]ואמירה

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

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

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

 לפקפק מש"כ ז' ס"ק שכ"ב סי' שבת בתוס~עיין
 מזמן לחלק אין חכמים דהתירו דכיון שם ]דהכריחע~ז
 ובסי' פ"ח ס"ק ש"א בסי' גופא המג"א וכמ~שלזמ~,
ע~ט[.

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

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

~~~~
'~~~ 

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

~~~~~ 
~~~ ~~ 

 דהראב"ד בהרא"ש ו~"ש י"ב, סי' דמו"קבפ"ב
 אין קתני דלא וצ"ע הזמנה, ללא אפילו ואוסרחולק

 וא"כ אסור גווני בכל הא הראב"ד ]דלשי'מאכילין
 ~זמנין ולא מאכילין איןהול"ל

 ד~
 שם[. בביצה כ"ה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ן
~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~'~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~ן ~~~' ~~י~ ~~~ ~~~~~

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

~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 או ליזהר[, דיש ]הא התורה מן כוונתו איו~ע
 טרח ]דלא טרחא, בחד ונ"מ טרחא, תרי ומשוםדרבנן
 העכו"ם[. עבור מיוחדת טרחאשום

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

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

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~~. ~~ן

 לעבדו אבל בה, דמסיים כאן, נמצאובאו"ח
 הנמצא הגירסא לפי ~פי' ור"ן, כרא"ש מותרוש~חתו
 מב~י כדמשמע ולא והר"ן, כהרא"ש ס"ל שלפנינובא"ח
 משה, בדרכי במש"כ בסמון לקמן ועי' עלייהודפליג
ובמג~א

 ס~~
 ג~[.

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

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

~~~
 ~~~~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

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

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

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

~~~~~ 
 ]בדעתוי"ל

 הא"~~
 בקדירה דיעשה ~~ירה משום

 הכתוב הגירסא לפי חיים באורחות הוא וכןאחרת
 בלא"ה, מותר התורה מן דכוונתו לומר וישאצלינו,
 מהירושלמי עליו תקשי דאל"כ לפייסינהו, אפשרמשום
 להא לה מוקי ]דהירושלמי זה, בסו"ס ב~ישהביא
 מ~תר ממנה אוכלין שהרועים דבזמן הכלביםד~יסת
 מפני פת תנור אשה דממלאה כרשב"א וכ~'לאפותה
 דבקדירה וחזינן מלא, ~התנור בזמן יפה נאפהשהפת
 ירבה שמא דגזרינן אלא א"ש ולפ"ז מותר,אחת

 אחרת[.בקדירה
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~~~ 
.~~~~ 

 מלוניל הרא"ש בשם חיים באורחות מש"כלפי
 בעלמא, עכו"ם בשל ואוסר ושפחתו בעבדומותר
~וא"כ

 ג~
 סתם, לעכו"ם עבדו בין לחלק ס"ל הא"ח

 ומש"כ ע~ש[, ]ד"מ, ב~י על במש"כ לעילוכמשנ~ת

 הרא"ש לשי' ~הו לעכו"ם אפי' דמותר משהבדרכי
 הולן זה ועלוהר~ן,

 השגת~
 כ' ]דמ~ט המג"א, של

 אחת, בקדירה בעכו"ם מתירין והר"ן דהרא"שהד"מ
 וגם בשביל~, אחרת בקדירה ירבה שמא ג~רינןהא

לפ"~
 דאסרו[, והר"ן הרא"ש ה~א הרמ"א דברי מקור

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ן

~~ 
~~~~~~~~~ 

.~~~~ 
 טרחא. חד ר"ל אחת[ ובקדירה דכ']הא

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

.~~~~~~ 
 בעבדו דמתיר מלוניל הרא"ש בשם באו"חע"ש
 מירושלמי לק"מ ולפ"ז אחת, ב~דירהושפחתו

 בעבדו איירי אחת בקדיאה דהתיר]דהירושלמי
 מש~כ ועי'ושפחתו

 לעיל~
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 הטור ]דהנה ג~ סי' מילואים אבני תשובותועיין
 דאם שפסק כהרמב"ם דלא משמע דילן דמגמ'הקשה
 לאפות מותר לתינוק נותנים אם מקפידין הא"יאין

 יתכן ]ואין וכו' דריב"ל ו~לי~א אי' בגמ' דהאבשבילם,
 דאין דריב"ל והא דמותר דרב הא שניהםלפסוק

מ~מנין~
 ע"ש,

 וע~~
 לא דהרמב~ם שכתבו דיש ה"ה כ'

 וכו' כן דאינו ע"ז השיג וה"ה ופליגא, בגמ' הגי'הי"ל
 רבו דהא השיג ביש"שוכן

 הרי"~
 ~ו גירסא כתב

 וע~~ וכו'~בפשיטות
 שם האב"מ כ'

 דבבה"~
 להדיא אי'

 והרמב"ם ופליגא, ולא לריב"ל ליה מסייעהגירסא
 בביאור שהארין מה ~וד וע"ש וכו' זו גירסא עלסמן
 הרמב"ם[. דבריטעם

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

~~~~~ 



 הרי"~זה~
 נדחה ~להכי ~פליגא, בגמ' דגרסי' ]דס"ל

 אף אס~ר ~להכי ~כ~', הא"י אנשי דהני דר"ההאי
 דפליגי הט~ר למד ~כן לתינ~ק[ ליתן מקפידיןבאין
 בה"ג על ח~לקת ראש~נה ]דדעה דע~ת ב' הביאדהא

 שלא ~זה הרי"~[ היינ~ ~ע"כ דאס~ר, ~ס"ל~רמב"ם
 הגמ', בס~גית אלא פליגי דלא ]דכתב הר"ןכדברי

 שלא בענין איירי ר"ה דמתיר דהא ס"לדהרמב"ם
 את יאפה לא אם לינ~קא ריפתא למשקל אפשרהיה
 ס~ל ~הרי"ף טרח, קא דבדידיה שרי ~דאי ~כה"גכ~לה
 כי אפיל~ לינ~קא ריפתא למשקל באפשר איירידר"ה
 ע~ש[, דריב"ל~ מהא נדחית ~להכי כ~לה, לה אפילא
 דלא אחר בא~פן הרמב"ם דברי דמיישב מאירי~עיין
 ]הנה פליגי, לא ~הט~ר דהר"ן ל~מר אפשר ~לפ"זכמ~מ,

 אחד דבא~פן הרמב"ם דברי ליישב שם כתבהמאירי
 היכא דמ~תר ~כ~' א"י באנשי ר"ה דאמר דהאפירש

 אע"פ א~נס צד שם דיש ה~איל לינ~קא ריפתאדיהבינן

 ר"ה התיר ~בזה מלכ~ת, של גמ~ר הכרחשאינ~
 בזימ~ן משא"כ כר"ה, הרמב"ם פסק ~להכילכתחילה,

 בזה דליכא כי~ן ~כ~' מזמנין דאין דפסק בי~"טג~י
 דהביא הא דהרי י"ל ~לפ"ז ע"ש, דאס~ר, ~דאי כללא~נס
 א"י באנשים איירי הא דע~ת ב' דהני פל~גתתאהט~ר
 ~ע"ז הרמב"ם~ התיר א~נס צד דאיכא כי~ן ~בזה~כ~'
 אבל כהרמב"ם, ~דלא בזה אף לאס~ר הט~רכתב

 א~נס, צד דאיכא כי~ן ג~~נא בהאי דאס~ר ס"ללא הרי"~
 דפסק~הא

 הרי"~
 ~כ~' א"י באנשי ~א"כ כר"ה דלא

 הר"ן כמש~כ י"ל ע"זאס~ר~
 דאפשר היכא איירי דהרי"~

 כ~לה, לה אפי לא כי אפיל~ לינ~קא ריפתאלמשקל
 דהתיר ~הא אס~ר, דבאמת מ~דה הרמב~ם גם~בזה

 לינ~קא למשקל אפשר דאי היכא ד~קא ה~אהרמב"ם
 מהט~ר גם כ"ז ~לפי ~כמשנ"ת. כ~לה, לה אפי לאכי
 דס"ל ראיהליכא

 דהרי"~
 פליגי. ~הרמב"ם

 דברי לפרש נ~סף בא~פן כתב המאירי~הנה
 דכל מש~ם ה~א מזמנין דאין דהא ~הואהרמב"ם
 ~אין מזמן ה~א לב ר~חב מת~ןשמזמן

 דעת~
 לעיקר

 משא"כ ~אס~ר, חיישינן ~להכי הג~י, לצ~רן אלאאפיית~
 מצד שלא החיל בני שלבקמחן

 עצמ~
 מלאכה לו באה

ז~
 ~הר"מ דהרי"ף ס"ל~ לא דהט~ר י"ל נמי זה ~לפיע"ש, מ~תר~ ולהכי התינ~ק~ לצ~רן לאפ~ת בדעתו ג~מר
 ~בזה ~כ~' א"י באנשי איירי הא דהט~ר די"לפליגי,
 מצד דלאכי~ן

 ~צמ~
 כ' ~ע"ז הרמב"ם, התיר ל~, באה

 לאס~רהט~ר
 א~

 אבל בזה,
 הרי~~

 כהט~ר, ס"ל לא

 ~הא ל~, באה מצ"ע דלא מש~ם דמ~תר כהרמב"םאלא
 כמש"כ י"ל ע"ז כר"ה, דלא דאס~ר החיל בבנידפסק
הר"ן

 ריפתא למשקל דאפשר היכא איירי דהרי"~
 מ~דה נמי הר"מ ~בזה כ~לה~ לאפ~ת בלאלינ~קא
 למשקל אפשר דלא היכא אלא התיר לא ~הר"מדאס~ר,
 ~א"ש ~כ~', לינ~קאריפתא

 דהרי"~
 ארמב"ם פליג לא

א~
 ~ד~"ק[. הט~ר, לדעת

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

 ~~~~ן ~~~ן
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 הי"ד. פ"א מ"מעיין

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ .~~~~~ 
 ]אמר א"לצ"ל

 ליה~
 ברא"ש~ כ"ה

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ן

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

 ~~ן ~~~~~~ן
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

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

 ~~~ן

~~~~~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 אבל ה~צאה שרי הרמב"ם לדעת אבל הי"ג,בפ~א
 בהמה[ ]לצ~רן אס~ר ~ביש~לאפיה

 נימא ~צ"ע ע"ש~
מת~ן

 אינה וביש~ל דאפיה ~צ"ל ה~צאה, גבי כמ~
 לעיל ]עי' מת~ן, כלל בזה למימר ~ל"ש כללמלאכה
 תצ"ה~. בר"ס י~"ט ה'בריש

~~ן ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 אבל רה"ר דרן דד~קא משמע ~מרדכי ר~קחמדברי
 רז"ה על דסמכינן אפשר ~הטעם להקל, ישכרמלית
 ]דמ~תר הרמב"ם ~על כריה"ג[ קי"ל דלא]דס~ל

 עיין ~רש"י, ה"ה[ ~כ' שם בד"ה בסמ~ן לעילכמשנ"ת
 דרמ"א דהא ~כ' השיט~ת, ]דביאר כאן הגר"אביא~ר
 ה~א להוציא דאס~רפסק

 בר"ס לשיטת~
 ~לשו"ע להרמב"ם אבל ה~תרה, לא לצ~רן שלאדה~צאה תקי"~

 ע"ש[. מ~תר, הכא הה"נ א"כ דמ~תרשם

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

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



 ~ס"קוה~"א
~~ 

 לא דהמרדכי הב~ח על חולק
 תק"ג, סי' בב"ח מש"כ ועיין אחד, בתנור אלאהתיא
 דלשי' שם דכ' בסופו, וכו' העיטור בעל כתב]בד"ה
 משום הוא וכו' קדירה אשה דממלאה דהטעםהמרדכי

דאע"~
 מותר מ"מ ~כ"ז יצטרן דלא בודאי דידעינן

 כריסו היה אילודהא
 מחזי~

 א"כ וכו', לו ראוי הכל
 הרבה ומבשל אחת לחתיכה כדשצרין ליזהר ישלפ"ז
 לאכול שלא ביתו לבני יאמר לא וכו' הלילהלצורן
 וכו' ההיתר עיקר דהא קצת אם כי התבשילמזה
 יאמר ולא יותיר יותיר אם אלא וכו~, כריסו היהשאילו

כל~
 לשי' אבל

 והר~ הרא~
 ~~מון דאיסור

 עו"~
 ~וא

 איסור אין א"כ וכו' אחרת בקדירה ירבה שמאמ~ום
 ע"ש[. תע"ב, והמחמיר זו,באמירה

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

~~~~~ ~~~~~~ ~~'~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
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 כמש"כ בעכו"ם ולא ~רי בכלבים דדו~אונראה
 שאינם עכו"ם דלשאר כתב ]דבס"א בשו"ע,הרמ"א
 אסור, ענין בכל וכו'עבדיו

 ובס"~
 להרבות דמותר כ'

 ע"ש[. וכו' קדירה באותה הכלביםבשביל

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

 אחר. ובתנור אחרת בקדירהצ"ל

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

 ]מה ב"חעיין
 לעיל והובא המרדכי, עפ"י שתיר~

 וכו'[. מז~נות לטלטל אבל ומ"ש בד"ה בב"חבד"ה

~~~~''~ 
 ~~ן ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~

~~~~~ ~~~~ 
 אחד.צ~ל

~~~~~~~~ ~'~~~ ~~ 
,~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~'~~ 

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

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

~~~~ 
~~ 

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

.~~~~~ 
 ג~[ ]ס~'ק מג"אעיין

 דמח~
 לב' אחת טרחא בין

טרחות.

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

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

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

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

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

 קצת צורן דבעיא דס"ל לשי' דדוקא דמשמער"ל
 דבעינן דכיון התם, התוס' ]דכ' רש~י לשי'משא~כ
 ומשמע נכרי, לצורן הוצאה דאסור נראה קצתצורן

 לנכרי~. הוצאה אף מותר קצת צורן ל"בדא~

~~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~

~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

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

~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ן

 ~~~ן
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~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
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~~~~~~~ ~~'~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

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

~~~~~~ 
 הרא"ש כ' זה שמטעם ~מש"כ ~איזה

 וכו~
 על

 כ' ]דשם במברגר, הלוי רי"ד בהגהות כ~כ דבריו,סוף
 טעמא דהוא מטעם הוא בטיל דלא הא דהאדצ"ע,
 שמטעם ונראה דהן להגיה דנראה כתב וע"זוחזותא,

 שיין הב"י שכ' וכו'זה
 אסו~

 הואיל שמסיק זה דיבור
 מין הוי התבשילומתקן

 במינ~
 זה דמטעם כ' וע"ז

 ע"ש~. וכו' הרא"שכ'

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

 ~~~ן
~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

~~ן
~~~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~

~~~~~ 
 ~~~ן

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

~~~~ ~~~ 
 ~~ן

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

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 יעקב קהלות בספר וכ~כ נ"ג סי' הב"ח שו"תעיין

 כ' הב"ח ~בשו"ת א', סי' ביצה מס'על
 לתר~

 דהטעם
 שהוא בשבת להוליד ראויה היתה זו דביצה דכיוןהוא
 קודש הוא למחר אם הכנה איסור ודאי ביה דאיתיום

 לדעתיה אסח השתא ראשון, ביום גם איסורהדמשו"ה
 ב' ביום גם ~אסורהמינה

 דאע"~
 מאיסור ש~צאה



 ב' בשאר משא~כ מוקצה איסור עליה חל מ"מהכנה

 מסיח דאינו שלפניו לשבת סמוכה דאינה ש"גיו"ט
 וכו' שני ביום מיד היתר לה שיש כיון מינהדעתיה
 די"ל קצת, ב~ינוי זה כעין כתב ובקה"יע"ש,

 שני יו"ט שמא שני ביו"ט ואוכלה בשבתדכשנולדה
 ובשלמא לקודש~ קודש מיום שהוכן ונמצא קודשהוא
 אע"פ הבאה, לשבת לאוסרה אין בשבת נולדהכל

 כיון מ"מ ד~ד, תוס~ כמש"כ הכנה נמי הואשהלידה
 הבאה לשבת שהוכן נחשב לא בינתיים חול ימישהיו

 וממילא שבינתיים לימים ההכנה שהיתהדחשבינן
 שהוכן לומר א"א הרי הכא אבל הבאה, לשבתנשארה
 ביו"ט אסורה בשבת נולדה דהא ראשון יוםבשביל

 שני ליו"ט אלא הכנה היתה לא הרי וע"כשלאחריו,
 ליו"ט[. משבת הכנה והו"ל קודש הואושמא

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

~''~~~ 
~~~ 

~~~~~ 
.~~~~ 

 תצ"ז.צ"ל

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

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

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

.~~~~~ 
 שם ]דכתב ברמ"א, ח' סעיף ק"י סי' יו"דעיין
 כלל ~ארון ספיקא ספק מכח להתיר אין דדשיל"מי"א
 היתר לו שיש מאחר לצורן לא אם ל~חמיר וטובכ"ה(
 כהטור[. דאסור בד"מ כ' והכא הכי,בלאו

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

~~~~ן
~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ן
 ~ן

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

 ~~~~ן
 ~~~ן ~~~ ~~~

~~~~~
 ~~~~~~ן

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

 ~~~~~ן ~~
~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~ 

עיי~
 ]דמשמע וצ"ע בסופו, ט' סי' צדין אין פ' יש"ש

 דפריש כל מכח שרינן רובא, דאיכא דהיכאמדבריו
 הא~ח, כמש"כ מוקצה ספק מטעם או פרישמרובא
 פתחי ועיין בזה, נסתפק הר"ן הכא דהא וצ"עע"ש,
 א'[. ס"ק ק"ב סי' יו"דתשובה

 ~~~ ~~~~ן~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ן

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

.~~~~ 
 בסי' ולעיל רוב מטעם דס"ס כתב דהרשב"אצ"ע
 מרוב עדיף דס~ס וצ"ל הגר"א, כמ"ש מתירתצ"ח

 מהני ביום יולדות דרובן דאמרינן וכמו דפריש,דכל
 לעיל. שכ'כמו

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

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

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

~~~~ 
~~'~~~ 

~~ 
~~~~~~ 

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

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~

~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~ן ~~ן

~~~~ ~~~ ~~~~ 
 דע"י פירושו ]דאו"נ הצלה, אלא דאינו לפרשויש
 הצלה~, רק דהוא הכא משא"כ או"נ, עי"כ נוצרפעולתו
 ו~הו נפש[, אוכל מיקרי דלא ]דס"ל רש"י סברתוזהו
 הרא"ש על דחולק הרמב"םסברת

 לקמן ב"י בסו~
 תתעשן שלא בשביל האש את מכבין דאין~וס"ל

 ע"ש~. וכו' הבית אוהקדירה

 ~~~~~~~ן ~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~ 
.~~~~ 

 אוכל ]במקוםצ"ל
 נ~ש~

 ברמב"ן איתא כן נפש, כל
ובר"ן.

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

 ~~~~~ן
~~~ ~~~~~ ,~~~~ 

~~~ 
~~

 ~~ן
~~~~ן ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~

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

 ~~~~ן
~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~ ~~'~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ן

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

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

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 א', ]ס"ק ט"זעיין

 התנור גריפת גבי דודאי דתיר~
 לא~ות באפשר אפילו גווני בכל מדאורייתא לר"ימותר
 וכו~ שם אסור הטיט טלטול משום אלא גרי~ה,בלא
 ואין להצילה באפשר אפי' לר"י מותר הכא ה"הוא"כ
 אסוא דלרבנן אלא מוקצה כאן דאין טלטול איסורכאן
 בלוקח אף מותר ובזה וכו' להצילה א"אאא"כ

 הוה אי והב"ח הט"ז ד~ליגי ונראה ~"ש~, וכו'הדולק הע~



 ס"ל ]דהב"ח מכשירין, אואו"נ
 דא~

 תתעשן אם
 ולהכי מכשירין אלא א~"נ מיקרי לא מ"מהקדירה
 לרבנן,אסר

 והט"~
 ]דאם הותרה או דחויה הוה אי ונ"מ מותר[,לרבנן א~ ולהכי או"נ מיקרי דבזה ס"ל

 דחויה מי~רי מכשירין הוא ואם הותרה, הוי או"נהוא
 במש~כ המרדכי~ כתב ד"ה בב~י תקי"א בסי' לעילועי'
 דמיירי ג'[ ס"ק זה ]בסי' רבה האל~הו ולמש"כשם[,
 ו~"מ, הב"ח קוש~ת ליישב יש אחר אש ~בעירשצרין
 איירי דאסור דהא הרא"ש בדעת הלבוש עמש~כ]דהנה
 מק~ם או אחר בית לו יש אם כגון אחר בעניןבאפשר

~~~
 כ'

 ע"~
 א~ר, במקום אש לעשות שיכול פי~ הא"ר

 א~שולפ~ז
 דא~

 ר~י גם בע"א דאפשר היכא דבאמת
 היכא איירי כ"ז אמנם הב"ח, וכמ"ש דאסורמודה
 שישבכגון

 ל~
 דצרין הכא משא~כ וכדו', אחר אש

 דמותר להרא"ש ס"ל בזה אחר אשלהבעיר
 א~

 לרבנן,
 הב"ח~. קושיתומיושבת

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

.~~~~ 
 ליה[. ל"ג ]דהר"ן הקדירה תתעשן שלא בר~ןליתא

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

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

~~~~ 
 ]עישון למהוצ"ע

 קדירה~
 מיירי וברא~ש ~"נ, אינו

 אפשר דהא או"נ מי~רי לא ]ולהכי אחר אש לודיש
 הרמב"ם דעת א"ש המ"מ לדעת אבל האחר[,באש

דפס~
 אסור[ גווני בכל ולהכי אסורין~ ]דמכשירין כרבנן

 כהרא~ש ביארו הם ]דהא צ"ע, וה~ר"א הב~י דעתאבל

דא~
 מ"מ כר"י דנקטינן

 היכ~
 נפש אוכל דלאו

 במק"א אש לו דיש איירי לא לדידהו והאהחמירו,
 ומשמע במ~"א, אש לעש~ת שיכול המג"אוכמ"ש
 ד"ה בב"ח לעיל שהובא בא~ר וכ"מ לו איןדעדיין
 וי~ל ממש[, נפש אוכל הוי לא מ"ט קשה וע"זאסור,

דהצ~
 כדי דמכבה דהא ]פי' נפש, א~כל חשיב לא

 ולהכי נפש, האוכל הצלת רק הוא הקדירה תתעשןשלא
 נפש אוכל מיקרילא

 ממש~

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

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

 ת~~ו בסי' הפר~חוכ~כ
~"~ 

 הר~ן[ כתב ד"ה ב'
 ולפ~~ הרמב"ן~ דעת שכן שהביאוע"ש

 ~לענין הכא

 ]שה~יא ~הרוקח הרז~ה דגם ד"א[ מפני ביו"טכיבוי

הט"~
 ]אף מקילין ורא"ש בתוס' ת~רוצא ולחד ב'[ ס"ק
 על שני ביו"ט להקל לסמון יש בודאי ראשון[,ביו"ט
 עליה ונסמון ראשון~ ביו"ט גם ]שמתיר הט"זדעת
 כדי או ]בד"ה הלכה ביאור על וצ"ע שני[, יו"טלענין
 דמחמיר. אסור[ובד"ה

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

 ~~~ן
~~ 

~~~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 וכ"כ שרי, מתכוין אינו אבל כשמכוין, דוקאמשמע
הט"ז

 ד'~ ]ס"~
 מסי' וצ"ע ס"ב[ תק"ב ~בסי~ והגר"א

 ]דבסי' וי"ל,רע"ז,
 רע"~

 של דנר להדיא הטור כתב
 לנער אסור דולק הוא אם הטבלא על ששכחושמן
 ונמצא הפתילה אל דמקרבו שיפול כדי הטבלאאת

 בפרישה כמש~כ מכבה מיקרי כשמרחקו ~כןמבעיר,
 מכ~ין, כשאינו בכיבוי התיר הכא והא ח', ס"קשם
 דבאמת די"ל הב' בתי' שם הפרישה מש"כ ע"פוי"ל
 שאצ"ל מלאכה מכבה אבל מבעיר, דוקא הטורכוונת
 א"ש[. ול~"ז ע"ש, וכו' גזירה הוי לא ומשו"ההיא,

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

.~~~ 
והר~"ה

 וכ~
 ד"ה ע"א ~כ"ב בתוס' תירוצא לחד

 מורין דאין אלא הדין, מ~יקר מותר וברא"שההיא[
 דא~ל ]אלא אסור מיד א"ל דלא מהגמ' וכ~מ לרביםכן

 מעיקר מותר דבאמת משמע וכ~', אחר בביתאפשר
 שכ~כ שו"מ כן[, מורין דאין אלאהדין

 הט~~
 ע~ש

]בסק"ב[.

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

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

 ~ן
~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~'~~ 
.~~~~ 

 וכ~כ שרי כיבוי ~רם ביו"ט אבל בשבת, דהתםוי"ל
 ביצההתוס'

 ד~
 כיבוי גרם דביו"ט ]דכתבו ע"א כ"ב

 דכתב ]~ם אמת שפת ועיין והמסתפק[, בד"המותר,
 כיבוי גרם מיהא דבשבת דס"ל משמע התוס'דמדברי
אסו~

 מותר, כיבוי דגרם כרבנן קי"ל דהא וה~שה
 ע"ב, ק"כ בשבת יוסי כר'ודלא

 וע"~
 כ'

 לתר~
 דס~ל

 נראה דיותר וכ' מותר, פסידא משום התםדדו~א
 דעבד כיון דהכא שכתב כהרא"ש ס"ל דהתוס'לומר



 ~מדמי טפי, איסורא איכא כיבוי הגורם בשמןמעשה
 מודו נמי רבנן דבהא הנר תחת מים לנתינתלהו

 המים נתינת בשעת אם רק חייב אינו אבלדאסור,
 אינו דבשבת דכיון להתוס' וס"ל הניצוצות,נופלין
 סי' או"ח החזו~א אבל לכתחילה~, מותר ביו~טחייב,
 תי' ]דהמג"א מדעתו, מג"א כדעת כתב ז'[ ]ס"קל"ח
 האש דכשמגיע התם דשאני של"ב, מסי' הנ"ל קו~על
 ממש, מתכבהשם

 שמו~ ה~ א~
 אק

 מ~~או~
 וכן תקי"ד[, בד~ה שם החזו"א וכ"כ להרא"ש,אפי' ~אי

 רמ"א דבריפי'
 בסעי~

 דלחתון ס"ל דהרמ"א ]דכ' ~'
 ת~ס' דעת את וגם כיבוי[ גרם מיקרי לא שעוהנר
 ]דהתם וצ"ע, י"ט בס"ק ~מג"א ועיין ו'~, ]בס"קע"ש
 ומ"ט התוס', שי' ע"פ ויו"ט שבת בין לחלק המג"אכ'
 וכמש"כ[. הכא כן תי'לא

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

 ~~~ן

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

~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~(~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~ן ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~

~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
,~~~~~ ~~~~~~ 

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

 בזה דהא וכו', זה שבצד משום אי המילים]הסגיר
 דיש יתכן דהא א' בסעיף וכמשנ"ת לן סגי לאגופא
 הכא איירי וע~כ הקדירה, להעביר ויכול אחר אשלו
 לוביש

~ 
 עצים דליכא כ~כ' בסמון דדוקא ~ר,

 ביש איירי דהכא ומשמע אחר אש לו דאין הוסיף~כו'
 אסור ודאי ובזה אחר, אשלו

 וכבסעי~
 דהסגיר או א',

ז~
 הסימן בריש לעיל וכמש"כ גרידא הצלה דהוי משום

 משום דמותר אמר דהרי תמוה ותירוצו או"נ[, הויולא
 ואינו ה~איל דכ' תק"ב בסי' שם ]הרמ"א מתכויןדאינו
 מותר הא או"נ, משום דאי במרדכי, וכ~כ לכיבוי[מכוין
 הרמ"א שפסק לפ"מ מכוין אפי'בלא"ה

 בסעי~
 א'

 דבריו ליישב ויש לכבות[, מותר אחר בענין אפשר]דבאי
 גופא~ ~הכיבוי הוידהתם

 יכבה לא אם ]דהא או~נ
 היא בלבד ההבערה הכא אבל הקדירה[ תתעשןהאש

~צור~
 לבשל ]כדי או"כ

 הקדיר~
 אבל השני[ במק~ם

 במ~ום אש לו יהיה ]דעי"כ מכשירין אלא אינוהכיבוי
 ד~ע ~א~[,

 מ~~
 ~א"ש דמתיא ה~ור מ~ריפת

 תק"ז בסי' לעיל ]וכמשנ"ת או"נ לצורןכיבוי
 ס~י~

ד'
 מכשירין[, אלא הו~ לא ~הא מכבה הגריפה דע"י א~
 דבתנורים לחלקויש

 שלנ~
 מכשירין ולא או"נ חשיב

 ע"א ז' דף בכתובות ]הנה בכתובות הרא"שוכ"כ
 מטעם ביו"ט מצוה בעילת לבעול דמותראמרינן

 ותי' הקשו ושא"ר התוס' )וכן הרא"ש והקשהמתון~
 מ"ט דא"כ י"ח סי' ובפ"א י"ט סי' פ"ב בביצהכן(
 ע"א, כ"ב בביצה אחר דבר לצורן הנר כיבויאסרו
וע"ז

 תיא~
' ~  ח~יב ד"א ~אן דכיבוי ה~ני 

 גופא בכיבוי לחלק דיש מכ"ז וחזינן או"נ,כמכשירי
 דאף ח~ סימן המביא בפ' הרא"ש ועמש"כוכו'

 את שמכבין שלנו גריפה מתירין היו לאדאמוראי
 כלל לאפות אפשר אי שלנו בתנורים אבלהגחלים,
 לצורן דכיבוי לרבנן, ואפילו מותר, הלכן גריפהבלא
 מותראו"נ

 א~
 לרבנן[.

 ~~ן ~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

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

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

,~~~~ .~~~~~~ 
 משום חייב דהכא אמת השפת מש"כ לפיאבל
 ד"ה ע"א כ"ב ביצה במס' ]דהתוס' לק"מ,כיבוי

 דהא כתבו, בא"ד,והמסתפק
 דמסתפ~

 הוא חייב
 וכו', קצת מכבה ממנה מסתפק שהוא שעהדבאותה
 דלשון שם, בא"ד השפ"א, כ' וע"ז ככיבוי, נראהולכן
 משום והיינו איתמר, מכבה משום חייב דהא ל"ד,זה

 אואו( מכהה )דהא ככיבוי נראה מעשה דב~עתדהכא

ולבסו~
 כיב~י משום חייבין ~זה גרם לגמרי כיבוי יהיה

 האור כיה~י ליכא בעצים דהא א"ש ולפ"ז ע~ש,וכו',
 ח~ו"א )אבל וא"ש[, מ~תר התם ולהכי מעשהבשעת
 או"ח דר~נן, אלא דאינו ונוטה בזה כמסתפקכתב
 לכא' משמע דכן דכ' רא"ש, ד~ה ~', ]ס"ק ל"ח(סי'

 אלא אינו דלתוס' מהגר"א מוכח וכן התוס'[מלשון
 להרא~ש. משא"כדרבנן

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

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~

 ליתן דיכול איריא מאי דא"כ ]שהק' ~"ח~יין
סביביו

 ד~
 באור ממ~ה לחתון אפי' מל~או~, המו~ע

 וס"ל חולק זה ומכח עדיין, הודלקה שלא כיוןיכול



 ~תון באמת מותרד~טור
~ 

 כבר בה~~~ה
 ב'[. ]ס"ק משה דרכיועיין וכו~

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

 ~~~~ן~.
 זה כ' ]הרא"ש הדולק בדבר נוגע ואינו שכתבר"ל
לבאר

 דא~
 במסתפק מ"מ מותר כיבוי דגרם לר~נן

 וכ~' ~~גע אסור השמןמן
 משא~

 נ~ע בא~ו
 כיבוי. משום אסור הדולק בדבר מעשהאבל וכו~

~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~ן

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

 לחתון לכתחילה דאסור ]דהא כאו"ז דפסקכיון
 כיבוי בגרם דו~א ולהכי כיבוי, גרם דהוי משוםהוא
 כמש"כ אסור לרא"ש אבל בזה[ ומשא~כ וכו' מעשיוע"י

 דנוגע משום הוא דאיסורא ]דטעמא הטור בדעתה~י
 אסור[. בזה גם וא"כ וכו' הדולקבדבר

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

 ~~~~~ן
~~~ ~~~ 

 ~~~~ן
~~~ ~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 להדליקו שרוצה הטור דכ' מהא הב"י דדייקונראה
 דהד"מ ]דאף אסור ההדלקה אחראבל

 מתר~
 בזה,

 למימר הו"ל האמ"מ
 אופ~

 וכו' המונע דבר של זה

 כמש"כ וכו' דישרף חששא ליכא ובזה בהודלקה,גם
הד"מ[.

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

~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ 
צ"ע

 ]בס"ק ~ט"ז דברי מסו~
 ז~

 דנראה דכ'
 הא א"כ וכו', להרא"ש ~"כ שרי ב~ול הנרדתחיבת
 הרא"ש דלשי' ]דמשמע ב"ח ועיין בלא"ה[ תקנהאיכא
 שעוה של נר בב"ח בד"ה לעיל וכמשנ"ת בחול,אסור
 ע"ש[.וכו'

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

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

 ~~~~~~~~ ~~~ ~ן~~~~~~~

ו~~
' ~ ~  

 ~ל~~
 ~רם ~בי ויו"ט שבת בין

 דגרם דקי"ל שבת בין מחלקים שם ]דהתוס'כיבוי,

 דאיירי במסתפק ולהכי מותר~ וביו"ט אסורכיבוי
 דס"ל ]דמשמע י~ט ס"ק מג~א ועיין אסור[,~שבת

לתר~
 שם[. מחה"ש עיין התו~, לדברי כן

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

 דמהיש"ש בסק~ו ]דכ' ל~ח סי' שבת הל' חזו"אעיין ~~~ ~~~~~~~
 להרא"ש ליה מודה השמן כל דמסיר דהיכאמשמע
 הרא~ש דעת מפרש )דהיש"ש חטאת חיובדאיכא

 מובן דאינו שם וכתב חטאת( חיוב איכאדבשפופרת
 דשמן כיון כולו לנוטל שמן מעט נוטל בין איכאדמה
 הפתילה עם קשר שום לו ואין באויר עדיין נוטלשהוא
 בשפופרת אסור רש"ל ולדעת בזה[, עוד וע"שוכו'
 הרמ"א לשי' שרי י"ט בס"ק למג"א אבל התוס',לשי'

 לעיל וכמש"כ דשרי, ביו~ט כיבוי בגרם]דהקילו
 הרמ"א לשיטת אפילו אוסר והחזו"א ע"ש[בסמון,
 אלא הותר לא כיבוי דגרם ס"ל דהרמ"א ז', ס"ק~שם

 משום הוא דמתיר נר דחיתון אלא הפסד,במקום
 ~רם אפ~' מי~ר~ דלאדס~ל

 ובמסתפ~ כי~ו~
 ~~רו

 מותר[. נר אבל מיחליף, בשמןדשמן

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

 ~~~~~ן ~~~ן

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

~~~~ ~~~~~~ 

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

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

~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 שרי ביו"ט כיבוי דגרם דס"ל נראה של"הודעת
 הרא"ש בדעת הב"י כדעת~ ס"ל בחול לתחבואבל

 לעיל[. ]וכמשנ~תדאסור

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

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 הב"י.צ"ל

 ~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~ 
.~~~~ 

 וכו'. הט~ז החמיר ובזהצ"ל

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

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

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

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



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

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

 אס~ר, ~לכן חי~בי בא~פן כיבוי גרם דה~הוי"ל
 שאין כיון מאליו נעשה הכיבוי דהתם מחותכו]דשאני
 מצד דהאש במדביק, משא"כ להאחז, במה שובלהאש
 ו~ד~וק, ~המ~ין ~~~ה~מה

 ~ע~~ ~~
 מתחילה

 כיב~י מעשה עתה שי~צרת הנפילה גרם דהיינ~פע~לה
 בחול דכשתוחבו דשרי בחול לת~חב דמי ~לאחיובי
 כחותכו[~ והוי לדלוק, זה חלק עומד איןשוב

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

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

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

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 להרשב"א הקדש עב~דת בספר ממש"כלאפוקי

 בלילה, אלא דאינו בס~פ~[ ג' א~ת ג~ שער א~"נ]דיני
 מותר דבלילה ס"ל ]דהרשב"א כ', ]ס"ק רבה באליהכ"כ
 להתפלל העם מתאספין שעי"כ הי~ם צ~רן בזהשיש

 ~כ~' מצ~ה ~צ~רן ה~איל ע"אי"ב
 ע"ש~

 בחת"ס ~גם
 כתב בתשו' ]כ~ה מצוה, ומשום אבותיו לכבודמתיר
 מצ~ה ~דאי ב~ה דאיכאבביהכ~נ ידליק~ דלכתחילה שם וכ' בפ"ת הובא ע"ב, סי'ס~פר

 ובב~ת~
 בלילה ידליק

 ~~כח ~בדיעבד שא~כלין,במק~ם
 א~

 מצ~ה דה~א בי~ם
 ~כ~'[. אב~תלכבוד

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

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

ולפ"~
 כיון ]פי' התפילה אחר בזה להשתמש מותר

 מתיר ]דהא הרא"ש לדעת משא"כ מצ~ה~, של נרשאינו
 להשתמש אסור ולהכי מ~ה, של דהוימשום

 ב~
 וכדאי'

 דהאג~ר י"ל למג"א אבל סי"ד[, קנ"ד סי' א~"חבש~"ע
 די~ל ]פי' מצ~ה דאין אמרינן אז אדם בני כשאיןאייאי
 של נר מיקרי דלא משום ה~א אוסר דהרשב"אדהא
 בנ"א שם ביש מ~א"כ אדם, בני שם שאין כי~ןמצוה

 כשיש ~לפ"ז האג~ר, כ~~נת ~ז~הי מצ~ה של נרמיקרי
 מצוה[. של נר דמיקרי להשתמש אס~רבנ"א

וכו'[.

~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן

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

.~~~~ 
 כ"ט, ]~ימן דביצה פ"ב יש"שעיין

 דפס~
 כן נמי

 ע"ש[. כהרמב"ם,~דלא

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

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

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

.~~~~ 
 ביהכ"נ[, של לנר ]~ה"ה לגבוה, ~לא לכםדאמרינן

 למולו, תינ~ק לה~ציא ]כג~ן שבג~פו למצ~ה דמיולא
 מצ~ה ]דה~י לכם שפיר דחשיב מת~ן[,דאמרי'

 דהכא כתב ובב"ח לכב~ד~, רק דה~י בביכהנ"ס~משא"כ שבג~פ~
 לפ~ז וצ"ל מצוה[, משום ]~לא י~"ט, שמחת משוםמותר

דנחלק~
 דמותר ס"ל דהרא"ש ~הרשב"א ]הרא"ש

 עיקר מהו א~סר[, והרשב"א ב"ה של נרלהדליק
 ס"ל ~כן אס~ר, ]~להכי כב~ד לשם אי בב"הההדלקה
 ]ולהכי ~מחה משום או א~"נ[, הוי לא ד~הכי~הא~ב"א
 י"ג[ ]ס"ק מג"א מדברי אבל להרא~ש[, ס"ל ~כןמ~תר,
 דההיתא ~ל א"כ בב"ה, בנ"א כ~אין אפי'דמתיר
 דביצה מהא ]דהביא מהגר"א וכ"מ בלבד, מצוהמש~ם

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

.~~~~~ 
 ~לחנו א~כלי בכל ]דאס~ר כן כתב האגורהנה
 ביתו~ בבני רקולא

 הרשב"א~ בשם ולא המרדכי בשם
 ח"ה הרשב"א על לחיים[ רחמים ]הגהות המגיה~כ
 כן[ ס~ל לא ~דהרשב~א לדבריו ראיה ~נראה רכ"ז,סי'

 די~ בית~ בבני דאס~ר הטעם שם כתבדהרשב"א
 לגז~ר

 ]~בא~כלי לז~נם, חייב שה~א מאחר לע~"ג, יאמרשמא
שלחנ~

 ~ליכא לזונם~ חייב אינ~ הא בי~~ בני שאינם
 תקס"ב סי' ח"א ולהרדב"ז דמ~תר~, דס"ל וע"כגזיאה
 שלחנו על הסמ~כין בא~רחין דאס~ר]דכתב

 דהו~
 ככל

 הטעם וכ' הבית,בני
 שאסר~

 ממה יהנה שלא חז"ל
 בשביל~שנעשה

 לעכ~"ם ל~מר יבא שלא כדי בשבת
 ה~א כאיל~ ה~י א~רחים א~ ב"ב ~כשנהניןלעש~ת,
 במקרה א~רחים שזימן דבא~פן שם, ~ה~סיףנהנה,
 ~לו קבועיןואינם

 א~
 לאכ~ל אסורין בזה גם דבביתו

 מ~תר זה ישראל בשביל דהבא מ~תר יהיה בביתםאבל
 הטעם כ' הרשב"א דהא קשה וע"ז עי~ש, אחר,לישאאל
 לז~נם ~ייב שאינו בא~רחין ~א"כ לז~נם חייבשה~א



 )ולא אסר, מ"ט וא"כ וכמשנ"ת, גווני בכלמותר
 דהרי דאסר, כהמרדכי פסק דהרדב"ז לומרמסתבר
הרדב"~

 נקיט
 כהרשב~

 כידוע~,
 וע"~~
 דקאמר לומר יש

 יאמר שמא ביתו בבני דחיישינן ]דהא טעמיםב'
 לזונם, חייב שה~א א' דברים, ב' מחמת הואלעכו"ם

 הוא אסר דה~דב"ז הא וא"כ נהנה, שהוא מחמתב'
 דלא וצ"ע השני[ הטעםמחמת

 משמ~
 בדבריו, כן

 הכנסת מצות דאיכא ]דכיון מצוה משום כוונתווי"ל

 הרשב"א וכמש"כ לזונם~ עליו מוטל כאילו הויאורחי~
 מוטל דהוי במצוה ה"ה לזונם דחייב אסורדבב"ב
 דלא משום ~וא בביתם, לאורחים דמותר והאעליו,
 אורחים, הכנסתמקרי

 כיון מ"מ מצוה, דהוי וא~
 וא"א בדוקא עליו מוטלת המצוה אין הוא בביתודלאו

 לה משוי ~מצוה מסתברא ולא ביתו[ בנילקרותם
 לזונם[. עליוכמוטל

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

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

~~~~~ 
 רש"י לשי' ]ולהכי ברא"ש כ"מ לעצמו, העכו"םצ"ל
 ב"י עיין חולקין ויש אסור[, ל~צמו העכו"םבבישל
 רש"~ בשי' תוס'בשם

 ע~ב ל"ט דף בעירובין ~דהתוס'
 העכו"ם דבלקטן רש"י לשי' להדיא כתבו אי,ד"ה

 בכ"ש[. להמתין א"צלעצמו

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

 אבל ביומו, אסור לעצמו העכו"ם בליקט]דלרש~י
 רש"י בשי' הרא"ש כדעת שלא וזה בכ"ש[, בעינןלא

 נתנאל וקרבן בכ"ש[, בעינן דלרש~י לעיל הט"ז]שהביא
 הוא רא~ש דכוונת נ', ]באות בזה מודה דהרא~ש~ב
 דעשה כיון בכ"ש דל"ב ~דאי רש"י, לשי' מבעיאדלא

 אלא לעצמו,עכו"ם
 א~

 ע"ש[. וכו' דגזרינן דהו~א לר"ת

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~( 

 עכו"ם.צ"ל

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

~~~~ ~~~ ~~~~ 

 וכו'. יחוש לא למהצ"ל

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
.'~~~ 

 ]דלא כן ~ירשו ~סק"~[ ומג"א וב"ח יש"שאבל
 וסומכין לאכול( מה לו )דאין מותרין ואורחיםכהט"~[
 במקום להקל[ לאחרים, ר~ת לשי' ]שהתיר הרא~שעל

 כ' דהא המג"א, כ~ונת כן דפי' מחה"ש ]ע'מצוה,

 הותר מצוה לצורן שהותר שבות דכל של~ג בסי~רמ"א
 כשעת דהוה פי' הט~ז אבל ~"ש[, ~רחים, לכבודג"כ

 דחק שיש דכל הט"ז ~דשי' פרמ"ג עייןהדחק~
 אור~ים שכ' הרמ"א כו~נת וזוהי מותר,לבע"ה א~
 שנא[. דמאי לעצמו לו וה"ה הדחק, כש~ת אורחיםדכל וכה~~

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

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

~~~~~
~'~~~ 
וצ"ע

 מסעי~
 דדבר שם שפסק ]לקמן ברמ~א ד'

 אסור ובשבת בישול שצריכים דגים )כגון להכיןשצרין
 וכו', הם מוקצין שהרי לבשלם א"א ב' וביו"טלבשלם
 וכו' אסור השבת לצורן ב' בי~~ט ע"ש( הט"ז,כ"כ

וא~
 וכיו~ב, אורחין לצורן לא אם ב' ביו"ט לטלטל

 מצד אסרינן והריע"ש,
 גזיר~

 מוקצה, איסור בה ולית
 אורחים( כשיש איירי הכא )ואולי לטלטל[ אסורומ"ט
 כדעת ס~ל ואולי התם[, ומשא"כ לטלטל מותר]ולהכי
 דאוסר, כסמ"ק ודלא לאחרים לר"ת ]דמתירהרא"ש
 ~לעיל[ מדבריו וכ"מ לטלטל[, מותרולהכי

 סו~
 ס"ק

 שלא לאחרים מותר שני ]דביו"ט כמהרש"ל דפסקא'
 לשיטתו[, הט"ז אזל והכא כסמ"ק ודלא אורחיןבמקום
 כשי' ס"ל לטלטל[ דאסור בס"ד לק' ]דפסקורמ"א

סמ"~
 בסעיף ~ר"א וכ"כ ב'~, ביו"ט לאחרים ]דאסור

 דנהי~ין משום היינו לטלטל אסר דהרמ"א ]דהאד',
 ע"ש[.כהסמ"ק,

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

~~~~~~
.~~~~~~~ 

 שאסור דכל ]הי"ז, יו"ט מהל' ~"ב הרמב~םוכ"כ
 אסור מוקצה משום ביו"ט בו להשתמש אולאכלו

 סי' בש"ע הובאלטל~לו[,
 תצ~~

 ס~ב,
 בטלט~ל[. אסור לאכילה שאסורדכל מכ"~ ]וחזינ~

~~~~~~~ ~~~~ ~~'~~~~~ 
 ]שכל ה' שער הקדש בעבודת מפורש הרשב"אוכ"כ
 כ"ב, שם כ"כ ה~א, גמור מוקצה לכל אסורשהוא
 וה'[. ד' באותע"ש

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ש"ח סי' ה~ר"ז ש"עע'

 סעי~
 כרמ"א שם ]דפסק ט',

 לטלטלן מותר לכלבים דעומדת כיון דבנבילהוביאור
 לכלבים עומדין באין משא"כ בהמה, מאכליכשאר



 דיכ~ל אף בשבת, רק דאסורין וכד' שרבו במשקיןכגון
 אלא לכן עומדין דאין כיון מ"מ לכלביםלהאכילן
 איסורן דאין כיון לטלטלן, אסור במ"ש, אדםלאכילת

 לכלבים, ולא לאדם, עומד מקרי ולהכי היוםרק
 לאדם[. כלל ראויה דאינה נבילהמשא"כ

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ .~~~~~ 
 תקס"ב. סי' ח"אצ"ל

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

 ~~~~~ן
~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ 
.'~~~ 

 ]הובא רע~"א חידושיעיין
 בביה"ל~

 הגר~ז ועיין

]בסעי~
 לשבת, הסמון ביו"ט ]בד"ה הלכה וביאור א'[

 ב~ק דהוי דכי~ן היא המג"א ד~ו' כ' המחדשדהנה
 וכו', להפן וכן בכ"ש לי"ט במוצ"ש שימתין דיא"כ

 מה דא"כ הגרע"א הק' וע"זעש"ה,
 תיר~

 דאסור המ"א
 הצרין ומ"ט בכ"ש בעינן לא א"כ הא הכנה,משום
 המ~"א קו' על להקשות הוסיף והביה"ל בכ"ש,השו"ע
 שריא התם הא ש"ג י"ט כב' הוי דב~ק נאמרדמ"ט
מטעם

 ממנ~~
 פליג ולכן עש"ה, בב"ק, כן לומר ול"ש

 מאליהן אנשרו רק הוא המג"א קו' דכל וס~להביה~ל
 כתב וע"ז אסור, מ~ט א"כ אריכתא כיומא דל"הדכיון
 דכ' כהביה~ל משמע הגר"ז ובשו~ע הכנה,משום
 י~ט ממלאכת דנהנה משום בש"ע זה אדיןהטעם
 ועע"ש וכו', יאמרושמא

 ~עי~
 ז~[.

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

~~~~~~~~~~ 
 דבריו, לבאר בזה מש"כ הגר"זעיין

 ]בסעי~
 ח',

 ראוין שאין כיון חיים נאכלין שאינן בפירותדדוקא
 ששבת נמצא לבשלם שאסור עצמה בשבתלאכילה
 שלאחריו ליו"טהכינה

 לפי~
 ביו"ט, מה"ת אסורין הן

 חיים נאכלין שאין אע"פ בשבת שניצודו בדגיםאבל
 בג~~ שינ~י שום נעשהאין שהרי כלל הכנה מקרי לא עצמה שהצידה כיוןמ"מ

 כי~ן אלא הצידה, ע"י הדג
 ואם גזירה, מחמת אס~ר היה ביו"ט ניצוד היהשאם
 ודומה ליו"ט הכינה שבת נמצא בשבת בניצודנתיר
 מרבבה[. בדגול במש"כ בסמון לקמן וע'להכנה

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ,~~~~

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

~~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~ 

~~~~~ 
 היה יו"ט ולהכי ]דגים, לבשל אפשר דביו"טוי"ל
 ליו"ט הועילה שבת הכנת אין וא"כ לעצמו להכיןיכול
 מ"מ מוקצה, דהוה ואע"פ מה"ת[, הכנה הויולא
 גם ולפ"ז היא, דאורייתא הכנה ולא דרבנן אלאאינו

 ביו"ט, לבשלם שאפשר ]כיון דרבנן אלא אינובפירות
 ראש ועיין רש"ל[, בשם המג"א כמש"כודלא

 ביצה לענין ]דהארין הדקל, מן שנשרו דעציםבסוגיא יוס~
 דרבנן, או מה"ת הכנה בהו איכא אי שנשרוועצים
 תלה ביו"ט מותר אי בשבת שנשרו דעצים והאע"ש,
 דלתי' ~"א( ד' )בדף אלא, ד"ה תוס' של התירוציםבב'
 ל"ה ביצה אלא הכנה הוה לידה דבאמת דכתבוא'

 כמ"ש שריא משו"ה לעצמה מכינה דשבת ד"ת,הכנה
 וא"כ בשבת, לבערם דאסור בעצים משא"כ ר"ל,הר"ן
 מה"ת, ליו"ט הכנה הוי תו לעצמה, הכינה לאשבת
 אין א"כ שריא, מה"ת דבי"ט דרבנן הוה ב'ולתי'
 דרבנן הוה ב' ולתי' מה"ת, ליו"ט הועילה שבתהכנת
 ליו~ט הועילה שבת הכנת אין א"כ שריא, מה"תדבי"ט

 מה עוד וע"ש מותר, מה"ת הא ביו"ט נשרו אידא~
 ועכ"פ ברה,שהארין

 לפ"~
 לעצים דדמיא הכא ה"ה

 בדגים, ובין בפירות בין בשבת לבשלם אפשר אידהא
 התוס~, תירוצי בב~ תליא וא"כ לבשלם~ אפשרוביו"ט

 ד' בביאור הגר"ז בשם לעיל מש"כ וע'וכמשנ"ת,

המג"א[.

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

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

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

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

~~~~~ 
.~~~~ 

 ביצה, ]עמ"ס ב' סי' קה"י בספרועיין
 דתיר~

 שם
 יומא לכולא אסור לביה"ש דאתקצא~ דמיגודכללא
 לאיסורו קבוע זמן היה לא דבביהש"מ היכא דוקאהוא
 היכא אבל איסורו יופקע ודאי שעה שלאחרבאופן
 שהאיסור בא~פן היו"ט בתחילת אחת לשעהדנאסר
 מ~קצה נעשה לא שעה לאחר בודאי מאלי~יופקע
 כשנאסר גם וא"כ אסור, עדיין שהוא ברמן אפי'כלל

 דכ"ז כי~ן מ~מ וכד' שיעשו בכדי מדין היוםבתחילת



~וא
 לשע~

 א~ מותר~ י~א ול~~~כ
 כלל מוקצה זה

 עוד ע"ש זה, מחמת מוקצה מיקרי לא בביה"שוא~י'
 כן~. להוכיח שהאריןמה

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

~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 בא ואם ומ"ש ]בד"ה בב"י, לקמן המרדכיוכ"כ

מחו~
 לתחום[.

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

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

 קמ"ל לקרקע מחובר חשיבי דלא תימא דלאצ"ל

 וכו'. מאחר לקרקע כמחוברדחשיבי

~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~'~~ ~~ ~'~~~ 

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

 לד~ת דכ' סק"ב, ]לעיל רמ"א בפי' לשיטתוהט"ז
 מותררמ"א

 א~
 )וא~ שבביתו~ לאורחין

 בשעת לעצמו
 אורחין להו מקלעי ואי הואיל לומר שיין ולהניהדחק(,
 דלרמ"א ס"ל ]דהא לק"מ, ו' אות למג"א אבלוכו'~,
 באורחין משא"כ אורחים, הזמין האחר באם רקהתירו
 מקלעי ואי הואיל לומר שיין לא וא"כ דאסור,שבביתו
 אפשר דלדינא שכ' דע"ש וצ"ע וכו',אורחין

 שמותר, הדורון לו שהביאו אחריו שבאו דידיהבאורחין דא~
 יש ואולי אח"כ, אצלו אורחין שמקלעי יתכן האו~כ

לח~
 דבזה

 ב~מן רק דהוא כיון מקלעי לומר סגי ל~
מסוים~.

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
 מהימנינן. לאצ"ל

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

 ~~~~~ן

~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ממ~פ דאמרינן הוא והטעם ס"ב, וכמ"שצ"ל
 ]במש"כ רמ"א סברת ורהו חול~, ודאי מהן א']דהא
 באות מג"א וע' וכו', בשבת להקל יש ש"ג י"ט בב'לק'
 תקי"ג סי' לעיל רמ"א וכ"פט"ז~,

 סעי~
 קה"י )וע' ה',

 א' סי' ביצהעמ"ס
 בסו~~

 הרמ"א אמש"כ ]ש~קשה
 ד"ה בב~י תק~~ג בסי' לעיל והובאשם,

 וכו~, א"י כת~
 הרמ~א~ על שם הק' ולפ"ז החולקין, שי' עלכטעם
ע"ש[~

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

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

 ~~~~~~ן
~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~~ן ~~~ן ~~~~~~~

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

~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ן

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

.~~~~~ 
 דבדמאי דהא דפירשו דאי, ד"ה ]שם תוס'כ"ד
 אמרינן ולא וכו', מפקר בעי דאי משום דמותראמרינן
 ~יון דאמרי' כבתרומה לעניים דחזי כיון הואדהטעם
 לדידיה דאפי' טעמא דמשכח משום לכהנים,דחזי
 לומר אפשר באמת אבל וכו', חזימצי

 א~
 זה, טעם

 ]דס"ל תוס' על פליגי ור"ן וריטב"א רשב"א אבלע"ש[,
 לא דבדמאידהא

 אמרינ~
 משום לעניים, דחזי טעמא

 יהיב כרחיה דעל משום כן לומר שיין בתרומהדדוקא
 לפי למידי השתא חזיא לא דמאי משא"כ לכהן,ליה
 נותנן ואינו ואוכל, ומפריש למחר עד ממתיןשהוא
 דחזיא היכא דכל ראיה ליכא ולפ"ז ע"ש,לעניים,
 הוה לא אחדלישראל

 מוק~
 בתרומה דדוקא כלל,

 עיין וכמשנ"ת~, כן, אמרי' לכ~ן לתתהדעומדת
 דהקשה כ"ה, הלכה ]פ"ז לולב הלכות ריששעה"מ
 אמרינן לא דבדמאי האומרים לשיטתנמי

 דחזי כיו~
 כ' מ"ט א"כ לכן, עומד דאינו משום וכו'לעניים

 הבאין דבפירות א"צ בפ'הרא"ש
 מחו~

 אע"פ לתחום
 דהותר כיון בטלטול מותרין מ"מ באכילהשאסורין
 לדידיה דחזי לכן עומד אינו הא אחר,לישראל
 למחר,דמצניעו

 ותיר~
 בפירות דשאני לומר דנוכל

מחו~
 וכו' כלל מוקצה סרן משום בו דאין לתחום

 משא"כ וכו' לעכו"ם יאמר שמא גזרו בכילהודוקא
 לפ"ז ועכ"פ הרא"ש, דברי לפ"ז דביאר ע"שבטלטול,

 בתרומה דהטעם ושא"ר לרשב~א דאף הכא דה~הי"ל
 החמירו דלא משום שריא הכא מ"מ לכהן דעומדמשום

בטלטול[.
 דהנה כ~ב, סי' ]שבת קה"י ע' שם השעה"מובדברי
 הנזהרים לענין נעים ן' מהר"י בשם דן שםהשעה"מ



 לשאובשלא
 מע~

 להם מ~תר אי ביו"ט הטיט~ן עשן
 הארין שם ו~קה"י וכ~', ממנו ~טיט~ן ה~נהלטלטל
בזה

 ~בסו~
 הטיט~ל בענין ספיקו אעיקר הקשה~ דבריו

 כי~ןדהא
 הדין מצד דאסור ס~ל ע"כ לאסיר~ דנ~ה~

 דאולי וכתב לאיס~ר, שמלאכתו כלי ודאי הו"לא"כ
 בעלמא ח~מרא בתורת אלא לעצמו החמיר דלאמשום
 אלא חומרתו קיבל ולא ממש, איסור בתורתולא

 ~ו~~
 לאיסור בנו~ע ולא הב~רה, דהיינו ממשלמלאכה
 מ"ט סי' או"ח חזו"א וכ~כ וכו'[,טלטול

 ס"~
 ~אם ט"ז

 ~כי~ן כנדור רק ה~י והחמיר~ המ~תרים כדבריםה~א
 ~כו', מ~ק~ה משום לא כאן אין היתר להנ~הגיןשרא~י

ע"ש[.

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
~~~ן

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

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

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

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
ולקמן

 ~בסו~
 יחיאל[ ר' בשם ]הב"י כתב זה[ דיבור

 הקיל~ גלי~ת של יו"ט בב'דווקא
 ]שהתיר בתחומין

 שהובאו גבינות ש"ג י"טבב'
 מחו~

 לאותו גם לתחום
 זה בסו"ס ח~לק הט~ר אבל בשביל~[, שה~באוישראל
 במינ~ שאין דדבר]שכ'

 בי"ט לישראל שהובא במחובר
 ~כ~' הן אחת שקדושה אע"פ בש~י מותר ר"ה שלא'

 לי"ט[. משבת~כן

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

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

~~~~~~~~ .'~~~ 

סו~
 למי אפי' מותר ד"א ]דבתון ביצה מסכת

 מ"א ]דף עירובין פ"ד רמב"ן אבל בשבילו[,שהובאו

 לא דידן דמגמ' ]דס"ל חולק ובירושלמי[ ד"הע"ב,

משמ~
 בזה[, שהארין ע"ש גווני, בכל דאסור אלא כן

 ג~וני, בכל אסור ~לבבלי ~יר~שלמי בבלי מח' הואולפ"ז

 הביא העיט~ר בעל אבל ד"א[~ ת~ן מ~תרולירושלמי
 ]בזה לשכינו דנותן היר~שלמי דפירש~ הדורמח~~
 מח' אין ולפ"ז אסור[, ד"א תון אף לעצמו א~למ~תר

 וסובר עליהם חולק ה~יטור והבעל ~ירושל~י,בבלי
 אלא אסר ולא ~ ד"א[, ~~~ן באכילה מתיר בבל~דגם

בטלטול
 ]חו~

 לד"א[.

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

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

 ~~~~~ן~~~
~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ן

~~
 ~~~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~

~~~~~ 
.~~~~ 

 ל~יל הובא רכ"ז, ~סי' ח~ה בתשובה הרשב~א~כ~כ
 הסימן[.בריש

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

 ~~~ן
~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן

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

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

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

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

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

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

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

~~~ '~~~~~~ 

 ד"ה ע"א מ' דף ]עיר~בין שם פוסקוהריטב"א

 ~הוא כאחר דחשוב דאכל[מאן
 פוס~

 לבי דאתא דכל
 לא~רחים[, מ~תר ~א"כ אתא, ר"ג דבי אדעתאר"ג
 דמקרי ודאי דבב"ב ]דאסור, דומה א~שר ב"באבל

 ]ולהכי לתרוה"ד ס"ל דכן ואפשר בשבילם[שה~באו
 לא רבוותא הני כל וי"ל אסור[ ולב"ב לאורחין,התיר

 ס"ל רבוותא הני דגם י"ל ]דלפ"ז ריטב"א, עלפליגי
 לב"ב[. אלא אסרו ולא מותר לאורחיןדבאמת

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

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

~~~~ 
~~~~ 

 ~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ 

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

 ~~~~~ן
~~~~ ~~~~~ ~~~ 

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

 ~~ן

~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 אפי' רה"ר[ דרן הביאו שמא ]דנחשוש א"כו~"ע
 ולפי רה"ר[, דרן הביאו ]ד~מא ליאסר התחוםת~ן
 א"ש, ר~ת, בשם פ"ג בעיר~בין רמ~ןמש~כ

 ]ד~
 מ"א

 רבינו ~ם הרמב"ן שם דכ' ובירושלמי, ד"הע"ב,
 בשביל ברה"ר הא~' הבאת שאין אומר שהוא ז"לי~קב
 דלא משום בשבת אוסרתישראל

 שהרי מעשי~ אהנ~
 דבת~ן א"ש ולפ"ז במקומו, לאכלן לילן יכולהישראל
 דאינ~ ר~ר דרן הביאו אם כלל לן איכפת לאהתח~ם
 אבל ו~"ש[, במקומן, לאכלן ~כ~ל דהא עי~כנאסר
 פ' בשבת ]הרא"ש ר"ת~ על חולק כתבי כל פ'הרא~ש

 ר"ת בשם הביא מתניתין, ד"ה י"ב סימן כתביכל

 אסור ישראל בהמת להשקות מים ~"ג מילא דאםדאף
 שישתה בשביל מילא אם מ"מ מהם, ~המתולהשקות



 אסור בבהמה דדוקא מותר,ישראל
 שאי~

 יכול
 לירד דיכול מותר בישראל משא~כ בבור,להשקותה

 דלא וס"ל וכו', ע"ז הקשה והרא"ש וכו', ולשתותלבור
 אלאנר"ת

~~ 
 אסור בזה

 א~
 ע"ש[, מעשיו, אהנו דלא

 מידי[. קשה לא לשיטתו ]דהרא"ש~צ"ע

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 לענין ]לעיל כר"ת שסובר העיטור בעל סברתו~ו
 בב' א~י' בכ"ז ב' במוצי"ט אסור במחובר במינויש

 שלי"ט
 ~ליות~

 למי א~י' באכילה להתיר כתב ואעפ"כ
 ]לענין בשבילושהובא

 ח~~
 א"ש הב"י ול~מש"כ לתחום,

 רמב"ן אבל שכיח[, דלא גזרינן לא תחומיןדלענין
 זו ~כל ד"ה ע"ב, מ"א]עירובין

 שאמרנו~
 כתב

 יו"ט ]ממעשה ליהנות ואסור כמלאכה הוהלתחום דחו~
 שבת, ממעשה ליהנות שאסורכמו

 ובחו~
 לתחום

 שם[. רמב"ן כ~כ בה, נג~ו מלאכה איסורמשום

 ~~~~ ~~~~~ן ~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~~~~~~ן
 וצ"ל כהתרוה"ד[, סובר דהר"ן ]משמעוצ"ע
 ס"ל נמי דר"ןדכוונתו

 דחו~
 זה לגבי ט~י קיל לתחום

 ]דהתרוה"ד מטעמיה לא אבל אחר, לישראלדמותר
 הר"ן שהביאו דהרמב"ן מטעמיה אלא וכו', שכיחדלא
 שוה אינ~ תחומין דאיסור דכיון שם, א"צב~'

 לאחד שהואשמה ב~
 חו~

 התחום תון לאחר הוא לתחום
 ע~ש[.וכו',

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

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

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

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

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

 איכא ]דבזה אסור יום מבעוד נלקט ספקולפ"ז
 בב"י ~הובא יונה מרבינו אבל נלקט לא דעדייןחזקה
 משום דוקא משמע ספק[ הוא ואם בד"ה בסמון~לעיל
 אסור היום נלקט דבספק דהא ס"ל ]ד~~רי אסור,רוב
 דבספק ומשמע ביומו, לוקטים דהרוב משוםהוא

 וצ"ע~ חזקה[ מטעם אסרינן ולא שרינןהשקול

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

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

 מש"כ ומצאתי ד"ה ל~לב הל' ריש המלן שערעיין
 ס"ד[. הגר"א בביאור לעיל ]הובא ~אלו, רא"ש דבריעל

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

 ~~~~~~ן
~~~~~~ ~~~~~

.~~~~ 
 בשו"תוכ~כ

 ~"~ תשב~~
 רנ~ט. סי'

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

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

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ן ~~~~~~

 שהשיג מה ]סק"ט[ שבת תוס~ות בס~רועי~ש
 ]דהוכיח לה~~ן, להלכתא רש"י דעת וכ"כ מ~א,על
 ס~ל נמי דרש"י שואל ב~' הגמ' מדברי בארוכהשם

 וא"כ שניהם, לצורן עושה דבמע"מ קי"לדלמסקנא
 גם דהא הסמ"ג בשם ד"ז להביא הו~ל לאהמג"א
 המג~א כמש"כ ודלא לכ"~, שיעשו בכדי בעינןספיקא דהוי נאמר אם דגם התם הוכיח ותו לזה, מודהרש"י

 בעינן דלכ"ע אלא בכ"ש, ל~ב שכ"ה בסי'דלהי"א
 עיי"ש[.בכ"~,

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
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~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
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 וכו' ולערב ד~ה בב"י לעיל ]הובא הרמב"ןולדעת
 ליהנות דלא דקנסו אסור לכאורהובתרומה"ד[
 עיי"ש, כמלאכה, הוה ותחומין ויו"ט, שבתממ~שה
 דיש הביא ]~אוצ"ע

 חולקין~
 כ"ו[ ]ס"ק דמג"א שו"מ

 דטעם ]דס"ל רש"י לדעת א~י' זו[ ]בשאלהמתיר
 בביצה כמש"כ יו"ט, ממלאכת יהנה שלא הואהאיסור
 לרש~י גם דהכא המג"א וכ' ולערב, ד"ה ~"ב כ"דשם

 מזה וחזינן עצמה, מהמלאכה נהנה דאינו כיוןמותר,
 מותר, בתחומין מ"מ יהנה, שלא הט~ם ל~ידאף

 דלא הא נמי ליישב יש לפ"ז ואולי במג"א[וכמשנ"ת
 נתבאר כבר דהא די"ל אסור, הרמב"ן דלדעתהובא

 אלא עצמה, מהמלאכה נהנה אינודבתחומין



 היכא ד~קא הוא כ"ז מ"מ אוסר, אעפ"כדהרמב"ן
דאהנ~

 צרין היה העכ~"ם דהא הכא משא"כ מעשיו
 דנתעכב אלא מעי"ט להביא בידו והיהלהביא
 לא וא"כמעצמו,

 ~רמב"ן מותר, ~להכי מעשי~ אהנ~
 ע"ש, ~לערב, ד"ה בב"י לעיל שהובא ר"ת בשםלשיטתו
 לאכלן יכול עתה גם דהתם בזה ל~לק ישאמנם

 בת~ן הי~ לא בי~"ט דסכ"ס הכא משא"כבמקומם,
 שהביא שם[ ]במג"א השקל מחצית ~עיין וצ"ע.התחום,
 דלשי' ס"ל ]דהמהרש"ל ומהרש"א מהרש"ל פל~גתאבזה

 יהנה שלא כדי אסור בתחומין א"כ יהנה שלארש"י
 מותר לרש"י דאף ס"ל ~מהרש"א יו"ט,ממלאכת

 המלאכה נעשה דלא כיוןלתחום בחו~
 בג~~

 ~כו' הדבר
 באר~כה[, כ"ז שביאור במהח"ש ~ע~ש המג"אוכמש~כ
 כ' ]דהא מהרש"ל לדברי סייעתאוהרמב~ן

 ריטב"א אבל ~כ~'[, יהנה שלא כדי אסורלת~ום דבחו~
 רבינו בשם כתב ר"~[ אמר ד"ה ע"ב מ"א]עיר~בין
 שבת מעשה מש~ם מיתסר לא ברה"ר דהעברהיונה
 תי~ון דאיןכיון

 בגופ~
 אי רק שבת מעשה נאסר ~דלא

 ע' מהרש"א כדברי ~זה הדבר[ בגוף מעשהנעשה

 ת"ה סי' חיים נתיבהגהות
 בס~~~

 כהריטב"א ]ד~סק
 שם מהמג"א אבל יונה, רבינובשם

 ס"~
 משמע י"ד

 שהוציא ב~יר~ת שם בש~"ע אי' דהא כן, ס"לדלא

חו~
 במקומם באכילה מ~תרין ~החזירם בשבת לתח~ם
 אפי' באכילהמותרין

 לאות~
 לצורכו שהחזירם ישראל

 ממטביל המג"א והק' ~כ~~, הם אנוסים מ"טבמזיד
 שתיר~, מה וע"ש ~קנסינן, דרבנן איסור דהא וכ~~כליו
 יונה, הרבינו שי' ע~"י חיים כהנתיב תי' לאומ~ט
 ע~ז[. ד~ליג לכא'~משמע

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

~~~~ 
~~~~ 

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

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

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

.~~~~ 
 להכין ומ~תר שכ' ]ס"ד, תצ"ה ס~"ס רמ"א~כ"כ
 ~כד~י' ~כ~' ~לי~ת של י"ט בב' לשני ראשוןמיו"ט
 הט"ז שם ~כ"כ וכו'[, אאוצר דקאי שם י~א ס"קהמג"א
 דהק'סק"ה

~"~ 
 להכין דאסור תק"ג בסי' דאי' מהא

 לחבירו,מי"ט
 אמירה אלא שא"צ כיון בזה דשאני ותיר~

 מש"כ ל~ט בשי~רי ועיין ב"ח~, שאינו במידיבלחוד
 דהביא דהכא, הט"ז ~ל]שהק~ה

 די~
 רש"ל בשם זה

 שם[. הרמ"א מש"כ~אישתמיטתיה

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

 ~~~~ן
 ~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~~~

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

~~~~~~~ 
 מניח רבא אמר ע"א י"ז דף ביצה מ~מ'~צ"ע
 ~וחזינן ~כ~' ומתנה לחביר~ מי~"ט תבשילין עירוביאדם
 מש~ם אסרינן ~לא לכתחילה כן לעש~ת דמותרלהדיא
 ברשב"א ועיי~ש שמתנה[, במה דחול כעובדאמחזי
 תח~מין דעיר~בי דכ' וכ~', תחומין עירובין אבל]בד"ה
 ה"ה להט"ז וא"כ ביו"ט, כק~נה דנראה משוםאסור

 דחול[. כע~בדא נראה הא מ~תר מ"ט תבשיליןבעיר~בי

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

 ~~~~ן
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~
.~~~~ 

 בש"ע ]דשם הגר"ז ~בש"ע ת~י"ח סו"סעיין
 נ~טל ~נ~חת מ~כנים ~יר~ת מלא שהוא בית כתבט' סעי~

 דבביהש"מ דאף ביאר הגר"ז ובש"ע ה~חת,ממק~ם
 היהלא

 דעת~
 לו א~שר היה לא שהרי עליהם, כלל

 מה"ת בנין סתירת איס~ר מחמת מהם ליטולכלל
 שפחת~ א~ מאליו דנפחת כי~ןמ"מ

 עכ~"ם
 איסור מחמת מ~קצים הי~ לא דביהש"מ כי~ןמותר לעצמ~

עצמם
 לשם, לילן יכ~לין הי~ שלא במ~ום שהי~ ר~

 שה~באו לפירות ד~מה זה למההא
 מחו~

 שהם לתחום
 ה~באו שלא למימ~תרים

 מש~ם אס~רין ואינם בשביל~
 אסרינן הכא מ"ט קשה ~א~כ הגר~ז, את~ד וכו',מ~קצה
 ה~יר~ת אין נמי הכא דהא מהתם, דמ"ש מוקצהמשום
 סק~ז בט"ז שם ~קשה שכן שו"מ ~צמם[ מחמתאס~רין
 ~כ~'[. רבתי תימה יש ~א"כ]בא~ד,

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 ~כ~'. שהובא כתבצ"ל

~~~~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~

~~~~~ 
 ~~ן ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~ 
 ~~ן

~~~~~~ן ~~~~ ~~~
~~~ ~~ ~~~~~ 

.~~~~~ 
 ]דכי~ן זה, על שהשיג ~ס~"א[ בק~"א הגר"ז ש~עעיין
 מהרה"י ~הוצאה טלט~ל נתיר למה יו"ט צורן כאןשאין

 בהמה לצורן דא~י' ת~י"ב ~עסי' ~~ל לצ~רןלכרמלית



 צורן קצת שיש אע"פ לכרמלית להוציא אסור גויאו
 צורן בה שאין לטחינה העומדת תבואה וכ"שיו"ט
 וכו' מעשה בלא ראויה אינה לחול וגם כלל,יו"ט
 ומשמע וכו' רה"ר דרן דאפי' שכתבו ורמ"א בב"יוכ"מ
 הול"ל דאל"כ בכרמלית אף איירי השתא דעדבהדיא
 וצע"ג, ענין, בכל שרי בכרמלית אבל רה"ר דרןדוקא
ע"ש[.

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
.~~~~ 

 אחד. רשותצ"ל

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

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

~~~~~~~~~ 
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 במינו ]דבאין י"ט, ס"ק תקט"ו סי' מג"אעיין
 ובאובמחובר

 מחו~
 אבל וכו' לאוכלן אסור לתחום

 כ' וע"ז בש"ע, כ"ה וכו', ד"א בתון לטלטלןמותר

 מד"א מוציאן אם רק לבשלן א"א אפי' דבזההמג"א
 י~"ט דלצורן ש"ז ועס"י וכו' עכו"ם ~"י לטלטלןאסור
 ~הקל,יש

 תון דמותר דהש"ע זו ~לכה ~קור ע"ש~
 יו"ט דלצורן המג"א כ' וע"ז הר"ש, מדברי הואד"א
 הרא"ש דלשי' להמג"א דס"ל וחזינן עכו"ם, ~"ימותר
 דשבות שבותמותר

 לצור~
 אסר מ"ט וא"כ יו"ט,

 נמי דמיושב בסמון במש"כ לקמן וע' הכא,הרא"ש
 ]דהריב~ש קכ~א סי' ריב"ש קושית ליישב וצ"ע ~ו[,ק~'
ס~ל

 דא~
 באיסור אפי' עכו"ם ע~י אסרו יו"ט לצורן

 דורון נכרי דהביא מהא ראיה והביאדרבנן,
 וכו' לו יאמר שמא אסור במחובר במינו באיןלתחום מחו~

 ה~' ותו דרבנן, איס~ר רק הרי לו יאמר אפי'הא

 דאין ע"ב, קכ"א בשבת כתבי, כל בפ' דאמרי'מהא
 ~סידא, במקום אף הדליקה כבה לעכו"ם לואומרים
 בש"ע מש"כ עפ"י המג"א לשי' כ"ז ליישב צ"עולכן
 לעבור לנכרי לומר התירו ד~צורן ש~'זסי~

 שב~ת~

~~~~~~ ~~ ~~~ 
.~~~ 

 ברמ"א ]דאי~ סק"ז תק"י סי' ט"זעיין
 בסעי~

 ה'

 ריב"ש בשם ט"ז וכ' ביו"ט, החלב מן חמאה עושיןדאין

 בשם והוסיף בוררמשום
 הריב"~

 עכו"ם ע"י דאף
 רק דליכא במקום אף שבות לעכו"ם דאמירהאסור
 דבאיסור קי"ל שמ"ב בס~' הא הט"ז וה~' דרבנןאיסור
 להתירו, מצוה צורן קצת בו וישדרבנן

 וה"~
 הי"ל

 להתיר והיה יו"ט שמחת משום לכן צרין אםלהתיר
 המחבר שם דפסק ]בש"ע ס"ה ש"ז ובסי' עכו"ם[ע"י

 מקצת או מצוה מפני או הרבה צורן בו דישדבשבות
 דלא וחזינן[ וכו', לעכו"ם לומר לישראל מותרחולי

 לצורן דאף ~ל דהריב"ש ]וכמשנ"ת כריב"שפוסקים
 הביאו לא מ~ט גדולה תימה הוא וא"כ אסור,מצוה

 לצורן אפילו אסור דהכא דלה~"ש התםהפוס~ים
 ]כלו' היתר באופן זה לקבל שיכול דאיירי וצ"ליו"ט[
 התם ומשא"כ אסר, ולהכי הכא, איירי דהרא"שהן
 קבלה דברי או אחרינא[, דרכא דליכא באופןאיירי
 וממכר, במקח הרא"ש איירי הכא ~דהא טפיחמיר

 רש"י וכמש"כ קבלה מדברי הוא דמו"מ איסורוהרי
 ד"ה ע"א ל"ז ובדף פוסקין, אין ד"ה ע"ב כ"זבביצה
 אף עכו"ם ע"י הרא"ש אסור ולהכי ע"ש,משום

 לצורן ובזה מדרבנן בשבות איירי התם משא"כיו"ט, לצור~
 לעיל הקו' נמי א"ש ולפ"ז דשבות, שבות התירויו"ט

 דשאני תקי"~( סי' בד"ה )לעיל גופא להרא"שאמג"א
 בפ"מ ועיין בסופו, שכ"ב סי' במג"א שו"מ דד"ק[,הכא

 הרמ"א כתב]דהתם
 בסעי~

 גורל להטיל דאסור ו'
 ד"ה ס~"ט שם ועמ~~א עכו"ם, ע"י אפילובשבת
 דכתבאיתא,

 דא~
 מלחם ראיה והביא אסור לצורן

 שביאר וכמו מע"ש ל~שותו א"א דהא בשבתהפנים
 להפוסקים יקשה וא"כ אסור, ואעפ"כ שם,הפמ"ג
 אסור, מ"ט דשבות שבות התירודלצורן

 וע"~
 דהתם

 בסק"ז שם המג"א וכמש"כ וממכר מקח משוםשאני
 דהוא וכיון הרמב"ם,בשם

 ד"~
 החמירו

 א~
 בשבות

דשבות[.

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

 ~~ן~~~' ~~~~ ~~~~
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~~~~~ ~~~~ 
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~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 אפ"ה אם, אצל להניחו בשיכול אף ]דהתיר יש"שע'
 יו"ט, שמחת בזה דאיכא טלטול דרן להוציאומותר
 ולא דמותר בסתמא כתב המרדכי דגםוהביא

 וכו'[. י~ידי להניחו יכול אינובין חי~



~ ~ ~ ~ ~~''~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~~~ן
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 ~~~ן
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 דמותר ]דפסק ~מ"~, סי' או"ח חת"ס שו"ת~עיין
 שלא ~כו' לצ~רן רה"ר דרן אפי' ומדוכה סכיןלה~לין
הכין

 ל~
 דה~צאה היש"ש דכ' אהא ~סמן כ"צ, כלים

 ~א"כ כן, ס"ל דכ"ע ~הוכיח היא, גרועהמלאכה
 מ~תרבה~צאה

 א~
 מכשירין א~"נ דבכל אע"פ מכשירין,

 עש"ה[. ~כו', היא גרועה דמלאכה שאני הכאאסור,
 ]דהביא בסופ~, ת"ו, סי' או"ח ~ נזר אבניובתשובות

 כיון להאמר ניתן דאינו ע"ז ~כתב החת"סדברי
 דמכשירין כתבדהרמב"ן

 ל~ל~
 ~הנה אס~רין, ~שופר

 עוד וע"ש בהוצאה, אלא בהו מכשירין משכ"ל לאהא
 דמלאכה מהיש"ש החת"ס דהביא ~הא מהרמב"ן,ראיה
 אלא דאורייתא איסור לענין כן כתב לא היאגרועה
 א~"נלענין

 עצמ~
 דפסק מאתמול לעש~תו אפשא שהיה

 דמלאכה דבהוצאה כ' ~ע"ז מדרבנן דאסורהיש"ש
גר~עה

 מעי"ט שאפשר מכשירין אבל להקל, יש הי~~
 נתן מי התורה מן התנאים לכלשאסור~

 לנ~
 רשות

 חמור יהודה בן דלאיסי ה~צאה בין תורה בשללחלק
 דאין נראה ~ע"כ ~כ~', מלאכות משארמדאורייתא

להקל,
 ע"ש[~

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

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

.~~~~ 
 להחזירן לקמן התיר הרא"ש ]דהא וצ"ע, לקמן,עיין
 וע' דאורייתא איס~ר בזה נתיר ואין תחילתן,מש~ם
 באר~כה[. בסמ~ןלק'

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

 ~~~ן
~~~~~ן ~~~~

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

 האי ]משום התורה מן איס~ר התיר~ איןוצ"ע
טעמא

 דהתיר~
 שלא הוצאה ~הרי תחילתן, משום סופן

 הרא"ש[, בשם בסמון לעיל ~כמש"כ מה"ת אסורלצורן
 ומ"ש ]בד"ה בב"~( )הובא הר"מ בשם מרדכי~עיין
 בי"ט אס~ר ספרים דלהחזיר ]~ס"ל ~כו'[ במפתחרבינו
 אינואם

 או~
 ~ס"ק הד"מ אבל היום[, בהם ללמוד

א'~
 איירי ]דהר"מ חולק אינ~ דר"מ כתבו והיש"ש

 יש"ש של טעמו ~צ"ע מהעכו"ם[ מתיירא שאינ~במקום
 היתר ואין הת~רה מן ]ה~צאה[ דאס~ר שפסקמאחר
 אינו דמ~תר דהטעם כ' ]דהא עלי~ דואג לבומשום
 ברא"ש אבל עיי"ש, תחילתן[ מש~ם אלא דד~אגמשום
 סי']פ"א

 י"ח~
 ]דהתיר~ יש"ש כדברי מפ~רש

 מש~ם
 דאמרינן כי~ן הת~רה מן אס~ר דאינ~ וצ"לתחילתן~,
 ~להכי ~כד~מה, בהספר לקרות צ~רן יהיה ]אםה~איל
מותר

 לה~יר~
 דכתב בזה"ז דאיירי אפ"ל ~עוד מה"ת[

 אין ]וא"כ רה"ר לנו דאין ג'[ סו"ס שמ"ו ]סי'הרמ"א
 זה ה~איל דאמרינן א'[ ]בתי' ומש"כ מה"ת[,איסור
 אמרינן אי והט~"א ק"ח[ ]סימן השאג"א בחקירתתל~י
 הואיל אמרינן דלא כ' שם ]דהשאג"א ~מת~ןהואיל
 מ~תר אי ל~לב חובת יצא כבר אם כגון יחד,ומת~ן

 יזדמן דאי ה~איל מטעםלה~ציא~
 ל~

 יצא שלא אחד
 אור ~בעמודי כן, אמרינן לא מת~ן ~מטעםהמצוה,
 בש~"ת ~ע"ע ע"ש, עלי~, נחלק ח' א~ת כ"טסי'

 כן[. אמרינן דלא ל~מר דדוחק דכתב ה' סי'הגרע"א

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

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ן ~~~ן

~~~~~ 
.~~~~ 

 ובביאור ו' סעיף תקפ"ט סי' עיין אשהו~צורן
 שפטור~ת אע"פ דנשים שם בש~"ע ]דאי' שם,הגר"א
 וכ' וכ~' ל~ן לתקוע לאחר מותר וכן לתקועיכ~לות

 כבעל דלא ראבי"ה בשם כהרא"ש דהוא הגר"אשם
 וכ~',העיטור

 ~התיר~
 הטעם, ע"ש ~כ~', בכה"ג שבות

 ע"ב פ"ד בח~לין הת~ס' כ' ה~צאה דלענין הביא~ש~ב
 תקיעותד"ה

 בתירו~
 לתקוע ~י להוציא דאסור ראשון

 בשמו הרא"ש ~כמש"כ דמ~תר ס"ל ראבי"ה אבללנשים,
 ושו"ת ע"ש,[ וכו', לנשים תקיעה לצורן להוציאדמותר
 סי' אריהשאגת

~"~ 
 השופר לה~ציא דאסור ]דהסיק

 שביאר עיי"ש נשים, לצ~רן לרה"ר בי~"טוהלולב
 שלא האחרונים דעת נראה דכן נמי וכ'באאוכה,

 לצ~רן ש~פר להוציא דמתיר דראבי"ה הא שםהביא~
 ק"ז סי' ]בשאג"א עיי"ש מצ~ה ספק ~לצ~רןנשים[,
 א~ תקע ב~פק כל~' מצ~ה בספק באר~כהדדן

 ספק
 דמ~תר ~הסיק עב~ר~, לה~ציא מ~תר אי ל~לב,נטל

 כהראשונים להלכה דקיי~ל לצרכם ~לולב ש~פרלה~ציא
 יצחק ~בזכר ~ע"ש[, לחומרא, מה"ת דאורייתאדספק
 במחל~קת דתליא ]דכ' ו'סי'

~ 
 ושא"ר, הרמב"ם

 מת~ן דאמרי' דהא לשיטת~ ד~יל אס~אדלהאמב"ם
 ~להכי מלאכ~ת, בשאר ~לא ~הבערה בה~צאה ד~קאה~א



 ~שאר ד~ם דס"ל ראשונים כרוב קי"ל אנן ~לאסר,
 ספק כגון מצוה, בספק גם א"כ מ~ון, אמרי'מלאכות
 בזמנה,מילה

 נתיר~
 מספק דסכ"ס דכיון הטעם וביאר

 מותר[. ולהכי היום, צורן מקרי א"כ היום למולוחייב

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

 ~~~ן
~~~~ 

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

 ~~~~. ~~~~~~ן
 עיין ע"ש[, בב"ח, בד"ה לעיל ]הובא ד"מ(~עיין
 להח~יר דמ~תר כ' בס"א דהלבוש ]סק"גא"ר,

 אי דממנ"פ הא"ר, הקשה וע"ז תחילתן משוםסופן שהתיר~
 ימנע לא א"כ יחזירנו לא אם שיגנב דוה לבואין

 סופן התירו בלאו אפי' א"כ דוה לבו ואםבתחילה,
 או בסמון כ' הלבוש דהא מותר נמי תחילתןמשום
 ב ~ובאמת וכו', שירא כליםשאר

 טעמא מהאי וה~א דלהחזיר דין כ' לאש"ע
 כלים(, בשאר ס"ל לא כן שכתב והמרדכי~נתבאר,

וע"ז
 תיר~

 דדוקא הב"ח כמ"ש להלבוש דס"ל הא"ר
 חשובים, באינם משא"כ מותר דוה שלבו חשוביםכלים
 זה מחמת להתיר מ"ת סופן התירו כ'ולכן

 א~
 בכלים

 כלים בשאר לפרש נר' דיותר והוסיף חשובים,שאינם
 להוציאן שא"צ היום שצרין בכלים איירי הלבוששכ'

 מותר ~ שיגנובו כיון מ"מ ליה איצטרין לביתדכשיבא
 שא"צ שיגנובו שירא אף אסור להיום שא"צ כליםאבל

 התירו לטעם הוצרן לכן עוד בהם ללמודהספרים
 תחילתן[. משום~סופן

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

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~(

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

.'~~~ 
 במקום אפי' אוסר ולכן התורה, מן אוסרויש"ש
 אלא אינו לצורן דשלא ס"ל רמ~א אבל ממון,~פסד
 ממון, הפסד במקום ומותרדרבנן

 עיי~
 תצ"ח סימן

סעי~
 שמא שירא מסוכנת בבהמה בשו"ע שם ]דאי' ו',
 יש אא"כ לשחטה אסור ~כו' כבר אכל והואתמות
 אין ואפי' הרמ"א וכ' וכו' ממנה לאכול ביוםשהות
 סקל"ז שם המ"ב וכ' תחילה, ולבדקה לנתחהשהות
 סקי"ג שם והמג"א החמירו, לא ממונו הפסקדמשום
 אחר לאכול שהות שיהא דצרין דפסק יש"ש בשםהביא

 אלא אינו לצורן שלא דלהרמ"א לשיטתם ואזליממונו,
 ממון, בהפסד התירו ולכןדרבנן

 ולהיש"~
 לצורן שלא

 ממון[. בהפסד התירו לא ולכן דאורייתא,הוא

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

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

.~~~~ 
 בכלים, ~לא באוכלים דו~א מתיר דהירושלמיצ"ע
 אוכלין של במפתח הד"א בירושלמי, להדיא איתאדכן
 ראיה להביא ליכא ~א"כ לא כלים ~ל במפתחאבל

 כלים[. של במפתח דמותר להסמ"קמהירושלמי

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן~~~~~

 ~~~ן ~~~ ~~~~ ~~
 ~~~ן~~ן ~~~~~~ ~~~~~

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

~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ן

~~~~~'~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 והרא"ש ה"ג[ ד"ה ע"א י"ב ]ביצה התוס' דעתאבל

]שם~
 סי' ]שם היש"ש וכ"פ כלל, לצורן שלא דלוקה

 בשי' החוו"ד וכ"ד תצ"ה[ ר"ס ]לעיל הפר"ח וכ"כל"ד[
 חדש בפרי בד"ה תצ"ה סי' לעיל כ"ז ]הובאהרמב"ם

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

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

 ~~~~ן
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 ~~~~~~ן ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
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~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~'~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~~ן
~~~ 

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

.~~~~~~ 
 ~מתון בפלוגתא תליא דהתם ]דס"ל לשיטתווצ"ע
 דאמרינן בס"א ]דס"ל הב"י בדעת צ"ע[ א"כוכמשנ"ת,

 לה~ציא הכא אסר מ"ט א"כ כלל, לצורן בשלא אףמתון
 ס"ל ואולי הגר"א~, לשי' להתיר והי"ל עכו"ם,לצורן
 אסור, מיהא ]דמדרבנן לצורן שלא מדרבנן אסורהכא
 דכ' תקי"ב בר"ס בביה"ל ע' מותר, דבכלביםוהא

 כר"ע שפסקו ראשונים דנמצאו בהמה דלעניןדאפשר
 המחבר הקיל לכן בהמה לצורן מלאכהדמותר
 במה עש"ה טפי, דגרע בנכרי ~משא"כבהוצאה,

 בא"ד[. מתון בד"ה כאן בביה"ל וע"ע בע"ז,שהארין הפסד משום התירו דלא דס"ל וחזינן וניתוח,הפשט



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ן 
~~~~ ~~~~~ 
 הט~ר דברי ז'( ס"ק מ"ג סי' )א~"ח חזו"אוהקשה
אהדדי,

 מסו"~
 ]דס~מכין יבשה בבקעת דשרי תקי"ב

 מ~תר להסקה דרא~יה דכי~ן יבשה בבקעת הקדירהאת
 ללאחר צליה ק~דם בין הכא מ"ש ~א"כ גופ~,לצורן
 ~י"ל להסקה[, ברא~י מ~תר ג~~ני בכל דהאצליה,
 ע~מד ~אינ~ נמאס בסתמא שם, בחז~"א ]כ"כדמאיס
 י"ג ס"ק רע"ט סי' שבת הלכ~ת מג"א ~עי'להסקה[,
 שלא דנר בש"ע אי']דהתם

 בא~ת~ ב~ הדליק~
 שבת

א~
 מ~תר במאוס

 לטלטל~
 בשם שם מג"א ~כ' ~כ~',

 חז~"א ~הקשה עלי~[, כלי ת~רת כשיש דד~קאהרשב"א
 צליה ]דמתחילת לגמ~ר יכ~ל אין א"כ דמאיסכי~ן
 ל~מר ואפשר קמהפן[, באיס~רא קמהפן וכי ליהאידחי
 משתמש שה~א זמןדכל

 ב~
 נאסר ]~אינ~ כלי חשיב

 כ"ד[ סי' ]פ"ג ביש"ש ש~"מ הצליה[, גמר לאחראלא
 החז~"א. בק~' בזהדהארין

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 אהא דכתב ~אם, ]בד"ה ת"א סי' ריב"שעיין
 דמסלקין ע~א מ"ב דף בשבתדאמרינן

 ק~~
 ברה"ר

 ב~ יז~ק~ שלאכדי
 ד~קא ה~א כ"ז רבים,

 בק~~
 שה~א

 מתכת של גחלת ~כן מאד, ~מזיק נראה בלתידבר
 של גחלת אבל ניכר, ח~מהשאין

 ע~
 שיהיה זמן כל

 אס~ר הרבים בה ויכיר~ א~מה תהיה לשר~ף כחבה
 אס~ר לעינים הנראית גד~לה אבן ~כןלטלטלה
 ע"ז ]שהקשה ל"ז ס"ק ש"ח סימן מג"א ועייןלטלטלה[
 של דשפ~ד דהכא בגמ' אמרינןדהא

 ע~
 לטלטלה שרי

 יז~ק~~לא
 שצ~לין שפ~ד סתם ב~,~הא

 ב~
 גד~ל ה~א

 של דבגחלת הריב"ש מש"כ ~לעניןונראה,
 ע~

 אס~ר,
 הריב"ש כ' אין ~א"כ ~דשרי, של"ד בסימן קי"להא

 דתמה ]דאהא ליישב מש"כ שבת בת~ס' ~עיי"שדאס~ר[
 של גחלת דאף קיי"ל אנן דהאהמג"א

 ע~
 ע"ז שרי,

 בין לחלק דס"ל לשיטת~ להבה"ג כן כתב דהריב"שכ'
 הנראהדבר

 לאינ~
 למד ~מזה נראה

 דא~
 יש לדידן

 של בגחלת ד~קא ~להכי כןלחלק
 ע~

 לר"ש דשרי ה~א
 סביב, האפר מחמת האש ניכר אינ~ דלפעמיםכי~ן
 מש~ם כן, מש~ם להתיר א~ן דא~רייתא דבאיס~ראלא
 שרי, לר"ש דהיינ~ דרבנן ~באיסור ניכר, ר~בדעפ"י
אבל

 ק~~
 להתיר אין להזהר ~יכ~ל לכל שנראה גד~ל

 דהק' ~הא כלל, הזיקא חשש דליכא כי~ן בדרבנןאף
 בשפ~ד איירי התם דהא ל"ק, דביצה מגמ'המג"א
 י~דעים שאינם דהילדים להזיקא למיחש ~איכאבבית
 אבל כ"כ,להזהר

 ק~~
 כ"כ לח~ש אין ברה"ר, המונח

~להכי
 בק~~

 ~יש ~כ~'[~~ להתיר אין לכל הנראה גד~ל
 דמאי הקשה ]דהט"ז כאן הא"ר דברי עפ"י גםליישב
 הכאשנא

 מק~~
 להדיא, לטלטל דמ~תר

 ~ת~
 הקשה

 בטלט~ל, לגמרי בשפ~ד דאסר שמ~אל דמ"טהא"ר
 האי כ~לי חשש אין דהכא דצ"ל ~כתב מתיר,~בגחלת
 ~להכי בק~~, משא"כ ~נראה, ניכרדשפ~ד

 התיר~ בשפ~ד משא"כ להדיא טלט~לאפי' התיר~ בק~~
 ש~מטו רק

 על ]דכ' ב~גה( שם שכתבתי מה )~עיין ע"ש[~כ~',
 לומר ה~סיף ~שם ת"א סי' הריב~ש ~כ"כ בזה"ל,הא"ר

דק~~
 דלא דר"ל ~נראה אבנים, משא"כ מאד מזיק

 הצד מן טלט~ל אפי' באבןהתיר~
 כמ~

 ]בשפ~ד הכא

בהתיר~
 עיי"ש הלכה ביאור כונת זהו וא~לי הצד[ מן

 יש אם אפי' דאבן דכ' ק~~, ]ד"ה י"ח, סעיף ש~חסי'
ל~

 להריב"ש לטלטלה אס~ר חדין ע~קצין
 דק~~

 שאני
 להזיק מאד שעל~ל מפנישהתיר~

 בע~ק~
 החד

 ]ע"א, כ"ח ביצה הגמ' על ת~ס' ~עיין עש"ה[(~כ~', של~
 רבינא,ד"ה

 דכתב~
 לאחר דשפ~ד

 מלאכת~
 כאן אין

 עלי~ כלית~רת
 דהא המג"א, ]ק~' ~לק"מ ~כ~'[,

 ~נראית דניכרת הצד מן טלט~ל ד~קא ה~א בשפ~דהכא דהתיר~
~משא"כ

 בק~~
 הריב"ש, כ~~נת ~זה להדיא, טלט~ל דשרי

 של דבגחלת דכ'~הא
 ע~

 לטלטלה אס~ר
 כ~~נת~

 דאס~ר
 כשפ~ד[, מ~תר הצד מן טלט~ל אבל להדיא,לטלטלה
 ב' שער מ~עד ]בבית הקדש בעב~דת רשב"א~עיין

 להדיא דמ~כח ט'א~ת
 ~ מדברי~

 ד~קא התיר~ דבק~~
 דברי הביא שם בא"ר ~הנה ע"ש~ הצד, מןבטלט~ל
 בשר כזית עליו דביש דכתב בעב~ה"ק הנ"להרשב"א
 במק~ם שלא ~אפי' להדיא ~מטלטל שינ~י אפי'א"צ

 הש"ס דברי לפ"ז לפרש בצ"ע הא~ר כ' ~ע"זהזיקא,
 עליו ביש שמתיר רבינא דפאי' חזינן בגמ' דהאשם,
 כהר"ן דגריס וי"ל הזיקא[, במק~ם ד~קא ה~א בשרכזית

 בשר כזית ביש ]אבל בשר כזית עלי~ באיןדפל~גתא
 הלכה בביא~ר ~ע' מ~תר,לכ"ע

 ד"~

 אפיל~[.

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

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

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~.'~~~ 

 דהקשה כ"ד, סי' פ"ב ]שם ע"ז, ח~לק~יש"ש
 שכן כתב שמתחילה יר~חם רבינ~ דברי אתס~תרין דדברי~



 בשפוד דאיירי הטור כדברי התוס' מדברימשמע
 ירוחם רבינו דברי הביא ואח"כ לצלות מיוחדשאינו
 מדברי נראה שכן וכתב איירי במיוחד~ולצלי דאסורדכ'

 ס"ל נמי ירוחם ר' דבודאי היש~ש כ' וע"כהתוס',

 ול~כי בו לצלות מיוחד באינו דאיירי הטורכדברי
 מעשה אלאאינו

 ~ו~
 כלי תורת ממנו ובטל בעלמא

 דהתירו דכ' והא וכו' ממש ~כלי הוי במיוחדאבל
 לצלות רק דאיירי דנראה כתב גופו לצורן רקלטלטלו

 גופו לצורן אף אסור אחר לצורן אבל וכו' עודבו
 ע"ש[. וכו',ומקומו

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

 ]דהגמ' ירוחם רבינו כדעת סובר הוא דגםר"ל

 דמותר שכ' דכיון לכן, המיוחד בשפוד אפי'איירי
 כלי דמקרי ע"כ א"כ ומקומו, גופו לצורןלטלטל

 ס"ל ~כן לכן[ במיוחד דאיירי וע"כ לאיסור,שמלאכתו
 ~ד"ה הב"ח כ"כ לכן, במי~חד דאיירי ורש"ילתוס'
 על )חולקין הב"ח[ ]לשי' ~בטעמא בדינא אבללקח[,
 דמיוחד ]דבאופן הט~ר, על גם וחולקין ירוחם(רבינו
 עליו, כלי שם דעדיין לטלטלו מותא הטוא לדעתלכן

 פליגי ~ ל~ז וכן אסור, דמאוס כיון ותוס' רש"יולדעת
 רבינ~ עלנמי

 גופו לצורן דמותר ס"ל דהא ירוחם
 לתוס' וכן מיאוס משום דטעמא רש"י שי' ולפיומקומו,

דכתבו
 קו~ דמעש~ הטע~

 לטלטל אסור
 א~

 לצורן
 פליגי לא והטור דהתוס' ס"ל הב"י אבל ומקומו[,גופו
 למימר ]ואיכא שחולק מוכרח אינו רש"י מדברי~גם
 לומר שצאין ומה לכן[ מיוחד באינו אייאי דהגמ'דס"ל
 במי~חד איירי דהגמ' דס"ל משמע ]דמזה דמאוסטעם
 בשם שם ]דכ' ד', ס"ק תק"ב סי' הט"ז לפי י"ללכן[
 מ~תר להסקה שראויה יבשה דבבקעת ורש"להטור

 כ' ולהכי אסרו הכא מ"ט וא"כ דבר, לכללטלטלה

 וכו', חזו"א~ בשם מש"כ לעיל וע' דמאוס, משוםרש"י
 בטור[~בד"ה

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

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

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

 חשש דליכא שפוד דשאני לת' ]דכתב א"ר~יין
 בקו~[. משא"כ ונראה ניכר דשפ~ד האי כוליהיזק

~~~
~~~~ 

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

 ]פ"ג דמילתא, בטעמא מש"כ ועיי"ש ביש"שוכ"כ

 למפרע חזינן בו, לצלות שחוזר דמאחר כ"ד,סימן
 ע"ש[. מ~ליו, כלי תורת בטילדלא

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

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

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

~~ ~~~~ 
~~~~~

~~~ 
~~~~ 

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

 מיניה בטל מלאכתו אחא דמיד כוונתו]~לכאו'
 אלא לאו"נ, בו להשתמש אסור יהא ולהכי כלי,תואת
 ]דמותר הט"ז על דחולק ונראה כ'[ ולפ"ז לסלק~,רק

 ]הובא יש"ש( סברת ס"ל )ולא ג'[ בס"ק שנית, בולצלות
 להט"ז מודה דבאמת וי"ל ש~[, ד"ה בסמוןל~יל

 ]דמוכח מתוס' ]כהמג"א[ ד~~וכיח אלאוהיש"ש,
 כל מלאכתו[ גמר ~ודם ]כלו' לכן דקודםמדבריהם[
 לצורן מוקצה טלטול משום ולא כלי משום רקההיתר
או"נ.

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

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

 ~~~~ן ~~~~ן ~~~ן
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 והד"מ והב"ח הב"י כ"כ להתירא, הטורודעת

 כ"ו[. סי' ]פ"אוהיש"ש

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

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

 תע"ב. והמחמיר בה מסיים ]שם[וביש"ש

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ .~~~~~ 

 ]~מלש~ן מ~"א, על א"ר תמיהת מסולקובזה
 לא בבית דהמיקל היש"ש דכ' דהא משמעהמג"א
 ומשמע הפסיד לא בבית לטלטל דמיקל פירושוהפסיד
 הק' וע"ז בית, של בסולם אסורדברה"ר

 הא~~
 דלא

 המחה"ש ~פיאש מה לפי אמנם ביש"ש, כןמשמע
 ~אפי' ~ית של בסולם פי~ בבית המיקל המג~אדכוונת
 א"ש[~ שרי, לרה"רמוציאה



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 לר"ש. דהאצ"ל

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

~~~~ 
~~~~~ 

 מתחילין מ~קצה[ ליה ]דלית כר"ש דקי"ל~לדידן
 ]ביש"ש ~א"ר, ביש"ש כ"כ שרי, א~צר ~בכל ג~~ניבכל
 בגמ' הא~קימת~ת בב' דתליא א', סי' דביצהפ"ד

 אף ג~~ני בכל שרי דר"ש אליבא דאזיל א'דלאוקימתא
 ארזי מלבד שרי עצים שאר ~כל ~כ~' סריא תיבנאבלא

 ע"ש~אש~חי,

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

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

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

 ~~ן ~~~ן

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

.~~~~~~~~ 
 מה ~כי בת~ד"ה ע"א ~' דף ביצה מהרש"אעיין

 ל~ כל~ אי ~ספק י~"ט ק~דם שנ~לד דעגל ]דפסק~כ~'
 של~ השמיני ~י~ם ימים, ח' להמתין דבעינןחדשי~

 חל
 חזי דלא מש~ם לרב דאס~רבי~"ט

 בי~
 ~"ש[ השמש~ת,

 אלא כן דאינ~ מהרש"א דברי על ]דכ' שם~בצל"ח
 רק ה~א מאתמ~ל חזי דלא דמה מ~תר שה~אדנראה
 נפל ספקמטעם

 למפרע נ~דע ח' י~ם שהגיע ~עכשי~
 חז~"א ~כ"כ ע"ש[ ~כ~', אתמ~ל גם היתהשמ~תרת
 מ"ט סי'או"ח

 ס"~
 ביה"ש דבסובר ]דנראה בס~~~, י"ג

 כאן אין טע~ת שה~א נתגלה ~אח"כ איס~רשה~א
מ~קצה[.

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

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

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

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

 ~~~ן
~~ ~~~~ 

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

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

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 דדברי ג"כ ~כתב עיי"ש, באר~כה ביאר~ביש"ש

 מדבריו חלק )ה~בא הא~"ז דברי ]דהביא מכ~~ניםהט~ר
 שלא ~בלבד דכ' בהג"א( ~כת~ב בד"ה בסמ~ן בב"יל~'

 נתכ~~ן דאם עב הכ~תל שיהא כדי לעש~תנתכ~~ן
 נתכ~~ן אם דלפ"ז היש"ש ע"ז ~כ' ~כ~' אס~רלעב~תה
 ~כ~' אס~ר ג"כ הרוח יפילה שלא חזק הכ~תללעש~ת

 לדברי~ לח~ש~יש
 עשיית בתחילת שהעמידה היכא

 לא אפיל~ לחזקה א~ להעב~תה כדיהכ~תל
 נארג~

 עם
 סמן ~גמרה כבר הכ~תל שעשה לאחר אם אבלהכ~תל
 ~לא לעב~תה קניםאח"כ

 נארג~
 ~לפ"ז מ~תר, עמה

 דאפי' נאמר דלרבותא נראה ד~דאי הט~ר דבריפירש
 הדפנ~ת שעשה אחר ד~קא ~משו"ה שרי אפ"הלחזקה א~ להעב~תה כדי דהיינ~ לדפנ~ת חביל~ת להבסמן
 עדיין עס~ק שה~א שסככה ק~דם אבל כהלכתה~סיככה
 ~כמש"כ אס~ר להעב~תה אח"כ בא אם הס~כהבעשיית
 בזה[. ע~ד שהארין מה ע"שהא~"ז,

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 הראב"ד וכ"כ מ~תר התנה ~אם בה מסיים~באו"ז
 כהא~"ז~הרשב"א

 ~כתב~
 על ~צ"ע מ~תר, התנה דאם

 דד~קא להב"י ס"ל ~א~לי ~השמיטו,ב"~
 מהני לר"~

 דמ~כח ע"ב ל' דף בביצה דאי' מהא ~צ"ע לר"י,~לא
 עליה התנה ~אם התם ]דאי' תנאה מהני לר"ידגם
 לק' הב"י ~כמש"כ תנא~, לפיהכל

 בסמ~~
 ~מ"ש בד"ה

 דהראש~ניםאבל,
 בלא"ה דלר~ש לר"י דאתיא הכריח~

 ~לק"מ, הרמב'~ם, לדעת ה~א ~ב"י דמש"כ ש~"רשרי[

 כתב ~כ~', החג בס~כת אבל ~מ"ש בד"ה בסמ~ן~דהב"י
 התנה ~אם שם בברייתא דאי' הא שהשמיטדלהרמב"ם

 איצטרין לר"ש דאף להרמב"ם דס"ל אפש~לוכ~',
 מהני לא לר"י אבל ~כ~', בעי~"ט בריאה בהיתההתנה
 ~ב"י דהשמיט הא א"ש~ ~א"כ ע"ש, כלל,התנה

 כהרי"ף דפסק הרמב"ם לשי' דאזיל מ~תר,דבהתנה
 אס~ר[. בהתנה אף ~להכי במ~קצה, כר"ש הלכתאדלית

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ .~~~~ 

 רא"ש הביא אבל[ ~מ"ש ~ד"ה~ב"י
 ~רי"~

 דלא דס"ל
 ~לחל~ק דעתם להביא צרין היה הט~ר ~א"כפליגי,
 כב"י ~כ~'[ הט~ר הביא ]מדלא מכאן ~מ~כחעליהם,
 הא דהשמיט המחבר )אבל פליגי, דלא ]דס"ל~רמ"א,
 מנשיא, כרב דלא להלכה דס"ל הגר"א כ' מנשיא,דרב
 דהרמ"א בביה"ל(~ע'

 בסעי~
 דר"מ הא העתיק ח'

להלכה[.

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~ן
~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 אמר כר"י פוסקים וטור דהרמב"ם כתב יש"שאבל
 עשיית בעת הסכן על חבילות מהני ולאשמואל
 ~יי"ש. מהני~ הסוכה שתקנה לאחר ~דוקאהסוכה,

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ .~~~~~ 

 הביא דלאוצ"ע
 ]הטו~

 ]דר"מ לחלוק הרא"ש דעת
 הגהות ]ב~י' לד"מ, ראיה ומכאן פליגי[ לאושמואל
 פליגי לא דלפ"ז ע~ש, וכו', בטור להגיה ~צריןכתב
 כהרא"ש[. להטור וס"ל ור"משמואל

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

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

 ~~~~. ~~~ן
 עשית ק~דם אפי' ר~ל ענין, בכל הר~"ל דכ'הא
 אלא כר"מ~הסוכה

 פס~
 לדופן סמון דדוקא כשמואל

 קודםמ~ר
 עש~

 בסמן ]כל~' הסוכה
 עשית ולאחר אסור, ולחזקלהעבות ובנתכו~ סתם~
 הסוכ~

 מותר
 הט"ז, השגת נסתל~ה ולפ~ז למעלה, וה"הבחבילות
 דמהא הטור דברי לפרש הרש"ל דכונת ס"ל]דהט"ז
 כלו' ענין בכל מותר מקושרים דבחבילות כתבדלא
 כן, הטור כוונת דאין ע"כ למעלה, ובין בדפנותבין
 בין התיר ולהכי כשמואל דפסק הטור כוונתאלא

 בחבילות אפי' סוכה עשית לאחר למעלה בין~פנות
 הבנת מאד דתמוה הט"ז הקשה ו~~ז מקושרים,שאינן
 חבילה בלא למעלה שם לזרוק שהתיר הטור בד'הרש~ל
 וכו', לכ"ע אסור ודאי וזה הסכן, עשה שכברכיון
 אלא כן, הרש~ל כוונת דאין י~ל וע"ז שהארין,ע"ש

 בכל מותר דבמקושרים כתב לא דהטור דכי~ןכוונתו
 עשית~, ~~ר בין ס~כה עשית ~ודם בין כ~מרענין
 הסוכה, עשיית לאחר דוקא אלא הטור התיר דלאע"כ
 בחבילות דו~א~נם

 מ~ושרי~
 שאינן חבילות אבל

 וא"ש[. אסור, גווני בכלמקושרים

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

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

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

.~~~~ 

 ועיין ביש~ש~כ~כ
 ט"~

 דהתם ]ס~"ב, תרל"ח סי'
 דעי' וכ' מותרים, לסוכה הסמוכים דעצים בש~עכ'

 תקי"ח,בסימן
 וע"~

 כ~
 הט"~

 אסור דמדרבנן כ' דהתם
 דמותר הרמ"א פסק תרל"ח בסי' וכאן מוקצה,משום
 שם מג"א ועיין רש"ל[ וכ"כ וכו' השיעור מכדיביותר
 בלא הוא התם הרמ~א דהתיר דהא א', ב~"ק]דכתב
 בסמן אבל להעבותהסמן

 להעבות~
 אחא אפי'

 וכו'[~ סוכה מנויי גרע דלא אסורים,שנגמרה

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

~~~~ 
~~~~

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

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

עיי~
 ס"ל דהטור ]דכ' ב' ס"ק שצ"ד סי' מג"א

 או"נ, לצורן האבנים לטלטל דמותר והתו'כהמרדכי
 לאכול צרין היה לא השמשות דבין איירי דהכאאלא

 עתה דאפי' וס"ד לפחתו א~ אסור היה וא"כהפירות~
 מוקצה משום בטלטול אסורים יהיו ממילאנפחת
 במחה~ש, ע"ש וכו', מוקצה ה~י דלאקמ"ל

 לפנותן רוצה אלא לאכלן להפירות ~צ עתה דגםדצ"ל והוסי~
 התיאו ואפ"ה לפחתו אסור ~משו"ה למקומן צריןכי

 כלל[. מוקצה תורת עליו דאיןהטלטול

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

 ~~~~~ן
~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~~ן

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

.~~~~ 
 דחה באוירא[ ~ד"ה ~"ב ל"ד דף בעירובין~ריטב"א

 וכו' לפחות דמ~תר מהא מהכא ראיה ]דהביאראיתו
 כ' וע"ז וכו', או~נ לצורן מוקצה לטלטלדמותר

 טעמא דהיינו כלל, ראיה דליכא דמסתבראריטב"א
 האלו הלבנים שניתנו שכיון משום בלבניםדמותר
 בענין היא והסתימה דלת, כעין ולהיות לסתוםבכאן
שמותר

 לפתו~
 העפר ~ין אותה,

 והלבינ~
 מוקצין,

 טלט~ל ~התיר ראי~ נמי ליכא דא"כ שם כ~ולפ"ז
 ועיין ע"ש~, וכו', הצד מן בטלטול אא"כ בי"ט,האפר
 וכ"כ בסופו, י"ב סי' יו"ט הל' בינה אמריבספר
 ~יי"ש, ביצה, במסכת רי"ד תוס'בחידושי

 ~הא הריטב"א על הקשה ה"ט מהיו"ט פ"בהמלן ]דהשע~
 התוס' ק~'באמת

 ותירו~
 ביצה הגמ' קו' היא הריב"א

 דליבני באוירא דאיירי דאמרינן אהא ע~ב ~אשם
 ו~ו' אקצינהו ודאי דשרגינהו וכו' מדר"נ הגמ'דהק'



 קשה ולהריטב"א וכו', בשבת לא אבל ביו~טומשני

 דכי~ן התם דשאני להגמ' ליה קשיאמאי
 דשרגינה~

 הלבנים דניתנו כיון בית ~בי משא"כ אקצינהוודאי

האל~
 ~הלבנים העפר אין דלת כעין ולהי~ת לסת~ם

 הא באמת דהא שם, בינה באמרי ~י' וע"זמוקצה,
 בשבת, אס~ר ולכן מדרבנן אהל סתירת עכ"פה~י

 ולכן יו"ט שמחת משום התירווביו"ט
 דמוקי א~

 בשבת זה לסת~ר דאס~ר כי~ן מ"מ דליבניבא~ירא
 אבנים ~ממילא דלת, כעין ה~י דלא ע"כ~כ~'

מ~קצה הו~
 דה~~

 כיון לטלטלן מ~תר ~אמאי שרגינהו כמו

דלא~
 בי~"ט משני ~ע"ז הלבנים, על כלי ת~רת

 ביו"ט זה לסת~ר דשרי דכי~ן והיינ~ בשבת לאאבל אמר~
 דלת כעין ~הוי י~"ט על לכלי כיחדוה~י

 וכמ~
 דמ~תר

 מ~קצה ל"ה ממילא שוב יו"ט שמחת משוםלסתרו

א~
 עליו, כלי תורת דלת כמו דהוי כיון דשרגיהו

 נמי כתב זירא רבי אמר ד"ה שם ביצה רי"ד~בת~ס'
פיר~ש

 ז~
 ע"ש~. בגמ',

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

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

.~~~~ 
 זה תי' ]דהביא ט"ו ס"ק תק"ט סי' מג"אועיין
 זה משום לשחוט אסור דהא ע"ז והק' הב"ח,בשם
 מותר ש~ט ~אם קי"ל דהא ~תו לאכל~, א~א~א"כ
 שאפשר אע"פ ~ולכסות

 לאכו~
 עוד וע"ש כיס~י, בלא

 בכ"ז~. שהאריןמה

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

 ~~~~~ן
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

 ל"ג, סי' דביצה ]פ"א ביש"ש כ"כ ליחידאפיל~
 של הי~ ~אם ~כ~' אסורים ב"ב דשל כתבדהריא"ז
 לאחנוי~ת

 ~זר~
 ~למכ~ר ~כ~' י~"ט שמ~ת מש~ם בהן

 דלא היש"ש כ' וע"ז וכו', ליטול בין ומותריןלרבים
 אוושא הא מ"מ הם רבים צרכי דחני~ת דנהינהירא
 אם דשרי ~כ"ש מילתא א~~שא לא דב~ב אבלמילתא
 לרבים ולמכור חניות תריסי מ"ש גם לתבלין צריןהוא
 באיס~ר, חילקו לא כי וכ~' רבים לצרכי ~כ~' ד~קאלאו

~הוסי~
 אבל להדיא[, הכלבו שכ"כ

 בב"~
 שחולק משמע

 הטור דברי כן ~פירש מהגמ' דה~כיח חני~ת ]בד"הבזה

 ברש"י ~כ"מ ע"ש[, רבים, צרכי באיכא רקדהתירו
 רבים צרכי שהן דחנ~י~ת שכ' ~כ~', בנין דאין]ד"ה
וכו'[.

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

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ן ~~ן
 ~~~~~~~ן

~~~~~ן ~~~~~
~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~~~ן
~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~ן ~~~ן
~~~~~~ ~~~~ 

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

.~~ 
 הרי~~, בדפי ע"ב ה' ~דף בש"ג אבל כאן, בב"יה~בא

 על ג~[אות
 הרי~~

 שרי במח~ברין דגם מדבריו מ~כח
 סל~ק שרי בכלים אבל ליחיד, ולא לרבים דוקאאבל
 נראה במ~~בר ליחיד מתיר שאינ~ ~מה לי~יד,גם
 ביצה מגמ' לזהראיה

 ד~
 בית במתני' דאי' ע"ב ל"א

 א~מר ר"מ וכ~' וכ~' ~נפחת פירות מלאשה~א
 סתר קא ~הא מק' ובגמ' וכו', ונוטל לכתחילהפוחת א~

 ליחיד[, התירו לא דבמח~בר מזה ~חזינן ]ע"ש,אהלא

 פליגי וב"ה דב"ש ע"ב[ ]י"א בגמ' דקאמר מאי~לדברי~
 במחובר גם הא ]דקשה בכלים ~סתירה בנין ישאי
 אבל בכלים[ ב~"ס באין ~דפליגי ה~"א דכן צ"לשרי[
 יש"ש )~עיין כלל, בזה פליגי ~לא במח~בר דאייריקמ"ל
 ~דהשל"ג א"ש( ולדברינו הנ"ל ריא"ז על שהשיגשם
 דברי~, בהמשן ~כתב ריא~ז בשם ה~אהנ"ל

 ~אפי' הצד מן ציר להן ביש אפי' מותר ומגדלתיבה דבשיד~
 ומגדל תיבה שידה לחלק לו דמנין ~ליו~הקשה הביא~ ~ביש"ש ~כ~'. בכלים ב~"ס זה שאין ב"בשל

 )בתריסי לסלק מותר תומ"ג דבשידה דבתילתריסין
 פירש~ הראש~נים דהא בתחילה, לסלק אף אס~רדבתי
 בגמ' דאיירי דבתידתריסי

 שידה הוא פיר~ש~
 מניןוא"כ ת~מ"~

 ל~
 ~כו', לסלק מ~תר דבשידה לחלק

 ~לדב~ינ~
 אס~ר ולהכי במח~בר איירי הא למס~נא דבגמ~א"ש

 איירי לסלק האו"ז דהתיר הא משא"כ דבתי,בתריסי
 מ~תר[. ~להכי מ~~ברין דאינם ת~מ"גבשידה

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

~~~~~
 ~~~ ~~~~~~ ~~'~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ן

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

~~ ~~ 
~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

 ~~~~~~ן~~~~ן
~~ ~~~~~ 

 רש"ל כ"כ ג~~ני, בכל דמותר דבתי בתריסימשא"כ
 בכל דמ~תר מותר[ ]ד"ה הגר"א ~כ"כ שם[,]ביש~ש



 ~"כ ]ע' בחנוי~ת אפי' יו"ט שמחת טעם בלאגווני
 הגר"א[. בביאור בסמוןלק~

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

 ~~~~~~~ן
~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

 ~~~~~~~ן. ~~~~ן
משמע

 מדאוריית~
 וסתירה בנין יש כ' ]דהא

 בסופו רי~א סי' או"ח נזר אבני ועיין במחה"ש[וכמש"כ
 בשיטתשכ'

 הרי"~
 בטעמא, עיי~ש דרבנן אלא דאינו

 הרי"~ מדברי]דהוכיח
 של לול של דדלת דהברייתא

 קכ"ב בשבתתרנגולין
 ~עשוין ברפוי אפי~ איירי ע"ב~

 כלל וסתירה בנין איסור ליכא ובזה ולהוציאלה~יס
 שמא משום הוא חזרה איסור דאיכא והא שייר,דהא
 דע"י דכיון משום הוא אסור, דסילוק והאיתקע,

שיסל~
 ית~ע שמא חיישינן דהא להחזיר שוב יוכל לא

 בכ"ז[. שהארין ע"ש מהיכנו~ כלי מבטל מקריא"כ

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~ 

~~~
 ~ן

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

~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~ 

 ]ולא יו"ט שמחת משום ההיתר הכא כתבוביש"ש
 היכא ונפק~מ ~כלים וסתירה בנין דאיןכהגר"א
 מותר, דלהגר"א מילתא ואושא יו"ט שמחתדליכא
 ראיתו וצ"ע ]כהיש"ש[, הכא בט"ז וכ~מ אסור[ולהיש~ש

 מהרי~~]דהגר~~
 דההיתר ס"ל הם דגם י~ל דהא ור"ן,

 דשבת פי"ז מגמ' הגר"א וקו~ית יו"ט, שמחתמשום
 י"ל בכלים[~ בו"ס אין משום דהתירא דטעמא]דחזינן
 יו"ט דשמחת טעמא בלא אפי' מותר דבתידתריסי
 מילתא אושא ברבים אבל דבתי[, בתריסי איירי~והתם
 ~תירו לא~וא"כ

 אל~
 ביש"ש כ"כ יו"ט[ שמחת משום

~שם[.

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

.~~~~~~ 
 דהא זה על ]דהקשה חולק, ]בס"ב[ כאןוהגר~א

 וי"ל וכו'[ יו"ט שמחת משום אלא ביו"ט התירולא
~"ל

 ]להמהרי"ל~
 לדעת ]דברצונו יו"ט שמחת דהוה

 בו~ כתובמה
 איירי אי לענין במג"א מש"כ לקמן וע'

 בשבת[. גם או ביו"טרק
 הפר"ח דעת סותר בזה המהרי"ל דהתיר האוהנה
 מן דאסור הנייר[ ]ד"ה ש"מ סי~ הלכה ביאורשמביא
 חטאת חיוב בזה יש בשבת הפותחו ]דישראלהתורה

 ותיק~נו לתקן, ע"מ מקלקל הוא הנייר דקריעתלכו"ע
 דהמהרי"ל וע"כ וכו', אותו לפתוח שצרין מההוא
 יו~ט[, שמחת משום ביו"ט התיר אין דאל"כ כן ס"ללא
 חייב, רמב"ם דלשי' ס"א סי' שבת הל' חזו"אועיין
 חולק אינו דמהרי"לואפשר

 וי~
 באגרת, אופנים ב'

 חייב אחדדבאו~ן
 מ~

 רק אסור הב' ובאופן התורה

 בחזו"א~ עיי"שמדרבנן~
 מונחת ב' השפתות, דבוקת עצמה באגרתא' אופנים~ ב' דאיכא שם, ]דכ'

 ולא בונה משום לא כאן אין א' ובאופןבמעטפה~
 הקריעה והכא קורע משום כאן יש אלא סותרמשום
 את להשחית שלא מ~פיד שהרי השחתה דרןאינה
 ~אפשר קורע מלאכת כאן ויש לאגרת צרין שהריהגליון
 הרמב"ם לדעת הצואר בית פותח כמו דאורייתאשהוא

 הב' ובאופן ע"ש, וכו', רש"י לשי' משא~כ ה"ו,~"י
 למעטפה חושש אינו דאם כתב המעטפהבקריעת
 משום כאן ואין חבית שע~פ עור כקורע הו"ל~תשחת
 אין וגם~~רע,

 כא~
 תיקון דהפתיחה כיון סותר משום

 להשתמש ליה דניחא דזימנין לאסור יש )ואמנםוכו~~
 שהוא אפשר לקיימה ובדעתו וכו'במעטפה

 דהיינו הב' באופן איירי דהמהרי"ל י"ל ולפ"זע~ש, דאורייתא~
 ביו"ט התירו להכי דרבנן רק דהוא וכיוןבמעטפה
 יו"ט[. שמחתמשום

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

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 ]שם, אדם ובנשמת י'[ סעיף צ"ג ]כלל אדםובחיי

סק"~
 כחותם לשבור אלא מתיר אינו דמהרי"ל כתב
 המג"א מש"כ וא"ש ל~רוע, אסור אבל בלבדולפתוח
 קריעה ]אבל מתקן, משום כאן דאין כיון כלו~ומה"ט

 מוה"ר בהגהות כתב הח"א וכדברי כלל[,לא~~~תר

 בפתיחה, רק דמותר שכתב בזה נרא~ד~להמחבר, ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~
 ש"מ סי' המג"א כמש"כ קורע הוה ולא דבוקשהיה
 שעוה ע"י להדדי הדפין נדבקו ]דאם בשעוה]סקי"ח[
 בפרמ"ג כן דכתב מצא דשוב ~וכתב לפות~ן(,מותר
 המג"א דכ' דהא כתב ובמחה"ש הסימן[ בסוףבמ"ז

ומה"ט,
 פירוש~

 ]דאין סותר משום כאן דאין כיון
 י"ח ס~ק קי"ח סי' ]יו"ד בפר"ח אבל בכלים[~סתירה
 אמנםד~ה

 ~סו~
 דהוה כתב שם[ בביה"ל והובא דבר,

 סי' צבי ~בחכם והנה[ בד"ה בד"מ לעיל ]הובאמתקן
 המותר, את דאסר הפר"ח על ]וכ~ עליו השיגל"ט
 ובשו"ת בזה[~ מש"כ שם בביה"ל וע' הטעם, ביארולא



שאילת
 יעב~

 ]דהח"צ[ הטעם כתב ע"ש[ ק"מ, סי' ]ח"ב
 ]דמותר לדבריו וראיה בכלים, וסתירה בנין דאיןמשום
 מהרי"ל מדברי בכלים[ בו"ס דאין ומשום בשבתגם
 בשבת, גם התיר המהרי"ל ]דע"כ הגר"א לדבריכאן

 אסור היהדאל"כ
 א~

 אלא ביו"ט התירו דלא ביו"ט
 בדרכי לעיל מש"כ וע' ליכא~ והכא יו"ט, שמחתמשום
 להגר"ז אבלמשה[

 ]סעי~
 ביו"ט אלא התיר לא ו'[

 כ~כ[. החמירו לא ]דבי~~טבלבד

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

.~~~~ 
 בטלטול, שרי יבישה דבבקעת תק"ב מסו"סצ"ע
 הטור ביאור כתבנו בטור[ שם ]בד"ה תק"זובסי'

 ליקח לענין שם הב"י כמש"כ או הוא]דהטעם
 או כמתקן, מחזי משום דאסור לחיתוי העציםמבין ע~

 יתקן[~ שמא שם הב"חכמש"כ

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

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~. ~~~ן

 ]דרק אסור, הדי~ט מעשה ~ם הרי ביו"ט האוצ"ע
 למעשה אומן מעשה בין חילוק מצאנובחוה"מ
הדיוט[.

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

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

 וא"כ נפש לכל שוה שאינו דבר ה~"ל א"כוצ"ע
 טעמא ליה ולמה והבערה, כיבוי משום אסורהוה

 והוה הבגד לתיקון עישון דהוה וי"ל אומן,דמעשה
 לכ"נ[, שוה דל"ה אמרינן להריח ]דרק נפש, לכלשוה

 לפי הקשה ל"ז סי' ]דבפ"ב מהרש"ל נתכוון לזהואולי
 במו"ק אמרינן מ"ט א"כ עישון דהכוונההפירוש
דאסור

 א~
 לכ"נ שוה דאינו מוגמר דהא בחוה~מ

 דאינו דצ"ל כ' וע"ז בחוה"מ, מותר הא ביו"טדאסור
 דהוא ב~~א בו~ם צריכים אלא ~~דים כשארמ~שנים
 אומןמעשה

 וכו'~
 דעישון כוונתו דזוהי דיתכן י"ל וע"ז

 עבור הוא לבגדיםסתם
 הגו~

 שנהנה
 ~ו~

 מזה האדם
 הבגד[. תיקון משום הוא זה בעישוןמשא"כ

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

~~~~~
.~~~~ 

ובש~~
 נפ~, לכל ~וה ריחא דמוליד מז"ה בשם כתב

]ד~
 הרי"~ בדפי ע"א י"ב

 ומז"ה דכ' )בע~ב( ג~ אות

 אדם בני בו להריח כדי ביו"ט מוגמר להניחמתיר
 מגמ' וצ"ע וכו'[ אסור שהוא נר' ולי מריחוויהנו

]דמבואר
 בד~

 וה"ה קי"ל, וכן לחכמים דאסור ע"ב כ"ג
 בסמון לעיל ~' ~ופו להנאת בגדים לגמרדאסור
 בזה[. מש"כ הב"ח דבריבתחילת

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

 מחליו.צ"ל

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~~~~~~~

~~~~ 
 ~~~~~ן

~~ ~~~~~ ~~ 
~'~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~

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

.~~~~ 
 משמע אלו רש"ל דמדברי ]דכתב י~א סי' נוב"יעיין
 רבים דבאין דכתב כ"ז ס"ק ש"א בסי' כהמג"אדלא
 אסורצ"ל

 א~
 זילותא דאיכא עירוב, דאיכא היכא

 הכא דהא וכו~,דשבת
~ 

 ר~"ל
 ד~ו~

 אסור ל~ירוב
 מותר, נמי צ"ל רבים באין אף העירוב דבתוןומשמע
 רש"ל דכ' דהא וי"לוע"ש[,

 חו~
 ר"ל לעירוב,

 חו~
 לעירוב

 במקום זלזול משום לעוד עירוב יש אפי' אסורחצירות
רבים

 כמ~
 משום ולא אסור טעמא דמהאי בי~"ט הכא

 עירוב בתון דגם מודה הרש"ל גם באמת ]אבלהוצאה,
 כהמג"א~. וא"ש לו, צריכים רבים באין אסורהעיר

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

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

.~~~~ 
 הספסל ליקח דמיהו דכ' כאן, ]במ"ז פרמ"געיין
 דהוה שרי לאכילה שם לישב רה"ר דרן לביתמבית
 שיכול כה"ג דוקא הוא הכא דאסרו והא היום,צורן
 אסור[. ולהכי קצת לעמוד או הספסל על שםלישב

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

 ~~~~~ן
~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~~ן

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

 ~ן ~~~~~~ן
~~~~ ~~~~ 

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



 בשם זו קושיא ~ל כתב וכו' ראיה שהבאת ומהבד"ה ~~ ב~נ~נים באר~כה ~דן שצ~, ~י~ ריב~שעיין
 השרת מפני אסרו שלא הדבר דטעם חסדאי ר'הרב
 לפי האדם ראש כסריקת והקרצוף הקר~ב שאיןהשער

 ומתקשרין מתערבין ואינן קצרים הבהמהששערות
 אלא נעקרין אין ולזה בזה,זה

 אות~
 כבר שנעקרו

 יפל~ גבה על היד בהעברתשגם
 נעקרין, שערות כמה

 ועפר אבק ממנה ולהעביר ליפותה רק הקרודואין
 ארוכים שהם בזנבה או צ~ארה שבשערות ה"נואין

 אפ"ל היה דעוד וכ' רישיה, פסיק דהוי לסרוקשאסור
 בקל נ~קרים ואינם וחזקים גסים הבהמהששערות

 וכו'[. האדם שערותכמו

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

 שהן.צ"ל

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

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

 כתב רשות[ משום הן ואלו ד"ה ע"ב, ]ל"ווהמאירי
 מצוה. במקום שרי וחופה יבום גםדלר"ת

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 מעיקר דמותר י"ז ס"ק נ"ב סי' או"ח חזו"אועיין
 ]וא"כ יום בכל ולהתיר לקשור דעשוי היכא כלהדין
 ולהתיר[, ל~שור דעשוי כיון דמותר י"ל נמי הכאה"ה
 שי~ז בסי' המחבר פסק דהא מצוה, במקום הכאוכ"ש
 כדברינו ותמצא שי"ז סי' טור ו~יין עיי"ש, דשרי,ס"א
 ולצורן אסור, ~כו' העומד קשר כל כ' ]דהתםה~ל,
 ש~ושר כגוןמצוה

 למדו~
 התורה משי~ורי א~ד שיעור

 מותר יום בכל להתיר ושעומד לכת~ילהמותר
 לעשוי דמותר כ"ש דהכא להדיא וחזינן ע~ש,לכתחילה,
 דמותר[. וכ~ש מצוה לצורן וגם יום בכללהתיר

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

~~~ 

~~~~~~~~ 

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

~~~~~~~~
~~~ 

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

 ~~~ן ~~
 ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~

.~~~~ 

~עי~
 וד"ה ~חזי ]ד"ה ו~ ס~' י~"ד ~"ס תש~בות

 לא עביד לאי ול~ש הגמ', של הדברים ביאורהנה[
 הגהות בשם וכו~ דנשבע הא הביא ]דהתםמהני,

 בר ר"י בשםמרדכי
 פר~

 רואיו דכל שם ודייק וכו~,
 ע~ה אתי ורבא אביי פלוגתת ~~טעם לא כייכירו
 דבריו, בסוף אח"כ~רק

 ע"ש~
 רב דברי מטעם אלא

יוס~
 טעמא והתם ~כו' ליזבן לא דא"ר כיון בכתובות

 לחבירו אדם שבין ודברים ממונות דיני שהואכיון
 לא דא"רכיון

 ליזב~
 שלא מנכסיו זה של כחו הפקירו

 רבנן והשתא הפקר, ב"ד והפקר למכור כח לויהיה

 תקנתם, ע"י אחריני של לאפק~רי כוותייהואלימי
 משלו כחו יתבטל עצמו של ושבו~תו נדרו שע"ימכ"ש
 ~ליתן למכור כח לו שאין זה לענין הפקירוכאילו
 וכו',ולמחול

 דמכ~~ והוסי~
 ~רינן לא דבדרבנן ~זינן

 דברי המשן לבאר שהארין וע"ש מהני, לא עבידאי
 אי הכא דל"ש א"ש בנד"ד ועכ"פ וכו', שםהמרדכי
 דף נדרים וע"ע עש"ה, וכמשנ"ת, מהני, לאעביד
 ומש"כ וכו' תרומה שאני אמר רבא בגמ' ע"א~"ה
 שם~.הר"ן

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

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

 ~~~~'ן ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~

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

~~~~~~
 ~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

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

.~~~~ 
 מן לי ויש ד"ה יו"ט מהל' פ~ב המלן שערועיין
 כתב ]דהמהרשד"ם עיי"ש, מהרשד"ם, עלהתימא
 דכיון מזה ראיהלהביא

 דחזינ~
 המת הוצאת דשרינן

 המת מן גדול מוקצה לן שאין אע"פ מצוה לצורןוכו'
 דבריהם, חכמים העמידו לא מצוה דלצורן מוכחמזה

 אבל הוצאה אלא להתיר שיין לא הא מתוןדמטעם
 לאכול אפי' דהא זה ~עם שיין לא מוקצהט~ול
 שאוכל אע"פ מוקצה התירו לא יו"ט שמחתבשביל
 רצו לא זה כל עם מלאכה כל התורה התירהנפש
 מתון בזה שיין לא וא"כ מוקצה משום להתירהם
 דהתירו מצאנו דלהדיא השעה"מ ה~שה וע"זוכו',

 מתון שיין שפיר וא"כ נפש, אוכל לצורןמוקצה
 אבל התירו לא עצמה אכילה ודוקא המת,בטלטול
 זה בענין שהארין ע"ש וכו', התירו מוקצהטלטול
 או"נ~. לצורןדמוקצה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~''~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
.'~~~ 

 ]דס"ל בב"י לקמן ~הובא בו כל ספר עלו~ולק
 תינוק, או ככר ~"י שלא אפי' המת טלטולדמותר

~ש[~

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
.~~~~ 

 מהאמב"ם לדייק המאיריוכ"כ
 ]ביצ~

 ד"ה ע"א ו'

 קטלונייאה[.וחכמי

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

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

 המת דטלטול הסימן, ]~ריש הנ"ל כש~ה"מא"ל
 דלאו הט~ם, כתב ~במאירי וכ~'~, מתון מדיןמותר
 ]ביצה הברי~ת, כבוד מפני נדחה תסורדלא

 ד~
 ו'

 וכו'~. שביארנו אע"פ ד"ה~"א

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

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

 כ~בו~מאירי
 דק~~ה~

 אי~ור ליכא ~א"כ ~י~,
 דצ~~ אלאהלנה,

 אבנ"ז ו~יין הלילה[, ~ד להשה~תו
סי'

 ת~~
 סק~א,

 ]דהבי~
 משריפת ראיה הביא דהרמב"ן

 ביו~ט דאסורקדשים
 א~

 במת וה"ה מצוה צורן דאיכא
 )הגר"ז( הרב כתב ו~"ז וכו', התירודלא

 בש~~~
 סי'

תצ"ה
 )ס~~

 קדשים שריפת בין לחלק סק"ג( ובקו"א
 עשה איכא מת קבורת משא~כ ~~ברת מ~והדאינה
 דוקא ביום~קוברו

 וא~
 מ"מ ה~קר עד ~ובר שאינו

 בשריפת משא"כ הלילה עד כשהשהו מיד העשהעבר

קדשי~
 להדיא כ' החינון דבספר האבנ"ז כ' ~~~ז ~כ~',

 ~ה~~בר מיתה ביום לקבורש~וה
~~ 

 המת ~ת וה~ין
 הרי הלאו, על שעבר מלבד ~ה עשה בטל לכבודושלא
 על ועבא שהלינו עד העשה ~ל ~ובר שאיןלהדיא

 דכ~י~ ו~הל~
 וכו' מקד~ים יל~נן ההוא ~ום

 הוזכר לא וש"ע בט~ר וכן ~כו' הי~ם אחר הולןדהלילה
 לקוברו שמצוה ולא בל"ת שעובר מתו המלין דיןרק

 ~~ש[. ד~קא,בי~מו

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ .~~~~ 
 הזקן.ר~י

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

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

 אפילו שני בי"ט ומינהצ"ל
 ח~~

 מותר אם לתח~ם
וכו'.

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 וכ~'. ונראה צ"ע ברש~ת לי~צאצ"ל

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~~ 

 תפ"ז.סי'

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
 )~~~~~' ~~~~ן

 ב'. ביו"ט וצ"לט"ס

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

 ~~~~~~ן ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~~ 

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

~~~~~ן ~~~~ ~~~~~~ )~~~~ן
~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

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

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 טעמים ב' והיינו יגנ~בו, שמא נמי וכן כתבבב~י
 יגנובו שלא ב' אחר, למת יצטרן שמא ]א'להתירא

 סי' יו"ד ט"ז ~עיין להתיר[, מהטעמים בא'וסגי
 רס"~

 לטלטל ]דמ~תר רמב"ן, בשם ר"י שם שכ~כ]סק"א[
 בהיתא ~מ~לטל דמאחא המילה אחא המילהסכין

 ~ל הקשה שם והט~ז שירצה, מקום לאיזהמחזירו
 שהתיר~ והרש"להרמ"א

 המילה אחר האיזמל לטלטל
 שמלאכתו ב~לי ~י"ל דהא המ~~רב, בחצרלהצניעו
 בשר בו שצלו ~ירין וב~ה במכתשת לכתושלאיס~ר
 נעשה וכבר ומו~צה שנמאס ל~י ביו"ט לטלטלואסור
 דאחר מילה של איזמל ל~נין ה~ה וא"כ יו~טצורן

 ו~יי"ש וכו', מוקצה לאיסור חזר המצוה בושנ~שה
 באותו להצני~ו רק התיר לא דהרמב~ן כתב זהדמכח
 וכו', אבוד יהיה שלא בו שמלחדר

 ע"ש~
 ו~יי"ש

בנקוד~ת
 ]דתיר~ הכס~

 שאני ד~לי הט~ז קושית ~ל
 ~ליה מלק~וב ~ש~סק מיד א"כ לאיסור דמלאכתודכיון
 השמשות בין היה לא וגם לאי~ור מל~תו הריהבשר
מתוקן

 לכ~
 שאני נמי ושפוד לכן, מלאכתן אין שהרי

 ~כ~',[ מיא~ס מחמת מוקצה והוי נמאס בו שצלודמיד

 כתב ]דבתחילה בספרו ז' ס"ק מ"ג סי' ~"חובחזו"א
 כלי דהוא כיון לטלטלו לכ"א מותר מילה ~לדאיזמל
 כתב ושוב כהט"ז, ודלא והרמ"א וכהרש~ל לכןש~~מד



 כהט"ז, והתוספתא מהירושלמי הוכיח ~ר"אדבביאור
 למלאכה שעומד כלי מקרי לא דאיזמל דצ"ל כתבוע"כ
 הזדמנות שאין מפני למול מזומן תינוק שאיןכל

 חזי לא התינוק שמל כיון והלכן כלל, מצויהמלאכתן
 הגר"א קו' ל"ק דבאמת כתב ושוב כאבן, וחשיבלמידי

 כלי דאינו בלולב איירי דהתם וירושלמימסתוספתא
 דאפשר וכ' כלי, הוי שפיר מילה של סכין משא"ככלל
 ב~י שהביא הרמב"ן בשם ירוחם הרבינו דעתד~הו
 גרס ~דהוא ודו"ק(, כאן במחה"ש )ועיין ע"ש[שם

 להמג"א ס"ל ולדבריו וכו', מותר נמי איבמג"א
 מספק ומשו"ה הדבר, בטעם ליה מספקאדהרמב"ן
 אבל מ"ז, ס"ק שעה"צ וע' מילה, של בסכיןאסור

 מותר מילה של בסכין א"א נמי, וכן דגרסינןלפמשנ"ת
 שלא~טעם

 ~נובו~

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

 ~ן
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~ 

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

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

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 הוי לא לשער צרין אין דאם דכתב במג"אוע"ש
 דהוי המג"א דכוונת הבין ]דהא"ר כללמלאכה

 דאינה דכוונתו דכ' וע"ז וכו' הקשה ולכןמשאצל"ג,
 ולק"מ, גזיזה[ מקרי לא מת דהוא דכיון כללמלאכה
 שכ' במחה"ש ]ע' שצ"ד, סי' ריב"ש מתשובת צ"עאבל

דכי~
 שכתב שם אריב"ש ~לי~ דהמג"א מסתבר דלא
 ע"כ א"כ לכ"ע, חייב לשער א"צ אפי' שערדבגזיזת
 ע~ש[. וכו' כלל מלאכה דל"ה המג"אדכוונת

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ן

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ד"ה ~', ]ס"ק רנ"ט בסי' במ"ז בפרמ"ג כתבולפ"ז
 הטשולנט ולהטמין להקדים דיש ע"ש[ י"טוכשחל
 ]כמאכל מבע"י בישולו חצי עכ"פ שיתבשלמב~ו"י
 למשנ"ת הואיל דליכא כיון להתיר אין דבלא"הב"ד,
 ז' במערכה לרעק"א בדרו"ח ועיין עיי"ש,כאן[

 ביו"ט דן ]דהתם וכו', דנתי ומה"ט ד"כבסוגריים
 לשבת בתנור ל~טמין דנוהגין בשבת פסח שלאחרון

 אבל לאכלם נוהגים אין דב~סח בצמוקים~שטידא
 ראוי היה דלכא' וכ' לאכלם, נ~ה~ים אחרוןביו"ט
 יאכלוהו לא היום דהא הואיל דליכא כיוןלאסור

 אין והא ז' ביום צימוקים אוכלין דאין כיוןהאורחים
 להוכיח רצה ומזה הואיל, ע"י דוקא בעירובמתירין
 אורחים דיקלעו הואיל דאמרינן השא~"אכדעת
 דצמוקים דחומרא די"ל כ' ושוב דרבנן, אאיסרויעברו
 שרינןבודאי

 לחו~
 ~שפיר דרבנן מאיסורא דקיל

 חת"ס אבל וכו'[, שאב"ס חולה דיקלע הואילאמרינן
 דחולה ]דנהי ~ליו חולק בספרו ע"ט סי'בתשובות
 יהיה ח~לה שאותו שכיח לא אבל שכיח סכנה בושאין

צרי~
 דבעינן למסקנא כתבו התוס' והרי לצמוקים,

 שיצטרן שכיח לא בפנינו חולה איכא אפי' א"כשכיח
 מלאכות כל מותר יהיה דאל"כ בפרטות~ זולמלאכה
 וכו', כן אינו ודאי והרי זו, בעיר חולה ביששבת
 האחרונים בשם החיים בכף כאן מש"כ ולפיע"ש[,
 ]דכיון בדיעבד הנ"ל הפרמ"ג של בדין לחלק ד'[]בס"ק
 יש להכי מדאורייתא, ביו"ט נעשים שבת דצרכידי"א
 ]דה"ה ועיין, מה"ט, כאן ה"ה הדחק[, בשעתלהקל

 דמותר וכו' ש"פ אחרון ביו"ט דצימוקיםבפשיטדא
 בשעת סמכינן צ'ולנט דלענין דחזינןלכתחילה,כיון

 להקל יש דמותר ס"ל דהגרע"א כיון והכא להקל,הדחק
לכתחילה[.

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ 
 תק"ג.צ"ל

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

 צרין לבשל דאפי' סברי דב"ש וז"ל, איתאברא"ש
 אחד. בתבשיל סגי ולב"ה תבשיליןב'

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

~~~ 
~~~~ 

 ~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ 

 ]דלא מהני אי קודם אחד יום או ימים ב'וצ"ע
 ובעי"ט לסמון אין זו לשיטה ימים וד' דג' אלאהזכיר
 דמי[.שפיר

 ~~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
~~~~

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

 ~~~~~~~ן ~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ן
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

 על רק חבירו עירוב על בו~ כל וז"ל כאן,חסר

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 לסמון דעתו אדם שכל י"ל מ"מ שהניח~ עצמו עירוב ~~~~. ~~~~~~ ~~~~ן

 וכו'. עירוב יאבד אם חבירו עירובעל אות במרדכי ועיין כדפרישית, כדפרי'[ ]במקוםצ"ל
 דביצה[. פ~ב ]ברישתרע"א

~~~~~~ן ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

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

~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 מש"כ אפרים הר' וכתב בד"כ זה בס"ס בח'עיין
 ]דלדעת המרדכי, ולדעת לדעתו הירושלמי פי'שם
 ר"ח בכשנכנס הירושלמי איירי והמרדכי אפריםהר'
 דאין דשאל מהא חזינן ובע"כ יו"ט נכנס כברלביתו
 מאתמול דבשיל מידי ליה בדאית אלא ביו"טלהתנות
 צרין היה לא ולהכי בעיו~ט איירי הטור ולדעתוכו',

 ע"ש[. וכו',להתנות

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

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 עירוב. לשם במשנה רש"יופי'

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

~~~~~.'~~~ 
 כמשמע. ודלאצ"ל

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ .~~~~ 
 ק"ל. סי'צ"ל

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

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

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

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

~~~~~ ~~~~ 

 אפי' פי' דכתב, ו', סי' ]פ"ב הגמ' פי' יש~שועיין
 ששכח אלא אחר על לסמון בא היה שלא סמיאהאי

 שהוה משום הב' בפעם פושע נקרא ע"תמלהניח

 ובא להניח רוצה אינו שלכתחילה מי מכ"ש ליזהרלי~
 הט"ז[. קו' ול"ק א"ש, ולפ"ז וכו', אחרים עללסמון

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

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

~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ~~~~~~~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~(
~~~~~~ 

 שני~. להזכיר שצריןצ"ל

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

 ~~~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ 

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

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 לבשל דא~א ולבשולי בכלל דהוה שכ' בב"חועיין
 כיצד[. ]בד"ה שחיטה,בלא

 ~~~~~~~ן ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

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

 להזכיר. שצרין~"ל

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

~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~

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

 ]אף בעי~"ט מניח דאם הכלבו[ ]ממש"כומשמע
 ל~ניבנתבשל

 כן~
 לעיין יש כתב דהא דמהני~ פשיטא

 אבל ההנחה[, הוא דהעיקר ומשמע וכו'~ יניחאם
 לעשותו צרין התבשיל דגם משמע נתנאל רבינולדעת
 דק~דינן וכו', אדם עו~ה ]דכ' המשנה כלשוןמעי~"ט
 ]בריש לעיל שבטור הי"א דעת ~הו ואוליאעשיה[~
 וכו'[. בעיו~ט העדים שבשלו דוקא די~אהסימן~

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

.~~~~ 
 ]בכתבי הגרי"ז למש"כ ובפרט מתון~ ואמרינןר"ל
 היא דהמצוה שבת"[ ועונג שבת כבוד "בדיןהגר"ח
 בה~ה הרמב"ם מלשון הוכיח ]דהתם יום, מבעודעוד

 א' בההדלקה דינים ב'דאיכא
 עונ~

 שיין דהוא שבת
 הוא שהחיוב שבת כבוד משום והב' וכו' עצמובשבת
 כ"ה שבת התוס' ממש"כ וכ"מ וכו', יום מבעודכבר
 דברי מובן ודאי לפ"ז וא"כ ע~ש~ הדלקת ד"הע"ב



הב"~
 כבר ~לה המצוה דהא

 מבע"~
 הא~רים ~בל

 חולקין להדליק[ אסור עירב לא דאם]דסוברים
 הלילה משום דהמצוהוסוברים

 וא~
 המצוה, קיום היא

 בלא להדליק התירו לא מצוה ליכא דביום כיון~~להכי
 להלילה~. רק שייכת ההדל~ה דכל כיוןעירוב

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

.~~~~ 

בר~
 הב"י וכ"כ ליה, באית דו~א להיפן הגירסא

 דשאל להדיא התם דאי~ הר"ן, ]שהביא מירושלמיוכ"מ
 ד"ה בב"ח לעיל והובא ע"ש, וכו' טלופחין הכאאית
 עדשים[.ואפי'

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
,~~~ 

~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ .~~~~ 

 ]אם ראשוןדביו"ט
 שכח~

 משא"כ להתנות, יכול
 וכו'[. הורה ]וע"ז שניביו"ט

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

 ליתאב~מ'
 ~ני~

~~~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~ן ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~ 
.~~~~ 

 ]דהמג"א סק"ג, מג"א ~ל תרס"ז סי' רעק"אועיין
 בשם שםכתב

 מהרי"~
 משבת הס"ת לחפש דאסור

 דמיו"ט דמשמע ע"ז רעק"א וכ' הכנה, משוםליו"ט
 א"ש הכא דלטעמיה כ' וע"ז ע"ת, ע"י מותרלשבת
 הפרשה ללמוד ור~צים אורחים ומק~י הואילדשיין
 דאינו דהמג"א לטעמא משא"כ וכו' בשבתשיקראו
 ע"ש[. וכו', בס~ת אסור סעודה צרכי אלאמתיר

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

.'~~~ 

 ]אות ~מודות הדבריוכ"כ
 ע"~

 בהל' הרא~ש על
 עיי"ש הרשב"י הזוהר דעת הוא שכן ט"ז[ ]סיןמתפילין
 דהא משמע ]דמהזוהר בחוה"מ תפילין מניחין איבדין
 מלאכה באיסור תליא בחוה"מ ת~ילין להניחדאין
 מלאכה איסור דאיכא משום תפילין להניח איןולהכי
 דוקא הוא הזוהר דשי' כ' והד"ח בזה, שהארין~"ש
 מדאורייתא~. מלאכה דאיסור לן סביראאי

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ .~~~~ 
 דאין חוה"מ המבזה בכלל הוה כן עשה לאואם

 א' סעיף ~"ו ]כלל אדם החיי כ"כ לע~ה~ב, חלקלו
 וכו'[. ~במשתה במאכל מכבדו שאינו ר"לוהמבזה

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~'~ן

~~ 
וכ"כ

 אות שבת ערב ]הלכות שבת בדיני באו"~
 וכן וכו', נאים בגדים ללבוש ישראל חייבין ד"הי"ח
 כתיב במכילתא דאמרינן מועד של וחולו טוביםבימים
 ~דשהו קודש מ~רא הראשוןביום

 במאכ~
 ובמשתה

 אלה ת"ל מנין, מועד של ~ולו וכו', נ~יהובכסות
 קודש[. מקראי אותם ת~ראו אשר ה'מועדי

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

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

~~~~~ 
 דאיסור כהרמב~ן דהכריע דהב"ח להמג~א]~ס"ל
 התם דס~ל הב"י ~ל פליג דאורייתא חוה"ממלאכת
 החביות בין ל~פת ומותר ]ד"ה בב"י ע"ש דרבנן[,דהוא
 וכו~, ~~נים כליםבין

 והסי~
 דמספ~~ל

 דמלאכת דס"ל וחזינן לק~לא. דרבנן וספיקאמי, כדברי הלכ~
 דהריטב"א בזה, וצ"ע דרבנן[,חוה"מ

 ~מ~"~
 ע"א ב'

 מש~יןסוד"ה
 וכו~

 לדעת כתב
 הרמב~

 דאיסור
 בא"ד, שם ]דכ' דרבנן אלא אינ~ האבדבדבר ~ירח~
 מן מותר האבד דבר שהוא כל שהרי וכו'הרמב"ן ורבינ~

 משום אסור וחכמים וכו' ~דול בטורח אפילוהתורה
 מ~"ל וא"כ וכ~'[, ~סייגגדר

 דחול~
 הב"ח על ]הב"י[

 דאורייתא הוא מלאכה דאיסור להב"י ס"לדבאמת
 דבר דהוי משום הקיל אלא כהרמב"ן, דפסקכהב"ח
 מדרבנן אלא אסור ואינוהאבד

 א~
 וכמש"כ ~הרמב~ן

הריטב"א[.



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ן
~~ 

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

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

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

.~~~~ 
 בגמ' ד"ה ע~א י"ד ]במו"ק מש"כ אמת בשפתעיין

 בו דנסתפקו הב"י דמש"כ דכ' וכו', יכנסו שלאכדי
 שלפנינו, בתוס' אינוהתוס'

 והוסי~
 דכוונתו דיתכן

 חולה אם אומן ד"ה שם התוס' שנסתפקו להאדמדמה
 דמוכחא מיקרי אי לגלח, מותר במועדשנתרפא
 אמרינן אי המועד קודם שגילח בזה וה"ה וכו',מילתא
 דבאמת ע"ז וכ' ומותר, כבר שגילח מילתאדמוכחא

 קצרים שערותיו שהרי לכל ניכר דהכא לחולה, דמילא
 בכ"ז~. שהארין וע"ש וכו' המועד קודם שגילחוניכר

~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ 

 תת"ע.סימן

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

 ~ן
~~~~ 

,~~~~ 

~~~~~ 
 ~~~~~~ן

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

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ראיה והביא הלכה ביאור כ"כ כדרכו,אפי'
 שנה דבמשנה וכו', במועד מגלחין ואלו ]ד"הע"ש, לדברי~

 דבכיבוס היכי וכי מחתא בחדא וכיבוס גילוחוכו'
 ראיה מביא ועוד גילוח, ה"ה כדרכה, אפילושרינן

 בזה~. מש"כ ע"ש ע"ב נ"דמפסחים

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~~~~ ~~~~~~~

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

 ~~~ן~.
 אמרינן ]בזה מצוה לצורן ביוצא דאייריוי"ל
 דלכהןבירושלמי

 א~
 מותר, ולישראל אסור, בכה"ג

 מצוה, לצורן שלאאבל
 א~

 וא"ש~. אסור, לישראל

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 שלא בקטנים דל"ש דהטעם ו' ]ס"ק פרישהועיין
 ]פ"ג מירושלמי וצ"ע הוא[. מצוה בר דלאו וכו',יכנס

ה"ב~
 משום רק דמתיר קטנים בגדי של כיבוס גבי

 יוסה רבי קומי בעון אי' ]דבירושלמי אחד כחלוקדהוה
 חלוק אלא לו שאין כמי לון אמר הן, מה קטניםבגדי
 הוא דמותר דט~מא ס"ל דהירושלמי ומשמעאחד,
 וקשה אסור, הוי ובלא"ה אחד, כחלוק דהוי משוםרק
 כיבוס[, איסור בהו ולית נינהו מצוה בני לאוהא
 א', כחלוק הוה בגדים כמה אפי' ר"ל דהירושלמיוי"ל
 דהא בקטנים, כיבוס היתר טעם לומר בא]דאינו
 נינהו, מצוה בני דלאו כיון הוא דהטעם ליהפשיטא
 כחלוק הוה בגדים כמה דאפי' מחדש דהירושלמיאלא
 הלקט בשבלי וכ"כ הרבה[, ללכלן שעשוי מפניאחד
 בחולו לכבס מתירין דיש חוה"מ, בהלכות רכ"ח~סימן
 שיספיק כדי ויותר שלש או שנים קטן בגדי מועדשל
 וכתב הרבה, ללכלן שעשוי מפני וביו"ט, במועדלו
 להדיא וחזינן וכו', קומי בעון בירושלמי מפרשדכן
 כוונת דכןדס"ל

 הירושלמי~
 ]תענית התוס' וכ"כ

 לכבס לנשים יש דמ"מ וכו', לו שאין מי ד"ה ע"בכ"ט ד~
 אלא לו שאין כמי דהוי לשכוב כדי התינוקותבגדי
 רגילות שיש אחדחלוק

 להחלי~
 שעה וכן בגדיהם,

 בחוה"מ. לכבסם העולם נהגו זה ועל בגדיו, כל לוצרין
 צרין שעה דכל משום דמותר דהטעם דס"לוחזינן
 ולפ"ז אחד[. חלוק אלא לו כאין הוי ולהכי בגדיולכל
 דטעם דנתבאר ~דכיון כן ס"ל והטור הרא"שגם

 וע"ז מצוה, בר הוי דלא מטעם נמי הואהירושלמי
 והטור הרא"ש א"כ בגדים, כמה אפי' דמותר הירוש'כ'

 דמותר ס"ל נמי מצוה, בני דלאו הטעם נמידס"ל
 תקל"ד בסי' ]עי' לקמן המחבר וכ"פ בגדים~,כמה

סעי~
 ביותר הקטנים דבגדי כתב דהרמ"א א'
 וה' ד' לכבס מותא וכו', ומשתינים בהםשמלפפין

 והמחבא אסור, קטנים בגדי דבשאר משמע א',בפעם
 כמה מותר קטנים בסתם דאפי' ס~ל כלל חילקשלא

 וכמש"נ[. אחד כחלוק דכולם והטעםבגדים,

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

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

 ~~~~ן
~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~ 

 ~~~~~. ~~~~~ן
 תק"ל ]סי' רעק"א כ"כ דרבנן חוה"מדמלאכת

 כר"א, לקולא דפסקינן דמהכא שם דכ' א', ס"קבמג"א
 דאפילו וי"ל ע"ש[, דרבנן חוה"מ דמלאכתחזינן

 שאינו כל דאורייתא חוה"מ דמלאכת ~דס"ללהרמב"ן
 תק"ל סי' לעיל )הובא האבד דבר ואינו המועדלצורן

 מן מותר הכא[ דלשיטתו הכא מותר נמיבמחה"ש(,
 המועד. צורן דהוההתורה



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~. ~~~~ן
 להחםואפילו

 מרח~
 שם ]דכ' ע"ב כ"א ע"ז שרי,

 להחם שרי ~מי לדידן מועד, של בחולו בד"הרש"י
מרצא~ת[.

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

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

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

~~~~~~~ ~~~~~ 
 האגודה.וכ"כ

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 דברמב"ן ]דכ' ט' אות שצ"ד סי' או"ח נזר אבניעיין
 אסרו ומדרבנן במכשירין, כר"י דהלכה מבוארובר"ן
 רק לחולה סמנים בשחיקת אין וא"כ דברים,במ~צת
 גזירה דהו"ל רפואות בשאר ומותר דרבנן,איסור
 רפואה כל דכתב השו"ע לשון ניחא ולפז וכו'.לגזירה
 שאין יו"ט לאפוקי בסמנים אפילו דהיינו במועדמותר
 אסור עצמם שבסמנים רפואה כל בומותר

להתרפאות~.

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

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 דר"ע ]דכ' ז' אות שצ"ה סי' או"ח נ~ר באבניעיין
 מותר רפואה משום מקום דבכל לימד זובתוספתא

 פסידא משום שהתירוכעין
 א~

 המועד לצורן שלא
ע"ש,

 והוסי~
 רפואה כל להתפרש יכול השו"ע לשון דגם

 דהיינווכו',
 א~

 המועד[. לצורן שלא

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

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 תקל"ו סי' עיין שרי~ מלאכהואפי'
 סעי~

 ]דאין ג'
 מלאכה, בה יש אם אפילו רפואה~ כל מבהמהמונעין
 גיאות[, הרי"צ כ' שכן שם מש"כ וע"ש באדם~ כ"שוא"כ
 דהוה ב( האבד. דבר דהוי א( להתיר, יש טעמיםומג'
 גופו~. צרכי ~דהוי נפשכאוכל

 ג~
 חולי דבמקום די"ל

 דרבנן[. חוה~מ דמלאכת לן סבירא ]אי רבנן גזרולא

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

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

 ~~ן
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~'~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 לקולא דפסק תולין פ' בשבתעיין

 ]ד~
 ע"ב נ"ז

 הרי"~בדפי
 להערים מותר מדרבנן דצורבא שם דכתב

 הערמה, בלא לכתחילה לעשות שיבא חיישניןדלא
 הכא~. ה"הוא"כ

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~ 
~~~~~

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ]כלל )חיי"א( למועד להמתין לכתחילה גםומותר
ק"ו

 סעי~
 בזה[. שמפקפק חיים בתוספות וע"ש ב',

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

 ~~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~
 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ן

 ~~~ן

 הגר"א דבר~ על וצ"ע י"ז~, סי' ]פ"ב הרא"שוכ"כ
 אפילו מותר צורן, שהוא דבר דכל הרא"ש בשי']דכתב
 אוכל, צורן דוקא כתב הרא"ש והא מלאכתו,כוון

 הוא הרא"ש בפי' הגר"אוכוונת
 א~

 דהא סתם, לצורן
 אוכל[, צורן הוי לא והתם ונדבות מנדרים ראיההביא

 כלצורן ]כלומר או"נ הוה ונדבות דנדרים ס"לואולי
 ]איסור~ לגביאוכל[

 ]מלאכת[ איסור ]דהיינו[ דרבנן
 דאסור[. ס"ל באמת סתם בצורן ]אבלחוה"מ,

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ ~~~~~ 
~~'~~~'~~ ~~~~~~ ~~~( ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~[~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~'~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~ן ~~~~~~
 ~~~ן ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~
 ~~~~~ן ~~~~~~~~~~~~~~~

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

 ~~~~~ן ~~~~~~ן ~~~~ ~~~ן
~~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ 

 אלא אינו ]דאסור[ מלאכתו כוון דהא ראייתו,וצ"ע
 דכיון היא בביצה הגמ' דקושית יתכן הא ]וא"כדרבנן,
 אבל כ"ש, לא נו"נ כ"ש, מדאורייתא מותרדסלותי
 והא מלאכתו, בכוון סלותי אסור מדרבנןבאמת
 דאין משום הוא מותר, דיהא ונדבות נדריםדנלמד
 דנאמר היא דהקושיא יותר ומסתבר במקדש,שבות

 ונדבות נדרים לאסור לענין איירי התםדהסוגיא
 מסלותי ראיה הגמ' אייתי וע"זמדאורייתא,
 יתכן מדרבנן אבל בכוון, אפילו מותרדמדאורייתא



 דהגמ' ]להגר"א ליה דמשמע וצ"ל אסור~.דבאמת
 ]ולהכי מדרבנן אפילו מלאכתו[ בכוון ~סלותידשרי ס"ל~

 מדרבנן, אפי' ]דשרי הרמב"ם וכ"כ מהתם[ ראיההביא
 אמב"ם~י'

 ה~
 הל~ו[. ~ז יו~ט

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ן

~~~~ 
 ~~~~. ~~~~~~ן

 דהוי או לאוכל, שמשמש ]כיון או"נ חשיב איוצ"ע
 את שומר רק גופא אוכל דאינו כיון או"נמכשירי
 מותר או"נ הוה ]דאי מלאכתו בכוון ונפק"מהאוכל~,
 הסימן בריש לעיל הב"י וכמ"ש מלאכתו בכווןאפי~
 אסור מכשירין, רק הוי ואי והמרדכי, הרא"שבשם
 מבואר ]דהתם ס"א תקי"ד סי' ועיין מלאכתו[,בכוון
 כדי ביו"ט הבקעת מכבין דאין פסק דהמחברבשו"ע
 להציל דא"א היכא מתיר והרמ"א הקדרה, ~עשןשלא
 אי דנחל~ו המפרשים כתבו בזה והביאור כיבוי,בלא

 או"נ, הוי לא דלהמחבר או"נ, מיקרי היזקמניעת
 האחרונים. ובשאר במ"ב ע"ש או"נ מיקריולהרמ"א

ולפ"~
 אלא הוי לא הכא המחבר, דלשי' הכא ה"ה
 לענין ונפק"מ ממש, או"נ הוי ולהרמ"א או"נ,מכשירי
 איירי התם דהא דצ"ע אלא וכמש"נ. מלאכתו,כוון
 היזק לענין דאיירי הכא משא"כ הקדרה, היזקלענין
 תק"ב, סי' הט"ז בשם שם המ"ב כ' ו~רי גופא,האוכל
 קצת משם להסיר ודאי מותר התבשיל שיקדיחדבאופן
 די"ל אלא הכא. שנא ומאי כן, ע"י שמכבהאע"פ
 בהאוכל, ולא גופא בהפשתן הוא דפעולתודכיון
 אח"כ, אלא לאוכל כלל מועיל אינו המלאכהובש~ת

 ודאי הוי דהא ~ע דא"כ אלא מכשירין, מיקרילהכי
 וע"ע בכ"ז. ויל"ע בדבר, יש ספק מה וא"כמכשירין,
 דברי אחר באופן דביארו ~ם וערוה"ש הגר"זב~ו"ע
 והרמ"א~.המחבר

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

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

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 ]ה"ה ופי' ]שם[ הריטב"אוכ"כ
 שם~

 כעין דהוה
 טירחא אפי' ושרי גופו[ צורן שהוא ]כיון נפשאוכל
 כיון הר"א לפי כולו לעקרו התירו ]ולהכייתירא,
 יתירא~. טירחא אפי' שרידבאו"נ

 ~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ~דהמ"מי"ל
 איירי~

 אלא לעקור פועל מוצא דאין

 אה"נ אבל כולו, לעקרו התירו ]ולהכי דמותר, כולועל
 וכ"כ לצורן[, אלא לו התירו לא פועל, שמוצאדבאופן
 טחינה, לגבי טוחנין[ ד"ה ע"א י"ב ]מו"קהריטב"א
 לו לעשות שירצה מי ימצא לא אם ודאי דבהא]דכתב
 עושה מועט, דבר וכו' לטחון רוצים שאיןבצמצום,
 ע"ש[. וכו' הוא המועד צורן שהכל וכו' הרבהאפי'
 על ]דכתב הב"י, על ה'[ ]ס"ק המג"א קושיתוא"ש

 יפה כוון דלאהב"י
 דא~

 לעקור יכול דאין מודה המ"מ
 דלא שצרין מהאלא

 עדי~
 אכילה צורן שהוא מדבר

 פליג דלא אחר באופן המ"מ דברי פי' זה ומשוםוכו',
 איירי דהמ"מ די"ל א"ש, ולפמש"נ ע"ש, וכו'ארי"ו
 וכמש"נ, מותר ולהכי למקצתו פועל מוצאבאינו
 דהא לצורן, רק מותר למקצתו פועל באיכאמשא"כ
 אפשר וא"כ מקצת לעקור דרן דאין הטעם כתבהמ"מ
 ע"ז גם פליג ירוחם רבינו אולם פועל. דליכאלבאר
 רי"ו דגם למימר וליכא אסור, פועל בליכא דאףוס"ל
 מהרי"ו הב~י הוכחת דהא מותר, פועל דבליכאמודה
 שלצורן דכל דכתב מהא היא לצורן, שלאדאוסר
 אסור הוא לצורן דשלא כיון וא"כ מותר,המועד

 אלא פליג המ"מ דבאמת הב"י דברי א"ש ולפ"זבזה, א~
 וכו'[. פועל בליכאדאיירי

~~~~
 ~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 דוקא לצוד[ ]דמותרמשמע

 ]בכדי~
 כולם, לאכלם

 החזו"א פי' וכן בהרווחה[, אכילה לצורן דמותר~אלא
 קל"ה סי']או"ח

 לד~
 ]דמותר ג"כ הרמב"ם דעת א'[ י"א

 דפי' ז' ס"ק כהמג"א ]ודלא בהרווחה לאכולבכדי[
 כל שאין משום המועד מצורן יותר הרבה לצודדשרי
 המג"א[. על שתמה מה בחזו"א וע"ש בטעמו, שוהדג

~~~~~~ 
 ~~ן

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

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

.~~~~~~ 
 כשאינו המועד לצורן ]שלא הקילו כבישהודוקא
 אחרנמצא

 המועד~
 מקח ]וכן באוכלין עיבוד דאין

 ובישול אפיה אבל גמורה~, מלאכה דאינםוממכר,
 בח"א כ"מ בזה[, התירו לא גמורה ]דמלאכהאסור
 סעי~ ק"י~כלל

 א"ה. בספר כמ"ש ודלא ט"ז[

 ס"ק שהפן מי פרק ]מו"קובאגודה
 כ'~

 כתב
 סגי ]ולא המועד לצורן הוא[ אם דוקא ]הואדההיתר
 הטור[. כמ"ש ודלא גרידא, במועד לאכול דראויבהא
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 ~~ן
~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 הגר"אוכ"כ

 סעי~
 משיירות זה דין ]דלומדים ג~

 תליא רה דדין דכ' ]שם, בגליון רעק"א ועיין ע"ש[,וכ~'
 מותר, באמת הראשון דלתי' ברא"ש, התירוציםבב'
 וממכר מקח דרן אלא שריא דלא אסור השני לתי'אבל
 אבל מותר, בשיירות ולהכי טירחא, ולא מלאכהדליכא
 וטירחא מלאכה מיקרי דגיםמליחת

 ואסו~
 א"כ

 ואינו גדולה טרחה דכבישה אסור, ולכבשןל~נותן
 הר"ן והרי רווחא, משוםמותר

 העתי~
 הב', התי' רק

 הא להתיר, פסק מ"ט קשה הטור דעל והוסיףע"ש,
 מקוםבכל

 התירו~
 ע"ש[. וכו', העיקר הוא הא~רון

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

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~~ 

 חלק ~ובאו ]בה~הותיו, רעק~אעיין
 לעיל מדברי~

 על דכתב ו' בס"ק כהמג"א דלא כתב ותובסמו~,
 דלהר"ן אלא כן, דאינו וכתב מותר, דלקנות הר"ןדברי

 דאסור~, ודאי ס"ל דראב"ד, הב' תי' רקשהעתיק
 אמת~בשפת

 מו"~
 ובדבר ד"ה ]בתוס' בסו~ו י' דף

 לחלק יצאהאבד[,
 בי~

 אבל דשרי, לאכול דבכדי[ ]היכא
 דהא שם ]דהוכיח הראב"ד, איירי ובזה אסור,לסחורה
 וכו', אסור דגים דמליחת הראב"ד בשם הרא"שדכתב
 אבל אח"כ, למכור בכדי הרבה במלחו אייריה~ם
 דהכא, הגרעק"א קו' והביא גווני, בכל שרילאכילה

 קשה אינו שנתבאר מה דלפי וכתב המג"א,על
 וכמש"נ~. מותר ודאידלאכילה

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

 ~~~~~~ן.
 ]בטעםנראה

 הר~ן~
 האבוד דבר מביא דאם דס~ל

 יכבוש לא אם שקונה שאחרי הכא ]כגון עצמו~ל
 היתר לו אין האבד[, דבריהיה

 ]לכבוש~
 לו דאין או

 דבר נעשה שאח"כ ~ה ]באופן לקנות לכתחילההיתר
 מלאכה הוי דלא דכיון ס"ל דהתיר, והמ~ברהאבוד,
 האבוד, דבר עצמו על שהביא בזה אף מותרגמורה
 תקל"ט בסי' ]המחבר[ ומש"כ ו'[, ס"ק המג"אוכמ"ש

ס~י~
 דבר וכו' הבציר בעת יין לקנות שצרין ]דמי ט'
 דס~ל ]וחזינן החביות ולתקן לקנות[ ומותר הואהאבד

 משום החביות לתקן צרין שיהא אף לקנותדמותר
 גמורה, מלאכה הוי דלא משום נמי בזה והטעם~ה,
 ודאי כלים עשיית אבל מותר, לתקן רק באמתאבל

 לא דהמחבר[ צ"ל וא~כ גמורה, מלאכה דהוידאסור,
 ק"ו ]כלל שם כהחיי"אס"ל

 סעי~
 דהתיר ט',

 א~
 לעשות

 אלאכלים[
 דאי~

 מלאכה הו~ ולא בכלים וסתירה בנין
]תי~ון

 הכלים~
 כב' לקולא כהטור ~סק דהמחבר או

התירוצים[.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~

~~~ 
 ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ן

 ע"כ דלפ"ז דכתב המ~"א, ]על בגליון רעק"אעיין
 גם וא"כ הרבה, לצוד מותר לאכול צד אם רקמותר
 חוה"מ הל' או"ח וב~זו"א ע"ש[. וכו' בתראללישנא
 ג"כ דהקשה וכו', שר~ ד"ה ע"א י"א לדף קל"ה]סי'
 משום למימלח שרי לעולם דא"כ המג"א דבריעל

 דאכילה אדעתא דמעיקרא כיון האבד,פרקמטיא
 אתויי מיזל למיצד דאסר קמא דלישנא ומ"טציידינהו,
 י"ל הא חול, לצורן למלוח שרי אין ~עודוממלח,
 ומש"כ המג"א, שה~' וכמו וימלחן, המשובחיןשיברור
 בגמ~ ל"ל דא"כ טעם, זה אין באוכלין, עיבודדאין
 עתה דלעת ומש"כ איצלא, אגב דמתאכלאטעמא
 לו דכשיש מובן, אינ~ לבחור, מהן איזה לו מבורראין

 ביאור ועיין הפחותין[, את מולח למה משובחין,הרבה
 אות תקל"ז סי'הגר"א

 )י"ג~
 ]ס"ח[.

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

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ק"ו ]כלל חי~"א כ"כ הרבה שעושיןכגון

 סעי~
 ז',

 דבדרן בהא לן סגי ולא הרבה בפועל שיעשודבעינן
 הרבה[. עושיםכלל

 סי' וכו', הדשן בתרומת כתב ד"הב"י
 קנ"~

 היתר
 ישראל ע"י אפי' בחוה"מ הבהמות דחולביןפשוט
 שלא דאפילוונראה

 לצור~
 דהוי משום ~אמר המועד

 האבד.דבר
 בדברי וצ"ע ד'[, ]סו"ס והלבוש ]בס"ה[ הרמ"אוכ"פ
 בין חילק ]דהא ע"ש מדבריו כן משמע דלאהתה"ד



 משום מלאכה מניעת דהתם באב ט' לביןחוה"מ

 אפי' א"כ האבד, דבר משום הוי ואי ע"ש, וכו'עינוי
 כלל ראיה אין מדבריו וגם האבד[. דבר מותרבט"ב
 מותר, נמי המועד לצורן דשלא דס"ל ראיה ~איןע"ש
 איסור דב~וה"מ משום הוא דמותר דהטעםדכתב
 מלאכת כל רבנן ושרו שביתה, משום הואמלאכה
 שהוא מה דכן שם הוסיף אמנם טורח~ ואינוהדיוט
 הדיוט דמעשה דבהא ומשמע מותר, המועדלצורן
 דמשמע הכא הכוונה וא~לי לצורן. שלא נמימותר

 וטעם כמש"נ[. ~כו' רבנן שרו מש~ם הואדהטעם
 לא אם שהרי האבוד דבר דהוי ]דכתבהלבוש

 ק"ח ]כלל בח~א אבל ]וכמש~נ[. צ"ע, חלבן[יזוב יחלב~
 מכחיש חולבין לא דאם[ לחלוב, ]דמותר הטעם כתבד'[ ס~י~

הבהמה.

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

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

~~~~~~~~~~~~ .~~~~ 
 ~מ"ט וצ"ע נשים, בגדי גם כתב ]בסמ"ג[ושם
 הב"י[.השמיטו

~~~~~~~ ~''~~ 
.~~~~~~ 

 תתע"ג.בסימן

~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 ~"~.בסימן

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

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

 ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ן~ ~~~~

 סי' שם התה"ד ]הביאו מהר~ם כמ"ש[ דלא]וכן
 תתע"ג[ בסימן והוא הב"י, ]שהביא מרדכיפ"~,

 דאסור נמי ס"ל ד~להו שם, ]בתה"ד מיימוניוהגהות
 אחד[. אחד רקלכבס

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

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

.~~~~ 
 כבסו ולא פשע א~י' מותר קטנים בגדי ה"הולפ~ז
 משום[ הוא קטנים בגדי דהתירו הא ~דהריקודם,
 דשרי. אחד חלוק אלא לו שאין כמידהוה

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

.~~~~ 
 חוה"מ ~הלכות הסמ~ג, על בביאורו מהרש"לוכ"כ

 בעיני[. ונראהד"ה

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

 ~~~ן
~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.'~~~ 

 דכ' וכו', לו שאין ומי ד"ה ~ס"א מהגר"אוכ"מ

דהרי"~
 מוכיח ~איזורו הא השמיטו והרא"ש והרמב"ם

עליו,
 והוסי~

 כ' ושוב הפוסקים, וכ"כ כתבו דהטור

 לבוש ועיין אוסר[, דהט"זועט~,
 ]ס"א~

 המנהג ליישב

 שמי בזה משא"כ באונסו, מכירין שאין מגילוח]דשאני
 ידוע הוא אחד, ~לוק אלא לו שאין זו למדהשבא

 שהוא רש"י מלשון דמשמע ואע"ג לכל.ומפורסם
 מ"מ וכו', חגור שאיזור הכל ויראו לכבסו צריןבעצמו
 לו שאין מי עכו"ם או אשתו ע"י לכבס עכשיונוהגין
 מי לכל ומפורסם ידוע דבר שהוא וכו', א' חלוקאלא
 אחד[. ~לוק אלא לו שאין זו למדהשבא

~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן ~~~~~~~~

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~'~~~ ~~~ ~~~~ .~~~~~ 
 ]וא"כ קטנים בגדי שהוא דמוכח משוםדמתיר

 וצ"ע אסור[, אחד חלוק אלא לו שאין מוכח דאינוהכא
 בשם חוה~מ ]בהלכות פרהסיא לא~ור מהרי"למש"כ
 הנהר אצל רק הקטנים בגדי תכבס שלאמהר"ש
 מג"א ועייןשבחצר[,

 ]סו~
 ~ילוח דמ"ט ד~קשה ד', ס"ק

 דהא דאסרינן, כיבוס שנא ~מאי בפרהסיא, מותרקטן
 שמתלכלן טעם עוד שיש כיון דמותר כ"שבכיבוס

 דאפשר וכתב וכו', בכה~ג שרי בגדול ואפי' שעהכל

 גדו~ים, שהן עליו מוכיחין ששערותיו גילוחדשאני
 עוד להם שיש די~ל מילתא, מוכח לא כיב~ס גביאבל

 בפר~סיא דמותר פשתן מבגדי מ"ש וצ"עבבית[,
 וכמ"ש המועד כ~וד מפני ]דמותר המרדכיכמ"ש
 בזה דהא וקשה ע"ש, כאן דבריו בהמשן בשמוהב"ח
 קטנים בבגדי ]דדוקא וצ~ל בבית[. עוד לו שיש י"לנמי

 קטנים בבגדי הדרן הוא דכם משום[ כןאמרינן
 אחת, ]בבת הרבה ומכינין אחת ב~עם הרבהדרוחצין
 שיש חשדינן להכי אחד, רק דמכבס עתה דחזינןוכיון
 כמה לכבס דאסור ס"ל המהרי"ל דהא בבית, עודלו



מס~"ב או~ר ולהכי אחד, אחד אלא ב~טנים בב"אב~דים
 דמו~ק~

 לעני~ ]ואיירי וכו' מביאין בי~ד
 ערב

 ~ס~~' ל~יטתו ואזיל ]בפרהסיא[ אוסר ומהרי"לב~רהסיא~,
 ~וכמש"נ~. מותר א' א'דרק

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

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

~~~~ 
.~~~~~~~ 

 ומ"ש ד"ה בב"ח ]הובאו אגודה ת"ה, המה[]הלא
והר"פ,

 ב~~ו~
 ~ל' בו וכל

 וב"ח ~לקט שבל~ חוה"מ~
 ם[.]ש

~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 ]ד"ה רנ"ב סי' ב"י כ"כ ללבשם, אסור הביאםואם
 האומן שיגרם אם דגם נמי שם וכ' וכו', רבינוומ"ש
 ללבשם,אסור

 ע~ש~

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

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

~~~~~ 
 ע"ב ו' דף שהפן מי סו"פ ]מו"ק הנמו"יוכ"כ

 אחרת[ לחצר מפנן בד"ה במתני' הרי"~,בדפי
 דהולכה דכ' פסק, ולענין ד"ה שם ]מו"קוהמאירי

 דהא להוליכן ~דאסור והטעם אסור~, המועד ל~ורןאף
 הוא[ דהטעם אלא מהבאה, ומ"ש המועד לצורןהוי

 חשדא ואיכא המועד לצורן אפילו אסור אומןדמעשה
 ואפילו במועד~,שמת~נו

 מעש~
 חשדא איכא ~דיוט

 משום אסור הדיוט במעשה יתקנו האומן אם]דאפילו
 אומן[, במעשה שמתקנו שיאמרוחשדא

 וצ"~
 ]אי[

 ועיין שרי, או"נלצורן
 סימ~

 תק"מ
 ]סעי~

 ובמ"ב ז'

ס"~
 דלצורן להדיא דמבואר ובמ"ב שם בס"ח וכן י"ח
 יש והכא אומן, מעשה אפי' במו~ד מותראו"נ

 איסור דטעם דכיון לאומן לשלוח מותר אילהסתפק
 דאיכא יתכן לאו"נ אף א"כ חשדא, משום הואההולכה
 החמירו[. לא דלאו"נ די"ל אוחשדא,

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 כלים דמביאין דכתב חוה"מ ]הלכות בו כלעיין
 שלא ואפילו וצלוחיות וכסתות כרים כגון האומןמבית
 וכו' המועד לצורן שאינן כלים אבל המועד,לצורן
 גם לכוין דיש דכתב ו' בס"ק וא"כ וכו'[, מביאיןאין

 המועד לצורן דכתב בהא דכוונתו הלבושבדברי
 לצורן שאינן ואע"פ המועד לצורן ראוייםדהיינו
 ד"מ ~שהביא בהג"א דידן גירסא אבל ~"ש[.המו~ד

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

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

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~~ 

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

.'~~~ 
 אסור[ במועד מלאכתן ]דבנגמרה נראהוהטעם

 משום אוסרין ]הר"י[ והחולקין באיסור, דגמרןמשום
 רבינו[. ומ"ש ד"ה רנ"ב בסי' ]שם הב"י כמ"שחשדא

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ן.

 לתלות שיש באופן שרי ]לביתו[ א"י שיגרם ]אם[אבל
 הרמ"א כ"כ המועד[ קודם והכא שבת, בערבשנגמר
סי'

 רנ"~
 ד'~. ]סעיף

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

.~~~~ 
 של"ט סי' חו"מ עיין תלין, בל משום עוברואינו
 עובר, אינו האומן ביד שהטלית זמן ]דכל ו'סעיף
 י"ג, סעיף ושכירות שאלה ]הל' הרב וכ"כ הכא[,וה"ה
 אינו של~, ויטול מעות שיביא הודיעו דא~ילודכתב
 ו~[ סעיף של"ט ]סימן לבוש לשיטת אבל וכו'[.עובר
 אפי' האומן, ביד שהטלית זמן דכל שם ]דכתבצ"ע
 נותנו האומן שאין כיון עליו עובר אינו ש~מרואחר
 שכירתו תשלום על לו מוחללו,

 כ~
 בידו שהוא זמן

 את ויטול מעות שיביא שהודיעו דבאופן ומשמעוכו',
 צ"ע וא"כ מ~ילה, בזה שאין כיון עובר ודאישלו,
 א~ גווני בכל דאיירי דמשמעהכא

 א"כ טול, בא"ל
 בבל עובר אינו ~ מ"ט שלן את טול לו דאמרבאופן
 יכול לא לקחת ~לו[ דאס~ר הכא ~אני ואוליתלין[.
 לא כאילו דהוי יתכן טול, לו אמר ]ואפילו טורלומר
 וצ"ע. תטול[ אל לו אומר שהדין כיון לו,אמר

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

~~~
'~~~ 

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

.~~~~ 
 על יוצאין ע"א[ ב' דף ~מו"ק מש"כ א"שולפ"ז
 ולפ"ז בזה, קמ"ל מאי מובן אינו ]דלכאורההכלאים
 למרחקים לילן דהא טירחא, משום דאסור דהו"אא"ת
 משום דלאו דכ' ]שם, נמו"י ועיין דמותר[, קמ"לאסור,



 שהוא במה מידי טירחא דליכא נקטיה,טירחא
 פסח של בחוה"מ הוא כלאים יציאת זמן ה"קאלא יוצ~

 ~פ"ז וברמב"ם ע"ש[, וכו' לכן קודם לשלוח לבי"דואין
 את להפקיר ב"ד שלוחי ויוצאין דכ' הלי"א, יו"טמהל'

 הן[. רבים צרכי אלו שכל וכו',הכלאים

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

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

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 כתב נ'[ אות הלט"ו יו"ט מהל' ]פ"חובהג"מ

 האבד. דבר ]דהוי[ משוםהטעם

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

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
]~~~~ 

~~~ 
~~~~~~ 

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

~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 בחוה"מ שרי לחו"ל[ מא"י ]בלבד דרכיבהמשמע
 דוקא ואולי לחו"ל, מא"י לצאת אסור הרי וצ"עלטייל,
 וצ"ע לחו"ל[ ~טיול שרי המועד ולצורן לצורן,שלא
 ]ומ"ט מותר יהיה תקון גם א"כ המועד[ צורן הוי]דאי
 וצ"ע. המג"א[אסר

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~

~~~~ ~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 כ"כ[ רפואה, כל ממנו מונעין ]דאין באדםוכ"ש
 גיאות.רי"צ

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~( ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~'~~~~
 ~~~~ ~~~~ן

~~~ 
 ~~~~~~~~. ~~~~ן

 ]דמלאכת לסובריםאבל
 חוה"מ~

 אסור התורה, מן
 וכ"מ ולחומרא[, דאורייתא ספיקא דהוי]בספיקא,

 ח~ה"מ ~בהל' ע"ש לסוס, גדול תיקון גבי הלקטבשבלי
 דאיכא בדבר, להקל וליכא דכתב, גרסינן ד"ה רכ"גסי'

 וכו'[. דאורייתא איסורא חוה"מבמלאכת

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

 ~~~ן
~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 
'~~~ 

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

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

 ידענא לא שהקשה, כאן וקציעה ]במור במו"קעיין
 ואם בגמ' ~דמתני'( עלה אמרינן דהא פשיטותא,מאי
 בחלה לאו דמתני' משמע מותר, מטוננת שדההיתה
 זאת זכר ~א לאילן( דמאילן )בהלכה בשו"ע גםאיירי.
 ע~ש[. לחה( בשדה~דאיירי

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

~~~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~
~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~
 ~~~ן

~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ע"ב כ' ]ביצה לכלבים ולא לכם דאמרינןואע"ג

 די"ל לבהמה, גווני בכל אסור יהא הכא וא"כועוד,

דהכא~
 ~כמ"ש האבד דבר דחשיב מרפואה גרע לא
 יאכילנה לא אי נמי והכא ס"ג, תקל"ו סי' לעילבשו"ע
 ואיירי להשביח, ]במאכילה[ אפי' א"נ בכן[.תכחיש
 ולהכי וכדו', במועד לאכלה ]שרוצה המועדלצורן
 לתת אסור בחוה"מ מלאכתו כוון אם ולפ"זמותר[.
 ק"ו ~כלל הח"א לשי' ~לצרכה[לבהמתו

 סעי~
 י"א

 לנכרים ]ולא וכו' לכם דאמרינן ה'[ ס~ק אדםבנשמת
 מלאכתו דכוון כיון וא"כ בחוה"מ, גם לכלביםולא
 ולא לכם דדרשינן כיון לצורן מיקרי דלאאסור,

לכלבים[.

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ן ~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~~

 ~~~~,~ן ~~~~~ ~~~~
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~ן

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

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

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

.~~~~ 
 ראיה, אינה ]דלכאורהוי"ל

 די"ל~
 איקפד דילמא

 מלאכתו כוון משום[ אלא לקנות, דמוצא משום]לאו
 דמותרהוה,

 ]מדינא~
 דבאו"נ ~ס"א, תקל"ג בסי' כמ"ש

מותר
 א~

 ואדם מותר, מדינא וא"כ מלאכתו, בכוון
 י"ל לקנות במוצא באמת אבל להחמיר, צריןחשוב

דא~
 אסור~. אדם בסתם

~~~~~~~~ 
~~~ 

 כאן[. ]בהגהותיו בגליון רעק"אעיין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
 מלאכתו בכוון ]אפי' שרי המועד דלצורן י"לולפ"ז
 חשוב דאדם מצאנו לא המועד בלצורן~ דהאבמועד,
 מלאכתו[, בכוון אף מותר דהתם וע"כ ליזהר,צרין
 תקל"ג סי' ]לעיל מותר מלאכתו דכוון הגר~א()וכ~כ
 צורן שהוא דבר אבל דכתב וכו', כוון אפי' ד"הס"א
 כווןאפי'

 מותר~

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

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ן

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 דאזל אשי מרב ע"ב י~ב דף שם מגמ' אאיהוכ"נ

ל~צו~
 ל~ הו~ אשי רב ]כדאמרינן ~חו~"מ, שלו ~יער

 מ~תר[. חשוב באדם דאף וחזינן ע"ש,וכו',

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

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

.~~~~ 
 וראיה נתעצל[, או בשכח ]אפי' שרי האבד דבראבל
 שכח[ לענין להרווחה האבד דבר בין לחלק ]דישלמג"א

 בפסקי כתוב ]ד"ה זה סו"ס בב"י שהובאמנמו~י
 מכוון ]דדוקא שרי נתעצל או דשכח וכו'[התוספות
 דסתאי ~ה וא"כ ע"ש. וכו', דאסור הואמלאכתו
 דשכח בשמו המג"א כ' הכא דהא אהדדי, הנמו"יד~י
 נתעצלאו

 אסור~
 כ~מ~"א, בזה ]לחלק כנ"ל, ]צ"ל[ וע"כ

 האבד בדבר איירי התם משא~כ בהרווחה, איירידהכא
 בזה[. מותרולהכי

 ~~~ן ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
,~~~~~ 

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

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

 במג"א ]הובא האגודה כמ"ש אונס דאינוואע"פ
 לו שהי' דכל ר~ז[ סי' חו"מ ובב"י י"א ס"ק ק"חסי'
 לא מזיד עכ"פ מ"מ[ הוא, אנוס לאו בתחילהפנאי

 ~"ח בסי' וה~ר"אהוי.
 ]ס"~

 שלא מי ד"ה
 וכו~

 השיג
 כאונס[ דינו דבשכח קי"ל ]דהא מכאן האגודהעל

וצ"~
 מ"מ אונס שאינו דא~"פ כמ"ש, י"ל ]דהא

 אלא אסרינן לא כאן, הגר"א ~וכמ"ש מזיד, הוילא עדיי~
 תוס' בדעת י"א, ס"ק תקמ"ה סי' בט~ז שו"רבמזיד[.
 שטרות כתיבת לענין איירי ]התם שרי אונסדדוקא

 דבעינן התוס' לשי' להט"ז ס"ל ועכ~פ עש"ה.בחוה"מ,
 שם למש"כ אבל אסור[, ובלא"ה אונס מקוםבכל

 לענין דאיירי התם דדוקא מתוס', ראיה איןהמג"א
 בזה פסידא דליכא ומתנה ואריסות קבלנותשטרי
 ראיה ליכא פסידא בדאיכא ]משא"כ אונס צריןדוקא[

 ומותר אונס בעינן ולאמהתוס'
 אינו אי בלא~ א~

 וכמש"נ[.מזיד

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

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

~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 מותר הציידין[ ד"ה תתנ"ה ]סי' המרדכיומש"כ

 דבר ליה פשיטא ]ומ"ט בפאהסיא א~ילו ד~יםל~וד
 הוי התם להתיר[ יש לאולי לעיל ממש"כ יותרזה

 אפשר אם אף בפרהסיא מותר ]דבאו"נ ושריאו"נ
 האבד, דבר או המועד צורן ובשאר בצנעה,לעשות
 יעו"ש[. שם כ"כ בצנעה, בא"א רק בפרהסיאמותר

 ~~~~~ן~~~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~
.~~~~ 

 הראב~ד בשם ה' חלק ד' ]נתיב ירוחם רבינוכתב

בתשובה~
 כוון ואפי' במועד מנעלים לתקן דמותר

 ליה. קנסינן לא המועד, צורן דהוה דכיוןמלאכתו,
 אינו א~ המועד צורן בין חילק ]דלא כאןומהטור
צורן

 המועד~
 מנעלים[. לתקן דאסור ]דס"ל[ משמע

 דצורן משום[ דמותר מנעלים ]דשאני לחלק ישואולי

הגו~
 הכא, הטור דאסר והא דשרי, כאו"נ והוה עדיף,
 הג~~[. צורן באינואיירי

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

~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~ ~~~~~ן~ ~~~~~~~~

~~~~~~ 
.~~~~ 

 אבל גוהה[, וכותל ד"ה שם ]מו"ק האגודהוכ"כ
 אפי' אסור להמתין[ סבור היה בשלא ~פי'בלא"ה
 תק"מ סי' ישע בגדי כספר דלא וזה סכנה,במקום
 להדיא דכתב ג', ס"ק המג"א]על

 דא~
 כמה בעמד



 ומשמע נפשות, סכנת משום התירו יו"ט קודםימים
 גווני, בכל מותר דבסכנהמדבריו

 וא~
 שהיה בלא

 דמיקרי להמתין,סבור
 שכוו~

 מותר מ"מ מלאכתו
ע"ש[.

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

.~~~~~~ 
 )קי"ג( ש"ד ]סימן היראים כ"כ בשוק,להולין
 וכ"ז וכו', טרחא דאיכא בשוק בלהולין הואדהאיסור

 טרחא[, משום הוא סחורה איסור דטעם לן סביראאי
 ]מו"ק הנמו"י לדעתאבל

 ד~
 ד"ה הלכ"ב י~"ט מהל' ]פ"ז ומ"מ האבד[ ובדברד"ה הרי~~ בדפי ע"ב ד'

 דגזירא משום[ מו"מ איסור דטעם וכו', עושיןאין
 אסור גווני בכל ]אלא בזה לחלק אין יכתובשמא

בצנעה א~
 וא~

 בשי~ הב~י וכמ~ש טורח, דליכא בביתו
 אסור דהם אלא והרא"שהרמב"ם

 א~
 מטעם בצנעה

טרחא[.

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

 ~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 וכו'[ האבד ובדבר ד"ה ע"ב י' ]מו"ק אמתובשפת
 שרי. לאכילה אבל ]לכבשם[ אסור לסחורה דדוקאכתב

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~

~~~~~~ 
.~~~~ 

 מתיר תיקון ]דרק דאסור י"ל כליםולעשות
 ק"ו ]כלל החיי"א אבלהשו"ע[,

 סעי~
 מתיר ו'[

 ורב גאון האי רב הגאונים וכ"כ גמורה[, מלאכהדהוי ]א~

 כן, כתב לא ש"כ סי' הריב"ש אבל גאון.נטרונאי
 הבאה אוגנין של משיירה ליקח שמותר שם]דהביא
 וכו', שכר וחסרון הפסד לידי באין דכשנמנעיןבחוש"מ
 האבד, דבר משוםדמותר

 והוסי~
 נמי דהראב"ד שם

 ומשמע וכו', מלאכה בה שאין פרקמטיא לגביהתיר
 בה באין ~אלא התיר לא האי רב דגם להריב"שדס"ל
 מג"א עיין ]דהנה[ ליישב ויש ע"ש[, גמורהמלאכה
 אינה ~~רה דמלאכה ~כתב ו' ס"ק ת~ל"גסי'

 מיקרי לא רווחא ועבורי האבד, בדבר אלאמותרת

 האבד דבר הוה כבר שקנה דלאחר וי"ל וכו'[,פסידא
 תקל"ג ~ סי' לעיל בשו"ע וכ"פממש

 סעי~
 שכתב ג'

 לקנותו המועד[ אחר נמצא שאינו דבר ה~א]דאם
 ר"ה בשם כתב דהריב"ש דהא א"ש ]ולפ"ז שרי,ולכבשו
 רוו~א, בעבורי איירי הא גמורה במלאכה דאסורגאון

 מיקרי קנה דכבר כיון ליין כלים בעשיית הכאמשא"כ
 לאכילה ודוקא גמורה[. מלאכה אפי' ומותר האבדדבר
 ו~חורה המתירין[, ~שיטות ועשייתם ~ים תי~ון~שרי
 כאן כמ"שאסור

 בכ~
 ע"ש[. האחרונים ]בשם החיים

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~ן

~~ ~~~~~ 
 ~ן

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 דברי דביאר כ"ב, הל' יו"ט מהל' ]פ"ז בלח"מ~יין
 לצורן הרמב"ם דכ' דמאי נטעה דלא דכוונתוהמ"מ
 תרתי, דבעינן כלומר השיירא, מן בלוקח הואהמועד
 שאר אבל המועד, ולצורן השיירא מן לוקחשיהא
 דלצורן אלא ליתא, דהא סגי, לבד בשייראדברים
 דצרין דברים ובשאר ועבדים בבהמה אפי' סגיהמועד

 או כדרכו לוקח אפי' המועד לצורן שלא אפי'לו
 ע"ש וכו' בעינן דתרתי כהרמב"ן ושלא סגילהשתכר

 בזה[. שהאריןמה

~~~~
 ~~~~ן

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

.'~~~ 
 של ומתן משא הוי דלא ]כיון שריא שכירותולפ"ז
 לשיטת וצ"ע ומתן[, משא בו דאין משום ואוליסחורה,
 איסור דטעם הסימן, בריש לעיל ]הובאו ונמו~יהמגיד
 לדון ]יש יכתוב שמא דגזרינן משום[ הואסחורה

 יכתוב שמא איכא בזה גם ]דלכאורה שרי איבשכיר~ת[
ואסור[.

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ .~~~~ 

 מודה דר"ת כתב ק"ח שורש מהרי"קושו"ת
 ולשום לעיין ~מלוה ]שדרן לאסור המ~כון עלבהלואה
 ולהכי עליו, להלוות יכול כמה לדעת כדיהמשכון
 של ומתן למשא טפידמיא

 סחורה~
 בהלואה משא"כ

 ולמש"כ ~סחורה[. של למו"מ דמיא דלאדאשראי
 ש'[ אות כ"ב הל' יו"ט מהל' ]פ"ז מיימוניבהגהות
 ~ם ~כתב דשרי ~ראה ראבי"הבשם

 שקיב~
 מ~ביו

 להלוות שמותר הלוי, יואלרבינו
~ 

 בריבית, במועד



 ע~ש, וכו' ה~בד כדבר והוי ~לוות משכח דלאדזימנין
 האבד, דבר מדין הוא ההל~אה היתר דטעםוחזינן
 במגיד וכ"מ דמ"ש~, ~משכון על ה"הא"כ

 ~שנ~
 ע"ש

 בריבית הלוה היתר דטעם נמי דכ' עושין, אין~ד~ה
 הוא בחוש"מ~וי~

 מד~
 ה~ה וא~כ ~כ~', האבד דבר

 ע~ש[, ואסור האבד דבר מיקרי לא ריוח הנחתאבל
 בריבית הלואה לאסור ג"כ כתב ש"כ סי' הריב"שושו"ת

ל~רמב~
 ריוח דמיקרי בריבית הלואה ה"ה וא"כ האבד,דבר מיקר~ לא ריוח דהנחת להרמב"ן ס"ל ]דהא

ואסור~.
 וכמש"ת[. המשכוןעל

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

 ~~ ~ו"~וברא'~
 ד"ה כ"ד סי'

 וע~
 משמע

 שלא הלואה סתם אפי' בריבית[ ]בהלואהדהאוסרין
 מהא ראיה שם ]ד~ביא אוסר~,בריבית

 מותרת, עצמה דהלואה דמשמע במועד ח~בשטר~ ~ותב~ דא~
 בסתם אפי' אס~ר דלהאוסרין להרא"ש דס"לוחזינן
 דהתם י"ל דהא מהתם, ראיה הביא מה דאל"כהלואה,
 דגם ו~כ לכו"~, דמותר הלואה סתם לעניןאיירי
 דהלואה וכתב שסתם מלשונו וגם להאוסרין, אסורבזה

 בהלואה דאיירי משמע מותרת,עצמה
 סתם~

 )וצ"ע
 מרוטנבורג במהר"ם אבל קנין(. אסרינן אם זולשיטה
 בטור]המובא

 כאן~
 שלא שריא דהלואה דס"ל מוכח

 בריבית להל~אה אלא האבד דדבר טעמא ול"צבריבית,
 ילוה ראש~ן דשב~ע מרוטנב~רג המהר"ם כ']דהא

 ליכא רי~ית דבלי ומשמע ריבית, בלי בחנםלמכירין
 לכו"ע[.איסורא

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

'~~~ 
~~~~~~ 

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

 היראיםוכ"כ
 ]סו~

 בו דאין כיון קי"ג[ ש"ד סי'
 לעיל ]הובא ובהג"מטרחא,

 הלואה ב~נין בב"י ד"~
 דאותו קשה ]ולכאורה האבד, דבר דהוה כתבע"ש[

 ~~ש~נ~
 דבר אצלו מיקרי מ"ט ~ל~ת

 האב~
 ויש

 ]ובמחצית ו' ס~ק במג"א הובא הנמו"י לפילפרש
 דבר מי~רי מצוי שאינו בדבר הרווחה דאפי'~שקל,
 שאינו בדבר הרווחה דהוי הכא ה~ה וא"כ ע"ש,האבד
 מותר[. מ"מ להל~ות, רגיל אינו דהאמצוי

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

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

 ד"ה ע"ב י"א ]במו"ק בשיירא לקנות אוסר~רמב"ן
 האבד, דבר נקרא שברשותו דבר דהפסד יום,שכיר

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

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ]מו~ק ריטב"אעיין

 ד~
 עושה ד"ה מתני' ע"ב ח'

 חייב שאינו בגג מיירי דמתני' שם בסה"דאשה
 בגג אבל בו, להלון ר~י~י דלא היכא כגוןבמעקה
 וצ"ע עיי"ש[. כדרכו יעשה לא למה במעקההמחויב
 ואולי מצוה[, קיום בזה איכא אם לי ]דמההסברא
 הוי ואם קצת צורן צרין ]ובמתון מתון דאמרי'ס~ל
 סי' ז' ]עמוד כהיראים דס~ל או לצורן[, נקראמצוה
 משום שרי מצוה דכל ~עיי"ש כאו"נ, דהוי )ד"ש([,קיג
 הנשמה הנאת וכל נ~ש נ~ראת הנשמה דגםאו"נ
 וראייתו רכ"ו, סי' ריב"ש כשו"ת דלא וזה או"נ[,הוי
 פסח~םמגמ'

 ]ד~
 לעשות התירו דלא ע~ב, נ~ה

 לתקן, אלא התירו ולא בחוה"מ רגלים לעולימנעלים

ומכא~
 ראי'

 שאי~
 משום ב~וה"מ אומן מלאכת להתיר

 משום דהתיר הריטב"א על מהכא וקשיא ע~ש,מצוה
 התוס' כמ"ש )מנעלים( לקנות יכול דהתם י"למצוה[,
 הוא האבד דדבר לומר ואין וכ~', רגלים עולי]ד"ה
 עיי"ש, וכו' חדשים לקנות יכול דהא יותר, י~רעושמא
 י~ל ועוד טעם[. מאותו מצוה היתר דאין ה~הוא~כ
 הריטב"א פליגי דלא י"ל ולפ"ז מכשירין הוידהתם
והריב~ש.

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ .~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ .~~~~~ 
 ]כאן ישע בגדיועי'

 שמתר~
 דבכותל המג"א דברי

 ימים כמה הרי חדש, מעשה עכשיו נעשה לאשנוטה
 משום אלא התירו לא ול~יכן כן עמד יו"טקודם
 עיש"ה[. נפשותסכנת

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

~~~~~ 
 ]וז"ל בסופו ]ד~ש[ קי"ג סי' ז~ עמוד היראיםוכ~כ

מ"מ
 של בחולו מלאכה איסור תלמודא מדתלי למדנ~

 מלאכת אלא מיתסרי דלא למדנו טירחא, משוםמו~ד



 )פרמ"ג( המועד לצורן ודוקאטורח[,
 ]א~

 דמלישני'
 מלאכה, איסור בה אין טורח שאינו דכל משמעדיראים
 ליה דפשיטא ז' ס"ק א"א הפרמ"ג מדברי מוכחמ~'מ
 ~יי"ש[, המועד בצואן כ"א הוי טורח דאיןדהיתר
 תולשין שאין י"ב ]סעיף בסופו תקמ"ז מסי' לזהוראי'
 הק~רות ב~ית ב~וה"מ ועפרע~בים

 א~
 בה שאין

 והאי המועד צורן דבעי' וע"כ אסור, ומ"מ כללטורח
 הפרמ"ג[. וכמ"ש המועד צורןלאו

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

'~~~ 
~~ 

.~~~~ 
 לדעת דגם ]היינו בה~ג כ"כ הדיוט מעשהודוקא
 כשעושהו דוקא הוא בנין, של אפי' דמתירה~א"ש
 המובא הרמב"ן דעת על חולק ואינו הדיוטמעשה
 מדברי וכ"מ הדיוט במעשה הוי איצטבא דין שכלבב"י
 הוה הרי וצ"ע יעו"ש[, בסוה"ד י"ז ס"ק זה סי'המ"ב
הנאת

 הגו~
 מותר ]ויהי' נפש אוכל חשיב לא ולמה

 דיכול וצ"ל ט~ז[. ס"ק שעה"צ ועי' אומן, במעשהאפי'
 אומן, מעשה התירו לא בכה"ג ]ודוקא בלא"הלישב
 מותר יהי' לישב, אופן שום לו דאין בגוונא אה"נאבל

א~
 הדיוט ]דבמעשה בהכי דסגי ועוד אומן[. מעשה

 הנאת איכאנמי
 הגו~

 הנאה האי חשיבא לא שוב ולכן
 בציור אף ולפ"ז מותר. שיהי' כאו"נ אומןדמעשה
 הדיוט[, מעשה אלא שאי לא נמי לישב, לו יהיה~לא
 דאסרו ]ה~רועים מנעלים גבי הבא בסימן ל~מןוכצ"ל
 ולמה הגוף הנאת הוי דהא כנ"ל ~ק' בח~ה"מ,לתקן
 אח"ז מש"כ וע"ע כאן, כמ"ש וצ"ל או"נ, מיחשבלא
 דגם מהמג"א שהוכיח מותר ד"ה הב"י דבריעל

 יעו"ש[. או"נ מכישיריחשיבי בכה"~

~~~~~~ ~''~~~ 
.'~~~ 

 רבינוצ"ל
 פר~

 )הלכות ~ו כל בספר וכ"כ
 הגירסא~. לו הי~ שכן י"ז ס"ק כאן מ"ב~ועי' חוה"מ~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~~~

~~~~~ ~~~~~ 

 וכ"כ לכלבים ולא לכם דאמרינן או"נ חשיבולא
 ק"ו ]כללהחיי"א

 סעי~
 ה'~. או' אדם ובנשמת י"א

 ]דאמרי' ל~יי"א אאי' מכאן דאין לדחות ישאבל
 חשיב לא דהכא לכלבים[ ולא לעכו"ם ולא לכםבחוה"מ
 ולפ"ז אחר. באופן לבהמה לתת שיכול כיון נפש~כל
 אם ]היינו לחיי"א אבל בכה"ג, אסור אדם לצורןגם

 לכלבים[ ולא לכם משום החיי"א כשי' הכאהטעם
 א' ס"ק תקמ"א סי' מג"א ועי' שרי, אדם דלצורןי"ל

 דגים מצודת לעשות דאסרו שם ]דמבוארוצ"ע,
 ויהא או"נ מכשירי הוי הא המג"א והק' אומןבמעשה
 אלא מכשירין מיקרי דלא ותי' אומן, מעשה אףשרי
 לא אבל וסכין, תנור כג~ן לאכילה המכשירודבר

 מכשירין דמיקרי דהיכא מדבריו והיוצא יעו"ש.רשתות
 דבכה"ג ז"א, הרי מש"כ ולפי אומן. מעשה אפי'שרי

 וע"כ או"נ, מיקרי לא אחר באופן לעשותושיכולים
 לשי' מכאן ראי' תהי' וא"כ או"נ מיקרי בכה"גד~ם

 לכלבים[. ולא לכם בחוה"מ דאמרי'החיי"א

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

.~~~~ 
 דמכשירין, מכשירין דהוה אסור בתחילהאבל
 ]מו"קריטב"א

 ד~
 אשה עושה מתני' ד"ה ע"ב ח'

תכשיטיה[.

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

 ~~~~~(. )~~~ן
 ]שיתייבש בספק ואולי דטירחא~, לטעמאאצרכי' ומאי המועד לצורן ]שלא מלאכה ~אמר דלאצ"ע
 מלאכה משום שרי ולכן[ המועד, צורן ויהי'במועד,
 אסור טירחא ]איוצ"ע,

 א~
 הרמב"ם לשון ועי' בספק,

 מלאכה[ ]משום ושרי האבוד דבר דהוי ועוי"לוהשו"ע[.
 יתירא. טירחא משוםואסור

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

.~~~~~ 
 גבי לקמן הב"י כמ"ש ביו"ט גם שרי דזהוצ"ע
 ויש עזרי~, אבי בשם המרדכי עוד וכתב ]ד"התנור
 בשם לחלק י"א ס"ק תק"ז סי' המג"א ~"שליישב

 יעו"ש~ והמרדכי ותוס' ר"ןהראשונים

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

.~~~~~ 
 ביצהובתוס'

 ד~
 דשרי. כתבו הכא, ד"ה ע"א ל"ד

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 אפי~ ]להיתר הריטב"א וכ"כ הרמב"ן,צ"ל

 פ"ק עי'לכת~ילה,
 ד~

 אשה עושה מתני' ד"ה ע"ב ח'
 שעה"צ ועי'תכשיטיה,

 ס"~
 כ"ד[.



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 צינה, אצל חולים הכל וי"ל ט' ]ס"ק מגדים פרי~י'
 לחולי אם רפואה כל ב' ס"ק במ~"א תקל"ב סי'ועי'
 בחוה"מ גמורה מלאכה ל~שות רשאי סכנה בושאין
 הכתוב מסר ד"ת אף וי"ל ד"ת, או דרבנן אםותליא
 עיי"ש[.לחכמים

ומ~
 ל~נין ארש"י פלי~ דהר"י נקט וכו' ל~שות ואסור
 דהיינו ס"ל פירושא בחד דרש"י בירי דקיטורי~ירושא

~יהו~
 ס"ל והר"~ ואסור,

 דגיהו~
 ~י' שהרי מותר

 הר"י. פי' זה בדיבור וכמש"כ גיהו~, היינודכסכוסי
וזה

 היינו דכסכוסי פי' רש"י גם דהרי צ"~
 גיהו~

 כנ"ל.
ו~"כ

 צרי~
 אבל גיהו~, היינו דכסכוסי דא~"ג לחלק

 הדיוט, מ~שההוי
 וגיהו~

 דהוי משום אסור דקיטורי
 ארש"י~. ~לי~ דהר"י להב"י מנ~ל וא"כ אומן,מעשה

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

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

 ~למו"ק באגודהוכ"כ
 פר~

 לכסכוסי[ שרי ד"ה קמא
 ואולי בקונטרס, פירש הזהב פרק ]וז"ל הקונטרס,בשם
 הזה[ פרקצ"ל

 להחלי~
 ]~כ~ל[. באבן פשתן כלי

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

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

 ~מ"א שכתב ה' ס"ק אברהם ]אשל פרמ"ג~י'
 וא"א מתפשטים הקמטים דאם מיקל רי"ולכא~ר'
 רק כן ללובשן כשאפשר רק בחוה"מ, שרי כןללובשן
 ~"כ[, אסור נאה יותר שיהא לקמטש~ושה

 אין רי"ו~דמלשון וצ"~
 משמ~

 ~ל ]כאן שרד לבושי ו~י' כן[,
 שנשאר כשלובשן מתפשטין שכתב ה' ס"קמג"א
 כ"כ חזקים דהקמטים וכיון כשלובשן אפי'מקומט
 כיון המו~ד, לצורן אפי' ואסור אומן מ~שההו"ל
 ]שכתב ~יי"ש ירוחם באבינו כדבריו וכ"מ פסידא[,דאין
 וכו' פשתן של הב~דים לקמט וז"ל ה' חלק ד'בנתיב
 שאינו ב~נין וכו' ביותר וכו' לקמטו אבלמותר

מת~ש~
 אסור ביותר קטנים קפולין הם כי כשלובשו

דמ~ש~
 ~ י~ו"ש[. וכו' הוא א~מן

 ~~~ן ~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 נ"ה ]דף פסחים מגמ' כ"מ הדיוט מ~שהאפי~

ע"~
 סי' ~וה"מ ]~ל' לקט שבלי

 רכ"~
 הרצ~ני~, בא"ד

 ~לה כתב במועד מנ~ליהן מתקנין רגלים ~ולישכן
 ]פי' אחר דאם משמע מהכא זצ~ל אשר ב"ר יצחקר'
 וברא"ש שם פסחים תוס' ~י' רגלים, ~ולי לא אדםכל

 מנ~ליו לתקן אסור ריב"א[ בשם י"ז סי' פ"קמו"ק
 להדיוט במנ~לים נמי התירו לא דאמאי ותימהוכו'

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~( ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 

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

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

 כיון שינוי, א"צ הדיוט דמ~שה התימאותמוה
 צרין יתירא בטרחא דס"ל וי"ל המו~ד, לצורן~עושה
שינוי.

 ותיר~
 )פי' מציאה של האבד דבר מהני ד~"ז

 המו~ד. צורן משום ומ~תרהרווחה(

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

~~~~
~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ולפ"ז דאסור, דמכשירין מכ~ירין דהוהוי~ל
 ~בי ובריטב"א לאו"נ, שרי יהי' מוכן לאוכלמכשירין
 כתבר~ים

 דהו~
 דמכשירין מכשירין

 ד~
 ]ד"ה ~"ב ח'

 לא בריחיים ומיהו בא"ד וכו' שלנו הספריםגירסת
 שריהוי

 ת"~
 דמכשירין, מכשירין שהם משום לעשות

 לתירוצו[. המג"א הוצרן ולכןע"כ.

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

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

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

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

~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 בא"ר. שי"ז סי' באו"חכ~י"ז

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~~ן~~~

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

.'~~~ 
 וצ~ל לכסכוסי[ ד"ה ~"ב י' דף ~מו"ק רש"יוכ"כ
 מ~שה הוי ]חד גיהו~, של אופנים ב' דישלשיטתו
 ד"ה שם מרש"י כדמוכח הדיוט, מ~שה הוי וחדאומן

 ~"ש[ וכו'קיטורי
 וצ"~

 דהכא בבגדים, שהתירו כמו כדרכןלתופרן בד"ה ]דלקמן בזה הב"י ~ל
 משמ~



 מדלא ~להדיוט[דאסור
 מתר~

 שכן רצ~נין[ ~לענין נמי
 וכ"מ מפסחים[~ הראי' עיי"ש וכו' כדרכו תופרההדיוט
 עיי"ש ה' אות פ"ח יו"ט ]הל' כדבריו מיימוניבה~הות
 ורבינו וראב"ד ריב~א[ כדברי נראה דבריודמסקנת
 הראב"ד דברי גם שם והובא ה' חלק ד' ~נתיבירוחם
 שאסור הת~ס' כתבו וכו' מנעליו לתקן וז"לעיי"ש
 עושה שישראל כמו אלא לעש~תו אומן לגוילומר

 וההיא מותר יו"ט דלצורן כתב והראב"ד וכו'בשינוי
 לאחרים מ~מע מנעליהן מתקנין רגלים דעולידאמרי'
 ~וכוונתו עיי~ש, וכו' שינוי ובלא אומן אפי' התםאסור,
 דהרי הנ"ל, לקט שבשבלי כריב"א ס"ל לא דהםלכאו'
 ומריב"א שינוי, דצרין אלא שרי לאחרים דגםס"ל

 שינוי[. אף מהני דלא לכאורהמשמע
 דמ~"ק ה"ח לפ"ק כוונתו ~אפשר בירושלמיוכ"כ

 מכלבין הרצענין י~חנן לר' מסייעא מתניתאדאיתא
 משמע רגלים, לעולי דוקא קתני ולא עיי"שבמועד
 דלא וצ"ל מכלבין, דהיינו בשינוי מותר לאחריםדגם

 אמר ד"ה א' נ~ה ]פסחים במאירי ועי' באומן[,מיירי

 ובתר ריב"א שיטת הביא בסו"ד אומר ר"מהמאירי

 לא הזמנים שבאותם לי שנראה אלא וז"ל כתבהכי
 אבל מנעליהן תחת שוקיים בתי להביא רגיליםהיו

 הבתי מצד אבד כאן יש בכן ר~ילין שהכלעכשיו
 דחילק אלא לריב"א, הסכים הרי ע"כ. ומותרשוקיים
 המוקדם[. לזמןמזמנו

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

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

.~~~~~ 
 פסחים תוס' וכ"כ האבוד דבר דהוה נראהוסברתו

 חדשים לקנות דיכול שם ומש"כ ע~לי, ד"ה ב'נ"ה
 בשם בסה~ד לקמן הב"י וכ"כ לקנות דאסורס"ל

 ומוכח אסור לכו"ע חדשים לעשות אבל ]~ופא[ראבי"ה
 מלאכה תחילת למידין דאין ב' ]נ"ה בפסחיםמגמ'

 מלאכה~מסו~
 וכ"כ

 ריב"~
 ~ו[. ראי' ]והביא רכ"ו סי'

 הרי והכא תקל"ד, ס"ס לעיל כנפסק האומןמבית
 המועד~. לצורןהוי

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

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

 בפוסקים. וצ"ע כדרכו, מותר דהדיוטומשמע

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~ן~~~~~~~

~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 ~למו"ק א~ודהוכ"כ
 פ"~

 אות
 טוב כי מצאתי ל"~

 במהרי~ל. הובא עיי"ש[וכו'

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

.~~~~ 
 משיטה בכתב דוקא כתבו ומהרי"ל א~ודהאבל
 הקולמוס ונתפוס האגודה, ~דז"ל עיי"ש, כתב הוידלא
 דלא מעשי"ט וכתיבת השנה כל רגיל שאינו אצבעעל

 עכ"ל[. כתיבהקרי

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

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~
,~~~ 

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

~~~~ 
~~~~~ 

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

~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

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

~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 צורן שאינו דבר ]שכתב ג' אות ק"ו כלל חיי"אעי'
 ואינו המועד לצורן והואאו"נ

 ד~
 שצרין כגון האבד

 אומן מעשה לא אבל הדיוט מעשה מותר למועדלבגד
 וז"ל שכתב ז' ס"ק תקמ"א ]סי~ ובא~א עיי"ש[,וכו'
 המועד לצורן בו הכל מ"ש ]הט"ז[ שמפרש מהגם

 אומן מעשה אפי' דא"כ דק ~לא האבד בדברמיירי
 סי' ריב"ש בתשובות וכ"מ שאח"ז בסי' בשכרמותר
 ע"כ[.רכ~ו

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

 ב' נ"ה ]פסחים מהגמ' הראבי"ה[ ]פי' ראי'והביא

 וכ~ש האומן מבית כלים מביאין דאין א'[ י"גומו"ק
 כלים מביאין המועד לצורן הא ~יל"ע חדשים,לקנות

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

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

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~ ~~ ~~~~ 
.~'~~ 



 אדם נשמת ועי' ביניהם, ~ילק לא דהרמב"םצ"ע
 ק"ו]כלל

 ס~
 תקמ"ה בסי' מג"א כתב וז"ל, שכתב ד'

 תקמ"ה בסי' בהדיא כתב מלאכה לענין אבלוכו'
 לא כלל דתיבת כתבתי כתב יאכל מה כלל לודאין
 ש~ים, ~מלאכה דסח~רה ברמב"ם משמע ~אדרבהנזכר,
 י~"ט מהל' )פ"ז ~ז"ל אחת בהל' כולם כללםשהרי

הלנ"ד~
 שאס~ר כל

 לעש~ת~
 מה לו אין אם במועד

 פרנסת~ כדי ע~שה זה הרייאכל
 סחורה ע~שה ~כן

 פרנסת~ דכדי לומר ודוחק ע"כ. פרנסתו,כדי
 שכתב

 הכוונה ובמלאכה בהרוחה פרנסתו כדי ר"לבסחורה,

ר~
 הכי פרנסתו כדי דלישנא ועוד וכו', ומים ללחם
 דייקינן דהכי מז~נו כדי למימר ה~"ל דאל"כמשמע
 ע~כ אלא ליה, מיבעיא נתפרנס ניזון ב~( ~י"בבגיטין
 א"ש למג"א אבל ע"כ[. וכ~~, ~יין לבשר א~י'דמתיר
 ומתן, משא כ"ש מותר מלאכה השתא קמ~ל,דמאי

 קמ"ל מאי קשה הרי אדם הנשמת מש~כ]ולפי
 כיון פשיטא סחורה, עושה וכן שהוסיף במההרמב"ם
 משא כ"ש פרנסתו, כדי דהוי דמלאכה דינאשכתב
 ~רנסתו, לכדי הפחות לכל דמותר ט~י דקילאומתן
 דלאו סח~רה בדין דקמ~ל לפרש המג"א ה~כרחלכן
 דינא משא"כ ברי~ח, להר~יח גם אלא ~מים ללחםד~קא

 אבל דוקא[. ומים ללחם הוידמלאכה
 צ"~

 דהלשון
 מחמת המג"א כן דה~כרח ]דאה"נ ש~ה,בתר~~ייהו

ק"~
 דבריו לפי קשה הרמב~ם לשון אבל הנ"ל,

 אדם[. הנשמתשהק' וכמ~

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~ ~~ ~~~~ 
~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ .'~~~ 

 שכ"ג[ ]מצוה אמור בפ' החינ~ן ~כ~כ בב"י,צ"ל
 אין ~~י' ]~ז~ל למכור צרין לא ביתשכלי

 ל~
 יאכל מה

 שישואע"פ צרכי~ שיקנה במה מע~ת לו שאין מי ה~א הד~מהלפי
 ל~

 לאדם מחייבין שאין תשמישו וכלי ב~ת
 למכ~ר, שא"צ ב"י דבריו ]הביא א"ר ע"כ[ כלי~,למכ~ר
 אמור[ ~רשת פ"א בחינון כן שמצא נמיוכתב

 החינון דברי לב"חואשתמיטתיה
 מחויב דאין ב~י לדברי נמי הסכים ב' ~ק]במשב"ז פרמ"~ עיי"ש~

 עיי"ש[.למכ~ר

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן~~~

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

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

~~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 מה לו יש אפי' ]והיינו כנה"ג השיורי בשםכ"כ
 עליו השיג יוסף ~בברכי שם[, התשובה בג~ף עי'יאכל,
 עיי"ש. זה בסי'באורן

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~'~~~ 
 דדעת שם ]דכתב הלי"א יו"ט מהל' פ"ח כס"מעי'
 אמירתו אסרו לא מלאכה שאינו דדבר משנההמגיד
 פ"ב( )מו~ק הנמו"י מדעת ולאפוקי בחוה"מ,לעכו"ם
 וכו' מכניסין אין ד"ה תקל"ז סי' לעיל בב"יהובא
ע"ש[.

~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ .~~~~ 
 הנימ~"י, סברת הביא לכן ~~ק~דם שכתבצ"ל

~פשוט~

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

 ~~~ן ~~~ן

~~~~~~~~~~~~ ~~~( ~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~~~ 

 לישרי דמ"מ ]שהק~ בסופו ועיי"ש שכ"ו, סי'ח"ד
 מצ~ה,מש~ם

 ותיר~
 ובלא שם, להתפלל מוכרחים דאין

 למצוה כשצרין אבל במצ~ה, אפי' התירו לאצ~רן
 האבד, דבר דהוי משום ולכאו' דמותר, להדיאמשמע
 שסובר ומ~כח זה[. ר"ס הגר~א לביא~ר לקמן בציוןעי'

 לעילכריטב"א
 ]מו"~

 ס"א[ תק"מ בסי' הובא ב' ח'
 אדם ה~שמת ~קושית לק"מ ול~"ז שרי. מצ~הדלצ~רן
]כלל

 ק"~
 הבא מסי' הרמ"א על ח'[ ס~ק

 סעי~
 ב'

 לענין המחבר ~ל הרמ"א פלי~ לא]דלמה
 ס"~

 דהא
 ודלא אסור בס"ת גם דלהרמ"א דנקט הגר"אבביא~ר מצאתי דאמת וכתב ביהכנ"ס, דבנין דומיאהוי

 להם אין דהתם ע"ש[, ס"ב תקמ"ה לקמןכהמחבר
 כדמוכח הרשב"א מודה ]דבזה שרי, ולכן אחרס"ת
 כדלעיל[. התשובהמס~ף

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~~( 
'~~ 



 דבר דהוי דשרי, חיובית ולא קיומית מצוהר"ל
 קיומית מצוה בין לחלק הכוונה אין ]מסתמאהאבד

 לבין זמן אחר לקיימה שיוכל מצוה בין אלאלחיובית,
 חילק ולא לשונו ~בסתם בריב"ש וצ"ע יוכל[, שלאמצוה
 באמת הריב"ש שם שהביא בהראיות אולם מצוה.איזו
 בזה~. צ~ע ולכן לאח"ז לעשות שיוכל דברים רקנקט

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

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

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

~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~~ן

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

 ~~~~~. ~~~ן
 ]שכתב ב' אות אדם בנשמת ק"ו כלל חיי"אעיין
 המג"א על שם והשיג לרשב"א מודה הרא"שדגם

 אפי' מותר דלהרשב"א ממש"כ מיניהדמשמע
 כלל הבנתי לא וע"ז המועד, לצורן שלא דאפי'אומן מעש~

 וצורן המועד צורן חשוב דלהרשב"א וצ"עיעו"ש[,
 להרא"ש. משא"כרבים

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~ן

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

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

.~~~~ 
 בתפלה משא"כ האבד דבר משום מותר דהתםצ"ע
]דאפשר

 להתקב~
 הרשב~א כמ"ש במקו"א[, ולהתפלל

 וצ"ל ~ה[, סי~ לריש בציון לעיל ]הובא התשובה,בסוף
 הביא ]דהמ"מ הרא"ה על החולק המ"מ כשי'דס"ל
 ו~"ל, בסו"ד י"ג הל' יו"ט מהל' בפ"ז הרא"הבשם
 ת~ילין לכתוב שמותר דכשם ~"ל הלוי אהרן ה"רכתב

 וכו' תורה בספר~ להגיה מותר כן לעצמו,ומזוזות
 שכתיבת שכיון לומר לי ויש הרא"ה[, ~שלעכ"ד

 אפי~ במו~ד אסורההספרים
 לעצמ~

 הגהתו גם וכו'
 כהמ~מ להגר"א דס"ל אפשר וא"כ ע"כ, וכו'אסורה
 עיי"ש האו"ז וכ"כ ס~ת[, להגיה דאסור ס"לולהכי
 סי' ]ריש וכו' בחוה"מ לכתוב אסור ~ד"הבב"י

 מגיהין דאין דהא באו"ז דאיתא תה"ד בשם שםהביא תקמ"ה~
 בעזרה כשמוציאין פירושו הע~רה בספר אחת אותאפי'
 כתב עצמו והת~"ד ע~כ, רבים לצורן ואפי' בולקרות
 בב"י, עיי"ש בו לקרות צריכין היו דלא י"לדאפשר
 צרין דאפי' המ~מ כשי' נראה האו"ז שיטתעכ~פ
 כנ"ל[. להגר"א ס"ל וכן אסור, בולקרות

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

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 דקתני הוא נפרד דדין ]דמשמע במשנה עי'תמוה

א~
 ~שם מתוס' וכ"מ מו"ק[ ריש עיי"ש הכלאים על

 אחריני להני דמי ולא בא"ד וכו' ויוצאין ד~ה א'ב~
 משמע ע"ש וכו' הוא חובה דהאי ומתקניןדקתני
 מצוה אלא רבים, צרכ~ דהיינו מתקנין בכללדא"ז
 לאו הכלאים על ויוצאים ד"ה ~שם ונמו"י בפ"ע~,היא
 כלאים יציאת זמן ה"ק אלא וכו' נקטיה טרחאמשום
 קודם לשלוח לבי"ד ואין פסח של מועד של בחולוהוא
 דצרין כלל ליה קשיא מאי הוא, רבים צרכי ואיעיי"ש,

לתר~
 כתב בא~ד ו' ]ס"ק כאן א"ר ועי' נקטיה[, אמאי

 ובלא מקלקל משום דההיתר ר"י בשם שכתבר"י[
 בפ"ז ~שכתב כהט"ז, משמע מהרמב"ם אבלטורח.
 את להפקיר בי"ד שלוחי ויוצאין הלי"א יו"טמהל'

 הן[. רבים צרכי אלו שכל וכו' ומציינין וכו'הכלאים

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

 מהתם חזינן ]הרי שו"ע דשרי מתפילין מ"שוצ"ע
 הגר"א שהביא וכמו להתיר הוא סיבה לאו מצוהדצרכי
 לתפילין[. ה~ה א"כ משםראיה

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן~~~~~

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

.~~~~ 
 ]מו"ק אסור ~מועד לצורן שלא כתבוהריטב"א

 דעת הביא וכו', לא חפירה אין חטיטה ד"ה ב'ד'
 וס"ל שם חולק ז"ל והוא לצורן, שלא דאפי~התוס~
 להרוחה אלא אינו דא~י~ אלא בעינן, המועדדלצורן
 ]כנ"ל[. המועד ולצורן להרוחה ואיירי שרי[מ"מ

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

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

 ~~~ן ~~~ן
~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~
 ~~~~~ ~~~~ ~ן

 ~~~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ .~~~~~ 
 כתב וחוטטין ד"ה א'[ ~ב' מו"ק ריש בתוס'אבל
 הבור ~נתמלא דהיינו לחטוט דרק ]דכתבו ע"שלהיפן
 טירחא משום אסור מתחילה לחפור אבל לחטוט,מותר
 הב"ח ]הביאו הב"ח כדברי כתב ברא~ש אבליתירה[,



 עיי"ש הפירושים ב' הביא ובנמו"יכאן~
 ]מו"~

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ פ"ק
 שכתב א', ]ה' שם ריטב"א ועי' עיי"ש[, לאקדוחיד"ה ~~~~ ~~~

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

 ומשאצ"ל, טורח מלאכת הוי דלא דמותריןצ"ל רבים של אבל וכו', דברים של פסקן נמצא ד"הבזה"ל
 טורח דא"כ וכו' חופרין אין להם צריכין אין ואםוכו'
 להם צריכים רבים דבאין דס"ל הרי ע"כ. הוא,גדול
 כהרא"ש דלא תוס' כדעת והיינו גדול בטורחאסור

 בא"ד ~שכ"ז ~סי' ח"ב הרדב"ז בשו"ת כתב זהוכעין
 צריכה שאינה מלאכה היא ואם וכו' דמילתאכללא
 עיי~ש[~ וכו' להתיר מסתברא בה טורח ואינולגופה

וב"ח[.

~ ~ ~ ~~  

~~~~~~ '~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ומ"ש ד"ה בב"י לעיל ]המובאת הרא"שולשיטת ~~~~~~~~~

 שלא רק המועד לצורן א"צ רבים דלצרכי וכו',בורות
 ואפי' הדיוט במעשה דאיירי לק"מ אומן[ מעשהיהא
 המועד לצורן איירי ולרשב"א המועד, לצורןשלא
 מיירי לא דאי הכוונה ]לכאורה מיחיד ל"קדאל"כ
 התירו אין וא"כ מיחיד, רבים קילי לא המועד,בלצורן
 המועד, לצורן דמיירי ע"כ אלא מרחצאות, תיקוןלהם
 נפש, חיי דהוי הרשב~א דהסבירוהיינו

 דש~
 לצ~רן

 נפש חיי אבל רבים[, לצרכי אפי' התירו לאהמועד
 ]אלא אומן במעשה ליחיד אפי' ומותר או"נחשיב
 כמו או"נ הוי לא ליחיד מרחצאות תי~ון לעניןדהכא
 כאן[. הרשב"אשביאר

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

.~~~~ 
 וכוון הדיוט במעשה או אומן, במעשהואסור
 ודאי המועד צורן אבל נפש~ חיי חשיב דלאמלאכתו
 ]דאי' ב~ כ"א בע"ז גמ' ולרחו~, להחם דמותרשרי
 ד"ה שם וערש"י עבדינן, נמי אנן בחוש"מהתם

 ]ע"ש צע"ג ו' אות הציון השער ודבריבחוש"מ[,
 י"ל הרשב"א בדעת אבל הרשב~א, דברישהעתיק
 אומן. במעשה היינו אחרינא בדוכתא אזיל אודמש"כ
 לצורן דהוי דכיון משום מותר הדיוט במעשהאבל

 אבל למקו"א, לילן שיוכל במה לן איכפת לאהמועד,
 משום אסור הדיוט מעשה דאפי' כתב שםבשעה"צ
 צע"ג[. וזה למקו"א, לילןדאפשר

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 התיר דלא ראי' להאי נמי ]הביא הגר"אביאור
 עיי"ש~. סכנה, משוםאלא

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

 הב"י שהביאה פ"ה ]בתשובה הדשן בתרומתוכ"כ
 מדכתב שרי המועד ]דלצורן ברמב"ם לדייקבזה[

 הב"י[, וכדיוק המועד לצורן שלא שהם דוקאהרמב"ם
 כהמ"מ ס~ל האו~זאבל

 מדברי נרא~ ]דאדרב~
 בשמו[~ התה~ד וכמ"ש אסור לצורן דאפי'הרמב"ם
 ]וכתב כהמ"מ, ברמב~ם לדייק כתב הגר"א דגם~ו~ר

 עיי"ש[. מוכרח, אינו הב"ידדיו~

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

~~~~~~~ 
.~~~~ 

 אבל וכו' לכתוב אסור ס"א, קי"א ]כלל הח"אוכ"כ
אם

 אי~
 דהוי מותר בציבור בו לקרות אחר ספר להם

 ז~ שהרי האבדדבר
 יכולין אם ולפ"ז וכו'[, עוברת מצוה

 אבל אסור. ס"ת קריאת מצות לקיים למקו"אלילן
 אברהם באשל ממש"כ לדייק כוונתו ]אולילפרמ"ג
 כמו שרי רבים צרכי משום~ דההיתר עיי"ש[, ד'ס"ק

 לעיל ]הובא דשרי, הרמב"ן שכתב לעיל בורותגבי
 וכו', בורות ומ"ש ד"ה תקמ"ד סי' לב"יבציון

 עיי"ש(, הרמב"ן בשם הוא )ושם ע"ב ד' דףמהריטב"א
 להרוחה[. אפי' מותר רביםדלצרכי

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

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ]שהביא שם הגר"א ובביאור ס"א תרל"ז סי'עי'
 סוכתו עשה שלא למי קנסו אם שבירושלמילפלוגתא
 פסק במחבר ושם לא, או ברגל יעשנה הרגלבערב

 כוון דאפי' ונמצא שם. שבירושלמי וכרבנןשיעשה~
 הב"י וכמ"ש מצוה, בדבר קנסו דלא מותר,מלאכתו



אח"~
 ליכא הוא מצוה דדבר דכיון רי"ו בשם
למיקנסיה[.

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

 מתניתא ה"ד, פ"ג ~מו"ק ירושלמי לאחרים,אפי~
 להניח, בכותב לה פתר לא, לאחר הא ~כו' רב עלפליגי
 בנו"כ[.עיי"ש

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

~~~~~ ~~~~~ 
 שרי מצוה לצורן דדוקא כתב המכתםובס~ר
בהר~וחה

 )ראב"ד~
 לקמן מג~א ו~י'

 סעי~
 ו'

 ס"~
 כ"ג

 משמע בפירש~י וכו' ובגמ' שם ]וז"ל רש"י בשםמש"כ
 להרווחה להלוות שרוצה רק יאכל מה לו ישאפילו

 כהמכתם[. ודלא מצוה, לאו לכאו' והתם ע~כ~שרי

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

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 זה דין ]שכתב בד~מ ועי' עכ~"ם דוקאומשמע

 ברמ"א וצ"ע עכו"ם[. דדוקא משמע וגם הגה"מבשם
 כשמלוים וכו' וה"ה שכתב דס"ד ~בהג"ה חילקדלא
 ל~לק[. לו היה~כ~',

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

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

~~~~~
~~~~~~ 

 שסותם וכו' א"ו תורת בספר כתב ]ד"ה בב"יוכ"מ
 וצ"ע המועד[ צורן לאינו המועד צורן בין מחלקואינו
 דפסקינן כדרכו תופר דהדיוט מהא כוונתו]לכאו~
 לצורן אינם שאם וכו', חשבונותיו לכתוב מותרד"ה סו~ ב"י ועי' המועד, לצורן דדוקא תקמ"א סי'לעיל

 מתירין היו לא הוא, הדיוט שמעשה אע"פהמועד
 בד"מ וגם ע"ש~, וכו' כדרכו תופר ההדי~ט גביוכו'
 פליג לא ג'[~את

 ע"~
 מלאכתו כוון אפי' ולפ"ר וצ"ע.

 הלקט בשבלי אבל מלאכה[ בגדר זה דאין ~שוםשרי
 ודוקא שרי שלומים איגרת כתב רכ"ה[ סי' חוה"מ~הל'
 לשונות של גמור בכתב דאיירי וי"ל מלאכתו, כווןשלא

 מינייהו. דגרע שרי משובש כתב אבלהעכו"ם

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ .~~~~ 

 יו~ט. קודם אנוס היה אםודוקא

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

~~~~~~~~~~~ ~'~~~~~ 
.~~~~ 

 באותו דאיירי לומא וד~חק מוקדם, שטר דהויוקשה
 ~"ל ואולי כתיבתו[, זמן הוא הכתובה שזמן ]פי'יום
 ב"מ מפירושו ]כדמשמע חרי מבני דגבי רש"יכשי'
 שגם שטר, ד"ה בתוס' עיי"ש פסולין ד~ה א'ע"ב
 י"ל שי~בודו שנמחל ~משום רש"י[, שיטת כןהביאו
 קנין וקבל חזר ]שאם מ~ח סי' בחו"מ הרמ"אכמ"ש
 נמחל משום ליתא מסירה, עידי בפני מסרואו

 הראשון הקנין על אלא אינו שיעבודו דנמחלשיעבודו,
עיי"ש[~

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

~~~~~~~ ~~~ 
.~~~~ 

 סי' והגר"ז מג~א וכ"כ פטור בשבת ה"הולפ"ז
 פ"ז ובהגה"מ ח~[ בסעיף והגר"ז י' ס"ק ]במג"אש"מ
 שמחה רבינו בשם נ'[ ס"ק ועיי"ש מ' ס~ק תפיליןמהל'
 ברון.ורבינו

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

.~~~~ 
 חשבונותיו כתיבת לענין ]הב~י לעיל מש"כעי'
 הרשב"א ודעת מאד נזהר שאין משום הרמב"םדדעת
 אבודה[, אינה אפי' כתב כאן אבל יזכור, שלאמשום
 ד"ה ס"ה ביה"ל ~עי' עליו שהשיג הלכה בביאורשו"מ
 וכו'[. ע"דואפילו

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

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

 ~~~~~~ן
~~~~ן ~~~~ ~~~

~~~~~~ 
 ~~~ן

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

 בחיד~שי וכ"כ וכו' שצרין לפי שמותר נראהצ"ל
 ל"ת[. מצות סמ"ג על חוה"מ ]הלכות מהרש"לוביאורי

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

~~~~~~ 
.~~~~ 

 אינו אפי' שריולפ"ז
 צור~

 הב"ח וכ"כ המועד
 בסעיף הרמ~א אבל וכו'[, לכתוב מותר בד"ה]להדיא

 דאצורן ]עיי"ש מתיר רבים בצרכי ודוקא אוסר,א'
 מג"א ]ועי' שלנו בכתב להקל דנהגו כתברבים

 ס"~



 לצורן שלא אסור רבים צרכי דבאינו משמעג'[,
המועד[.

~~~~~~~~ 
~~~~~~ן ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~

~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 כמ"ש הדיוט מעשה הוא ההיתר למועד הצריןר"ל
 משיט"א שכתיבת לזה ומצורף וז"ל, הכי ]בתרהט"ז
 בסעיף הרמ"א וכ"כ וכו'[, כלל אומן מעשה אינושלנו
 רק מותר המועד לצורן שלא הדיוט ]דבמעשהא'

 ~"ש, רביםלצרכי
 ובצור~

 כרבים יחיד הוי המועד
 הדיוט[. מעשה דהוי משום רקומותר

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

 ב"ח עי' הזמנות כתביצ"ל
 ]סו~

 אבל ומ"ש ד"ה
 הרש"ל[~ בשםדיס~י

~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~~~ן ~~ן

'~~~ 
~~~ ~~~~ 

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

.'~~~ 
צ"ע

 מהרא"~
 שם הביא ~דהרא"ש כ"ד סי' פ"ק

 במתני' דקתני מהא בחוה"מ מותר דהלואהראיה
 לומר ואין מותר, ההלואה דע~ם משמע כותביןדאין
 סיפא קתני דהא המועד, לצורן בהלואה מיירידהתם
 יש אפי' מיירי דרישא משמע יאכל, מה לו שאיןאו
 דרישא לדבריו נמצא ברא"ש. עיי"ש יאכל מהלו

 אינו מהני וע"ז המועד, לצורן שלא מיירידמתני'
 בלוה רק מותר מאמינו דאינו כתב והטורמאמינו.
 אבל יאכל, מה לסופר באין או למועד למעותצרין
 אסור המועד לצורןבשלא

 א~
 ~גם מאמינו. באינו

 סיפא מדקתני הוא ראייתו דכל הרא"ש, לראייתליתא
 הסופר, על דקאי הטור ולדברי יאכל, מה לו שאיןאו

 אלא המועד, לצורן מיירי רישא דגם י"ל שפירהרי
 במש"כ[ כוון זו לקושיא ואולי הסופר. על קאידסיפא

 צ"ע. שם הרא"שודברי

 ~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~ 

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

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ]מו"ק חולק יו"טובתוס~ות

 פ~~
 דרק דס"ל מ"ד,

 שיהיה חוששין אין בהלואה אבל לחוש, ישבמתנה
 על נתנאל הקרבן וכן עיי~ש[, ישלם ולא רשעלוה

 כותבין דאין דמתני' כתב ה' ]ס"ק כ"ד סי' פ"קהרא"ש

 מאמינו באינו איירי דהמג"א י"ל ואולי כותבין[.דאין קתני וע"ז עיי"ש. במועד, לו בהלוה מיירישט"ח,
 כתב ולמה המ~"א, קמ"ל מאי ]דא"כ וצ"ע, פלי~יולא
 ואם שם במתני' מפורש הרי המעות, לו בנותןדוקא
 צ"ע[. ולכן יכתוב, זה הרי וכו' מאמינואינו

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

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ומותר המועד לצורן דחשיב אלא ממש אבודולא
 הלי"ב יו"ט מהל' ]פ"ז ברמב"ם כ"מ רבים צרכימשום
 הן, רבים צרכי אלו שכל וכו' ללוות שצרין מישכתב,
 ודו"ק[. שם ראב"דועי'

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

 ~~ן ~ן
~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 בא"ד שכתב ונשוב ד"ה ]עיי"ש בסופו ש"צסימן

 שהדברים נראה האי וכו~ הרמב"ם וכתבוז"ל,
 ~כו' תדירהמזדמנין

 אע"~
 הם ~כ~' פ~ם שבכל

 מיקר~~. רבים צרכי~רטיים,

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 
 בשם שם ]דהביא ג' ס"ק תקמ"א סי' ט"זעי'
 דאז מהר~א, בשם או"ז מהר"ח דרשות בשםהתה"ד
 שער ]ועי' הכי ס"ל דלא משמע כאן ובט"זמותר.
 מ"ט[. ס"קהציון

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ 
 דחייב רש"י מדברי הביא ש"מ סי' הלכהובביאור
 שהעיר בסוה"ד, וכו' במשקין ד"ה ד' סעיף~עיי"ש
 רש~י[. מדברי הגר"א דבריעל

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

~~~~~~ ~~~~~~ .~~~~ 
 ]לכאורה לשרטט דחייב דהלמ"מ במזוזהואיירי
 פסול זה שבלא האבד דבר הוי דאז משוםהכוונה
 אח"כ לשרטט יכול דברים בשאר אבל מזוזה, בלאוידור
 מעכב[. לא דבלא"הכיון
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.~~~~ 
 לח"מעי'

 פ"~
 יו"ט מהל'

 הלט"~
 דגם ]שמבאר

 בשמחה, שמחה מערבין דאין טעמא ס"להרמב"ם
 ~ניח טעמא רק דס"ל בב"י כאן שנקט כמוודלא
 עיי"ש הרגלשמחת

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

.~~~~ 
 עושה שאינו ~מן כל בלבד אירוסין משום ליכאוכו' ואי וכו' שמואל אמר ד"ה ב' ]י"ח הריטב"אוכ"כ
 ד"ה הרי"ף( )בדפי ב' ]י~ ור"ן וכו'[ אירוסיןסעודת
 ~אירוסין שמחה ליכא סעודה בלא אבל וכו' עושיןואין
 כמה בציוניו הביאו כבר כי נמו"י צ"ל )ואוליוכו'

 יקדמנו שמא דשמואל וטעמא נמו"י~~, ב~םפעמים
 דהוה מש~ם מו"מ משום הקנין להתיר אלא אינואחר
 בשמחה שמחה מערבין אין אבל ושרי האבודדבר
 ד''ה ע"א מ~ז דף בכתובות תוס' וכ"כ דאורייתאהוי

 כדאמר היא גמורה דדרשא ]שכתבו וכו' להדמסר
 חגיגה בטו"א וכ"כ עיי"ש~, מדאורייתא דהויבחגיגה

 וכוונתו מה"ת, דהוי ]שכתב עיי"ש מנין ד"ה ב'ח'
 הקנין להיתר רק הוה דשמואל טעמא דע"כלכאורה
 מהני לא וכו', מערבין דאין איסורא הן להתיראבל
 מה~ת[.דהוי

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

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

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

 קושית לק"מ שם דבריו ~לפי מהרש"אועיי~ש
 חילק ]דהמהרש"א מנין ד~ה ע~ב ח' דף חגיגההטו~א

 הדרשה, קאי וע~ז ~מורה שמחה הוי דנישוא~ןשם
 בלאאבל

 דלענין י~ל ולפ~ז דרבנן~ רק ה~י סעוד~
 והי גמורה שמחה ~ו אין בסעודה אףיבום

 ר~
 דרבנן,

ומתור~
 בין יבום חשיב דביצה דבפ"ה שם שהק' מה

 כדדרשינןדאורייתא והוי נשים נושאין דאין כאן מבואר והרי דרשות,הני
 בחג~

 א"ש ולהנ"ל באשתן, ולא
 אפי' וביבום ונישואין, בסעודה רק היאדהדרשא
 ובקר~ן סעודה[. בלא כנישואין דהוי י"לבסע~דה
 הרא~ש עלנתנאל

~~~ 
 כתב ט"ו סי'

 לתר~
 קושית

 ולא דבחגן דדרשא שכתב כ' ]ס"קח"ש
 באשת~

 בשמחה שמחה מערבין ד~ין ודרשא סעודה, בלאאף הוי
 דאין לטעמא התם דאיירי והתוס' בסעודה, רקהוי

 שפיר לכןמערבין,
 כתב~

 ~מש"כ מותר. סע~דה דבלא
 מחמת איתא דברייתא משום סעודה, ~א דאפי'ב~מ'
דרשא

 דא~ דבחג~
 עיי~ש[. אסור סעודה בלא אפי'

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

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~~ .~~~~ 
 התורה מן ואסור בחג הנישואיןדהתם
 מותר ברגל וסע~דה הרגל ערבבנישואין

וי"ל
~~א~כ
מה~ת[.

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ .~~~~~ 
 ת~כ"ז סי' ח~ב רדב"ז שו"ת ~עי~ משאצ"ל דה~הי"ל
 בסו"ד, שם ]שכתב בחוה~מ, זבובים הריגתלענין
 האדם את מצערים הם אם ויתושים זבוביםוהריגת
 לן דאין להרגן דמותרפשיטא

 צור~
 מזה גדול

 עליו יחזרו מיד להבריחם,דמצי דאע"~
 ולפיכ~

 להרגן מותר
 צריכה שאינה מלאכה שהיא לטיבותא תרתי ביהדאית
 דנקט הרי ע"ש, עכ"ל האדם צורן בה וישלגופה,
 לגופה[. שאי"צ מלאכה דהוי הא התיראלחדא
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 ~~~~ו ~ו~~~~~~ו~~
 ~~~~'~ ~ו~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~כו~ ו~~ ~~~~

 ~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ו~ ~~~~ ~~ ~~ו~~ כ~~~ ~~~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~ ~~ ~~~~' ~~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~ן ~~ ~~~ ~~~ן~ ~~~~ ~ו~~~~~ו~~
~~~~ 

~~ ~~~~ ~~~ 
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 ~~~~ ~~~~ו

 ~~~~ ~~ו~ ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~'~
 ~~~כ ~~~ )ו~ו~~~~~~

 ~~ו~~
'~~ 

 ~~~ו~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~
 ~~כ ~~~ו~' ~~~~ ~~ו~ ~~ו~ ~ו~ ~~~~~'~~ו~~

 ~כ~ ~~~
 ~~~~ ~~~~ ~כ~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ו~~ ~~~(~ ~~~~ו~~

~~ו~ו
 ~~כ ~~~~~~~ ~ו~ ~ו~~

 ~~~ ~~ ~כ~''~ ~~~ ~~~~ ~~

 ~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~ו~ ~~~~ ~~ו~ו~~כ~~
 ~~ון

~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~~~~~~~ו~

~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~כ~~~ ~~~~~

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

)~
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
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~~~~~ ~~~~~~ '~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ '~~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ '~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
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 ~~~~ן~~~~
~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~~ .~~~~ 
 וי"ל ישב[ שלא כתב ]דהא אסור דישיבהמשמע

 ברונא מהר"י בתשובות כש~כ שרי דלהקר מ~כחדאם
 דוקא אמינא זה ואגב בא"ד ]וז"ל עיי"ש. ל"דסי'

 שכן קפידא ליכא ה~ש ב~ילוי ישיבה אבלעמידה
 ענין לפי הכל אמנם וכו' מעליו לה~ל לישבדרן

 סובר הבאה"ט דגם וא~שר עכ"ל. ההואהישיבה
 האיסור וכל שרי להקר דכוונתו הוכחהדבאיכא
 ס"ב ח' סי' לקמן הגר~א ביאור ועי' הוכחה[,בדליכא
 מדבריו ומדייק הב"י, שהביא אחרי בא"ד, ונכון]ד~ה

 כתב[ וע~ז הראש בגיל~י לילן איסור איכאשמדינא
 וכו' מדאמרי'וליתא

 אפשר ~ברא האי חצי~ כמ~
 ברונא מהר"י בתשובות וכתב ה~א. מחסיאממתא
 בזמנינו אבל ובא"י בזמניהם אלא אינו דזה הנ"לסי'

]שאנו
 דרי~

 על וע~בר יהודית דת הוי האומות[ בין
 ]ס~ק ח' סי' לקמן הט"ז וכ"כ תלכו לאובחוקותיהם

ג~~
 ואיסור בזמה"ז מיירי דהב~י א~שר ]וא"כ
 תלכו לאובחו~ותיהם

 איכא~
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 

 ~ומשמע כמהלן, דרכיב דכתב פליג בט"זאבל
 ישיבה סתם אבל להילון דדמיא משום רכובדוקא
 מד~א ~חות דוקא משמע ממג"א וכן קפידא[ליכא
 מג~א וכוונת דוקא לאו דלילן ~אפשר בע~מד,ולא
 ל~ד. סי' ברונא מהר~י בתשובותעיין שרי דישיבה שו"מ וצ"ע. ד"א, הילון של זמןשהיית

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

~~~~~~~ 
~~~ן ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~

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

.~~~~ 
 דינא אמרינן ממונות לגבי דרק אינו,ולע~ד
 דהרי ח~ו, תואה איסור להתיר ~לא דינא,דמלכ~תא

 ]כמ"ש תלכו לא ובחוקותיהםעובר
 הט~~

 ח' סימן
 פקו"נ. במקום לא אםסק"ג[

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

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

~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 לקט. בשבליוכ~כ
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~ ~  ~~'~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 
 סימן השחר ברכת ]דיני ברכה ב~מק בשל"הוכ"כ

 הברכות כל יאמר מתפלל אינו אם אפילו ו~כ"פח'[,
 ברכת ספר בשם שם ]~ז"ל ט~מו. ~יי"ש בסמוןמיד

 הברכות. לסדר ~נ"י ברכת בין להפסיק שאיןאבר~ם
 וכ~, לאכילה המוציא ברכת בין להפסיק שאיןכמו

 רק בשחרית, ~נט"י ברכת תקנו דלא הואוהט~ם
 הברכות סדר בשביל לפ~ות או ותפלה ק"שבשביל
 אדם כל יזהר ~"כ שבקדושה, דבר שהם שחרית,של

 כל יברן שם וכו' ~נט"י שבירן שבמקוםלכתחילה
 הפסק[' בלי השבחברכות

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

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

.~~~~~~ 
 לא אפילו האזרחי איתן בספרכתב

 נג~
 בזה דיש

דהו~
 אשר דבברכת לנ"ד נחזור שם ]וז"ל כברה"מ

 מבהמ"ז וראיה מוציא, לברן שא"צ מי אף ודאייצר
 ~ברכות התו'לשיטת

 ד~
 והרא~ש ~ד[ ד"ה ~~א מח

 התו' ~~ז"ל דמוציאין כ"א[ אות שאכלו שלשה]פרק
 אע"פ בבהמ"ז חבירו להוציא יכול דמה~תוהר~ש
 וכל לברן וחייב אכל כבר שחבירו כיון כלל אכלשלא
 נתחייב דכבר כיון הכא ה"ה לזה זה ~רביםישראל
 להוציאו~. יכול א"יבברכת

 ~~~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~ ~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 משום טיפות לו שמטפטף ]ר"ל חולי, משוםואפילו
 חייב ג"כח~לי

 לברן~
 ]סימן שלמה לן האלף שו"ת כ"כ

ב'[.

 נקיות. משום ולארו"ר

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

 ~~~~~ן
~~~~~~ 

~~~
 ~~~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 
ו~יין

 שו~~
 שם, ~וז"ל ו'. אות רי"ג סימן הגר"ז

 ~צמו, בפני מצוה ~ושה א' כל אם המצות בברכתאבל

א~
 אחד שכל כגון א', מצוה שכולן

 מת~ט~
 בציצית

 מברן אחד רצו אם בידם, הרשות תפילין, לובשאו
 כל רצו ואם מלן, הדרת ~ם ברוב לקיים כדילכולם
 ל~ולם כי בברכות, להרבות כדי ל~צמו מברןא~ד
 ~אף הצריכות בברכות אדםירבה

 שהשומ~
 כ~ונה

 לה~ציאם לכולם שליח נ~שה שהוא ~יקר המברןמ"מ
 ב~צמו ואחד אחד כל שיקיים יו~ר ורא~י וכו',י"ח
 ~"ש~. וכו', שליח ~"י משיקיימנה הברכהמצות

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

 ~~~~ן
~~ 

~~~~
 ~~~~~ן

~~~~ 
.~~~~~~ 

 אינו ממילא מוציא אינו יצא דאם הנהנין כברכתהוי ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 הש~~ להוציא~יכול

 שיח ובספר בברכתו[ יצא שכבר
 סימן ד' ברכת ]ש~רהשדה

 ג'~
 ואומר בזה הארין

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

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~'~~ 
 ~~~ן

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

~~~ 
 אות ]ציצית ברכה ~מק בספרוכתב

 י"א~
 פשטו אם

 בחזרה לוקחו ואח"כ לחבירוונתנו
 לכ"~

 לברן חייב
 שם ~וז"ל ט~מו~יי"ש

 דהר~
 הציצית שהקנה בזמן

 דומיא לברן וצרין בהמצוה, הפסק כאן יש הרילחבירו
 לבהכ"ס לכנס אד~תא פשטן דאם בתפיליןדאמרינן
 שם ליכנס דאסור משום ברכה, ל~נין הפסקהוי

 ע"ש[. ]וכ~' בהמצוה הפסק והויבתפילין

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

 ~~~ן

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

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

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

~~~~~
.~~~~ 
 פסק ד' אות ברורה במשנה תקפ"ה סימןובאו"ח
 אם שם ]~ז"ל לברןדצרין

 נטל~
 באמצע הש~פר

 בין אבל לברן א"צ אחר שופר לו והביאוהתקי~ות
 דכ"ש ומסתברא לברן. צרין התקי~ות לתחילתברכה
 עטיפת על ~ולה הברכה דבטלית לברן, דצריןבטלית
 בשופר משא"כ המצוה, של חפצא היא והטלית זו,טלית



 לשמוע אמצ~י רק והשופר התקי~ות על היאדהברכה
 אם וא"כ כלל, דמצוה חפצא השופר ואיןהתקיעות,
 בטלית[~ כ"ש כןבשופר

 ~~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן

 ס"ק ו' סימן ]או"ח חזו"א כ"כ גברא, כח א"צאבל
 סימן אש אמרי ]שו"ת חולקין יש אבל ונראה[, ד"הי~
 להחמיר. ונוהגין ב'[ א' סימן ח"ב חיים דברי שו"תא',

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
.~~~ 

 הרא"ה כש"כ מיוחדת קולא יש במצה דשםצ"ע
 ס"ק הציון בשער ת"ס בסימן דבריהם ]הובאוהגאונים

ד'~
 כדכתיב מצה ]לשם שמור רק ב~שיה לשמה דא"צ
 ומכוין ע"ג שעומד באחר אפילו סגי וזהושמרתם
 שם וכ"כ מצה[לשם

 הגר"~
 נראה ולכאורה א'[. ]הל'

 פסול דקטן פ"א המוקדשין פסולי בהל' הרמב"םכמ"ש
 בשחיטה ודוקא שם, כמו עו~"ג גדול אפי' הכאה"ה
 כוונה. דא"צמהני

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

.~~~~~~ 
וחזו"א

 חול~
 א'[ ]ס"ק ת"ס סימן בטו"ז וכ"מ ע"ז

 עכ"פ דמותר נראה ובדיעבד שם~וז"ל
 בחש"~

 וכו'

ע"ש~.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

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

 ~~~~ן
~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~ן

~~~ 
 ~~ן

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

 ~~~~~ן
~~~~~~ ~~~ .~~~~~ 

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

 ~~~ן
~~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ 
צ"~

 מהני דלא ס"ל ד~ות דרוב
 ]מ~

 עומד שגדול
 ]בד"ה ובב"ח אין[ בד"ה ת"ס ]סימן בב"י עיי"שע~ג[
 לכתחילה, גם הכא נימא ואין ג'[ ]ס"ק מ"בומ"ש[
 בזה[. צ"ע מ"מ י"ג, בבן מיירי דהכא~ואף

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

~~~~~~
 ~~~~~ ~~ן
 ונראה[ ד"ה ~' אות ו' ~סימן תפילין הל' חזו"אועיין

דחול~
 טויית דגם נותן הדין ולפ"ז שם ]וז"ל ~ה על
 נמשכת[ שהטויה אף נכרי ע"י כשרציצית

 ראיתי שו~
 ד' סימן ברון מנחת בספרש~ם

 ]ענ~
 אמנם[ בד"ה א'

 כחזו"א.כתב

~~~~
~~ 

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

 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ן
~~~~~

.~~~~~ 
 בשם כאן הרמ"א מדברי ראי' הביא שלאוצ"ע
 למפרע מילתא איגלאי דאמרינן ]דמשמעהנמו"י
 חוטין ועשאן שלו הוי לא החוטין טווית דבשעתדאע"ג
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ שלו[. וה~י וקניכשרים

'~~~~~~ 

~~~

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

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

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

~~~ ~~~~ ~~~ 

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

 פסול דל"ש ]הביה"ל[ ס"ל ואולי ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
 הצמר. בטוויתגזילה

~~~~~~~~ ~~~~~~~ .~~~~ 
 דהעלה י"א[ אות ]צי~ית ברכה עמק בס'ועי'
 כיון למפרע מילתא תיגלי אמרי' דלא פשוטדהדבר
 מן ולא ת~שה לי' הוי פסולים היו ה~שי'דבשעת

 הוי גזילה אי בזה להסתפק יש אבל עיי~שהעשוי
 המצ~ה בקיום דין דהוה ~היינו ~ברא או חפצאפסול
 יוצאשאינו

 ר~
 המצ~ה בקיום דין הוה דאז משלו[

 עיי"ש בזה כתב ל"ג סי' ח"ב ים ובאפיקי תולמ"הול"ש
 בציצית מ"מ סוכה לעני' כן נסתפק דהפרמ"ג~דאף
 תנאי ורק כלל הדבר בעצם הפסול דאין פשוטהדבר

 דבשאולים וכמו שלו בשאינו יו~א ~דאינובהמ~וה
 העשוי מן ולא תעשה דל"ש ודאי ושם בציציתדפסול
 דהשאילם באופן רק שאולים ח~טין בשו"ע דהכשירוהא

 אבל דמי' וכדידי' בעיינהו הדרי דלא בבגדלתתם
 עיי"ש[ יצא לא בודאי בעיינהו להחזירם ~"מבשאל
 מזה ועשה צמר בגזל כ~ט סי' ~זילה הל' במח"אועי'



 ~~~ב ומכרו הבעלים נתייא~ו ]וא~"כ לציציתחוטין
 ~מצות הלוקח יוצא ~אם בזה. שמסתפק עיי"שלאחר[
 דאפשר לא או רשות ושנוי ביאוש שקנאו מאחרציצית
 עיי"ש גזול הי' כאן והרי שלו שיהא ~ווי' משעתדבעי'
 לא בגברא~סול הוי דאי בהח~צא ~סול הוי דגזילה דס"ל מוכחהרי

 אין דאז טווי' בשעת זו פסול ~יי~
 דכשר פסק והרמ"א כלל[. ציצית מצות ~יום~עת

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

.~~~~ 
 לוחייב שיהיה בהקפה לו מכר שלא ]ר"ל בהקפה שלאאבל

 כס~
 מיד יכול כסף[ מיד לו שיתן ~"מ רק

 הנתיבות כ"כ אזוזי ונפיק ~ייל לא א~י' המקחלבטל
סימן

 ק"~
 ]במשה"א

 ~יאורים~
 ז'. אות

 לעיל[.]ועי'
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ .~~~~ 
 ]סימן סוכה מסכת על יעקבוב~הלות

 כ~ג~
 הביא

 בסוכה שם ]וז"ל תולמה"ע חסרון דאין מהגמ'ראיה
 גדולה בסוכה יוצאין אי ורבנן דר"א בפלו~תא ל"אדף

 ואפילו משלכם לכם דבעינן משום יוצאין איןולר"א
 מחלוקת התם ואמרינן פסולבשאול

 כשתק~
 אבל וכו'

 עצים דמי אלא לו אין ד"ה בהם וסיכן עציםגזל
 ועכ"פ בשינוי ש~נאו משום דכשר ז"ל ו~ירש"יוכשר
 מ"מ משלכם סוכה גבי דבעינן לר"א דאפי' מזהחזינן
 היה העשיי' שבשעת אע"פ העשיי~ ע"י כשקנאןכשר
 בכשרות[. העשייה שתהא בעינן הרי ובסוכהגזול

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~'~~~ 
 ים אפיקיועיין

 ]ח"ב~
 סימן

 ל~
 שם ]וז"ל בא"ד

 הפסול שיין אגד צרין לולב דלמ"ד בש~סדמבואר
 שיקנה מהני דמאי יקשה א"כ העשוי מן ולאדתעשה
 ~דה~מ~ דאגד מעשהבשינוי

 פרי~
 בסוכה

 ד~
 ע"ב ל'

 שלש שאגד ופרש~י מעשה בשינוי ולקניוה נכרי אוגבי
 עוד קנה לא האגד ד~ודם כיון הלא דאגדמעשה בשינוי מהני דמאי דיקשה קני[ נמי וש~מ יחדהמינים
 לבתר שיקנה מה מהני לא שוב ממילא בידו גזלוהוי
 וע~י"ז העשוי[ מן ולא תעשה משום כאחד כולןדאגדן
 ]וז"ל הלכה ביאור בדברי תמה הנ"ל י~קבבקהלות
 דהתם סק"ו תרנ"ח סימן השע"ת לד~רי שםורמז
 קיום בשעת שגם התם דמיירי הוא אחרינאענינא
 בידו גזול היה לולב דנטילתהמצוה

 ור~

 אחר~
 סוכות

קנ~
 פוס~ים ומהני למפרע דמהנ~ י~א איכא ואעפ'~כ

 דנ"ד בהא לפסול ראיה שום אין הזה דין עלשחלקו
 וכמובן. קנאה כבר המצוה קיוםשבשעת

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

~~~~~ ~~~ 

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

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

.~~~~~~ 
 ויהיה הבגד להפ~יר יכולולכאורה

 מכא~
 ראיה

 דהפקר לדחות ~יש בשבת להפקירדאסור
 ~ דאי~ דמיירי להיות יכול ]ממילאג' בפני צרי~
 ~ש~ם ש~ה

 מותר אם ]שדן ד' אות שע"ת וע"ע ל~ניהם[לה~קיר
 ת~נה זה דאין שכתב ~ו"ש ועיין בשבת מתנהליתן
 הגהות ועיין כשלו~ שנראית כיון מתנה ליתןגמורה
 בסופ~~. סק"ח מג"א עלרע~א

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

 ~~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ]וז~ל י"ג כלל דאורייתא אתוון בספר ביאורועיין
 דאין נותנת הסברא ובזה למ~ום אדם שבין מצותשם

 ומחייב בריותיו עם בטרוניא באה~ב"ה
 א~

 שאין כלל מחויב אינו ואנוס המצוה לקייםשיכול מי את
 מה רק מהאדם מבקשהקב"ה

 ראיה ומביא שביכולת~
 דאסור דבשבת המרדכי בשם כאן הרמ~אמדברי
 לו נודע אם ~אפיל~ הטלית לפשטו א"צ ציציתלעשות
 פטור ~מ"ע דאונס מכאן ומוכח בכרמלית ~סולשהוא
גמור[.

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

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

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

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

~~~~ 
 ד' סימן ברון מנחת בשו"תוכ~כ

 ענ~
 ג'.

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

 ~~~~ן
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~~ 



 משמע י"א סימן לעילוכ"כ
 בדיעב~

 כמו כשר
 דדעת וצ"ע טוואן[ ד"ה י"א סימן בביה"ל ~עייןשם
 וישראל חש"ו שלשה דמצה ~דס"ל יחידאה הוהר"י

עומד
~"~ 

 פסקינן ולמה כשר
 כוותיה~

 סימן ב"י עיין
 בדבר[. כיחיד י~נה רבינו דברי ]דמביאת"ס

 ~~~ן ~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ 

.~~~ 
 ס~כה לגבי ]כג~ן מצ~ת שאר לענין~ה~ה

 ע"י הלולב אגודת לעשות וה"ההסוכה ל~כ~
 קט~

 דינו יהא
כאשה[.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~ן ~'~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~

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

.~~~~ 
 באריכות ]שמפלפל ג' סימן בר~ן מנחת ש~"ת~עיין

 בבגד[. ציצית להטיל לקטן מותראם

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

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

.~~~~~ 
 להמג"א ]שמציין תרל"ה סימן שלמה חכמתועיין
 אינו בלבישה שאינו כל דר"ת טעם שהעתיקדכאן

בעשיה~
 דאינו ]משום לסכן יכול לא קטן גם ולפ"ז

 לסכן[. יכול דאינו ה"ה בסוכהמ~יב

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 שם ]וז"ל ו' אות לן לן פרשת חי איש בןעיין
 אחרים ילבשו שלא קפדי דעלמא רובא חזינןבזה"ז
 ציצית השמש מן ליקח אין ~לכן ~להם ~תפיליןציצית
 יודע אא"כ בעלים מדעת שלא אחרים שלותפילין
 הדעות כל ואין קפדי לא שהבעלים בבירורהשמש
 דאנא בעצמי מכיר אנכי גם הלא אלו בדבריםשוות
 שונים~. והטעמים בזה דקפדימאינשי

~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ליטלו ~בשלמא וצ"ע שם ]וז~ל ח'[ ~ס"ק מ"אעיין
 אבל בממוניה מצוה למעבד לאינש ליה דניחאשרי
 מציצית דפטור דאע"ג ומסיק וכו' עליו י~ןלמה
 דמש"כ ]ר"ל נשים כמו לברן רשאי שאולה[טלית

 חובה הוי ולא עליה לברן דרשאי עליה ולברןהמחבר
 גרמא[ שהזמן עשה מצות על שמברכות הנשיםכמו
 תק~"ט ]סימן המחבר לשיטת צ"עודבריו

 סעי~
 ו'

 שהזמן עשה מצות על מברכות אין דהנשיםדס"ל

 שפס~גרמא~
 קידושין ~בתו' כר"ת דלא

 ד~
 ע"א לא

ד"ה
 דלא~

 שהזמן עשה אמצות מברכות דנשים דס"ל
 כן[~ שהק' סק"ח במג"א רע"א בהגהות ועי'~רמא,

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

 בשעת דאם אבל[ ]ד"ה זקנים העטרת ע"זוכ'
 כ~ם לו אמר לאהלואה

 א~
 אין אח"כ מיחה אם

 מה כל רק שאלה בתורת הת"ח דזכה בומשגיחין
 מלאכה מחמת מתה הוי הרי וצ"ע לו. ישלםשקלקל
 בספר ~ועי' שקלקל, מה לו לשלם חייב אמאי]וא"כ
 בס~רים אם ד', ~ סי' ופקדון שאלה ~ל' א~ריםמחנה
 ו~שוט אח"כ ומש"כ מלאכה[, מחמת דמתה פטורשיין
 לומד שהוא הזמן באותו הספרים נאנסו דאםהוא
 אות ע"ב סי' החושן בקצות ועי' באונסים. חייבבהם
 ופטוא שואל דין לו דאין ]וסובר ע"ז, שחולקל"ד

 או השואל של הנאה כל הוי דלא משום אומאונסין'
 נהנה כלל הוי ולא ניתנו ליהנות לאו דמצוותמשום
 בזה~. שהארין עיי"ש השאלהמעי~ר

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~'~ 

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

.~~~ 
 אפילו מותר דזה מ"ו[ אות ]שם הגר"א ביאורועיין

 מותר תורה ביטול במקום מיהו שם ~וז"ל מ~פידאם
 שמקפיד[. אפילו ר"לבכ"ע

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 שלא אע"פ חייב נגנבו דאם שם כתב~בט"ז
 לה מדמה ]דהמרדכי המרדכי בשם כ"כנשתמש
 בס"ז שם המחבר שזכר שולחני אצל מעותלה~קיד
 ש"ש עליהם נעשה לפיכן בהמעות להשתמשדמותר
 דמיד בזה גם הדין הוה ולפ"ז ואבידה בגניבהוחייב
 ה"ה ל~"ז להשתמש[ שיכול הנאה בשביל ש"שהוה

 ה~ה דהנ~קד הדין יהא ]~כ כנלע~ד ~תפיליןבטלית
 להשתמש~ שיכול הנאה בשבילש"ש

 בהם~
 ויש

 דעתו בלא חבירו של מספרים ללמוד אסור]דבספרים לחל~
 ש"ש הוה בזה להשתמש מותר הנ~קד אםממילא



 בלי חבירו של לקחת דמותר ותפילין בטליתמשא"כ
 ש"ש[ בזה הוי לא ממילא הנפקד הוא שיהא בלידעתו
וצ"ע.

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

~''~~ 
'~~~~ 

 בלי ברשות שלא יקח דאין עלי~ השי~ורעק"א
 ה'[. ס"ק הט"ז על שרד לב~שי ]עיין המצ~ה~י~ם

~~~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 דהמברן ]דס"ל ~הרא"ש ת~ס' על ח~לקים שישכיון
 גד~לי בשם ב"י עיין הפסיד[ לא שאולהבטלית

 ל' תון שאולה בטלית מלברן חוששין ]דהםהצרפתים

 ]דס"ל ר"ת שיטת על חולקים יש דבלא"ה ~ע~דיום[
 לברן רשאים דפט~רדאע"ג

 כמ~
 במ"ע נשים

 בשם שמביא תקפ"ט סימן בב"י ]עיין רש"י~הם שהז"ג~
ההגה~ת

 שכתב~
 מ~בא הא~"ז וכ"פ רש"י[ בשם כן

 ציצית ]הל' רמב"ם ~גם סוכה ג' ס~"פ אשריבהגה~ת
 י~[ הל'פ"ג

 חול~
 תקפ"ט ]סימן המחבר כמ"ש ר"ת על

סעי~
 להלכה. ו'[

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
 ~~ן

~~~ ~~~ 
~~~ 

~~~~~~ 
~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~'~ ~~~~ ~~~~~~~

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

 ח~ו"א ועיין ככולו רובו שהרי רובו נתחלק אםוה"ה
 רע"ח[ ]סימן ס"ת הל' ובי~"ד י"ח[. ס"ק ג' סימן]א~"ח
 דבר~ב בס~ת היריעה נקרע דאם ב'[ ~ס"ב הט~"זכתב
 דאם ס"ל שם דהמחבר ]ר"ל חיב~ר הוה ולאמהני.
 מח~ברות ~עדיין ליריעה יריעה שבין תפירה ר~בנקרע
 ח~לק ~הטו"ז כשר קיימא של תפיר~ת שש אובחמש
 שיהיה דבעינן ~פסקע"ז

 רוב~
 שיהא כדי ד~קא מח~בר

 ~באם א' ספר הכלנקרא
 לא~

 ~הש"ן בו[ לקר~ת אסור
 עיי"ש~ עיקר[ המחבר שדברי ]~כ~תב ע"ז חולק]בנה"כ[

 ~~~~. ~~ן ~~ ~~~ ~~~~~~~
 האורן מכל רוב שיהיה צרין באורן נקרעואם
 ובטלית~ת ]וז"ל י"ט[ ס"ק ג' סימן ]או"ח חזו"אכ"כ

הקטנים
 שלנ~

 נקרע אם
 ר~ב~

 רובו מיקרי לא שלפניו
 הטלית אורן בכל הע~מד על יתר הקרע שיהיהעד
 ע"ש[.~כ~'

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

~~~~~ 

~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
 ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ן~ ~~~~

~~~~~
.~~~~ 
 דבכתפים ט'[ ס"ק ב' סימן ]או"ח כתבוהחז~"א

 הצואר בית נקב יהיה ~שלא סג~ר הר~ב שיהיהצרין
 יע~"ש[. כת~, ש~ם עלמר~בה

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

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 ילבש. לא של חשש דאין בא~פן ד~קא~נראה

 ~~ן ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ 

.~~~ 
 מש"ז י"ח ]סימן פר"מ כשר בלילה ציצית עשה~אם
 דכשר שם ]וז"לסקי"א[

 א~
 הוה ~לא בלילה עשאן אם

 ארחות ]עיין באחר~נים ~עיין צ"ע ולכתחילהת~למ"ה[
חיים[.

~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~''~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~'~~~~~ 

 ~~ן
~~~~ ~~~~ 

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

.~~~~~ ~ 
 דמי ולא עליהם לברן א"צ קנה אפיל~ תפיליןאבל
 שהחיינו עליו לברן ~שיין ג"כ בגד הוי ]דטליתלטלית
 ~עוד זה[ שיין לא בתפילין משא"כ חדשים כליםמשום
 ]וא"כ מברכינן לא בע"ח להריגת שצרין דברכל

 לא הע~רות בשביל בע"ח להריגת צריןבתפילין
מברכין[~

~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~

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



 בירושלמי אחר פי' תרנ"ו סוס"י הלכה ביאורועיין
 הפתחים על ~לחזור מחויב ]דבע~ם כאן נפסקדלא

 מחויב אינו המצות בעשיית ורק ותפילין ציציתלקנות
 על דמברן ל~יטתי' ו~ירושלמי ~פת~ים עלל~ור
 יעו"ש[. מצוה של עשי'כל

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

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ן~~~~

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

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

.~~~~~ 
 סימן בשו"ע והנה כ"ח בסימן אריה השאגת~וז"ל
 טלית שלבש שלאחר כותבכ"ה

 מצוי~
 תפילין יניח

 מפני אדרבה תימה דברי אלא אלו ואין בקודששמעלין
 אמרו שלא לציצית להקדימם יש מקודשיםשתפילין
 מקדושה אותו שמעלים אחד בדבר אלא בקדשמעלין
 קודם[ מקודש דברים בשני אבל הימנה לחמורהקלה

 סימן המחבר דברי ע"פ השא"א קושית י"לולענ"ד
 ליזהר צרין ת~ילין המניח המחבר ~וז"ל ס"דל"ח

 תאותמהרהור
 אשה~

 א"א ואם הרמ"א ]וז"ל וברמ"א
 הרהורים ~אלו

 מוט~
 מעבירה מונע דזהו ~"א[ מד דף מנחות ]מס'בגמ' מצינ~ וציצית להניחם[ שלא

 זהיר שהיה אחד באדם בגמ' שמובא המעשהכידוע
 לה שיגר וכו' בכרכיהם זונה שיש שמע ציציתבמצות
 ציציותיו ד' ובאו וכו' זמן לה וקבע זהובים מאותארבע
 וישב נשמט פניו על לווטפחו

 ל~
 וכו'[ קרקע ע"ג

 מהרהור.וה~ה

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

 ~~~ן
~~~~ ~~~~ 

~~~
.~~~~~~ 

 ]הל' בסידור והרב כאן[ ]בביאורו הגר"א פסקכן
 רעק"א וכתבתפילין[

 ]בהגהותיו~
 בשל תנאי שיעשה

 ברכה חשש מידי לצאת תקנה יש לכאורה ]וז"ליד
 כרש"י הדין אי יכוין להניח דמברן דבשעהלבטלה
אינו

 מכוי~
 ממילא ואז ראש לשל הברכה בזה לפטור

~פיר
 מבר~

 על
 הרא~

 כתו' הדין ואם תפילין מצות
 בברכה להוציא מכ~ין אני ברכות ב' הראש עלדמגיע

 ~דלהני~
 ע"ש[. וכו' ראש של

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

 ~~~~~~ן ~~~~~ן
~~~~ 

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

.~~''~~ 

 אות תפילין הלכות קטנות ]הלכות הרא"ש פסקכן
 על לברן דצרין ראש לשל יד של בין שח ]דאםי"ד[
 מצות[. ועל להניח ברכות שניהראש

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

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

.~~~ 
 ב' יברן לא בלא"ה אבל ממ~ומו שמזיזוודוקא

 כנ"ל.ברכות

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

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

~~~~ ~~~~~ 
 הניח ולא יד ה~ל ]פי' הניח שכבר לאחר~דוקא

עו~
 ]פי~ לכן קודם ולא לה~סיק[ שמותר ראש השל

 אסור להנחה הברכהבין
 להפסיק~

 בפ"מ לקמן וכ~מ
 ]וכמו י"א אות קס"ז סימן בשע~תמובא

שם[. שביארנ~

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

~~~~
.~~~~~ 
להניח

 ]חו~
 חוזר לברן שצרין מצות על מברכת

 תפילין הל' קטנות ]הל' הרא"ש כ"כ להניח[ומברן
 שמביא ולא, ד"ה בב"י ]~יין חולק ר"ת אבל ט"ו[סימן
 וברכו קדיש ענה שאם ר"ת בשם המרדכיבשם

 ע"ש[. וכו' הפסק זה איןבינתיים

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

 ד~~ה בסופו קפ"ג סימן או"ח נזר אבני שו"תעיין

 ומשנין אחרים של תפילין דנסבי והני ~ם ]וז"לוראיתי
 ישנו דהבעלים עבדי שפיר לא ראשם מדת לפיהקשר
 של הוי לא ראשון נמצא ראשם מדת לפ~ הקשראחר
 הדבר[. לפרסם ומצוה ~"ח יצא ולאקיימא

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

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן
~'~~~ 

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

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ חידוש מה דאל"כוכנלע"ד
 בשם מציין ]ברמ"א

 החולקים( דעת )וצ"ע פט~ר שהוא פטור[ ד~ידםאו"ז
 לדחות.ויש

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ן

 ~~~~~~.~~ן ~~~~~~~ ~~~
 דבר יהא]שלא

 חוצ~
 ושם להבשר[ הרצועות בין

 סימן בתשובה ]הרשב"אכתב
 תתכ"~~

 ולא ~~ה
 ]שמש"כלמעשה

 דאי~
 חציצה על ברצועות להק~יד

מכ~
 צרין למעשה אבל הלכה

 ליל~
 א~ר

 המנהג~

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

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

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

 ]חלק יואל דברי שו"ת ועיין ז"ל האא"י בשםוכ"כ

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ 
וכ~כ

 הגר~~
 ס~~[' ]הל'

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

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

 ]ו~"ל ע"ז חולק י'[ ס"ק י"א סימן ]או"ח ח~ו"אאבל
 החיבורין שכלדא~שר

 פסל~
 עדין וחשיב התורה

 ע"ש[ וכו~כמ~ורד
 שצרין ודאי ועכ"~

 ~ד~
 להיות

 ט'[ ס"ק י"א סימן ]או~ח חזו"א וכ"כ טהורמדבר
 ע~י שוב לחברו א~שר נקרע אם התפירהולאחר
תפירה

 אע"~
 ]ואפי' חיבור שנשאר ~יון דבק יש שכבר

 נקרע החיבור[ ]של רובו ואם כנלע"ד, המ"ב[לדעת

 ]בסימן ס"ת של יריעה לענין וש"ן ט~ז ב~לוגתתתלוי
רע"ח

 הטו"~
 וש"ן ~סול הס~ר רובו נקרא דאם ס"ל

 ע"ש[. ומכשיר עליו חולקבנה"כ

 רש"י בדעת ומרדכי המאירי דעת שכן ג'[ סימןאו"ח
 באריכות[. כ"ז]ע"ש

~~~~~~~~ 

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

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

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

 ~~~~~ן
~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

וכ"~
 מהני. דלא ו'[ ס"ק ו' סימן ]או"ח חזו"א

 שו~]~י~
 סי' רע"א

 ב~
 סי' יו"ט ועונג

~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 בספר כ~כ לשמה קולמוס העברת ע"י תקנהויש
 ת~ילין בענין )עיי"ש כשר. הוה ס~ס משום ברכהעמק
 ב'(.אות

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ן
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~ ~'~~ ~~~~ 
 ~~ ~~~ן

~~~~ן
~~~~~~ 

 ~~~~~~ן ~~~~~ן
~~~~~~ 

 ~~~~ן

~~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~ן ~~~ן

~~ ~~~ 
 ~ן

~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 

 וכ"כ רע"ו סימן יו"ד סו~ר חתם בשו"תוכ"כ
 רי"ד. סימן ח"ב מאהבהבתשובה

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~'~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ 
 למאי אבל שם ]וז"ל ועור[ ]ד"ה ב"ח עייןוי"ח
 ל"ב בסימןדכתבתי

 סעי~
 ר"י בשם דהתוספות כה

 לתלמודא ליה דפשיטא כתבו תפילין בהל' המרדכיוכן
 אסור א"כ הל"מ ש~ורות די~יו צרין ~בתיםדבעור
 ]מהדורא נוב"י ושו"ת ע"ש[ וכו' א"י ע"ילהשחירן
 כאן ובפרמ~ג א' סימן או~ח[קמא

 במ"~
 ה' אות

 ה'[. הל' ת~ילין הלכות יד ]כללובחיי"א

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~ ~~~ 
~~~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~~~~ן
~~~ ~~~~~~ 

.~'~~~ 
 ל"ב ]בסימןשם

 סעי~
 ועיין בקטן איירי לא ט'[

 ת"ססימן
 מחלוק~

 ישראל מהני ]אם בזה ראשונים
 אצל ע"געומד

 חש"~
 י"א סימן לעיל ~כ"כ ועכו"ם[

 ב'~]סעי~
 וצ~ע. טוואן[ ד"ה בביה"ל מש"כ שם ]עיין

 ~~~~ן ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~~ן
~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ראייתוצ"ע

 ]דהביה"ל~
 לכתחילה התיר דלא עיי"ש

 ברצ~עות. ולא בבתים אייריוגם

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~

 ~~~ן ~~~~~ן
~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 מלובלין מהר~ם התיר דלאתמ~ה
 ר~

 בנשים
 ואולי עיי"ש לכתחילה התיר לא שם וגם לשמהדעושין
 דאולי ]היינו ספיקא ספק כאן דיש בדיעבד הכאאיירי
 דהש~רת משום קטן ע"י רצועות להשחירמותר

 דאסור, את"ל ואפילו עשיה תיקון בכלל אינוהרצועות
 וגדול בקטן הכאמיירי

 עוע"~
 ב~ופן להכשיר דיש

 בדבר ]ר"ל לכתחילה בדרבנן להקל יש ואפשרכזה[
 כזה[, בס"ס לכתחילה מותר יהא מדרבנן רקשהוא
 ~פ"א תפילין הל' הלוי הגר~ח בחידושי זו סבראשו"מ
 וסברת ב~טן דה"ה כמ"ד ~ס"ל עכו"ם לעניןהט"ו(
 זה בדין חזו"א סברת ~ם להסביר יש הלויהגר"ח
 י"ג[. ס"ק ו' סימן ]או"ח תפיליןבהל'

~~~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~ 

~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~~~~ 

וקוב~
 בלכת דדוקא כתב ל"ב[ סימן ]ח"ב שיעורים

 מצוה, הו~ דלא אפי' דידן, ]ולאו חייבדידן
~~ 

 מצוה
 שהרי שלו בענין עוסק חשיב ~ה וא"כ פטור[,דרבנן,
 פוטר המצוה אין אם ]היינו כותב. היה לא זאתלולי
 מזה כשמשתכר א"כ דידן, לכת הוי דלא משוםאלא
 מצוה[. דהוי לי ומה דידן לכת הויהרי

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 דלא כתב תקט"ז סימן או"ח נזר אבני בשו"תאבל
 בדאורייתא. אחזקהסמכינן

 ~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ 

~~~~ 
 בד"ה ט"ז הל' ]פ"ג ת~ילין בהל' הגרי"ז מרןאבל
 ]וז"ל עיי"ש כתיבה חשיב דלא דכשרין כתבובאמת[
 ל~מש"נ והרמב"ם התו' בין כלל פלוגתא אין ולפ"זשם

 צורת שיהא רק קאמר לא דהרמב"ם הרמב"םבדעת
 ממש דלת תורת בו שיהא לא אבל דלת כעיןהקשר
 לכל כתיבה תורת בו ~יהא כתב קדושת עליושיחול
 גם ובזה דלת כעין הוא מהלמ~מ דצורתו רקהדינים
 כן[. ס"להתו~

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~~ 
 על וה"ה הטלית על להניח יכול תפיליןאבל
 הטו"ז כמ"שספרים

 ~ס~י~
 סימן בחו"מ וש"ן ט"ו[

 ]ס"ק~~ז
 מ"ב~

 והסכים
 לז~

 הגר"א
 ]ס"~

 נ'[

 מ'[ ]ס"ק כסמ~ע דלא מספרים עדיפידקדושתייה~
 שנכתבו ספרים ~היינו ל~ד, סימן בתשובהוהרמ"א
 דבספרים אשוריתבכתב

 שלנ~
 מסתפק הרמ"א גם

 עדי~[. דתפילין דאפשרשם

 ~~ן ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~~~
 ~~~ן ~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~ן
~~~ן ~~~~~

~~~~~ ~~~( 
~~~~~ .~~~~~~~ 

 לא ]דאם כב"י כתבו והטור[ ]הרא"ש דהםצ"ע
 לא א~ לבש לא או הלן שלא כגון מהן באחתנתחייב



 דכל כן כתבו ג"כ והטור והרא"ש לברן לו דאיןחגר
 נהנה לא אם יברן לא להנאתו שהם ברכותאותן
 ולא אוזר ולא לובש לא ואינו מיטתו על ~שוכבכגון
 לברן~. לו דאיןעוטף

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

.~~~~~~~ 
 הל' הגר"ח מרן בשם הגרי"ז מרן בחדושיעיין

 מ"ז סי' לקמן ]עי' בסופוברכות
 סעי~

 שם ומ"ב ח'
 זה אומר שאינו כיון תפלה כדברי רק הוי דק"שדי"ל
 דרן רק דאומרו הכא ומכ"ש יעו"ש, לימודלשם

 לא~מרו אסור אמאי צ"ע וא"כ לימוד הוי דלאתחנונים
 הגר"ח בשם הגרי"ז לפמ"ש אמנם התורה. ברכתקודם
 דנשים אהא הקשו כבר והנה שם וז"ל ולק"מ,א"ש

 וביותר מת"ת פטורות והא התורה ברכתמברכות
 דעל ציצית מהל' בפ"ג שפסק הרמב"ם לדעתקשה
 עליהם לברן רשאיות אינן פטורות שהנשיםמצות
 מפי ושמעתי מת"ת שפטורות כיון ברה"ת יברכוואין

 אין דבבה"ת שאמר זצוקללה"ה החסיד הגאוןאאמו"ר
 בפ"ע דין דהוא רק ת"ת של המצוה קיום ~להברכה
 בברכות לה וכדילפינן ברכה בעידתורה

 ד~
 כ"א

 ששיין דין זה אין א"כ וגו' אקרא ד' שם דכימקרא
 ונשים ברכה טע~נה עצמה דתורה רק כלללהמצוה
 מופקעות אינן אבל ת"ת של מהמצוה רקפטורות
 ושפיר ת~ת בכלל הוי ולימודם ת"ת של החפצאמעצם
 מכח ע"ז אתינן דלא כיון לימודם על לברן להםיש
 מרדכי במנחת ג~כ שו"מ דבריו[ ע"כ כלל דמצוהלתא
 לקמן ]ועמש"כ אחר. באופן לבאר ב' אות י"זסימן

ברמ"א[.

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~ 

~''~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ 
~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~ 

 וכ"כ לברן כתבו האחרונים אבל הגר"א בשםוכ"כ
 לדעת אפי' לברן ]דלא הטעם ונ"ל עיי"ש לקמןבמ"ב

הרמ"א~
 ולפ"ז כלל ראוי אינו בנעילה דאסור דכיון

 מביא דיבור באותו ]השע"ת ברכה שיורי דבריא"ש
 מנעלים נועל שאינו אע"פ דאבל ברכה השיוריבשם
 וכתב לבדים, של מנעלים דנועל משום לי שעשהיברן

 לפי אבל דה~י, אליבא זה לטעם דהוצרןהשע"ת

 כלל נועל אינו אפילו האר"י דעת וכן כרמ"אהמנהג
 דכיון שכתבנו מה לפי אבל ע"ש, וכו' זו ברכהמברן
 ברכה השיורי הוצרן כלל ראוי אינו בנעילהדאסור
 לתתשפיר

 טע~
 לפ"ז אבל רמ"א, לדעת גם לדבריו[

 בט"ב זו ברכה דמברן ]דס"ל האחרונים פסק עלפליג
 דאסור ~ר"ל ויו"כ בת"ב גם שיין טעם אותו דהריויו"כ[
 בט"ב זו ברכה דמברן ס~ל ואעפ"כ מנעליםלנעול
 ויו"כ[. בת"ב גם לברן צרין אין הזה הטעם ולפיויו~כ,

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 כשנועל ויו"כ ט"ב ]במוצאי בלילה יברן לאואז
 אבל ועתה[ בד"ה ח' סימן ח"ב פעלים ]רבהמנעלים[
 ]כשנועלים בלילה לברן כתב רב[ ]במעשההגר"א

המנעלים[.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~'~~~~ 

 ~~~~~ן
~~ 

.~~~~~ 
 ]ר"ל לכ"ע ת"ת, מצות לצאת שלא דמכווןונראה
 קודם פסוקים יקרא דלא דס"ל הראשונה לדעהאפילו
 צרין אינו תחנונים[ דרן אומרם שהוא אע"פברה"ת
 תחנונים דעל מודו הראשונה דעה דגם ]היינולברן.
 מצות מפקיע לא דתחנונים דס"ל אלא ברכה בעילא

 דזו ודאי לצאת שלא דמכוין כה"ג אבל התורהלימוד
 לברן[. א"צ ולכו"ע לימוד מעשה הוילא

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~~ ~~ן

 ~~~~~.~~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 כל שם ~וז"ל א'[ ]הל' ח' סימן הגר"ז בציצית,וכן
 בעצמו שקר עדות מעיד ציצית בלא ק"שהקורא
 להקדים וזריז זהיר להיות צרין אדם שכלוהואיל
 נט"י אחר ומיד תיכף לכן דאפשר מה בכלהמצוה
 לברן ויכ~ל נקיותשידיו

 יתעט~
 בה~הות ועי' בציצית,

שם[.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
כ"כ

 בתשב"~
 קצ"ד. אות

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 



 ]בביאור~[והגר~א
 ~~ל~

 תורה בשל לה~מיר ~יש ע"ז
 דס~ל ט"ו מצוה המצות ]בספר הרמב"ןלשיטת
 מה"ת[. לברן צריןדברה"ת

~~~~~~ 
~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 בירכה[ אם נסתפקה ]אם לברן להם אין נשיםאבל

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ל', סימן רעק"א ש~"ת ~עיין כדיבור דכתיבהוי"א
 קצ"ד. סימן יאיר וחוות צ"ו, סימן תומיםועיין

~~~~~~~~ 
 ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 דפסק ו'[ ]בס"ק כתב ברורה המשנה הר~וצ"ע
 כתב בעצמו והוא לימוד דרן דאינו כיון מותרדין
לקמן

 ]בס"~
 מודה הגר"א ~ם לימוד דרן אינו דאם זה[

 דכתב כיון סובר דהגר"א ונראה לברן[ ]דא"צבזה
 ללימוד דמתכון ש"מ הרהור דהוה משום ההיתרהר"ן
 על בצ"ע נשאר ולכן הרהור דה~ה מש~ם דמותראלא
 לומד דאם הר"ן על הגר"א קושית ליישב וישהר"ן.
 של בטעמו דהיינוממש

 ד~
 מתכוון דאינו לומר ל"ש

ללימוד
 דעכ"~

 לימוד דאינו אמרינן כאן אבל לומד
 לימוד הוה הטעם שמהרהר ומה הוראה אלאכלל
 הרהו~ע"י

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ואסור לימוד הוה הטעם, מהרהר דאםנראה
 הגר"א.לשיטת

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ 

והחילו~
 מובא יעקב בשב כתב לכתיבה הרהור בין

 ת"ת של דמ"ע משום ]וז"ל כ"ט סימן רעק"אבש~"ת

 הרהור ממעטים משו"ה לבנין ד~שננתם מקראנפקא
 בכתיבה משא"כ בניו את ללמד שיין לאדבהרהור
 לאחרים[. ללמודיכול

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~ 
 בברכתו ויכוין שכתב בטורועיין

 ע~
 הר מעמד

 בטהרה יברן זו[ בברכה כן לכוין ]שצרין ולפ"זסיני
 ובתנועה.ועמידה

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ופוטר באה"ר יצא בתורה שקורין וה' בב'ונלע"ד
הלימוד.

~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

.~~~~~ 
 מ"ו סימן לעילעיין

 סעי~
 שני דהביא ]במחבר ט'

 אע~פ ברה~ת קודם פסוקים לומר מותר אםדעות
 לחוש דנכון מסיק והמחבר תחנונים דרןשאומרם
 ברה"ת ק~דם פסוקים לומר שלא הראשונהלדעה
 תחנו~ם[. דרן שאומרם~~פ

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ]לפני ברה"ת דחייב כ"ד[ ]סימן אריה שאגתעיין

~"ש~
 ]וז"ל ע"ב[ י"ג דף ~ברכות מרבי ראיה ונראה

 של ק"ש זו אחד ה' אלקינו ה' ישראל שמע ת"ר~מ'
 יהודהר'

 הנשיא~
 פרשי~ת הג' מכל ]ר"ל מק"ש דפטור

 פרק יונה ברבינו ]עיין דרבים בת"ת דעוסקדק"ש[
 וכן הסוגיא[ כל ע"ש האומנין במ~נה הקוראב'

 דק"ש ]ר"ל שינון דזה ב'[ הל' פ"ק ]ברכותמירושלמי
 ]מנחות מגמ~ ~כן בברה"ת חייב וא"כ תורה[ ג"כהוה

ד~
 מצות וערבית שחרית בקר"ש דיוצא ע"ב[ צ"ט
 בא~ד ~וז"ל כל ד"ה לט~ סוטה בתו' משמע וכןת"ת
 ד"ת משום ליה תיפוק כפים לנ~יא~ת כהן נקטאמאי
 לאהדורי דבעי התם נמי ואמר וכו' ידיו ליטולשצרין
 שס"ל מדבריהם משמע מיל לק"ש לנט"י מיאבתר
 ד"ת[. הויד~"ש

~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ 

 ~~~~ן

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ן

~~ ~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~ן
~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ 

 ]דס"ל הרא"ש בד~ת אלא כן ~כתבו לא וד"מרש"ל
דשינת

 קב~
 ומרדכי תוס' אבל הפסק[ הוה ~"כ ביום

 לשיטתו דהרא"ש וי"ל והמשכים[ ד~ה בב"י ]עייןחולקין
 שינהדהוה

 הפסק~

 אם ]ממילא המצ~ת כברכת והוה
 ביןהפסיק

 הברכ~
 לדידן אבל הפסק[ הוה להלימוד

 הוה ולא השבח ברכת הוה ומרדכי[ התו' לד~ת]ר"ל
 דתו' ]דס"ל והמשכים[ ]בד"ה הב"י לד~ת וזההפסק

 אחר להפסיק דמותר ס"ל ראשונים ו~ודומרדכי
 ~וס"ל חולק ודוקא[ ומ"ש ]בד"ה הב"ח אבלברה"ת[
 לומר ד~תם ~ל ~לה לא ג"כ ומרדכי התו'דאפילו
 עליו שמברכין הדבר ובין הברכה בין להפסיקדמותר
 בדרן מחלוקתם דמפרשו~~ש

 המחבר שכתב זו להלכה מקור שום אין הב"חלדברי דאי~ ]ר~ וצ~ אחר~
 ללמודו התורה ברכת בין הפסיק שאם די"א ט'בס~יף
 וא"כ כלום בכןאין

 לכ"~
 ברה"ת בין להפסיק אסור

ללמודו[.

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 יכול אחר לו איןואם

 לשמו~
 הביאור כמ"ש מאשה

 שם ]ור"ל וב"י מג"א לדעת נשים[ ]בד"ה לקמןהלכה
 ללמוד חייבות דהא ברה"ת מברכות דנשיםהט~ם
 כמו הקרבנות פר' לומר דחייבת ו~וד שלהם~הדינים
 ומג"א ב"י בשם ~"ז הברכה קאי א"כ בתפלהשחייבת
 האיש[. את בברה"ת להוציא יכולה הט~םולפ"ז

~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~'~
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 

 בקורא סגי אי מסתפק ]דהמחבר ח' ס~יףעיין
 הלכה ביאור ו~יין הפסק[ בלא מיד לה סמוןק"ש
 שינת ביום שישן עוד לזה נצטרף שאם ]וז"ל ויש[]ד"ה

 לכו"~קב~
 כל בלא"ה כי ולברן ע"ז לסמון יש

 ורעק"א ולברן[ לחזור אחד בכל מצריכיןהפוסקים
 רעק"א בשם מביא הנ"ל הלכה ]דביאורלשיטתו
 תיכף למד לא אם דבדיעבד מודה ג"כ המחברדאפילו
 ~~ ברה"ת[. לברןצרין

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ 

 מרןעיין
 ]~יין ברכות בהל' הגר"ח בשם הלוי רי"~

 דבריו[ את שהבאנו במחבר ט' ~ס~יף מו סימןל~יל
 וכ"כ א' סימן ח"ב ליקוטים י~קב קהלותו~יין

 בלימוד חיבים שאינם א~"פ ]דנשים ~קב פר'המנח"ח
 שאינו א~"פ שלומד דמי אמרה התורה אבלהתורה
מחויב

 מ"~
 לברן[

 ולפ"~
 האנשים~ להוציא יכו~ות

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~~~ 

 דברי דהביא ברה"ת עני' א' סי' ברכה עמקעי'
 שרש"~ שכתב שמעי'רבינו

 ולברן לח~ור נוהג הי'
 תמה התוס' ב~ל ור"י לביהכ"נ כשהו~ןברה"ת

 ביאר ב~"ב אבל ~"ש. לבטלה ברכה יהא לאדלמה ~"~
 מה ~"פ רש"ישי'

 ששמ~
 הגר"ח בשם מהגרי"ז

 של המצוה על אינהדברה"ת
 גם דהא התורה~ לימו~

 במצות חייבות אינם ונשים בברה"ת חייבותנשים
 להן השייכין דינים ללמוד דחייבין ואף התורהלימוד
 מה לידע ידי~ה משום אלא ת"ת מצות משוםאינם
 סקי"ד מג"א ~ל הגר"א ביאור בהשגות ~וכ"כלקיים
 ~שייכין דינים משום מברכין דנשים ~~ר דא~אכאן
 בנותיכם ולא בניכם את ולמדתם כתיב שהרילהן
 דשבת מסוגי' לזה ראי' דהביא סק"ז בברכ"י כאןו~י'
 להדיא מוכח הרי תורה ביטול בעון אינם דנשיםל"ג

 למען אלא מצוה משום תורה בלימוד חייביןדאינם
 חיובא דעיקר ו~"כ הגר"ח( וכמ"ש שלהן הדיניםדעת

 וזהו ברכה צריכה דתורה גופא התורה משוםדברה"ת
 צריכה דתורה וגו' גודל הבו אקרא ה' שם כימדילפי'
 בברכה, חייב בתורה קורא או שלומד מי ~כלברכה
 במ~ילה הטו"א קושי' בזהותי'

 ד~
 דאשה בהא כ"ג

 שחותמת שבעה בסוף אפי' קרואים ~' למני'~ולה
 כל את בברכתה ומוציאה לאחריה ומברכתבתורה
 מוציאה והאין מת"ת פטורה אשה הרי והק'הקרואים
 אחרים מוציא אינו בדבר מחויב שאינו כל האאותם
 ת"ת מצות משום דלאו דכיון לק"מ ולהנ"ליד"ח

 איש ול"ש ברכה צריכה גופא דהתורה אלאמברכינן
 מוציאין ולכן לברן חייב בתורה שקורא כל אשהול~ש

 לשי' היא הטו"א דקושי' י"ל ~באמת יד"ח.האחרים
 מ"ט סי' בקידושין והרא"ש ל"ג דף בר"ההתוס'
 מברכות דנשים אחרים מוציאה דאשה מהאדהוכיחו

 ברכת דהוה דס"ל להדי' ומוכח גרמא שה~מן מ"עעל
 ת"ת[ מצות משום הברכה ]ו~יובהמצות

 וע"~
 הק'



 יד~ח אחרים מוציאות האין דפטורות דכיוןהטו"א
 ראיית הדוחה ר"ת דעת בזה לפרש יש הגר"חודברי
 דבה"ת ראי' זו דאין ואור"ת התוס' ]וז"ל משםר"י

 או כו' בירן שאפי' ת"ת משום לאו ולאחריהלפניה
 דר"ל ואפשר עכ"ל ומברן חוזר רבה באהבהנפטר
 משום לאו דהחיוב הגר"ח עפמ"ש ר~ת דעתדי"ל
 מחייבת גופא דהתורה אלא ת"תמצות

 דזהו לר"ת ס"ל מ"מ מוציאות נשים ולכןבקריאתה ברכ~
 דמודה ודאי יומא דכל ברה~ת אבל קריאה בחיובדוקא
 מלשונו בהדי' וכדמשמע המצות ברכת דהוילר"י
 ת"ת משום אינה ולאחריה דלפניה ברה"תדדוקא

ודו"ק~
 שכתב ברכות בה' הלוי רי"ז מרן בחי' שו"מ

 בקריאת גם ]דברה"ת כדברינו, דלא ר"תשדעת
 ברכת הויהתורה

 המצות~
 דהוה ר"ת דעת וי"ל עיי"ש.

 ברכת דהוה ואה"נ הציבור כבוד ומשום הציבור עלדין
 גוף על דהברכה דכיון רש"י דברי תי' ולפ"זהמצות.(
 בפני דבר הוי תורה של ולימוד לימוד כל א"כהתורה
 ברכה הוי ולא א' דבר על ברכות ב' כאן ואיןעצמו
 הדעת היסח הוה לא דהא דבריו וצ"ע עיי"שלבטלה
 היום במשן האם עצמן הגע פעמים, ב' יברןואמאי
 פעמים. כמה יברןגם

 השחר ברכת כל דבכלל לרש"י דס"ל י"לולפענ"ד

 ויום יום כל שמתחייב וכמו התורה ברכת ג"כהוי
 בברה"ת היא כן ישן שלא אע"פהברכות

 ולפ"~
 כו~נתו

 כשהולן דאז השחר, עלות קודם דהיינו בדוקא,השכים
 כדין שניה פעם לברן חייב היום כשהאירלביהכ"נ

 משום לבאן חייב ראשונה ]ופעם השחר ברכותכל
 ]וע"כ כן, קי"ל לא להלכה אבל שינה~. הפסקדהוה
 לברן דחייב י"ל לדידן ואפי' השחר[ ברכת בכללדאינם
 ברה"ת יוםבכל

 וכמ~
 ]הל' הרמב"ם מלשון דמשמע

 פ"זתפלה
 הי"א~

 אלו ברכות ג' לברן חייב יום בכל
 בספר וכ"כ לברן חייב ישן לא אפי' ולכן קוראואח"כ
 פסקינן דלא ומה משה, ישמח לרבינו שו"ת משההשיב
 ואילן מחצות אלו בברכות דיוצא הטעם אפשרכרש"י
 ל'[. ס"ק מ"ב ]עי' הפוסקיםכמ"ש

~~~~~~~ 
~~~ 

~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~ן.
 עיין בזהצ"ע

 סימ~
 המחבר ]ז"ל ט' סעיף מ"ז

 ביניהם להפסיק שלא והנכון וכו', הפסיק שאםי"א
 ועוד הנוהגין[ הפסוקים לומר לו מותר למהוא"כ
 מ"ו סימן עיין פסוד"ז בזו דמהניי"ל

 סעי~
 ]וז~ל ט'

 אע"פ התורה ברכת ~ודם פסוקים יקרא לאהמחבר
 לומר אפילו דאסור הרי תחנונים דרן אומרםשהוא
פסוקים

 ד~
 שלא לברה"ת ג"כ מהני ממילא תחנונים

יהא
 הפס~

 ללמודו[. ברה"ת בין

 ~~ן ~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~ן
~~ ~~~ ~~ ~~~ 

~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ן

וצ"~
 הפסק' לעשות ולא ]קרה"ת[ לשמוע דיכול

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~'~~~~ ~~~ ~'~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 

 ~ן
~~~~ן

~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~~~. ~~ן
 ברכת לברן ]מותר ישתבח לאחר אפילומשמע

 יצר[.אשר

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~''~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ 

 ~ן
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~ 

 אחרונים מביא ד'[ ]ס"ק במ"א קל"ט סימןועיין
 אפילו לתורה לעלות לקרוא ]דמותר מהרי"ל עללסמון
 מהרי"ל על דסומכין לקרות יודע שאינו אע"פלסומא
 יפסיק' ולמה מברן[ וא' קוראשאחד

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~~~ ~ן
 ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~

.~~~ 
וכ"כ

 הגר"~
 שם ]~ז"ל א'[ הל' נ"ב ]סימן בש"ע

 שיצא מפני נשמה אלקי ברכת יברן שלא שאומרמי וי~
 לדבריו לחוש וטוב שבתפלה המתים מחיהבברכת
 דרק דס"ל הרי התפלה קודם אותה לברןלכתחילה
 קודם לאמרו שכח אם אבל לדבריו לחוש ישלכתחילה
 התפלה[. אחר לאמרה צריןהתפלה



~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~ן
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~' ~ן

 ]אות רבה אליהו ועיין כ'[ ]סימן מהרש"ל~וכ"כ
 אחר לחזוא טוב~ שם וז"לט"ז

 ש"~
 אינו כי צדיק בן

 רש"ל בשם הב"ח כ"כ וכו' צדיק בן ~דיק~ תפלתד~מה

 סימן דחולין פ"ד ביש"ש ראיתי וכן ומג"א ט"ז~ביאו
 אבל וכו' כתב כ' סימן רש"ל בתשובות אבלמ~ח

 לפני היא חשובה אדאבא הצבור בעבורהמתפלל
 ע"כ הש"י בדרכי והלן אבותיו מ~שה שמניחהמקום

 דאישתמיט ותמוה וכו' י"ז סימן ~ג"ה גופי' ביש~שוכן
 הנ"ל[. רש"ל דברי הנ"ללגדולים

~~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~'~~~~~~~~ 

~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ .~~~~ 

 בכלל היה דלא סובר ה~סיד[ יהודה ~ר'והחולק
 סכנה. חשש משום עולה דאינו כיוןהעונש

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~
~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ן
~~~~~ ~~~ '~~ 

 היזיקא. שכיחי דהוה סוברוהחולק

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
 חלה בלאוה"ה

 עיי~
 ]בהג"ה קמ"ט סו~ס חו"מ

 שאין מאביהן שירשו ושמעון ראובן הרמ"א וז"לשם
 אינם רשותם בלי הכנסת בית לב~ות כח אדםלשום
 לאחר ולא רשות ניתן דלהן לאחרים כוחן למכוריכולים
 למכור[. יכולין שררה שום~לא

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

 חא"ח ח"ס ובתשו' ובע"ת ובכנה"ג במג"אעיין
 שהשיג ת"ת הל' יו"ד נזר אבני בשו"ת ועיין י"גסימן
 בירושה אינ~ תורה דכתר ס"ל החת"ס ~הנהעליו
 נזר אבני ב~ו"ת השיגוע"ז

 יו"~
 דכתר שי"ב סימן

 בירושה~ כן גם ישנותואה

~~~~~~~~ 
~~~~~ן ~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~
~~~~~~ ~~ 

 ~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~
~~~~~~ 

 עיין לברן שכח אם התורה ברכת לברן יכולוכן
 שכח דאם שם ]דכ~ י' אות ברורה במשנה נ"אסימן
 התורה ברכתלברן

 קוד~
 לברן לו מותר הת~ילה,

 דאין המחבר~ כ' ס"ג נ"ג ובסי' דזמרה, פסוקיבאמצע
 ישתבח, לבין דזמרה פסוקי בין ציצית עטיפת עללברן
 שיכול המ"ב שכ' בברה"ת ~א"כ ליוצר, ישתבח ביןאלא
 ישתבח בין לברן שיכול שכן כל פסו"ד, באמצעלברן
ליו~ר[.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ן ~~~~~~~~. ~~~ ~~~~~~~~~

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~. ~~~~ן
 דאינו שם ומסיק בזה מחלוקת פט"ו ה' ש"שוע"ע
 המגיד הרב ומדברי שם ~ו~"ל מ"מ כדבאי ספקאלא
 נשרו דס' אלא זה ~כדברי ולא זה כדברי לאלמדנו
 וממה וז"ל מגירושין פי"א ע"ש דאורייתא ספיקאהו"ל
 כספק רבינו אותה דן נשרו שמא חוששיןשאמרו
 הוי דספיקא מבואר הרי עכ"ל, התורה מןמקודשת
 דאורייתא[. ספקוהוא

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~
~~~~~ 
 מהני לא תפלה דלענין ז'[ ]הל' ~רב ש"עעיין
 אבל וז"ל, שם]שכ'

 כשהש"~
 ב'~ פעם התפלה חוזר

 כד~ אחריו, אמן ועונין שומעין ט' שיהיו ליזהרצרין
 לבטלה[. ברכותיו יהיושלא
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ן
~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 דצרין ]וס"ל עליו חולק א'[ ]ס"ק הטו"זאבל
 ולומרלהפסיק

 פסו~
 מ"ש עול לקבל כדי ישראל שמע

 ב'[. ]הל' והגר"ז הא"ר וכ"פ הצבור[עם

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 

 ~~ן ~~ן

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

וכ"~
 ול"ח. הפ"ח א'[ ]ס"ק הטו"ז

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ן

~~~~~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ 

 סימן לעיל עיין יצר אשר ברכת לברן שיכולוה"ה
 אות במ"ב כאן ועיין צרין[ ]ד"ה הלכה בביאורנ"א
 יטול רק יצר אשר יברן לא מים הטיל ]דכתבכ"ג
 התיר הלכה בביאור ולעיל יברן התפלה ולאחרידיו
 יצטרן דשמא התפלה באמצע יצר אשר ברכתלברן
 לעיל ועמ"ש הברכה, ויתבטל לנ~ביו הפעםעוד

 מותר ישתבח אחר הפרקים בין דאפי' מביה"ללהוכיח
 מחלק שם בדה"ח אבל עצמו דסותר צ"ע ולכןלהפסיק
 כוונתו דלעיל ואפשר יעו"ש, הפרקים לבין פסד"זבין
 דפסוד"ז[. הפרקיםבין

~
~~~~~~ ~~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

 ~~ן.
 לו מותר ]אם חולקין דיש י"ח[ ]ס"ק מ"ב~יין
 דהוה לענות יכול אה"ר בברכת ונראה זה[ אמןלענות
מענינא.

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~ 

~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 עוברת. מצוה לכלוה"ה

 ~~~~ן ~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 

.~~~~~~ 
 ולהתעטף תפילין להניח דשרי דכיון לי ומסתבראוז"ל, עליהם~ דבירן וסובר ע"ז ]שחולק חדש. פריעיין
 תקינו דהא עליהם שיברן גאול"ת בין אפי'בציצית

 לעשייתן עובר עליהם מברן המצות וכל לברןרבנן
 לא ברכה בלא תפילין להניח איסורא דעביד~וכיון
 בכיצד דאמרי' מהא מוכח וכן לברוכי ושרי הפסקהוי

 אי"צ נמי לתורי גביל אפי' אמר ששת רבמברכין
 נפשיה למפטריה דבעי היכי כי אלמא וכו'לברן

 הטעם והוא וה"ה הפסק הוי לא איסוראמליעבד
 מותר אינו ~"כ ד~תם וצ"ע עכ"ל[ דידן,בנידון

 ומ"מ וז"ל ס"ו קס"ז ]סי' רמ"א כש"כלכתחילה
 יפסיק לאלכתחילה

 דאפי' ראיה מביא מה וא"כ כלל~
 דמותר להמוציא נט"י בין דדומה וצ"ל לתורי[גביל
 הפר"ח[ ]של מדבריו ומוכח קס"ו, סי' עיין לכתחילהגם

 מהני הוי ]דאי למפרע מהני לא אח"כדהברכה
 הואיל ברכה בלא מלהניח איסורא הוי לאלמפרע
 ב~נ"ע, מצוה הוי רגע דבכל י"ל והסברא אח"כ[ויברן
 כעי"ז[ דמסיק הפרמ"ג מביא ל"ז סי' ביה"ל]עיין
 איסורא הוי לעשייתן עובר דין לבטל דזהוועוי"ל
 ואיסורא הברכה מהני למפרע גם ]דבאמתדרבנן.
 ]דסובר והב"י לעשייתן[ עובר לברן תק"ח שמבטלהוי
 לפני כמו האמצע דחשיב ס"ל לברן[ יכולדאין

 דסברי והלבוש יעקב הישועות כשי' ]אוליההתחלה
 וגם ה~ל[ בביה"ל מובא כה"י, מה"ת תפיליןדמצות
 הלעבר.מתקן

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~ ~~~

 ~~~ן
~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

 מנהגנו דלפי ב'[ ]ס"ק במ"ב לעיל מש"כ ]לפיצ"ע
 בעת בביהכ"נ בשלום לשאול נוהגים אנו שאיןכהיום
 או לשאול חלילההתפלה

 להש~
 וא"כ לא ד"ת אפילו

 הכבוד~. מפני להשיבו דמותר המ"ב כאן ~סקאין

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

 י"ב[. ]סימן הדשן תרומת בשו"תוכ"כ

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~( ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ן
~~~~~ ~~~~~~ 

 קי"א סימן ברורה במשנה לקמן וכ"פ ברכו,וכן
 ט'~אות



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~. ~~~~ן
 גיטין הרשב"א חידושי כ"כ מהברכ~ת~ה"ה

 ד~
 מ'

 ~לכן המ~וה מן פט~ר במ~~ה עוסק משוםהחופה
 מספק בתשלומין חייב אינ~ התפלל לא דאםנראה
 נדבה. לשם יתנה ירצהואם

~ ריב"ל[. אמר]ד"ה
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ן~~~~~~

~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ 

.~~~~~ 
 להעירו חייב~ל~"ז

 משנת~
 ]דס"ל י"ל ר~ת ~סברת

 וברכותיה[ בק"ש לחנכו אביו חייב לחינון שהגיעדקטן
 התוס' בשי' ב' סימן ס~כה על ~ יעקב בקהלותכמ"ש
 רמי דבקטן הוא התו' דשיטת ומתבאר ]~ז"לעיי"ש
 ומ"מ המצוה לקיים בעצמו דידיה עליה חיובמדרבנן

 האב על חינון מצ~ת דאיכא הת~' מ~די~דאי
 דינים ב' איכא דלהת~' למידין נמצאנו וכו'במצוות לחנכ~

שהקטן
 עצמ~

 מדרבנן במצ~ת מח~ייב
 ~שרמ~

 חיובא
 האבעל

 לחנכ~
 דזה ל~מר יכ~לין ולפ"ז שנתבאר וכמו

 דכי~ן לחינ~ן שהגיע בקטן דהחמיר ז"ל ר"ת סברתהוי
 בכל מדרבנן מצוות חיוב עליו לו יש בעצמושהקטן

 האב[. על ג"כ חיובא רמיהמצ~ות~~מילא

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~~ן ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~ 

 שאינ~ כי~ן י"ל ק"ש[ מברכ~ת גם ]דפטור~הטעם
 הזמן של בתחלהמצוי

 שזה~
 לגמרי פטור לכתחילה דינו

 שם ]ז"ל ל~לב לענין ד"ב ערכין הגרי"ז כתבכעי"ז

~כמ~
 ~כ~' בלולב חייב לנענע היודע קטן דאמרינן

 השיעור חינ~ן לענין מ"מ מעכב אינו דנענועואף
 ~בשיטה דיניה בכל המצוה לקי~ם חזי שיהא שצריןה~א

 של לנענ~עים חזי שיהא שצרין הביא כאןמק~בצת
 שיהא דבעינן כנ"ל ~היינ~ מדרבנן שהם ומביאמ~לין
 ~פרטיה[. דיניה כל עם המצוה לקי~םחזי

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

 את שהכונס הזה דבזמן בפנים מש"כ על]זה
 שחייב דכיון ~ להתפלל גם צרין בק"ש חייבהבתולה
 בש~"ת היא ]התש~בה ז' סימן בתפלה[ חייבבק"ש
 בני ~כל ה~א פטור רש"י דלשי' ~עיי"ש ז'[ סימןתה"ד

 מאחר המת קבורת לאחר אפיל~ בכלל יבדילדלא~~ ב' ~ סימן שמתו מי רפ"ג ]ברכות ~ולקוהרא"ש
 מובא פטור[ היה במוצ"ש דהיינו הבדלה חיובשבשעת
 ז'. סימן ברכ~ת על יעקב בקהלותבאורן

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 דערוה זה ]בסימן דלקמן הדינים לכל דה"הונראה
 ואילן[. ג' מבת בקטנה גם נוהג יהא ~כד~מהבעששית

 ~~~ן ~~~~~~~~~
~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 דתלוי חולק כתב[ ד"ה ח' אות ט"ז ]סימן~בחזו"א
 הני דכל לעיל דמבואר ~למאי שם ]וז"ל גופהבג~דל
 הרהור מש~ם אסרוה חכמים אלא בעיקרו ער~האינה
 עליהן בנ"א של דעתן שאין דכל נראה היה~טרדא
 בשנים שיעור כאן ואין וכו' מותר קטנותןמחמת
 גופן[. ו~טנ~ת מציאותן לפיאלא

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 ]פ"ג מטפח בפח~ת אלא מהרמב"ם כן משמעלא
 האשה גוף כל שם ~ הרמב"ם ]וז"ל ט"ז[ הל' ק"שמהל'
 קורא כשהוא ~אשה בגוף יסתכל לא לפיכןערוה

 אשת~ואפיל~
 יקרא לא מגופה טפח מגולה היה ~~ם

 יסתכל לא הרמב"ם ממש"כ ה~כיח הח"א הנהכנגדה
 כתב דהרמב"ם מהרמב~ם כן משמע לא אבלמותר עיני~ כשמעצים אבל אסור כשמסתכל דוקאמשמע
 כנגדה יקרא לא מג~פה טפח מגולה היה ~אםג"כ
 לקר~ת דאס~ר הוא עינים בעצימת גם מייריוזה



 יסתכל לא הרמב"ם ומש"ככנגדה
 בגו~

 כשהוא האשה
 ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ בפחות מיירי מותר עיני~ כשמעצים משמעקורא

.~~~~~ 
 וברייתא[. ד"ה ב' אות ט"ז ]סימן החזו"אוכ"כ

מטפח[.

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
~~ 

~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ן ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~

~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~~ 

 אבל ולענין[ בד"ה ז' אות ט"ז ]סימן החזו"אוכ"כ
 אוסרין. א'[ ]הל' הרב וש"ע ]בביאורו[הגר"א

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ .~~~~~ 
 בא פרשת ]ש"ר חי איש ובבן הוי גיל מאיזהוצ"ע

 לזה. מ~ור ידעתי ולא שש מגיל כתב י"ג[הל'

~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ '~~~~~ 

 לז[. אות ]פ"ג כ"ד ברכות הרא~שוכ"כ

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 ולא לשמוע דוקא ]דס"ל כ"ד ברכות רא"שעיין
 ק"ש[. ביטול לידי יבוא שלא בה דהקילו ק"ש,לעני'

~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ 

 ~~ן
~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 ]ברכות יונה ר'וכ"כ

 ד~
 ערוה[ ד"ה ע"ב כ"ה

 לכוון יכול הוא אם שמנגנת בשעה ~ואפילו שם]וז"ל
 ~משים ואינו אותה שומע שאין בענין לתפלתובלבו
 ואין מותר אליהלבו

 ל~
 לסמון ונראה קריאתו[ להפסיק

 והרמב"ם ל"ז[ אות פ"ג ]ברכות שהרא"ש מאחר זהעל
 להנות מתכוון לענין רק ערוה באשה קול הג']מפרש
 ק"ש ולענין ביאה איסורי מהל' פכ"א כמ"שמערוה
 ]ד"~ ב~י עיין ~כי בלאו מתירין זאת[השמיט

 טפח
 לשמוע ק~ש בשעת שמתירין הפוסקים ]דמביאבא"ד[
 אשה[. זמר~ול

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~~~ 
 ח'[. ]ס"ק ע"ט סימן לקמן המג"אוכ"כ

~~~~~~ 
 ~~ן

~~ 
 ~~~ן

~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~ן

~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~~ן

 ומיהו שם ]וז"ל א'[ אות י"ז ]סימן איש בחזוןעיין
 של בכותלדוקא

 ע~
 זכוכית של כותל אבל חרס של או

 דין שאין מתכת שלאו
 גר~

 פ"ז סימן כמבואר בהם
 גר~[. דין הכותל על כאןאין

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~ן ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~
.~~~~ 
 של מנהג ~מכאן אסור עצמו כבוד דכ"שונראה
 כנלע"ד. לכבודו באחר להשתמש שלאצדיקים

~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~
 ~~~~~. ~~ן
 נוהגין וכן לשתות מותר שחרית דלאחרמשמע
 השנה.בראש

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 דאם בא"ר ועיין שם ]וז"ל ]סק"ג[ בשע"תועיי"ש
 לטעום רשאי לביה וחליש פירות רק ~פת יין לואין
 אין לביה חליש לא וא~ ע"ש מוסף קודם ~ידוש~דם
להקל[.

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 הביא כ"א ס"ק ]דמ"ב הטעמים לכל הואופשוט
 דמ"ש ע"ש[ התפלה קודם לאכול דאס~ר טעמיםשני
 מצות משאר]ק"ש[

 ]שאס~
 המצוה קיום לפני לאכול

 קר~ש[. לפנ~וה"~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

.~~ 
 רל"ב ]סימן המ"ב שם כ"כ המשכרין משקיןר"ל
 ל"ה[.ס"ק

~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~~~~ 
 אבל ~ר"ל עיי"ש חולק א'[ ]הל' קס"ג בסימןוהגר"ר
 שימצא יודע אם מילין ד' לילן צרין בביתוהיושב
 הרב בשו"ע וכאןמים,

 סעי~
 ~ה"ה במ~סגר~ כתב י"ז

 בעשרה, שם שמתפללין למקום מיל תון בישובהדר
 בעשרה, להתפלל וערב בקר יום בכל לילחייב

והעתיק~
 ~אפשר מ"ה, ס"ק בשעה"צ עיין כאן, המ"ב

 וצ"ע[. בו חזר ~ס"גדבסי'

~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~ 
~~~~~~~''~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
 בזה"ז. גם דזהובא"מ

~~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~

~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~ן

~~~~~
 ~~~ן

~~~~ ~~~ ~~~~ .~~~ 
 יואל דברי שו"ת לנגוע[ אסור ]ג"כ רוק דה"הוי"א
 א'.סימן

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~ן ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 לן האלף שו"ת אחר למקום לילן אפילומותר
 עיי"ש. או"ח על נ' סימןשלמה

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~ 
 הל' ]פ"א הרמב"ם על הלוי הגר"ח ~ידושיעיין

 בזה יש דינים תרי כוונה בדין דגם ובאמת וז"לא'

חדא
 די~

 כוונה מדין והוי המצוה לעשות שמכוון כוונה
 אין ובזה כ~ונה צריכות מצות דקי"ל המצות כלשל

חילו~
 דין דהוא כיון התפלה לשאר ראש~נה ברכה בין
 כולה המצוה דכל המצות וכשאר המצות בכלהנוהג
 בתפלה ה"נ מקצתה כוונת מהני ולא כוונהצריכה
 הרמב"ם כן שפסק וזהו כוונה צריכה כולהדכ~ותה
 בכל מעכב בתכלה עומד שהוא שידע דבעינןדהא

 דבלא"ה משום חדא טעמי מתרי והיינו כולההתפלה
 כוונה צריכות מצות דין משום ועוד מתעסקהוי

 המצות בכל כמו התפלה בכל מעכבידתרו~ייהו
 בתפלה רק מסוים דין דהוא הדברים פירושבכוונת ור~

 ראשונה בברכה רק מעכבא דלא דקי"ל ה~אבזה
 הט~ו[ ]פ"ד תפלה הל' הרמב"ם על בא"ע וגםדאבות[
 עצמו שיראה זו כוונה שבלא שכתב ~בזה שם]~ז"ל

 מעשה כאן שאין מתעסק ה"ז השכינה לפניכעומד
 דין שזה מצוה לשם מכוין אין אם וכן עיקר כלתפלה
 י"ח של הברכות בכל ~וא זה דין כולה התורה כלשל
 מה בק"ש כ"כ מפורש הרי הראשונה בברכה רקלא

 שמע את הקורא ה"א ק"ש מהל' בפ"ב הרמב"םשכתב
 והשאר חובתו ידי יצא לא ראשון בפסוק לבו כיוןולא
 מגיה או בתורה קורא היה אפילו יצא לבו כיון לאאם
 הרי ראשון בפסוק לבו שכיון והוא יצא הפרשיותאת
שא~

 שאין להגיה שקורא
 ז~

 למ"ד שאפ~לו וכו' קריאה
 להגיה בקורא יוצא אינו ג"כ כוונה צריכות אינןמצות
 בפ~ר לבו כי~ן אם ואפ"ה דברכות ברפ"בכדאיתא
יצא

 א~
 השלשה על איכא מדרבנן הפ~ות לכל שמצוה

 כמו וע"כ להגיה בקורא יוצא ~איןפרשיות
 שהיא ראשון הפסוק היא ק"ש שעיקר וכו'למעלה שביארנ~

 שיהיה הפרשיות יתר שצריכין אלא שמים מלכותקבלת
 שנאמר מה לענין כאן הוא וכן כמתעסק קוראאם א~ סגי ולזה שמים מלכות הקבלת שתחול מהעל
 מה"ט ג"כ שהו יצא ראשונה בברכה לבו כיון שאםוכו'

 אלא שבלב העבודה שהיא לה' השבח הואשהעיקר
 בדיעבד וע"כ צרכיו בקשת על תחול שהשבחשצריכין

א~
 דבריו ולפי יצא[ הברכות בשאר לבו כיון לא אם
 מתנמנם היה אפילו יצא באבות כיון אם]דהא"ע[
 ]כמבואר יצא לא להגר~ח משא"כ התפלהבשאר
 דלעיל[.בדבריו

 ~~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~ 
 השכינה לפני כעומד כוונה ג"כ צריןאבל

מעכב. וז~



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

.~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ '~~~~ 

 פשיעה. הוה אם ה~~פלה[ ]בזמן ישן אםוצ"ע
 מתיר. אליהו ידובספר

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~

'~ .~~~~ 
~~~~~~~~ 

ולצור~
 צ"ע~ עוברת מצוה

~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
'~ 

~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

.~~~~~ 
 עשה מצות דהוה לדוכן לעלות צרין אםוצ"ע

]ר"ל
 דהו~

 מ"ע
 ~בים~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 שם ]וז~ל תכ"ב בסימן הרשב"א ב~ם בשע"תועיין
 יעלה לומר בשחרית ~וש~ח מוסף התפלל כברדאפילו
 שתים מנחה מתפלל מנחה ולכשיגיע לחזור צריןויבא[
 תפלת בעת נ~כרו~פילו

 מוס~
 תשלומין מתפלל אין

 ~הנ"ל[ הרשב"א למש"כ ונראה ע"ש[. במנחהאלא
 א"כ במוסף ולא במנחה אלא אינו תשלומיןדתפלת
 ]כלומר תשלומין קודםיתפלל

 שחרית~
 מוסף ואח"כ

כנלע"ד
 ]דמוס~

 וא"צ להתפלל כולו היום כל יכול
 תשלומין צריכה שחרית תפלת משא"כ תשל~מיןלזה
 במנחה והיינו לה הסמוכה בתפלה אלא תשלומיןואין

 תשלומין איןדלהרשב"א
 במוס~

 ומהמ"ב במנחה, אלא
 השלמה דאין בתחילה דכ' כן, משמע לא ט"זס"ק

 ואחריו מנחה שיתפלל ~ה דין הביא ואח"כבמוס~,

מוס~
 שחרית~. ואח~כ

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~ן ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ 

.~~~~ 
 ~זרי. אבי כ"כ האגודה לשי'ואפילו

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 קללה זה דאין וטעמו א'[ ]ס"ק היטב בארוכ~כ
 מן היה וראו הסוכות חג עבר כבר ]דהא הזהבזמן
 כנלע"ד. האחרון[ יו"ט בליל מיד להזכיר להתחילהדין

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 
 ועיין חוזר דאינו אפ"ל ~שמים עצירתובשעת
 גשמים עצירת כשיש אן ]וז"ל ואפילו[ ~ד"ה הלכהביאור
 ולהתפלל לחזור חייב אם צ"ע גשם וה~כירוהתפלל
 בדיעבד יוצא אינו ממ"נ דאל"ה מטר ~ם ששאלוכ"ז
 במדינותינו. בכ"ז נדבה בתורת דיתפלל נראהויותר

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ 

 וחייב לראש[ וחוזר ד"ה ]ס~ד, הגר"א בביאורוכ"כ
 שכתב המחבר לדעת ]לאפוקי התפלה~ לראשלחזור
 מוריד אמר דאם ד'בסעיף

 ~הגש~
 החמה בימות

 התפלה לראש ולא הברכה לראש וחוזר אותומחזירין
 כלא הוי חשיבי כחד וג"ר דהואיל ע"ז פליגוהגר~א
 השע"ת דברי וא"כ התפלה. לראש וחוזר כללהת~לל
 אין ולהכי הגר"אכדעת

 הש"~
 מוציאו[.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ .~~~~ 
 חוזר אין שבע מעין ברכת שמע אם שבתובליל
 יעלה ה"ה ולפ"ז או[ ]ד"ה רס"ח סו"ס הלכהביאור
 שמע אם לחזור א~צ חוה"מ בשבת שכח ]אםויבא

מש"~
 ר"ל שבע מעין ברכת

 דכמ~
 מוריד אמר לא אם

 הגשם מוריד ה~כיר דלא אע"ג אותו מחזירין איןהגשם



 ויבא יעלה ה"ה ולפ"ז שבע מעיןבברכת
 אע"~

 דאין
 יצא[~ ד"ה בביה"ל ]וע~ש אותו,מזכירין

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

~~~~ .~~~~ 
 כבני שואל ובנים[ אשה לו שאין ]ר"ל בלא"האבל
 ]מובא הפר"ח לדעת אבל שם שנמצא כיוןחו~ל

 כיון א"י כבני שואל גווני בכל דבור[ באותובבאה"ט
 לחזור.שדעתו

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 
 ~~~ן ~~~~~~~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~

~~~~ .~~~~ 
 לו שאין אע"פ הגשמים בזמן לחזור דעתוואם
 ונ"ה[. אלפים שני סי' ]ח"ה רדב"ז א"י כבני שואלאשה

~~~~~~~ 
~~~ 

 ~''~ ~ן
~~~ן ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~'~

~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 שעה חיי שהם צרכי~ שאלת דהוה ]דהפר"ח[וטעמו
 כמקומו[. שואל]ממילא

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

.~~~ 
 אם ומיהו המחבר]וז"ל

 באר~
 הצריכים כולה אחת

 בברכת מטר ושאל יחיד בה טעה החמה בימותמטר
 בברכת שאלה בלא נדבה בתורת ומתפלל חוזרהשנים
 אינו אבל רוצה אם דוקא הרמ"א כתב וע"זהשנים
 מטר[ ושאל טעה ]אם בספק ולכן כלל[ לחזורמחויב
 בודאי רק הוא המחבר לדעת ]אפילו לכ"ע חוזראינו
 חוזר[. אינו בס~ק אבלטעה,

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~~ן

~~~~
 ~~ן

~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 דאינו א' סי' ]ח"ב מעכב דאינו יעקב השבותולשי'
 דאינו וכ"ש ה"ה בגבולין, כפים בנשיאת מעומדמעכב
 ~' דיש ואפשר עובר, אינו למה ידים[, פריסתמעכב

 רק ישראל על והאיסור עבודה וגם ברכהדינים
 דוקא היא מדאורייתא ברכה דמצות ~ר"לבעבודה,
 ובגבולין ב'( ל"ח בסוטה )וכדאי' עבודהבשעת
 עבודה בשעת שלא וכל עבודה, במקום שהואבתפילה

לא~
 ועיין בזה, לישראל איסור אין וממילא היא מצוה
 כאן[. השו"ע על בהגהותיוחת"ס

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ .~~~~~~~ 
 שם דאיתא הא ]על כל ד"ה ל~ט שם תוס'ועיין

 התוס' כתבו כפיו, את ישא לא ידיו נטל שלא כהןכל
 ידיו נטל אם רבי לי אמר רש"י פירש כל( )בד"השם

 כשעולה ידיו ליטול צרין אינו כהן ונטהרשחרית
 מהגהת שהו~תק וכמדומה התוס' וכתבולדוכן,
 נטל שלא דפירש כן משמע לשונו אין שהריתלמיד
 הביאו וכן סמון ממש משמע לדוכן, עלותו לפניידיו
 ליטול צרין שחרית ידיו~ בנטל דאפילו מגמ' ראיותעוד
 יעו"ש. לדוכן, לעלותוסמון

 ~~ן ~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ~~ן

~~
 ~~ן

 ~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~.~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~
~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן ~~~.

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 
 ]וז"ל מש"צ לה ומוכח מ'[ ס"ק ~א"א הפמ"גוכ"כ
 הבנתי, לא דבריהם העמידו די"ל נ' אות א"רומ"ש

דבסעי~
 כ'

 בש~~
 צרין לו אמרו אם אחרים בכהנים

 העמידו דל"ש וי"ל מש"~, יחיד ומ"שלעלות
 הברכה מעין דנ"כ הפסקה, הוהדלא דבריה~

 הו~
 דלא הרי

 דהוה כהנים ברכת למקום בתפלתו שהגיע אלאהתיר
 בשומע גם כתב ברכה עמק ובספר הברכה[.מעין
 מותר דהא הפסק זה ואין כפיים נשיאת ]מותרתפלה,

לה~סי~
 ובין יחיד צרכי בין צרכיו כל ולשאול בקשות

 הלבוש וכ"כ בקשה הוי נמי כהנים וברכת רביםצרכי
 שהרי וצ"ע יעו"ש~, תפילה הוי נמי כהניםדברכת
 שיברן כוונתו ואולי הפסק, וזהו הברכה לומרצרין
 יכול שאינו כיון לכן קודם ברכה ללא כהניםברכת

 כמתפלל[, דהוי ההיתר כל ]דאי להעיר וישלהפסיק'
 ולברן מזרח כנגד ~ומד שיהיה[ ]צרין בתפילההרי
 מערב. כנגד צרין כהניםברכת



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ]הביא א' ס~ק היטב ובבאר קכ"ט סימן לקמןעיין
בשם

 כמ~
 פוס~ים

 ד~
 צאת עד ~נעילה נמשכת

 יכולים אינםהכוכבים,
 ליש~

 ב~מ ~בל כ~יהם[, את
סי~

 תרכ"~
 ]אות

 א~
 התחילו דאם מהרי"ל בשם כתב

 בלילה. נו"כ ביום,להתפלל

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ 

 שכתב יש דבעלמא ]דאע"פ בלב, מחילהוצרין
 בפ~ד~י

 בעי' הכא מ"מ דברים אינם שבלב דדברים
 הנאה לכהן כשיש אלא מחילה מועיל דלא הטו"זשי' דהרי וקדשתו על ~ובר הוא הרי דאל"ה בלבמחילה
 היינו מחילה, דמהני החולקים לשי' א~י' וא"כמיניה,
 בכבוד זלזול הוי לא מוחל דכשהוא דס"למשום

 בעלמא, דמחילה לתא משום זו אין אבלהכהונה,
 תליא דלא למחול יכול שאין ודאי זל~ול, הוידאם
 וקדשתו[. משום החיוב דכלבדידי',

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 עבדים מהל' ~~"ג במש"ל כמ~ש בחינםודוקא
 לא דע"כ פ"~, סימן מ"ע הסמ"ג בשם ]הביאה"ח(
 אבל בחינם אלא בכהונה, להשתמש דאסוראמרינן
 שרי[.בשכר

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~

~~~ 
.~~~~~ 

 ועי~ן להקריב[, פסול דהוא ]כיון מום בב~לוצ"ע
 ~ודש דוהיו הספרא בשם דמביא רס"ט ]מצוהחינון
 להקריב ראויים שאינם אע"פ מומין בעלילרבות

 וכן לכבדם[ דצרין זו מצוה בכלל הם מ"מאלקיהם, לח~
 שאינם דכל מום, כבעל היל~ותא בכלל דהוי ]י"לבקטן
 קודש[. מוהיו נתרבה להקרבהראויים

~~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~'~~ ~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~ 

 ~~ן
~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~
~~~~ .~~~~~ 

 רס~ט, מצוה חינון המנחת שם כ"כ החינון,וכ"ד
 וכ~כ בו[, להשתמש ]אסור דמחיל אע"ג הט"זומש"כ
 ל"ב. אות המצוות בספרהר~מ

 וכת~
 ה~ר

~"~ 
 ~ות

 סי' מרוטנברג מהר"ם תשובת ואישתמיטתיה וז"לצ'[

ק~~
 ראשון~ מל~רות למחול דיכול שכתב

 עכ~~
 וכ"כ

 יש אבל שאכל~, שלשה ~רקהרי~ז
 שרות דא~לי לחל~

 עמהם ]דל~שת~ש מחיל~ מהנילא
 הסמ"ג בשם[ ]הא"ר לקמן וכמ"ש שרי בשכרודוקא מחלי~ מצי ל~

 ~וכתי' ט"ז. ועיין דר"ת כמעשה שנהנהאו
 דתשובת הא משא"כ שנהנה, הוי דר"תדמעשה הט"~

מהר"ם
 מרוטנב~

 ראשון מל~רות למחול
 זה~

 רק
 בלאו גם מחיל דמצי א"ל וע"ז בו להשתמש ולאלכבדו
נהנה[.

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

 כ"כ לילה, בזמן ר~ת ~יטת על לסמון דישואפ~ר
 וז"ל, י"א ]ס"ק ע"ש הציון בשער תרכ"ב סי'לקמן
 השמשות בין אחד השמשות בין תרי שיש ידועוהנה
 דאנו ונהי יוסי, דר' השמשות בין ואחד יהודהדר'

מחמירין
 לנהו~

 דברים, וכמה שבת לענין יהודה כר'
 לערן דעד וסייעתו ר"ת דעת בלא"ה שיש דבזהאפשר

 אפשר ליום, אותו ח~שבין אנו צה"כ קודם שעהחצי
 שיש כל ליום, דנחשבהו כ~ים נשיאת לענין להקלדיש
 וצ"ע[. צה"כ קודם שעה חציעדיין

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ]יכולים ג' ביום א~ילו זקנים[ ]עטרתוי"א
להשלימה[.

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~
~~~~~ 

.~~~ 
וחיד"א

 חול~
 אות ע"א סי' ח"א שאל חיים ]שו"ת

 שחרית שבת של התורה קריאת להשלים דאיןה',
 ~ידוש זהו ויברכו, אנשים ז' דיעלו ובפרטבמנ~ה,



 ט~ז, סימן בח"ב ע~ד כתב ~כןגד~ל
 דזה~

 גד~ל חיד~ש
 ע"ש~. זה אתלעש~ת

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~'~~~~~~ 
.~~~ 

 מדאורייתא, חי~ב דה~ההטעם
 ~זה~

 הרא"ש לשיטת
 פרשת לקרות כג~ן שם, ~ז"ל כ', סימן דברכ~ת]פ"ז
 ]הלכ~ת הרמב"ם לדעת אבל הת~רה[, מן שהואזכ~ר
 היא המצ~ה דעיקר משמע דשם הל"ה, פ"המלכים
 דה~ה לחלק אין בת~רה[ לקר~ת לא אבל תמידל~כ~ר

כמ~
 דעלמא. קריה"ת

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~'~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~'~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~'~~~~ ~~~ ~~'~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

.~~~ 
 הרמב"ם תש~ב~ת עיין חזקה, בזה מהני~אם
 מהני ~לא ק~דם בחכמה דגד~ל רמ"ג[ ]סימןהחדשים
 מ~רידין ~לא בק~דש דמעלין מהני, החכם ~לגביחזקה,
 ששאלו שם,]וז~ל

 א~ת~
 לעל~ת כ~~ן חז~ה לאחד היה אם

 ~אב~ת מאב~תי~ ע~ד מפטיר א~ הסדרהלהשלים
 אחר לעל~ת ר~צה ועכשיואב~תיו,

 במק~מ~
 הראש~ן, של

 נקנ~ת אינן הת~רה שמעלות לפי לעל~ת דיכ~ל~השיב
 הראש~ן, מן פחות לעל~ת הר~צה אם אבל לבד,ביר~שה
 א~מרים זה בכגון שאפילו פנים, בש~ם לזה דרןאין

 של דיבור כדי ת~ן לברן דיש הל"ב[ פ~ט]ברכ~ת
המצ~ה.

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ן~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~''~~ ~~~~ 

.~~~~~ 
 שיש ~דע שם, ~ז~ל ~ר~אה ]ד~ה הלכה ביא~ר~עיין
 לברן ~אח"כ לגל~ל רוצה דאם שס~בריםפ~סקים

 לעש~ת מחוייב שאינו יה~דה כר' דהלכה אלאטפי, עדי~
כן,

 ~עפי"~
 ~אח~כ ~ג~ללין שר~אין מק~מ~ת איזה נ~הגין

 ברכ~ת ]בפסקי הפרדס בספר אבל ~"ש[. ~כ~'מברכין

 ~וס~לרבינ~
 לקריאה סמ~ן לברן ד~קא כתב פלט[

 מעשה של הפסקבלי
 כמ~

 ע~בר דה~ה המצות בכל
 הל"א[ פ"ו ]ברכ~ת יר~שלמי בשם ~מביאלעשייתן,
 בברכה. י~צא אינ~דק~דם

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 ~וז"ל קמ"ו, ס~ס"י הט"ז כ"כ לעמ~ד צריכיםוהקהל

 אמירת ~בשעתבא"ד
 ברכ~

 שצרין פשיטא
 לעמ~ד~

 אבל
 ימ~ת לכל תפלה ]דיני בברכ~, דישב מ~באבמהרי"ל
 ~כ~'[. לברכו ~לא לקדיש לא עומד היה לא וז"ל,השנה,

~~~~~~~~ 
~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

.'~~~ 
 כע~נה, דש~מע ~צ"ע נפטר לא דהש~מעמשמע

 אס~ר ~לפ"ז לצאת. מכוין דאינ~~צ"ל
 ל~

 קרה"ת לשמ~ע
 א"כ בברכה, לצאת מכ~ין ~אם הת~רה, ברכתק~דם
 בברכה. נפטר שכבר שוב, לברן יכ~לאינו

~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
.~~~ 

 הפסק' דהוה יאמר לא המסייםאבל

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
מסתבר~

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן~
 י"ז[ ~ס"ק מ~בעיין

 דעדי~
 ~~דם שיגל~ל י~תר

 ~בבאכהה~כה
 ובאיטב"~ ~~א~נה~

 ~~ם במס'
 היאושלמי בשם שכתב הרא"ה בשם הביא ע"ב[ז' ~~

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 בין הפסיק שאם ]י"א ט' סעיף מ"ז מסי'צ"ע
 א"ר ~עיין ~כו'[ כל~ם בכן אין ללימודו, הת~רהברכת
 ברכת בין לחלק שאפשר שמיישב ג'~אות

 הת~ר~
 שה~א

 ~עיקא לת~אה עולה באכת ו~ין תמיד ~מ~וייבללימ~ד

כ~~נת~
 ומברן~. ח~זר התחיל שלא ~כיון לזה,
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  שהראו א~פה לקרות צרין הוא אם ]פי' ממ"נצ"ע 
 א"כ לבטלה, ברכה יהא שלא כדילו

 נמצ~
 שהבאכה

 ח~הלא
 א~

 על
 מקו~

 אין לו[ שהאאו
 יתחיל ל~טה לו הראו שאם פסק ]ואין נתכויןשלא מ~ א~"~ ~וא~

 נתכוין לא ~ם שם קורא אין שפסקו, ממקוםלקרות
 הקריאה[. אותו על ברכהבשעת

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~ 

 הב"י בשם הביא ]דהמג"א ופרמ"ג מג"אעיין
 וטעה ס~רים ב' שמוציאין טבת בר"ח הוהדהעובדא

הש"~
 וכו', והז~רוהו עליו ובירן חנוכה בשל ו~תח

 הפרמ"ג ע"ז וכ' ולברן, לחזור צרין שאין אומריםויש
 ד' ס"קבא"א

 ממש, אחרת בפרשה אפילו אפשר בא"ד~
 עכ"ל[. דצי~ור, התורה אקריאת הברכה חיילאמ"מ
 ברכתו דאטו שבירן מה על הברכה אין ]דלכאורהוצ"ע

 ודין א~ריאה סתם הוי הברכה דציבור, אקריה"תהוי
 כתב למה וא"כ קריאה, בדין תנאי רק הויציבור

 אקריה"ת חל והברכה אחרת בפרשה דאפי'הפרמ"ג
 סי' ח"א אברהם דבר מש"כ לפי ליישב וישדציבור[
 בברכות דאמר~' דהא שם ]דמחדש ח"י. אותט"ז

 שם כי שנ~מר מה"ת לפניה לבה"ת מנין ע"אכ"א ד~
 בציבור דו~א הוי זה לאלוקינו גודל הבואקרא
 ~ו~~ ביחיד אבל מה"ת לפניה ברכהדצריכה

 ר~
 דרבנן,

 דרבנן רק שהוא בפנ"ע או"א כל שבירן באה"תוא"כ
 דאורייתא ברכה חיוב מידי ומפקי דרבנן אתיאלא
 אקריה"ת ~יילא דהבאכה הפרמ"ג כתב שפירולפי"ז עכ"ד~ מה"ת בברכה בציבור בקריה"ת חייביןושוב
 ברכ~ הוי הציבור משום בעצם דהברכהבציבור

 אחרת
 מ"מ ~חרת בפר~ה קרא אפי' וא"כ מה"תשחיובה
 דציבור.[ אקריה"ת וחיילא הוי ציבורהלא

 ]ד~ה בב~חועיין
 וצרין~

 דה~ה שכתב
 העו~

 ~ורה
 כל לעמוד להמחמירים גם ולפ"ז לסמון, לואסור
 קמ"ו סי' ~לקמן ~עייןהקהל

 סעי~
 אסור בהגה[ ד~

 תרי בפוסקים דמבואר דר~ל ]אפשר מה"ט.לסמון
 ותו עמידה, מיקרי דלא חדא סמיכה, באיסואטעמי
 והנפק"מ בירושלמי. וכדמבואר אימה דיןמשום
 משום אסור ואפ"ה עמידה דמיקריא סמיכהדאיכא
 דשיין ודאי עמידה דין משום סמיכה והנה אימה.דין
 הקהל דכל ברמ~א, המובא המרדכי לשי' גם זהדין

 אמנם היא, עמידה לאו כה"ג וסמיכה לעמודצריכים
 אפ"ל היה אימה, משום ואסור עמידה דמיקריסמיכה
 בתורה דקריאה הוי דהסברא אסור, הקורא חזןדדוקא

 השומעין הקהל לכל אבל אימה, הוי לא סמיכהע"י
 דהעולה הב"ח לפמ"ש אמנם כ~~. באימה חסראינו
 דלאו מדבריו מוכח הרי לסמון, אסור נמילתורה

 הוא החזן דהרי תלי' בתורה קריאה שלבמציאות
 ע"י עמידה דעצם וע"כ בתורה, למעשההקורא
 אסורין נמי הקהל כל ולפ"ז באימה. חסרסמיכה
 ודו"ק[.לסמון

~~~~
~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ 

 ב' ~פרק ת"ת הל' הגר"ז למש"כוכנ"ל
 סעי~

 י"ב[
 אע"פ בקריאה יוצא שבכתב[ ]בתורה ת"תדמצות
 עם ביחד לומר שמחוייב ]ר"ל מביןשאינו

 הש"~
 אע"פ

 מביןשאינו
~ 

 לברן יכול ולפ"ז ~~ריאה, בקי הוא
 מבין[. שאינו אע"פ דיוצא לס"תכשעולה

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~~ 
 ]עיין לאט, וירד לתורה לעלות מהר ילן~ה"ה
 סי' עיין הכי דינא דהוי לביהכ"נ שהולן וכמוכה"ח,

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 א"צ. הרע עין משום חוששואם

 ~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~ן ~~'~ ~~~ ~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 מצאתי[ שוב בד"ה ס"ט ]סימן תורה דעתובספר
 ולפ"ז שם, ]וז"ל שמעו שלא בג' מהני רש"ידלשיטת
 סימן בשו"ע כמ"ש מותר יחיד בשביל ד~ם רש"ילשי'
 שמע שלא א' בשביל אפילו נמצאים אינם ואםס"ט,

 העולים מספר יש אם התורה בקריאת ה"נאומרים,
 שמעו שלא בג' סגי במנחה וא"כ סגי,המחוייבים

 ע"ש[.עכ"ל,

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~~ן
 ציבור חובת אלא דאינו ~והטעם הגר"ח, בשםוכ~כ

 התפללו, שלא בנ"א עשרה להיות ]צרין בתפלהוכן
 יעו"ש[. כ"א סי' ליבמות שמואל ברכת בספרעי'

 ~~~ן ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ]וס"ל חולק ב'[ ס"ק רע"ח סי' ~יו"ד הטו"זאבל
 ואם כשר מחובר רובודדוקא

 לא~
 בו[, לקרות אסור

 תשובה בפתחי הובא ער"ה[ ]סימן חת"ס שו"תועיין
 בתשובות שם, וז"ל ד', ס"ק רע"ח ]סימן ס"ת הל'ביו"ד
 שיעור רוב או היריעה רוב אין אם ועכ"פבסופו,

 ~"ש[. להכשיר, אין כנ"ל מחובריםהתפירות

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~ברא ]דבין זמן, באותו ס~ור בס"ת דוקאונראה
 דזו אלא פתוח כשהוא להניח היתר הוי לאלגברא
 זמן באותו ס~ור לגברא גברא דבין המציאותהיא
 בין וז"ל, דפי' הב"ח מדברי מוכח וכן שרי,ולהכי
 עכ"ל שרי פתוח אינו דהס"ת כיון שר~ לגבראגברא
 ה~רישה[.וכ"כ

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 כנפתח. חשוב אי לקרוא בשביל גוללין אםוצ"ע

 ~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 זה איסור אם שנסתפק ברכה עמק בס~רעיין
 כבודמפני

 ס~~
 פסוק ח' ]פרק דנחמיה מקרא וילפינן

 שתיקה אלא עמידה ואין העם כל ~מדו ובפתחוה'[
 ס"ת, כבוד בכלל דהוה לומר אלא ~וה לאוהלימוד
 או ס"ת בכיבוד דאורייתא בעשה ~ובר המספרוא"כ
 איסור והוי קריאה של המצוה כבוד מפני אלאדאינה
 ע"ש. דנחמיה מקרא הנלמד קבלה מדבר~בפ"ע
ונראה

 בשיט~
 ]סימן הלבוש

 סעי~ קמ"~
 דאוסר ב'[

 ~ועיין בינתיים הפסק יש אפילו קריאה לפני]לדבר[
 ל"ב( אות דברכות א' בפרק הרא"ש ~ל חמודותדברי
 דף סוטה רש"י מדברי אבל ס"ת. כיבוד דהוידס"ל
 רש"י ]וז"ל הב"י כשיטת נראה ובפתחו[ ]ד"ה ע"אל"ט
שם,

 וכשמתחי~
 ~אע~פ לקר~ת[ הקורא שהתחיל משמע

 וכאשר שם, רש"י ]וז"ל כן כתב לא בנחמיהשרש"י
 שנפתח מש~ה משמע העם כל ~תקו לקר~תפתחו
 ~בין הפסק בלא דאיירי צ~ל אסור[ לקרותהס"ת
 ע"י אבל לקריאה[הפתיחה

 הפס~
 של והטעם שרי,

 משעה דהאיסור ]דסברי ~~~ש ות~ס'רש"י
הקורא שהתחי~

 לקרו~~
 קריאה מצות משום דהאיסור נראה

וכולהו
 סביר~

 כלבוש. דלא להו

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
וי"ל

 דחיו~
 על חיוב הוי דלא ]ר"ל הציב~ר על הוא

 קרה"ת, בציבור נקרא שיהא הציבור ח~בת רק או"אכל
 יותר חיוב מוטל אינו אז קרה"ת ~~מעין הציבורואם
 או"א[~ כלעל

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן ~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 
.~~~~~ 

 ואפילו שם, ]וז"ל חולק ע"~( )ס~מן ~ו"מבחת"ס
אם

 הארו~
 ה~~דש

~ 
 ע"ש[, בבה"כ, לישב אסור פתוח,

 כ"א(. אות פ"ז )סימן חו"מ בפ"תהובא

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~

 ~~~~ן
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~ 

~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~ 



 הת~רה ברכת ובשעת וז"ל, ו' ]ס"ק מג"אוכ"כ
 ובאה"ט שבקדושה[, דבר דהוי לעמו~, הכלצריכין
 הכל צריכין הת~רה ברכת ובשעת שם, וז"ל ה'~ס"ק
 וט~ז[. מ"א שבקדושה דבר דהוילעמ~ד

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

 הדברות, עשרת בקריאת לעמוד נוהגיןוכן
 סימן החדשים הרמב"ם ]בתשובות הרמב"םובאגרת
 המינים תרעומת משום המנהג לבטל כתברס"ג[
 יעמוד דאז נראה ולכן זו[, אלא תורה שאין~שיאמרו
 שניהן. ידי ויוצא הפרשהבכל

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~

~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ה~א דהעיקר משמע חסידים ספר מדבריאבל
 וכו' הזקן שם שכתוב תשנ"ח באות עיין הס"ת,קושר

 ע"ש. אחר ולא הס"ת יקשורהוא

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן

 וכנה~~[ תמיד ]ע~לת שכתבוויש
 בשמ~

 דלענין
 היטב ~דהבאר ולק"מ נפשות, בתר אזלינןשכירות
 במהר"ם ראה שלא לפניו, אשר היטב הבאר עלהקשה
 דשםעצמו,

 פס~
 לפי גובין ביהכ"נ דלבנין להיפן

 ביהכ"נ שכירות לענין מיירי דהכא לק"מ ולפ"זממון,
 ביהכ"נ לבנין מיירי והתם נפשות, לפי גוביןדשם
 ממון[. לפי ג~ביןדשם

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~ .~~~~ 
 את המביא באה"ט עם ]באה"ט פליגי לאואולי
 מספיק[ ממון להם ~]כשאין סגי לא דענייםדבריו[
 ממון להן כשיש אבל בז~, להו פטוריםלכן

 )סימן בחו"מ ראיתי שוב נפשות.לפי אזלינ~
 קס"ג~

 בפ"ת
 ממון. לפי בכ~מדאזלינן

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ]כוונתו המ"מ כ"כ לאכול, מקום להם שאיןר"ל
 תנאי אינו "מדוחק" שתיבת מפרש ב' ~קדהמג~א
 הוא בביהמ~ד ת"ח ו~תיית אכילת שכל אלאלהיתר
 יכולים אחר מצד אבל מלימודו, יתבטל שלאמדוחק
 מקום להם שאין להיתר תנאי שזה מדוחק תיבתלפרש
לאכול[.

 ~~ן ~~~ ~~~~~~
~~~~~~ ~~~ 

.~~~~~~~ 
 ~'[. ]אות הפרישה~כ"כ

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
 בהן[. ולשתות לאכול מותרין ]דת"ח הטורוכ"כ

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 זירא ר' כדאמר תלמודו משכח אבל מדינאזהו
 בבית הישן כל זירא ר' אמר ע"א, ע~א דף~סנהדרין
 שנאמר קרעים קרעים לו נעשית תורתוהמדרש,
 משכח קרעים לו נעשה ופירש"י נוגה, תלבישוקרעים
 בסירוגין[. אלא נזכר ואינולמודו

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ]בד~ה ה'( סי' )ח"ב יצחק פריעיין

 עכ"~
 ~ז"ל

 ויו"ד שבאו"ח השו~ע דברי היטב נתבאר עכ"פשם,
 כ' דבאו"ח אלא ותלמידיהם לחכמים קאידשניהם

 דאין שכ' וביו"ד מדינא, היינו לישן מותרדבביהמ"ד
 ממידת הוא הרמב"ם לשון והוא בביהמ"דישנים

 לכל אבל ותלמידיהם, לחכמים אפילו דאסורחסידות,
 וכו'~ ושתיה אכילה כמו אסור מדינא גםאדם

 ע~ש[.

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~

~~ ~~~~~ 
 ה' סי' ]ח"ב יצחק פרי דשרי, הרמב"ם לשי'וי"א

ד"ה
 עכ"~

 להרמב~ם ס"ל דע~כ והיינו שם, וז"ל בא"ד
 בביהמ"ד ולא בביהכ"נ לא לישן כלל איסור דאיןז~ל

 ובע~כ וכו', שינה איסור בגמ' כלל גריס דלאומשום



 ואפילו ובביהמ"ד בביהכ"נ שינה איסור כלל ס~לדלא
 ע"ש~. וכו', אדםלכל

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ '~~~ 

זה~
 שלא אפילו דבביהמ"ד ]דס"ל לעיל רמ"א לדעת

 אסור, לב"י אבל שרי[,מדוחק
 כ"~

 )הל' ]פ"ד הגר"ז

 ולא קבע שינת לא בביהמ"ד ישנים אין וכן וז"לי"ב(
 ולילה יומם שלומד מי כגון מדוחק, אלא ארעישינת

 בביתו לישן לילן יצטרן שאם בענין וה~אבביהמ"ד,
 בביהמ"ד, לישן לו התירו תורה, ביטול מזהימשן

 פירוש וכפי מדוחק אלא דמותר כב"י הגר"ז דפסקהרי
המ"א[.

~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ 
~~~~~

.~~~~ 
 חו"מ רמ"א כמ"ש מהני בעלמא בדיבורוא~ילו

 י"ט ובסי' המזבח, ~צורן עצים קרבן להקריבההוא
 חברות ישראל קהלות בכל הנהוג דמה"ט ביארשם

 וכו', דעה העיר לבני שאין וכיו"ב גמ"ח שלפרטיות
 שהם מפניוהיינו

 זכ~
 במצוה

 ז~
 לה הי' שלא בזמן

דורשין[.

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~ ~~~ 
~~~~

.~~~~~ 
 דהמצות כתב תשנ"ז( )סימן חסידים בספראבל
 ראוי הבן אם איירי דהכנה"ג ואפשר בירושה,אינו
 יסתרו שלא וכצ"ל קדימה, דין לו יש אז אביו,כמו
 הרשב"א ]תשובת הרשב"א לדברי חסידים ספרדברי
 שם, ]וז"ל חזן, מינוי לענין נ"ג[ סימן הרמ"אהביאו
 לפרקים, לסייעו בנו למנות ורוצה שהזקיןש"צ

 בשאר מקומו ממלא אם כקולו~ ערב בנו קולשאין אע"~
 ביד~. למח~ת יכולין הציבור ואין קודם בנודברים,
 ~ם[, לכל קודם דבנו אלו הרשב"א מדברי רואיםהרי
 ספר דברי ]שהביא תשצ"ה( )ח"ה משה ~טהו~מ

חסידים[.

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
קנין. ~~~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ,~~~~
~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ 

.~~~~~~~ 
 ממנו לקחת א"א שנה, למשן פאנס מינוואפילו
 אור מהר"ח בשו"ת כ"כ בה, פשע לא אםהשררה
 ס"ה(. )סי'זרוע

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~~
,~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ .~~~~ 
 סוס"י )חו"מ משה דרכי בשם כתב הסמ"עאבל
 וכ"כ טענה, עמה שיש חזקה דדוקא נ'[ ]ס"קקמ"ט(
 )סימן ח~י בקה"י בזה וע"ע שם.התומים

 כ"~
 אות

 וז"ל י"ח סי' חו"מ ~חלק שיק מהר"ם בשם מש"כו'(
 חזקה ]בענין בזה ישולפענ"ד

 במצות~
 א' ענינים, ג'

מי
 שמתאמ~

 ~עולתו ולולי ההיא המצוה יבטל שלא
 הנהר מן כמציל הוי זה וע"י לזמן המצוה נתבטלהי'
 בת~נית מצינו ~כן דקנה, הגיסומן

 )ד~
 שתקנו ~ח(

 בזמן קדימה דין להם יהיה לעולם שביניהםהנביאים~

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 וכן כן עלין אמר פלוני דאומרדהיינו
שאותו אע"~

 ד~
 הל"א(, עדות מהל' )פ"ז כס"מ ~נות, אינו

 בין לסכסן גורם כן שע"י כיון הטעם בזהונראה
 להי~ת מצ~ה ואדרבה לחבירואדם

 רוד~
 ואוהב שלום

שלום.

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

.~~~~~~~~~ 
 מהפסד להנצל צ~רן וה"ה ~כלה חתן לשבחוכן
 במפרשים. ותמצא דו"ק בזיון אוממון

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ 

,~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ן
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
.~~~ 

 לד~ת לאכילה נטילה משא"כ כוונה ל"צדהכא
 צרין טובל[ בד~ה קנ"ט בסי' בב~י ]הובאהרשב"א
 רי"ז בכתבי לס~ודה, כוונה בלא נטל והוהכוונה
 והנה[. בד"ה ד' דף ס~טה מס' ]~להלוי

~~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 

 מו~יל ו~"ז יטמא שלא מש~ם אלא אינודהכא
 לאכיל~ בנט~י משא"כמפה,

 קדושה משום מצ~ה דהוה
 ד' דף סוטה מס' ~~ל הלוי רי"ר בכתבי מברכין,ולכן

 והנה~. בד"ה וכן ~~דבד"ה

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 של~נין א~~פ מניר כוס גם לנט"י כשריםולפ"ז
 הדור וחכמי א~תו שמשליכין כיון טהורטומאה

בזה. נחלק~

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~~~~~ 
 ]והצריכו חולקין א'[ ]ס~יף והגר"ז א'[ ]ס"קוהמג"א

 מים[. אחרי מיל ד'לילן

~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~
 ~~ן

~~~~ ~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 

 לחזור חייב אי ב~למא בדיבור הפסיק אםוצ~~
 ד~תו, הסיח שלא זמן כל נט~י ~ל יברן או ידיווליטול
ובספר

 ~מ~
 ברכות ]הל' בהגה השל"ה מב~ל ברכה

השחר[
 משמ~

 מלברן ולהמתין שם, ~ז"ל לברן דיכול

 נכון אין בוקר ~ד שחרית ברכות שאר בצירוף~נט"י
 רק ~כ ~ניינן מזמן הברכות להפליג דאיןל~שות,

 ~ניינן לזמן אותן להסמיןראוי
 ב~

 וכו', שאפשר
 להפליג, דאין ל~שות נכון דאין רק מדכתב~~ש,

משמ~
 הפליג אם אבל כן, ל~שות אין לכתחילה דרק

 שאני שחרית של נט"י דברכות ואפשר לברן[,יכול
בזה.

 ~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~
 ~~~ן ~~~~~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~ ~~~ 

 ~~~~~~~ן

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~ 

וצ"~
 והגדול לכולם מברן אחד ההוא בזמן דגם

בוצ~
 יוהרא שהוא שם, ]ז"ל ל"ד סי' רש"ל שו"ת ו~יין

 אלא באחרונה, ליטול רגיל שהיה כהרא"שלנהוג
 אחרים וילמדו מלדבר נזהר ויהיה תחלה יטולאדרבה
 הפסק[' הוי לא דד"ת שם כתב ותוממנו,

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~.~~~~ 

 נט"י ]הל' חזו"א כ"כ הפסק, הוה לא אכילהולצורן
 ששוהה וכל שם, וז"ל במ"ב וכתב בד"ה כ"הסימן
 חשיב לא המסובין, כל שיטלו וכגון הס~ודהלצורן
 די~בד[.הפסק

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

.~~~~~~ ~ ~~ 

 )סימן מהגר"זאבל
 קס"ה~

 לא א'[ ]ס~יף
 קודם אף הפסק דהוי מדבריו מבואר ]דשם ~"ש,כן משמ~

 ידיו[.שנגב

~~~~~~ן ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ 

 ~~~~ן

~~~~~~~ 
.~~~~~~ 

 לאחר דוקא כשנוטל[ בד"ה כ"ד ]סימןובחזו"א
 לבית והולן זה בבית ידיו נוטל אם שם, ]ז"לניגוב
 ני~וב~. קודם שהוא כיון קפידא איןאחר,

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~ן ~~~~~~~~ ~~~~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~ 



 דאפשר כשנוטל[ בד"ה כ"ד ]סימן כתב חזו~אאבל
 הפסק' דהוה הפעם עוד ליטולדחייב

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ 

.~~~~~~~ 
 להפסיק אין לצורן דשלא א' ~סעיף ה~ר"זוכ"כ
 מועטת[~ בשהיהאפילו

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~~ ~ן
 של הברכה כוונת דמפרש ויברן, ]ד"ה ב"חעיין
 מן זה לחם שהוציא לשעבר משמע דהמוציאהלמ"ה
 שתוציא א"י שעתידה לבא לעתיד להבא על וגםהאר~,

 המוציא בברכת לכוון צרין וכ"ז האר~, מןגלוס~אות
 האר~,ומן

 כוונת~
 גלוסקאות להוציא שעתידה א"י על

 המנהי~ הספר וכ"כ באריכות[,ע"ש
 הל' סעודה ~הל'

ד'[.

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ '~~~~ 

 בימינו. דיתפוס ז'[ ]סעיף כתבו~גר"ז

 ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ן ~~~ ~~~~~~~~~

 בב"י. עיין ידיו, בב'ויבצע

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ 
 איש בן כ"כ המוציא[ בתיבת ]ר"ל בהמוציאוכן
 הל' אמור פר' ]ש"רחי

 ו'~
 ל"ב[. ]ס"ק החיים ובכף

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 ]ס"ק קס~ו( )סי' במ"ב כ"מ לומר, דמותרוה"ה

ב'[.

~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 
 בספר וכ"כ לאכילה, המוציא ברכת בין לאאבל

 האו"ז. לשי' וכ"מ חי אישבן

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~'~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~ 

 נקיה בפתואפילו
 וכ"~

 טעים אם הרשב"א לשי'
 הרשב"א תשובת לפי ]פי' מנהג משום ולא בכןליה

 אם אבל שם, וז"ל תשובה בד~ה בב"יהמובא
 שמא שביפות, יפה ~תו היתה וא~ילו הפסק אינולכן ~תכוי~

אי~
 מדבר~ רואים הרי לפתן, בלא עליו עריבה אכילתו
 ~רו~ת את להטעים כדי למלח צרין שאםהרשב~א
 ~שום ולא לאכילההמוציא

 מנה~
 זה, את צרין הוא

 האחרונים. כ"כ הפסק[, הוילא

~~~~~~~ 
~~~~~ ~'~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 בלבד~ ~רון הנאת ~ם דמהני הטעםי"ל

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ 

~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ואשכחן[~ ]ד"ה וקציעה במור גםוכ"כ

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 כדרכה. אכילה הוה דלא ליתמוה

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 חילוק דאין כתב י"~[ ~ימן ]ח"ג יעקבובשבות
 מזונותיה. להקדים צרין דלעולם לטהורה, טמאהבין

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 י"ז. סימןח"א

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 אלא ואינו לקולא דרבנן דספיקא משוםוי"ל
 סימן )ח"ג יעקב שבות ועיין בתשובה, כמ"שאסמכתא

 רק כאן אין דאורייתא איסור דודאי שם, ]וז"לי"~(
 הט~"ז דדעת כתב ~קציעה ומור בעלמא[אסמכתא
 פעמים הרבה דמצינו שם ]וז"ל ליישב וכתבעיקר,
 אכילה אלא אינ~ ~הכוונה לטעום אסור דאמרובש"ס
ממש[.



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~~ ~~~~ן
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~'~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~'~~~~ 

 ]סעי~והגר"~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~
 כהמג"א. דהעיקר כתב י"~[

~~~ן
~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~~ 
 שרי. דטעימה ראיהואין

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ 

 אמור פר' ]ש"ר ~י איש בן ה~סק, הוה איוצ~ע
 ע"כ ומסיק דמסתפק ע"ש ט"ו,הל'

 בכה"~
 טוב

 ולכן שם, ]~"ל א~רים ויד בלבו[ הברכהשיהרהר
 ולברן[. לח~ור צריןהמפסיק

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ן.
 סימן א' כלל או"ח ]חלק ורדים בגינתועיין

 הרמ"א פליג ולא מהראשונים המג"א קושיתשמיישב מ"~
עליהם.

 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ן ~'~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~~ן
~~~~~ 

 ~~~ן
~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~ן

~~~ 
~~~~~~~~~ ~~'~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

 בשם ח'[ ס~ק ]השע~ת שכתב כ"ה מסי' מ"שוצ"ע
 שם, ]~ז"ל בתפילין הפסק הוי דלא מאירות~נים
 הת~ילין על חבירו ברכת אחר אמן לענותשמותר
 ולק"מ ראש[, של לתפלה יד של תפלה ביןלכתחילה
 המצוה באמצע דהוי לש"ר ש"י תפילין בין כתבדשם
 הפסק[' מיחשב שפיר ]ולכן המצוה, לפניוהכא

~~~~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
~'~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~ 

'~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 שם דמשמע א' ס"ק ר"ט ]סימן בד"מוע"ש
 לשתות לו מותר עוד, יין שישתה דעתו היה לאאם דא~

 האחרים[, לגבי חל דהברכה כיון ייןאח"כ
 ולפ"~

 לא
 הלכה. בביאור דבריוהבנתי

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~ן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ראובן המחבר שם ]דכתב ז' מסעיף זה מ"שוצ"ע
 המוציא מברן היה ויעקב לאכילה ידיו נוטלשהיה
 ידיו ראובן ניגב ואח"כ השומ~ים, להוציאונתכוין
 וא"צ יעקב בברכת ויוצא הפסק הוי לא ענט"~,וברן
 המוציא[. ברכת ולברןלח~ור

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ 
 דמחלק ו', ]ס"ק הציון בש~ר ושם ת~"ד סי'ועיין

 במלה, מלה עמו יקראו והם הברכה להם להגידבין
 לאמר משא"כ לברן, כמלמדו רק דהוי מותרדזה

 סימן ובשו"ע אסור[ הברכה כלעבורם
 רצ"~

 ד' ]סעיף
 על מברן אינו מריח שאינו מי שם, המחברו~"ל

 הקטנים ביתו בני להוציא מתכוין א"כ אלאהבשמים
 ובמג"א יודע[ שאינו מי להוציא או לחינוןשהגיעו
 לברן לו מותר למה המחבר אדברי דמקשה ה']ס"ק
 אחר להוציא בשביל הנ~נין ברכת דהוא הריחברכת
 ומסיק מריח, אינו אם יודעשאינו

 שכבר מי דעכ"~
 בפעם בעצמו הוא יריח לאחרים, להבדיל ובאהבדיל
 הספק~ ידי יוצא ובזהא~רת

 דחולק ח' ]ס~ק ובטו"ז

 יודע[. שאינו מי להוציא דאסור המחבראדברי

 ~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

 דבר בכלוה"ה
 שמבר~

 סימן יו"ד החיים כף עליו,
 ר"ז[. ]ס"קקט"ז

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ן

וצרי~
 חת~ס דעת לפי כנלע"ד עמו שיעלה חיבור

 סי' ~]או"ח[בשו"ת
 מ"ו~

 בו אין נ"ל מ"מ אן שם, ]וז"ל
 בפרוסה פרוסה לתפור עכ~פ אבל וכו' חידושואלא

 וכו', מצינו לא שלם לפת שישלים עד בפרוסהופרוסה



 דשו"ע מדינא להתיר יותר יכולים דלא הכאוה"ה

 כמו עמו שיעלה טוב חיבור צרין אבל חיבור,דמהני
 קס"ז סי' בשו"עשכתוב

 סעי~
 תו"ש לדעת ו~ם א'~,

 )סימןא~"ח
 רע"ד~

 ניכר שאין בכה"ג א"כ שם, ]~ז"ל

תפיא~
 ~ יוצא ~פיא

 דכיון תוה"ש בס' שכתב כמו
 רוח גם שלם, לו לקרוא הימנו נ~חה הבריותדרוח

 אלא לשבת בזיון הוי לא דתו הימנו, נ~חההמקום
 הוי עמו כשעולה דוקא הכא וה"ה עכ"ל[, ממשכבוד
 לשבת ומהני כשלם דינו ואזי ניכר, ושאינה טובחיבור
 משנה.ללחם

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 משום בזה לחוש ]שאין כ"ח( )סימן ריב"שועיין
 דבר אבל ומותר, פלטר כפת נחשב רק עכו"םבשול

 סופגנין הני כגון משקה, ע"י ואפה רכהשבלילתו
 עכו"ם[. ביש~לי משום ואסורים הם נהמא לאודידן,

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~
 ~~~~~ן

~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~~ן

~~~~ ~~ 
~~~~~

.~~~~~ 
 ]ומביא בזה מפקפקין שיש ח'[ ]ס"ק שע"תעיין
 דלמעשה זה ~ין שפקפק הבר~יב~ם

 צ"~
 ש~בדו כיון

 ממנו~. שבע היהלא

 ~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~

~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~ן

~~~~~~~~~~~ ~~ 
 ~~~ן

~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 שם ח~ ס"ק ~עי' ע"ש לחומרא רק אינו~~כ
 אחר לחם על דמברן הרב מסידור שהעתיקוומה
 במ"מ~. דליברן לקולא פסק לא אבל יעו"ש,תחילה

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ 

~'~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~ 
~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ן~
 ~~~~~ן

~~~~
 ~~~~ ~~ ~~~~ן~ ~~~~~ ~~~ן

~~~~~ .~~~~ 
 הו"ל דאז לשובע לאכול שלא ליזהר ישולפ"ז

דאורייתא~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 
 עכ"פ, בד"ה שם ]וז"ל א'( סימן )ח~ב ים אפיקיעיין
 חשיבא ויו"ט שבת דאכילת לומר שפיר שייןדבאמת
 דלאו ~מ"ז לענין מ~~כ קבע, מחשיב דידהו~ארעי
 מ"מ כרס, ומילוי בשביעה ורק מילתא תליאבקבע
 ש~"ר מכרעת. הראיה אין ועכ"פ בכן, לחלק נ"ללא

 וגינת חגיז מהר"י בשם מביא קס"ח( )סימן~ע~ת
 בכיסנין, הבאה בפת ויו"ט שבת סעודת לעניןורדים
 והתם ובהמ"ז, בהמוציא שיתחייב קבע מיחשבאם
 ע"ש[. וכו', שביעה בעינןג"כ

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 המלפתים דברים ע"י אפילו לשובע יאכלולא
 התורה. מן בבהמ"זדחייב

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 דהתםוי"ל

 ]בסעי~
 חיוב יש ~א"כ לשובע אוכל י"ג[

 בתון רק שיאכל כתבו ע"כ התורה, מןבברהמ"ז
 מזה[, שבע שהוא מיירי לא הכא משא"כהסעודה,

 האחרונים.כ"כ

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~'~~~~~~ 
 המוציא מברן אי בלבד פירות מי דהוה היכאצ"ע
 לקמן במג"א מפורש מצאתי שובוברהמ"ז,

 )סעי~
 ט"ו(

 לחלה דמו דלא מ"א[ ]ס"ק כ~ן ובפרמ~ג מ"א[]ס"ק
 פירות במי שנילושה לעיסה דדמי בא"ד המג"א]וז"ל

 מברן עליו קבע אי ואפ"ה והרא"ש, מחלהדפטורה
 טעמא(. מאי במג"א )וצ"עהמוציא[

~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 ]~כותוהאש~א
 ד~

 דהוה כיון חולק ע"א[ מ"א
 טוב ולכן המוציא[ בברכת ]פי' בברכה נפטרפת

 כאן הלכה בביאור מובא אדם בחיי כמ"שלעשות
 המוציא ברכת בשעת שיכוין ראוי ~לכתחילהבסופו
 אותו~.לפטור



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~~~ן
~~~ 

~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ן

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~~~ן

~~~~~~ן
~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~~~~~ 

 התורה מן דחייב שבע שהוא עד יאכל לאולפ"ז
 ולפ"ז התורה. מן ג' מעין ב~כות דיוצא וי"ללברן,
 ברכות ספק אמרינן ולא ג' מעין לברן חייבבספק
 דאנו דמסביר הביה"ל ]לפי הב"י לשיטת וגםלהקל,
 וכו', גמור פת זה מין ושמא להקל צד בכלהולכין
 מין ]דשמא י~רן לא ודגים בשר אח"כ יאכל אםע~ש[
 פת~ה

 גמור~
 להקל. ברכות דספק

~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 דבכל משמע ומדבריהם ובגר"ז בט"ז כן מצאתילא
 תחילה המרקחת את אכל דאפילו ]פי' ברכה א"צענין

 לברן צרין אין ג"כ הרקיקין,ונשארו
 עליה~

 ברכה~,

 ואז ביחד נתבשל כשלא מיירי ברורה המשנהואולי
 אכילה. ~מר~רין

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~

~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ן ~~~~~~~~

~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~~~ 

 הנהגת ]הל' יעקב ביתובסידור
 הסעודה~

 משמע
 דהכא וצ"ל לחם, תואר להיות חייב באפיהדלכתחילה

 בחי' ועיין לחם, תורת ממנו ~טללא
 הגרי"~

 מנחות
 דאיירי והיינו בא"ד, שם וז"ל והנראה ~ד~ה ע"הדף
 שם דחל וכיון מקודם, לחם תורת כבר עליושהיה
 ~נעשה בזה לנו איכפת לא תו מקודם, עליהםפת

 באריכות[~ ע"ש וכו', נשתנו שלא כ"זפירורין

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

.~~~~~ 
 בפ' במרדכי ועי~~ שם, ~ז"ל אחרון בקונטרסהגר~ז
 חסרון משום בכ"ש אפילו להחמיר רא"ם בשםכירה

 כמ"ש וחטאת וסקילה שבת משום שהוא וי"לידיעתנו,
 שהיא ברכה בספק כ"כ להחמיר אין אבל שם,הרא"ם
 ע"ש[.דרבנן~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~~ן

~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ן~ ~~~~
~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 

.~~ 
 חביצא. ערן בערון פי'כן

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
 ~~~ן ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 

 דמברן כתב היוצא[ ד"ה ה' ס"ק כ"ו ]סימןובחזו"א
 ומיהו שם, ]וז~ל אכילה בשעת דפררו לאו אםמזונות
 בטלה~. אינה מיד ואוכל דכשפותתנראה

 ~~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~~ ~~~ן

 דאפילו ס"ז ר"ח סי' ]כמ"ש רובא בתר ניזלוצ"ע
 הרוב מחבירו מרובה שהאחד אלא ~יקריםשניהם
 אוכל דהוה כיון חדא חשוב דלא ואפ"ל העיקר[.הוא

 ר"ב סי' הגר"ז כמ"ש חדא הוא בבישול אבלומשקה
 שם ]וז"לע"ש

 בסעי~
 אבל י~ג[

 מר~
 בו שנתבשל

 הרי טעם, בו ונתן בו נשרה או המשקה אוהמאכל
 המאכל[. לגבי בטלהוא

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~ן

~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ 

 ~~~ן
 ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ן~ ~~~~

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~'~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~ ~'~~ 

'~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~

 ~ן
 ~~~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~

 בפת אבל במזונות, רק כתב לא המג"אולענ~ד
 ותשכח~ דו~ק עיקר, דהפתמודה

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 מטוגנת עיסה להאוכל דעות שתי הביא]המחבר

 המוציא דמברן ו~"א במ"מ דמברן י"א מבושלתאו
 בתון אלא יאכלם לא שמים דירא המחברומסיק

 ]מג~א ולמ"דהסעודה[,
 ס"~

 כאפיה הוה דטי~ון ל~ו[
 צרין מדינא ]ר"ל המחבר כדעת להחמיר ישא"כ

 דירא רק הביא המחבר דאילו המחבר כדעתלהחמיר
 דנמלן והיכא הסעודה[, בתון אלא יאכלם לאשמים
 ועשה נמלן שאח"כ אלא פת לא~ות בדעתו שהיה]ר"ל
 להחמיר ונהגו[ ]ד"ה בביה~ל כתב סופגנין[אותה
 ובהמ"ז המוציא עליה לברן דצרין ]דס"ל ר"תכשיטת
 מבורר כ"כ אין ר"ת על דחולק הר"ש דאפילומשום
 וע"כ בנמלן כגון בחלה דחייב היכא גם דחולקבדבריו



 עליה דמברן ר~'ת כשיטת להחמיר הביה"למסיק
 ולטגנה לבשלה מתחילה דעתו כשהיה משא"כבהמ"ז
 עליה מברן אין שביעה כדי אכלאפילו

 בהמ"~
 אלא

 ג'[.מעין

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ 

~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 שיתן שכירות בשעת עמו התנה ]דאם מג"אעיין
 ומהאי וכו', ליתן צרין אין ב"ב, כשאר מזונותלו

 מניחים אנו גם וכו', לשמש ליתן נוהגין אנו איןטעמא
 לבית אחרינו כלינו להוליןלעבדים

 המרח~
 ולנעול

 דריש, בספרי אבל כן. על התנה כאילו דהוימנעלנו,
 חורין בבן רודה אתה אבל בפרן רודה אתה איבו

 ס'[ או' ג' ]שער בשע"ת יונה וברבינו עכ"ל~.בפרן
 הספרי[ נגד דהוי צ"ע ]ולכאורה בב"ח, גם הלאוכתב
 העתקת לפי ~הספרי ומג~א הספרי דכוונתואפשר
 ועייןמג"א

 במחצה"ש~
 ]היינו איסור אין מדעתו דוקא

 וכמ"ש בהסכמה שלא יונה רבינו וכוונתבהסכמתו,
 עליהם אימתו ואם בחבירו אדם ישתעבד לא וז"לשם
 לעשות אותם יצוה לא דברו להחל בושים שהםאו

 אין דברצונם הרי וכו', לרצונם אלא גדולה אוקטנה
 אפשר ולזה בהסכמתו שלא הוא האיסור וכלאיסור
 סובר הספריגם

 הכי~
 החת"ס קושיית א"ש ולפי"ז

 עובדא מייתי ]דבגמ' ול~"מ. ע"ב ע"ג דף ב"ממגמ'
 מעלי דלא אינשי תקיף הוי דרבא אחוה סעורםמרב
 ובאחיכם תעבודו בהם לעולם וכו' קעבדת שפירוכו'
 איש בני ובאחיכם ת"ל כשורה נוהג אפי' יכולבנ"י,
 מהגמ' צע"ג המג"א על החת~'ס ומקשה וכו'.באחיו
 בו להשתעבד דאסור דרשי' נמי דבב"ח דמפורשהזה
 לק"מ הנ"ל לפי אבל שמתר~[ מה בחת"ס ]עיי"שבפרן
 העובדא הוי הלאדהתם

 דתקי~
 מעלי דלא אינשי להו

 משא"כ אסור בב"ח ומשו"ה מדעתו שלאוהיינו
 דבב"ח הספרי מייתי שפיר ובזה מדעתו מייריהמג"א
 ודו"ק[.מותר

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~''~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 לאחרים לתת יכול ואח"כ לעצמו ליקח מותראבל
 הגה ]וז"ל בהג"ה י"ז סעיף כ"ח סימן אבה"עעיין
 הוי בו וקידש חלקו ונוטל ב"ה אצל שיושב אורחשם,

 ]ס"ק שמואל בבית וע"שמקודשת
 מ"ו~

 שם שכתב
 ליטול רשאין אין אורחים ק"ע סימן בא"ח דאיתאאע"ג

 ~תן לא לבנו דו~א צ"ל וכו', לבנו וליתןמלפניהם
 משמע הרי לזה זה ליתן וכן אשה בו לקדש רשאיאבל

 מותרדלאחרים
 ליתן~

 נ' ]ס"ק הגר"א ביאור וע"ש

 אורחים דאין דמ"ש מקודשת דהוי הטעםדמסביר
 מעשה משום רק הוא בעה"ב של וכו' לבנו לתתרשאים
 בחולין כדאיתאשהיה

 ד~
 והוי שרי בלא"ה הא צ"ד

שלו~
 אסור דלאחרים דכ"ש ל"ד[ ]ס"ק וכתב חולק והט"ז

 ממה ליתן רשאין האורחים דאין דהא שם ]וז"ללתת
 שלא כ"ש וא"כ וכו' ב"ה של ולבתו לבנושלפניהם
 לקדש יוכל ואמאי בע~ה ברשות שלא לאחריםליתן
 ספק~. אלא ודאי קידושין כאן דאין נראה וע"כבזה

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~'~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~אחרים לתת או לעצמו לקחת אבל לבנוודוקא
 יש גניבה ואיסור שלו הוי דלא מטעם ]ר"לאסור

 בהגה י"ז סעיף כ"ח סימן אבה"ע שלמה בחכמתכ"כ בה~
 המותר אז שבעו כדי האורח דאכל דהיכי שם]וז"ל
 כדי רק לו הקנה דלא אומדנא דיש לבעה"בחוזר

 למי ליתנו מותר שבעו כדי אכל לא ואםאכילתו
שירצה.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ .~~~~~ 
 חשיב וירקות פירות של רוטב אבל משקיןודוקא
 ]~"ל י"א סעיף ר"ב סימן עיין משקין ולאאוכלין
 בישולם מי או ותאנים צמוקים שריית מי שם,המחבר
 מברן אם להסתפק יש שלאחריהם בברכה אבלוכו'
 שלש מעין אחת ברכה מבאן אם א~ נפשותבורא

 מעין לברן וצרין הפרי דין לרוטב שיש ]דס"לכהרא"ש
ג'

 כהפרי~
 הסעודה בתון אלא ישתה לא שמים ירא ולכן

 ד"ה הלכה ובביאור המחבר[עכ"ל
 בתו~

 ~וז"ל הסעודה



 דצרין ]דס"ל להרשב"א דאף נראה באמת אבלשם
 כרוטב אלא משקה שם עליהם אין שהכל[ עליהםלברן

 ורק ברכה לענין הסעודה בתון כפירות והווהפירות
 שהכל, רוטבן על מברן ~יין רק לאכול דדרכןמשום

 גם ]אם בזה וצ"ע אוכלין[ דחשיב מדבריו רואיםהרי
 דהוי כיון משקין מיני כל פוטר יין אמרינן כזהבאופן
 אוכלין וחשיב הפרי כברכת דברכתן כיון אומשקה
 פוטר[ יין בזה אמרינן לאאז

 ועיי~
 במ"ב ר"י סי'

 מצטר~ אי שמסתפק הח"א שהביא א'[]ס"ק
 הרוטב

 לכזית~לפרי

 ~~~'~ ~~ן ~~~~~~~
 הטפל לפטור מהני אי נסתפק החת"סובשו"ת

 דמהני. כתב והחיי"א המשקיןשל

 ~~~~ ~~ן~~~
 וז"ל ב"כ מס' ]שהביא הגרעק"א בחידושיעיין
 לשתות שרצונו שתיה דרן יין ששותה דדוקאוהעלה
 של כוס כגון ברהמ"צ של כוס מצד בשותה אבליין,

 דעת זהו ואולי עכ"ל[~ יין פוטר אינו וכדומהברהמ"ז
 ער"ב בסי' ]דהב"ח במג"א, ועיי"ש ער"ב בסי'הב"ח
 השכר לפטור כדי השכר על קידשו דהגאוניםכתב
 המג"א שם הקשה וע"ז המזוןשבתון

 ]סו~
 ט'[ ס"ק

 כל פוטר יין דהא היין על לא למה ידעתי לאוז"ל

 ע"כ, משקיןמיני
 ]ועיי"~

 תו"ש בשם שהביא במחה"ש
וא"ר

 ותיר~
 כ"א דנפשיה משמיה

 לתר~
 הגאונים[ שי'

 קידוש של וכוס דהואיל אפשר כאן רעק"א לדבריאבל
 המצוות ברכת של כוס הוא דהרי שתיה דרן הוילא
 הסעודה[. שבתון משקין שאר פוטר אינוולכן

~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~~ 

 ~~~ן
~~ 

 ~~~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~~~ן

~~~~ 

 חייב אם המשקין[ על דעתו ]דהיה בכה"גוצ"ע
 ]ר"ל נמלן אם היין עללברן

 שלא נמלן דהוי אע"~
 עוד ל~תות ברצונו היה אבל עדיין לשתות רוצההיה
 שרצונו כיון היין על לברן צרין ג"כ בכה"ג אםמשקין
 שתית על גם לברן א"צ וממילא עוד לשתותהיה
היין[.

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ .~~~~~ 
 יין לשתות קבע דאם ]ר"ל ריא"ז בפסקיוכ"כ

 ברכה בשעת לפניו היו לא אפילו המשקין אתדפוטר
 לפניו[. שהיין בעוד עכ"פ לפניו שבאוכיון

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
~'~~

 ~~~~~~ן
~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~~ן ~~~~ן

~~~~~ ~~~~ 

 יין לשתית עצמו קובע אינו ואפילו שם ]וז"לוהבדלה ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~
 והבדלה קידוש כגון מצוה לצורן מעט יין שותהאלא
 ע"ש[~ היין בברכת נפטריםוכו'

~~~~~~
~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~ן

~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

 שהוא כל בטעימת דאפילו דס~ל הדה"ח לפי]ר~ל
 סובר והביה"ל משקין שאר עי~ז לפטור סגי הייןמן

 מלא חשוב שיעורדצרין
 לוגמי~

 שתה לא אם ע"כ
 שלא לאחד יבקש ע"כ ברכה, ספק יש לוגמיומלא
 המשקין לפטור שלא לכוון לכתחילה ואפשר כלל[טעם
 בקביעות יין בשותה דדוקא ]דס"ל הח~א דעתלצאת
 את הביה"ל שהביא כמו משקין שאר לפטורמהני
 מהני אי מסתפק בפרמ"ג אבל דיבור[ באותודבריו
 לפטור~ שלאלכוון

~~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~ן

 ~~~~~ן ~~ן
 ~~~ן~~~~

~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~ן

~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ן~
 ~~~~ן

~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

 מהני לא לשתות[ עוד לו ]שיתנו לכן דעתוואפילו
 דעל דס"ל ד' ס"ק קע"ט בסימן~ ]הט"ז האחרוניםכ"כ
 מהני לא לשתות עוד לו יתנו אם יודע שאינוהספק
 לזה[.דעתו

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~
 ~~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 כרפס לענין ולר"י[ ]ד"ה תע"ג סימן הב"חוכ"כ
 מפראג מהר"ל הקשה שם ]וז"ל מהר"ל קוש'ליישב
 אחר מברן יונה דלר' שכתב ]הטור[ רבינו דבריעל

 הראשונים כוסות דב' הרא"ש כתב הלא ב"נ א'טיבול
 מחמת הבאים כדברים חשיבי הס~ודהדקודם
 תאות להמשין בא המזון שלפני דיין מפניהסעודה



 א~ריהן לברן א"צ ~לפיכן הן סע~דה ~בכללהמאכל
 להמשין ג"כ שבאין הירק~ת ה"ה א"כ~ בבהמ"זונפטרין
 וכו' המאכלתאות

 סע~דה קודם שבאים א~תן אפיל~
 לברן צרין ואמאי פוטרתן ~בהמ"ז הסע~דהכבתון
 ב"נעליהם

 הב"~ ומתר~
 דירק~ת יונה לרבינו ס"ל א"נ

 לא הסעודהשק~דם
 נ~שב~

 המאכל תאות להמשין כ"כ
 הסעודה שק~דם ליין דמי ~לא מיד הסעודה א~כלאא"כ

 הסע~דה קודם טובא שהות איכא אפיל~דממשיכין
 ר~אים הרי ע"ש~כו'

 הב"~ מתיר~~
 לגבי כן שכתב

 לסע~דה סמון זה את אוכל אם דוקא דפוטרכרפס
ממש~.

 ~~ן ~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~~~ן ~~~ן ~~~~~ ~~ ~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~ן

~~ 
~~~~~

 ~~~ן
~~~ 

 ~~~ן ~~~~ן ~~~~~ ~~ן
~~~~ 

 ד' שתית אצל ]ר"ל דהתם לד~ותויש
 כוס~ת~

דכוונת~
 לא ]משו"ה כוסות ד' מצות משום לשתות

 דבהמ"זאמרינן
 לצאת היתה כו~נתו דהרי פוטר~

 לצורן ולא כוסות ד'מצות
 הסעודה~

 בין מ~לקי' ~לא
 דס"ל דהרא"ש ]ר"ל הרא"ש כשיטת להבדלהקיד~ש
 של יין בין מ~לק המזון שלפני יין פוטרתדבהמ"ז
 פוטרו הבהמ~ז הסעודה צ~רן הקידוש דה~יקידוש
 בהמ"ז אין לסעודה שייכא אינה הבדלה של ייןמשא"כ
 דיין בזה מ~לקים לא הם ~הר"ן הרמב"ן אבלפוטרו
 בהמ"ז ~יהא הסע~דה צ~רן נקרא יהא קידוששל

 של כוס על אפיל~ א~ר~נה ברכה לברן צריןממילא פוטר~
 לפני יין ששותה שמי משם ראיה עוד אינ~ אבלקיד~ש
 לפתו~ בכדיהמזון

 לתא~ת האדם להמשין המעיים
 פ~טרו~. בהמ"ז דאין ג"כ יסבר~ דהםהמאכל

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ן

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ן

~~ 
.~~~~ 

 לברן צרין אם דעות שתי דיש במ~בר דאיתא]ר"ל
 דצרין ~י"א לברן דא"צ י"א הסעודה באמצע משקיןעל

 נטילה ק~דם ישב הספק מן להסתלק ~הר~צהלברן,
במק~ם

 סעודת~
 בתון לשתות ע"ד ~יברן

 סע~דת~
 ~ע"ז

 אס~ר נטילה דלא~ר המ"ב~ומר
 ל~

 ולשת~ת לברן
 הפסק[דהוי

 והב"~
 דמה שם ~~ז"ל והרוצה ]בד"ה מתיר

 הרא"ש לדעת רק זה נטילה קודם ישב הט~~~שכתב
 קודם בירן דאם והמרדכי התוס' לדעת אבל~כו'

 מן נסתלק לא א~רונה ברכה מיד לברן צריןנטילה

 שיברן קודם נטילה ל~ר שיברן א"כ אלאהספק
 הנטילה בין להפסיק שאין ~אע"פ ~כ~'המ~ציא
 ~כ~' הדעת היס~ מש~םלהמוציא

 מילי במסי~ היינ~
 מן להסתלק מצוה ~שם כן עושה אם אבלדעלמא
 להדיא איתא מיימונית ~בהגה~ת דשרי פשיטאהספק
 המוציא קודם מהר"םבשם

 ע"ש~
 מגביל גרע דלא ~כ"נ

 ]דאיתאלתורא
 בשו"~

 קס"ז סימן
 סעי~

 הוי דלא ו'
 ג"כ הוי דזה ה"ה סעודה מעניני דהוה משוםהפסק

 לב"י גם ~אולי הפסק[ הוי דלא ממילא סעודהמעניני
 וכ~' נטילה ק~דם ישב בשו"ע]דכתב

 ויברן~
 בדיעבד

 הפסק[' ה~י לא סעודה צרכי דהוה ]כיון הפסק ה~ילא

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
]~~~~ 
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 ~~~ן[ ~~~~ן
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~'~~~~~ ~~~ ~~'~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

'~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~'~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 תוס' על דלעיל[ א~רונים הני ]כל ~לקו דלאוי"ל

 ]דכולה~ והמאירי ~~הרא"שומרדכי
 בא שה~א דכל ס"ל

 כוונתם אלא ברכה[ טעון אינו האכילה תאותלעורר
 דכל ]ר"ל ג"כ אכילה כוונת כ~ונות לשתישרוצה
 בא שהוא אע"פ ברכה דט~ון דסברי דלעילא~ר~נים
 את לאכול ר~צה שהוא מיירי האכילה תאותלעורר
 ~כיוצ"ב מליח זית א~ מלוחים הלימניש כג~ן הזההדבר
 לאכ~ל כוונה מת~ןגם

 את~
 לעורר רק לא הזה הדבר

 פירות כדין עליהם לברן צרין ממילא האכילהתאות
 ]ברכות הרשב"א וכ"כ סעודהבאמצע

 ד~
 ע"ב מ"א

 לסייע באין ~שהן ~אע"פ בא"ד שם ~ז"ל הביאובד"ה
 להנאת ג"כ בהן ה~א מתכוין האכילה לתא~תקצת
 שיש פי'עצמו

 אכילה[, כוונת ג"כ לו ~יש כ~ונ~ת שתי ל~
 בכה"ג איירי ג"כ הרא"ה ~אפשר ע"ש במ"בשהביא
 איירי ~מרדכי ות~ס' כלל ראשונים מ~ל~קת כאןואין
 אינ~ ]ולפיכן אכילה כ~ונתבלא

 טעון~

 שהוא כיון ברכה
 בכל ~מרדכי דתוס' ואפשר האכילה[ תאות לעוררבא
 מברכה פטריענין

 אכילה כו~נת לו שיש ]אפיל~
 ]דא~ר~נים בכה"ג דפליגי המ"ב נתכוין לזהואולי ג"כ~

 ל~ שיש~ כי~ן ברכה דטעון סובריםדלעיל
 אכילה כ~ונת



 ותוס'ג"כ
 תאות מעורר שהוא כיון פטרי ומרדכ~

 אינוהאכילה
 טעו~

 ~דו"ק. ברכה[

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ 
 ~~~~~ן ~~ן

~~~~~~~ 
 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ן

~~~~~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 ד~ דין נ~ה ]כללוח"א
 ה'~

 דאינו ~ ]דס~ל לברן ס~ל
 ~ביעות בדרן יין שתה אא"כ מש~קין שאר ייןפוטר
אבל

 ל~
 ב' או אחד כוס בשותה

 ואי~
 למשון בדעתו

 ביין[.עצמו

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן
~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

.~~~~~~~~ 
 ]ר"ל טפל דהוי נפטר דביחד השתיה קודםויאכלנו

 לעשות יכול אינו וממילא לקאפ"ע הצוקער טפלדהוה
 הקאפ"ע[. על לברן דא"צ סוברים אםברכה

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ 
~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~ 

 ~~~ן
~~~ ~~~~ ~~ 

 ~~~~~ן.
 וז"ל הסעודה הנהגת ]הל' יעקב בית סידור~כ"כ

 את ~פוטרת המזון שלפני היין ברכת וזהו בא"דשם
 הסעודה בתון הבאין מש~ין מיני כל גם המזוןשבתון
 ע"ש[. ברהמ"זעד

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~~ 
~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~ 

 ]ברכות פי'ורשב"א
 ד~

 רב אמר ד"ה ע"ב מ"א

פפא~
 פת ד~י~ו

 ב~~ני~ ה~א~
~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ן ~~~ן ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ 

 ל"ד ]סימן אומרוחזו"א
 ס"~

 בפלוגתא דתלוי ז'[

 ר"ו סימן המחבר ]וז"ל י' אות במ"ב ר"ו סימןדלקמן

סעי~
 ופרי האדמה פרי לפ~ו ~ היו ב'

 הע~
 על ובירן

 פרי את לפטור ~נתכ~ין האדמהפרי
 הע~

 ועיין יצא
 ~ולקין דיש בשע"ת ועיין וז"ל דכתב י' אותבמ"ב
 פרי את לפטור נתכ~ין שאפילו ~ס"לע"ז

 הע~
 המונח

 ולברן[. לחזור וצרין יצא לאלפניו

 ~~~~~ן~~~~~ן ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
 ברכה א"צ האכילה לגרור דאם ג'[ ]הל' כתבוהגר"ז
 הסעודה ל~ני שאוכל מי וכן שם ]וז"לאחרונה
 לפתוח פירות מיני או מתיקה מיני כמופרפראות

 שאין אע"פ לאכילה הלב ולהמשין ולגרר מעיםבני
 לפני אחריהם לברן א"צ הסעודה אחר פרפראותלו

 לברן א"צ ]ר"ל פירות ה"ה מ"א[ ]כלל והח"אהסעודה[
 צרין אם הסעודה לפני שתה ]אם משקין ולעניןב"א[
 ומג"א הטו"ז נחלקו הסעודה[ לפני ב"א אחריהםלברן
 שוה משקין דשאר ס"ל ט' ס"ק ק~"ד בסימן~]הטו"ז
 א"צ ממילא האכילה תאות מעוררים הם שגםליין
 ס"ל י"ד ס"ק קע"ד סימן והמג"א ב"א אחריהםלברן

 ~הסעודה קודם ב"א עליהם לברן צרין משקין דשאר~
 שייכים אינם האכילה תאות מעוררים דאינםכיון

 א' אות מ"א ]כלל אדם בנשמת ועיין כלל[לסעודה
 האדם דאם הענין לפי דהכל ונ"ל שםוז"ל

 צמ~
 ידוע

 ודינו ב"א וא"צ כלפתוח ודאי הוי וא"כ לאכולדא"א

שו~
 ]אות בברכות פ"ו מרדכי ביאור ו~יין ליין[

 באין אינן משקין דשאר דס"ל המג"א עלשהקשה ס"ח~
 התוס' הוכיחו מאי ~קשהלעורר

 ]ד~
 ד"ה ע"ב מ"א

 ברכה עליהם לברן צרין אין משקין דשאר הכי[אי
 דקובע לאו אי פוטר הוה יין דאפילו הסעודהבאמצע
 מיין בגמ' דפרין הא דדילמא דמנ"ל לעצמוברכה
 סעודה[ באמצע ברכה עליו לברן צרין יהא]שלא
 פת דנפטריה דמקשה ס"ד משו"ה לעורר דבאמשום
 למיפטריה המזון לפני אפילו זו סברא ~ מהנידהרי
 לברכה המזון בתון זו סברא מהני דיהא מכ"שמב"א
 כלל ס"ד לא מעוררין שאינן משקין שאר אבלשלפניו
 דאינו כמו שלפניו מברכה המזון תון פתדנפטריה
 דאינן מה"ט המזון בלפני דלאחריו מברכהפוטר

 בא דיין ס"ל דאם להתוס' צ"ל אע"כ וכו'מעוררין
 המג"א דברי ומ"מ לעורר הם משקין גםלעורר

 לפה"מ דבבא בהרשב"א דמשמע מאי לפ~מתקיימין



 לדידיה גם ואפ"ה לעורר דבא סברא הן מהנילא
 כסברת דס"ל משום דלפה"מ היין על לאחריואצ"ל

 מעין דהשתא ק"ו ואיכא סעיד מסעיד דייןהרשב"ם
 לכן כיין וסעדי זייני דלא משקין בשאר לא אבליין גבי ודוקא בלפה"מ ג"כ שיין וזה כ"ש לא ג' פוטרג'
 לטעם אבל לפה"מ אותן בשותה אחריהן לברןצרין

 לחלק א"א לעורר דבא משום הוא היין שפטורדהרא"ש
 משקין[. לשאר ייןבין

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~~ 
 בכוונה רק גררא ע"י פוטר דלא כתבוהרשב"א

 הפרפרת[. את לפטור ברכה בשעת שמכוין]פי'
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 ~~ן ~~~
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.~~~~~~ 
 לברן צרין ]אין ירקות דה"ה תע"ג סימן ב"חועיין
 הם שגם בשביל לסעודה שייכים דהם ב"אאחריהם
 מהר"ל בשם מש"כ ולר"י ד"ה האכילה[ תאותמעוררין
 ]הטור[ רבינו דברי על מפראג מהר"ל הקשה שם]וז"ל
 הרא"ש כתב הלא ב"נ א' טבול אחר מברן דלר"~שכתב
 כדברים חשיבי הסעודה דקודם הראשונים כוסותדב'

 להמשין בא המזון שלפני דיין הסעודה מחמתהבאים
 לברן א"צ ולפיכן הן סעודה ובכלל המאכלתאות
 ונפטריןאחריהם

 ~בהמ"~
 שבאין ירקות נמי ה"ה א"כ

 ע"פ בפרק התוס' כמ"ש המאכל תאות להמשיןג"כ
 כבתון נחשבין סעודה קודם שבאים אותןאפילו

 אחריהם לברן צרין ואמא~ פוטרתן ובהמ"זהסעודה
ב"נ[~

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

,~~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
,~~~~ 

~~~~ן ~~~~~
~~~ ~~ 

 ~~~~. ~~~~ן ~~ן
 אין ~אם נ"ל ולכן ]וז"ל מג"אעיין

 חפ~
 פת לאכול

 שרד הלבושי וביאר עכ"ל, המאכלים פ~טר איןוכו~
 אין פטורים הסעודה מחמת הבאים דדבריםדהא
 שאינו בכה"ג א"כ טפל דה"ל משום אלאהטעם

 דוקא גיבורים במגן וכתב ט~ל[, הפת הוי פתלאכול חפ~

 חסדא כרב קיי"ל לא דבזה לפטור כוונתו היהשלא
 לפטור כשכוונתו אבל מאכל[ מיני כל פוטר פת]דאמר
 מיין גרע דלא הפת[ על סעודתו קבע דלא ]אףפוטר
 בתוס', וכ"מ מיין חשוב יותרדפת

 ]ד~
 נילוש גבי ל"ח

בפורים
 דקובעי~

 אי מסופק הר"מ והיה עליו סעודה
 לברן הר"מ וצוה המוציא עליו לברן קביעותקביעתו
 על העוזר אבן קושיית ~לק"מ תחילה[ בפתהמוציא
 לשתות בקבעו דוקא ביין דגם ס"ד[ נ"ה ]כללהחיי"א לדברי אבל סקי"ב[ מג"א קע"ד ]סי' כללהמג"א
 אם שפת כשם ]וז"ל נתכוין מהני לא ובלא"הפוטר
 עצמו הקובע כן מאכל מיני כל פוטר עליוקבע

 לברן אי"צ משקין שאר גם ששותה אע"פ ייןלשתות
 ראיה אין א"כ ער"ב סי' בב"ח משמע וכןעליהם[
 בנתכוין ואפי' גווני בכל הוא מג"א וספק גיבוריםלמגן
 ועיין אפרים ויד שע"ת ]עיין באחרונים, וכ"מלפטור,

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~ן~~~~~~~~~

~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 דרן שאין כיון הסעודה באמצע אכלם אם]פי'
 ב' הל' מ"ג ]כלל הח"א וכ"כ הפת[ את בהםללפת

 אוגרקע"ש או פירות על רק סעודתו קובע אם שםוז"ל
 עם פת יאכל שמתחילה יזהר וכדומה ובצל צנוןאו

 כיון לברן א"צ פת בלא יאכל שאח"כ אף ואזהפירות
 וז"ל א' ]ס"ק ושע"ת עליהם[, סעודתו קבעשמתחילה

 וקשואין חזרת אבל מבושלין, ירקות דדוקא בר"יועי'
 עליהן[. ומברן ללפתן אינן חיין,ומלפפנות

~~~ן ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~
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 ~~~~ן
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 ביין אבל שם המחבר ]וז"ל ע"ש פוטר ייןאבל
 המזון ברכת היין על בירן שאם פוטרתו שלשהברכת
 יצא~. הגפן עלבמקום
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~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ 
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~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
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'~~~~~~~ 

 פי' ב'[ אות כ"ז ]סימןוחזו"א
 דאין~

 בין מחלוקת
 שם ~ז~ל אופנים ב' די"ל ע~ש ור~ב~אתוס'

 ונרא~
 יש בהא פירות על דכשק~בעין ~ הרשב"א[ ]פי'דר"ל

חילו~
 ובהמ"ז הסעודה לענין טפל נ~שה המזון דתון
 כטפל אינן לעצמן שה~קבעו כיון המזון ולאחרפוטרתן

לס~וד~
 וכיו"ב קדירה מעשה אבל פוטרתן בהמ"ז ואין

 סעודה המשכת עדיין ~שיבא להשביע שבאיןכיון
 עצמו וקבע הפת מן ידו משן כבר אם אףעצמה
 פת בגדרי ג"כ שהם כיון הוי המזון ת~ן עדייןעליהן
וא"צ

 ברכ~
 לעולם שהן לאחריהן ולא לפני~ן לא

 על בזה ל"פ והרא"ש דתוס' ונראה לסעודהטפילים
 דברים אפי' היינו המזון דלאחר דכתבו והאהרשב"א
 ~דזהו הפירות על כשקבע רק הסעודה מחמתהבאים
 הבאים דברים אח"כ לו הביאו אם אף המזוןלאחר
 שכבר כיון המ~ון כלאחר דינן הסעודהמחמת

 נפסק~
סעודת~

 הבאים דברים ומשארי הפת מן ידו כמשן
 י"ל זה ובדין וכו' הפירות על ו~בע הסעודהמ~מת
 הבאים דברים כשאוכל אבל מודה ז"ל הרשב"אדגם

 י"ל דרשב"א דינא שזהו המזון לא~ר הסעודהמחמת
 נראה דפליגי ואת"ל וכו' והרא"ש הת~ס' גםדמודו

 סבר לאו ז"ל דהרשב"א פליגידבהכי
 ל~

 דת~ס~ לדינא
 מחמת הבאים דברים כשאוכל ולעולםוהרא"ש
 עצמו קבע שכבר לאחר אפי' המזון לאחרהסעודה
 כאילו קמייתא לסעודה כהדר הוי לחודייהולפירות
 ל"פ והרא"ש התוס' אבל ברכה טעונין ואין פתאכל
 ל~אר וקבע הפת מן ידו משן דאי דהרשב"אבדינא
 עדיין הסעודה מחמת הבאיםדברים

 סעודת~
 ~עלי'

 וכו' ברכה בלא קדירה מעשה לאכול מותר מ"מוכו'

ע"ש[.

~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~ 

 ~~~~ן
~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~ן ~~~~ ~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן.

 דיש לאו או לברן צרין אם לבעה"ב דורוןוהביאו
 כשסומן המלכה שום דאין לברן דא"צ לומרמ~ום
 דאפי' ס"ב קע"ט סימן לקמן כמבואר בעה"ב של~ןעל
 שזה כיון דילמא או לברן א"צ ונברן לן הבאמר
 ואפילו אחרים מבית לבעה"ב לו הביאוהדורון

 דלא יברן האורח גם א"כ לברן צרין גופיההבעה"ב

עדי~
 דעת שיהיה אמרינן דלא ועוד וכו' מבעה"ב

 שהוא מה אלא הבעה"ב לו שיביאו מה כל עלהאורח
 ש~וא במה אבל וברשותובביתו

 חו~
 ואינו לרשותו

בידו
 וג~

 ברכה עלה חיילה לא עליה דעתו היה לא
 צרין בש"ע ז"ל מרן דלדעת נוטה דעתי ולזהראשונה
 ע"ש[. ~כו' כנ"ל לברןהאורח

~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 

.~~~ 
 היה אם~פי'

 דעת~
 במקום לאכול ברכה בשעת

 תחת הוא השני והמקוםאחר
~~ 

 שינוי מי~רי לא א~ד
 לקרון מקרון ולפ"ז ברכה[ עוה"פ לברן וא"צמקום
 א~ד[. גג תחת ~אינו ]כיון לבית כמביתהוה

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~ן

~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~ן~ ~~~ ~~~~~
~~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~~~~ ~~ן
~~~~ן

~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ 

 אם פוטר ]ואז בתחילה פת שאכל דוקא דר"לנ"ל
 הגר"ז שו"ע ועיין לברן[ צרין שאינו עוה"פ ייןישתה
 כדברי שלא משמע ו~ם בסופו ג' אות קע"חסימן

 ברכה הטעונים ~דברים אבל שם ]וז"ל כאןהמחבר

 ~~ ~~ו~ ~~~~~~~י~~
 ג' מעין והיא הואיל האחרונה שברכתן וייןהמינים ~~ ~י~ו~ ~~י~~ ~ו ~~~'

 במקום ~לברן להצרין חשובה היא ברהמ"ז שלברכות
 כמו שתיה אואכילה

 ברהמ"~
 עומד ~ כ~הוא לפיכן

 ו~' סעודתו גמר עמ~דתו אין למק"א ~ לילןממקומו

 ~"ד אחר במקום אפילו ושותה ואוכל כשח~זרלכן
 אוכל[. הוא הראשונהסעודתו

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

 חולקים יש דמביא ~רמ"א דברי על קאי זה]פי' חייב ~ האורח דה"ה ח'[ ~ס"ק מרדכי מאמרוכתב
 שינה אם ~לכן הדעת כהיסח אלא אינו מקום ששינוי חבירו בבית שסעד במי להסתפק יש שם ]וז"ללברן



 שרוצה מה ל~ני אלא לברן א~צ אחר למקוםמקומו
 אחרונה דהברכה אכל שכבר מה על לא אבללאכול
 ~ירות וה"ה ולכאן[ לכאן עולה שניה אכילתועל

 ~ז"ל ד' ]הל' הגר"ז ~"כ השני במקום ~ת אכלשלא ואע"~
 ושותה ואוכל אחר לבית הסעודה בתון הלן ואפילושם
 והוצרן ראשונה ברכה לענין ט~לים שאינם דבריםשם
 שהם כיון ו~ירות יין כמו הראשון בבית עליהםלברן
 ע"ד בבהמ"ז ונ~טרים אחרונה ברכה לעניןט~לים
 עליהם לברן וא"צ ושותה אוכל הוא הראשונהסעודתו
 פת~. שם אכל לא א~י' אחרונה ברכהשם

 ~ן ~~~ ~~~~~~~
~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
.~~~~ 

 למש"כ כצ"ל ידיו משמירת דעתו והסיחכלומר
 נקיות הידים דאם שם ~כמ"ש ~' אות הציוןבשער

 מוריד[. ולא מעלה אינו הנטילה א"כ אכילהמזוהמת

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ '~~~ 
~~~~~~ ~'~~~ 

~'~~
~~ 

~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 כ"ה ]סימן חזו"א בשם קס"ו סימן לעילולמש"כ
 קס"ו )סימן במ"ב וכתב שם וז"ל וכתב בד"ה ח'אות
 נטילה א"צ ה~סיק או הרבה ששהה דדיעבד ה'(ס"ק
 לא ידיו ושימור שהיה ומיהו וכו' למה וצ"עשניה
 גמור ה~סק אבל וכו' הפסק דחשיב בהדיאמצינו

 לחזורראוי
 וליטול~

 ]כיון ליטול שוב חייב הכא גם י"ל
 תיכ~ הוידלא

 ברכה[. אחרונים מים לנטילת

 ~~~~ן ~~~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 תיבות ג' או ד~' כתב א'[ ]הל' קס"ו סימןוה~ר"ז
 או ב' בעלמא שיחה אבל שם ]ו~"ל הפסק חשובאינו
 במים א~ילו לד"ה ה~סק חשובין אינן תיבותג'

א~רונים[.

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 כ"כ מותר וברכו וקדושה קדיש עניית לעניןאבל
 ג'[. אות כ"ח ]סימן או"חבחזו~א

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 

 ~~~ן
~~~~ן ~~~~

~~ ~~~ 
 ~~~ן ~~~ן

~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~ 

 כשיעור אכל אם ס~ק לו יש אם דה"הונראה
 לקמן האחרונים נחלקו בנשים אבל מס~ק לברןחייב
 לחזור ]דצרין דו~א וזהו ~'[ ס"ק ]במ"ב ק~"וסימן
 אחרים מדברים שבע ואם ששבע היכא מספק[ולבאן

~בצירו~
 ביה"ל ]עיין האחרונים בזה נ~לקו ~ת[ אכילת

 בסו~ו~. בכזית ד"ה קפ"דסימן

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ן

~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~.~~~~~~ן
 מקיא דאם א'[ אות ר"ח ~סימן יוסף הברכיוכתב

 ~נים וכ"כ ברהמ"ז מברן ואינו מנתעכל גרעלא
 דמביא קס"ג ]סימן בה"צ ו~יין כ"ז[ סימן ]ח"במאירות
 המ~ון ברכת שלענין ברהמ"ז לברן דאין בינהאמרי
 מזה[ שבע אינו שהקיאו וכל מעיו שישבעובעינן

 ומסיק בזה ה~וסקים מחלוקת דהביא ל"ד ~אותהחיים ובכ~
 א~שר, לא ואם לברן כדי עוד לאכול לו יש א~שרדאם
 יברן או מאחרים ברכהישמע

 בלבו~
 לדעת ולענ"ד

 כ~ח ]סימן חזו"א בספרו עיין מיד לברן יוכלחזו"א
 יתעכל שלא תנאי שא"צ וע"כ בא"ד שם וז~ל ד'אות
 אכילה לאחר תיכף כשמברכין אבל כשה~סיקאלא
 לן איכפתלא

 בנתעכל~
 לברן דיכול האג"מ פסק וכן

 דבהמ"ז חיוב ]אם בזה א' סימן ח"ב ים בא~יקישו"ר
 הנאת דוקא דבעינן או בלבד גרון הנאת על הואהאם

מעיים~.

 ~~~'~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
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 מלכות.וכן

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 מוציאות דאינן ו'[ אות כ"ח ]סימן בחזו"אוכתב
 הזן. בברכתאלא

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~ .~~~~~ 

 חייב אי צ"ע שהגדיל עד המזון נתעכל לאואם
 רעק"א התורהמן

 ]בהגהותיו~
 כ"ח ~ימן חזו"א אבל

 דפטור. ליה פשיטא וכיון[ בד"ה ה'אות

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 המנהיג.וכ"כ

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~ן
~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

.~~~ 
 הג' בכל חייב לחינון דהגיע להמג"א דס"לוי~ל

 לכן וקודם שנים ח' לאחר דוקא וזה בשלימותברכות
 לכן. הכנה אלאאינו

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~

.~~~~~~~~ 
 קס"ח מסימן לדבריווצ~ע

 סעי~
 ו' ]ס~ק בטו"ז ז'

 בחינם לומר שלא חומרא שם גם זה על ויש שםוז"ל
 כתב למה הקשה דהב~ח פי' ברכות ושלשהמוציא

 פת האוכל ]פי' דרבנן דמידי כיון הלכה שלעניןב"י
 כולם כדברי לה~ל יש שביעה[ בכדי שלאכיסנין
 בכיסנין הבאה פת מסוגי אחד כל על לברןשיכולים
 זה שהיא אמר לא הב"ח ע"ז והקשה ג~ ומעיןבמ"מ
 בה יש לה הראויה ברכה מברן אם הלא ~דולהקולא
 תשא לאחשש

 ומתר~
 הכל פוטר במ"מ דודאי הטו"ז

אפי~
 חומרא שם גם זה על ויש וכו' זיין דהא עיסה

 דיכול כיון פי' ברכות ושלש המוציא בחינם לומרשלא
 בברכתלפטור

 מע~
 קפ"ח ]סימן ובב"י ~'[

 ד"~
 שכח

 כולם[ כדברי להקל יש דרבנן דמידי כיון הלכהולענין
 שאינו אע"פ התורה מן באהמ"ז ג' מעין דיוצאדמוכח
 ו~ורה. בריתמזכיר

~~~~~~~~ 
~~~ן ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~

~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 לאות באהבה ישראל לעמו ]פי' אמרו לאואם
 ד'[ ]ס"ק ט"ז וסוף התחלה שאמר כיון יצאולברית

~~~~
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 
~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~
 ~~~~. ~~~ן
 שלא ~~זה פלוני חג יום את ]פי' ~מרו לאואם
 בגמ' שהרי יצא, דג"כ נ"ל החג[ שםהזכיר

 רי"~
 רא"ש

 במ"ב ועיין החג[ שם ]להזכיר זאת הביאו לאורמב"ם
 ההתחלה יודע דאם שם ]וז"ל ט"ז בשם מש~כ י"זאות

 כראוי שבאמצע הנוסח שאר יודע שאינו אףוהסיום
 ]דזה הכא וכ"ש לראש[ לחזור וא"צ הברכה[ ]פי'אומרה
 לדעתו ואולי רמב"ם[ רא"ש רי"ף בגמ' לא נזכרלא
 בדיעבד. יצא ולשמחה לששון ג~כ אמר לאאפי'

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 שאגת בשו"ת כ"כ פוסק בר"ח התחיל אפי'ולכן
 כ'. סימןאריה

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ]דהטור דלקמן בפלוגתא ג"כ תלוי בשבת, חלואם
 המחבר על חולקיןוהרשב"א

 סעי~
 להיות שחל בר"ח ז'[

 ר"ח, בשביל חוזר דאינו ס"ל ]דהמחבר חוזר אםבשבת
 ג"כ[. ר"ח בשביל דחוזר ס"ל והטורוהרשב"א
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 ~~~ן
~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~~~ 

 סי' בתשובה רעק"א כמ"ש חייבות אינםונשים
 בברהמ"ז יו"ט להזכיר שכחה אם וממילא שם ]וז"לא',
 לגבי ר"ח כמו דידהו גבי יו"ט דהוי ולברן לחזורא"צ
דידן[

 ולפ"~
 ברכת קודם נזכר אם אבל לחזור א"צ

 לקמן וכמש"כ יו"ט ברכת לומר צרין והמטיבהטוב
 אפי' הברכה לומר שצרין שם ]וז"ל ל"א אותבמ"ב~~
 נזכר אם ויו"ט בשבת חמיש~ת או רביעיתבסעודה
 בר"ח שאומר כמו ו~~יב הטוב שאמר~ודם

 נזכרין אם כן נשים גם וא"כ יום, באותו כלל ~תשא"צ אע"~
 יו"ט[. ברכת לומר צריכה והמטיב, הטובקודם

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 שבתות[ בד"ה מ"ט דף ]ברכות והרשב"אוהטור
 ר"ח בשל טעה א~ילו ]דס"ל המחבר פסק עלחולקים
 שכ"כ שו"מ הברכה[ לראש אותו מחזיריןבברהמ"ז
 דף ]ברכות חמודות דברי בספר לחלוק למעשההלכה
 לבוש[ ט"ז ]ס"ק א"ר ועיין הרא"ש על ע"ח[ אותמ"ט
 להקל. ברכות דספק ולברן[ לחזור ]דא"צ כב"ישכתב

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

.~~~~ 
 לדעת א~ילו ]ר"ל לכ"ע לחזור א"צ שכחואם
 ר"ח של שכח אם לחזור דצרין המחבר עלהחולקים
 את ושכח ר"ח של הזכיר אם אבל בשבת שחלבר"ח
 והמטיב הטוב שהתחיל לאחר עד נזכר ולא שבתשל

 שכח אם אבל שניהם להז~יר וצרין לראשדחוזר
 בבהמ"ז[ הזכירו דכבר לכ"ע~מכיון לחזור א"צמלהזכיר

 שבת את ושכח בשבת שחל ביו"ט ]ר"ל ליו"ט נ"מוגם
 של שכח דאם ויו"ט שבת של דמזכיר לראשדחוזר
 היתה והחזרה פ"א כבר שהזכירו כיון לחזור דא"ציו"ט
 שבת[.בשביל

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 דהוה י"א בבקר בכיסנין הבאה ~ת אכל כברואם
 בסעודה א~ילו אז וא"כ ]ר"ל לחזור וא"צ סעודהכמו

 ט"ז. סימן ברכות קה"י לחזור[ א"צשניה

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~

 ~~~ן
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 דיש להקל דס~ק מ"ג[ ]ס"ק החיים בכףועיין
 אם השתא בתר אזלינן ולמ"ד בא"ד שם ]וז"לחולקין
 וא"ת שב הברכה בתון הפסק חשש ישמזכיר

 כן המנהג דאין י"ז[ ]הל' בהגר"ז ועיין להזכירואין עדי~
 בתר הולכים ג"כ ו~ורים חנוכה בר"ח דא~ילו]~י'

 הסעודה[.התחלת

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~ן ~~~~~ן ~~~ן

~~~~~~ן ~~~~~~
~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 

 כ"ב[ הל' חוקת ~ר' ]ש"ר חי איש בן בס~רוכתב
 מה ]~י' שבת של עיכול שיעור עבר לא אםדדוקא
 ח'. ס"ק בבאה"ט וכ"כ בשבת[,שאכל

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ן ~~~~~~
~~~ 

 ~~ן
~~~~~ 

.~~~~~~ 
 מהר"ם בשם דהביא ח' ]ס"ק היטב בארעיין
 ונמשכה השבוע באמצע ר"ח כשחל אבלמלובלין
 ר"ח[. יזכיר לא הלילה עדסעודתו

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~ 
~~~~~

 ~~~~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 כ"ב[ ]כלל בש~"ת כמ"ש בשבת אפילו חולקדהרא"ש
 בס~רו. דבריו את הב"יוהביא

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ 
.~~~~~ 

וכ~
 דלקמן ומג~א ב"ח מחלוקת בזה ויוצאין נוהגין

 ס"ל דהב"ח ומג"א הב"ח מחלוקת הביא דבאה"ט]ר"ל
 ~ת אכל דאם ס"ל ומג"א שבת של אלא אומרדאינו
 לא ואם שבת ~ל ולא ר"ח של ל~כיר צריןבלילה
 נוהגין אנן ר"ח של ולא שבת של יזכיר בלילה ~תאכל
 שניהם[. ידי ויוצא ור"ח שבת שללומר

 ~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~ן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~ן ~~~ן
~~~ ~~~~ '~~~~~ 

 זקנים. העטרתכ"כ

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ 

.~~~~ 
 בסופו ה' אות האותיות ]שער ~ השל"הוכ"כ
בהגה"ה[.

 ~~~ן ~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

.~~~ 
 ז' י"ד הסעודה הנהגת ]הל' יעקב ביתובסידור

 שבת. תוס' שיעור כתב ז'[הל'

 ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ 

 ~~ן
~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
 ~~~ן~~~~ן ~~~~

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~

.~~~ 
 ~~~ן ~~~ן ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~

~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 בטעות דסלוק י"ד[ הל' מ"ט ]כלל בחיי"אוכ"כ
 ושכח עוד שיאכל בדעתו היה שם ]וז"ל סילוק.~וי
 א"צ עוד לאכול אח"כ ורוצה אחרונה ברכהובירן
 אם אבל דעתו הסיח לא שהרי ראש~נה ברכהלברן
 לאכול עוד לו שאין סבורהיה

 צרי~
 לבר~[.

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~~~~ן

~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~~~ 
 ~~~~. ~~~ן

 ולפיכן שם ]וז"ל ט"ז א~ת ד' סי' דמאי חזו"אעיין
 על ברהמ"ז דמברכין מ"ד[ פ"א דמאי ]מס' ר"שפירש
 נכסיה מפקיא בעי דאי מגו ומשום דמאי שלכוס
ואף

 שהמבר~
 לאחד ליתן יכול טעימה ולענין עשיר

 דיכול מדבריו רואים הרי ע"ש, עני הוא אםמהמסובין
 מכוס לטעום לו שאסור אע"פ העשיר לברןלכתחילה
 יטעום[. עני הוא אם המסובין מן ואחד דמאי שליין

 ~~~ן ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~

~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ן
~~~~~ 

~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ]וז"ל ב'[ ]אות בקו"א ער"ב בסימן הגר"זועיין
 לברן שטעון היינו כוס הטעון דבר שכל לפי בא"דשם
 דז"א קס"ח סי' ח"צ בשו"ת כדמשמע בפה"געליו
 שהרי בפה"ג בברכת כלל תלוי ברכה של כוסדאין

 כמ"ש בפה~ג מברן אינו סעודתו באמצעהמקדש
 בפה"ג מברן אשי רב היה לא בהמ"ז וגם רע"אסי'
 עיי"ש[. וכו' ע"פ בפרק כדאיתא הכוסעל

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~~ 

 חיוב, לידי א"ע להביא יכול מיקרי אם וממילא]פי'
 יין כוס על ברהמ"ז לברן הנזיר יכול הזה טעםולפי
 וצ"ע לברן[ יכול דאינו אחרינא טעמא רק ביהואית

 שאינו ומי שם ]וז"ל ט', סעיף ער"ב סי'מהרמ"א
 אחרים ~ויש~ו עליו לקדש יכול נדר משום ייןשותה

 פשיט דלא ח"צ דברי על עיי"ש[ וכו' עמוהמסובין
 עצמו להביא יכול דמיקרי רואים ]דשם מהתםליה
 המסובין[. אחרים דמוציא חיובלידי

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~ן.
 שכתב רע"א בשם הביא הביה"ל דהנה]ר"ל

 ברהמ"~דהמבר~
 לא

 יבר~
 הוא והטועם בפה"ג

 דלפי כן משמע לא ח"צ דמתשובת הביה"ל קאמרוע"ז יבר~
 הראשון קיים לא א"כ הכוס על אחר יברן אם שםדבריו
 השני של בברכתו יוצא לא דהתם וי~ל כלל[ כוסמצות
 ס"ל ולכן שני של בברכתו יצא דלא מיירי דהתם]ר"ל

 הכא אבל כלל[. כוס מצ~ת המברן ~קיים דלאלהח"צ
 א~ שני של בברכתו דיוצא ]~מיירי כע~נהש~מע

 שאינו
 כוס, מצות דמקיים הרעק"א כתב שפיר ולכןטועם,
 בעצמו[. הברכה ע~שה כאילודה~ה

 ~~~ן ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 

.~~~~~ 



 קס"ז סי' בשו"ע כדאיתא הנהנין כברכתדהוה
 ברכת לברן יכול אינו אוכל שאינו מי י"טסעיף
 ברכות ]מס' מת~ס' וכ"מ האוכלים[ להוציאהמוציא

ד~
 התוס' ]וז"ל ישיבה, דצרין הואיל[ ד"ה ע"א מ"ג
 האין ועומדים מבדילין שאנו מהבדלה קצת צ"עאבל
 אנו שאין אחרי ומהבדלה מיין זה את זה פוטריןאנו
 מדברי רואים הרי~ עיי"ש וכו' מסובין ~לא יושביןלא

 והבדלה דקידוש אפי' היין לברכת דחשבוהתוס'
 בשו"ע קי"ל הנהנין ובברכת הכא וכ"ש הנהניןלברכת
 קס"זסי'

 סעי~
 חבירו ל~וציא יכול אחד דאין י"א

 קס"ז בסימן הב"י אבל בישיבה[ יחדיו נ~בעואא"כ
 שם ]וז"ל המצוות ברכת ד~וה ~ כתב ול~נין[]בד"ה
 לקדש דמצוה דמשום דכיון וכו' כתב ירוחם רבינואבל
 כמו דהוי דס"ל הרי אחרים, את מוציא מברןהיא
 וה"ה צ"ו ס"ק קס"ז סי' במ"ב ועיין המצוות,ברכת
 הוי ברהמ"ז כוס מכח בא הוא בפה"ג דברכתהכא
 יוד~ים דאם ]דס"ל ח"צ לדעת ואולי המצוות[,ברכת
 אחרים[ שיטעמו ע"מ לברן לו אסור לברןבעצמם
 לכוס והבדלה קידוש ביןיחלק

 ברהמ"~
 שו"מ וצ"ע,

 ח"צ לפי"ד ]לחלק ה"ד[ ק"צ ]סימן הגר"ז בשו"עשכ"כ
 ולפי בא"ד שם וז"ל ברהמ"ז לכוס והבדלה קי~ושבין

 שיסדרו כוס הטעון בכ"ד ה~א חכמים שתקנת ~וסברא
 לו א"א יין שותה שאינו מי א"כ היין ברכת עלאותו
 לקטן ממנו יטעים אא"כ הכוס על ברהמ"זלברן
 לפי ב~צמו שיברן לגדול לא אבל לחינוןשהגיע
 היין ברכת לברן צרין בעצמו הוא ברהמ"זשהמברן
 לחבירו היין ברכת לברן רשאי אינו וה~א ~זו סבראלפי

א~
 ברכת שלדבריהם כוס טעונה שברהמ"ז להאומרים

 להוציא יכול שאדם המצוות כברכת חובה הואהיין
 בסי' כמ"ש יד"חחבירו

 קס"~
 יכול שחבירו כיון מ"מ

 במוס~ר שם ומסיים לו, לברן לאחר אין בעצמולברן
 קיד~ש ברכת שצ"ל שכיון רשאי ~הבדלה בקידושאבל

 בשבילוהבדלה
 עצמ~

 היין ברכת גם לומר ~יכ~ל
 בסי' כמ"ש והבדלה קידוש ברכת קודםשנתקנה
ער"ב[.

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~ 

סעי~
 שאינו ]במי הכריע ובמ"א שם ~ז"ל עיי"ש. ט'
 מתיר דהרמ"א נדר משום ייןשותה

 ל~
 ע"מ לקדש

 אחרים שישתו ע"מ לקדש בזה דאסור אחרים[שישתו
 לקמן וכדמוכח בפ~"ג בעצמם לברן יודעים שהםכיון
 על יקדש והוא בעצמם יקדשו הם אלא ס"ד רע"גסי'
 דאסור שם וסובר לעצמו שמקדש במי מיירי ושםהפת
 ס"ד[. רע"ג בסי'כמו

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~ ~~~~~~ 
 דהרמב"ם אחרי לברן המ"ב הכריע ]למהוצ"ע

 להקל. ברכות דספק לברן[ שלאס"ל

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

 לברן]צרין
 בסו~

 ורמב"ם בשוגג[ אכלו אם
 דבר האוכל כל וז"ל הי"ט פ"א ברכות בהל']כמ"ש חול~

 לא עליו מברן אינו בשגגה בין בזדון ביןהאסור
 נזקי הל' אפרים מחנה בספר ~יין בסו~[ ~לאבתחילה
 שכיון ס"ל דהרמב"ם בא"ד שם ]וז"ל ט' סי'ממון
 נחשבת אכילתו ואין הנאה ליה לית איסור דברשה~א
 ]סי' בחו"מ להסמ"ע וראיתי וכו', כללאכילה

 דאוכל כמ"ש שכתבו קצ"ו סי' בא"ח הט"ז ב~לוהרב רל"ד~
 בש"ע וכ"כ כלל[ הנאה לי~ חשיבא לא בשוגגאיסור
 בשי' א'[ ]הלכההגר"ז

 משום הטעם ]~אין הרמב"ם~
 אחרים[. מפרשים כמ"ש בעבירה הבאהמצוה

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן ~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~ 

 ~~~~~ן
~~ ~~~ 

~~~~~
 לשובע. שיאכל וה"ה ברהמ"ז קודם ישתהולכן ~~ ~~

 הם אם רק לאחרים לקדש יכול שאינו אמרי']דאז
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ן ~~ן ~~~~~
 ער"ב סי' לעיל עצמו סותר צ"ע בעצמם[ יודעיםאינם ~~~~~ ~~~~

~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 



 דאינ~ היכא ]~לפ"ז המצ~ה, מבזהדה~ה
 כ~~ן מבזה,

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

שמכבדה~
 ~~~~~'~~~ן משא"כ לכתחילה, שרי ממנ~, חש~ב לאדם

~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ן ~~~~~~~~~~ן

~~~~~ ~ ברכה[. שלבכ~ס
~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ן

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~ן
~~~~~ 

 ~~ן

~~~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~ן
~~~ ~~~~~~ 

~~~~
 ~~ן ~~~ן

~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~~~ 
 בתר אזלי' ]~ממילא חש~ב שכר דד~קא י"ל~לענ"ד

 בר~בא. אפי' טפל ~ה~י עיקר אינ~ מים אבלהר~ב[

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~ ~~ 

~~~~~
 ~ן

~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~ן

 ~~~~ן ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~ן ~~~ ~~~~~

~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~~~~. ~~~ן
 מית~ק מהני ]בגרעינים[ התם ד~קא לחלק~יש
 מג~~ ה~י ~הגרעינים פריכשיש

 בעלמא אבל הפרי
 פרי. ה~י לא מרכשה~א

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ .~~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~

 ~~~ן
~~~~~ ~~~ 

.~~~~~ 
 באר כמ"ש ~הסברא שהכל כתב ל"ג[ ]סי'~חז~"א
הג~לה

 סעי~
 דלעיל שם ]ז"ל ה',

 סעי~
 ג'

 עיקר אינ~
 דלא~הפרי

 לה[. נטעי דהכי אדעתא
~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 מפסיד לאכילה דע~מד הכאד~קא
 ברכת~

 בשתיה.
 לעיל מ'. א~תבאה"ג

 בסעי~
 ג'

 הכא המחבר דפסק מה ]על לה. נטעי דהכיאדעתא דלא~ הפרי עיקר אינ~
 מברן ד"א א~ הא~ר ~"י המרים השקדים מתקןדאם

 אם המרים פיר~ת גרעיני גבי ס"ג ~לעילבפה"ע,
 כנ"ל, חילק ~ע"ז שהכל[ דמברן פסק האור ע"ימתקנם
 הרשב"א.~כ"כ

 שהכל, לברן ~פסק אדם החיי דברי ס~תר~חז~"א
 בד"ה שם ]~ז"ל ל', א~ת א' סי' מעשר~ת חז~"אעיין

 כלל ~בנ"א בא"ד~המ~"א
 הא"ר על השי~ ס"~ נ"~

 דצרין ס"ל ]דהא"ר לאלפים קליפ~ת הרבהשמביאים
 שמשליכין דא~תן תש~בה ~אי"ז שהכל[ עליהםלברן
 עשר עליהםמר~בים

 פעמי~
 עליהם דמברן ]נראה

שהכל[.

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~ן
~~~~ן ~~~~~ ~~~~~

~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~ 
.~~~~ 

 ברכ~ת מס' ]על ד~ד בנחלת~כ"כ
 ד~

 ~הנה[ ד"ה מ'
 שיש אלא שם]~ז"ל

 ל~
 הקד~שים בדבריהם להתלמד

 כל דאם מסתברא איפכאדאדרבה
 א~ת~

 כן המין
 תמרים שיש בשביל ~כי בפה"ע עלייה~ יברן לאאמאי
 נטיעתן עיקר הא בפה"ע עלייה~ יברן לא מהןט~בים
 לכןה~י

 ~זה~
 ~כ~' בפה"ע יברן לא ~למה פריין ~מר

 שכמרן ק~דם דמיירי שנאמר לאאם
 באר~

 דעדיין
 דכל הכי משמע לא מלש~נם אן לאכילה רא~ייםאינם

 אבל שהכל[ רק מברן ג"כ שכמרן אחר ~םדאפי' ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 כן. משמע לא רבממעשה

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~
~~~~ 

~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

 ~~ן
~~~ ~~~~ 

 קא~ו"י משקה על דאפי' ]דס~בר הנ"ל פנ"מולשי'
 רק הפרי ברכת ל~ן צרין~טיי"ע

 לשנ~ת ר~צה שאינ~

מהמנה~
 בברכת שעקלד[ ]על חייב שהכל[ מברן ~ע"כ

הפרי.

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~

.~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~

 ~~ן
~~~~ 

.~~~~~~~ 
 כדברי~ משמעלא

 ]~ז"ל י"א[ ]הל' ה~ר"ז בש~"ע
 בא ~אח"כ בפה"ע ~בירן הפרי תחלה אכל ~אםשם



 יברן לא המרקלשתות
 עלי~

 נפטר שמא כי שהנ"ב
 לברן תחלה ד"א שישתה טוב לכן בפה"ע בברכתכבר
 העתיק שג"כ מדבריו מוכח הרי עכ"ל, שהכל,עליו
 דלהרשב"א מדבריהם דמשמע כ"ד בס"ק המ"אדברי

 ודוקא הפירות[ ברכת ע"י הפירות מי נפטראינ~
 הי"ג הגר"ז ]כמ"ש בזא"ז ולא טפל ~וי ביחדכשאוכלם

 הוא אפי' כלום עליו לברן א"צ ביחד וכשאכלןוז"ל
 בברכתו[. ונפטר למאכל טפל שהוא מפנישמן

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~~~ן
~~~ן

~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~~~ 

 ~~~ן~~~~ן ~~ ~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ 

 ~~~~ן

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 עיקר ד~מים הרשב"א ביאר י"א[ ]בהלכהוהגר"ז

 זיתים אפי' ה~ירות כל שם]וז"ל
 וענבי~

 או ששראן

 ולפ"ז עי~ר[ הם שהמים שהכל אלא המים אותםעל ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 צ"ע וגם הסעודה, בתון מלברןפטור

 לשרות דבא מאחר מאכל דהוה בכן מה]דהביה~[ סברת~
 לפת. טפילההוי

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~ן ~~~~ן

~~~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~ן ~~~ן

~~~ן
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~~~~ 

~~ 
~~

 ~~~~ן ~~~ן ~~~ן
~~~~~~~ 

.~~~~ 
 הגר"ז מש"כ ועיין א'[ הל' נ"א ]כלל החיי"א~כ"כ

 הוא אכילתם שדרן פירות ~אפי' שם ]וז"ל ט"ז[]הל'
 לב~לם העולם רוב דרן שאין מבושלים ולא חייןכשהן
 שהגיעו שכיון שבישלם בשביל ברכתם נשתניתלא
 פרי תורת מבטל הביש~ל אין חיין כשהן פרילכלל
 טעמם נשתנה שלא והואמהם

 לגריעותא~

 ~~~~ ~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~

 ~~~ן ~~~~ ~~~~~.
~~~~ 

 ~~~~ן ~ן
~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~ 
.~~~~ 

 בשם ]דמביא י"ט אות הצי~ן בשער ר"ב סי'עיין
 שאוכל דכל אפריםעוללות

 גו~
 לן איכפת לא הפרי

 כל אלא מרים מתחילה שהי~במה
 לאכילה רא~ין שהן~

 עלי~ מברן דבר באיזה שיתוקןע~י
 ~לפ"ז בפה"ע[

 ~טוב הפרי ניתקן הדבש דע"י ]כיון בפה"ע, הכאה"ה
לאכלו[.

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~ן ~~~ן

 ~~~ן. ~~~ן
 ~~~ן ~~ן~~~~ן

~~~~~ 
.~~~~ 

 דלא וצ"ל במעיים דנהנה שהכל יברןתמוה
 מאכל.חשיבא

 ~~~ן ~~ן ~~~~ן ~~~ן ~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
 ~~~~~. ~~~ן ~~~~~~ן

 אלא לאכלו יבש כשהוא ]ר"ל כן אכילתו דרןואין
 לבדו[ לאכלו דרן שאין ]אע"ג מרור אבל תערובת[ע"י

 ז'[. אות שעה"צ על בהגה ר"ה סי'לקמן~ ועיין לברן, צרין ]וממילא לאכילה אחשביהרחמנא

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~
.~~~~~ 
 ושתה בתחלה בנ"ר בירן ]אם לפניו יצאובדיעבד

 א~ ר"ד ]סי' ברכ"י כ"כמים[
 חולק מרדכי ומאמר ג'[

 עיי"ש[. שהכל ולברן לחזור ~צרין יצא דלא]וסובר

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן ~~~ן~~~~

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ 

.~~~~~ 
 לאחרי~ ]מברן לצמאו דוקאוי"ל

 בלא"ה אבל בנ~~ר[
 מים שתה לא דאם ]ר"ל לברן.אין

 לצמא~
 דלא אה"נ

 דבטלה אחרי~ לברן דאין הכא ה"ה בנ"ר אחרי~יברן
 עד הקאוו"י את שמניחין כזה באופן מלשתותדעתם
שתצנן[.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~~~ 

 ~ב~לם ולאחר בפה"א חיים כשהם וכרתי תומי]פי'
שהכל

 שנשתנ~
 שינ~י הוי אם ודוקא לגריע~תא[

 דרן אין אפי' בלא"ה אבללגריעותא
 לאכל~

 ]מבושל[
 ב'[. ]הל' הגר"ז ברכתו אבדלא

~~~~~~~~ 
 ~~~~~ן ~~~

~~~~~ ~ 
~~ 

 ~~ן
~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~~ן.

 האותיות בשער השל"ה~כתב
 ]ב~ו~

 בכלל ה' א~ת
 אבל שם ]וז"ל זה בא~פן באוכל דוקא י'[ הלכהה'

 זית שמן עם ~יין לא~לן אדם כל שדרן הירקאותן

~חומ~
 ~קורין

 א~ת~
 בפה"א עליהם מברכ~ן שלאטין



 שלא אכלן אם חיין כשהןאפ~'
 מתו~

 כשהם הסעודה
 בתיקון~מתוקנים

 לאכלן ב"א של שדרכן כיון הנזכר
 אינשי[. לה זרעי דהכי ואדעתאחיין

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן ~~ן

~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן~~ן ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~ 
.~~~~ 

 דאין ומלוחין בחמוצין בפה"א מברן אם~ לפ"זוצ"ע
נאכל

 ב~
 פת.

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ן ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~ן

~~ 
 ~~~ ~~~ן~

 ~~~ן

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ן ~~ן
 ~~~ן ~~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~ 
 הוא העיקר או חיובי צד בכן דרכו צרין אםצ"ע
 שהכל עליו יברן דוקא ]ואז בכן. דרכו האין שליליצד
 אז בכן דרכו שאין לומר יכולים שאין בלא"האבל
 להיות תנאי עוד לזה שצרין או הפרי בברכת כברחייב
 ועיין חיין, לאכלו בכן דרכו שיהא הפרי בברכתחייב
 ודו"ק[. ה' ס"קמ"ב

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 לאוכלן בנ"א רוב דרן אם ומ"מ במ"ב מש"כ]ר"ל
 מברן מבחיין מבושל יותר שטוב אף חיין כשהןג"כ

 בטייל אם וצ"ע מקום[ באותו בנ"א רוב דצ"לבפה"א
 שיצא או שנמצא כמקום לברן חייב אי אחרבמקום
משם.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~ .~~~~~
~~~~~ 

 ~~~ן ~~~~ן
~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ן ~~~ן

~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~

~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~ ~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~~ 
 לאכול ראוי אז ]וממילא לפת טפל דהכא לחלקויש
 מיקרי דאינו איה"נ פת בלא אכלן אם בלא"האבל
 ע"י כ"א לאכול ראוי דאינו דאף במרור משא"כראוי
טיבול

 בחומ~
 טפל אינו דהמרור חי לאכול ראוי מיקרי

 ע"ט ס"ק מ"ב על בהגה ר"ב סי' לעיל ועייןלהחומ~,

 עיי"ש[. אחשבי' דרחמנא מרורדשאני

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~~ן
~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~
 ~~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 ]וז"ל ט"ו, אות ר"ב סי' הגר"ז עיין חולקין,ויש
 בשביל הבישול עיקר אם האחרונה לסברא אבלשם

 משנתנו כמותם ונחשב אצלם בטל המרק הריהירקות
 שלהם[. טעם עוד להם שיש אע~פ טעםבו

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~. ~~~~ן
 ]סי' ]בירקות[ בפה"א דמברן עליו חולקוחזו"א

 ואמנם[. ד"הל"ג

 ~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 וכ"כ יצא[ לא בפה"א האילן פירות על בירן]דאם
 ]ברכותהרשב"א

 ד~
 מ"ש ~ע הרמב"ם, לדעת מ'[

 הוי גם ]ושם האדמה פרי ראשית בביכוריםממש"כ
פרי

 ע~
 האדמה[. פרי קרא והתורה

~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~

~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~ 
 ~~~~~ן.

 לפטור מהני דלא ע"ז חולק כ"ז סי' אריהושאגת
 אבל המחבר ]וז"ל ה' סעיף לקמן ועיין לפניו, איןאם
 יותר לו הביאו ואח"כ שלפניו פירות על שברןמי

מאותו
 המי~

 כ~אכת שבאכתו אחר ממין או
 בפה"א כברכת בפה"ע ברכת נמי וכאן לברןא"צ האאש~

 לברן א"צ פה"ע על גם בפה"א באמירת נתכויןשאם
 בזה. שתי' מה אריה בשאגת ועיי"ש בפה"ע[אח"כ

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ .~~~~~ 
 להפסיק דאסור כתב[ ]בד"ה ק"מ בסי' ב"יוכ"כ
 לקריאה. הברכהבין

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ .~~ 

 ד' כלל ק' אות בסוף האותיות ]בשער של"הוכ"כ
 ]ר"ל חביב או יפים יותר יביאו דאפשר וטעמו ו'[הל'



 להוציא ויכוין זו בפרי שברכתו אחר מין יביאלפניו הוא אא"כ שאכל הראש~ן המין אותו פוטר אינוא"כ
 אלו[. פירות גם ובביאור ס"ה רי"א סי' עיין לפוטרם. כדי יותר[חביב
 דאתכא כיון בעה"ב ~ל אוכל ]דאם ובלבד, ד"ההלכה

 מה כל לפט~ר בפי' דעתו כאילו הוי סמיןדבעה"ב
 לו[. ויביאו בעה"בשירצה

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~'~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ 

.~~ 
 לו הביאו אם ומ"מ המ"ב מש"כ על קאי]וזה
המין

 הא~
 שאין נראה הראשון מין כלה שלא בעוד

 באכילה עדיין עסוק שהיה בשעה לו שהביאו כיוןלברן
 נראהוכן

 להלכה~
 ]ר"ל המין. באותו איירי דשם וצ~ע

 אחר מין אבל המין[ מאותו שהביאו מייריבשחיטה
 הב"ח שכ"כ שו"מ מהני, אין לפטרו כלל דעתושאין
]ד"ה

 ומ~ש~
 עיקר לענ"ד ולכן הב"ח ]וז"ל כדברינו.

 ואח~כ שלפניו פירות על שבירן דמי ]שכתבדרבינו
 שלא אע"פ לברן א"צ המין מאותו יותר לוהביאו
 דוקא אלא אמר לא פירות[ באכילת כשבירן לפניוהיו

 לחזור צרין מינין משני אבל הראשון ממין לוכשהביאו
 וממה עיי"ש[, וכו' בשו"ע שפסק כמו ודלאולברן
 ]שסובר כב"י, פסקו דהם ראיה אין בשעה"צשציין
 א"כ לברן א"צ הא' מין כלה ואפי' אחר במיןדאפי'
לשי'

 החולקי~
 אחר דבמין המ~ב שהביא הב"י על

 דכשאינו לחדש זה לן מנא ולברן לחזור צריןשכלה לא~
 כלה באינו הקלנו דבשחיטה ולברן לחזור א"צכלה
 המין[. מאותו~ דוקאהיינו

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~ן.
 י"א הל' הגר"ז ]וז"ל כדבריו כתב לא הגר"זאבל
 עוד ולשתות לאכול בבירוא ד~תו היתה אםואפילו
 הברכה בשעת לפניו כשהוא אלא ע"ז חלה הברכהאין
 עליו ולברן לחזור צרין לפניו הביאוהו אח"כ אםאבל
 היה אם עליו לברן צרין היה שלא במקוםאפילו
 כשבירן[. שבידו ממה שותה אואוכל

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ולברן לחזור א"צ כולם לאכול בדעתו היה]אם
 ]ס"ק ט"ז עיין הברכה[ בעת לפניו היו שלא באופןאף
 הפירות הביאו ואח"כ שבירן אירע דאם שם ]וז"לט'[

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~ 

 ~~~~ ~~~~ן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ 

.~~~~~ 
 תבשיל מעשה מהן ועשה לאכילה ראוין דאםוי"א
 במה ~ר"ל בקדרה נתבשל דלא אע~ג במ"ממברן
 בשול ע"י הקליפות עם שלמים מחטים עושיןשעתה
 שקורין מאכלדרן

 אות~
 תפוחה חטה

 שהחטי~
 נעשו

 שהם לכל וניכרין ונראין נתמעכו לא אבלנפוחות
 שכיון מסתבר בש~ל בדרן שתלוי ולהאמב"םחטים
 זה ומאכילין הרבה זה באופן שמבשלים עתהשנחדש
 זה להחשיב יש אוכלין ~דולים וגם להקטניםהרבה
 רביעי חלק ]אג"מ במ"מ[ לברן יש שלכן בשוללדרן
 ומוע"ז. מ"ד[סימן

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~
.~'~~~ 

 לתון הקמח נותנים ]אם בעלמא לטעמאאבל
 אבני במ"מ מברן אינו המאכל[ להט~ים רקהמאכל
 ע"ב ל"ו דף ברכות ~מס' תוס' לדעת ל"ח סימןנזר
 שקדים לתון או וכו' קמח כשנותנים וכן ו~~ל כל[ד"ה

 אז הלב שיסעוד כדי אותו עושין אם לחולהשעושין
 הרמב"ם ]וז"ל חולק והרמ~ם מ"מ[ בורא לברןצרין
 כדי ]קמח[ ~ירב אם אבל ו' הל' ברכות מהל'~"ג
 עיקר[. היא הרי בתערובות טעםליתן

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~
 ~~ן ~~~~~ן

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

.~~~~~~ 
 המג"א בשם ]דמביא כ~ג אות הציון שערעיין
 דברכתן הרמ~א לדעת ואפילו חיין שעוריןדאפילו
 אחרונה[. ברכה לענין ספק יש אפ"השהכל

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~~ 
 בדיעבד. גם יצא לאואף



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 הטעם כתב ל'[ ]ס"ק קס"ח סימן במג"אאבל
 ט"ו שאלה ד' ]כלל הרא"ש שו"ת ~כ"כ מיםדהעיקר

 שם~ז"ל
 וא~"~

 היה ~אם ד~יסא נע~ים שהשע~רים
 מ"מ במ"מ לברן צרין היה מהם לאכ~ל ר~צהאדם
 אחר נמשכין ~אינן המים ~בשביל ביש~לםעיקר

השע~רים~.

 ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 הל' פנחס פרשת ]ש"ר חי איש בן פסקוכן
 פ~טר מז~נ~ת שאר ~ל המחיה על בירן דאםוכתב י"~

 הא~רז.~"כ

~~~~~~~~~ ~~~~ ~'~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~

 ~~~~~ן ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~ן
~~ן ~~~

~~~~~ 
 ~~~~ן

~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ן.

 דיש י"ד[ ]ס"ק בשע"ת כתב ר"ב[ ]בסימן~שם
 מ"ב א~ת במ"ב שם ~כ"כ שהכל[ דמברן ]~ס"לחולקין
 ~ע"ת שכנה"ג בשם ]דמביא מ"ז הצי~ן בשער~עיי"ש
~ל"ח

 ונ"~
 דכי~ן דס"ל ~תה"ד בב"י ~כ"מ ~הגר"א

 שהכל[. מברן לגמרישנתרסק~

~~~~
~~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

 שם ]~ז"ל ~'( )ס"ק תמ"ב סימן בק~"א הגר"ז~כ"כ
 מברן אינ~ פרס אכילת בכדי מכזית שפח~תוכי~ן

 הרבה[. אכל אפיל~בהמ~

~~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן ~~~ן
~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~
 ~~~ן

~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~''~~ 
 ~~. ~~~~ן

 אםוצ"ע
 מצטר~

 ~אין כזה פת אכל אם ]ר"ל
 ~לא מז~נ~ת אכל אם ]ר"ל למ~ונ~ת בכא"פ[ קמחכזית ב~

 אם זה מפת גם ~אכל בכא~פ כזית שיע~ראכל
 לברן דצ"ל הגר"א דעת ]לפי המחיה על לברןביחד מצטר~

 מפת אכל אםבנ"ר
 ה~

 על לברן יכ~ל יהא ועכשיו
 זה מפת אכל ~גם פת אכל ]אם לפת אוהמחיה[

ל~צטר~
 בהמ"ז[. לברן

~~~~~~~ 
~~~~ ~~'~~ 

 ~~~~ן
~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~ן ~~~~~~

~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~ 

~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 כתב הד~ר מנהיג זצ~קלה"ה י~אל רבינ~~הגה"צ

]בתש~ב~תי~
 מנהג דאינ~ י"ג[ סימן י~אל דברי ש~"ת

 החיי"א ]~ז"ל כ"א[ א~ת נ' ]כלל חיי"א דברי ~דחהכלל
 שיש דבר שבכלאע"ג

 ב~
 במ"מ מברכין דגן מיני מה'

 שיש אא"כ להחמיר רא~י היה המחיה על ברכהאבל
בא~ת~

 ~הע~לם בכא"פ קמח כזית שיאכל כ"כ מאכל
לא

 נהג~
 להם ויש המחיה ~ל ~מברכין בזה לדקדק

 למנהג מק~ר ש~ם להם דאין ~מ"ב לסמ~ן[ מיעל
 דברי לדח~ת אג"מ בספר ~כ"כ כלל סברא בזה~אין
 ע"א[. סימן א' ]חלקהמ"ב

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

.~~~~ 
 ג'[ א~ת ג' פרק הנהנין ברכת ]בסדר הגר"ז~כ"כ
 נחשב ~מ~עט שהדגן בד"א שם ]~ז"ל להטעים רקכשבא

כשנ~תנין
 א~ת~

 ע"ש[. ~כ~' בתער~ב~ת טעם ~ליתן

 ~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~''~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~'~~~~~ ~~~ ~'~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ח'[. ]א~ת ל"ח ~ימן ~ א~"ח נזר האבני ש~"ת~כ"כ

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן.

 בישל דאם ]ר"ל מ"ח בא~ת ב~"נ לברן לעיל~מש"כ
 ~טני~ת קמח עם ביחד דגן מיני ה' של קמחבקדרה
 פרס אכילת בכדי כזית דגן מיני של בהקמח היה~לא
 מיני ה' של קמח שם שיש אע"ג בנ"ר לאחרי~מברן
 דברים שאר על היינ~דגן[

 ]כמ~
 שם במ"ב שכת~ב

 המע~רבים המינים יתר בשביל בנ"ר ברכתדמברן
 ]~ז"ל ע' א~ת הצי~ן בשער מלקמן ~צ"ע ~ זה[בתבשיל
 שאר ~שתה רביעית משיע~ר פח~ת יין שתה דאםשם

 אחר~נה ברכה לענין יעשה אין בדבר לעיין ישמשקין
 ר~ב על דאפילו שס~ברין דעות יש דהלאדמשקין
 שלש מעין לברן צרין כזית על דאפיל~ ~אפשררביעית
 משום דכי המשקין על בנ"ר לברן י~כל לא~ממילא
שאין

 אנ~
 בנ"ר לברן עי"ז יח~ייב ההלכה לברר י~דעין

 אחד תבשיל שהיה דאפיל~ מ~מע ~הכא עכ"ל~צ"ע



 קטניות של הקמח שאר עם דגן מיני ה' שלהקמח
 המחיה על לברן יכול דאינו דגן של כזית שאיןכיון
 בשתה נמי הכא הדברים שאר בשביל בנ"ר לברןצרין
 יהא ג' מעין לברן יכול דאינו כיון משיעור פחותיין
 מש"כ עוד ועי' המשקין, שאר בשביל בנ"ר לברןיכול
 ד'[. ב', ס"ק שעה"צ ר"י סי'לקמן

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~ 

 ~~~~ן
~~ 

 ~~~ן
~'~~~~ '~~~

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן

~''~ ~~~~ ~~~~ 

 ~ע"א( י"ב דף הגליון על בברכות רעק"אוכ"כ
 מברכין דהא עליו פרי שם יין דהא לי ותמוה שם]וז"ל

 דקי"ל שהכל מבירן גרע לא וא"כ מגפן שהואי~תר ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 חלק ורדים גינת בתשובת בעזה"י מצאתי אח"זדיוצא
 לע~קר~דיצא[. דהעלה כ"ט סימןאו"ח

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 דאפילו ו', ה' ברכות[ ]הל' פ"ד בכס"מ גםוכ"מ
 הע~[ פרי או בפה"א הפת על ובירן טעה ~םב~ת
 דיצא. ביין כ"שדיצא,

 ~~. ~~~~ן ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

~''~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ן
~~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~''~~ ~~~~ 
'~~ 

~~~ 
'~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~''~~~~~ 

.~~~~ 
 והפת[ ד"ה כ"ו דף מברכין כיצד ]פ' יונה מר'וכ"מ
 בטעמא עיי"ש פה"א בברכת יצא לא בפתדדוקא
 ב"פ קטניות של הפת על יברן לא ולמה וא"ת]וז"ל

 שמברן כמוהאדמה
 ע~

 מפני תאמר ואם הקטנית
 והכא קטניות דמעיקרא אישתנה למעליותאשנשתנה

 ירד מעלתו מפני דהכא נר"ו הרב מורי ואומרפת
 לומר יכולין אנו אין פרי מתורת ויצא שנשתנהדכיון
 בברכת יוצא שלא דמה מדבריו רואים הרי בפה"אעליו
 משא"כ פרי מתורת ויצא דנשתנה הפת עלפה"א
 בפה"ע[. בברכת יצא וע"כ פרי מתורת יצא דלאביין

~~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

 ~~~~ן

~~~~~~~~~ 
 ~~~~ן

~~ 
 ~~~ן

~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~~~ 

 אירע אם דאפילו ]וס"ל חולק ע"ג ס"קובמ"ב
 משתיית דעתו והסיח שנמלן אחר המשקיןשהביאו
 מברכה פוטרן כן אע"פ מב"ר פוטרן דאינוהיין

 לדינא. וצ"עאחרונה[

~~~~
~ 

~~~~~ן ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן

 ~~~ן ~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 קע"ד סימן עיין המשקין על דעתו היה ולאר"ל
 בנעט. מהר"ם בשםמש"כ

~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~ן ~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן~~~ן
~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ~~~~ ~~~~~ן
~'~~~ 

~~~
 ~~~ן

~''~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
~~~

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~~~~ 

 בו"נ לברן הדעת היסח דמועיל מפת מ"שצ"ע
 ודברים שם המחבר ]וז"ל ב'( ~סימן קע"ז סימןועיין
 מנהג שהיה המזון ברכת קודם סעודה לאחרהבאים

 מושכים היו הסעודה שבסוף הגמרא חכמיבימי
 לאכול עצמם וקובעים אותו ומסירים הפת מןידיהם
 דברים בין לפניהם אז שמביאים מה כל ולשתותפירות
 מחמת שלא הבאים דברים בין הסעודה מחמתהבאים
 לאחריהם בין לפניהם בין ברכה טעוניםהסעודה
 מה אלא פוטרין אין ובהמ"זדהמוציא

 שנאכ~
 תון

 ]הל"ו[. שם הגר"ז וכ"פ הסעודה[עיקר

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~''~~ 

 ~~ן
~~~~~~~ 

~~~~~~~ 

 דע~ו והסיח שנמלן דלאחר ס"ל~ דהמ~א]ר"ל
 ברכת וכן השתיה לפני ב"ר לברן צרין הייןמשתיית
 ובחזו"א פוטרתן[ היין ברכת ואין השתיה לאחרבנ"ר
 שם ]וז"ל המג"א כד~ת מצדד וז'[ ד' אות כ"ז]סימן
 כהמג"א י"ל דשפיר בדבר הכרע אין ומיהו ז'באות
 עלוי' דעתו אם אלא לעיקר נטפל הטפל איןדלעולם
 כאן אין שוב העיקר מאכילת דעתו שהסיח כיוןאבל
 הע~קר ביןקישור

 והט~
 ואחד אחד כל כאוכל והוי

 מיוחד[.בזמן

~~~~~~~~~ ~''~~ ~~~ ~~~ 
~~ 

~~~~ ~''~~ 

~~~~~ן ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~'~~''~
~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~~ן ~'~~ ~~''~ ~'~~

~'~~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~ן

~~~~ 



~ ~ ~

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ .~~~~~~ 

 השל"ה~, לדבריו כמקור שמציין למה ]פי'וצ"ע,
 ]כלל חיי"אעיין

 נ"ה~
 קבע חשוב דלא אדם בנשמת

 האתיות ]בשער ושל"ה יין כוסות ב' שותה א"כאלא
 שם ]וז"ל ~בעו דל"ד פוסק י"ב[ כלל ק' אותב~וף

 דעתו היה לא היין ~ל שבירן שבשעה אע"פבהגה"ה
 נמלן ואח"כ יותר ולא בלבד הכוס אותו רקלשתות
 נותן הדין ואז וכו' מים של אחר כוס עודלשתות
 לא בפה"ג ברכת כי שהכל ~ליו ולברן לחזורשצרין
 הדעת היסח לו שהיה כיון ראשונה מברכהפוטרת
 ג~כ פטר ג' מעין ב"א היין על אח"כ כשמברןאפ"ה
 בורא דהינו שלהם אחרונה מברכה משקיםשאר

 בנ"ר לברן שא"צ הטעם במ"ב כתב והכאנפשות

 אפילו השל"ה דברי ולפי היין על עצמו שקבעלפי
 בנ"ר~. מלברן פטור ג"כ היין על עצמו קבעלא

~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~ן

~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ן

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~ 
~~~~ן ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ~~~ן

~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 שם ]וז~ל טעמא א'[ אות כ~ז ]סימן חזו"אעיין
 דברים וקבעו לברן תקנו חכמים תקנו מילידתרי

 חסר אם כמו דיעבד המעכבים הברכהבמטבע
 מטבע בכל וכן שחותמין במקום חתם לא אומלכות
 לנו התקינו ועוד מעכבים דברים קבעוהברכה
 מתוקן נוסחתם להיות למצ~ה וברכה ברכה כלנוסחת
 בלשון ברן אם ולפיכן ומובחר מכוין משובחבלשון
 שאמרו הדברים באותן שנה לא אם שתקנו ממהא~ר

 ביצא הפוסקים לדעת ביין וכן וכו' יצא לעכבחכמים
 לברן דצרין ואף כן יעשה לא בתחלה ומיהובה"מ
 קדם ג' מעין ברכת יברן מ"מ שאכל המזון עלבה"מ
 ודוקא חכמים[ שתקנוה למאי יותר מכוונתשהיא
 בברה"מ. ממילאשחייב

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 

 בהמ"ז לברן יכול ]דאינו המזון מנתעכל מ~שצ~ע
 חיוב עיכול שיעור שעבר ק~דם עליו דהיהאע"ג
 אינו סעיד ולא ד~ריר טובא ששתה כיון ה"הבהמ~ז
 ל~"מ. האג"מ ולדעת בהמ"ז[ לברןיכול

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 להצטרף יכול ~אין פת כזית כאן אין הריוצ~ע
 ]דאם ט' סעיף ר"ח סימן לעיל ועיין בהמ~ז[לברן
 קמח שאר עם דגן מיני מה' קמח של בתערובותאין

 לבסוף מברן אין פת ועשאו בכא"פ כזיתקטניות
 ~'[ סעיף ר"ח סימן ~לעיל הב"י לדעת ואפשרבהמ~ז[

 אין דאם לעיל שכתוב ]עמו המחיה עלמברן
 מברן בכא"פ דגן מיני מה' קמח כזיתבתערובות

 סעיף ר"ח סימן ~בביאורו ולהגר"א לבסוף[ המחיהעל
 בו"נ.ט'[

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 מסעיד הרי דיין ברהמ"ז יברן ביין דשרוינ~ל
 שם המחבר ]וז"ל י"ז סעיף ר"ח סימן ועייןסעיד
 היין על בירן שאם פוטרתו שלשה ברכת בייןאבל
 יצא~. הג~ן על במקום המזוןברכת

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~~~~ 
 חשיב הטפל המשקה גם אז דהאוכל לפרשיש
 לכזית. ומצטרףהאוכל

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~ן ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~
 ~~~~~~ן

~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 
 רוטב שותה אם ]פי' בכזית שיעורו אי צ"עוכן
 המאכל על כמו הרוטב על ברכה שמברכין מאכלשל
 באכילה כמו שיע~רו אחריה לברן ב"א לענין גםאם
 דאכל צירוף ל~נין וה"ה אחריה לברן בכזית כברוחייב
 רביעית. או דמצטרף[ כזית חצי ושתה מאכל כזיתחצי

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~ן

~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 זית חצי דאכל במ"ב ש~ב מה על קאי]זה
 בורא אחריהן מברן אחר זית וחצי המיניןמשבעת

 אכל דאם ]ר"ל מזונות ח"ש ביחד אכל אם וה"הנ"ר[

 דהשתא המינין מז' מפירות זית וחצי מזונות כזית~צי
 מברן מ"מ בנ"ר שלו אחרונה שברכה מין שום ~ןאין

 ד'[ הל' נ"א ]סימן שו"ע קיצור כ"כ בנ"ר[אחריהן

ובא"~
 ה'[. הל' מסעי פרשת ~ש"ר

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ ~~ן

~~~~~~~~~ ~~ 
 ~~~~ן

~~ ~~~~~~ ~'~~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

 חייב אפשר דהא בנ"ר לברן יכול אינו]וממילא
בברכה

 אחרת~
 ע"ד[ סימן א' ]חלק פסק אג"מ ובספר

 נפש~ת. בורא לברןדחייב

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~ן
~~~~~ 

.~~~~~ 
 לא זה דגם כתב א' סימן ח"ב ים אפיקיובספר

ברור.

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
~~~

 ~~ ~~~~~ ~~~~~~ן
 ~~~ן

~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

.~~~~ 
 בפירות משקין בלע אם ~ם כ"כ תעלומהובמ~יד

 ומזונות. בפתולא

~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~'~~ ~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 מעט כ"א לשתותו הדרן ]שג"כ כקרח צונןוה"ה
 ב"א[. לענין בספק נכנס ג"כמעט

~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~
 ~~~~~ן ~~~~.

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

.~~~~~ 
וכ"פ

 ה~~
 ~סימן והגר"ז י'[ ס"ק תרי"ב ~סימן

 הל'תרי"ב
 ט"ו~

 הפר"ח בשם החיים הכף מש"כ וצ"ע

 שיעור כדי הוא שתיה צירוף דשיעור הפר"חבשם
 רביעית[.שתית

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~ן~~~~~

~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 לברן חייב ולהנאה לאכילה גם כוונתו דאםמשמע
 המג"א ]וז"ל כן משמע לא ]ס"ב[ מג"א מדבריאבל

 מעט שטועם כיון וכו' לאכילה כוונתו אפיל~משמע
 קס"ז סימן ועיין ברכה[א"צ

 סעי~
 מג"א שם מש"כ ו'

 בעודו שח אם מיהו שם ]וז"ל של"ה בשם ט"~[]ס"ק
 סו"ס ועי' ולברן לחזור א"צ המוציא[ פרוסת ]פי'לועס

 הבלועה ~ל הברכה עיקר א"כ ברכה א"צ דהלועסר"י
 דאפילו השל"ה בשם המג"א מדברי רואים הריוצ"ע
 שבלע קודם המוציא בפרוסת כמו לאכילה גםכוונתו
 אם בצ"ע המג"א נשאר ממילא ברכה חיוב איןאותה
 בביאור ועיי"ש ולברן[ לחזור א"צ לועס בעודושח

 הקשו ]דאחרונים האחרונים בשם ישיח ולא ד"ההלכה
 ברכה א"צ דהלועס ר"י בסימן דהתם המג"א דבריעל

 הכא משא~כ בעלמא לטעימה רק שכוונתומשום
 לשם רק היה בלעיסה דכוונתו המוציא פרוסתבלועס
 מה שם ועיין אלעיסה גם בברכה חייבאכילה

 המג"א[.דברי שתיר~

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~'~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 חייב מעיו הנאתאבל
 לבר~

 אחרונה ברכה אבל
 בחוזר לאכילה[ גם כוונתו אפילו ]ר"ל גווני בכלפטור
ופולט.

 ~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן ~~ ~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 בד"ה החמישי שער ברכות ]הלכותואבודרהם
 ]ר"ל ט'[ ס"ק ר"י ]סימןלהיפן

 דהכ~
 כמג"א. בה"ג דברי כתבכתב[ מביא החיים



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 לפניו שניהם היו דאפילו בביה"ל מש"כ על~ קאי]זה
 לא אם התפ~ח ~ל בפה"ע ~בירן ~רמ~ן תפ~חכג~ן
 לחז~ר צרין מברכה הרמ~ן את לפט~ר בפירושכ~~ן
 שאינ~ מי שיפט~ר בדין דאינ~~לברן

 החש~ב את חש~ב
 חביב שאינו או ז' המין ~ת ז' מין שאינו ביןוהיינו
 דלא וצ"ע לפוטרו[. בפירוש כוון אם אלא החביבאת
 את לפטור שברן בברכה חשב דלא ]ר"ל לפט~רחשב

 יותר שיה~ה בין מברכה הב~ה"ב אח~כ שיביאהמינים
 שאני מזהחש~ב

 שיהיה א~ עכשיו א~כל ~
 י~ת~

 חביב
 היה לאממילא

 ל~
 לאכ~ל אלא לפ~טר~[, בפיר~ש כ~~נה

 היה דלא]~א"כ
 ל~

 המינים שאר סתם לאכ~ל רק כ~~נה
 הפ~ם[. ~וד לברן חייב וא"כ אח"כ שיהיהמה

 לאכלו ~מותר טפל[ שה~א כי~ן עליה לב~ן]~א"צ
 מ"מ שם ]וז"ל ח'[ ]הל' הגר"ז ולברן קודם הטפל[]פי'
 יברן ואם שוות ברכותיהם אין והטפל שהעיקרכיון
 יברן ואם הטפל על כלל יברן ~~~חלה~לא העיקרעל
 יותר טוב העיקר על ~יברן ~חזור תחילה הטפלעל

 אדם ירבה לעולם כי בברכ~ת להרב~ת כןלעש~ת
 היא וזו צריכ~ת בשאינן ~ימעט הצריכ~תבברכות
 לה~יקר ולא להטפל מיוחדת היא שהרי הצריכהברכה
 אלא הטפל אל מיוחדת אינה ה~יקר בברכותוגם

 לפטור כשיכול אלא למ~ט ~~ו ולא הטפל את גםכוללת
 לשניהם[. המי~חדת אחת ~ברכה דברים~'~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~יש תקפ"ג סימן א'[ ס"ק ]מ"א הפ~סקיםוכ"כ
 שבא היכא דד~קאלחלק

 להטעימ~
 אבל טפל חש~ב

 הלפת. גם ר~צה אם טפל חש~ב אינ~ללפת

~~~~~~~~~ 
~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

 שנתבשלו דוקא כתב י"ז[ ]הל' ר"ד בסימןוהגר"ז
 ~יקר שתיהן אם ברכ~ת שתי מברן בלא"ה אבליחד

 שמדבר [כמו וא~כל במרק אלא כן כתב דלא וי"לאצל~
 דבש מתערובותהתם

 ופירות~
 מודה אוכלין בב' אבל

 ר~ב[. בתר ]דאזלינן בתער~בת ניכר דלאהיכא

~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~ 

.~~~~ 
 י' ]הל' כאן הגר"ז ש"ע עיין אחר~נה ברכה~לענין

 הביא~הו הברכה אחר אם אבל שם~ז"ל
 לפני~

 ~לא
 טפל היה לא שאם ~ענין בבירור עליו דעתוהיתה
 לפטרו כלום מועלת טפילתו אין ולברן לחזור צריןהיה

 א~"פ ראשונה מברכה ולא העיקרבברכת
 כשאין אחר~נה מברכה ~לא וכ~' ש~~תשברכ~תיהם
 שוות[.ברכ~תיהם

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ 
 ~~ן

~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 בישיבה[. היה א"כ אלא יצא דלא ]וס"ל ח~לקוהגר"ז

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~~~~~

~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ 
 קב~עים היו אא"כ יצא דלא ]~ס"ל ח~לקוהגר"ז
 בדיעבד.יצא

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
~~

 ~~~~~ן
~~~~~ ~~ 

.~~~ 
 מהרי"ל ובתש~בה שם ]וז"ל ר"ט סימן בד"מוכ"כ
 מים הוא וכששותה היין על אדם בירן אם צ"בסימן



א"~
 ד~תו שהיה מאחר שנית ~עם ב~ה"ג ולברן לחזור
 להן יש להוציא דעתו שהיה האחרים וגם ייןלשתות
 ונראה עכ"ל אח"כ יין טועמים הם או לפניהםיין

 ברכתו שאז אחרים ג"כ שהוציא בכה"גדוקא
 צרין אחרים הוי לא אי אבל אחרים בה הוציאדהא ברכ~

 על בירן דאם כתב ר"ו סימן לעיל דהא ולברןלחזור
 דנמצא דהא מ"ש א"כ ולברן לחזור צרין מידו ונפלפרי
 ע"ש[. וכו' שבכוס היין נשפן מאילו דגרעמום

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~~ 
 אם לענין ט"ז ס"ק א' סי' ]דמאי איש חזוןועיין
 ובספר קבוע[מיקרי

 שונ~
 הלכות.

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
.~~~~~ 

 עונה אם בזה ויוצאת לברן מאחר שתשמעוטוב
 אמן[. וענה ד"ה וביה"ל במחבר ד' סעיף ]עייןאמן

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן~

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ 

 כ"ג. סימן שמואל זכרוןועיין

~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~ 

.~~~ 
 נראה דבריו ולפי ל"ח סימן או"ח אב"נ שו"תועיין
 לזה. גרם חטא דלא כלל לברןדאין

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~~ 
 מספיק זה ואין שם ]וז"ל ב'[ ]הל' השלחן ערוןעיין
 פירא על שהחיינו אברכת רק בגמ' מצינו לאדרשות
 והמטיב הטוב דמברן זכר אשתו בילדה אבלחדשה
 מה נכון טעם נראה ולענ"ד מפורשת ברייתאהיא

שמקילים
 בברכ~

 פי' וברמב"ם ב~י"ף מצאתי~ דלא זו
 וטעם וכו' זה דיןכלל

 רבותינו~
 לשון דהנה נ"ל

 הטוב מברן זכר אש~ו ילדה לו אמרו הוא כןהברייתא
 הטוב ברון אומר הוא ולבסוף וכו' אביו מתוהמטיב
 ולא לו אמרו תניא זכר בילדה למה וקשהוהמטיב
 והברייתא לברן אין דבסתמא ודאי אלא אביובמת
 והאנשים וכו' זכר ללידת ותאב שדואג באדםמיירי

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ן ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ]לקמן[. שכתבנו בהג"העיין

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~

~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~''~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 דלענין בזה מחלק נ"ד[ סימן ]ח"א מאירותובפנים
 דאחר ]פי' אמן לענות שיכול פסק המצוותברכת
 חבירו[ ברכת ~ל אמן לענות מותר המצותברכת
 הנהנין ברכת ולענין י"א[ ]ס"ק כ"ה סימן שע"תעיין
 בשע"ת והובא לבטלה ברכה דהוה ה'[ סימן ]ח"בפסק
 ד'[. ס"ק רי"ג]סימן

~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~''~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 אם אבל ס"ס משום בברכה מתחייב דאינור"ל
 תפ"ט סימן במ"ב וכ"כ מס"ס מברן נפטר אםספק
 אבל ה' סעיף תפ"ט סימן בש"ע דכתוב ל"ח]ס"ק
 יספור ספר ולא אחד יום דילג אם מסופק הואאם
 דאיכא ל"ח ~"ק במ"ב ע"ז וכתב בברכה ימיםבשאר
 שמא שדילג ~ ואת"ל כלל דילג לא שמא ספיקאספק
 מס"ס[' מברן נפטר אם ספק דאםרואים הרי ב~"ע מצוה הוא יום דכל פוסקים כאותןהלכה



 בשרוהו כלומר זכר ילדה לו ואמרו באו ממנוששמעו
 יעו~ש[. תא~ותן מילא שהקב"ה טובהבשורה

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ראיה בשעת א~ ברכות ב' מברן בבן גםולפ~ז
 ]בסדר הגר~ז אבל והמטיב הטוב לכן ו~ודםשהחיינ~
 הנהניןברכת

 ~ר~
 הל' יב

 י~ב~
 ת~ן לברן דאין כתב

 ששמע מיום ]פי'שלשים
 שנול~

 ש~~יינו
 ]ו~~

 שם
 מיום יום ל' תון רואהו אם הנולד הבן ורואהוכשחוזר
 בירן שכבר מאחר שהחיינו ולברן לחזור א~צששמע
 יאיר חוות בשו"ת שכ~כ שו"מ והמטיב[ הטובעליו
 ראיה בשעת א' ברכות ב' לברן ]דצרין רל~זסימן
 דס"ל בזה אלי וה~רוב שם ו~"ל שמיעה בשעתואחד

לה~שב"א
 דב~

 גם מברן והמטיב הטוב דמברן אלו
שהחיינו[.

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
 הל' י"ב פרק הנהנין ברכת ~בסדר הגר"זוכ~כ

 ו~~~"~
 בת על ו~~ו שם

 צר~~
 שלשים כל ל~רן

 בראייתה[. ושמחכשנהנה

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 
 ~ן

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 הגר"~וכ"~
 הנהנין ברכת ~בסדר

 פר~
 ז' הל' י"ב

 טובת שהיא בין טובות שמועות על שםוז"ל
 כל יחיד טובת שהיאבין רב~~

 של~
 כגון בטובתו שמח

 או אביושהוא
 הטוב מברן כנפשו אשר רעו א~ רב~

והמטיב~.

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

 נ"ל בבקר ערומים[ ]מלביש בירן שכברואע"פ
 דבבו~רהטעם

~ 
 עכשיו משא"כ הנהנין ברכת הוה

 כשלובש ]ולא חדש בגד דו~א ולכן הודאה ברכתמברן
 מברן ~רומים[ מלביש יברן היום באמ~ע עצמואת

כנלע"ד.

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 כ"כ הקברות[ ]לבית לתוכו נכנס לאא~ילו

החיים בכ~
 ]ס"~

 ל"ז[.

~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 י"א ס~ק ובמ"ב ג~ סעיף רי~ח סימן לעילעיין
 לל' מל' שם]ו~"ל

 ח~~
 שראה מיום

 וח~~
 שעומד מיום

 עתה~.בו

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ן ~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~'~~~ ~~~~ 
'~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~ 

וכ"כ
 הגר~~

 הל~ ~"ג פרק הנהנין ברכת ]בסדר
 הראיה ברכות כל שם]וז"ל י"ג~

 א~
 דבר אותו ורואה חו~ר

 אם אבל ומברן ~וזר אינו יום ל' בתון ~ליושבירן
 אפילו אחר חכם א~ אחר מלן כ~ון בו כיוצא אחרראה
 לחזור צרין מיד זה אחר זהראה

 חו~ ולבר~
 ל'[. תון מברן אינו אחר ~בר ראה שאפילוישראל מ~ברי

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ 
~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~ 

 יברן אם ב~ה נחלקו הח~ב פרע לא עדייןואם
 ס~ל נ"ב סימן ח"ג חיי~ לב ~שו~ת ~לאג'י~הר~
 יברן[.דלא

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 לרא~ת ]דהיינו מזה גם נמנע דיס~יןומהרי~ל

 מהרי"ל וראי~]להנהגת עכו"ם[ על בעלמא ראיהאפילו
 אות קנ~ד סימן חו"מ הסמ"ע מדברי נראהדיס~ין[
 לומר שיין הסתכל דלשון שם הסמ~ע ]~ז"ל בסופוי~ד

 כאן וגם עכ~ל ראות כוונת בלי בעלמאאהסתכלות



 א~~ר בגמ' כת~ב עכו"ם על הסתכל~ת איס~רלגבי
 בעלמא ראיה אפילו אס~ר ממילא רשע ב~םלהסתכל
ג"כ[.

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~ ~~~~~ 
~ה"ה

 במעשי~ לשבח~
 כנ"ל. הט~בים

~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ן

 לברן ואס~ר לברן א"צ ב' בפעםאבל
 וצ"~

 אם
 שער לקמן ~עיין ש~ב לברן יכ~ל אם א' פעם בירןלא
 לא דאפיל~ דס~בר הא"ר מדברי ~מביא ג' א~תהציון
 לברן[. יכ~ל הראשונה ראיה בשעתבירן

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

 ברק, ~ראה רעם דשמע בדין מיהו ]~ז"ל בא"רעיין
 ל~מר יכ~ל א"כ בידו הברירה דהא שניהם דיברןנ"ל

 ~נראה עכ"ל[. עמ"ב אחד ~על שכחו אחד עלשמברן

דזה~
 הברכה הפסיד לא כ"ד דלאחר ב'[ ]ס"ק הט"ז לשי'

 מ~ב ]עיין הט~ז על ה~~לקיםאבל
 ס"~

 שהביא י"ב
 בזה. וצ~ע א', ברכה רק יברן הח~ל~ים[דעת

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~ן

~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ]דא"צ הטעם פי' א' סעיף רי"ז סימן הגר"אעיין
 היסח כאן דאין ורעם[ ~רעם וברק ברק כל עללברן
 ו~ייב הכא ה"ה ~רכות בשאר הפסק כל ולפ"זהדעת

 א~ת ה'סימן
 כ"~

 כברכת שהז"ג מ"ע הוי ~לא שם ]~~"ל
 דאינ~לבנה

 משא"כ ההיא בעת רק נמצא שלא לפי רק
 אין מ"מ זה במיל~י שהיא אף החדש חצי אחרבלבנה
 ע"ש[. ~כ~' בזמן ~תלימברכין

~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~ 

.~~~~ 
 ~דמשמע י"ח ~א~ת י"ז א~ת רל"ה סימן במ"ב~צ"ע
 שיזכרנו ל~בירו אמר אם בבית~ מתפלל דאפיל~התם

 ק"ש זמן משהגיע אפיל~ ולאכול ללמוד מותרשיתפלל
 להי~ת צרין ג"כ להתפלל שילן מזכירין ג"כ~הכא
מ~תר[.

~~~~~ ~~~~ 
'~~ 

~~~~ ~~~ 

~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~ 

~~~~~ ~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~ ~~'~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ן
.~~~~~ 

 ביצה ]משנה בשבת מקדשין דאיןצ"ע
 ל"~ ד~

 ~ב[
 ברכות. ז' סע~דת כ~ונתו~אפשר

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~'~~ ~~'~ ~~'~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~'~~ ~~~~ ~~'~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~ ~~~~~ 

 ~עיין ~ז וי~ח י~ם ח~יב הא ע"~ דמכוסהאע"פ
 ס"ק מ"ב רס"א סי' לקמן המחבר בזהמש"כ

 להחמיר~ יש תורה~לענין כ"ג~
 שוב.~ברן

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

 אחר~ן בקונטרס דיסקין מהרי"ל כ"כ נשים~אפילו

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~

 ~~~ן
~~'~ ~~ 

.~~~~~ 
 ]לה~ל )סק~ז( ט"זעיין

 בז~
 להתחיל איס~ר דאין

 של ה~מן לפני מועט ~מן אלא ~~דם שעה חצילאכול
 מ~תר ]דיהא לקולא ר"ת שיטת על לסמון ~ישק"ש[



 בציבור ובפרט ר"ת[ שיטת לפי ק"ש זמן לפני עדלאכול
 להתפלל[. דצרין אהדדי מדכר~ דרבים לאכול]מותר

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 רל~ב סימן לעילעיין
 סעי~

 י"ז( )ס"ק ובמג"א ג'
 דלגבי אע"ג אסור מכביצה יותר דלשתיה ול"נ שם]וז"ל
 ]ומותר ארעי מיקריסוכה

 חו~
 מ"מ לשתות[ לסוכה

 בשתיה יותר שיין וזה ממשן דילמא טעמאהכא
דמ~כר[.

~~~~~~~ 
 ~~~~ן ~~ן ~~~~

~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~~ן

 ארעי אכילת וכמו מותר ארעי דשינתואפשר
 ברכה בעמק ועיין ט"ז[ ס"ק במ"ב כמש"כ]מותר

 ארעי שינת או אסור קבע שינת דוקא אידנסתפק
 בא אדם יהא שלא כדי ברכות מגמ' ראיה והביאג"כ
 קימעא ואוכל לביתי אלן ואומר בערב השדהמן

 ק"ש אקרא ואח"כ קימעא ואישן קימעאואשתה
 ומשמע אסור קימעא דאפילו מבואר הריואתפלל
 ~אכילה ~ם דהרי לראייתו וצ"ע א~ר ארעידאפ~ו
 הפוסקים כתבו ושם קימעא אוכל לשון באותונאמר
 כתוב ק"ט[ ]סימן בתה"ד ובאמת ארעי[ ]אכילתדשרי
 ארעי שינת דאפילו הה"ד וא"כ אסור טעימהדאפילו
 ]סק"פ תרנ"ב ]סימן[ יעקב בבכורי ולמש"כ]אסור[
 שחרית תפלת לאחר זה וכל שם ]וז"ל בשחריתהה"ד
 ארעי אכילת אפילו אסור בלא"ה הרי תפלה קודםאבל
 אסור לפ"ז א"כ פ"ט[ בסימן כמבואר תפלהמשום
 ק"ש קודם ארעי שינת אפילו בשחרית ג"כלישון

 ומגילה. בלולב כ"שותפילה

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~ 
 שם וז"ל לכן ומ"ש ]ד"ה תל"א סימן ב"ח~יין
 ע~ א~ כ~ בביתו להתפלל הור~ל שלאדמי

 הצבור
 להתפלל ~לל נזכר לא בביתו ללמוד עצמו יקבעאם
 שמתפלל מי דאדרבה מדבריו רואים הרי ע"שוכו'
 ולא התפלה קודם ללמוד לו מותר בביתו פעםכל

 להתפלל שהורגל מי אצל רק יפשע שמאחיישינן
 ישכח בודאי הצבור עם התפלל לא ועכשיו~יבור

 וט"ז בזה הורגל שלא מפני קודם ילמוד אםמלהתפלל
 תל"א~סימן

 ס~~
 דערבית[ בק~ש ]פ' דשם שם ]וז~ל ב'[

~
 איסור אין דודא~ ~י~ו סמון שיהיה על הקפידו

א~
 אלא קצת שהה אם

 הקפיד~
 המצוה ביטול על

 ושתיה אכילה איסור שעל שם כדאמרינןלגמרי
 הלימוד אסרו לא ע"כ הלילה כל וישן שינהדח~טפתו
שאין

 ב~
 ואח"כ לאכול ~ם שדרן שינה חוטפתו חשש

 קודם לימוד איסור ~אין מדבריו רואים הריליש~~
 ומג"א ערבית[ של ותפלהק"ש

 ]סימ~
 ה'[ ס"ק תל"א

 שם]וז~ל
 ללמוד אסור בביתו להתפלל שרגיל מי דא~

 לא הטו~ז ]דהאי צ"ע המ~ב[ ]של ודבריו שיתפלל[עד
 לא ג~כ וב"ח ערבית ק"ש קודם הלימוד בכללאסר
 התפלל לא ועכשיו ~יבור עם שהורגל למי אלאאסר
 כיון להתפלל ישכח משום ללמוד לו אסור הציבורעם
 נראה תל"א בסימן המג~א לפי ואה"נ בזה הורגלשלא
 ללמוד דאסורג~כ

 שהורגל ~י אפי~
 ~תפ~

 בביתו
 כיון להחמיר בזה סתם למה צ"עאבל

 דהב"~
 והטו"ז

 הדבר[. אתהתירו

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~ 
 המבוארות המ~כות ~יינ~ הנ"ל בכלוכן

 שרי התפלה[ לפני לעשותם דאסור ס"ב רל"בבסימן ~~
 ס"ק תר~ב סימן במ"ב ]עיין תרנ"ב בסימן כתבווכן
 ~בד"א רס"ב סימן יו"ד צבי בנחלת מצאתי אבלז'[

 שיזכירו אחר יעמ~ד אם ואפילו שם ]וז"ל שאוסראלא[
 מהני[.לא

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ית~לל ג"כ בירן ~א~ילו פירש ו'( ~ס"ק במג"אאבל
 קס"ו, בסימן דעה ~חד לכתחילה זהירות אלאדאינו
 בד"ה כ"ה סימן ידים נטילת )הל' חזו"אאבל

 הדעת, היסח משום גדול הפסק לעשות אסורדלכו"ע וכתב~
 חסידות ולא מדינאוזהו

 ואע"~
 משום ידיו ששומר

 ולימוד.תפילה

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 



 מנהגים ]לקוטי כתבו ~מצאנז הגר"ח ד~תולפי
 וברכת ~רבית ~ניני מאיר בלקוטי וכן ג'הלכה
 להפסיק' ומותר קודם לאמרוהמפיל[

 ~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ .~~~~~~~ 

ובשו"~
 שמירת הל' הגר"ז

 גו~
 כתב ו', או' ונפש

 בלילה יחידי בבית לישון אסור ]וז"ל אסור בלילהדוקא
 לילית[. אחזתו בלילה יחידי בבית הישןוכל

]ר"ל
 א~

 דהתקנה התקנה ~בר לא דהא נקי שאינו
 היתה א"ר לפי משא"כ ה' ביום שיכבסו רקהיתה
 שו"ר לשבת[ לבנים שיהיו שבת לכבוד לכבסהתקנה
 להחליפו וחייב כחול שבת מלבוש ~א שלאבסמ"ג
 ~יי"ש. נביאים ממצותוזהו

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ן ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 פרוש דאינו ]כיון מהני לא טלית ~"ג טליתאבל
 מכסה הארגז ארגז ~"ג בטלית משא"כ מלמעלהרק
 דהטלית א~"ג מותר משו"ה מלמטה גם התפיליןאת
 הכא[. משא"כ מלמ~לה רק פרושאינו

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~~ן

 ~~~~ן. ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

 מצוה הוה ג"כ לנפשותיכם ונשמרתם דהריוצ"~
 שוא"ת ומספיקא כוחו לפי דתלוי נראהולכן

 וש"ד. מחילהויבקש ~די~

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~זרא תקנת פירש דהמ"ב ]פי' נקיה כשאיןר"ל
 ~בת כבוד מפני בשבת בה' בגדים מכבסיםשיהיו
 לו מותר נקיה חלוק כשהוא וא"כ לשבת לבניםשיהא
 ~זרא[. תקנת ~ל ~בר לא דהא שבתות כמהלילן

 ~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ן
~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~זרא דתקנת ג' ]ס"ק מג"א כדברי כתבוהמאירי
 פנוים שיהיו כדי ו' ביום ולא ה' ביום לכבסהיתה
 שבתות כמה א' בחלוק לילן אפשר ולפ"ז שבת[לכבוד

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 כ"מ השבת לאחר לדחות א"א אם~ד~קא
 ]וז"ל י"ח אות רס"ו סימן י~"ד בש"ןמובא ברשב"~
 פחות בספינה מפליגין אין דתניא הא ~לבתשובה הרשב"~

 משום דט~מא הרז"ה שפי' השבת קודם ימיםמג'
 ונראה שבת חילול לידי יבא שלא שא"א דברשהוא

 שבת מקרי שבת קודם ימים דג' שבת לחללכמתנה
 שלא כדי ה' ביום הגר למול דאסור ללמוד ישדמכאן
 וכן השבת ~ליו לחלל ויצטרן בשבת למילה ג'יבא
 למחר ~ד לו ממתינין ה' ביום ונתרפא שחלהתינוק
 ה' מיום המילה דדוחים מדבריו רואים הרי~כ"ל
 מצוה דהוי~ א~"ג השבת לחלל יצטרן שלא כדי ו'ליום
 מצוה לדבר ב~"ש בספינה להפליג דמותר הכאה"ה
 הש"ן ובדברי השבת[ לאחר לדחות א"א אם דוקאזה
 בש"ס אמרינן דהא נראין דבריו ואין שם הש"ן]וז"ל
 דשבתפ"ק

 )ד~
 בספינה מפליגין דאין אהא ~"א( י"ט

 דמי שפיר מצוה לדבר אבל הרשות לדבר דוקאדהיינו
 סימן בא"ח שנתבאר כמו הפוסקים מכל מוסכםוהוא
 ~"ש[ וכו' מזו גדולה מצוה לן אין נמי והכארמ"ח
 ~ל לחלוק כוונתו אם להסתפקיש

 רשב"~
 ]בדינא

 ב~"ש אפילו מצוה לדבר בספינה להפליגדמותר

דמשמ~
 השבת לאחר ~ד אותו לדחות אפשר דאפילו

 איסור ~ושה ש~שהה דכל במילה הכא וכ"שדמותר~
 דהכוונה או ~כרת יום בכל ~ובר הראב~דולד~ת
 מצוה לדבר ~ב~"ש בספינה להפליג דמותרדמשמע
 דמותר ה"ה ~שבת לאחר ~ד אותו לדחות א"אאם
 כל דהא למחר ~ד אותו לדחות וא"א ה' ביוםלמול

 ~ובר הראב"ד לד~ת ובפרט איסור ~ושהשמשהה
 בכרת[. יוםבכל
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~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 לי' שרינן פורים[ סעודת ]אצל דהתםונראה
 בלילה[ זה ~"י כלום יאכל ]שלא ממצוה לגמרייתבטל אפיל~

 פורים דסעודת ]הסעודה[ קודם אכל שלאבדיעבד
 שבת[. סעודת מפני נדחה ]ואין חיובהוה

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
 המיני שאוכל ]במה בזה שיוצאוי"ל

 עכשיו אוכל דאינו ]דאע~ג עונג מדין שבתסעודת מזונות~
 עונג מדין בשבת סעודות שלש ל~יים דצרין דהאפת
 בזה קיים בזה ומתענג מזונות המיני שאוכלובמה
 רפ"ח סימן כמ"ש ~ו~גמצות

 סעי~
 י"א במחבר ב'

 הוא עונג דאז ~~אכילה לו שמזיקשאדם
 ל~

 לאכול שלא
 כדי יבכה אם עונג לו מיש וכן ברמ"א וכן יאכללא
 דבמה הרי בשבת לבכות מותר מלבו הצערשילן
 סעודת בזה יוצא הכא ה"ה מותר בשבת עונגשמקים
 ]מובא חסידים לספר שבת בתו' וכמו עונג[ מדיןשבת
 בשל"ה כתוב ]וז"ל א'[ ס"ק רס"ז סימן במג"אלקמן
 בלילה כזית לאכול צרין דמ"מ חסידים ספרבשם
 ס"ח מדברי רואים הרי בשבת סעודות ג' ל~ייםכדי
 אחר ~ מבע"י הסעודה כל האוכל באדם דמייריאלו
 שיקיים כדי בלילה כזית אכל ואח"כ שבת עליושקבל
 מבע"י אכל הסעודה דכל אע"ג יצא בשבת סעודותב'

 וצרין שבת עונג מצות ~יצא כזית רק אכלובלילה
 ה"ה בלילה הסעודה לקיים כדי בלילה כזית רקלאכול
 שנוטל לפני הקידוש אחר הכל שאוכל במה שיוצאהכא
 הפת~. רק אוכל ואח"כ לפתידיו

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

~~~
~~~ ~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 עכביש קורי לפנות דיש בפנים מש"כ על קאי]זה
 כבוד בכלל דזהו בע"ש[ מהבית וועב"ש שפייןשקורין
 ה"ו פ"ל ~יי"ש הרמב~ם כמ"ש בגופו חייב ולכןשבת

 וצרין ה' הל' בפ"ל הרמב"ם לשון ]וזה שבתמהלכות
 ו' ובהל' ~השבת כבוד מפני יום מבעוד ביתולתקן

 דרכו ואין ביותר חשוב אדם שהיה אע"פ ו~"לכתב
 שבבית במלאכות להתעסק ולא השוק מן דבריםליקח
 הוא שזה בגופו השבת לצורן שהן דברים לעשותחייב
 יום מבעוד ביתו לתקן וצרין כתב ה' ובהלכהכבודו
 הבית בתיקון נכלל עכביש מקורי הבית הפינויוזה
 כתב ו' בהל' דהא בעצמו זה את לעשות צריןא"כ
 דלעיל הדברים כלעל

 שצרי~
 בעצמו[. אותם לעשות

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~''~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ביו"ט אפילוולפ"ז
 שיי~

 למשמש ]מצוה זאת
בבגדיו[.

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 מוקצה משום דטעמא כ"ו( )ס"ק מג"אלמש"כ

 דבגמרא הלשון שינו הכי דמשום )ר"ל לק"מ)כנ"ל(
 הוצאה באיסור יכשל שלא בגלל מיירי אדם חייבאיתא
 צרין ר"ה דליכא לדידן משא"כ חייב הלשון קתנילר"ה
 המוקצה דבר אצלו יש דשמא מחשש בגדיו אתלבדוק
 דיש מ~וה הלשוןקתני

 ~ מצו~
 אבל בבגדיו משמש

 חיוב[.לא

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~~ 

 כהנחה הוי ]אי לו נודע ואח"כ האש נכבה אםצ"ע
 ספק לו שיש או להחזירה[ אסור ויהא הקרקעע"ג
 בודאי דוקא צרין אם להחזיר מותר ]אי להחזיראם

 בטעות שלקח או להחזיר[ מותר בספק גם אוכוונה
 בטעות עכשיו שלקח הזה קדרה ]ועל אחרתקדרה
 סבר האש מן הקדרה את כשסלק רק להחזירהרוצה



 כוונה לו היה לא ממילא, רוצה שהוא הקדרהשזה
 מעשה הגרע~א ]וז~ל מרעק"א ומשמעלהחזירה[
 בדעתו היה ולא האש מעל שמעון קדרת שנטלבראובן
 מחשבתו אי להחזירה מותר אי בידו ועודלהחזיר
 דתלי וע~ש להחזיר שוב חבירו של דבר לאסורמועלת
 שאינו דבר אוסר אדם אי הראשונים במחלוקתלה
 שומר בספר כ"כ דשרי שהארין[ ע"ש במחשבהשלו
 כלאים גבי הראשונים במחלוקת לה דתלי ]דמכיוןשבת
 דצרין מדבריו משמע חבירו של לאסור יכול אדםאי
 רוצה שלא בדעתו שיחשוב כלומר חיובית כוונהכאן

 שלא כלומר שלילית הכוונה כאן אוסר ואיןלהחזירה
 היפן צרין רק האש על שוב להחזירה כוונה לוהיה
 וממילא ממשכוונה

 כ~
 לו שהיה או האש בנכבה

 לא אחרת קדרה בטעות בלקח וכן להחזיר אםספק
 בספר ושמעתי זה[ את להחזיר שלא כוונה לוהיה
 מהלכות ה"ג פ"י קמא ]מהדורא עזריאבי

 שבת~
 חולק

 שפשוט בזה דבריו לי וצ"ע ~וז"ל רעק"אעל
 דעתו היה הכירה מן הנטילה בעת אם הואהעיקר שכ~

 אח"כ, להחזיר דעתו אין ואם מותר אזלהחזיר
 משום ולא ואסרו מתחלה ששם כמו זה הריכשהחזיר
 שלא היה שכוונתו משום היינו להחזיר דעתושאין
 להחזירו אין ג"כ מאיליו נפל שאפילו דברורלהחזיר
 בשו"ע מפורש והרי להחזיר ע"מ דעתו כאן איןשעכ"פ
 טליתו פשט שאם למ"ד שאפילו ט"ו ס"ק ח' סימןאו"ח
 לחזורע"מ

 ולהתעט~
 ומברן חוזר אינו

 אם מ"מ ראשונה העטיפה בטלה שלא משוםאח"כ כשמתעט~
 שכבר ומשום לברן צרין ומתעטף וחוזר טליתונפלה
 ע"ש חדשה עיטוף זה והרי הראשונה העטיפהבטלה
 כמטמין זה הרי להחזיר דעתו היה לא אם הכאגם

 הכירה מן נטל אחר אם אף וא"כ ואסורלכתחילה

סו~
 שאסור ודאי להחזיר דעתו בלי עקירה היה סוף
 פשוט והוא מאליו נפל מאם עדיפא ולאלהחזיר
 שלח דה"ה ונראה מרה[ שנטה הגרע"א עלותמיהני
 אסור ולא"ע שרי ולרעק"א שליח אינו וקלקלשליח
 כ"ז דו~א היינו להחזירה[ ]דשרי רעק"א היתרוכל
 אסור קרקע ע~ג והניחו מעשה עשה אבל בידושהוא
 אחר אדם של מעשה דאפילו במפורש רעק"א]כ"כ
 להחזירה[~ שוב אסור דיהא מועלתג"כ

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ '~~~~ 

 לעיל כתב שהריוצ"ע
 ב~ )סעי~

 להחמיר וטוב
 כשדעתו איירי דהכא כתב י"ב[ אות ל"ז ]סימןובחזו"א
 להחזיר ~שלא להחמיר דיש כתב כן ואע"פלהחריר
 להחזיר דעתו אפילו קרקע ע"ג הניחה אםהקדרה
 הפוסקים~. רוב דעתשכן

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~~~ 

עיי~
 )הל' הגר"ז

 ח'~
 דאפילו ]ר"ל דוקא לאו דנתגלה

 ולכסותו לחזור בדעתו היה שלא אע"פ בידיםגילהו
 ע"ש ולכסותו ולחזור לגלותו יכול לכתחילהואפילו
 המ"~ מדברי דאילו בדבריו,כ"ז

 דוקא אפ"ל הי'
 בסמון המחבר ממ"ש ראייתו דהא לכסותוכשמגלה
 הרב בשו~ע אמנם לכסותו. כשמגלה איירי התםוהא

 נמי לכסותו לא ע"ד כשמגלה דאף בהדיאמבואר
 כן[.הדין

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

.~~~ 
 חזו"א עיין טרמוס בכלי הטמנה מתירין ישומה"ט
 רוזין יוסף ר' ]בשם אוסרין ויש קל"ב[ סו"ס ל"ז~סימן
 בו דיש כ"ז סי' ח"ב פענח צפנתבשו"ת

 והוי חי כס~
 בדברכמטמין

 המוסי~
 ]חי"א צ"א שו"ת ועיין הבל[

 בשם שהביא מה ]ע"ש ומתיר, בזה שהארין כ"ט[סימן
 תשובה פתחי ספר בשם ע"ז סי' או"ח לדוד קרןשו"ת
 אות ושלום חיים דרכי ספר ובשם בהגה, קע"וסי'

 מנחת בעל מהגאון בכת"י מתשובה שמעתיקתכ"א
 שנלקח רותח ~אפ~ע או דטיי"ה שהשיב ז~לאלעזר
 מותר ש"ק, בערב שם שנטמן התנור מתוןבשבת
 חומו, לשמור פלא"ש הטרמוס לתון לכתחילהליתן
 מיחוש[. בית כאןואין

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~
~~~~~ 

 ~~~~~. ~~~ן



 מתיר ל"ב[ אות ל"ז ]סימןובחזו"א
 ולפ~~

 מותר
 ]לה~יח שרי לכ"ע י"ל ומער"ש הצול~ט תוןלהטמין
 בתון מש~ה עםכל~

 קדיר~
 שעומד חמים מים של

 דעומד ]כיון הטמנה מעשה בזה שאין כיון האש[על
על

 הא~
 בישול. אלא

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ .~~~~~~~~ 
 ובתוכו כלי ליקח שאסור בפנים מש"כ על קאי]זה
 חמין מים מלא לכלי בשבת אותו ולתחוב צונןמשקה
 טמון שכולו כיון בתוכושית~מם

 ~תוכו~
 כיסוי י~ ואם

 לעיל עיין חציו, עד ודוקא רחב, אם מותרמלמעלה
סימן

 רנ"~
 אות

 מ"~
 בשם ~מ"ב

 חיי~~
 איירי ו~כא

 אסור חמין המים תון בכולו דרק ]ר"ל כיסוי,ללא
 חמים, המים כלי בתון חציו עד רק הוא אםאבל
 )עם הגדול הכלי את כיסה אם אף~ הטמנה זואין

 רחב הכיסוי שיהי' שצרין אלא בכיסוי, חמין(המים
 מוסיפים )שאינם בבגדים למעלה לכסות מותרואזי
 כמ~ש בבגדים למעלה לכסות אסור כיסוי ובלאוהבל(
 כולו מוטמן הוי דלא )אף מ~ג ס"ק רנ"ז ס~'במ"ב
לא

 במוסי~
 שמא גזירה מ"מ הבל במחזיק ולא הבל

 במוסיף כולויטמין
 הבל~

 ~הכא לשם. ממש דומה וזה
 כיסוי ללא דמיירי משום כולו כשמטמין איירידהמ"ב
 חציוולכן

 מותר~

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

.~~~ 
 כמו ]ר"ל מיל, חמשה והיינו צה"כ קודם שעותב'
 שפרשו דהטעם ט'( )ס"ק השקל המחציתדמסביר
 מעשה אנשי דהני צה"כ קודם ש~ות ב'ממלאכה

 הוא הכוכבים צאת עד השקיעה דמתחלת כמ"דס"ל
 ע~א( צ"ד )דף פסחים בגמ' כמוזכר מיל ה'שיעור
 וא"כ מינ~טין ח"י הוי מיל דשיעור וס~ל הזההשיעור

 הה' ~פני מיל רבי~ וג~ ומ~צה שעה ~ולה מילה'
 היראים כשיטת ב"ה הוא השקיעה[ לפני ]כלומרמיל
 שעה לרביעית ~רובעולה

 ו~צ~
 צרין ב"ה קודם

להוסי~
 שעות לב' קרוב יחד ועולה הקודש על מח~ל

 עם התוספת ששיעור כ"ב( )ס"ק במ"ב שכתובכמו
 י"ל או שעה חצי כמעט עולה ביחד השמשותבין
 מיל ד' הוא צ"ה עד השקיעה מתחלת כמ"דדס"ל

 צ"ד ~דף פסחים בגמ'כמוזכר
 ע"א~

 כמ"ד דס"ל אלא
 שעה עולה מיל ד' א"כ מינוטין כ"ד הוי מילדשיעור

ומחצ~
 צה"כ לפנ~ מיל רביע וג' מינוטין שש ועוד

 שעה יחד עולה מינוטין ח"י לפ"ז והוא בה"שהוא
 שעות משני וחסר מינוטין וארבע ועשריםומחצה
 ב' פרשו ולכן שבת תו' מפנ~ הוי וזה מינוטיןשש

שעות[.

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
 מבריסק, מהרי"ל הר ~ל לעומד דנראה אפילוי"א
 באה"ט אל~ג סי' לעיל]ועיין

 ס~~
 ה'

 ובמ~
 שכתב

 המחבר[.שם

~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

 מהר"י בשו"ת כמ"ש תברן לא הדלקה לאחראבל
 פ"ד~ סימןברונ"א

~~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~ 

 בביעור ~כמו ההדלקה הוא דהעיקרוי"ל
 שיהא הקפידה ]דהתורה עכו"ם ע"ידמהני חמ~
 שיהא ה~כו"ם ע"י עשאו ואם הבית מןמובער חמ~
 ביעור של המצוה קיים ג"כ הבית מןמובער החמ~
 מודלק נר שיהא ~העיקר ~"כ שבת נר בהדלקתה"ה חמ~

 המצוה קיים ~"כ עכו"ם ע"י הדליקו ואם ~ביתבתון
 סי~ מג"א ועי~הזו,

 תמ"~
 בהגהות ועיי"ש ב', ס"ק

 וע"ע א"ש ובזה לעכו"ם, שליחות אין הא שהק'רעק"א
 ס"ק המ"ב דברי על תמ"ה בסי~ לקמןמש"כ

 ו'~
 בשם

 דהמצוה מרש"י כן דהוכיח כ"ה אות ~יצההקוב"ש
דביעור

 חמ~
 יעו"ש[. נכרי ע"י מתקיימת

~~~~~~~ ~~~'~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 הנר חלק לקנות ]כדי קנין לעשות צרין דאזאלא

ששי~
 הרמ"א כמ"ש ~ונה דכסף בפרוטה משא"כ לו[
 קצ"טבחו"מ

 סעי~
 שכתב מי ויש הרמ"א ]וז"ל ג~

 דקנה שבת בערב ל~ידוש יין על מעות הנותןד~ה



 כש"כ ת~רה דין על דבריהם העמידו גוונא כהאידכל
 מקידוש[. שיותא נרותלהדלקת

 ~~~~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~ 
 ~~ן

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 
 לבטלה ברכה אינו בלילה גם דול~ות אבלמשמע

 הנרות הדלקת במקום שלא בחצר סעודה דאכל]אע"ג
 ה~~ ~בא~ שלא ו~ה ~צא[~כ

 כתב ~ד"ה
 בה"~~

 ~~~ל
 שדול~ות ארוכות הנרות אין שאם באגודה כתבהב"ח
 דמשום כי~ן פי' עכ"ל לבטלה ברכה הוי הלילהעד

 לאכולשצרין
 סעוד~

 משום הנר במ~ום שבת ליל
 שפירש כמו חובה בשבת נר הדלקת הוי ביתשלום
 )דף ות~ס'רש"י

 כ"ה~
 חייב וע"כ

 לברן~
 הב"ח וראיות

 לדחות.י~

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 

.~~~~ 

ו~
 אם ~ר"ל

 הת~
 מ~בלת שאינה

 ~ ש~
 י~~ט

 יצחק פרי בהדלקה ביו"ט זמן תברן לא זו[בהדלקה
 ט'. סימןח"ב

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 הת~נה דעיקר ]אף שבת, עונג בזה מקייםוהוה
 הוי לא מהנר שבת עונג לו דיש כיון מ"מ ~ייםלא

 לב~לה~.באכה

 ~~~~~. ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 ב~פרעי~

 עמ~
 ~'[ או' המצות ברכת ]ענין ברכה

 קודם ובירכה שכחה הדלקתה שבשעת באשהשנסת~ק
 לא שוב בברכתה שבת מ~בלת שאשה וכיוןההדלקה,
 ברכה, בלא והדליק להדליק, לבעלה וצותההדליקה

 אמרי'מי
 שלוח~

 לברן המשלח שיוכל כמותו אדם של
 יעו~ש לבטלה ברכה חשש כאן ואין השליח פ~ולתעל
 אסור, ~לה מדלקת שה~ה כמו ~~וב ד~כו~ע
 ח'( או' וקו"א כ"ה~ סעיף זה )בסי' הגר"ז שכ"כשו"מ
 דכשקבל דינא האי על שם ]דהק' שליח. לעשותדמותר
 דאמאי מלאכה, לעשות לאחר לומר מותר שבתעליו
 שלוחו הא מלאכה לו ל~שות חבירו לישראל לומרמותר

 ותי' בעצמו כעושה וה"ז ~ידו ~ידו כמותו אדםשל
 שבת דהמקבל כלל ~אן אין שליחות איסורדוודאי
 וסיי~ים ~ומרות כל עליו שקיבל אף מבעו"יעליו
 אין ולכן בג~פו התלוים איסורים אלא ~יבל לאמ"מ
 הוא מ~יו ~בא דאיסור שליחות איסור משוםבה
 ~ליו קיבל לא וודאי וזה מעשה שום עושה אינווהוא
 בתוס' בשליחות איסור שום דאין חזי' עכ"פעיי"ש
 דאפ"ל מידי למיפשט ליכא הש~"ע מדין דאלושבת.

 מעשה אלא שליחות זו אין עושהדכשחבירו
 משום דאף מוכח הרב שו"ע מדברי אבלבעלמא ~ו~

 שכתב במה נזכרתי ש~ב איס~ר[. שום איןשליחות
 ל~ני~ שליחות שיין דלא פ~~[ סי' ]או"חהחת~ס
 שעושה האין א"ש ]וממילא שנח. כיון שבתמלאכת
 וז"ל דנח, כי~ן מותר מ"מ כמדליקה דהוי ואףשליח
 דלעני' ספק בלי בדעתי מוסכם הוא וכןהח~ס
 דהתורה כמותו שלוחו שיהי' שיין לא שבתמנוחת
 ולא ישראל של גופו מנוחת עלהקפידה

 אגו~
 המלאכה

 הנתיבות אבל מאיר[. בבית שכ"כו~ב
 ס~~

 שמ~ח סי'
 שהק' מה עיי"ש ]דחת"ס[ כדבריו שלא כתב]סק"ד[
 דיש שליחות משום אסור יהי' לעכ~"ם אמירהדכל

 מדאורייתא אסור ויהא לחומרא לעכו"םשליחות
 באופן שתי' מה ועיי~ש לק~מ והב"מ החת"ס]ולדברי
 הכא[. יתיישב תירוצו לפי וגםאחר,

 בשע"ת תצ~ו סי' באו"חועי'
 ]ס~~

 ובחכמת ב'[
 לבן שליח לעשות אסור ב' ביו"ט חו"ל דבןשלמה,
 פלוגתא שהביא בשע~ת ]עיי"שא"י,

 בז~
 החכ~ש וז"ל

 שליחות יש ובישראל כן לומר לישראל דאסורמכ~ש
 מדברי בזה וצ"ע משבות[. וגרע גמור איסורוהוי

 כשהאשה הנ"ל האחרונים לפי ~ועכ"פ הנ"ל~החת"ס
 מלאכה איסור כאן ~יש י"ל להדליק בעלה אתשולחה
 א' תרע"ט סי~ בפמ~ג ראיתי שוב שליחות[~משום
 ]נר להדליק לאחר תאמר האין שבת קבלה אםשה~'

 שבת, בנר גם י"ל ואולי חנוכה, בנר ותי'חנוכה~,

ד~
 או' בקו"א הג~"ז למש"כ ובפרט שלי~ת, לדין

 ]ולכן שבת. איסור כאן אין הבעל של שלוחו דהאשהב'
 שבת איסור כאן ואין להדליק לבעלה לומר יכולהשפיר
 שלוחה היא דאדאבה ~ליחות הוידלא

 ש~
 ה~ל[

 כאן ]דאין תדליק לא אם לבטלה ברכה דהוינראה אב~
 הדליקה[. לא היא והרישליחות

 ה' יעקב החק מדברי ספיקתו לי' פשיטובע"ב
 בירן דאם הפוסקים דמשמעות שכתב תל"ב סי'פסח



 ~לבעה"ב
 ~~ ב~י~

 שוב
 ל~

 ~ול
 ~ש~

 שליח
 ותי' כמותו אדם של שלוחו הא תמה ובע~שע~ז,
 אינו השליח מ"מ שליח לשלוח מותר שבעה"בדאף
 לומר ואין ברכה בלייוצא

 דיבר~
 חדא דעל השליח גם

 איןמ~וה
 לבר~

 בעה"ב אצל יעמוד ולכן פעמים ב'
 המצוה ד~עולת מדבריו מבואר הרי בברכתו,לצאת

 על לברן המשלח יכול ושפיר להמשלחמתייחסת
 דאסור אלא לבטלה ברכה מיקרי ולא השליחמעשה
 מחויב הוא שגם השליח של חיובו מ~ני כןלעשות
 וע"כ לברן א~א ברכות וב'בברכה

 כיו~
 כבר דאשה

 תהי' הרי וא"כ בעצמה להדליק לה וא"אבירכה
 הרמב"ם לדעת דאורייתא איסור והוי לבטלהברכתה
 ~לבטל בשבילה ידליק שהבעל דמוטב תשא בלאדעובר

הברכ~
 מצ~ דה~י ש~ו

 לה~~ כר~ ~בנן
 מ~י~ר

 בזה חבירו ~שע דלא דבמקום תשא דלא מלאוחמור
 בתוס' כדאי' חבירן שיזכה כדי ח~א לאדם לואומרים
שבת

 ד~
 ע"ש. עכ"ד ד'

 ול~~~
 שידליק, אחר אין דאם י"ל

 וכ"ד להרמב~ם דרבנן שבת דתוס' בעצמה היאתדליק
 אלא אינו המנ~ה דמפלג י"ל החולקים וא~י'ר"ת

 עיי"ש, ע"ב כ"ז דף ברכות על בשיטה וכ~ממדרבנן
 קבלה מהני' לא החמה שקיעת דקודם בהדי']דמבואר
 מדרבנן, דהוי י"ל המנחה מ~לג דמהני והאיעו"ש
 ע"ד סי' וקצוה"ש ו', ס"ק זה סי' חיים אורחותוע"ע

והשתמשות
 לאור~

 ו~דל~ה
 ו~כנ~ ה~ח~ הי~

 ~צוה
 שהביא י"ט או' ח"ג יעקב בשבות וע"עעיי~ש[
 מעשה על לברן להמשלח יכול ]אם עיי"ש בזהמחלוקת
השליח~.

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~. ~~~ן~~~~~

 ]וז"ל עיי~ש בזה מפק~ק הטהורה מנורהובספר
 במנה~ט עיין ט"ז( )אות המנורה בקני בפניםבקיצור

דצ"~
 אסור דהוא וכיון כמותו אדם של דשלוחו לדינא
 להנות ואפילו לצוות יכול אינו לחבירו גםלעשותו

 )א~ת בקו"א הגר"ז שו"ע ועיין צ"ע[ צוה לא אםגם
 על מבע"י שבת דהמקבל בא"ד שם ~וז"לח'(

 השייכים וסייגים חומרות כל עלי~ קבל שמסתמאאף עצמ~
 אלא מסתמא קבל לא מ''מ רס~א בסימן כמ"שלשבת
 התלויים לא אבל בגופו התלוייםאיסורים

 חו~
 לגופו

 וה~ה למ~ות יצטרן ש~א בשבילו העושה אחרכ~ון
 דהיינו שליחות איסור משום בה שאין אמירה~נין
 עשיית בשעת נולד זה שאיסור בשבילו ש~ושהמה

 שע~המלאכה
 הבא ואיסור כידו ידו שנעשית בשביל~

 אינו והוא הואמאליו
 עוש~

 הלבוש[. כמ"ש עליו ~בללא ודאי וזה בזה מעשה שום

 י~ט~. ס~קבבדה~ש
 מעשה על לברן יכול המשלח אם השאלהובגוף
 בשם י"א סי' של~חין ה' אפרים במחנה עי'השליח,
 שיברן עכו"ם ע"י הטביל דאם ]דכ~ לברן דיכולהפ"ח
 ~דמביא הכא. צ"ע שם, כנה"ג בשם למש~כ אבלעליו[
 כנה''גבשם

 מש~
 דלא וכיו"ב מעקה דעשיית רבותיו

 מברן העושה אומן אלא עליו מברן בעה"ב איןעשוי, שעשוי ומה לעשותו חבירו יכול ובלא"ה שליחות,בעי'
 דבדיקת יל"עוהכא

 חמ~
 ואחר שליחות בעי' לא נמי

 וא"כ עשוי שעשוי מה אותוהעושה
 האי~

 המשלח יכול
 י"ל שבת נר בהדלקת והכא השליח. מעשה עללברן
 לעיל ל~מ"ש וב~רט בעינ~, דלא וי~ל שליחותדבעי'
 לעיל מש"כ וכן שליח~ת בעי' דלא ~פמ"ג דבריע"פ
 עכ~"ם ע"י אפי' דמהני עיי"ש כ"א ס"ק המ"בבדברי
 צ"ע וא"כ שליחות, ~עידלא

 לברן יכולה האשה א~
 בשו"ע ראיתי שוב הכנה"ג[. לדעת שליח מעשהעל

 רס"ג סי'הגר"ז
 סעי~

 שליח ע"י לברן יכולה דכאן י"א
 ההנאה הוה המצוה ]דעיקר טעמו. עיי"ש עכו"םאפ~'

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

'~~~~~ 

 בט"ז ]הובא מהרש"ל נהג וכן מהר~ל שלבשמו

סי~
 רצ"א

 ו~ ס"~
 מאכלוהו דילפינן אפ"ל ~ט~מו

 ועי' צ"ב, סימן אכילות ב' ]עמוד ביראים כש~כהיום
 שם~~ ובשעה"צ ה' ס"קמ"ב

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ .~~~~~ 
 דיומא בתרא )ב~רק ]דפסק הרא"ש לשיטתזהו
אות

 ח~
 להרמב"ם אבל דאורייתא שבת דתוס~ת

 שבת תוספת אין שבת[ לגבי התוספת דין]דהשמיט
 שבת מהל' כ"ט פרק רמב"ם ועיין בלילה לאכולוחייב
 שבת ערב הכוס על לקדש לאדם לו יש ]וז"להי"א
 ע"ש[ וכו' השבת נכנסה שלא פי על אף יוםמבעוד



 מתפלל שמואל אמר השחר תפלת פרק ]ו~~ל שםומ"מ
 ופירשו וכו' הכוס על קידוש ואומר בע"ש שבת שלאדם

 לאכול לערב לו מותר וכו' קדש שמבע"ישאע"פ
 בערב לאכול שצרין המ~מ מדברי משמע זהבקידוש
 ל~ו תו"ש דלהרמ~ם כמ~ש והטעם שבת,סעודת

דאורייתא[.

 ~~~~~~ן ~~~~~ן ~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~~~ 

 ~~~~ן

 ~~~~~~ ~~~~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~ן

~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~

~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ 

.~~~~ 
 וכ"כ סעודות ~' ביום מחר לאכול ג"כ אפשרולפ"ז
 דכל מבואר ולפ"ד ]וז"ל י"ג סימן לשלמה אשרבספר
 שצרין סעודה חובת קיים שבת קבלת לאחרשאוכל
 ג' מצות לו שחסר ורק שבת דעונג דינאמחמת

 ~' למחר שאוכל כל סגי זה ולענין בשבתסעודות

 חכמים מודים ג"כבתפלתו
 דש"~

 כמו הבקי פוטר
 בשם טעה ד"ה ע"ב כ"ט דף ברכות בתו'דאיתא

בה"~
 א"צ בצבור ויבא יעלה להזכיר בר"ח שכח דאם

 מש"~~. דישמע מ~וםלחזור

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~'~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~

 ~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ 

.~~~ 
 דכיון אפ"ל דהיה ]אף יצא יו~ט דתפלתומשמע

 בשל נמי יצא ולא כלל תפלה הוי לא שבת הזכירדלא

 שלא ר"ח בתפלת האחרונים כתבו מהא דטפייו"ט~
 כלל, תפלה הוי דלא להסתפק דיש ויבא יעלהה~כיר
 בשניהם, יצא דלא מטר הזכיר ולא שוב התפללדאם
 מהכאמ"מ

 וא~כ יו"ט בשל ויצא תפלה דהוי מוכ~
 של אלא להתפלל וא"צ תפלה[, דהוי ר"ח לגביכ"ש
 בלבד.שבת

סעודות[.

~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ן

~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~. ~~~~ן
 בשליח להסתפק ויש בצ"ע נשאר ]בביה"ל[ושם
 חונן אתה ברכת והתחיל ~שטעהצבוא

 א~
 ~מר

 כבר אם ובפרט הקילו[ בש~צ או ביחיד כמוהברכה
 ברמ"א ס"ג קכ"ו סי' ]ועי' שבת, לתפלת וחזראמר
 י"ד[. ~ק שםובמ"ב

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~'~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

 ~~~~~ן

~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~ 
 ~~~~~ ~~~ן

 אם אותו שמחזירין כיון הוא ותימא הטור]וז"ל
 האין שבת של ~כירלא

 יוצ~
 שבע מעין אחת בברכה

 אפילו בו ~יוצא שאומר נטרונאי לרב טפי וקשיאוכו'
 דאמר גמליאל כרבן קי"ל דלא כלל התפלל לאאם

ש"~
 ימות בשאר אבל ויוה"כ בר"ה ~א הי~ד פוטא
 ~דבטעה הטור קושי' תי' הגר"א ובביאור לא[השנה

~~~~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~ן

~~~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

.~~~~~ 
 האין שקשה ומה שם ]וז"ל והמקדש[ ]ד"ה ב"חעיין
 הלא סעודה במקום קידוש קודם ~שתותנותנין
 דהיינו נראה חרש בפ' כדאיתא להו ספינן לאאיסורא
 ביה לית לחינון הגיע בלא אבל לחינון בהגיעדוקא

 ברכה של לחינון ה~יע שכבר כוונתו ונראהאיסורא[
 ]דהנה מג"א קושי~ לק"מ ולפ"ז קידוש של לחינוןולא

 סימן הר"ן בתשובות דהא הקשה א~ בס"קהמג"א
 ברכה הוי כזה לקטן יהיב דאי כתב הרשב"א בשםפ"ב

 מה לפי אבל בברכה לחנכו הגיע לא דהאלבט~ה
 מידי[. קשה לא הב"ח כוונת לעילשבארנו

 ~~~ן ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
~~~~ן

~~'~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~''~~~ 

 ח~יב ה~באבל
 לחנכ~

 ~בל
 במג"~

 כתב ~( )ס"ק
 שמ"ג בסימן הב"י ולפמ"ש ]וז"ל חינון מצותדאין
 דתינוק רבותא דהוא מידי דבכל והר"ן הרשב~אבשם
 בו גזרו דלא בידים להאכילו מותר ושתיה אכילהכ~ון

 לדבריו אפילו ואפשרחכמים[
 ]דהמג"א~

 מותר אינו



ר~
 דבר לו ליתן לא אבל ~ל גיד~ו לצורן

 שא~
 צרין

 ]דאפשר וצ"ע, וכדומה[ ~וממתקים מעדנים כגוןלכן
 כאן~. ולבו"ש אפרים יד ועי'דל"ש,

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ן ~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~ן~~~~~

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ 

 ~~~ן
~~ ~~ ~~~ ~~~ '~~~~~~~~ 

 ס' סימן אריה שאגת שו"ת ועיין בראב"ן הואוכן

 דאואייתא[. לאו היין על דקידוש]דס~ל

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 
 בפסחים פ"י בש"גוכ"כ

 )ד~
 ב'( אות ע"ב כ"א

 מבעוד לקדש דמי שפיר דלאו ראיה מכאן לי נראה]וז"ל

 השבת דאין היכי דכי הכוכבים צאת עד בשבתיום
 קובעת אינה כן לגמאי שתח~ן עד למעשאקובעת
 הוא ~ראוי ~מן דאלמא לגמרי שתחשן עדלקידוש
 על זכרהו דאמר מההיא נראה וכן יום שלעיצומו

הי~
 הכוכבים[~ צאת עד אלא כניסתו ואין בכניסתו

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~ ~~ 

 ~~ן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~~~~ 

 והגר"ז קס"ח[ ]סימן הח"צ כ"כ בידה הכוסותאחז
 בבר"י ~כתב שם ~ז"ל ג'( )ס"ק רצ"ו בסימןוהשע"ת
 ששמע מי זיין מהר"י בשם רצ"הסימן

 מהש"~
 בפה~ג

 בברכה לצאתונתכוין
 ז~

 לצאת רצה לא הברכות ~שאר
בברכת

 הש"~
 ל~ות אין לכתחילה בעצמו ואומרה

 וכו'[. בידו הכוס לאחוז שצאיןכן

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 בדעת כתב ה'[ הל' שבת מהל' כ"ט ]פרקוהרה"מ
 מים[ ~לשתות דשריהרמב"ם

 ולפ"~
 לצורן להקל יש

 לסמון דיכולין ]כיון לילה ספק יום ספק צה"כלפני

~~~
 דעת

 הרמב"ם~
 אלעזר מנחת בשו"ת ראיתי שוב

 על רצ"ט בסי' המחבר ]ועמ"ש להקל, ל"ג סימןח"א

 עיי"ש[. ה' ס"ק הש~ה"צדברי

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~ 

 )ד"הבב"ח
 ואסור~

 ]וקבל מעריב התפלל אם כתב
 ה~בתעליו

 ה~
 הגר"ז ~כ"כ שיקדש[ עד לטעום אסור

 שבת שקיבל אפילו יום מבעוד מתירין ויש ט'(.~הל'
 בשו~ת וכ"כ עולם בברית עיין הדחק בשעת לסמוןויש
 ט' סימן ח"ב יצחק פרי ובשו"ת ז' סימן עולםבנין

 לטעום לו מותר בתפלה עליו קיבלו ~לא]דכיון
קידוש[. בל~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
ועי'

 מעש~
 אות להגר"א רב

 ]ו~"~ קי"~
 דוקא

 אז תח~הכשמתפ~ל
 יכו~

 אב~ מבע"י ~קדש
 כשאינו

 יכול אינומתפלל
 לקד~

 ע"ש[. ~כו'

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ן ~~ן~~~~

~~ 
.~~~ 

 ומסתברא ]ו~"ל סו' סו"ס חדש פרי~יין
 דשר~ דכ~~

 תפיליןלהניח
 ~להתעט~

 בין אפילו בטלית
~ 

 גאולה
 וכל לברן רבנן תקינו דהא עליהם שיברןלתפלה
 דעביד ~כי~ן לעשייתן עובר עליהן מברןהמצות
 שרי הפסק הוי לא ברכה בלא תפילין להניחאיסורא
 הרמ"א כתב הכא ]דהא מהכא וצ"ע ע"ש[ וכו'לברוכי

 ברכת שברן לאחר עד להבדיל שכח אםדבהבדלה
 תהיה שלא כדי המוציא פרוסת תחלה יאכלהמוציא
 להבדיל מותר הפ"ח ~ל הטעם ולפי לבטלההברכה
 הבדלה ב~א לאכול דאסור כיון הפסק הוי ולאקודם
 המוציא ברכת לאחר האכילה קודם שמבדיל מיא"כ
 הפ~ק[~ הוילא

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~~~ 

 כ"כ לדבאומותא
 הגר"~

 וז"ל ט"ו( ])הל'
 וא~

 אם
 לפניו שיביאו עד להמתין ~צרין משנה לחם לפניואין
 הפסק זהאין

 וא~
 שיבא~ להם ולומר לדבר יצטרן אם

 הסעודה[. לצורן שהוא כיון כלל הפסק זה איןלו

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~ן
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~ן

 ז"ל, האר"י נוהג היה וכן לעמוד שנוהגיןואנו

 לכ"ע בזה ויוצא בפה"ג יברן אחד שכל עדיףולפ"ז
 ~שאינן המצות ברכת בכל כמו הקידוש בעמידהאפילו
 השני[ את לפטור יכול יהא שאחד כדי קביעותצריכין
ופשוט.

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

 בזה עליו חלק ב' סוס"י ח"ב ים אפיקיובספר
 דאפילו]וס"ל

 הפסי~
 מכדי יותר דקידוש יין בשתית

 כל דשתיית דפסקינן כיון יצא ג"כ פרסאכילת
 שישתה דצרין לומר שיין אין א"כ מצטרפתהמסובין
 אפילו א"כ דעתא יתובי דבעינן בכא~פ לוגמיוהמלא
 השתיה מ~כב אינ~ ג"כ היין בעצמו המקדששתה

בכא"פ[.
 בסי' התוס' דברי ביאור ב~י וכ"כ פת דוקאונראה

 לחזור דא"צ הטעם ד~ב ~דהמ~ב הסבראוצ"ע
 טעם וגם כדין היין על מתחלה שקידש דכיוןולקדש
 כן אםכשי~ור

 כ~
 כתב שלא כיון קידוש[ יד"ח יצא

 שהיין כיון היין על חל לא הקידוש ]א~כ לפניודהיין
 לפניו היה לא ~כשיו ששותה והיין נשפן עליושקידש
 על שלו הקידוש חל שלא נמצא~ א"כ קידושבשעת
היין[.

 ~~~ן ~~ן ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 בכלי[ לפניו מוכן יין היה אם אבל שכתוב ]מהר"ל

 לקידוש. שכשרכלי

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~ן ~~~~ ~~

~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~ן
 ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ן ~~~~

 ~~~~~ן
~~~~~ 

 ~~~~ ~~ן

 ונר הבשמים על אמן לענות בהבדלה ה"הולפ~ז
 אמן[. לענות ואין הפסק]הוה

קס"ז.

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 המקדש ט~ם שלא דבדיעבד בפנים מש"כ על]קאי
 המסובין כל שתיית דאפילו אחרונים הרבההסכימו
 כולם שתית ע"י ישהה שלא אן לוגמיו למלאמצטרפין
 המסובין כל ]דבשתיית הסברא וצ~ע מכא~פ[יותר

 כמו להקפיד צרין יהא ג"כ לוגמיו למלאדמצטרפין
 מכא"פ יותר ישהה שלא דקפדינן בעצמו הואבש~תה
 קס"ז בסימן כהרוקח ואולי המסובין[ בשתייתה"ה
 של דשתיה ~', ס~יף קס"ז סימן ברמ"א דבריו]הובא
 שם, הב"י עליו שהק' ]דעיי"ש הוא כשותה חשיבאחר
 שטעם דמאחר הרוקח דברי ול"נ כתב שם ו' או'ובד"מ
 אטעימת דהוי מידי כולם, יצאו הבציעה פרוסת מןא'
 דשתיית דעתו מבואר הרי עיי"ש. ברכה, שלכוס

 להיות צרין ולכן ממש הוא שתה כאילו הויהשומעים
 פרס[' אכילת כדי תוןכשתייתו

~~~~~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ 
~~~ 

 ~~ן
~~~~~~ ~~ 

 ~~ן
~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~ן

~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 אסור[ ג"כ המגולה ]היין במסננת סיננוואפילו

 )ד~ה ב"ח ועיין הטורכ"כ
 אין~

 ]דכתבו ג'( )אות ופרישה
 אפיל~דלחכמים

 אסוא קידוש בלא
 וא~לו גילוי משו~

סיננ~
 אפילו לקדש ~אסור ~כתב דהטור ואפ~ר וכו'
 סיננו[ אם מותר כן דלשתיה מדבריו דמשמעסי~ו
 אסור אפ"ה לגילוי חוששין דלא בזה"ז דידן אליבאכתבו

לקדש~
 רמ"א דברי לפ~ז וצ"ע

 בס~י~
 ויש ]דכתב ג'[

 הקמחין להעביר תחלה יסננו אלא עליו לקדשאוסרין
 מהני לא מגולה ~ביין לחלק ויש סינון[ דמהנידמשמע
 צ"ו דף ב"ב ]בג' נחמיה כר' דאמרינן אע"גסינון
 נחשדארס

 צ~
 נא הקריבהו משום במקומו ועומד

 לקידוש נמי ה"ה לניסון דפסול משוםלפחתן
 משום בו אין לסננו אפשר אם קמחין בו שישביין משא~~

 נראה ולפ"ז עליו[ לקדש ומותר לפחתן נאהקריבהו
 סינון. ע"י דשרי וכדומה אבנים נפלדאם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

.~~~ 
 קס"ח סימן חכ"צ ועיין י"ב( )הל' הגר"זוכ"פ
 אפילו יצא מהמסובין אחד טעם דאמרינן דהא~כתב
 כגון לברן ל~ועם אפשר בדלא ה"מ המברן טעםלא
 לאחר אסור לברן לטועם בדאפשר אבל ביתו ובניבניו
 לו אסור והמברן לברן יכולים ~ המסוביןדאחרים מיירי ג"כ דינא בהאי הכא והרי ע~ש, וכו'לברן
 לטועם דאפ~ר א~כ שעשה הנדר משום הייןלטעום
 וצ"ע לברן[ לאחר אסור לברן, המסוביןדהיינו
 נדר משום יין שותה שאינו דמי דכתב דהכא]מרמ"א
 המסובין אחרים ל~וציא עליו לקדשיכול

 עמ~
 ועיין

 הח"צ אביו על ]דמתמה רע"ב( )סימן וקציעהמור
 בה"מ עליו לברן יין כוס לנזיר לתת נכון שאיןשכתב
 ערון תלמוד ליה דאשתמיט בדבר מחויב שאינומאחר
 צורן ומה לנזיר יין כוס להושיט דאורייתאשאיסור
 לדחות קל זה כי לי ראוי דאינו משום עליהלבוא
 אנדריה מתשיל בעי דאי כיון ליה חזי דמקריוי"ל
 שיצא אע"פ דקי~ל היין קידוש גבי וכ"ש היא.דרבנן נמי היין וברכת ביין לנזיר מערבין מצינו בהכיוצא
 משמע עכ"ל וכ~' להוציא יכול היין בברכת גםחייב שאינו אע"פ מוציא ובקדוש הואיל דאמרינןמוציא

 היום קידוש אחרים בשביל לברן לו אסור היהא~כ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ובקדוש הואיל ממילא מוציא שיצא אע"פ דקי"לשאני
 להוציא[ יכול היין בברכת ~ם חייב שאינו אע"פ~וציא
ושאילת

 יעב"~
 שכתב דבריו ]דמביא ס"ד סימן ח"ב

 על בקושיא שהארין שם ועיין וקציעה מורבספרו
 יכול נדר משום יין שותה שאינו דמי דס"להרמ"א
 ח"צ מ~דה ]בקידוש[ כאן י"ל ולענ"ד לאחרים[לקדש
 ~יום דב~ידוש וקציעה מור בשם לעיל שמובא]כמו
 מוציא ובקדוש הואיל אמרינן מוציא שיצא אע"פדקי"ל
 ועיין להוציא[ יכול היין בברכת גם חייב שאינואע"פ
 הטעם )דמסביר ב'( )אות בקו"א ער"ב( )סימןהגר"ז

 יכול ג"כ נדר משום יין שותה שאינו דמידפסקינן
 כיון הכא די"ל וז"ל המסובין אחרים להוציאלקדש
 טעימה בלא י"ח לצאת לו וא"א בקידוש חייבשהוא
 טועם כשאחר א"כ ר~"א בסוס"י האחרוניםכמ"ש
 טעימה אותה על לברן הוא יוכל לא למה י"חומוציאו
 שאינו י"ח כבר שיצא מי דבשלמא בשבילו ג"כשהיא
 בעצמו שהחייב לכן ערבות מדין אלא בדברמחויב

 משא"כ לפוטרו להערב אין בעצמו חובו לפטוריכול
 מהערבות לבד זו בטעימה בעצמו חייב שהואכאן
 הטועם חבירובעד

 וא~
 אלא חייב אינו שהוא

 הוא כאילו ונעשה ~ועם כשחבירו א"כ לטעוםחייב שהוא כיון מ~מ טועם כשאינו בהברכה ~לאבה~עימה
 ברכ~ בלי לטעום לחבירו וא"אטועם

 הברכה א"כ
 כמו עצמו מחמת בה מחויב הוא לברן צריןשחבירו
 לטעום לחבירו שא"א מחמת ערבות מדין בהשמחויב
 בה אין עצמה ~בהברכה שהרי כדפרש"י ברכהבלא
 חיוב לענין ה"ה הטעימה מחמת אלא ערבותדין

 מחיובו לפוטרו לחבירו שא"א שכיון ג"כ עצמומחמת
 יודע שחבירו אע"פ לברן הוא~ יכול א"כ ברכהבלא
 שום לו כשאין אלא בעצמו חבירו שיברן הצריכוולא
 לבד ערבות מחמת רק חבירו בברכתצורן

 וא~
 גם

 עכ"ל וכו' חולקים רבים כי גמורה חובה אינה~את
 שאין דס"ל ח~צ לדברי גם שפיר אתי ממילאא"כ
 יכול ~טועם אם לברןלאחר

 לבר~
 אחר באופן קידוש ~יוצא שאינו עצמו בשבילשמברן שאני דהכא בעצמו

 נמצא א"כ טעימהבלא
 שמבר~

 כמו עצמו בשביל~
 הגר~ז[.שמסביר

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~. ~~ן

 מאחרים קידוש לשמוע יכול דאםונראה
 רע"א סימן לעיל הובא הגאונים לשיטת לחושדיש עדי~

 לדבריהם. לחוש וראוי לעילמסיק והשו"ע יצא לא המקדש טעם לא שאם י"דסעיף

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~

~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 רע"ג בסימן ]ר"ל דשםוצ"ע
 ס"~

 דלא הכריע כ'(
 יודעים[ שאינם והוא ]ד"ה הלכה בביאור עיי"שכמג"א
וצ"ע.

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 ~בקו"א סי"ד ער"ב ]סבי' עיי"ש כן פסק לאוהגר"ז
 האחרונים וכל ~ה בדבר הוא יחיד המ"א וז"ל ב'אות

 והודה חזר עצמו המ~א ואף רמ~א לדעתמסכימים
 עכ"ל[. וכו' רצ"ט בסי'לרמ"א



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 שכ"א בסימן מצינווכן
 )סעי~

 טוחן לענין י"ב(
 דק הירק המחתן המחבר]וז"ל

 ד~
 טוחן משום חייב

 ומניח בחותן אלא מיירי לא וכ"ז הרמ"א קאמרוע"ז
 ועיי"ש ע"ש[ וכו' שרי הכל מיד לאכלו אםאבל

 שכ"א בסי' ועמש~כ לאלתר, נקרא ]מהובפוסקים

סעי~
 והאג"מ~. האג"ט בשם ברמ"א, י"ב

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

פי'
 סמו~

 שי~ט ~סימן בורר במלאכת שמצינו כמו
סעיף

 א'~
 לאכול כדי בידו בירר ואם המחבא ]וז"ל

 לצורן שבורר מה וכל הרמ"א ~אמר וע"ז מותרלאלתר
 ולפ"ז לאלתר[ מקרי מיד בה שמיסב סעודהא~תה
 ואע"ג ]וז"ל א' אות רפ"ו סימן מג"א על קושיאלק"מ
 במקום אלא קידוש ואין קידוש קודם לאכולדאסור
 כמ"~ אחרי~ יין כוס כשישתה דדי י"לסעודה

 סימן
 ויאכל במקומו ויתפלל פירות שיטעם א~ ס"הרע"ג
 הרמ"א כתב דהא קשיא ולכאורה עכ"ל הפתאח"כ
 מתפלל הרי והכא לאלתר קידוש במקום לאכולוצרין
 יש אבל ס~ודה במקום מיקרי לא כברמקודם

 לתר~
כמ~

 דכל בורר במלאכת שמצינו
 מ~

 לצורן שבורר
 גם א"כ לאלתר מקרי מיד בה שמיסב סעודהאותה
 שמיסב סעודה אותה לצורן אדעתא דמקדש כלהכא
 השקל ומחצית לבו~ש ~יי"ש לאלתר[ מקרי מידבה

 קשה לא דברינו ולפי המג"א על זו קושיא]דמקשו
מידי[.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן~~~

~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 הפסק~ מקרי לא באכילה עוסק אםאבל
 הקודם( )בקטע ל~יל הובא המ"א מדברי~וכדמשמע

 וכו'[. פירות שיטעםאו

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

.~~~ 
 ]ר"ל המזון נתעכל שלא כ"ז ובדיעבד לכתחילהזהו
 צ"א עיין שעות ב' או שעה וי~א יין[ הכוסדשתיית
 סי' ג' כלל ורדים הגינת בשם ]שמביא כ"ו סימןחי"א
 לאכול שצרין שכותב בס~ג הרמ"א כוונת שמבארכ'

 של שיעור עד ישהה שלא לאפוקי דר"ל היינולאלתר,

 בשיורי ז"ל החיד"א בשם והביא המזון, שיתעכלכדי
 מהרי"ל הרב כתב הנ"ל המהריק~ש דברי שע"פברכה,
 ישדמכאן

 סמ~
 ביו"ט או שני יו"ט בליל שנוהגין למה

 שמקדשים היום, מסעודת דשבעים השבתשאחר
 תלונת מעליהם ותכל שעתיים, או שעה אחרואוכלים
 אפילו כן משום להקל לן הרי כנה"ג. שיורי בעלהרב
 אברהם אשל בשם הביא וגם שעתיים, עבורעד

 דהיסח בפשיטות שמבאר רע"ג בסי')בוטשאטש(
 אינו להסעודה, הקידוש בין מרובה זמן ושהייה~דעת
 ע"ש~. פסח, בליל וכמו סעודה במקום לקידושני~וד

~~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ 

 ~זמן אפילו יפסיק דלא בפנים מש"כ על קאי]זה
 קידוש ביןקצר

 להסעודה~
 שער רפ"ו סימן לקמן ועיין

 ~ל בקידוש סגי יין רביעית שותה דאם ה' אותהציון
יום.

 ~~~ן ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
 של ביצה בשליש למעשה הלכה הורהוהגר"ח
 במקום קידוש בזה שיצא מועט דבר ]הוי~מנינו
 הא~רונים. כ~כסעודה[

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 

.~~~~~~ 
 מהר"ם עיין ביום קידוש קודם לטעום דמותרדי"א
 פסחיםחלאווה

 )ד~
 הראב"ד וכ"ד ביום( ד"ה ע"א ק"ו

 מובא הרז"ה ]דברי ורז"ה שבת( מהל' י' הל' כ"ט)פרק
 יקדש אח"כ עכ~פ תקכ"ט[ סימן ח"ז הרשב"אבשו"ת
 סימן השו~ע ]דעת לכ"ע ויצא היין על סעודהבמקום
 כמו היום הקידוש קודם כלום לטעום דאסוררפ"ט
 תורה. כדעת הלילה[בקידוש

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~''~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~'~~~~~ ~'~~ 
~~~ 

~~~~~
 ~~~~ן

 ~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~ 

.~~~ 
 ~ברכות התו'כ"כ

 ד~
 ~והטעם הואיל( ד"ה ע"א מ~ג

 הבדלה ידי לצאת עצמן שקובעים דכיון בב"ישמבואר



וכו'~
 מרדכי ובבי~ור

 ~פר~
 מברכין כיצד

 קביעות[ ]צרין בפה"ג ידי לצאת לענין כוונתםפי' צ"~ ס"~
 ולפ"ז קביעות א"צ המצות בכל המצות בברכתאבל
 שום בלא חבירו של בקידוש לצאת יכול ]דהשכןלק"מ

 ~ביעות. צרין בפה"ג ברכת לענין ורקקביעות

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ן
~~~~~~~ 

 קידוש שפיר חשיב לכ"ע מיד סועדים אםאבל
 הפסק[' הכיסנין הוי ]ולא סעודהבמקום

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~ 

~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 שזהו צ"ב[ סימן אכילות ב' ]עמוד יראיםובספר
 ]המחבר[ הביא ב' סעיף קס"ח סימן ולעיל התורהמן

 וב' שלם וחשיב חיבור הוה קיסם ע"י דחיבורלהלכה
 דחשיב נראה בחברתה[ ]אחת נשיכה בהן שישככרות
 ]דאם לחלה דמו ולא משנה[ לחם ]והוו לחמיםכב'
 סימן חי~א צ"א שו"ת ועיין כא'[, הוי בציקות ב'נשכו
 וכ"ה.כ"ד

~~~~~~~ 
 ~~~~ן ~~~

~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

~~~~ ~~~~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~ 
~''~~~~ 

~~~~~
 ~~~~~ן

~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ .~~~ 
 לומר ואפשר הח~צ על חולק שבת תוס' בספראבל
 ראיות בכמה שהארין שם ]עיין יצא לא להרא~שדגם

 בספר דבריו ]הובא השלמים תורת אבלמוכיחות[
 כח"צ~ ס"ל שבת[תוספת

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~'~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~

.~~~~~ 
 רא"ש והלכתא( ד"ה ע"ב ל"ט דף )ברכותתוס'
 אות מברכין )כיצד ומרדכי י"ט( אות מברכין)כיצד
 לגמרי ויחתון ידו תשמט שמא דחיישינן כתבו~כ"ח(
 גמר ]ולא לחתון התחיל אםולפ"ז

 לחתון~
 חסרון אינו

 שלמות.והוה

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~ 

 לאכול נהג מהר"לולכן
 בסו~

 ]ר"ל הסעודה
 לאכול שבת קבלת אחר בער"ש מבע"ישהתחיל
 סימן ט~ז עיין לילה ודאי שכבר פת כזיתהסעודה[
 לשלמה אשר ועיין המהר"ל[ של מנהג ]שהביארצ"א
 זה[~ בדין מאד שהארין י"ג]סימן

~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~'~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~ 
 )הל'והגר"ז

 ב~
 לאמרו שלא וה"ה לחז~ר דא"צ פוסק

 שנזכר~במקום

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ 

.~~~ 
 )בהל' הגר~זולדברי

 ב'~
 כיון לדלג שצרין נראה

 אור יוצר מתחילין ואח"כ שם ]וז"ל רשות אלאשאינו
 ומקום מקום ובכל שבת אשר ולאל אדון ואל יודוןוהכל

 רשות[. אלא חובה זה כל אין ומ"מ מנהגולפי

~~~~~~~~~ 
~~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~

~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~~~ן

~~~~ 
 ~~ן

 לא דקטן לעיקר ]דהעלה רעק"א עיין חולקיםויש
 תרפ~ה סימן באה"ט לקמן ועיין פרשיות[ בד'יקרא
 שאין רש"ל וכתב ]וז"ל מהרש"ל בשם מש"כ ב'(בס"ק
 ע"ש~~ פרה ובפ' זכור בפר' למפטיר עולההקטן

~~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ 

~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~
 ~~~~~~~ ~~~ן ~~~ן

 וד~ ]וז"ל זכור פרשת א~י' כתב ט"ז( )הל'והגר"ז
 ואע"פ מברכין למי י~דע אם לעלות יכולפרשיות
 אדם כל שישמענה התורה מן חובה היא זכורשפרשת
 יכול אינו בדבר מחוייב שאינו והקטןמישראל
 הרי עכשיו מ"מ י"חלהוציאם

 הש"~
 רם בקול קורא

 פליגי דלא ואפשר עיי~ש י"ח[ ו~~וציאם לצבורומשמיע



 אבל ומברן לתורה עולה רק דקטן איירי]שהגר"ז
 הפרשה בלקרות איירי הבא"ט משא"כ הפרשהקורא הש"~

 לקרות יכול אינו דקטן ק~מר וע"ז מה"תשהוא
 ודו"ק.הפרשה[

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

~~~~~
 ~~~~ן

~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~'~~~~~ 

 ]דהפרחועיי"ש
 קאמר ~ע"ז לקרות דאיירי שושן~

 לאדהקטן
 יקרא~

 דיכול. דמודה אפשר לברן אבל

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~~ 

 מקרא שנים יוצאים שאין בפנים מש"כ על קאי]זה
 ששמע במה תרגוםואחד

 מש"~
 דאינו הקריאה פ"א

 ברונא מהר"י שו"ת וכ"כ בדיעבד[ אפילו בזהיוצא
 מהרי"ו.בשם

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 אי מסתפק ק"ו[ סימן לש~ע ]בהגהותיוורעק"א

 ז'( )סימן אור בעמודי וכ"כ במוסף חייבותנשים
 וצ"ע. מלהתפללדפטורות

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~ן ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~'~~ 

~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 א'( )ס"קומג"א

 תיר~
 ואח"כ מוסף שיתפלל ~"כ

 סעודה במקום קידוש הוי )וג"כ במקומו פתיאכל

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~

.~~~~ 
 שאדם י~א ]וז"ל ב' סעיף המחבר שכתב ממהוצ"ע
 לא לאכול שלא לו הוא עונג דאז האכילה לושמזיק
 בשבת ואכילה יום בכל המתענה אדם ]וז"ל וג'יאכל[
 ואנשי חסידים וכו', וסת שינוי מפני לו הואצער
 תענית איסור ואי זה, מטעם בשבת שהתענומעשה
 לו ]שמזיק בכה~ג ואולי מותר[ אמאי דאורייתאהוי

 בשבת ואכילה יום בכל שמתענה באדם אוהאכילה
 איסור דהוא דס"ל להפוסקים ]אפילו לכ"ע לו[ הואצער

 דרבנן. אלא אינודאורייתא[

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ 

 ~~~~ן
~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 לזהוראיה

 מסעי~
 להתענות מותר המחבר ~וז"ל ד'

 להתענות וצרין דינו גזא שיקרע כדי חלום תעניתבו
 שבת עונג שביטל מה לו שיתכפר כדי ראשוןביום
 להתענות שאסור עון לו שיש מדבריו רואיםהרי

שביטל
 עונ~

 עכ"פ לו ~תירו ת~ח מפני ורק שבת
 לא[. בלא"ה אבל גז"ר שיקרע כדי בשבתלהתענות

 ~~ן ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~ 
 מהרי"ל יתענה לא ביו"ט אבל בשבת דדוקאוי"א
 להתענות שאין ]וז"ל מ"ו[ אות טוב יום הל']מנהגים
 כתיב דגם בשבת דמתענין דהא חלום תעניתביו"ט
 עונג דהיינו טעם בו נותנים ענג לשבת וקראתגביה
 כתוב ברגלים אכן בתעניתא החל~ם דמתבטלדידה
 לכן ויין בבשר אלא שמחה ואין בחגן ושמחתשמחה
 בהן[. להתענותאסור

 הפס~(. מיקרי לאוהתפלה

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~ן

~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

 ~~~. ~~~~ן
 שבת סעודת לאכול שחייב השלחן בערון כאןוכ"כ
 ומשום כלום טעם שלא מיירי המ"ב ]אבל חצות,קודם
 חצות[. קודם זמנה שהסעודה מיירי והערוה"שצום,

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

.~~~ 
 וכ"כ הקידוש בשעת דיושב כתב א'( )ס"קובשע"ת

 רע"א סימן רמ"אלעיל
 סעי~

 לישב טוב ]דיותר י'
 מודו כ"ע היום[ ]בקידוש וכאן הקידוש[בשעת

 ]מברן הנהנין דברכת דומיא מיושב[ אותו]דאומרים
 בסופו~. תל"ב סימן מ"ז עייןבישיבה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ]לחם בזה דיוצא די"א בכיסנין הבאה בפתוכן
 ט"ז[~ סימן ]ברכות יעקב קהל~ת עייןמשנה[

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~ן ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 לקדש[ ]דצרין חכמים תקנת דילמא לו מניןצ~ע
 שהוא כיון מת~לה דפטור סובר ואולי התפלהלאחר
 והרעב הצמא ]כגון אופנים בשאר לעיין וישח~לה
 מת~לה ~טורים אינם והם התפלה ]קודם לאכולשיכול
 מתחלה[. לקדש דצרין ליהמנא

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 בש"עוכ"כ

 הגר"~
 )בהל' וכתב ד'( הל' רט"ו )סימן

 אם ל~יכן ]וז"ל הטעם עיי"ש ברה~מ אחר לברןה~(
 להניחם יותר טוב הסעודה בת~ן פירות לוהביאו
 האחרונה ברכתם אחריהם שיברן כדי ברהמ"זלאחר

 מיוחדת שאינה בברהמ"ז י~טרם ולא להםהמיוחדת
 מכלל נחשבים שהם משום אלא פוטרתם ואינהלהם

 ה~ת מן ידיהם שמשכו ~ודם ובאו הואילהסעודה
 ולאחריהם לפניהם ברכה ט~ונים כן אחר באוואם
 ג' מעין פוטרת ברהמ"ז שאין בברהמ"ז נפטריםואין
 ויש חולקים ויש ור"ח ק~"ז בסימן כמ"ש בנ"רולא

 כדי וי~"ט בשבת ובפרט הראשונה כסבראלהחמיר
 ברהמ"ז לאחר להניחם לו יש ברכות ק'להשלים
 חזרת שמיעת על לסמון ולא בהםלהשלים

 וההפטרה~. התורהוברכת הש"~

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~ 

 ועיין סק"ב[ מ"ב ]עי' עיקר ~כן בכזית א~ילווי~'א
 ]וז"ל ברורה במשנה כ"ג אות תרל"טסימן

 וא~
 דבסימן

 כביצה ג"כ צרין שבת דלס~ודת המג"א כתברצ"א

 ב~למא למצוה התם ~בע סע~דת דליה~י כדי~יותר
 בכזית[. די ובדיעבדלכתחילה

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

.~~~ 
 צ"ב[ מצוה אכילות ב' ]~מוד~ יראים בספראבל
 ס~ודות ג' לאכול מ"ע דהוה ]ר"ל עשה מצותכתב
 אקרא. אסמכתא רק ולאבשבת

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

 הסעודה[ ידי יוצא בכזית ]דאפילו הט~םנ"ל
 ח"ב ים אפיקי בספר ועיין קבע הוה שבתדסעודת

סימ~
 שכבר בכה"ג בסוס"י א'

 בכזית. יוצא ודאי שב~

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ 
 צ"ב[. מצוה אכילות ב' ]עמוד יראים בספרוכ"כ

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

.~'~~~ 
 קודם יוצא דאינו השו"ע דלפסק שכתב ]במהוצ"ע
 הפסק איזו שי~שה שא"צ[ בר~ה היא ממילאחצות
 בין הפסק ]שעושים בער"פ שחל בשבת ש~ושיםוכמו

 בכלל יהיה שלא כדי ~' ס~~דה לבין שחריתסעודת
 ס"ק תמ"ד סימן במ"ב עיין צריכה שאינהברכה

 אפילו לשנים דיחלק שכתב ]במה מג~א כוונת כןואולי ח'~
 בהפסק[' היא הכוונה חצות~ודם

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

.~~~ 
 עיין פת דהוה בכיסנין הבאה פת דמהניוי"א
 ]קמא לשלמה ובאשר ט~ז[ סימן ]ברכות יעקבבקהלות
 ג' דבסעודה נראה ומעתה ]וז~ל י"ג[סימן

 א~
 לשיטות

 בפת גם לצאת אפשר מ"מ דוקא בפת דבעידסברי
 דעונג מחי~בא הוי לא ג' סעודה דהרי בכסניןהבאה
 פת היה שירד דהמן משום הוא פת בה שצריןומה

א~
 פת תורת עלה דאיכא בכסנין הבאה פת גם
 וצרין שלישית[ סעודה חובת בה י~צאין ומצהלחלה
 מ~יים אם בכסנין הבאה של~ת ]ר"ל שלמ~ת ככרותב'



 ]סימן שו~ע בקיצור וכ"כ ע"י[ שלישיתסעודה
 בכל צרין סעודות כמה אוכל ואפילו וז"ל י"ז[ס~יף ע"~

 שחרית ביום כשמקדש וכן שלימות ככרות שתיסעודה
 יש כיסנין פת ואוכל הקבועה הסעודהקודם

~תים ~ק~~
 וי~ ~ל~ות~

 ח~ק י~חק מנחת ~ו"ת ~ולקין
 י"ג[.]סימן

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 

 המלפתים[ בדברים גם~ ג' סעודה לקיים ]דיכולולכן
אם

 ש~
 לא~ל צרין ~דאין ל~וא ~צ ג'[ ~ב~דה אצה

 ט"ז[ ~ימן ]ברכות יעקב קהלות ספר ולדעת פ~[בו

 אח"כ רצה ושכח רבה[ קידושא ]אחר מזונות אכלאם
~ודה

 ~"~ ~שחרית~

 כסעודה ~דהוי ל~ור
~ 

 ד~צ
 באכילת סעודה יד"ח יצא דכבר רצה שכח אםלחזור
 ר~ה[. הקידושא אחרמזונות

~~~~~~~~ 
 ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ן ~~~ן ~~~~~

 ~ן ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ '~~~ 

 בכדי אכילה להיות צרין אכלוהו דכתיב כיוןונראה
 בבת אפ~ר ולכ~חילה ~ס~לת

~ 
 ~~י' כמצה,

 סוכה[. מהל' פ"ז המלןשער

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 

 או"ח דגמ"ר[ ]מ~א הפוסקים כ"כ מעכב הסדרואין
 י"ד. אות ה' כלל אדם חיי וכ"כ ר"טסימן

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 
.~~~~ 

 טעם עוד הבדלה[ ~בדיני היום סדר בספרועיין
 נותן ואינו הכוס כל שותה שהמבדיל נוהגין ויש]ו~"ל
 ולא והפרש הבדל לידי יבאו שלא הבית לאנשיממנו

 לאחרים ככה נוהגין ראיתי שלא אלא ~עם בושמעתי
 תורה ישראל של ומנהג בענין ס~ד איזה ישואולי
 מספיק שותה שהוא שכיון מפסיק אינו והנוהג~יא

 ~נ"מלכלם~~
 ~ו~

 ~תת מותא המ"ב טעם ~לפי ~ול
 ברכה לברן יכול יהא גדול שה~וס כיון לאחריםגם

 הפרש אין היום הסדר טעם ולפי שתייתו עלאחרונה
בין

 כו~
 קטן[. לכ~ס גדול

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 קפה שלובשתיה
 ותה~
 נחלקו עליו[ להבדיל כשר ~אי

 סימן י"ד חלק צ"א בשו"ת בזה עיין בזההאחרונים
מ"ב.

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 הפסח. אחר מעכו"ם )השכר( קנאו אם~ל

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~'~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 קידוש וקודם הבדלה קודם לשתותו מותרולפ~ז
 הרמב"ם ]ו~"ל ה'[ הל~ שבת מהל' כ"ט ]פרקלהרמב"ם
 עד היום משקדש יין לשתות או לאכול לאדםאסור
 לאכול להתחיל לו אסור היום משיצא וכןשיקדש
 עד כ~ום לטעום או מלאכה ולעשותולשתות

 ויראה וז"ל המ"מ ע"ז וכתב עכ"ל מותר מיםולשתות שיבדי~
 קודם כמו קידוש קודם מותר מים שלשתותמזה

 סימן א~"ח בש~ע שכתוב ]כמו התפלה וקודההבד~ה[
 תפלה קודם לשתות מותר מים אבל ג' סעיףפ"ט
 וי"ט[. בשבת ובין בחולבין

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~'~~ 

.~~~~~ 
 והטעם וקכ"ד[ ח' סימן ]בתשובות מהרי"לוכ"כ
כתב

 מהרי"~
 וגז"ש לכם ]בהבדלה[ דכתיב משום

 בעמידה להיות וצרין לכם וספרתם ]דכתיבמעומר
 אלא בקמה תקרי אל בקמה חרמש מה~לדכתיב
בקומה[.

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~

~~~~~~ 
~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~'~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

 א~א סימן הג~ז כ"כ ~ידו אינו ~כוס[אפילו
]הל'

 כ"ח~
 בסופו.



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~''~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~ 
 המקדש קודם לסיים דיראה שכתב אחרי ]ר"לוצ"ע
 ]ר~ל ברכה בלי היין לשתות יוכל אם אמן[ לענותכדי
 על אחד ]שבירן המוציא מברכת דמ"ש בפה"ג[לברן
 חבירו ברכת אחר אמן לענות לו דאין שלפניוככר
 ]ח"ב מאירות הפנים דכתב ברכתו[ אחר שיטעוםעד
 דהוה ג'[ ס~ק קס"ז סימן בשע"ת לעיל והובא ה'סימן
הפס~'

~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~~~ 

 אלו במדינות נוהגים ]ו~"ל ט"ו[ ]הל' הגר"זוכ"כ
 ודרן אותו מלוין שאנו המלן לכבוד מעומדלהבדיל
 מעומד[~לויה

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~''~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~'~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~'~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

.~~~~~ 
 בפה"ג[ ]ברכת שמע לא אםוה"ה

 הגר"~
 י"ח[ ]הל'

ולפ"~
 קודם בפה"ג[ ]ברכת לברן שכח דאם נראה

~ברכת
 המבדיל~

 ויצא. אח"כ יברן

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~'~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 ולכן לקטן ואפילו לשתות לאחר לתת דיכולהלק"מ
 תינוק אפילו לה כשיש בעצמה תשתה דלאנראה
 הבדלה[ מכוס לשתות אין ]דלנשים המג~אלדעת
 לדברי טעם ולתת לחלק יש כ"א סימן בב"רולמש~כ
המ"ב.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~'~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~ ~''~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~

~~~~~ 

 פסחים תוס' עיין פעם בכל מברכין דאיןוהטעם
נג~

 הר' הקשה התו' ]ו~"ל אין[ ]ד"ה
 יוס~

 אין למה
 שנהנה שעה בכלמברכין

 ממנ~
 מן ליהנות דאסור

 ברכה בלא ה~ההעולם
 ותיר~

 נהנה כשגופו דה"מ
 השמש אור על דמברכין ואע"ג לא הנאה שאראבל
 בכל שמתחדש משום היינו יוםבכל

 יום~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~''~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~''~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~ 

 ומטעמא נראה, ד"ה ~' אות ל~ה ~סימן ח~ו"אוכ"כ
 אלא הוי דלא הטעם דלהאחרונים קצת,אחרינא
 עליו לברן חייב לו, יש דאם כתב הח~ו"א אבלמנהג,
 ]דהא כ"כ החוב דאין מכי~ן אלא ]מדינא[ בוולהריח
 ברכת מתורת ב~ה נפיק לא הבוש~[ על מחזיריןאין

הנהנין[.

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~

~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~ 
 שלישית סעודה אכילת דלענין מש"כ על קאי]זה
 אפילו לאכול צרין בודאי ביה"ש מקודם אכל לאאם
לאחר

 שקיעה~
 ]דהובא פירות אכל כבר דאם ונראה

 סעודה לקיים דיכול די~א ה' סעיף רצ"א סימןבשו"ע
 אפילושלישית

 ב~רות~
 דכבר ]דא~שר ס~ס הוה א"כ

 ועכשיו הפירות באכילת שלישית סעודה ידייצא
 הוה ספק גם הוא ביה"ש הוא ס"ג לאכולכשרוצה
 אפ"ל אבל דרבנן[ איסור ]לספק דחי ולאס"ס[

 דעת וזהו הספק בזמן אסרו לא חכמיםדלכתחילה

הט"~
 וכ"כ חשיכה[ בספק ס"ג להתחיל ]דשרי א'( )ס~ק
 ]להתחיל נהגו שכן ל"ג[ סימן ]ח"א אלעזרבמנחת



 דה"ה שם ~כתב הט"ז כדעת ~שיכה[ בספקבס"ג

 מותר בע"ש חשיכה בספר ]ר"ל בזה"ז שרי קידושבלפני
 קידוש[. לפנילאכול

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ]דמותר ל"ג סימן ]ח"א[ אל~זר מנחת בשו"תוכ"כ
 במנחת וכ"פ קיד~ש[ לפני חשיכה בספק בע"שלאכול
שבת

 ]בס~ר~
 יש ע"ז[ לסימן בהשמטות חדשה מנחה

 כו'[ סימן שהם אבני ]בספר ~כ"כ מים בשתיתלהקל

בש~
 מאוסטרווצא הלוי יחיאל מאיר הרב אדמו"ר

זצוק"ל.

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~~ 
.~~ 

 )הל' הגר~ז כ"כ הזידה"ה
 ח'~

 )ס"ק ברורה ומשנה
 ד"ה ט"ו ס"ק ה' ]מערכת חמד ב~די אבלט"ו(

 ג'[ יום סוף עד תשלומין ]דיש הוא דוקא דשכחכתב שוב~
 מדין הוה אי ורא"ש דמהר~ם בפלוגתא דתלויונראה
 ברא"ש ]הואתשל~מין

 פ"~
 ]דמהר"ם ב'[ סימן דברכות

 שמת מי ס"למרוטנבורג
 ל~

 נקבר ולא בשבת מת
 ביום אז שבת במוצאי להבדיל רשאי שאינו למחרעד

 שנקבר לאחרהמחרת
 מת~

 שיבדיל עד לאכול אס~ר
 הבדיל שלא מי ע"א( ק"ז )דף פסחים בערבי קי"לדהא
 פליג הרא"ש אבל כולה. השבת כל וה~לן מבדילבמ"ש
 הבדיל שלא מי פסחים בערבי דאמרינן דהא וס"לעליו
 היה כשלא היינו כ~לה השבת כל והולן מבדילבמ"ש
ל~

 יכול היה שלא אחר אונס שאירעו או במ"ש יין
 היה הבדלה חי~ב עלי~ שחל דבשעה אונן אבללהבדיל
 נמצא ע"כ מיחייב לא ותו לגמרי נפטרפטור

 מדין הוא ולהרא"ש תשלומין מדין אינודלמהר"ם
 אין הבדיל ולא בהזיד א"כתשלומין

 ל~
 תשלומין

 אלא הבדיל ולא בהזיד תשלומין מדין דאינו~למהר"ם
 בהבדלה[ חייב הזיד אפי' ולכן הבדלה חיוב זמן הואדכן

 וטפי ]וז"ל כתוב[ בד"ה האדם תורת ~בספרווהרמב"ן
 דאפיל~ למימר איכאבטפי

 מבדיל דאמר דאמר למאן
 דלמ~צאי היכי ה"מ כולה השבת כל ~מבדילוהולן
 היכא אבל לאבדולי חזישבת

 דלמוצ~
 חזי לא שבת

 תשלומין דכ~להו בשבת רביעי עד מיבדיל לאלאבדולי
 פסחים ערבי )פרק ור"ן נינהו[דראשון

 ד~
 בד"ה ק"ז

 כל אלא מבדיל דאינו דנקט~נן דכי~ן בא"ד ]וז"למי(

 תשלומין לה שאין נמצא כולוהיום
 הרא"ש כדברי כלל~

 תשלומין[ מדין הוא ג' יום סוף עד להבדיל דיכול]דהא
 אין בהזיד משא"כ תשלומין לו ]יש שכח דוקאולפ~ז
ל~

 תשלומין
 כמ~

 לו אין התפלל ולא דבהזיד בתפלה
תשלומין[.

~~~ן ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 תצ"א סימן תשובה בשערי הובא בחיד"אוכ"פ
 כאן וכ"פ א'()ס~ק

 בכ~
 )ס"ק החיים

 כ"ד~
 חמד ובשדי

 בן בספר וכ~פ והשגתי( ד"ה ט"ו ס"ק ה')מערכת
 כ"ג[. הל' ויצא פר' שניה )שנה חיאיש

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
'~~~~ 

 ויו"ט שבת דבזה מסתבר וכן הלילה עדכלומר
 הן.שוין

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 

.~~~ 
 הכא בו חזר דמג"א כתב ער"ב( )סימןוהגר"ז
 המג"א ואף ]וז"ל ב'( )ס"ק בקו"אעיי"ש

 עצמ~
 חזר

 ער"ב בסימן שכתב ח' ס~ק רצ"ט בסימן לרמ~אוהודה
 ע"ש[. תקנ"ו בס"ס ג"כ וכ~כ וכו'ס"ט

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ 
'~~~ 

 ]בביאורו[. הגר"אוכ"כ

~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ן ~~~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 

.~~~~~~ 
 ויוצא ~מהני פת חשיב בכיסנין הבאה~ דפתונראה
 בשם א' סעיף שו"ע רפ"ט בסי' ]ועמש"כבכזית,
 ~~הקה"י~.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 



 דחייב ה"ה פ"ל ברמב"םעי'
 בכניסת~ לכבד~

 דמדמה הרמב"ם מדברי ]משמע~ביציאת~
 אהדדי לה~

 כיב~ד לחי~ב ביציאת~ כיב~דהחי~ב
 כן אקרא דאסמכ~הו ח~בה ה~ה בכניסת~ כיבודחי~ב ~כמ~ בכניסת~

 מלכה[. מלוה סע~דת לאכ~לחי~ב

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~ן ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ן

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~~ן

~~~~~ 
.~~~ 

 הסמ"ג. על בביא~ר מהרש"ל~כ"כ

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ד"ה דביצה ב' ]~רק הר"ן לשיטת~צ"ע
 ת"ר~

 ]וז"ל
 לתיק~ן דומה שה~א דבר תבשילין עיר~בי אלא שרידלא

 דלא מדבריו משמע עכ"ל וביש~ל אפיה כג~ןסע~דה
 סע~דה[ צרכי רק לשבת מי~"ט לעש~ת ~"תמתיר
 לטעמא אבל בא"ד ]~ז"ל תרס"ז סימן רעק"אעיין

 צרכי אלא מתיר אינו דע"ת הר"ן בשם שםדהמג"א
 לשבת[. מי~"ט הס"ת לחפש אסור הכא א"כסע~דה
 יחפש לא וכן ]~ז"ל ג'[ ]הל' תק"ג סימן הרבוש"ע
 ב' בי~ט לקר~ת שצרין מה א' בי~"טבס"ת

 שבת א~
 ע"ת שאין תבשילין עירובי שהניח אע"פ יו"טשאחר
 שאר לא אבל שבת סע~דת צאכי תיק~ן אלאמתיר
 ביצה על יעקב קהל~ת ~בספר לשבת[ מי"טהכנ~ת
 דפרין דביצה פ"ב מיר~שלמי ראיה ]שמביא י"בסימן
 את דמציעין ומשני לשבת מיו"ט המט~ת אתמציעין אמאי ע"ת בלא לשבת מיו"ט מבשלים דאיןמכי~ן
 מלילי המט~ת את מציעין שכן לשבת מי~"טהמט~ת
 לעש~תו אדם שרשאי דכל ומבואר ע"ש לשבתשבת
בשבת

 עצמ~
 לעש~ת~ נמי שרי השבת לצ~רן

 מי~"ט
 לקפל דיכ~ל הכא ה"ה וא"כ ע"ת בלא אפיל~לשבת

 בשבת[. שמ~תר בא~פן לשבת מי~"טטלית~

 ואין דא~רייתא איס~ר ]~ה~ה מפרק ה~ה הריצ"ע
 משום דא~רייתא איס~רא לעב~ר לעכ~"ם ~ ל~מרהתירו
 ה~ה ]דלא אוכל לת~ן איירי ~א~לי חיים[ בעליצער
מפרק

 דמשקה~
 מש"כ ~עיין דמי[ כא~כל לא~כל הבא

 בשם ~ז"ל תק"ה בסימן מהרי"ל בשם ג'[ ~ס"קמג"א
 בשבת או ראש~ן ביו"ט בנחלבה היתר שה~רהמהרי"ל
 ואמר שני טוב יום שהוא בשבת בשני לאכלהשלפניו
 והטעם לביצה לדמותו דאין מא"ז בהג"אדאיתא
 כי~ן ביצה כמו לגמרי מ~ניה דעתיה אסח דלאמש~ם
 צער מש~ם לעכ~"ם אמריה ידי על לחל~ב היתרדיש
 ~צ"ע עכ"ל[ חייםבעלי

 ]בדברי~
 היתר דיש במש"כ

 חיים בעלי צער מש~ם לעכו~ם אמירה ע~ילחל~ב
 או התיר אוכלים לתון ד~קא אי קמיירי אופןבאיזה
 משום לעכו"ם אמירה התיר ג"כ חליבה סתםאפילו
 בע"ח[.צער

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 כתבו~הת~ס'

 ]ד~
 דחייב חולב[ ~ ד"ה ע"ב קמ"ד

 בג' דאמרינן דהא ר"ת בשם הת~' ]~ז"ל מפרקמש~ם
 דחזיא בי"ט ד~קא דה~א הקדרה לת~ן עז אדםח~לב
 כמ~ הוי לאכילהבהמה

 בשבת אבל דאיפרת א~כלא
 לשחיטה חזיאלא

 כמ~
 היא שהבהמה חשיבא דש

 עכ"ל פסולת מתון אוכל כנוטל הוי וכשח~לבכ~סולת
 חייב אוכל לתון כשחולב דאפילו מדבריהםמשמע

 אוכל כנ~טל ה~י וכשח~לב כפס~לת היאשהבהמה
 ואחרים[ בד"ה דשבת כ"ב ]פרק ור~ן פסולת[מתון
 לת~ן עז לחל~ב המתירין ]דברי ליישב כתב רמב"ןבשם

 ~לא הבהמה[ ]על עלה דרביע ה~א דאיסוראהקדרה[
 אוכל. לתון א~כל אלא פסולתחשיב

 ~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 ברמ"א המ~בא דא~"זונראה
 סעי~

 בזה חולק ו'
 שברן מי בתורה לקורא ליתן שנ~הגין דבמקום]וז"ל
 יתן, כמה לפס~ק בשבת דאס~ר לחזן או לצדקהונודר
 כמ"ש[. וע"כ היא מצוה צורן נמי התםוהא

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ן

 ~~~ן ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~. ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

.~~~~ 
 סכום שברן במי שנודרין דמה ]ר"ל לי' מנאוצ"ע
 ליתןמעות

 אות~
 נ~לל דזה בתורה לק~רא או לה~זן

 זה לו שנותנין כיון לצדקה מעות ~וסקין שלבהיתר
 יותר הלא מצוה צורן הוי העמוד ל~ני שית~ללכדי
 ולהזכיר מלמד לשכרו אבל בש"ע שכתוב למהדמיא
 וא~ אסור~ מעותסכום

 שיזכיר אלא אחר בענין בא"א
 ל'[~ ס"ק ובשעה"צ ל"א ס"ק מ"ב עי' מעותסכום

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

 זוכה הוא יותר שנותן ~דמי הוה קנין אי~ווצ"ע
 ]סימן ~ק ~ח ב~ש"ש ומצאתי עשה[ קנ~ן א~זהבה
 שמסקינן כמו בא"ד ]וז"ל סיטומתא מדין דמהניס'[

בסו~
 אי~הו

 נש~
 לסימן החביות על שרושמין סיטומא

 דנהגו ובאתרא ש~רע מי לענין הוא קנין אותהשקנה

 א~ילו מנהג בתר דאזלינן אלמא ממש קני ביהלמקני
 גם זה בנדון וא"כ ממש וקנין זכייה ביה דליתבמידי
 ממש~. בו ל~כות לכ"ע הוא מנהגכן

 ~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 

~~
 ~~~~~ן

~~~ 
 ~~~~~ן

~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 סימן דביצה ]~"ה ברש"ל כ"כ מרשותו שיוצאר"ל
ח'[.

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ 
 ~~~~~~ן ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~ 
 מש"כ ל"ז אות ברורה במשנה שכ"ג לקמןועיין
 נתערב א~ילו ששים לשער ]דמותר הדשן תרומתבשם
 שכ"ג[ ]בסימן ושם שבת[ עד לו נודע ולאבע"ש

 רק לשער ודוקא שם ]וז"ל כאן כדבריו דלאהמ''ב ~ס~
 דמדידה אע"ג לא, למדוד הא עיניו ומראהבדעת
 בידים מעשה כעושה כמתקן נראה הכא שרידמצוה
 למדוד דאף לשער דוקא דלאו נראה דמכאן כתבוהכא

 דחול[ עובדין הוה לא הוראה לצורן כל בששיםשרי
 דמותר כתב ]דהכא דבריו שסותר במ"בוצ"ע

 שכ"ג בסימן ולקמן איסור לבטל כדי ששיםלמדוד א~
 דנראה אסור ששים למדוד אבל מותר לשער דוקאכתב

 ד~ליגי משמע וב~רמ"ג בידים[ מעשה כעושהכמתקן
 ד~ליגי[. משמע ט"ז ס"ק א"א]עיין

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ן
.~~~~~~~ 

~גיטין רש"י בשבת לדרכו לילן צרין העכו"ם אםדוקא
 ד~

 ע"ב( ח'
 וכ"~

 כ"ד(. )הל' הגר"ז

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
.~~~ 

 ]שיש ניכר אינו ואם אסור לחול משבת להכיןאבל
 דשרי. י"ל לחול[ הכנה משום הזהבמעשה

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~. ~~~ן~~~~

 דכ"ש שבות[ גזרו לא דרבים היזיקא ]דמקוםול~"ז
 שבות. על גזרו דלא בנ~שו מזיקאם

 ~~~~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 דמצהי"א

 ואתרו~
 מוקצה הוה ל~ג ק~דם

 ]עי' וי"ח, לאכלו שלא האדם דדעת כיון אוכלשהוה אע"~
 א', ס"ק בא"א תמ"ד ובסי' י', ס"ק בא"א כאן~רמ"ג
 דהוי שכתבו א' ס"ק תרנ"ג סי' יעקב בביכוריוכן

 הוי דלא דחול כאן ~מבוטשאטש( בא"א ועי'מו~צה,
מוקצה~.

~~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ ~~~ 

~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 כדברי דמ~ורש ומ"ש[ ]בד"ה תצ"ז בסימן ב"יועיין
 ר"ן. בשםהרמ"א

~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~[ ~~~~~~ 

~~~~~
.~~~~ 

 ~"ג[. ]הל' הגר"זוכ"כ

~~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~. ~~~~ן ~~~~~~ן

וא~ילו
 מרוצ~

 בסימן לקמן כמ"ש
 ~עי~ של"~

 ה'

 ע"ג ודוקא קרקע ע"ג באגוזים שוחקין דאיןברמ"א



 ע"ג אבל ~ומות משום שם למגזר דליכא שרישלחן
 גומות אשויי שיין דלא מרוצפת היא אפילוקרקע
 קרקע אטו וגזרינן מוחלף בקרקע דקרקע אסורג"כ
 מרוצף[.שאינו

~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 דבר אבל איסור בלע אם כלי לטלטל אסורולפ"ז
שאסור

 ]רק~
 הוה אם )לטלטל( אסור אם צ"ע מדרבנן

 איס~ר הוה אם רק מוקצה הוה דלא ]ר"ל חפצאאיסור
 איסור רק הוי מדרבנן רק שאסורו דבר אבלחפצא
 מלטלטלו[. מוקצה הוה לא אזגברא

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ 

 מוקצה משום באכילה אסור זה על נשאל אםאבל
 איתקצאי מאכילתם השמשות בין דאיתקצאי מיגו]פי'
 דף ]שבת התו' כ"כ ~ומא[לכולי

 מ'~
 מי ד"ה ע"ב

 דמיזדקיק[.יימר

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~ן

~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~ 
~~~~~

.~~~~ 
 ס~ק י"ג אות קוצר מלאכת טל א~לי בספרועיין

 לזריעה נתכוין בלא דוקא אם באריכות ]שמפלפלכ"ה
 נתכוין אם אבל קוצר משום בו אין אז השרישוולא

 דכאן הש"ע מדברי ומדייק קוצר משום אסורלזריעה
 ליטלן[. אסור לזריעה נתכויןדאם

 דכלי שימוש אלא בנין הכלי סתימת שאיןבכיסוי
 להיות הוא הכלי ענין וכל כלי אינו לעולםסתום
 והלכן שימוש בשעת שלא ולכסותו בו ולשמשפתוח
 משתתפים גשמים שני אלא כחד והכלי הכיסויאין

 סיידן קנה כמו לשימוש הדרושה הרכבה אבלבשימוש
 חשיב לשעה תיקון אף החשמל וזרם טרסיים שלומטה
בונה~.

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

 ג'[~ ]הל' הגר"ז כ"כ אר~יודוקא

~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ואינו זה על חולק י"ג אות נ"ב סימןובחזו"א
 דקובעו דכיון תימה והוא ]וז"ל בעראי אלאמתיר
 ציריה על דלת כתולה הו"ל צירין על תלוילהיות
 הוא מ"מ למטה ונד דנע ואע"ג בונה משוםדחייב
 תמיד תלוי להיות בנינו וזהו ציריו על תמידמתקיים
 בוילון אלא מותר ואינו שירצה עת בכל לנטותו~נוח
 שאין מותר לדידן בפרוכת וכן ולסלקו לתלותושדרכו
 בשבת[. אותה מחליפין אלא אותהקובעין

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

 ~~~~~ן

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~ 

 סי' הלכה ביאור ]עי' יום, ל' ]ששוהה[ היינוי"א
 עיש"ה~. נכנסים שאין ד"ה ס~גשי~ג

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~'~~

~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 ]וז"ל זה על מש~כ ט' אות נ' סימן חזו"אועיין
 לתקוע דמותר שי"ג סימן והמג~א הט"ז דכתבווהא
 דוקא היינו ולפתוח לס~ור שעומד כיון הכלי כיסויאת

~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~ '~~~ 

 הוא הרוח תניד שלא בעניבה וילון לקשור]ר"ל
 להתיר י"ג[ אות נ"ב ]סימן חזו"א וכ"כ שעה[ לפירק
 סדין לתלות דמותר או~ז בשם בד"מ מש"כ וכן]וז"ל

 מבטלו שאינו מפני נמי היינו הרוח מפניבסוכה
 שעה לפי אלא שאינו וכל שעה לפי תולאו אלאלבנין
 מצויה ברוח ונד נע שאינו למטה גם קושרואפילו
 שרי[.נמי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~ן
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 

עיין
 הגר"~

 להחזיר ואפילו ]וז"ל בזה טעמו ה'[ ~הל'
 בלי להחזיר ויכול ~חב הוא כשהנקב אלא התירולא

ט~א~
 ~~א ~נקב אם אבל

~ 
 ~ה~ס טואח ש~ין

 בתחלה כנותן אלא כמ~זיר זה אין בתוכוהרצועה
 כלי[. תי~ון מ~וםואסור

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 לקש~א ר~ילין אנו ~אין שלנו במנעלים אינו~זה
 בפטיש מכה מלאכת עולם ברית בספר וכ"כבראשן[
 ו'[.]אות

~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

צ"~
 יש"ש בשם ~ה[ ס"ק ]בת~לת לעיל מש"כ היינו

 להתיר יוכל ולא ~משיחות שנתקשאו דכ~ונת]וז~ל

 בכל להתיאו אלא עשוי אינ~ שהאי לנתקן לכ~"עשרי
 נ"ב )סימן בחזו"א שו"מ קשא[ מקרי ולא שירצהזמן

 בע"ש הקשר נעשה אפילו ]וז"ל ה~יי"א ביא~רי~ז(
 שלא דנעשה כיון מ"מ הבאה שבת ~ד להני~וודעתו
 ומותא קיימא של קשא זה אין ליה ניחא ולאלדעת

להתירו[.

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ 

וצ"ע
 הד~~ ~~

 ]בע~ה במ~סק
~~ 

 מל"ט
מלאכות

 בדר~
 ]עי' מתיאים שיש ושמעתי מת~סק[

 כ' סימן יו"ט עונג ובשו"ת ב~[ ס"ק במ"ז כאןפרמ"ג

 של אופ~ים ~' שיש שם שו"ראוסר
 מתעס~

 בא"ד ]ו~"ל
 דלא ונפלה ועמד בחיקו לו מ~נחת אבן גבידדוקא
 רבה אמא ~זה מאיליו נופל ~האבן כלל מעשהעביד
 תורה אסאה מחשבת דמלאכת תורה איסורדליכא
 מעשה דעביד היכאאבל

 א~
 שהוא לדבא נתכוין שלא

 אף איכא שבת איסור מ~מ ב~~ת ~ שאסורמלאכה

 גבי ולהכי מאיליה שבת מלאכת ~עשה שהרימה"ת
 דנושא ויצא ישכח שמא במחטו יצא שלא גזרינןחייט
 מחי~ו הנ~פל לאבן דמי ולא בבגדו או בידואותו

 עומד~כש~ו~
 ]וז"ל שרי דב"ק סופ~ב הגמ' ובאופן

ה~
 הכיא ולא בחיקו לו מונחת אבן היתה רבה אמא

ב~
 מח~בת מלאכת שבת לענין וכו' ונפלה ועמד
 ל~נין ~נפלה ועמד ושכח בה הכיר או תורהאסאה
 איסור ליכא פטואשבת

 מלאכ~
 שלא דבר מה~ת כלל

 מאיליו[. הכל ונעשה מלאכה שום לעשותנתכוון

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

 על ת"ו סימן חיים בנתיב מובא ריטב~אוכ"כ
 י"ד. ס"קמ"א

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
.~~~~ 

 ~במ"ב[ כ~ט סע~ק שי"ט סימן עיין שרי איןוצ"ע

 האבק להס~ר כדי מים עליהם יתן לא ]וז"לדאוסא

והע~
 סמון באינו איירי דהתם ואפשר מעליהם[

 מותר לא והכאלסעודה
 אל~

 ~רמ"ג לסעודה בסמון

 טל האגלי כמ"ש ועוי"ל ס~"ה[ שי"ח סימן]א"א
 י"א אות בואא]מלאכת

~~ ~~ 
 מ~ום מ~א לדעת

 פסולת. עי"ז חשיבא לאאיסוא

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ן

 ברירה דהוהוצ"ע
 ]המל~

 ואפשר הדג[ גבי מעל

 דשרי כקליפתו דהוה או בלא"ה, לאכילה דראוידאיירי

]ל~ל~~~
 לאלתא. לאכול

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~

.~~~~~~~ 
 ובמכה האופה ~במלאכת מנח~ח בספרעיין
 שהוכיח~ ברכה עמק וכןבפטיש[

 ~פכ"ג מהרמב"ם

 באפיקי ~עיין באוכלין בפטיש מכה דיש ה"ט[משבת
 ח"בים

 ענ~
 בסופו. ז'

~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 

 בדבר ]ר"ל בישול אחר צלי אחר בשול להסתפקויש



 ובישלו חזר שוב ואח"כ נצלה כן וא~ר נת~שלשכבר
 משום בישול הוהאי

 די~
 מבטל והצלי צלי אחר בישול

 משום בו אין תו נתבשל דכבר כיון ~ו הבישולאת
 בישול~. אחר בישול דאיןבישול

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
 ~~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~

~~~
.~~~~~~ 
 משום להחמיר דיש כתב ח'[ אות ]מש"זובפרמ"ג

 דעת בשפתי ביו"ד אבל בכ"ש אפילו דאסור חריףדבר
 ]ר"ל דמבשל ס"ל לא דרמ"א כ' ל"ז אות ס"טסימן
 מבשלדד"ח

 בכ"ש~
 לכאן. דבריו דסותר וצ"ע

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 שלישי. בכלי אפילו לאס~ר כתב~יראים

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~'~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

'~~~~ 

ולכאורה
 לפ"~

 ע~ג ]דהנחה
 שע~ מיח~

 הוי האש
אק

 סמיכה~
 ]ר"ל למטה מלמעלה בשבת להוריד אסור

 את הסיר האש גבי על העומדות קדירותשתי
 גבי שעל במקומה העליונה את יתן לאהתחתונה

האש~
 בזה יש אבל י~א[ ס"ק ל"ז ]סימן חזו"א וכ"כ
 חי~ב. צ"א בזה עייןמתירין

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 

 ס''ק מ~א על ]בהגהותיו רעק~'אועיין
 שג"כ הגר"ז בסידור ]ו~י' ברכה עליו תבאדהמחמיר ל"א~

 בזה~.מחמיר

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~ן
 ~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~

 ]וז~ל ש"ח[ אות כירה ]פרק במרדכי וכ"כמחמירין שני בכלי אפילו המחמירין דממ"נ מ"ש,וצ"ע
 כל בכ"ש אפילו מלח ליתן שלא תע"ב המחמירומ"מ
 דאורייתא איסור ואיכא הואיל בו סולדת שהידזמן

 המרדכי דברי שהביא ]הנ"ל רעק"א עייןבבישול[
להחמיר[.

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 

 ישע~ הבגדי ]שלולדעתו
 דאין שרי בכ"ר אפילו

 סוכר לענין מאירות בפנים ~כ"כ בישול אחרבישול
 שע"ת[. בד"ה לעיל~הובא

~~~~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~'~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~
~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ 

.~~~~ 
 אינו דאפילו חזו"א בשם מביא וזמניםומועדים

 ע"ג שעומד מכ"ר מערה רק אם ]אפילושואב
 כיון ככ"ר דינו אלא כ"ש מעכשיו נעשה לאממש הא~

 שני כלי הוי ולא האש, שע"ג ממיחם ישירשהגיעו
 ע"ג שלא ראשון מכלי כשמערהאלא

 האש~
 סימן ח"ז

 בהג"ה.ר"י

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~'~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~'~~~~ 

 ~~ן

~~~~~~~~~~~~ 
 א~ת ל"ז אות י"ח[ ]~ת דש מלאכת טל אגליועיין

 ח~א מאירות בפנים ראיתי זה שכתבתי אחר ]וז"לג'
 בעל בדברי שהביא הר"ן על סוללה שפן פ"דסימן

 ובחנם וכו' נולד משום בדיעבד שאסורהתרומות
 אוסר אינו התרומות דבעל לומר שרצה ומה וכו'נדחק
 דמוליד משום אסור לכתחילה רק נולד משוםבדיעבד
 בטעם התרומות בבעל שהרי כן לומר אפשר אילענ~ד
 נמחה ~~מאליו הוא בעלמא דגרמא הכוס לתוןהיתר
 ואם שם עיין שבכוס ביין ומתבטל מתערב הואאז

 איסור ואין דגרמא כיון העושה על רק הואהא~סור
 דביטול טעמא וגם דביטול לטעמא עוד צרין מהעליו
 מקום בכל דממ"נ העושה להתיר שפיר מתיי~בלא



 שהניחוהו אחר רק מתבטל לא ועוד ממחהו הואשהוא
ע"ש[.

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ 
~~ ~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ 

 ~ן
~~~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 ג'[, אות בורר ]מלאכת טל באגלי כדבריוופסק
 הרב אבל ס"א ס"ק במ"ב תק"ו[ ]בסימן שםוכ~פ
 בסידורו[ שכתב לשבתא רבתא ]בהלכתא בוח~ר

 באם הנהוג היתר על לסמון שלא ]וז"ל בזהומחמיר
 להוציאו לקערה או לכוס פסולת שאר או זבובנפל
 בזה יש כי וכו' עמו משקה קצת ולשאוב כףע~י
 רק תקנה ואין ח"ו סקילה ואיסור חטאת חיובחשש
 שכיון וכו' מתוכו הפסולת שיצא עד מהכוסלש~ון
 הפסולתשנפילת

 לחו~
 הכוס בידו שאוחז ע"י הוא

שבתוכ~
 מתון אוכל בורר נקרא ה"ז בידו ומטהו

 או"ח ]פס"ד צ"צ ועיין מיד[ לשתות כדי ומותרפסולת
 ~"ב~ ~ י~~דף

 להט"ז ראיה ולכאורה בא"ד ]וז"ל טעמו
 וכו' יזהר וגם רא"מ ב' ס' אות פכ"א בהגמי"יממ"ש
 תולין פרק בג~ כמ"ש וכו' המשקה מן השאיראא"כ
 ובש'~ע ע"ב[ קל"ט]דף

 סימ~
 שלזה וא~שר סי"ד שי"ט

 הרב בש"ע ]ר"ל סכ"ד במ"ש שם אאזמו"רנתכון
 בסידור לפמ"ש אבל למעלה כמשנ"ת כ"ד[בסעיף
 דהתם דומה הנדון שאיןצ~ל

 כיו~
 המשקה ששופן

 מאוכל אוכל בורר ה"ז הפסולת עם טוב משקהונשאר
 שבורר ניכר המשקה עם הזבוב כשנשפן הכאמשא"כ
 ע"ש[. וכו'הפסולת

~~~~~~~~ 
~~~ ~~'~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ן
~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
~~~~

.~~~~~~ 

וצ"~
 לפני לברור מותר ~אם פסח בליל בזה

 ע"י ]הפסק מרובה זמן דהוה לקידוש[ סמוןהסעודה
 הסעודה. עד והלל[הגדה

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

~~~~~
 ~~~~ן

~~ ~''~ ~~~~ ~''~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~~~~~ 

.~~~ 

 גם דהכא חולק ד'[ ס"ק נ"ד סימן ]או"חוחזו"א
אפשר אי והתם בא"ד ]וז~ל לאיסורא מודו ומהרש"לרמ"א

 בעני~
 אבל הפסולת לקלוף אכילתו ודרן אחר

 הבשר ליטול שאפשר ועצמותבבשר
 וכ~

 אכילתו דרן
 מעשיו העצם את ומוציא בבשר סדק עושהואם

 היתר ומנ"ל עצמות בברירת שרוצה עלי'מ~כיחין
בזה[.

 ~~~~~ ~~~ ~~'~~ ~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

 הר"ןוכ"כ
 ]ד~

 במשנה[. ק"מ

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~~~~ן
~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ 

 אסור שביניהם הפסולת דוקא לפרשיש
 לרחו~

 אבל
 לאכול ]לרחו~[ שרי שעליהם מאבק פירותהדחת
 סימן ]ח"א באג"מ וכ"כ שש"כ בספר וכ"כלאלתר
 ודגים בשר הדחת ששרי ממה ג"כ משמע וכןקכ"ה[
 ז'[. ס"ק ]במג"א שכ"א סימן ל~מןעיין

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~
 ~~ן

~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 מתיר קמ"ה[ סימן ]ח"אואג"מ

 לרחו~
 לאכול

 כ"א אות הציון שער הרמב"ם דעת וכ"מלאלתר
 בענין המשנה מפרש שהוא שם הנראה דלפי~שכותב
 מטרח או אוכלא משוה הוא השריה שע"י דהיינואחא

 ע~א[ קנ"ו בשבת ליה כדאית אמורא לכלבאוכלא
 במ"ב תרי"א סימן באו"ח הובא הרשב"א דעתוכ"מ
 הדחת דהיינו הירק קניבת לעשות ]שמותר ה'אות

היר~
 בערב[. לאכול כדי ולמעלה המנחה מן ביו"כ

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

ולכ~
 חדש לשום אסור פסח ביו"ט הסודר נפל אם

 בחזרה לקשורו ]אסור ג"כ בישן ואפילו ליבון[]משום
 בחוזר דהיינו קבע ולא שרי בארעי דוקא הברזא[על

 חזו"א כ"כ בונה[ חשש משום אסור בחול שעושין~כדרן
 בס~פו[. נ"ג סימן~או"ח

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~

 ~~ן
~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ן
~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~ 

 פליגי. לא ורש"ל דרמ"א אפשרולפ"ז

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

~~~~~
.~~~~ 
 אלא משקה בזה ל~שות חלות דא"צהסברא,
 מלאכה כאן ויש משקה והוה לקדמותו ח~רממילא
מפרק.

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 לרחו~. דמותר באג"מ כתב נתלכלןואם

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ ~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 שרי דחתיכות אפ"ל שלמים לכבוש הדרןואם
 טעם לתת מלח מעט ונותן אכילה בשעתבפרט
באוכל.

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~ 

 ~~ן
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ן ~~~~ ~~~ ~~

~~~~~ ~~ 
.~~~~ 

ולפ~~
 בשבת ש~ושין וביצה הבצל על שמן לשפ~ן יש

 האוכל כתקון דמחזי גווני בכל שרי מלח מעטואולי
 מיחזי ]לא מאכל שעושין ג"כ ובפרט כמעבד מחזיולא

 הצנון שאוכל איירי והמחבר לסעודה וסמ~ןכמעבד[
 כמ~בד. ומחזי מלח הרבה ושםבנ~רד

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן ~~~ן
~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~ן

~~~~~ '~~~ 

ומכאן
 משמ~

 איסור משום בו ואין שרי דהדחה
 ס"ק מ"ב ו~ל ח~ סעיף שי"ט סי' לעיל ]ו~מש"כבורר

כ"ט~
 בורר משום ]בשר[ מליח' אסרו לא למה צ"ע אבל
 מוסן במנח"ח ו~יי"ש מפרק משום אסרו הרי~ומליחה
 הרבה דיש בורר, במלאכת וכן דש, מלאכתהשבת
 ~יי"ש[. דבורר חיובא גם בו שיש במפרקענינים

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן.

 דניכר היכא דדוקא ואפשר לאלתר לאכולאפילו
 ליתן ~מלח[ מ~ט אבל ]אסור[ המאכל לתקןשרוצה
 בזה שאין מטעם עוד להקל ויש שרי, באוכלט~ם
 בזה"ז. לכבושדרן

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~. ~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
 ש~"ת ]~עיין להדיח אח~כ יכול שאינוואע"פ
 י~שה לא שאם דבר דכל ס"א סימן או"ח ח"אמהרש"ג
 לא בחול ל~שותו אפשרי יהיה לא שוב בשבתאותו
 הוה מ"מ ראיותיו[ ע"ש חז"ל שאסרו הכנה בכללהוה
 ברמ"א א'[ ]סעיף תנ"ה בסימן דאיתא וכמוהכנה
 אור המים לשאוב יש בשבת באחד פסח כשחל~ו~"ל
 אין השמשות בין דבע"ש ~כ"ל ה' בליל דהיינוי"ג
 שבת ספק ~ביה"ש ליו~ט מכין שבת דאין לשאוביכולין
 לשאוב יכול אין בה"ש ב~"ש ישאב לא דאם ואע"גהוא
 מ"מאח"כ

 עיי"ש הכנה[ ד~וה הרמ"א מדברי משמ~
 סימן מ"ת ונו"ב ש"ח בסימן ]א"ר המתיריןוסברת

כ~~~
 א"י~ ע"י ]להדיח

 להציל כוונתו ~קר דכ~ן צ"ל
 ולא הבשר[ ולבשל למלוח יכול שיהא ]כדי ההפסדמן

 ]איסור בכה"גאסרו
 הכנה~

 ועיין ]וז~ל בש~"ת ועיי"ש
 לשאוב שהתיר צרור מהר"ש בשם ~"ח דף יהודהבבית
 מח"ב והביאו מעשה ~שו וכן ביה"ש שבת יום א"י~"י
ע"ש

 ~צ"~
 בזה[.

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~
~~ ~~ 

 ~~~~ן.
 דק לחתון ל~שות מותר ולכן מבושלת ביצהוה"ה

 ש~ושין כמו מטוגנת[ מביצה שעושין הלאקש"ן ]אתדק
בפסח.

 ~~~~~ן ~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ 

~~~~ ~~~~~~ ~~ 
.~~ 

 סימן ]או~ח איש חזון בספר ו~יין תינוקותוה"ה



 נמצינו ]וז"ל בננות שחיקת לענין ]מצינו[ ד"הנ"ז
 שאינם בשבת התינוקות לפני בננות דשחיקתלמדין
 להתיר לנו ואין וכו' לאלתר להאכילם אפילויכולים
 ומזלג[ דדף קתא או דסכינא בקתא שינוי ע"ירק
 עיין ]לרסק[ שרי לטחינה דנוח מבושלין ירקותאבל

 ונראה בא"ד ]וז"ל סימן[ ד"ה ט' ס"ק נ"ח ]סימןבחזו"א
 כיון ~טחינה ממלאכת מפקיעתו שבישולודכשם

 עלה[. מלאכה שם ואין נוחהשטחינתו

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~ן ~~~ן
~~~~ 

 ~~~ן

 דמעט נימא אי אבל וכו' שה"ל בשם עב"יחשובה
 מעט קרי סעודה אותו לצורן דכל א"ל שרימעט
 ל"ו( סימן )חי"א צ"א שו"ת באריכות וע"עמעט
 להתיר[.שמצדד

 ~~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 דפירות כתב ו'( אות בורר )מלאכת טלובאגלי

 משום בקילופן אין קליפתן עם אוכלין העולםשרוב
 שרי. לכן המיוחד בכלי ואפילו כללבורר

~~~ן
~~~ 

 ~~~ן.

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

.~~~ 
 טל ובאגלי לסעודה סמון אלא מיד דוקאלאו
 חשיב דשעה כתב כ"ג[ ס"ק י"א אות טוחן]מלאכת
 חולק. אג"מ ובשו"תסמון

 ~~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~ 

~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 ]מלאכת טל אגלי בספר וכ"כ מותר שעה תוןאבל
 ד"ה נ"ז סימן ]או"ח ובחזו"א כ"ג[ ס"ק י"א אותטוחן

 אפילו דק דק ]לחתון להחמיר כתב והנה[ובעיקר,
 דבריו הרמ"א ]שהביא הרשב"א דשיטת לסעודה[סמון
 יחידאי. היא שרי[ הכל מידדלאכלו

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~~~~~~~~~

~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

.~~~~ 
 וכמ"ש במים, לגבל מותר ]אם לאכילה סמוןוצ"ע
 לקמן[. מובא לדודבתהלה

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן

~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~ 
 מתירין שיש מאחר ]באכילה[ שרי ובצל בביציםאבל
 ]וז"ל כ"ה( )~ות לדוד בתהלה כמ"ש לכתחילהאפילו
 או ביצים עם בצלים לחתון דנוהגין מה בזהויתיישב
 ומערבין וכו' שומן לתוכו ונותנין דק דק כבדעם
 שלישתו לחרדל טפי דמי הנראה וכפי ובכלי בכחאותו

 ~~~~~~ן ~~~~~~~~ ~י~ן ~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~

 ~~~~. ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~י~
 דח"צ מפורש צ"ב[ סימן צבי חכם ]בשו"תעיי"ש
 ]וז"ל באוכלין ריח דמוליד במידי איסור ד~יןמתיר
 ביה דשיין אשכחן לא ומשקה דמאכל במידי אבלשם

 וע"ע ע"ש, וכו' מדעתנו לאסור לנו אין ריחאמוליד
 סק"ז[. ובשע"ת ס"ד תקי"אבסי'

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~ 
 )סעיף תק"ט סימן יו"ט הל' עיין הגעלהולענין

 הרמ"א ]וז"ל ברמ"א(ה'
 וה"~

 כלי להגעיל דאסור
 אבל י'( הל' )שם והגר"ז )שם( הגר"א ולדעתביו"ט[
 ת"ב( סימן )ח"ג רדב"זלדעת

 )דס"~
 בה~עלת דאין

 ביבש בהו לאשתמושי דחזי מנא תיקון משוםכלים
 שכבר שו"מ להארין ואכ"מ לדחות ויש שריובצונן(
 טעם על ]שמקשה לדוד תהלה בספר בזההארין
 טמאים כלים ~דהא כמתקן מיחזי דלא שאומרהרדב"ז
 אין ואעפ"כ טמאים בדברים להשתמש ראוינמי

 כמתקן ~חשוב אותםמטבילין
 וכמ~

 בפרמ"ג הקשה כן
 משום בהגעלה דאין ריב"א תשובת בשם מביאואח"כ
 כאילו דנראה ~אלא הרדב"ז של כטעמו לא אבלמתקן
 מים לו יש שאם משמע ע"ז ומסיק מתכויןלהדיחו
 מקשה ואח"כ ~כלי להגעיל מותר בשבת אףרותחין
 ביו"ט כלים מטבילין דאין כלים מטבילתמ"ש

 בזה[. שהארין במה ע"ש כמדיחדנראה א~
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~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 צרין מה"ת טבילתה ]דחיוב מתכות כלי דוקאנ"ל
 טבילתה ]דחיוב זכ~כית כלי אבל בשבת[ אףלהטבילה

רק
 מדרבנן~

 ס~ק לו יש אם בשבת ]מלהטבילה ~טור
 זה ~סימן החיים בכף ועיין טבילה צריכה היאאם

ס"~
 דאם נ"ל הטבילו אם לו נסתפק ואם וז"ל מ"ז(

 לכ"ע דאבנן דטבילתו אבר ומצופה זכוכית כליהוא
מותר

 להשת~
 דרבנן אספי~א בו

 לקול~
 בחול אבל

 היותר צד על להטבילויש
 טוב~

 לו יש דהוה וא"ל
 יהא וממילא להטבילה שיכול השבת ]למחרתמתירין
 טבילה~ בלי בה להשתמש היוםאסור

 הצל"ח כמ"ש
)פסחים

 ד~
 לו שיש ]דבר זה ל"ש דבשמוש ע"ב( ט'

 היום שיין שמוש אבל כן אמרינן באכילה ורקמתירין[
 ]בספק בכה"ג וצ~ע מתירין לו יש חשיב ולאומחר
באיסור

 )הצל~ח(. א' דעת על לסמון אמרינן אי דרבנן~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~'~~

 דעת ~פתי ~~ט סימן יו~'ד פרמ~'גועיין
 ס"~

 י~א[
 בב"י תנ"ז סימן באו"ח ועיין ב~בת[ אף ]לבטלדמתיר
 דרבנן ]איסור לבטל דמותר לראשונים דס"ל אבלד"ה

כ~~
 ~דול א~ילו לכהן ו~~י ברוב דמב~לה ~ו"ל ~לת
 דנתבטל קרישראה

 ברוב~
 ביו"ט וזה

 עובריןאלו בפר~ ]הרי"~
 ד~

 עיסה בלש לחלה שם לקרוא יכול שאדם יו"טמהל' בפ~ מיימוני ה~הות וכ"כ ע"ב מ"ו
 שראה לגדול אפילו לכהן דחזי ולאפותה פסחביו"ט
 מותר וממילא לאכילה וחזי ברוב דמבטלהקרי

 עיי"ש. ביו"ט[לאפותה

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ '~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~~~ 

~'~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~

 ~~~ן
~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ן
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

.~~~~ 
 סובר רמב"ם דגם נ"א( )סימן שבת על קה~י~יין
 מחזי משום גר[ ~]טבילת אוסרים דאנו תוס'כשיטת
~כמת~  

 ~דה~ור
 ע~

 ב~ד
 ע~ ו~~

 דהנה הגוי
 הרמב"ם )על שמח אור ועיין עוד יהודי נעשה לאהגוי
 דהנה נראה ]וז"ל ו'( הל' ביאה איסורי מהל' י"גפרק
 הוא עדיין לפנינו כשבא ובאמת ביה כתיבמשפט
 אחד עד ע"פ ג"כ נפשות בדיני נידון וב"נ נחכבן
 וכשר ב"נ כמשפט הוי א~'כ אחדבדיין

 א~
 רק בלילה

 ומשפטו ישראל דין לו יש ישראל נעשה זה ידי שעללפי
 וא"כ ולגר לכם והיה אחד משפט כתוב וכןבשלשה
 שאז מצות בקבלת רק ג' א"צ תוס' ולפירוששלשה בעי דלא אפשר שיטבול עד גר אינו שעדייןבמילה
 קצת נראה אמנם ישראל כדין ודינו לישראלנתהווה
 זה שמ~לין המתירין דברים כשני הוי וטבילהדמילה
 ישראל דיני עליו ~ל א~ ישראל להיות נכנס ~הטבילה שע"י הרמב"ם דלפי מדבריו משמע ע"ש וכו' זהבלא
 בפשט דבריו לפי לומר נוכל א~'כ בלילה להיותואסור

 בשבת מטבילין דאין הדבר בטעם שכתבהרמב"ם
 והדברהואיל

 צרי~
 בטבילה להיות דצרין דמשמע ב"ד

 טבילה ע"י נכנס א"כ משפט ביה ~שכתוב כמו ב"ד~ו
 ישראל דין לו יש א"כ יהודי להיות ישראל לכלל~ו

 והאי~ור כמתקן דמ~זי בשבת עצמו להטבילואסור
 ודו"ק. שמח[ האור מדברי שמשמע כמו עליו גםחל

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 בהם שנשתמש הכלים]להדיח שרי אי פסח ערב של בשבת בזה האריכווכבר
 חמ~

 לא שודאי כיון
 תמ"ד סי~ ועי~ היום, בהםישתמש

 סעי~
 ~במ"ב ג'

 י"ד[.ס"ק

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ .~~~~ 
 מנא. מתקן משוםוי"א

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 שרי טרחא[ דליכא ]ר"ל דלא היכא לפ~זמשמע
 השרייתם אי וצ"ע ]לחול[ הכנה איסור דיש י"לאבל



 השריים יתדבקו שלא כדי הכלים את לשרות ]ר"למותר
 מדיח שאין הכנה אין דבזה בהכליםמהמאכלים
 למנוע כדי פעולה עושה שב~ה רק מלכלוכםהכלים
 עליו יקשהשלא

 במו"ש~
 י~ב )פרק שש"כ בספר ועיין

אות
~ 

 ~מתיר.

 ~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~ ~~~~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~

.~~~~ 
 מ"אעיין

 ~ז'~ )ס"~
 כלב אפילו בג' משמע ]וז"ל

 מ~ונות[ לו ליתן דמ~וה מותר בביתו מגדלושאינו

 במג"א מובא ע"ב( כ"ג דף דביצה )~"ג הר"ןומדברי
 ב'()ס"ק

 ס~מ~
 הר"ן ]וז"ל אין( )ד"ה שם ובב~י תצ"ז

 דעתו היה מאתמול האדם לצורן מוכן שהואדדבר
 משא"כ וכו' להאכילו מותר ברשותו שהוא כיוןעליו
 אין לאדם מזומנים שאין ~יון ועופות ו~יה~ד~ים
 כדבריו, דלא מוכח ע"ש[ ע"כ מזונות לפניהםנותנים
 ברשותו~. שהם משום דוקא מותר בכלבים]דגם

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 אסור אדם דמאכל פת ולא חיטין בדו~אונראה

 ~ע"א. סימן מג"א לבהמהלתת

~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~'~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~ 

 ח'~. ס"ק שעה"צ ~ועי' ד'( )הל' הגר"זוכ"כ

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~ ~~ ~~~~ ~~'~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 הכלבו( כתב ~ד~ה ק~ט סימן ביו~ד הב~יאבל
 וכ~כ בשער סחיטה דאין כלום אינו זו דחששאכתב
 סימן )או"ח נזרבאבני

 קנ"~
 אות

 י"ד~
 רש"י לשיטת

וא"~
 לחוש ~ין נקיים דשעאות היכא להרמב"ם ~אפילו
לכיבוס['

~~~~~~~~~ 
~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~

 ~~~~~~ן
 ~~~~~~ן~~ן ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~'~~ ~~~~
~~~~~~ 

 ~~~~ן ~~~~'
~~'~~ ~~'~ ~'~~ 

~'~~~
~~~~~~~ ~~ 

~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ן

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
 ~~~~ן

~~ ~~~~~~ 
~'~~~~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~~ן

עיין
 בקוב~

 שבת בין לחלק דיצא י~ח סימן הערות
 בכן דמה ~"ע המתירין טעם וב~מת ]וז"לליוה"כ
 שעושין הדבר במניעת דאין כיון סכנה בו יששהחולה

 זמן דכל המתירין טעם נתבאר ובזה וכו' סכנהלו
 והוי ~י~ו"נ מצות נגמרה לא עדיין מסוכןדהחולה
 המצוה גוף נגמרה לא דעדיין דכיון ידו סילקכלא
 דשבת להמתירין וס"ל בחול שעושין כמו לעשותהצרין

 מיוה"כ הק~~יא תתישב ולפ"ז וכו' פי~ו"נ אצלהותרה
 אומד צרין ומשו"ה וכו' דחיה בתורת אלא אינודהתם
 והמעיין כלל פליגי לא והתם סכנה בו שיש בחולהגם

 י~צא הלכה בביאור שם שהובאו המתיריןבדברי
שדקד~~

 הן ה~כירו ולא בדבריהן
 היתר~

 לענין רק
 עיי~ש[.שבת

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~'~~ ~~~~~ 

.~''~~ 

 לאו"ה ס"ל משו"ה ]ר"ל הותרה ולא דחוי'דהוה
 דס"ל בידים מו~~ה להאכילו מותר בע"א א"אדדו~א
 ולא ד~וי'דהוה

 הותרה~
 דמו~צה ראיה הביאו ומכאן

 לחול~שרי
 יצח~ ~רי ובשו"ת

 סימן ]ח"א
 י"ד~

 דוחה
 יש ואולי ]וז"ל זוראיה

 לחל~
 האיסור מדמה דהרמ"א

 לחולה כמו לקטן תבשיל לעשות לכותי לומרשבות
 מו~צה להאכילו אבל שווין וחולה קטן ובזהשאב"ס
 להאכילו לגדול מותר לכן איסור שום אין עצמודלקטן
 בעצמו להחולה הוא דהאי~ר שאב~ס לחולהאבל
 איסור גם אולי בי~"ד כמבואר דרבנן איסורלאכול
 ואכ"מ[. לאכול לו אסורמוקצה

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 דיס~ין ומהרי"ל ש~ו סוס"י ברמ"א הלבושוכ~כ



 אות ה' סימן אחרון~קונטרס
 ל"ד~

 מספיקא אפילו כתב
 השם קידוש על נפשה שתמסור לנו שספק אפילו~ר"ל
 שבת. מחלליןג"כ(

~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 
 כה"גודוקא

 ]אסור~
 הקרקע[ ]על שופן אם אבל

 ש"ל סימן ועיין דשרי מ"ז סימן או~ח נזר באבניכתב

סעי~
 להוציא יכולה בעצמה היא וכן המחבר ]וז"ל ח'
 המצער החלבבידה

 אותה~
 ]וז"ל שם ל"ב( )ס"ק ובמ"ב

 על בידהלהוציא
 האר~

 כיון מפרק כדרן זה דאין
 ע"ש~. וכו' לאיבודשהולן

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ 

 ~~ן
~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

 אין בתערובת רק לאוכלו, דרן בפ"ע א' כלואם
 )ס"ק לדוד תהלה האחרונים בזה חלקו רגילות,בזה
 ]ס"לס"ג(

 דאסור~
 דשרי~. ]ס"ל תורה ~דעת

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ .~~~~~~ 
 לקלח ]לאשה שרי ביו"טונראה

 מהחלב~
 לכלי אפילו

 תק"ה בסימן ]עיין ירעב[ שלא כדי ]לתינוק או"נדהוה
 בהמה חליבת דין שעצם שכותב שהוא ד"הבביה~ל
 שיחלוב גז~רה משום מדרבנן רק הוא היום לצ~רןביו"ט
 וימנע היום לאותו לו צרין שלא מה אפילו בפ~אהרבה

 זו הגזירה שיין דלא י"ל באשה א"כ יו"טמשמחת
 או"נ[. דהוה כלי לתון אפילו מותרא"כ

~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ן

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 נראה לזהוראיה
 מסעי~

 לא המחבר ]דכתב ל"ד
 לתון או הכוס לתון מדדיה חלב אשהתיקל

 התירו לא אחר באופן דאפשר כיון הראיה לדחותויש הקדירה~
 ותניק~. ד"ה שם ביה"ל ]ועי' דרבנן,איסור

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ן~

וא~
 ]בתערובות בכה"ג לאכלן רגילים לא

 זו~
 מותר

 מביא לדוד תהלה בספר אבל תורה בדעת כאןכ"כ
 ס~ג[. ]בס"ק זה עללחלוק

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 בריאים[ ומשקה מאכל שאינו נקרא ]דמהי~מ
 מתוק. אפילו וי"מ ל~ין מתוקדאינו

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 ולשתות דלאכול בזה חולק מ"ג( )הל' הגר~זושו"ע
 בהמחבר לעיל ]מובא להרמב"ן גםאסור

 סעי~
 י"ז

 כל חולה הוא ואפילו אבר סכנת בו אין שאםדס"ל

הגו~
 התורה~. מן איסור אין שאז בשינוי לעשות צרין

 ~~~~ן ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~'~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~ 
 לעיל דפסקינן דאע"ג הרדב"ז בשם המ"ב]וז"ל

סעי~
 ע~י אסור מעשה בו שיש דשבות ג' כדעה י"ז
 התם דשאני צ"ל שינוי ע"י כ"א מותר ואינוישראל
 כעין שמחזי בדברים או דרבנן במלאכ~תשמיירי
 דהא מלאכה סרן משום בזה דאין הכא אבלמלאכה
 שחיקת משום גזרו מיחוש לו שיש למי ורק מותרלבריא

 אבני תשובות ועיין גזרו[ לא גמור בחולהסממנים
 דברי בפי' רדב"ז על שהשיג שצ"ד סימן ח"ב או"חנזר

 בדבריו אחר פי' וכתברמב"ן
 ]די~

 הרפואה בין חילוק

הנעש~
 איכא גופא דבזה בסמנים

 גזיר~
 דשחיקת

 דעלמא רפואה אבל שבות לשאר דומה זהסמנים
 בסמנים יתרפא שמא גזירה רק גזירה ליכא גופאדבזה
 שבות משאר קיל בשבת ישחקם שמא הגזירה יהיהובהן
 י"א רפואות. לקחת אסור ולפ"ז חולי[ במקוםומותר
 שרי. מניעה כדור אבל אסור לרפואהדוקא

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 חלב אשה תיקל ]לא ל"ד סעיף שכ"ח סימןועיין
 בנה[ את ותניק הקדירה לתון או הכוס לתוןמדדיה
 לאיבוד הולן זה אם שרי לכלי דאפילו אפ"לוהכא
 מ~ז. סימן נזר באבניוכ"כ
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~ ~ ~ ~ ~  

 ~א~~ם ד~~י~~ ~~~מ~ ]~~~~ ב~~~כתב
 ~ייב שאצ~למלאכה ~ס~

 ~צ~ שר~ עלי~~
 ~תי~

 בכללזה ]~אי~ ~
 ~ו~ מלאכ~

 שה~לן
 ~~~~א ~~~~ לאי~~~

וריב~ש
~~ 

 ר~ת שי~ת היא
 ועיי~

 ~' ~~ו ]ס~ חזו~א

דמסיק
 ז~ ~אי~

 כלל[~ מלאכה

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~ 

 ~ קאי~זה
 ~בר מש~כ

 ~שו~~
 להת~נות וצרין

 רל~ד ~סימן הנתיבות אבל ו~מישי[ שני יוםמ'
 צרין דאינ~כתב סק~~~

 ~~ר~
 ~עבא

 ~דר~נ~ ~ש~~
 ו~יין

 חמדבשדי
 האל~ מ~רכ~

 כללים
 ~ או~

 ~שם ~שמ~יא

 המאס~קוב~
 צרי~ים הנתי~ת ש~~רי ו~~

 ~יו~
 ~דול

 עיןובתשו'
 אב~ יצ~~

 העזר
 תברי~ צ~~ ~ימ~

 לגזיזא
 שלמהובבית

 לה~או~
 העיר סא~אלא אבד~ק מוהר~ש

 חיים מקור ש~ס~ו וה~יא הנתיבות על כןגם
 הגא~ן כתבתס"ז סימ~

 ~שוג~ להי~
 וכן כפרה צרין דרבנן

 עכ"ד[~עיקר

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~מלאכת טל אגליעיין

 זור~
 ד' סע~ק ב' אות

]וז"ל
 דא~

 חל זורע דחיוב
 תיכ~

 עומד שאינו כיון מ~מ
 אולם זורע הוי לא התרנ~ולים שיאכלוהו מחמתלצמוח
 ה~נ~ולים שיאכלוהו ברור אינו דאם נראהלפ~ז

 פסי~ הוי ולא שיאכלוהודאפשר א~
 צמיחה לע~ין רישי'

 חשוב שיצמח דאפשר כיון~~מ
 ~סי~ והוי זור~

 רישי~
 שמתיר ראית~ מ~ב ~בשו~ע ואסור זריעהלענין
 לכא~רה ~מוכח ~ה באו~ןא~ילו

 ~א~~
 אלא איסור

 י' א~ת ~לקמן ממש[בצמיחה
 סע~~

 ]וז~ל כ~ה
 ירדו לאש~וד שא~

 ~עתי~ ר~
 בסמון ~~~כ עליהם שימטיר

 לבו אכילתן כשיעור רק ל~נ~ולים ישלין שלאכתבנו

ביו~
 דבזמן ~היינו יראים הס~ ~ברי ~הוא ~ומים או
 יותרארון

 מיומי~
 שירדו ל~דאי קרוב הוא

 יראים ~ס~רוכתב ~שמי~
 ~מלאכ~

 חורש
 דקרו~

 רישא לפסיק
א~ור[~

~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 ב~ימן ~כמו מותר~בזה

 ב'~ ~ס~י~ ת~~~
 ]וז~ל

 מים של חבית נחתום ממלאהמח~ר
 אע~~

 שא~צ
אלא

 א~ד~ לקיתו~
 ~יי~ש~

 ~ן ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

ו~~~
 ~שביעית בחזו~א כ~כ אסור בשמש להניחו

סימן
 סוס~~ כ~~

 א'~~

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ליזהר שיש מש~כ על קאי]זה

 ~שבי עם בכלי מ~
 ליטל~ שלאבושם

 ולהניחו הקרקע מן
 ע~~

 ו~~ז השלחן
 טלטול לענין דה~הכתב

 מ~קפ~
 וכ"כ בפרמ~ג[ קצת

 זורע, ~לאכת שבת בכלכלת במשניות ישראלתפארת
 ~לה בספר מתיר לנוי עש~י ~וא אםאבל

 לדו~
 לצורן

 ]וז~ל ומקומו~ופו
 ולכאור~
 הבית נוי בכל להסתפק יש

 לטלטלם איסור אי תשמיש לשום ראוין שאי~םאף
 תורת מיקרי אדם דתכשיטי היכי כי דלכאורהבשבת

 ה~נ ע~ב מ~ דף בגמ' ~'כלי
 הבית בנוי א~

 וא~
 אם

 לא ביותר היקרים דבריםהם
 מתס~

 ח"כ מחמת
 ויש ~ולם ~ברית וכ"פ לאיסור[ מלאכתו שאיןכיון

אוסרי~
 כ~ו ~פרק שש"כ עיין לטלטלו[ ואסור ]דמוקצה

סעי~
 ב'(.

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ן
 ~~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ן~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~

 הקרקע ליפות ~לא המים להוציא שרוצה היכאצ~~

 להוציא מותר]אי
 חיישינ~ ~

 וישכח ~ומות יראה שמא
 במתכוון[~ להשוותםויבא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 תק~~א בסימן כמ~ש שרי ביו"טאבל
 ~ס~י~

 א'(

 כדיני בו הקילו ]אי בשבת שחל ביו"ט הדין איןוצ~~
 החמירו אויו~ט

 שבת~ כדיני ב~
 אור בספר ~זה ]~י~ן

 ט'[. הל' שבת מהל' ~בשמח

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~ 

.~~~~~ 
 שאינו בדבר אסור ולא בכן כתיבה דרן דאיןי"ל
מתקיים~

~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ 

 י"ז~. )הל' הגר"זכ~כ

 ~~ן ~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~אות ס~א סימן שבת הל' חזו~אעיין
~~ 

 ]וז~ל
 שתשחת למ~טפה חושש אינו אם המ~טפהובקרי~ת

הו~ל
 כקור~

 משום כאן ואין חבית פי ש~ל ~ור
 בחול ד~ם הכא ]אבלוכו' קור~

 קור~
 קלקול חשיב דלא אפשר

 דלא אפשר דאורייתאובקרי~ה
 סמכי~

 ד~ושה אהא
 קלקולדרן

 וכוונת~
 מה להוציא

 שבתוכ~
 וכמש~כ

 ודאי לכלום ראויים אינם דהקר~ים היכיומיהו ~י~
 הח~ית ש~~פ ב~ור והלכןהוא, מקל~

 א~
 דרכו היה אם

לקרו~
 ראויה המ~טפה דנשארה היכי אבל מותר בחול

 דחשיבה אפשר ~לה ד~תיה שאין ~ אף בתוכהליתן
 כיון סותר משום כאן אין וגם תיקון[ שלקרי~ה

 דניחא דזימנין לאסור יש ואמנם וכו' תיקוןדהפתיחה
 לקיימה ~~תי~ באמת ואם וכו' במ~טפה לשמשלי'

 דאורייתא[. שהואאפשר

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 נוטל ]בד"ה ~"ב לא ביצה רש"י שי' נראהוכן
 מחמת מוקצין אמרינן ~ולא רש~י וז"ל הפחת(ממקום
 מינייהו ד~תו ואסח ביו~ט לפתחו יכול דאין הן~יסור
 הוה דלאדכיון

 פחיתת~
 כדמוקמינן דאורייתא איסורא

 נינהו מקוצה לאו דלבני באויראלה
 משמ~

 מדבריו
 הוה ~לבני באוירא מתניתין בג~ לה דמוקמי לאואי

 ~~מ שלא ~ותר דהוא א~~~ דאורייתא איסורפחיתתו
 שמונח הפירות לקחת ~~מ סותר ש~וא ~~יוןלבנות

 א~~ו~ לי~ ~ו~בת~~~
 דאו~י~א

 ~~נ א~~
הנייר ~ק~יע~

 ה~ליו~
 מלאכה הו~ל בתוכי האגרת שמונח

דאורייתא[.

 ~~~~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 
 אשר ווינדל~ן, ]בל"א חיתולים לפתוח שריול~~ז
 מסירין בה לכשמשתמשין הקצוות מדביקיןכהיום
 אותם[ו~ותחין

 וצ"~
 החולקים. ד~ת

~~~~~~~~ 
'~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
ומש~כ

 החיי~ בכ~
 )ס~ק

 כ~ד~
 להאכילו

 חו~
 לסוכה

 מנין צ~~ לאחר[ ]אפילואסור
 לנ~

 מג"א ]עיין בזה
סימן

 תר~~
 שרשאים לסוכה ול~ד ב~ד וז"ל ~' ס"ק

 לאכול לוליתן
 חו~

 איסור אין באכילה דהתם לסוכה
 נותנתוהיא

~ 
 או בסוכה יא~ל אם לה ומה

 כאן משא~כ לסוכה להכ~יסו מחוייבת ואינה ~לסוכה חו~
 אלא נ~ילה לו כנותנת והוי אסור ב~צמהדהאכילה
 מ"~ הוי דהתם ו~וד ל~~פרישו ~א"צכשאוכל

 דסוכה
 באיסור משא"כ להאכילו מותר ולכן ~שה רקאינה
 מאחרונים דיש ב' ס"ק מ~ב ]~יין ואמו אביו אבללאו[

 ~ל גם מוטל חנון דמצותש~~ברין
 ~ייבים ודאי האם~

 מאיסור אפילו להפרישו מצ~וה ~~יו ]שהרילחנכו
 רס~ט[. בסימן ~מג~א~ כמ"ש ~שה בבי~ול ו~"שדרבנן



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~ן 
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

 אסורות[ מאכלות ~מלאכול מכן למונעווטוב
 פ"א סימןביו"ד

 סעי~
 תאכל לא וכן ]וז"ל ברמ"א ז'

 התינוק וכן האסורים דברים ישראלית אפילוהמינקת
 ]ו~"ל שם ובש~ן בזקנ~תו[ לו מזיק זה כל כיבעצמו
 אביו אין מ~בנן האסורים דברים האוכל ד~ןאע"פ
 שמזי~ מפני י~רישו מ"מ אבל וכו' להפרישומצוה

 לו
 רע[. טבע לו וגורם הלב שמטמטםבזקנותו

~~~~~~~~~ 
~~~ 

 ~~ן
~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 

 ~~ן
~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן' ~~~~~ ~~~~~
 בחו~מ כ~כ כשיגדיל לשלם חייב מעות לוה אםאבל
 רל"הסימן

 סעי~
 דעות שני שהביא בהמחבר ~עיין ט~ו

 שלוה ידוע שאם שמחלק מי ויש כותב ואח~כבזה
 שלוה ידוע אינו אם אבל ממנו נפרעין מ~ונתיו~ורן
 סימן תשובה ובפתחי ממנו[ נפרעין אין מזונותלצ~רן
 נהנה אם דה"ה יעקב שבות בשם ב'( )ס"קשמ"ט
 מהממון נהנה אם בגניבה דה"ה ]ר"ל לשלםחייב

 ע"ש[. לשלם חייבודאי

~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~'~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~

~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~ ~'~~~ 
 ~~ן

~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~~~ן ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
 ט"ז )פרק שבת בהל' רמב"ם על הלוי הגר"ח~כ~כ

 שבת לענין מחיצה עושה אינו הפתח דצורת ט~ז(הל'
לרה"י.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~ 

 מיוחד בגד לובש היה אלעזר מנחת דבעלוכתבו
 בשמחה. דחייב הטעם ~נ"לבר~ח

~~~~~
~ 

~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~'~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~'~ 
.~~~~ 

 א' ביוםוה"ה
 ]כמ~

 בשם במג"א דהובא
 לעשות יש בשבת ר"ח חל שאם ירושלמי בשםוהרא"ש הרי"~

 ]שאם בפורים כמו בשבת[ בא' ר"חסעודת
 ח~

 שושן
 ~ו א' ביום פורים סעודת עושים בשבתפ~רים
 תרפ"ח סימןדאיתא

 ו'[~ סעי~

~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן~

 אם דה"ה ונראה להחזיר חייב בעין הוא אםאבל
 חייב. מזה( ~הנאה לי'משתרשי ~~~~~~~~

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~'~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~ ~~~ 
 ברכ~ת. על י"ב סימן קה~י ~רובינצא חכמיוכ"ד ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~~ן~ ~~~~ ~~~~~~~

 להקל עליהם לסמון ד~ש ו'( )הל' הגר"זוכתב
בד"ס,

 ולפ"~
 לתת מותר

 ל~
 וכ"כ קידוש, קודם לשתות

 רס"טבסימן
 במש~

 )ס"ק ברורה
 א'~

 שם מג"א וכ"כ
)ס"ק

 א'~
 דמ"מ ונראה ג'( הל' רס"ט ~סימן הגר"ז וכ"כ

 בספר וכ"כ לחנכו חייבהאב
 כ~

 י"ז( )ס"ק החיים
 להאכילו מותר דמ"ש די"א רס"ט סימן מ~ש ועיין]וז"ל
 הא אבל קיד~ש קודם לשתות לו ליתן כ~וןבידים
 להם לעשות כ~ון במ"ע לחנכם מחוייב דמ"מפשיטא
 ע"ש[. וכו'קידוש

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~ ~~ 
.~~~~ 

 חת"ס וכ"כ ]הלל[ יקרא לא ר~ח[ ]ליל בלילהאבל
 הלל ]לקר~א ~ר אם השקיעה לאחר ו~ע נ"אסימן
 ~תהלים דכתיב לילה[ לאדעדיין

 קי"ג~
 שמש ממ~רח

 לקריאת כשר היום דכל הג' למד ]ומשם מבואועד
 להללו[ יכולים מבואו עד שמש ממזרח דכתיבההלל
 דבלילה נ"א סימן חת"ס בתשובותועיין

 אי~
 לומר

 מבואו[. ~ד שמש ממזרח דכתיב משוםהלל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

.~~~~ 
 ההלל[ את ]לקרות חיוב הוה האנשים דעלונראה
 ולפ"ז לנשים משא"כ הרמב~ם כש~כ תסור לאמשום
 וצ~נו. יאמרו דאין יברכו ~א דנשיםא~~ל

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
 הללו כתיבה בהלל ]ר~ל בעמידה ושר~ת~בדות

 עבדות דומיא בעמידה להיות צרין ה'עבדי
 שאומרים ~סח דליל הלל ]ר~ל ב~סח אבלכנלע~ד ~רות~

 אותו אומרים ]ר~ל עבדות ולא חירות הוהמיושב[
 אותו אומרים חירותלשם

 מיושב~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

ובש~~
 ~אות המגילה את הקורא פרק

~~ 
 כתב

 הרוקח ו~כ מיושב לקרואדא~שר
 סו~

 אות ר~ח הל'
 רבו~ בשםר~ל

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~ 

 ~~~~~~ן

 בסו~ו~ כ~ח סימן חו~מ בסמ"עוכ~כ

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 שרי, ~ירות רק מוס~ין תפלת קודם לאכולואסור
 ס"~[' ר~"ו בסי' וכמב~אר בשבת]וכמו

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~ 
~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ 

 הת~לת א~ר ה~לכין ]דאין בר~ח חולקיןויש
 בר"ח[ ~היההסעודה

 שו~~
 רמ~א

 ~ל"~ סימ~
 )אות

ה'~
 של~ה. וכ"כ

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 של הזכיר ]ולא שבת רק זכרואם

 ר~ח~
 לחזור חייב

 שלמה[ בחכמת ]כאן קלוגר שלמה ר' כ~כולהת~לל
 הלכה. בביאור בסו~ו ת~צ סימן במ~בוכ~כ

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
 שזכרכיון

 עכ~~
 בת~לה~ ר~ח

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 בשל חתם דאם מש~כ על קאי~זה

 שב~
 יצא לבד

 חתימה ל~ני סיים לא דאם שכתב עיי~שבדיעבד[
 מקובצת בשיטה מצאתי ומיהו ]וז~ל לראש חוזרבר"ח
 דצרין דאמרינן הא על הריטב~א בשם שכתבל~יצה
 ור~ח שבת בשלשיחתום

 דצרי~
 להם ר~ח וחוקי שיאמר

 חוזר אמרן לא ואם ור~ח השבת מקדש בא~יקבעת
 יצא לא בא' אלא חתם לא דלא משמע ע~כלראש
 שאין ~~שיטא הברכה באמצע שניהם שהזכיראע~"י
 ז~ל האחרונים דברי מ~מי ז~ל הריטב"א דברילדחות
 ע~ש[.וכו'

~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~ן
~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~~ 
 בכל דא~כ הנהנין ברכת דאינוונאאה

 פע~
 יברן

 ~ס~ים תוס'וכמ~ש
 ד~

 )ד"ה ע"ב נ~ג
 אין~

 הקשה ~וז"ל
הר'

 י~ס~
 שנהנה שעה בכל האור[ ]על מברכין אין למה

 ליהנות דאסורממנו
 מ~

 ברכה בלא הזה ~עולם
 משמע עכ"ל לא הנאה שאר אבל נהנה כשגופודה"מ ותיר~

 שנהנה ~עם בכל לברן צרין הנ~נין דברכתמדבריהם

מזה~
 הוה למה וצ~ע ושבח הראיה ברכת דהוה אלא
 דאינו השמש מאור מ"ש נהנה כשאי~ו לבטלהברכה
 וז~ל בדברי~ם ]הנ~ל תוס' וכמ~ש בהנאהתלוי

 משום היינו יום בכל השמש אור על דמברכין גבעל וא~



 תלוי שאינו מדבריהם משמע עכ~ל יום בכלשמתחדש
 המהרש~ל בשם ~ש~כ ונ~נין ד~ה הלכה ביאורועי' יו~~~ בכל מתחדש ~"כ הלבנה ה"ה א"כ כללבהנאה
והרדב"ז[.

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~
.~~'~ 

 ג~כ בתפיסה שהוא או חולהולפ"ז
 יכ~

 אע"פ ל~רן
 רואה.שאינו

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

]~במ~ב
 ס~~

 דמקדשין האחר~נים דעת הביא י~א
 ט~ב~ במוצאיאפי'

 יעשו לא עכ"פ ונראה
 השכינה. ~בלת כמו דהוה מת~ר~ן וישומח~ות רי~ודי~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ]אפילו הכבוד מ~ני להשיב דמ~תרי~א

 בח"א ]עיין ארוכה ברכה דה~ה כי~ן הלבנה[ברכת באמצ~
 ה'כלל

 החיל~קים בטיב שמסביר י"~ ס~י~
 שבי~

 ברכה
 לברכה~צרה

 ארוכה~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ 

~~ 
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 צבי. החכם רב מ~שה עשהוכן

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~ 
 ראה אם יצא המולד מתחלת עליה בירן אםאבל
 י"ח[~ ס"ק שעה~צ ]עי' כנלע"דהלבנה

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ד' במ~~ש[ המ~לד חל ]אםה"ה

 א~
 ה'

 שע~~
 ]בלילה[

 ל~דש אפשר כבר ~~חה דמ~לג דס"לואפשר
מהרמ"א וצ"~

 דסעי~
 הרמ"א ]וז~ל ד~כא א'

 ואי~
 ל~דש

 דלכאורה ר"ל ז~רחת, שהלבנה בעת בלילה אלאהחודש
 ב' המ"ב תפס אמאי~שה

 א~
 דזהו בלילה שעות ג'

 להרמ"א~ הזמן ~בר כבר ב' ליל דתחילתפש~ט
 והי'

 ד' לכתובלו
 א~

 ה'
 המולד חל אם דהיינ~ ש~ות~

 י~ב כ~ט חצי נגמר ~א~כ בלילה ש~ות בה~במ~צ~ש
 א' יום של הלילה ~ודם ~ות בשמונהתשצ~ג

 קודם ~רביע שעה הואפלה~מ ~ה~
 הלילה~

 שעות בד' ~אם
 נגמרבלילה,

 בשע~ הזמ~
 ד~ות ושמ~ה

 ~וד~
 הלילה.

 פלג אחר שכבר כיון אז, לקדש דאפשר דס"לואפשר
המנחה

 ולכ~
 ~~ או ב~ כתב

 ש~ו~
 דו~א

 דא~
 פשיטא

 ה~א, יום דאכתי הזמן שנגמר קודם לקדש יכ~לשאינו
 דד~קא כתב הרמ~א דהא כן~ ל~מר דא~א כתבו~"ז
 דאפי' במ~ב )ו~י' מ~שיןבלילה

 לא~ בבה~~
 וא~כ

 ק~שיאהדרא
 לד~כת~

 דהי~
 ל~

 ל~מר
 טפי~ חידו~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ו~[ ראש ]הל' שם בל~וט~ האחרוניםוכ~כ
 חת~סובשו"ת

 ~סימ~
 ~יום שעות ו' ~ד כתב ~"ב(

 יכ~ל היה ~א"כ בא"ד ]ו~"לט"~[
 לבר~

 עד ה~ח~ת לכל
 י~ב כ"ט חצי אחר ש~~תי"ח

 שש שה~א תשצ~~
 ט"ז[.ביום שעו~

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 וכ"ש האחר~נים כ~כ יקדש במ~~ש ז'[ ]הליל בא~אם
 אז. מקדש הצב~ראם

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~. ~~ן ~~~ן ~~~~~~~~~

 נ~כר אינו אבל טו[ ]י~ם מ~ודם חסר שכבר~א~"פ
 האחר~נים.כ"כ

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 כל ד~ה ל"ט ס~טה תוס~ ~כ~מ הברכ~ת בכלוה~ה
 מיא בתר ל~~רי ~ ~~י התם נמי ואמר בא"ד~~~ל
 כהנים ברכת ל~ ~מה ק~ש לי ומה מיל~ לק"שלנט"י
 ברכה צרין נמי הכא לפניה ברכה דצרין משוםאי

 ע~~~. ~כ~'לפניה



~ ~ ~ ~~~'~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 ואפשר לאשפה ]החמ~[ לזרוק מה"ט אוסריןויש
 לזרוק דאס~ר הא ]ביןלחלק

 לחצר~
 מותר לאשפה אבל

 הפקר הוה לאשפה דזורק שלו[ בחצר דהוהאע"ג
 י"א )סעיף ר"ס סימן בח"מכדאיתא

 ברמ"א~
 ]וז"ל

 אבידה ~בר בה המטמין לפנות עשוי מתחילה אםאבל
 יבא שמא חשש וגם מ~צאה[ של הוא והרי היאמדעת
לאכל~

 דאם ונראה באשפה[ מ~נח שהוא ]כיון בזה אין
 שרי. בודאי מאכילהנפסל

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ .~~~~~~ 

 מ"ב(. ~הל' הגר"זוכ"פ

~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

 משכיר~ שוכר אםולכן
 פט~ר לאחר

 של~[. הבית ג~ף שאין כיון אצלו עדייןשהמפתח ]א~ מלבד~~

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~

~~~ 
.~~~~~~~ 

 כלים, טבילת לענין ק"כ סי' יו"ד פ"תועיין
 לזמן אומר דאם כתב פסחים רישובמאירי

 נאמן.אינו מופל~

 השומר דפשע באופן ~"כ ומייר~ לשלם ~יי~~נין
 דחייב. ס"ל ~נין ע"י התנאי היה אם דוקאואעפ"כ

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ן
~~~~~~~~ 

 ~~ן
~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 באסור ב'[ הל' א' פרק ~ניבה )הל' המגידוהרב

ג~יל~
 משוה פ~ות ו~ין ~~"ל ח"ש מ~ם מפרוטה ~~ת

 ~לפיכן ע"כ באיס~רין שיע~ר חצי כדין בממ~ןפרוטה
 ~עיין תורה[ דין ש~~א כל לגנ~ב דאס~ר הרמב"םכתב
 סימן ~פסחים קה"יבספר

 כ'~
 על להקשות ~יש ]~ז"ל

 הטעם ז"ל הרהמ"ג ~כתב ~כ~' הנ"ל[ אריה ]השאגתזה
 דחצי קי"ל דהא שה~א כל אפיל~ ולגזול לגנובדאס~ר
 דמה לב"י ממש דומה זה והרי מה"ת אסורשיעור
 לשיע~ר להי~ת לע~לם א"א ח"ש של ב~זילה תפוסשהוא
 שאם אלאשלם

 י~סי~
 על גזלן יהא ח"ש ע~ד לגז~ל

 שהרי גזלן למפרע שנחשב לא אבל ~להבא מכאןפרוטה
 ~ר~טה חצי וגזל ~חזר ~החזירה פרוטה חצי גזלאלו
לא

 יצטר~
 אח"כ אלא יהא לא דהאיסור ונמצא לשיע~ר

 אין הרי ~להש~"א פר~טה שוה יד~ תחת שגזולבמה
ב~

 של ~יסור
 ח~

 הרהמ~ מדברי ועכ"פ וכו'
 ~"ל

 בכה"ג דגםמתבאר

 דהצירו~
 מכאן יהיה השני דהח"ש

 ע"ש[. וכ~' מה"ת אס~ר~להבא

~~~~~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 חמצו הפקיד יהודי שאינו דהכא מש"כ על קאי]זה
 בהדיא אחרי~ת עלי~ שקיבל~ מיירי ישראלאצל

 בח"מ כמב~אר לעכו"ם ש~מרים דין אין דאל"המידו ~~~נ~
 ~~ס"ד[ ס"א ש"אסימן

 ~כ~
 ~פרק הרמב"ם לדעת ה~א

 הל' שכירות מהל'ב'
 ג'~

 אמ"א ועיין כמזיק דפושע
 צ"הסימן

 )סעי~
 לשלם התנה ואם ]~ז~ל ב~ו"מ א'(

 )ס"ק שם ~בש"ן תנאו[ לפיהכל
 ד'~

 ]~ז"ל
 וא~

 התנה
 ע"י התנאי היה אם דדוקא מדבריו משמעב~נין[

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~'~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ .~~~~~ 

וכ"~
 שס"ג )סימן משפט נתיבות בספר

 ס"~
 ג'(.

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~'~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 



~ ~

~ ~  

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ]הל' להרמב"ם תשב~ו מצות לקיים טובויותר
 לים מטיל או לרוח וזורה מ~ר י"א[ הל' פ"גחו"מ
 ~מו~ר מ~ב סימן צבי חכםכמ"ש

 ועיין בשבת אפילו ~
 ~וז"ל ~' אות ~מ"ב תמ~הסימן

 ומ~~
 שלא לי~הג ~נכון

 ולקיים לע~ו"ם בנתי~תו לו הנשאר חמצו כללהוציא
 ששית בש~ה השבתהמצות

 בפיר~ר~
 לשורפם שמ~ח

 ~כל מחמצו יניח אלאוכו'
 הפח~~

 ~ כזית
 לקיים כדי

 כתיקונה[~ תשביתומצות

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן
~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ 

 דבר הוה~ הסעודה דה"ה כתב ט"ו( )הל'~והג~"ז
 ~ ~מצוה.

~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

~ 
~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~ן

~~~~~ 
~~ 

~~~~~ן ~~~~~~ ~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~ 
~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

 ~~~~ן ~~~~~~~
~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ .~~~~~~~ ~ ~ 
 עליו שחולק ל"ג סי' ח"א אברהם ד~ר בספרעיין

~[

 ~ילה על אלא אמר לא דמג"א ו~ו~ר הבה"ל[ ~
 חמיר דתשי~תו עשה ]דמצותבזמנה

 ט~
 עובר שהוא

 רגע בכלעליה
 משא"~

 בזמ~ה שלא מילה אבל במילה

ג"~
 עובר

 עלי~
 וע~ע אותו, מלמול שמשהה ~גע בכל

בדב~
 בנוב"י אבל עיש"ה~, ד' ~ א' סי' ח"ב א~רהם

 ~לא דמילה ~~תב קס"ו סימן ]יור"ד[ ~נינאמהדורא
 זריזין ~לא אילובזמנה

 מ~דימי~
 דברי צדקו ]א"כ

 ב~מנה שלא מילה לגבי אפילו המג"א בהבנתהביה"ל
 בקו"א הגר"ז משמעות וכן טפי[ חמיר ~ דתשביתומ"ע
)ס~ק

 ג'~
 הל' ריש

 יו"~
 ~)~ימן

 תצ"ה~
 גבי ~וז"ל ]דכתב

 חבורה שהו~ה מת~ן אמרינן ~דלא בזמנה שלא~מילה

~~~~~~~~~ 
 מחמת י"ט קודם למולו אפשר ה~ה לא אפילוקתני ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~

 י~"ט אחר למולו דאפשר ~משום צ"ל אע"כחלישותו
 וכו'[. שםכדפרש"י

~~~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ן
~~~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~~~ 

ויש
 להסתפ~

 או קטן ע~י המצוה לקיים יכול אם
 ועייןנכרי

 קוב~
 בא~ד ]וז"ל כ"ה אות ביצה שיעורים

 בביעורוכן
 חמ~

 ר"~ מרש"י מוכח
 דהמצוה שעה כל

 משום זה לכל והטעם וכו' נכרי ~"ימתקיימת
 ~יא~צו~~ דגו~

 תוצא~~
 וכן עצמו המעשה ולא ~מעשה

בחמ~
 ע"י שיתבער המצוה ב~יפה ל~"ד אפילו

שריפה[~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~~~~~ 

 במקום הניחו אם דאפילו מש"כ על קאי]זה
 ולא ובלבו בפיו לגמרי שיפקירנו צרין לכלהמופקר
 לאחר בו ולזכות לחזור הפקר בשעת בדעתויהיה
 שלא כ"ז גמור הפקר אינו כן בדעתו יש ~אםהפסח
 רס"א[ סימן ]חו"מ ~ הטור לדעת ונראה א~ר[ בוזכה

 דהוה ים של כזוטו דהוה הפקר הוה מדעתדאבידה
 שוב ממילא, ~פקר והוה כלל דעתו א"צ א"כהפ~ר
 רמ"ו( סימן ~סחים )הלכות זרוע באורראיתי

 בשעת בדעתו יהיה אם אפילו ]להפקירו דמהניוסובר שחול~
 הפסח[~ לאחר בו ~ולזכות לחזורהפקר

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~

 ~~~~~ ~~~~~~ן
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 אתי בבאה"ט מש"כ ]כוונתו דתשביתו עשהר"ל
 הוה דלא ואע"ג דתשביתו[ המ"ע הכוונה דב"ילאו

 )בר"ה ]דתנן משופר מ"ש וצ"ע דחיבעידני'
 ד~

 ל"ב(
 עולין לא הגל את עליו מפקחין אין ר"ה שלשופר

באיל~
 ~ילן לעלות כמו דרבנן~~ דאיסורי וחזינן וכו'

 וכן מצוה משום נדחהאינו
 פקו~

 אסור שבפשוטו הגל
 מוקצה דאין מבואר כן ואם מוקצה טלטולמטעם
 ~'[' ס"ק מג"א ועי' מ"ע, מפנינדחה

 שו"ר עיי"ש ו' סימן ביצה על בקה"י בזהועיין

בקו~~
 הטלטול דהיתר כ"ג אות פסחים על שיעורים

 דלא האוסרין של בביאור ועיי"ש מתון מטעםהוא
אמרינן

 מתו~
 תו' טעם ונראה בא"ד ]וז"ל בטלטול

~  כמו או"נ לצורן הותר ולא מלאכה מש~ם איסורואין ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~



 ניתר ד~נו תחומיןאיסור
 ביו~

~ ~דאינו מש~ם לאו~נ

 ~ מלאכה[.בכלל ~~~~ ~~~~

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 דפלי~י לומר וצרין א~א במ~ומו לשורפודאפילו ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~

 הטעם דנתן]הריב"ש
 שלא לפי י~~ט במ~צאי שיבערנ~

 מותר במ~ומו דלשורפו ס~ל ביו~ט ל~ל~לויוכל
 דלשורפוס"ל והר~

 במקומ~
 אס~ר~ ~~כ

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

.~~~ 
 )~סחים כחכמים דהלכה משוםפי'

 ד~
 כ~א

 לי~ לזור~ודאפשר ע~א~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 סימן ~לכה ביאורעיין

 רס~~
 ~ד~ה

 בד~ י~ול~
 מע~ת

 דב~ים אבל ~"ד]~ז~ל~
 ב~~~~ ~מ~קצ~

 מע~ת כ~~ן
 לצורן אפיל~ טלט~ל היתר ש~ם להם שאיןואבנים

~מקומו ~~פ~
 ~זר~ק רק למק~א ~מהן לילן אס~ר ביד~ ~נטל~

 הכא. ~ה~ה תיכ~[אותן

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ד~ם ~יון הפסח לאחר מותר הרפוא~ת כל~לכן

 נו~ה~ חמ~ר~
 ~ח~ו~א

~"~[ 
 סימן

 ~ט~~
 ד~ה

 ]שיהא מסתפקטבלאות[
 מ~ת~

 בתון אפילו ~ב~לען[
ה~סח

 כיו~
 דלא

 שיי~
 אחשביה בזה

 ]ו~~
 בא~ד

 מאחר~~ים דמשמעלמאי ~א~
 ז"~

 אסור לכתחילה דלאכ~ל
אפילו

 חמ~
 ע~י ~מ~מ וכו' כלב מאכילת שנפסל

 אחשבי' כאן שיין דלא מותר דברים שארתער~ב~ת
 לכן. קודם מאכילה כבר ~נפסל הסמים[ עלדדעתו

~~~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~
~~ ~~ 

~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~
 ~~~~~~~. ~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~ 
~~ 

 מר~בה~ הפסד שם שאיןבמקום ~~~~ ~~ ~~ ~

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~ 

 כמ~~ נר~ו~ט~
 ~רש~~א

~~~[ 
 בית ~~צר

 ה~בא א'[ שערד'
 בט~~~~

 ]~ז~ל בתחילת~ ~~ה סימן
 שאין אומ~יםיש

 מפלי~
 מבשל שהוא כ~ר של חום אלא

 נהירא ~לא מפ~יט אינ~ ~כ~ש שהוא עיר~~ וכן כ~שאבל
 היד אין אפיל~ מפל~ט ~אש שע~~ חום כל אלאכו'

~לדת
 ב~

 ~~~~ ~~כ[.

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~

~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~ 

~~~~ 
~ן

~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~ 

 חולק קכ~א[ סימן ~~~ד בט~ר הובא ]בת~ה~הרשב~א
 להחמיר ~יש הכלי[ ~יד~ת ~ם לה~עיל דצרין]וס"ל
 יומו בןבכלי

 וה~~~
 פסק י~ב[ אות ת~~א ]בסימן

 נכשר מקצתו ]ד~כשר ה~ר~א ~כן והטור ~~ןכדברי
 קכ~א סימן יוד~~ ש~ן ~עי~ן כבתראי ~הלכתאכ~לו[
)ס"ק

 י"ז~
 בדבר כן אמר~נן דלא הרא~ה בשם

 ~ שתשמיש~
 ל~א~~ ל~~ דסב~ ]~~~ הא~רע~י

 מהנ~ לא דל~~~ן
 ~~ז[ ]שלהי להרא~ש ~ל דכן להחמיר ~י~במ~צת[

 א~י~ פלי~ דהרשב~וב~ר~
 ~הני ]דלא בה~~לה

 ~ ~ במ~צת[.הכשר

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ 
~~~~~

 ~~ן
~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~ 
 מתכ~ת בכלי אפיל~ לאס~ר דאין מש~כ על קאי]זה
 לא אם התבשילאת

 אם היד~ת ה~עיל~
 את ה~עיל~

 דכ~ דאמרינ~ משו~ הכליגוף
 שנבלע

 החמ~
 בהיד

 נפלט עתה כן הכלי ~~ףע"י
 ~ל ה~עלה ע~י ממנ~

גוף
 צ~ הכלי~

 ה~עיל ]שאם ה~עלה ~~~ מ~דה דהש~ן
 ~קאי יש ט~ס ~א~לי בדיעבד[ ס~י הכלי מקצתרק
 ~עלהבלא

 ]בי~~ד הט~~ז במ~לוקת תל~~ ~ז~ ]בכלל~
 קכ~אסימן

~~ 
 ]ס~ל ז'[

 דא~
 את ה~עיל לא

 נשאר~ הר~הכלי ~~~
 בליעת

 החמ~
 ממנו ~נפלט היד בת~ן



 נאסר דאין ס"ל י"ז[ ]ס"ק והש"ן התבשיל[לתון
 וכ"כ בכולו[ מתפשט אינו שבמקצתו שבלועהתבשיל
 )הל'הגר"ז

 כ"ב~
 והש"ן[ הט"ז במחלוקת תלוי ]דזה

 דנאסר ]וס"ל כש"ן דלא כתב כאן דהגר"אאע"פ
 אות קכ"א )סימן ביוד"ע אבלהתבשיל[

 י"ז~
 כדברי כתב

 התבשיל[. נאסר ]דלאהש"ן

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~ 
 ~~ן

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ן
 ~~ן ~~~~ ~~~~~~~''~

~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~

~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן

~~ן ~~~ ~~ ~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן.

 )הל' והגר"ז ברוב ביטול מהני איןוצ"ע
 ז'~

 כתב
 משום אלא א"צ ]דגן[ והרוב כעיקר טעם משוםדמהני
 חימו~ לידישיבוא

 בסופו פט"ז ג' שער ישר שערי ועיין
 שאר דין מה כלום נזכר לא ברא"ש והנה בא"ד]וז"ל
 כן ודאי האמת אבל גרירא דין בהם שאיןמינים
 אלא כדגן להיות כולה התערובות את להפןבכא"פ~~ או לחוד דגן בטעם לן דסגי דסובר הרא"שדלשיטת

 לידי לבוא ראוי שיהא בכדי הוא גרירא דבעינןמה
חימו~

 דין בהם דאין מינים בשאר לשיטתו ומשו"ה
 חימו~ לידי יבוא דאז דגן רוב יהיה אםגרירא

 ומדין
 הדין שיהי' ראוי ומשו"ה דגן ככולו חשוב כעיקרטעם
 סימן מלאדי הגר"ז בשו"ע כתב וכן לחוד, בכזיתשיוצא
 ביטול מטעם אינו דלפ"ז באופן יעו"ש ז' סעיףתנ"ג
 משום אלא ברורה משנה בעל הג' שחשב כמוברוב
 השו"ע מדברי דנראה לפי"מ ולפ"ז כעיקר,טעם
 דגן כזית שיאכל דב~ינן בהמ"ז לענין ר"חבסימן
 שהבאנו הגר"א שהחליט כמו והר"ן הראב"דכשיטת
 לא וקטניות דוחן ומיעוט דגן ברוב ~לשיטתםוכו'
 מטעם לא אם דגן הטעם ע"י~~ לחטום הדוחןנהפן
 תלוי הוא ברוב ביטול לכלל דאת~נן וכיון ברובביטול

 דיוצא לומר יש דלרש"י הנ"ל ותוס' רש"יבמחלוקת
 אינו התו' ולשי' בבהמ"ז חייב וכ"כ מצה במצותי"ח
 ~ל בקה"י שו"מ מצה[ י"ח י~צא ואינו בבהמ"זחייב
 המחבר. כדברי שכתב ל' סימןפסחים

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~ 
 ~~~~~ן ~~ן

 פשיטא ה'[ הל' ו' ]פרק חו"מ הל' הלויוהגר"ח

 מצה, ]דהכזית לשיעורא מצטרפין מינים שאר דאיןליה
 החטים אחר נגרר דהאורז משום חטים עם אורזרק

 דחלה, פ"ק בירושלמי להדיא טעמא הןוכמבואר
 שיע~רא השלמת לענין ~ם דגרירה דינא הןומועיל
 )זבחיםותוס' רש"י פ~וגתא תלוי שזה מבואר באחרונים אבלע"ש[

 ע"ח~ ד~
 פ' ג' שער יושר שערי עיין

 דגרסינן בא"ד )וז"לט"ו
 ~הת~

 והנותר הפיגול אר"ל
 מין ירבה שלא א"א פטור ואכלן בזה זה שבללןוכו'
 וכו' זא"ז מבטלין איסורין ש"מ ויבטלנו חבירועל

 כשהוא חבירו על מין ירבה שלא א"א ז"לופירש"י

לוע~

 של מיעוטו חבירו לתון מין נבלל בפיו אותה
 מין בכל והבטל ברוב המיעוט ובטל זה של ברובוזה

 ובתו' בשמו ונקרא כמוהו ונהיה המבטל עלנוסף
 חד משום כלל מחייב היכי קשה ועוד ע"ז הקשושם

 הרוב עם מצטרף לא ברוב הבטל דמיעוטמיינייהו
 לאיסור מצטרף לא היתר דאפילו לכשיעורלהשלימו

 הדברים אבל וכו' לאיסור מצטרף לא איסורכ"ש
 מצטרף איסור ברוב מועט היתר דלרש"ימפורשים
 ממש מתהפן הוא ברוב ביטול ד~"י לשי~ורלהשלימו
 שיהיה הביטול שיהני דא"א ע"ז חולקים ותו'כאיסור
 כהרוב נעשה אינו אבל דיליה מאיסור בטל רקכהרוב
 מה ו~יין עכ"ל הרוב של איסור עליו להתחדשממש

 דוחן מיעוט דגן דברוב בשמו דלעיל בה~רהשהבאנו
 לכלל דאתינן וכיון ברוב ביטול משום בזה ישוקטניות
 הנ"ל[ ותו' רש"י במחלוקת תלוי הוא ברובביטול
 ל"ב. סימן יואבובחלקת

~~~~~~~ 
~~~~ ~''~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~~ן
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ן
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~ן ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~
~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 )דתון משמע ב'( הל' דסוכה ק' )פרקובירושלמי
ל'

 יום~
 ה~רון בזה עמד שכבר שו"מ בו לצאת כשר

 וז"ל סוכה( ד"ה בתו' ט' )דף סוכה במסכתאלנר
 המצות את ושמאתם בפסחים אמ~ינן האבא"ד
 דוקא מצה לשם שמורדבעינן

 ומתר~
 נ"ל היה ומזה

 בה לצאת לענין לא בירושלמי דקאמר דמהלכאורה
 אלא הראשון בלילה מצהיד"ח

 לעני~
 לאוכלה מותר אם

 ספקמשום
 חמו~

 דליכא אפוי' ב~צה הכא דמיירי
 אם בזההיכרא

 נתחמ~
 שמואל ברכת ועיין לא. או

 י'. סימן גיטיןעל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ן
 ~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
.~~~~~~ 

 עסוק ~דבמצוה ד"ה ע"א ז' דף חולין ברש"יוכ"מ
 דכתיב]וז"ל

 ושמרת~
 טחי~ה דמתחלת המצות את

 מדבריו משמע ע"כ מצה לשם שימור בעיאוהרקדה
 דקרי גברא כההוא מעליא שמירה ממש שומרדצרין
 יאיר בן פנחס ר'עלי

 דעוס~
 במצו~~

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ]ור"ל א"י מנהג ח'( ~ס~ק שע~תועיין
 ובאר~

 הצבי
 קצירה[. משעת תהיה פסח של המצה כל כי נהגורבים
וכן

 נ~
 ס"ל~. ~כ"ח ]כלל הח"א וכמ"ש ה~ר"א

 ~~ן ~~~~~~~~~
~~~~~ 

.~~~~ 

ובש"~
 שמורה מצה דעיקר משמע י"ד( )הל' הגר"ז

 ה~סח. ימי בז' שיאכלנה ~מצה לשם ששמרההיא

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 מנהג שמביא קכ"א כלל ח"א ]עיין הגר"א נהגוכן
 בזה[.הגר"א

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~ ~~~~ .~~~~~~~ 

 בזמן הכלבים עיסת המחבר מש"כ על]קאי
 יוצאין אין לאו ואם בה יוצאים ממנה אוכליםשהרועים

 ~גר"ח חידושי ועיין מצה[ לשם משומרת זו שאיןבה

 ליישב כתב ה'[ הל' ~"ו חו"מ ]הל' הרמב"ם עלהלוי
 ודע~. ט~ם בטוב הרמב"םדברי

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~~
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 הגר"ז כמ"ש לכם דבעינן ומרור כוסות בד'וה~ה
 שאג"א בשם ]שמביא ד'( )ס"ק שע"ת ועיין ט~ו()הל'
 דמרור כיון בו יוצאין גזול דבמרור שדעתו צ"דסימן
 רק בעבירה הבאה למצוה חייש~נן לא דרבנןבזה"ז
 ובב"ר ע"ש[ וכו' חיישינן תרמ"ט סימן הרמ"אלדעת
 ט"ו.סימן

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 נחלקו הראיה עליו מחבירו המוציא ע"י זוכהואם
 סוכה אמת ש~ת עיין אחרוניםבזה

 ד~
 ]בד~ה ט'

 הוי מוחזק דהוא כיון נראה ויותר בא"ד ]וז"לההיא[
 דבחזקת יוצא סוכה ידי אפי' וממילא היא דשלובירור
 בהערות. וע"ש היא[שלו

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ 

.~~~~ 
 המים. גזל אםוה"ה

 ~~~~~ן ~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ .~~~~~ 

 דאין כיון ]די"ל לברן יכול אם מים גזל אםצ"ע
 עליו לברן יכול הקמח כמו העיסה עיקרהמים
 הם והמים העיקר ורה שלו הוא דהקמח כיוןהמוציא

 יכולים אולי להסתפק יש הקמח חלקי המרכביםרק

לברן~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
~~~ן ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~

~'~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
.~~~ 

 ~סחים ותוס' רש~ימחלוקת ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 ד~

 התוס' ]וז"ל ע"א כ"ט
 מותר פירש"י מותר זמנו תון דא~ילו הואבדין

 אכילה בשעת שלו יהא לא אם אפשר דאי וקשהבאכילה
 גרע ולא באחריותוחייב הרי מנכרי גזל ואם שלו הוא הרי הנכרי לו נתןדאם

 מחמ~
 דהוי באחריותו שחייב

 זמנו תון אפילו דקאמר דהא לריב"א ונראה וכו'כשלו
 וכו' בהנאה היינומותר

 ע"כ~
 דברי דלפי לנו היוצא

 התוס' דבר~ ול~י שלו להיות לזכות כוונה צריןרש"י
 שלא במכוון שם ~וא~לי שלו[ להיות לזכות כוונהא"צ

לזכו~~
 לזכות כוונה א"צ רש"י דברי ל~י גם א"כ ]ר"ל

 משו"ה לזכות שלא במכוון מיירי שם רק שלולהיות
 סוכה אמת שפת ועיין רש"י[ לפי שלו הוילא

 ליזהר צריכין ול~"ז וז"ל לחם[ אתיא כ"ג ]בד"הל"ה( ~ד~
 דין בו לו שיהיה שלו המצה שיהיה מצוה שלבמצה
 הב~ה"ב לו ליתן הב~ה"ב שלחן ~ל ולאורח דוקאממון
 דצרין לאכול, שהרשהו מה סגי ~לא במתנההמצה
 אכן בזה נזהרין אין והעולם וכו' ממש שלולהיות
 לקדש שהתיר הרא~ש ע"ד סומכין דהעולםא~שר
 לצאת שיוכל לי' יהיב דהכא דאדעתא שאולהבטבעת

 מדעתו. שלא וזוכה מחצירו גרע דלא ונראהבו[,



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~'~~~ 
~~~~ ~~~~ 

~~~''~ ~~~~~ ~~~~ ~''~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ 

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~''~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~ 

 והוה כלום שויא לא לפיו שהכניסו דלאחרועוי"ל
 )במצה( הכא ה"ה לכם הוי דלא הנאה איסוריכמו

 כמ"ש לכםדבעינן
 הרא"~

 י"ח( אות דפ~חים ב' )פרק
 ט'(. )הל' הגר"זוכ"פ

~~~~~~
~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~''~~~~ ~~~ ~''~~~~ ~~~~ ~''~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 

 ט"ו(. )הל' הגר"זוכ"פ

~~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 מהל' ו' )פרק הרמב~םכש"י
 חמ~

 הל' ומצה~
 ]דס"ל י"ח( אות דפסחים ב' )פרק כרא"שדלא ז'~
 מחלה שוה גזירה שלמדים משום גזולה מצה שלהפסול דטע~

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 המצות או העיסות בתערובת מקפיד באינוודוקא

 שכ"ו~ סי~ן ביו"דכ"כ

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~''~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~'~~~~~~~~ ~~'~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

~~~~~ 
 ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~ן ~~~~ן ~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 שכ"ה )סימן ורמ"א ב"י טור שהריתמוה
 סעי~

ג'~
 כשמצרפם ~לכן הרמ"א ]וז"ל כסמ"ג שלא פסקו
 הכלי מדופני למעלה דבר שום יצא שלא יזהרבכלי
 מדופני למעלה עיסה או א' ככר כל שיהאדהיינו
 ~הובא במקצת יצא אפי' מחמיר שם ובב"ח ע"כ[הכלי
 בפנים מקצתה הא בא"ד ]וז"ל ד'( )ס"קבש"ן

 בדבר חולק והב"ח ב"י וכמ"ש דטבלא דומיא הוידלא מצטר~
ע"ש[. בזה~ הארין ובב"ר לכם[ להיותדצרין

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~

~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~''~~ ~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~~~ 

 ~וז"ל הענין ורמז ביאור מ"ז סימן הישר קבעיין
 בד' השנה מתקופת להזהר ז"ל רבותינו רמזוולזה

 המתעוררין לדינין רמז שהוא אדום מטפתתקופות
 שמציל הברזל בהנחת תקנה יש ולזה ~ בעולםויורדין
 אלקים לעיני ו~שר ה~ון טעם ליתן ויש התקופהמפני
 ברזל בשבט ~~רועם ~הכתוב דאן על הכין הואואדם

 דוד התפלל זה שעל שהרמז אחד גדול בשםומצאתי
 הוא ברון הקדוש ויהרס שישבר השלום עליוהמלן
 שבטים י"ב בזכות לישראל שמצירין החיצוניםאת

 ברז"ל הן שלהן תיבות שראשי אמהות ד' מןשנולדו
 ולכן וכו' לאה ~ל~ה אחלבלהה

 צרי~
 ליזהר האדם

 מפני הברזל שמניח~ן בשעה דוקא לנשותיהןולהזהיר
 לאה זלפה רחל בלהה אמהות זכות לזכורהתקופה
 וקשות רעות גזירות מכל להצילנו לנו יעמודשזכותן
 ע"ש[.וכו'

~~~~~~~~ 
~~~ ~~ 

 ~~ן ~~~ן
~~~~ ~~~~ 

~''~
.~~~~~ 

 לשם שימור מצות בשאר צרין ]דאין לפ"זוצ"ע
מצוה[

~ 
 מצה אכילת מצות ~לקיים בזה לשמה מהני

 אבל דפסח[ יומי לשאר זה לקחת בדעתו שהיהבמצה
 בכולל ומהני מצוה מצות לשם מיוחד שא"צ ודאיזה
 אדם אין י"ד הל' תנ"ג סימן הגר"ז בשו"ע כמ"ש]ר"ל
 ישראל ששמרה במצה אלא י"חיוצא

 מחימו~
 לשם

 לשם ישראל שישמרנה המצות את ושמרתם שנ'הפסח
 תאכלו ימים ז' מצות לשם אומרים ויש וכו' מצהמצות
 ימי בז' שיאכלנה מצה לשם שמרה שאם דהיינומצות
 שמעון ר' האחרונים כש"כ עיקר[ וכן ~ בה יוצאהפסח
 אלחנן ור'שקאפ

 )קוב~
 קע"א( אות פסחים שעורים

 לשם כוון דאם ס"ל דרבה ור"י דרבה בפלוגתא]וז"ל
 דתודה כשירה תודה ולשםמצה

 ור"י למצה ~שירה ~
 ולשם מצה לשם בכוון וע"כ למצה פסולה דתודהס"ל
 כשירה מצה ~לשם לכוון דצרין לשמה הוי לאתודה
 ולשם דבלשמה מזה ומבואר פסולה מצה לשם כווןוזה



 סותרין הדברים שני אין אם ב~ה תלויד"א
 הוי ~א"~

 ~ לשמה[. מיקרי לא סותרין הדבר~ם ואםלשמה

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~

 ~~~~ ~~~~~ן
~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 לשמור דחייב כתב ט'( )סימן יצחק זכרובספר

 כיון נראה מ~מ אמנם בא"ד ]וז"ל המצות יחליפושלא
 שמור להיות היאדהמצוה

 מחימו~
 שיש כל כן אם

 ב~בחי ראיתי וכן שימור[ זה אין הוחלף אם ס~קלנו
שלמ~

 היה המצות ששלח
 חות~

 חותם~ בתון

~~~~~~~ 
~~~ ~~~ 

'~~~~ 
~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~~.~~~~~ן
 שמירת או הגדול מחשבת מהני' הכא הריוצ"ע
הג~ול,
~ 

 מהר"ח ביאור ע"א סי' ברון במנחת וכ"כ
או"~.

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~~~ 
 דהלש וצ"ל ]וז"ל טעמו ביאור ש~ע עלובחת"ס
 מכל המשמר להיות צרין עצמו הואוהאופה

 וכיון זה שישמע לאחר אפשר ואי ידיו תחתשהעיסה חימו~
 אמנם חשו"ק, גוי שילוש א"א לשמה שמירהדבעינן
 איננו דקצירה שימור אבל ואפייה לישה דוקאהיינו
 אחר ממקום מים החי~ים על תפול שלא הש~חהאלא
 והקוצרים לשמה בכוונה לשמור ישראל השומר יכולוזה

 מעשהוהטוחנים
 קו~

 וא"ש[. עבדי

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~

.~~~~ 
 דצרין ]כיון מכונה ע"י קצירה מהני אי לפ"זוצ"ע
 לשמה~~להיות

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~ 

 עליו חולק נ"ד[ סימן ]פסחים משה משאתובספר
 דעת בר הוה ומתנה[ ~מכר ]כמו איש דא"צדהיכא
 ר~"י שיטת שגם לן נתבאר עכ"פ ]ו~"ל שנה י"גבן

 אחד ויום שנה י"ג שבן והגאונים והטורכהרמב"ם
 וא"כ וכו' שערות ב' הביא שלא אף בדעת גדולנעשה

לפ"~
 מצת לשם כוונתו שפיר בדעת גדול שהוא כיון
 גדול ככל לשמה שפיר והוימצוה

 א~
 ב' הביא שלא

 י"ד סימן ברורה במשנה שו"מ ע"ש[ ו~ו'שערות
 אע"פ מהני שנים לי"ג הגיע דאם כן שכתב)סק"ד(
 שערות. ב' הביאשלא

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

וא~
 )המ"ב( כ"כ לכתחילה להקל יש עוע"ג גדול

 המחבר ועמש"כ טוואן, ד"ה ]בביה"ל שם י"אבסימן
 ע"ז[.שם

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~~ 
 מש"כ כ"א( )הל' תנ"ג סימן השלחן בערוןועיין

 השמיטו ולכן ]ו~"לבזה
 הרי"~

 דבצד~ות הן והרמב"ם
 בזה ~חו ור~ים מהן כריסו ממלא דאדם עכו"םשל

 משום מהלכה זה שדחאו ~שוטוהדבר
 ה~

 דבעי דרבא
 שלא לשמרם קצירה משעת שבפסח מצה לכלשימור
 ע"ש[.יחמיצו

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~~ 
.~~~~ 

 שו"ע ועיין ל~מן הגהעיין
 הגר"~

 אות תנ"ג סימן
 כשרואה הוא בתורה האמור זה שימור ומה ]וז"לט"ו
 חימו~ לידי לבא קרובהאותה

 בה וישתדל ישמרנה
שלא

 תחמי~
 באו שכבר ואילן לישתה מתחלת כ~ון

 קרובה והיא מיםעליה
 להחמי~

 להתעסק ימהר לא אם
 דעת בן ישראל צרין וכו' ועריכתה בלישתה בידיםבה

 ולא לגוי לא אבל מצה לשם הללו בעס~יםלהתעסק
 הלישה קודם דהיינו מים עליה שבאו קודם אבלחש"ו
 וכו'[. הדן את ישראל שישמורא"צ

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
 ורק אלא מתחיל אינו ושמרתם דדין דס"לוי"ל
 עשיה דין כאן ואין לכן קודם ולא המים נתינתאחר
 במה ]וסגי מצוה מצות לשם כוונה רקלשמה



 מצוה[ מצות לשם מכוונים המצות העושיםשהגדולים
 ~וז"ל י' סימן גיטין על מהגרב"ד שמואל ברכתעיין
 דין ובין לשמה עשיה דין בין הוא והנפק"מבא"ד
 לשמה בדין דאם וספק תנאי על חושב אם כגוןכונה
 התנאי נתקיים אפילו ספק על שחשב מה מהנילא
 על שעשאו מכיון האמ~מ

 אם עשיי' ליכא הרי ספ~
 ספק ~ל אפי' כוונה בדין משא"כ ברירה מדיןלא
 כוונה הן כיון הא סו~ס דהא מכיון כוונה היהנמי
 דא"צ אנשים הני ס"ל בענינו הכא ה~ה ע"שע"כ
 קטן נתינת ע"י כשר לא ממילא לשמה עשיהדין
למים

 ר~
 במה סגי וממילא מצוה מצת לשם כוונה

 המתעסקיםשהגדולים
 בכ~

 מכוונים המצה עניני
 זו[.כוונה

ובהאל~
 או"ח על שלמה לן

 סימ~
 דאינו כתב שט"ז

 בשבת ע"פ באם ולפ"ז בא"ד ]וז"ל להתענותחייב
 שתמיד בנפשו ומאגיש הבכור יודע אם בה'שמתענין
 לבדוק יכול יהיה ולא ~לוש הוא הת~ניתלאחר

 יתענה לא אז וכדומה בדבר טרחאשיש בעצמ~
 א~

 שאפשר
 בו מצוה דבר בכל דקי"ל כיון לבדוק~ לאחרלצוות
 א"כ מבשלוחויותר

 לכן בעצמו שיבדוק טפי עדי~
 להתענות[. שלא לומותר~

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~'~~~~ 

 ~~~~~. ~~~~ן
 מצוה סעודת הוה המסכת[ ]סיום שמע לאואפי'
 שלמה של ]בים במהרש"לוכ"מ

 סו~
 מרובה[. פרק

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~ 

 י"ד(. )הל' הגר"זוכ"כ

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 )פסחים הר"ןכ"כ

 ד~
 מפורש. לה(

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~
 ~~~~~~ ~~~ן
 לאיסור ג"כ נראה ש~ת אחר א' ביום יו"ט חלואם
 מהרי"ל. משם קי"ח( )סימן ברונא מהר"י בשו"תעיין

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~~~ן

~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 קטנים ל~נין קכ"ה( ~סימן הדשן תרומתו~יין

 בע"פ[ לקטנים מצה להאכיל מותא]אם
 דמחל~

 אם
 להאכי~ו. אסור מצרים יציאת בסיפור הבנה לידיהגיע

 ~~~ן~~~
~~~~~ ~~~~ ~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~~ 

 ההגדה[. הלכות ]מנהגים מהרי"לוכ"כ

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

.~~~~ 
 וכ~כ לשמה שלא שעשו מצה אפי' אסורולפ"ז
מהרש"א.

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~ 
~~~~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 

 קכ"ה( )סימן הדשן בתרומת כמ"ש טעמוונראה
 שיוכל הקטן הגיע אם אמנם בא"ד ]וז"ל מצהלענין
 והגדת דדרשינן מצה להאכילו דאין נראה וכו'להבין
 שיש בשעה אלא אמרתי לא זה ובעבור וכו'לבנן
 ימלא ~אם לפנין מונחים ומרורמצה

 הב~
 כריסו כבר

 המצה דאין כיון זה בעבור לומר שיין האין ~מצותמן
 אותו לומר יש הכא ה"ה וא"כ עכ"ל לקטן לוחידוש
 בער"פ[. מרור יאכל שלאטעם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 לחזור צרין אם יום מבעוד קידוש עשהואם
 ולקד~

 )ס"ק במ"ב כאן עיין והטעמים תירוצים בב~תלוי

 הראויה ב~עה להיות צרין דקידוש א' טעם ]לפי'ד'(
 לח~ור צרין אין מבעו"י קידוש עשה אם א~כלמצה
 עכ"פ דיצאולקדש

 יד"~
 ב' ~עם ולפי בדיעבד קידוש

 בתר ~כולהו כו~ות מארבע א~ר הוא קידוש שלדכוס
 אחד שתה אם יצא לא א"כ גרירי ומרור ומצההגדה
 מבע"י[. כוסותמד~

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ ~י~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~~~ 
 י"ב )שמות למש"כ זכר ~דהמהרי"ל[ טעמואפ"ל

 ~הב. וכלי כס~ כלי ממצרים וישאלול"ה(

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~'~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ 
.~~~~~ 

 הל' תורה תלמוד מהל' )פ"ה הרמב~ם לשי'אבל

 בספר וכ"כ מורא דין ישנו מובהק ברבו דוקאט'(
 ב'(. אות פסח ליל )סדר ברכהעמק

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ 

~~~~~~
~ 

~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 דזהו התלמידים[ ~כתבי הלוי הגרי~ז במרןעיין
דוקא

 ברב~
 מובהק.

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ 
~~~~

.~~~~~~ 
 בכוס ונראה ההגדה[ הל' ]מנהגים מהרי"לוכ"כ

 שיעשה כדי כולו ישתה עכ"פא'
 ב~~

 במ~ום קדוש
 ]מובא הגאונים לשי'סעודה

 בש"~
 סעיף רע'~ג סימן

 כתבו ו~"לה'
 ה~אוני~

 במק"ס אלא קידוש דאין הא
 עליו שחייב יין כוס שתה או מו~ט דבר אכלאפי'
 הפסק שיש וכיון ע"ש, וכו' במ~ס ~ידוש ידי יצאבאכה

 יצא היין שתיית וע"י ל~עודה, קידוש ביןגדול
 הנ"ל[~ הגאונים לשי' סעודה ~קום~ידוש יד"~

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 

צ"~
 מהל' ~פ"ז דהרמב"ם

 חמ~
 הל' ומצה

 ט'~
 ור"ן

)פר~
 פ~חים ערבי

 בד~~
 הכי סברי ג~כ ~עם( אם

 וא"כ הכוס רוב לשתות]שצרין
 צ"~

 המ"ב סתם למה

 )על הל~י הגרי~~ חדושי ועיין רבי~ית[ ברובדדי
הרמב~ם

 פ"~
 הל'

 ט'~
 כוסות ד' גבי אבל בא"ד ]וז"ל

 ~ולו לשתותו צרין ע"כ הכוס שתיית היאדהמצוה
 שיעורא אבל ככולו דרובו מ~ום סגי דברובא ורקדוקא
 הנאמר שיעור הוא דזה כלל הכא ל"ש לוגמיודמלא
 וכ"כ הכוס[ שתיית דבעינן הכא ולא טעימהבדין
 כלל הרא"ש בתשובות מצאתי שוב ]וז"ל הרא"שבדעת
 וחובת יין חובת הם ~ובות דשתי וכו' להדיא שכ"ככה
 דכסא רובא דשתי והוא בגמ' דאמרינן והא כוסותד'
הוא

 משו~
 היה כוסות ד' חובת משום אבל יין חובת

 כמו אחרים בשתיית גםדי
 בכ~

 ברכה של כוסות
 נכללו גופא כוסות ד' במצות רק וכו' בדבריועיי~ש

 הוא שישתה בעינן דע"ז יין שתיית ~ובת דבריםשני

בעצמ~
 ע"ש[. וכו' דכסא רובא

~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~ 

 רביעית שתיה דרן דאינו כנלע"ד כולו לאאבל
 רמ"א ועיין א'בבת

 )סעי~
 לו~ח ואין וז"ל ט~ו

 כאחד[ רביעית לשתות יוכל שלא מפ~י וכו' צר~פיו כו~
 דמצותו דש"ה וצ"ל א' בבת רביעית דשותהומשמע
בכן.

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ועיין יין לו באין דדוקא תפ"ג סימן ברמ"אועי~ן
 הל' הרמב"ם )על הגרי"ז מרןבחידושי

 חמ~
 ומצה

 ~כ~פ ]שיקיים ~צא ברכה דין דדוקא שכתב ~'( הל'~~ז
 שתיית ~ובת ידי אבל ברכה[ של כוסות ארבעמצות
 יצא. לא חירות דרןיין

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ואח"כ יין שותה דאם בפנים מש~כ על קאי]זה
 לד' יין לשתיית עצמו לד~וק א~צ למשכב מזהנופל

 אלא חירות דרן הוא דעכשיו ~עכוסות[
 לבסו~

 יפול
 לשתות מחוייב ]שכן ראשו בכאב נ"ל וה"ה למשכבמזה

יי~
 אם ~ר"ל מיד ולא זמן לאחר דוקא כוסות[ בס'
 ~טור יהיה היין שתיית אחרי מיד ר~ו לוכואב



 צ~ע וגם חירות דרן זה ]דאין טעם מאותומלשתות[
 ]וכמ"ש חירות הוה דלא נימאדאפי'

 השעה~
 הא[

 הרמב"ם על הלוי הגרי"ז כמ"ש שתיה של מצוהישנו
 ]סימן ראש בשמים בשו~ת כתב ברורה המשנהו~ברי

 דמייריצ~~
 ר~

 דחייב הוא בעלמא בצער
 ~ס~ות מדת הוה דהיאו~למי דאפ"ל גם כתבו~ם לשתו~

 ועיין המצוות מכל פטור דינאומצד
 ~וב~

 שיעורים
 עצמו בחולה ~ם ולפ"ז בא"ד ]וז"ל מ"ו סימןח"ב

 במצוה דעוסק טעמא שיין סוכה[ ממצ~ת]דפטור
 ~כ"כ וכו' רמיא דידיה עליה גם גופו השבתדמצות
 דאפ~' ונראה ע"ש[ וכו' צ"ד סימן ראש בשמיםבשו"ת
 משתיה שפטורלדבריהם

 עכ"~
 על הסדר על יאמר

 לשתות. לאחר ויתןהכוס

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~ ~~~~~~ 
 )ביצה בגמ' שאמרוכ"מ

 ע"ב~ ט"~ ד~
 עלי לוו

 פורע.ואני

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~ ~~ן

 סימן יאירובחוות
 רל"~

 בשם כתב
 הזה~

 שיקנה
 ולד' ל~ידוש י~ כגון למצוה ]דברמשלו

 כוסות~
 אפילו

 בחנם. לושנותנים

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ 
.~~~ 

 וא"כ המנהיג כ"כ ~רסאות כמה אפ~' ללכתוחייב
 בית. לשלוםכ"ש

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 
 כנ~ל. כולה הגרי"ז מרן עייןצ"ע

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~ן
~~~ ~~~~~ 

.~~ 
 כ"ה. סימן וח"י נ' סימן ~ה קה"יעיין

~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~

~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 כ"ה. סימן וח"י נ' סימן ח"ה קה"יעיי~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~
 ~~~ן

~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 ~הל' השלחן כער~ן דלא רביעית כוס שצריןונראה
 ~~ש[. קטן כוס להם ליתן דיכול ]דס"לט"ו(

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~
 ~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

 אבל טעימה אלא א"צ בקידוש שםצ"ע
 כא~

 יש
ד~

 הער~ן ~לדעת ככולו רובו רוב
 השלח~

 ט"ו( )הל'
 רביעית כוס להם ליתן א"צ דבכלל ס~ל ]דהואלק"מ
 כוס להם לתת יוכלאלא

 קטן~

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~~~~~ 

 הלילה אותו של המצות כל בזה לפטורו~כוון
 והלל. כוסות ד' הגדה מצהדהיינו

~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

'~ 
~~~~~ ~~ 

 ~~~~~~ן

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~ 
 הפסק' הוה לאובדיעבד

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 

 ~~~ ~~~~~~~ ו~~ ~~~~~~~~~~
.~~~ 

 אגרות בשם ]שמביא ב'( )ס"ק תשובה שעריעיין
 י"מ ~סיפור העסק ענין ועל וז"ל י~~ סימןהרמ"ז
 עכ"ל שמירה בלי יחיד האדם אם דאסור ליפשיטא
 דלא ואפשר ער"ה סימן הש"ע נגד שהוא תמוהוהוא
 וצ"ע[. לספר רוצה שהוא רק ההגדה סי~ור עלקא~

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~בזה תורה, חידושי כגון עיון שצרין דבריםוע~י"ל
 ביחידי[. הרמ"ז באגרותאסר

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 שמברן ]עד העכול זמן עובר שהריוצ"ע

 המחבר מש"כ ועי' בהמ"ז, ע"י אתו לפטוא י~לו~ין בהמ"~
 י"ב[. ס"ק מ"ב על רע"גבסי'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

.~~ 
 תמז~ג לאאבל

 שינ~י ~ע"י נידותה בימי ]אשתו~ ל~
 ט'[~ סעיף קצ"ה סימן יו"ד בש"ע ]כמש"כמותר

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~'~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~ 

~~~ן ~~~~ ~~
~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 בהגהותיו[ ההגדה הל' ]מנהגים מהרי"לוכ"כ
 ממרפור"ק[. אנשיל מהר"י ]בשם קצ"ג[ ~סימןומהרי"ו

~~~~~~~~~~ 
~~~~ 

.~~~~~~~ 

 הישראל יעקור שלא ליזהר שיש מש"כ על]קאי

בעצמ~
 לו נותן שהוא אף נכרי של מקרקע המרור

 דלא ]דסובר~ צ"~, ~בסימן חולק אריה ושאגתרשות[
 במר~ר[. לכםבעי'

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~ ~~~ 
.~~~~~~ 

 דנוהגין בהג"ה ד'( ~סעיף תק"ד בסימןועיין
 הכלי על טוב ביום גבינה לגרור ומותר ]וז"ללשנות
 מורגשהוא

 חרו~
 דיכת כמו מעט שינוי צרין מיהו

 ]דצרין י"ט אות הנ"ל בסימן לקמן המ"ב וכ"כמלח[
 חרו~[. המורג על התמכא כגוררלשנות

~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~ ~~~~ ~~~~~

~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

 והגרי"ז. חזו"א דעתוכן

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~'~ ~'~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~
 ~ן

~~ 
 ~~~. ~~~ן

 מאחר לברן יכול אם כשיע~ר יאכל אפילווצ"ע
 דאם כתב מ"ז סימן שלמה ובבנין ממצוהשנפטר
 אבל פטור סכנה בו שאין ~פילו חולההוא

 ]ב~ולה[ בו כשיש דוקא משמע ר"ס( סימן ~או"חשיק במהר"~
 אינו וגם לו מזיק אם מר~ר מלאכול פטור ]אזסכנה
 דאורייתא מצוה בין לחלק שיש ~אולי ~"ש[ לברןרשאי
 אפי' מדרבנן דמרור ]~כיון פליגי, לא ואולילדרבנן
 פטור[. סכנה בואין

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~ן

~~~~~~ 
~~~~~ 
 תע"ב סימן נ"ב א~ת הציון משער ~~"עדפטור,

 פטור יין שתיית ע"י למשכב נופל דאם כתב]דשם
 שלא במרור וא"כ חירות דרן שאינו כיון כוסותמד'
 זה. ע"י למשכב שיפול אע"פ יחוייב חירות, דרןשיין
 דמי ג"כ ~שכתב צ"ד סימן ראש בבשמים כדברי~ש~"מ
 ע"ש[ מרור מלאכול פטור מרור באכילת מצטערשהוא
 בא"ד ]וז"ל בשמים ריח בהגה~ת באורן בזהועיין

 שהוא כוסות בד' אמאי יקשה מ"מ ב"ר עלבקושיתו
 דשאני לומר יש זה ומיהו עצמו, לדחוק חייבדרבנן
 ויש תיקנוה ניסא פרסומי דמשום כ~סות ד~מצות
 היא אלימתא דפרס"נ דטעמא המצטער אףלחייב
 שה~"ג מ"ע שהוא אף בה חייבות נמי נשיםדהא
 עוד[.וע"ש

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

 ופשוט מבינים אינם אם יוצאים אינם בלא~האבל
הוא.

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~~~~

~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 בא"ד ]ו~"ל מהר"ל בשם ולר"י( )בד"ה ב"חעיין
 דקודם הראשונים כוסות דב' הרא"ש כתבדהלא

 מפני הסעודה מחמת הבאים כדברים חשיביהסעודה
 ~בכלל המאכל תאות להמ~ין בא הסעודה שלפנידיין

סעוד~
 בבהמ"ז ~נפטרין אחריהן לברן א"צ ולפיכן הן

 תאות להמשין ג"כ שבאין בירקות נמי ה"הא"כ
 אותן אפיל~ פסחים ערבי בפרק הת~' כמ"שהמאכל
 וברכת הסעודה כבתון נחשבין סעודה קודםשבאין
 ע"כ ב"נ עליהן לברן צרין ואמאי פ~טרתןהמזון
 בברכה ספק אין ג"כ כזית יאכל דאפילו מדבריומשמע
 פוטרתו[. ובהמ"זאחרונה

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 

~~~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 כתבו ~הדר( בד"ה ע"א קט"ו דף ~פסחיםותוס'
 דברים להו דהוה משום ]והטעם ברכה א"צדמרור
 דברכת הסעודה מחמת הסעודה בתוןהבאים
 סימן א' חלק ~בתשוב~ת הרשב"א אבל פוטרתן[המוציא



 אכילת ]אחר אחרונה ברכה גם דצרין סובררמ"א(
 בטבול שאכל הירק ואת המרור את ופוטרהמרור
ראשון[.

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~

~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~ 
 ברכה ומברן המרור לפטור מכוון אינוולפ"ז
 בד~ה ]ל~מן הלכה בביאור הובא הגא"א וכ"דאחרו~ה

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~. ~~~ן

 מצוה ה~י וחדא חדא דכל כיון מש"כ על קאי~ה
 על ~ברן ישבפ"ע

 כ~
 כיון נראה והסברא ~פ~~[ כוס

 שתיה והוה מצוה משום אלא הנאה מש~ם ש~תהדאינו
 אדם ]אם תמיד משא~כ כלל שייכות לה ואיןנפאדת
 הוה השני[ אחר א' כוסות כמהשותה

 חד~
 שתיה

 ההתחלה. אחר נ~ררוהכל

ואינו[.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 
.~~~~~ 

 בירן שלא אע"פ ]ר"ל התורה ברכת לברןוא"צ
 ~ריאת לפני ברה"ת לברן א"צ בה"ת הי~םע~ד

 ק~ש לענין בט~מא ב' י~ז סימן במנ"מ כש~כההגדה[
 )ברכות ר"ג דאיתא כמו]וז"ל

 ד~
 ~ר"ש משקאא י~א(

 ואיתא רבה באהבה נפטר שכבר בר~ת צריןאינו
 ~בביאור וכו' אתר על ששנה והוא בירושלמיע"ז

 מלכות ~ול קבלת היא דקר"ש דכיון נראההדברים
 אהבה דברכת וכיון לימוד היא תורה ותלמודשמים
 לימוד על הברכה קאי לא ק"ש מבאכות היארבה

 ורק התורה מפרשיות הם קר"ש שפאשיות אףה~רה
 ברכת קאי התפלה אחר מיד כלומר אתר עלכששנה
 גם אה~ר ברכת קאי דאז כיון ברה"ת במקוםאה"ר
 שכתב הב"י כוונת ~זה התפלה שא~ר הלימוד~ל

 זה ל~נ~ן לימוד ~שיבי לא ותפלה דקר"ש וז"לבס~"ד ע"~

 ~קר"ש לחוד ת"ת ודברי לחוד ותפלה תחנוניםדדברי

 קריאת ~הכא ה"ה א"כ הב"י ~כ"ל ת~לותכדברי
 אותה ד~וראו כיון זה ל~נין לימוד נקרא אינוההגדה
 יציאת סיפור מצוותלשם

 מ~רים~
 המגילה בקריאת וכן

 זה[. לענין לימוד נ~רא]אינו

~~~~~~ ~~~ ~~'~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ~~~ן ~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ 

~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 לח~יאו א' כוס בין יאאין שלא להזהר ראו~אבל
 אחרונה בברכה ~ייב דלכ"ע העיכול זמן י~בורשלא
 הכ~סות~ בין מעט לשתות עצה לזה~יש

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

.~~ 
 לדבר ]שלא שופר תקיעת לענין שמצינוכמו
 כל שגומרים אחרי ~ד דמיושב התקיע~תמתחילת
 שופר תקי~ת של שהברכה כדי דמ~ומדהתקי~ות
 האשכול. בספר וכ"כ לשניהם[ת~לה

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 מרוסק כזית אוכלים ]אם בזה"ז תליא דזהונראה
 אם אבל כן ג"כ לאכול צרין אחתבבת

 בזה"~
 לא

 וא"צ כן[ לאכול א"צ א~ת בבת מרוסק כזיתאוכלים
 שמא חשש משום מצה הכז~ת ]של השי~ורלכפול

 להכפיל יחמיר ואם אכילה דרן דזהו הזיתים[נתקטנו

 ]של הקטן שיעור של כא"פ הזמן י~בור שמאיגר~
הכזית~.

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 דס~י ס"ל ואולי יברן ואין נהנה אינו הריו~"ל
 בלבד. מעים בהנאתלברן

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ .~~~~~ 
 משום מדרבנן ולאכול לחזור חייב אבל הת~רהמן
 כנלע~ד. חירותדין



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 גט גבי כ'( הל' פ"ב גירושין )הל' הרמב"םוכמ"ש
 אשתו את לגרש אותו שכופין נותן שהדין מי]וז"ל
 ובכל מקום ~כל ישראל של דין בית לגרש רצהולא
 הגט ויכתוב ~ני רוצה שיאמר ~ד אותו מכיןזמן
 הבורא מצות לקיים רוצה הכפיה דאחר כשר[ גטוהוא
 מאחר לגרש רוצה שאינו ~ה לפיכן ו~"ל הרמב"ם]כש"ש
 כל לעשות הוא רוצה מישראל להיות רוצהשהוא
 וכיון שתקפו הוא ויצרו העבירות מן ולהתרחקהמצות
 גרש כבר אני רוצה ואמר יצרו שתשש עדשהוכה
לרצונו.

~~~~~~~~ 
 ~~ן ~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~

 ~~~~. ~~~~~ן
 מ"ה[ ס"ק במ"ב ]כמ"ש שבעה כל איכאומצוה

 ]כדי ג' סעודה לאכול אחרון ביו"ט נוהגין ישולכן
 ממנו הולכת כבר שעדיין בעוד המצוה אתלקיים
 ג' ]בסעודה משנה לחם צרין אם וצ"ע ~ה[המצוה

 חייב רביעית סעודה עושה אם ]דאפי' בשבת כמו~ו[
 ]של מצוה משום שאוכל הכא דשאני או משנה[בלחם
 מחוייב אינו יו"ט סעודת לשם ולא מצהאכילת
 ]אז כזית רק אוכל אם ובפרט משנה[ לחם ~ובסעודה
 סעודה[. לשם אוכל שאינו ב~ה מראההוא

~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 ~שובותואב"נ

 ח"~
 דיכול כתב שפ"א[ סימן ]או"ח

 רק נאכל ]דאינו ב"ע כר"א הלכה אם ~ תנאילעשות
 כזית עכשיו ואוכל ~ מקודם המצוה יוצא ~חצות[עד
 כל ]דנאכל כרבנן הלכה ואם אפיקומן[ לשםמצה
 שיאכל מצה ]בהכזית אח"כ יוצאהלילה[

 ב"ע כר~א הלכה ]אם חצות עד יאכל ולאהסעודה[ בסו~
 חצותדעד

 א~
 צרין ואז אפיקומן אחרי לאכול לו אסור

 לאכול יכול כבר אז חצות ואחר חצות עדלהמתין

 בפיו ומצה פסח טעם שישאר חיוב איןדודאי
 נ"ח( סימן ח"ב )בתשובות אלע~ר ומנחת המצוה[ב~מן ר~

 כל נאכל דהפסח ]דס"ל ר"ע על לסמון דישכתב
 הלילה[. ]דחצות אח"כ גם ולאכולהלילה[~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ההגדה[. הלכות ]מנהגים מהרי"לוכ"כ

~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 כתב ]שהמחבר כן משמע לא המחבר מלשוןאבל
 א"כ חצות קודם לאכלו זהיר ויהא זהירות בלשוןרק
 קודם לאכלו שי~הר רק ג"כ מדרבנן שהוא במרורה"ה
 מלשון כן משמע לא לברן שלא איחר אם אבלחצ~ת

המחבר[.

 ~ סימן בתשובות אב"נוכ"כ
 שע"~

 המאור בעל בשם
 מברכין לא למה שהקשו הראשונים מקושית משמעוכן
 ח"ח חמד בשדי עיין מצה על הפסח[ ]ימי ז'כל

 אם בע~ן ]שהארין י' אות י"ג סימן דיניםבאסיפת
 ז'[. כל מצה באכילת מצוהמקיים

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ 

'~~~~~ 

 באמת שיהא ]ר"ל השובע על לאכול לראותויש
 ~כר השובע[ על יהא שא~כל אפיקומן שהכ~יתכן

לפסח.

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~
~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~ 
~~~~

 ~~~~ן
~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~

~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ההגדה דמצות וצ"ע זה[ סימן ]בתחלת שע"תוכ"כ
 הדשן בתרומת וכ"כ מצה מצות ~בשעת אלאאינו
 נמי בעי עצמה ההגדה~ וכ"ש בא"ד ]וז"ל קל"ז()סימן
 הני דכל ומרור ~צה לאכול שראוי בשעהדליהוי
 לבנן והגדת~ ודרשינן וגמרינן שייכי ומרור מצהאמצות
 ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבורוכו'

 ומרור[ מצה לאכול שראוי בשעה ר"ל לפניןמונחים
 אלא דאינו מרור לאכילת קודם ההגדה[ ]האמירתו~ה

 דאורייתא. והגדהדרבנן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

.~~~~~ 
 כוסות וד' למרור וקודם התורה מן ההגדהול~נ"ד

 דרבנן~ רקדאינו

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

 שאחר ד' כוס בשביל ~וז"ל הטעם הגר"א ביאורעיין
 וכ"כ חצות[ קודם לשתות יש ג~כ כוסות שהד'ההלל
 של שני ל~ל בסדר ההגדה הלכות ]מנהגיםמהרי"ל
~סח[.

 ~שמברכים ברכה משום להחמיר יש לכתחילהאבל
 מכזית[ ~חותה אכילה ואין מרור אכילת עלוצוונו
 י"ד ס"ק במ"ב ת~"ט סימן מלקמן מ"ש וקשהוכנ"ל
 אף משתחשן לס~ור להקל א~שר היה הדין דמן~וז"ל
 לקולא ואזלינן לילה ס~ק הוא דבה"ש צה~כקודם
 לרוב מדרבנן שהוא בזה"ז בספירה דרבנןבס~ק

 העומר ס~ירת על ברכה דמברכין ]אףה~וס~ים[
 להקל יש הכא ה"ה א"כ בבה"ש לספור מקילינןוא~"ה
 בפרט דרבנןבמרור

 דלא~
 ג"כ ד~סי~תא מילתא

 בזמנינו[. נתקטנודביצים

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~~ 

 חצות. ~ודם רביעי כוס שישתה כד~ועוד

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 לחזור חייב ג'[ מעין ]בברכת יו"ט זכר לאואם
 שתיה של חיוב שיש כיוןולברן

 וצ"~
 ס~[' ס"ק שם ובש~ה"צ נ"ח ס"ק ר"חסי~ מ"ב ]וע~' בזה,

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~ן
~~ 

.~~~ 
 ב~ה הטעם ט'[ הל' ~"ז חו"מ הרמב"ם ~~להגרי"ז חידושי עיין יין דוקא לשתות חייב יין לו ישאבל
 יין[. דוקא לשתות ]צרין חירות של מצווה משוםדהוא

 ~~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 ]בשם לקמן וכ"כ היום של ביצה[ ]של~אפי'

 ל"ח. סימן פסחים על ב~ה"י ~סקוכן שע"ת~

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 

 ~~~~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~~ 

.~~~~~~ 
 ויבא יעלה לומר שכח דאם ונראה ראשונהבלילה
 שבע מעין בברכת דיוצא חוזר אינו בחוה"מ]בשבת[
ששומע

 מש"~
 רעק"א כמ"ש

 ]בהגהותי~
 קי"ד סימן

סעי~
 שכח ]דאם הגשם ומוריד הר~ח משיב לענין ה'[

 ששומע במה יוצא ומוה"ג הרוח משיב שבת בליללומר

מהש~~
 שב~[. מעין ברכת

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~ ~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~
.~~~~~~ 

 טעם לפי הכוכבים צאת אחר לאמרווראוי
 ~י' מהו אחת בבת שתאן ירושלמי ]דבעיהירושלמי

 מן נשמעינן מהו בינתיים וסדר הלל בלא זה אחרזה
 יצא הכנסת בבית שמעה אם הלל יוחנן ד~"רהדא
 דאמר ]א"כ הגר"א בביאור הובא הירושלמי[עכ"ל

 משמע א"כ יצא הכנסת בבית שמעה אםבירושלמי
 צאת לאחר בלילה ההלל אתשאמרו

 הכ~כבים~
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~
.~~~~ 

 המחבר כתב לאולכן
 ]לעיל~

 קודם לומר תע"ז סימן
 המצוה ידי יצא א"כ בביהכ"נ אמרו שכבר ]כיוןחצות
 ~סח~. בליל הלללומר

 ~~~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~~ן~~~~

~ן ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 



 אי להוציא ג"כ יכול אם ספר שלא א' לעייןויש
 לספור אחד לכל מצוה דיש ]כיון ערבות בכללחשיב
 ערבות בכלל חשיב דאינו ~להיות יכול א"כבעצמו
 אחר[.להוציא

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~ 

~~~~~~~''~~~~ ~''~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

 ל"ט[ סימן א' חלק ]בתשוב~תיו הלוי ביתוכ"כ

 הטור.בשם

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~

'~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 ]וז"ל יצא דלא כ' אות ובמ"ב ]בשע"ת[ לקמןועיין
 ספירה מצות דעיקר משום בה לן לית היום דל"אדכיון
 וכו'[. כן היום שיאמרהוא

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~ 

 של מדודו ]תשובה כ"ט סימן רעק"א שו"תעיין
 בנימין ר'רעק"א

 וואל~
 דכתיבה יצא דלא דכתב איגר

 ואפילו בברכה ולספור לחזור וצרין דמי כדבורלאו
 ע"י לצאת שכיון כגון לכתיבה אחשביה דאיהוהיכי

 ישעיה מוה"ר הגאון כדברי דלא יצא לא ג"כהכתיבה
 לכתיבה אחשביה דאיהו היכי בספירה דיצא דס"לפיק
 רע~"א הג' תשובת ל' וסימן הכתיבה[ ע"י לצאת שכיון~

 אי באריכות ומפלפל כתיבה ע"י בספירה דיצאדס"ל
 דמי[. כדיבור לאו או דמי כדיבורכתיבה

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~ .~~~ ~~ 

 שבועי, למימני מצוה יצא ]הנ"ל[ הלוי ביתולדעת
 אות הציון שער ועיין יומי למימני מצוה עוד ישאבל
 זה. על דחולקט'

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ .~~~ 

 ר' בשם תת"ג( )אות דמגילה פ"ב המרדכיכ"כ

 הטור. וכ"כאפרים

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ 

 ~~ן
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~''~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 הקהל טעו דאם הרשב"א בשם מש"כ על קאי]זה
 ספירת על וברכו ערבית הקהל והתפלל המעונןביום

 מעריב דתפלת אע"ג כשת~שן לספ~ר חוזריםהע~מר
 לענין דציבורא טירחא משום ולהתפלל לחז~ר להםאין

 למשל יאמר אין כי דידהו בטרחא משגיחנן לאספירה
 תשיעי הי~ם אותו כי תש~ה אלא ואינן ימיםעשרה
 הרשב"א[ עכ"ד הכוכבים צאת עד עשירי ולאהוא
 ]הדלקת לחנוכה דמהני היכי כי ]הגר"א[ דס"לוי"ל

הנרות
 מפל~

 ~פורים חנ~כה[ ע~ד דאינו אע~ג המנחה
 המגילה ~ריאת]דמהני

 מפל~
 שאינו אע"פ המנחה[

 ~~~' מהני, בספ"ע הכא ]ה"ה כללהיום

~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~
~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~

'~~ 
~~ ~~~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
,~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 אחרונים הרבה דהרי דמכיון י"ל ומ"מ ~~~~~~~~,~~~~~~'

 ספירה, לענין לילה דהוי להו סבירא שםהמובאים
 לחלק[. אחר טעם דתי' כאן הגר"א דבריא"ש

~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
.'~~~ 

 ]כגון הספירה ימי כמה ]השואל[ אמרואפילו
 לא שאלה דרן שאומר כיון אבל ד'[ יום היוםשאומר
 ס"א(. )ס"ק החיים כף כ"כ ספירהחשיב

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~"כ היום אמר לא ]דאפילו לכתחילה להחמירויש
 דמסתפק א"ר בשם ]דהביא ז' הל' קל"א כלל חיי"איצא[

 יצא[. ג"כ היום אמר לאדאפילו

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ .~~~ 

 ]וז"ל ו' אות בשע"ת שהובא יוסף מברכיוכ"מ

 טו"ב יום וכתב איגרת לחבירו כתב אםהברכ"י
 וכו' בברכה בפה ולספרו לחזור שצרין פשיטאלספירה

 אע"פ זה זולת משמע בכתיבה יצא דלא משוםוטעמו
 יצא[. ~"כ ימים אלא הזכיר ולא שבוע הזכירשלא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ן ~~~ן
~~~~~ 

 שרי ספה~ע[ לספור ]שיזכרנו שומר עשהואם
 במג"א כ~מ הספירה[ של הזמן לפני שעה חצי]לאכול

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 ישכחו שלא ]כדי ביום ג"כ לספור לנהוג טובולכן
 פ'[. ס"ק כאן בכה"ח ]עיין אחד[ יוםלספור

~~~~~~~~ 
~~ן ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~

~~~ 
 ~~ן ~~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ]אע"פ לברן דיכול ל"ט סימן ח~א הלויובבית
 למימני דמצוה השבוע כנשלם ספר[ ולא אחד יוםשדלג
 היראים מדברי הלוי[ ]הבית מש"כ על וצ"עשבועי
 יצא לא לכו"ע כלל ימים הזכיר ולא אחד שבועהיום השבי~י ביום שאמר כגון ימים ולא שבועות מנה]דאם

 יום חמשים וכדכתיב ימים להזכיר צריןדלכו"ע
 אבל י"א או' ובשעה"צ ז' או' במ"ב מובא ~תספור[
 כשי' ראבי"ה כתב תת"ג[ ]סימן דמגילה פ"בבמרדכי
 צרין לא הראבי"ה בשם המרדכי ]וז"ל הלוי בביתהנ~ל
 עדלמימני

 סו~
 ט' שהיום יאמר לט' וכשיגיע השבוע

ימים
 וכ~

 שבועות שני שהן לי"ד שיגיע עד השבוע כל
עכ"ל[.

~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ן

~~~
 ~~ן ~~~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 שהגדיל בקטן י"ב כלל לתורה ציונים בספרועיין
 הוא ה~ולם דמנהג ובא ]מ~יד הספירה ]ימי[בתון
 אינם הספירה ימי בתון מצוה בר שנעשיםשאותם
 גם מלספורפוסקים

 אח~
 ובמחנ"א ע"ש[ וכו' בברכה

 להלכה ג"כ ]ה~לה ס' סימןח"ג
 דקט~

 בימי שהגדיל
 סימן חי"ד וצ"א העומר[ ספירת על דיברןהספירה
נ"ה.

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~~~~~ן

~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ 

 הדשןובתרומת
 ל"ז~ )סימ~

 דספירת די"ל כתב
 הגדול א"ז בספר דמצאתי ]וז"ל התורה מןהעומר

 ופסק דאורייתא הזה בזמן דספירה סברדראבי"ה
 אזלינן בתלמודא איפשטא דלא דהבעיות כןמתון
 כמו ולספור לחזור וצרין ספירה לגבי לחומראבה
 ויציב אמת אמר ספקגבי

 ספ~
 משום חוזר אמר לא

 נמי בנ"ד וא"כ ראבי"ה. כתב זה כל היא ~דאורייתא
 שעבר בלילה ספר שלא הספק מתון לספור הואמצוה
 ע"ש[.וכו'

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ .~~~~ 

 ל'(. )הל' בש"ע הגר"ז דעת וכן~

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 דלא ז'[ הל' חנוכה מהל' ]פ"ג הרמב"םוכתב
 מנהג. משוםמברכין

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 ליישב ג' ~ו' התורה בברכת ברכה עמקעיין
 מסכת ]וז"ל. ]בביאורו[ הגר"א שהביא סופריםהמסכת
 פי"דסופרים

 ה~~
 באיכה ובקהלת השירים ובשיר ברות

 ואע"פ מגילה מקרא ~ל לומר צרין אסתרובמגילת
 לומר צרין בכתובים הקורא הכתובים ביןשכתובה

 אלקינובא"י
 מה"~

 הקדש. בכתבי לקרות ~ א~ב"ו
 בה להזכיר שצרין אמרו אסתרבמגילת

 זמ~
 עכ"ל

 שקורין דמה רב במעשה הובא הגר"א דעת הנההמ"ס
 תקנה היא בחג וקהלת בעצרת ורות פסחשה"ש
 ושהחיינו מגילה מקרא על עליהן לברן וצריןגמורה
 שצרין דמה דמפרש הרי הזה סופרים מהמסכתומקור
 לקרות מצוה דהוי משום הוא מגילה מקרא ~לל~רן

 עליהם מברן ולפיכן בזמנה אחת כל האלההמגילות
 דהא וקשה לזמן מזמן הבאה מצוה ~דין שהחיינו,גם

 כתובים על דגם ~ במ"סמבואר
~ 

 אקב"ו לברן צרין
 תקנה שום מצינו לא ובכתובים הקדש בכתבילקרות
 לקרותם צריןשיהא

 באיז~
 וע"כ הזמנים מן זמן

 ועוד וכו' התורה ברכת אלא אינן האלהדהברכות
 להזכיר שצרין ~אמרו אסתר במגילת המ"ס מסייםדהא
 לברן צרין אסתר ~ במגילת דוקא משמע זמן,בה

 משמע לכאורה ו~זה המגילות בשאר לא אבלשהחיינו



 תקנה ש~ם אין המגילות דבשאר הגר"א כדעתדלא
 דהברכה וע"כ שהחיינו שיין לא וע"כ בזמנםלקרותם
 ה~ר"א ודעת וכמש"כ[ לבד התורה ברכת משוםהיא
 ג"כ שכתב ל"ה סי~ן הרמ"א ~תשו' מצאתי שובצ"ע.
 ע"ש. סופרים המס' בביאור זהכעין

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 

.~~~ 
 ולהתפלל לחזורוחייב

 תפל~
 וצ"ע דיו"ט. מו~ף

 ולחתום שבת ולזכור לחזור דחייב או שבת בשל יצאאם
 לחודי', יו"ט בשל יצא בדיעבד ונ"ל ]ג"כ[ שבתבשל
 ב'[. ס"ק שע"ת על רס"ח סי' לעיל בזה מש"כ]ועיין

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ן

~~~~ 
.~~~~~ 

 הל' ויצא פר' שניה ]שנה חי איש בן בספרוכ"כ
 ברורה במשנה כן ופסק רצ"ט[ ]בסימן ורעק"אכ"ג[
 שאחרי א' יום דכל ]ועיי"ש ט"ז(, )ס"ק רצ"טבסימן
 ע"ז[. המחבר שם ועמש"כ להבדיל יכוליו"ט

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
.~~~~ ~ 

 אלעזר מנחת לישא שרי עצמו בעומר בל"גאבל

 לן האלף שו~ת עיין ו' ביום ~שה לישא מותרוכן
 הוי דשם לומר ואין בא"ד ]וז"ל ש"ל סימן או"חשלמה
 אשה דנשואי מצוה צורן הוי זה ~ם הרי שבתלכבוד
 וג"זמצוה

 בכ~
 שבת עונג

 דעונ~
 שבת מלילי ת"ח

 בו[. לישא מותר לכן שבתללילי

~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~~. ~~~~ן

 )ס"ק ד"מ מהרי"וצ"ל
 א~

 ]עי' אוסר, ומהרי"ל
 כאן[. היטבבאר

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ '~~~~~~ 

 תס"ח סוס"י רמ"אכתב
 שנהג~

 דם להקיז שלא
 פרק סוף ]דאיתא שב~עות חג בערב בעיקרבעיו"ט
 טבוח דשמיה זיקא ]פק שבועות דבערב דשבתי"ח
 לבשרייהו להו טבח הוי אורייתא ישראל דקבילו לאוואי

 ערב משום יו"ט ערב כל ~ל רבנן וגזרוולדמייהו
שבועות[.

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ן
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 ~כיון בזמנו ק"ש לקרוא כדי המנהג טעם לפרשיש
 המטה. שעל ק"ש קורין ולא ישניםשלא

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~ן
~~~ 

.~~~~ 
 וא"א תורה ניתנה בשבת כי האריכות לכלוא"צ
 בשר. אכילת שום ]בשבת[לעשות

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 

 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ן
~~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 מג"א אסור ושכח ידע אבל מאתמול. ~ידע לאוה"ה
 ב'(. )ס"ק תק"טסימן

~~~~~~~~ 
~~ 

~~ן
~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
.~~~~ 

 בתשובה האיב"ש כ"כ אסוא דשבות שבותאפי'
 שמחת במקום חולק ק"ו בסימן והט"ז קכ"א[]סימן

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~~~ן
 ~~~ן~~~~ן

~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ן.

 דבשבת ונראה יברן~ ולא יל~ש לא אפשר אםאבל
 כלל. להחמיראין

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~~~~ ~~~~ 

 בחוה"מ דאפילו א'[ ס"ק ]א"א כאן בפ"מעיין
 אין ביו"ט שהרי וצ"עאסור.

 נוה~
 אבילות.

 ~~~~~ן ~~~~ן ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~ ~~ 
~~~~~ 

~.~~~ 



 במקום דשבות שבות התירו דלא סובר וריב"שיו"ט
 מדקר וצ"ע בתשובה עיי"שמצוה

 נעו~
 ]בסימן דהתירו

תצ"ח
 סעי~

 וראי' הדם[ דכיסוי מצוה ]במקום י"ד[
 ומשאצ"ל מקלקל דרבנן תרי ד~תםלהט~ז

 ~מקלקל דשב~ת ואולי יו~ט. שמחתבמקום ]והתירו~
 לכ"~

 שרי.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
 חולקין יש הביא ט' ה' רס"ק אחרוןובקונטרס

 ולא מעיו"ט שנשבר דבר ביו"ט לתקן מתירין]ולא
 להחמיר דיש וכתב מעיו"ט[ לתקנו השעה לוהס~יק
 דבר ]דכל מהרי"ל ד~ת גם דזהו ונראה תורה.בשל

 בי"ט לעשותו אסור ראשון בי"ט ל~שותושאפשר
 בד"מ מובא מעיו"ט, לעשותן כא~שר דהויובמג"א

 ~"~~מ~
 ~ק

~~ 
 ו~~א

 ~מ~
 ~"ט

 תצ"ה בסימן ]וז"ל רעק"א קושי'ולק"מ ~~
 סעי~

 כתב ב'
 אע"פ וצידה וסחיטה ובצירה טחינה קצירההמ~בר
 המחבר עכ"ל ~כמים אוסרים אוכ"נ מלאכתשהם
 הני דכל פוסקים להנן לי וקשה רעק"א הג'והקשה
 ע"א קי"ד דף דיבמות מסוגי' מדרבנן, רקאסירי
 אמאי ל"ג לאו דאיסור ביו"ט הוא, יד ~כלאחרמפרק
 אוכל משום מותר דד"ת דרבנן דאיסור יו"ט ~אמרלא
 דבר דכל י"ל הנ"ל דברינו ולפי עכ~ל וצע"גנ~ש
 ורוצה עשאו ולא מעיו"ט לעשותו שאפשר באו"נאפילו

 קאמר שפיר א"כ תורה איסור בו יש ביו~טלעשותה
 ביו"ט אפילו כזה דבאופן ל"ג לאו דאיסור ביו"טהג'

 לאו. איסור משום בו יש ג"כ נפשובאוכל

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

.~~~~~ 
 ל~רור ומותר הרמ"א ]וז"ל תק"ד סימן לקמןועיין
 מורג שהוא הכלי על ביו"טגבינה

 חרו~
 צרין מיהו

 ]חכמים אסרו דלא י"ט או' במ"ב ועיי"ש מעט[שינוי
 וכדרן גמור ח~ל מעשה ]שהוא ברחיים אלאלטחון[
 תבלין ]לדון התירו וכן שרי דק דק ולחתון טחינה[כל

 ]בסימן ועיי"ש טעם מ~יג אםבמדוכה[
 תק"ד~

 מב"ב
 בתבלין ד~ם ואומרין המחמירין פוסקים ]דיש י~אאו'

 לדוכן מותר אין טעםהמ~יגין
 ביו"~

 אא~כ כדרכן
 אנו וחוששין ביו"ט ~להם ~ שיצטרן מאתמול ידעלא

 תבלין בדיכת לשנות צרין ולכן לכת~ילהלדבריהם
 ידע בין חילוק אין המנהג דל~י שכתבו וישג"כ

 ביו"ט לדון נוהגים אין גווני מכל ידע ללאמאתמול
 שינוי[. ע"יאא"כ

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 הגר"ז אלו[ מלאכות לעשות ]אסור שינוי ע"יא~י'
 ט'[.]הל'

~~~
~~~~ 

~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 

~~
~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 הקצה לאוצר שהכניסם ~ירות ]דהוי~"ע

 דביצה ~"ד ריש עיין שרי שמעון לר' למהדא"כ בידים~
 מתחילין אומרת זאת כהנא רב אמר הגמ' וז"ל ע"א(ל' )ד~

 מוקצה ליה דלית הוא שמעון ר' מני תחלהבאוצר
 א"כ בידים הקצה שהרי מוקצה שהוי אמרת ואיע"כ
 ]דאמר ~צמ~קין ~רוגרות כמו מוקצה הוי לר"ש~ם
 אסור ושבקערה שבנר השמן מותר דתניא ע"ב שםב"ג
 יושב אדם התם דמי מי הגמ' קאמר מתיר שמעוןור'

 הלכן לכבות שסו~ה שיודע נרו תכבה אימתיומצפה
 א~ילו מוקצה הוי לא"ה הא המותר על דעתיהבה"ש
לר"ש[.

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

'~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~ 
~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ 
~~ 

~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~'~~~ 

~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~ 

~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~. ~~~~ן ~~ן
ובשם

 בה"ש שנולד ]בתינוק להיתר שמעתי יעב"~

 ש"~[ ב' ביו"ט חל שלו תשיעי ס~קושמיני
 ]וכ~

 הוא
 בשאילתבספרו

 יעב~
 בסופו[. ל"ה ~ימן ח"א

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~ן ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~

~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~ן

~~~~~~~~~~~ ~''~~~ 
.~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 דמותר שבת לתו' דמי ולא שלמה חכמתוכ~כ
 ]הובא הר~ב"אלדעת

 בש"~
 סימן

 סעי~ רס"~
 י"ז

 ל~מר מותר שחשכה קודם עליו שבת שקיבל שמיי"א
 בזה והטעם ע"כ[ מלאכה לו לעשות ~בירולישראל



 אחר מלאכה לו ל~שות חבירו לישראל לומר]דמותר
 מש"כ ועי' ]שם, בפוסקים עיין עליו[ שבתשקבל
 השו"ע עלהמחבר

 סעי~
 ד'[. ס"ק ומ"ב י"ז

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~'~ 

 דגים חיה מצודות כגון צידה דספק מש"כ על]קאי
 בהם מוצא ~למחר מעיו"ט פרושות שהיוועופות
 באכילה דאסור דכיון ר"ל בטלטול[ אפילואסורים
 )בד"ה צדין אין פר' בריש הרשב"א וכ"כ בטלטולאסור
 אמר~.רב

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 )ביצה רש"יכ"כ

 ד~
 כ"ד

 ע"א~
 )ד"ה ב"ח ועיין

וה"מ~
 ג"כ שובן יוני סתם דאפילו ]וס"ל פליגי דתו'

 הצד דתניא מה ס"ל רש"י משא"כ צידה משוםאסור
 שובן יוני שאר אבל הבר י~ני דו~א היינו שובןי~י
 צידה. משום אסורים אינם צידהדא"צ

 ~~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~
~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~ ~~~~~ן

 ]כדמשמע מתון אמרינן והבערה הוצאה דוקאר"ל
 דלענין פי' מתון אמרינן הוצאה דלענין שכתבמלשונו
 ועיין מלאכות[ בשאר משא"כ מתון אמרינן כןהוצאה
מ~

 אמרינן למה הטעם ]שכתב ד'[ ]ה' יו"ט מהל' פ"א

בהוצא~
 לא בשאר משא"כ מתון

 אמרינ~
 ו~"ל מתון

 באוכל היא שאף לפי ההוצאה אלו לשני טעםונראה
 מתון אמרי~ן אחרים בדברים שהיא ואע"פומשקה
וכו'

 ע~~
 אמרינן ]למה אחר טעם כתב ברמב"ם אבל

 ומזה וז~ל ה"ו יו"ט מהל' פ"א עיין מתון[בהוצאה
 שכל ואע"פ טוב ביום ההוצאה אסרו לא עצמוהטעם
 ולמה טוב. יום מערב שאפשר מלאכה היאהוצאה

~~ ~  ~~ ~~~~~ ~~~ ~  ~  שידיו כמי יהיה ולא ~פציו וישלם שירצה מהכל ~~~~ ~~~~~~ 
 מערב ל~שותן שאפשר מלאכות שאר אבלאסורות

 אין עסק בהן ויש הואיל טוביום
 עושי~

 אותן
 עיי"ש.עכ"ל[ ביו"~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ן ~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ]כגון מלאכות כל וה"ה אסור מכזית פחותאבל
 עבור לכה"פ להיות צרין ומבשל והבערהבהוצאה
כזית

 אכילה~
 ים אפיקי בספר ועיין

 ]ח~ב~
 י~ד סי'

 וגם מכזית פחות דאכילה ~"ל ה~ו"א בשם]שמביא
 לאו דבעלמא אכילה כדרן שלאאכילה

 אכיל~
 היא

 לכאורה ג"כ הוא נפש אוכל מקרי יו~ט לענין מ"מכלל
 הוכחה לנו יהיה זה לעומת אכן וכו' למאד גדולחידוש
 מכזית פחות לענין דינו באידן ~"ל כהטו~אדלא

 ממנה לאכול שהות יש אם דוקא ור"ע ת"קדמדיי~י
 לאו מכזית דפחות מוכח עכ"פ חי' ואם צלי אםכזית
 וכו'~ היא,אכילה

 ע"ש~

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~
 ~~~ן

~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~'~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~ ~''~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 העור[ הפשטת המחבר ]לדעת מותר דיהיהוצ"ע
 לפרש ויש הבשר[ יסריח ]שלא ממון הפסדמשום
 הואיל בזה אמרינן ולא מכשירין אלא אינודהפשט
 דחוי' אלא אינו מכשירין משא~כ הותרה הוהדאו"נ
 אסור ~מעריו"ט דאפשר דהיכא לזהור~ה

משא"כ ~כשירין~
 באו~

 היכא אסור ~צמו באו"נ ס"ל והחולקים
 מעריו"טדאפשר

 סימ~ ועיי~
 תצ"ה

 א~ )סעי~
 ]ומ"מ

 נפק"מ אין וא"כ הואיל,אמרינן
 בי~

 לאו"נ מכשירין
עצמו[.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ .~~~~ 



 לעשותן אסור וציורים אותיות אבל מש"כ על]קאי
 משום ]רושם[ דאסור ואפ"ל ביו"ט[ סימן דרןבבשר
 בכן כתיבה דרן דאין כותב משום ולא דחולעובדא
 בביאור כמ~ש בבשר[ ]כגון מתקיים שאינ~ בדברומותר
הגר~א

 בביה"~ הוב~
 ש~מ סימן או"ח

 סעי~
 )ד"ה ~'

 תון בסכין חיתון ע"י רשימה דמותר ]ור"לכמו(,
 ממש~. כותב ולאהבשר

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~~ 
 דאפשר מה כל דמ"מ שכתב ]במה דבריו א"שובזה
 שעה"צ קוש' ולק~מ דחול[ כעובדא יהא שלאלשנות
 היא רושם האיסור דכל ]דס"ל שם וכמ"ש כ'()ס"ק
 מותר מתקיים שאינו בדבר ממילא דחול עובדאמשום

 שמשנה[. ובפרטלכתחילה

~~~~~~ 
~~~~~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~
~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 מפרק משום בשר[ ]המולח חייב יהא לא למהוצ"ע
 דמו יצא דכבר איירי ואולי דמו[, ]שמוציא חובלכמו

 מפורש כתבו הפוסקים אבל וצ"ע לעבדו[ כדי]ומולחו
 מפסולת אוכל דדוקא לומר ויש דמו בלהוציאדאיירי
 כתב הגר"א אבל מאוכל משקה משא~כ מפרקהוה
 סימן הגר"א ~יין מפרק הוה מאוכל[ ]משקה זהדגם
 העומדת בבהמה אפי' מפרק הוה חולב גבית~"ה
 ]וז"ל ד' בס"ק ]מש"ז[ כאן מגדים בפרי שו"מלאכילה.
 לדם דא"צ מפרק הוי לא י"ל דם להוציא בשרולמלוח

 משום האש נגד להשים מחמירין דיש הרמ"אכתב
 בדיעבד ]דמתיר פ"ד סימן לפ"מ אפי' נולד[דהוה

 באין מ"מ השומן[ לאכול האש נגד שהניחבאפינדא
 הפנים ]וז"ל בדיעבד אסור העצים מן לא אשמוציאין
 משום שמפרש רש"י לדעת ~פיל~ בא"דמ~יר~ת

 מלאכה דלאו בדיעבד אסורים המים דאיןנראה בור~
 בדיעבד לאסור דאין כדאמרן ע"כ אלא וכו' היאגמורה
 למוציא דומה דאי~ מלאכה חשש משוםלא

~ 
 מן

 ב~ולם היה הכא אבל בעולם היה לא דהאשהאבנים
 כבורא דמחזי אסור לכתחילה אלא בורא חשיבוא~ו
 ע"ש[. וכו' בדיעבדולא

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~ן
 ~~~~~ן ~~~~~ן~~~~~ן

~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~ן
~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~ן

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ 

 ~~ן
~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ן
~~~~~~~~ ~~ 

~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ ~~~~ן

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ 
.~~~ 

 כיון הכא מותר רישא פסיק דאפי' כתבוהגר"א
 הט"ז קושי' ל"ק ולפ"ז למכבה דומה אלא מכבהדאינו
 תקי"ד בסימן המחבר שכתב ממה ד~שה ג'(~ס"ק
 אפילו הדולק מנר פתילה ליקח אסור וכן ב'סעיף
 מכבה ה~א מיד כשמוציאה שהרי אחר בנרליתנה
 הרמ"א ]דז"ל דמותר משמע תק"ב בסימן וכאןאותה
 ליקח ומותרכאן

 ע~
 ולהניחו מדורה של זה מצד הדלוק

 דהתם עכ"ל[ לכיבוי מכוין ואינו הואיל אחרבצד
 הפתילה ]כשמוציא מכבה הוה ב'[ סעיף תקי"ד]בסימן
 השמן[מן

 משא"~
 למכבה. דומה אלא אינו הכא

 לאיבוד[.ואזיל

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן ~~ן ~~~

~~ ~~ 
 ~ן

~~~~~ 
~~~

 ~ן
~~~~~~ 

.~~~~ 
 וכמש"כ בשבת כמו ביו"ט דאסור נראהולפ"ז
 שי~ח סימןהרמ~א

 ט~~ סעי~
 דאסור מחמירין ויש

 ליתן דמותר המחבר מש"כ על קאי ]זהמוליד
 ואע"פ סולדת שהיד במקום האש כנגדאינפאנדא
 חוזר שנקרש שבהשהשומן

 ונימו~
 וכ"ש

 קדיר~
 שיש

 וע"ז דשרי בעין אינו נימוח שהשומן שנקרש רוטבבה

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ 

 היום. צורן חשיב היום יצטרן שמא חושב אםאבל ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~

 ~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ביצה על קה"י בספר כ"כ מ~תר לשבת מיו"טאבל
 בשבת לעשותו ד~ותר כיון ע"ת[ ~א ~אפיל~ ~י"בסימן
 לשבת[. מיו"ט לעשות נמימותר~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~. ~~~~ן

]צ"~
 ~~נ"ג ובסימן צ"ט

 סעי~
 עיי"ש. ו'

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

 דממלאה בפירוש לומר אבל ]ר"ל אסורודיבור
 אסור[. שני לי"ט הנותר שישתייר כדי הזאתהקדרה

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

ר~
 אחרת כוונה לה שאין אע"פ ]ר~ל הנותר כדי
 מותר[ הנותר ש~שתייר כדי אלא בשר הקדרהבמילוי
 בשיעורים דריבוי ]וס~ל פליגי והריטב~א הרא~האבל
 הוא הקדרה למלאות שהתירו ומה ביו"ט אפילוא~ור
משום

 שמוסי~
 דביצה פ"ב בש"מ עיי"ש בתבשיל[ טעם

 י"~]ד~
 בד"ה ע"א

 ממל~
 חול~ין הראשונים כל אבל

 ומתירין.ב~ה

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~'~~~~ 

 ~~~~ן
~~~ 

.~~~~~ 
 והנה ]ז"ל ח' או' ~ו"ט הל' ברכה עמק בספרועיין
 ראשון מיו"ט לבשל ]דמותר להדיא מבואר שכןבאמת
 יוםבשביל

 השביעי~
 התם דמקשה מ"ז דף בפסחים

 מהא ביו"ט נעשין שבת צורכי דמדאורייתאלמ"ד
 חל אם יו"ט דוחה אפייתו אין הפנים דלחםדתנן
 ביו"ט נעשין שבת צורכי אמרת ואי שבת בערביו"ט
 היא זו אפייה הא יו"ט דחי לאאמאי

 לצור~
 שבת

 שמפסיק דאף להדיא הרי הבאה בשבת נאכלתשיהא
 הבאה שבת בשביל לאפות שרי אפ~ה החול ימיבנתיים
 צורכי ונעשין היא אחת קדושה ויו"ט דשבתלמ"ד
 שרי ג"כ לכ~ע ליו"ט מיו"ט ה"ה וא"כ ביו"ט.שבת
 אף ולבשללא~ות

 שמ~סי~
 כגון החול ימי בינתיים

 לשבועות מפסח אפילו או לשביעי ראשוןמיו"ט
 ליו"ט מיו"ט מכין והוו יו"ט הוו דשניהם כיוןוסוכות
 שבות התירו קרובה שבות הגמ' ע"ז דמשני ואףושרי
 שגזרו השבות היינו התירו לארח~קה

 רבנ~
 לאפות שלא

 במקדש התירו לא תבשילין עיר~ב בלי לשבתמיו"ט

 מותר וודאי תבשילין עירוב עושה אם וא"כ פירש"יכן
 לא תבשילין עירוב אפילו ליו"ט דמיו"טואפשר

 חננאל ברבינו אמנם עירוב תקנו לשבת מיו"טדדוקא צרי~
 שהתורה היינו התירו לא רחוקה שבות שפי'מצאתי
 רחוקה לשבת מי~"ט להכין התירהלא

 א~
 דשניהם

 רחוק ליו"ט מיו"ט ה"ה לפ"ז וא"כ היא, אחתקדושה
 ולבשל לאפות התורה התירה לאג"כ

 ולפיכ~
 אסור

 סימן מגדים פרי ועיין לשביעי[ ראשון מיו"טלהכין
 מדבריו דמשמע ]ע~ש בזה מש"כ א'( ס~ק )מש"זתקל"ג
 ע"ש[. אסור לשביעי ראשון מיו"ט דלהכיןדס"ל

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 א' משבת הכנה לגבי לדוד תהלה בספרועיין

 משבת לקפל דאסור ]דס"ל ו' סעיף ש"ב בסי'לחברתה
 עיי~ש. אחרת[לשבת

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~'~~~~~~~ 

 בשר קדרה למלאות דדוקא בפנים מש"כ על]קאי
 תועלת שיש מותר אחת לחתיכה צרין שאינואע"פ
 לעשות אסור אבל הריבוי ע"י היום לצורןגם

 לבו שצרין ממה יותר וכיו"ב קרעפלן אוחרעמזלאן
 ]פ"ב מרדכי עיין מחבירו[ משביח אחד שאיןביום
 בשם שמביא ~ע"ש בזה פלוגתא תרע"ה[ אותדביצה
 לצורן בלע"ז ברצידלי ביו"ט לאפות דהתיר יואלרבינו
 אידם יום והיה ב~וש"מ ממחרת להיות שחלב~'מ
 די היה ולא ביו"ט לא אם לאפות יכולים היושלא
 מפני פעמים בב' לאפות והתירו אחד בתנורלהקל

 ישראל וג' לשנים ותנור תנור לכל א' פתשצריכות
 שאסרו א~רים מ~שית עודוהביא

 לאפות~

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 הלבוש ]דז"ל מותר דרבנן איסור דדו~א לבושועיין
 לאכלו מותר שחט או אכילה אחר ובשל עבר אםמיהו
 דרבנן איסור אלא שאינו מפני קנסוהו ולאלמחר
 לבשל יכול היה בהיתר דהא שרי מישרא מה"תשהרי
 אורחים היהאם

 ואמרינ~
 וכו' אורחים ומקלע הואיל

 נשמע ]וז"ל לבוש בשם ישע בגדי בספר כ"כע"ש



 עבר ~םמזה
 סמו~

 או לאכלו שהות ש~ין ללילה
 לו לאכול אסור אדאורייתא שעבר לצלאו שהותשאין ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ שש~

 ע"ש[. וכו' שבת כמעשיל~ולם ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~

.~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 אבל כן[ כתבו ]כולם יש~ ובגדי ורע~"א ~דשפרי
 ועיין חולק ד'[ ]הל'הגר"ז

 כ~
 שמביא ל"א( )ס"ק החיים

 דביצה )פ"ב ברא"ש משמע וכן בזה הפוס~יםמחלוקת
 גרמא גרמא ומלח מערים דר"א בסוגיא ע"ב( י~אדף

 חתיכה כל להפון צרין גם בא"ד)שכתב
 המליחה בשעת דוקא הקפידא דעיקר משמעולמולחה וחתיכ~

 חתיכה כל לה~ון צרין היה אם הבישול בש~תאו
 בשעת אם מותר היה לא"ה הא אסור היהוחתיכה
 בכל בחתיכות דבטרח אע"ג ביחד הכל נמלחהמליחה
 הכא ג"כ ה"ה מותר היה המליחה קודם בנפרדאחד
 כאחד ~ולה נעשית הב~שול שבש~תכ~ון

 מותר~
 ועיין

 העולם רגילין וכן ]וז~ל ע"ב( י"א )דף מערים ד"התוס'
 ואוכלין התרנגולת מן מ~ט ואוכלין ודוליןשמערימין

הכבד~
 הכל להשים צרין אבל ]וז"ל תק"ג סימן ורמ"א

 אסור אבל ב~~ם האשאצל
 להוסי~

 החבית כבר אם
 הגר"א וביאור ה~א[ לצורן שלא דטרחא האשאצל

 להוסיף אסור דלרש"י והרשב"א רש"י מחלוקת]דמביא
 היתר אין בתבשיל אפילו האש אצל החבית כבראם
 ס~ל הרשב"א אמנם להוסיף שרי ולא ב~"א שיהיהרק
 הטעם אלא הוא הטרחא משום ההיתר טעםדאין

 אפילו וא~כ בקדירה הרבה כשיש עדיף יותרדתבשיל
 דאין במים שמונח התבשיל להמתיק בכדי שרילהוסיף
 בחד אם כי אסור להרשב"א גם בזה מים בריבוינ"מ

 ~וס~~ ול~טרח~
 במים דוקא דכתב השו"ע דעת ו~ה

 גם שרי דבתבשיל משמע ~וכו' לה~ים צריןאבל
להוסיף.

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~ .~~ 

 ]מובא ~רשב"א לשי' כתב ד( הל' פ"ג )כללובחיי"א
 דק דק ח~תן דאם ברמ"א י"ב סעיף שכ"אבסימן
 ~יהיה צרין אסור[ ומניח ו~ותן מותר מיד לאכולכדי
 לס~ודה.סמון

 דחול עובדא משום אלא אסור דאינו שםוכתב
 דאפילו משמע ]ושמדבריו רמב"ן דברי שהביאאע~פ
 רק ולא ביו"ט מדרבנן אסור מעי"ט אפשר דלאחולב
 כתב והכא דחול עובדאמשום

 הריב~
 אסור דאין

 עובדא משום רק שלהן ברחים ~לפליןטחינת
 ב~"ג המגיד הרב הביא )וכן ~בתשובותיו[ ~כ"אבסימן דחול~

 החרדל לטחון ~שאסור הרשב"א בשם יו"טמהל'
 שאסור הפלפלין לשחיקת דומה זה שהרי שלוב~יים
 עובדיןמשום

 דחול~
 )ד"ה בב"י כאן הובא

 ומ"~
 רבינו

 או"ח יואב חלקת ועיין ושום( ומ"ש ~ד"ה וב"חומיהו(

סי~
 בד"ה כ"ו

 ]ועפי"~
 ~~"ל

 שפיר ~ת~ יה~ ועפי"~
 כמו מה"ת אסור שפיר זה וצידה ועימור דקצירההכל

 אין וצידה ועימור דקצירה כיון מש"סשהוכחתי
 אבל ממכשירין אותם ללמוד אין וא"כ המאכלמת~נין
 יל~ינן ש~יר בזה ניתקן גו~ו שהמאכל וטחינהבדישה

 במלאכה אף המאכל לת~ן רחמנא שהתירממכשירין
 בדישה גו~ו באו~נ מכש~כ וא"כ הרבה, ~ימיםבנעשה
 ל~ש מעמר ב~צירה אבל מה"ת, דמותרוטחינה

 דון לומר ובזה המאכל מתקנין שאין כיוןממכשירין למיל~
 מותר יהיה דקצירה ולומר באתרא ואוקימינה

 וכו~ ד~"א המאכל מתקןשאינו א~
 וע~

 מותר שפיר
 תיקון שה~א כיון ותבלין תבואה וטחינת מלחשחיקת
 מנוקה שנעשה המאכל כתי~ון הוי דישה וכןהמאכל

מהפסולת
 דרבנ~ ר~

 הרבה לימים דנעשה יען~ ~~רו
 בשחי~תו משונה שהוא תבלין בשחיקת שפירובזה
מותר

 א~
 לעשותו דרכו זו ששחיקה יען מדרבנן

 רמב"ן דבר~ מבואר יואב[ החלקת דברי ]ל~יולפ"ז ליומ~
 יואב החלקת דבריו ל~י ]א"כ ~כ"א סימןשבריב"ש
יכולים

 לתר~
 רק מדרבנן דאסור קאמר לא דהרמב"ן

 הרבה לימים דנעשה יען ג~רו רבנן מלאכותבשאר
 בשחיקתו משנה שהוא תבלין בשחי~ת הכאמשא"כ
 נעשהשאינו

 כדר~
 פלפלין ~אפילו הרבה לימים נעשה

 מותר שלהםברחיים
 א~

 ואסור מדרבנן
 ר~

 משום
 דחול[.~ובדא

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ '~~ 
~'~~~ ~'~~ 

'~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~ן ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 
.~~~~~ 

 דגדוליםותמוה
 מתו~

 ברירה הוה לא הקטנים



 שי~ט סימן ברמ"א]כמ"ש
 סעי~

 מין שהוא כל אבל ג'
 לא קטנות מת~ן ~דולות חתיכות ~ שב~רר אע~פא'

 ~ברירה~מיקר~
 חשוב השבורות מתון שלמות אי וצ"ע

 משום י"א או' בורר[ ]הלכות אג"ט ולמש"כברירה
 החלב לנ~ר מתיר ]דהא~"ט ~רירה חשיב לאמצוה
 א' מין ~דהוא כיון ביו"טמהבשר

 ור~
 ה~א ארי' משום

 רק כפסולת הוי לא לאכלו רצונו אין עלהדרבי~א

 מה כיון הכא ה"ה החלב לנקר ומותר א' מיןהוי
 הוא השבורות מתון השלימותשבורר

 ר~
 שהוא משום

 והכל שלימות על לברן מצוה משום להשלימותצרין
 דאין כיון השלמות לגבי פסולת הוה ולא מקרי א'מין
 מ~וה[. משום רק השלמותלוקח

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ 
.'~~~ 

 ד'( )הל' הגר"ז וכ"כ לאיסור פסק ז'( ~ס~קומ"א
 שצרין אפשר שמתיר ג'( הל' פ"ג )כלל לחיי"אואפי'
 לשי' לסעודה סמוןדוקא

 רשב"~
 בתחלת לעיל )עיין

הסימן(.

 ~~ן ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~ 

 כאן הובא יש"ש וכ"כ יו"ט הל' בריש האו"זוכ"כ
 ג'(. )ס"קבמג~א

~~~~~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~ן
 ~~~ן ~~~~ ~~~~

~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~~~~ 

 בסברת וצ"ע בשבת כמו ביו"ט אסורדמפרק
 ס"ל וד"מ דהב"י דמביא ג' ס"ק מג"א ]עייןהרשב"א
 ג"כ לחליבה העומדת בבהמה דאפילו הרשב"אבדעת

 הרשב"א בסברת צ"ע א"כ אוכלין לתון לחלובשרי
 שם עליה יש לחליבה העומדת בבהמה אפילושהתיר
 שלה[. מקשין התבואה שמפריד לדש ודומהפסולת

 ~~ן ~~~~ ~~~~~~~~
~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
 ביום ~ם אסורה ביצה אבל נ"ג סימן הב"חושו~ת ~~ ~~ ~~~~~~~
 המג"א ]וז"ל מג"א שהביא המהרי"ל פירוש וזהוב'[
 לביצה דמי ולא ב'[ ]ביום שרי דחלב המהרי"לבשם

 אס~רה שלפניו בשבת שנולדה דהביצה ס"ל]דהמהרי"ל

~
 יו"ט שהוא ב' ביום

 שני~
 התשובה[ כל באורן ע"ש

 תקי"ג בסימן כתב דרמ"אותמ~ה
 סעי~

 בשם ה'
 ביום יו"ט ואם ]וז"ל ב' ביו~ט מותרת דביצהמהרי"ל

 גליות של ב' ביום מותר שלפניהם בשבת ונולדה וב'א'
מהרי"ל[.

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~ן

~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 הכוס מן הזבוב את ]לקחת דשרי נראה ה~ר"זולשי'
 ג'[ ]הל' תק"י סימן לקמן כש"כ עמו[ משקה שוםבלא

 התירו אכילה לצורן בי"ט מ"מ בא"ד ]וז"ל ברירהדשרי
 אמרו ולא האוכל מתון פסולת אפי' כדרכולברור

 בי"ט האסורות ממלאכות היאדהברירה
 א~

 לצורן
 הרבה אותה לברור שדרן תבואה בברירת אלאאכילה
 מיני אבל הטעם שם עיין תצ"ה בסי' וכמ"שביחד

 לו שצרין מה אלא אותן לברור דרן שאיןקטניות
 בספר וכ"כ עכ"ל[ כדרכו לברור מותר ביום בומהם
 )דאוסר כט"ז דלא רצ"ח( סימן )סוף יו"ט הל'הרוקח
 לסנן ומותר הרוקח ]ז~ל הכוס( מתון הזבוב אתלקחת
 ע"ש[. הקמחים מן המפהדרן

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 
 שיהא וודאי לא ]שהרי או"נ ספק הוה הריצ"ע
 אי ב~לוגתא תלוי ואולי ביום[ לבו להכהן לוצרין
 אי ]ר"ל להנ"ל ונ"מ מכשירין או או"נ הוההוצאה
אמרינ~

 נפש או~ל ~תיקון נפש באוכל ביו"ט דהוצאה
 לספק אפילו דמותר או"נ ספק הוה אפילו מותרממש
 הוה בי"ט הוצאה דהיתר אמרינן אימשא"כ

 מדי~ ר~



 אבל טעמם[ גם ]דאסור אסורות מאכלות כמווהוה לצורן אינו א"כ ממש נפש באוכל תיקון שאינןמכשירין
 כשאינו אסור ואינו שמוש איסור אלא אינו מוקצה להוציא[. אסור אז לספק רקוודאי

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 
 ~~~~~ן~~~

~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 
 הביא רס"ו דבסימןצ"ע

 )המ"ב~
 שם ]ז"ל חולקים

 כגון בגופן המוקצין דברים אבל החיים הדרןבשם
 לצורן אפילו טלטול היתר שום להן שאין ואבניםמעות
 למק"א עמהן לילן אסור בידו ונטלו מקומו אוגופו
 אותן יזרוקרק

 תיכ~
 וכן וכו' מילה של איזמל מלבד

 מעות בכיס אפילו שהחמיר בביאורו הגר"א בשםהביא
 במ"ב כאן שכתוב מה ]ר"ל הגר"ז ומקור לטלטלה[שלא
 רס"ו. מסימן הגר"ז[ בשםהיא

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~ן
~~ 

 ~~ן ~~ן
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~
 ~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

 למפרע טבל שם ומפקיע למפרע חלה דין דחל~י"ל
 מקודם בשבת כבר החלה הפריש כאלו הוי]ממילא
 בב"י עובר דאינו ועוי"ל האחרונים וכ"כ האיסור[זמן
 ]פסחים ובגמ' שלו דאינוכיון

 ד~
 אמרינן ע"ב[ מ"ו

 ואי הואיל אמרינן סבר אליעזר דר' הג' ]וז"להואיל
 עבר וממילא ע"כ הוא ממוניה עלה איתשילבעי
 והדרא עלה איתשלי בעי דאי כיון יראה בל משוםעליה
לטיבלא

 דידה~
 בשבת להיות שחל ~בע"פ הכא אבל

 לחםשאפה
 חמ~

 ולהניח ולשייר לאכול שא"א שבת על
 זו עצה דיהני מע"ש חלה הפריש לא אם למחרעד

 דאינו כיון בב"י עליו עובר ואינו בשבת חלהלהפריש
ישאל

 עליה~
 למפרע. טבלים אוכל ישאל אם

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~

~~~~~
 ~~~ן

~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~~ן

~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 ]שנולדה ביצה איסור תקי"ג[ ]בסימן דהתםוי"ל
 ע"ב[ ב' דף ביצה בגמ' ]כדאיתא הכנה משוםביו"ט[

בעין.

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ]וממילא שמוש אסור אלא אינו דמוקצהו~"ל
 השמוש התירו לחושב"ס בשבת להסיקכשהתירו

בע~~
 מותר ואינו אכילה איסור הוה הכנה אבל אלו[
 בסופו(. ד' ס"ק )בקונט"א הגר"ז כמ"שלחושב"ס

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~
 ~~~ן

~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 

 ~~~~ן

~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~ן
~~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 )ר"ל ולפ"ז כלי עושה דהוה אסור לכן מיחדידאם

 הפמ"ג~ דברילפי
 ]דהנה והטור הרא"ש פליגי דלא י"ל

 ליקח אסור הטורלשון
 ע~

 בו לחתות העצים מבין
 בזה ע"ז כתב והרא"ש מנא מתקן דהו"ל בתנורהאש
 הנ"ל הפמ"ג דברי ולפי מנא כמתקן דמחזיהלשון
 שבורר מיירי דהרא"שי"ל

 ע~
 לחתות שראוי ודק ארון

 מיחדו אינו ואפילו כמתקן דנראה אסור וזהאש
 שלקח מיירי הטורמשא"כ לכ~

 ע~
 אז לכן וייחדו סתם

 לכן[ דיחדו כיון כלי עושה דהוה ממש מתקןמיקרי
 שכתב המחבר לשון על ]דהעיר ה'( )ס"ק מג"אעיין
 כמתקן דמחזי כתב דהרא"ש מנא מתקן ליהדהוה
מנא[.

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ .~~~~~~ 
 והתוספות ]וז"ל תוס' בשם אסור[ ]ד"ה ב"חעיין
 דלא אע"ג נ"ל זה ולפי וז"ל עוד כתבו נוטלבפרק

 תקון לידי יבא שמא גזרינן אסור אפ"ה ליהמיתקנא

כ~
 ~"כ[.

~~~~~~

~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~'~ן

~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

.~~~~ 
 מכבשין אבל מפרש דגם לעיל ]שהביא במאיריאבל



 בנפל ]המאירי דאיירי כן לומר ~א"א קאי[ ועפראטיח
 מעריו"טהטיח

 ]דז~
 ביצה )במס' המאירי לשון

 התנור קרקע על הטיח אותו מכבשין אבל ע"ב(ל"ב ד~
 לו אפשר שהיה אעפ"י שבקרקע לקושי שוהשתהא
 ע"ש[. וכו'מבערב

 ~~~~~ן ~' ~~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~''~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~~~ן ~~~~~~~ן

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ן

~~~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~~~~''~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~ .~~~ 

 ונתקו[ ד"ה ]בביה"ל זה סימן בסוף לקמןעי~ן
 ולהלן או"נ לצורן שרי דמוקצה משמע ]דהכאוצ"ע
 דאסור[.משמע

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~ן
~~~ן ~~~ ~~''~ ~~~ ~~~ ~~~~~

~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ .~~~~~ 
 המרדכי[. כתב ]בד"ה בב"י מובא המרדכיוכ"כ

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ '~~ 

~~~~
 ~~~~~ן

~~~~ 
.~~~~~ 

 כתב מותר[ בד"ה ]בביה"ל לעילוצ"ע
 אפילו או"נ לצורן שרי דמוקצהיהונתן
מעיו"ט.

~~~~~~~~ ~~~~~ ~''~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ '~~~ 

 דא"א היכא או"נ לצורן מותר מוקצה הריוצ"ע
 טלטול דרק תצ"ט סימן ברעק"א שו"ממאתמול,
 במוקצה. שמוש ולאמותר

 ~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ ~~~ 

~''~~~~
 ~~~ן

~~~ ~''~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~ ~~~ 
~~~~

 ~~~ן
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ 

 ~~~~ן

~''~~
.~~~~~~~ 

 כרדב"ז בהגעלה פוסק י"ב[ הל' צ"ד ]כללוחיי"א
 משום כאן דאין להגעיל מותר ביו"ט נטרפה]דאם
 וצ"ל י"א[ בהל' ]שם אוסר ]בליבון[ וכאן כלי[תקון
 אבל גמור כלי עשית הוה דלא רדב"ז דסברתלדבריו

 דוקא וזה או"נ משום ומותר הוהתקון
 בהגע~

 אבל
 ]דשניהם שוין והגעלה דליבון משמע ~מהאחרונים

 הגר"ז וכ"פ מעי"ט[ לעשותו אפשר היה לא אםמותר
 וירושלמי. ד"מ בשם ל"א אות הציון שער וכמ"ש י'[]הל'

 ~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~''~~~ 

 ~~~ן
~''~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~~ן

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ 
.~~~~ 

 כלי תקון ]הגעלה[ דהוה משמע האחרוניםמכל
 ]וז"ל ברמ"א א' כסעיף או~נ משום מתירין שישאלא
 מותר טוב ביום ונשבר בו לצלות יכול אינו אםאבל

 עיי"ש.לתקנו[

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

.~~ 
 כוון אפי' חדש[ כלי ]להטביל שרי בחוה"מאבל
 במועד.מלאכתו

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~ 

.~''~~ 
 עייןהטעם

 קוב~
 י"ג( )אות פסחים על שיעורים

 דאורייתא למ"ד בתחומין דה"ה ונראה בא"ד]וז"ל
בשבת

 א~
 אינו דתחומין מדרבנן אלא אינו ביו"ט

 אוכל מפני ביו"ט הותרו לא ומה"ט מלאכה,איסור
 דמוקצה נפש באוכל דשרי מוקצה טלטול כמונפש
 עיין וכן ~"ש וכו' תחומין כן ולא מלאכה בכללהיא
 הגר"ש. ו~"כ ע"ש[ כ"גבאות

~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~~ן ~~~''~ ~~~~
~~ ~~~~~~ 

 ~ן
~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ 

 מגיד בשם כתב נ"ו( )סימן אריה השאגתאבל
 תקון. דהוהמשנה

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~~~ ~''~~~ 
.~~~~ 

 שאינו אע"פ בתבשיל טעם שיתןכגון
 אוכל~

 ]אסור[
 דובב בספר כ"כ במוקצה השתמשות חשיבדזה

 המלן הסופר קושי' ולק"מ מ"ט( סימן )ח"אמישרים
 מישרים הדובב ]וז"ל דבריו על ו'( אות נ"ט)סימן
 פירות או שרויה מצה לבשל להתיר כ"מ שכתבמה
 מטעם אן וכו' לקטנים דחזי משום ש"פ בז'יבשים
 לאכול אסור בעצמו דהמבשל כיון להחמיר נ"לאחר

 ר'בשם

באפשר



 אסור הוא מ"מ לקטנים ד~זי נהי יבשיםפירות
 דהא לבשלם אסור שפיר וא"כ מוקצה מטעםאותם לטלט~

 נפש אוכל משום מותר מוקצה דטלטול דנהיקיי"ל
 או"נ לצורן אפילו אסור במוקצה להשתמשמ"מ

 ועיין תק"ט וסימן תק"ב סי' במג~אכמבואר
 כמשתמש הוי הכא וא"כ ל"ג, דף ביצהבמהרש"א
 במוקצה כמשתמש הוי דלא וא"ל אסור ושפירבמוקצה
 ~כלו דאינו כיון דז"א מוקצה הוא בעצמו דה~כלכיון
 מ~ר לצורן היום שמבשלו התבשיל הוי א"כהיום

 ובכה"ג למ~ר או"נ לצורן במוקצה היוםכמשתמש
 היום אכילת לצורן אפילו במוקצה משתמש דהויהיכא
 להשתמש אסור אוכלו[ ואינו בתבשיל טעם שיתן]כגון
 במוקצה שמשתמש להאיסור מהני לא ושפירכנ"ל
 אוכל לצורן גם במוקצה משתמש איסור דהאהע"ת
 הסופר והקשה עכ"ל אסורנפש

 המל~
 דבריו לפי כי

 איסור שרויה ומצה יבשים פירות כשאופה כאןשיש
 בסימן המג"א סכ"ס התיר מ"ט אזי במוקצהלהשתמש
 אשר הכלים שע"ג הב~ק לאפות הנז' י~ג ס~קתנ~ט
 יבשים לפירות ממש דומה הוי הנ~' הגאון דברילפי
 הדובב שאומר דמה ולק"מ עכ"ל כנז' שרוי'ומצה
 כ~ון ב~פן מיירי במוקצה השתמשות דהוימישרים
 שנותן או לאכילה מ~ר לצורן מוקצה דבר היוםדמבשל
 אוכלו ואינו בתבשיל טעם שיתן כדי בתבשילמוקצה
 תנ"ט בסימן משא"כ במוקצה משתמש דהוי אסורזה

 הנדבק הבצק ביו"ט שיאפה שם ומג"א ברמ"א ד'סעיף
 ~ימו~ לידי יבא שלא כדיבכלים

 במוקצה משתמש אינו
 אופה אינו אבל הנדבק הבצק אוכל דאינו אע"גכלום
 באיזה טעם שיתן כדי או למ~ר לאכלו כדי הזההבצק
 וא"ש במוקצה משתמש מקרי לא זה ממילאתבשיל

 ודו"ק. מישרים[ הדובבדברי

~~~~~~~~ 
 ~~~~~ן ~~~

 ~~~~.~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~
 מפרק. הוה דשניהם דאסור מס~יטה מ"שוצ"ע

 ~~~~~ן ~~~~~~~~
~~~~~~ 

 ~~~~~~ן
~~~~~~ 

 זאת לעשות דא"א דוקא ה'( ~הל' הגר"זוכתב
 ביצים וכן זמן לא~ר פרי שום ל~לף אין ולפ"זמעי"ט,

 בורר הבורר( )ד"ה הלכה הביאור לשי' ועודוכדומה~
 פרי לקלוף אסור ג"כ ]וא"כ מותר אינו שינויבלא
 שכתוב כמו בורר דהוה משום זמן לא~ר שיאכלכדי

 לקלוף אסור ברמ"א י"ט סעיף שכ"א סימןבש"ע
 ובצליםשומים

 להני~ כשקול~
 ע"ש[. וכו'

~~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ]כדי הפסולת לברור הצריכו ד'( )בהל' הגר"ז~~שון
למעט

 בטור~
 עכ"ל~. בי"ט

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

ול~~
 שמותר כמו ~לברור מותר ליום מלילה ה"ה

 מותר[. ג"כ זה כן ליום יו"ט מליל ולבשללאפות

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
.~~~~~~ 

 )הל' הגר"ז כ"כ האוכל בברירת טר~א שישאפי'

 פירושים שני ]שמביא ע"ב( י"ד דף )ביצה ר"ן ועייןד'(
בגמ'

 דנפי~
 מיירי פירש"י ולפי בשיעורא וזוטר בטר~א

 דאםהגמ'
 טור~

 נוטל אז האוכל על מרובה הפסולת
 האוכלאת

 ומני~
 בשם א~ר ~~' מביא וא~"כ הפסולת

 על בכמות מרובה דהפסולת דמיירי פירשוא~רים
 אעפ"כ בטר~א ונפשי מאד דק הוא האוכל אבלהאוכל
 האוכל בוררהוא

 ומני~
 דהפסולת דכיון הפסולת

 ואפשר הר"ן מסיק וא~"כ הגר"ז כפי' וזה אסורמרובה
 איתנהו[.דתרווייהו

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 האוכל. מן המרק במסננת לסנן מותרולפ"ז

~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~.~~~~~~ ~ 

 קל"ד דף ]שבת ת~ס'כ"כ
 ע"א~

 מב' מ"ש צ"ע

 ואעפ"כ ממש אוכל הוא א~ד דכל ]אע"ג אוכליןמיני
 בש"ע כש"כ השני מהמין א' מין לברוראסור

 ג'~. סעיףשי"ט ~ימ~

~~~~~~~~~~ ~~~ ~''~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

.~~~ 
 ה'[. ]הל' הגר"זוכ"כ

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ 
~~ 

~~~~~ 
~~~~~ 

 ול"ד ניכר אם דשרי י"ל ביד מירק תולעיםולברור
 הזבוב לקחת ]דאסור סק"ג( )בט"ז תק"ו סימןלזבוב
 התולעים ]משא"כ תערובת, דחשוב המשקה[מתון

 בורר הוי לא מעורבים ואינם הירק גבי עלשנמצאים
 מתירים[. יש בשבתוגם

 ~~~~~ן ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 וה"ה ]וז"ל י"ב אות ברורה במשנה תק"ו סימןעיין
 שכר מעט יניח שמרים יש ובתחתיתו שכרהשותה
 לגמרי[ לסנן דאוסר מדבריו משמע ע"כ השמריםעל
 ]ברמ"א תצ"ה בסי' המחמירין כדעת פסק שםואולי

סעי~
 עצמו נפש באוכל אפילו מחמירין ויש וז"ל א'

 מיהו יו"ט מערב עשאו אם כלל טעם מפיג שאינוכל
 לעש~תו מותר יו"ט צורן בו ויש מעיו"ט עשאו לאאם

 עכ"ל[. שינויע"י

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 

 ~~~ן
~~ ~~ ~~~~~ 

 ביו"ט החלב מן חמאה עושין דאין מש"כ על]קאי
 ]ולא מהיום עדיפא חמאה דהרי וצ"ע בורר[משום
 שבת ~מ' עיין אסור ולמה מאתמול[ עשוישכבר

 דאפשר מטעם דאסור כה"ג מגבן גבי ]ע"א[קל"ד ד~
 לרב אביי א"ל הג' ]וז"למאתמול

 יוס~
 א"ל לגבן מהו

 אפשר הכא אפשר לא התם א"ל מלישה מ"שאסור
 קאמרי הכי מעליא יומא בת גבינה נהרדעי אמריוהא

 הג'[. עכ"ל מעליא יומא בת גבינהדאפילו

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

 עיין לחממן לכתחילה אסור שנקרשו אחראבל
 שי"חסי'

 סעי~
 ונהגו מחמירין ויש ]דמביא ברמ"א ט"ז

 נולד[. איסור משום בזה והטעםלהחמיר

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
 מים[ לחמם ]כשצריןוה"ה

 לרחו~
 ורגליו. ידיו פניו

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
 הרמ"א[ ]מדברינראה

 א~
 ]כגון לשתיה ראוין שאינן

 מים לקחת צרין דאינו כלים להדיח מיםשמבשל
 כלים להדיח כדי מים כשמבשל ואעפ"כ לשתיההראוין
 בשבילו[. להרבות מותראז

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~

~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 בסופו ג' אות תק"ג סימן הגר"זעיין
 ]ז"ל~

 לא וכן
 או ב' בי"ט לקרות שצרין מה א' ביו"ט בס"תיחפש
 שאין תבשילין עירובי שהניח אע"פ י"ט שאחרשבת
 לא אבל שבת סעודת צרכי תיקון אלא מתירע"ת
 ]הנודע מש"כ צ"ע וגם ע"כ[ לשבת מי"ט הכנותשאר

 בסופוביהודה[
 ]בסו~

 ע"ת דמהני כ"ה[ סימן תשובה
 ]דאין הואיל אמרינן אי וצ"ע כלים להדחת מיםלחמם
 חזי אורחים ומקלעי הואיל ~עם רק לבשל מתירע"ת
 במכשירין. ליה[ חזי נמי השתאליה

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~
 ~~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~.~~~~~ 
 להחם דמותר שכתב הרא"ש ]מדברי ראיהאינו
 ביו"טמים

 לרחו~
 לכלון דלהסיר שלה[ הסתרים בית

 צרין ]ושם לכ"נ שוההוה
 לרחו~

 משום הסתרים בית
 ועוד ורגליו ידיו פניו רחיצת כמו שם[ שנדבקלכלון
 אבר דמתיר א'( )הל' הגר"ז ]ועיין מצוה לצורןדהוה
 ביום מים להחם מותר שהרי בסו~ו בא"ד ]וז"לאבר



 להחם אלא איס~ר ואין א' אבר רחיצת בשבילטוב
 וצ"ע. למעונגים[ אלא שא"צ הגוף כל רחיצתבשביל

~~~~~~~~~~ 
~~~ן ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~

~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~רגליו. ידי~ פניו לרחו~[ ]אח"כ שרי הריצ"ע

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 כיון כתב קמ~ו סימן ~א~"ח חת"סובשו"ת
 חשוב מים לחמם ממילא מצוה משום צריכהד~בילה
 ]סימן בנימין משאת קושי' ל"ק ולפ"ז לכ"נ שוהשפיר
 על י"ב[ ס"ק קצ"ט סימן יו"ד בש"ן דבאיו הובאה'

 מצוה לרחיצת מים לחמם שהתירו וטורהרא"ש
 כדי בי"ט מים להחם דמותא כתבו וטור]הרא"ש
להדי~

 דאפשר בנימין המשאת כתב וע"ז הסתרים בית
 אסור ביו"ט שהוחמודבחמין

 לרח~~
 אברים שאא

 חו~
מפני~

 מחממת דהיא כיון לק"מ ולפ"ז ורגליו ידיו
 ונראה לכ"נ[ שוה שפיר ה~ה הוה מצוה לרחיצתמים

 בביה"ל ]כמובא גופו מ~צת רחיצת מותא למ"בדאפילו
 ידיו פניו דוקא דלאו ס"ל ראשונים דכמה אבלד"ה
 גופו מקצת שהוא כל אברים שאר דה"ה שאיואגליו
 לכ"נ שוה חשיב דלא ס"ל מצוה רחיצת ודוקאשרי[
 ס"ל שהביא י"ב[ ס"ק קצ"ט ]סימן ש"ן דגםונראה
 שצריכה ]מה היום צורן חשיב דלא אפ"ל ועודכן.

 כדי מיםלהחם
 יכ~לה שהיא כדי הסתרים בי~ לרחו~

 )ס"ק בט"ז שכת~ב כמו יו"ט במוצאי בלילהלטבול

 אי טבילה כמו היום צורן כ"כ חשיב לא וזה שםט'(
 גופא הבעילה משום או מצ~ה בזמנה טבילהמשום
 ביו"ט מים להחם ]דאסור להש"ן יודה חת"סואפילו
 דאפילו דאפשר וה"ה הס~רים בית להדיחבשביל

לאחו~
 להדיח אסור יהא ג"כ טוב ביום ש~חמו במים

 המשאת דברי שמביא להש"ן דס"ל כמו הסתריםבית
בנימין[.

 ~~ן ~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ 

 שלא מותר ]וממילא מתון ~אמרינן דה~צאהוהטעם

 ]וממילא מתון אמרינן לא ובישול אפיה משא"כלצורן[
 מלאכה בכלל ובישול[ ]אפיה דאינו לצורן[ שלאאסור
 עבודה ]ומלאכת תורה אסרה עבודה מלאכתדדו~א
 ומלאכה נפש, אוכל לצורן שאינה מלאכה כלנקרא
 מלאכת לא הנאה מלאכת היא נפש באוכלשהיא
 הנאה מלאכת ממילאעבודה

 א~
 תורה אסרה לא פעם

 כגון עבודה מלאכתרק
~ 

 וע"ז וכדו' והבערה הוצאה
 לצורן שמותר נפש לכל יאכל אשר אן התורההתירה
 שהתירה מתון ז"ל חכמינו ואמרו באו וע"ז נפשאוכל
 האיסור בכלל היה לא ובישול אפיה משא"כ וכו'לצורן
 לעשות התירו לא ע"ז עבודה מלאכת נקראש~נו
 בחומש רמב"ן עיין צורן[ שום בלי ולבשלולאפות
 ז'~. כ"ג)אמור

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 

 ~~~~~ן

 שורה דרו"ר בלילה ונתערב קלופה ביצה הוהואם
 נדה במ' ]כדאיתאבו

 ד~
 קלופה ביצה האוכל ע"א י"ז

 מותר בראש~[ ודמו בנפשו מתחייב הלילה עליושעבר
 למחא. לאכילה אאוידאינו

~~~~~~~~ 
 ~~~~~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~

~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ן

~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~ 

.~~~~~ 
 ז'(. )הל' הגר"ז בש"עוכ"מ

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~ן
 ~~~~ן~~~ן ~~~~~~ ~~~

~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~ 
.~~~~ 

 שמביא בא"י המ"א בשם בפנים מש"כ על]קאי
 בשבת נולדה שמא מטעם חשש אין ראשון ביו"טבצים
 איסור ליכא בשבת נולדה דאפילו המג~אדדעת

 החשש רק נאמן מסל"ת בדרבנן ממילאדאורייתא
 מאתמול נגמאה וממילא ביו"ט היום נולדהשמא
 דזה די"א ר"ל ליו"ט[ מכין שבת נמצא במעיהבשבת
 הוי[ ג"כ בשבת ~ נולדה שמא החשש אם]אפילו

 הכנה[. ~ מקרי ג"כ לידה ]דהכנתדאורייתא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~ן
~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 חשיב אי ]לאכול[ אצלו מזמינו חבירו אםוצ"ע
 ]וממילא לוכיש

 א~ור~
 לאכול יכול אם או לכבות[ לו

 לו[. כיש חשיב ]איבביה"כ

~~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 ליקחאבל

 ע~
 סימן לעיל כמ"ש שרי העצים מבין

 שהודלקה עצים של אגודה המחבר ]וז"ל ב' סעיףתק"ב
 כלבמדורה

 ע~
 לשמטו מותר האש בו אחזה שלא

 והרמ"א המחבר עכ"ל מהנר שמן למסיר דומהואינו
 ליקח ומ~רמוסיף

 ע~
 מדורה של ~ה מצד הדלוק

 לכיבוי[. מכוין ואינו הואיל אחר בצדולהניחו

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~~''ן~~~~

~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~''~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ 

~''~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~''~ 
~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 בזה בהלאמ"פ ]ר"ל מנא תיקון דהוהוצ"ע
 יו"ט שמחת משום ואולי לתוכה[ פתילהשממשין
 בכלים גזרו ]דלא ט~ או' במ"ב תקי"ט סימן עייןהתירו
 יו"ט שמחת מניעת משום ביו"ט יתקע שמא~שום
ע"ש[.

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~''~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~
 ~~~~~ן ~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~

 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ן
~~~~~~~~ ~'~~~ 

 ~~~~~ן
~~~ ~''~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~''~~ 

 רישי' פסיק הוה דלא דס"ל נראה של"ה~דעת
 יכבה]שהרוח

 אותה~
 מותר. ולכן

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~''~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ן ~~~ן
~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ .~~~~~ 
 ]דהלכה במציאות דחולק ]דהמ"ב[ השגתווצ"ע
 הוי ולא שיכבה בודאי גורם אין דהליכה ס"לברורה

 ס"ל והמ"ב רישי'פסיק
 להיפו~

 פסיק הוי דהליכה
 שיכבה[. בודאי וגורםרישי'

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~''~ ~'~~ ~'~~~ 
~~~~~~''~~~ ~~ ~''~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 נר להעמיד מותר הכי דבשביל מש"כ על]קאי
 כיבוי ~אם אלא דאינו משום לשלוט יכול שהרוחבמקום
 כתב טוב[ יום הל' ]מנהגים מהרי"ל אבלבעלמא[
 את מעמיד אם אכן ו~"ל כיבוי גרם אפי' הוידלא
 כיבוי[. גרם בזה אין הרוח ששולט במקוםהנר

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ '~~ 

~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~ ~~~~ 
~~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

~~ 
 ~~~~. ~~~~~~ן

 מלשון ]כדמשמע העיר מאותו באורחים אייריהכא
 העיר[ מאותו באורחים מיירי דהכא בא~ד לקמןהמ"ב
 לביתם ללכת יכולים דהם ]כיון מצוה שהוא מש"כוצ"ע
 נכבדים אורחים כוונתו ואולי העיר[ באותו שהםכיון

 בשביל להקל המקילין על]וסומכין
 כבוד~~

 וכ"כ
 אור~ים שזימן הכא ]דמיירי ע"ח( )סימן הדשןבתרומת
 שהובא לעצמו אף ]דמקיל ב'( )ס"ק ט"ז ועייןנכבדים[
 הובא שלא לאחרים מתיר וכן גדול צורן במקוםבשבילו
 ב' ס"ק ]מש"ז ופרמ"ג אורחים[ דאינם אע"גבשבילו
 מותר לבע~ה אף דחק שיש דכל והעלה עט"זוז"ל
 כשעת נשים א~רחים דכל וכה"ג אורחים הר"בוז"ש
 דמ"~[. כן לעצמו לו וה"ההדחק

~~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ 

~~'~~~
~~ 

~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~''~~~~~~~~~ ~''~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~''~~~ 
~~~~~~''~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~''~~~~ ~''~~ ~~~ ~~~~~ 

'~ 
~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~. ~~ן ~~~~~ ~~~''~ ~''~ ~~~''~~~~~~~
 ב' ביום הטלטול שאיסור בפנים מש"כ ~ל]קאי

 או במחובר במינם שיש מדברים א"י שהביאדברים
 ]במה תמוה בעלמא[ חומרא אלא אינו צידהשמחוסר
 דס"ל המהרש"ל דעת לצרף בשעה"צשכתב

 דא~
 ביו"ט

 להיפן כתבו הראשונים דכל בטלטול מותר בערבא'
 הרא"ש כ"ד( דף )ביצה הרי"ף על לחלוק יש"ש בכחואין



 הל יו"ט הל' )~"ב והרמב"ם ב'( א~ת כ"ד דף)ביצה
 גם אסרו ]דכ~לם תתמ"ז( סימן )ח"א והרשב"אי'(

 שהרבה ב'[ ]ס"ק הסימן בריש מ"א ועייןבטלטול[
 דביצה ~"ג היש"ש ומש"כ היש"ש[ על ק~שי'בהרבה
 י~"ט מ~צאי בטלטול ]דמ~תר הטור על לסמון ט'[א~ת
 שהוציאן ~ירות הטור וז"ל ת"ה סימן הטור מדבריא'

חו~
 והן הוחזרו שלא זמן וכל וכו' למקומן

 חו~
 למקומן

 לטלטלן אסור במזיד מותרים בשוגג ה~ציאןאם
 ~כ"ל הוציאן שלא אחר א~י' לאכלן ואס~ר אמ~תלד' ח~~

 לטלטלן אסור ~מדכתבהטור
 ח~~

 דת~ן משמע לד~א
 באכילה דאסורים כיון ~אמאי בטלט~ל שרי אמ~תד'

 ראי' ~יש בטלטול ואסורים מוקצים הןממילא
 לדברי~

דאע"~
 אבל שיעשו בכדי באכילה לערב שאס~ר

 תמוה הנ"ל[ הראשונים דברי הי~ן מותרבטלטול
 כלל מביא~ ~אינ~ הרא"ש על ]הט~ר[ דחולק כןל~מר
 ב'( )ס"ק הסימן בריש מג"א עיין הט~ר דבריו~י'

]ותיר~
 אכילה היתר להם דיש התם שאני וז"ל המג"א

 שאין בדבר אבל למקומן ~זרואם
 ל~

 אכילה היתר
 ]שג"כ ו'( )ס"ק ת"ה סימן ט"ז ~עיין בטלטול[אסור
 שדחה במה המהרש"ל דברי על קושי' כמההקשה
 הרי"~דברי

 ~הרא"ש[.

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 ז' ]עמוד היראים כמ"ש אז[ ]ד"ה דשיטתו~נ"ל
 בזמנה שלא דמילה קל"ז ]בשבת דהמשנה ש"ד[מצ~ה
 ]ביצה כב~ש אזלה י~"ט[ דוחהאינה

 ד~
 ס"ל דלא י"ב[

 הי~ם. ~צ~רן מצוה צורן דהוה שרי ~לב"המת~ן

 ~~~~~ן ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~~ן ~~ ~~~

~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~ ~~~~~~~ 

 ל"ט[ ס"ק ]במ"ב לעיל כתב דשםוצ"ע
 בסתמא דמהני ר"ל ~~ולי מאתמולעליה דדעת~

 אע"~
 שלא

 דלא ]שכתב י~ג( )ס"ק מג"א ~דברי ~צ"ע. בהדיא~ירש
 שיהאבעינן

 דעת~
 בד~~ן דד~קא י"ל מאתמ~ל[ עליהם

 הד~~ן לחזק דהוה מאתמ~ל עליה דעתיה דבעיאמר~ן
 כאן משא"כ מאתמ~ל עליה דעתיה ג"כ צרין]ממילא

 עצים חבילותמ~נחים
 אל~

 סיבה שום בלי הסכן על
 וא"צ להסיקן לקחת מ~תר לזהמיוחדת

 צרין אינו ]ע"ז להסקה דעת דא"צ ~ע~י"למאתמול[ דעת~
 דעת צרין אבל ~מ"ב[ המג"א בדברי הכ~~נה ~זהדעת

לקחת~
 כאן אין ]וממילא בטלי', ~לא כשיצטרן משם

 מאתמ~ל עלי' דדעתי' כתב ל"ט דבס"ק במ"ב,סתירה
 ~כאן להם, יצטרןאם

 כת~
 שיהא דא"צ

 דעת~
 מ~~רש

 דממילא להסיקם,מאתמ~ל
 דעת~

 מה לכל עליהם
שיצטרן[.

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~ 

 ~~~~ן ~~~ן ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~
.~~~~~ 
 ההיתר דטעם רי"א סימן ח"א( )או"ח באב"נ~עיין

)אע"~
 מ~תר חלקים לכמה כלי שנת~רק

 להחזיר~
 דאין

 כל מיניה כלי שם בטיל דלא בכלים[ ~סתירהבנין
 ה"ה א"כ א~מן. צרין שלאזמן

 בשרוי"~
 ~המשנה ע"י[ בחזרה להדקן מ~תר ממילא אומןצרין דאינ~ ~]כיון

 מכה משום דחייב א~ חשוב מעשה דה~ה לומדבר~רה
 בשר~י"~.ב~טיש

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~
.~~~~~ 

 מיד( )ד"ה תקי"ד סימן לעיל הלכה בביא~ר~עיין
 להתיר נוהגיןיש

 השר~י"~
 של

 הלאמ~
 ]~הביה"ל שיי"ע

 להחמיר דנכון ט~ב ע~שים לא דהם שם כל~ם העירלא
 גם דב~ה ~רקים של ככ~ס ה~ה דהתם צ"לכמג"א[
 דרן דאין ]כי~ן מ~דהמג~א

 להדק~
 עיין בח~~ק כ~כ

 שי"גסימן
 סעי~

 י"ב[. ס"ק ~מג"א ~'

~~~~~~~~~~ 

 ~~~ן ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 ע"ת יעשה לכתחילה ב'( )הל' הגר"ז בש"עעיין
 דברים ב' ~מ~ני ]וז"ל הטעם עיי"ש י~"טבערב

 תיקנ~



 יו"ט בכבוד להרבות כדי א' ]ע"ת[ זה דברחכמים
 לבשל אסור שבת לכבוד אם ~מה הבריותשיאמרו
 מעיו"ט א' תבשיל לבשל התחיל אא~כ בי~טבתחלה
 מה והולן כגומר אלא אינו ביו"ט שמבשלדמה

שהת~~
 ה~ול לצורן בי"ט לבשל שאסור ק"ו מעי"ט

 בכבוד להרבות כדי~ הב' מעי"ט לבשל~ התחילאפילו
 מעיו"ט א' תבשיל לבשל מזקיקו שאתה שע"ישבת
 נזכר הוא שלאחריו שבת סעודות צרכי תיקוןבשביל
 סעודות צרכי תיקון בשביל מעיו"ט השבת צרכי כלעל
 מעי"ט השבת צרכי כל על נ~כר הוא שלאחריושבת
 מכלה ואינו לי"ט יפה ומנה לשבת יפה מנהובורר
 העירוב להניח א"צ הראשון טעם ולפי לי"ט הכלאת

 כמה אפילו ע"ת להניח מותר אלא ממשבעי"ט
 יהא זה שבעירוב עליו ולהתנות י"ט קודםשבועות
 שלאחריו לשבת הבע"ל בי"ט ולאפות לבשל לומותר
 לפי אבל וכו' לאכילה וראוי קיים העירוב שיהארק
 שהרי ממש בעי"ט ע"ת להניח צרין שביארנו ב'טעם
 עי"ט כשיגיע ע~יין י"ט קודם ימים הרבה הניחאם
 יפה מנה יברור ולא שבת צרכי על נזכר יהאלא

 הוא אפילו אחר לי"ט א' בעי"ט עירב אם וכןלכבודו
 ובששי בחמישי שחל סוכות של י"ט כגון לוסמון
 ועירב וששי בחמישי ג"כ תורה ושמחת עצרתושמיני
 כלום הועיל לא האחרון לי"ט גם הראשוןבעי"ט
 על נזכר יהא לא האחרון יו"ט ערב כשהגיעשעדיין
 לכתחילה לערב אין מעשה לענין לפיכן שלאחריושבת
 לפי שנתבאר כמו בלבד זה לי"ט ממש בעי"טאלא
 הב'[.טעם

~~~~~~ 
 ~~ן ~~~

~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~
 ~~~ן ~~~~~~ן

~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~

.~~~~~~~ 
 לצורן ביו"ט שבישל המאכלים נתבשל לא ]אםצ"ע
 משום הזה[ ]הביש~ל אסור אם מבע"י[ בישול שליששבת
 מבשל משום חייב ויהא בישול מלאכת ]של שיעורחצי
 שבת[. לצורןיו"ט

 ~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

 סמון המים לחמם האש ע"ג ]שנתן דבמיםונראה

לחשיכה~
 לרחיצה דראוי הואיל שיין

 ]אע~~
 לא דעדיין

 הואיל שיין אבל לשתיה ראוי שיהא המיםנתבשל
 ]וז"ל תינוק לגבי ת~י"א בסימן כמ"ש לרחיצה[דראוי

 לקטן גם שישאר כדי בשבילו להרבותמותר א~ להדיח או לבשל להם כשצרין אבל שםהרמ"א
 לרחיצה[. דחזי מטעם הואיל דשיין הכאה"ה לרחו~

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~
~~~~~~ 
 )כתב( עירובי( )ד"ה רס"א סימן הלכהובביאור

 לברן.דיכול

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 

 ~~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ן ~~~~~ ~~

~~~~ ~~ ~~~ ~~ 
.~~~~ 

 רס"א סימן בש~"תו~יין
 א~ ~ס~~

 בשם מש"כ
 ומש"כ המ"ב[ כדברי זה חילוק ג"כ ]שכתבחיד"א
 קבלת דלאחר ודאי בלשון ]ולא אפשר בלשוןהמ"ב
 סימן בביה"ל ג"כ כמ"ש לערב מותר שבת עליועצמו
 השמשות בבין דוקא היינו מערבין[ אין ד"הרס"א

 גרע[. ]דאז ט'( )ס"ק הציון בשערכמבואר

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~ 

~~~~
 ~~~~ן

~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 

 ~~ן
~~~~ 

 רס"ג סימןעיין
 סעי~

 שמי י"א המחבר ]וז"ל י"ז
 לישראל לומר מותר שחשכה קודם שבת עליושקבל
 מאותה ליהנות ומותר הג"ה מלאכה לו לעשותחבירו

 לעשות דיכול משם ומשמע וכו'[ בשבתהמלאכה
 עירוב לעשות יו"ט עליו עדיין קיבל שלא אחרישראל
 ~ליו קיבל שהוא שמי מיירי ]דהתם ליישב וישבשבילן[
 אצל הנרות הדלקת משא"כ בציבור ולא ביחידשבת
 לו דיש לכאורה דמשמע הביה"ל כאן כותבהנשים
 להם לומר א"א וממילא ציבור של שבת קבלת שלדין

 לעשות יכולים דאינו וה"ה בשבילן עירוב לעשותלאחר
 בשבילן[.עירוב

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 

.~~~~ 
 ברכו אחר אף הדחק ובשעת מש"כ על]קאי

 חשכה לא אם לערב יוכל מעריב הציבור התפללושלא כ"~
 לא למה ]ר"ל מעריב אחר מהני לא למה וצ"עעדיין[



 ~דיין[ חשכה לא אם מ~ריב אחר א~י' ל~רביוכל
 תוכן ]וזה באריכות ב'( )ס"ק ת"ר סימן ט"זועיין

 שופר בער"ה להם היה א' קהל הט"זדברי
 ובא~

 שודדים
 אחר לקהל הקהל ושלחו השופר גם ונטלו אותםוגזלו
 ולא אונס מחמת השליח ונתעכב שופר להםלשלוח
 ~בשעה ו' ה' בי~ם ר"ה ~היה שני יום סוף עדבא
 היה עדיין אבל שבת של הת~ללו כבר השו~רשבא
 לשבות ניחוש ולא ההיא בעת לתקוע מהו גדוליום
 בלי לתקוע דמותר הט"ז העלה בשבת תוקעיןדאין

 מותר לא ]למה הכא צ"ע ולדבריו ע"ש[ וכו'ברכות
 כמו ערבית הת~ללו הקהל אחרי א~ילו ע"תלהניח
 מ~תר ]דהתם ליישב וישהתם[

 לתקו~
 הט"ז שכתב כמו

 עצמו על ואוסר עליו בקיבל משא"כ וז"ל הטעםבא"ד
 דאדעתא לומר סברא יש ודאי שבת שלהאיסורים
 לקיים ניחא אדם שכל ודאי דזה עליו קיבל לאדהכי
 מצוה לקיים אח"כ שיכול יודע היה ואילו הקב"המצות
 ~זה שבת קד~שת עלי~ מקבל היה לא היום חובתשל
 הוה דלא המעונן יום לענין בטעות קבלה כמוהוה
 המעונן יום טעות לי דמה רס"ג בסי' כמ"שקבלה
 לא האמת ידע אלו בשניהם המצוה דקיום טעותאו
 בשבות השמשות בין שמותר כיון א"כ עליו מק~להיה
 השמשות בין קודם גזרו דלא ~שיטא הזמן בזה גזרולא
 יודע היה דא~י' עוד ונראה מצוה לדבר שהואכל

 דל~מ שבת ~ליו קיבל וא~"ה אח"כ ש~~רשיביא

 בע"ת כאן משא"כ ע"כ וכו' שו~ר של החובלא~קועי
 ע"ת להניח מצוה דאין בכלל חיובית מצוה הוילא
 ז"ל חכמינו תקנו לשבת מיו"ט לבשל ר~צה אםרק
 דאומר הנ"ל הט"ז דברי ל~י לחלק עוד וישע"ת

 היו איל~ בטעות קבלה הוה הצב~ר של שבתדקבלת
 כאן משא"כ שופר השליח ~ח"כ להם שיביאיודעים
 רק ואנו גמורה קבלה הוה הציבור של שבתה~בלת
 לא וע"ז להניח ע"ת הניח שלא להיחיד להתיררוצים
 להתיר[. בכלל הט"זמיירי

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 במלאכה ~כבוש[ דבר ~"י ]ע"ת דסגי וא~שרבכבוש[ אפיל~ ע"ת לעשות המחבר דהתיר ]במה~צ"ע
 ה~איל ]דאמרינן ע"ת א"צ התורה דמןדרבנן

 ~אל~
 במס' אבה כדאמר גו~א ליו"ט ליה וחזי אורחיםמקלעי
 ועי'[. ד"ה בביה"ל ועיין מ"ז דף~סחים

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
 לצאת שיכולין חשב אם דה"ה מש"כ עלקאי
 נאנס נקרא ג"כ לכתחילה א~ילו גדול שלבעירוב
 הגר~ז ועיין העיר[ גדול של עירוב על לסמון לוומותר
 והיה זו הלכה יודע אינו הוא ואם ]ו~"ל י"ד()הל'
 עירובו על לסמון מותר אלא בעצמו לערב שא"צסבור
 מותר ה"ז עירו בני כל בעד שמערב העיר גדולשל

 אבל בטעותו אנוס שהיה כיון זה עירוב עללסמון
 למד שלא או זו הלכה ממנו ונתעלמה ת"ח הואאם

 הגדול של בעירובו יוצא ואינו ~ושע ה"ז מעולםאותה
 )~"ב ביש"ש וכ"כ עכ"ל[ זדון עולה תלמודששגגת

 העיר גדול של ]עירובו מהני לא דלת"ח ו'( אותדביצה
 העיר גדול על לסמון דיכול שחשב הניח לאאם

 עם וה"ה ]וז"ל הרמ"א שכ"כ שו"רלכתחילה[
 אצל דדוקא ג"כ מדבריו משמע לערב יודעשאינו האר~

 לת"ח[. ולא העיר גדול של עירובו מהניע"ה

~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ .~~~~ 
 כגון בי"ט המותרות מלאכות שאר דה~הונראה

 סימן בתשובה הא"מ כמ"ש הכנות שאר וה"הבורר
י~ב.

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ 
 למפרע איתברר העירוב[ ]של בביצה דם נמצאואם
 לבד~ק חייב שאין כיון א~"ל אבל התחלה היהשלא
 שרי הרוב על לסמון שא~שר בביצה[ דם נמצא]אם

 התחיל ואם עיסה אותה לגמור התחיל ]אםבכה"ג
 ~ומרלבשל

 אות~
 התבשיל[.

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~ 

~~~
 ~~~ן

~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ 

~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~

 ~~~~~ן
~~ 

.~~~~~ 
 המשנה למש"כונראה

 ברור~
 ]ו~~ל ~' אות

 דעיקר ל~ת אף )אפוי( מהני דלא הסכימווהאחרונים
 וכ"~ ~ מהני לא מתבשיל[ נתקןהעיר~ב

 בערוה"ש גם
 להדלקת נ"ל מ~מ ~'()הל'

 הנרו~
 דמהני לסמון יש

 במ"ב עיין )א~וי דמה~י י"א דלא~וי א' טעמיםמב'



 כלל דא"צ ב' הנרות[ להדלקת מהני גם וממילאשם
 לי"א הנרות[ ]הדלקתע"ת

 בסעי~
 המחבר ]דז"ל י"ט

 שבת[. של נר להדליק מותר עירב שלאמי

~~~~~~~~ 
~~~ן ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~

~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ן

~~ 
 ~~~~~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 

 יש"ש אסור שלהן אבל לבשל[ ]מותרין תבשילוודוקא
 י"ח(. )הל' והגר"ז י'( אות דביצה)פ"ב

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~ 
~~~~ ~~~ ~~~ 

 ~~~ן ~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 סימן והלכות ]דבדינין כתב המהרי"ו[ ]שלוטעמו

 ]וכיון לעצמו לבשל אסור ולפ"ז לה' כולו דהוהנ"ה[
 לאחרים[. לבשל דאסור ה"ה עצמו בשביל לבשלשאסור

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~.~~~~~~ 
 אבל אבותבפרקי

 היעב"~
 רש"י פי' שאינו כתב

)חיד"א(.

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ן~~~~~

~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 בד"ה הגמ' בתחלת מו"ק ]במס' מנמוק"יוכ"מ
 המועד בחול מלאכה ]אי דעות ד' שהביעומצינו[
 דהוו מרי"ף ~ראי' הביא ולא דרבנן[ אודאורייתא
דאורייתא[.

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~ן~~~~~

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 אפילו( אלא )ד"ה ע"ב י"א במו"ק רש"יוכ"כ
 דאסירא מועד של חולו ]וז"ל התורה מן דאסורמפורש
 תשמור המצות חג את דכתיב מדאורייתא מלאכהביה

 עכ"ל[. אסור שהוא החג כל על לימד ימיםשבעת

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ן ~~~ן

~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן ~~ן
~~~~~~ ~~~~

~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ן~~~~

 ]דתפס תשכ"ז סי' ח"ב רדב"ז מתשובותוכ"מ
 שכתב ע"ש דרבנן הוא דעיקרו המקילין כשיטתעיקר
 מן בחוה~מ מלאכה שאין האומרים ולדעתבלשונו
 האומר ולדעת וכו' ז"ל הרב דעת והיאהתורה
 דתפס הרי ע"ש וכו' התו~ה מן ב~וה"משמלאכה
 מדרבנן[. רק אסורים שהם האוומרים כדעתעיקר

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~ן
~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 דחיוב כ"ג( אות דברכות ז' )פרק הרא"ש דעתוכ"נ
 מחייב ]וממילא שמחה משום הוא )ביו"ט( פתלאכול
 בשמחה חייב ג"כ חוה"מ דהא פת לאכול ג"כבחוה"מ
 כרעק"א דלא י"ז( הל' יו"ט מהל' )פ"ו הרמב"םכמ"ש
 ביו"ט פת אכילת ]דחיוב שם ובהשמטות א' סי'בשו"ת
 בחוה"מ וממילא בשבת כמו ועונג כבוד משוםהיא
 ליכא שמחה חיוב דאיכא אף ועונג כבוד חיובדאין
 פטורות דנישם רעק"א שם כתב ולפ"ז פת לאכול~יוב

 שהזמן עשה מצות דהוי משום ביו"ט פתמלאכול
 חיבות היו שמחה משום הדין היה אילו אבלגרמא
 ביו"ט פת לאכול דחיוב מפורש הרא"ש ומדבריעיי"ש
 כרעק"א[ ודלא חייבות נשים וא"כ שמחה משוםהוי
 וה"ה פטור פת באכילת מצטער דאם נראהולפ"ז
 חייב בזה נהנה אם רקביין

 ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~נ~~~~
 ~~~~ ~~ ~נ~ ~~~~ נ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ נ~~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~ 
 ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~נ

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 לצורן שלא אפי' הראש[ ]סריקת מותר איוצ"ע
 תקמ"ז סו"ס ועייןהמועד

 סעי~
 המחבר ]וז"ל י"ב

 כמו הקברות בבית בח"ה ועפר עשבים לתלושאין
 אינו אם משם משמע ע"כ בחול לעשותשנוהגים

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 



 לצורן אינו אם אסור יהא הראש סריקת ע"ימהראש
המועד[.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ]כמ"ש לגלח אסור ונתרפא חולה הריוצ"ע
 לגלח ]התירו אדם לכל הגלויה במכה ר"ל ואוליג'[ בסעי~

 ע"ע נתגלח שלא שמה הסיבה יודעים שכולםמכיון
 חכמינו גזרו לא לכל הגלוי ואונס אונס מחמתהוא
 שם שמואל במצפה בזה העיר שכבר מצאתי שובז"ל[

 התוספתא[. על]בפירושו

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן ~ן

~~~~~~~ ~~~ 
.~~~~ 

 ]פירושו[ הוה בחוה"מ[ שאסרו ]מה דמלאכהומוכח
 המועד לצורן שלא עושה אם דבר ]דכל לצורןשלא
 מלאכות ל"ט נו~ג ולפ"ז ואסור[ מלאכה בגדרהוה

בחוה"מ.

 ונידון לכבס מותר ]ג"כ חול של לו יש דאפילוונ"ל
 אבל דגמ' מדינא והיינ~ אחד חלוק אלא לו שאיןכמי
 דאסור לדידן דקי"ללמה

 א~
 חלוק אלא לו אין אם

 ליתא[. סק"ט מ"ב עי'אחד

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~ן ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~

 קאי דמותר והא משמע הרמ"א מדברי ]דהאוצ"ע
 דאסור קטנים בגדי על אפילועל

 לרחו~
 אותם

 קטנים דבגדי נראה ]וז"ל פ"ח[ ]סימן מת"הבפרהסיא[
 קטנים דשל וידוע הם דניכרים מוכיח שום בעילא
 שום צרין לא קטנים דבגדי מדבריו משמע עכ"להם

 דכ~פ שו"ר בפרהסיא[ גם לכבסם מותר ממילאמוכיח
 בפרהסיא. אפי' להתירא ז'( )הל' השלחןבערון

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ .~~~~ 

 שרי עכו"ם דע"י ט"ז( )ס"ק ה~יים בכףוכתב
 לאשפה ולקחו עכו"ם בא אם וכן]וז"ל

 שחו~
 לחצר

 ע"ש[. ע"כ טירחא ליכא דהאשרי

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~

~~~ ~~~ ~~~~~ 
 הוה שיאבד וספק קל"ד סו"ס )או"ח( חזו"אוכתב

 דשקדו כיון ]וז"ל טעמו עיי"ש ודאי האבוד דברכמו
 אבדה השבת מצות והרי ישראל, של ממונן עללחוס
 מובטח[. קיומו ואין התורף במקום שעומדעל

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 

 ~~ן
~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~ 

 שכיון ד"ה בבה~ל במ"ב עוד וכ' ]וז"ל עליושחולק ~~~
 אלא השלחין בית להשקות מותר אין הרמב"םדלדעת

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~ 

ולשטו~
 לאסור נהגו אבל דשרי אפשר הרצפה

 להקל. יש שבת~לכב~ד

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~
.~~~~~ ~~ 

וה"ה
 לרחו~

 אם מנעליו או צרין אם בבורית גופו
 וצ"ע המועד. לצורן שרי הדי~ט מעשה דכולןנתלכלן
 מותראם

 לר~ו~
 ג"כ לו כשיש בלבד הכתם מקום רק

 ומותר בגדים כיבוס בגדר זה אין ]דאולי אחרבגד
 דאינו ~יון מיירי הכתם בבעלת לאו אפילווזה

 אופן[. בכל מותר אולי הכתם מקוםרק רוח~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~ ~~~ 

~~~~ ~~ ~~~ 



 בחיי"אוכתב יבשה לא אם אדרבה לעיל ~למש"כ יבשה שלא זמןכל
 ]כ~

 ~"כ דאסור י~א[ הל' ק"ו
 דברי~ ~לפי בי"ט כמו לעכו"ם~לבשל הוא אם דאדרבה מזה לעיל ]כמש"כ אותה משקיןאין ]בחוה"מ~

 לבשל אסור יהיה
 וצ"ע.לכלבים ל~רש"י[. וכמו ביבשה דוקא אלא אסור[ להרוחהרק

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~~

~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 ]דהמ"ב~ מדברי~ דמשמעוצ"ע
 מתיר דרמב"ם

 כולה אילנות בשדה להשקות דמתיר ]דרמב"םהרווחה
 עיין אינ~ וזה הרווחה[ א~ילו מתיר לחה היאאם

 לא דרמב"ם ובהגר"א ~'( הל' יו"ט מהל' )פ"חבמ"מ
 השלחין בית בשדה אלאאייאי

 ו~
 הבעל בית בשדה

 ואין היא השלחין בבית זאת משנה ופ' המ"מ]וז"ל
 וכן וכו' לבד אילנות אלא זרעים ולא ירקות לאשם

 מה שכל רבינו מדב~~נר~
 ~ בפ~~ שה~כ~

 נמשן

 הוא ]וכן הפרק[ בראש ה~זכר השלחין ביתאחרי
 הדין הבעל שדה בכל דלפירש"י אלא דקאמרבהגר"א
 דמיירי רק ]פי' כן נראה אינו וש"ע ברמב"םאבל
 דפסידא לטעמא ]הרמב"ם[ דצרין וע"כ השלחין[בבית
 א~תה ישקה לא אם ע"כ השלחין בבית דמיירי]דכיון
 פי' ה'( ס"ק קל"ד )סימן ובחזו"א הפסד[ לידייבא

 ה"ג יו"ט מה' פ"ח ר"מ ]וז"ל כדבריו שלאהרמב"ם
 כ~~נת אין יותר טורח בהן אין האלו הדבריםשכל
 בהדיא שהרי ט~רח בהן שאין מפני ההיתר דטעםרבנו
 טורח בו ואין פסידא בעינן דתרתי א' ב' בגמ'אמרו
 שאין מפני הפסד משום מותרין הני דכל ר"לאלא

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~צ"~

 ]שמותרים המועד ~צורן שהם דברים בשאר
 הדברים כל וכן וכיריים תנור לבנות מותר וכןלתקנן
 דחשיב[ הזה בסימןדלעיל

 אם אפילו ]לתקנם שרי א~
 בשאלה[. לואפשר

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 
 לצחצח דמותר כ"ש ולפ"ז מנעליו מתקןוה"ה
 ~יקון מתפירה ]וכ"ש המועד לצורןנעלים

 תק~ד סי' ח"ב השולחן זה בספר ועי'דמותר מנעלי~
~ 

 ששאל
 לצחצח[. לא דנוהגין לו והשיב זה על החז~"אאת

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 שרי. בהבלעהאבל
 יותר[. טורחבהן

~~~~~~~~~~ 
~~~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן~ ~~~~ ~~~~~

וצ"~
 ]ליו"ט[ שצרין ממה יותר לקנות יכול אם

 טירחא. חד דהוהכיון

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~ו~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~ 

.~~~ 
 לאחר ]על[ מחוה"מ לבשל דאסור מכאןומשמע

 א'( ס"ק )מש"ז תקל"ג סימן בפר~"ג ~ם וכ"כיו"ט

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
.~~~~~~ 

 כדברי~ שלא ד'( אות )מש"ז פר~מועיין
 וציצית ]וז"ל

 ולאחרים לעצמו מותר במועד עתה לו כש~ריןי"ל
 כה"~ שרי בחוה"מ דמניחין לדידן ותפיליןבחנם

 ד~קא
 אסור[. י"ל המועד לאחרהא

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~ 
 לאחר על במועד ]לעשותו מותר יהא למהוצ"ע
 לזה ]וצרין אח"כ לעשות כשא"א איירי ואוליהמועד[



 יספיק לא במועד לבגדו ציצית יעשה לא ~אםהציצית
 ללובשם[ שיצטרן לזמן עד החג במוצאי זאתלעשות
וצ"ע

 ~~~~ נ~~ ~~~~~~
~~~ 

 ~~~~ ~~נ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~ן

~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~ 
 ~~~~ן

~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

 ~~~~ ~~~ן
~~~~ן ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~ ~~~~~ ~~ 
.~~~~ 

 יריכו על וטווה תפילין אדם ]כותב ג' מסעיףוצ"ע
 שאין אפילו דמותר ]דכתב י~ב אות ומ"ב וכו'[תכלת
 להניחן מותר ג"כ המועד ~ לאחר אלא במועד לזהצרין
 המועד[. אחר וללובשובבגדו

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~'~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~ן

~~~~~ ~~'~~ ~~~ ~~ 
 ~~~~~~ן

~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

.~~~ 
 אשר"י בשם קפ"א סימן ברונא מהר"י שו"תוכ"כ
 למעלה וזרקו עשבים שתלשו יש הקבר מן וכשחזרו]וז"ל

 שנאמר המתים לתחיית רו~~ז שהוא כיוןמראשיהם
 כעשב מעירויציצו

 האר~
 וצומח חוזר זה מה כלומר

 הולכין ואין באשירי[ הוא וכן וחיים חוזרים המתיםכן
 הוה דהרי המת ללוית רק המועד בחול החייםלבית

 שמחה.ימי

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ .~~~~ 
 אלא שנדחה תענית אינו דצ~ג שכתב ט"ז]עי'
 הראש דברי מביא סק"א תשובה ובשערי קבעוהושכן
 מתענה ברית בעל דאין בצ"ג מילה יש דאםיוסף
 נדחה[ והוה בו שאירע ביום דאינו כיון הלילהעד
 לאכול, יום באותו מצוה לבר כאן לשע"ת להתירויש
 שמביא ~שע"ת ]לפי דשרי חתן וכמו נדחה דהויא'
 לחתן וה"ה ברית לבעל לאכול להתיר יוסף הראשבשם
 סימן במ"א דאיתא מה לפי מצוה לבר מותר גםכ"כ
 ביום סעודה לעשות האדם על שמצוה ד' ס"קרכ"ה

 ~מצא עכ"ל לחופה ש~כ~ס כיום מצוה בר בנושנעשה
 תכ"ו סימן או~ח באב"נ למש"כ ועוד לאהדדי[דשוו
 ונדחו בשבת שחלו החמישי וצום הרביעי צום]בענין
 ה"ה מלהתענות פטור למחרתו שהגדיל קטןלמחרתו
 להט"ז אבל ]בר"ה[ חיוב בשעת היה קטן דהריהכא[
 לצום.חייב

 ~~~ן ~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~
 ~~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~

.~~~~~ 
 מותר יהיה שנדחה[ צומות מד' ]אחד בנדחהולפ"ז

 לצום שלא לחתןג"כ
 ~~~~~ ~~ ~~נ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~נ~~~

~~~~נ
~~~~ ~~~~ 

~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 מר"ח ד"ה הלכה בביאור תקנ"א[ ]סימן לקמןעיין

 בתמוז בי"ז להחמיר דיש ואפשר ]וז"ל התעניתעד
 מה כל ע"כ התענית עד מר"ח כמו בטבתועשרה
 ב'[. בסעיף שם חושבשהמחבר

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~ן
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ן

~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~

.~~~~~~ 
 עוד הם דלמא להתענות חייבים ]דלמהצ"ע

 שמעתתא שב ועיין לקולא[ ]והוה דרבנן ספיקאדהוה ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
 פטורים ]וממילא קטנים חזקת בתר דאזלינן פט"וה'

 ואנו י"ג שנת כשהגיע ומש"ה וז"למלהתענות
 דרבא חזקה אתי לא שערות שתי הביא אםמסופקים
 והיינו קטנות, ודאי מידיומוציא

 א~
 מידי מוציא ספק

 ועיין הרגיל[ ספק אלא אינו דרבא דחזקה וכמ"שודאי
 דרבא חזקה על סומכין ]דאין ז' אות קצ"ט סימןמג"א
 הנוגע בדבר אבל לדרבנן הנוגע בדבר אלאלהקל
 ותמצא להקל[ זו חזקה~ על סומכים אין תורהלשל

 ולקולא דרבנן ספיקא הוי הכא ~ דה"ה ]ר"לכדברינו
 במ"א במפורש הוא וכן להתענות צריכים הם איןא"כ



~ ~ ~

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

סימן
 ס"~ תרט"~

 תענית שאר אבל ו~"ל ~'
 ]חו~

 מיו"כ[
 שערות[. ב' לו יש אא"כ להתענות דא"צמשמע

 ~~~~ן ~~ן ~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~~~ 

 בטול מיקרי לא שיעור חצי לאכול אפשרואם
 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~תענית
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~ ~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ 

'~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 

~~~~
~~~~ 

~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~
~~~ 

~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~~ 

 ~ד"ה ת~נ"ט סוס"י הלכה ביאור כמ"ש נד~הואפי'
 סי' לעיל ועי' ל"ד ס"ק הציון בשער ]ועיי"שונדחה(
 שם~. ומש"כ חייבים ד"ה הלכה ביאורתקמ"ט

~~~~~~~~~~ 

~~~~~ן ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~~ן ~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~

וה~
 שע~ת שבת[ בגדי ללבוש מותר ~ג"כ הסבא

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~ 

 ודאי עכשיו[ י~שנו ]שלא האבוד ובדבר דוקאלאו
שרי.

 ~~~~~~ן ~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~אשה[ ]לישא אסור ]בתמוז[ י"ז בליל דאפילוונראה ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 קס"ח(. סימן א' )חלק אג"מ עייןוי"מ

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 מצוה ]ודוקא דאסור נראה רבים צרכי סתםאבל
 מטלטלין ולעשות[ ]לבנות מותר אם וצ"ע שרי[דרבים
 וכדו'[ והספסל~ן השלחנות ]כגוןדביהכ"נ

 ובחו~
 ודאי

 העין. מראית משוםאסור

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 דעתו שמסיח משום אסור דהכבוס ]דהטעםולפ"ז
 מותר ~נתלכלן גופו על שלובש דבגד אפשרמהאבלות[

לרחו~
 כה"ג. חז"ל גזרו ולא הכתם

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~~~ 
 ]הל' בסופו הרמב"ם[ ]על הלוי רי"ז מרןובספר

 בזה ורמב"ן רמב"ם מהל' מביא ד'[ הל' פ"ואבל
 ואילו מקודם ~~מכובסים ללבוש מותר]דלהרמב"ם
 מהל' פ"ה ברמב"ם והנה בא"ד וז"ל אסורלהרמב"ן
 אסור בתוכה להיות ט"ב שחל ושבת ז"ל ו' הל'תענית
 כלי וללבוש ~~כבסלספר

 מגוה~
 צ"ע ולכאורה וכו'

 כלימאי
 מגוה~

 אסור, מכובס כלי גם הלא דנקט
 אוס~ו א~ןדט"ב

 בגיהו~
 כלי נקט ולמה בכ~בוס ~ק

 הרמב"ם דדעת מזה, מבואר והנראהמגוה~,
 כלל בזה נכלל לא בט"ב הנאמר דכיבוסדבאיסורא
 בין אסור הכיבוס מעשה עצם רק הלבישה עלאיסור
 נאמר לא זה המכובסים ללבוש אבל להניח ביןללבוש
 בגד דוקא ולהכי דכיבוס, באיסוראכלל

 מגוה~
 אסור

 הלח"מ כן כתב שכבר מצאתי ושוב מכובס ולאללבוש
 שכתב מהמ"מ שהביא אלא הרמב"ם דבריבכוונת
 בדברי ~ם מפורשים הדברים הם שכן ובאמתלהיפון
 הל' אבל מהל' בפ"ה שכתב אבלות, לעניןהרמב"ם

 אסור כן בגדים בכיבוס אסור שאבל וכשם וז"לג'
 להדיא הרי עכ"ל ומגוהצים חדשים לבנים כליםללבוש
 ומגוהצים חדשים לבנים דוקא נקט לבישהדלענין
 נאמר לא הרמב"ם דלדעת משום והיינו מכובסים,ולא

 אסור אינו וע"כ הלבישה, על איסור כיבוסבאיסור
בלבישה

 ר~
 איסורא משום ~מגוהצים חדשים בלבנים

דגיהו~
 משום ולא

 איסור~
 יו"ד בטור ועיין דכיבוס,

 דלא דתניא דהא הרמב"ן בשם שהביא שפ"טסימן
 תון רק היינו בלבד לבנים חדשים כלים אלאאסרו
 והביאור אסור, וישנים בצבועים גם ~' תון אבלל'
 משום דאיסורו ל' תון דדוקאבזה

 גיהו~
 הוא שם

 כיבוס דגם ז' תון אבל חדשים לבנים דוקאדבעינן
 בעינן לא וגם דלבנים תנאה נאמר דלא ממילאאסור
 והיינו אסור, מכובסים בישנים דגם חדשיםדוקא
 איסורא כביסו באיסור נאמר הרמב"ן דלדעתמשום
 בספר מפורש כן הרמב"ן שכתב וכמו הלבישה עלגם

 לכבס שאסור דכשם באבל ובין בט"ב בין האדםתורת
 ע"ש[. וכו' לכן קודם המכובסים את ללבוש אסורכן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

.~~~~~~ 
 ימים לט' דמי ת"צ די~ם הביה"ל דברי ]לפי~לפ"ז
דמר"~

 תענית בי~ם הרצפה לשט~ף אין התענית[ עד

כמ~
 שלא ]דנ~הגין הימים בתשעת

 לשט~~
 הרצפה[

 סלנט. הגר"שכמ"ש

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~~ 

 אבל י"ב א~ת קצ"ט סימן י~"ד בש"ן ]המ"ב[מ~בא
 ~ז~ל ]שכתב דברי~ על ש~~לק ~ משמע הש"ןמדברי
 עיין בט"ב בגדים לבישת~לענין

 בא"~
 תקנ"א סימן

 בט"ב אבל ]דכתב בהגהס"ג
 עצמ~

 לבנים תלבש לא
 וי~ה[. בדוק חלוק לובשתרק

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ 

~~~~
 ~~~~ן

~~~~~ 
 ~~~ן

~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~

 ~~~~~ן
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~
 ~~~. ~~~~ן
 בשם ביו"ד הש"ן~כ"כ

 מש~
 ק~ט סימן בנימין

 י"ב.א~ת

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~כד~' האס~רים מבית י~צא אם להסתפק~יש

 בתמ~ז[ י"ז עד היהשאנ~ס
 להסתפר. שרי א~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן.

 כנ"ל. ~דשים[ מנעלים גם ]ללב~ששרי ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~

~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ .~~~~~~~~~~

 הל' דברים פרשת ]ש"ר ~י איש ~בן ~יד"אאבל
ט"~[

 ח~לקים~
 על מר"~[ כבר בשר לאכ~ל ~דאס~ר בזה

 זה.מנהג

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~ן

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ 
.~~~~ 

 ח"ב מישרים ד~בב ~עיין כלל ]בשר[ מ~כרים~לא

בס~פ~
 במק~ם לקנ~ת ]אנשים[ ילכ~ עי"ז אם דאפי'

 בידים בשר דמאכילה בנ"ד אבל ~ז"ל הכשר בליא~ר
 רק במזיד זה על לעב~ר ~ש~דים אינם אשרלאנשים
 סב~רין בפרהסיא בשר ~מ~כרין ~ת~~ה החנ~תדר~אין
 אין ע"כ ממש היתרשהיא

 לנ~
 הכשרים אנשים להכשיל

 המ~רדים[. האנשיםבשביל

~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~ן

~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~. ~~~~ן
 הימים תשעת א~ר על לצ~רן ]בשר[ לקנ~ת~מ~תר
אג"מ.

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 אסור. שבת במ~צאיאבל

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן ~~~

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 שכתב מי~ראיתי
 הגרי"~ בש~

 ה~א ]~כן ז~ננ~לד
 שלא רי"~[ סימן ~ייםבשלמת

 לצ~צ~
 ~עיין נעלים

 ]דמשמע[שם
 אס~ר בע"ש דאפיל~

 ]לצ~צ~
 הנעלים[

 בגדים לכיב~ס דדמי ]דס"ל א~סר כב~ס מש~ם~א~לי
 כשאין ~ל~"זדאס~ר[

 ל~
 דשרי[ י"ל א~רים ]נעלים א~ר

 אין ]דאם ל"ב א~ת לעיל בר~רה במשנהכמ"ש
 פ'[ סימן ~]~~ג באג"מ אבל להקל[ יש לשבתכת~נת ל~

 מ~תר ]~ממילא הדי~ט מעשהמתיר
 לצ~צ~

 הנעלים
 ג"כ ול~"ז הדיוט[ מעשה ש~אכיון

 לרח~~
 הרצ~ה

 שבת. לכב~דשרי

 ]דף[ עיר~בין בגמ'כדאיתא
 מ'~

 לינ~קא ליתביה

דלא~
 ש~תה אם דה"ה שיטע~ם צרין המברן ד~קא

 רע"ב מסי' ~לק"מ יצא[ נמי א~ראדם
 סעי~

 ברמ"א ט'
 יכ~ל נדר מש~ם יין ~ ש~תה שאינ~ ~מי הרמ"א]דז"ל
 )ס~ק ~מג"א עמ~[ המס~בים א~רים ~ישת~ עלי~לקדש
 מש~ם יין ש~תה שאינ~ מי לקדש דאס~ר ]דס"לט'(
 באנשים מיירי ]~שם עמ~[ א~רים שישת~ סמן עלנדר

 ~ע"ז בקיד~ש ~ייבים דכ~לםגד~לים
 אנ~

 דכי~ן א~מרים
 אס~ר שעשה נדר מש~ם יין לשת~ת יכולשאינו

 א~רים שישת~ ע"מלקדש ל~
 עמ~

 שישמע אדרבא אלא



 בתשעת בהבדלה כאן משא"כ מאחרים קידושהוא
 כולם בהבדלה חייבים דהם ה~גדולים האנשיםהימים
 שלא להחמיר שנוהגין משום היין לשתות יכוליםאין

 לשתות ליתן מותר ממילא ג"כ מ~וה של ייןלשתות
 יכול לא ומהקטן אחרת ברירה שאין כיוןלתינוק
 מהבדלה פטור ~ דהקטן אותו ויוציא הבדלהלשמוע
 ח"צ ועיין הקטן[ שישתה ע"מ להבדיל יכוליםממילא
 קס"ח.סי'

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
 ~~~~~ן

~~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~ן
 ~~ן.~~~~~ן ~~~ ~~~~~~

 ]מותר מצוה בר ה"ה ל"ז סי' פ"ז ב"ק יש"שולמש"כ
 ויין[. בשר מצוה בר סעודת ~ללא~ול

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~'~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ 
.~~~~ 

 ר"לואפשר
 לחינון. בהגי~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~'~~~~~~ ~~~~ ~''~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~ ~~~~~~ 

 מותר בשבת חל שט"ב השבוע ]של בחול אפי'ר"ל
 לעיל דכתיב הרמ"א לדעת שירצה קרואים כללזמן
 כל לזמן מותר בט"ב שחל השבוע עד דמר"חמיניה
 הכא ה"ה מנינים כמה ואפילו לסעודההשייכים
 להשבוע לו אין בשבת חל שט"ב דכיון לזמן~דמותר
 רק דהוי ויין בשר לענין ט"ב שחל שבוע דיןהזה

 ל"ה~. )ס"ק מג"א כ"כמנהגא[

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~ 

 ~~~~~ן
~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~'~~ 
~~ 

 בתשובה חת"ס עיין להסתפר מותר בריתובעל
)סימן

 קנ"ח~
 להקל ט~ם היינו שכן וכיון ]וז"ל הטעם

 מעמד דאנשי דקי"ל משום יומא בההוא~בתס~ורת
 ר"פ כדמפרש מנוולים כשהם למשמרתם ~יכנסושלא כדי במשמרתם ולכבס להסתפר מותרים משמרואנשי
 מגלחיןאלו

 וגדול~
 הביאו הראב"ד כ' מזו

 הרא"~
 פ'

 יסין אנינתו בשעת דהע"ה ~בי צ' סס"י מגלחיןאלו
ויחלי~

 בניוולו ה' ל~ני להשתחוות יכנס שלא שמלותיו
 הכא ומכ"ש ה"ה א"כ עליו דוה לבו שהיהאעפ"י
 קרבןלבעלי

 הלל~
 דדמיא מילה ברית שעושים ]ר"ל

 לכנס יאה ולא נאה לא כי ע"ש[ וקטורתלעולה
 מנוולים[. כשהםלמשמרתם

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~~

.~~'~~ 
 הוכיח ]ושם תקל"ד( )סימן חוה"מ בהל' כמ"שוצ"ע
 שכתב בתשובתו פ"ח ~ימן הת"ה מדברי המחברהרב
 דניכרים מוכיח שום בעי לא קטנים דבגדי נראהו~"ל
 שם מדבריו משמע עכ"ל הם קטנים דשל וידועהם
 מוכיח שום צרין לא ~טנים דבגדי בחוה"מ כיבוסלגבי
 לגבי הכא ה"ה ב~רהסיא גם לכבסם מותרממילא
 הם קטנים דשל ויד~ע דניכרים הקטנים בגדיכיבוס
 ובקיצור בפרהסיא[ א~י' לכבס שרי מישראיהא

 המטפחות וכן ]וז"ל כתבו לא ט'( הל' קכ"ב)סימן ש"~
 תדיר אותן שמלכלכין התינ~קות את בהןשמלפפין
 בצינ~ה[. שיהא כתב ולא לכבסןמותר

 ~~ן ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~ן

~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ 
 עגמת מ~ום~ או אבלות משום אי חינון בהושיין נמי דקטנים לקטנים לספר דאסור מש"כ על]קאי
 בשר אבל לקטנים[ גם ]אסור תספורת ודוקאנפש[
 כנלע"ד. בלא"ה א"א אם שריויין

~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~ 
 שאינו ]כיון שרי הניכר מלכלון רחיצהוה"ה
לתענוג[.

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ]פי' לתענוג לא שכתב[ ]דהרמ"א כוונתואולי
 גופה כל ואפי' לתענוג[ עושה ואינה הואילשכתב
 וצ"ע. מותר[]יהא

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~''~ ~'~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~ ~~ 
~~~~~ ~~~~ 

~~'~~~~~~~ 
.~~~ 

 ]מותר בורית ע~יוה"ה
 לרחו~

הזמן. חכמי גופו[ את

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~

 ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ן
.~~~ 



 בכל לטבול הנוהג טבילה דלענין מש"כ על]קאי
 ד~קא לטב~ל דמותר שכתב ]במה צ"ע מותר[ע"ש
 ובלאבצונן

 בחמין~
 טבילה ]אלא רחיצה אינו דזה

 בשבת~. בחמין לטבולההיתר ~זה~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ 

.~~~~~ 
 בלי המצרים בבין ]מלבוש לקנות מ~תר אםוצ"ע
 ]לקנ~ת אס~ר ומר"ח שהחיינ~[ קנין בשעת עליהלברן
 שרי ]חדשים[ תפילין אבל באג"מ כ"כ מלבוש[כבר

 הנ"ל. כ"כ]לקנות[

~~~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ן
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ .~~~~~~ 
 בשבת בתמוז י"ז ]שחל שבת במוצאי להסתפקויש
ונדחה

 תענית~
 לברן אסור המצרים בבין כבר שהוא כיון די"לבמו"ש שהחיינ~ לברן מותר אי ראשון ליום

 רק מתחיל בתמוז י"ז של שהתענית כיון דילמאא~
 המצרים[ הבין ממש ע~ד התחיל שלא כיוןבמו"ש שהחיינ~ לברן עוד מותר יהא ראשון ביוםלמחרת
 ב' סעי' תקנ"א סי' לעיל ]עי' אוסרין שיש~שמעתי

 י"ז בליל נישואין לגבי המחבר שציין מהברמ"א
בתמוז[.

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ההם[ בימים התלמידים את להכות ]דאסורולפ"ז
 ~כ"ד סי' ח~"מ ש~"ע ]עי' לשלם חייב והזיק הכהאם

 בתלמידו חבל אם בענין סק"ד שם תשובהבפתחי
 עיי"ש~. חייבאם

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~.~~~~~ 

 התלמידים יכו ולא מש"כ ליזהר[ ]דצרין ה"ה~לפ"ז
 לב~ש )עיין שיתסר[ עד בתמ~ז מחד גם יכה]דלא
 תליא. בהאדהא

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~. ~~ן~~~~

 לאחר ואפילו דגמ' מדינא ]היינ~ שרי ר~יצהאבל
 מותר המפסקת ~סעודהשאכל

 ל~
 ~וד

 לרחו~
 כל גופו

 אוסרין ~יש ל'[ דף תענית להרי"ף ס"ל י~ם שע~דזמן
 בהבשר לאכ~ל דאסור המפסקת סעודה]דמדאכל
 אז דאסור ה"ה ייןולשתות

 לרח~~
 ~רגליו ידי~ פניו

 פ"ד ~ ברא"ש דברי~ם הובא להרמב"ן ס"ל כןג"כ
 הרמב"ם[ ]על הלוי הגרי"ז עיין ל"~[ אותדתענית

 וזה מחלוקתם יסוד את היטב ]שמבאר תעניתהל'
 דברי~תוכן

 דתליא באריכות ע"ש בקיצור
 מחלוקת~

בה~
 א"כ בה אבלות דין המפסקת סע~דה אם מילתא

אסור
 לרחו~

 שמתו כמי דינה ואם אבלות כדין ולסון
 לפני~מוטל

 מותר א"כ
 לרחו~

 כדין ~לסון
 מת~

 מוטל

לפני~
 דין דבעיקר אלא וכ~' וסיכה ברחיצה דמ~תר

מת~
 דהרמב"ם ~הרמב"ן הרמב"ם נחלקו לפניו מוטל

 אבלות דין כל עוד חלה לא המת נקבר שלא דכלס"ל
ומותר

 לרח~~
 הרמב~ן אכן אבלות, איסורי ובכל ולסון

 במתו גם נוהגין האיסורין דכל וס"ל ע"ז פליגבתה"א
 ולא לפניומוטל

 אמר~
 לענין רק הג~לל סתימת דין

 ~עשה בק~ם שהםדברים
 כמ~

 וכדומה ~המטה כפית
 ~עכ"פ ~כ~'. ~מ"א סימן בי~"ד פלוגתתם ה~באהלפניו~ מוטל במתו גם נוהגין בשוא"ת ~הם האיסוריןאבל

 דשיטת מ~כרחהרי
 הרי"~

 דבמתו הרמב~ם כשיטת
מ~טל

 לפני~
 איסורא לענין גם אבל~ת דין נהיג לא

 וע"ש וכו' אבלות איס~רי וכל וסיכה ברחיצה גםומותר
באריכ~ת[.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ]בסעודה שרי אי תה או קפה של שתיהוצ"ע
 יש אםהמפסקת

 ב~
 ~ע~נג שררה מש~ם

 ~עיין הסימן ]בתחלת בשע"ת בזה עמד שכברשו"מ בשכר~ כמ~
 הזה[. בדבר מחל~קת שהביאשם

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ן
~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~~~~ן ~~~~~~~ ~~~~

~~ ~~ ~~~~ 

 ~ל~מר שנתבשל חלב לשת~ת דאסר ]במה~צ"ע
 דלא זה לענין תבשילדמקרי

 יאכל~
 תבשילין[ שני אדם

 ]חלב שתיה אבל חלב למאכל כ~~נתו~אולי
 ~מצרים בא"י פשוט ]שמנהג ברכה במחזיק ~כמ"ששרי שנתבשל~

 קא~~ע לשתות הגליל~תוכל
 א~

 דאכילת וכו' הב~יאים



 דמשקה ועוד שתי' ולא אסור דוקא תבשיליןשני
 אין וגם תבשיל מיקרי לא הרתיחוהו אושחיממוהו
 בעולם נתפשט דמקרוב ועונג שררה משוםבקאווי
 טעמא הני וכל ע"כ בו רגילים העניים ואפילומאד

 דכוונתו וצ"ל שנתבשל חלב שתיית לגבי הכאשייכי
 חלב[.למאכל

~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~

 ~~ן
~~~~~~ ~~~~~~~ 

 בשר. מאכל לאכול שלא נוהגיןויש

~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

.~~~ 
 צרין בהם גם ]אי הסנדל ונעילת ברחיצהוצ"ע
 מבעו"י[ להפסיק דצאין אכילה כמו מבעו"ילהפסיק
 גם דאסור א' הל' קל"ו כלל ]בחי"א באחרוניםועיין

 ואסור[. לילה ספק השמשות בין שהריברחיצה

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~~ 
~~

 ~~~~ן
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~ 
 יטעו שלא שכתב המ"ב ]מדברי מכאןומשמע

 לאכול שרי ת"ב שלפני שבת דאפי' שבת[ כשארשהוא
 כדי ]מבע"י להפסיקו וא"צ יין[ ולשתות בשר]בס"ג
 בתון כבר שהוא מפני השקיעה לאחר בשר יאכלשלא
 כדרכו לאכול מותר רק בשר אוכלים שאין ימיםט'
 ס"ט[. ס"ק במ"ב תקנ"א סי' לעיל ועיין שבתבכל

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ 
 ~~~~~~. ~~ן

 השקיעה. עדר"ל

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ]דמותר צ"ט סי' מלובלין מהר"ם בשו"תוכ~כ
 בשבת[. שחל בט"ב תורהללמוד

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ 
~~~

 ~~ן
~~~~~ 

.~~ 

 נהגו שכבר אלא לצום חייבים אין דקטניםונראה
 ה'[. ס"ק תק"נ סימן במ~ב לעיל]עיין

~~~~~

~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ 
~~~ 

~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~

.~~~~ 
 חודש כ"דדהיינו

 אע"~
 ]פטורים מניקות שאין

 הפוסקים. כ"כ מניקות[ בכלל והןמלהתענות

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
 הלכה ביאור כמ"ש להקל יש נדחה )ט"ב( הוהואם

 ואינו[. ]בד~ה תקנ"טסוס"י

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~ 

~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~

 ~~~~~~ן
~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

 דוקא דלאו נ"ג( )סימן בתשובה מהרש"לוכתב
 חולשה שמרגישה זמן כל אלא לאכול[ ]מותרת ל'כל
 הא ל' אחר אפי' לאכול ]מותרת עדיין נתרפאהשלא
 להתענות[. חייבת ל' בתון אפילולא"ה

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~ן

~~~~~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 נ"ג. סימןבתשובה

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~ 

.~~~~ 
 אינה שהיא אף והיולדת בא"ד ]וז"ל טעמועיי"ש
 להתענות צריכה עכ"פ ולהשלים להתענותמחויבת
 ביו"כ להתענות פטורים שהם קטנים כמולשעות
 מחנכין באב תשעה גבי כאן אף אותם מחנכיןאעפ"כ
 יציאת אחר עד אוכלין ואין לשעות התינוקותאת
 מחויבת שאינה אף ביולדת וא"כ הכנסתבית

 ע"ש[ וכו' חינון צריכה אעפ"כ היום כללהתענות
 לחנן שצריכים יולדת אצל שיין חינון ]דאיזה~וצ"ע
 פעם כל מתענה דהיא שעות איזה שיתענהאותה
 אותה[. לחנן צריכים מה ועל יולדתשאינה

 ~~~ן ~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~
 ~~~ן

~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~ן
~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ליולדת דנותנין ז' סעיף תקנ"ט ]סימן[ מלקמןצ"ע
 יברן המי~ה במקום מצויה היולדת ואם המחבר]וז"ל
 הכוסעל

 ותש~
 מדברי ומשמע וכו' היולדת ממ~ו

 צריכה ולא הכוס כרגיל לשתות יכולה שיולדתהמ~בר
 איי~י ~דהכא ואפ"ל השתיה[ באמצע הפסקהלעשות
 ממנו המחלה למנוע שרוצה אלא חולה שנעשהלפני

 מככותבת פחות רק לאכול מתירים אין כזה]ובאופן
בכא"פ[.

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ 
~~~~ 

 כדי היד ]כל כולו יטול ת"ב[ ]מוצאי בערבונראה
 השנה[. כל כדרן עצמושיטול

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ .~~~~ 
 הגר"ז וכ"כ לברן שלא כתבו והגר"א האר"יובשם
בסידור.

 ~~~~~ן.~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

 ~זרובאבני
 או"~

 תכ"ו סי'
 דלדע~

 קטן זאת
 ]דכל מלהתענות פטור באב[ י'~ ]ר~ל א' ביוםשהגדיל
 הנ"ל אוסרים היש לשיטת בעשירי שמתעניםהטעם
 מלהתענות פטור הוא וממילא תשלומין מצדהוא
 תשלומין[. בו שיין ואין קטן היה דבתשעהכיון

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ 

.~~~~ 
 אינו הכי ואפי' מלאכה[ ]לעש~ת שרי חצותולאחר

 מ"ט. אות ~במ"ב כמ"ש ברכה סימןרואה

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~

 ~~~ן
 ~~~ן ~~~~~ ~~

~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~

.~~~~~ 
 ]דט"ב[ דדינו משמע~ קנ"ג( )סימן הדשןובתרומת

 בכל ]דאסור ביו"ככמו
 מלאכ~

 בתה"ד שם שמביא~ כמו
 שנהגו במקום אנו באב ט' וז"ל ראב"י בשםתשובה
 השוו הקדושים אבותינו הילכן מלאכה לעשותשלא

 דאין וביוה"כ באב בט'מדותיהם
 ולהכי לשחו~

 דשרי ביוה"כ כמו חצות לאחר עד הלילהלסעודת
 משמע מכאן ע"כ ולמעלה המנחה מן הירקבקניבת
 ממרדכי משמע וכן בה דנהגו מלאכה איסורמשום
 אאבי"ה מדבאידלעיל

 ולכ~
 משום להתיר מהסס לבי

 ולפ"ז ע"ש[ מידותיהם השוו הקדושים אבותינודכתב
 חצות קודם ]אבל חצות לאחר שם כמו מותרדוקא
 כן משמע לא ברמ"א אבל מלאכה[ שום לעשותאסור

 מלאכה לבין קצת שיהוי בה שיש מלאכה בין]דמחלק
 שיהוי[. שום בהשאין

 ~~~~ן ~~~~ ~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

.~~~~~ 
 להחמיר שראוי כתב קנ"ג סי' הדשןובתרומת

 נכרי~. ע"י~לחלוב

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 

 לכ"ע ~בית קודם תפילין יניח מתענה שאינוומי
 כמו חל כבר שחיובו מצוה קיום לפני לאכול]דאסור
 לולב[. נטילת לפני לאכולדאסור

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ 

.~~~~ 
 דיקרא ]דס"ל ב'( )ס"ק תשובה לש~רי דס"לוי"ל
 מלכות עול קבלת של ענין ]ק"ש[ דהוה בהם[ק"ש
 ועיין ק"ש[ ]קורא ת"ת לשם ולא מצות ועולשמים
 לא דק"ש שם ]שמבאר ב' אות י"ז סימן מרדכימנחת
 מלכות עול קבלת לשם אותו שקורא כיון ת"תהוי
 באריכות[. ע"ששמים

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ן
~~~~ 

.~~~~~ 
 ברכת יצא אם ש"צ כמו חתם אם ביחידוצ~ע
 תפלה. לשומע חוזר או רצה ומתחיל תפלהשומע



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ן
.~~~~~~~ 

 מד~יו ]~משמע צ"ב סי' בתשובה מהרש"ל~כ"כ
 ע"ש[. העשירי יום כל שאסורשם

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 

.~~~ 
 משחרית דהיינ~ ב'( )ס"ק תש~בה בשעריועיין
 ]דע~רא תקנה דעיקר כי~ן בלילה מותר דכביסהונראה
 בגמ' כדאיתא ה' י~ם על היתה שבת לכבודלכבס
 המחבר ]וז"ל רמ"ב או"ח ש~"ע ועיין ע"א[ פ"ב דףב"ק
 בשבת בה' בגדים מכבסים שיהי~ ע~רא מתקנתשם
 ה'[ רס"ק בר~רה ובמשנה ע"ש[ השבת כב~דמפני
 כדי בע~ש לא אבל לשבת לבנים שיהיו היינו שםוז"ל
 שו"מ ע"ש[ וכו' שבת ב~כי להתעסק פנוייםשיהי~
 ~כ~לבחי"א

 קל"~
 הל'

 דמת~ י"ב~
 השבת עד אב ]מר~ח

 דאין היכא כביסה בתוכה[ ט"בשחל
 ל~

 אחר בגד
 אין אם לכבס מ~תר דיהא הכא ה"ה]א~כ

 ל~
 חל~ק

 חמור דאינו ט"ב במוצאיאחר
 מהימי~

 עד שמר~ח
 קילא זו דלילה א'( )ס~ק זה סימן במג"א כמ"שהשבת
 ע"ש[. ~כ~' אבמר"ח

~~~~~~ 
~~ן ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~

~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 כנלע"ד. ~רחיצה כביסה~ה"ה

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ן ~~~

~~~~~ 
 ~~~~~ ~~ ~~~~~ן

 שאינו מי דאפי' קנ"ז( )סימן בתשובה חת~סוכתב
 לתורה לעלות יכולמתענה

 ]בט~ב~
 החולה וכי וז"ל

 מתענה ~אינ~ התענית בדבר מחויבאינו
~~ 

 ~הלא
 ל~ די ~אם ~חי~ת~ צרכו כדי אלא הותרלא

 לא בשתיה
 ל~ די ~אםיאכל

 פעמים ב' יאכל לא אחת פעם באכילה
 אינו אם עינוים שאר~ וגם שצרין, ממה יותרולא
 לנע~לצרין

 ~לרח~~
 אס~ר ~לס~ן

 ל~
 מאלה א' לעש~ת

 חדא, הא בדבר והמחוייבים המתענים מן שהואנמצא
 יום באב ט' מ"מ הנ"ל בכל הותר אפילו אחרתועוד
 אפילו ומנחה שחרית התורה בקאיאת שנתחייבהוא

 ויומא הנ"ל חיוב מכלל יצא לא בו מתענה שאינומי
 ע"ש[. ~כ~' גריםקא

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
.~~~ 

 ל~מר יכול יחיד~ה"ה
 ]עננ~

 שאכל[ אע"פ בת"צ
 ~נראה ]~~"ל ג' א~' תקס"ח ]סימן[ לקמן מ"בכמ"ש
 דשיין בתפלתו עננו לומר יכול שאכל אע"פדבת"צ
 חכמים שתקנו כמו הזה התענית צום בי~ם ~ננולומר

 וכו'[. בולהתענות

~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~

.~~~~~~~~ 
 ~יד"א. מתענהאם מהני קרה"ת כבר שמע ~אם מהני לא ~תשעה~כ~'

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ .~~ 
 יאכל אז ~ם אם ~עשה ]אין בת"צ להסתפק~יש
 ל~מר יכול אם ~נ"מ הברכה[ מפני מכזית פחותעכ"פ
 אפי' בת"צ ג'( ~ס"ק במ"ב ראיתי ש~ב אכל[ ]אםעננו
 עננו. לומריכול

~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 

 ~~~~ן
~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~'~~~ 

.~~~~~ 
 אח"כ ומיד ללילה סמון הפדיון דעושיןונראה
הסע~דה.

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~ן
~~ 

 ~~~ן ~~~~ן

~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ 

 צרות~ כשאר אלא רעבון[ שנת זה נקרא ]דאיןפי'

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
 הי~לדת לפני לתינוק לכתחילה יתנו לא למהצ~ע
 ]כלומר כלל צום כאן ואין הותרה ~הת~נית[ דהוהוצ~ל

 שום כאן אין וכאילו הותרה התענית הוי י~לדתלגבי
 ואם ליולדת לתת טוב יותר לכתחילה ולכןתענית

 תקנ~ד סי' לעיל שמציין מה ועי' לתינוק יתן שםאי~
 דבמקום[. ד"ה הלכה בביאור ו'סעי~

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~

.~~~~~ 
 שכתב כמו כן ]ס"ל תי' לחד וזה יו"ד חלק ל"אסי'
 דהאי נראה ועוד ]וז"ל תי' עוד כתב שם אבלכאן[
 ולא דרבנן נמי תענית וחיוב דרבנן הוי דחתןי"ט
 העשה נימא ולהפן דרבים עשה ודחי דיחיד עשהאתי
 משמחה בטל דיושב בשוא"ת וכ"ש דיחיד דחידרביה
 וכו' דיתענה דפשיטא כה"גומשתה

 ע"ש~
 ]לפי ולפ"ז

תירו~
 בנדחה[. אף להתענות ]וחייב לחלק אין זה[

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 לעיל[ שהבאתי ]מה ל"ד אות הציון שערועיין
 תקמ"ט סימן ריש דעתו משמע וכן מקיליןשיש

 ברית בעל ~טור ]דבנדחה חייבים( )ד"ה הלכהבביאור
 גבי ה"ה א"כ הוא שלו דיו"ט משום התעניתלהשלים
 שציין מה תקמ"ט ~סי' שם ועי' להשלים ~טורחתן

 ע"ז[.המחבר

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~
.~~~~~~~ 

 בספר וכ"כ החיים[ ]לבית ללכת רבותינו ראינוולא
 אות ושלום[ חיים דרכי ]הנקרא מונקאטשמנהגי
תר"פ.

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~~ 
 ברשות שיתק~[ או ]שיתפלל זה היה אם דוקאנ~ל
 בו[ מיחו ]ולא בלבד בשתקו אבל ]הקהל[ מינויע"י
 סימן באו~ח כמ"ש חזקה[ ]דהוי מהנידג"כ

 קנ"~
 אות

 דאפילו הרדב"ז בשם ~וז~ל הרדב"ז בשם במ"בקי"ב
 ושתקו רב זמן שהחזיק כל אלא בפירוש הרשוהולא
 ב~עם חזקה הוה לא כאן ע"ש[ חזקה הוי מיחוולא
 שהחזיק כל הרדב"ז לשון כן דדייק ]ואפשר כנלע"דא'
 כלום[. הוה לא אחד דפעם ומשמע רבזמן

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 בליקוטי עי' חצות עד רק[ ]להתענותונוהגים
 שאילת בשם שהביא מהמהרי"ח

 יעב"~
 ]דאין ב' חלק

 חצות לאחר רק לא או קודם מנחה התפלל אםנפ"מ
 עכ~ל[.יאכל

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~

~~~~~~~~ 

ונוהגי~
 בהערה ]עי' חצות עד רק[ ]להתענות

לעיל[.

~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~על

 המנה~
 כל להתענות שנוהגים

 רי~ד סימן ביו"ד כמ"ש נדר[ כמו דהוי בער"השנה
 ימי בי' או בה"ב ]בתענית דהתם ]וז"ל ב' אותש"ן

 ונהגו מילה ברית כשאירע להתענות נהגו לאתשובה[
 מתענה דהכי אדעתא המתענה כל כן אםלאכול

 התרה א~צ וממילא עכ"ל יאכל מילה בריתדכשאירע
 דהכי אדעתא בער"ה תענית לגבי ה"ה א"כעיי"ש
 ואין לאכול מותר וממילא להתענות ~ליו קיבללא
 דאין ברמ"א ב' סעי' תקס~ח בסי' ועי' התרהצרין
 גוונא[. בכהאי התרהצרין

~~~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ן ~~~

~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~~
.~~~~~~ 

 להתירויכולין
 ]נדרים~

 וג' וב' נדרים לכמה אפי'
 ברמ"א[ ב' ס~יף רכ"ח סימן ]יו"ד א' בפעםאנשים
 ~סימן ביו"ד כ"כ ב~מידה ואפי' בקרובים ב"דוכשר
רכ~ח

 סעי~
 ג'(.

~~~~~~
.~~~~~ 

 התרהוא"צ



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 מגמ~ ר"ה[ בערב לעניים צדקה ]ליתן לזה~ראיה
 ב~רב ל~ני דינר שנתן ]אחד בחסיד מעשה יח~ברכות
 בצורת[. בשניר"ה

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ן
~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 

.~~~~~ 
 תמצא פאסוועל~ר[ אבלי ר~ ]דהגאון דבריוביאור
 דבאמת לומר ויש ]וז"ל ב' אות כ"ב סי' שמואלבזכרון
 דאף הרא"פ סובר אבל ר"ה של שהתפללמיירי

 מחזירין הקדוש המלן אמר לא דאם להלכהדנקטינן
 חשיב וממילא התפילה נוסח דכן משום זה איןאותו
 לא שאם הזכרות וכדין הזכרה הוי אלא התפללכלא
 דסתרי תרתי הוי לא ממילא וא"כ אותו, מחזיריןאמר
 להזכיר דצרין אלא הזכרה בלא אף תפלה חשיבדהרי
 בזה הזכרה משום ולהתפלל לחזור דצרין זהולענין
 אינו בלילה ה~ודש את מקדשין דאין דכיון הקולאיש
 עכ"ד[ בר"ח וכמוחוזר

 ולפ"~
 ~ם הזכרה[ רק ]דהוו

 ופשוט. לח~ור א"צ ויבא יעלה שכח אם המ~וןבברכת
 לחזור בכלל דא"צ ז~( רס"ק קפ"ח )סימן כתבומג"א
 ]אםבר"ה

 שכ~
 טעמו עיי"ש בברהמ"ז[ ויבא יעלה

 בר"ה[. להתענות דמצוה י"א]דהא

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 שבע מעין ושמע בערבית המלן שכח אםולכן
 שם[. מ"ב י"ג סעי' רס"ח סי' ל~יל ]עי' ~צא]מהש"~[

 להיות צרין בוידוי ואפילו עצמו יסמוןולא
 לפי בכריעה דמתפללין הטעם במ"ב ~דעי'בעמידה
 וביראה באימה להתפלל יכון לפיכן בדין תלוייןשאנו
 טעמים ב' א', סעי' שו"ע קמ"א בסי' לעיל מש"כועי'

 משום או עמידה מיקרי דלא משום א~ לסמוןשאסור
 עמידה דאיקרי סמיכה דאיכא ונפ"מ אימהדין

 ~לא כאן כתב ומשו"ה אימה משום אסורואעפ"כ
יסמון

 בזה ויש הואיל בעמידה להיות צרין ~ידוי וא~
 ~דו"ק[. אימהדין

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 אא"כ נפשות בורא ~"ל הסעודה ~ודם ~וכלוואם
 זו בברכה עכשיו ]ומכ~ון הסעודה בתון פירותאוכל
 הכל ה~י א"כ הסעודה בתון שיאכל מה ~םלפטור
 אחרונה. ברכה לברן א"צ א~[ סעודהלצורן

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~'~~~~ ~~ 
 ~~~~~~ן

~~~
.~~~~~~ 

 מהרי"ל. בשם ב'( )ס"ק טו"זכ"כ

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 וא"צ טפל הוי ]וממילא ללפת רק בא אינודהדבש
 עליה[.לברן

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 ב'(. )ס"ק שע~ת הפת ~ם אוכלוואינו

~~~~~~ 
~~~ ~~'~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~
~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן

 כל~ה"ה
 ~מו~

 לאוכלם[. ~נמנעין

~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~~ן

~~~ 
~~~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 אחד בחסיד מעשה יח~ ברכות מגמ' לזהוראיה

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 והקניטו בצורת בשני ר~ה בערב לעני דינרשנתן

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
 וכו' הקברות בבית ולן והלן אשתו ~~~~.



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 לאכול שלא ד' אות במ"ב כתב ת"א סימןולקמן
 רב ~במ~שה ~רי נגמר שלאדבר

 ]מה~ר~~
 שלא מביא

 בר~ה. ענביםלאכול

 ~~~ ~~~~~ ~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
 ~~~ן

~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ 

.~~~~ 

 הוצאה[. איסוא ]דהוי ]הנ~ל[ בתשובהשם ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ן

~~~~~ ~~~~~~ 
~~~

.~~~~~~~~~~~~ 
 היום. וצורן מצוה צורן דהוה שרי דביו"טמשמע

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 
 דאזר"ל

 )בשבת~
 דאסוא חצות עד להארין אין

 אסור ר~ח סימן ~"ח ב~"ע ]כמ"שלהתענות
 )ס"ק המ"ב ~דברי שע~ת[ ו' עד בשבתלהתע~ת

 יותר להארין אין בשבת חל ואם ~ז"ל יותרשכתב ה'~
 מותא[. חצות דעד ]דמשמע צ"עמחצות[

~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~ן
~~~~~~ ~~~~ 

 ]כמ"ש בשבת להתענותדאסור
 בש"~

 סימן או"ח
 לשתות ומותר תענית הוה לא שתה אם אבלרפ"~[

 שחרית בין לשתותנוהגין ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
 למוס~

 ויש
 לצר~

 דעת
 הל' שבת מהל' כ"ט )פרק משנההמגיד

 ה'~
 דמים

 קידוש[. קודם ]לשתותמותר

~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~ן
~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~  לפניו מונח שהיה כיון ולברן ~ לחזור א"צ אחרשופר ~~~ ~~~~~ 
 והכא ע"ש כולם על היה דעתו דמסתמא השלחןעל

 שהב~ו מיירי ולברן לחזור~רין
 לפני~

 ודאי והא
 כשהביאו אפי' ולברן ~לחזור צרין אינודשהחיינו
 לב'. סי' ב"א ~ספר כ"כ אחרמ~קום

~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 

 )ס"ק ח' סוס"י תשובה שעריועיין
 ט"ז~

 לברן דא"צ
 נתנו שפ"א י"ד סי' מאש מוצל בספא וכתב שם]ו~ל
 בהכ"נ שמש בא העטיפה וקודם להתעטף טליתלו

 טליתו וביקש הטלית בעל שבא באמאו מידוו~ף
 וכו' שנית לברן צרין אם להסתפק יש אחר לוונתן

 דאפילו משמע ע"ש להקל ברכות שספק העלהומ"מ
 אחרת ליקח הוצרן דעטיפה המצוה התחלתקודם

 אחר ממקום הביאו אם ואפי' לברן צרין איןואעפ"כ

 על המחבר שציין מה ~עיי"ש לברן צרין אינונמי
זה[.

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~ 
~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ '~~~~ 

 ס"ק~ ]א"א פר"מ אנשים וצ~לט"ס
 כתב דלנ~ים ג',

 כבר אה יברן שלא ברמ"א ו' סעי' תקפ"ט סי'לקמן
יצא[.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 מחנה ועיין ונגנב ונאנס מחבירו שופר שאלואם
 ]דמסיק ונסתפקתי ד"ה כ"ד סימן נדרים הל'אפרים
 המחבר ע"ז שהעיר מה וע"ע הנאה, דהוהדחייב
 ב' סעי~ תרמ"ט וסי' סק"ט מ~ב תקפ"ו סי'לקמן

בה~ה[.

~~~~~
~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~~~~~ 

ד~
 חולים וה"ה לשם ס"ת ~ביא ~פשר מנין יש

~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~כה~. ~~ ~~~~~ ~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 די~לים ]דס"ל פר"חוסברת
 לב~

 שופר באכת
 שו~ר עלא~ילו

 דל~ ~זול~
 הע~ירה

 ]ה~זיל~
 סיבה

למצ~~
 דא~צ ~ופר[ קול ~שמי~ת

 כל~
 ~ר~ל ~טילה

 יוצאים באמת ומשו~ה נטילה כלל א"צדלשמיעה
תק"ש

 בשו~
 שיכולים ה~ה ~זל ~ן דל~מיעה ~זול

 ~ברי~[. כ"ז ~ין עליול~ן

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 אפרים מחנה עיין שואל כדין חייב אם נאנס~אם
 שהעלה ]ע"ש ונסתפקתי ד"ה כ"ד סימן נדריםהל'

בספ~
 דע~ דלפי איברא אח"כ ~כתב

 משמע הרמב~ם
 מחבירו שופר ששאל במי ונסתפקתי וז"ל חייבדיהא
ונ~ס

~ 
 דלא כיון אמרינן מי דינו מה בידו נגנב

 הנאת הנאתוחשיב
 ממו~

 דב~' כשואל מתחיי~ לא

 ליה מטיה כי אלא מתחייב לא השואל משמעהשואל
 והאא"~ כדפרש~י פאוטה שויא שהיא ממוןהנאת

 ולא

 לשואלדמ~
 ספר~

 שהוכחתי כמו באונסין ד~ח~יב
 כמ"ש להשכיר ~שוים דספרים יע~"ש ג~ סי~ שאלהבהל'
 כי ולה~ בלמודייה~ דמפ~די משום המקבלב~ק
 אבל שכירותו לו שמחל הנאה אליה מטי לוהשאילו

 מטיא לא לו השאילו כי להשכיר עשוי שאינ~ ש~פרגבי
 נראה הרמב"ם דעת דלפי איברא ממון הנאת שוםליה

 בבעלים שאלה לענין אלא מיירי לא השואל דפ'דההיא
עכ~ל[.

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 צאי~ דהאיו~ע

 סימן ב~ו"ע ]כמ"ש ~ולות ל~

 סעי~ת~"~
 וכ"כ ב'[

 בס~
 הלכ~ת. שונה

~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~'~~ 

~~~ 
~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~
~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ן
~'~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~ ~~~ן

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~'~~~ 

 ]בשאילתעיי"ש
 יעב"~[~

 לי ותמיהא ~ז~ל מש~כ
 דאין לגמרי מילתא הן להומנא

 רשאי~
 זרע לכלול

 אמרינן דכוותה והא כלל, להו דתקשי זו ~ת~להעשו
 נמי ~כ~בה

 נ~ ו~
 באהבה

~~~ 
 ע"כ ו~ו'

ל~נין ז~רונ~
 להרבו~

 לאו נח דבני מ"ד איכא ומי ~כ~' זר~ו
 דהא טפי ~ריעא ~הא בכלל עשו זרע וגם ~נהו~או~ה
 מזרע שאינן אותן ואפי' במשמע ~אומות כלודאי

 כדתנן במשמע אינן שישראל אלא עוד ולאהאבות,
 הכי ואפי' בישראל מותר לבנ~ח קונם אמרבהדיא
 מכללא לישראל מפקינן דלא כי~ן בלישנא ~פידא~כא
 עשו זרע נמי משתמע אי למיחש דליכא כ~שבהדיא
 דבל~"ה וודאי עדי~ הכי אדרבא יצחק, דזרע~ללא
 הזכאון ביום עאכ"ו ~כו' יומא כל עלייה~ מצלינןהא

 אצלנו ~נכרים וע~א הזרים הג~ים בעד שאפי'הקדוש
 עמנו יחס להםואין

 אנ~
 עשו ב~ני כן צ"ל מתפללים

הלא
 אחינ~

 דהרי תמוהין ודבריו ~"ש[ עכ"ל וכו' הם
 וחותנו שעיר ~להאמרינן

 ]א"~
 אפילו מתפלל~ם ~ן אנו

 י"ל ~לענ"ד א~תם[ לכלות ~ו בניעל
 ע~~

 המפרשים
 ראוים ולאינם לראוים אלא מהני לא אבותדזכות
 וזכרתי עה"פ ידועים הק' השל"ה ]דברי להי~ן,הוה
 יעקב בריתיאת

 וא~
 מקומו דמאי וגו' יצחק בר~תי את

 כל ולכן כנ"ל[ אלאבתוכחה
 המוסי~

 ובשבות ~ורע,
 וכן בא~ד ]וז"ל נ~ים ~דבר כתב מ~ג[ סימן ]ח"גיעקב
 יצחק מזאע הנודא ה~כיאו לא ראשונים ה~וסקיםכל

 מזרעו הנודר חז"ל ~הזכירו ~ו באומות מותר]שיהא
 דאפילו לרבותא היינ~ בא~מות[ מותר אברהםשל

 זרעו מקרי לא אפ~ה המון אב שהואאברהם
 ר~

 יעקב
 וקושיא עיי"ש וכו'[ מקרי דלא יצחק זרע וכ"שוזרעו
על

 היעב"~
 בתחלת לעיל שה~שינו ]מה

 דברינו~
 יש

 ה"ד )פ"ו מלכים הל' ב~ו~א שמ~אתי מ~ לפ~ליישב
 ולא דהקרא ע"ב י' בע"ז גמ' שמביא ובגמ'(בד"ה
 מעשה ב~שה היינ~ עשו לבית שרידיהיה

 ~ש~
 וכו'

 וחותנו שעיר כלה דאמרינן מה הכא ~"ה ]א"כ~ש

נמי
 ק~

 מעשה בעושה
 ~היעב"~ עש~

 עושה בלא מיירי

 ~שו~מעש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~ן 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ 

 מפני ]באמצע[ להפסיק מותר אםוצ"ע
 דמתיר ]ע"ש מ"ה( סימן ~חי"א צ"א ~יין בק"שוכמו הכבו~

 הכבוד[. מפני דמותר ומגלה בהללכמו

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ 

 יאמר אם ]לנקביו[ שיצא כגון הפסיק כבר אםוצ"ע
 ]דמותר בזה מיקל מ~ה( סימן י~א~ )חלק ו~א ~ראשר
 טעמו. עיי"ש יצר[ אשר לברןלו

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 בע~ ג~~ הגון בי~~ר ]מה כוונתו~ע

 תוקע
 לעיל בהרמ"א שכת למה דכוונתו לומר דאיןומתפללין

 אחר ידקדקו א' סעי' תקפ"אסי'
 ש"~

 הגון היותר
 דהל~א טובים במעשים ~~ולוהיו~ר

~  
 זה

~~ 
 מובן

 תוקע לבעל ילן ולהכי י"ח יוצא דבזה דמסיקהסיפא
 התקיעות שמע ואם מעכב אינו זה הגון דין דהריהגון
 איזה וא"כ שופר~ מצות ידי יצא ג"כ הגון שאינוממי

 ממתפללים יותר הגון תוקע לבעל איכאמעליותא
 דבעל ]ר~ל להוציאם מכוון דאינו ר"ל ואוליהגונים[
 אחרים להוציא מכוון שאינו הכונה הגון שאינותוקע
 לעיכובא[. ודאי וזה חובתםידי

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 להתענות אסור ]אז בשבת ]ר"ה[ כשחל לאאם
 ~ס"ק בבאה"ט תקפ"ד( ~סימן שם כמ"ש חצות[עד
ג'(.

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

 והטעם ד'[ סימן פ"ב ביצה ]מסכת ביש"ש שםוכ"כ
 ושמחת מצוה בודאין

 בחג~
 רגלים[ בג' רק נאמר ]שלא

 וז"ל ]שכתב א'( )ס"ק המ"ב בדבריוצ"ע
 א~

 שהוא
 ושמחת של מצוה מ"מ הדיןיום

 שיי~ בחג~
 בו גם

 לשיטות הלוא להתענות מותר דלכו"ע כתב איןוא"כ
 ~לכאורה בחגין ושמחת מצות דאי~א לעילהמובאים
 ~ורהיה

 ו~~ לה~נות~
 שמחה שזהו הטעם ס"ל

 יזכה שעי"ז כדי תשובה ועושה שמתענה ע"יאצלו~
 ע"ב ט"ו )דף דביצה פ~ב מאירי ועיין לחייםלהכתב
 הדברים(. וכללבד"ה

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

.~~~~ 
 ואפילו דל~ת~נות ~דמותר ולפ"ז בשבת חלואפילו
 ]בברהמ"ז[ יעו"י שכח דאם נראה בה[ איכאמצוה
 דאין כתב תקי"ג( )סימן הריב"ש אבל לחזור ~א"צ

 חל אפילו ]ומשמע בשבתלהתענות
 ר"~

 אין בשבת
 חיי"א ולמש"כ בזה וצ"ע לחזור חייב ולפ"זלהתענות[

 אם ]זצ"ל[ אבלי ]מהר"ר[ הגאון בשם י'( הל' כ"ד)כלל
 הקדוש[ האל ואמר הקדוש המלן ]לומר ר"ה בלילשכח
 יעלה לגבי ]ה"ה בלילה החדש מקדשין דאין לחזורא"צ
 דאין משום לחזור דא"צ ר"ה בליל בבהמ"זויבא

 סק"ז[. קפ"ח סי' במג"א ]ועי' בלילה החדשמקדשין

~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~ 
 רע"ח(. )סימן שם הדשן בתרומתכ"כ

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 שבאים בזמן ]ר"ל אז ידליקו שהנשים ג"כ טובולכן ~~~~ ~~~~~~~

מביהכ"~
 ועושים

 קיד~~
 לומר רוצים אם נרות~

 שלובשים ואם חדש ~רי ע"י ויוצאים בהדלקהשהחיינו
 לקידוש בסמון א"צ אז הנרות[ הדלקת ]בזמן חדשבגד

 שיכולים זה אחרי מיד ואוכלים חדש פרי אז]שמניחים
 עתה[. שלבשו חדש הבגד בשביל שהחיינולומר

~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 
.~~~~ 

 תש"ת תשר"ת פע~ים ג' ]שיתקע פעמים ג'ר"ל
 סימן כמ"שתר"ת

 תק"~
 תקפ"ו סי' לעיל ועי' ב' סעיף

מ"ב
 ס"~

 המחבר מש"כ כ~ב
 שם[.~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 מ~סף ק~דם בר"ה לקדש שלא נ~הגים דלכן~נ"ל
 תפלת קודם לקדש מ~תר היה הדין דמצד אף]ר~ל
 כמ"ש מקדשין ולא עצמן על מחמירין כן אע"פמ~סף
 תשוב~ ימי ד~עשרתבש"ע

 בדברים גם לי~ר צרין
 הדין מצדשמ~תר

 כמ~
 ה"ה דמותר גוי של פלטר ~ת

 דח~ששין עצמן[ על מחמירין שמ~תר דאע"פהכא
 תרומתלד~ת

 הדש~
 ~סימן

 ~"ט~
 אסורה דטעימה

 אסורה דטעימה כן שכתב ]ע"ש דשופר מצוה~~דם
 ~גם תק~ש[ קודם הכא ~ה"ה המגילה קריאתק~דם
 דק~דם הא~מרלדעת

 מ~ס~
 בפרט קיד~ש זמן הגיע לא

 במלכי~ת ה~א בתפלה[ הי~ם חובת ]דעיקרבר"ה
 וש~פר~ת.זכר~נות

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 )פרק התשובה באגרת כתב התניא~בעל
 ג'~

 לפד~ת
 שעשה ~חטא חטא כל על להתענ~ת ]שצריןהתענית

 לבזבז איס~ר ואין צדקה ע~י הדינים[ ~רטי כלע"ש
 ~~~ל טעמו עיי"ש מחומש י~תרבזה

 ד~
 בזבוז מ~רי

 מתעניות נפשו לפד~ת שעושה מאחרבכה"ג
 וכו'[. צרכיו ושאר הג~ף מרפ~את גרעא ~לא~סיג~פים,

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~ 
.~~~~~~ 

 כזית דבכל מ"ט סימן ח"א אלעזר מנחתעיין
 מצוה. מקיים]שא~כל[

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~'~~~~ 
~~~

~~~~~ 
~~~~~~~ 

 של דבר בכל די~צא שי"ג מצ~ה במנח"ח~כתב
 פת. ~א"צאכילה

 ~~~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~ 

 שלא ~"ל חבירו של בע"כאבל
 חביר~ ברשו~

 לא
יצא

 דאם ]ר"ל כפרה בזה לעש~ת ש~ב יכ~ל ~חביר~
 ממילא א"כ יצא לא ברש~ת ~לא חביר~ של תרנ~~ללקח
 כאילו הוי ולא לכפרה ~וד זה את לקחת חבירויכול
לקח

 כפרת~
 חבירו[ של

 וצ"~
 ~כמה ממוסד גזל אם

 בש~ק כי~ן ]להמ~סד[ משלם כמה לכפר~ת[תרנגולים
 מ~יעת אלא חשוב ~אינ~ בז~ל זה[ את ליקח]יכ~לים
הרי~ח.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 זה אחר בזה ולא שרי ביחד[ ]ר"ל א' בפעם~ד~קא
 דה~ה השקל ~מחצית במג~א עיין דמילתא]דטעמא

כמ~
 דו~קא ~לכן בשותפות דמתנדבין ע~לה קרבן
 זה[. אחר בזה ~לאבש~תפות

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
.~~ 

וכ"כ
 ה~ר"~

 ~'(. )הל'

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~ 

.~~~~ 
 המהרש"ל בשם ומה( )בד"ה הב"ח ]כ"כמהרש"ל

 זה[.טעם

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~ן

 ומה ]ו~"ל ע"ש ומה( )~ד"ה ב"ח~כ~כ
 ל~ג מעיים בניאת ל~רו~ שר~ילי~

 העופות[. על לרחם כדי זה~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 

 י~~ד עיין י~"כ[ ערב הל' ]מנהגים במהרי"ל~כ"כ
 בסעיף )ר"ל י"ג א~ת קצ~וסימן

 י"ג~
 המחבר ]~ז"ל

 ~ר~צה ~פסקה אח"כ ~ראתה מטתה ששמשה האשהשם
 מק~ם א~תו יפה תקנח ראייתה מחרת מי~םלספ~ר
 כל להפליט בבגד א~במ~ן

 הזר~
 או

 תרח~~
 במים



~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 חולק ור~"א המחבר עכ"ל הזרע כל יפליטו והםחמין
 על ~~סמון ואין בזה~ז~ בקיאים אנו דאין אומריםויש
 עדיין א"כ בא"ד ]וז"ל ע"ב סימן ורעק"א ע"ש[זה
 המון בבדיקת השחתה מקרי דלא כנ"לי"ל

 זרע גם יפלוט במון הרבה תדחוק אםדלפעמים א~
 זרע להוציא רק דכוונתה כיון מ"משבפנים

 זרע אידן לגבי ממילא השח"ז משום ליכאדבזה שמבחו~
 ודמי יוצא דממילא אלא מתכוון אינו מיקרישמבפנים

 )שבת גדול כלל פרק בתו'למ"ש
 ד~

 שריא[. מש"ה פ"ר הוי דלא והכא וכו'היכא כי ד"ה ע"ה

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ 
 בסופו. ע"אסי'

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~~~ 
 ~י"ט בסי' וכ"כ בורר משום אסור שהריוצ"ע

 שמציף דהיינו הכרשינין את ~ורין אין המחבר ]וז"ל~' סעי~
 אותן שפין ולא הפסולת להסיר כ~י בכלי עליהםמים
 לא ואולי כבורר[ ליה דהיה הפסולת להסיר כדיביד
 כאן ראיתי שוב הדחק בשעת הדחה[ בלא ]כןלאכילה דראוי הירק[ מדיח שהוא ]מה מדאורייתא ברירהחשיב
 עושה שהוא דוקא מיירי ]דהכא ט' אות הציוןבשער
 לאכול עצמו שמכין כמו הוי ואז לערב סמון זהאת

 לאלתר לאכול פירות שטיפת דשרי י"ל ולפ"זלאלתר[
 קכ"ה(. סימן או"ח א' )חלק אג"מ בשו"תוכ"פ

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~''~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

~''~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~

'~~~ ~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 

 נפקא מאי ]דאל"כ דאורייתא בורר אינו דזהוצ"ל ~~~~ן~ ~~~ ~~~~~~~
 משו~ אי עליה עובר מלאכה איזהמיניה

 אי טוחן
 הדחק ע"י לאכילה שראוי כגון ]וצ"ל בורר[משום
 גמור[. פסולת הוי לא ממילא המעופשיםהעלים

 כדרכו שלא דאפילו ע"ו סימן אריה בשאגתוכתב
 חייב. יו"כלגבי

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ .~~~~ 
 בכן ואין טועם בתענית )דאע"ג הגר"אועיין
 כאן משא"כ עליה קביל ושתיה אכילה דהתםכלום
 לטעום אפילו אסור מילתא תליא בקבלתו דלאוביו"כ
 ה' סימן קו"א דיסקין מהרי"ל שרי יוה"כ בתו'ולפ"ז

 אכילה י"ל תליא בקבלתו יו"כ דתו' כיון ]פי' פ"ואות
 לטעום[. משא"כ עליה קבילוש~יה

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 פחות שהוא ]כיון שתיה חשיב דלאואע"פ
 שבע נעשה ואם אכילה שא"צ וה"ה חייבמרביעית[
 כנלע"ד. חייב יהיה הגסה[ ככותבת ]של שיעורבחצי

~~~~~~~ ~~~~~ 
~~ ~~~~~ 

 אריה שאגת אבל לחולה דמותר ונ"מ אסוראבל
 נקטינן והשתא וז"ל לחולה ]אפילו אוסר ע"הסימן

 ראוין שאינן משקין וכן לאכילה ראוין שאינןדאוכלין
 מיהא איסורא ביוה"כ עליהן שפטור אע"פלשתיה
 אסור[ סכנה בו שאין בחולה לרפואה ואפילואיכא
 סכנה בו שיש לחולה דנ"מ ואפ"ל הרמ"א ]דברי[וצ"ע

 דרבנן. אותודמאכילין

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~'~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 ח"א בשם מש"כ א'( )ס"ק במ"ב ר"י סי'ועיין
 לברן ]שלאודה"ח

 ברכ~
 בשתיה הפסיק אם אחרונה

 רביעית[. שתיית מכדייותר

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

 היד. כל יטול יו"כ[ ]במוצאי דבערבונראה

~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~

~~~~~ 



אבל
 החת~

 אינו
 ]פניו~ רוח~

 ]ימי ~' תון אפילו
 ]דרק ל"א סימן י~"ד יהודה בית שו"ת כ"כהמשתה[
לכלה

 בעלה[~ על תת~נה שלא כדי התיר~

~~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~

~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 
 ב~הרה להתפלל כונתו אם ]לטב~ל[ מתירין~יש
 ~כ"כ שמתיר מ"ט סי' מבר~נא מהר~י בש~"ת]עיין

 נר בס~ר וכ"כ ה~הר ספר בהקדמת חי ~~הרבספה"ק
 ב~סכת המאירי וכ"כ שהתיר[ לב הייטב בשםדוד

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן ~~~ן
~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ 
.~~~~ 

 ע~ר ]שיהא זה דגםמשמע
 ר~

 נעילת איס~ר בכלל נכלל ]וג"כ אסור למטה[ ע~רשיהא בלי אפיל~ למעלה
הסנדל[.

~~~~~~~~~ 
 ~~ן ~~~

~~~~~~~ 
 ~~~~ ~~ ~ן

~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ן

~~~~~
.~~~~ 

 הפ~סקים כמ"ש שיאכל[ ]ק~דם קידוש ]לעשות[וא"צ
 כ~ט[. ס"ק תרי"ח סימן במ"ב ]עיין תרי"ח~ו"ס

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 )הל' הגר"ז עיין אכילה[ ]קודם קידוש ]ל~שות[וא"צ
 שלא מש~ם ]~"ל הטעםי"ח(

 תקנ~
 דברים חכמים

 קיד~ש ר~[ ]לאמר צרין בשבת שחל ~בי~"טבי~ה"כ[ אל~

~ל~
 שבת

 ]ב~~~ותיו~ ר~ק~

 ~~ן ~~~~ ~~~~~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~
 ~~ן

~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 ]שיזכירו חינ~ן ]כאן[ דל"ש אפ"ל ב~טניםלענ"ד
 יאכל~ לא דכשי~דיל כיון בבהמ"ז[יע~"י

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 

 הרעק~א כ"כ בי~ה~כ ~יד~שכלל ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 בהגה~תי~

 ה~ר"ז ~כ~כ
 לקדש[. דחייב ]~ס"ל ~י"חהנ"ל[
 ברכה עמקעיין

 )עני~
 קיד~ש

 ~הבדלה~
 ]דא~מר

 הקיד~ש לקדש צרין אז הכפורים ~ בי~ם מקדשדאם
 ~אין בלילהשא~מרים

 ל~
 ברכת די~ם הק~וש רק לברן

 בזה[. שהארין ע"שבפה"ג
 הת~רה מן תפלה ע"י קיד~ש[ ]יד"ח דיצא~עיו"ל
 דחיוב ~שבת שחל ביוה~כ אבל בא"ד ]ו~~ל רעק"אעיין

 אלא קידוש דאין ולהסוברים לקדש מדאורייתאעלי~
 חי~ב ידי די~צא י"ל דרבנן ה~א סעודהבמק~ם
 כמו הו~ דרב~ן ול~בי בתפלה שבת בה~כרתדאורייתא
 מזה לעיל כמ~ש לקדש חייב דאינ~ ]ר"ל דעלמאי~~כ
דלא

 תקנ~
 לחלק יש בזה ~גם בי~ה"כ[ קיד~ש חכמים

 דע"פ כי~ן כלל קידוש ~~תקנו לא יוה"כ מצדדדוקא
 לא לאכ~ל א"יהרוב

 ~כ~' לחוד חולה מש~ם ~ תקנ~

 חז"ל דתקנת בשבת בחלמשא"כ
 הית~

 שבת דבכל
 בכלל זה שבת ~ם ממילא סעודה במק~ם קידושיהיה
 להס~ברים עכ~פ דשבת החי~ב עלי~ חל החולהוזה
 דצרין י"ל מה"ת ה~א סע~דה במקום אלא קיד~שדאין
 עכ"ד[. בעזה"י כנ"לל~דש

~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

 שצרין ]דשבת קידוש מצ~ת~~ בתפלה לצאת~יכ~ין
לקדש~

 כ~~נה~ צריכ~ת מצ~ת למ"ד בדברים[

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~

 ~~~~ן
~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
 ~~~~~ן

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 חולה דהיא ]אע"ג ליולדת לשתות מ~תר למהצ"ע
 אבל לאכ~ל שמ~תרתב~נין

 עכ"~
 לה ליתן בסתם

 לשת~ת ליתן כאן מ~תר למה א"כ התיר~ לאלשת~ת
 ]אצל ה~תרה ]י~ה"כ[ דהוה ]המ"ב[ סבר ~אוליליולדת[
 הרמב~ם על הל~י רי"ז מרן כדברי דח~יה ~לאח~לה[



 הגאון אאמו"ר והנה בא"ד ]וז"ל עשור[ שביתת]הל'
 כגון סכנה בו שיש חולה בכל ~בא מורה היהזצ"ל
 צרכו כל ביוה"כ אותו שיאכילו וכדומה חלל שלמכה
 כבר ~שהוא דכיון הטעם ואמר מכשיעור, פחותולא
 המועיל לכל לו נדחה יוה"כ הרי סכנה בו שישחולה
 דשיעור וכיון גופו חיזוק גם זה שבכלל לרפואתויותר
 פקו"נ בכלל זה דגם ממילא להחולה טוב יותרשלם
 פחות אותו דמאכילין השו"ע ודברי יוה"כשדוחה
 בו ~ין שעדיין חולה על רק קיימי מכשיעורפחות
 ביוה"כ אתו יאכילו לא שאם אומר שהרופא רקסכנה
 הסימן בתחלת השו"ע כלשון ויסתכן החולי עליויכבד
 מניעת מחמת רק היא הסכנה דכל דנמצאשם,

 גם זו סכנה למנוע דאפשר כיון ובזה בלבדהאכילה
 אבל שלם, שיעור להאכילו אסור מכשיעור פחותע"י

 להחולה יותר שמועיל מה כל סכנה בו יש שכברבחולה
 מחלתו סכנת ולמעט להסיר ולחיזוקו רפואתולקירוב
 אנו ואין ויוה"כ שבת שדוחה ופקו"נ סכנה בכללהכל
 ותביאהו תזיקהו האכילה מניעת אם כלל לדוןצריכין
 אבל ~"ש[ עכ"ד סכנה יותרלידי

 בקוב~
 על הערות

 ולא דחויה הוה דביו"כ כתב י' אות י"ח סי'יבמות
 רמ"א כתב ולפ"ז עיי"ש בשבת[ משא"כ ]לכ"עהותרה
 ולא ]הנימול[ לתינוק המילה[ ]כוס לתת בדוקא]כאן[
 תקנ"ט סימן )השו"ע( שם כמ"שליולדת

 סעי~
 ]דאם ז'

 המילה במקום מצויההיולדת
 יבר~

 ותשתה הכוס על
 כתב לא ביוה"כ משא"כ ע"ש היולדתממנו

 כ~
 בש"ע

 כדברי דחויה ~רק דהוהדי~ל
 הקוב~

 הערות[.

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~

 ~~ן
~~ן ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~

~~~~ ~~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~ן ~~~~~ן

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 במנ~ה[ ]יו~כ דהקריאה כתב ]יו~כ[ ברכהובעמק

 ]ר"ל התענית משום אלא יו"כ קדושת משוםאינו
 קוראים וביוה"כ במנחה ויחל קוראים תעניתדבכל
 ]אי בזה נסתפק כ"ד~ סימן וברעק"א עריות[בפר'

 במנחה גם לקרות יו"כ קדושת משום הויהקריאה
 התענית[ משום דהוי או במנחה בשבת שקוראיםכמו
 ]להקריאה לתורה לעלות יכול אי שאכל למי~נ"מ

במנחה[.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 וכתב ]וז"ל מהרי"ל בשם א'( )ס"ק ד"מעיין
 הלילה עד נעילה תפלת עם איחר אם דאפילומהרי"ל
 נשרפים היו תמיד מקרבן ופדרים דאברים כפיונושא
בלילה[.
~~~~~

~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~~~ן ~~ן~~~~

~~~~ 
.'~~~ 

 )ס"ק קכ"ט סימן ובאה"ט אבל( )בד"ה הב"ח כ"כ~~
 ושכה"ג. ופר"ח ב"ש בשםא'(

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 
 תכ"ו סימן רמ"א כמ"ש הלבנהומקדשין

 )סעי~
ב'~

 שורין דאז אותה מקדשין יוה"כ ובמוצאי ]וז"ל
בשמחה[.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ 

 ~~~~~ן
~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ן

~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן

~~~~ 
.~~~~ 

 כ"כ ~ דמותר אפשר הבדלה[ ]קודם מיםולשתות
 יומא. במסכת הלוי רי"זמרן

 ~~~~~ן ~~ן ~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

 תקע"ג סימן ~מג"א מתענה חופתו ביום חתןאבל

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~ 
~~~~~

 ~~~~~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~

 ~~~~~ ~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~~~'~~~~ 

 ה"הולפ"ז
 אם~

 החזיאו ואח"כ אחת דופן נפלה
 הרמ"א )הביאו מיימוני ה~הות דעת לפי]היינו

 הדפנות שיעשה קודם הסכן ל~שות דאין תרל"ה(סי' סו~
 שעשה היכא וא"כ העשוי, מן ~לא תעשה~ דהוהמשום

 אחד דופן ונפל כהלכתה, הסכן ואח"כ קודםהדפנות
 כשר יהיהוהחזירו,

 א~
 משום מיימו', הגה' לדעת

 פסול כאן אין בהכשר תחילה שנעשה היכאדכל
 ~עי' האחאונים[. בשם השע"ת וכמש"כתולמ~ה
 תעשה, הוה דפנות ג' יש דאם ו'[ ]סי' יעקבקהלות

 לעשות יכול דפנות ~' כשיש )היינו כשר.ובוודאי
 דהשתא הרביעית דופן קודם ואפי' הסכןלכתחילה

 )סי' מהגר"א מוכיח דפנות בב' אבל עליה אוהלשם
 ואמרינן עליה אוהל שם הוה דלא סק"ד(תרל"ה
 כשר כן בין מש"ל וא~כתולמ"ה

 א~
 נעשה שלא

 שם פקע לא א' שנפל היכא דהרי בהכשר,מתחילה
 היכא הנפק"מ ויהיה דפנות, ג' שיש כ"ז מיניהאהל
 דנעשה משום מטעם כשר דיהיה דפנות ג' או ב'שנפל

 בהכשר[.מתחילה

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
 בית ~דהרי עראי. דירת עכ"פ עכשיו הריתמוה
 רפ"ו סי' ביו"ד )וכמבואר פטור מקורהשאינו

 בכן כשדרכה אלא חייב ואי~וי"ד( סעי~
 כמ~

 ~האי ח~ר,
 מקורה היא השנה כלהכא

 ודרכ~
 בקירוי, דוקא

 ~ה סיכון האי בסכן ומסכן הקירוי שמסירובסוכה
 במז~זה[. חייב יהיה ואמאי הוא עראידירת

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 המ"ב הביאו הגר"ז מש"כ ]לפי השולחן, תחתוה"ה

 רו~ב להם שאין מאוד קצרים כשהדפנות דאפי'סק"ג
 תחת ה"ה א~כ יע~"ש עליה אהל שם מ"מטפח

 א'[. אות האזינו פ' ב~ח ועי'השולחן,

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~ן
~~~~ 

ול~צו~
 )דובב דשרי, י"א סכן לצורן מאכל אילן

 קל"ד(. סימשרים

~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~ 
~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~
~~~~ 

~'~~~ 
 ~~ן

~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~ 
 לעילועי'

 סעי~
 ]דשם וצ"ע~ ח' אות ובמ"ב ב'

 היו לא בשלמותן שאפילו הכלים אותן אכן וז"לכתב
 לסכן מותר נשברו אם מדרבנן, אלא טומאהמקבלים
 להניח כאן אוסא טעמא מאי צ"ע וא"כ עכ"ל.בהן

כלי
 ע~

 פסק התם הא כשנשבר, אפי' מדרבנן שמטמא
 או' ת"ע סי' ח"ב או"ח אבנ"ז בשו"ת שו~מלהתיר[.

 מג"א פלוגתא שזה שכתבו ב' אות י"ח סי' ובקה"יב',
 גזיאה דהוי מתיר והפרמ"ג אסור ]דלמג"אופרמ"ג
 המג"א, דברי תרווייהו, שפסק המ"ב על וצ"עלגזירה[,
 וי"ל וצ"ע. דסתאי, תרתי דהוה לומר א"א וזהופר"מ,
 מדרבנן. טומאה ומקבל לשמוש אאוי השתא גםדהכא
 מיירי ע"כ טומאתו, פקע זה וע"י שנשבר דבכלי ~]היינו
 פקע לא דאל"כ כלי, מיקרי לא שעתה באופןשנשבר
 בכלי כאן אבלטומאתו,

 ע~
 שמקבל הרבה שרחב

 כשאינו גם אבל הרבה, שרחב מפניטומאה
 רח~

 הרבה

 דפשוטי משום טומאה מקבל דאינו אלא כלי,מיקרי
כלי

 ע~
 רחב היה כבר אם לכן טומאה, מקבל אינו

 רחב אינו ועתה שנשבר אע"ג טומאה, ~קבלהרבה
 מקבל עדיין עליו, כלי שם שנשאר כיון מ~מהרבה,
 רחב שהיה כיון מדרבנן,טומאה

 הרבה~

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ולכ~. ד"ה ב' אות ~קמ"ג סי' או"ח מחמירוחזו"א

~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~
 ~~~ן ~~~ן

~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 ]דכתב ב', או' ת"ע סי' ח"ב או"ח אב~נועיין
 לעיל( )המובא הפמ"ג לשיטת נוסף טעם רהמדין

 וז"ל כשנשתברה, כשרה מדרבנן טומאה שמקבלדכלי

 בה לית התירה ואח"כ בה שסיכן דחבילה היכאדכי
 דאבנן טומאה שעברה דלאחר הרי תולמ"ה,משום
 טעם ולפי מתחילה טהורה היתה כאילו להדיינינן
 בחבילה כמו כשירה נשברה ואח"כ בהם סיכן אפי'רה

 מהכא[. ראייתו שדוחהועיי"ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~~ן
~~~ ~~~~~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

.~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 לירד י~ל שלא כ"כ לסכן שאס~ר ראי'~מכאן
 בסמ~ן[. ל~מן ]~עי'המטר,

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
~~~ן ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 מש~ם יצא, דלא זה בא~פן מ~דה דר"ת~לענ"ד
 ב' דף ]עיי"ש ס~כה, ריש ת~ס' כמ"ש כבית~דה~ה

 כי, ד"ה ת~'ע"א
 שלא בא~פן הסכן לעש~ת יכ~לים הא בחג, קללהסימן ה~י גשמים ירד~ אמאי דהקש~

 יע~"ש. ד~קא ארעי בעינן דבסכן ~תירצ~ גשמים,ירד~
 קבע ה~י גשמים, ירד~ שלא בא~פן דסיכ~ן~משמע

 כבית~~ה~י
 מהכא דל ל~מר א"א דהכא ~ע~ד יע~"ש[.

 סוכה.איכא
 ]דבלא~

 ~רק הס~כה, מן פט~ר הרי הסדין

 בס~כה מח~יב הסדיןע"י
 ~א~

 דכה"ג ט~בא לחלק דיש
 בלא אף כשרה הס~כה דעצם מהכא, בדל חסרוןאין

 בחפצא ~לא בהגברא אלא זה אין גשמים ~ירידתהסדין
 יש בעלמא ל~ניף מ"מדמצ~ה,

 לצרפ~
 בכה"ג לברן לא

 לירד י~כל שלא כ"כ לסכן שאס~ר במ~ב לעיל~כמ"ש
מטר[.

 )מצ~ה החינ~ן בספרעיין
 שכ"ה~

 ג' דצרין דס"ל

 הפתח. ~צ~רתדפנ~ת

~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~~ 
 בכל הפת~ח פתח אינ~ ]דהא מהני אם צ"ע~דלת

 ה~א דהחסר~ן מ~כח כ"ד ס"ק המ"ב דמדברי ~גםעת
 בעלמא[. הפתח צ~רת ה~אכשהפתח

~~~~
~~ 

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~
~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ן

 מהני שבת לענין דד~קא הר"ן כתב דכבר~תמ~ה
 ד"ה ]בביה"ל שכתב לעיל ~עי' ס~כה לענין~לא

 ]דהרי מ~כרח. ~אינ~ הר"ן, על ח~לק דהרא"ששיעמיד[
 מהני שבת לענין דד~קא כהר"ן ס"ל הרא"ש דגםאפשר
 מהני דמה"ת בס~כה הרא"ש ~מ"ש ס~כה לענין~לא
 ד~קא, ג' בד~פן היינ~ הפתחצ~רת

 )~כמ~
 הבה"ל שכתב

 ~עי' לב~ד[. לענין האב"נ וכמ"ש ~כמש"ל(,מעיקרא
 הד~נ~ת, לשאר ג' ד~~ן בין לחלק טעמא היטיביב~אר דברי~ ]~לפי ז'(, )דף ס~כה מס' על הל~י רי"ז מרןחי'

יע~"ש[.

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 
~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ן.

 הע~שה ע"ב( כ"ד דף )ס~כה במתני' איתא~כן
 במח~בר[. לסכן דאס~ר ]אף האילנ~ת. ביןס~כה

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ 

.~~~ ~~ 
 י"ד ס"ק ע"ה סי'~חז~"א

 ט"~
 ח~לק.

~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~ 

 ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ן~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~
~~'~~~~~ ~~~~ 

 ~~ן ~~~~
~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~'~~ 
.~~ ~ 

 לענין האב"נ ~כ"כ מ~ני, ג' בד~פן דד~קא~י"ל
 ~ביא~ר ~' סעיף לקמן ]~עי' מהני. ג' בד~~ן דד~קאלב~ד
 ד"ההלכה

 נע~
 ומש"ש[.

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ 

~~~
~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
.~~~~~ 

 דמה"ת הת~ס' לשיטת ]דאף קרקע, צרין הכאצ"ע
 שיע~ר דאין היינ~ מחיצ~ת מבטל הניטל דבראפי'

 קרקע נחשב אינ~ הניטל דדבר ~דאי אבלרש~י~ת,
הרש~ת,

 ~הנ~
 קי"ל הרי ~בס~כה

~ 
 דלמעלה טעמא

 בעינן עראי דירת דס~כה מש~ם ~ס~ל אמהמעשרים
 ~א"כ קבע, דרן שיהי~ בעינן אמה מכ' י~תר~מחיצ~ת
 י~עילאמאי

 כשממעט~
 שס~"ס מאחר הני~ל בדבר

 לקב~ע ~המדידה קבע, לעש~תן מחייבהמחיצ~ת
 קרקע~תן מג~בה ~ תל~י ג~בהן, ע"י המחיצ~תבח~זק

 ~ד~"ק[. כאן~ ~יש רש~ת שיע~ר מג~בה ~לאבמציא~ת
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 ~~~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ן
~~~~ ~~~~~~ 

 מה ]וא"כ במחשבה אפי' אסור לתרום דהריוצ"ע
 כה"ג גם הא בלב ביטול דסגי הפוסקים שיטתיועיל
 במחשבה[, אפי' דאסור בתרומה כמו אסור ביטוליהא

 קרקע חלות דין הוה בפה ביטול דאם כוונתוואולי
 עומד בלבו הסכמתו דע"י כוונתו ועוי~ל אסור,ו~ה

 באופן ביטול וא"צ בעלמא, גרמא והוה שםלהשאר
 מלאכה[. בכלל הוה לא ]ולכןחיובי

 ~~~~ן ~~~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~ן ~~~~~~~~
~~~~ 

.~~~~ 
 הנה ]ו~"ל שלמה, חכמת בספר מש"כ כאןועיין
 לגנב"ן אין דלדינא ומשמע מוכח הראשוניםבפוסקים
 בדיעבד[ אלא מתיר לא וכאן ~כתחילה הסכןלהניח
 וטוב[ ד"ה ובביה"ל סק"ד י"ד ]סי' ברורה במשנהוכ"כ
 אין במצוה חיובא בר שאינו מי דלר~ת ציציתבה'
 לפי לפרש צרין נשים ]סוכת הגמ' ופי' לעשיה,כשר
 אותה[, עשו שהם ]ולא נשים לצורן היינו ד[הנ"ל
 ר"ת גם דבסוכה תפ"א סי~~ ח"ב או"ח אבנ"זועי'
 היינו המתרת מצוה הוי דסוכה שם ]דמחדשמודה,
 לא~ול שלא איסורדיש

 חו~
 לאכול שאסור כמו לסוכה

חמ~
 להלן עוד וראה חינון המנחת שיטת שכן ]וכידוע

 סק"ה[, המ"ב על ב' סעי' תר"מ סי' המחברבהערת
 המתרת ובמצוה האיסור, להתיר סוכה מצות באוע"ז
 מודה ר"ת גם ולכן חיובא, בר דוקא שיעשהו בעינןלא

 סופר. בחתם וכ"כעיי"ש[
~~~~~~

.~~~~~ 
 מרן בחידושיוכ"כ

 שהארין סוכה ]בהל' הלוי רי''~
~~~~~

~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 

~~~~
~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~~ 
~~

~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~ן

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 ליטלו מותר שוב א"כ פסולה דהסוכה כיוןצ"ע
 אסור שוב הסוכה נכשיר דאם וי"ל כלל, יאסרולא

~~~~
~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 ]דף המאיריאבל
 כ"~

 דדוקא כתב כל[ ד"ה תון ע"ב
 אסור גמור בנין אבל עראי בנין דהיינו שריהנחה
 וכן. ד"ה הלכה בביאור ת~"מ סי' לעיל נחלקווכעי"ז

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 סי' ]או"ח ח~ו"א ועי' ג~ל, הוי השמוש שהריצ"ע
 בא"ד[. ל~א סוכה ד"ה כ"ב אותק"נ

~~~
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~ .~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ .~~~ 

 תע"ה[ ]סי' נ~ר ובאבני מהני אי צ"עוקטנים
 הלכה ובביאור י"ד סי' או"ח ועי' במועו"~, וכ"כמתיר,
 וכ"כ להחמיר, יש ולכתחילה אנשים[ להצרין ]ד"השם

 הלכה הביאור ]וכמש"כ קס"ו, סי' או"ח הלויבשבט
 לי~הר להלכה העתיקו ודה"ח דהפמ"ג כיוןשם

 יעו"ש[. כן לעשות ונכון ראוי קטן ע''ילכתחילה

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

 להם שיש כמי הוה מוחים ולא יודעים אםוה"ה
 וב~כורי מאיר הבית ברה"ר, בסוכה לעיל וכ"כרשות
 דברי שהעתיק וכן, ד"ה הלכה ביאור ]עי'יעקב.
 רשות ליטול דא"צ שדעתו באריכות יעקבהביכורי

 בידו[. מוחין מדלא לו נתון דמסתמאוכו'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~~~ן
~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ן

~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 עליו. ח~לק י"ג סי' רעק"א ש~"תאבל

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ .~~~~~ 
 ויתכן ול"נ, בד"ה ]כאן הגר"א, כ"כ ביחידיאפי'
 דאף כ~ונתו נאאה ~יותר יחידי, אף דהחיובוסובר ~אשת~ איש ס~כה דמצ~ת הרמ"א מדברי לאפוקידכתב
 שאני ס~כה מזיקין משום בבית יחידי לישוןשאין

 יחידי[. ליש~ן ~מ~תר עלי~ מגינהדהמצ~ה
 מרוקח ראיה הביא ע"ט סי' ח"א מישריםובדובב
 תהיה וסוכה המדרש בשם רי"ט אות סוכה הל']הגדול
 בעוה"ז סוכה מצ~ת שמקיים מי כל ל~י א"ר יומםלצל

 אין ~ע"כ וסיים וכו' המזיקין מן עליו מסיןהקב"ה
 ידע לא מצוה ~ש~מר בס~כה יחידי לישן ~מ~תרל~ח~ד
 שמירה. של פס~קין ל~מר שא"צ לפ"ז ונראה רע~,דבר

 ~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ 

'~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 ~ן

~~~~~ 
.~~~~~~ 

 ]עיי"ש חולק, ע"ג סי' ח"ד אלעזר מנחתובש~"ת
 אם גם בס~כה דישנ~ ~ולם ~גד~לי מצדיקיםדהעיד

הצטרכ~
 ~ח~לק שם, בעבוט בלילה להשתין לפעמים

 דברי הפוסקים דהביא~ כתש"ה דהוי מש~ם הח"אעל
 כעין תשבו ~מש~ם דמ~תר לדינא ז"להאר"י

 יעו"ש[. לחלק סברא ש~ם ואין כאןוה~ה תד~ר~

~~ן ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~'~ 
 לישב לברן צרין בהבדלה יין כששותהולפ"ז
 ]המ~בא ~ד"מ ב"י לדעת אבלבס~כה,

 ב~
 ~בביה"ל

 ~ביע~ת[ חשיב ולא דעתו בטלה עלייהו קבע אידאפי'
 לברן.אין

~~~~~~~~~ 
 ~~~~.~~~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~

 יו"ט ת~ס' מ~ני ולא לילה ד~~קא שצריןונראה

~כמ~
 דעת ~שמביא סק"ד במ"ב תע"ב סי' ]עי' במצה,

 שהפסח וכשם לפסח ה~קשה מצה שאכילת וש"פהת~ס'
 אלא מצה מצות י~צאין אין כן בלילה אלא נאכלאינו

 מה המצות מחג ט"ו ט"ו דגמרינן מכיון וא"כבלילה
 ]מה לק"מ ולפ"ז הכא[, ה"ה בלילה החיובהתם

 פת לאכ~ל חובה וי~"ט בשבת גם דהל~א הפוסקיםכל דהקש~
 יו"ט, מש~ם דחייב ליה תיפוק זה[ דליל רב~תא~מאי
 יכולין ~יו"ט שבת ]דבכל הלכה(, בביאור עוד)~ע"ע
 מבע~"י ~לאכול ~לקדש הק~דש על מח~ללהוסיף
 אלא י~צא דאינ~ הכא משא"כ רס"ז, סי'וכמב~אר
 דבעינן הפ~סקים ומכל הלכה מביאור וכ"מבלילה,
 לילה[.דוקא

 לכם דצרין להרא"ש דנפ"מ ל~מר נראה~ע~ד
 וי~"ט בשבת ואיל~ בסוכה וה"ה]במצה

 ל~
 לכם[ ב~ינן

 בעבירה הבאה מצ~ה לעניןולהרמב"ם
 ]דאינ~

 י~צא
 הבאה מצוה בזה ~ל~ש ה~ה עכ"פ דע~נגבמצה[
 אתי ]וא"כ יבמות, ריש האחרונים וכמ"שבעבירה,
 בעבירה, הבאה מצוה יהא שלא להרמב~םהר~ון כזי~ אכילת במצ~ת בעי דבסוכה ט~בא דנפ"משפיר

 לכם שיהיה~להרא"ש
 כמ~

 ~יו"ט~. בשבתנצרן אינ~ זה דכל משא"כ במצה

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 
.~~~~ 

 מטה כ"כ אחת, בבת ולכתחילה פרס, אכילתבכדי
 מצות לקיים ~לכ~ון ~צרין נ"ב[ סעי' תרכ"ה ]סי'אפרים
 וי"א ]שם[, אפרים מטה כ~כ בסוכה,אכילה

 ]ח"א אליהו יד ]תשובות[ לבד פת ראש~ן[ הכזית]את לאכל~
 כ"ג[. סי'פסקים

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~'~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
 ובעי קבע ליה משוי ~י~~ט שבת דסע~דתוי"א
 מ~תר[ ד"ה ב' בסעי' הגלי~ן ]על רעק"א עי'סוכה,
 ~ה~בא בעי אי התוד"ה על ע"א מ"ט ]ברכותוצל"ח

 הם דגם אפ"ל בכיסנין הבאה ~בפת הנ"ל[ברעק"א
 שבת בסע~דת ]אף בלבד בכזית ס~כה שא"צמ~דו
וי~"ט[.

 ~~~~~ן. ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
 שכתב וכמו פט~ר ח~להאבל

 ב~~ב~
 ח"ב שיעורים

 פט~ר מצטער ד' סע~' תר"מ סי' לקמן ]עי' מ"~,סי'
 חייב א' דבליל הרמ"א שם והגיה הס~כהמן

 דכי~ן חייב א' בליל דאף הפ~סקים כדעתדס"ל ~טעמ~
 בכל התם מה גמרינן לגמרי המצ~ת מחגדגמרינן



 ס"ק במ"ב שכתב וכמו כן, בסוכות אף חייבגווני
 והנהל~ה,

 בחולה~
 לא הסוכה מן דפטורים ומשמשיו

 כלל הרמ"אהגיה
~ 

 דפטור דמודו ומשמע
 דלגמרי א~

 לפמ"ש אמנם מצטער, ומ"ש גווני בכל וחי~ביןגמרינן
 דחולה בטעמא הגאונים מתשובת להוכיחהקוב"ש
 מן פטור ~מצוה דעוסק דין ~משום פטוריםומשמשיו
 ~שבת דמצות במצוה, עוסק שיין בחולה וגםהמצוה,
 דגם יוצא ולפ"ז ולק"מ, א"ש רמיא, דידיה עליהגופו

 בחולה יודה א'~ בליל דחייב במצטער דס"להרמ"א
דפטור[.

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ 

'~ 
~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

 הגר~א. חולקיןויש

~~~~~~~ ~~~~~ ~''~~ ~~ 
~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~

'~~~ 
~~~~~ 

~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ולברן. להקל שיש וודאי א'וביום

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ '~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 ~וז"ל בהג"ה, ב' סי' ח"ב אברהם דבר שו"תועי'

 בשם נפלאה הערה ששמעתי מה בזה להזכירוהנני
 מבי~נ"ס בבואו מיד שבת לסעודת עני דהמארח~ שליט"א מראדין מאיר ישראל מוהר"רהרהגה"צ
 עבר ולאלתר עניים קיימי דהא לסעוד למהרצרין
 בזה נזהרין העולם שאין לפי אלא וכו' תאחר,בבל
 מ~ום נכונה, דאינה זכותיה בתר מהדרנאכ~כ

 שבת לסעודת עני דהמארח הוא דמוכחדאומדנא
 העני גם יאכל הוא שיאכל שבשעה היאדעתו

 עמו ~
 כל וא"כ הוא, שיאכל בשעה לצדקה זמן כקבעוה~ה
~מן

 שהו~
 עדיין אוכל א~נו ~צמו

~ 
 הצדקה ~מן ה~יע

 בב"ת[. לעבור מקוםואין

~~~~~~~~~~ ~''~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ 
'~~~ 

~~~~ ~~~ 
.'~~~ 

 לאכול איסור אין שהריצ"ע
 חו~

 שכתב כמו לסוכה
 שמביא יעו"ש והנה ד"ה פי"ט ט' שער יושרבשערי

המנ"ח
 וחו~

 בשם ]וכ"כ עליו
 הגרי"~

 מש"כ עוד ~אה
 בשו"ע שכתב מה על א' סעי' תרל"ה לעיל~סי'המחבר
 קשה ]וא"כ חינון, כהמנחת דלא א"י[, סוכתכגון

 מקיים דאינו אלא איסור שום מאכילו איןדכשמאכילו
 על אלא רמיא אדידיה לאו חינון ומצות סוכה,מצות
 וא"ש ב' סי' סוכה עמ"ס בקה"י ל~מ"ש ואפ"לאביו[,
 בברכות התוס' שיטת ]דמוכיח התוס',לשיטת

 מחוייב עצמו שהקטן א' בקטן דינים ב' דאיכאע"א( )מ"~
 ~מכיון לחנכו, האב על דרמיא~~ והב' דרבנןבמצות
 כל א"כ מדרבנן סוכה במצות מחוייב ב~צמודהוא
 עור[. בלפני עובר אחר אדם אפי'מאכילו
 אע"פ להאכילו דמותר מיוה"כ מ"ש צ"עאבל
 ובמ"ב במג"א רס"ט סי' ועי' ועיניתם, מצותדמבטל
 לחינון שהגיע לקטן ליתן ]דמותרשם

 ל~ע~
 מהיין

 איסורא אפי' להאכיל שאסור ואע~פ קידושקודם
 מ"ש וצ"ע עיי"ש[ טעמים כמה מפני שרי הכאדרבנן
 כאן~ ~פרמ"ג כן הקשה וכברמהכא,
 ראיתישוב

 בקוב~
 מס' על אלחנן להג~ר ענינים

חולין
 ד~

 בביטול בידים לקטן להכשילו דמותר שכתב ג'
 להאכילו מותר יהא הכא גם ]ולפ"ז עשהמצות

 ~כתבו וכמו ליכא עשה מביטול דיותרלסוכה חו~
האחרונים[.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~

'~~~ 
~~ ~~~~~ 

'~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 מכאן ראיה הביא ע"ט[ ס~ ]ח~א מישריםובדובב
 יוצא אין דאל"כ בסוכה, יחידי שיושן הגר"אלדעת
 דלד~ת ]היינו לא', אלא מק~ם אינו אם ס~כהמצות
 אינו באכילה גם שם ~~שון ראוי שאין דסוכההמרדכי
 שסוכה נמצא הרי יחידי לישון אסור אם ומעתהיוצא

 פסול שיהא ורובו ראשו רקהמחזקת
 א~

 דהא לאכילה
 דמותר אע"כ אסור, וזה ליחדי רק לישון ראויאינו

 וגו'[. מצוה שומרומטעם

~~~~~~~~~ ~~~~~ '~~~ 
~''~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~ן ~~~' ~~~~~~

~~ ~''~~ 
~~~~~~~~ ~''~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~
'~ 

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~( ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~'

~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 



 לכל ראוי ~יהיה דצרין במלחמות הרמב"ןוכ"כ
 מ~ש ועיי~ש כהח"~[, ]ודלא ולשינה לאכילהמילי

 הלוי ובבית בסו~ו[ ג' אות ק"נ סי' ]או"חהחזו"א
 על ל~לוק בזה שהאריכו וב' א' אות נ"ג סי']ח"ג
 י~ו~ש[. הנ"ל~ח~צ
 שיהיה שיין דלא היכא דדוקא ולומר לחלקויש
 משא"כ ~סול[ ]הוי שיעור חסרון מחמתלשינה

 דר"ע וכמעשה גורםכשהמקום
 שהוב~

 ]סוכה בגמ'

ד~
 מצויה שהרוח הספינה בראש סוכה שעשה ע"א כ"ג
 משום כשרה כה"ג אף מ"מ שם, לישון דרן ואיןשם

 אמצעית שיטה וזו לשינה[ ראוי הוי שיעורדמחמת
 להמרדכי. צבי החכםבין

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 וסעודת ]ד"ה כאן הלכה וביאור י"ג[ ]ס"ק מג"אעי'
 שהוא נישואין סעודת בין לחלק שכתבו ~ מילהברית
 מנהגא אלא אינה ברית סעודת משא"כ גדולהמצוה
 ולכןבעלמא

 א~
 עשרה רק לקרוא ויוכל בדוחק שישבו

 תלוי שזה וי"ל בסוכה[, הסעודה לאכול מ"מחייבין
 פטור במצוה עוסק אמרינן דרבנן במצוה איבחקירה

 ועי' המצוה,מן
 ~וב~

 ]שהביא ל"ב סי' ח"ב שיעורים
 ומסקנתו ולכאן לכאןראיות

 דהעוס~
 דרבנן במצוה

 דאורייתא[. ממצוה פט~ראינו

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ '~~~ 
~~~~~~ 

 ~ן

 נענש ואם עצמו, לה~קיע מותר לכתחילה איוצ"ע
 רגע כל וכן ציצית, לגבי כמו ריתחא בעידןעליה
 והולן בסוכה להיותשיכול

 חו~
 שיטת ולפי לסוכה,

 ]ערכיןהתוס'
 ד~

 בציצית[ חייבין הכל ד~ה ע"ב ב'
 הוא דכן הכא מש~כ החיוב מן עצמו במפקיעדוקא
החיוב.

~~~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~ 
 בביאור ועיי"ש ב'[~ ]סעי' תרל"ט סי' לעילכמש~כ

 שכתב י"ג ס~ק במ"ב ]ועיי"ש ע"ז, חולקין שישהלכה
 יין לשתות שלא אחרונים הרבה לדעתלח~ש

 חו~
 לסוכה

 עצמם קבעו חבורה בני כאשר ובפרט קביעותדרן

 על להחמיר ~ ונכון שראוי כתב ולמעשה יין,לשתות
 עליהם שתיה לקב~ע שלא המשקיןכל

 חו~
 לסוכה,

 בסוכה, לישב היין על אף לברן לא ברכה לעניןאמנם
 לזה[. המ~ורות ל"א ס"קובשעה"צ

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 אין ]דהרי נשתנה שלא היכא באתרוג ה"הול~"ז
 מש"כ ועי' יהושע הפני וכ"כ לדבריו[ ~וסלתההרכבה

 ס"ה[. ס"ק ]מ~ב תרמ"ח סי' לקמן ~~ליוןעל

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 אתרו~ גבי ]דהא שרי, ימים ובשאר חסרמשום טעמ~ ואולי קס"א[ ]סי' צבי החכם מדבריוכ"מ

 ישנם
 משום או ~מורכב לאסור טעמיםב'

 דלא~
 אתרוג שם

 ועי' ~ ימים, בשאר ~הנ~"מ דחסר משום אועליה
 היטיב ובאר ד'~ סעי' תרמ"ט סי' לקמן המחברבהגהת
סק"ז[.

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ .~~~~ 
 עי' ה~ק~~, לו שאין ]מה חסרדהוה

 הלוי. רי~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

 ד"ה ה' אות קמ"ז סי' או"ח חזו"א מקרוב,והיינו
 ]ס"ק הציון כשער ודלא המבי"ט,מש"כ

 מ"ט~
 דכתב

 כשר[. ג"כ מרחוק נראה ~אינואפי'

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
.~~~~~~~ 

 לכל, נ~אה אינו ]אם מהני, לא חסר לעניןאבל
 רק נראה שאינו אף חסר כאן שיש שידוע כלאלא

 בתשובות ברעק"א ועי' ~סול, רבבדקד~ק
בדו~ח[. הנדפסו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~ן
~~~~ ~~~~ 

~~~~
.~~~~~~ 

 כ"ב[. ]סעי' הגר"ז שו"ע בידו, כשהואוהיינו

~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~
'~~~ .~~~~ 
 ~ע~ר במנחת~כתב

 ~ל~
 סי' ב'

 ס"~~
 ד~קא

 וע"י פרי הוא ש~רוג כיון ]כבוש, פסולבאתרוג
 לענין כמבושל כבוש כי הפרי טעם נתבטלכבישה

~~
 מינים בשאר ולא

 ]דא~
 דהם כיון שם פוסל כבוש

ע~
 טעמם, מהם שיצא מה לי איכפת ומה בעלמא

 סק"ד[, מ"ב תרנ"ד סי' לקמן המחבר שכתב מהוע"ע
 החזו"א. בשם י"ז אות לולב בהלכות ברכה~ בעמקוכ"כ

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~''~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~''~~ ~''~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~~~~ 
 ברמ"א, ג' סעי' תקפ"ו סי' ועי' יו"ט, בערבואיירי
 שלא וכ"ז ביטול דמועיל לנכרי ששיין ע"ז ~ל]בשופר
 א"כ אלא שופר מצות יוצא ואינו בהנאה אסורביטלו
 שביטלו אף ביו"ט ביטלו אם הא יו"ט מערבביטלו

 מצות אצל דיחוי יש דשמא משום יוצא אינוהעכו"ם
 ה"ה וא"כ עיי"ש פסול היה עדיין היום שקדשובשעה
 הקילו~ ע"י הכשירו אא"כ כשר דאינוהכא

 מערב
יו"ט[.

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

.~~~~ 
 הדחק בשעת ולענ~ד תפ"ד, סי' נזר האבניוכ"כ
 בשאר עכ"פ והש"ן הרמ~א הב"ח על לסמוןאפשר
 או"ח קמא מהדורא א' ]חלק יואב בחלקת וכ"פימים,
 ג"כ ובחזו"א לב'[סי'

 מסתפ~
 בכל ששו~~ כיון בזה

לאתרוג
 במראית~

 אם להחמיר ויש וטבעו טעמו
 עיי~ש.אפשר,

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 על ]בחידושיו הר"ןאבל

 הרי"~
 י"ז ג' פרק סוכה

 הראב"ד בשם כתב אבל[ בד"ה דחזזית בסוגיאע"ב

 בספר ועי' הדר[, דאינו משום ]לאתרוג הב"חכדברי

בית
 מא~

 דירוק שכתב ]כאן,
 ~ו~

 ~דר
 ותמ~

 על
 שאסר מהרי"ל בשם גם הביא אמנם~ ירוק הפוסליםאלו

 הלוי ה~ר"ח נה~ו וכן ירוקים~, כשהם האתרוגיםלקחת
 ירוק אתרוג ליקח ]שלא הלויוהגרי"ז

 א~
 שאם שידוע

 ס"א[, סי' ו' ]חלק מועו"ז בספר כ"כ יצהיב[ אותוישהו
 והוקשה[ ד"ה ג' אות קמח' סי' ]או"ח בחזו"אשו"מ

 פי' ועיי"ש המשולש חוט שו"ת על וחולקדמכשיר
 חוררין שאינם במקומות מיירי ]דהראב"דהראב"ד
 אן בי~קותן תמיד ונשאריןלמראיהן

 כת~
 סברא שאין

 בזה~.לחלק

 ~~~ן ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~~ 
~~~~ .~~~~~ 

 קמ"ח[. סי' ריש ]ועי' איש, החזוןוכ"כ

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~'~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 ויכול דכשר פסק ב'[ אות קמ"ח סי' ]או"חוהחזו"א
 לפסול שכ"כ סק"ו[ קנ"א ]כלל אדם בנשמת ועי'לברן,
 מה ]וע~"ש ס~רתו, וצ"ע נ"ב סי' מהרא"יבפסקי
שהקשה[.

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

 קס"ה. צ"לנ"ב

~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 מקטן ליקח שלא בערבות ]גם[ ליזהר ישולכן
 משום לחוש שיש מורה המציאות דבעו"ה]כהי~ם
 תרנ"ח סי' לקמן המחבר מש~כ וע"ע וגזילה,גניבה
 לא דרבנן דקנין חשש דיש ו~ם י"~~, ס"ק הציוןשער
 שולחן על ~סמון מ~דול ~ם וי"א לדאורייתא,מהני
 אביו, של דהוהאביו

 וכ"~
 דלא לכם שצרין א' ביום

 לו יש אם מההפקר שזכה אפי' ב~טן וגםמהני,
 רל"ה סי' חו"מ כמבואר כלום, מכירתו איןאפטרופוס

 אביו או האפטרופוס מדעת מכר ואם ב'[ א']סעי'
 מה"ת. אפי' ואפשר מדר~נן עכ"פמהני



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

.~~~ 
 עי' לפנין, שלן הרי סוכות אחר לומר יכולואם
 סק~א תשובה ב~ת~י ]צ"ל בשע"ת, שס"ג סי'חו"מ
 שלן הרי לומר יכול דאינו אחרונים כמה בשםשהביא
 י~"ט[. אחרל~נין

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ .~~~~~~ 

 לכם. הוי לא אבל בהשבה, חייב שאינוואע"פ

 ~~ן ~~~ ~~~~~~~~
~~~~ 

 ~~~. ~~~~~ן ~~~~
 שם, הסי' ]דבסוף ג', סי' יומא יעקב קהלותעי'
 המ~ציא מדין האדם ביד הנמצא אתר~ג אינו"נ

 כודאי הוה נמי לכם לענין אי הראיה ~לי~מחביר~
שלו.

~~~~
~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~

~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~ן

~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 לא ]ועדיין הכי לאודאי
 קנא~

 הנכרי[ מן בדמים
 כאן ~אין מעשר מ~י~ב ]ש~~טר עכו"ם מירוחהו"ל
 הראב"ד. כמ"ש טבל[ של אתר~גחשש

 מש~ם ולא עצמו מחמת אינו אם דדוקא לחלקויש
 ה' סעיף דלקמן ]ר"ל מ"~, או' מ"ב עיין אחר,דבר

 נ~הג באכילה שאס~ר דאתר~ג המחברכתב
 פס~ל~

 כל
 במ"ב ע"ז ~העיר החג, ימיז'

 סו~
 דאתרוג מ"ה ס"ק

 לצאת שלא להחמיר יש איסור שבלע מחמתשנאסר
 עצמו מחמת איסורו שאין כיון בלבד, הראשון ביוםבו
 ~ה"נ אחר, דבר מחמת ~היינ~ איס~ר בלע מ~מתרק
 הביה"ל[. דברי בביאור הכיי"ל

 ~~~~ן ~~~~~~~~~~~
~~~ן ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~

 דבריו והובאו ק"י, ]סימן אלשין מהר"ם כדבריוז~

בכ~
 ה~ה דמ~רכב קל"ג[ א~ת תרמ"ח סימן החיים

 דחסר היכא ~כי ~לי~, אתר~ג שם עדיין ]אבלכחסר
 ולדברי המורכב[, אתרוג נמי הכי ימים בשארכשר
 ]כאןמג"א

 ס"~
 דאין דכתב מהני דלא פשוט כ"ג[

 לא אבל שפס~ל, רק כתב לא גופא ]במג"א עליו,שמו
 דאין מש~ם הטעםכתב

 הרב בש~"ע אמנם עלי~ שמ~
 תרמ"חסי'

 סעי~
 אתרוג בז~"ל הגר"ז שם כתב ל"א

המור~
 בריה אלא כלל אתרוג אינו שזה פסול וכו'

 אלה לדברים המק~ר כתב הגליון על ~שם עצמובפני
מהמג"א[.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 במי ]שדן ד', סי' מה~קר זכיה הל' מחנ"אעיין
 על נכסי~שאסר

 על לולבו שאסר דהכא כהאי עצמ~

עצמ~
 שיטל~ה~ כהפקר עי"ז נעשה אם

 בע"כ אחרים
 תשובת הביא תשובה, ~וד לו וראיתי בד"ה~שם

 הר~~א כאן ש~סקהרשב"א
 כמ~ת~

 ~מ~שה להל~,
 דיוצא אפרים המ~נה וסובר הרשב"א, ראייתעל

 כהפקר והוה הואיל, מטעם ~צמו על שאסרבלולבו
 המחנה בגלי~ני שהעיר המחבר לדברי ~עייןעיי"ש
 שדן סק"א ער"ה סי' המש~ט בנתיב~ת לעייןא~רים
 הרשב"א דברי ~מעמיד הנ"ל א~רים המחנהביסוד
 מקומם[.~ל

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 

~~
~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן
~~ 

.~~~~ 

 גלי~ן ]על זקנים העטרת כ"כ בא~נסים~חייב
 ל~נין איירי ]והתם י"ד סי' סו~[ ציצית הלכותהשו"ע
 לאו מצות שהרי וצ"ע ונאנסו[, מחבירו ששאלספרים
 על חל דא~נסין ~חי~בא ~דמאחר ]ר"ל ניתנ~,ליהנ~ת
 הנאה ~כל דה~איל מטעםהשואל

 של~
 בב"מ כדאיתא

 דמצ~ת ~כי~ן ע"ב( )צ"ד הש~אל ~רקריש
 לא~

 ליהנ~ת
 חייב אמאי וא"כ שלו הנאה ~דכל לומר שיין לאניתנו

בא~נסין['

 להלכה ]דפסק ל"ד או' ע"ב סי' חו"מ ~צותוע~ין

 ספרים שואלגבי
 ~נאנס~

 דמצ~ת מש~ם דפט~ר
 שאין ליראות הפרה את כשואל ו~וה ניתנו,ליהנות לא~

 מא~נסין, ~פט~ר הנאה גדרזה
 ~עי~

 שהעיר מה ע~ד
 ~סי' ה' סעי' שו"ע תקפ"ה סי' לעילהמחבר

 תקפ"~
 סק"ט[.מ"ב



 או' דנתיבותשו"מ
 ]ממש"כ עליו השיג שם י"~

 תורה תלמוד דמצות מ"ג ס"ק רכ"א סי' יו"דהטו"ז
 כן משום אשר הערות אי~ה ועוד ניתנהליהנות
 באונסים[. לחייב הנתיבותהכריע

 שאלה הל' שמח באורשו"מ
 ופקדו~

 ]הלכה פ"ז
ד'[,

 לתר~
 דכיון ~לענינינו ~ותו"ד זאת, קושיא

 כל באכילה אסור דהרי לברכה, רק עומדשהאתרוג
 השויות זהו שלו, הדמים זהו הברכה וא"כ החג ימיז'

 ששאלה בפרה משא"כ הבעלות, מתבטא בזה ורקשלו,
 לחרישה רק ליראות לא הוא ~שימוש עיקר הריליראות
 השואל נעשה לא ליראות שלקחו במה וא"כוכדו'

 להבעלים שעומד אתרוג גבי משא"כ לשעתו,כבעלים
 שכל כ~ת כבעלים הוה לברכה השאילו ועתהלברכה

 השואל של בידו עתה ישנו לאתרוג שישההשתמשות
 באונסין~' חייבולכן

~ ~ ~ 
 ~ל' אפרים מ~נה ~ספרוכ"כ

 שאל~
 ג' סי'

 לחייבו המחנ"א ומכריע הנ"ל, הקצות שהביא הר"ןעל ]לחלו~
 גליון על בהערותיו המחבר שציין מה ועי'באונסין
 נתיבות המשובב בדברי לעיין שם, אפריםהמחנה
 טענות כל ליישב בטוטו"ד שהארין י"ז( ~צ"ל ל"דס"ק

 מקומם על דבריו ומעמיד הקצות נגדהנתיבות
 מאונסין['לפוטרו
 כ~ב ]דשם כ"ד סי' נדרים הל' אפרים מחנהועיין
 ~בי ואף מאונסין דפטור שופר שואל גביהמחנ~א
 ספרים שאני שאלה, בהל' כמש"כ באונסין חייבספרים

 הנאתו היא זו ההשאלה ולכן להשאילדעומדים
 עומד זה דאין נמי אתרוג ולפ"ז עיי~ש שופרמשא"כ
 ההשאלה ע"י הפסד יותר בזה דשיין כיוןלהשאיל
 אתרוג השואל פטור יהא ולכן כידוע, שופרמגבי
 בהל' המחנ"א ובגליון הקצות כד~ת אונסיןמחיוב
 מלוה בהל' לעיין המחבר ציין שםנדרים

 ולו~
 סי'

 ע"כ[. וצ"ענ"א

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ 

 ~~~~~ן
~~~~~ן ~~~~ ~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~'~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~''~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ן~

 ]דהרי לו, נותנו קטן אם מהני לא ה"הולפ"ז
 א~ מהני לאבקטן

 כמו להחזיר מנת על במתנה
 ד"ה ביה"ל ו' סעי' תרנ"ח סי' הלכה בביאורשהביא
 עיי"ש[. הפוסקים בשם מוחזראינו

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 סי' א'[ ]חלק מרחשת עיין סכנה משום הואואם

 האתרוג את לאכול אפשר שאי מה ~]אם בזה, האריןכ'
 לאכילה ראוי שאינו כאתרוג הוה מסוכן שהואמחמת
 שם י"ד באות ומסקנתו מאיסורא, סכנתאוחמירא
 את~ג[. חובת ידי בודיוצאין

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~ 
 ~~~~~~ן

 ~~~~~ן~ ~~~ן~~~~~ן
~~ 

 ח' ]~רק ~מח באור כ"כ שיעור, של חסרוןוה"ה
 ראיה שם ש~ביא ]כפי הוא ופשוט א'[ הל' לולבמהל'

מהגמ'[.

~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 עיי"ש. כ"כ לא הרמ~אובשו"ת

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~ 

 בביכורי למש"כ הלולב[ ]יאגוד גדול דווקאונראה
 יעקב הביכורי השוה ]דהתם ב', או' תרל"ה סי'יעקב
 שפסק דכמו הנכרי, ע"י הנאגד ללולב נכרי ~"יסיכון
 הכי לולב יאגוד לא דנכרי סק"ח ~רמ"ט סי'המג"א
 לא דלכן י~קב הביכורי וסיים לסכן, לנכרי איןנמי
 לדבריו נמצא לסכן, לקטן או לאשה או לנכרייתן
 הלולב. לאגוד לקטן יתן לא נמידהכי

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~

.~~~~~ ~ 

]דעדיין
 הוא~

 מקצת נענע כבר ואם הנענוע קודם
 בהערה ועיין י"א ס"ק המג"א ]על שרד לבושיצ"ע,
 שהחיינו[. ברכת ל~נין הציון שער ~ללקמן

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ 

 כ"כ המצוה לאחר לברן יכול שה~יינואבל

התשב"~
 דמברן חנוכה ]מנר וראייתו ר"ד סי' ח"ב

 דשאני ]דיתכן צ"ע, מצות[ בשאר נמי והכי ראייתועל
 אף שיין וזה הנס פרסום הוא דהמצוה חנוכהנר

 המצוה ושיירי הנטילה הוא המצוה בלולב אבלבראיה



 כדברי הנענועהוא
 התשב"~

 אחר לברן שיין ומה שם
הנענוע[. ~~~~~~~~~

 שחולק א' סעי' י"ט סי' יו"ד מהרש"א בגליוןושו"מ
 על מב~כין דשהחיינ~ דסובר הר"ן דברי ~י ]עלעליו
 ואין הנהנין כברכת הוה שוב שמחה, בה שישמצוה
 המצוה[. אחרמברכין

~~~~
~~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~( 
~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

~~~ ~~~~ 
~~ ~~ 

 ~~~~ן
~~~~ 

 במגן כ"כ ו~או"י טיי"א משקיןוה"ה
 א~רים[ מטה שבס~ר המגן לאלף הכונה]לכאורה האל~

 טהור ומקורו ט' בסעי' ]שם לזה, מקורועיי"ש
 ימים בב' נהגו דכן וכתב ועוד[ משה השיבמתשובות
ראשונים.

 ~~~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ]דיכול תענית אינו שרי דטעימה מאחרצ"ע
 ]דלא לכם חציו בכלל אינו ואולי חצות[, קודםלטעום
 שיהא דצרין מתענה, שאינו מה יו"ט עונג לעניןדי
 משא"כ הראשון בחצי כן דצרין מנלן אמנם מתענגגם

 היום~. של הראשון חצי ל~י נקבע הואתענית

 ~~~ן ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ 
.~~~~~ 

 ]צ"לובת"ס
 ובחת"ס~

 כתב ~"א סי' ]סו~[ יו"ד
 ב"י ועיין כבוש, משום ~סול לעת מעת שההדאם
 דהרמב"ן בא"ח כתב ]בד"ה תרמ"ה, סי' רמב"ןבשם
 החת"ס לדברי המקור וזהו וערבה, בהדס כבוש~סל
 לעיל המחבר מש"כ וע"ע בערבה, כבוש ~סולדיש
 דין דאין אלעזר המנחת בשם ט"ו סעיף תרמ"חסי'
 מ~רש ושם מינים בשאר ולא באתרוג רק ~וסלכבוש
 אחר[. באו~ן הנ"ל הרמב"ןדברי

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~'~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~~~ 

 ועיי"ש תתמ"ז סי' א'[ ]חלק הרשב"א בתשובתכ"כ
 מבעיא ]דלא ניתנו, ליהנות מצות למ"ד א~י'דמתיר
 חכמים אסרו לא דהרי דמותר ל"נ לאו מצותלמ"ד
 הבאדבר

 מחו~
 למ"ד א~י' אלא באכילה, רק לתחום

 דבר חכמים גזרו דלא משום מותר נמי ניתנוליהנות
הבא

 מחו~
 שיעשה שכיחא דלא כיון למצוה, לתחום

 בעבירה[. הבאה מצוהאדם

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 במחלוקת תלוי מוקצה[ איסור בו יהא שלא כלי דיןלו ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
 לשמוש כלי חשיב אי ]ע"א[ מ"ב בסוכה ותוס'רש"י
 אתי דמתני' קמ"ל, בד~ה התם כתב ]דרש"ימצוה,

 כלי "תורת אנשים לנטילת דחזי דכיוןלאשמועינן
 בדעת ]שדן כ''ב סי' שבת יעקב קהלות ועייןעליו''[
 ~ליגי שהתוס' הובא לא שם בסוכה אמנם בזההתוס'
 אי דדוקא שם יעקב בקהלות חילק ועוד שם רש~יעל
 עומד הכלי כשבעל הוא למצוה עומד שזהמה

 הלולב בעלת כשהאשה כגון אבל למצוה בולהשתמש
 מוקצה[. לענין ככלי עי"ז נחשב לא ~טורהוהיא

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

.~~~~~ 
 אחריני לישראל דשרי באר"י ב' ביו"ט חו''ל בןול~"ז

 שנתבאר ]וכמו בטלטול, אסור ואינו מוקצה הוהלא
 ]אות הגר"ז בשו"ע ש"ח סוס"י ועיין של~נ"ז[,הערה
 לבעליו שמוקצה דבר לטלטל דאסור דהא שכתב~"ט,

א~
 דווקא היינו לו, ~וא וראוי בו להשתמש רוצה~ שאחר
 אינו אם אבל גרי~ותו מחמת לבעליו דמוקצההיכא
 חשיב אינו לנזיר יין כגון איסור מחמת לבעליוראוי

 הכי ול~"ז ~לבעלי~, מוקצה שזה אף לאחריםמוקצה
 דאינו אצלו דמוקצה כיון בעליו חו"ל ~הבן אם אףנמי
 לאחרים~, הוא מותר איסור משום רק לוראוי

 ק"ע(. )ס"ק שםבמ"ב וכ"~



 ולענין, ]בד"ה כ' או' מ"ג סי' או"ח בחזו"אשו"ר
 ראוי הוא היום אם רק והר"ן התוס' דלדעתותו"ד
 אבל מוקצה אינו אזי ~להשתמשות אחרים לידלבוא
 שאסור אף אחרים ליד היום ~לבוא עומד שאינודבר

 הרי גריעותא מחמת ולא איסור מטעם רקלבעליו
 ~ מוקצה[.זה

 הנושרין פירות גזירת משום אסור אולי~ צ"עאבל
 תחילת שעל הערה ]ראה שימוש חשיב לא דמצוהאו
 ועוד הגזירה, בכלל הוה ולא כאן[ תשובה השערידברי
 וכעין למצוה אלא צרין דלא היכא גזרו דלאאפ"ל
 דלא תתמ"ז סי' א' ]חלק בתשובה הרשב"אסברת
 הבא דבר על חכמיםגזרו

 מחו~
 מצוה, במקום לתחום

 הנושרין[. פירות גזירת לענין לומר יש נמיהכי

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~

.~~~~~ 
 לא מברר ולא קודם לברר שיכול דבר בכלונראה

 רל"ב ~י' בחו"מ הסמ"ע כתב ]כן טעות, מקחהוה

 ובפתחי בנתיבות יעויין אמ~ם המ"מ, בשםסק"י
 חו"מ עיין זה[. של חולקים שהרבה סק"א שםתשובה
 אהא הרמב"ן בשם ]שהביא קי"ג או' בש"ן ס"וסי'

 השטר פרע שכבר הלוה אח"כ והראה שט"חדמוכר
~ עני הלוה היה ואם טעות מקח ה"ז שנמכרקודם
 אם רק דהיינו המבי"ט ע"ז וכתב אונאה, זה הרי
 כתב הרמב"ן בשם אבל עני, שהלוה הלוקחידע

 מקח אינו ולכן לשאול לו היה עשיר שהואשסבר דא~
 מקח לענין לכאן ללמוד יש ומזה אונאה רקטעות
 הוה ויותר אונאה הוה בשתות מאנה אם אבלטעות[,
 ב' סע~' רכ"ז סי' חו"מ המחבר פסק ]כן טעות,מקח

ד'[.

~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~ ~~~

~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~ן
~~ 

.'~~~ 
 מחומש יותר אפי' לבזבז[ רוצה ]אם מותראבל
 מ"א ]בסוכה דר"ג ממעשה כנלענ"ד עוברתבמצוה
 ט"ו ב"ק תוס' ועיין זהובים[ באלף אתרוג שקנהע"ב
 יותר לבזבז שאין שכתבו אילימא, בד~ה ע"ב ט']צ"ל

 למצוהמחומש
 א~

 ממה מהראיות ואחד עוברת

 זהובים אלף ר"ג שבזבז מה לרבותא בגמ'שהחשיבו
לאתרוג[.

~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~ 

~~ן ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~~ 
 קנ"ז סי' ביו"ד הגר"א כ"כ דרבנן ]ל"ת[ואפי'
 דרבנן דשבות ע"א קכ"א ~ משבת ראיה והביא]סק"ד
 ההג"ה ]על שם ורעק"א ממון[ בהפסד אף אסורבשבת
 מג"א עיין חולקין יש אבל יעבור[, ולא ד"ה א'סעי'
 ]להתיר הלוי ר"י בשם א~ד[ בד"ה~ י"ג ]ס"ק של"טסי'
 להציל ורוצה היזקא דברי היכא בספינה בשבתליסע
 . בב"ח ועיי"שממונו[

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~. ~~~ן ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~

 סעי' ההג"ה על כאן ]השו"ע בגליון בחת"סוכ"כ
 שוא"ת בין והחילוק לל"ת עשה בין בזה חילוק דאיןא'[

 שהארין ק"ז או' הלמ"ד מערכת~ שד"ח ועייןלקו"ע.
בזה.

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~~~~~ן ~~~~~~~~~~

~~ 
.~~~ 

 מש"כ סק"ג[ קמ"ט~ סי' לולב הל' ]או"ח חזו"אעיין

לתר~
 בתורה הכתובה כמלוה דהוה הבן פדיון ]דשאני

 בגמ' דבעיה י"ל ולפענ"ד משעובדים[ מנכסיםשגובה
 בנו, פדיון או ]פדיונו קודם איזה הדין משורתלפנים
 מתרווייהו[. פטור הדין מן אה"נאבל

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~ 

~~ ~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~ן~~

~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~ן

~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 תרע"א סי' רעק"א עיין בזה, שנחלקושו"מ
 שם[. נמצא ]לא הסימןבתחילת

 ~~~~ ~~~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~.~~~~~~ 

 שלא אתרוג גבי ]הכא רמ"א כתב למה א"כוצ"ע
 כוסות וד' חנוכה נר שנא ]מאי חומש עד רק[יבזבז
 המצוה[. לקנות כדי כסותושמוכר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ן 
~~~~~ ~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~ 

 שיהיה בעי לא ]דל~"ז בהג"ה שם ומש~כהמצוה[ ~רטי על לא אבל המצוה עצם על רק הואחינון ~~~~~~ ~~~
 כוסות[. בד' או מינים בד' כהוגןהשיעור

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
~~~ 
~ 

~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
.~~ 

 המחבר ש~סק ]כמו בו להריח אסור הדסאבל
 תרנ"ג סי' לעיל מג"א כמש"כ א'[, סעי' תרנ"גסי'

 טלטול[. לענין מאתרוג הדס חלוק הטעם דמזה]סק"א

~~~~~~'~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
 בנתיבות כמובא גזילה הוה ~רעו לא אםאבל

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ .~~~~~ 
 ב'. או' ל"ה סי' סוכות על ר~אל ברכתועיין

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 וה"ה עליו ששמו כיון השיעור ג"כ דא"צ י"לול~"ז

 סי' לעיל ]ועי' וכדומה, כוסותבד'
 וע"ע לחנכו[ כדי ד"ה הלכה הביאור על המחברשכתב בהג~ תרנ"~

 ליקוטים יעקבבקהלות
 ח"~

 ויתכן אינו, ]שם ס"א
 מחלוקת הוכיח דהתם ב', סי' י' ל~לקה~נה

 על ~ם מדרבנן חינון מצות מוטלת איהראשונים ב~
 האב[. על רק אוהקטן

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~ 

 השתת~ות דמחשבין ל"ז סי' ]בתשובות כתבוב"ח

ה~הל~
 רמ"א וטעם ממון, ל~י וחציו נ~שות ל~י בחציו

 שאין כיון ~טורים דעניים דס"ל י"ל ממון[ ל~י]דרק
 ממון.להם

 שם~. נמצא ]לא בסופו צ"א~י'

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
 בהגבהה. קנה לא למהצ"ע

~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 ו' סעי' י"א סי' ציצית הל' הלכה הביאורוכ"כ
 ה~יצית קשר טרם ישלם דהמד~דק גזול מצמר]בד"ה
 בהק~ה אבל מדאורייתא[ ~יה דליקני היכא כיבבגדו
 במ"ב עיי"ש אזוזי ונ~יק עייל לא המוכר אם להקליש

 כ"ז[.]ס"ק

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~~ 

 יכול אינו הקטן ]דהא מקטן לקנות אין כן~על
 ש~רות ב' שהביא גדול שכבר שיודע עד חזקהבזה מהני ולא בלכם[ חסרון והוה מדאורייתא לולהקנות
 תרמ"ט[. סי' ריש לעיל המחבר שהעיר מה]~ע"ע

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 תס"ח סוס"י ~ג"א כתב ולכן דדינא זמן הוהואז
~"ק

 של~ מ~ו~
 הו"ר. בליל דם להקיז

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ]ש~ר העבודה ושורש יסוד וב~פר בזוהרועיין
 פרקהאיתון

 ט"ו~
 לענין גם ט"ז[ ]בפרק ועיי"ש מש"כ,

 תשובה עדיין דמהני תורהשמחת
 ]א~

 שנמסרו
 רשות להם ניתן לא עדיין מ"מ בהו"ר לשלוחיןה~תק~ן
 ואפשר שמ"ע עד~עול

 לבטל תשובה ע"~
 הכל~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ )~~~~~(
 יש העלים רוב רק ]דביבשו הערבה עלי כלר"ל ~~ ~~~ ~~~~

 כשר העלים רוב דבנ~רו הסוברים דעת לפימקילים
 הע~. יבש ר"ל או ל"ד[ אות החיים כףעי'

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

.~~~~ 



 ישראלאבל
 דקצ~

 ביו"ט חו"ל לבן אסור ערבה

של~
 אף שבות התיר~ ]ולא מוקצה, משום דאסור כיון
 ובמ"ב ]סק"א[ בשע"ת תרנ"ה ~סי' עיין מצוה[במקום
 ובמנ~ת]ס~"~~,

 ~ל~ יצ~~
 ]סי' ב~ה הארין שמיני

 להלכה ופסקנ"ט
~ 

 אחרת ערבה לו שאין חו"ל דבן
 כזו ערבה ~קח יכול מינים ד' מצות לבטל שלאכדי

 שלדעת מה א' סניפים, ב' על וסמן ישראלשקצצה
 מלאכה לענין אף בא"י הנמצא חו"ל בן צביהחכם

 דעות שיש מה ב' לחזור, שדעתו אף מותרדאורייתא
 שעת והוא בלולב אגוד כשה~א ה~רבה מטלטלשאם
 וגם להלכה כן קי"ל דלא אף איסור אין המצוהקיום
 לבטל שלא כדי מ"מ הח"צ כשיטת נוהגיןאין

 ממנ~

שבת
 יצא~

 אות ]שם החיים בכף וכ"כ
 ח"י~

 יו"ט לענין
ושבת.

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן ~~ ~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~~ 
 בדבריו עיי"ש לחזור דא"צ פסק כ"ח סי' ח"יובצ"א

 ~ות כאן החיים בכף הובא]וכן
~ 

 פוסקים[. כמה בשם

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~

 ~~~~~ן.
 הובא ]וכן לחזור, וא"צ יצא בלשונו נכשל אםאבל
 יוסף[. הברכי בשם ג' אות החיים בכףכאן

 להתיר[. יש זומצוה

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~

.~~~~ 
 מלאכת בכלל נמי ]דסתירה אסור דבלא"הצ"ע
 מלאכת משום תק"מ[ סי' ריש המחבר כ"פחוה"מ
 ועייןחוה"מ

 צי~
 י"ב. חלק אליעזר

~~~~~~~~~~ 
 ~~~~ן ~~~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
.~~~~ 

 רק תבשילין עירובי מהני דלא ג' ]סעי' תק"גסי' ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
 לא תורה הספר להכין אין ולכן ס~ודה צורכילהכנת
 רעק"א וכ"כ לשבת[ מיו"ט ולא שני ליו"ט ראשוןמיו"ט
 גליון ]עלכאן,

 השו"~
 עירובי מהני דלא הר"ן לדעת

 ~בר לדעתו אמנם סעודה, לצורכי רקתבשילין
 מ~תר אורחים ומיקלעי הואיל דשיין דכיוןהגרעק"א
 בתשובות(. )ואב"מ לשבת[. מיו"ט הס~תלהכין

 ~~~ן ~~~ ~~~~~~~~~
~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ויבוא יעלה אמר אבל חול תפילת התפללואם
 לא אם דאף ד' סעי' רס"ח ]סי' בשבת, לעיל כמויצא

קב~
 של ה~כיר אם מ"מ לשבת ~~מה בפני ברכה

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ג' סי' לשלמה אשר עיין לצאת מותר אם לעייןיש

בסופו.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 איתא ג'[ הל' חנוכה מהל' ג' ]פרק ברמב"םאבל
 ]הלל ימידהוה

~ 
 מובא ~יאות הרי"צ וכ"כ שמחה,

 שלאח"ז[. בהג"ה לקמן ]ועיין ת"כ סי'בטור

~~'~~~~~~'~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ]דאף י"ט או' תקכ"ט סי' יו"ט הלכות מ"בועיין
 ויו"ט בשבת מ"מ התשובה מפני עצמו שמסגףמי

"וחנוכה"
 ו~ורים~

 שחייב
 לא~~

 יין. ו~תות בשר

 ~ן ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~~ 

 הפר"מ. על שחולק רעק"אעיין

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 ד' ]פרק חנוכה הל' הרמב"ם על שמח אוראבל

 מצוה ההידור על דגם ליה ]דסבירא חולק י"ב[הל'
 קצת גופא הרמב"ם לשון ~למעשה הפתחים, עלשואל



 שואל דעני ב~ה"ל י"ב הל' סוף שם דכתב כןמוכח
 עכ"ל[. ונרות" "שמן ולוקח ה~תחיםעל

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~ 

~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~ 

.~~~ 
 בסופו עה"ת הלוי בית ]בספר הלוי בית~וכ"ד
 )בנדפס דב"ש טעמא אמר חד בד"ה חנוכהבעניני

 ע"א(~~ס~
 חולק. א~ע בספר אבל

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~ ~~~~~ 
 ]שלא בזה להזהר יש לכתחילה אבל בדיעבדהיינו
 שעה~ חצי שיעור שיושלם עד הנרות אתלטלטל

 כמ"ש
 סק"ו. במ"ב תרע"ה סי'לקמן

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ]~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~ 

 יברן לא למה בזה תמה משה אגרותובספר
 ברכות שאר שמברן וכמו החדשה המצוה עלשהחיינו
בביתו.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 קודם להדליק וטוב וז"ל שכתב ה' ]ס"ק מג"אעיין
 הדלקה, קודם ]לאכול אסור מדינא דהא וצ"עאכילה~,
 מותר[. הדין דמעיקר דמשמע וטוב כ' מ"ט צ"עוא"כ
 המג"א כמ"ש מדינא, דשרי לטעימה כוונתוואולי
 בדיקת לפני לאכול דאסור דאף ד', ]ס"ק תל"אבסי'
 שרי[. טעימה מ"מחמ~,

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 
 אבל להדליק, אין השחר עמוד דלאחרומשמע
 א~שר הנר, מאור להנות שיכול זמן דכל משמעמהטור
 ולא הלילה כל עבר דאם ]דכתב זמנו, והוהלהדליק
 וכו', אהני מאי בטיהרא ד~רגא ~מ~רת, ביוםהדליק
 להדליק[. יכול עדיין הנר אור דכשמועילומשמע

~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~~ ~~~~ 

 מבדיקת מ"שוצ~ע
 חמ~

 ]רצונו מברן דהשליח
 לבדוק בשליח דהרילהקשות

 החמ~
 מברן הוא הרי

 בעה"ב במקום המצוהומקיים
 אע"~

 בעה"ב שאין
 תל"ב סי' לעיל להלכה וכ"נ הברכה לשמוע לידועומד
 ומצוה כלל בודק אינו הבעה"ב ואם וז"ל סק"יבמ"ב
 לענין גם כשלוחו דהוי מברן אחר אותו לבדוקלאחר
 לא למשלח השליח ~עולת לייחס שכדי הריהברכה
 הברכה גם רק הברכה את המשלח שישמעבעינן
 למשלח מתייחס זה הרי עצמו לבין בינו השליחשעושה
 הוצרן הכא אמאי וא"כ כמותו אדם של שלוחומד~ן

 דברכת וא~שר הברכה[ עשיית בשעת אצלושתעמוד
 הנס על ]להודות בגו~ו גברא חובת ניסיםשעשה
 כעונה שומע מדין ומהני תשמע שהיא צריןלכן

 בדיקת גבי כגון ברכות שארמשא"כ
 חמ~

 ~רכת שהוא
 עושה השליח ואם העושה חובת הברכה הריהמצות
 בהערה עוד ועי' הברכה, הוא גם יעשההמעשה
שלאח"ז[.

 ~~ן ~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~ן

 במה יצא המצוה עצם ]אבל הברכה יצא דלאר"ל
 עבורו גם הדליקהשהיא

 א~
 אבל שם עומד שאינו

 המחבר שכתב למה ובפרט יצא, לא הברכהאת
 הגוף ~ובת הוא ניסים שעשה שברכת שלפנ"זבהערה
 ב"ח ועיין שם[ עמד לא אם יוצא שאינו ביותרמובן
 אף מדלקת ~שה אבל בזה"ל הסימן בסוף כאן]שכתב
 ושאני וכו' האיש אתלהוציא

 מקר~
 דהוי מגילה

 המנהג וכן האיש את מוציאה שאינה התורהכקריאת
 בביתו עליו שמדלקת אשתו על סומןשהאיש

 דלענין הרי עכ~ל, שכינו ע~י ולא מדלקת עצמהשהיא ואע"~
 ואשתו בביתו שאינו אף האיש יוצא המצוה עצםלצאת
 אינו שהוא משמע עליו~ מדלקת )דלשון עליומדלקת
בבית

 עיי"ש~
 אחר דבענין היה המ"ב כוונת כל וא"כ

 ענין[. בכל יצא המצוה אבל הברכה יוצאאינו

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~. ~~~~ן

 בשם סק"ב ]מ"ב תל~ב סי' לעיל כמ"ש ידיוויטול
 נקיות[. משום רק ושזהמהרש~ל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

.~~~~~~~~ ~ 
 נר הדלקת מצות לקיים שזכה לש~וח עצמוויביא
 ג"כ לפטור ויכון ח'[, אות כאן החיים כף ]עי'חנוכה
 בתפילה. והודאה חנוכה בימי שאומרהלנ

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ 

.~~~~~~~~( 
 ועיין כנלענ"ד ביום אפי' מברן המאיריולדעת

 לו שאין מי המאירי לשון שהביא ]סק"ג הציון,שער
 שמברן י"א לראות לו שאפשר במקום ואינולהדליק
 ניסים ושעשה א' בלילה ושהחיינו ניסים שעשהלעצמו
 שער עכת"ד וצ"ע עכ"ל נראים והדברים הלילותבכל
 העצה לו יש כששכח וכאן לו כשאין כ"ז אןהציון,
 כבר לו כשאין ח' בליל אמנם ~ אחרת בלילהלבר~~
 שהביא הציון שער מדברי וכ"מ ביום, יברן לילהעוד
 הח' בלילה אף ששכח מי לענין המאירי דבריאת
 המ"ב על תרצ"ב סי' לקמן המחבר מש"כ עודועי'
 ושהחיינו~. ד"ה שם הלכה וביא~רסק"ו

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 שעה. חצי תוןדווקא

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~( 
~~~~~

.~~~~~ 
 ועיין הפסק, דהוה ה~ר"ח למש"כ לעשות ראויוכן
 שם, ו' לאות הכונה ]יתכן ז' או' תל"ב סי'הגר"ז
 הבדיקה לתחילת ברכה בין ישיח לא דהבודקדכתב
 שהתחיל אחר אבל הבדיקה צורן שהם בעניניםאף

 אמירת דהיינו ישיח אל המדליק נמי הכי מותר,לבדוק
 מ"מ ההדלקה כצורן נחשב יהא אם אף הללוהנרות
 קיום לתחילת ברכה בין לכתחילה לעשות אין זהגם

 מברן[. שעליוהמצוה
 בדבריו. וצ"ע פר"ח עיין לכן קודם אמרואם

~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ 

.~~~~~~~ 
 כולם הדליק לא ואם כתב שם במ"ז תל"בובסוס"י

 המצות דכל אף דאמרינן דהא סובר ]דהפרמ"גמברן
 העשיה קודם בירן לא אם ל~שייתן עובר עליהםמברן
 המצוה עשיית שנמשכת זמן כל רק היינו אח"כמברן
 כבר אם אבל וכדו' התפילין או הציצית לבישתכגון

 עדיין קיימ~ המצוה שעצם אף המצוה עשייתנגמרה
 מברן, אינו שוב לפניה בירן לא אם מעקה עשייתכמו
 ההדלקה קודם בירן לא דאם חנוכה נר ה"הולפ"ז
 המצוה שעדיין אף הדלקתה אחר מברן אינושוב

 העשיה מ"מ ראשונה, שעה חצי תון לכה"פקיימת
 את להדליק גמר לא עדיין אם אמנם נגמרהכבר
 לברן יכול נמשכת עדיין העשיה שעצם כיוןכולם

 כתב[ ]בד"ה כ"ה ס"ק תרנ"א סי' מג"א ועייןכשנזכר[
 ]התם הנוסף הנר על שיברן הרמב"ם בשםמש"כ

 אן הכל הדליק לא שבירן בשעה אם לעניןאיירי
 אינו בלילה להדליק שצרין הנרות כל על כוונתוהיה
 כל לו היו לא אם אבל להדליק כשמוסיף לברןחוזר

 שנית[ לברן חייב עוד לו שמביאים נר בכל אזיהנרות
 מדברי ללמוד ניתן ]דלכאורה יברן כאן דגםופשוט

 לברן שכח אם לברן שיכול לענינינו גםהרמב"ם
 ועוסק שמדליק זמן כל שיברן ההדלקהבתחילת
 הרמב"ם ממש"כ גרע דלא חנוכה נר הדלקתבמצות

 שמברן הנרות כל לו היו לא אן בירן שכבר מיגבי
 ו~"ע. מהמצוה[ חלק הוא נר שכל משוםעוד

 ~~~ן ~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן
~~

~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~

 ~~ן
~~ ~~ .~~~~~ 

 ]איו האוסרת שיטה לבאר דעת בחותועיי"ש
 דרבנן, איסור בביטול להוסיף האוסרת לשיטההכונה
 בין המחלקת השיטה דעת החות מבאר דהתםאלא

 נר בביטול להוספה דרבנן איסורי בביטולהוספה
 מה דכל מטעם דרבנן, איסור זה ~גם אףחנוכה
 באיסורי רק הוא דרבנן איסור בביטול להוסיףשהתירו
 בטל האיסור תוס~ת וע"י המאכל שנאסראכילה
 באיסור התירו לכן האסור המאכל של הטעםמציאות
 בנר אבל האיסור טעם יותר מרגיש שאינו כיוןדרבנן
 שביטלו בכן מה דרבנן הנאה איסור שהואחנוכה
 מהני דלא סברא יש ולכן האיסור מן נהנה סוףסוף
 ביטול[.בזה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~~~ן
~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~ 
.~~~ 

 סי' ~~ י~ ~י ~ה~י~
''~ 

~~~~~~ 
~~~~~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ]דכתב הגר~א ביאורעיין
 ע~

 הרמ"א דברי
 או משתשקע הברכה שיעשה מוכח והר"ןשמהרשב"א

קודם
 )משמ~

 ממש([. סמון

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~'~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 שא~ה ~~ה~~~~"א
 קב~ת~ ע~

 מצוה. לצורן

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~~~~ 

 ס~"א, ]בא~א פרמ"ג~יין
 די~

 מה הרי להקשות
 אינה היא והא שליחות, מדין הוא עבורה א~רשמדליק
 נר בהדל~ת שבת ~יבלה שכבא כיון להדליקיכולה
 מידי כל והא שליח לעשות יכולה היא אין וא"כשבת,
 ותי' עביד מצי לא נמי שליחי' עביד מ~י לאדאיהו

 שלה שהממון בממון דין שזה הנאדשאני
 ידל~

 והוה
כמעשה

 קו~
 של שלוחו דין לזה צרין ואין בעלמא

 ~ין ~~"ע נ~אר אמנם כמותואדם
 יבר~

 ~ת האחר
 שליח[. אינו הריהברכות

~~~~~~~~~~ 

 שחייב דסברי ~אולי , עיי"ש[ הראבי"ה ]כ"כוי"ח
 ]כ"מ יו"ט דהוה תרפ~ב סי' הב"ח כמש"כ פתלאכול

 הב~חמדברי
 בסו~

 דבריו
 בד"~

 סוברים דאנו דכיון כל
 ~ייב לכן בחנוכה פת לאכ~ל שחייבים מהר"םכדעת
לחזוא[.

~~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
.~~~~~~ 

 ~ל ]ובנוסח וז~ל בזה טעמו ה' ס"ק ט"זעיין
 בזמן ההם בימים לומר שיש בלבוש כתובהניסים
 לאבותינו שעשו הניסים כל לכלול כדי בוא"ו,הזה

 וכו', כן ~י נראה ולא וכו', דעכשיו הנס אותוולפרוט

 וכו~ אומר נס לו שנעשה במקום בעובר דהאותו

 ~"כ לכלול הזה ובמקום אמר ולא וכו' ה~הבמקום

 בע~~ט ספרי ולמ~~כ עכ"ל[. וכו~ נסתאים נ~ס~םשאר
 יש שנה, בכל מתחדש דהנס לחנוכה[ לוי קדושת]עי'
 שהיה כמו ניסים של הארה מתחדש זמן דבאותולומר
 צרי~ ]ולהכי ההםבימים

 ובזמן לומר
 הזה~

 מ~א"כ

 רק דאיירי הזה במקום רק אמרינן ~להכי פרטיבנס

 בלבד[. ההוא הנסלגבי

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

.~'~~~ 

 שום דאין ~~ד ]סי' דעים בתמים האאב"דוכ~'כ
 מדליקין היו לא אפשר הי~ ואם הבדלה קודםעסק
 אבל הבדלה, קודם האש מאורי לברכת הנר אתאפי'
 דבר שנזרק שכיון בעולם אנ~ים שישנם נ~שהמה
 מ~זיקים בטעות~ ואפילו מפיהםאחר

 בו~

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ 

~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~

~~~~~ 
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

'~~~~~ 
~~~~

~ ~ ~ ~ ~  

 ]היינו אומר אינו חנ~כה לאחר כבר מברןואם
 עה~נ אומר אינו אפ"ה מבעו"י כ~ית ואכל התחילאם

כשמבר~
 בסי' הטור כתב וכן ויו"ט כ~בת ודלא בל~לה

 לעניןתרצ"ה
 פ~רים~

 חולקים שיש ואע~פ מהר~ם, כ"כ

עדי~
 קפ"ח בסי' המחבר~ פסק ]וכן

 דא~
 בחנוכה

 ~לא מבעו"י[ לאכול התחיל אם ~ה"נ אומרופורים
 הכריע ]וכן רשות אלא דאינו כיוןלומר

 הכ~
 החיים

 עיי"ש~. הטעם מזה מ"ג א~ת קפ"חבסי'

~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ .~~~~~ 
 תפ"ח סי' ועיין יצא, אם הלל חצי קרא אםוצ"ע
 תיבה ה~סיר שאם רק איירי ]שם ב' או' הציוןש~ר
 יאמר ולא ~ולקרוא ל~זור צרין אחד פס~ק אואחת
 אמרו וכן למפרע[, כקורא יהא שלא כדי נזכרכשהוא
 הלכה בביאוא ]ועי' בברכה שוב לקרוא דחי~בהלומדים

 תכ"בסי'
 סו~

 תיבה החסיר דאם שכתב למפרע ד"ה
או

 פסו~
 שלא ~ראה ברכה לענין אמנם וקורא חוזר

י~ור
 דבל~~ ~בר~

 דאין דסברי אאשונים ~כא
 דסברי דאיכא בר"ח איירי התם והנה ~יי"ש,מברכין



 וא"כ ביחיד ובפרט ההלל קריאת על כלל מברכיןדאין
 נראה דמברכין ההלל את דגומרין דלכו"עבחנוכה
 ולברן[. לחזור גם צרין לקרוא חוזר דאםלהדיא

 ~~~~~ן ~~~~~~~~
~~ 

.~~~~ 
 פטורות ~דנשים וי"א בהלל חייבות נשים דאףי"א
 פטורות נשים ז"ל כ"ח אות תכ"ב סי' החיים]כף
 שם והביא שהז"ג עשה מצות שהיא מפני הללמכל

 שאף והביא ל~רות יכולות רוצות אם ר"תדלדעת
 אף שהרי תברן שלא טוב יותר ובר"ח לברן,יכולה
 מנהג[. אלא שאינו בר"ח יברכו שלא י"אאנשים

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~ן ~~~~~~ ~~~~ ~~~

~~~~ 

 ימים של טוב גמר הוה דאז בספה"קואיתא
 .נוראים

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

.~~~ 
 היה ]דמדינא ב' או' ל"ח סי' הרמ"א בשו"תעיין
 בשל ולהפטיר ר"ח של ואח"כ קודם חנוכה שללקרוא
 פוסקים כמה בשם כ"ו אות כאן כתב החיים ובכףר"ח,
 הקריאה לכהן יסיים חנוכה בשל והתחיל טעהשאם
 חנוכה[.בשל

~~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~

~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 ]סק"ה אברהם במגןועיין
 דפס~

 כהרמ"א להלכה
 כמו המצות על מעבירין אין דין כאן דאין ביארואף

 הגר"א ובביאור יד[ של לפני ראש בשל שפגעבמי
 דאמרינן לזה מקור והביא כהרמ"א ~סק הוא גם]כאן
 בחנוכה[. משגיחיןאין

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~ 

 ~~~ן

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~~ן

~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

.~~~~~ 
 אחרת לעיר ללכת דחייבין מכאן ראיהלכא~רה
 או"ש וכ"כ בזה נסתפק ובחיי"א עשה מצותלקיומי
 כ"ז. סי'בתשובה

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~ן ~~~ן

 ~~~ן ~~~~~ן~~~ ~~~~~
~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ן ~~~
~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ן

~~~~~ 
~~~~~ 

 מחמת היא ד~ברכה והטו"ז הב"ח דסברתנראה
 ואין עולה דקטן הצבור קריאת ככל והוההצבור
 הקטן שאין זכור קריאת של המצוה לעצם שייןהברכה
 בה[.חייב

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~~ 

~~
.~~~~~~~ ~~~ 

 שיצא. י"א לימוד ע"יוגם

~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ 

.~~~~~ 
 כתב מרחשתובספר

 ]חל~
 דמקיימים כ"ב[ סי' א'

 בקריאת יש מצות ]דב' עמלק מחית זכירה מצותבזה
 זכירה~. מצות והשני הנס פרסום אחדהמגילה

 ~~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

 הפסוק. כל לחזור צרין אי בזהונחלקו

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 
 יוצאים לא חז"ל של זו תקנה דלאחר כוונתואפשר
 ]זו[ דאורייתאמצוה

 אחר.באופן

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 כ"כ בשנה א' פעם אלא זמן לזה אין התורהומן
 כשקוראין דיוצאין כתב קי"ט סי' אה"ע ובח"סהחינון
 כוונה צריכות מצות ולמ"ד השבוע, בפרשתבתורה
 כיון יצא לא דלכו"ע ואפשר וצ"ע, יצא דלאנלענ"ד
 מצות משום בקריאה להוציאו כוון לא קוראדבעל
זכור.

 סומכין אין הקריאה[ היא דאורייתא ]דזכורולפ"ז
 אחרים. להוציא יכול אינו וגם דרבא חזקהעל

~~~~
~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ .~~~~~ 



 דפטורות הוא דכ"ש ]סק"ג היטב באר עי'ויולדות
 סוף עיין מחמירין ויש יום[, שלושים כלמלהתענות

 והמאירי, הראב"ד בשם הלכה בביאור תרצ"בסימן
 החלושים על להקל כדי מבעו"י קצת לקרות]דנהגו

 מהרי"ל וכ"כ מדאי[ יותר יתענו שלאוהמעוברות
 שאינו אע"פ התענה אם מהרי"ל כוונת וי"לבח~לה,
 יש וכן כלל[ להתענות לו היה לא חולה ]דהאמחוייב
 והמאירי. הר~ב"דלדחות

 ~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~
 ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ן

 ~ן.
 להקל יש ולכן וז"ל ג' סעי' קנ"ה ]כלל החיי"אוכ"כ

 חולה אפילו או ומניקות מעוברות כגון הצורן לעתבו
 יתענו לא הרבה מצטערים שאם עינים מכאבקצת
 עם יחד ומניקות מעוברות דכלל ה~יעכ"ל

 הרבה[. במצטערים רק דפטורים לעניןעינים כוא~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 קוואטי"ר. דה"ה תורה בדעתועיין

~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~~( 
.~~~~~ 

 ]סק"ה בשע"ת כמש"כ חופתו ביום לחתןוה"ה
 אסתר[. בתענית מתענה שאינו הברכ"יבשם

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~ 

 ~~~ן
~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~~ 

 דקבור עשה ]היינו עשה מצות דמבטלוצ"ע
 או' סי' בקו"א תצ"ה סי' הגר"ז בשו"ע ועי'תקברנו[,

 דכתיב השקיעה לפני הוא תקברנו~~ ~קבור ]דעשהג'
 עד עובר אינו דלאו אלא ההוא ביום תקברנוקבור
 לדחות צרין העשה וא"כ תלין לא דכתיבלמחר
 שו~ת ועיין סופרים[, מדברי מצוה רק שהיאהקריאה
 החינון מלשון שהוכיח א' ]או' ת"ו, סי' ח"ב או"חאב"נ
מצוה

 תקל"~
 והעובר המיתה ביום לקבור מצוה שכתב

 זה עשה בטל לכבודו שלא המת את והלין זהעל
 עובר אינו העשה דגם הרי עכ"ל לאו ~ל שעברמלבד
 דכתב מאי מובן ועפי"ז שהלין,עד

 המ"~
 שי~אא

 בלילה[. לקבור יכול המת את דהריהמגילה

~~~~~~~~~~ 

 ~~~ן ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~ 

~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~
~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~ 
 בעמק. ומקצתו בהר מקצתווצ"ע

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ .~~~~ 
 שאין נשים לענין נ' ]סי' ח"ה יעקב קהלותועיין
 הנס באותה היו דהם דאף האנשים להוציאיכולות
 פירסומי מצות בחלק רק מ"מ בקריאתה חייביםולכן
 שיש ת"ת המצות בחלק אבל נתחייבו בזה שישניסא
 הנס פירסום למצות בנוסף המגילה בקריאתלאנשים
 להוציא לפ"ז יכולות ואינן הנשים נתחייבו לאב~ה
את

 האנשים~
 בקריאת הנידון דהתם ה' ]סי' וח"ו

 השמיעה, או המצוה היא הקריאה איהמגילה
 לקרוא שדינו ש~ה פשוט מצוה הקריאה אםדלענינינו

 את להוציא שיוכל חיובא קריאת קריאתו איןבט"ו
 חיובא, בר של קריאה לשמוע היום שצרין י"דהבן

 הבית מחלוקת מ~ד לדון יש בשמיעה המ~וה איאמנם
 הבית דלדעת שם יעקב בקהלות המובא והח~ו"אהלוי
 נחשבת גופא שהשמיעה היינו כעונה דשומעהלוי

 הבן מ"מ ט"ו בן הוא שהקורא בכן מה א"ככאמירה
 אמנם קורא, הוא כאילו נחשבת ושמיעתו שומעי"ד

 הקריאה של צירוף דין זה כעונה דשומע החזו"אלדעת
 א"א דידן בנידון א"כ השמיעהעם

 לצר~
 דהקריאה כיון

 מש"כ עוד ועי' היום חיובא בר שאינו ממיבאה
 ב'[. סעי' תרפ"ט סי' לקמן הגליון עלהמ~בר

~~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
]~~~~~ 

~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ן. ~~ן
 לבן אפילו ~דיעבד דיוצא השעה"צ שכתב מה]זה
 היינו[ בי"ד ~וקרא עבר כרן שבן ה~כא הכוונהכרן

 חזו~א יצא, לא ובמזיד לכתחילה אבל טעה אםודווקא
 בד"ה ב' אות קנ"ג סי']או"ח

 ובזה כרכים, בני בדין~
 בספיקות חכמים תיקנו~ באמת למה שם החזו"אביאר
 אבל מצוה ספק הוה בט"ו כי בט"ו ולא בי"דלקרוא
 בן ~ודאי א~ הרי כי מצוה ודאי הוהבי"ד

 יצא[. בי"ד וקראטעה ~~ כר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

.~~~~~~~~~~ 

 ]וז"ל ז"ל הר"י אחיו בשם שהביא בטורועיין
 אם ספקשהוא כר~

 הו~~
 מסתברא ז"ל הר"י אחי כתב וכו'

 יברכו לא ט"ו ביום הימים בשני ברכה בלאשיקראו
 דשמא יברכו לא י"ד וביום חומה מוקפת אינהדשמא
 ר"ל עכ"ל[, וכו' זמנה הגיע לא ועדיין מוקפתהיא
 זמנה[, לפני ]בקריאה יצא לא הדחק בשעתואפילו
 ה"ג ממגילה פ"ב מירושלמי ראיה לזה הביאומהרי"ל
 כאן נתחייב לכרן דירתו שעקר עיר בן התםדאי'
 נמי חייב מ"מ בי"ד קרא דכבר דאף ]וחזינןוכאן
 לפני בקראה יצא דבדיעבד נאמר ואם~ בט"ו,לקרוא
 וע"כ יברן, אין ותו בט"ו, תו יקרא אמאי א"כזמנה

 קורא דבספק ]דס~~ל ולהרמב"ם יצא[ לא נמידבדיעבד
 הי"א, ממגילה בפ"א בי"ד רק מברן אבלבשניהם
 לרוב קריאתה זמן הוא דבי~ד משום הטעםוביאר
 גם נתחייב לכרן שהלן עיר בבן מ"ט א"כה~ולם,
בט~ו

 לבר~~
 א' לחיוב סיבות ב' ]זה[ כרן לבן דיש צ"ל

 בן משום ב' בי"ד[, קורא ~ולהכי העולם רובמשום
 בט"ו[, גם קורא ולהכי כרן, בן כבר הוא ]דעתהכרן
 דכתב ט"ו בליל דירתו עקר כרן בן דאם נראהולפ~~ז

 ט"ו[ בליל בעקר ]דכ"ז ומכאן מכאן דפטורבירושלמי
 רוב ]משום עיר כבן חייב לעיר י~~ד ביום בא אםאבל

 יחיאל לרבינו משא"כ עיר[ בן נעשה עתה וגםהעולם
 וכמשנ"ת, העולם דרוב הטעם ס"ל דלאדפטור
 כתבנו זה דטעם ס"ל לא נמי עיר בן דנ~שהוהטעם
 העולם דרוב הטעם דס"ל דכיון הרמב~ם לשי'דוקא
 ~ם וכו' שעקר עיר בבן מחייב הירושלמי מ"טא~~כ
 ~~ה"ה וא"כ כרן, בן דנעשה משום צ~~ל וע"ז ט~~וביום
 הירושלמי טעם לר"י משא"כ עיר, בן דנעשההכא
 דנתחייב בט"ו גם קורא דלהכי ב~שיטותמבואר
 היה ט"ו וביום עיר בן היה י"ד דיום בשוהבשניהם

 טעמא, הני דל"ל פטור לר"י הפון באופן וא~כ כרןבן
וכמשנ~~ת~~

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
 הוא החיוב ]דעיקר תשלומין הוה אי לחקורויש
 ביום משלימין ע"כ בשבת לעשותה דא"א אלאבשבת
 הוא בשבת ט"ו בחל הסעודה חיוב דעיקר ~וראשון~

 א' ביום מצוה בר שנעשה למי ונ~~מ ראשון[,ביום

 תשלומין אלא הוי לאו ואי חי~ב, חיובא עיקר הוה]דאי
 ביה ול"ש הטור היה החיוב זמן דבעיקרפטור

תשלומין[.

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~( ~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 מאכל דבר בשבת ליתן גם יכול בע"ש נתן לאואם
 ~ ~לעניים.

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ן ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

 שהיה בב"כ ו'[ אות קנ"ב סי' ]או"ח החזו"אוכ"פ
 לא הלכה ב[ביאור ]דמיירי ובאופן~ לכרן וחזרבעיר
יברן.

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ .~~~~ 
 נוב"י צ"ל מ"ב[ ]ת' תק"ז, צ"לנ"ב

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
.~~~~ 

 הל' באו"ח ]כדאיתא בשבת מקנים אין הריצ~~ע

 דל"צ ראיה ויהיה יכתוב[ שמא גזירה של~~ט סי'שבת
 צרין ואין מנות משלוח לתת דיכול ]היינוקנין

 למקח דומה אינו וא"כ קנין ע"י יקנהושהמקבל
 וצ"ע. בשבת~, מותר ולכן יכתוב שמא גזרו ולאוממכר
 לצורן ג"כ וזהו להקנות מותר מצוה דלצורןולק"מ
 ]סק"ו[, בשע"ת הובא וקציעה מור לשיטת אבלשבת,
 מה בעתו דדבר הטעם כתב דהמו"ק ]משוםצ"ע
 משום הטעם כאן אין וא"כ הוא ניסא ופירסומיטוב
 לא מנות דמשלוח שסובר לשיטתו וצ~~ל שבת[.צורן
 או ]וא"כ מריעות להרבות אלא סעודה לצורןהוה

 הענין רק קנין בעינן דלא הוא בשבת לשלוחדההיתר
 או בשבת המקבל שיקנהו צרין ואין מריעותלהרבות
 ואפילו ריעות שמרבה מה מצוה צורן עצמו זהדגם
 שבת[. סעודת לצורן זהאין

~~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
.~~~ 

 שבתות, אלו שמחתכם וביום י'( י' )במדבר עה~פאי' ]ובס~רי בשמחה, חייב דשבת מירושלמיומשמע
 כאן~. מהירושלמי משמע דכן שהביא שם בתו~תועיין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ממי שומע אינו קבלה מדברי שהוא חיובו דרגתהרי

 ~~ן ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

 דרגה[. מאותו מחויב הוא שגם

וה~זו''~
 בד''ה א' אות קנ"ה סי' ]או"ח כתב

ולהאמור[
 דמשלו~

 בע"ש. מנות

~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ 

 ~ן
~~~~~( 

~~~~~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 אי סומא לגבי ברכה"ת לגב~ בפלוגתא תליאוזה
 דסבר ד' ס"ק ~כאן הנ"ל מח"ב בספר כ"כ לברן,יכול

 ש~ורא מי רק התורה על מברכים דאין היכאדכי
 כעונה שומע אמרינן ולא ששומע מיולא

 ר~
 בקדיש

 בתורה אבל והללקדושה
 ר~

 סגי דלא מברן הקורא
 שחבירו מה על לברן אין וא"כ ב~ריאה רקבשמי~ה
 יש אבל מגילה[ מקרא לענין נמי והכי מצוהע~שה
 שאחד ]שכתב א' סעי' תרצ"ב סי' רמ~א ועייןלחלק.
 על בב"ר מש''כ שו"ר קורא[. והשני שה~יינומברן

 עיי~ש י"א סימןפורים
 ולפ"~

 להנ"ל. דמי לא

~~~~~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~ן
~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

ונאאה
 הט~~

 עבדים על היתה לא דהגזירה
 והגזירה למרדכי ~בד היה עצמו המן דהריומוכרח
 ]דהרי מגר קשיא ולפי~ז ישראל זרע על אלא היתהלא
 ועכצ"ל הנס[, באותו היו לא שהם לומר שיין אצלוגם

 וצ"ל הגזירה, בכלל יהודי ששם להנ"ל דמי גרדכל

 עליו. שמו ואין לחמור הדומה עם הוהד~בד

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~~ ~י~~ ~~~~~~ ~~''~ ~~~

~~~~~~~~~ 
 והובאו נ' סי' ה' ~חלק ליקוטים יעקב קהלותעיין
 ובספר סק~~[ המ"ב גליון על תרפ"ח סי' לעילהדברים
מרחשת

 ]חל~
 ובאור שם[ לעיל הובא זה גם כ''ב סי' א'

 דהנשים דאף שהוכיח א' הל' מגילה הל' א' ]פרקשמח
 בעלמא בקריאה רק הם חייבים מ''מ ה~ס באותוהיו
 הכתב מתון קריאה של ~יוב להם ואין בע"פואפי'

 מדרגת אבל ~ מדרבנן רק הוא האשה חיובומדרגת
 האיש~יוב

 הו~
 קבלה מדברי דהיינו הקודש רוח ~פ"י

 האשה מן שומע האיש אם נמצא חמור יותרשהוא

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ 

 א' ~ו' תש~בה שערי כאן כמ~ש וזה מגילה,משמע ~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~

 תשובה[. השערי גליון על המ~בר שכתב מהועי'

~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
.~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~ 
~~ 

~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~~~ 

 חנ~כה[ נר ]שהדליק בקטן שמכשיר ב~ה כדעתתרע"ה

 ממנו ]דהשומע האוסרים כד~ת ופסק סתםוהכא

לא
 לחל~ ודוח~ יצא~

 דקריאת לחלק ויש עכ~ל[. בזה,
 בר לאו דקטן כיון ~משו"ה גברא חובת הוהמגילה
 הבית חובת הוה חנוכה נר משא~כ מוציא[, אינוחיובא
 תרע~ה סי' רבה אליהו ועיין כשר, וקטן דולק נרשיהיה
 תו' בשם ש"ג דכ' ~דהביא תוס' בשם מש~כס~~ו

 הוא קולא נ"ח שמא פטרה לא מגילה דמקראדאע~ג
 לקמןכדאמר

 דמשתת~
 ע"ש[. בפריטי,

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~ 

 אב"נ בשו''ת אבל דרבה, אחזקה סמכינןולפ"ז

 שכתב שנה י"ג בן ~לענין תקט"ז סי' ב'[ חלק]או~ח
 דהרמב"ן כתב שערות[ לו יש אם נבדק ולאמגילה

 דס''ת להלכה פסק ~ולכן כדאורייתא דהוה וסוברחולק

 אבל כשר שערות לו יש אם ידוע ואין י~ג בןשכתבו
 דקטן די''א כיון להקל יש בנשים אבל ~ס~ל~~מגילה

 דקטן כן, שכתב ]סק~א היטב באר עיין נשים,מוציא

 ~מדבריו המגילה, בקריאת נשים מוציא לחינוןשהגיע
 חולקים[. בזה שאיןמוכח

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

.~~~~~ 
 ~יי~'~ שמואל בזכרון כ"כ יצאו נשיםואפי'

 ט~מו.

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

 א~ת. אות חיסר אםוצ"ע



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ]ס"ק המ"ב מדבריאבל
 מ"א~

 שלא דווקא משמע
 מתנמנם קראה בין לחלק המ"ב כתב ]שהרי~מע.
 אבל תיבה, כל קרא הרי ~דבקריאה מתנמנםלשמעה
 ~ תיבות~. כמה לו חסר בודאיבשמיעה

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
.~~~~~~~ 

 שלא מה המגילה מתון דמשלים כיון הטעםונ"ל
 בעצמו. כקורא והוהשמע

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~( 

~~~~
~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
 מתנמנם. להיות שלא תועלת בזה שישוגם

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
~~~~~~~

.~~~~ 
 מגילה הל' א' ]פרק הרמב"ם על שמח אורועיין

 מהירושלמי משמע דכן ביחיד, דמהני שכתב ז'[הל'
 זרוע. ואור רש"י משיטת וכ"מ מהרמב~םוכ"מ

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ .~~~~ 
 הלכות ב' ]חלק העיטור ספר על המגיהועיין
 אות שם הדביר פתח בהגהות דברות עשרתמגילה
 והדבר וכו' הכפרים לבני דמיירי שכתב ורש~י וז"למב'
 מעליא פרסום הוי א"כ בע"ש קורין דהכל כיון התם~ וה~י וכו' בשבת דחל מהא מקשה מאי א~כתמוה
 נ"ל ולכןוכו'

 לתר~
 בשבת להיות דחל ס~ד דהמקשה

 וא"כ ה'[ יום ]דהיינו הכניסה ליום מקדימיןעיירות
 הגמ' ליישב שכתב לענינינו[ עכ"ל קורין הכל איןע"ש

 ור"ז הר"ן אבל הרמב"ם לשיטת וכצ"ל רש"ילשיטת

 ברורה. המשנה כדעת סובריםהלוי

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

.~~~~ 
 זמנה קודם אותה שקורא לדרן יוצא אם אבל]וז~ל

 בעשרה לקרותה צרין כרכין לבני בשבת ט~ו חל אםוכן
 והוה עכ"ל[. וכו' ברכה בלא יקראנה עשרה ליכאואי
 בזמנה דשלא לעיכובאמצוה

 ]בעינן~
 בעשרה, דוקא

 קורא אפי' ~שרה[ ד"ה סק"ב קנ"ה סי' ]או~חולהחזו~א
 דעשרה שם החזו"א ]דכ' מהני ציבור יש אםביחיד
 מקרי ג"כ חבירו את מוציא א' ואין ביחדשקורין

 מחבירו מתאחר וא' מחבירו ממהר א' ואפי'בעשרה
 להגרי~ז אבל בעשרה[, מקרי כולן, ~ אחרוגומר

 הובא סק"ב בהג"ה קע"ג סי' ח"ב וזמנים]במועדים
ד"ז

 צרי~ בשמו~
 יצא ~א ובלא"ה בציבור דוקא לשמוע

 ~ומ~ציא קורא שאחד הכוונה ציבור ש~~ין מקום]דכל
האחרים~.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~.~~~~~~ 
 ט'[ הל' מגילה מהל' ]פ"ב הרמב"ם ~ לדעתצ"ע
 בפרק הרמב"ם מדברי דייק ]וכן ביאורו הגרי~ז מרןעי'
 אין שירטוט בעי דס"ת דהא י~ב הל' תפילין מהל'א'
 על נאמרה זה דין דיסוד רק ס"ת של מהדיניםזה

 והא בכתיבתה, שירטוט בעי דתורה עצמהתורה
 דינים כל בו דיש ספר נקראת מגילהדאמרינן
 וע"ז שבו, ס"ת בדין ותלויין תורה בספרהנאמרים

 דאינו דנתבאר שירטוט לענין אבל ספר דנקראתהוא
 אינה דתורה עצמה בתורה רק ס~ת בדין כללתלוי

 שלום דדברי מקרא ילפינן ע"ז בשירטוט אלאנכתבת
 שאינן תורה כדברי הם הרי במגילה הכתוב דגםואמת
 שירטוט דין דכן וא~כ עיי"ש, בשירטוט אלאנכתבים
 שירטט שלא אף הרי שבה ספר להלכות שייכות להאין
 מצות קיים דלא אלא כשרה להיות צריכה היתהכלל

 דכשר ואפשר וכשרה[ מיקרי ספר אבלשירטוט
בדיעבד.
 בתוס' נסתפקו הכתיבה אחר שירטוטולענין
 אם ידענא לא מיהו וז"ל כתבה ]ד"ה ע~ב י"זסוטה
 אע"ג הכתיבה לאחר לשורה~ שורה בין אותהשירטט
 בהכי כשרה המגילה א~ באיסורא כתב כתיבהדבשעת

 לאאו
 עיי~ש~

 בצירוף ]ר"ל במגילה להקל יש ועכ"פ
 הנ"ל~. הגרי"ז מש''כ לפי הרמב~םדעת

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ .~~~ 
 צ"ז. צ~לנ"ב

~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 בדיקה צרין י"ג בן ואפי' פסולה קטן כתבווה"ה
 מכשירים יש אשה כתבה ואם תקט"ז, סי' אבנ~זשו"ת
 מ"ז]פמ"ג

 סק~ב~
 או"ח דוד נשאל עי' פוסלים ויש

 צ"א וע"ע תרצ"א[ סי' ]או"ח מאהבה ובתשובה ל'סי'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 והוכיח הארין ברכה מחזיק בספרו וכן ברכהובשיורי יוס~ בברכי החיד~א מדברי ]שהביא צ"ב סי' י"אחלק
 י"ב סי' פורים מערכת שד~ח ועי' המגילהשכשרה
 שכתבו~ ~ הפוסקים גדולי כמה מעודשמביא

 מגילה ]הל' הרמב"ם ~ל הלוי רי~ז מרן בחידושיועי' להכשיר~
 נפרדת כתיבה דין היא המגילה כתיבת בדין ט'הל'

 שלה הקודש כתבי לדין כלל שייכתשאינה
 עיי"ש~

 ולפ"ז
 אבל ס"ת לכתיבת כשרה ~אינה שאשה אע"פי"ל

 כתבי כתיבת של דין בו דאין כשרה מגילהלכתיבת
 כיון י~ל ה~ולקים וסברת בזה, לצאת וכשרקודש

 א~א אינו חיובא וכל המגילה קריאת ממצותדפטורה
 פוסקים הני כשיטת דסברי ]היינו בלבדבשמיעה
 בתורת. כאינו והוה הכי[דסברי

~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 

.~~~~~ 
 הגרי"ז מרן כ"כ המגילה כשרה הרמב"םולדעת

 הרמב"ם לדעת י"ל נמי הכי וא"כ וז~'ל ]שם,הלוי
 שירה צורת דין לא שי~כי ~א המגילה כתיבת דיןדעל
 אמורים הללו הדברים כל וא~ן אותיות צורת דיןולא
 שהמיט וזהו הקודש ~תבי בתורת לכותבן בא אםרק

 עיי~ש~. ~יני תרי להנןהרמב"ם

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~.~~~~~~ 

 לעיל~. ]עי~ דכשר, נראה הרמב~םולדעת

 ~~~ן ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~ 

.~~~~ 
 הל' שופר מהל' א' ]פרק בשופר הרמב"םכמש"כ

 בירושלמי. שכ"כ ובמ"מ הראב"ד בהשגת ועיי"שג',

~~~~
~ 

~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ברכה"ת בירן לא שעדיין ]מי התורה בברכתוחייב

 תחילה לברן חייב המגילה את לקרותובא
 ועיי"ש י"ח, אות ט"ז סי' ח"ב אברהם דבר בספרכ"כ ברכה"ת~

 דברכת ס'( סי' )או"ח יעקב משכנות מבעלשהביא
 ראיה והביא בציבור רק מדאורייתא הויהתורה

 לדברי~
 בדברי ע"ז והק' ~אכלו שלשה בפרקמהירושלמי
 המגילה בקריאת מברכין אין אמאי ]דא~כ שםאברהם
 ובודאי הוא קודש דמכתבי מגילה הא מלפניהבציבור

 כשקורין מלפניה לברן חייב ויהא בתורה כקוראדינה~
 מברן שכאו"א בברכה יצא שכבר לומר דאיןבציבור
 מוציא דרבנן אין שהרילעצמו

 דאורייתא~
 דד~קא וי"ל

 יחידים בקריאת אבל התורה מן הוי צבורבקריאת
 ממ~ילה ל~ק ולפ"ז התורה מן אינו בציבור שיהיהאפי'
 ועוי"ל~ כיחיד והוה כעונה שומע מטעם הוידהתם
 קריאה למצות אלא ת"ת לשם מ~כון דאינוכיון

 ל~ברי ואפי' התורה בברכת חייב אינו ניסאופרסומי
 לעיל ]מובאהגר"ח

 בכ~מ~
 מצות קיום על הברכה דאין

 לימוד דדוקא י"ל ברכה מחייבת דתורה אלאת"ת
 אלא לימוד חשיב לא והכא ברכה מחייבתבת~רה
 מברכה"ת ופטור ניסא פירסומי מצות בעלמאסיפור
 מרן בשם הגרי"ז מתלמיד מגילה על בקונטרסוכ~כ
 ~ם בטו"א אבל דמגילה פ"ג ריש בשפ"א וכ"כז"ל
 וא~כ התורה לימוד ]דהוי אברהם הדבר כדבריכתב
 בברכה"ת.חייב

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

.~~~~~ 
 י"ב[ סעי' קמ"א ]סי' שו"עובקיצור

 מוסי~
 מת~ות

 כתבו שלא וצ"עלאביו~נים,
 ]המ"ב~

 דס"ל ואפשר
 ושורש יסוד בספר וכ"מ לברן, חייב שאיןפשיטא דז~

~עבודה.

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~

 ~~~~~~. ~~ן
 יברן, לא המגילה אחריאבל

 ובתשב~~
 ס~' ח~ב

 לברן ואפשר ]וז"ל שהחיינו ברכת לברן כתבר"ד
 אם המגילה קריאתאחר זמ~

 ל~
 קריאתה לפני בירן

 אפי' אמרו זמן ע"ב( מ' )עירובין דקיי"ל מהאוראייתו
 המחבר מש"כ ועי' עיי"ש, בדבר קפידא איןבשוק
 רש"א אבל דלאח"ז[ בדיבור הלכה הביאור על לקמןבזה
 ]ש"ן י"ט סי' יו"ד גליוןעל

 סק"ג~
 לברן דאין כתב

 כיון המצות על שמברכין שהחיינו בברכת ומ"מוז"ל
 שוב י"ל שמחה, בה שיש המצוה דרק הר"ןדמחלק
 ישועות ועי' ~אח"כ מברכין ואין הנהנין כברכתדינו
 המחבר שכתב מה ועי' סק"ו, תרנ"א סי' או"חיעקב
 שם~. לעיל הגליוןעל

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~ 

 ~~ן
~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~
 ~~~ן ~~

~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~ 

.~~~~~ 
 לראי' לפ"זוצ~ע

 התשב"~
 אחר לברן ~ דא~שר

 על זמן היינו~ בשוק ואפי' או~רו דקיי''ל ]דהאהמצוה
 על זמן ברכת אבל נס של תוקפו מפני היוםעצם
 ונפ"מ המצוה אחר לברן דאין אפשר המצוהעצם

 המצוה על זמן לומר ושכח היום ~ל זמן כברכשאמר
 ועי' הפסיד, דכבר המצוה שעשה אחר לברןדאין
 תרע"ו סי' המ~ב גליון על לעיל המחבר מש~כעוד

סק"ו~.

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~~ 
 שע~תעיין

 ]ס~"ז~
 ויולדות ]דחולות המאירי בשם

 הראב"ד וכ"כ ~בכה~ג~, קריאתן להקדיםיכולות
 בעה"מ עלבהשגות

 פ''~
 ע"א ג' ]דף עיי"ש, דמגילה,

 סו~ הרי"~בדפי
 אות

 ג'~,~
 דחשיב דאע"פ מכאן ומוכח

 י"ג, אלא י"ד חשיב לא מ~מ המנחה, מפלגלילה
 ]דנחלקו בזה, פלוגתא ברמ"א קצ"ו סי' יו"דשו"ע ועיי~

 להפסיק אשה יכולה אי ערבית הקהלבהתפללו
 אפי' דמותר וי"א יכולה דאין די"א למנותולהתחיל

 איירי נמי והכא ע"ש, מותר נמי שבת הקהלעשו
 ז'[. בס"ק בסמון המג"א כמש"כ ערביתדהתפלל

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
.~~~~~~ 

 אפי' י"ח[ אות פורים ]הלכות מהרי"לולפמ~ש
 בשיירא, ביוצא כמו בי"ג, גם בדיעבד דיוצא לכ~,קודם
 טעם כתב דהמהרי"ל ]היינו הירושלמי שםומביא
 דהוי משום בי"ג המגילה ולחולה ליולדת לקרואההיתר
 המחבר פסק בשיירא ביוצא והרי בשיירא יוצאכמו
 וא"כ וכו'~ בי"ג דיקראנה ז' סעי' תרפ"ח סי'לעיל
 דאפי' שמסיק עיי"ש אכן יצא המנחה לפלג קודםאפי'
 הרי סכנה בו יש אי דממ"נ הלילה עד ימתיןחולה
א''~

 הלילה, עד ימתין סכנה בו אין ואם להתענות
יעו''ש~.

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 בסי' וטו"ז המג"א וכמ"ש ללמוד דאסורוה"ה
 סק"א וטו"ז סק"ה שם מג"א ]עי' רש~ל בשםתרע''ב

 רש"ל בשם דמביאים חנ~כה נר מצות לגביבסופו
 שידליק עד ילמוד ולא יאכל לא זמנו כשהתחילמיד
 ביאור מש"כ לפי מיהו מגילה[ לגבי הכא וה"העיי"ש,
 והגר''זהגר~א

 הטעם ]דכ~בו ראיה אין תל"א בסי' ~
בבדי~ת

 חמ~
 חייב ללמוד בהיתר התחיל דאפי'

 זמן וזהו הלילה בתחילת הבדי~ה דעיקרלהפסיק
 נקרא אינו הלילה בתחילת בודק שאינו ומיהמצוה
 שהתחיל ואף לימוד שם אסרו ולכן עבריין אלאעצל

~~~~~
~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~ 

~~~ ~~ 
 אפשר אי ולפי"ז בסופו, וי"א ד"ה ס"ב הגר"אובביאור
 הרש"ל כתב בחנוכה דדוקא מחנוכה מגילהללמוד

 לבדיקת דומה זה הרי וא"כ השוק מן רגלשתכלה ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

חמ~
 מגילה משא"כ הלילה, בתחילת הוא שהמצוה

 ודו"ק~, ללמוד דשרי אפשר הדין מן הלילה כלשזמנה
 מג~אוכ"כ

 ]סק"ז~
 אחריני ]ומטעמא שרי ללמוד דהכא

 למיפשע אתי לא דחביבא איידי דס"ל הרא''מבשם
 בבדיקת כמו ללמוד אסרו לאומה"ט

 חמ~
 עיי~ש

 בלא' א''שולפמ"ש

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ן
~~~~ ~~ 

~~~~~~
 ~~~ן ~~~~ן

~~~~~ 
 ~~~'. ~~~~ן

 כתב ז'[ או' המגילה קריאת ]עני' ברכהובעמק
 וכמו בשבילם יברן בעצמו שהקורא טוב יותרשאדרבא
 והרשב"א דהרא"ש התורה קריאת בה'שנתבאר
 דא''א ס"ל כולהו ס~די' רבינו בשם ואבודרהםוהריב"ש
 הקריאה על דהברכה משום האחר קריאת עללברן
 לברן דיתחייב בפיו כקורא נחשב לא כעונהושומע
 קוראים שאינם כיון בעצמם יברכו דלא מסיקולכן
 ואין ציבור חובת הוי דהתם וי"ל יעו"ש, ממש~בדם
 הקריאה על דהברכה ומכיון לקרות כאו"א עלחיוב
 בקריאת משא"כ כעונה, שומע למימר בזהל"ש

 כעונה, שומע אם לכן לקרוא יחיד חובת ]דישהמגילה
 בברכת הלוי בבית ממ"ש לזה וראי' כקורא~~נחשב
 אבל רם בקול דאינו משום כעונה שומע דל"אכהנים
 דכוונת לדחות ויש ברכה ומברן בשמיעה יוצא זהלולי
 מהאחר. הברכה וגם כהנים ברכת דיוצא הלויבית
 קריאה חשיב דלא יברן[ דה~ורא ]דהע"ב כוונתוואולי
 לברן אין ולכן כהחזו"א שליחות ע"י אלא הספרמתון
 וצ"ע. השליח מעשה ~להמשלח



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ן
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ]לחלשים[ הזמן קודם לקרוא התירו למה דא"כוצ"ע
 דדוקא משמע ומהראשונים בטעימה, א~שרהרי

 הראב"ד וכ"כ הזמן[ קודם ]לקרוא ~תירולאנוסים
 החמירו דכאן א"ר ועיין לעיל[, ]הובאווהמאירי
 ששרוי ]דכיון לאכילה לאמשוכי דאתי כיוןבטעימה
 ודאי טעימה לו נתיר אםבתענית

 ימשו~
 לאכולי[

 במהרי"ל אכן וז"ל ]סקי"א א''ר עיין במהרי"ל,וכ"מ
 ~סח כשחל ה' ביום ~מתענין בכורים תעניתגבי

 בדיקת קודם טעימה מתירבשבת
 החמ~

 עיי"ש[. עכ"ל
 ]וכדכתב מזונות או ~ירות דוקא דמתיר כוונתווי"ל
 דלמא ~ת ולא בעלמא[ טעימה יטעום להדיאשם
 באו~ן רק בעלמא טעימה דהתיר וע"ש לאמשוכי,אתי

 הרבה.שמצטער

 ~~~~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~ '~~~~ 

 שם ובמ"ב י"ז[ ס"ק ג' ]סעיף רל"ב סי' מג"אכ"כ
 סתם אבל המשכר משקה דווקא דהיינו ל"ה[]ס"ק
 א~י' סוכה לגבי ]מדחזינן עיי"ש 'יותר א~ימשקה
 ושרי עראי הויהרבה

 חו~
 לסוכה[.

~~ן ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~ ~~~ ~~~~~ 

.~~~~ 
 שלא א~י' טעימה ]דהתירו ק"ש ממצות מ''שוצ"ע

לצור~
 ובדיקת סק"ג[ רל"ה בסי' הט"ז כמש"כ גדול

חמ~
 כא"ר וי"ל סק"ג[, תל"א ]סי' המג"א דמתיר

 שמא וחיישינן תענית לאחר דאיירי מ~מרינן]דהכא

ימש~
 לאכילה[.

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ן ~~~~~~~~~~~

~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ן

 סי' היטב באר ~יין יום, ל' לאחר היינוויולדות
 וכו' שאב"ס דחולה בש"ע ]דכ' סק"גתר~"ו

 וע"ז אסתר, בתענית יתענו לא הרבהשמצטערים
 יום[. שלשים כל יולדת וכ''ש בבאה"טכ'

 ~~~~ ~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~ 

 ~~~ן
~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ .~~~~ 

 ]סי' הדשן תרומת וכמש"כ קימעא לאכולוה"ה
 לא ~"ש ~לג~י בגמ' וכדאיתא סק"ז ~מג"א הביאוק"ט
 לא וזה ~כו'[ קימעא ~כל אדםיאמר

 שיי~
 ~ב~וקר

 דה"ה אח"כ המ"ב ל~מ"ש ]היינו עראי אכילומותר

 קריאתה קודם לאכול אסור הת~לל כבר א~י'ביום
 נ~"מ איכא מ"מ יעו"ש לילה של דין אותו לוויש
 י"ל בבוקר משא"כ אסור עראי אפי' דבלילהטובא
 דטעמא בבוקר, בעראי לגזור טעמא דל"שדמותר,
 אי' התם ודוקא שינה, זמן שהוא לילה על בגמ'אי'
האי
 ו~שוט[. טעמא ~

~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
 קודם, לאכול אסור היום מצות דכל ל~"זוה"ה

 קיימו שכבר אחר היום בסוף עושין ~ורים סעודתולכן
 אסור וה"ה בטעימה גם להחמיר ויש היום, מצותכל

 אסרו בלילה דדוקא א~שר דמדינא ]היינו עראיבשינת
 של~נ"ז בהערה שכתבנו כמו עראי ושינתטעימה
 אמנם לילה, על דדוקא טעמא האי בגמ' אי'דכן
 ביום דגם דא~שרמכיון

 ביום והא טעמא האי שיי~
 גם להחמיר יש קבלה מדברי שהוא כיון מלילהחמיר

 עראי[. ושינתבטעימא

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~ 
.'~~~ 

 חייב איצ''ע
 ליל~

 סעי' תע"ב סי' ועי' לביהכנ"ס
 צרין שונאו או משזיקו מ~ני יין שותה שאינו ]מיי'

 כוסות[ ארבעה מצות לקיים ולשתות עצמולדחוק
 ]ועי' ניסא ~ירסומי משום הטעם ראש בבשמיםוכתב
 דמבואר סק"י ושעה"צ סק"ז מ''ב ב' סעי' תר~"זסי'

 ~ חייבין ניסא ~ירסומידמשום
 ליל~

 וא"כ לביהכנ"ס
 הדין הכא דגם א~שר עצמו לדחוק חייב דהתםכמו
 נ~טר לא ולכן בעלמא מיחוש דהתם י"ל אבלכן[,

 ש~טור[. וודאי בחולה משא"כ כוסות ד' ]שלמהמצוה

~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
 דת~ילה זו ראיה לדחותיש

 צרי~
 לו וא"א כוונה

 יאכל[ לא ]אםלכוון
 ולכ~

 ]וכמש"כ לאכול לו ~ התירו
 ת~ילה מהל' ~"דהרמב"ם

 הט"ו~
 שאינה ת~ילה כל

 משובשת ד~תו מצא וכו' תפילה אינהבכוונה
 ולכן עיי"ש דעתו שתתישב עד להת~לל לו אסורטרוד ולב~

 במגילה[. משא"כ לאכול לוהתירו

~~~~
~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

.~~~~~~~~ 



 צ"ע ק"ש[ מצות עליו יש ג"כ דשם שכתב]מה
 שם הלכה בביאור וגם שם, נמצאדלא

 ]ד"~
 לאכול[ ולא

 לחולה דמותר משם ראיה ]ואין ~~ודם ק"ש די~ראכתב
 ק"ש[.קודם

~~~~'~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 האחרונים בשם כתב י"ח או' רל"ה בסי' דהריצ~ע
 שם בזה חילק מדלא בבריא אפי' ומשמע הזהההיתר
 דא~י' דקיי"ל טפי חמור דמגילה ]דאפשרוצ~,
 באדם אלא היתירא אהייא סמכי לא אסורטעימה
 וצ"ע[.חלוש

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~ 
.~~~~ 

 דדוקא דמגילה פ"ק הראב"ד מהשגותומשמע
 ביאור דברי לפי ]משא"כ לכו"ע, ולא הקילולאנוסים
 משום עלמא לכולי לקרותה דהתירו משמעהלכה
 מדאי[. יותר יתענו שלא שבהםאנוסים

 ~~~~ן ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ 
.~~~~ 

 משום תו בה ]ואין ביום בזה יכול ל~האבל
 הובא דהתם לומא רצונו ~יתכן תק"ג בסי' ביו"טוכמו הכנה~

 ב' אות שם הרב בשו"ע וכן הסי' ריש השקלבמחצית

 או לחול להכינו הס"ת לגלול אוסר היהדהמהרי"ל
 יהא היום בו וילמוד י~ללנו אם והשתא שניליו~ט
 זו[. עצה הובא לא שם אמנםמותר

~~~~~'~ ~~~~~~~ ~~'~ 
~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

'~~ 

 פסקו שחיזק ע"ד סי' ח"ב אלעזר מנחת שו"תועי'
 ודעתו י"ד ביום לעיר שהלן כרן שבן יעקב השבותשל

 בקריאת לתורה ~ע~ת יכול שאינו בט''ו לביתולחזור
 לכולם[. בשמחה חייב י"ד שיום אע"פ עמלקויבא

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~ן

 נדיבים להם שיש גדולים או לקטנים נותן~ואם
 כ"כ יצא אם צ"ע אחרים[ שולחן על הסמוכים]היינו
 אפשר וא"כ וז"ל ה' סי' ב' חלק ]ליקוטים יעקבקהלות
 המחזיק איש ע~י מחסורו די כבר לו יש אםדאפילו
 מיקרי עני וכו' מחסורו די משלו שאינו כיון מ"מבידו

 שלא אע"פ לאביונים מתנות להם ליתן שפירויכולים
 שכתב השולחן בערון ועי' וצ"ע[ עתה לעת לויחסר
 וכ"כ המלן בספר~גנזי וכ"כ בזה דיוצאים פשוטלדבר
 דיכול חי איש בןבספר

 לת~
 מתנות מצות ויוצא לקטן~

 בו רשות לאביו שאין~ מנת על דצ"ל ונראהלאביונים,
 מהר"ם. בשם דמצ~עא קמא פרק המרדכיכמש"כ
 מה"ת קטן זכי דלא דסברי ראשונים להניוצ"ע

 מ"ו סוכה ודא דא ד"ה ע"ב ס~ד גיטין רש"י]עי'
 קידושין רשב"א מי~ני ד"הע"ב

 מ"~
 מהא ד"ה ע"א

 ריטב"א ועי' קטנים, ד"ה ע"א ל"ט גיטין רשב"אעי'
 חידושי ועי' זי~א ר' ואמר ד"ה ע"ב מ"וסוכה

 ]כשנותנהו המצוה יוצא אם אימא[ ב~ית אי ד"הב"מ הר~
 חכמים תקנת אלא דאינו כאן דמהני ואפשרל~טן[

 מהני לא הרמב"ם ולדעת זוכה[ הוא הרי]ומדרבנן
 אפרים המחנה כמש"כ יד לו ד~ין אב לו שישב~טן
 ב'. סי' ומתנה זכיההל'

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ .~~~~~ 
 יוצאים כלה הכנסת דע"י אחד חכם בשםושמעתי

 לאביונים. מתנותמצות

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ .~~~~~ 
 במצות דה"ה ונראה הפתחים, על לשאולוחייב
 סק"א[. מ"ז בפרמ"ג ]עי' מנותמשלוח

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ביצים. ג' שיעור כתב חי אישובבן

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
 א~ חלק אברהם בדבר ועי' שליח, ע"י דוקאוי"א
 ]והטעם מהני קטן שליח לדבריהם דאפילו י"גסי'

 מדין מהני ושלוחו לעשותו עצמו על דהחיובדבמידי
 הני וכל קטנים אתמעטו דהא כמותו אדם שלשלוחו
 ע"י שיעשה בעינן ~לא במידי אבל שליחות בנידלאו
 בודאי שליח ע"י שיעשה תורה אמרה ומעיקראעצמו



 דמ"מ מש~ם מהני נמי שליח~ת בני דלא~ בהנידאפי'
 החת"ס דכ"כ שכתב ~עיי"ש ש~~חים ע"ינעשים
 יעו~ש[. ע"ב כ"בבגיטין

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~ 
 דלהחזיר ~י"א ליתן יכ~ל שביעית מפיר~תאבל
 דהוהאסור

 כפור~
 חובו.

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~

.~~~~~ 
 ~אז פ~רים לסע~דת שי~ציא דהכי~אדעתא
 המצוהמקיימים

 ]וס~
 וביאור השקל מחצית תלונת

הלכה~.

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

 דהמחבר ]כי~ן בסע~דה ד~קא החי~ב אםצ"ע
 להלכהקבעה

 בלש~ן ~ע"ע פ~רים סע~דת בדיני ז~
 ממגילה פ~דהרמב"ם

 הט"~
 סע~דה ח~בת כיצד שכתב

ז~
 עד יין ~ש~תה ~כ~' נאה סע~דה ~יתקן בשר שיאכל
 דין דה~א לכא~רה ~משמע בשכר~ת~, ~ירדםשישתכר
 ברה[. ויל"עבסעודה,

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 לש~ר~ת. דחיישינןהטעם

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~ 
 שע~ת תשע אחר אפי' לעש~ת ג"כ יכ~ל~בדיעבד

 י"ג, ס"ק רמ"ט סי' המ"ב כ"כ מצ~ה, סע~דתדה~ה
 א' טעמים ב' ]מחמת ק~~ם, מנחה דיתפלל~נראה
 שמא מש~ם ב' מנחה, ק~דם לאכ~ל דאסורמש~ם
 כדלעיל[.ישתכר

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

.~~~~~~~ 
 נתכוון שלאואע"פ

 לש~
 סע~דה,יד"ח י~ לא עדיין ]א"כ~ מצוה

 מ"מ~
 ~ח~בת~[ ידי ]יצא שנהנה כי~ן

 מצה דאכל ]דקיי~לבמצה, כמ~
 בל~

 כדאי' יד"ח יצא כ~~נה
 המפרשים בשם הביא שם ~במ"ב ס"ד, תע"ה סי'לעיל

 מ"מ כ~~נה, צריכ~ת דמצ~ת דקי"ל דאף ה~אדהטעם
 נהנה שע~ככי~ן

 גר~נ~
 דמי, ~כמתכ~~ן טפי עדיף

 לחלק דאין וס"ל ע"ז חולקים פוסקים דכמה שםאמנם
 ע"ש[. הפר"ח, דכ"פ ~כ' יצא ולאבזה

~~~~~~~~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 אד~ חיי~יין
 במאמר ל"א, ס~יף קנ~ה ]כלל

 לעני שלח דאם מיר~שלמי ראיה הביא שם,המ~סגר
 מש~ם ~לא לאבי~נים מתנ~ת ש~ם יצאמ מאכלדבר

 ~כו' נשיאה י~דן דר' ביר~שלמי דאי' מנ~ת,משל~ח
 דמשמע ~כ' ע"ש( בסמ~ן משה בדרכי לעיל~ה~בא
 ששלח דמתחלה דמתחילהמזה

 ל~
 ה~א קטנה מתנה

 כששלח ~אח"כ לאבי~נים שנ~תניםכדרן
 ל~

 מתנה
 פירוש ועיין ע"ש[ מנות, משלוח ד~ו אמרמר~בה

 ע"א ז' מגילה בריטב"אהיר~שלמי
 ]כמ~

 לעיל שה~בא
 דהח"א, לדינא ראיה ליכא ולפ"ז משה,בדרכי

 לענין אלא לאבי~נים, מתנ~ת לענין כלל איירילא דהת~
 להריטב"א ראיה דאיכא דיתכן ~אדרבה גירדא,משל"מ
 ~נראה לעני[, מאכל דבר בנתן משל"מ דיצאמהתם
 ד"ה ע"ב ]שם אבן כהט~רי היר~שלמי פירשדהח~א
קיימת

 בנ~
 בנו קיימת כשאמר דבאמת דפירש ~כ~',

 לאבי~נים~מתנות
 כ~תנ~

 היתה
 כפש~ט~

 דיצא ~חזינן
 המצ~~ת ב' לצאת י~כל ~לא ~כ~' משל"מ ~לאמתל"א
 ח"ו במו"ז וע"ע בזה, שכ' מה עוד ע"ש אחד,באדם
 ~יקהל פ' מהשאלתות בהיר~שלמי שלישי פי' ק"זסי'

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
.~~~~ 

 בש~א די"ט בספ"ק כמ"ש ]~ז"ל ה~ר"א ביא~ר~עי'
 כג~ן דכ' שם רש"י ~ע' ~כ~' מנ~ת משלחיןאין

 מקרי דבשר ~חזינן ~כ~' הא~רחין לפני חת~כ~תבשר חתיכו~
 ]ביצה פ"ב ריש הגמ' א"ש ~לפ"זמנ~ת[.

 ט"~
 ע"ב[

 נכ~ן לאיןמאי
 ל~

 דא"ל ]דכ'
 ~שלח~

 נכון לאין מנ~ת
ל~,

 הניח שלא למי ~משני~
 עיר~ב~

 ]דלכא' תבשילין
 כ~~נת דז~הי ידעינןמהיכן

 הפס~ק~
 י"ל[ לפ"ז אמנם

 ממ"ש היאדהראיה
 שלח~

 מנ~ת
 ]כל~'~

 לבשל. שא"צ בשר[

~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ 
.~~~ 

 מש~ם דהטעם בריטב"א~כ"מ
~ 

 גמ' עיין ריע~ת

ד~
 שדר נשיאה יה~דה דרבי בגמ' אי' ]דהתם ע"ב, ז'
 הריטב"א שם ~גרס ~כ~' א~שעיא לרביליה

 דבכ~לה~



 גרסי'נסחי
 של~

 ומתנות רבינו בנו קיימת )ר"א( ליה
 ואמר בענין בתשובה יקרה ~יתה ~~שלא פי~~לאביונים
 מתנהשאינה

 לאד~
 הדר וכו' יד"ח יצא ולא כמוהו

 יין גרבי ותלת תליתתא עגלא נשיאה ר"י ליהשלח
 רבינו בנו קיימת ליהשלח

 ומשלו~
 לרעהו איש מנות

 הצ"ל. ~ריטב"א עכ"ל לן, הראויה התשורה~ שזוכלומר
 משום דאילו ריעות משום דהוא מדבריו לכא'וח~ינן
 לא, או ראויה אי נפק"מ מאי א"כ פוריםסעודת
 ב~ה~.ויל"ע

~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
 כל ומספר קי"א סי~ הדשן התרומת ממש"כ~ע

 שיהיה משום הוא מנות דמשלוח מדבריו ~דמשמעבו
 בסדינין יצא לא דמשו"ה ~ דכתב ~ורים~ ל~ו~תלו

 דמשל"מ מדבריו נמי דמשמע בו הכל וכן ע"ש.וכו',
 ביום משל"מ מצות עבדינן דמשו"ה דכ' סעודהמשום
 וכ"מ עיי"ש[, הסעודה, משום בשבת ט"ו כשחלא'

 דהטעם דכיון ארמ"א צ"ע כ"ז ולפי שם, ]הובאבר"ן
 משום אי משא"כ מחילה, מהני מאי סעודהמשום
 ריעות ריבוי נעשה דכבר מחילה דמהני א"שריעות
 ]דהביא קצ"ו ס' או"ח חת"ס תשובות ועייןעי"כ[.
 וביאר הא, דמנ"ל כאן הרמ"א על דהקשההפר"ח
 כקושיתינו, בזה מחילה מהני אין דקושיתובחת"ס

 היפן ריעות משום ביאר הלוי מנות דבספרוכ'
 סעודה משום משמע ובתרוה"ד וכו', ומ~ורדממפוזר
 מנ"ל הפר"ח הקשה דלהכי וכ'כמשנ"ת,

 סתרי רמ"א דדברי שם להקשות והוסיף ב~ה,להכריע להרמ~
 תליא אחרים שלחן על דסמון שם דמכריחאהדיי,
 משום ואי חייב הוא גם איעות משום דאי הנ"לבס~ר
 שפסק הרמ"א על הקשה הפר"ח והנה פטור,סעודה
 אשה, ולא לרעהו איש כ' הא במשל~מ חייבתדאשה
 פטורה דאשה דהטעם החת"ס כ' וע"ז וכו'. הקשוועוד
 באלמנה וא"כ אחרים, שלחן על דסמוכה משוםהוא
 דא"כ קשה וא"כ הרמ"א, איירי ובהכי חייבת.וכד'

 דס"ל ע"כ פטורה ש"א על שסמוכה דאשהלהרמ"א
 מהני אין וא"כ וכמשנ"ת, סעודה, דמשוםהטעם
 מחילה מהני לא זה טעם לפי הא בזהמחילה

 בזה[. ~וד וע~'שוכמשנ"ת,

~~~~~~~~ ~~ ~~~ 
.~~~~ 

 מנות ספר בשם שכתב סופר חתם בהגהותועיין

 להרבות כתיב ]וז"להלוי
 השלו~

 וא"כ וכו' והריעות

 חובתו יד~ יצא כבר חיבתו, והראה ששלח כיוןי"ל
 ממי ידע לא דאם י"ל ול~י"ז עכ"ל[. מוחל, שזהאע"פ
 וזהו בזה[, ריעות ריבוי ]דליכא ה~צוה יצא לאקיבל
 מתנה לתת צרין דעשיר ח"א הביאו הירושלמיסברת
 סעיף ~נ"ה בכלל הוא ]הח"א יצא לא ואל"כ עשרולפי
 בש~ע בד"ה לעיל שהובא מהירושלמי כן ולמדל"א,

סעי~
 דריעות טעם ולפי ע"ש, ד',

 לא דלהכי א~
 יתכן ואדרבה הריעות מרבה אינו זה דבאופן בזהיצא

 צע"ק אולם כבודו, לפי שלא לו ששולח הריעותדממעט
 מחילה, דמהני לעיל דהרמ"א דינא השמיטדהח"א
 וצ"ל לעיל וכמשנ"ת סעודה משום הטעם דס"לוע"כ
 ופשוט[. מחילה מהני לא ולהכי הטעמים שנידס"ל

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~(~~~~ ~~~~ 

.~~~~~~( 
 מנה היה ~~ם מצוה, הידור ומשקה[ ]מבושלוזהו
 הגר"א כוונת זהו ואולי לאורחים, להתכבדהראויה
 דביצה דספ"ק מהא בשר מקרי דמנות ראיה]דהביא
 בשר, חתיכות רש"י ופי' מנות משלחין אין התםדאי'
 חדש פרי ועיין להתכבד[, הראויה במנה אייריוהתם
 משמעות דזהו שחוטין רק ]אלא מבושל דא"צ]סק"ד[
 עכ"פ או לאכילה ראוי שיהיה דמודה ואפש"למנות[,

 בסוף שלח ואם ]ונפק"מ[ לבשלראוי
 היו~

 דלא מודה
 הלוי מנות דלדעת ונראה לבשל[, שהות ]דליכאיצא

 ]דסכ~ס ממש מבושל א"צ ודאי ריעות[ משום]דהטעם
איכא

 רי~ות~
 כנלענ"ד.

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ .~~~~ 
 שליח[, ]ע"י בפ~רים ששלח מי ג"כ להסתפקויש
 דלא נימא ואם יצא, אם פורים לאחר מסרווהשליח
 דיהיה[ נראה ]בפורים, מסרו אם לו בס~ק א"כיצא
 ועיין קבלה, דברי דהוה משום לשלוח שובחייב

 אי ע"ג סי' ח"ג אחי~זר בשו~ת מנות[]במשלוח בז~
 דבקטן ונראה שליחותו עושה חזקה על בזהסמכינן

 בזה. סמכינן לאודאי

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ן

 שני דבאדר דאע~פ ]דכתב זקנים עטרתעיין ~~ ~~ ~~~~~~~~



~ ~

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 דכ' רמ"א לשון אבלבמנ~גים, ועיין וכו'[, בשתיהן ושמחה משתה לעשותנוהגין
 בי"~

 בט"ו, דלא משמע
 בהם להרבות ומצוה כתב דהלבוש ]סק~ב ~רבאאליהו

 דאפש~והו~י~
 ו~~ שסיי~ במה שנכלל

 ~שתה לב
תמ~~[. וכ"מ בט"ו דאף משמע דמלשונו הא"ר וכיוכו'
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