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 שלשלת ~גאון ~רב
 היו~~י~

 ה~ריף

ושנו~
 טוב שם ב~תר ~וו~תר

וו~"~
 ~ו~ה

~~~~~ 
 ל~ד~ו ראב"ד נ~י

~~~~~~
 הטוב רצונו ע"ד ~ה~ה ל~~י ~לה

 ~~~~~ ~~רו~הדפיס
~~~~~ 

 על
 את ד' העיר ~י על מאוד נהנ~י ~ ~סחהלכות
 רצון ~בע הנני ~בר אשר אחרי ~ה ~לרוחו

 יו~ט ומנחת שבת ~~נחת ה~וד~~ים~ום~ריו
 גם ידו מתחת ~וציא בוודאי ~י לחברוחזקה
 ~~~~~ ~חיבוראת

~~~~~ 
 ו~' ~ מתוקן ~דבר

 הרחבה~ ~ותוך ל~עלו אותו להוציא בעזרויהיה
 אותו אקבל עולם לאורוכשיצא

~~~~~ 
 בחיבה

 ה~בר~ו דברי ~ עליו יושת אשר במחיריתירה
בג~ור

 חתי~~~
 בכ~י ~ובה
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 בהר
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מו~ה ~~ו"~

 מעירנ~י ~~~~~י~ ~~~~~~
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 שלי~~א ~~ק ל~ני הציע
 ברצונואשר

 להעלו~
 הד~ום ~ו~בש ~ל

 ~~~~~ ~~ם ~ינהו א~ר~שלישית ה~ו~ר~
~~~~~ 

 על
 ~סח~~~ות

 ו~א~~
 ~י ~~נ ~~ק ~~אה

 ההוגים ~ל לפני ~ר~ון נתקבלו~קו~מיס ~ח~ב~רי~
 יצא ~אשר כי בכתב העיד ~ ציווני לזאת ~ה' ב~ו~~

 יקח הד~וס ~ומכבש הנ~להספר
 ג~~

 ס~ר אי~ה
 בזה לתומ~ו תורה שו~רי ל~ל ונ~וןא~ד

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ובע~~~
 ~ה
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 מו"ה יו~ש ושנון ~ריף~מו~לג ~~ ~~ ~ ~

 האבד~קנ"י ~~~~~
~~~~~~~ 

 לעשות ה~ליא אשר
 לאור יצאו ~בר אשר הקודמיס חיבוריובשני

לת~אר~
 ו~ב~והו ~ סגולה עם ל~ני ~ ולתה~ה

רבנ~
 ~י

 ערו~י~
 ~עם ב~וב ה~וה ו~וסודרים

 בא~~ריודע~
 נו~~

 ~~יבא שמ~תא ~אסו~א
דהנ~~~
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 ~א~ר הן ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~רבי~ידינו

 ~מאו~~~

 נתק~לו ~קו~מיס חיבוריו ש~~י וכ~י ~פסח

 רו~ ולנ~~~רצ~~
 ~רבניס ~ל בעיני

 הגדולי~
ע~~

 ציווני
 ~דו~ו~~

 ~~תוב ~לי~~א
 ה~ור~
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 ל~ני הציע ו~עת ~דהל~תא
 כבו~

 אדו~~ו~ר
 להביא ברצ~נו אשר שלי~~א צי~עהק~וש

 חוב~~ א~ הד~וס~וזבח ~~
 הל~ות על השלישי

 הנקוב~~~ח
 ~~~~~ בש~

~~~~~ 
 שם אשר

 דברים אחר ל~רוש רצוייה ב~וונה ~~~בהעיני~
 הנוגע נפש ל~ל השויס בדבריםה~וועילים
 אדומו~ר עלי צוה לזאת ~ זא~ רבתי~הל~תא
 ב~תב תעודתו את לרשום שליט~אהק~וש

מ~ור~
 ויהי ~ חילו יישר ~בא לפעלא ~~מר

~ו~ם
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 בת~לית ולהשלימו ל~~~רו יזכה ~י ~~יו

~זא~
 החו~רת ~שיצא אי"ה אשר לעד ש~הי'
 א~ר ב~וחיר יקבלו לאורהשלישית

 ישי~
 עליו

 ~ל יראו וממנו ~ ~נ"ל ה~ואוה~ג הרבידידי~ו
 הל~ה החיבור לקנות לעצ~ום בר~ה ויק~ואנ"ש
 ו~וצוה ~ תורה ש~חרי לכל ונ~ון ראוי ~ן~י

 ו~~~ ~ הא~שרות ב~ל בזה ולס~~ולתו~ו~ו
 יו~באעה~~
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 ה~ות~ ~~~~~ ~~~

 ב~קו~ת
 ~~~ ~הקודש
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 וב~~ ~השלי~~ות
 יקח ~וביה~ד צאתו

 יוש~ אשר במחיר אח~ ספר ~~~~אי~~ הו~ ג~
 בלבותם הישרים אנ"ש ~ל יעשו ~ן ~י ועתירתו עליו

לתמ~~
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 ~ ~~~~~ ס~רו~~דפיס
 ~הל~ות ~ל ג~רנה ~~~ויר ~קיבץ בו אשר~סח ~~ו~ ~~ ~~~~~

~נמצאו~
 בראש~נים

 וא~ ~א~רונ~~
 הוסיף אשר

 חיבוריו שני ~תבנית~דעתו
~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~ברא ~א~~חי ~א~ נד~ס~ אשר

 ב~ולס ונתקבלו חיבוריו~נת~שטו
~~~~ ~~~ 

 ידי גם ל~ן ~~~~~ ~~~~~~~י~
 ~~ו~

 עמו
~הם~ים

 לה~י~
 מעינותי~

 על ול~~לו~ס ~~~ה

~ז~~
 והנני ~ ויאדיר ~~רה יג~~ל ~מען הד~וס

ב~
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ה~ופורסם ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 חרי~

 בקדושה הוראתו וב~י

בש~~ל~
 מו"ה ~ש"ת מ~ורשה

~~~~~~ 
~~~~

 בעה~וח~ס שלי~~א
~~~~ ~~~ 

 וס~ר

 י~~~ ~~~~~~~ אבד~~ ~~"~~~~~
: 

~~~~
 ~ע~"ת א~ר וראיתי הגיעני ~~~תבו
 ~~~~~ ספר~ ~על בהס~~וה ח~ץאינו

~~~~~~
 בטר~

 היקריס בס~רי~ עיוני ~מתי

~~ונח~
 ומנ~ת שבת

 יו~ט~
 ~~ ל~ודיעהו והננ~

 ~~ו ד' ו~~ נחת ~ף מלא בהם ~מצ~תי~יקרים ב~~רי~ היטב ו~יינתי ה~וב רצונו~שיתי
~~ורר

 ~ד~~~ ~יני~ בכמ~
 העלו ~א ~אשר

המ~ברים ~ו~
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 הק' ע~~ח
~~~~ 
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 המחברי~
 לו ה~וד~ים

 וכ~
 ~י~~ ראתה יקר

אבד~~
 הנ~ל
 ~~~י~~~ ~

 ~ול~
 ~ל הםכ~~י ~~ רצוף ~ו

 ~~~~~~י~~~~ו
 פ~~~ ~ל~ו~ ע~ ~~~~~

 ~~~~ יד~ד~~ברי
~~~~~ 
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~~~~~ 

~~~~~~ 
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 ~~כ~בו~~~ו~ד

 הר~~~ ש~
 ה~ר

 ~ע~י~ ~כ~~ ~ ~נ~~ ~~~~~~ ~~י~~~ ~~~~~
 ~ו~ח

הס~מתו
 ע~ ששל~

 ~~~~י ~פר
~~~~~ 

 באות ~ות
~ 

~~~~~~
 י~

 אד~ מא~ אל~ שלוחה
 הגאון הרב ~בוד הוא ורב חשוב

 המפורס~
 ~בקי ~ריף

 מו~ה כש~ח בק~ושה הורא~ובח~ת
~~~~~ ~~~~ 

 שלי~"א
 אב"~

 דק"ק
~~~~~~~ 

 רוסי~~מ~ינ~
 ב~ה~וח~ס

 מנ~~
 ומנחת ~בת

 י~~~
 על

 שב~ הל~~
 הל~ות ועל

 ובשור~ יו~~
 מ~בש על להעלות מחשבתו על עלה ~י בפי~~~ווצ~~

 הד~ו~
 ~סח הל~ות על ס~רו גם

 ~~~~~ ~~~~~ ש~י~קור~~ וש~ו~~
 והנה

 ~ז~ הס~
 ע~י~ן

 ל~
 היקריס ~~ריו א~ אך ר~י~י

 ~ונ~~
 של~ ~י"~ ו~~ח~~~ב~

 וע~י~~י ~לי~~א המחבר ~ה~ג הרב אלי
 מן כי וראי~י בה~

 להרה~ג ליה~~ו ק~ שמי~
 ~ל לאמ~ה דבר~~ כל כי שלי~"א המחב~

 וזיכה וזכה מ~וונין הלכ~
 ~רבי~ ~~

 ל~~ס~~י~
 הכל בירר עליהם עי~~ שם לא ~שר הללו בהלכות ק~ן ו~בר גדול דבר הנ~ח

 ~סו~~
~קי~

 ~~ה~
 חשוב~ס גודל על ל~ובה א~~ וזה ~ע~ים ארבעה ~~בוריו נ~~סו ~~בר י~ה ש~עתו

 גברא אוקי ע~כ ~שראל בקרב ~נ~~ש~~ ~ברי~ נתקבל~~~~
 רב~

 ~~~~~ ס~רו ~ם ~~ר ~~~קתיה

~~~~~
 על

 הל~~
 ~סח

 ג~~ ~ו~
 ~של ~~דמ~תם ~צל~ם

 הר~שוני~ החי~ו~י~
 שלו~

 ועוד
 בי~~

~ש~~
 ~יתר

 ויוכל ל~םח רבתא הל~~א כי ע~
 לה~הל~

 ~~~ בכל אמן עונה ~נ~י לכן בר~בה
~~~סכ~~

 על
 וי~צא הט~בה ~חשבתו לג~ור ~' יעזרהו כי ת~לה ואני ה~~ל ~יבור~ הד~ס~

~~ 
~שכ~

 בע~~י טוב
 ~ק~ אנכי ~ג~ ואד~ אלקי~

 ~חד ~~ר
 מא~

 ~~י~"א המחבר הרב
 ב~~י~

 י~ש~ ~ש~~ל~
 ~יעשו א~ב"י ~~א~ ו~מני עלי

 ג~
 ~מה

 ~הגד~~ ככ~
 המדבר כנ~ש ולהאד~רה ~~רה

 הכו~ב ~לומדיה ה~~~ה~~בו~
 ~ו~ הי~~ ~חו~~

~~ 
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 לם~~
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 וב~י
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 שמו ~ו~~~ ה' ~~א~ הב~ק~או~
 נוד~

 ב~~~~ם
 מו~ה ו~ו' ~רשיש~ם~~ע

 אבד"קשל~~~א ~~~~ ~~~~~~
~~~~~~~ 

 ~לך
~~~~~~~~ 
~~ 

~~
 תמיד ב~ה~ו ~שכון וחםד טוב

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

: 

~~~~~~
 מ~~בו

 קו~
 מוכן כי ~אומר מבשר

 לאור להוציאהוא
 עול~

 ח~בורו
~~~~~

~~~~~ 
 הל~~ת ~ל

 פס~
 ומעשהו

 מל~כת כמלאכ~וב~דש
 הקוד~

 חיב~~יו בשנ~
 שנת~בלו ליה ~כו קא ~ו~מיא אשרהראשונים
 בשעריםב~הבה

 המצוייני~
 לעשות לו רב ידי~ בא~ח כי פעמיםכ~ה ונד~ס~ בהלכה

 מ~םי~~ להלכ~מטעמי~
 הי~צא ~כמים דברי

~מעיין
 טה~

 הראשונים מגדולי הנובע
והאחרונים

~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~ו~~~שים ~י~יס ~~~ ~~~~~~~~

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

 ~~ר
 ל~א~

 בכל
 הנחמ~ ס~ר~ שיוציא מסכים הננילבבי

 לאור
עולם

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

~~~~~
 ה~לאים המ~~לאים בדבריו

 חכמ~
 ה~וירא~

 ובפר~
 מקצוע הוא אשר פסח בדי~י

 דגל נושאי לכל בתור~~דול
 מוב~ח~י ~ו~~יראה ה~ר~

 שכ~
 ישר~ל אמוני שלומי

 ב~םף ה~ה~ר ס~רו ב~הבהיקבלו
 מל~

 ועבור
 מאושר ותו~כיה כאמור טוב בכל י~בר~וז~ת
 ד~~ ולו~דיה התורה לכבוד כו~ח המע~ירכ~~ץ

 ו~ר~יו ד~ ~ד~ד~כבוד
 וי~~~

 הג~ין הרב~"ה ~~~ ~~~י
 ה~ו"~ המ~ורס~

 וכו~

מו~~
~~~~~ ~~~~ 

 נ~י
 בעה~ו~~יצ~~ ~ב~~~~~~~~~~

 ~נ~מדים
~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~
 מהל' הקיצוש~ע ~ל

 ~~~ יהי ~י~~~ שב~
 י~~יל ~רכי~ ~ב~לעמו

 ויצלי~
: 

 ד~"~~~~~
 מ~~י שדרש על ~~ה הרמה

שאת~
 ~מ~צי~ ~פר~ ~ל הסכ~ה

~~~ 
 הד~ו~לאו~

 ~ידוש~ והוא
 די~י~

 ~ולוק~~~~
 קדמו~ים ה~אונ~םמ~פרי

 בה~~~~~ ~~~רוני~
~ס~

 על ג"כ ומיוסד
 על שחיבר ~רךועל ~~ בהלכו~ קיצוש~~
 הל~ו~

 שבת
 שלאהגם ו~~~ ~יו"~

 ס~רו ל~ של~
 לעיי~ ~נ"~

 ~~~~ בו
 ~מעש~~ בווד~י ~י ~אונו ~וב על סו~וךאני

בם~ר~
 הראשו~

~שלי~י בם~~~ ~ם ~עשהו כן ~השני
 וב~~~

 דעתן ש~~~ינין ~מן~ל ~~~ זקני ~י א~~ר~ חכ~~ל כי
 עצההפליא ובווד~ מתיישב~

 ~הגד~~
 הנ~~ ~יבור~ ~ל להס~יםבאתי י~~~~ הלזה ב~יבורו תושיה

 ה' ~ח~ץ
 ~~ על ולהפיצו הדפ~ס לאור להו~יאובידו י~ל~~

 ה~ו~~~ ~"ד ~ הר~י~ את לזכות למעןתבל

ל~וע~
 כבוד

 הת~~~
 ולומ~יה

~~ל ו~ב~~~
 טו~

 ~ סלה
~ ~ ~  ~~~~ ~~~ 

 רי~יה ~תרום מברכ~ ו~~ע ר~ה~~הבה
 ~כ~~

כ~כ~
 ב~ור~ ו~~ אומץ ויוםיף

 ו~בוד~ו ה'
 ית~~
 ~ק' ~

~ ~ ~  ~~~~ ~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~~~ד~~

 ~ח~ס וה~ליל
~~~~ 
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 הנ~ ~ ~מחבר

 להשי~ זכי~י ~א
 ~~~~~ ~פרי על

~~~~~ 
 את

 המנוחהגאון ~~~ ~סכמ~
 הצדי~

~~ם ~~~ר~~ בח~בוריי ~לדרים ~ארץ ה~אי~ רשכבה~ג המ~ורסס
 ה~ול~

 ר~ו~ ו~ין
 מרנא כק~ת וכו~ וכו' ההלל את עליו לגמור

 ורבנ~
 הר~ר

~~~ 
~~~~~~

 בעהמ~~ ~~~~~
 ~~~ ס~רי הנורא~ס

~~~ 
 דרש~~ מאז ~י י~ן ~ הנ~לאיס

 דורינו מ~דול~~הסכמו~
~~ 

 ~~~~~ ס~רי
~~~~~ 

 ה~הורה נשמ~ו היתה כבר
~~ור צרור~

 ו~~ודל ~ ה~יי~
 על~ הא~יל ~~ר ה~ה~רה בר~~ו ~ב~ירוף ק~~ו ד~רי חביב~

 ~~~~~~ ~~רי ~שיג בעת~י~~ו ~~~~~
 נוס~ בכאן אעתיק יו"~"

 א~ר ~כ~בו
 ~ל ~לי ~ל~

 : באות אות נוס~ו וז~ו ~ יו"ט ~נ~תםפר ק~~~

 כ~ליו י~א~~~י
 ברו~

 אשר
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 נ"י ~מחה ~ו~~ה המ~ור~ס הרב
 ~א~אליא( ~פ' ~ראנ~ילהאב~"ק

הו~
 ש~~ואל מו"ה ה~ו~ורםם ה~~יד הרב בן
 לעח~ויץ בעיר ו~וו~צ רב ש~י'ז~~ל

 ב~
 הרב

הג~~~
 אבד"ק ~הנא שמחה מו"ה

 קאטירבאר~
~~

 הרב
 ~~או~

 אברהם מו"ה ב~ורו ~~ו~~רסם
 ווישנוויץ אבד~קכהנא

~~~ 
 ~גאון הרב בן

 ליז~נסק אבד~ק ~~נא ישראלמו~ה
~~~ 

 בן
 הרב~~~ז

 ~גא~~
 כהנא שמואל ~ו~~ה הגדול

 דובנאאבד~ק
~~~ 

 ~לום מו~ה ה~ו~ו' הקציץ בן

~~~~
 קראקא דק"ק ~ו~מ כ"ץ

 ~ ~ו~
 ~י~ז ~ם

~יון
 ~~~ה~

 בן
 ~~~~ המנ~~

 ~~~ן
 ~ונח~

 ה~~~
 ר' מענדל ~'~מכונה

~~~~ 
 הג' נ~ד ~~ן

 ~י~ ~רחי~ ולפי יוםף~ארית ב~~
 ה~~ ה~ער~י

 ~~נ~~ אהרןהר'
 א~רן ר' להגאון נכד ~נ"ל

 ה~ה~~וש~
 הגאו~ ש~ ~~~

 מו"ה
וראש אב~~ ~~~ יוס~

 ישיב~
 יותר קראקא דק~ק

 ~~חמ~י~
 ~נה

 ש~~חבע"ס
 ~נ~א( שבט ג' שם )נ' יוסף ~ארי~

 מרדכי ר'בהג~ון
 גרשו~

 מקראקא כ~ץ
 בםפר ~וכ~כ הי~ד הקדוש כ~ץ חיים ר'הגאון ב~

 ישריםדור
 להמב~

 הר~י הגדול
~~~ 

 מלונדין
 ~ו~בי כל א~ריו ~משכווכן

 הדורו~
 וכן

בהקד~ו~ הע~~
 זהב זר ~פר

 ע~
 וב~~ר ה~~כריע

םפרים
 כדע~ ~~~ וז~~

 לעוו~נשטי~ן יוסף ה~ר
הרב

 ~~סעראצ~
 ~רדכי ~~ר אשר ~כ~ב

 ~ר~ו~

~~~~~~~ 
 ו~~כים דובנא בק~ק למו"צ הנ~ל כהנא אבר~ם ה~ר הרב נתקבל

 ~~~ ש~
 ~~~תקס"~

 חיי~ ל~ו"ה התורה ~ל ~שכול ~~ל
 ~~ מבראד עוזר

 ה~ ~~~~~~~
 ישראל ה"ר

 ~נ~~
 בראד ~ק"ק

 ביו~
 ליז~נ~ק אבד~ק ~הנא ישר~ל מו~ה ~שראל ו~דול ~ר המ~וה~ג~הרב ~צב~~ ~ל ו~תב ת~ט~ו שנח חשון ו' ~'

 לא~~~ ב~
צ~י~

 ~רב
 מו"~ הגאו~

 ~~נא ש~ואל
 אבד~~

 הרבנית אש~ו דובנ~~
 ~יר~ ~ור~

'~~ 
~~ 

 ~~ר ~ה
 הי~ה ~קכ~ד(~'

 ב~
 )כ~~ רא~פאר~ היר~ צב~ מו~ה המפורסם ~רב

 על
 מצב~ה~

 י~~ל~ד
 בני~ שני ~וד לו הי' ~נ~ל מווישניוויץ א~רהם~~~מ ~~~

 הרבני
 ה~ו~ל~

 ~~~ן ~~י ש~ )נ~ ש~~~אל ר'
 ~הרב~~כ"ד(

 הגאו~
 יהו~ע ר'

~~~ 
 ~יון ו' ~~ראדי )נ~ לויצק אב~~ק

 תקל~ה~
 ~~~ א~~ וב~

 ר' ~נגיד אשתמ~כה
 ש~ק~ דו~

 : חודו~ס הא~~~י ~וו~ת חנשי ובחבורי ~ובראד

~~~
 ~נ~~ ~~~~

 נמנה~ ניס~( )ז"ך
 הגאו~

 קצ~~~ רוזני הרבנים עם הנ"ל ~הנא שמואל ה"ר
מנהיגי

 דד"~
 ~~~ם וה~כים יעריסלאב בק~ק ~שוקא ~יימא ית~ ה~וועדו אשר

~~~
 אבד~ק יעקב ר' להרב יעקב בית

 ~~~~~ צוי~מ~
 ~~~~~ שכנא ~~ו~ה בן שמואל ~הק' א"ע

זצ~~~
 ~מש~

 ~שר ניי~טאדט לאבד"ק נתקבל
 ~גלי~

 ~ראקא
 ומש~

 הרמ~ה ~~וו~ל ~לה
כ~א ~~ לשב~

 הרב~ו~
 ~סכמתו ~~ן ~~~ט ובשנת דוב~א בק~ק

 ע~~
 ארי' ~ני

 ~י~~ ~ו~~
 ב' ה'

 ת~~~
שנ~

 ל שמוא נאום א"ע ו~~ם ת~~ט
 בלא~~

 הכהן ~כ~א ~~ו"ה
 חונ~ מקראק~

 דובנא בק"ק
 רב~

 נת~ ~~~~ו~~נ~
 ע" הס~מ~ו ~ת

 מ~~~ ~
 ~ול מ~ליו פרק ~~~כ ~ ~לי~ו

 הרבנו~
 ~ה~~ ו~קע
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 ב~ר ~נחוס ה"ר בן הי'
 גרשו~

 הנשיא בן
 לעיל שכתבתי כ~וו אלא מאובן ~"ץ עקיבאר'
 וה~ר חיים ה"ר בן היה גרשון ~~~~י ר~~שר

~יי~
 ~~~ ~י~~

 אחי
 הג~~

 ~הן עקיבא ~'
~נ~יא

 ~~~ו~~
 ~~ו"ה הגאון בני

~~וגרשי~ אב"~ יצח~
 ו~~ר~ גלא~~

 אשר
הבירה ב~נ~~נ~ינ~

 בהג~~
 ~קיבא

 ס"~ ~"~
 אב~"ק

 ~פ~~ ~גוליסאלוניקי
 ולמעלה

 בק~~
 א~ר דור

~ור
 עלי ~~

 ~~~ ~~ה~
~~~~~

~ק~ו אש~ ה~הנים~ א~ו~יו יחום יבואר
 ~~בי~ נשי~

 ה~ונים:

~~~ ~ ~  
 ר~ ~~ב

 ~~ו~~~
 לע~וויץ ~ק~ק ~~ו"צ

הנ~ל
 באו~
 ב~צי רק ~ווקף ~ש~ינ~ א~

 נ"י( הרב ~בי~ ~ל~א~ו עיגול~
 הי~~

 בת
 ה~הן אהרן ~~ו"ה הצדיק הרב בן ~יב ש~ול~ו~ה החםי~ הר~

מי~~~~~
 ~ויוחס ~הן ש~י'

 ע~
 הי' ~הוא רבה

 ~על ה~ה"ק ~ל~~חו~נ~
 ק~וש~

 יבואר ~א~~ ל~י
 ה~~קים ו~ר~~~להלן

 הק~ו~ בהר~
 מו~ה

 ~נח~

מקארי~
 ~י~ע
~ 

)~ 
~~~ 

 ש~נא ש~ום ר~ ~רב
 ה~"ל מקראקא~"ץ

 ~או~
 חצאי בשני ~~~וו~ף ג~

רב~י~~
 הי~ה

 יהושע מרן הגאון רבי~~ ב~

~~ד~~
 ~~י ושו~ת של~ה ~גיני בע~ם קראקא

יהוש~
 בקראקא ~~~~ר

~"~ 
 מנחם

מו~ה הר~ ב~ ~~ח~
 ~ו~י~נ~ י~~~

 ר' ש~וואל ~~ הרב ~ח~ן
~~~~'ם

 ~~ברי~~
 מייח~ים יוחסין ו~~יאי ~לי~א

 מוהרש~~ ~נ~~ שנ~~ ~וגיני בעל הרבאת
 שהי~

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

 שלאחיו
 ה~צי~

 הג~~ו בני לוריא יו~~ן ר~
 אב~לוריא אהר~

~ 
~ 

 היילברין
 בהג"~

 נת~אל
יחי~ל ~~~~~~

 הרבניתובן ~ו~~~~ר~ ש~~~ו~ בהג~~ ע~~~ר~ א~~~~
 י~יבה ש~~~~ ~ורי~ ~ור~

 ש~ייר שלמההג"מ ב~
 הג"~ אחו~

 ~~קושט~ץ ~רץ
 ~ש"י~ו~ז~

 ~צ"~
 בשו"ת ~~~ואר ~~ך

 ר~~ל~
~ )~

 שא~י~ ב~~ ~גאו~ ~~~
 יו~~

 ~~ בקראקא~נ~ ש~רי~צ~ ~ור~
 ש~"ה~ ~ב~

 הי~ה
ה~~ורם~ הק~~~ ~~

 ר~
 ~ו~~

 פו~מ ~ב~ר~יש
 ~ק"~

 ב~קראק~
 ה~~יר ב~ורה הגדול הרב

 אל~~ו~ר ~~וש~~ת עביר~ברהם ~ו~~~
 ב~רא~

 חו~ר
 אש~ פרובינצא חסידי~~גזע

 ~ו~ראג הגלו
 ~( : הששי לאלףס~ו ב~נ~

~~~ 
 מרד~י הג~~ו

~רשון
~"~ 

 הנ"ל
 בסו~

 או~
 ג~

 ~המו~~

 בש~י

רבעים~
 ~י~ה

~~ 
 ~ג~~ו

 יצח~
 א~ו אבי קלויבר

 ש~~~ ~צ"ל ~ווהר~~ל רבי~ושל
 זוגתו ~וצד ~~ר~

להג~~~
 : ~וו~יר~~יי~א ~צלאל

 הר~ ~~~ ~~
 ר~

 ה~הןאהרן
 הנ~~ ~ויא~ו~ל~

 ב' באוח

 בחצירק ~ה~ווק~
 עיגול~

 ש~וה
 רייצ~ ~ר~

 ~~ו~~~ים
 הית~

 לנ~א סג"ל אלעזר ר~ הרבאש~
~~ 

~הג~~ו ש~ אחי~
 םג~~ ~יי~

 א~~~ק ל~~א
 ~ו~קא~וי~

 ~~~י~
מל~נים

 דו~ הג"~ ח~~
 א~ד"ק

וילדה או~~רהא~

 ונ~~~ ברא~~~"~
 שם

 ~יו~
 םיון ~~ה ב~

~~~~ 
 ~ם ~וצב~ו ועל

 ~ ~~~~~ ~~ו~
 הר~ ~~

הגאו~
 אב~~ק ה~~~ל

 ~ו~נ~
 ~ו"ה

 ~~וו~~
 ש~~א ~לוס מו"ה ~ן

~"~ 
 ~צ~ל

 נ~~~
 ~"ה ב~ ביום

 ~~~~~י~~
 ~ל~ור~לו~יו ל~~ק

 שו~ב~
 ~ש~ו

 ~ס~~ ~רבני~
~ו~~י בני~ ~לש~ ל~ ~הי~ ~ אברה~ ר~ בת

 ~ בנו~
~~ 

 אב~~ק י~~~ל הג~~ו
 ~~~~ לי~~נ~~

~ 
 הג~~ ב~

 ~~ר~~י
~~~~ 

 שי~לוב א~~"ק
 ו~~

~"~~~ 
 ~ג~~ ג~

 ~~נ~ שלו~ ה~~~ בנ~ א~~ ~~אב~יץ א~~~ק ליב ~רי~
 אבי הי~ ~~הארי~ע~קא

~ג~~~י~
 א~~"ק ה~הן אהרן ~~"ה

 זלאזי~
 ~~~ו~ה ~

 א~רה~
 ליב א~י'

~"~~~ 
 ~~ו~נא~ באר~י~~ו~

~~~~~
 ~~ר

 ~ו~
 ~ו~נ~י~ ~~~ח~ ו~~ו~~ ~ ~~~רב

 ~~~~ק
 ~לא~י~
 ~ ~וקר~קא ~ו~וו"צ ר~~ל ו~~ו"ה ~

~~
 ~~ו

 ~ור~
 אסתר

 הג~~ ~ש~
 ~ונליש ר~ ליב

 ~וקר~ק~
 בק~ק ~ו~~"צ

 ~ובנ~
 ב~ו ה( ~

 הו~
 א~י

 ב~ו~~ה ~~רתזקנ~י
~~~ 

 ר' הרה"ג ~~"ז
 ~ ~בר~די ברא"~ לי~~ו~

 ~עיי~
 אנשי ב~ב~רי או~ו~יו

 ~ו~פ~~
: 

~~~
~~ 

 ~וצב~ו
 הנ"~ חיי~ ה"~ ש~

 בזה~ל ~תוב ~ר~ג ~ק~ק
 ה~~ו~ ~~"~ ~

 הכהן
 הג~ו~

 ~ורנא

 ~ו~~~ ~~~רו~ו~ הג~ו~ורבנ~
 י~חק ~~ר חיים

~~~ 
 ~שר

 ~~~~ נה~~
 כ~ח ~ע~~לה ה~ור

 בליל~~רי
~~~ 

 ~דק
~~~ 

 הש~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ב~~ר~ י~ל~ ל~י~ו~ו~ לוקח
 ~יש

~~~ 
 ובעל

קו~~~
 ~רבי~

 ב~~~~~ ~שיב~
 עניו

 וש~~
 : בנעי~ו~~ ברך

~~~~
 ~צ~~ ~~~

 ~והג~~ ה~ה~
 הכהן ~~~ו~ל אהרן

 לב~ ~~ אבד~~
 בדף

 ע~~ ~ו~~
 ה~~בר ~ם ~~

 זקננו אשר זלה"ה ~גאון ~בי אד~ני ~~~י ש~~~~י :בז~"ל
 ~~~~~רס~ הג~~~

 נ~תלי ~ו~ה

~~~~~
 ~ו~ה והג~~ן הש"ך ה~און ב~י~וי הי' ~א~ר ~ובלין אב~~ק

 הע~י~
 ~~ל

 ~נ~~~
 ~שובות ~~וה

 חוט ~~~~~~ו
 ה~ני~

 יחוס ~~ב ל~ הי~
 ר~ ~~ד הי' ה~הן נ~תלי ו~~ר ~ עכ~ל ה~הן עלי ע~

 ~~~~קיב~
 ~~כ ~הי' ~ואובן

 ~כ~
 ל~~ון

 ב~ני~ ~~~~
: 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 הג~ון חתן שהי' איציק ר' הרב בן ~ו~ונו~י~דה
 ~ושפט( שערי בע"ב וויניצא אבד"ק איסרמו"ה
 ר' הרה"ג בת היתה הנ"ל רייצא מרתוהאשה
 נ~ו"ה הגאון רבינו בן ~ובראדי לנדאיעקבקא
 וצל"ח ביהודא נודע בע"ם לנדא סג"ליחזקאל
 המפורסם בהרב ~ואפטא יהודא ר' הגדולבהרב
 אפטא דק"ק פו"~ו וויטישים הירש צביר'

 לנדא סג"ל יחזקאל ר' המפורסםבהנגיד
 ה~~פורסם הגאון וחתן האגור בעלמגזע
 קרקאא אבד"ק זאב ~"ר י~חקר'

 הנ"ל יצחק וה"ר שפיצקאפ איציק ר'הנקרא
 המובא נ~צויזמר נחום ר' ה~פורסם חחןהי'

 ~( : י"ג סי' נח פ' שוהם אבני בס'לשבח
 ~ה~~וקף ה' באות הנ"ל קלויבער ~צחק~ג"~ו ~~~

בחצי
 עיגול~

 שרענצילש מ~~שפחת היתה
 הנ~ל יצחק הר"ר בעלה ~וות ואחרי~לבוב
 בת לו ותלד נודע( לא )ש~~ו אחר לאיש~שאת
 ~מגולי מקראקא יפה ~ושה להג"מ~יחנוה
 : הב"ח של זקנתו אמו היא לאשה~ראג(

~~~~~ 
 בחצי ~ה~~וקףו~ באו~ הנ"ל לנדא יעקבקא ר' הרב

 עיגול~
 רחל מרת הרבנית

~היתה
 איש הלוי יצ~ק ר' הגדול הגאון ~~

~~ורווי~
 וב~~ק גלו~א בראדי הארחוב אבד"ק

 ושם~ה~ו
~"~~ 

 בן תק~"ז( אייר ו' שם )נ'

~גאו~
 איש הלוי יעקב ~וו~ה הישיש

 ו~לוגא בראדי באלחיב אב~"ק יוקיל ר'הנקרא הורווי~
~ושם

 ~ו"~
 הגאון בן תקט"ו( אלול י~ג ~ם )נ'

 ושם טיקטין אבד~ק ~~איר ר'הקדוש
 מ"~

 בן
 ה~וי ש~~על~י ש~וואל ר'הגאון

 הורווי~
 אב~"ק

 ושם~ארנא
~"~~ 

 תנ"ו אלול א' שם )נ'
 בן פרע~וישל~( אב~"ק שהי~ בטעות~תב ו~הד"~

~גאו~
 הגאון בן מפרעמיסלא ה~וך יהושע ר'
 גיסו מקראקא הורוויץ הלוי פינחס ר'~קד~ש
 הרב בן הורוויץ ~שראל ר' הרב בן הרמ"אשל

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~ 

 וע"כ לפראג סמוך הורוויץ מק"ק יש~י'ר~
 יצחק רבינו ~~גזע חוטר הורוויץ ש~~ו~קרא
 אחי ל~וגילה( הריטב"א בחידושי )הובא~הלוי
 ~הבית ובדק החינוך בעל הלוי אהרן ר'~בינ~
~~~גז~

 בר' בנבנשתי בר' יוסף בר' נשיאיס
 בר' זרחי' בר' יצחק בר' ~רח~' בר~יו~ף

 תל~~יד ~לוי~וב ~~
 ~~ובה~

 ונפ~ר ~רמ~ן ~ל

 למ~והר"ל ~~ג"י ברצלונה בעיר נ"גבשנת
 :~~פראג(

~~ ~~~ 
 זצ~ל הנו~~י רבינו

 יעקבקא מו"ה המ~ורםם בת היתה לי~אמרת הרבנ~~

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

~~~~~ 

 ~ב~"ק יעקבקאר'
 ניקלשפור~

 שהי'
 רב~

 ובן
 ונ~זכירו ~ונחס צנצנת בעל ה~און שלדודתו
 היתה יעקבקא הר"ר ואשת החיבורב~וף

 : מברא~ שצקס ליב ארי' ר' המפורםםהקצין ב~
)~

~~~ 
 ~אמו ~ואפטא לנדא יהודא ר' הרב

 היתה חוה מרת הנוב~י(של
 ב~

 הגאו~

 ר~
 בברא~י )נפטר ודובנא רא~נוי אבד"קאלעזר
 ~בטט"ז

 תק~א~
 בעריש יש~ר ר' בהרב

 רבינובן מקראק~
 ה~או~

 אבד"ק העשיל ~~ו~ה
 ר' רביהנקרא ~ראק~

 העש~~
 ח~רי ~' שם ~נ'

 ט"ז ~ם )נ' לובלין אב~"ק יעקב ר' הגאוןבן ת~"~~
 נפ~ל~ אפרים ר' הגאון הקצין בן תי"ד(~סליו
 ~א~ל מטעי נצר דד~א פרנם מלודמירהירש
 ~~( : ווייל מהר"יהגדול

~~~ 
 צבי ר' הרב

 ה~~ובא וויטישיםהירש
 באו~

 ו'

 ~ה~ו~~
 בחצי

עגול~
 של בנו בת היתה

 הג"~
 הנקרא ~שיל

 אא"ז בת היתה ואמה הנ~ל העשילר"ר
 נפתל~ר' הרה~~

 היר~
 ם~~ל

 איטינ~~
~~~ 

 ווענגרוב אבד"ק איטינגא אלי'הג~מ
 הג~ול הרב בני הלוי בריתבע"ס
 איטי~גין הלוי אברהם ר' ובעושר בתורהמופלג

מווי~~
 שצ"ז ~יון ב' בשם )נ' הקי~ר יועץ

 ~רדיננד הקי~ר בי~~י וגבורתו ~קפוו~~עשה
 ~רב בני וו~א( גולי ע"ס ~תובים ה"ההשני

ה~~ו~ל~
 ב~ורה

 וב~~ידו~
 מאדיל מרד~י ר'

הזק~
 איטינג~ן אלי' ר' ה~און בן איטינגין סג"ל

שהי~
 חת~

 ת~וצות בכל הנודע הנ~יב הגדול הרב
 ה~~ובא מפוזנא גינצבורג ~מעון ר'הגולה
 ~~( : ח"א דוד בצמחלשבח

~~~ 
 משה הר"ר

ר'
 עברלי~

 ד~ באות המובא
 ~המו~~

 בחצי

עגול~
 מרת

 חנ~
 אליעזר הג"מ בת היתה

 א~ד"~טריבי~
 המקובל ~גאון אב~ שלעטשטאט

 הירץ נפתלימו"ה
 ~ופ~ד"~~ טרויב~

 בעל
 אבי הסידורעל הפירו~

 הג~~~
 אליעזר

 מוהר~ם הגאוגים בי~~יפ~ד"~~ אבד~~ טריבי~
 ~~( : ב~~ובותיהם ומובא~מוהרמא"י מ~אדוו~
~~~ 

הג~~
 המובא אה"ו דג~ק אב~ד הורוויץ יצחק

באו~
'~ 

 ~~מו~~
 ~חצי

 עגול~
 ~רבני~

 מרת
ראצא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~~צ~
 היתה ת~~~ו( תמוז ~~א ב~ר~ד~ )נ~

 המ~ור~ם~רב ב~
 ~רנ~

 יעקב מ~~ה דד~א
 יצחק ר~ הגאון בן~בראד ב~ב~

ובראד~ בער~א~ אבד"~
 בהר~

 ~ו"מ בעריש יש~ר ר~
 הנ~ל קראקא אבד~ק העשיל ר' רב~ב~ג~ון מקראק~

~~ו~
 ו~ות ~'

 ~ה~וק~י~ ~~~
 ב~צי

 ~ו~הואחר~ עגול~
 ~~ נש~

 ~~' בילא מ' ~רבנית

 ~~ון ט~~בבראד~
 ~ק~~ג~

 ~י~ו בח ה~תה
 ~'הרב

 יצח~
 מבר~ד

 הנקר~
 ר' אי~יקיל ר~

 בעל הגאון של ואבי~ הנ~ל חותנו בןיעקיבש
 ~~~( : ~הושע~~ר

~~~ 
 ~וקיל ה~~מ

 אבד"~
~לוג~

 ~נ~ל
 באו~

 בח~י ~המוקף ~'
~רבנ~~ עגול~

'~ 
 ריזי~

 ה~תה
 ה~"~ ב~

 י~~~ע
~~~יל

 אבד~~
 בעריש י~כר ~הג"מ ~ר~א

~קר~ק~
 ב~~רבי~ו

 העשי~
 לעיל ~~ובא ~צ~ל

~ו~
 ~~( : ~~ג ~~א ~'

 ~ב~~ק ~א~~ ה~~~ ~~~
 ~~ הי~~~י~טין

 ~' ~דורו המ~ורסם ה~~יר
 מרת הר~נית את נשא ~ותה ~אחרי כ~ץ~~יס

~אטי~
 בת

 ~רה"~
 ר'

 ~למן א~רי~
 בהג~~

 שאול
 ופ~נ~שוב חעלים בראד ~ב~~ק~~~נעלבוג~ן

~~~
 ~~( : ~~כ

~~~ 
 הורוויץ ~נחס ה~~מ

~קרא~א
 מר~

 ב~ה"ג לשבח )מובאת ~ר~ם
 ~ל א~ותו ~י~ה ח~~"א(~~~~

 הר~~~
 בת

 ~קראקא יוסף ב~ר א~םרל י~ראל ר'~ק~~ן
 ביה~~נ בנה אשר לאזרש אי~רל ר'~~~רא

~~א~
 מז~יר ז"ל הרמ"א ובנו שי~ג ~שנת

 ~~כ~~~~
 ב~מו

 בד"~
 ם~א ~~ד סי' או~ח

~~~~~~ )~~ 
 הג~~ ~~~

 דובנא אבד~ק אלעזר

~ו~~
 בח~י ~המוקף ~' באות

 ע~ו~~
 הרבנית

~ר~
 אלול ט~ו ~בראדי ~~' ~~ה

 תצ~ו~
 היתה

~~~~~~ 
 צבי

 היר~
 לב~ב אבד~ק

 ו~ובל~~
 ~~ם

~~~
 ~ל ~~יו

 הגאוני~
 הגבוה ליב ר~ר א~~ז

 דוד ור~ קראקא~בד~ק
 טעבי~

 בע~ס ~ברי~ק

~~~פ~
 ב~י יהודא

 הגה~~
 מענ~יל זכרי' ר'

 ~נקרא~קא
 בש~

 ו~~קבל הנביא זכר~'

~~בלי
 בע~~ ~~~וזנ~

 ~ערי
 ציו~

 ומםורת

הברי~
 ~ו~~זנא ביניש בנימין ר' ה~רנם הרב בני

הנקר~
 ר' ביניש ר'

 מע~~י~~
 ~ג"נו של ~ותן

 בהג~מ ~עלמא אב~"ק ק~צינעלבויגין~שה
 ברי~ק ~בד~ק~~~ר

 דל~ט~
: 

~~~ ~~~ 
 הר~ר

 בערישי~~ר
 ב~ו~ ~~וב~

 י'
~צי ~ה~~ק~~~ ~~~ י~~

 עגול~
 אא~ז בת היתה

 המ~ורם~
 מרד~~ ר'

 ~ו~~ר בשו"ת ~~ובא מ~ר~קאיאללע~
 ~תיבי~~

 הג~~~ של ב~א הי' הנ~ל יאליש ~רד~י~~~~ר

 מדינת וכל וויען ~בד~ק ~ן מנחם~יי~
 משאת בעל חתן~הי' עס~~יי~

 ב~~מי~
: )~~ 

 י~ג ~"א י' באות המובא העשיל~ר~ר ~~~
~~ה י~~

 הקצי~ ב~
 מבריס~~ ליזרש ר' ~ושה ר'

 ה~~מ של גם חמי~דלי~~
 היר~

 ה~ני'~א~~ו סלוצ~~ ~ב~~ק
 הרב~י~

 הי~ה ד~~ה ~'
 וו~הל י~ודאר' הה~ ב~

 ב~
 : זצ"ל וואהל שאול ר' ה~ר

)~
~~~ 

 באות ה~ובא באבד יעקב ~ר~ר
 ~~~ואל הג~מ בת ה~תה רייז~למרת י~~
 הלוי ~תן ר' החס~ד בהרב~קראקא הלו~ אברהם ר' בה~צין ורישאמעזרי~ש ~~ד~~
 צבי הג"מאחי מצויזמ~

 אבד"~ היר~
 ~ני מעזרי~ש

 הר~
הגדו~

 ר' ה~דול בהרב הל~~ ש~וואל ר'
 ~~~~ ~~( : ~מוהרש~א רבינו של אחיו~לוי ~ברה~

 י~~ באות המובא בראד אבד"ק יצחקהג~מ
 מר~~

 ב~ הי~~בי~~
 ר' הקצין

 ~תב~ דו~
 ~~זא~ק~ו~~

ואשת~
 מרת

 ~וב~
 בעל ר~ינו בת ה~תה

 בע"ם מאהליב א~ד~ק ~וחירב~ג~~ו הש~~
 גבור~

 ~~~ מש~ בהג~~אנשי~
 ~~ד~~~ דק"ק דומו~צ

 : דאנהויזןואבד~ק
~~~ ~~~ 

 יהו~~~ הג~מ
~~שיל

 ~בד~~
 י~ד ב~ות ~~וובא טרלא

 מר~
גי~~~

 הי~ה
 ב~

 ~בד~~~ ענזיל ~~ר ~ג~מ
 ליב יהודא ה~"מ ~ל אבי~פינ~שוב

 של ~ביו~י~םק אבד~~
 הרה~~

 א~ר ר'
 ענזי~

 ~וא~ס~רהא
בע~ס

 ברו~
 ~~( : א~ר ~ובניס

 אד~~~ בת היתה י~ז באות ה~וובא הנביאזכרי~ הג~~ ~~~
 וצדיקכשר

 ~ו~~
 אבי מיוירמיי~א ~יים

 א~יובצלאל הג"~~
 ש~

 ~~הר~ל ~~דול רב~~ו
 בנ~ו~ן ~ו~רא~
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 ~~~~י~ ~~~~ ~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~ ה~~~ ~~~~~
 ~~~י~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~ י~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~
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~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ 

 ~~~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~יי ~ ~יי~~ ~~ ~~~~~
 י~~~~~~ ~~~ ~ ~~י~~ ~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~
 ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ י~~~ ~~ ~ ~~י ~ ~י~ ~~~ ~~~~~

 ~~י~~~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~~~ה~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
 ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~~~י ~ ~~~~ ~~ ~~~~~~

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

~~כ~
~~ 

 ~~ו~הג בר~ו~א ועיי~ש
 בעיר שדר ~י ~ו~ל פסח ~ ל~ורך לענייםל~~קו ~טי~ לקנו~

 חודש~ב
 ~צרי~

 ~כ~ ל~ה~ ליתן
~ 

~~ג~א ועיי~~ ~~
 ם"~

 י~ב בעיר הדר עני דה"ה ב'
 ~ ל~~~ע~כ לי~ןמ~וייבים חוד~

 ועיי"~ ד~
 ~"ק בח~י

~~~ להשתקע ~עתו ואם יום ב~לשים סג דהאידנא~'
 העי~ כאנ~י הוי א~

 ~ ע~כ מיד
 ~עיי~~ ה~

 ~ו~~~~מ~~~
 ~עלמא דבעניים ב'

 א~
 שאין

נו~~י~
 מ~וי~בים מ"מ חטים ~ להס

 ל~~ ל~ת~
 ~~ירו~ ~ע~~~~

 ה~ד~ א~~ ~ א~ילה בשעת
 ~ האור ~ואורי~ש~

 ועיי~ ו~
 דעני בפ"ת

ה~~ק~ק
 ב~צו~
~ 

 להיו~
 ל~כול המ~דרין ~ן

 ~~ה ו~בר ואפי~תן ~~מיר~ן זהיר~ת ושארש~ורה

 ~שקמ~י~ו~
 שמורה של ח~יס

 הו~
 יותר ביוקר

~~~~~
 ~~~ וה~~~ ~שוט

 אוריין בר הוא העני
 א~ל ש~בר או ~~ו~רה לא~ו~~ ד~~אומקפי~~
~~~צה

 ~~וור~~
 שנ~

 כנ~ר ~~~ונה~~דה~י
צריכי~ן ~אז~

 לי~~
 בא~ח והו~ד ע~כ ~מורה על לו

~חדש
 סימ~

 ~ ~' א~ת תכ~ט
~~~ 

 עוד ועיי~ש

בא~~
 ד' ~אות

 בש~
 ~כתב אור ~א~רי ם~ר

ד~סת~ר~
 ~ע~י

 לעי~ שמחו~
 ומעולס לעיר ~בא

 נשא~א
 ו~ת~

 ל~כות אין אז העיר א~שי עם
 ~ ~"כ מספיק ~ין ~ם הע~ר ל~ניי~שבילו

ועיי"ש ~~
 ~ו~

 ~נ~ל ~' באות
 ~~רי ~שוב~ ב~~

~או~
 ויוםף~

 דע~
 ב~בר

 ~ועו~
 ~~ואס~ים

~~~~ לצור~
 ב~~ לעני~ דפס~א

 ומחלקים ה~~דרש

 בלי~ווד או ~י~וס חשיב~ת~~ ~ע~ך ~~י~יניה~
 ~~ת בשנה~~ירע

 נתאס~ של~
 מעות

 שעברו ~בשנים שהיה מכפי~~צה ר~
 האי~

 לה~~הג
 כ~י אח~ לכל ~די~ו ~ם ו~~~בב~לוקה

~נ~נו ~ער~
 בשנים ל~

 העוברי~
 הוא ואם

 שה~ה מכ~י ~~עות~נתרבה להיפ~
 י~ ~עבר~ בשנ~

 לחל~ ~~~~~ת~~
 ~~י

 ~ר~
 ~נ~ל ~ ש~~

 ~ ~~~~~~~~~~~ יו~~
~~ 

~ 

 העברהב~נה
 יטו~

 ~ילמא~או ערכ~ לפי ~~ר ~~וד עכשיו
 ~כי~
~ ~~~ 

 ה~בה י~~לו
 יו~ר~ל~~~שיש~ ליתן~ראו~ מע~ ~~

 מע~~ ל~
 בזה ונ~אר

 : ע"כב~~ע
 ~וד~ ~ב~~

 ~ ניםן
 עי~

 ~ב בס~ר~
 ~רק הישר~

~~~ 
 לשונו ו~ה שכתב א' ~~ אות

~~~וב
 בתורה~

 ~ נ~סן שה~ודש ~ לרמז מלךאותיות הו~ ~לכ~~ ~ ל~ם ~זה החו~ש
 הו~~

 ~עס ~יחן ~ש הח~שים ל~לוראש מל~
 ~י ע"~

י"ב י~
 ~~~ני~

 ~~ל הוי~ה צי~ופ~
 חוד~ ~~

 ~~איר
~

 ~~~ן~
 ני~ץ~

 ציר~~
 הוי~ה

 צירו~~ ~י"ב מן ~~ח~
הו~ה

 הנ~ל~
 ~~איר ניסן חודש ועל

 ~הש~~ וכשמ~~~~ף י~ה~'ה'~כפשוטו ~וי~~ ש~~
ל~ירו~~~ ה~"ה~

 רחמ~ם מניעות קצת ~ל מורה הוא
 משא~כ~מורים

 ה~"~ ש~~ ~אס~
 ב~~ר ~הוא~~

 רחמיס מ~רה~על הוא אזוכםדר
 הקדושו הנשמ~ת~כן ו~~בי~ ~מורי~~

~ 
 ~~ת~ללות

 ~~~~ בחוד~
 החי~~~~~

 ה~~ה ~השס כדי
 יה~

 מאיר
~~~ 

 בהשק~~ישרא~
 ע"כ: ר~מים של

~~וק ול~ ~ג~
 עי~ ה~י~~

 סימן ~רש"ז הרב ש~ע
 ח'םעיף תכ"~

 מ~~יד~ דא~
 אלא החו~ש בכל~

 ~"כ~ נקבר שלא בעוד דה~נוב~~ו ~חכ~
 דלת~ח תק~~ז סוס~י ~"ז~מ~ג ו~י~

 ~ב~נ~~
 בערב~~ילו ~ס~י~~

 ~ח~ ~ס~
 ~צות

 ~ ע~~
 ~~~מ~~~ס~ס~~ מג~~ ~עי~

~ 
 ת"ח ד~~ בזמנינ~ דא~

~ל~ה ש~ד~
 ~כ~
 ~ ע"כ מקום ~

 א~
 בפמ"ג

 ~~ א~~
 הביא ו~ן בצ~~~ ~~הני~

 ~~~~ בהגה~~~
 מהרש~ם

 או~ ~~~ סימן~ברעזאו
 ה~"ר ב~ס ב'

הלבו~~ בש~
 דלענ~

 ~ה
 י~ ב~ה~~ ~~

 ~~"ח דין
 ע~כ~

 א~~~~
 ~~~נין

 ב~
 ~ וכו'

 דבר~
~~ 

 ~~מן~רמ"א מדב~~ הוא
 תכ~~

 ~ ב~ סע~ף
 בתשוב~ ~עי~

~"~
 ~נד~ה דמי ~~ג סימן

 רוח~
 להתענות

~מיו כ~
 ~~נ~~

 ~~בירוח ~~ל ושנ~ ~ח~~שי שני
 כמבואר ~י~ן בימי ל~~ענות דאסור שםופסק שעש~

ברמ~א
 תע~~~ ~~~י~

 יחי~~
 מ~ענ~ א~

 ע~כ
~מובא

 םימן ה~דש בא~~
 או~ ~~כ~~

'~ 

 ~כורב~פ~~ א~
 ~~~~ ב~ר~ ~~~ר~~

 ~~מן
~ ~~ ~~ ~כ~~

 ~בי~
~ 
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~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ו

~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~
 דוד בית ~~ר בשס ~ם~ביא ~~~~~

 ושו~~
 ש~יבל דמי

 ימים להתענותעליו
 ס~

 ניסן בו ופגע מה
 ע~כ לו מתירין ואין והולך משלים זההרי

 תענית לענין בזה ~ו"ש עוד~ועיי"ש
 אחריהס נמשכיס שאנו הא~רוניס מדברי~ך יארציי~~

לא
 הוא וכן כן משמ~

 ב~~~
 ס~~ון הרש~ז הרב

~~~~
 ט' ס~י'

~~~ 
 : י"א

 ~ה~
 אפילו

 מבו~שאטש ~והגה~ק אברהם באשל עיין ~י~"צ חעני~
 של ~ג ~ואסרו יא~צד~ענית

 פס~
 עד

 אוליאייר ר~~
 לשנו~ אי~

 ~וה מכ~י ואחד א~ד כל
 בזה דאיסורא דררא דאין כיון עתה עד~נהג

וי~זי~
 מנהגו כפי כאו"א

 והב~
 לידע ת~לה

 להח~~~ר שאין לו אומריס לנהוג ית~ילהאיך
 ה~דש בא~~ ומובא ע~כ צדקה ויתן בזהכ~כ
 בםפרי ועיין ~ י~א אות תכ~ט~ימן

 מניו"~
לעי~

 שלא דהמנהג ב~יס י~ד סעי' ק~ג םימן
 המג"א מדברי והוא ~ג אסרו ב~ללה~ענות
~ימן

 תכ~~
 בא~א ~יין ~ ח' ם~ק

~בו~שאט~ מהגה~~
 ~גס נר~ה חג חסרו ד~גבי שכתב

 ו~עין שלפניו יוס א~ר הול~ת שלא~ריולילה
 שלפניו י~ א~ר הל~לה שהולך קדשיסאכילת
 ~ ~"ד אות ת~"ט סימן החדש בא~~ ומובא~~כ
 עודועיי"ש

 בא"~
 דיעות ~ילוקי שם ~ו~ש הנ"ל

בענ~~
 והביא ~ג באסרו להתענות מותר אס

 זכול"א והרב ~ייס מקור הרב ~לדעתשם
 א~ור שלוס שאילתוהרב

 להתענו~
 אבל בו

 להתענות ~וותר יהודא אריה גור הרבלדעת
 המל"מ דעת הוא ו~ן חג באסרו הצורךלעת
 בהגהות ~עיי~ש ע"כ שבת תוספת ב~פרהו~ד
 מהרש~סהגאון

 מברעזא~
 תוםי~ר בשם בזה מ~ש

שה~~י~
 ~שאינו ~ג אםרו ב~אר דגס מה~רושלמי

מוצאי
 שבועות~

 : ע"כ להתענות אסור ג~כ

~ו~
 הרב וכ"כ ~ וכו' מתענין ~~כ וכלה ו~~ן
 ביום וכלה ד~~ן ~' סעיף תכ~ט בסימן~רש~ז
 ~~ו~~ילו בניםן לה~ענות נוהגיןחו~תן

 בר"~~

 ~~תב א' ס~ק תקע~ג ~ימן ~וג~א ועיין ~ע"~
 התענית דאיסור כיון הוח בזהשהטעס

 הלכות בזכול~א ועיין ~ ע~כ מנהג אלאאינו בנ~~~
 ~נשא בכור דחתן ברכ~~ בשס ~~ע םימןפסח
 בס~ר וכ"כ ע"כ ותע~ב להתענות רשאיבע~פ

~ו~~
 כ~ואן ~ולא שיתענה דרא~י ~תניס

 סי~וןהחדש בא~~ ~מ~בא ע"כ ~י~יה כ~רה יום ~הואכיון דאסרי~
 ~ יו"~ או~ ת~"~

 ~ז~
 בר~ח ואפילו

 א~ור ה~דשים שבשאר אע~"~ פירוש ~ניסן
 להתע~ותמדינא

 בר"~
 אבל

 ~ותר ניסן בר"~
 שמתענין הימיס ~ון אחד שהוא מ~נילהתענות
 ~מבואר אהרן בני ~~תו בניםן שבא~ד ~~~פניבהס
 ~ימןבש"ע

 תק~פ~
 תקע"ג ם~מן רמ~א ~

 ~ ב' ס"קשס ו~ו~~~
 ~ח~

 נ~שי ברכי אומריס ~אין
 דנוהג~ן ה~~ס ש~תב ש~מה כרס בםפרעיין

 מ~ני נפשי ברכי לומר בר~ש~ת בשבתלהתחיל
 מעשה מענין ~~דבר המזמור אותושכל

 ב~אשי~
~קורי~

 השבתות ב~ל ואילך משם אותו
 ~ועש~ ענין לז~ורכדי ב~ונח~

 י~~וא בא~וקי בראשית
 וכו' בראשית למעשה ז~ר שהואדשבת

 ה~עס אבות פרקי בקיץשאומרים ו~~
 בני תענ~גות זמן הוא ההוא שהעת~אשר הו~ בז~

 ויראת ~~וםר דברי ללמוד תקנו לזאתהאדס
 הבורא לעבודת האדס לב להשיבד'

 ומובאע~כ יתבר~
 : רצ"ב סוס"י ה~דש בא"~

 הגאולה הת~לת היתה הגדול ~בשבתל~י ~ט~
 שע~י ~בספר שלמה כרם בם~ר עיין ~והנסיס
 בא פ' םוף דממכילתא ש~תבור~מים

 הו"ד כןמשמע ל~
 החד~ בא"~

 ת~ל ס~ן
 : ~ס מברעזאן ~והר~~ס ~גאון ובהג~תג' או~

 ~~~~~~~ ~א~~~
 הח~ין את ל~מור

 ו~~' ~וצוה~וצוח ל~~
 ~ ו~' ~~ירה מ~~ת זו ש~~ירה צריכין ו~ו'קצת ~~דע~

א~
 םימן ריש מ"ז ב~מ~ג עיין

 בעינן מצוה דלמצות דס"לה~וסקים דל~י~~ ת"~
 ~~~יר~
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 קצירה~~ת
 י~

 בזה די~ות
 בעני~

 השימור
 קצירה בשעת ~י~~וין דוקא הצריכו אס~~~ה

ב~חשבת~
 לשס מחימוץ שומר שהוא

 מצו~
 מצוה

 בשעת בלבד ~חימוץ בשי~וור דיאו
 קציר~

 אפילו
 לא הט~~ ולדעת ~וצוה מצות לשם כוונהב~י
 מצוה מצות לשם דוקא במחשב~ו שיתכויןב~~נן
רק

 ~שע~
 בשימור די לכן קודם אבל ואילך לי~ה

 ה~וצריכין הפוםקים לדעת ~א~ילו בלבדמ~ימוץ
 ד~~ ~ו~~ו~ ו~ן קצירה ~ו~~תשמירה

אבל הרי"ף~
 ל~ע~

 הרשב"א
 בעינ~

 ~ו~ת לשם שית~ווין
 ~וגם בפמ~ג ועיי~ש ~ קצירה ~ושעת גם~וצוה
 שא~"ז בס"ק אי~ה שיובאו הא~רוניסבדברי
ד~~דבר~

 כולם~
 ל~וש ראוי א~שר דאם מש~וע

 הנ~ל הר~ב~אלד~ת
 לכוי~

 גם מצוה ~וצות לשס
 שיקצרו טוב אפשר אם ולפי~ז קצירהמשעת

 שאח"ז בס"ק ועיין לשמה בעצמםהישראלים

 ועיי~ב~
 ~~~ר

 ם~~~
 ל~ונה לי ~הנשלח ד~יי

 ~א~ד~ק ה~ב ה~וחבר~את
 מיאסקובקא~

 שכתב
 ה~~ים ~משמרין דשימור ה' א~ת א'ב~י~ן
 ~~שש ש~ירהשל

 ~ימו~
 ע~י להיות ג~כ צריך

 בן גדולישראל
 דע~

 ~ וק~ן שוטה ~רש ע"י ולא
 ת~ס~~ םימן ~"ע ע"ז ציין ~ם מקומות~ובמראה
 מקרי אשה ע~י ד~ו~מ ~ם סיים ד~יי ס~ואוהרב

ג~
 הל~שה ~ל בעבודה דדוקא משום שי~וור

 הרבה בהם ~ישואפיה
 ד~~י~

 אין אזהרות וכמה

להא~וי~
 שלא לנשים

 למד~
 ~כמבואר ~םח הל~וח

 םוס~ק ת~ס ~ימןב~~~
~'~ 

 בשימור משא~~
דח~ים

 ~ ע"~
 ג~

 הנ~ל ב~~ו~ג עוד ועיי~ש
 לשמה הכוונהד~יוב

 ה~
 בשעח והן ק~ירה בשעת

 לי' ~דאית מר ל~ל וא~יהלישה
 י~

 ~יעות
 ואסמ~והו מדרבנן אלא ~יוב ~ה שאין~סובריס
 את דוש~ור~םאקרא

 המצו~
 אלא אינו אבל

 בעלמאא~מ~תא
 סימן ב~~י כתב וכן ~ ע~~

 מדרבנן אלא אינו לשמה ה~מור ד~יובהב~ח

~~
 מן דהוי ד~~ל ~ושמע והלבוש הר~ב~א

 ו~~דהתורה
 ה~ר~~

 בפמ~ג הו~ד בעצמו
 ~הנ"ל מ"~

 ~עיי"~ ד~
 דלכת~לה הנ~ל בפמ~ג עוד

 מצוה ~צות ל~ם עושה שהוא בפה ~יאמרצ~יך

~ה~
 לכל ואפיה לישה בשעת ~הן ~צ~ה ב~עת

~~~~'~~ 
 ליה~

 לבד במח~בה ~גי וב~יעבד

 ~~ ס"ק קל~א סי~ון אבהע~~ בפ~ת~עיין
 הרמ~ע בשםשם ~~~

 ~ו~אנו~
 ~~צות ע~ה ואס

 לש~וה ~~סתמא א~~רינן וא~ייה בלישהאז ~~ת~
 אמרינן וקצירה ב~~ינהאבל ~~~

 סת~ו~
 לאו

 לש~ו~
~~~~ 

 ה~
 הרב בש"ע ועיין

 וסעיף ט"וםעיף ת~"~ ~י~ו~ הרש~~
 דמשמ~ י"~

 ~~~ל מדבריו
 דאפילולהלכה

 להמצריכי~
 שי~~ור רק מ~יכין איןמ~מ קציר~ מעידן שימור

 מ~ימו~
 בלי בלבד

שום
 כוו~~

 ה~י~~ור ~יוב ו~ם ~ו~וה מצת לשם

מ~ימו~
 ~ע~דן ~ו~רבנן אלא אינו ג~כ בלבד

 ~דקצירה
 התחל~

 ~דין מעיקר ~בל הלישה

~פירו~
 מן

 ה~ורה~
 ~פי~ו לשמור חיוב אין

 לישתה ~ותחלת אלא מצוהלמצת
 סימן מהד~ת נוב"י בתשובת משמעוכן עיי~~ ואי~~

 אלא אינו קצירה מ~~ת השימורדחיוב ע~~
 משעת נשמר שלא~באם מדרבנ~

 מע~ב זה אין קציר~
 ללילה מצוה למצת אפילובדיעבד

 קצירה מ~עת נשמר שלא באם להא דחשולית הרא~ונ~
 וכ~פ עיי~ש ה~והדרין מן המהדריןרק

 דבמצת דכחב כ~ר"ח דלא תנ"גסי~ון ב~וקו~~
 כ"א יוצאין אין הרא~ונה~בלילה מצו~
~~שעת ב~~יר~

 הרש~ז הרב ש~ע ~ועיין ~ קציר~
םימן רי~

 ת~ס~
~ 

 ו~

 במצות מיירי וכ"ז
 מצו~

 ~בל
למצו~

 ימי ~אר של
 תנ~~ סימן ~~י עיין ה~ס~

ס"~
 אין הדין ~~יקר ~~~

 צריכי~
 ~י~~ור שוס

חנח
 שישרא~

 שימור ~~~ות ונ~גו הס קדו~ים
 ב~קום לא ~ס ~חינה ~ושעת המצותבכל

 מעי~ר ש~~ירה בעינן דאז ~~~ים לר~וץשרגילין
 הפסח ימי שאר של במצות גםהדין

 ~הח"י ע~~ו~~
 ז~

 ח' ~~ק תנ~ג םי' ב~ע~ת ~עיין
 די~

נוה~י~
 ס~סול

 ל~~ו~ בעצ~~
 ה~~ים

שלהם ש~ויר~
 ~י~

 ~ יוהרא ~ושום ב~ה ואין י~ של
 עו~ועיי"~ ח~

 בש~~ת
 בר~יי~ ~וק~ידי~ ~י~

 ~ל
יד

 שה~חינ~
 כ~ב ~~ן עכו~ם ע~י תהיה לא

ב~מ"ג
 מ"~

 ~ימ~
 לא~ול דהנזהרים א' ~"ק ת~ס

 שגם אפשר אם נזהרים יהי~ שמורה~~~ה
 בן גד~ל ישראל ע"ייהיה ה~~ינ~

 ד~~
 ~~י ~לא

 ~ק~ןש~טה ע~ו"~
 ב~~ז עיין הדין מעיקר אבל ~ ע~~

 םימן ובמג"א א' ס"ק ת~ססימן
~' ~~~ תנ~~

 ובש~~
 ט~ז סעי' שם הרש~ז הרב

 דמו~~

 ג~ ה~~י~לט~ו~
 ~ע"~~

 ע~ו~ם
 ברחיי~

 של
 י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~~
 ע"~ ~~~~ע~מ~ ~ן ~~~~~~

 ~וצה לצורך ~ואפילו
מצוה
~ 

 ~ב~
 ש~וולי~ין ~~שעה

 או~~
 לטחון

 וחך~~נך~
 ~שמיר~ חוששי~ ה~ו~ק~ק~~~ב~וצו~

~~ש~~
 קצירה

 ~~~~~י~~לש~מר~ וכ~'~ה~ע~
 עכ~פ

 ~~שע~ב~ו~~
 שאינו ~וי ~אי~ך~~~א~ילו ~~י~ה

 במצו~~מה~ודק~קי~
 ~חינה בשע~~ ש~ז ~ושום

~ק~בין
 או~~

 אל
 ~ המי~

 א~
 טוחן א~ ~א~ילו

 וח~~~ר סוס~ של או ר~ח שלברחיים
 צריך ~"~

 משע~ בש~~ירתןלי~~ר
 ~ט~ינה

 ~הלא~
 ~ושום

 הח~י~ ל~ח~~ד~~לי~
 מג~א

 םימ~
 ~~ק ~נ~ג

 ועיי~ ~~~'~
 האב~"ק ~ ~מהרב דחיי ~ם~וא

~י~סקובקא(
 סי~ו~

 ב'
 א~ או~

 ~~יך ~ש~תב
 שלאלי~הר

 ~בע~~ו~~ הח~י~ ~יני~
 בלי בר~ייס

 יהא ~המ~~ח הרחיים שיסג~ר או ישראל~~מר
 הישר~לבי~

 ~ג( ~ ע"~
 ב' ב~ימן עו~ ~ועיי~~

~או~ת
 י"~

 ~א~ילו
 ~ו~~

 מותר בשבח
 להיו~

 ישראל
 ומשמר~ושב

 ~~חיי~ בבי~
 משום אי~א וחיובא

 שלא רק~~יזהר לפסח~ימור
לעשום ל~כו~~ לצוו~

 וג~ בהר~~י~ מלאכ~ שו~
 ל~בר שלא

~עס~
 הרחיי~

 ~ה~חינה
 וכ~ הע~ו"~ ~~

 מו~ר

 בש~~~ושי~
 על ישראל שו~ור

 הק~~
 ~ועיין ~ ע"כ

~~~
 סי~ו~

 ר~ו~~
 ~בס~רי ~~ ס~ק

~~מן שב~ מנח~
 ע~~

 י"ב םום"ק
 וב~ונח~

 חדשה
בה~~~ה~ ש~

 ~סעי~
 לק~~ן ב~ברי~~ ועיין ~ ~~

 סי~ו~
~~ה~ם"~

 ב~בר שס ~ו~ש ~"ח
 ק~~

 ~סח של~
 שומר בלי לעיר מעיר~נשלח

 מיירי ~~"~ ישראל~
 ב~~ ~א~ילו

 מה~ו~ק~קי~ ~שאינ~
 במצות

 ~~שעת לשמי~ה ~ חוששין במצו~ ~מדקדקין~בל
 ~( בפני~~ ~כמבואר ~אי~ך~~י~ה

 םו~וכי~ שאנ~ ~מה ~~~ח סי'~~ס ב~שוב~ ~עיי~
 נכרי' חצירח על

 ~ו~ו~ו~שר~~
 ע~ג

~~ 
 לרוב ב~ה~ג מה~י ~לא

~~ו~ק~~
 ~וס~~ויה~לאו לשמה ~בעינן ~בר ~~ל

~~מה~
 ו~תב

 ~~ו~ ל~מ~ ~~~
 על

 ~כיו~ ~
 ~~א

 ~שי~יה ב~ורה ק~ירך~~יב
 חובך ~שם מש~~~

 הקציר~יהיה
 לש~וה~

 ~א"כ
 אי~

 ב~וף מצוה שוס
 עיקר אלא ע~~ה~הקצי~ה

 המצו~
 בענין היא

 בשעת לשמה שי~א~ש~~ור
 ~הלא ~א~~ ק~י~~

~ישראל
 שיעמו~

 הנ~רי גבי ~על
 לידי יבוא ~ שלאו~ו~רה קציר~ בשע~
 חימוץ~

 י~וין הוא
 ל~~בש~יר~~

 ש~~ לנ~ר~ ואין ~סח מצוח
 עסק

 ~"~בש~~ר~
 המ~וין ~וא וי~ראל בקצירה

מת~~ה
 וע~

 ~אילך מלישה ל~ימור דמי ולא ~~ף
~ב~ינן

 ~ילו~ ~~~~
 ~י~ר~ל~

 בע~מו
 ~ילו~ ול~

 ~~~~~ ~~~הנ~ר~
 ~~~~ ~~~רא~

 ~ ע~ג
בל~שה~~רי דה~~ ~~~

 המ~~ ~ושנ~~
 בי~ו המ~בל א~ בקמח

 המש~ר ~ואהוא
~~~ 

 לר~~ה
 מ~חו~~ל~~ו~

 ~~י~
כ~~~

 ~~מ~~ל~~בעצ~ו~~
 לא

 יהיה ב~צמו ~שה~ו~בל ~ ש~ צריךול~ן שו~א~ש~~~שו~~~ ~~ש~~~
 ישרא~

~~ו~
אינו דקצ~ר~ השימו~ עני~ אב~ ~לש~ו~ ה~~~וין
 ~~ אל~~

 ~י~י יבוא
 חי~וו~

 ~הרי ב~וקרה

השומ~~הו~
 י~ראל

 ה~ו~וי~
 ~~~~ר ~ולכן לש~וה

 ~ישר~אל נ~ר~ ע~ילקצור
 יעמו~

~~~~ 
 וא~צ

 י~~~
ע~~~"~

 בש~"ח ~הו~ד ב~צרה הח"ס
חו~ו~צ ~~ערכ~

 סי~~~
 או~ י~"~ ~

~'~ 

 וכעי~
 חילוק

 בשם ג~כ שסהביא ז~
 ~והר~~ ~שוב~

 ~ומ~עם שיק
 ג~ התיר~זה

 ישראל א~ נכרי ע"י ב~חינה
 ~~נ~רי מ~עסע~ג עו~~

 ~ע~י~
 ~עשה ה~ולאכה

בה~ה
 ~רחיי~

 הוא ב~למא
 ישראל ~איכא כ~ון לשמ~~ש~ויר~~ צריכי~ ~אי~ ~קעבי~

 ~ עו~ו~

ו~יי~
 םימן ~עיל בדברי~ו

 ז~
 ענף א' ם~ק

 ח'~
~ 

ה~
 ב~ד"ח~הנ"ל עוד ועיי"ש

 בש~
 אהרן בית םפר

קריס~י~
 ~פר בשם

~~ 
 ש~תבו ~יים

 להוכי~
~~לשו~

 דגם רש~י
 לדע~

 ה~~סקים
 קצירה משעתל~מה שי~ו~~ ~בעינ~

 ~מ~~ו~
 זה ~~לל אין

 אלאעצמה הקציר~
 ~המלאכו~~

 ש~ואחר
 אבל לשמה ~בעינן ~ואוהלאה ה~~~~~

 הקציר~
 עצמה

 ולא ישראל ע~י להי~ת צריכה~ינה
 לקצור ~הגין ~אנו כיוןל~~וה ב~ בעי~
 ליניקה צרי~ין הםש~דיין בעו~ ~הח~י~

 מ~
 אין ~אז הקרקע

 א~ילו חי~ו~ץ~וקבלים
 ~וםברא ~~ל~ ע~יה~ ~וי~ בנ~~

 י~
 ע~י הקצירה לה~יר

 נ~~
 א~ילו

 ישראלבאין
 עוד צריכין ~שהחיטי~ ע"~ ע~~ו~

~יניקה
 הקרקע~ ~ו~

 הח~יס הגיע~ בש~בר ~~וקא
 וא~צ קצירהלידי

 עו~
 הקר~~ ~ון ליניקה

 אז
צריכי~

 ~י~וור
 א~

 י~~ו שלא הקצירה ל~ני
 שימור גם אז דבעינן ~~~ומילא~ליהס ~~~
 ~ש~~~

~~ש~"~
 הנ"ל ~ונהגינו ל~י

הגדולים בש~ הש~~~ ע~~~"~
 הנ~~
~ 

 ו~

 שם נ~ן ש~"ח בעל ~הרב

עו~
 וישראל נכרי ע~י לקצ~ר שנוה~ין ל~וה ~~ס
 ע~~עו~ו~

 ~~ב אחר בענ~ן ~א"א ~הי~א ~ו~ום
 רישבמג"א

 םי~ו~
 על לסמ~ך דיכולין ~"ס

 ישראל~מהני ~רא~~
 ע~~ עו~~~

 אפילו נכרי
 לש~ו~~בעינן ב~ב~

 רוב ~~~"י
 ג~

 ~וקרי קצירה
 ~~~~~~~~~~~~~~ א~~

~~ 
~~~~ 

 ל~~ור בעצ~~ו ~י~~~ל~רי
~~ 

 ~~י~יס
 לצור~
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 דצרי~ ~י~~ א~ עצמו

 יקצור ~~ר שישראל
~~האי

 ~א~רי~~
 ~~י'~רס~ד סי~~ א~~~ ~ש~ע ערבה ל~~ין
 י~~~

 ~רב ~י~~רא שהיא
והע~ל~ ~ונא~

 ~~י~ן ~זה ל~~ש ~אין משם
~~~י ~~ד~~

 ס"~ ~נ"~ סימ~
 הו~א ~רב ~א ~'

 ~~למא חו~רא אלא אי~~~רב~ ל~~י~
~~~ 

 ~וא
 ~~ש~ב~~יוהב"ח דע~

 ו~~ ~~~~~~~
 ב~שו~~

 ~~"ם

~ינ~~
 לי~~ד הנ~ל

 מה עיי~ש ע~~ ~~ו~ ג~~
 ~~~ ~~~~~~ביא

 הביא
 ה~~ש בא~~

~~~ 
 ~~ו~ת

 סימ~ ל~ב~ה~~~~
 ~~א

 שאי~
 ל~וש

 לז~
 כלל

וי~ולי~
 לקצור

 ב~צ~~
 ~~~י של בש~ה א~ילו

ח~
 ~~יין

 עו~
 או~ ~~~ סימן ה~~ש בא~ח

 ב'

 ~~וב~~~~
 ~~~~א ח~י ~~ר על ~יים אומר

 ~רי ~י ~~צוהלמצות
 ~~~~~~ ע~י ~~~לי~ לחב~~

~~יו~
 ו~~ב ~ישראל

 יו~לו ב~~ל ~א~ ש~

 ~~~~~ו~
 א~~~ ~~ב ~ה י~ראל ~~~ ~~ו~א~~ת

 ה~י~מצ~
 מו~ר

 לעש~~
 ע~י ה~ל~~ות כל

~~~נ~~ז
 ע~~ י~ויי"~

: 
 ~ג~

 ~~ן
 נ~~~

 ל~שות
 ה~~חבר~~רי

~~~ 
 ב~~ים

 ה~יי~א ~ודברי ~~~
~לל

 ~ ל' דין ק~~~
 א~

 ~תב ~ב~יי"א
 שהגאון ש~

הר"~
 שאר של במצי~ ~~ ~וא~~ ה~~יר ~~ו~ילנא

~~~י
~~~~ 

 ~יהיו
 וה~ב ~ קציר~ ~~~~ ~~~~~ורי~

 ~~~ ש~ ~ייס~יי~א
 ~~ל רא~י

 לעש~~ ~~~
~~~

~~~~~ 
 ~ו~~י

 ~ביא~ ~~שו~ ~~~ שי~
 מים

~ל
 ~ש~~~ ו~ו~ש~~ ה~~~~

יור~ ל~חו~ ה~~י~ ~~~י~
 ~~~מיס

 ע~ ~רובי~ גש~י~
 ה~קים

 ע~
 ~~~~ש~~~~

 ~ל
 ~~~ו~~ ב~וי~ הש~

 ~חיי"א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 י~ויכל

~~~~ 
 רק

~~צירה ~וש~~ ~ו~~~רי~ ~~~~י~
 י~

 ~ו
 ל~~~ו~

 ~~ירוש
 לנה~ג ע~יו ~~קבל~ינו ~~~ג~~ ~ב~~~ל~

~~ 
 תמי~

 רק
 ב~~~

הז~~
 ~~י

~~ 
 י~נה

~~ 
 יש ~ח~~ה

 א~שר ~~א~~~ר~וי ~~~~~י~ ל~~~
 למ~~~

 ל~די ~~~י ה~י

 ~~ר~~~~ל~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 שם שהביא

 בשע~~
~לא א~יל~ ד~יקל

 חיים ~~~ח ~י~ם ~ב ב~~ר ~סק~ ~~~ ~~~~~

 ~~ו~י~ו~ו~
 ~בעי

 ו~ו~~ ע~~~ ה~ר~
 ~~~ר

 ~~ו~ ~~~~~~~~
 ~~~ו~

 ~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~~
 ~ו~"~ ~ו~~~~ א~~~~"~

 ו' ~ימן~
 ~י~~~ הח~~ובא~~ ~~ או~

 הביא ו~ן ~~ו א~ת ~נ~ג
 ~~פה בשם בר~"י ~ש~ ה~~~~ש~~~

 ב~ם~
~ 

ו~יי~ש ~~
 בא~~ ~ו~

 ~נ~ל
 ב~~

 הנ~ל חיים לב
 לםבר~~א~ל~

 ב~א גם ~מיקל ה~~ל ה~~~ח
~ו~מ ~~ר~

 הי~~
 שמורה מצה מצא דלא

 מש~~
 קצירה

 ~בורגם
 ~זי~

 בזה הרא~~נה לילה ~ל מצה
בו~~י

 צרי~
 ~יי~~~ ל~ו~ע הח~ה

~~ 
 ~ע~ין

 בז~ל~~
 ~ימ~רי~

 ה~ל~~ ~ש~ ~מ~~
 ה~ור~ת וב~ם ~ב~ה

יושר
 ל~~~~ ~ה~זה~

 ~~וורה
 ה~ציר~ ~~~ע~

 ~~~~~~ר~~ש~ ~"צ
 ~ל~נ~~~ז~~~~~~~~~~~

ש~~ ~~ר~~
 ~~ש~יל

 ~זהרי~ ש~ינ~ ~א~~~ ~ליה~
 ~לא

 ~~ו~~~~ ~~~ ~ל~~לש~~~
 ש~ז~' ~~י ~מ~ח'

ש~וורה ~א~~~
 ~~ע~

 קצירה
 לה~~י~

 ~~ד ~בת~ור ח~ין

~~
 ~ושעת ה שמיר לא~~ל ~זהר ש~ינו ~~י

 ~~~~י~ו ~ו~י'~~~~ קציר~
 לק~~

 ש~ק םי'קי~ז
 ז'~נ~

'~ 
 לענין ש~~מ"ש

 הטמ~~
 ~ו~ שי~~ דבר

 חמ~
 מש~~

 ~~א~לי~ ~~~י~~
 ~~~( ב~~ור פסח של

 א~יל~ יחומצו גשמיס עליהם יר~ו אם אז~י ~~~ ~
 ~בר ~ב~~ח~ב~

~~ 
 תם~ז ~י~ הש"ע מ~ברי הוא

 ~ ה'~~יף
 ~~וב~ ועיי~

 ~י' ~~קה ~~עיל
שנ~אל ~~~

 ~גש~י~ ~~~~ ב~~~
 ור~~ הקציר~ בי~י

שה~~י~
 שקצרו

 לנ~צ~~
 יומים או יום מצוה

 ל~~~
הגש~

 ~יו
 ויבשי~ ~ג~~רי~

 צור~ם ~ל
 ~נס~~~~

 היו לאא~
 כ~

 שהיה בעת ויבשיס נ~מרים
 ~~ל הארץעל הג~~

 ~~~~~וב~ ~~ חימו~ מקב~ ~ה~~
 ~~ ~~י~~ ל~י~~~~~ב~א~

 בזה ~הקל
~~~~ 

 ~~ל
 לא ~וי~לייה~א~ב

 ~~~י~
 ~לל

 ד~~~~~~י~ ~~ירו~
 ~ימ~~ ~ו~~לי~ אי~~~ו~ו~י~

~~יל~~( ד~~ ~ה~שמי~
~~~ 

 א~~ דכל הראש~נים רוב ~~קו
 ~~~מי~ ל~~ו~~~ייה~

 ק~~ב ה~א ~~ ~ם~רא
~~ס ל~לכ~

 ~~ק ~~~ י~
 ל~ ה~~י~ ש~~

 ה~ו
 י~י~י~

 ע~י~~~נג~ורי~
 ב~ת

 ה~~מי~
 ~סיים

 ~~~~בו רקלה~~~יר ~~י~ ש~
 ~גשמי~

 ולילה יום
~זק ~ש~

 שמ~י~ ע~
 הקשיס

 והשבלי~
 ~הגשמ~ם לארץ

 ~~ו~ק ~לי~ם~ו~~~ין
 ~~א~ ~~אז~

 ~~~~י
 מלא ב~לי~~~שיס

 מי~
 אבל ~~י

~~ק ~א~~~ ב~~~
 ~ה~~יר אין ג~ול ~מן ~אריך ואינ~ ~~~

 ב~~ ~~~~י~ ~י'~)א~
 ~~יו

~די ~~~~ברי~
 י~



~  ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~
 ~ ~~ ~י~~ ~~~~ ~~~ ~יי~~ ~~יי~ ~~~~~~ ~~~~ ~ש~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~

~~יי~
 נתבשלו בש~בר א~ילו בקלי~תן והם

 צור~ן~ל
 ואי~

 אם לקרקע( עוד צריכין
 ש~ן בקו~יםותדע אותם רואים שאנולא
 רק ~ימור ה~ריכ~ ~ו~לאהוא

 ~ו~~~
 קצירה

 ~ל ~נג~ורו ~~~עה ~י~וור הצרי~ו לאול~ה
 לא ה~ל דהא ו~ודצ~ר~~ב~~חובר

 ~ויע~~
 ונו~ל

עליה~
 בכל

 יו~
 לא וא~י"ה

 הז~י~
 ~~סק ש~ס

 דב~ שו~~ז~
 הנ~ל ה~~עי~צ ע~~ו"ד

 בקצר~
וקצ~

 ~ובאו דבריו
 בש~"~ ג~

 ~י~~~
 ~~ק ~ס~ז

 ~י~ב
 ועיי~

 דינים ב~םקי
 ~~בע~

 צ~צ
 ה~דשו~

 ריש~א~~
 סי~~

 דמ~~~ ~מ~~
 דהוא

 ג"~
 ~~ין

~ר
 קצ~ ה~ום~י~

 מהרש"ם ~שובה ו~יין~ח~יץ~ ~~ מידלייה~ ד~~~ ~~ ל~~רא
 ~ובר~זא~

 ~~ק
 הנד~~ים וב~~הו~יו ד' סימן~נ~י

 ב~~~
 א"ח

 םי~~הח~~
 שהאריך י~ג ~~"ז~אות

 ג~~
 בנידון

~~~~~
 לדב~יו ראיה והביא ~~~ל ~~י"צ

 ~~~ה~בלים ~~~ו~~ות ~~~ה ו~~~וד ~ו~~~~י~קי
~~~~רים

 נ~פלי~ ואי~ ו~~~ודי~
 ~ל

~~~~וצים ~ינ~ ה~~~
 בנ~יל~

 עליהם ~ים
 ~~שו~

 דאגב
 ~גמרו ~ש~בר ~~ילו ~ו~~~צים לאמידלייהו

וא~~
 ~וד

 ראו א~ וב~ר~ לקרק~
 ~יר~ בשע~

~~~
 וגס יבשים

 ח~~ ב~ש~ב~
 ~ומר ~י~ד

 ~~"~ ~ח~~י~ א~ ~ם~~~~חובר
 ~יננו

 ח~ו~
 של

 עיפוש אלא~ורה
 ~ו~~ ~ו~עי~ וה~~~

 הר~~~א
 ~~~י~~ו~א

 סי~~~
 ~ם"~

 ם"ק
 ט~ו~

 ואף
 ~ר~~~ב~~~ב~

 ר~ה
 ה~י~

 על
 הח~~

 חזי מ~מ
ל~~~ר~~י

 ~ס~י~
 להקל

 ב~ע~
 העלה ~~~ן הדחק

~~
 ~ח~ים ~ש~נו ~~א ד~ם

 ממר~י~~
 מ~אר

ה~~ים
 י~

 לה~ל
 ~ה~

 אם
 י~

 ס~
 נג~

 ה~צומ~ים
~~~ו~ד

 ~~הרש~~ הג~ו~
 ו~ברי ~ בקצרה הנ~ל

 הובאו הנ~ל ת~ס'הפםקי
 ג"~

 מ~~~י בספר

 ~י~~הש~ח~
 ~~~ז:

 ~ה~
 ג~~~יס עליהם ירדו

י~~~~~
 עלי~ם נ~ל ~ס אבל ב~~~ו~ר~ ~~ילו

בעו~~ ט~
 ~ל הח~ים ~ג~~~ו ש~בר אף ~חו~~ים

 מ~~צור~~
 אינו ~ועט דבר שהוא ~~ל

 ~~~וברים ב~~דסה~~ים ~ו~מי~
~~ 

 בשע"ת משמע
 י~ב סום"ק ~ס~ז~י'

 בבי~ ~~~~ ו~"~
 אהר~

ק~י~~י~
 וה~~ד

 בש~~~
 ~"ד

 חו~~"~ מער~~
 ~י'

 י"ג~ או~י~~~
 ו~~

 הביא
 ש~

 ~~ם
~~~ 

 מא~~ר
~ר~~~

 ~~וע~
 אינו ~ל

 מ~מי~
 ~ קשה ~~ה

 ~א~

 ה~"ל ~ורדכי ~וא~ור הרב מ~ברי ~~ושמעמה

דהט~
 שם כ' ב~לוש א~ילו הח~ה מח~ויץ א~נו
 ס~ק הנ"ל בשע~ת ה~וו~א הג"ו ד~~דבריב~ד"ח
 דשם ל~מר ש~~ח~קלא ~~ בתל~ש הח~יס ~ו~~~יץ ד~~ל ~~~וארי~א

 )בש~~~
 ~שם

 הו~ הג"~~
~~ע~

 לפי
 י~~י~ ש~ ~~ומ~י~

 ~ו~ל ~ה~ל רבים

ע~יה~
 ו~יי~~ ~ ע~~ד

 עוד
 בש~~~

 ~נ~ל ב~י'

או~
 ועי' שי~~~ ה~~~ר"ם בשם ~ו~ש ח~י

 ~הג~ו~
הג~ו~

 ~והרש"ם
 מברעזא~

 ת~~~ ~ס~י~~ם י"~ א~~ ~~~~ סי~
 ש~~

 ~~בליס א~ ~~~ר
ב~עה ~ל~

 יבשי~ שה~
 ~~~ה~~~

שהשמש ב~~י~ דהיינו
 זורח~

 ~ס והביא
 פ"ב הירושל~~י ~ש~

 דעד א' ה~~הדפס~ים
~~~~ 

 הי~ם
 ~ארבע שנ~וס ~ף קיים~~ל ~חלוחי~

 ~ועיין ע~~~ שעו~

ב~ש~~~
 ~י' בהום~~ת אריה ~ס

 י~~
 דל~~~ר~

 שם מדבריומש~וע
 דדג~

 שא"צ שב~וחובר
~קבל לקרק~

 ~ימו~
 ~שב~ ג~

 עיי~ש טל ~~י'
 א~

 ~ו~י
 עיי~ש: בד~ריו ל~חוקיש

 ~ו~
 בזה להדר

 ~ הסדר~על ~~צו~
~~ 

 ~יין
 ש~יל~ ב~שוב~

 של~ם

 ~י~~~~~ד~~
 ~יקח ד~~~ר ~~"ג

 ש~ ל~צו~
~~~

 ש~~ ~היינ~ יארע מ~טים
 ~ש~~ד נשרשו

 ~די ל~~מר~~קודם
 ~ל~

 ~וצוה ~"ו י~'
ב~~ירה הב~~

 ~יו~
 דרוב

 ~~וו~
 בהם י~צ~ים

 י~~ ג~
ח~~ת

 ~ו~~
 בלילה

 הראשונ~
 ~ובח~ים

 ל~ומר ק~דם~שרשו ~ל~
 אי~

 יו~אים
 בה~

 ידי
 איס~ר ~~שום ה~אשונה בלילה~~~ה ~וב~
 חדש~

 כי
 של~הי~ר

 בזה"~ ~ד~
~אויר ~ור~ הו~ ל~~ ב~ו~

 ורו~
 ~~בריס הראש~ני'

 ה~ור~ מ~ ~~~~~

 י~~ל~~
 ליזהר

 למצו~ ~~"~
 ~~וה

 וה~"~ ~~~
 ~~ער~~~~ד~~

 ~י' ~ומ~צ
 וב~~~ ט"~ א~~ יי~~

 ~י~~~ה~ד~
 אות תנ"ג

 ב~ ~ י~~
 ועיי~ש

ב~ס עו~
 שהם ב~~ים ~~~ ~י~ ~ושה ד~~ ~ש~ב~

 רק ~ו~~~~~~~יסנקיים
 שי~

 לחוש
 ש~~

 נשרשו

~ו~~
 ~~ומר

 ~ז~ ~~~רי~
 ~~יים

~נ~~צא ~י~ ~~~
 יש א~י א~רי~ ~~~ו~~רי~ ~~י~ ~~~

 ל~~~ להקללסמ~ך
 מי א~ונם ה~~ים ~א~ו

 ל~כול שלא~נדר
 ~ד~

 ב~י~~ר ~מיד ונזהר
~דש

 לנהו~ י~
 ~~~ו

 שהדי~
 בנדר

 ע"~
 ~~יינו

 ה~ר~~צריך
 ~נ"א~~ שלשה ~~י

 ג~
 ~וד ועיי"ש

וב~~~~
 ~י' ~ו~~~צ ~ו~~~ת

 י~~
 ~' אוח

 ב~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~שובת
 ~וי~

 רבים
 דחד~

 ב~בואה בחו~ל בזה"ז
 ואפילו בעלנוא חומרא אלא אינו ~~ו"םשל

~י~ו~
 מ~מ ג~~ור איסור הוי עכו"ם בשל דגם

 לקייס לו שא"א ~וי ול~ן מדרבנן אסור~אלא~ינו

~צו~
 הר~שונה בלילה נוצה אכילת

 שהו~
~ד~וריית~

 ש~יא ~בח~"ל בחדש אלא
 יקיים ~~ו"סשל תבוא~

 ה~וצו~
 עוד ~עיי~ש ~ ~כו' בזה

 שר~וזו~מה
 בכמ~ לעיי~

 ~ מ~ה ש~ברו ס~רים
 בשד"ח עיי~ש ~עו~~ר קודם ההש~שה ז~ון~שיע~ר ד~

 קודס ימיס בשלשה די התה~ד דלדעת~ה~"ל
 בעינן והנוב"י ה~סף הנקודות ולדעתלעו~~ר
 : לעו~~ר ~~~ם שבועותש~י

 ~ז~

 שעל למצות
 חיים דברי בתשובת עיין הלילות~ ~ושתיה~דר
 םי'~~ב

 ל"~
 ויש הגשמים ~וי שרבו דבשנה

~רב~
 לברור ~וותר אס ונשאל מצו~וחים חטים

 לא דזה ו~~ב שמוריס מצות לצורך~~טים
 ~מירהמ~רי

 ~יו~
 שיש

 במים ~שנשר~ ח~~
 אז )היה שלא ~אשתקד מהחטים ליקחיו~ר וט~~

~~וי
 גש~וי~

 ~"כ~
 בהם נ~וצא ולא

 עכ~~
~צו~וחי~

 ב~ו ידעינן לא וגם ~וזעיר ~ועט רק
 תנ~ג סי' החדש בא"ח והו~ד ע"כ~ ~מיםח~ש
 או~ר~ש

 סוף שם מבר~~אן הגאון ובהגהות י"ב
 ~ו~~~או~

 ד~ ם~ק זה םי~ לעיל בדברינו )ועיין

~~~~
 בשם

 תשוב~
 םוס~ק עוד ועיין צדקה~ מעיל

~ה
~~~ 

 בתשו' ועיין ~ אריה( שם תשובת בשם

~ו~~~
 ~"ז םי' ~~ג ~~ה~~"ק

 ובמהד~~
 םי' ח"ד

 מבוקעות בהם שנמצאו ~ושו~ורים ~בחטיםק~~ב
 נ~דם ם' ויש~~וצומחים

 )א~
 הם הדין( ~מן

 עוד ראוין אינן ~ו~מ לפסחכ~~ים
 דכיון הלילות( מש~י הםדר )שעל~~ורות למצו~

 ~ימור בעי לכן המצות את וש~ורתס~~~יב
 עוד שם היה אולי ספק נ~נוד שיש וכל~דאי

 )ואינן שנתייבש~~~~בוקעות
 ניכרים~

 מקרי לא זה
 המ~ע דלענין דעה שערי בספר וכ"כ~מ~~~~רות
 בספר והו"ד ~ ע~כ ודאי שי~וור בעינן~~~~ירה
 י"ד אות הפםח חקת בקונטרס משה~~~~חת
 ~ו~ן וא"ו אות ~ו"ד םי' חומ"צ ~~ערכתובשד"ח
 סי' אדס בינת הרב דעת~~~ש~ע

 י"~
 עיי~ש

 בש~"~ הביא ו~ן הר"ן( חשובת בשם~~~ש
~ב~~ערכ~

 )ש~~ב ~ואיר הבית בשם הנ"ל ואות
 ב~וג"א המובא ~~ל~בלין המהר~ם דברי~~~~י
 דלצורך משמע( ~' ~ס~ק תס"ו~י'

 מצו~
 מצוה

 דכתיב כיון הנו~לים ס~יקות בכל להחמיר~~ון

 במ~וס וא~י~וושמרתס
 וכן ה~סח ימי בשארהנא~לים ב~~ו~ ~הק~ שי~

 הבי~
 בשם שם

 ה~~י ~עת ~~שמע ~וכן פרידבו~~ מרדכידברי
 ~"ז ס"ק תנ"הסי'

 והבה"~
 ~' ס~ק ת"ם סי~

והשע~ת
 סימ~

 ט' ם"ק ~נ~ה
 הגאון ודע~

 אות תנ"ג סי' מברעזאןמהרש~ם
 י"~

 שנ~ון
להח~ויר

 לעני~
 ~נפל ס~ק צד בכל נוצוה מצות

בהם(
 ועיי"~

 הש~רי ~~ו~ש הנ~ל בש~"ח עוד
 ~יהא צריך שימ~ר דבעינן דבמאי הנ"לדעה
 הפר~ח ~שיטת סובר דהוא י"ל בודאישימור

 דסובר א'( ם~ק זה סימן בריש~ש~באתי
 הוא ו~ן מדאורייתא הוא ~וצ~ ל~םדשי~וור

 נואיר בית בעלהגאון דע~
 משא"~

 הםובר~ס לדעת
 ~לא שאינ~ א'( ~"ק זה ~י' בריש~שהב~תים
 שי~וור דבעינן לו~ור בעיניו קשהמ~בנן
 ~~ו~שובתוד~~י

 בי~
 מתשובת ו~ן צ"ד ~ימן שלמה

 להח~~יר חשו ~א משמע ל"ו ~ימןהרמ"ץ
 שהדין ממה יותר קצירה ~וש~ת השמוריםבחטים

נות~
 מצות לאכילת

 הרש~
 ה~תח ימי שבשאר

ע~תו"~
 ~~הר~ם בת~ובת ו~ן ~ הנ"ל השד~ח

 ג~כ כתב רי"ז סימן חאו"חשיק
 ~נ~צאו שמורים ~בחטים ~צא~ המקיליםהעולם ~נה~ לקיי~

בהם
 מבוקעות~

 מבוקעות שאינ~ ח~יס בה~וותר
 נמצאו שלא ש~וירה אחר להדר יש ~וב מהיותאך
 ~וב~קעותבהם

 ע"~
 בא"ח והו"ד

 החד~
 ו~~ין ~

 יו~ד סימן חאו"ח אריה שםבתשובת
 השמורי' בהחטים מצומחים ח~ים שנמצאוש~י~ במעש~

~וש~~
 נג~ם ~' פע~וים כמה שהיה רק קצירה

 ~ושאר טפי גרע דבשמירה די"ל דהגםו~תב
 ח~ים דבשארחטים

 י~
 באו דהמצו~וחות ל~לות

 בח~ים אבל ותחתיהן הגדישמ~ליונות
 מהם ~שיןד~ין ה~מ~רי~

 גדי~
כשנמצאו א~~ לביתו לו~ח וכ~א

 ~וצומחי~ של~~
 במצומחים והוח~ק

ל~אורה
 י~

 לחוש
 דנפ~

 מים עליהם
 בחטים גם עכ~ז אך שצ~חו הח~ים נצמח~והיכן דאל"~

 שצמחו ה~טים בס~ לבטל מק~לים אנו~ש~וורים
ממוס

 די~
 שבאה הצמיחה לתלות

 מהלחלוחי~
שמהחטי~

 ת~~ז סי~ון מ~ז פמ"ג ~ועיין עצ~ון
ס~ק

 יו~ד~
 קצת בהס דהיה לו~ור אפשר ועוד

חט~
 ונתח~צו לקרקע עוד צריכיס היו שלא

 כא~ר ב~וחובר ומטרמטל
 ~י רואו~ עינינ~

לפע~~ים
 שבול~

 ואינה צורכה כל נגמרה אחת
צריכה

 עו~
 ע~יין החטים ~שאר אף לקרקע

צריכי~



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~ ~  ~~~ ~~~ו~ 
 לקרקע~~י~ים ~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

 ו~פש~
 ע~~תו~ד בא~שנצמחו מזה

 דבר~ו ~ל ~ל~י ~ בקצרההש~א
 הנ"ל~~ושמ~

 דגם
 לשאר ~~~ורים הח~ים בין ל~לק איןלד~תו
 בדברינו~ ועי~ן ~ח~~ס

 םי~~~ לק~~~
 ט~ו ם"ק ~ה

 שנ~~צא שמורים חטים לענין שםמ"ש
 ~ ~~ברים ~וא~י~ת ~ניש~~~חטים ביניה~

 ~ח~
 שנ~וצא~

בה~~
 מבוקעו~

 שיבררו ובלבד מותר ה~אר ו~ו'

~ות~
 או

 ו~~
 אם

 י~
 שם

 ע~~~
 ~ ם'

 ~י~
 בנש~ת

 סימ~אד~
 ונמצא הגשמים שר~ו דבשנה י~ח

 ה~ם מצומחים גרעי~ן הרבה החטיםב~וך
דבזה

 צריכ~
 יש אם לראות מדינא בדיקה

מ~מ ~~
 א~

 אלא שבשק החטים ~ל לב~וק צריך
 זה ב~~נין שיבדוק~גי

 שיקח~
'~ 

 מע~~ פעמי~
 ~מן

~~וצר
 מ~ ~ו~

 בה~~ יהיה~ וכאשר השק
'~~ 

 ~ל ~אם אז~~~ו~חים נ~~
 שבאו~~ החטינ~

 או האוצר

~באו~~
 ~~ישה הם שק

 אח~~
 נן אמר הרי

 ~ל~~תח~ק~
 ~ח~י~

 שבאותו או אוצר שבאו~ו
 ו~~~ ~ המצומחים ~גד ס' בהם ~יששק

 במקו~ח
 ~ס~~~~~ן

 דבחט~ם ה' ס~ק בביאורים
 הוחזקו אמרי~ן לא מצומ~ות חטים ~ ג'בהן שנמצא~

 לבדוק שיצטרך ~~ד טובא~איכא
 ~ול~

 ~~ירוש

כ~
 ~טה

 דב~ג~ ~ב~~ע~
 חזקת אמר~ן לא זה

~לשה
 ו~~ ~~מי~

 זה ו~~ין ~ ה~עם ע~"ש
כתב

~~~ 
 במג"א

 סימ~
 ~ס~~

 ג' לענין י"ב ~~ק

ש~ורי~
 דלא ב~תח ~תבשיל שנמצאו

 אמרי~
בכ~~~

 ~ה~ח~ק ~ה
 ש~~ שי~

 בתבשיל ~וד
 ס~ק בח"י~ו~~"ש

 מ~ש~ ~~~
 בזה~
~ 

 ~~ר~ת~~ד~ח ועי~
 חומ~~

 יו~~ סימן
 ש~תב ד' אות

 ה~ר~ח ~~סקנת וגם הנ"ל ה~ג~א~מדברי
 והרב גבוה~וה~~חן

 דו~ בי~
 ~~חם ד~רי והרב

 ח~ים ג~ ב~ק ~נ~צאונ~~~~בחטים
 הו~זקלא ~צומחי~

 בז~
 שנצריך ~~ד בו שיש השק ~ל

 ~מו~י~ה לומר נו~ל וש~יר השק ~ללב~וק
 ג' שיקחו הנ~ל בנ~~~"א שהז~יר~בדיקה
~~~מי
 מ~~ ~

 ש~ים יש אם ~יבדק~ השק מן
 דבר~ בחשובת הס~ים וכן ב~ה ודי ~~מצומחי'נגד

 פרידב~~רג~~דכי
 ו~ת~וב~~

 ~~~תו"ד הרמ"ץ
 הרב ב~תבי מבואר ו~ן הנ"לה~ד"ח

~~~ 
 ד~ת

 אגרו~ין ג' בבדיקת דדיק~ושים
ד~~~~ו ש~ ו~~~~

 א~~
 ~חד בשק

~~~ 
 בו אין ~השקים

~גד נ~
 המ~מ~י~

 מ~מ שבו
~~ 

 ה~קים ~אר
 י~

 ב~יק~ ~~"י ~ס'בהם
'~ 

 אגרופ~
 ~נהוג

 י~ א~~ מ~רי הםשכונן א~
 ~~~ק ~ת~ות

 הכרי ונות מעלהוא ~ז~
 ולכ~

 ~ו או רק לאםור אין
 בו שנמצאשק

 ~~שמ~ ו~ן ~ ~"~ הרי~~ת~
מתשוב~

 להקל דהמנהג אברהם ברית
ג~ בבד~ק~

 אגרו~~
 ~הרש"~ הגאון בהגהות והו~ד

מב~~זא~
 בא~ח ה~דפסיס

 אוח תנ"ג ~~~ החד~

 הביא ו~ן~~~
~~ 

 ב~~ח
 הנ~~

 בשם
דה~נהג פ~י~ מנח~

 שלוקחי~
 ה~רי מן אגרו~ין ~~

 וסומ~~אות~~ ובודק~
 ו~~~ן ~ ~~~~ הכרי כל לה~יר ~י"~

 שאי~~ב~שובת
 ~מואל

 ~לעני~
 מצומחים ח~ים

 בלח ~כמו בילה דיש לומרסומ~ין
וכ~ו~שנמצא ממש~ בל~

 ~ששים~
 מ~קופה שנטל בה~ק~ת

~~ 
נד~

 הקופה~ ~~ל
~~~ 

 בספר והו"ד
י~ג ~ד~ זכרו~

 ~~~ ב~~וב~ ~עי~ ע~ב~
 אר~~~~~~ח

~~~ ס~מ~
 ש~~ב

 ג"~
חטיס קצ~ ה~רי מן ליקח ~ה~נהג

 ~מה ~~~י א~~~~ ו~ודקינ~
 ~~ף אנשינ~

 ס~ מהס~לי~א א~דאם~~~ל
 ~~' יו~ר אצלם ש~ש אנ~י' ~משארהח~ים ~חש~~ מצר~י~

 וא~
ב~

 והרב הכל מכשיריס ס' יש הכל
 בע~

 ~ם
 ~ד~א הל~ה להמנהג שם מ~~יס הנ~לאריה
~~~ר

 ~~ר~
 אביגדור

 ~ו~~
 בם~ר

 ז~~~
 ~~ד ~~ף

~"ב~
 שנס~~ק

 ב~~~
~~ 

 ע~"ש~
 שס ו~תב

 ג' שנמצאו דע~י לומר שיש דהגםאריה ב~~
 הו~זקומצ~מחים ~~~~

 הח~~~~
 דגן בה~~~~~וד~ שיש

שצמ~
ס~ק תס~~ ~~ במג"א המובא ה~לבו ~~םברת

 י"ב~
 מ~מ

 עכ~~
 שיש עי"ז ~הוחזק לא

~~~ 
שא~

 שחו~ך הח~ם דברי שם )ודחה ~נגדם ם'
 דהוחזק לומר הנ~ל ה~לבו ד~רי ע~~ילהחמיר

 ול~ן גשמים עליו שי~דו ה~רי~ל
 א~

 עוד לס~וך
 ג' בדיקת~ל

 א~רו~~
 שם ~הרב הח~ם ~כ"ד

 ל~בר~ לחוש נבא ו~תבדאס דב~יו( דחהאריה
 ג' בו שנמצא ה~רי כל ולאסור הנ~להח"ס
 ~ חטי~~כשר כלל נ~וצא לא הרי מחומציםח~ים
 ול~ןל~~~

 א~
 ועיי"ש הזאת לחומרא ~חוש

 ~ בזה שהאריך~ה עו~
 ועי~

 בא"ח
 החד~

 ~~ימן
 ב~ס י~ב אותחנ"ג

 שאיל~ תשוב~
 שלום

 מה~~~
~ימ~

 שק~י' דחטיס ק~~ו
 מ~כו"~

 ~~ירוש ש~ים
 ע~ו~ם(מהרבה

 צר~~
 יפה י~ה היטב לערבם

 ~~ א~ יבדקם ואח"כ כולם שיתערב~עד
 בהס

 ~מ~וק~ות נגד~'
 והמ~ו~~י~

 לא ~ם
 עירב~

י~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

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

 שקנה תבואה ~מין מ~ל לבדוק מחויבי~~
 מצאתי ~ה ~~עין ~ ע"כ לב~ו ~אחדמ~כו~ם(
 למנה לי )הנש~ח דחיי ס~וא בספר גםכתוב~
 בסימן ( מיאםק~בקא אב~"ק הרב המחברמאת
 להזהיר דיש יו"ד אות~'

 ה~וחרי~
 שקוניס

 מזה הרבה ~~עכו"ס וקונים השוק עלתבואה
 בהם לבדוק לה~~~רה ו~~ביאים מעט ומזהמ~ט
 הרי פעמים הרבה שהרי נ~של להיותוקרוב
 בהס ואין וטוב~ס זכים הם אחד מ~~ו"םחטים
 נגד ~' בהם אין אחד ע~ו"ם ואצל ~ללצ~~וחים
 ומלבדהצמוחים

 )שלדע~
 הרש~ז( והרב הנ~ג"א

 להוסיףאסור
 ולהרבו~

 בהם בניכר ~' עד
 י~ב ואות ב' אותי~א~ ~~ק זה סינון לקמן בדברינו )כמבוארהצמוחים

 ~בי~
 המחמי~ין( ~דיע~ת

עוד~
 הא~~~ס~ שהרי ~א~

 ~רחיים שעל
 ~שקורי~

קויש~
 אחד שק ~~א מחזיק אין

 ש~
 או חטים

 שה~~ים ל~יות יו~ל ה~ישנים~וא"כ
 ה~שרי~

 בפ"ע ~צ~~וחיס והחטים ב~~ע נטחניםיהי~
 יאכל ואחד מצה יאכל אחדוא~כ

 חמ~
 ע~כ

 י~
לב~~~

 וא~ילו בפ~ע שקנה תבואה מין בכל
 ~ו"מ הח~ווצים נגד ם' ב~ניהם שיש רואהאם
 רק היטב יחד החטים כל לערב ויפהטוב
 שהם חטים מין מכל ליק~ הוא המובחן~י~ר

 הנ"ל דחיי ~~~א הרב~כתו~ד בפ"~ ~יבדק~ אח~ ומדי~ה אחדמע~ו"ם
 באו~

 הנ"ל~ י~"ד
 י~ב באות עודועיי"ש

 דנר~~
 מה מהני דלא לו

 באגרי~ה ב~למא עיונא ע~י החטיםשבודקים
 חטים ~לוקחים)פירוש

 על העיון וע"י ב~~ריפ~
 הםהאגריפה

 שי~ משערי~
 כן ~ושה ואם ס'(

 לבד גר~יר כל אח"כ יב~וק שאם מ~וד ~רובהרי
 דבלא"ה כיון ~ב~רט ה~~~וצי' נגד ס' יהיהלא

 בנתבקעו בקי~ין~נו ~י~
 ~~יי~

 מ~"א
 תס~~ םימ~

 ~~ק
 כל וא~כי~ב(

 זמ~
 הי~ב בדק שלא

 די~ י"~
 בזה

 ס~יקות ~ני ~פירוש לאיסורא~~ס
 לאיסור~

 ~חד
 מחלק יותר חמוצי~ שם יש שבדק ~ועט באו~ושמא
~שים

 ר~
 יותר כאן דאין ו~~"ל היטב בדק ~לא

 שיעור מ~~י חמוצים יו~ר הכרי בשאר יששמא

חל~
 ~ם~

 ושמ~
 ניכר ואינו מבוקעות שם יש

 רק בזה ~לל להקל דאיןנראה ע"~
 באופ~

 שכל זה
 כל ממנו ימנה המבחן ~ל שי~ח חטיםאגרוף
גר~יר

~~~ 
 ל~ד

 ~יעיי~
 עליה

 ~~ ~י~נ~
 ~~ים ~ד

 כמה יראהואז
 ~מצ~

 וצ~ווחים בקוע~ם
 בו שאין לראות שצריך ש~תב )במההר~ו"א כו~~~ ווה~

 ~ י"ב באות ע~"ד ההיתר( ~ן נגד~ ם' יהי'שלא ~~~
 ~בעינן לו ~נראה י~ג באות עודועיי"ש

 ס'בשופי ~יה~
 נגד פעמים מאה עכ~פ שיהא והיינ~

 אוהצ~ווחיס
 פחו~

 לפי ~ועט
 העני~

 ~יון
 ב~מ~~ם שויס ה~~ים כל דלארואה ~~עי~
 ו~צמצום בדקדוק ~~שים ~מורה י~שיר אם~א~כ בגדלות~

 מה ~וכעין מכשול לידי לבאיוכל
 דא~ורינ~

 לענין
 שנת~רבה איםור שלביצה

 בבצי~
 עיין הי~ר של

 ה' ס~י' ~~~ םימן יו~דבש~ע
 ובט~~

 ~ם
 ~~יי סמא הרב עכתו~ד ט~ז( ס~ק שם וש"ךי~ב ~~~

 ~נ"ל~ י~ג באותהנ~ל
 ועיי"~

 ש~תב ט' באות עוד
 אם דוקא היינו ס' דמהני ד~"ז לודנראה

יבשים הח~י~
 כל אם אבל חטים ~שא~ ומראי~~

 ~~~~נ~ א~לחים ה~~י~
 ~~ראיה~

 א~וריס ~ולם
 שישדכיון נ~שו~

 מצונו~י~ ~ה~
 מוכח הרי בקו~יס או

 ~ינ~ן ברמ"א מבואר ~וכבר עליהם מים~באו
 שנתל~~~ו דאו~ן ב~ סעיףתם"ז

 ~~ורו~
 כ~שר

 ~ ~ימן לקמן בדברינו אי"הי~באר
 ~~ק ריש

ט~ז~
 מ~אויר שנ~לחל~ו לומר תלינן ולא

 ה~~
~י~~

 שנ~צא )במה ~י~ורא ~~תחזק
 אומצומחיס ביניה~

 ו~לב~ בקועים~
 הח~ים ~ם ~ה

לחים
 נעש~

 דחי~ ה~מא עכתו"ד בטחי~ה בצק

 ועיי~הנ"~
 לק~ון בד~רינו

 סימ~
 ם~ק ~ה

 ~צדדו מה קדושיס והדעת הפמ~ג בשם מ"שב' ענ~ י~~
 ה~ אולי אך לבד מראיהן בנשתנולהקל

 ~יירו
 ריעותא ~ום ב~ן נמצאו שלאבחטי~

 : וק"לומצ~~~חות ממבוקעו~
 ~ט~

 מקור ~שים~~ ע~~~ ש~יש א~ היטב לדקדק צרי~ין
~~ 

 ששים ~ב~י זה
נגד

 הו~ המצומחי~
 הרמ"א מד~רי

 ~ימ~
 תנ~ג

 סמ~ק ~שם ג'סעיף
 ~ ותר~~~

 ו~לש~
 המ~בר

 מ~מ~יס~ ב~ם שיש דב~טים משמע ~~~י~~אן
 ~~~ ל~צריך

 בבירור
 די~

 ס'
 המצומחי~~ נג~

 דמש~ע ~כ~
~~~ 

 ~ הפוסקי כל
 : למטה אי~ה שיוב~ו

~~~~~~
 חטים ~~נו אם בדי~בד

מצו~חי~ בה~ שי~
 ~דונ~

 ~יש בבירור
 ש~~

 המצו~חי' נגד רוב
 שלאאך

 עי~
 הי

~~ 
 ה~חינה קודם

 ליד~~
 בבירור~

 שנ~ יש ~א
 ה~צומחי נגד ס'

~ 
 דדבר לכאורה י~ל

 ~ל~זה
 מ~רי שצמח דגן אם הפ~סקיס בפלוג~ת

 במינו~~ן
 ע~~

 ~~תן
~ו מצומ~~~~ ~~י~~ ה~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~ )ועיין י לא~~ו 
 סעיף צ~ח ~ימן יו~ד

 בהי~ר שנתערב דבאיסור ~םדמב~אר ~
 היתר רוב ויש~ינו שהו~

 ו~שפ~
 באו~ן ההי~ר מן

 עו~~א~~
 האיסור נגד ס' שם יש אם בבירור לידע

 ברוב ב~ל מב~מ ד~וה"ת מ~ום ~וו~ר זה~רי
 לא וא~כ ~מינו במין ~ם ס' צריך מדרבנןורק
 ב~סור ס~ק רקהוי

 דרבנ~
 ~~כ ~קולא

 נא~ר ~ם בנד~ד~~ה ו~"~
 דדג~

 מב~מ מקרי ~צמח
 א~ילו בדיעבד ~~כ לה~יר יש צמח שלא הדגן~ס

ר~
 ו~~כ המצומחיס( נגד ס' היה אס בס~ק
 ~~~יס נ~~~ו ~לא דבדיעבד י~ט סימןבנ~מ~א
 ~מצומחי~ נגד ס'א~יש

 ~לוי נט~נו ו~בר

ב~לו~~~
 לאו אם מב"~ו ~וקרי אם ה~ו~קים

 : בצ~ע הדבר שס הניחול~~~ה
~~~~ 

 א~~וב

 די~ו~ל~
 הסוברים

 ~דג~
 באינו מין הוי ש~~~ח

 א( ~ ו~נה ~ צמחו ~לא אותן עםמי~ו
 כלל~~נ~י דע~

 הוי ~צ~ו~ דדגן ~"~ או~ ל"~
 ~וצומחים שאינס אותן ~ם מינובשאינו ~וי~

 הנ~ל בנשמ~אוע~ין
 שכ~

 דעת ב( ~ משמע
 ~~~~ד~~

~~ 
 ~( ~ ~~~~ור

 ~ ו~ו~~
 ה~

 ו~~י
 ד~ויביו~ד

 מב~א"~~
 י~ שכן ~ס ו~תב

 לד~דק

 ~~צ~
 ~וינו בשאינו ~וין דהוי דס"ל מסמ"ק ו(

 הו"ד אור עמודי בעל ~רב ד~ת וכן ז( ~~~~

ב~~~~
 או~ יו~~ ~י~~ן חו~~~צ מערכת

 ד'
 ו~~

הבי~
 מברעזאן מהרש"ס ~גאון בהגהות

 או~~נ~~ סי~ו~
 ח( ב~ם ~'

 כתבי ט(ו~שס ~~~וי~ עטר~ ת~וב~

 בע~

 נו~ם הם שגם קדושים דעת
 וכ~ב ~ינו בשחינו מין ~הוי~ו~ר

~~ 
 ~ו~ ~כ~

~ 

~
 מהד~ת טוטו~ד ובתשובת י~( ~ ~ס בתשובת

 סימן ~~ר הנ~ל מהרש"ם ב~שובת ועיין ~~"כ
נ~~

 הג~ולים כל דעת נגד להקל שקשה ~~תב
 ~ד והנה ~~נ"ל

~~ 
 כת את לך העתקתי

 ~ואותן שר~יתיה~וסקים
 הוי שצ~ו~ ד~~~ דם"~

 : ~וצומחים שאי~ן ~ותן עם ~~ינו בשאינו~ן

~~

 א(
 ~~ס~י~ו~

 תמ"ב ~י~~ן ריש ה~וג"א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 דהוי ~ו~זית( ~חות )דה~~ו מ"ה ס"ק תמ"ז~י~ון
 ~ובואר ~ושמע וכן ד( ~מב~~

 בש"~
 הר~~ז הרב

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 חאו~ח ~ריה שם ובתשובת ו( ~ נ~ד סימן~או~~

~י~~
 ד~וי י~"ד

 ~~~נ~
 הח~ס על ~ם ~וחו~ק

~מוב~
 וכן לעיל(

 בה~הו~ ה~י~
 םי' מ~רעזאן~נ"ל ~~הר~~~ ~~~

 תנ"~
 בשם ז( ~ ג' אות

~שוב~
 ח( ~ או~ז מהר~ח

 ובש~
 ~שו~ת

 וכן ~וב~~ו דהויאברהם ברי~
 הבי~

 ~ הנ~ל בש~"ח
 החדש בא~ח הביא ו~ן ~ואיר הבית בשם~(
 וכ~כ יא( ~ ~ונ~פ בשם י( ~ י"ב אות תנ"גסימן

 ו~ן יב( ~ כ"ג םי~ון חאו"ח יקרה אבןבתשובת
 כתב שמעון שער בספר הנדפס רע"אבחשובת
 דגםג"כ

 בספ~
 להתיר יש ס' היה אם

 בתשו' ומובא לנ~פך ודמי רוב איכאדעכ"פ כיו~
 כ~ב הנ"ל וב~ש~ו~א ד' סי' ח~ש~והרש~ם
 ~' סעיף תמ~ז סימן הש~עדמס~י~ות

 מדברי כאן נזכרו שלא מאו~ן )~ם ~~ו~קיס~ל ו~וסתימ~
 ב~וינו ~~ין הוי שצמח דדגן מש~ועכולס(

או~~
 ~~ר~ת ב~ד"ח ועיין מצו~וחים ~אינן

 ש~תב ה' ~ות ~וףהנ~ל ו~י~~~
 דלשיט~

 הפוסקים רוב
 ~וצומ~ים שאינן או~ן עס ~וב"מ שצמח דגןהוי

וא~~
 אם בדיעבד להתיר יש לכאורה לשי~תם

 נגד כשריס רוב שהיה בבירור עכ~פידוע
 י~ו~ ~ין ~~ילו~~~~~~~~יס

 ב~ירור
 ~י~ ~~

 ס'
 ~~המ~ברים כמה בהדיא וכ~כנגדם

 דהוי דס~ל בשמם לעילשהבא~י )מאות~
 ~וב~~

 ~~~ו

בהדיא~
 המצומחים נגד ס' יש אס בס~ק דא~ילו

ג~~
 ~וו~ר

 ~~ע~
 ולק~לא דרבנן םפק דהוי

 בשאינו מין דהוי הםוברים לשיטת אבלו~~לעיל
 לאסור יש~~ינו

 לכאור~
 ~לא כ"ז בדיעבד

 ה~וצומחיס נגד ~~ שהיהבבירור י~~ינ~
 וכ"~

 בה~יא
 ~~ק ~יש ד~ל הנ"ל ~ור עמודיב~שו~ת

 ס~ק הו~ המצומחים נ~ד ס' שיש בבירורידוע ואי~
 לעיל )כ~ובואר ~~צו~וחים ~אינן עםמינו בש~ינ~ ~~ין ~צ~ו~ דגן ~וי דלשיטתו ~~טעסתורה

~"~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ולחומרא תורה~פק

 דאם שלוס בשאיל~ וכ"~
 חלילה המצו~~חים נ~ד ס' שהיה בבירור ידועאין

 ~ ~חדש בא"~ והו~ד בפ~ח לאוכלסל~יר

~~
 בעל הרב בכתבי

 ד~~
 ~נ~ל קדו~ים

 ~~ב~א~~ו דהוו לו~ור הנוטים ~וןשהוא הג~
 נבדקו ולא חטים טחנו ~ס דבדיעבד כתב~~"מ

 נ~ד ס' ישא~
 בשנה )וא~ילו להקל יש ה~וצומחי~

 אס ~~"~ו ~קציר בעת ~ו~וביםשהג~נ~ים
 א~ן ס' בהם שאין הח~ים רובהוחזקו ל~
 דרוב~ו~ום חש~~

 י~ ח~י~
 ס~ בהס

וב~רט המצו~~~י~ ~ג~



~~~~י
 ~~~~ ~~ו~~

~ו~~ר~
 בדקו ~ס

~ינם שהבודקי~ ~ש~ ~~~ א~~
 ~~~ בקיא~~

 להקל יש בודאי בבדיקה
 דר~ב~יון

~~ 
 ~'( בהם

 וג~
 ~זקה ~הם יש

 ~קועים הח~ים היו לא ד~ו~חלה~נ~~ררה
 והו~ד~~~~

 בהגהו~
 ~ובר~~אן מהרש"ם הגאון

 שם הביא זו סברא ו~עין~הנ~ל~
 ג"~

 ~~ו' בשם
 יש ~מלתא ד~~~~א ש~חב י"ז סי' או~ז~ו~~~ח

 של~'
 הי~~

 ג~כ שם ה~יר ול~ן האיסור נגד
 קוה~~ בנ~חן~די~בד

 ס' יש אם בדיקה בלא

~~(
 הוא

 ציר~
 מב"~ו דהו~ הסברא ~ם שם

 וע~ין ו~נ~ל( מב~מ דהוי דס"לו~שי~~ו
 רל~ט סי~ שני חלק הנ"ל מהרש~ס~~שו' עו~
 ראות לפי ה~ל ~~ו~~ו~ם ד~

 ה~~~
 ~נר~ה ~ב~נה

 ~ש הרי ס' בהם אין ~טים שרוב דאדרבא~~ין
 דהח~~ה ועוד עדיף רובא וחזקה דרובאל~~~ר
 : ע"כ לה~תנות~שויה

 לענין מי~רי כ~~ ~~~~
 הרב גם לכתחלה אבלדיעבד

 בי~
 מאיר

 ~קום ~וכל מב"~ו דהוי דס~ל הנ~לאברהם ובר~~
 ~' שיש בבירור ל~דע דצריכין~~בו

 ~~רד~י דברי בתשובת מבו~ר ו~ןהמצ~מחיס נג~
פר~~בערג

 וב~שוב~
 בשד~ח והו"ד משה ~שיב

~מע~~~
 דיעבד לענין למע~ה והנה הנ"~~ ואות

 אס ספק ויש בדיקה בלא החטים נט~נו~כבר
 שם עיין ~'היה

 בה~הו~
 הנ"ל אברהם ברית בשם ~הביא הנ"למברעזאן מהרש~~ הגאון

 מב~מ דהוי משום להי~רשצי~ד
 ו~וה~~

 ב~ל

~רו~
 ~' יש שמא להקל דרבנן ~~ק הוי וא~כ

~~וא~
 שאח~כ

 בשע~
 נתערב לי~ה

~"~ 
 במים

 כבר הרי מ~~ו החטיס עם מינו אינו הו~והמים
 ~ק"~( צ~ח סי' ~ביו"ד הש"ך וגם תחיל~~~תב~ל
 ולא ~וותר( ~וינו השאינו גם דב~ה~גמודה
 בספק אפילו בו ~דהחמירו איסורא א~חזק~~קרי
דרבנן(

 כיו~
 באיסו~ הוחזקו לא צ~וחו שלא שאותן

 לא )וא~כ היתר הכל קוה"פ הריוגם
 שיי~

 לו'
 שם כתב וגם אי~ורא( א~חזק לשון~הם

 ו~י~ם להיתר ~ם~רות~~דים עו~
~~ 

 ~לכ~~לה
 לטחון איןבו~~י

 ב~
 עו~ין דאין משוס בדיקה

 ~~תח~ה דרבנן ס~קבידים
 א~

 בדיעבד אפי~ו
~ם

 נ~~~~
 ישראל ע~י

 ב~
 בדיקה

 דלא הי~א כשוגג לדונו יש דל~אורה הגם ס'יש א~ לראו~
יד~

 לע~ות ~סור ~ם
 ~~~ כ~

 ~מב~ל דהוי י~ל

~יסו~
 אברהם הברית עכ~ו~ד במזיד לכתחלה

~נ~~
 בקצרה

 ה~ו~~
 ~ה~~ות

 ~וה~~"~ הגאו~

 ~~~למברעזאן
 מ~~~~~ והג~ו~

 ~י~ס מבר~זאן
 ~~יס לכתחלה לטחון להקל אין דבו~~שס

 ואחר~ם ~~וותרים דברים אלא יהיה ~לא~ב~קו ~ל~
 בדיעבד א~ילו וגם להקל דאין אי~ו' בהם~הגו

~יו~

 ~שו~גים לדונם אין נ~ש בשאט כן ש~שו
 כמבואר ~וותר שהוא בםוברא~ילו

 כ"ה סימן כהונה וכתר ~ו~ח ~ימן יאירחוות בת~וב~
 הי~רו שאין דבדבר פ~ח ~י' יו~דוח"ם

 ומכש~כ כמזיד דינו ~וס~ק מותר או~ורא~ילו ~~ו~
 שאיסורובנ~~ד

 פשו~
 ל~ל ומפורסס כל בפי

 וב~רט ובדיקה ה~שר צריך ח~יס ש~לאדס
 ולכן וכו' ~ורו~יס גש~וים שהי'בשנה

 י~
 לאסור

 א~ור המב~ל ~~ין בדיעבד א~י~ולהם
 בכל להח~ויר יש מלתא מיגדר מ~ום וגםוכו~ ב~~~י~

 וכו' והזמן המקום לפי והכלגווני
 בה~הו~יו הנ"ל מברעזאן מהרש"~הגאון ~כתו~~

 סי~ון ח~ב הנ~ל מהרש"ס בתשובת עודועיין
 בלא לכתחלה דלט~ון ש~תברל~ע

 בדיק~
 ~ם

 כיון דאסור מודה הנ"ל א~ז ~והר"חהרב
 כ~~~בד דינו וטחן עבר ואם לברורידא~שר
 בדיעבד גס דא~ור בד~ה בלא בידיםהריאה

ובפר~
 דינו בדי~בד גם הרגיל דבדבר

 ~~יף תקי~ז ~י' א"ח בש~ע ~כמבוארכלכתחלה
 יו"ד ובד"מב'

 םי~ו~
 ולכן מהר~"ק(~ ב~ם ע~ו

 ה~מח אסור בדיעבדגס
 הנטח~

 בדי~ה בלא
 ~ לקנות ו~~ילה לפרססו~וצוה

 ~והק~ו~
 ההוא

 חוטא~ס הם והמוכ~ים ל~ס~ מצו~לצורך
 וישראל הרבים א~ו~~חטי~ים

 קדושי~
 הם

 לו ש~ודע מיובודאי
 מז~

 י~נה ולא ~פרוש
 ~נ~~ בתשובתו המהרש~ם ע~ת~ד זה ההקמח

~~י~
 ~חדש בא~ח

 סימ~
 ב~ס ב' אות ~נ"ג

~~וב~~
 רביעית ~מ~ר באחד ~~ליתא~ אוריין

 במחשך ו~שה ור~ם שקמח
 מ~ש~

 את לה~~יל
 לא דזה ~ס וכתבהרבים

 עדי~
 מקמ~

 מהשוק

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

~~~ 
 שקנו מה לו ויחזירו בקמח מום~הוי

 ~~רים ~~צות לעצמם וי~ינו הדמים יחזירוהוא ממ~~
 ע~כ: ופקפוק מיחוש שוםבלי

 ב~פר עיין א( ~ ~' עכ~פ שם יש אםהי~ב לדקד~ ~י~
 סי~ ה~~חן~ו~עמי

 תנ"~
 תשוב' בשם יו~ד ~ות

 דא~ן ~' ~י'הרא"ס
 לצר~

 העיסה ~ולישת המים
 ד~מי~ כיון ס'ל~יעור

~~~ו הא~יי~ ~~~ נ~ייב~ו



~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~נ~ן~~~~~~~~ת~~
 ~הא~~~
 נולד ~ד~ז~~~ ~

~~~~~  
 ~כעין

 ~סבר~
 ~ו

 ~ת~
 כן ~ם

 י~~ד ~ות ת~~ג םי~ן ~~ר~ז~א~~ ~~וה~~~ם~און ~הגהו~
 וב~שובת ~הע~זיל מ~ריא~ז ~תשובת ~~ו ~~~ן
~ד

 לאברה~
 והו"ד ~צטרפין המים ~אין

ב~ג~ות
 מברע~א~ ~גאו~

 החדש~ ובא~~ח שם

~
 ב~ד~~ ~וע~ין

 אות י~~~ םי' ~חומ~צ מע~~ת
 בהם שהיה ~ד~ח~ים א~ד ~~ון בשם~~'

 י~ל נטחנו ו~בר ~ה~ו~ו~וחים נגד ~ס~~~~~ פ~ו~
 שהקמח ידוע זה ודבר הקמח לפידמש~~ין
מחטיס

 ש~י~
 ערך מכ~י יותר בו יש ~~וצ~~חין

~ק~ח
 ~הו~

 ~והחטים
 יש וא~~ ה~וצ~מחי~

 ~להקל~דד
 ע"~

 ~ג( ~ בזה ~וד וצ~ע
 ~עיי~

 ~ט~~
 ~נ"~~~~~

 נגד ם' ביש אפילו הס~ו~ק דלדעת ~'~~~ף~ ~ם הרש~ז הרב ~בש~ע ב' ס"ק ~
 הכל לא~ות צריך מ"מ ה~וצומחיםה~~יס

~וה~~
 בק~~ח ~~~ח גם הם~ו~ק דלדעת מ~ום

אי~
 דינו

 כל~
 ב~~ ~~ יפה מתערב ואינו בלח

 ל~א~
 ~ב~ל הק~~ח ~ל נעשה דאז האפייה ע~י~

 ה~פייה ~~י ~~~~ש~ אחת ~~~יכה ~ ומ~ה~~צה
 ~~~אופ~~כן

 ב~~ח חו~נ א~נו~ שוב קוה"פ

מ~~כ~~~
 או~ה

 ~ו"~ ~בתוה~~
 ו~ו"ט

 בתוה~~
במ~הו~~ום~י~

 נפש בעל ד~ל הנ~ל הרש"~ הרב
 ומפני ~~ו לםברא לחוש ~לכתחלה ל~צ~וויחמיר
~ך

 נתפש~
 המנ~ג

 במדינ~~
 ~ל לאפות ~לו

~צות
 ~הם יש החטים שרוב ל~י קוה~~

 ע~כ: שצ~וח ~~~טים מעטתערובות
 ~יא~

 ששיס
~נגד

 ~~מבוקעו~
 ~אין במקום והנה והמצומחות~

 כנגד ~~'
 המצומחי~
 עד עליהם להוםיף שרי אי ~

 ~די~'
 לבטל~

 שיטחנ~ ע~י
 ביחד

 קוה"~
 ~די

 ה~וסקים פלוגתת בזה יש בפסחל~ו~לס

ראש~ני~
 זה שדבר ~יען ~א~רונים

 ~ו~
 ~~ים ~ו~

 אעתיקהש~יחים
~~ 

 והמתירין האוסרין דיעות
 דיעות לך אעתיק ~בתחלה ~ בזה ~~ראי~י

~מתי~י~
 ~~ק תמ"~ ס~מן הט~ז א( ~ הן ו~לו

 ~יכול ~בהדיא כ~ב~'~
 להרבו~

 פסח קודם עליו
 שיהא ~'~כדיעד

 מו~
 משום בזה וא~ן ~פסח

 איסור~ל~~ח~ה ~ובטלין~ין
 ד~~~א ה' ס~ק מ~~ ב~מ~ג ועיי~ש ~ הואהי~ר עדיי~ דקוה"~ ~י~~

להוסי~
 בז~~~ ~רי

 ~עין חמץ ~רב אבל ~יתר
 אפילו ~~~ט~~ לדעת גס ~~ור בם'~ לבטלוכדי

ב~ע~
 בפמ~ ~ )ו~יין ~ היתר

 ש~~~
 ~ו~~

 םימן
~~ט

~~~ 
 הרב וב~~ע נ~א

 הרש~
 ~י' בקו~א

~~~~"~~
 מ~~~ ~~

 ש~~
 ~~~~ ~~מע ו~ן ב(

הב~ח
 ס~מ~

 חל ~א דא~ת~ כ~ון ~~ל~ת~לה איסורמבטל מ~ו~ כא~ דאי~ ~מרדכי בשם~ ~~~ז
 האלף מערכת בכללים ב~ד~ח ועיין ג( ~ה~סח
 ~ם הלא הנראה ד~~י ~כ~ב א'אות

מס~ים ~כנה~
 לםבר~

 דיכול זו
 כ~ לעשו~

 על יצחק זרע בשם ~ם ~~י~ וכן ד(ל~תח~ה א~יל~
ה~ו~ניות

 ~נקי~
 זמנו לפני ד~חמץ ב~ש~ט~ת

 ה( ~ ~ ל~תחלה ~יםור ביטול משוםבו אי~
 ה' או~~ ק~~ו ~ללבחיי~א ועיי~

 דבשע~
 הדחק

ל~תחלה מות~
 להו~י~

 לב~ל שעורים( ~~ו חטים
 בם'המצ~~~חות

 ~יו~
 דלפני

 ~ם~
הוא הית~ עדיין

 ~טוחנ~ ~צריך אך הנ"ל הט~~ ו~דע~
קוה~~

 וגם
 קוה~~ לא~ות~

 ~י~א ~ו~ום ל~תחלה
 בדברינו ~כמבואר ~םח קו~ם נאפ~לא א~ בפסח וחו~נ ביבש ~יבש ~ינו ~ק~וחד~~וח

שלפנ~~ ב~~~
~~~ 

 בי~~ן ~בר ~עם בדיעבד ~ל ~'(~
 ו~~~ןבס'

 קוה"~
 נאפו ולא הפםח והגיע

 אף ל~~ותן~וו~ר ע~דיין~
 ב~ס~

 קיי~ל דלהלכה ~~שום
 חו"נ שאי~ו בלח כלח דינו בק~~חדק~~ח

 ~ ~נ"לה~יי~א עכתו~~
 ועיי~ ו~

 ~בח~י
~~~~~ 

 ס~ק תמ~ז
 הוא שנם ~~ד~ריו ל~אורה דמש~~עט~ז

 ~וותר ~~ודם~פסח האחרוניםלדעת ~ום~י~
 בקו~א~ ~~~מע ו~~~~ לבטל ~~י ל~תחלה ~אפילו לה~ב~~

 רבדבי
 סי~~~

 בדבר~ ~ן ש~בין ג~~ אוח ~~~~ב~
 לך אעתיק וכ~ת ~הח~י

 דיעו~
 שראית~ האוסרין

 ~מ"ז ~םי~~ן ~~~~"א א( ~ הן ואלובזה
 ~טים~ שנ~לו דה~כא הרשב"א בשס ~הביאמ"ה ס~~

 חטיס ב~וך ~נתערבו ~נת~מצו המיםבתוך
 אםור~ו~~בים

 ל~וםי~
 כד~ ~' על עליהס

 אי~ור ~מבטל דהוי ~שום ב~סחלאו~לן
 להקל ד~ין וכתב לזה שם הס~ים וה~וג~א~( ל~תח~~

 )ועי~~שנגדו
 ב~~ו"~

 א~א
 ם"~

 דעיקר מ~ה
 דניכרים משום הוא לה~וג~א בזההאיסור טע~
 ~םור ול~ן בדיקהע~~ ה~

 להו~~~
 ~~שום~ לאו~לן ~די

 אי~ור בידים כמערבדהוי
 בעי~

 ל~וסיף ~בל
 מותר להשהו~ןכדי

 ג~
 ועיין המ~"א( ~לדעת ~

 ~~ ~או~ ~מ~ב ~ימן הרש~~ ~ב דביבקו~א
ד~תב

~~~ 
 הוא

 ~ ג~~
~~ )~ 

~~~ 
 ~ מה~~ם

 והרמ~א ז( ~ ו~~י ~~ו(~~ והטור ~( ~והר"ן ד~
 ~בד~מ

 והב~~ ח~
~ )~ 

~ 
 ~ והע"ש

 ~ והצ~~ ~~
יא(

 ו~~ר~~
 ס~ל ~~לם

 ~הוסי~ דא~~~
 ~ליה~

 ולבטל~~~~~
 יב(~ : ~ד~~~~~~~~~~~~~~~~םח

 ו~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~

 ~~ר~~~~
~~~ ~~~ 

~~~ 

 נ~ד ש~וקילים~הח~י ~~~~~~~~~~~~~ ~~~
~~ 

 ~~~ל גד~~~~~ ה~י

~ה~~~~רי~
 ~ ~~ן

 ~ה~~~~ ~~
 ~ערוך~של~ ~~לחן~

~~~~~~~~ 
 ~ס~יף י~~~~ ~ב~ע~ף

 ~י"~
~ 

 שם~~ ~א~
 ~ד~~~ש~

 ~צ~ו~~ ~ח~ים
 ~י~

 עליהס להוםיף
 ~ד~~~~פ

~ 
 ~~~ס~ לא~~לן ~די

 ~י~~
 ד~טיס

 ה~ ~ניכרי~~ה~וצו~וח~~
 בתוך~

 ש~
 ול~ן הח~~ס

 ~~~ב~ליסאינס
 בר~~
 הביא ~ו~~~~ ~

 ב~~~~
 א~א

 ס~ק~ם
 מ~~

 שאםר הר~ב"א ~עס ~~~ו~עיקר
 אבל~~ה~סיף(~

 ~ג~
 ~נתבקע ~~מים עלי~~ שנ~ל

~ונ~י~~ש
 שאין ~~

 ביקוע~
 ברוב ~נתערב ניכר

~ג~
 ~ז ~שר

 ע~ לה~סי~~~לי~ ~~ו~~
'~ 

~~י קוה~~

 ב~ס~ לא~~ל~
 ב~שוב~ ~ועיין ~ ~עי~~ש

 ~ם
 ~ה ~עס דל~י ~ ש~~ב י~"~ םימן ח~~~חא~י~

 ~בעוד הח~יס את ~ו~חלה ~~~ן~~
 ש~~~

 בהם
 ~~וערב ה~וצו~חיס ~גד~'

 ~~וסי~
 בהס

 ~שר א~ר~~וח אח"~
 בא~פ~

 בק~ח ם' יהיה ה~ל שב~ן

~~שר~~נג~
 ב~ה~ג ה~י ה~~~~חיס

 להוםיף ~ו~~~~
 ~לבט~~~~ה~~

 ~~ילו
 ~דע~

 ~בש~ה ~י~ן ה~ג"א

 ~י~ עדיי~~~~וח~
 ~~ש~~םיף לבטל ~ד~ ~וונ~ו

~ח~
 נ~ב~לו ~בר הרי א~ר ק~ח ה~~~נה

 ~ברוב התורה ~ן~~חו~צי~
 ~די~

 ב~~ינו ~ין
 אינו ~ק~ח ~~ר ~שהוא~הא

 ני~~
 בקצרה( ע~תו~ד ס' ~עד עלי~~ להוסיף~רי~~ ~א~~ עוד

 ~~ן~~(
 דע~

 והרב יד( ~ ~רד~~ מא~ור~ הרב
~הר

 ~ ~~ו~
 ~ו~

 ~ז( ~ יהודא ק~ל ~ה~ב
יד ו~שיב~

 ~~ס~
 י~(

 ~יצה ל~ם~תא ~חיד~י~ ~הצל~~

~ד~
 ~קוה~~ ג~ ~ח~ץ~ ע~ב( י'

 לב~לו ~אס~ר
 ~או~ל~~חלה

 ~יו~ עליו~ להוםי~
 עליו ~ש~ו

 או~ ~אלף ~~~~ת ב~לליס בש~~ח~ה~"~
 א'

 ש~ הבי~ ~~~~ח~
 ה~ב ב~ם

 ~רבנ~ ארע~
~ )~~ 

 אהלי הרבובשס
 הכה~ יה~~~

~ 
~~ 

 הרב ~ב~ם

 ~בשס כא( ~ ~אי~בי~
 ה~ל~ ~וג~ הר~

 ~~ולס
 ל~עת~ו~~י~וים

 לה~םי~ ~אי~ ה~ג"~
 לב~ל ~די

 הח~~~~
 ק~ה~~ א~י~~ בם'

 ~כן כב( ~
 מער~ת הנ"ל~~~~ח הבי~

 ~ומ~~
 סימן

 ~~רד~י דברי בשס~' א~~ י~"~
 ~רידבער~

 דאםור ד~םיק

לה~~י~
 ב~וונה

 ח~י~
 ם' שיהיה עד ~חריס

 דגס ~~ל ~צו~וחיס ~ב~~ים ~~תב ~~~ווציס~גד
 ~י~ן ~~דה~~~~

 עוד ~וצ~ע ~ ע~~ דני~רי~
 ל~~ורה~~המ~~א~ מש~וע ~ברי~ לפ~ ~א~~בדבר~~
 ~~הו ~ני~רים בא~נן א~ילו ~~~סיף~מיירי~א~סר
 ~נ~~ ~~~~ ו~ר~ ~~~~~ הרב~~~הר~"ז ~~~~י~~א

 ~~ ~~~~~וי~

 ~~~~~~~~ך~
 בשס ה~דש בא~ח הביא ~~ן כג(~~~~~א~~נ"ל( ~~~~~~~~~~~

~~נח~
 ~ש~

 ~ ~~~םח לאו~לס ~ד~~ולב~ל~ ~~~~~~ ~~~~~ו~~~~~~ל~ ~~~~וי~~~~~~~
~~~ 

 ~~יתי ~~ן
 בשס~~~~ת קל~ג ס~~ון יהוסף ~~כרב~ש~בת

 ~~בשוםצבי
 תש~ב~

 ~ שא~ל~~~~ יו~ף ~ הר~~ הגאון

~כה~
 נו~ה ~~ן

 ~~ח~וי~
 ~ה~ש~ם ב~ש~' בזה

 ~י~ן ש~י~לק
 ~~~~~~ ~ל"~

 ~~ב~~~~ך
דר~בא ש~~ב~

 ~והאח~~ני~
 סוב~ים

 ~רש~"~ כדע~
 להוסי~~ל~

 ~ל~~~~~ ה~וצו~חים~ד~~~ על קוה~~~
קו~~~

 ~~י
 ל~~~~~

 ~שד~~ ~עיין ~ בפםח
 ~~~ל~ם

~וער~~
 האל"ף

 ~ו~
 ד~~ב א'

 ~הג~ ש~
 ~~ברי

~ה~וג~א
 ד~~וח~י~ הנ~~

 ~~~~~~מים נ~ונים ה~ה
להל~~

 או~ן ה~ה ~דאי הדחק בשעת ~~~~
 ~הםובריסהרבניס

 ~בח~~
 ה~םח לפ~י

 איסור בי~ול משוסביה ~ל~~
 לכ~~חלה~

 ע~י~ס לס~וך
ו~~~ש

 ~~י~~~
 שלא אבל ~נ"ל

 בשע~
 ה~ח~

 ~~ק ו~ן הנ~ל השד"ח ע~~ל להח~יר ישוד~י
 ~כרבתש~בת

 יה~ם~
 ~י~ן הנ~ל

 קל~~
 דה~וורה

 ה~חק בשעתלהקל
 ~י ~~על לו יש הט~~ ~~דע~

 ~שי~~ו קיי~י~ ר~שונ~ס ~ דהרבה ~יון~ם~וך
 באו~ןאך ~~

 ע~"~ ~נ~ב~~
 ~ו ~י~ר ברוב ~~ר

בצירו~
 ~חר היתר ~ד אי~ה

 ~~~~ ~הנ~ל הז~~~ עכת~~~
 ה~ג"~א לדעת א~ילו

הרש~~ ~הר~
 דאוסרים ~ל~ בש~ע~

 ~בל לאו~~ם ~~י ל~~~יף דוקאהיינו~ קוה~~ להוסי~
 להוסי~

 ~לטוחנסולב~לס
 קוה~~
 כדי ~

הס ~~ להשה~~~
 ~~~ ~~י~י~

 ~ירשו
 בהדי~

 ב~~~ג
~"~ 

 ~הנ~ל
 את ~~ב ס~ק בחי~ושיס~ שס ~ב~ק~~ח~ ה'ם"ק
 ~~ן הנ~ל ~~ג"א~ב~י

 ~ו~
 ~שס ~בח"~

 ~' ~עיף ת~ו"ב סימן הרב ובש~ע~ו~~ ם~~

 סימ~ ~ו~~~ ~ער~~ ~~~~"~ ~הבי~ ו~~
 ה'

יו"ד א~~
 ב~

 ~~וסר ח~~ה ס~ר
 ~~ש~

 תש~בת
 הל~הע~ק

 ~~~ל~
 ~ש~בין ~מו

 ב~~ר"~~

הצ"צ בדע~
 הישונו~

 ~~י ~~~~
 להש~ו~~

 ~ש~ס בו ~ש

בי~ו~
 ~~ן ~יי~~( ~~~חלה ~יםור~

~~ 
 בא~ח

 םי~ןהחדש
~"~~ 

 בשס י~ב ~ות
 ~שוב~

 ~נחת
 ה~ג"~~ גס מ~יר ל~ש~ו~ו~ ~~דיש~

 לה~סי~
~לב~ל

 ~~ה"~
 תש~ב~ ~עיין ~

 בשס רל~חםי~ן~ ~"ב ~ו~רש~ס
 ~ש~ב~

 ש~~ב רצה~ בר~ת
 ~נוה~~יס~~~ו~ן

 לה~~
 ל~~ח~~ס ל~חון

 ברחיי~
~ 

~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ה~~י~ 



~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

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

 בהם ~~~יה ל~סח~~~י~ ~~~~~
 ~ע~יס ~נ~ לפחו~

ששי~
 ~ן עיםה ד~תהוה כיון ה~וצו~חים נגד
הזיע~

 עיקר וכל בקמח ~~~ערב הנ~ל שברחייס
~היתר

 ה~~הוה ד~עיסה ~שוס הוא ה~וקי~ין ש~
 צריכיס וא"כ בקמח בם' מתב~לת היאמהזיעה
~~~~

 בח~יס ~יהא
 ב"~

 ה~צומחים נגד ם'
 שיהא נ~י דבעינן כיון ם' א~ת בפעס םגיולא
 ה~~יס ~הרש"ם והרב ע~כ העיסה נגדם'
 ~ק~ן בדברינו ו~יין ~ לזהג~כ

 סקי"~
 ~ו~ש

 ה~דולים שאר ובשס הנ~ל ~הרש~ס הגאוןבשס
 וואלצאווע ברחיים ד~~חא קמחא ~חינתבענין

 : קי~וריית~ברחיים
 ~יב~

 כנג~
 ה~בוקעות

~יי~
 םי~ן מברע~~ן ~ו~ר~"ס ~~און בהגה~ת

תנ~
 ~ות

 יו"~
 ובא"ח

~~ 
 שראו י"ב אות

 הגאון בשם~~ובא(
 ~לים~

 שהורה ~~ל
 ביקוע אלא~י~וח דבליכ~

~ 
 ~לשיס ב~יעור לשער להקל

 ~לא דא~רינן ~ו~ע~א ה~~בוקעות הח~יםנגד

נתח~ו~
 הח~ה כל ולא שנ~בקע ~ום ~ותו רק

ו~~כ
 בא~~

 ~הגאון
 ~ו~~~שא~~

 חותנו בשם
 ובתשובת שי ~נחת ~תשובת אך ~ ש~~ועיםנטע
 דחזינן דכיון ~כתבו זו ~ברא דחו משהה~~ב

 והרב החטה כל נתח~וצה דודאי א~רינןדנתבקע
 ~ברעזאן מהרש"ם הגאון הרב וגם שי~נחת
 הח~ה ~ל נגד ם' לשער דה~נהג כתבוה~"ל
 רקא~ילו

 ב~וקעו~
 הק~וש הגאון וכ"כ

 ע"ז להיתר ~~יכה ~וס שאין הנ~ל~בוטשאטש
 לח~ץונידוניס

 בהחל~
 בה~הות ועיין ~ כולס

 סי' ~ברעז~ן ~והרש"סהגאון
 תס"~

 י~ג אות
 אינו הוא הביקועד~נין

 שברא~ הצי~ו~
 הח~ה

 בי~ועאלא
 ~~ו~

 לעין הנר~ה
 שהו~

 ~"י
 יותר ה~~ה ~תבקעת וני~וחרי~וך
 ~ ע"כמההר~ל

 ועיי~
 בת~ובת ~זה עוד

 ~' סי~ן ח~ב הנ~ל~הרש"ם
 צדבאיזה חילו~ שאי~

 ~ו~
 ה~"ס בשם עוד שס וכתב הביקוע

 לא דהצ~ויחה צ~יחה לבין בי~וע בין ישד~ילוק
 ע"יתסור

 יוב~
 אבל ה~~יס

 הביקו~
 לחזור יכול

 ~יכר ואין הח~ים שמתייב~ין ע~יולה~חבר
 ה~~~ירים בע"נ דא~י' שכתב עוד ו~יי~ש ~~"~
 נגד ס' שיעור רק בח~ים איןאם

 ש~א ~חוששים~ושום ה~~ו~ו~י~
 אי~

 בילה
~~~ 

 ב' בדאיכא

~ע~י~
 ~ין ס~

 לחו~
 יותר

 עיי~~
 : ראיי~ו

 ~~ג~

 ש~ום שאילת ב~ו~ת ~~~ן ~ה~בוקעו~
~~' ~ה~~~

 וב~ו~~ י"~
 ה' ~י~ וישעי אורי

 ה~אשין הכאת כח ~שר ~אשין ע"יהנדו~ים דבח~י~
 החוד ברא~ם חסר וקצ~ס ~הח~ים קצת~~סר
 נצ~וח~ א~ נתבקעו אם לבודקם שא~אבאו~ן
י~

 לה~יר בזה לדון
 ~~ע~

 ~ ~י~ורא להחזיק דאין
 ~י~( : י~א אות תנ~ג סי~ן החדש בא~חוהו"ד

 ה~ו~וים ובדבר ~וה~צו~וחות
 שקורי~

 ציבאליקיס
 ב~ם ~יש ב~י~יס הנ~וצאיס קנע~יליךאו

 בת~ובת עייןו~חלוחית ~~י~
 בי~

 ם~' חאו"ח א~ריס
 ~ע~וים הרבה ב~ה וכתב בזה הרבה שהאריך~ו'

 ~ו~םלאיסור
 הארי~

 פירות ~וי ~גם להוכיח
 )דלא ~ים עם ~הח~יץ ~מהריס הם~הוא כ~
ה~ג~א כ~"~

 ברי~
 ב~ס ת~"ב ~ימן

 המי שנתיי~~ו אחרוא~י~ו ~~ל~ הרא"~
 ~יר~ת~

 ~י~ן ו~ע~ת הנ"ל א~ריס בבית שסלה~ועיין ~~~~ אך
 לאיסור ~עמו ~עיקר ~ש~ע ג' ס"קתס"ב

 אפרים בבית שס שהביא שבני~ון ~שוםהוא בז~
 ש~בר לאחר בהחטיס השו~ויס שם ש~צאו~~שה הי~

 ~צאו ובהנשאר ח~יס ~וין ~אותן ~צותנא~ו
 באו~ן קווארט ב~ל ששה או ח~שה בערךשו~וים הרב~

שי~
 שנא~ו בהח~ים ס' היה לא לחוש~מא

~הם המצו~
 נג~

 וכ~ב ה~ומים
~~ 

 שבתוך שה~יץ
 ~ירות ~י כ~ו הויה~~מים

 וא"~
 הוי

 ~~וע~
 ~ו~

~ירות
 ע~

 ~~~והר מים
 להח~י~

 בח"~ )~~בואר
 ב'( ס"ק תס~ב וסי~ן כ~ב ס~ק תנ~ג~י'

 ~ השו~וים נגד ם' דביש הנ~ל א~רים בבית~ם ו~ש~ו~

א~
 ב( ~ וכן ~"כ לה~~ויר ~ין ל~עתו גס

 ~ו~ירל~ברהם בחם~
 בי~

 הציביליס נגד בח~ים ם'
הו"~

 י"ד ~דף ~כרון בס~ר
 ע"א~
~ 

~~ 
 ו~ן

 כ~~
 סימ~ ~ר~ו"~ב~~~ב~

 דאס ל"ה
 ב~ח~י~ י~

 ס'
 נגדבשו~י

 ה~ו~י~
 )לו~ר חשש שום אין הנ~ל

 ד~ר הואדש~וא
 חרי~

 או ~לפלין דדוקא
 סי~

 ח~
 ~~ דהוי נאמר אם ואף וכו'( ~ריף דברהוי

 ~~ם לחוש אין ג~כפירות
 דב~ע~

 מי
 לו~ר יש וגם להח~ויראין ~ירו~

 דה~ע~
 ~וי

 ~ירו~
 כבר

 ינהגו ולכן וכו' ונתנגבנ~ייבש
 ב~~

 ~~וו
 לוקחים הקופה שנבלל דלאחר~~ויד שנוה~י~

 הבדיקה אחר ואס ה~טים ~ן פעמיםג' מ~~ ~וע~
 הי~~

~
 כנ~ד ם'

 השו~י~
 ח~ש ~וס אין הנ"ל

 לטוחנ~
לפס~

 בתשובת ו~ן
 בי~

 ~~יר א~רים
 בי~

~~ 
ו~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 הנ~ל ה~מ~ץ עכתו~דו~ו'
 בם~ר וכן ד( ~ בקצר~

~~ארת
 יום~

 להתיר העלה
 ם~ בישזעלינ~אץ ~נקר~~~ בזרעוני~

 מש~~ ~נגד~
 דבדיעבד

~~~ אמרינ~
 ~~י

 ~ורם אינ~ ~יר~~
~ 

 זה ~וכעין הח~ויץ
מבואר

 בפ~~~~
 םי~ א~א

 ~ס"~
 וכתב ~' ס~ק

דשיעור ש~
 מע~

 ~' כשיש נקרא ~ירות ~וי
 עודועיין ~נגד~

 במק~"~
 שם

 בבי~ורי~
 ~"ק

 ~י~~ובפר~ ב'~
 ולא חטה מין הוא הנ"ל ~הזרעונים

~י~
 פירות

 ע~ת~"~
 בקצרה~ הנ"ל יוםף ה~~ארת

ה(
 ו~~~

 ~אםיש בדי~בד להתי~ יעקב ~ישועות
'~

 דמי מש~ם הקנעביליך נג~
 ~ירו~

 ~וים עם
 רק~~וי

 ח~~~
 עם פירות דמי ונוקשה נוקשה

 בשכבר מיי~~ יעקב בישוע~ח ~ושם בם'בטל מי~
 ב~~נח~ והו"~ המצות(~~פו

 בקונטרס מ~ה
 חק~

~~ם~
חומ"צ מער~~ ובשד~~ מ~~ ואות י~א אות
 סי~ו~

 בשד"ח עוד ועיי~ש ו' אות יו~~
 )וכן הציבאלקיס וכן ה~~עביליך דכלש~תב

הזרעונים
 הנקראי~

 דינם אלו ~ל זע~ינטאץ(
ש~ה

 ~כ~
 ע~כ ~מי שפי~ נגדם ם' שיש

~ 

~~

 להח~~יר ק~ נטה קכ~י סי' ח"ס בתש~בת א(
בדבר

 השומי~
 והציבאלקים

 הנ~~
 וכתב

 בהמיץ חשש~יש
 הנסח~

 מי משום מהס
 משוםוגם פירו~

 דב~
 חרי~

 טפה ואפילו חימוץ הגורם

 הנםח~א~~
 הטחינה בשעח הקמח לתוך מהם

 בו שייך לא ול~ן מתערבאינו
 ביטו~

 או ברוב

בט~
 המיץ אם כי חור~ייהו

 מצ~
 ~ועט

 קמ~
 הו~בציד~

 ~ין קטנים עגו~יס ונעשה מתגבל

 שהו~ וכיו~חר~~
 או יום ושוהה חמוץ ~בר

מי יומי~
 יוד~

 ~ם
 אי~

 שאור הוי גופייה~ העגולים
 ~עיסהלחמץ

 ש~י~ ועו~
 ונשארים בלישה ~~ערב

ב~י~
 ואו~לו בו פו~ע ~ב~ס~ ב~וצה

 ל~~
 טוב

 ~חטיס י~הלבר~
 לאט לא~ הקמ~ ~נ~ו~ ~אח"~

באו~~
 למעלה ישאר~ כאלו ~גולים בו יש שאס

 דבדיעבד ב~~ס שם סיים ~"מ הח~ס ע~~דבנ~ה
 כן נעשה לאאם

 להחזי~ אי~
 ולאסור ריעותא

בד~עבד
 ומוב~

 במנחת
 מ~~

 ובש~~ח הנ~ל
 ד~ושמע שם סיים שד"ח והרב הנ"ל ואותמערכת
 נעשה שלא ~~ל ~~"סמדברי

~~ 
 שלא ~לו~ור

 ~עתו א~ן הק~וח רקד~ ~לא החטיםבררו
 להתי~

~"~~
 אלא

 בדיעב~
 ע"כ וא~ו ל~ו ש~בר

ו~יי~ש
 במנ~~

 הנ"ל ~ושה
 שהבי~

 ~ שס
~~ 

 בשם
 ש~תב הח"ס סברת לחזק ג"כ שכתב ~יעהש~רי

~ה~מיר
 בז~

 וכן
 ~~ הבי~

 ~ש~ ~( ~ ב~ד"ח

 ש~~~ בי~~שוב~
 ~כתב

~~ ~~~ 
 ~~~~~ בזכר~~ו

 ~זה רב ~חלוקת ~יה~ורפו
 ו~צ~

 ה~בר
 ~ה~~~~

 היה~ב~לדותו
 מחלוק~

 בח~ים עצום
 שק~ריןשומיס בה~ שנ~וצ~

 צי~~יקי~
 והל~ו אוםרין הללו

~ותירין
 וכ~~

 ומ~ לא~ור שהמנהג שם
 י~

 להקל
 י~~ה אחרים בחטיס א~א אם אך חמורבאיסור
 שכ'ע~ד

 ה~"~
 חטים להתיר ~וב שיותר הנ"לבד"ח ~ש~ כ~ב ו~~~~ו )וכנ~ל( הנ~ל

 ש~~
 ~ו

 מלהחיר היטב ובדיקה ברירה ע~ישו~וים
 החמו~י' חטים נגד מס' יותר מ~ט רק בהםש~ין ח~י~

)כגון
 ~~צומ~ים~

 גס ~וסקים הר~ה עת ~ד כי
 חו"נ ג"כ( ה~~ווצים ס'נגד )שישבכה~ג

 ועו~
 מי

 ב~מנ"~ו המובא הד"ח ע~תו~ד לכויןיכול
 תשובת ב~ם ה( ~ בשד"ח ~ם הביא ו~ן ~הנ"ל ובשד~~

 בשומיס להתיר שאין שלמהחשק
 וציב~לקי~

הנ"~
 ע"י

 ביטו~
 ~"א ב~~

 בשע~
 גדול הדחק

 סיתם~ב מ~ר~~אן מהרש"ם הגאון ~הגהות~עיין
 ז' ותא

 ד~וש~~~
 בזה ל~ח~ויר דנוטה ג~כ ~ודבריו

 ~~ו~ן המצות אפו שכבר הדחק בש~ת לאאם
 הזרעונים בהם שנמצאוהחטים

 ל~ניף ~צרף יש דאז הזרעו~ים( בהם שיששנודע )~וד~ הנ"~
 מרובא ד~רוש ד~ל דתוליןולומר

וי~ל ~פירו~ פרו~
 ~ה~ ~א~ דהח~י~

 ~רוב היו המצות

הח~י~
 ו~ס זרעוניס( בהם ~~י~ הי~ר של
 דעתבצירוף

 ה~~~ק~
 בח~יס המקילין

 שי~
 ~הם

 מרו~א דפרוש כל םברת ~ל אבלזרעונים
 בילה יש דביבש די"ל )משום ~ס~ווך ק~הלבד ~רו~

 בהם להקל אין דמ~נו שם וסייםלהחמיר(
 ידילצאת ל~ני~

 ~וב~
 הראשוני' בלילות ש~~ירה

 להקל דאין ש~~ורה מצה רק לא~וללהנזהריס ו~וכש~~
בכה"ג

~~ ~~ ~~ 
 ~ו~ם ל~חד רק א~ילו נודע

הא~ייה
 ~~ שי~

 זרעו~יס
 דבה~~~

 ~וקרי
 לאו~וב נו~~

 בכ~"~ אמרי~~
 ~ורובא ד~רוש ~ל

 פרו~
ע~~י~~

 ~הנו~ע הנ"ל ~~רעזאן מ~רש~ם הרה"ג
 ח"ג מהד"ת ~שו~מ ו~ן ז( ~ בקצרהלענינינו
 בזה לה~מיר נטהסי~~ב

 שקצ~ ו~~~
 מהאחרוני~

ס"ל
 שא~

 הנ"ל~ בשד~ח ו~ו~ד בזה ~והני ~א ס'

ועיי~
 ~וה~וחבר למנה ~י ~הנשלח דחיי ס~~א ~~~ר

האבד"~
 סי"א ~י~סקובקא(

 או~
 ~כתב ט"ז

 או זבוביס בהם ונמצא ~ותולעיםדח~יס
 שמשום ה~ם ~הנה ~ו~יםוואווטשיק

 שרץ אכילתאיםור ~~~
 י~

 בזה
 םבר~~

 ~הקל
~~~בואר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ו~ד ~~~~~~~~~~ר
~ 

 ~~סעיף~ ~~~ד ~ ~ימן
 ~סח ~לענין ~ב~ה~~~ ~ לחו~~ י~~~~~~( ~~~
 משו' בזה ויש בקמח ונתערב ~~טחן ~ה~ולע~וף ~~~~ו~

~ש~
 המתערב ~ירות ~מי

 אח~~
 בשעת מים עס

 תלית~י מהדורא טו~ו"ד דב~שובת והגםלי~ה
~י~~ן

 קנ~~
 בזה להקל מש~וע

 מ~~
 ה~~ל לא אולי

 אבל ביד ונ~ר~ים התולעים ביבשים ~~אשם

 ~שי~~~
 לח~~~ית בהם

 ל~מו~ם יש ~דא~
 צ"ע ול~ן ~לחלוחי~( ~יץ בהם שיש~~יבאלקיס

 להקל אס~~~ה
 ל~וחנ~

 ב~קוס א~ילו ל~םח
 בא"ח ועיין ה~"ל דחיי הסמא ~~תו~ד~~סד
 ~נ"ג ~י~וןהחדש

 או~
 ב~שוב' ועיין )דה~~ו י"ב

~ב
 חיי~~

 ס~ר ב~ם ~ם ~הביא
 ש~~

 הים
 ש~חנן ~~~ולעים~ח~ים

 ~~ה"~
 ל~~לן א~ור

 ד~שנ~חנו ~~שוםב~סח
 ע~

 הרי התו~~ים
~~ולעים ~חו~

 הק~~ ~ח~וי~
 להשהו~ן ~~ילו וא~ו'

 א~ילו אםורין ~ובא~י~ה שנ~חנו לאחר~~~ח
ב~אר

 י~ו~
 נטחנו ~א שעדי~ן החטים אך השנה(

 להשהותן ~וותר ~ימוץ חששוליכא
 ב~ס~

 ע~כ

 בשד"~ו~יי~
 ~~ אות י~א סימן חו~ו"צ מערכת

בש~
 ד~שי~ מרדכי מאמר

 שלמים ~והח~ים ם'
 ל~חון שרי מ~ולעי' החעים נגד מ~ול~י'ש~נן
 ~למע~ה להל~ה הורה ש~ן וכתב ל~~ח~~~והם
 דב~וק~ם בשד~ח עודו~יי"ש

 שמתירי~
 אותם

 ג' שנמצאו ~גון השנה י~וותבש~ר
 הק~וח עליו שרקדו~נ~ה תול~י~

 ואח~~
 הקמח רקדו

ול~
 אותם לאס~ר מקום אין עוד ~מצא

 ~~סח~ ג~
 ועיי~~

 עוד
 מ~~

 מ~ולעיס ח~ים בענין

דלדע~
 ~וע~ברי' לנישו~ים שוים הם השיו~נה"ג

~~~רב
 חזו~

 ועיין עליו חלקו והבר~"י נחום
 סוף שאח"ז~ם~ק

 ע~~
 הח"י: ב~ם מ"ש ב'

~~ו~

 שא~לו הח~ים
 ~וה~

 ם' שי~יה ~ו ~כברי'

~נגד~
~ 

 א~
 אבל

 ב~י~ב~
 ~טחן בררס לא אם

 אעפ"י בי~~ה~~
 ש~י~

 ~נגד ס' ה~למיס בח~ים

~נישו~י~
 ל~י מותר זה הרי מהעכברים

 ~ק~ו~
הנ~ח~

 מהח~ים
 הנישוכי~

 אוםר אינו ~והעכברי'
 ש~ו~ ה~מ~ ~~~ב~יעב~

 השלמים ~ח~~ם מן

לפ~
 עצמם ~הנישוכין

 בה~ ~י~
 של ~מור חשש

~~~וו~
 הם שהח~יס מ~~י

 ואינ~ קשי~
 ממ~רים

 ~מח~ות~~חמיץ
 רו~ מע~

 ~וג"א ~ הע~בר שב~י
 ~~~~~~י~

 ש~ הרש~~ הרב ו~"ע ה' ם"ק
 םעי~

 בח~י' דד~קא הנ"ל הרב ~ש~ע עוד וע~י"ש ~~ח'

~ה~
 ל~ן ~~ים

 ~ינ~
 מ~הרין

 להחמי~
 שב~~ ~~רוק

 ~~~~~~ ~~ש~~שו~~ ~ו שיפון ~ו~~~~ר~~~שעור~'

ני~ו~י'~~ע~ב~יס~ואי~
 ס'

 ו~חנ~ ~ג~
 אסורבדיעבד~ א~~~~ ~ך

 ב( ~ ע~~
 ועיי~

 בש~~ח
חו~"ץ ~~~ר~~~

 סימ~
 ~י~~~ )דף ז~רו ובספר ~' אות ~'

 ~שסע~א(
 תש~ב~

 שמורי~~ ~בח~יס הרמ~ץ
 ל~ת~לה ~א~ילו ~לל לחוש אין מזבובים~ני~וכי'
 ס' ישדודאי

 ~נ"ד סי' בח~י וע~ין ~ ע~~
 ~ה~ול~~~~ מהן שא~לו דח~ים ה~"ן בשםב' ם~~

מו~רי~
 א~ילו

 ~מצו~
 ג( ~ ~וצוה~

 ועיי~
 שמ~ריס ~ח~ים י~~ אות א' סימן דחייםמא ב~~~

 נישו~ים ח~ים בהןשמצא
 ~מא~יל~

 ע~ברי'
 ~ר~
~ 

 הס השלי~וי' הח~יםשאר
 בח~ק~

 ויברו~~~ שי~וור

הנישו~י~
 ~רב ה~יר לא הנראה ול~י ע~כ ~הס

 הניש~~ים כל ~שבררו רק דחייסמא
 מה~

 אבל~
 בררו לאאס

 לענ~~~ בהם לה~ל אין הנישו~י~
 הרי ב~~~בת ~וש~~ע ~~ן ~~וורה~וצה

 בש~~י~
מ~ד~~

 ~~ישו~ו ~ושומרי' ~~~יס ~~~ב ~ח' םי~ן
 מן ח~יסהרבה

 ~ע~ברי~
 נמצא וגם

 ב~~~~
 נגד ~' והיה ~~בריסצוא~

 הצו~~
 וגם

 ~העלה ה~~ים נטחנו ו~בר הניש~כיםחטיס נג~
 ליק~דאין

 ידי לצא~ הלזה מקמח
 חוב~

 ~~ה
בש~י

 הראשונו~ לילו~
 תנ~ג םי~ הח~ש בא~ח ו~וובא ~~~ח~ךנא הקרי~~ו~ ~ושו' בו ~יש

 ~ש~בת בשס ~~כ ~ם הביא ~ה ו~עיןי~א ~ו~
~~~ ~ 

 ב~ם עוד ועי~ש~~(
 ~והר"~ ~שוב~

 ~י' ~יק

קכ~~
 ~~ם השק על שנ~צא דבח~ים

~ילו דמ~~~
 הש~י~

 ~~ן דשוב ו~~ב ע~בר עליו
 אלול~טים

 די~
 שמורה

 בח"י )ועיין ~ ע~~
 ה( ~ ~"ד( ~~ק~ס~ו ~~~

 ~~יי~
 ב~ד"ח

 או~ יו~ד סימןחו~~צ מערכ~
 של בשק ~'

 מצואתשנת~כלך חטי~
 תרנגולי~

 ~יש
 הגם הח~ים גם~~~~ל~ו ~~ ספ~

 ~צוא~
 ~ין ~רנגו~ים

מחמי~
 ב~~ז ~~~ובואר

 סי~ו~
 ס~ק תס"~

~אי~ ~~
 נא הקריב~ו ~ושוס רק ~איסור בזה
 ~ה~יר א~שר ~יה א~ מ"מל~~~ך(

 צריך היה שנתל~ל~ו שבשק~הח~ים אי~~
~ו~~ ל~סי~

 שיב~~ו חשש ~~וש~ס
 ~ימ~ר~ למים אח~~

להחמי~
 זה סי' לקמן אי~ה שי~באר ~מו

 ס~~
 בנד~ד אך ה~אר ולהתיר~"ח(

 ~יו~
 ~אין

 נגע ~האם~לל יד~~
 ה~וא~

 ע~~ם בהח~ים
 לכ~

 ~י~~

 ~שום הכל להתיר ויש ריע~~אהחזיק
 ו~~~~~ כלל בהחטים הצו~ה נגע לא ~ש~וא ס"~

~~~ע
 ~~ן א~ ~~ו~ת~ ס~~ ב~~ י~~ ~~~

~~~י ה~ו~~
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~~וי
 ~י~ו~

 ~~ו~ו~ר
 לה~~וי~

 ~~~ובואר ~וים ~ם
 ~~לק~~ן

 י~ ו~ו~ ~~~~~
 ב~ה

 צ~
 ~יחר

~~ב~ כיו~
 נ~יי~~ו

 ע~
 שום בהם ני~ר ש~ין

~חלו~י~
 דאין י~ל

 עו~ ל~ו~
 שיבואו למה

 ~ירו~ ה~י נ~ייבשו ד~בר כיון ל~יםאח~~
)~~ובוא~

 בח~י ~ו סברא
 סי~ו~

 ~~ב ס~ק ~נ"ג
~הרב

 סי~~~ ברי~ ~רש"~
~~~~ 

 ~~~ פס~
 ~~~רא

זו~
 ~~~"ח שם וםייס

 ~בנ~~~
 א~י~ ~~ש בו אין

 ~ ~ ש~ ~יון לפח~ך נא הקריבהומש~ס
 י~וע

 ל~ן בהחטים הצואה שנ~ע~ודאי
 ~ו~

 הדין
 הנ"~ הח~~~~וותרי~

 לה~וע~~ן ~משמע ~כ~ו"ד
 לה~יר נו~ה ד~ע~ושם

 ~נדו~
 א~יל~ הנ~ל

~~ו~~~~
 שסיי~ אך מצוה

 בשו~~ ה~בוא~ דל~י שם
 ~והד~~שו~~

 ח~ג
 נרא~ פ"~ סי~ו~

 ד~ו~~יר

ב~~י~
 ביש אפילו ~ד~ד

 ס"~
 יבואו ש~וא ~ושום

 להח~ויץ ~ימ~רו ~מיס~ח~כ
 א~שר אם לכן~~צוה ל~וצו~ ובפר~

 בק~
 יש

 ל~ברי לחו~
הרב

 שו"~~
 ~וי בק~נ~~ס בדברינו ~ועיין הנ~ל

 לק~ו~~ירו~
 םי~ן

 ק"~
 ק~"ו ~ללוהחיי"א ~ס~~ םום~י א~א ה~~ו"ג בשם מ~שהראשון ~ו~~ ענף ~~~ ס~ק

 די~
 ו( ~~ י"א(

 ~עיי~~
 עוד

 הנ~לבשד~ח
 בש~

 ~ל בשק ~ורד~י מא~ור
 מעע בתוכוש~מצא ח~י~

 ~וא~
 כמו ~~~ינו ח~ולים

צוא~
 ~רנגולים(

 אי~
 משום סקי"ד( סי~ס~ו בח"י ~עיין ~ס~~כ הש~ינ~ ש~וא לחוש צריכין

דאי~
 מס~ק איםור לה~~יק

 ~ב~~
 דין דעי~ר

 רגלי~~וי
 ו~~ן בזה פ~וג~א יש מח~~יץ אם

 כ~
 ~יעו~~ רואי~~אי~

 כלל לה~יר ~ין ~ח~ים

ו~~י~
 ~ובין: לב ס~ר בשם ג~כ שס ה~יא זה

~~ז~
 הגג דרך ~שמיס ~ליהם ~ירד~

 בק~~
 אםורו~~~~~~~~

 ~ ו~ו~
 די~

 ~ור~"א הוא זה

 ~שם ב~ סעיף~י~ס"~
 בר~ו~~

 שם ובמג"א
 ~ובואר ד' ~~~~ק

 ~~י~ ~או~~
 שנ~לחלחו

 א~ילו~~~~רין
 ~~י~~ בפ~~ ל~שהו~~

 לא
 ~ה~ ~בר אם~~בק~~

 ~ו~עה ~יל שיעור
 ~~ק ~לא ~ייחי דמינח דכיון ~ו~~ם~~ת~ח~חו

 לי~י~~י
 חי~וו~~

 שאר אבל
 ש~י~ ה~~י~

 ר~אין
 ש~וא ס"ם ~ו~ח להשהותן ~~ו~ר לחלוחיתבהם

ל~
 עלי~ם יר~ו

 ואת~ ג~~וי~
 יר~ו

 ~~ו~
 לא

 לה~יר אין ב~םח ב~~י~ה א~ל~~~מ~ו
 ג~

~ו~~יר~
 סק~"ה שםהמג"א ~~~~ ~ו~~ו~ ו~ן ~ם"ם בי~~ א~י~ו

 ע~"~
 ~~ ב~"~ אך א( ~

סק"~
 ~ולק

 ע~~
 ~א~~ה א~ילו ו~~יר

 ו~סיים ם~ס דישהיכא ב~ס~
 ש~~

 לו דאפ
 יהיה אם מ"מ דמחמירהרמ~א לדע~

 ה~ס~
 אס בזה

 לו נ~יר~א
 בא~יל~

 ו~צרי~ו
 ע~ להשהו~~

 מ~ח בפםח לאו~לן גם מו~ר א~לאחה"~
 ם"~

הנ"~
 א"א ב~מ~ג )וע~~ש

 ם~~
 ש~תב כ"ה

 שאסר בזההט~ם
 ה~~"~

 ביש אפילו בא~י~ה
 במקוםס"ס

 הפס~ שא~
 עיקר דכל משום הוא

 ביש מקום בכל ~~~ירין הה~~ר~עס
 ש~

ס~יקו~
 הוא להי~ר

 ב~ה שיש כמו ~הוי משו~~

 ם~רו~רו~
 אבל ~היתר

 ל~ בחמ~
 אחר הלכו

 לדבר דמי ו~םהרוב
 שי~

 לו
 מתיר~

 ס"ם ~יש אפיל~בו דמח~~ר~
 ע"~

 וכעי~
 ~~~ב זה

 אור מאוריבספר ג~~
 הרמ~~ ~ב~שוב~

 ה~~ד
~וחומ"צ בש~~~

 סי~ו~
 ב'

 או~
 ט'~אות םי~ס~~ החדש ~בא"ח ~~

 בהפ"~ אב~
 ~~מ"ג גם צדדו

 ב~סח באכילה גם בזה להתירהנ~ל והרמ~~
 ם~ס(~ בי~

ב(
~"~~ 

 בח~~
 ה~םד ~ב~קום סק~י סי~ם~~

 שמח~ ~וניע~אי
 יו~ע

 וכה"~
 בא~ילה אףהח~יס שא~ לה~יר יש

 בי~
 ~סק ~ה ~~עין ס"ס

 ג( ~ םקי"ג בםי~ם"~גם
 וכ~

 הרב בש"ע ~סק
 םת~~גהר~"~

 ס~י~
 סי~ד ~ס~ו וב~י' י~ב

 דכ~מ ס"ח תס"זובסי'
 ~י~

 ~התיר יש ס~ס
 ג~כבא~ילה

 ב~ס~
 שא~שר ~מקום לא אם

 שום ובלי ~~םד שוס בלילהחמיר
 מניע~

 ש~ו~ת
 ב~~"~ ~ועייןי~"~~

 ב' םימן מחו~ו~צ
 או~

'~ 
 דגס ה~~ך יד ~~רבשם

 לדע~
 הנ~ל ה~~ו"א

 דבס~סשכתב
 ל~

 ~~~ו להשהו~ו אלא שר~
 ב~עין דוקאהיינו

 נידו~
 שהיה ה~"ל דהר~ו~א

 ~לא הח~ים ~ל על המים נ~ל~ ש~אח~ש ~~
 ני~רי~ ואינןשנ~נגבו

 באיסור הם"ם הוי וא~כ

 אב~דאוריי~~
 דלי~א ~בירור די~וע היכא

 כגו~ תור~ח~~
 הי~א

 ~איכ~
 ר~בא

 ~~מי~
במינו~

 או
 ש~י~

 באינו ~א~י~ו
 ~וינו~

 ~~ותר א~
גם

 לדע~
 לאו~לו הרמ"א

 ~ ב~~
 ס~ם יש ~ם

 בליא~ילו
 שו~

 וה~סד ~חק
 ~ת~ ו~~ ~~~

בנובי~~
 ~~~הו דבאיםור סיכ"ה חאו~ח

לה~יר י~
 ~~יי~ש ב~סח באכילה א~יל~ ם"~ בי~

 ד~ן שכתב ב~סח אכי~~ ~לענין מ~~ם~~~חלחו
 סי~ם~~ ה~ו~~~ דע~ הו~

 ם

 ל~~י~ ~~~~~



~  ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ו~~
 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~ ~~ ~~~ ~ס~~~~~~~~~~

 ~י~~~~~
 ~ ~~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ס~~~

ועיי~~
 שהביא הנ"ל ב~ד"ח עוד

 ש~
 להקל

 הרב ד( המה~ הלא נוהאחרונים ~נ~ה עודבשס
 והרב ו( ~ גבוה שלחן והרב ~ה(~ר"ח

 ~ב~םף נח~~
 ז~

 בעל והרב ח( ~ ומוסר ח~מה והרב
ב~ל

 נשמ~
 ולב חי ~ל

 ט( ~ לחיים וז~רון חיי~
והרב

 ישועו~
 ~ אליעזר משנת והרב י( ~ יעקב

 גס לה~יר ~ולם דעת אהרן בית ~רביא(
 בית ~רב ומדברי ס"ס ביש ב~~ח~א~ילה
 בס"ס להקל ההו~אה פש~ה ד~ן נראהאהרן

ו~~
 ~~~ן לב ~רב יב( ~ ~עת

 )ו~~
 בית ה~ב

 להתיר ~תבו ~~~ה דבר והרבדוד
 ה~לה הפסח חקת הרב וכן יג( ~~~~וגתא( בס~~ ע~~~

 ועיי"ש ~ ל~~חלה א~ילו מו~רדבס"ס
 התירו לא לב חקרי והרב מהרי"ם דהרבבשד~ח עו~

 אלאבס~ס
 ב~~~

 ~~סח סמוך ש~יה הדחק
 יש דאפשר דהי~א חייס הלב בשם שםהביא ו~~

 לכל דרא~~ שס ~יים ~צ~~ו שד"ח ו~רב~הח~ויר
 בכל ל~תחלה עצמו )על ולהחמיר לחושיר"ש
 יש לאחריס אבל דא~שרמאי

 להורו~
 ולהקל

בדבר
 שי~

 על להם שיש כיון ה~סד
 צידד וכן ע~חו~ד דהיתרא בכחאשיסמו~ו מ~

ל~קל
 בז~

 וכ~ב סק~~ה ~י~~~ז א"א ב~~~~ג
 באיסור וא~ילו הר~ו~א לדעת דגם לו~ור דא~שר~

 או ס' שם אין וגם ~~נו אינו שהוא ~גון~ורה
 רוב שם ואיןבמינו

 מ"~
 להתיר יש ס~ס ביש

 בשהיה שא~א ~גוןבה~~~ו
 וב~ר~

 הי~א
 אפילו להתיר יש דא~ מ~ו ~ששרק דלי~~

 באי~
 ה~~מ

 וכן הנ~ל ואות ~~ער~ת בשד"ח ועיין ~~~~
בהגהות

 הגאו~
 מהר~"ם

 מברעזא~
 סיתם"ז

 מהשני א~ד דס~ק דהיכא~' או~
 הוי ס~יקו~

 ל~ו~ע דפ~ו~~א~~יקא
 י~

 האיםור ד~ל כיון הנ"ל( ~רמ"א~ לדעת ~וא~ילו להקל
 ~לדע~

 הר~~א
 ב~"ס א~ילו בא~~לה בפםח דמח~ויר~נ~ל(
 הרמ~א דחושש משום שהוא אחרונ~ם ~~ה~~בו
 דבר הוי דח~~ץ ה~ו~~ריםלדעת

 שי~
 לו

 מתירי~
~

 ~ובדשיל~~~
 יו~ד בש"ע ~מבואר ס"ס מהני לא

 סובר דדינא בםפיקא אבל ח'( םעיף~~יק~י
 דמתירין רע~א והגאון אריה והשאגת~פר"ח

~ וכן ~ מתירין לו שיש בדבר א~ילו ם"ם~ו
 חזק~ ד~י~~ ~יכ~

 ג"כ ה~"ס עס ~יתר
 י~

 א~ילולהקל
 בדשיל"~

 סי~~~ יו"ד פ"ת ~ועיין
 ~לל היה ~א די~ל הי~א ו~ן ~סקי"א(

 חטה ~נמצאת ~כגון ה~וא הדבר ב~לחמץ חש~
 ב~ק או נ~לה עתה ש~וא די"ל צוננתבתרנגולת
 נ~נס לא ש~וא די"ל מבחוץשנ~לחלח

 א~ילו בס~ס להקל יש ב~ה"ג~לל( לפני~
 ~' בדאיכא ו~ן םקנ~ו( סיק"י יו"ד בש~ך)עיין בדשיל"~

 להקל~פיקות
 ג"~

 א~ילו להיתר לצדד יש
 ~והרש~ם והגאון השד"ח ע~~ו"דבדשיל"מ
 :הנ"ל

 ~יז~
 עליהס נ~ל

 קצ~
 מים קצת או שלג

 דאסור סק"ד ~יתנ"ג ט~ז עיין א( ~וכו'
חטים ליק~

 לפם~
 ע~ו~~( )שהוא הרחיים מבעל

 משום מהטוחנים השנה ~ל ~ודותשלוקח
 תחלה החטים להדיח הטוחניסדרגילים

 ~ ע~~
 ב~~ינה שבאו חטיםובדבר

 עיי~
 ש"ע

 ולא וקשות יבישות הם דאס ג' סעיףתס~ז ~י~ו~
 נ~ל ש~וא א~םורא ~~חזיקינן לא ~~~איהןנשתנה
 ב( ע~~~ עליהם~ויס

 ועיי~~
 םו~~ק ~~~ז בפמ~ג

 ~ ל~שהותן אפילו אסור מראיהן נשתנו ~אםה'
 ה' סוס"ק ת~~ז סימן מ"ז ב~מ"ג עודועיי"ש

דחטי~
 נש~נו א~ אף אז בס~ינה באו שלא

 י"ל בקל אחרים לה~יג א"א אם נ~"~ונ~ראיהן
דשרי

 ע"~
 הביא וכה"ג

 בהגהו~
 ~הרש~ס הגאון

 בעל ~תבי בשס יו~ד אות שםמב~ע~אן
 ~~י~ן בספינה החטים ~שבאו דדוקאקדושיס ד~~

 החטים )ו~ן מראיהן נ~תנו שלא נ~~וההו~חה
 בסתם אבל גש~~ים( בו שרבו משנהשהם

 אחת בשדה גדלים ש~ם בחטיםא~ילו ח~י~
 בשינוי להיותרגילים ה~ מ"~~

 גס נ~זה זה נ~ראות~
 עליהם מיס נפילת~~צד ~ל~

 ~י~ ~ל~~
 ריעותא זה

 ~ ע~ככלל
 ג~

 בא"ח ועיי"ש
~~~ 

 אות
 ~~~י~~ בת~ ובשם הרדב"זבשם ~נ~~
 ~ין ובשם

 ~ין דמדינא הגם בספינות הבאים דחטיםיצחק
 ב~ו שמא אי~ורלהחזיק

 מי~
 עלי~ם

 שנחשדו לפי ~והם ירחק נ~שו~ומר ~~~
 ה' םימן החדשות צי~ן בנין בשם י"א אותהנ~ל בא~~ עוד ועיי"ש ד( ~ לפסח לקנותםיכולים ~א~ אחרים חטים להשיג דא~א הדחקבשעת ל~ א~ ~ושקלם להרבות כדי ~וים עליהם~זלף הישמעאל~~

 ב~ו~ן חטים ~ציר בי~~י ~ג~~~ים שנתרבובשנה
~יש



 ~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~ו~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 חשש~יש

 חי~~ו~
 קמחא ~ענ~ן

 שנתגש~~ו ~החטיס אומרים תב~אה~מו~רי ו~יהו~י~ דפ~~~
 ~ניהם הכםי~ה כעין ש~יא ב~~ראיתן~יכריס
 צהובות פניהס נ~גש~וו שלאוהח~ים

 יש אםו~שאל ומזהירו~
 לס~~ו~

 ב~עת ובפרט זה סי~ון על
 צריכין אנו אין דמדינא וה~לה~ד~ק

 דאז~ינן ~ושום ה~ש~ויס בימי שנקצרולחטים לחו~
ב~ר

 רוב~
 תס"ז סי' ש"ע )עיין ~~מיצין ש~ין

~~י~
 סק"ה( שם ובמג~א ד'

 א~
 ~ואחר מ~~ו

 באותן סימן להם שיש ~ומרים התבואהשבעל~
 ואין לזה לחוש יש ודאי במראיתןשנתלחלחו

 ני~ר אין אשר חטים רק דפםחא ק~וחאליקח
 י~ב אות הנ~ל ב~~ח ועיי~ש ~ ע~כ שינויבהם
 שיר~ו ח~ש שיש ח~יס בענין ~ר~יס כמה~וד

 על בדרך אותם שהוליכו בעת גש~וים~ליהם
 לב~ל להאמין שיש ובאםה~גלות

 הח~י~
 שא~~ר

 שרואין היכא כלל ~שמים עליהס ירדושלא
 קודם וא~ור ח~ים מ~ונו שקנו לעכו"םנאמנות י~ ובאם מל~~עלה ~שק על לחלוחיתאיזה

 והעולה בזה מ"ש עיי~ש ב~ויס ~רחצםמכירתו

מש~
 בעל דברי לתרץ שא~שר ~או~ן הוא דאם
 ~ווכחשיס דבריו י~יו שלא~ח~ים

 י~
 אפילו להקל

~~
 ובדבר ~~ל~ועלה מלוחלח ה~ק

 הח~י~
 שא~~ר

הע~ו~~
 נ~ערבו אם ~~יס שרחצם

 יש המצות מהם אפ~ ו~בר א~רים ח~יסברוב ה~טי~
 : ע~כ ב~סח ~~וצות ל~~וללהקל

 ~יח~
 כבר

 ו~ו~~ היטב ~נקר הרחיים ב~כשר וכו'נ~גו
 ~~עי'כל

 הז~
 סעיף תנ"ג סי' ~וש~ע הוא

~~~ 
 ו~~~~

 ~ס
 סקי~~

 שם מ~ואר והטעם
 לתותה תבואה ברחיים טחנו דז~ונין~שום
 ~בואה~י'

 שרחצ~
 ~הוא במיס אותה

 :חמץ
~~~ 

 ~~ן
 חי~

 ה~חיים ניקור
 ~~~יש קודה~~

 ~~וגתא
 ~ ~ח~רוני~ בי~

 ו~יי~
 נחנת ת~ו'

 ~~ב ~י~~~עה
 ש~ י"~

 דמ~יקר
 הדי~

 היה לא
 ~~ב ל~~ח ~' ~וך אף לנקרם~ריך

~~ 
 בזה

 ~ומר יש ~חד ~ נ~~יתרא וםברות טע~~ים~מה
 ק~וח~מעט

 הח~~

 בם' בטל ~וא
שאינו בהקמ~ קוה"~

 ש~
 משום ב~ה וחין ~~ץ

 ביטו~
 איסור

~~תחלה
 שאי~ כי~~

 לב~~ ~ו~נת~
 י~ל ועוד ~ ב' ~

 ~בואה ~~ל בה ~חנו לא דשמא ל~יתר ~בראב~ה
ל~ו~ה

 פע~ ב~ו~
 ~~~נו וא~"ל

 תבו~~ ~~

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

 שמאל~ותה
 אח"~

 ~מה בה ט~~ו
 לתותהשאינה תבו~~ ~ע~~י~

 וא~~
 נת~טל כבר

 הח~ו~
 בתבואה

 ~ר~א שיש ד~~ון י"ל ועוד ~ ~' ~ לתותהשאינה
 כ~~ו דחשיב י~ל לכן הוצאות וגסבניקור

 לנו דיל~ן דיעב~
 ע~~~

 ל' תוך לנקר שה~~ירו ב~וה

ל~ס~
 ~ונהג ~וצינו לא ל' קודס אבל

 ו~
 ל~וק~ו~

~דינא
 ול~~

 להתיר יש ל~םח ל' קו~ם ~שטוחן

ל~חו~
 סדי~ים פריסת ובלי הרחיים ניקור בלי
~~שים

 ~ושו~
 ~דיין עליו חל לא יום ל~ דקודם

חוב~
 לנקר בקל שא"א הדחק ו~~וקום זה ~~נהג
 ה~רח שאר אוהרחיים

 כגו~
 ~יקור ש~אחר

 של ח~ים ~ם ~חנו הפ~ח נצורךשנקרוהו
 עוד לנקרו~~צ ח~ו~

 ה~~~
 ~ושום

 ו~וותר ה~ין ~יקר ~ל~~~~וידין הדח~ דבשע~
 ל~ח~~

 ל'בת~ך אפיל~
 לפ~~

 הרחייס ניקור בלי
 עכתו~~

הנ"~
 להל~ה דבריו העתיקו ו~ן ~ בקצרה הנ~ל

 ובש~ע שס או"~ ו~רמזי ~ק~"ד ~י~נ"ג~ח"י
 הרש"זהרב

~~ 
 ~~י~

 שם ו~בה"ט ל~א
 ~~ םקי~~

~ועיי"~
 ~ד~רי שהבין הנ~ל או~ח בר~וזי

 הנ~~
~בשע~

 ז~ר~י ב~שובת והו~ד הלילה קודםבער~פ אפיל~ ניקור בלי לטחון ~~וחר ה~חק
 וב~"ע בח~י שם ש~יימו אלאסיקל"ג(

 דיזהרו ~~נ~להרש"ז הר~
 ע~~~

 ~ל שיא~ו
קו~"פ ה~ו~~~

 ע~~
: 

~~ 
 ~י~נ~ג בשע~ת הו"ד הנ~ל ד~"ש דינא ~אי~ל חול~י~ ובא~ר יעב~ץ בש~ילת

 הביא וכן~קי~~
 ש~

 בשס בר~~י בשם
 בי~

 ~וד
 ~נקרו לאחר ח~וץ דס~ק חטי טחנו~אם

 הר~~~י~

צרי~
 הרחיים לנקר

 ~ע~
 כמ~ש דלא שנית

הנ"ל ה~~~
~~~ 

 ~~ב סק"ח שם ב~~חה~ש
 המוז~רים הנ"ל הית~ים עלל~~ווך ~~~ דבז~~~
 בזה~~~י ה~~~ בנ~~

 ~ל לו~~ים
 וא~~ התבואו~

 ~זיל
 ~חנו דש~וא שם ש~תב הנ~ש שלהי~רו עי~~

 לתותה ש~ינהתבואה
 כיו~

 ש~ם
 ל~ הנ~~

 ~~~ר
 ~צירוףרק

~~ 
 ביחד ~~עמיס

 ב~ר~ף רק התיר לא שה~"ש המחה~ש ~~שבדבר ~הנ~ ~ ~~~
~ל

 ה~~נ~י~
 ~ו~ש ~יין

 בהגהו~
 ~גאון

 סיתנ~גמ~רעזאן מהר~~~
 דבריו על כ"א או~

 דבדרבנןשם וסיי~
 סומ~י~

 םניף על רק אפילו
 א~~~

 ב~~~"~ועיי~
 ג~כ שם שהניח סקי"א שם א"א

 הנ~ש על לס~ווך אםבצ~ע
 הנ"~

 אפילו
 בשע~

הדח~
 בם~ר ו~ן

 בי~
ל~ו ד~~~~ דדינ~ כתב ~~איר



~ ~

~  

~ ~ ~ ~  ~וצות ~~~ונו ~~עושיס ו~וכש~כ ~וא דס~ו~א~או ~~ו~~~
 שו~ אין בוד~י~ו~וה

 יום ~' קודס אף להקל צד

~"~
 א' אות י' סי' ~וחו~ו~צ בשד"ח ו~וובא
 לן דאיח בשד"ח שס ~~םייסול~~עשה

 ~ושום הנ~ל הנ~ש על החולקים~המחמיריס ל~ונק~
 כב~ר~י~הלכה

 ובפר~
 ~וזה נמשך להיות שיוכל

 ~ההמון ניקל אס ~י ~מץ איסור בחו~~ר ח~~לז~~ל
 שיש דבריס בשאר גם להקל י~~יפ~ ~~~ין~זה

 מ~ אי~ורי~בה~
 זה ש~~וו ~י~שבו ה~ין

 כ~
 זה

 וכו' ב~נינים לחלק סביל ~~וחא כל דלא~~~וס

 הש~"~~~תו"~
 ~ בקצרה הנ"ל

~~~ 
 בשו~ת הביא

~כר
 יה~ס~

 בשס סי~ל~ג
 חשוב~

 נועם א~ורי
 ל~תחלה לה~ל~לא

 )א~
 שם ~~יקל בדיעבד

 ו~~קוה~~ ב~ח~
 ישן( בכיס

~~~ 
 אבן ב~שובח ~איחי

 ל~רש וכ"ה בסיכ~ד שס שהאריך שאחריקרה
~בר~

 הנ~~
 לחלוק לו ש~לילה שס ~~חב הנ~ל

~~
 דינו

 ש~
 הנ~ש

 גו~~
 ~ו"מ~~~ו וני~ווק~ ~ע~וו ~שבו~~י

 רצ~ ל~
 שס להחיר

 בנ~ו~
 ל~חון שאלתו

בר~ייס
 שאי~

 שס
 כיםי~

 חדשים
 ~יו~

 שס שהיה

ר~יי~
 ~ואחר וגם חדשיס ~יס~ן בהן שיש ~חריס
 הרחיים ~יקור ~הצריך ~ח~ירוש~~~רונים

 יוס ל~ בקו~ם~~~יל~
 וב~ר~

 ו~ו' כזה ~~~חלה

 ~כ~עיי"~
 ~"א אוח סיח~~ג החדש בא"ח הביא

 ~כתב הנ~ש על דח~לק או~ מאור~ ם~~~ש~

 ג~ המנה~ד~~~
 יום ל~ קודס

 ~י~~
 ל~ויחוש

ל~יר~רי~
 יבישים

 מעיס~
 שם הנ~ו~אים ח~~ץ

בר~יי~
 דל~ בל~ כיבש ~הוי ~~י'

 ו~עין ב~יל
 סיתנ"~ ~"~ בפ~ו~~ ~ובוא~זה

 ועיין ~ סקי~א(
 ס~~~~~~~

 ב' סי~ון ~חיי
 ~ו~

 דפשוט ~~תב ~'

 ~כמ~~~~
 ~נוהגי~

 לנק~
 הדין כן ~מו הר~ייס

~נקר
~~ 

 החקרה שעל האבק ~להםיר ה~~י~ה ~~י

 ~וק~~ מה~ב~ י~~~~~~~
 והקמח~ להח~יס ה~חינה

 של~~ ה~י~ ~ש~ ~~~ ~בי~~~~
 ~נוהגי~

 ללבן
 ורא~ ~~~ר~ילניצי~~~

 לפי הווער~ענא
~~~~ח~~ס

 בע~
 ~ ~~כ קל בליבון ודי הטחינה

 ה~או~ ~ה~הו~ו~יי~
 שס ~~רע~~ן מהרש"ם

 ~עלכ~~י ב~~
 ד~~

 היה הרחייס דבניקור ק~ושיס

~~
 במקום מהאבניס קלי~ה כדי ליט~ל ~ראוי

~~~~~
 זב~~

 בשעת הים"ב מ~ען במקום שהרי
 נוטל"פ והוי ~~~ל"ע ~שוהין ~~שוס אך~~ינה

וג~
 בר נ~ט דהוי

 נ~~
 ~ עכתו~ד מקילים לכן

 ל~מד יש הנ~ל קדושיס דעת בעל הרב דבריול~י

ז~ו~
 נ~ה ~ל

 ~ל~
 ר~י~י

 ~~ ללב~ נוה~י~

 הווערטענא וראשה~ארפילנוציא
 הנ"~
 ~עיין ~

 שאחר דנוהגין הנ"ל ואות סי~ון דחיי בס~ואעוד
 האבק להסיר הכליס על בקש ~והבהבהניקור
 מאוד ליזהר וצריך ב~םדקיס הדבוק ק~וחשל

 דבוק עיםה שס אין אם ום~קין בחוריןלבדוק
 קוה~פ אופה אם אפילו כלל בי~ול לזה מהנידלא

 ח~ב ~וברע~ן מהרש~ם ב~ש~בת ועיין ~ע~~

סי~ו~
'~ 

 בדי~
 לכסותס נזהרו שלא פסח של ח~ים

 ~~ווציס חטים של ~וק~וח אבק עליה~ונ~
 ה~ובואר דכפי שס ~~חב ברחייס ~םשנטחן
 וב~רט בכה~ג להקל יש סק~~ה סיחנ"גבח~י
 בצירוף וגם לתותים אינס הח~יס שרובבנד~ד
 ע~כ המיליניקניקוי

~ 
 ~י~~

 הא~~רי~ בכל ~לנקוח
 ~רחייס הכשרובדבר

 קיטוריו~
 שהחטים רחייס או ~ויהלל( פא~אווע א~~ויהלל דא~ו~ ~שקורין

 ~~ינ~ח~יס
 וואלצע~

 ~~ולים
 ויורדי~

 קניס דרך
 ש~גילוח רערי~( ~ה~קראיס וארוכיסגבו~יס
 ~ואודהוא

 רערי~ שקורי~ שהצינורו~
 ~וזיעות

ח~וי~
 ונ~וצא

 בהר~רי~
 ובשאר הרחייס ובאבני

 בזה נתלב~ו כבר הנה ~ הר~ה בצק~ק~~ווח
 אסר קלוג~ר של~וה ר' הגאון א( ~~ עולסגדו~י

לטחו~
 ברחייס

 הנ~~
 וכתב

 הנטחן בקמ~ שי~
 משום קי~וריותברחיים

 חש~
 ב( ~ כרת איםור

ו~~
 הר' הגאון

 ~וס~

 האבד~ק נאטענזאן שאול
 ציוהלבוב

 ל~ק~
 ~ הר~רין מזיעיס י~יה ש~א

 צ~צ בעל מליבאוויטץ הרמ~מ הגאון ~~ןג(
הח~שו~

 לטחון להתיר נוחה דעתו היה לא
ברחייס

 קי~וריו~
 מחו~ו"צ בשד"ח ~וה~~ד ~נ~ל

 מהר~~ם הגאון בהגהות ~כ~כ ד( ג'~~ אוח י'~ימן
 ב~חיים וניםה שבחן כ"א אות סי~נ~גמברע~אן
 שמתחמץ מעיד ~החוש לרוב בצק ש~וחהוההנ"ל
 ~רבה שס ~ו~אריך וטעמו בריחו ~ו ה~יעהע"י
 ~צחק בעין שכחב להיתר הסברות כל שסו~חה
שיו~א

 לקמ~
 בעין שהתיר מה גם זה בס"ק אי~ה

 כ~ב ס~ס ~ושוסיצחק
 ש~

 מהרש~ס הרב
 ~~ס לעשות דאין דקיי~ל~יון ~לית~

 ~כ~חל~
 ~מבואר

 רישבמג~א
 סי~~"~

 מ"ז ובפמ~ג
~"~ 

 כ~ב ד'
 לאכול לה~יר אין טחן כבר אם דגסשם

 משו~
~"~

 ~קודס משוס
~~ 

 ~~ו'( ~דשיל~מ ליה הוי
 שסוסייס

 דהג~
 להקל נוהגי~~ ש~~ביס

 הג~ון עכ~ו"ד מזה ירחק נ~שושומר ~~~
 : בקצרה~וברעזאן ~והר~~~

~~~~ 
 כב~ר לא זה

 שב~
 ליד~

 ~ם וראיתי ח~ב הנ"ל ~~הרש~ם הג~וןת~ובח

ב~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

בסימ~
 בקדשו דיבר שס שגם רל"ח

 בדב~
 רחיים

 הרחיים בגוף והנה וז"ל שם ו~תבוואלצאווע

הנ"~
 כמה ונסיתי בחנ~י

 ~ע~~י~
 הועד וגם

 ש~~~הוה הם ~ם ~בחנו ד' יראי מרבניםל~ני
 אשר עד בה~ייערין יו~וים או יום אחרהזי~ה
 הקמח בתוך ~וים נוזליינט~ו

 ועי"~
 ב~ק ~~תדבק

 הבצק דרך עובר והקמח יותר פעם בכל~וסביב
 ולוקחי' חוזרים אח"ז ~י וגם ממש בתוכסוהמים
 ונטחן בה~ו~ונה אותם ומניחים שנתייבשהבצק
 הקמח ~~תהוה ומזהלקמח

 מ~
 שלישי הנ~~ו~רין

 בחנ~י שם ~~~~הוה והע~~ה וחמישיורביעי
 חמץ~~הוא

 נומ~
 שאר ~נוו

 ח~~~
 עשה י~ה ~ל~ן

 הר' וה~און ~"ל חינוך מנחת בעלהגאון
 ~י הנ~ל ברחיים הנ~חן הק~~ח שא~~קליגער ~לנו~

~~וש
 ~ו~י~

 יותר
 ~ו~

 אינו ~~י~ה והסוברים ה~ל

~~~~ו~~
 ע"י מת~~וץ שאינו דס"ל מ~ום היינו

 שנ~שה ר~אות עינינ~ א~ אבל~יעה
 ~וחומ~

 גם
 ~ושום דאםור ~וו~יםהם

 דבע~~
 הזאת ש~~יעה

 ה~לל ~וןיוצאת
 ~ג~

 ~מה
 מ~שולו~

 מ~הוים

 הח~ים בה~שר~י~~
 ~~ד~~

 בעינא המשגיח ל~ל
 הח~ים ריבו~ ~~י לי~הר כלל ~א~אפקיחא

ומהירו~
 בר~ת בשו~ת כתב ~~ר וגם ~~חינה

 צבי הר~ )מהגאוןר~~ה
 היר~

 ש~ל ~ולבוב(
 בם' ~מתב~ל ממה רק ה~א בזהההיתר

 שי~
 נגד

 ~~י~ת ~י מה~י~ה המ~~וההעיםה
 ~מ~

 ~וסקיס
 מו~ר בם' שנ~ב~לו פירות במי~ם

 ללו~
 א~"כ

 במים~ס
 וא"~

 ב' בח~יס שיהי' צריך ~~~פ
 סגי ו~א המצונ~חים נגד ס'~ענוים

 בפע~
 אחת

ס'

 ~י~
 ~יען העיסה נגד ס' שיהי' נמי ~בעינן

ש~~~
 ~עמים ב' שיה~ הח~ים בבדיקת ל~הר

~~
 ל~~

 קמח להס~יק אפשר ~ם
 מר~~~~

 פשו~יס

א~
 ~ר~ת הרב עכתו"ד הנ"ל הקמח לה~יר

~צ"ה
 שהו~ ~~~~ ה~~~

 ~להשגיח הנמנע בג~ר

של~
 בעל כמ"ש ~דלא הנ~ל ~ה~ניס ~יסה י~הוה

 בדברישד"~
 ח~מי~

 בשס
 שו~~

 שצ~ה
שלא ~השגי~

 י~הו~
 בגדר הוא באמת כי בהקנים עיסה

 ~ה~שר להס~יס בזה ת~י אל ידי ל~ןהנמנע(

רחי~~
 שידעתי הגם הנ~ל

 של~
 לי לק ישמעו

 בדברי מת~ארים המ~שירים מהר~נ~סורבים
 ~ר~~ם ב~~שר יותר הם הנ~ל שהרח~םשוא

 אחר ימים איזה לעיין לקמחייהו חשו ולא~ש~~ים
 עיניהס ראות ~פי דנים והםהה~שר

 בעת ~ו~ה~~ר בש~~
 שב~

 ~~מצע לה~גיח הרב
 מ~~

ה~~ינ~
 ~טחינה שהעוםקיס

 מקום עדבהקנים ~~ל~ מנק~~
 הרב שי~

 לה~שירהרב בו~ ט~~ ~וג~~
 ו~~

 ~בבואו להשג~ח הרב בוא ~רם
 שם גם והאריך נקיימצאהו

 לדחו~
 ~~~י ~ל

 הרב ~כ~בההי~ר
 ~י~

 ה~וו~~ר ~~קאוו~א יצחק
 זה ~~~קלעיל

 וםיי~
 דבר סוף שס

 הללו רחיים בה~שר ו~שוריעיקולי ~~~ ~י~
 ולכ~

 י~י
 דע~~~ וב~ר~ מז~משו~ו~

 לי~הר צריך
 שיהי' הח~יסבהכשר ~~או~

 ל~חו~
 נגד ~~ ~ענויס ב~

 בלי בבירורהמצומחים
 ס~~

 ~אבל
 ניקיו~

 הקנ~ם
 בלבוב ש~~~~כפי

 ש~וש~י~
 בחבלים

 ~ל ~רך ~ב~~י~וס(עבים ~ו~בדו~
 ~~וקנ~י~ הקני~

 ~וה ~ל
 להח~~יר~וק~ם ~י~ ~יל~ ב~~ב~~ ~~ ~א~~ ב~~נותשדבוק

 יו~~
 ~א~ו( רחיים מבש~ר

 בו~אי ~שו~ים רחיים ע"יבא~~ר ~~~
 אי~

 לתק~ע
 ~ו ~לכ' ל~ברא~ע

 ע~תו~~
 הרב

 מה~~~ ה~או~
מברעזא~

 בא"ח הביא וכן ב~שובתו
 ~סיתנ"ג הח~~

 ה~
 ~מי היוצר בית תשובת בשס

 שיר~~
לציי~

 ~ה חשש באמת והנה ו( ~ ע"כהנ"ל מיה~~~ בדאמ~ ל~ו~י~ קמח י~חן לא בודאי
 ~ם מוז~ר ~רחיים מזיעת ה~ותהוו~תהק~וח ד~י~~

בקרב~
 ק~~ו ~ות סי~~ב שעה כל פרק נתנאל

 ~ה הששי לאלף תק~א בשנת ~~~ל שם~~תב
 אירעפ~אג

 שב~ע~ מעש~
 ~חינת

 ~ו~יע היהלמצ~ת הקמ~
 אות~

 ~~ל ~~קנוח רחייס ~לי
 מעידים שהיול~ו~ן

 נא~וני~
 שהרגישו

 מלמעלה בה~~סוי~י~ות ~~~~
 ונוס~

 שהדב~ק לזה
 ואבקה~יעה נוחמ~ ה~לי אותו בדפנות המתוחבה~~תן

 הקמ~
 ~צבע ~עוב~ עב עיסה ~מו

 ה~~~הספ~
 ~ו~מת ה~בר( ~נמ~ך אי

 ~~א ה~נה שב~ו~ההתבו~ה לח~~ח~~
 נתב~ל~

 ~נ~ייבשה
~ל

 ע~ ~ור~~
 או ~יר~ת ~וי ~הוי הש~ה ~ני

 הטחינה בעת שהיה ולח קר אוירמח~ת ~ב~
 ע~"י הב"ד ~~סקו ~מים תולדה והויהרחיים ~~ו~

צירו~
 וח~מי לומדים שאר

 הקהיל~
 ~יקח

 ~ל~תוח כ"כ ~ס יהיה ש~א ~ד~ה~ליון ~~~ס~
 גםעליה ~ש~~

 לה~לי~
 עי~ה בו נר~ה אם תמיד ה~שתן

 הקמח לרקד נאמנים מעמידיסוהיו
 ריקו~

 ~חר
 ה~ל ולא~ות ודקה גסהריקוד

 קוה"~
 ~מ~ני

ה~~מ
 ~מ~

 ~ל ~מ~נו זהוביס נואות
 ~ות~

 ~נעתי ~~ז ועס ריקוד ד~והנ~ה~וסקי~
 שריד~ שאר גם נ~צותמאותן לאכו~

 ה~ד~
 ~~~ו~ד

ה~"~
 ~ות ה~~ל

 ~ק~נ ד~ר~ ~~~~ ב~~
 ה~~~



~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ל~ון נו~ה דעתם ~אין ~וה~דולים רבים
~ר~יי~

 הלקט ב~יורי וכ"כ ז( ~ הנ~ל קיטורית
 כמ~ דהוי הזיעה חשש ~~שוס ~ו~ה ירחקדבע"נ
 כדין להחמיץ ימהר למים אח~כ וכשיבא~ירות
 והו"ד מים עם פירות~~י

 ~ ע~ב( י"ד ~דף בם~~
 ~ויאםקובקא אבד~ק ~~הרב םד~ח בס~ר~ועיין
 ש~תב ז' ~~ת ב'~י'

 דא~ת~
 ~וכוסים ש~ם הרחיים

 ~~נםרים תקרה ~מ~ן ועליהסבנסרים
 ~ו~וס~

 ~ל
 לפי הט~ינה קודם להסירם צריך ה~חייםאבן

 ונעשה הטחינה חום מחמתשמזיע
 בצ~

 יש וכן
 הטוחן להאבן הסביב ברזל של העקליםלהרחיק
 שכל מ~ני הקמח לתוך הבר~ל יבא שלא~או~ן
 ב~ברי לעיין ג~כ וציין ע"כ בצק ונעשה ~וזיע~ה

 אד~ בנשמת אך א( ~ הנ"ל(הק~נ
 כ~ב םי'

מ~~ד
 להקל~

 דק"~ נידון בכעין
 שס וכתב הנ"ל

 שם שנמצא העיסה~בדבר
 הכלים בדופני בר~יי~

 הטחינה מחום בא שהזיעה אמר הרחייםובעל
 תלוי זה דבר הלא עיסה ונע~ה ~קרומאויר
 ג' סעיף סי~ס~ו בש~ע המבואר~~לוגתא

 החומה~יעת א~
 מחמצ~

 שבשס ראשונה )ולדעה
 כוותיה םתםדה~וחבר

 ל~
 החומה זיעת הוי

 אוסרין וליש לעצמו תולדה אלא פירות מי~פילו
 ~~ב םק"ז שס וב~~י ממש( כמים דינושבשם
 לא אם ~חומה בזיעת המ~ירין כדעת~העיקר
 ~יס של והבל חום ~חמת נמשך ש~~יעה~ידעי~ן
 בח~י ~יי~שחמין

 ו~~
 א~ילו

 בכה"~
 שנמשך

 א~א לאםור אין ~~"מ חמין ~~ים של מהבל~זיעה
 בקמח שנתערב בודאי ע~~פ ידעינן~ם

הבצק ~~~
 ~~ שנתל~ל~

 ~הח~~יר( מקום יש ~אז ה~יעה
 ב~ד"ד~בל

 כיו~
 ~ון נת~רך אם ס~ק רק דהוא

 בק~וח ו~תערב לפירורין~עי~ה
 וג~

 בזה ~י~א

 שמ~ ~פ~עו~
 הזיעה

 ה~"~
 למי דומה היא

 מועיל בודאי בכה~ג לכן~ירות
 הריקו~

 אפילו
~~ר

 שנתייב~
 סיתס~ו בח~י כמבואר

 סקי"~
~בכה~~

 מח~~ת להתיר יש
 ס"~

 ~ירות ממי שמא
 נ~הרחייס הזיעה דש~~א ~~ירושנתלחלח

 נקר~
 מ~

 המח~יצים מדברים שנת~חלח וא~~לפירות(

~פירו~
 כמים הזיעה דמחזי~ינן את~ל

 ו~דע~
 היש

 ~וה~יסה נתערב לא דלמא הנ~ל( שבש~ע~ו~רין
~לום

 בקמ~
 םפק ~וי הנ~ל ~רא~ון וספק

ד~לוגתא
 ~דלהרא"~

 שבש~ע הא' דעה ~הוא
 אי~ו~נ"ל

 ~חמ~
 אם שא~ילו וב~רט לגמרי(

 ~~רי~~ ~~~ הק~~ ~~תו~ ה~י~~ מ~ ~~~ת~ר~

 וא~כ שנתערב ~~ה נגד ~' יששבודאי
 במקו~

דח~
 ב~וקוס א~ל לכתחלה אפילו ל~~ון להקל יש
 חצי רק אחת ב~עם הרבה ~טחון לא דחקשאין
 כך בצק ימצא ולא כ~כ חמיס אינן שא~~בית
 בקצרה~ הנש~א ע~~ו"ד הבקיאים ה~ו~ניםא~ורו
 לחוש כשיש אבל י~ישים הס שהחטים~ויירי דכ"~ יו"ד אות ב' סי' ~ד"ח בס~ר)ועיין
 לחים ~ם ש~ח~ים ע"י נעשהשהבצק

 אי~
 לה~ל

 כ~ויס הוי כ~ו דזיעה ~ושום~לל
 לכ~

 ע~~( דבר
 ב~~רועיין

 ~ונח~
 בקונ~רס ~ושה

 ~ובראדי הרש"ק הגאון ב( ~ בשס שהביא ל~זדין הפס~ חק~
 במכ~ה עליו שמכסין שברחיים ארגזבדבר

 ומח~ות הק~וחיתאבק של~
 מהיר~

 נוים ע"~ הטחינה
 ~ם ונדבק ה~רגז כסוי מזיעעזים

 ע~~ות בק~וח ומוצאין מתעגל ול~ע~יםנופל ~~ח~~ הקמ~
 ~ס ו~תב גדולים ~ו קטנ~ם אגוזיס כעיןעגולים
 ~ל הרתיחה מן נעשו דהפירורין ל~לותדיש
 אינו אם ואפילו בעצ~ווהקמח

 ~וחמ~
 ~~מ עצמו

 פו~~ים כמה לדעת מחמצת אינה החומהזיעת
 )~שום המים מ~יעת דהוי )ולומר( לחושואין

~ 
 כמה בזהדהוי

 ם~יקו~
 ע"~ ש~~א להקל

 את אח"כשמרקדים הריק~
 הק~ו~

 ~ירור ש~ם נ~אר לא
 עצמו מחמת הזיעה הוי ושמאבהק~וח

 וא~~~
 ד~וי

 דזיעת הלכה ש~וא החו~וה~~עת
 אין החו~~

 המי דכשנתייבש דעה דיש לזהומצורף ~~~י~
 ~ירו~

 ~~ן
 א~א אם ולכן עודמחמיץ

 לתק~
 ~ך לידי יבא שלא

 הקמחמותר
 ~ירורין בו ~~וצא אם אף לפס~

 בקצרה הנ~ל ה~~נ~מ ~כתו"ד טחינהבש~ת
 ד~רב ~וצ"ע הנ"ל הרש~ק הגאוןבשם

 וכ~~ובא קיטוריות ברחיים לאיסור בשמוהביא ~ד~~
 הנ"ל הר~~ק להגאון ם~ל וא~שרלעיל

 מהבל נע~ה שהזיעה יותר לתלות ישק~וריות דברחיי~
 מיםשל

 משא"~
 ה~שו~ים ברחיים

 ~ הנ"ל ואות ~ערכת בשד"ח עוד ועיין ~בש~וו( המנ~~ שהבי~
 ברחיים גם אשר אחד גדול בשםג(

 קיטוריו~
הנ~~

 הבחינה אחר ~אדרבה( כי המתי~יס ~~ו
 ב~ק ויותר י~תר הפשו~ים ברחיים שנעשהנודע
 ברחיים שנעשהממה

 ה~ואשיני~
 יהיה שלא גמור בדיבוק נעשים אינםה~שוטים רחיי~ כי

 ~כן ביניהסריוח
 ישל~

 ~הלח הקר ~ויר שם
אבל

 בדיב~ נעש~ ~~~~~ינין הרחיי~
 אשר

 לאויר מקום ואין י~~רדו ולאיתלכדו
 ליכנ~

 ~~~~~ו~~
 ~צק

~~יי~~~ ~~~ התבו~~ ~~~~וחי~ ~~~



~ ~ ~ ~ ~
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 צורכה ~ל~~~~בשה
 ע~

 הוי לא וא~כ השדה
 )כמבואר ~ירות ~י~ק

 םבר~
 הנ~ל ב~~נ זו

 לא אם הנ~ל סד~ח הרב מםברת ההי~וךוזהו
 שנתלחלחו בח~ים מיירי דחיי סמא דהרב~~נא~ר
 וכן ד( ~במים(

 ב~שוב~
 ל~ה סימן ח"ב ד~ח

 שב~ל הנ~ל קיטוריות ברחיים להתיר ג"כ~ידד
 שם שיהיה רחוק צ~ ג"כ הואהשנה

~~~~ 
 כי

או~~
 רק לט~ון יכוליס אין הרחיים

 טעמים עוד שם וכתב ו~תותה רכה ו~איבישה תבוא~
 ~ בזהלהתיר

 ו~~ ה~
 יצחק ~ין בתשובת

 הנ"ל קיטוריות ברחיים לטחון הסכים~~קאוונא להגאו~

~ט~~
 הנ"ל( הנש"א בשם לעיל ~וכמוזכר ס~ם

ו~~~
 הי~ר צדדי כמה עוד ~ם

 ובפר~
 אס

 שבקהלתו שם ~ו~תב מועט דבר רק הואהזי~ה
ציוה

 ~~חו~
 ועי~ז הטחינה ב~ת הליווענטארין

 בעירו ציוה וגס עיםה שם ~~וצאים~ין
 אורי בםפר וכ~כ וחדש( נקי יהיהשהצילענדיר

 בשס ו( ~ שם והביא ב~ה הי~ר ש~~ורה~ישעי

הרה"~
 יו~שר ~יותר הנ~ל ד"ח בעל בן ה~צ

ר~ייס
 ש~

 ז( ~ )~~שוטות( שלנו מרחיים דא~ופ
 הנ"ל ברחיים חשש שום ~אין אליעזר בידוכ"כ

~שקורין
 דאמ~

 ה~ותהוית דהעיסה משוס מי~על(
 ~רקדת בשעת בה~פה נשארת היא הרחיים~~ום

הק~~~
 אם ואף

 תתייב~
 ותתפרד העי~ה

 ותל~
דר~

 משוס לחוש ~ין ג~כ ~~פה נקבי
 ב~~ים ובטל ~ח לח מ~ריבקמח דקמ~

 קוה~~
 ואין

 וא~כ )פירוש טחינה בשעת יבש דהוי ~ואףחו"נ
 בשעת לח נעשה מ~מ( בטל דלא בל~ כיבש~וי

~יבול~
 לחש~ות ל~וש נר~ה דאם וכתב ו~ו'

 ניתנה ולא חשש יש רחיים ב~ל אזיר~וקות
 כעין טעמים ומח~ת השרת למלאכי~~ורה
 בתשובת גם ח( ~ זה בכעין התיר לעילש~~בנו

הרשב~~
 אליעזר ~יד ע~~ד ~י~ז ~ימן ח~ג

 ~~~~ל
 ט~

 דבר ~ושיב ב~שובת ו~ן
 להגאו~

 נצי~ב
 י( ~ הנ"ל קיטוריות ברחיים להתיר ~~כצידד
 בת~ובתו~ן

 ~יי~
 נר~ש שהדבר כתב ש~ום של

 ~נ"ל שברחיים ד~זיעה~חוש
 בע~

 הטחינה
 יותר וקיל ~ירות מי והוי ה~~ים מתולדתאינה
מזיעת

 מ~ו~ החומ~
 תולדת ל~ו ודאי ד~כאן

המי~
 למיס אח~כ שבבואו לח~ש א~~ן וגם ~וא

 ~י דבמ~ט כיון להחמיץימהר
 ע~ פירו~

 מים
 ממהר ד~ין ם~ס~~ בריש המג"א~~ח

 להחמ~
~~יי~

 ל~מן בד~רינו
~~~~ 

 דה~מ י~ד ~~ק
 ~נ~

 ס~ס~ב(ב~וג~א
 ובפ~~

 לומר שיש
 ש~ו~

 ~ו~~ה
 לדעת החומה ~יעת כ~ולעצ~~ו

 הב"~
 ול~ן

 לק~ון בדברינו )עיין להחמיץ מ~~הר לא ~ויםעם ~~

םי~~~
 םק~~~( זה

 ~~כא~ ובפר~
 וד~י זה אין

שנ~~רב
 ב~~ו~ ה~י~~

 לה~יר יש ~~כה~ג
 מם~~

ש~~~
 ~וי ~קרא ש~והרחיים ~~י~ה

 ~ירו~
 ו~~~א

 זה ס"ם ~וכעין ~~ק~~ח ~לוס ~ו~~נו ~~~רבלא
 סקי"ג ~~ס~~ בח~י גם~ובואר

 וב~ר~
 דכ~ן

 הוא שהחשש אלא מ~פ ו~איהוי
 שהמ"~

 י~ערב
אח"כ

 בשע~
 כמה שיש ויען מים עם לישה

 פירות ד~וי ס"ל המורים~וגדולי
~~ 

 מים
 מי בק~נטרס בדברי~ו )עיין נוק~ה רקהוי ~~

 סק~"ו ק"ט סי' לק~~ן~ירו~
 ענ~

 יש ו~ם ל~א(
 א~ור ~ינ~ דנוקשה ה~וברים רביםגדולים

~ודרבנן ~ל~
 וא"~

 ש~א דרבנן ס~ק הו~ ש~ב
 עושין דאין והגם כללנתערב ל~

 ס~~
 או אחד

 האיםור טעם כל ~"מ לכתחלהבידיס ס"~
שאםרו בז~

 ~"~ לעשו~
 לכתחלה בי~יס

 הו~
 רק

משו~
 לכתחלה איסור כמבטל ליה דהוי

 מותר זמנו קודם בחמץ הרי הט"זדלדעת וכיו~
 לבטל~

לכתחל~
 מותר~ שוב ~כ ~הםקי"א(לעילםי' בדבר~נ~ ~עיין הוא היתר ד~דיין כיון

וס~~ לעשו~~~~
 ~ידים

 ג~
 לכתחלה

 ~~ות מערכת בשד~ח והו~ד בקצרה הנ"לשלום ~~ החי~~ עכתו"~
 להגאון משה ~נחת ב~ר ועיין ~ה~~ל

 חקת בקונטרס בחאו~חירושלי~~סקי רמ~~
 שכ~ב ט'אות ש~ הפס~

 ~מ"~
 היתר לה~ליט אין

 מהרחיים המאשינין ענ~י כי עת וב~ל מקוםבכל בז~
 יוכל חדשה תחבולה איזה וע"י ~ת בכלמשתנים
 ח~וץ ~איסור ~~ולהלכד

 ב~~~
 עינ~ו וה~כס

 יא( ~ עכ~ד(בראשו
 וכ~

 ~~רה אבן בתשובת
חאו~ח

 ~י~~
 ברחיים ההכ~ר דגוף כתב מ~ג

 בתכלית ~שוט דבר הואה~יטור
 הפ~יטו~

 וכבר

הורגל~
 ח~מי ~ל

 הדו~
 הקיטור רחייס להכשיר

לטח~נת
 קמח~

 ו~פצף פה ~וצה באין ד~ם~א
 הנראהוכפי

 ~~פנינו הדור מרב~י האוסרי~ דכ~
 ~ו ה~לו הרחיים ב~הלוכות בקי~ים היולא
 באמ~אולי

 בהם היה שב~מניהס שהרחיים
 ~יז~

ח~~
 ב~ותן ~ינ~ ל~י

 הינ~~~
 הרחיים אבל

 תמ~ד רו~ה עין כלשבזמנינו
 דעכ~~

 נגרעו לא
 ה~~ר ל~נין מים של~רחיים

 טחינ~
 ~ל קמח

מצו~
 ~כתו~ד

 ~~ב~
 ~ בקצרה ה~"ל יקרה

ועיי~~
 ~וד

 ה~ו~~ ל~ר~ ~~~י~
 ~א~י~ ~הגם



~  ~~~~~ ~ו~~~~ ~~~ש~~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ו~~
 ~~~~ו'

~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ 
 ~~~~~~~~ ~~~~~ס

 ~~~~ ~~~~ו~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~י~

 ~~מס על מה~וחמירין ת~~יד היה השואל~ל
 קיטוריות רחיים בה~שרמ~הצ~רף

 הנ"~
 מ~מ

 פוגע ~~שוס בזה ואין להכשירם השואל הרבי~ול
 חבירו אין שאםר ח~ם משוס ולא אביוב~בוד
 בתשובת ו~ן יב( ~ הטעס( עיי"ש לה~יררשאי
 יהוםףז~ר

 להגאו~
 ~כרי~ יוסף הר' האדיר

 ~אוויל האבד"קשטערין
 בסי~ו~

 ג"כ ~תב קל"ג
 בלי להתיר המנהג ~אראווע רחייםדבניקור
שו~

 שום י~וצא ~לא ~ושגיחיס ול~מיד ~קפוק

עים~
 הטחינה בעת ~תוחים ה~יוו~נטין ושי~~ו

 שםוהביא
 יג~

 ~ניסימן ~א~~ חלק הרדב~ז תשובת ב~ס
 ק~~ אלפי~

 ~ובשס
 התשב~~

 ח"ג

~ימ~
 ה~לים בדו~ני ~~וצאו ~אף ש~~בו קי"~(
 עיסה( אי~ה ~פירוש מה ~בר אי~השב~חיים

~~
ואפילו מ~ה~ תערובות בס~ק ריעו~א להחזיק
 ראינ~

 בנפה מ~בירו שנתערב
 כמה לו ~הגיע שס ~סיים ו~ו' זמנו~~ני ו~ש"~

 רחיים הכשר דבר על שמערערים~כתביס
 וגס ה~~ל~~ראווע

 רא~
 מרבנים חבוריס באיזה

 אבל בזה המ~ילים על שמתמרמ~יםמ~ורסמים
 אלה בכל ראה לאהוא

 ר~
 דבריס ענות קול

 ז~ר ע~תו~ד יםודמבלי
 יהוס~

 ~קצרה ה~~ל
 דגס לך מתבאר הרי לעיל האמור מ~לו~נה
 רח~יס בה~שר מהמחמירין הרבהלדעת

 הוא ~ואלצאווע( רחיים ~או הנ~ל~קי~ורי~ת
 בק~וח שמתערבים עיסה ~ירורי חשש משוםרק
 בס' ביטול בהס ~ייךדלא

 ק~ה~~
 ~הוי משוס

~בש
 ב~~

 ב~~רינו ~~יין ב~סח~ ~ח~"נ
 לק~ו~

 זה סי~

סק~~~
 ~דו~ים הרבה בשם ~ם ש~וב~~ר

 ה~סח קודסהמצות ~~אופ~
 אי~

 ~הח~ויר
 ב~~ה"~

 ~~ילו
 ה~מח בתוך חמץ עיסת פירורי בודאיבנ~ערבו
 ועיי~ש הפירורין נגד ס' יש אם שנתייבשו~אחר

ה~ברו~
 בזה שיש להיתר

 עכ~ וא"~
 בנ~ון

 ~יש ~~חינה בשעת ב~חייס המתהויתהעיםה
בו

 בלאה"~
 הרבה

 ~ושוס בזה ה~קילין ~יעו~
 ו~ס מ"פ נקרא ~זיעה שמא~"ס

 ש~ו~
 לא

נתער~
 צדדי ~מה ועוד הקמח בתוך ~לום ~~מנו

 לטחון ה~וקיל ל~ן לעיל ~מוז~ר ~פיהי~ר
ברחיים

 קי~וריו~
 ~~ו~וס הנ"ל

 ה~הו~
 ~א~ות

 קוד~ה~~
 ובפרט אותו מזניחין אין ~~סח

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~~~~~~
~~~~~ 

במקו~
 שיש

 ב"~
 ~ב~ה~ג המצומחים נגד ם'

 בר~ת הרב לדעת דגםמשמע
 רצ"~

 וה~ב
 הנ"ל~הרש~ס

 אי~
 ל~ח~ויר

~~~ 
 במקוס

 רחיי~ ע~י קמחלהם~יק שק~~
 בספר ועיין ה~שוטיס

 ד~וה ד~תב י~ ~ות י~ג םימן ~חיים~וא
הרבה שי~

 עיירו~
 שהנהיגו

 בה~
 שהיו הרבני'

 ראזיווא ~מח ~~א סולת קמח בפ~ח לאכולשלא מל~~י~
 וגדר ~סייג יפה מנהג זההרי

 ~תור~
 מ~וס

שיד~~
 הטחינה ה~לי ~ל לנקות שא"א

 הונך םובב בהס אשר מנסריס קניס~מו ~לי~ הרבה ~יש וואלצין או צילענדיר~קורין מהרחיי~
 רבה ~זיעה ושס הקמח עסהק~רטין

 וש~
 לנקו~ ~ל~~~

 י~וע ושס למטה ~ל~ועלה
 וכו'ב~ק ~י~

 אי~ ול~~
 ב~קו~וות להתיר

האיסור ~נ~~~~
 עכתו"~ ~וקו~~

 ר~יי~ו ועיי"ש ~ בק~רה
 ~ו~י' בנקל להחמיר שא~שר ב~קום הוא ~~~אך

בדברינו
 לקמ~

 ענף סוף ~קצ~~ םי~"י
~~~ 
~ 

 ~~~ש~~ ~ ~דשיס לוקחיסו~יםיס ~~~
 ש~ונ~יס הנ~ה

 הק~ו~ את עלי~~~~ק~ים
 לקמ~

 ~ י~ ס~יף םיק~~~

~~~~
 הוא זה דין מקור

 סי~~~~ ~ורמ"~
 ם~י'

 מ~רי"לבשם י~~
 )ובמהרי"~

 ~י שס
 שצריך בזה ~~~~

 ~ושום ח~שיסליקח
ונשאר י~~ ~~~ ~נק~~~ ~א~~

~~ 
 ~~וץ ח~ש

 ב~~
 ~ה~רב ~~~י חוטי

ועיי"ש
 ס~י"~ ~י~~~~ במ~ה"~

 ב~~י יע~~"ש
םקנ"א

 ובפ~~~
 שם א~א

 םקל"~
רקדו א~ ~ב~יעבד

 הקמ~
 היטב ~~שוף ע"י הישנה בנ~ה

 םגי חחלה ~נ~הששפש~ו
 ~ו~"~

 ב~קר~
 י"חסימן ~י~~~

 או~
 ג"ו ~שם שושן ~רח בשס ח~

 בדיעבדלה~יר
 במקו~

ובשע"ת ש~ יב~"י ה~~מ(
 ~תבו סקל"י ש~

 או הדחק ~בשע~

ה~~~
 ל~~חלה א~י~ו הישנה בנ~ה לרקד מותר

 ד~ל~ו~ו'
 ש~~

 הדח~

 ובלבד דמי ~~יע~ד
 קוה"פה~ל שי~~~

 ו~~
 ישליך

 מע~
 ה~ישה קודם

 מ~ונו יע~הלא וג~
 תבשי~

 ב~~ח
 בשם הביא~ ~ק"~~ ס~נ~ג שבשע~ת ~וה~םה~~ל השע"~ ע~~~

שאי~ת
 י~ב~~

בו ל~ק~ חדש ~יס ~הצריך ~המנהג
 ל~ס~ ק~~

 ~~נה הכיס ל~צניע ולא
 שיו~לאך לשנ~

 להיו~
 שגם

 לדע~
 הנ~ל יעב~ץ השאילת

 בזה להחמיראין
 ב~~~ב~~
 בס~ר ועיין ~

 ~~~י ~' ~~ אות ה'סימן ם~ד"~
 ~~~ ב~~~~ ~~~

סיתם~~



~ ~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~ו~~
 ש~~~ח ~~~~ סקי~~סיחס~~

 ה~~
 ~ס מ~ורב

 לר~ד צריך ול~ן י~ה נבלל אי~ו~סו~ין
 ~ק שיהא י~הי~ה הקמ~

 ~נ~ל~
 דין לו יהא ואז י~ה

 בלחל~
 ו~~~

 בקועים ביניהס שיש בח~ים
~~תבטל

 קוה"~
 ~דול צורך~ בהם הריקוד הרי

 בנ~ה א~ילו לרקד להקל יש ~ב~ה~ג נראה~ל~ן
 הנ"ל ומ~עם ח~שה לו אין א~ ח~וץ שלי~ינה
 ~~ואה~נהג

 לרק~
 ה~קה מן דקה בנ~ה ה~מח

~די
 של~

 ישאר
 סובי~

 בתוך
 ע~~~ ה~מ~

 ה~~א
ד~יי

 ה~~~
 הנז~ר וםי~ון ~~וער~ת בש~"ח ו~יין ~

 של~נ"ז( ~ס~קלנ~יל
 או~

 ב'
 בש~

 שלום שאילת
 ~נראה~נינא

 ~רו~
 שלא ~~ו~~ויר הר~~~א ד~ם

לה~שיר
 הנ~ו~

 היינו הישנות
 ~וק~

 ר~צה אס
 ל~נה~ינו אבל עצמו ב~םח ~הןל~ש~~וש
 בהםש~ורק~ים

 ק~ה~~
 שום אין

~~~ 
 לה~מיר

 ע~~פ לה~יר נועסא~רי
 בכיס ב~חן ב~יעב~

 ~רק ~בר משיב הרב ~~~ברי ~ושמע ו~ן~~ן
 ~די השנה כל של בנפה לה~יר רצה לאל~~~לה
~~א

 לפרו~
 תנ~א בסי~ן הר~ו"א ש~תב ה~ונהג

 שלא י~חםעי'
 להש~~ו~

 אבל ישי~ה בנ~ה
ב~יעב~

 והו~ד לה~יר ~~עתו מדברי~ מש~ע
 חו~ו"צ ~ו~ר~תב~~~ח

 סי~ו~
 י~א

 או~
 ו~ן ~ ב'

 אלחנן יצחק הר' הגאון שח~ר~ יצחקב~ין
 כתב~וק~וונא

 ~חנו ~ם לחוש אין ~ב~יעב~

 כל של הצי~ענ~יר עלורק~~
 ה~נ~

 ~לכ~ח~' ~~א
 שיהיה שיה~רו ה~וחנים ~~ל ~~זהירהוא

 שלא ~ח~ש נקי כיםה~ילענ~~ר
 ב~

 ~ליו
 חמ~

~ל~
 ~עילם

~"~ 
~ 

 ו~~

 האב~~ק ~ה"~~
 הרבהצי~~ ~~ר~~~

 ל~ח~~ להתי~
 ק~ח

~~ 
 פסח

 ל~ם~ ~המי~חדה~ילענ~יר ~~
 ורק~

 ~~~ם
 אח~

 ~אח~~ ח~וץ של ח~יס עלי~~~נ~
 היטב ניקוהו

 שםו~~ב
 ~ע~ ~צר~

 ~מתיר שבעה הנחלת

קיה~~
 ~יקור בלא א~ילו

 הרחיי~
 ו~ובא

מער~ת ב~~~~
 וםי~

 הנ~ל
 או~

 : ג'

~~~~
 מש~וע הנ~ל ה~דוליס ~ברי ~כל

 ע~~~דל~~ח~~
 לה~~יך להחמיר יש

~י~
 ~ך ~ חדש

 ב~~וב~
 ~לום של חיים

~~ סימ~
 ~י~~

 ~~~~~~~לו ~~ס ~הצריך שלא לה~יר
~~~~לה

 בש~~~ הו"~
 ~ות ~ ה~~ וסימן מער~ת

~
 ו~תב ~

 ~בנד~~
 להחל~~' נצרך א~ ~~ילענדירס

באחרי~
 ~~~יס

 הוצ~~ ~ו~
 ~וירה והוא ~ר~בה

 אין הרחייםשבעלי
 י~ולי~

 אנן לכן ~ה לעמוד
 עב~~ן ח~~א~~ין

 ~~~~ ~~ונקי~
 י~ה י~ה

משיורי
 ק~~

 ~ותם ו~ו~ב~ים
 במ~ב~ו~

 ~~ר של
 ש~דעת ~הגםהיטב

 הרמ~~
 סעיף תנ"ג ~סי'

 ו~יסים נפה לקנות המנהגי"ח(
 ח~שי~

 הלא
 לעיל גם )ומובא נ"א בס~ק הח~י ~תבכבר
 ~ה( ס~קבריש

 ~~ע~
 ~~יעבד הוי הדחק

ומהני
 ש~~~~

 ~~ן
 בנ~~~

 ג~ול ~חק אין
 חד~ים א~ריס ~~~~ות ~יון~~~ה יות~

 צרי~
 ~הוציא

 רבםך
 בשג~

 אריגת ~בנקבי
עינינו הציל~נדיר~

 הרואו~
 מי~י בהו למסרך ~א"א

אם וא~
 מ~~ נסר~

 ע~~
 ~ע~ במ~בד~~ ה~יבו~

 מ~נ~ר~
 ה~ל

 וא~
 פירור איזה ~הם ~שאר ~י

ח~~
 ~~מ~~ו

 ~י~
 ~סחשל הק~~ בתוך ~י~ערב ~ח~ש

 ~~~ ~י~
 דקה שהם הנקבים ~רך לצאת

 הדקה~ון
 ~הז~עעאםסע~

 הצילענ~יר( )פירוש

ל~
 קל~תו

 ~ב~עי~
 לקח~ המחמי~ ~ל ~ה

 ח~~ים
הוא

 מ~
 לה~חית שג~~ם ~ת~ווהים

 עלי~ חסה הקדושה ~ה~ורה ישראלשל ממונ~ ולאב~
~~ 

 משום

חו~ור~
 ~~ נהגתי ~ח~וץ

 ל~סח ימ~ר~ שלא
 הקמ~

מה~חינ~
 הוא כשר ~ונ~ג וזה הראשונה

 עכתו~~
הר~

 שלוס ~ל חיים ~על
 ה~ה~~ ~~ו~

 ~~בד~ק

בא~~ש~~
 ~ש~~~ ו~וובא

 ה~~ל
 ו~~

 ר~י~י
 שכת~

 ~ב~בתשוב~
 סי~ יקרה

~"~ 
 שאס ו~"ה

 ~ר~
שהנ~ו~

 שום ~~בוק בלי נקיים הס
 חמ~

 בוד~~
 לס~וך~~ולין

~~ 
 לע~ל ~המובא הנ~ש ~עת

בסק~~ח(
 ולהק~

 שלשים קו~ם לכתח~ה ~פ~לו
 לא ~ם ה~םח ל~נ~יום

 ~י~
 רוצים~~עליהם אחרי~ רחיים

 לית~
 ~~~ים ~י~ים

~ל~שו~ ה~ל
 בו~~י ~~ ~~ב היי~~ ~~ ע~ ~~~~

 ~י~
 ר~~י

 באו~~ל~~~~
 ~~יים

 ~ו~לי~י~ ~~ינ~
 ה~יסין

 ~~~ע~~
 ר~י~י

 בת~וב~
 ~~ר

 ~הום~
 ~ר~ה שה~ריךסיקל"ג ~או~~

 בני~ו~
 הצילענדירס

 שהנ~ה בימינו שנתח~ש ~מה וכתבשב~מנינו

~~ורק~~
 הק~ח

 ~~ו~י~
 ~י~~נ~יר

 הו~
 מ~י של

 מאו~~~
 ~חב~ה סריקה וע~י

 בבארש~
 ישאר לא

 גם משהואבק
 בי~

 הח~ין
 אי~

 להחמיר ~~וס
 ינקרם~ ~א שמא לחוש ואין ~כ~חלהגם

 אותם ~נקרים ש~ין השנה ב~ל~כהרגלם היט~
 ~ו~וני~ ~הב"~ ~ה~נה~~~יו~ הי~ב~

 ע"ז
 ל~םח אותן ש~~~י~ין לאחרהרחיים ~ב~~ ~~~גי~

 ~הוגן נ~~האם לראו~
 עו~ ל~ו~ ~י~ ל~~

 ש~א
ינ~רו ל~
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~~~~~
 להיתר צידד שתיה אבן ב~פר וכן ~~וגןינקרו ~~~~~

 םריקה ע~י שבזמנינו ~ושי של~צילענדיר

~יט~
 שלא שמחמירין המקומות באותן ~ואפילו

~השת~
 יכולין ~~מ השנה כל של בצילענדיר

 ל~צ~יע~כ~פ
 הכי~

 ל~נה משנה הר~יים של
 בכל מלחלוחיתו~שמרו

 השנ~
 ~דעת וא~ילו

 יעב"~השאיל~
 דמחמיר

 בז~
 ~כמובא

 ~נה משל דיבוק איזה בו כשרואיס דוקאהיינו ל~יל~

~עבר~
 כבנד~ד משי ~ל בצילענדיר מ~א"כ

 כיון בימינו ~נתח~ש חדש דברש~וא
 בו~ש~ר ~ל~

 אב~ שו~
 כל

 שיי~ ל~ שהו~
 בו

 מנ~ג משום~ה~~יר
 ~ה~כ~ וםייג~

 לו ד~ין
 כי~

 מ~נ~~וצ~~
 כ~י הדחק ~עת דמ~י י"ל~ לשנה

ש~~
 ~ש~ר יתייקר

 היה לא דלכ~חלה וי~ל ~ד~~בדוחשיב דפ~ח~ ק~ח~ להקוני~
 קבל~

~חומר~
 ~לעשות

 חד~ כי~
 או

 להצני~
 משנה

ל~נה(
 במקו~

 זכר ~רב עכתו~ד הדחק
 בקצרה:~~~ל יהו~~

 ~כ~~
 אין ~כו' ~ראשון הקמח

 ~ותו~וכלין
 מהרב ~ד"ח ב~~ר ~יין ~ בפ~~

 ~יאסקובק~~~ב~~~
 דעכשיו ד' אות ב' סימן

 טוחנים לפםח הרחייס ~יקור ~~~ר~והגין
 ~~ו ק~ניותתחלה

 פ~~
 החטיס טחינת קודם

 ו~כן~~סח
 שג~ ~והגי~

 אוכלים הרא~ון קמח
 ומ~מב~~ח

 נרא~
 העירוב ~מכיר ז~ן דכל

 לאוכלו אין פםח בקמח קטניות~~מח
~ל ולקיימ~

~~~ ~"~ 
 ו~יין

 במחה~~
 ~יחנ"ה

 ~קי"~
~ש~~

 ~( : ~זה
~~~~ 

 מן במחיצ~~ להפ~יק
 ~ד מלמטה~קרקע

 התקר~
 ~די

 מדברי והוא מםה~ש ~ ל~ה מזה הפורחאבק יתער~ ~ל~
 דין קכ~ח ~לל וה~יי~א םקי~א ~יתנ~ג~מ~א

 כ~וה טוחנים דאם ם~~ה ~יתנ~ד מג~א ועיין~'
~נ~ים

 ברחיי~
 טחינה בשעת ~ומר טוב אחת

~~
 ע~כ: במתנה לו יהא לידו ~מ~י שיבא ~י

~~ב~
 הו~ ~~

 השאר ויר~ק וכו' ~חד במ~ם
 ו~ו'~~~~ר

 וא~
 נ~לחלח

 ב~מ~
 ו~ו~ ~קומות

~~
 נ~~י~ש ~בר

 ל~
 ה~~~ ~י~ ~ה~י

 ~ וכו'

 ~~ני אז אחד במ~וס רק בנתלחלח דוקאפירוש
 את שיאחוז בנתייבשא~ילו

 ~~~ד( ~י~~"ו מ~ז פ~ו"ג ~ יותר מעט~עס ה~ולו~ל~ המקו~
 בנתל~לח משא~כ ריקוד ע~י מותרוה~אר
 אח"כ ונתייבש ~~קומותבכמה

 ל~
 מהני

 זה ודבר א( ~ דברשום ~ו~
 הו~

 הט~~ מדברי
 ~י'

 ד~~ל שס( ~~~ז ה~מ"ג הבנת )לפי סק"דתס~ו
 ומכ~~כ אחד ב~~קוס ~~מיס ה~ק נתלחלחדאם

בנשיכת
 העכברי~

 מן
 הש~

 יש אחד במקום
 בנתייבש א~ילו המלוח~ח ~~~ום לאחוזלהקל

 או ~נתלחלח~ה~~קוס
 המקו~

 ולנער שנישו~(
 הקמחשאר

 מ~
 או השק שנתלחלח לא אם השק

 בשק מקו~וות בכמה הע~בריםש~שכו
 אז השאר ולנהללאחוז ש~~~

 י~
 בנתייבש לא~ור

 של~
יועי~

 א~ילו
 רי~ו~

 דעת ~שמע וכן ~ עיי"ש
 ב( ~ הנ~ל הט~ז כדעת ~ק~ט שסהח~י

 ל~מרי מקיל ~לובלין מהר~סבתשובת ~~
 ומש~וע הדחק בשעת בשקהעכבריס ב~יכ~

 ש~
 דאפילו

 אופה אס מ~מ מקומות בכ~והבנתייבש
 ה~צו~

קוה"~
 יש

 לה~~
 לילו~ שני של ובלבד לדעתו

הראשונו~
 ע"כ המשומר אחר ק~ח יקח

 שםבמג~א ו~וב~
 םק"~

 הביא וכן
 ט' אות שם מברעזאןמהרש"ס ~~~ו~ בהגהו~
 ב~~

 ~~ר
שמקיל

 ג"~
 ~בל ג( : קוה"פ ~עכברים ב~שיכת

 משמע סק"ט םיתם~ו ~ס ובמג"אבב~ח
 ~ה~

 משמע כך אחד במקוס רקבנתייבש ~ואפ~~~ בנתייב~ עכברי~ בנשיכ~~וחמירי~
 כ~בובמג"א לכאור~~

 דבנשי~~ ש~
 ~~ברים

 י~
 להח~יר

ביו~ר
 נ~נהו ר~י~י ע~ברי דהני משו~

 הקמח כשמונח ו~ו~ש"כ ואוכלים השקבכל והולכ~~
 ע~תו"ד הקמח בכל ~ולכת ודא~ דאזבחבית
 י~ג אות קכ~ו כלל בחיי~א ועיין ~ ~םהמג"א
 א~ילו הנ"ל הט~ז וכדעת ל~קל ל~מרישפסק

בנתל~~ח
 הרב ב~~ע ~~ק וכן ממי~ הש~

 ~~הר~~~
 אך ט~ו ובסעי' ~~ג ם~י~

 ~סי~~
ש~

 הר~"ז ~רב ב~~ע
 ה~"~
~ 

 ~~~~ שא~ ד~
א~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 השק~ת
 ~הקמ~ ע~

 נ~ערב ה~~~ך שב~וקום
 אלא יו~ר להח~ויר ~ש ~~י שבשק ~~וח~שאר
 נע~ע שאס בזה חילוק~יש

 קוה~~ הש~
 אינו

 ב~~~אס~~
 ~ירק~נ~ בא~ילה רק

 ~ד ~ישהנו

~אחה~~
 ה~ק נענע אם אבל

 בתו~
 אז הפםח

 שם בשע"ת ועיין ה( ~ ע"כ להשהו~ו ~םאסור
 דאפילו שכתב~קי"ב

 לדע~
 הנ~ל המג"א

 שהנקב דוקא היינו העכברים בנשיכח~~~~~~יר
 ~נעשה~בשק

 מנשי~~
 הוא ה~~ברים

 גדו~
 נ~נס העכבר ~~וא חשש שיש באו~ןקצ~

 שם נ~~~וץ ש~פיו ~רוק ו~וח~ות שבשקהק~ח בת~~
 כפי מאוד קטן הנקב אם אבל ~וקומ~ת~כמה
 ~~ילו או בעל~וא נשי~ה ע~י להעשות~נהוג
 גדול~נקב

 ק~
 וצבור דחוק הוא שהק~וח רק

 בפנים העכבריס פר~רו ש~א לעין ונראהה~בה
 ל~~עלה לגרור וסגי בז~ להח~ויר ~וקוםאין א~ הרבה שם וצבור דחוק הוא שהקמח~חמת
 ~~מנו לא~ות מותר והשאר הנקב ~~קום~ביב
 ועיי"ש ו( ~ בקצרה השע"ת עכ~ו"ד~~~ח

 נשך העכבר דאם ~~~ל םעיף הנ~ל הרב~ש~ע עו~
רק

 וי~ הש~
 כלוס אכל לא ש~א להסת~ק

 אב ~הש~ותו מו~ר השק את ונענע~~ק~וח ~~
 ואין אםורבאכילה

 חילו~
 השק נענע בין בזה

 ~נ~ל ~~ז ~והנה ~ ע"~ ה~ס~ תוך א~קוה"~
 במקום אבל והפ~מ דחק שם שאין במקום~~יירי
 זה םימן לקמן בדברינו עיין הפ"מ או~חק
 שס מ~ש כ~ד~~ק

 ~וסקנ~
 ~ה~~ בכל האחרונים

~~
 ~א דשק שכתב פר~ח ועיין

 קמ~
 שהיה

 בחול~וט~ן
 ונמצ~

 הקמח
 ~ו~ מלוחל~

 במ~~~י והו"ד ע~כ ~ים( בלא חול~דאין ח~~
 או~ סוף ת~"ו םי'השלחן

 ב~ברינו )וע~ין ד'

~~~~~~~~~~~ 

~  ~~~~~~~ 
 ג' ~י~ן ~~~ח ב~ר וע~יןח(

 או~
 ו'

 על מיסבא ~א~
 ש~

 צריך קמח של
 מ~~ג~א וראייתו ו~ביטה ו~פר ח~ויס~~וים כיבו~ הש~

 נמצא דאס עוד ועיי~ש ט( ~ סקל~דםיתנ"א
 איז~בקמח

 וראייתו השק גס לא~ור יש ~צק

 סי~~~מז~ול"~
 ~עיינתי מה ל~י ~ך ~ תם~ו

ב~~ר
 ~ ז~ו~

 אמנס דה~מ בסיתס~ו ~נ~ל

 בעל~~ לחומר~ ר~ ~~ ~ת~ דל~~ש~~
 ו~יים

 ~ו~~~~~~
~~~ 

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

~~~~~ 

 ~מ~~ס
 לה~ליף ל~ ש~י~

 א~~
 להח~ויר

 ב~~ דיש~ושום ~ל~~
 לא בצק אותו שמא ס~ם

 ~געולא ~ג~
 כל~

 ~יון מ~מ שנגע ~את"ל השק ל~ד
 יבששהוא

~~~ 
 נתח~~ץ לא ~~ ~~בק

 מ~ונ~ ~~~
 בז~ול"א עוד ~עיי"ש ~ע"~

 הנ"~
 ~אם

בצק נמצ~
 ~~ אז~ אותו ש~ק~~ בקמ~

 א~ו~ה~ הנ~ה
 כ~מצוי דמ"מ ג~ אות ה' םי~ון בסד"חועיין

 בק~~ בצ~למצ~
 א~ילו ל~ן ה~חק כ~עת וה~י

 ל~חמיר אין מ~מ הק~ח נגד מחמיריסאם
 סיתנ"א בח"י זה כעין ~כמבואר הנ~הנגד

סקנ~ד
 ~י~ הרח~~ לע~י~

 אותה לשפשף להורוח
 ~~יס בלאיפה

 ~לש~ש~
 כלי עם שבה השערות

ש~
 חזיר שער

 וז~
 מיס ע~י מהגעלה יותר יפה

 בו שניפו הראשון הק~וח יאכלוהמחמיר
~כתו"ד קוה~~

 הסמד~~
 הנ~ל:

~~~~ 
 ה~"ל כ~ז

 ושכיח( ~ר~יל )או בבירור עכ"פ בידוענ~יירי
 י~ ~א~ אבל ~מים השקשנתל~ל~

 להםתפק

שמ~
 ~~~~חלח

 במ~~
 מנת על ריקוד ע~י להקל יש

לאוכלו
 ב~ם~ א~

 נתייבש אם ואפילו
 ~כ~

ס"~
 ~~א

 ממ"~
 ה~י ~ובנתי~בשו נתלחלח

סי~~ לקמן בדברינו כמבואר ~ או~ר איןפירו~
~~ 

 מהאחרונים שהרבה םקי~ד
 עוד יש נתלחלח אחרים ש~~דבריםואת~ל ~~~ ~וברי~

~מ~ ~פ~
 נ~ערב לא

 שו~
 פירור~

 ב~~~ בצ~
 הקמ~~

 ~חר קמח ~מ~~א בקל לו ~~שר אםומ"מ
 אלא ב~סח זה קמח ~אכול הס~ס על ~ם~ווךאין בפס~

 עדיצניענו
 לאח~"~

 מחמירים דיש ~וב~רט
בנתייבשו א~

 המ~~
 לק~ון ב~ברי~ו כמבואר

 ~יק"~
םקי~~
 םתס"ו ח~י (

 ~~~~ ם~י"~
 ~רב

 ~"ב: ~ות ג' םי' סד"ח ~ס~ר י~ד סעיףשם ~ר~"~
 עיין ~ ירקדנו הקמח מן ~כבריסא~לו ~כ~~
 בו שנמצאו דבשק קי~א אות ח~גהספרדי בזכול~~
 נקבי~

ואי~
 שנקרעו או ~~ברים ~~~~~ת הם אם י~~ע

 התיבה שבתוך מהמנעל כגון ~חרת סיבה~"~
 ~ם שהניחובעת

 ה~~
 משם ~הוציאוהו ~ת או

 הקמח ~ת בידים הסירו דאםוכתב
 השאר להתיר ישהנקבים שב~וקו~

 ~~ו~
 שמא ~~ם

 מסיבה הםהנקבים
 ~חר~

 העכברי' מנשיכת ולא
 נשאר לא שמא באו העכבר~ס ~ונש~כתוא~~ל
 בד~רי ועיין ~ ~~כ כלום הנשוך קמחמ~ל
~~רדכי

 דא~ ~ריד~ור~
 ~מצא

 ב~~
 ההר~דה ~~ר

~~יכ~



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

 ב~ני~ ~כברי~~~י~~ ~~~~~
 ובשלש

 מקומו~
 וה~ירו

 הק~ח~ל
 ~בסביבו~

 א~ו וה~ותר ~נקביס
 ו~~~ ~ני~ ~רקד~ ~ליל~צו~

 להשיג א~א
 א~ר ק~ח ולא~טיס ל~

 וג~ א~רו~ ל~צו~
 בזה יש

~"~~
 ~ח~שה יותר עולים שה~~~ות

 רו"~
 וצידד

 להתיר להקל~ס
 סבר~ ע~"~ ה~וצו~

 הט~ז
 שהצרי~ו ד~ה ש~~ב סק~ד~יתס"ו

 ריקו~
 לאחר

 אלא אינו הוא שבשק ה~~~~חלח ~קום ~ל~א~ז
 בע~~א~ו~ורא

 ~יו~
 דא~~ר

 א~ל ה~י ל~יעב~

ל~
 רק~והו לא אם בדי~בד לאסור

 אח~~
 ו~תב

~~
 הח~י ~~דברי

 וה~וח~"~ וה~~"~
 שהע~יקו

 ט~ז הרב ~דברי להל~ה דנק~י ~ו~ח הט~זדברי
 ק~~ו ~~ל הח~י"א מ~~ריו~ן

 מו~ח ~~ג או~
 אחיזת ד~הני כן סובר הוא~גם

 הםביבו~
 גם

 ורקבנ~ייבש
 מה~~

 טוב
 ~רק~~ צרי~

 לא אבל
 הרקדה בלי~~םור

 קוה~~
 ב~קום בפםח( )או

 לילו~ לשני רקה~~מ
 אחר ק~ח יקח ה~אשונות

~~~
 : ג' אות י~א סימן ~חו~"צ בשד"ח ומובא

~~ד~
~~ 

 ו~ל הרקדה ליה ~~ני לא נתייבש ~בר
 םעיף סי~ס"ו מש~ע הוא זה דין ~ א~ור~ק~ח
 ט' ~"ק ב~ג~א שם ~בואר בזה וה~עם ~ד~

 לק~ח ~ו~ה ~~ינו ~נתייבש דכיון ~ס א"או~~~ג
 ולא בלח לח )ד~קריבק~ח

 א~רינ~
 ד~ו~נ( בו

 שום לו ~~הני דלא בלח ~נתערב ~יבש הויא~א
 וא~ילוביטול

 ~דע~
 האו~רים

 דג~
 בלח יבש

 ביטול לו~הני
~"~ 

 כש~גיע
 ה~ס~

 הוא הרי
 לא~ות רו~ה אם וא~ילו במ~הו ואוסרחו~נ

 ~ק~~ה~צו~
 זה

 קוה"~
 אסור ג"כ

 ט' סעיף ~ם הר~"ז ~רב ובש"ע ~~י"גב~~י ~~ ו~"~
 ~ילוק דיש הנ"ל ~"ק ב~ג"א עוד )ו~יי~שי~

בי~
 ~ם

 קו~~~ נ~ייב~
 ד~ז

 ע~~~
 להשהו~ו מותר

 ב~וך נ~ייבש ~לביןב~סח
 ה~ס~

 גם א~ור דאז
 הרש~~ הרב בש~ע ועיין א( ~~השהותו(

 שם
 יו~~~~יף

 ש~וא ~יירי ד~"ז
 נא~ור שא~ באו~~

~~
 י~יה לא ~ק~ח

 ב~~
 שום

 דח~
 )אז וה~"~ו

 ב~~ה בנ~ייבש לאסור~ש
 ~קו~וו~~

 ב~ו~וס אבל
~חק

 וה~~~
 מקו~ות ב~מה נ~לחלח א~ילו ~אז

ונ~ייב~
 על לס~וך יש ~~~( אח"כ

 דע~
 האו~ורים

 ~ו~הדאם
 ה~צו~

 ~בר הרי קוה"פ זה ~קמח
 ~~ר עם אחד גוף ה~ירורין ~לו~~ש~

 ~ק~~
~~ו~

 ~י~ו
 ~ו~~

 ~~י~ו ~~ני
 ~~~~~ובו~ ~~ו~~

 בל~יב~
 נ~~ה הוא ~ה~~רור ~ואחר ~~ש

כק~~ח ~~
 ו~ו"~

 ולי~ול לה~~ויר יש
 ב~~ ה~ירורי~ לתל~~ ~די ~וה"פולא~ול הק~~ ~ו~ מע~

 שא~ל
 קצ~ לשון בשינוי ז"ל ה~ש~ז הרב ~~~ו"ד~בר
~ועיי~

 ~ד"ח ב~~ר
 ~י~~

 ג'
 ~~~ב י"ט או~

פסק
 ב~נ~~

 ~קת בקונ~רס משה
 ~~ס~

~~~ 
די~

 ל~ז
 דהי~~

 דוחק דהוי
 גדו~

 בק~~א
 ~קי~ב ~י~ס~ו בשע~ת ה~ו~א ~~~י על לס~ווךיש ד~םח~

~ג~
 פירורים שנ~ערבו ב~ה~ג

הק~ח ב~ו~ יבישי~
 אי~ ג~~

 ו~ן ג( ~ חו~נ
 ~ס~

~חו~~צ ב~ד~~
 סי~~

 י~א
 או~

 ~ב~ק~ם ג'
לאס~ר ~~ה~ שאי~

 י~
 דחק ב~קום להקל

 וה~~~
 על ולס~ו~ך

 שירק~ ע~י בנ~ייבש א~ילו המ~ירים~ברי
הק~ו~

 ויאפה
 הביא ו~ן ד( ~ קוה"~

 להו~יח שהאריך האלף מגןספר בש~ ש~
ה~ירור אות~ דג~

 שנ~ייב~
 חו~נ ואינו בלח ~לחוהוי נ~ יש ב~~~ח ק~וח דין ונ~רך

 ב~ל להתיר ויש בק~~ח ~ק~~ח ~רעלא בניד~~ קוה~~ וא"~
 חש~~ ~ני~

)ד~ערובו~
 הרק~ה ~~י משהו ~ירור(

 הדח~ שע~ הוי דרובאדרובא ~ב~ר~
 וה~סד

 להורו~ י~ ל~ן אחרח~ח ל~צ~~
 באיזה

 א~ילו הרקדה ~יועיל בק~חהלחלוחית שנ~ש~ או~~
 בנ~ייב~

ד~יו~
 רק שהוא

 ח~~
 כלל להח~יר אין ~שהו

 יקח שאת ליתר אך קוה"פ לא~ותווי~ול
 קצ~

~~
 ויא~לנו הק~ח

 קוה"~
 ~~מבואר ונ~ח~צו שנ~ייבשו~~ירורין ~א~ל~ ש~בר ונ~לה

 ר~~ל בשם ס~~לב~~~א ז~ ~עי~
 וב~י~ו~

~~~~ 
ו~ש~~ ~ק~~~

 ב~ל לה~יר שיש בע~ברים
 גוונ~

~~~ 
הר~דה

 ויק~ קוה~~ לאפו~
 א~מ~ ל~י ב~חלה

ה~~
 ~~לוחלח ~קום את

 מ~~ל~
 א~י~

 ו~ל ע~שיו~שנ~ייבש
 שאי~

 רק בו
 ~ושה~ ח~~

אי~
 ~~ל להח~ויר

 ~~~~ ולה~םי~
 ~י~~ ישר~ל

 ע~~ו~ד ענין ב~ל הרי~~ד עלל~~ך
 בשי~וי הנ~ל ב~ד~ח ה~ובאהנ~ל ~~~~ ה~~~~
ודברי ~צ~ ~שו~

 ה~וג~
 הובאו האלף

 ז~~~ בתשוב~ ג"~
 ~ינים ~םקי בס~ר ראיתי וכן ה(ם~~~ט~

צ"צ ~ב~~
 החדשו~

 בחיו~ד
 ~יק~~

 דל~~ ~ה~~א ש~~ב

 בל~~יב~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ו~ו~ ~~ל( ~ינו

 ול~~
 קו~~~ ~ש~ו~~
~ו~~



 ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ו~
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
מות~

 שב~ל הק~וח ~ל ד~~שה
 ו~~ ~ו~~

 חתיכה

 חו"נ אינו ולכך ~קו"פ( האפייה ע~י ממשאח~
 צ"צ הרב ע~~ו~דב~םח

 ~~דשו~
 ו~~דבריו הנ~ל

 ו( ~ ~לל ה~~ד באין אפילו ד~ותיר~~ש~וע
וכ~~

 ע~ברים אכלו דאם הלכה ע~וק בס~ר
 ו~בר השק שנתלחלח או פסח של~~ק~~ח

 וסייעתו( ד' םעיף םיתס~ו )הש"ע לדעת~פילו נתייב~

~~~ח~~ירי~
 ע"י ~פילו לא~ותו שלא

 ריקו~
 ~ו~~ו

 ~בל גופיה ב~םח ד~קאזה
 קוה~ לאפו~

 נראה
 בלי )ו~שוע ברורלי

 גמגום~
 אחר להתירא

 באפייה אוםר הפירור אין דאז משיםהריקוד

ומ"~
 ליקח להח~~יר יש

 מצו~
 ללילות אחרות

 ~ושומרת ~וצה זו אין ד~ו"מ ~ו~ום~ראשונות

~~תו~~
 ו~וובא בקצרה

 ובשד~ח ~~~י ב~שוב~

הנ~~
 םפר בשם בש~"~ שם הביא ו~ן ז( ~
 ~ור~~י~ברי

 פרידבור~
 ו~"ל ~~תב ~ו~ג ~סי~ון

דאם
 בע~

 ~יסה השק על נמצא הק~וח הרק~ת
 יש~~בישה

~~~ 
 שנית שירקד ע~י

 באופ~
 שלא

~~ני~
 בק~וח למעך ~נפה לתוך ידו את ~~ורקד

 איזה יש אם ד~ז בלבד הנפה שינענע~לא
 ה~וור~ן קולט שהנפה כ~~ו בנפה י~ארפירור

וא~
 עד העיםה ~~ן פירור איזה נת~~עך אם
 הדק מן דק~נעשה

 ~ק~~~
 נקבי דרך ~יצא

~נ~~
 לא

 לח דהוי ~ושום ~ן אי~~~
 בל~

 ~בטל

קוד~
 קארלין האבד~ק יעקב ~וו"ה ו~גאון פםח
 כן להורות שיש ליהם~ים

 ו~~
 ~ואז ~וורה ~נ~

~~ד
 עת~

 ~ריקוד ע"י נאפה ~~אם ~וא~ילו(
 הנפה לתוך יד מלהכנים נזהרו שלאהראשון
 דהרוקח ~יון ~~ו~מ(ו~ו'

~"~~ 
 ע~י לגמרי מיקל

~רקדה
 ~כ~~

 הג~א ו~~ד הפ~"ח
 ו~~~

 ה~ווהרי"ט
 בא~ייהלהתיר

 קוה~~
 עליה' לס~ו~ך הס כדאי ל~ן

 ~וה~פ לא~ותם הפסד במ~וסלה~ל
 רק ~לל ~החמיר ~איןו~ו~ בנתייב~ א~
 )יזהר~

 לצאת שלא
 ב~ל אבל הראשונות לי~ות ~~תי מצ"מ ידי~ה
 שום בלי מותר הפ~ח י~י~אר

 חש~
 ו~"כ

 ~ן שהורה ~נ~י בשם ס~י~ב סתס~ובשע~ת
כמ~~

 ישראל ~~~וון ~ואבד בזה המחמיר ~ל~ן
 ~ הנ"ל פרידבערג מרד~י דברי הרב~~תו"ד

 הביא ~~ן~(
 ~תשוב~

 בשם הנ~ל יהוסף זכר
 אינה ~הנפה עד שנפרכו ד~ירורין שפר~מרי

~ו~ט~ם
 )ויו~~~~

 נקבי דרך
 הנ~ה~

 הם הרי

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

 ~ם הביא וכן ט( ~ וה~ר"ח הלבוש~כד~ת ~~~~
 אנו דנתייבש דבדין ה~~שולש חוט תשובתב~ם
 ~בל~ דקה בנפה ריקוד ע"י להיתרא~וורין
ה~בדה

 זכ~י בתש~בת הנראה ולפי י( ~ ע"~
 לדעת נוטה ~עתו דגם שם לה~~עייןהנ"ל

 : בנתיי~ש אפיל~ ריקוד ע"יה~~תירין

 הואהק~וח ~כ~~
 ח~
 בהגהו~ עיין א( ~

 הגאון
מהר~~ם

 ה~ה~
 שנשאל ~"א אות םת~~ג ~~ברעזאן

בח~י~
 יד של ב~חיים ש~חנו ~~ח ~ל

 ~~~ב ~ולח ~ם ~חנ~ שנים ~~~ה של~נינודע ~אח"~
 ב~ו~ח היי~ו מ"~ו ה~ל ו~וח~ויץ ~שאו~ונעשה הק~~ ~~ח~ו~ שה~ו~~ פםק סק~"ג שהח"סדאף
 שהו~ ה~~ ~ושא"~בעין

 הנבלע המלח טעם רק
 ~~י הרחיים( אבני ~~י~~ש~~~~י

 קליפה~
 ולדעת

ה~~~
 קליפה( כדי רק נאסר שלא ב~~מ ~ה~י

 רק הוא ב~צ~וו קליפה הכדי ~~~ור גםהרי
חו~ורא

 ~וד~בנ~
 וגס

 קיי"~
 םק~~ב )בי~"ד

 דדבר בהג"הד' סעי~
 חרי~

 ג~כ הוא ב~לי הנבלע

נפג~
 ב~ועל"ע

 ~בפר~
 י~ב לאחר

 חוד~
 וגם

 דמל~דיעות י~
 דבר אינו

 חרי~
 ול~ן

 י~
 ~צדד

 הק~~חלהתיר
 ע~"~

 בש~~ע ועיין ~ ~~כ
 ועיין ב( ~ שם ~באחרוניס ה'סעי' םתנ~~

 בח~~
 ם~כ~ג~

 לטחון ה~וו~נת יד של רחיים ~ונ~רי ~ש~~~אחד
 רק השנה ~לע~י'

 ~טניו~ ~וי~
 ~לא

 תבוא~
~ל~

 ה~ושכיר( הע~ו~ם ~ברי ~ל~י ~ולח
 ו~ס~

 מקודם טחן ניקיון ~ליתר היטב הרחי~ם~~ר
אי~ה

 ~וידו~
 ~~ם החטים טחינת קודם ק~ניות

~סח
 הסיר ש~וורים הח~ים ~ש~חן ~אח"~

א~זה ~~
 ~ו~ח~י~ ~~י~ו~

 ת~לה הנ~~~ים ש~וורים

 ~~ינת ~אחר ~וצ~ה ~וצת לשם ~חןוא~~~

הח~י~
 ~ ~רגיר י~וים ש~וונה ~~אחר שם נ~וצא

 ~ בעל הע~ו"ם ~א~~ר הרחיים אבני בין~ולח
 שלאחרהר~יים

 ש~ח~
 שלו הח~ים את ~י~ראל

 שס ו~וסיק ~ו~ח ~וקרה ע~~י ~ס~חנו
הנ~ל הח"~

 דה~~
 ~~עלים לא הע~ו~ם דדברי

 היה ש~וא לחוש אין ~~"~ונ~ורי~ים ול~
 ש~

 מלח
גם

 ט~~נ~ ב~ע~
 ה~~ ו~"כ הישראל של החטים

 הרחיים בודק ~היה ד~י~ן ~~~וחים ~וצותליה
קודם

 ה~חינ~
 טוב היו~ר צ~ על א~תו ~יקר

 ו~~~רי~ן ל~~~ס ל~וש~ין
 הו~ עת~

 ו~שרים נ~ל



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

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

~~~~~~ 
 ~~~~ ~~ז~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~

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

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

~~~~~~ ~ 

~~
 סי~ החדש בא~ח ומובא ~"כ לפ~ח ~מצות
תנ~ה

 י~~ או~
 אוח ב' סי' דחי~ םמא ובס~ר

 דא~ילו לו דנראה דחיי םמא הרב שם וםייםי"ב
~וצא

 ~ח~~
 ~~כ בגומות מלח של גרגריס כמה

 ~סח לשס מתחלה וניכר ~~~ק כיון לחושאין
 ז'םקמ"ז סעיף סק~י לקמן בדבר~~נו )ועיין~~כ
מ~ש

 שם~
 ד~יי בס~וא עוד ועיי~ש ג( ~

 השנה( )באמצע לםתום שר~ילין דמה י"גאות הנ"~
 אלאהן ~קור~ן במין הרחיים ~ל ה~בןגומוח
 שהאבן לזהר יש קצת חריפות ~וויש

 ע~יו~~וחנין
 הק~ו~

 של
 פס~

 במין יסתמ~הו לא
 דיעבד לענין אבל באבר ויסתום יכסה רקהנ"ל

ענ~
 במי ~בלש מ~מע דל~אורה ל' ו~נף ~"ו
 ה~חי~ה לא~ר להמ~ין צריכים ~ין בלבד~~רות
 ל~וש ו~ותרכלל

 תי~~
 עיי"ש ה~ח~נה ~חר

 חמי~: פירות במי הלש~ענין ~~~
 ~כז~

 להתיר
את

 התפירו~
 זה דבר ~ ~כו' ~י~ב ול~בס

 ~ת~ו"ב ר~~א ועיין א( ~ ס~י"ח סתנ~אמר~~א הו~
 שק דאפילוםעי"א

 ח~~ץ של קמח שק ~ל שהניח~
 ב~~ג"א ועיי~ש ניעור מהנילא

 ~קי"~
 ~צריך

 רוצה אם ו~בי~ה ואפר ב~מיןכיבום
בו לה~תמ~

 נ~ב ~"ק םתנ~א בח"י ועיין ב( ~ ב~ס~
 קמח א~ת פעם בו ששם חדש בשקדאפ~'

 לכבסו~וצה ~~ס~
 ל~~

 לו
 פע~

 ג"כ שנית
 צרי~

 יש כידמ~מם
 לו~~

 ה~יבוס קודם הת~ירות ה~יר ולא השק כיבס סיד כ~~ו רק הוי דלא
מבושל

 וב~ר~
 אלא ~אינו

 מע~
 בו ונתן ~~ו דהוי וי~ל

 ק~ו~
 פסח של

 י~
 לה~יר

 לפס~ הק~ו~
מע~

 םתנ~ה במג~א ~~~~בואר מ~מם שאינו מלח
 בדיעבד להתיר אס בזה צ~ע ו~~~ו~ק~~ז(
~~ו"ד

 הסד"~
 ~( : הנ"ל

~~~~ 
 ~ וכו' חם הוא

 כנה~ג ב~ם ~~ק~כ סיתנ~ג שע"ת~יין
~~י דבנטח~

 בה~~ו~
 בזה דגם נראה ו~~"מ לחוש אין

 : ~כ להחמירטוב
 ~~ו~

 ~ מעל"ע הפחות לכל
 ב~~~~יין

 ~תנ"~
 םק~~ד

 וב~מ~~
 שם א"א

 ב~ס~קי~ד
 הכנה"~

 הרי~וד דע"י ~י~א דמה

~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~ 
~ע"~

 ועיין ~ ע"כ ה~ו~קים מש~~עות נ~ד והוא
 ~והרש"ס ~~און~ה~הות

 ה~ה~
 סימן ~ברעזאן

~נ~~
 שס שהב~א כ~ב אות

 ~ש~
 ד~תב הרדב"ז

ג"כ
 דא~

 שאין ובצירוף ~וצ~נן ה~~וח ד~~מר~דין

לשי~
 חלה שיעור א~א

 בב~~
 וממינא

 ~וצט~~
 ~ו~~ו

 בשם ע~~ל שיסמוכו מה על להם יש~א~ריס
 הר~~ז הרב ובש"ע בח~י עוד ועיי"ש ~הרדב~ז

םעי~
 סק"כ שם וב~~~~ת ~~ו

 בדיעב~
 עבר אס

 לא~ור אין שנטחן ביום בו אותו~ש
 דהיינו מחי~~וץ היטב שיש~ורנה ~חךל~םח ~ העי~

 עיסות ~שאר יותר בזריזות בהשיעםוק
 ע~~~
~ 

 ~י' ל~מן בדברינוועיין
 מ~~ ~~ונ~ר~ ק~~

 אך ע~כ בהשק הפםח ב~וך הקמח נתן אסאף
 סתמ"ב א"אבפמ~ג

 סקי~~
 א~ר בשס

 להח~ויר דחוששין כתבו ט"ז אותשם ובמקו~~
 א~

 בדיעבד
 ש~ת~בס ישן שק בתוך ~םח ש~ ~מחכ~נתן

 הנ"ל בפ~~"ג ~וד )ועיי"ש התפירותה~יר ו~~
 ד~ותיר הנ~ל ה~~ילדברי דא~

 בדיעב~
 ~וש~וע מ~~ו

 לאםור יש כלל נתכבם שלא ישן דבשק~ודבריו
 בי נתן אם בדיעבדאף

 ח~~
 ~ל

הרב א~ פס~
 ~~ו~~

 אדרבה די~ל ע"ז כתב
 ב~ נתן ואם ~~י קילהכיבוס דקוד~

 החמח קוה~פ
 וב~נ בנח ~לח הוא הרי הכיבוס קודס~סח ~~

קוה"~
 ~~כ כתב זה וכעין הפסח בתוך מ~א~כ

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

~~~ 
ד~~

 ~מח י~ן ב~ק ~סח ~ל קמח נתן
 את ~יד ~ו~ונ~ יערה כלל נתכבםשלא ח~ו~
 ו~חר בעין בצק חשש ~ושוסוירק~נו הק~ו~
 משום~רי הריקו~

 דקוה~~
 בק~~ח ק~וח

 ל~
 מקרי בנח

 אפי~ו או א~ר ב~א השקים את ~יבס אםאבל
ע~

 יש בהס הת~ירות התיר שלא רק א~ר
 ~ל פיר~רין נע~~ש~וא לחו~

 בצ~
 ~נתערבו

הקמח בתו~
 אסור ~ע~~א ו~~~אי בפס~ וחו~~

~~~דוד
 ~מ~

 ~ל
~~~ 

 ב~ודות
 י~ינו~
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 ק~~ח בהס~~~וד~ן
 ש~

 ולא השנה ~ל חמץ
 להס~~הני

 גרע רחיצה ע~י ~דרבה כי רחיצ~
 אם לאסור ~~קום ~ש בדיעבד וא~ילוט~י
רחצ~

 ועיי"ש ד( ~ ע"כ( חד~ים צריך ע"כ
~וד

 בפמ"~
 כל בו שמחזיקים דבשק הנ~ל

 רגילים אין דשי~ון ~ושום פ~ח קמח בונתנו א~ בדיעבד להקל יש אולי שיפון ק~וחהשנה

 ~כמבואר בדיעבד אפילו אוסרהוא
 ב~~~~

~~~ 
 ונראה םקי"ט(תנ"ה

 דצריכי~
 בח~ין כיבוס

 ~ו~ום שאור לבית דדומה נושום וחבי~הואפר
 הת~וד~ ע~י ~ריף בעצ~~ה נעשהדה~לי

 הנתת

ה~לפ~י~
 בהס

 ~עיי~
 סק"ט סי~נ~ה נוג~א

 ~ושס ר~י' שאין די~ל והגם ~ו~ה ה~~טהבשם ~ו"~
 ~ן נו~ן דהחוש ~ושום( להח~~~ר יש~ו"מ

 לרוחצםכ"כ ע"~
 הני~ ו~ו~נ~

 ועיי"שי( ה( ~ בצ"ע ה~בר
 עו~

 בהס שהיה דשקים י"ב באות
 בשקי~ ~וייריו~"~

 צרי~ים~~לח ק~וח בהם שמשתמשים
 ה~ר~

 ה~~ירות
 וכיבו~

 במים
 בו שאין שק אבל השנהבא~~צע

 ח~~
 ו~בי~ה )ואפר(חמין ב~וה רק

 ועו~
 של שבשקים

 יותרגרע עיין ש"פ ק~~ח בו וש~וו ח~ה ~לבשנתכבס מל~
 ~ו~ו~

 ~ולח ~ל שה~קים שה~בע
 להתיר יש ~ב~ה םק~ד סיתמ~ב א"אפ~~~ג
~פילו

~~ 
 ורק בתוה"פ הק~וח בו ש~וו

 בקו~א אך ע"כ לברור שיו~ל ~~ה ~לבנפה ש~ק~
 מח~~יר סקט"ו סית~ו~ב ~רש~~ הרב~בש~ע
 ח~וץ בין ~~ה לח~ק דאין כתב וגם בזה~ם
 בו הושס ובין לנוקשה~מור

~בין תוה"~ הק~ו~
 קוה~~

 נתפרר ש~וא חשש בזה דיש כיון
 ביטול בהם שייך דלא הק~~ח ב~וך בצקפירורי
 בס~ר )ועיין ע~כ בלח ~יבש דהוי~שום

 ~'~ימן םד~~
 או~

 דמקיל ~מ"ג דהרב שכתב ה'
 מאכילת ח~ה החלב נ~סל בשכבר ~~יירי~~זה
 מייר~ דמחמיר בקו~א הרש"ז והרב~לב

 עדייןנ~םל בשל~
 מא"כ~
 בםד~ח ~וד ועיי"ש ו( ~

 דאין ~~ ח' אות ה' ובםימן ט' ח' באות~נ"ל
 ~ל ה~ק~הצניע

~~~~ 
 פסח

 ~~שנ~
 ל~נה

 שמנ~~ין~ס~ין וה~~
 ~מ~ עלי~

 טוב פסח של
 משאילת )וראייתו~דשה שיהי~

 יעב~~
 בדברינו המובא

 כ'(~ ם"ק זה בסי~וןל~~ל
~ 

 ~תב עוד
~~ 

 דיש
 ~יקח~יזהר

 ~קי~
 עבים

 ארוגי~
 ~י~ב

 הוא הרי דרוק צינורא ב~עט הדקיםדש~יס ~~ו~
 עוד ח( ~ בצק ונעשה לעבר מעברנתלחלח
 דשקיס ~ם~תב

 נועלי~ בה~ שהי~
 ציקער ~ל

 ב~ם ליקחאסור
 קמ~

 משום פ~ח
 דמעלי~

 הוי
 פירו~~י

 להחמיץ ממהר הוא הרי ~ויס ו~ם
 בצונן בכיבוס דדי ~ראה אבל ל~~םםו~ריך
 והש~~ ה~פירו~והתר~

 מ~~ום
 דדוק~

 ב~יסור

~פירו~
 חמים ~ים בעינן ~נדבק בצק( ~

~~ב א~
 ~( ע~כ~ היטב חבי~ה בהן ל~~ו~

 דכש"כ י"א באותעוד ועיי~~
 די~

 לי~ח ש~א ליזהר
 ~~~קי~

 ~ל ~ו~ט דחד מ~ום פל~~ין
 פלפל~~

 בדין ~וש"ש ~"ב סום~ק זה םי~וןלעיל בדברינ~ ועיין ~ ע"~ הל~ ב~ו~~ ל~י~נעשים
השק ~ו~

 פ~~ ~ו~ ש~
 או מ~~ים שנתלחלח

 : בו להשת~וש ~וותר אס שבת~ו בקמחבצק שנמצ~

~~ח~
 י~~מם

 וי~לח~~
 במ~~א ~יין ~ ~זיעה ~ון

סית~~~~
 שם הרש"ז הרב ובש"ע סק"י

 ה~~ ט~ם ~ לאיםור טע~~ים ~ני בזה דישכ"ז סעי~
 מ~וף מתחמם ~הקמח משוםהוא

 ממהר הואועי~כ הבה~~
 להח~~י~

 וט~ם הל~~ה~ ב~עת
 משום הואהשני

 שרגילו~
 תחת ~הזיע הבהמות

 להםת~ק ויש המשאכובד
 שמ~

 זיעת
 לכתחלה וכ"ז א( ~ מיס ~~ו מחמצת~יא הבה~~
בדיעבד א~~

 י~
 ~ו~ה היא הבה~~ה ד~יעת להורות

 וכן ~ ~~כ ~וחמצת ~~ינה האדםלזיעת
 ובחיי"א ~קכ"ב שםבח~י פ~~

 ~וף ~כ~~ כל~
 אין בהמה דזי~תי"ג ~~~

 מ~~י~
 ~ועיי"ש

 הנ~ל הר~~זהרב ~~~~
 ~מ~~

 את לה~הות צריך
~ק~~

 ~ב~ על ~ול~תו בין
 לבי~ ~ה~~

 ~לי~ה
 אויום

 יו~וי~
 ~יתקרר עד

 הק~ו~
 ~ה~י~ום

שנתח~~ם
 מגו~

 הבהמה(
 ~י~ון בשד"ח שנרשם )ו~ה סי"ר~"ב הלק"~ בתשוב~ וכ~~

 ס~~
ט~~

 ר'( סימן וצ"ל
 דזיע~

 ~וה ~בהמה
 ~סק ו~ן לדידן( מחמיץ ~~אי~והאדם לזיע~
 י~~ או~ י"~ םי~~ן~וחומ~צ בשד~~

 ~ינא דלענין
 הרבני~כהכרע~ ~~ו~

 כהרב דלא בדיעבד ולהתיר לכ~חלהלהחמיר הבה~~ה~ זיע~ )לענין הנ~ל
 מדבריהם ד~~~מע גבוה ~לחן והרב שלוםנהר

 הב~מה בזיעת ב~יעבד אפילולהחמיר
 ~ ע"~

 ידי על ה~~ובא דפםחא ק~חא ובדברב(
 בלי~ו"ם

 ~ו~
 ~~צ ב~שובת עיין י~ודי ~ומר

~~דשות



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~~
~~דשו~

 שנשאל ~ה םי' או~ח
 נידו~

 של םולת
 ו~רכו א~י בע"ג ע~י ל~יר מעיר שנשלח~~~

 השקי~א~
 אותם וקשרו ב~וחצלאות הק~~ח של

 ~~~וב היה ה~קיס ועל הבע~ג ~דרךב~בלי~
 ~~ח~יבת

 ~דרך קלקול סיבת ע~י וא~"~
~~יחו

 הדרך באמצע השקים א~ ה~גלוני~
 בבי~ א~~ב~יר

 ג~ניק על א~י אכסניא
 וכי~ו ~~ל~~עלה מ~וסה ~יה וה~~ניק~~~~רו
 במחצלאותה~קים

 הרב~
 ו~קעו

 יתידו~ בה~
~~~

 יגביהס
 הרו~

 ~~רכם נס~~ והעגנוניס

ו~ק~ו~
 בעל הא~י אצל כך ע~~ד

 ~~ס~~~
 הנ~ל

ער~
 אס ~נ~ל צ~~~ הרב ונשאל אחד ~ודש

 דשלא שם והשיב ל~סח זה מסולת לקנות~ו~ר
בשעהד~ח

 ~י~
 נ~גו ~~~ר ~יון מ~~נו לק~ות

 ~ש~וור~~"י
 ~~ע~

 )~~~בואר ואילך ט~ינה

בש~~
 ~חק ~יש ב~קום ~ך ד'( סעיף סי~נ"ג

~יד~
 שם

 בז~ הרב~
 דאע~ג משס והעולה

 באיסור ההיתר א~ ~הח~י~ו חשש שיש~ב~~מ
 לא ו~אן חותס ~תוך חותם ~ריךדאורייתא

הי~
 ~~וב שהיה מה כי א~ד ~ותס א~ילו

 ~יון הוא ~לום ~או ~~קים על ~סח~יבת
~ב~קוס

 ~תי~~
 ש~רצה מה נעשות יכונ הש~ים

 יש וא~כ ס~ד( ~יקי"ח יו~ד בש~ע~~~בואר

 החלי~ שמ~ל~ו~
 ~הוא שלו בסולת הע~ו~ם

 מחמת ~י דאורייתא~~ץ
 ~הק~ו~

 הע~ו~ם של

~ו~
 גרוע

 ~הסול~
 שהחלי~ו לחוש יש ~סח של

 ~י ני~ר( ואינו~~הנא~ו
 י~

 סולת
 ש~ו~

 ~וב
 בל~שה ומ~מ וב~~~~~ושב~ראה

 וא~י~
 ~צלח לא

~לל
 ח~~ י~ וא"~

 החליף ~מא בזה
 הע~ו~~

~ל~~
 ~השק~ס ~סח של ~ולת

 והני~
 שם

 ~הוא ~~ו ~ונתב~קומו
 ח~~

 נהנה ש~וא ~י~ן

ב~לי~י~
 למ~~ה מ"מ אבל ל~אורה לחוש יש ~ך

י~
 ~~ד~ד ל~~ל לצ~ד

 ר~~ ~~דע~ ~יו~
 לא

 ח~וד בישראל רק חותם ~~~ך חו~םב~י
 בחות~ ~גי ~עכו~ס~בל

 ב~~ו~א ~~מבואר ~~ד
 ~~~~~ח~~~ד

 ס~י~
 ~יון ~נ~~ד ול~ן א'(

 הי~ב ק~ו~יס ~~~ו~~ש~~ס
 י"~

 ~~~ר ~הוי
~~וא

 ~ש~נ~
 ~~ד חו~ם ~מו וחשיב ~צת

~~~בואר
 י~~~ ב~"~

 סיק~ל
 ו~יו~ סק~ח~

 ~~ר~ו

~~~
 ~ת

 ה~קי~
 בחבליס אותם וקשר~ במח~~אות

 ~~תב ו~יי~ש ~חב~"ח ליה הוי~~~~
 שייך אין ד~אן ~י"ל ~היינו לה~~ר ~ני~ס~וד ב~~

 ~~~~~~ו~
 ~~~י~

 ~ע~ו~~~
 ~לקח ~~יינו ~~~~רי

 שלם שק ~קונ~ו ונתן ~סח קמח של שלםשק

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

~  ~  ~  
 דהיינו הראשון~מו

 סאר~
 יש בקמח )~י ראשון

 שנקראים ישסאר~ין
 סאר~

 שני
 שנקראי~ וי~

~אר~
 להעכו~ם יהיה לא בכ~~ג וא"כ רא~ו~(

 ב~~ה ריוחשום
 שיחלי~

 ש~וא שניחוש לא )אם
 אנו אין וזה ה~שראל להכשיל הע~ו"םנת~וין

צריכי~
 לא הנאה לו שאין ב~"~ו ~י( לחוש

חיישינ~
 בש~ע ~~~ובואר לה~שילו כ~י שיחליף

 ואף יו"ד( םעיף סיקי~חיו~ד
 שי~

 ~~ז חולקים
 דחיישינןוסוברים

 ג"~
 להכשילו נתכוין ש~~א

 וחו~ם אחד בחותם ע~"פ ~~י ~ה לח~ש~ו~~ו
 השקים קשירת ~~ירוש ~אן היהו~אי

 וכרי~~
המ~צלאו~

 ~חו~ם ~~~פ הוי יחד ~ניהס

 ו~יי~אחד~
 י"א סי~ן חומ"צ מער~ת בשד~ח

ו' או~
 שכ~~

 ~ה ~~~~עם
 שאי~

 אנו
 ~וששי~

 ב~~קום
 לושאין

 ~ח~י~ין הנא~
 ל~~

 הי~~ל רואה אם
 אתה~וקבל

 הק~~~
 ~הוא

 ~וסאר~
 לו שכתב זה

 ~~ה~ג ה~ולח~ישראל
 י~

 בדיעבד ל~אורה להקל
 בלאא~ילו

 חות~
 ~לל

 ע~תו"~
 לא וא"כ השד~ח(

 עירב ~~~א ח~ש רק ב~אן לנונ~אר
 ~~ע~

 סולת
 ~לקח והיינו שני מסארטחמץ

 מע~
 קמח

רא~ון ~וסאר~
 ש~

 במקומו ועירב ~סח
 ~~ר~

 ש~ב וא~כח~ו~~ ש~ שני
 אי~

 כיון דרבנן ~שש רק כאן
 בכה~ג וא~כ ברוב ב~ל ב~~ינו מיןד~~דאוריי~א

 ב~~צ עוד ~עיי~ש אחד בחו~ם ~גי עלמאל~ולי
 שס וסיים ~ה בענין שהאריך מההנ~ל

 ח~~ם יש ~~~אם להקל אין ו~אי אחד ~ותםבלא דע~~~
א~ד

 ע~~~
 הנ~ל הטע~וים ~ל ~~~יפין לצרף יש

 ~עיין ג( ~ בקצרה הנ"ל צ~צ הרב~כתו"ד
 תנ~ג סימן ~וברעזאן מהר~"ם~און בהגהו~

 י"ט או~
 ~ע"י ב~גלו~~ ד~ס~א ק~~חא שהוליך באחד~נשאל
 ~גלות איזה ~~ה~~ו ~דרך ורוע ~~~גיםרוב
 ~צת ~ס לילה לינת על השו~ור היה~די~נשאר

~גלו~
 ~והבע"ג וקצת

 ~~~רי~~
 לבד~ ~~ע~

 ~ם
 ~הביאו~ו ~ק~~ח~אר

 אור ק~~ס לעי~
 מתופרים הי~והשקיס היו~

 הי~~
 ~ובפניס

 וג~
 ח~ו~וי'

 הנוב"י ~~דברי והביא אחדב~ו~ם
 גם שנש~ל ס~~ סי~ון~או~ח ~~ה~~~

 ביי"~
 ~~ח של

 שם ~~ם~ אחד בחותס נ~רי ע"י~~~לח
 ~וני~תב~אי~א דבדי~ב~

 י~~~ ש~~ח~
 להקל יש

 ו~ם~~ד בח~~~
 ~ר~ בש~

 ~ם הביא ~ל~~ה
ב~~ ~~בי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

 ב~יעבד שהתיר~ ~~מ~~ם
 ~מ~

 ביד שנ~אר
 דנד"ד בכה"ג ומ~ש~כ שומר בלא~~~~ם

 לחוש יש מאיר ~הבית המהרי~ט דלשי~ת~יון א~

~מ~
 את להכ~יל כדי להכעיס ~ העכו~ס ~שה
 ~אכ~לת~י~ראל

 ~מ~
 ~אין במקום ~אפילו

 ~יש בנד"ד ומכש~כ ~וזה( הנאה שוס~~~רי

לחו~
 נתהפ~ו שמא ג~כ

 ~מקו~
 ו~~ים שלג של

ו~"~
 לילות ~ני של ~צה א~ילת לצורך עכ~פ

 י~הרא~ונו~
 דאינם כיון לאוכלם שלא ~~י לחוש

 מהרש~ס הרב עכתו"ד )בודאי( שי~~ורבכ~ל
 ו~יי~ש ~ד( בקצר'~~~ל

 עו~
 הנ~ל באות

 ~עכו"ם( הבע~ג ~עמד~ ~עובדא~~~~ל
 בבית~

 והעלה שומר בלא פסח של ~ק~וח~~
 בהידוק השקים ומקושרים מאוד י~ההקמח דא~

 צריך שהיה ~כמו ב~~ד~ק היה וה~~שקל~חו~ק

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

~~~~ 
~~וש

 לחילו~
 ~שום אפילו

 מע~ ריו~
 זה מ"מ

דו~

 הקשרים ולפתוח להתיר טורח בדליכא
 הרבה ~ורח דאי~א במקום א~ל~בשקים

ל~~~ אי~
 בנד~ד ובפרט לכך

 די~
 דהמשקל סברא

 הנ~ל מהרש~ם ~כ~ו~ד סימן הוי בדק~וקשהיה
 עוד ו~יי~ש ה(ב~~רה~

 באו~
 ~~ש~ל הנ"ל

 ברחיים שטחנו~~ובדא
 חטי~

 ובליל שמורים

~~~
 ~ניהם ~ישנו שו~רים יה~דים שני שם הי'
 שינה שלב~רדי~~ה

 ע"י הכל ~נ~חן ברחיי~
 וקשורים צרורים שקים שם עמדו וגםה~~רים
 מדברי להחמיר שם ציד~ והשואל כולן~נ~~ר~ו
~~~~~

 אפילו מה~י לא שמירה דלענין ~~תב
 ס~~~י~

 וכ~ב להקל השיב הנ"ל ~והרש"ם ~~רב
 רחיים באו~ה ~מץ ~ם היה ~לא כיוןד~נד"ד
 ח~ץ הנכרי הביא שמא רי~ותא להחזיק אין~~ל

 עוד כ~ה יש וגם אחר~~קוס
 סבר~

 להיתר
 העכו"ם ~מיר~ת~י~ל

 לעשו~
 משוס דבר

 שהיה כיון משנתו ~~יהו~ים ~חד יקוץ~ת
 י~ו~יס שני~ם

 ~ציד~
 מ~מה זה עוד שם

 הקמח ~ל לה~יר העלה דבריו ו~~ס~ף~~ק~מות

~~
 בשד~ח ~עיין ~( ה( ~ ע"כ שמורה ל~~~ה
 להחמיר רצה אחד דרב ו~ אות ~~א םי'~~חומ"צ
 ~וצ~~~~ין

 הנשלח מקמח לאכול ~לא מצוה
 בחו~ם אפילו רחוק ~מקום ע~ו"ס~~י

 אם~ו~ס ב~~~
 אי~

 משום ישראל שומר שם
 נ~~~~ ~~~ו~~ ~שש לענין מועילי~~~~~מ~~ ד~ג~

 ~ימור חובת ידי בזה יצאנולא
 משעת ל~מור נהגודכבר ~יו~ מצ~

 ~חינ~
 האיך ~וא~כ

 ~שמ~ם ~ירדו קרוב הלא שומר בלא להוליךנתיר
 על ה~יסוי דרך המיםויזובו

 השקי'ואח~~
 יתייבשו

ול~
 ינוי דלש~ר אף ול~ן בקמח כלל ניכר יהא
 ע~~ד שעה~ד בזה אין אם ~ה לקנות~מח איןמצוה למצ~ ~~"~ו איסורא מחזיקינן דלא ~י~להפסח
 העתיק שד~ח הרב אבל הנ"להרב

 העולם דנהגו חייםלב הר~ בש~
 ~~י לשלו~

בחותס עכו~~
~~~~ 

 שאם ~כתב חותם
 המקו~

 קרוב
כשש

 שעו~
~ 

~~~ 
 בק~~ח נזדמן שמא לחוש שאין

 שאין ב~ופן הוא וגם ~~ים חימוץ~יזה
 לחו~

 בו
 מצ"~ לע~ן ~ס חשש בזה אין אזלחילוף

 ומםיק
 הר'שם

 שד~~
 ש~ין דכל

 לחילו~ חש~
 בא לשמא או

לידי
 אי~ ~ימו~

 לחוש
 בז~

 ~~י היא שההול~ה ל~ה
 לילה ~ל מצה א~יל~ לצ~רך ~~יל~ לבדונ~רי

 ו~~~הראשו~
 ~ם

 ש~~
 זכר ב~ל הרב לו כ~ב

יהום~
 דבק~~

 ב~וך בחו~ם הבא~ן אל הנשלח
 מותרחותס

 ל~צ~ ג~
 ב~ו~ן הוא ~ם מצוה

 ע~כ לחימוץ לחוש מקוםשאין
 ~~וא בשד"ח שס הביא שיק ~הר"םת~ובת בש~ ~א~

 נכרי ~~י ~של~ח להתיר אס ב~ה מ~ת~קכעין
לבדו

 קמ~
 שמורה חטים של

 מ~~
 בלי קצירה

 דכיון חובת~ח הוא אפילו י~ראלשומר
 חטיס רק לאכול המחמיריםטעם דכ~

 הרי"ף לדעת דחיישי מש~ם הואקצירה ~שע~ שמורי~
 שמורהדבעינן

 משע~
 קצירה

 בח~ין רק אחר ~~נין יוצא אינוה~ר"ח ולדע~ ואיל~
 לכ~ורה וא"כ ואילך קצירה מש~תהמשומרים

י"ל
 דלאו~~

 בחו~ם ~ם מהני לא הנ~ל המחמירים
 הק~ח מ~יח אם חותםבתוך

 בלא ~נכרי בי~
 שם הניח ~"מ אך ישראלשומר

 ב~ו~ר~~
 שיק

 לדינא בצ"ע הדבראת
 כיו~

 י~ל דלכאורה
 חותמות ~בב' משום ~הי~ר סבראגם בז~
 דמירתת ~~ להיתר~ סברו~~שתי כא~ י~
 י"ל ו~~כ לזייף כ~כ טורח העכו~ם שאיןב~ לזיי~~ העכו"~

 ישראל ~ומר שם כיש הוי חובת"ח שםדביש
 מהר~ם בשם ~שד~ח~עכתו~ד

 שי~
 ~נ~ל

 ~~ה שהשקים מיירי כ"ז והנה ו(בקצרה~
מחותמי~

 ~ו~ם ש~ס שם באין אבל חובתו~ח
 שםהביא

 ב~ד~~
 בשס

 ~"י ש~ובא פסח של םולת ב~~חשנשאל ~~~ בר~~ תשוב~
עגלון

 ממ~ו~ ~~~ו~~
 בל~ ר~ו~

 שומר
 ישר~~

~ל~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~~
 ~ו~~ שו~ ~~ו~~

 ויש השקים ע~~י
 וכתב ה~כו~ם ה~~יף~~וא ~ש~

 ש~
 נשאל ד~בר

 קמ~~~
 בלא הברזל מסילת ע~י הבא

 סי~ון ובלא~ותם
 דיש אף לאסור א~ וה~כי~

 שעל ד~~ושרתים ולומר לצדדמקום
 חששלי~א ~ה~~

 ~ילו~
 ולא

 כיו~ זיו~
 דגל ~חת שהוא

 מ~~ו מרעינפשייהו ולאהממשלה
 בשד~~ )ועיי~ש לבד ~ו םברא~ל לסמו~ אי~

 ~הוא
 בזהפקפק ז~

 מדו~
 נסמוך לא

 בז~
 על

 נ~שייהו( מרעילא סבר~
 ובברכ~

 שם כתב משה
 בזה לה~~ויר סברא~וד

 די~ משו~
 ל~וש

 לעכו~ם שאין בדבר דאף הסובריםלדעת
 ~יישי~ן מזה ~נאה~ום

 ג"~
 ואין שיחליף

~~~~
 מעבר הוא שהדרך במה בזה היתר

 ~~~לרבי~
 בזה

 ~בר~
 ~כמבואר ~יר~ת

ביו~~
 ~~~רא משום ז'( סעיף קי~~ ~ימן

~ו
~~ 

 המרחק כשיעור קרוב ב~~~~ם רק מהנ~

~י~
 ומ~ל ~עיר מגורן

 מ~ו~
 ד~פי שם ~ייס

 גדול עני הוא הקמחשבעל
 וי~

 לסמוך יש ~~~ו
 שיא~ור ~ין ב~~יעתו~ה~יר

 ע~~~
 בודאי שמכיר

 ממה גרוע םארט שקנה~ולא הסאר~ין הם~אלו
 נוכל ובכה~ג~קנה

 לסמו~
 גם ~ולצר~(

~סוברים דע~
 דל~

 לו שאין בדבר ל~~יפין חיישי~ן
 ~וקא בעינן אך הנאה שוםלהעכו~ם

 ~האי~
 ~לזה

בעל
 הקנו~

 ראוי שיהא הגון איש יהא
 הי~ב שמכיר ~א~ר מה~ליו ל~מו~
 אינו הוא הלזה~~וח דה~אר~

 סאר~
 א~י~י נמוך

 שקנה מהםאר~ין שהוא~ל
 ~ד ~וד ~ם וכ~ב י~ה דקדוק צריך~ין דב~ביע~ משו~

להי~ר
 בז~

 ~ע~י~ם החליף אם דאף די~ל
 בו אין~~מ

 ~קמ~
 של

 עכו~~
 איסור

 עד ה~~ים את במים כ~ו לא ד~מאברור
 לא שמא ס~ס בזה ויש שית~~וצו~די

וא~~ל ה~לי~
 ה~לי~

 גם שמא
 הקמ~

 של
 העכו~~

 אינו
~חומץ

 ובמקו~
 ביש להתיר יש ה~סד

באכילה א~ ~~~
 )ועיי~ ב~~~

 ~~ברינו
 ~עי~

 זה ~ימן
 ולכן ~~ז(~~ק

 בצירו~
 עין טביעת

 י~
 להתיר

ואין
 לחו~

 שמא בזה
 נ~לחל~

 בדרך הקמח
 דאם שם וסיים מחזיקינן לא איסוראדא~זוקי ~שו~

~א
 הי~

 להתיר יש יבש והיה מעונן יוס
 עכ~ו~ד הר~שונות לילות בשתי נוצוה למצת~ם ה~מ~

השד~~
 ~ ~נ"ל משה ברכת הרב בשס

 מ~ר~~~~~~וב~ ו~יי~ ז~
 ~~ג ~י~ן ~~ב~~~אן

 ~ח~~

ובח"ב
 סימ~

 ~נשאל ג~
 באח~

 ח ק~ו ~קנה
 כעשר ה~~~ו~הבעיר ~~~~

 והולי~~ ~רס~~~
 ע~~

עגלונים
 עכו"~

 כששה סמוך מ~~ר
 להחעכב הו~רחו רב היה הגשס כיויען ווערם~
מ~ורה בבי~

 ביו~
 ~נה ו~אשר ~ש~ק ו'

 היו~
 הקדים

 שנסע הקונההיהודי
 והע~לוני' לעיר והלך ~~ו~~

 עגלות שמונה הע~ידועכו"ם
 הק~~ ט~

 ב~~~ן
 בבוקר ב' יום עד שם ועמד~ שלהםא~~בכפר
ו~~צות

 היו~
 ב~ו

 העיר~
 היו והשקים

 ת~ורי~
מב~ו~

 שה~בישה אמר והקונה ~נהוג
 ~~ שהניח~ כפי הכל הי' ~~גלות השקיםשל והאזיר~

 בח~ן ולמעלה ב~וחצלאות ~רו~ים היוהשקים
 הגוים של בגדים בכיסויולמעלה

 ול~ועל~
חבושי~

 לעגלה ה~בילה הי~ב הדק ב~בלים
 על ~ותם שום היה ולא בחו~קוקשורים

 השקי~
זול~

 ~התפירות שהכיר הישראל הקונה ~~מר

 העניבו~ע~
 או~ם שת~ר כענין היה בסוף

ו~~
 ~ק~וח הנחת בעת שקשרם כפ~ קשורים

 ויש הק~וח על מערעריס ויצאו ~עגלותעל
 באו ~לא שאמרוממנגדין

 היו השקים רק קשורים ולאכלל ~כורכי~ ה~גלו~
שם מ~ר~~~ הגאון והנה השאלה עכתו~דהע~לות ~~ מונחי~

 הארי~
 והעולה ב~ה

 ~ש~
 דהגם

 די~
 ~חוש

~מא
 ה~לי~

 ~ת ע~ו"ם
 בקמ~ הקמ~

 ~חר
 ~וה שמא חשש בושיש

 מחטי~
 ה~טים את מ~בסין מיעוט ~רקבמקום ו~פי~~ ~תותין

 בזהי~ל ~"~
 דכ~

 על מ~צה על כ~~צה קבוע
זה כ~

~~ 
 דכיון משום לקולא בזה לדון

 הוא אם נ~מ אין דאז פ~ח קודםהקמח שקוני~
 ממ~ום כפירש הוי וא~כ לאו ~וחמץ

 החביעו~
של~

 לא )דשוב בפנינו
 אמרי~

 כל בו
 מרובא דפריש כל ואמרינן (~~~~~~ו קבו~
 ~ירש ~בר אז הרי ~מץ איסור זמןו~שיגיע ~רי~

 מהקבי~ותהקמח
 ~ועי~

 ג~ס~ק ~~ל~~ סימן מג"א
 ודו~ק~

 ~הביא בנד~ד נמי ו~כי
העכו"ס

 הקמ~
 בו ~ש הישראל ~בית

 בקמ~~לשה~ליף ~ש~
 ~מ~

 י~כל
 ד~רי~

 מר~~א
 לות~~ן מיעוט רק אם ול~ן~ריש

 אי~
 חשש

על
 ~ובכה~~ הקמ~

 הצ~צ גם
 מוד~

 ~~~ ~~~ן
 ~הי~ בשנה ~ ואפילו ט~ו( ~~~ק ~~נ~גסימן
 ורוב הקציר בעת הרבה~שמים

 ~ד הרבה מצו~~יםבהם י~ החטי~
 שאי~

 לנגדם ס'
יש ד~~

 ~חו~
 ~~ן י~~ר

 ד~ד~~~
 ~רבה

 אחרו~~~
י~



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

 תורה איםור חשש בזה
 משו~

 ~רי דלדעתם
 צמוחי~ה~~י~

 ~~בשא~מ הוי
 וא~כ ט'( ם~ק זה ~ימן ~~יל ב~ברינו~ועיין ה~שרי~ ~~

 הנ~ל ~אלתינו בנידון מ"מ חותמות שניצריך
 היה ולא מאוד ויפה ~וב היה הזה ~הקמחכיון

 לע~ו~ם לו שיהא להחלי~ובא~שר
 ריו~

 ~רבה
 לחוש אין ב~ה"ג ל~ן מועט ריוח איזהרק

ל~ילוף
 ~עיי~

 ובמג~א םק"ב ~יקל"ו יו"ד ש~ך
 סק~ג(סי~קי~ז

 וא~
 ~ג~

 מ"מ מועט בריוח
בעינן

 ~לל חותס דבלא ~וש~ס א~~ חות~ ע~"~
 ג~ לחילוף~יישינן

 )~מבואר מועט בריוח
 ש~( מאיר ובבית סקל~ו םיקי~אב~ר~ח

 ~ורח בדלי~א דוקאזה מ~~
 כל~

 אבל להחליף
במקו~

 לא טורח
 טר~

 ~ועט ריוח ב~ביל

וא"~
 אם בנד~ד

 קשי~י~ הי~ השקי~
 ~מהודקים

 וחבלי~ ומחצלא~~ בהתבןהיטב
 בחוזק

 וג~

 שהמשק~כיו~
 והיו מ~וון הי'

 צרי~י~
 ~~זור

ול~ול
 ריוח דבשביל י"ל ש~ר ולכן השקי~

מוע~
 והג~ לחילוף לחוש אין

 נתבאר שלא

 י"ל ~"מ מ~וון~~וא א~ לידע הקמח שקלו אם השאלה בנדון~~
 דהע~ו~~

 מרתת
 אמרו~~קונים מ~ אך ישק~והו ~אם ~גנב י~~םשלא עכ~~

 שמכירי~
 את ~ין בטביעת

 ~יון בנד"ד לבד זה על ל~מוך איןהק~~ח
ד~ב~ע

 אד~ סת~ ש~
 באי~ור רק מהני נא

דרבנ~
 אבל םק"א רסם~ג יו"ד ב~"ז ~מבואר

במקו~
 ב~ב"ע נא~ן אינו דאו~ייתא חשש שיש

 ת"ח שהוא מירק
 ומ~ש~~

 לה~סד ש~וגע בנד~ד
 ~מ~אל בית )עיין~דול

 םי~ל~ב ב~הע~~
 הקמח ~ל עין הטביעת בגוף ל~ק~ק ישו~ם ם~י"~~

 י~~~
 ולד~ת לה~ירו

 הנ~~
 ע"ה ~ין

~~ב~ע נח~~
 כ~

 סיס~ג ~"ד ה~מ"ג ולדעת דהוא
 וג~ העין ~בע~ןבעינן

 בזה ל~~~ך אין
 של דהקשרל~מר

 דודאי ~יון ~ימן הוי השקי~
הע~ו~~

 עשו בעצמן
 הרבה שהי' ~יון הקשרי~

~גלות
 וא~

 שיע~~ דרך
 בעצמו הקונה הישראל

~ל
 ~~~~~ ע"ז לס~ווך קשה ל~ן הק~רי~

 מ~ו~
~בר~

 סברת ומ~~ם ~ב"ע
 הקש~

 ~ימן ~~~~
 משוםאך

 סברו~
 להקל לצ~ד יש דלעיל

 אול~
~~

 ה~~רע~י~ ~~ב~י ה~~ת
 ה~גלות ה~ו ~לא

מ~ור~י~
 ~יון להקל ~שה מסביב וקשוריס

 וקש~~ים ~רו~יס אוחס שהוליך אמרשהקונה
 שהעידו ~~הע~יס ש~ו~חש ו~י~ןהיטב

 יש ~"כ וקשירה כרי~ה ~אהקמח ש~וב~
 יש שהרי בהק~וח נשתמשושהעגלונ~ם ה~~~~
 דומיאל~נינו ריעות~

 דחביו~
 )המבו~ר ונ~~חו ~ת~~וות

 וסי~~ל י"ב ~א סעיף סיק~~טביו"ד
 הוא הרי ~ה~נח'( םעי~

 הוליכ~
 קשורים

ופ~חו ~כרו~י~
 ה~~ו~~

 הקשרים
 וב~ר~

 לש~י
 להקל ~יןהר~~~נות לילו~

 ב~~
 בשום

הרב ע~תו"~ או~~
 מהרש~~

 ב~צרה הנ~ל בתשובותיו
~ 

 ענף של~נ"~ בם~ק עיין ~ הזיעה מןויתלחלח ~~~~
 להורות יש דב~יעבדא~

 ב~מ~ ד~יע~
 לה אין

 מי~דין
 ~קכ~ב סיתנ"ג ח"י ועיין ~חמ~ת ואינה

 דזיעת דאע~גש~תב
 בה~

 דין לו אין
 ~י~

 ג~~ ~~מ~ מ"~ די~מ~~
 תו~דה ונקרא ~~ אין

 הב"ח למ~ש )~נ~מ עצמוב~ני
 הו~~

 בח~י
~מהר אי~ ב~"ע ~ולדה ש~וא ד~וה ז' ם"קתס"ו סימ~

 להחמי~
 ~שה~א א~ילו

 מי~ ~~
 אח"כ ~שבא מחמיץ אינושוב הקמ~ בתוך ~ירות המי ד~שנתייבשו ~ומרשיש וב~ירו~

 למיס~
 בהג~ת אך

 משמעסמ"ק
 דג~

 תולדה ש~וא מה
 ~~ להחמיץממהר ב~~~

 ~~ הנ~ל הח~י ע~תו~ד מים
 מח~יר הוא דלמעשה מ~~וע אלו מ~ברי~והנה

 סמ"ק~הגהת
 דג~

 שהוא מה
 תו~ד~

 ב~"ע
 להחמיץ~מהר ~"~

 ~וי~ ע~ ~שיתע~~
 ~מו

 שנחערבומ~וש ~ו"~
 ע~

 ~ מים
 ו~~

 ~דבר~~ הבינו
הר~

 סי' במחו~ו"צ ~ד~ח והרב מרדכי מא~ר
 י~~

או~
 מקור ~רב שהבין ~~ו ~~ד~א י~א

 בביאורי~ עיי~~ ~ח"י~ד~~~ חיי~
 תס"ו( סוס~י שלו

ועיי~~
 ש~ן הנ"ל ואות וסי~ מער~ת בש~~ח

 והרב מ~רל~ח הגהות בעל הרב דעת~~כ הו~
 ~ פר~~

והרב
 ~~~ ח~~ ~ר~

 ~ולדה שהוא מה
 כמו מים עם להחמיץממהר ב~~~

 מ"~
 ~ם~ ממש

 יוסף הר~ש בשם שם הביא ו~ןמים
 תרנגולים וצואתאדס דזיע~

 ג~~ )שה~
 תולדה

 נחערבואס ב~~ע~
 מי~ ע~

 להח~ויץ ממהריס
 הרב דעתהוא ~~~

 י~~
 העי~העל ~~~~ א~~ דזיעת ללב

 ~~י~ ~נילו~~
 כמי דינה

 ~ירו~
 ל~חמ~~ ד~~וה~ מי~ע~

 דעת הוא ו~ן
עושה הר~



~  ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ו~~
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~ושה ~~~~~
 הרב ה~היר ול~ן שלו~

 ע~ש~
 ~~~ם

 עלול שהואד~י
 ל~ להזי~

 העיסה ילוש

למצו~
 משום

 שמ~ לחו~ די~
 מזי~ת י~ול

 וה~י להעיסה וזרועותיו~ניו
 מ~~

 מיס עס
 ה~~ל הש~"ח~~ד

 וכ~
 לה~יא מבואר מש~ע

 זיעת )ל~נין רםיתם~ו ה~~~~ ~רבב~~ע
~~~ אדס~

 בו נתערב אס ב~~ע ~ול~ה ~ה~א מה

~י~
 מ~והר

 לה~~וי~
 ממיס יותר

 בלב~
 ~אס

ל~
 ~יס ~ליו שבא ק~~ס ה~יעה שנ~ייבשה

 שנ~ל~גון
 ~יע~

 ז~ן ושהה קמח על אדם
 עליו ש~~ו ק~~' ת~לה הזיעה ~נתנגבה עד~וה
 אי~ ~א~~~ס

 ~שיבואו ה~ימוץ למהר כ~כ כח בהם
~ליו

 ~ו~~~ר ~הנה ע~כ( מי~
 ~לדע~ ל~

 כל
 בפ"ע תו~דה שה~א מה הרי הנ"לה~דוליס

 י~
~~

 ~~~ דין
 לה~מיץ שממה~ ממש

 כשיב~
 מים

 בפמ"ג ה~ועיין אך ~לתוכ~
 םק"ב ~י~~~~ ~"~

 ~עתו~~~ע
 הב~~ כ~ע~

 שהוא דמה הנ~ל
 ממהר אין בפ~ע~ו~דה

 להח~י~
 וכן מים עם

 הוא ~ס הח"י בדעת ~יים ~קור הרבהב~ן
~ובר

 ול~~ כ~
 שס פסק

 בחי~ושי~
 סוס~י שלו

 מים~ עס להחמיץ ממהר אין ~~ם ~~י~ת~~~ו
 בם~ר המובא ~ש"ק ~און מ~ברי ~ושמע~כן

 חקת בקונטרס ~שה~נ~ת~
 ~י~ ה~ס~

 עיי"ש ל"ז
 ג"כ הביא זהוכעין

 יב~ס ~~ל השל"ה מבעל י~ע ב~די בשס~נ"ל ואו~ יסימן ~ערכ~ בש~~~
 ~אך א~~ ג~ול עוד ובשס המשחה ש~ןהרב
הרב

 שד~~
 הללו ה~דוליס על ת~ה בע~מו שס

שתפםו
~~~ 

 ב~שיטות לומר
 דמ~

 תולדה ~הוא
 ממהר ~י~ו~~~ע

 לה~~~י~
 מים עס

 כיו~
 ~סברא

 סברת רק הוא~ו
 הב"~

 םברא ש~ידש ~"ל
 הרב~בל ז~

 פר~~
 ושאר וה~"י

 רבנ~
 ~ין ~~~~~

 ~דעת~עתס
 הב~~

 מי שהוח מצ~ הן מ~מיץ ש~ינו חכ~~יסשאמר~ ~~ ד~~ ~~~ ~ משוס ז"ל
 ב~ל בפ~ע ~ול~ה שהוא מצד הן ממש~ירות

~~
 אמרו לא

 אל~
 אבל מיס בלא כשהוא דוקא

 עס~~הוא
 מי~

 מה דין הרי
 ~הו~

 תולדה
~דין ב~~~

 מ"~
 שממהריס מ~ש

 להחמי~
 כשהס

 ע~
~~~

 ז~ל ~ד~ח ~רב ~~תו"ד
 ול~י ~ ב~צר~

 ש~ע~ו ~~"ל ב~ד~ח ל~ו~ייןה~~~ה
~~~ 

 ~~רה
 לומר נו~הו~ה~רה

 ~~ע~
 ב~ה ה~וחמיריס

 לקמןבדברינו ~עיי~
 אי"ה יתבארדשם ~~"~ בק~נ~ר~ ס~~~~ ק~~ םימ~

 ~רב~
 ~דבריס ~רטיס

 דיןלהם שי~
 וג~ ~ו"~

 ב~יזה אי"~ שס יחבאר
 מים עס ~~ו"פאמרי ~ו~~

 ~~~~~יץ ~~והרי~
 להני~של~ ~ל~

 ~ע"~ שקים הרבה
 א( וכו'

 סוס"י~ג"א ~יי~
 ~נ"~

 שס הרביבש"ע סק~~~ ~ם ~~א יבפמ~ג
 סעי~

~"~ 
 יהניח ~בר דאס

 יש ~~~~השקיס
 עו~

 יום ~ותס שישהה תקנה
 ~ לי~ה ק~דס יו~ויס~ו

~~ 
 סקכ~ג ~~~י ועיי"ש

ד~~
 ~בר

 ול~
 שהה )ולא ת~ומ"י

 ~ות~
 ~~ יוס

יו~יס
 ק~~~

 הלישה(
 אי~

 איםור
 בדיעב~

 ~ ע"כ
 ~ם הרש"~ הרב בש~ע ~עיין~(

 םעי~
 ~~וב ~~ח

לי~הר
 ג~~

 של שק על לישב שלא
 ק~ו~

 יתח~~ם שלא
 בספר ועיין ע"כ ~שיבתו כו~ד ~וחמתהקמח
 וי~ב עבר ~אס ט"~ אות ב' םימןס~~ח

~~ 
 ג"~לה~ו~י~

 ~ ~"כ הלישה קודס י~מיס או יוס
 מהגה"ק בא"א ועייןד(

 אח~שק ~כשקו~רי~ ~וביטשא~~
 ה~אשוניס ק~~יס בין בו להבדיל בא~צע

לת~~~נים
 כ~ ו~מ~

)אפילו קצ~ ~צו~ך ~זה להקל נראה
 יהו~~ לכ~~לה~

 ~י~נ"ג הח~ש ~א~ח
 ~ כ'אות

 ~~יי~ ה~
 בם~ר

 סימ~ ס~~~
 ב'

 של השקיס פי לת~ור דנכוןי~ז או~
 ק~~

 בבית
משוס הר~יי~

 ~שכי~
 השקיס ~אס ע~ב~יס שס

 ~~ ~~ ~כלו אס לנו ני~ר יהא לא~ת~~יס ~~
 העכברים

משא"~
 ~פ~ריס ~שהס

 יה~
 ש~ויר~צריך הק~ו~ ~הרי ניכר

 מיס מ~ל
 א"~

 לת~ור צרי~יס
 ניכר כשיהיה שימור ב~זקת שיהיוכדי ~יה~

 ~ של~
 ~טו

עכברים
 ועו~ בהקמ~

 טעס בזה יש
 נ~ו~

 ~תפור
 מגוליס יהי~ שלא ~ושוםהשקיס

 ת~~
 ~אויר

 ש~וליכיםבשעה
 אות~

 )ו~יין ~ הר~ייס ~בית

ברמ~~
 אך א~( סעיף סיתנ"ט

 ~~~~ אי~ בדיעב~
~יו~

 ~ ע"כ בעלמא העברה ב~רך רק שהם
ועיי~ש ו~

 בסימ~ עו~
 לה~סיק ~טוב י"~ אות ~'

 ~קמח ~בין ~~רקעב~ן
 ש~ונ~

 ~לא ~די עליו
 : ע~כ ~הקרקעיתל~לח

~~~
~~~ 

 את ל~ון
 המצ~~

 ~ וכו'
~~~ 

~~ 
ב~~ע
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 ~ו~~
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 ~ו~ג~~

 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~י~
~~~~~~~~ 
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~~ ~~~~ ~"~ ~~~~ 

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

~~~~
 דח~~~יס תנ~ה סימן ~יש הרש~ז ~רב

 לצורך ~מצו~ ללושא~רו
ש~ם ~~~שרי~ הפ~~~

 הרו~ ~~~~ימ~~
 ב~~ים אלא

 צונ~י~
 ל~י

 לידי לבא ~~~ל~~קל
 ~שאי~ ~י~וו~

 ה~~ים

~ונני~
 ~ית~סקו לא אס

 העיס~ ~בלי~~
 וא~יי~~(

~זרי~ו~
 ואי~ מא~ י~ירה

 אנ~נו
~~כ זריזו~ בחזק~

 ~ ע~~
 ב~

 בס~י~ עוד ועיי"ש
 מו~רש~~~ננו ד~ושרי~ ~~~

 ללו~
 לש ואם בהס

 בפושרי~
 שלא

 ~ילוקי יש נצ~ננ~( א~ילו ב~מין )אונ~~~נו
 ויש ב~ה~יעות

 ~וסרי~
 בדיעבד ח~י~ו

 לש אס ~אכי~ה ל~~יר יש בה~~מ ~~~~~ה~ד ~~
~~ו~ג

 עוד ו~יי~ש ~( ~ ע~~
 בדי~

 ויש ב~מין לש
 או~~"מ

 יש האיך שעה~~
 לנה~~

 ~ בזה
 ועיי~

לק~~~
 ~ח~ס בשס מ~ש ~~ ס~ק ב' סעיף

ו~~~~ג וה~ר~~
 ~ והשע"~

 ~ב~
 ~ הלילה שלנו ב~~ים

 א~
עיי~

 של ~אינה ל~וצה דאפילו רס~נ~ה שע"ת

 ~ועיי"ש ב( ~ ~"כ שלנו במים א~א ל~~ש ~ין~~~~
 ללוש אין בלילה בבריכה ~נ~~ולאו ד~~ם~~ד
ב~ם

 ע~~~
 ג( ~

 ועיי~
 סיתנ"ה הרש~ז הרב בש"ע

 ד~עם ב'ס~יף
 לי~

 שי~~י ל~י י~א זו
 ניס~

 ה~ ה~ור~ ~~י~ו~~דיי~
 ~אז

~~~~ רות~י~ ~~ ה~ו~יינ~~
 שנ~ל~ו לא~ר א~~ ~ילה לצננם צ~יך ~~י~ך

~~~ק~~
 ~~ה~~~יי~~ שנשאבו לא~ר דהיינו ר~י~תן

~~~
 נמש~ין ~אינן הנהרות ~י

 צינו~~~~ צרי~י~ ~~~~יינו~
 ל~י א~~ לילה

 ~ליה~ שה~~
 ~ום

 ונת~~~וו ביום~~מש
 ~~~ ו~יי~~ ~ ע~~ ~~~

 בסעי~~~~
 ה' ~~

 )ועיי~
 ~ה~~ו~

 ה~~~~~ו~רש~ם
~~~ן

 ל~ין ~~ין ~ט~ס ש~~ב~~~~~ש ~בש~ ~~~~~ ~~~ רסתנ"~ ~ברעזא~
~~נו ~מי~ א~~

 ב~י~ ד~~ ~~ו~
 יש

 יס~~ בה~
 ע~~~~ ה~ש

~~
 הרש~ז ה~ב ובש~ע ו' ~~ק ~ם ב~~ז ועיין

 ~"ה סעיףשם
 ~~ש~~

 ל~יים ל~ ש~~א ~ד~ק

~~ו~
 לנו שלא ב~וים שיל~ש אא~~ ~וצה א~י~ת

~~~~
 לו ~"א ו~ם ~לנו מים ל~צוא לו ש~~א

~~~ו~
 א~רת ~~ה

 ו~~
 ~וללוש לה~~~ין לו ~~א

 ~ישאב~ד
 מי~

 וי~ינס
 ~~~ שהו~ ~~ו~

 לו ~~ו~ר

 ~כ~~ל~ללו~
 ~וצות לקיים ~די לנו שלא במיס

 ~צ~א~ילח
 הראשונ~( ~בל~לה

 שהו~
 ~וה"ת

~"~ 
~~~י~~~

 ה~ב ב~~ע ע~ד
~~~ ~~ 

 ~מוסגר~
~ 

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

 ~אך יק~םלא
 בה"~

 ב~~~מי הו~ד
~ית~~~ ~של~~

 י"~ או~ סוף
 ביש ~~יירי ~הח"י ~~ב

 ~י~הלו
 ל~~צו~ אחר~

 ה( ~ ~יי~ש( ה~~צוה
 ~~"ז ב~מ~גו~יי"ש

 לדעת בצ~~ ~~ני~
 ב~וים ללוש שני ליל לצ~רך גם לה~יר א~הנ~ל ה~~~

 א~א אס לנושלא
 ב~ני~

 ~ אחר
 ועיי~ ו~

 ב~ו~~~~י
 ~ות ס~תנ~הה~ל~ן

 י"~
 ~יו~ר ראש ב~~וים בשם

קמח מליק~ ~נ~ שלא ב~יס שנילו~ה ~וצה לא~ול~וב
~~~ 

 ה~וק
 ע~~
: 

 ~ג~
 א~~ס שי~אב

 ~רב ש~ע עיין ~הש~וש~~ ~י~
 הרש~~

 סעיף ~י~נ~ה
'~

 ום~י~
 שמא ו~ושש )~~ס~~ק( הוא ~אם ו'

 ~ל ~~ר~בר
 ~י~

 הש~~שו~
 א~ר הוא ~~~ר

 לאהלילה ה~חל~
 ישא~

 אבל )ל~~חלה( עוד
 בדי~ב~

 התח~~ לא~~ ושאב~שעב~
 ללוש מו~ר ה~י~ה

 נ~א~~ אם ל~ו~רבהם
 )ע~~~~

 קודם
 ~צו~

 לילה
 שעיקרל~י

 צינו~
 מחצות הוא הלילה

 ששה שב~ל )ל~י(הש~ר ע~וו~ ~~
 ש~ו~

 הללו
 ~ונ~ב~

 רוח
 ~ש ו~~"מ ~צפונית

 לה~~~י~
 ~הס ~וללוש

שי~ברו ע~
 עליה~

 י~ב
 ~~ע~ ש~ו~

 ל~י שנשאבו
 י~בעליהס ~י~~~~ עד ~~ר~י~~ן ~~צ~ננים ה~~ים שאיןשי~א

 ~ו~~ שעו~
 מ~ק~ם שנ~לשו

 הרבע~תו"ד רתי~~~
 ה~ש~~

 שם ב~~י )ועיין ~ הנ~ל

ס~~
 בדיעבד ~גם ~~~ע בשם ~~ש א~

 לא~רנשאבו ש~ב~
 ה~~ל~

 הלילה
 ג"~

 ב~~~ ללוש אין

 בשעה"~א~"~
 ~ל ~אר ~~ברי אך ~ ~~~מ או

 ~~~~ מש~ו~האחרוני~
 ב~י~בד

 ~~~ א~יל~
 ~~ק~~

~~יי~ש
 עו~

 םקי~ב ב~~~
 ה~~~~ דבש~~

 ~~~~ר

לי~~
 ביתו ~~יך שלנו ~~י'

~~ 

 שנש~בו ל~~וש שיש

בי~~
 או

 ~"~ בליל~
 והיינו

~~ 
 ~זה ב~לי ~יו

 ב~קוםעמדו וג~
 ~ש~ ש~ ~אין ~~~

 ~~וא ~י~~וץ

~שו~
: 

 ~ד~
 ~ ~י~~~~ו

 עיי~
 ~"א ~~~ג

 ה~א ה~~~בי~ צ~~ עד ~~קי~ה ד~~ס~ףס~~א ~י~נ~~
י"ג

 ~וינו~
 ~~~י

 שז~
 של השי~ור ה~א

 ל~ת~לה לשאוב ~~צוה ~"ש בי ש~עורו~או~ו ~~ה~~~

~"~
 סק~א סיע~ה ~~נ"ש בס~רי ~ועיין

 ~נ~

 א~
 ~' ע~וד ק~~ו דף ~ס ה~ו~~ה ובשי~ריה'

 ~ב~( קבלת ל~נין ביה"ש ב~י~ור~~~"ש
~ 

ו~~~
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~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  

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

~ ~ ~ ~  
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

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

 ~ם~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~ ~~~~ 

~ה~
 ו~"~

 סי' מג~א עיין א( בדבר~ ליזהר ~ריך
~נ~ה

 ם~~י"~
 הרש"~ הרב וש"ע

 שם
 ~~י~

 ~~ד
 עבר א~~ב~יעבד

 ב~ו~י~
 עיס~ ולש

 ב~וים
 )וא~ילו ב~סח ל~ו~לה ~םור )~לל( לנושלא

~אד~
 ~לא אחר

 נילו~
 ~ש~ילו

~"~ 
 אסור(

 בקנם ~~מים והח~וירו ~~מיס ~קנםוהו~ו~ני
 שלא ~~י ~ישראל א~ם ~ל על לאו~ה~ה

 קנ~והו לא ~~וגג ~ש אס אבל ~ בזהי~רוצו
 ~~וו~ר~~מים

 ב( ~ ע~~ ב~~~ לאוכ~~
 י~י לצאת אותה ליקח אין ~~ו~מ םק~"~~ח~י ועיי~~

 ~ו~החובת
 ע"~ רא~~נ~~ לליל~~

 ~ועיי~ש

בה~הו~
 דגס מברעזאן ~~~רש"ם הג~ון

 לנו שלא ב~וים בלש ה~ח~ירין~ה~וסקים
 בשו~ג ~וקא זה מ"~ו בשוגג~פילו

 ~הו~
 קרוב

 ילדיס וע~י ~לנו ~וים ה~ין אם אבלל~וזיד
 החלי~ום והיל~ים שלנו ה~יםנשפ~ו

 י~ע ~א והוא~חרים ב~וי~
 בה~ ול~

 לה~יר יש ב~ה"ג
לכ~~ע

 ~באו~~ ועו~
 ~וצ~מ לשם

 בהו~
 ~מי הוא

לטע~
 בדבר

 מצו~
 ג( ~ ע"~( לקונסו שייך ולא

לש ~א~ ש~ו~~~~ סי~"~ ע~לם בנין בת~ובתועיין
 ~~וי~

 שהיו )בביר~ר( י~~~ו ~לא לנו שלא

~ונני~
 ב~ה

 י~
 בלש ~א~יל~ להח~ויר

 לאאס בשוגג~
 בשעה~~

 )בבירור( י~וע אם אם אבל
~היו

 צונני~ ה~וי~
 ~~~ים ~~ל ג~וורים

~ין וא"~
 ~א~

 ~~~ץ( ~שש
 בז~ ואי~

 אלא איסור
 ח~מים ~אסרו ~~ה ~ל~~בר ~וצ~

 וא~~
 יש

 ע~
~ה~וי~

 ~ול~ן בי~ים שב~לו ~רב~ן ~יסור שם

~~~~~ג~
 ואם ~~וו~ר קיי~ל בשוגג ~ן ע~ה אס

~יה
 ב~וזי~

 למי ~ע~"~( מו~ר
 נילו~ של~

 אבל~ש~יל~
 בל~

 אס~ר שנצ~ננו ה~ור בח~~י

~י~
 שנעש~ למי ובין ל~י~יה

 ע~~ד בשבילו

~~~~~~ו~
 םי~~~ה הח~ש בא~~ והו~~ קצ~ ~יא~ר

 בהגהו~ )ועיי"~ י~~~~ו~
 ~ג~ון

 ~והרש"~
 או~~ובר~זא~

 שהביא ~~ה י~א
~~ 

 האו~ז ~שם
 ו~שם~~דול

 ~י~ר צד~י ~~ו~ ג~ולי~ עו~
 ~~ו שלא ב~וים שנילושו ~~ו~ות נא~ו~ש~בר
 ב~ו~ע~~י ו~יין בפשי~ה היה ה~בר ~סוא~~ילו
 ~י~נ"~~~~חן

 ~~"ש ~"ז אות
 גי~ו~ הרי~~ בש~

 שהבאתי ה~חרוניס דעת נגדלהקל
 ל~י~

 ~~~ו
 אחריהסנ~~ש~יס

 ב~~ינו~
לק~ון ב~ב~ינ~ ועיין ~לו(

 םי~ו~
 ~ה

 ס~~~
 ענ~

 מ~ש ~'
 ב~~

 ~וור
וק~יעה:

 ~ו~

 יק~יס
 ~בר ~ ו~ו' קצ~

~~ 
 הוא

 ~ח~י~~דברי
 ר~י~נ~~

 יו~ר ~~וב ~והרי~ל בשם
 ~ט~ז )דלא ~ושיאחר השאיבה קצתלהקדים

ש~ת~
 ~ו~ברי ~ו~מע שכן בח~י ו~תב ~היפ~(

 הנ"ל ~ה~והרי"להמג~א
 ו~~

 הרב בש~ע הוא

~רש~~
 שס

 ס~י~
 ~וד ועיי~ש י ו'

 בש"~
 הרב

~ר~~~
~''~~ 

 הנ~ל םעיף
 ~ב~יעב~

 ~~ר אם
~~קד~ס

 ~ר~~
 וש~~ן

 בעו~
 מו~ר גדול היוס

 ~~~ ~ל~~ג"~
 : ע~כ היום ~יאור ~אחר ל~וחר

~ז~
 ~חומ~צ ש~"ח עיין המי~~ את לס~ן והמנהג

 בשם ה' אות~י~ב
 תשוב~

 ב~ועשה יוםף יד
 ערב ~עת ה~וצות א~ייתשאחר

 האי~ ה~י~
העו~ו~

 המצ~~( )בעסק מלאכתו לעשות ~ה~~ר

א~
 אפויה גלוסקא שנ~ן

 מחמ~
 מ~נו שאפו ~ויםשל החבי~ ~תוך

 שם וחקר חמץ גלוסקא הש~יך להקאניןוגם המצו~ שנ~סר~ באופן מצו~
 לו~~ר האיש ~~ון ~םהשואל

 ~~~ שהשל~~
 ~יון

 היא רשע ו~ו~שה ג~ו~ה~עולה
 ~השחי~

ולגרו~
 בזה קצת שם והאריךרשע עצמ~ ~ושי~ ~ד~ ואין ~זה רב היזק

 ~אין ש~ ו~וםי~
 )עיין באיסורין נאמן אח~ עד איןבידו שא~נ~ דב~בר ~ושוס ל~~וינו ~~תין םלקא~וס

 ה~ירו~ רםק~"~יו~~ ~"~
 ביד~ו שאינו נקרא ~ה

והכא
 בנד~~

 נקרא ~ינ~ ~~שס ה~יעות ל~ל

בי~ו~
 ע~"~

 בשם
 הי~

 ~ יוםף
 ועיי~~

 עוד
שו"~ו ב~~

~~~ 

 שרוצה ~במקום ~ס~ל התום' ל~ברי
 י~ול ~שובהל~שוח

 לעשו~
 ~~~מ ר~ע ~צ~וו

 בשא"א דוקאהיינו
 ל~שו~

 תשובה
 בעני~

 א~ר
 רשע עצמו שיעשה באו~ןרק

 אב~
 ~ש~ו~ל

ל~שו~
 ~ו~ן ה~י ו~פילו א~ר באו~ן ת~ובה

 ~נ~ל לומר יכול שהיה הנ"לבני~ון וא~~ נא~ון אינו רשע עצ~וו שמשיס~ענה
 ~~ח ו~ס להוציאו וש~חבעצ~וו ה~~ו~

 עצ~וו ~שיס היה ~א ~ן ~ומר~יה ~א~ להו~י~
 ר~~

 והוא
 ~ן או~וראינו

 אל~
 ל~ן ~של~~ו שבעצ~וו ~ו~ן

 משום ~הי~ון ד~א למימר ~ן אי~ אס צ"ע ל~ועשה~ך
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~ ~ ~  
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 ו~~~ו~~
~~~ 

~~~~~~~ 
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 ~~~~ס
 ~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~
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 ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
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~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~
 רשע עצ~~ו ~ושיס א~ם ~אין~~ללין ~~~~~

 עוד ועיי"ש ~ הנ"ל השו~מ ~~~ הנ~ל~שד~ח ע~~ו~~
 הנ"ל ~~י~ון ~וער~ת~~ד~ח

 או~
 ס~ר בשם ב'

 את לש דאם ו~וםרח~מה
 ה~וצ~~

 ~סח ק~דם

וא~"~
 בהמים ח~ים נ~וצא

 ש~~
 ו~תב ~~הן

 ~לא יש~וך ה~וים ו~וותר ~שרה~ה~~צה
 : ע"כ עודבהם ללו~

 ~ח~
 שלא ~~י ה~עם ~ ולכסו~ן

 ה~~~~וץ דבר לתוכןיפול
 ומשוה"~

 נוהגין
 שעו~~~יס בעת אףל~סו~ן

 א"א פ~~ג ~ בבי~
 וכת~ סק"~~םיתנ~ה

 ~פשחן ל~םותן ש~וב שם
 ~וכו~ים ואינם ~~גולים ד~שהם~קה

 הי~~
 ~ם

 יותר~~~~~ים
 ע"~~

~~~ 
 להע~~י~ם וצרי~ין

 אות סי~נ"ה א~א ~~ו"ג עיין א( ~ קר~~קום
'~

 דאי~
 ה~וים להע~ויד

 בבי~
 ש~וסיקין החורף

ש~
 ש~~ש~( ~עד והוח~~ו שס( הע~ידן )ו~ם
 בהם ללוש אסור~ישרין

 ב~~ו~ ועיין ב( ~ ע"~
 דאין שכתב םיקנ"ג ח"ב ~הע~זח~ס

 ל~ע~וי~
המי~

 המצות שם שאופין בח~ר
 מ~~~

 שה~וקום

 ח~ש~
 שם הע~וי~ם ואם התנור הסקת ~וח~ות

 ב~וה בזה הבחנה ~וועיל ואין בהם ללושאסור

שנו~~
 עינינו דהא קרים והם ה~ויס ל~וך י~ו

ר~~ו~
 הם צוננים ה~אר מן הנ~אבים ה~וים ש~ל

ולפ~~וי~
 ~כפור הס

 ואע~י"~
 ח~מיס א~~רו

 ודאי אלא שלנו ב~ויס ~לא ~לוש לא~א~ה
 ה~~י~ד~מימו~

 הם
 בא~~צ~ות~

 והו~ד ~"כ ו~ו'
 א' אות י~ב סי' ~וחו~~"צ~שד"ח

 ה~דש ובא"~
 מהרש"ם ה~און בהגהות אך ~' אוח~י~נ"ה
 להקל מצ~~ ג' אות םי~נ"ה שםמבר~זאן

 אלא ~ו~וש ה~נור פי ננד ~~ו~ו לא א~ב~י~~~
 וה~~י~א~ור~ו

 ל~
 היה

 ח~
 המים שלקחו בש~ה

 ~וח"י וראייתו~מנו
 סק"~ סי~נ~~

 ו~ו~א~ר

 סו"ם א~א ב~מ"ג ועיין ~( ~עיי"~
 ~נ"~

~~די~~~
 ונ~ח~ו~~ו ~בית שעמדו ב~וים לשו אם

~~~וי~וו~
 בהנאה א~ילו לאסור יש הרוק

 לד~~
הפ~~~

 ~וצדד הפ~~"ג ~ך
 ש~

 להקל
 בהנא~

 ו~~~~"~
 ו~יין ד( ~ ~ס סק~~ו ב~"י הוא

 ~יתנ"ה ת~ובה~~~רי
 ב~~ סק~~

 ד~ם ה~ר"ח

 ה~ויםנ~ח~ו~~ו
 ~~וי~ כחמי~ו~~

 ~ש~אבין
 להם~ש בקי~

 ג"~
 דכל בשע~ת שם ~ס~ים פושרין דין

 אעפ~י קצת ~מימ~ת רק אפילו ה~~ים~~~ח~ו~וו
 הרוק ~חמימ~ת~אינם

 ~"~ מ~ו~
 ללוש אין

 בה~
ע~~~

 שבמדינות שס ה~יא וקציעה מור וב~ס
 בארצ~~ ש~ם~לנו

 עדיין ני~ן שבימי צפונית
 להקל יש קרהז~ון

 ע~"~
 בדיעבד לנו שלא ב~~ם

בשעה"ד
 ~סיי~

 ל~י שהכל בש~"ת שם
 ול~י המורהעיני ראו~

 הע~
 ~י' לעיל )ועיין והזמן

 ועיי"ש ה( ~ סק"~(~ה
 עו~

 הנ~ל בשע"ת
 ד~ותר הרדב~ז בשם ה' אות שם הח~שובא"ח ~ק"~

 ב~וים ~~~ותללוש
 שקל~

 ואינם ~והגש~וים או~ס
 ~כו~ע אל~בא לינהצרי~ין

 וב~ב~
 ב~וקו~ ~יניחם

 בתשובות אך ~~~ צינ~ן י~יגשלא
 הל~ו~

 ק~נות
 ~ש~ו~ם מי בדין בזה נס~~ק צ~ז סי'ח"א

 ~אפשר ו~תב להלינם צריך אם האויר ~ון~נקלט~
 ~יומא ~~וש~ם( הלנה צרי~ין ביום~ביורדים
 אם אף בלילה אבל ~מ~א כולא)דעיבא(

 אפ~ר היס מןעולים ה~די~
 שמתקררין דכיון לצד~

הא~ים
 בי~ו~

 ונ~שיס נקרשיס ושס ~קר האויר

 פני~~וי~
 ~א"צ ל~אן באו ~~שות

 : הנ"ל הלק"טה~ב ע~~~ לינ~
 ~י~

 השמש~ עליהס יבא ~לא
א(

 ו~ושוה~~
 לבית ה~וים נושא אס

 ~~י במ~ה לכסו~ן צריך החמה שקיעתקו~ם ביו~ הליש~
 י~~~ו~וו~לא

 רמ"~
 וח~י א' םעיף ~נ~ה סי'

~~
 ועיי"ש ~ב( סק"ג

 עו~
 דדוקא סק"ד בח"י

 חרם בכני עומ~יס ה~ויס~ם
 וע~

 כיסוי מהני
 הס אם אבל בלבד( הכלי פי על)~~למעלה

בכלי
 ~~וכי~

 בלב~( ~כלי פי )על ~יםוי מהני לא
 ~~בעיר הוא הז~וכית ~וך ה~מש דזורחדכיון
 הכל~ כל ל~סות צריך )ולכן מגולים משהםיותר
 ר~~ס א~א ~מ~ג ועיין ~ ע~כ דו~נותיו( על~ם

~נ~~
 דמש~~ע

 שהסכי~
 ועיי"ש ג( ~ לזה

 ~~"ב שם וב~ו~"אבר~ו"א ע~~
 דבדי~ב~

 עמדו אם
 במק~םה~~ים

 ~ זרי~~
~ 

 ל~ א~ ~ש
 שם עמדו

 ~~יק אינו ~~וח~ו עדכ"כ
~ 

 ~יא~
 הוא המצ~ה

~~אוב
 יו~ כ~ ב~בי~

 ~י' ב~~י ~ ב~~ע ויוס



~  ~~~ו~~
 ~~ ~~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~

 ~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~ו~~

 ~~~ש
 ~~~~~~ י~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~

~~ 
~~~~~~~ 

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

 ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ו~ ~~~י~~

 כ~ב ~וכן ~ן נו~גין דיש ~~ב ם~~טתנ~ה
 י~~ א~~ ~' ~י' ~~יי ~מאב~~ר

 ליק~ ~אין
 ~ר~~מי~

 הלישה לצורך בבית שיע~וד
 ~~ו~

~י~
 ~ ~~~( ~~ת שי~~~~ו ~~וש

 א~ א~
 ע~שיו

 הרב~~~~~~י~
 ל~ו ~לא מיס

 אוח~ ~ו~וע~בי~
 ~י~~~

 ~לנו
 ל~~~

 הר~ה ל~א~ב יו~ר ~וב
 כ~יבב~א

 ~ל~
 יצ~רך

 ~הו~י~
 שיז~ר רק

 ב~~ו~לה~~וי~~
 ~~~~יל ~ר

 ~עי~
 ב'

~"~ 
 ~~~במ~ה~~

 ב( ~ ~ק"ג ~י~~ש~ע
 ו~יי~

 ר~ו~א
~י~

 ת~~~
 ~~י~

 א~
 ~~וה~י~

 מים לי~ול
 ~וצ~ה ~ללמ~ה מיוח~י~

 ~ו~ ועיי~~
 ב~~י

 ~ק~~
 הנ~ל

דיא~ר
 בשע~

 ~~איבה
 ~~~ לש~

 הוא ו~ן מצוה
 ו~והרי~וב~הרי~ל

 ~~~י עוד ועיי~ש ג( ~ ע~~
 ד~ש~~~ב ~~הרי~ל ב~סםק~ו

 מ~
 ~~~הג ~~אר

 הואיפ~
 ל~קו~

 ה~עיי~ א~ ול~הר
 ו~ם ~~לה

 לנקו~א~~
 ~ולו

 מ~ו~
 ~ו~~ו מי~~~ו ~קור ריבוי

 מ~ו~וישאבו
 הר~~ ~וי~

 ~~ם
 לש~ ~~וא~

 הביא עוד ~( ~המ~ו~
 ש~

 שיו~נ~~ג בשם
 של~ודמ~~ג

 ה~~י~ ל~~~
 ע~י

 ב~~
 שלא כ~י לבן

יפול
 ש~~ בה~

 ה~יו~~~~ג ע~"ל דבר
 ~~~ז ע~ז ~"יהרב ו~יי~

 ~ו~
 ~~~~לה ~ומ~א רק

 הנ~ל ד~י~ ס~א ~~~ר ור~י~י ~( ~ע~~
 ~מ~הלי )שנשל~

 ~וא~
 מיאס~וב~א( אבד"ק ~רב מ~ברו

 ד'ב~י'
 ~ו~

 לבאר נ~ל דאס ~~~ב י'
 ~~ר ב~ר בקל ישא~ ~~ו~ ~~

 אי~
 ~נ~ל מבאר ל~~וב

בו
 ה~~

 על
 ~ו~ו~ ~י~~

 ~~י א~ילו
 סי~~~

 ו~י'

 ~י' וב~~י םק~ו ח~"ז ~י'~~~
~~~~ 

 ם~ק

 ~ ~~~מ~~
~~ 

 עוד ועיי~ש
 ב~~~

 ה~~ל ד~יי

~ו~
 י~א

 ~~ ~~~מ~~ יור~ ~ג~יל~ ד~~
 יו~וא

וי~~ו
 ~ב~ר ~~וך המי~

 ~~~ קוד~
 ~פילו

 י~
 ה~י ~~~~ ~~~~~~~~

~~~ 
 אין ~~~ו נ~ט( בר

 באו~~~~~~~~
 דא~~ר ~יון ל~~~~~ ~~~יס

 וי~ ~~רי~ ל~~~~ב~~
 דל~~~וי~ ש~~~ מי

 ~יעב~א~י~~
 ~ו~ו~ס ש~בו לא א~ אסור

מ~באר מי~
 ~~וי~ ~~~ו~י~ ~ה~י~ ~ו~ו~

 ~ע~מ~ים
 ~~יקר~ך

 ~אי~ ~ו~
 ב~י~~ד לאסור

 מ~ו~
 ~הוי

~~~
 בר

 נ~~
 ~הי~~א

 ~הו~ ~יו~
 קו~ם

 ~ס~
~~~יי~

 ה~~ר
 ~~~ הו~

 ו~בריו
 ה~

 סי' ~ה~~ז
~~~ז

 ~~ ו~~י י~~ ~~~
 ~~ק

~~~~ 
 ~~~~~ח ו~~ב

סיי~
 וז~ל שס

 אב~
 ~~ל ~ם

 ל~וך עבה~שקה ~מ~ ~ח~ ~~~~
 ה~י~

 אז
 י~

 ל~~ור
 ל~ א~ב~י~בד א~י~

 שאבו
 מי~

 ~היא ז~ ש~יבה קודם
 ~"~ המ~ו~לש~

: 
 ע~ו~~~ ~~י יש~בו~ ל~ ~יב~

א(
 עיי~

 ~~י
 ~~~ ~ק~~ ~יתנ~~

 ~~~רי~ל
 ל~~חלה י~ירה ~ו~ורא א~א אי~וזה ~~ב~

 ~ ע~~
 א~אא~ ו~~~

 א~~ בע~י~
 ~פי' נ~רי ע~י ל~~וב ~~~~ר

 ו~~ מ~ו~ל~ו~ו~
 הרב בש~ע בה~יא ~ובו~ר

הר~~ז
 ~עי~ ש~

 ~' ~עי' לק~ון ~~~יין י~ב

 ס~~
~~ב~
 ב( ~

 ~עיי~
 םק~~ ש~ בש~~~

 רוצה ~אם

 ~וצוה ~וצ~ת א~ו ~~~י~ללו~
 אי~

 להקל
 י~~אלאם ~ו~~ ~ל~

 ע"~ ~ו~ו~
 הע~ו"ם או~ס ששאב ב~~ה

וש~~~ם
 ~ו~י~וו~

 ~וים א~ל
שהע~ו~~ א~ ע~ו"~ שבבי~

 ~ו~ור
 ~וסל~~

 מ~~ו בביתו של~ו
 ~ו~ו~ללו~ אי~

 ה~לו ~ו~ויס ~וצוה
 ~ושו~

 דב~י~~~
 וא~ילו ~ ש~~וור ~אן אין והרי ~~צה ל~םשי~וור
לש~ר

 ~~~ו~
 ל~וש לבל להחמיר ראוי ג~כ

 יש ע~ו~ס אצל הלילה שלנו ~~יוןהל~ו ~ו~ו~
 לא~מא לחו~

 ~~ור~
 ד~ר איזה ש~וה ו~~ל י~ה

המ~מץ
 ו~~~ש~~

 ה~~ו~ם אצל שם ע~ודו אס
מעל"ע

 ול~~
 לא אס ~~~ה יר~ק נפשו ש~מר

~ד~ק בשע~
 ~~ג~~

 להשיג ~~"א
 ~וי~

 ~~רים
קצר והז~~~

 ואי~
 ע~~ להתיר יש דאז לה~ו~י~( פ~~י

סינו~
 ג( ~ ~~כ ה~~ס

 ~~ומ~~ ~~~~~ ועיי~
 או~~יי~~

 הבר~"י ד~~ברי ג'
 מו~~

 ד~ר~~~
 בהםלצאת

 ~ם מצוה ~~צ~ ~וב~ ~~~
 מבו~שא~~~ ~והגה~ק בא"א ועיין ~( ~ ע~כא~ר בעני~ ~~~

~הבאת
 ל~ו~~ מי~

 עכו~ם ~~י ~~~וה
 י~

 מ~ור~~ ~י~הקל צ~ בו

 אי~ ה~י~
 לעסוק אי~ור

 ~~~~ ~רש ע~י~וה ב~~~
 וק~~

 רק
~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 

ו~~~
 צד יש

 ב~~י~~ ג~ נ~ק~
 ה~וים

~~~~ ~ 
~~~ 

 ~~יהלי~~
 ז~ ~~י~ ~יו~ ק~~

 ~~ק
 יו~ק ~םאך ~~~~ בעי~~

 מי~
 על

 י~ הק~ו~
 דד~וי לומר

~~~ק
 ממ~

 ~~י~ה ~עין
 ~~ו~ ו~ו~~

 ~יזהר~
~~צ~רך

 ~ו~~
 ~~צ~ה

 יולי~
 י~ראל

 יצ~~~~~ ו~ן ה~וי~
 ע~י שיהיה נ~ון הליש~ ~ו~~ ל~ג~ה~וי~

~~ול י~~~~
~~~ 

 ו~ו~ד
 ~~ד~ בא"~

 ~י~~~ה
 ~~ או~

ו~עי~
 ~~ב זה

 ג~~
 בש~ע

 הר~
 הר~~ז

 ~י~~~~

~ע~
 י~ח

 ~נ~ו~
 ~~אוב שלא

 ~י~
 ~ל

 מ~ו~ מצ~
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~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~ ~~~ ~י~~
 ש~טה חרש~~י

 וק~~
 ללישת דא~ילו שם וס~ים

שאר
 ה~וצו~

 שאינס
 ש~

 ג~כ טוב ~וצ~ה מצות
 : ~~שר אם ישראלשישאב

 ~יג~
 שאר או דבש

 י~~ד דין ק~"ח ~לל חיי~א ~יין ~( ~ ו~ו~~"פ
 דאסור~ה~ה

 לי~~
 שהח~יק~ ב~ל~ ~ל~~ ה~ויס

 בו
 א~ילו ~א~~יר( )שקורין חמוציםדב~ים

 ש"~
~גו~

 בו ו~יוצא ~ב~~יקיס( ב~לי בו שהח~ויצו
 הערינג( )שקורין ~~וח דג של ~ביות~ו

 ~בית ד~~י פםח של א~ילו יי"ש בו החזיקואם ו~ש"~
 וביתשא~ר

 חרוס~
 אא~~ הגעלה ב~ו מהני דלא

ב~~~
 ימים כמה בו והחזיקו א~ר ב~וי ~רבה

מי~
 ע~~ד

 ועיי~
 ם"ק שם בדברינו סק~"ז לק~ון

 ב~~ים הבישול או~ן ד~יי ס~וא ב~ם ~"של~ז
 סמא בם~ר ועיין ב( ~ שיהא האיךוא~ר
~חיי

 הנ~~
 עשה ~ם דה"ה ט~ו אות ה~ סי'

 ~בושים סובין בה שעמדו או שמרים ה~ליבתוך

ג~~
 רק ~עלה בו ~והני )דלא שאור ~בית דינו

 ~~~~ ~ ע~כ ואפר( מים בישולע"י
 ~~קור

~י~
 ש~נו מים ליתן שלא שהחמיר שבפנים זה
 בו שהחזיקו~~לי

 מ"~
 םי' המג~א מדברי ~וא

 משה מטה ~~ר בשם ט~ ס~ק~נ~ה
 ועיי"~

ובש~~
 שכתבו י~ט סעיף שם הרש~ז הרב

 מעט ד~שמתערב ~~~ום בוהה~עם
 מ~~

 במים
~רי

 ה~
 שנילו~ה העיסה את להח~ויץ ~~מהרים

בהם
 םק~א סיתנ~ה חייס מקור ועיין ~( ~ ע~~
 ה~לי א~ ~ש~ודיח סגי~~~דינא

 ~~המ~~
 שהי'

 ומנ~בובתוכו
 ~ו~~~

 אות ק~~ח כלל ב~יי~א
 להגעילן( טוב ל~תחלה ~ומרא משוס דרקיו~ד

 שם ~~ב חייםוב~~קור
 הטע~

 שאין ד~יון ב~ה

ע~~~~י~
 ~וע~~~ בה~~י ש~נו המים שם

 אינם

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

 )וא~ילוה~לי
 עו~ודי~

 י"ל ~ו~~ו ~ועל"ע שם

 שנ~ל~~ב~~
 ~ל ה~עם

 ה~ו~~
 ה~לי ~ודו~ני

לת~~
 שכבר ~יון נ~~ס כבר ה~א הרי ה~~ים

הוא
 אח~

 סי~~ה יו~ד בט"ז ~~~בואר ~ועל~ע
 ~ט~ז נהיגין דלא ואף םק~ב שם וש~ךסק~א

ו~~~
 מ~מ( סקט~~ סי~~ו"ז ב~~~ת ~~ובואר

 ~~נ~ל~ א~יל~~~
 שבדו~ני ~~המ~פ לשבח טעס

 לאסור ~אין י"ל מ"מ ש~~לי ~מי~ ל~וךה~לי
בשביל

~~ 
 דדו~א די~ל משוס

 מ~~
 הם ~ין

 ה~~ים לתוך ~שי~ו~ו לה~~ויץ~~הרים
 מ~~~~

 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~י~~~~~
ט~ם

 ~ו~~
 )כדמ~מע ה~~ים ל~וך ~שיבואל~חמיץ ~~ ב~ אין ה~לי ~ודו~ני הנ~לט

 דצרי~~ן ~~~ג~א ו~ו"ש ~'( ס~ק~~ס~ב במג~~
 שהי' ה~לי א~ל~ג~יל

 ~~~~ ב~
 רק הוא

 ~~תו"ד ב~ל~אח~~ורא ~~~ו~
 ה~וקו"~

 הנ"ל
 ידידי ג~כ כיו~ן זו ~ו~~ברא קצתביאור בתו~~~
 מורבעל הר~

 קע"ו ~דף ~אהלו~
 ~~ב~

 אי~ה וי~בא
 זה סעיףלק~ון

 ~וש~ו~ ו~~ ~קט~~~
 ~"א ב~~ו"ג

סתנ~ה
 םק"~

 ~~ו~ של מ~ושם נתערב ד~ש~א
פיר~ת

 ב~~י~
 שלהם ה~~ם ~רק

 ~~לי~ו~ו~ני נ~~~ בלב~
 ~וו~~

 סי~נ"ההחדש בא"~ הביא ו~ן ב~י~בד
 או~

 דבדיעבד הא~ר ב~ם ג'
 אור ~~אורי ם~ר בשס ~ם ו~וסייםמו~ר
 ~ואד~~י~א

 ~יו~
 ~וקונח דה~לי

 ~ בצונן הואוגס נוט~~~ וג~
 ד~

 בא"ח ~וד ועיי"ש
 ל~תחלה ~ם ה~לי ~ל חודש י~ב עברו ~ברדאם החד~

שרי
 לי~ה דלענין ודע ה( ~ ע~~

 ב~ו"~
 או לבד

במ"~
 ~לוגתא בזה יש ב~~ים ~~ו~ורבים

 דיני~ בפסקי ועיין~ראשונים בי~
 ~ובעל

 שלשה בזה שיש ש~תב םיתס~בהחדשות צ~~
 ~ שי~ו~

 שנילושה דעיסה סוברים והראב~ד רש"יא(

במ"~
 ב( ~ נוק~ה חמץ הוי לבד

 ~רי לחודייהו במ~פ דבנילושסוברים התוס~ו~
נילוש ו~~

 ב~~"~
 ~ נוק~ה ח~וץ הוי ~י~ עם

 והרמב"סהרי~ף ג~
 אליב~

 םוברי' חדש דה~רי
 פירות ב~~י דבנילוש ~תוס~ותבאחד

 דבנילוש ~רש"י ~ובריס ובאחד ~שרי לחודייה~
 כרת עליו ש~ייבים ג~ור ח~~ץ הוימים ע~ במ~~

 והמעיין בדברי~ קיצר ~~צ הרב )והנה הנ"להצ"צ ע~"~
 בדברי ~לפירושו יראה ב~ר"חשס

 הרי~~
 ם~ל

 ~~י~ ~~ ב~~~ ~~~ילי~~הרי~~
 דינו

 ב~צ שס וסייםבלבד( ב~וים~ בנילוש כמו ג~וור חמץ מחמצת היא~ז ~~י~~ שיעור ה~יםה בשה~ה ~ורק בלבד ~במים ~~י~~~
 החד~ו~

 דה~חבר הנ~ל
 פסק ב' א' ס~יף סתם~בבש~ע

 ~ו~ש ~~ בסעיף ~ם הר~ו~א אךוהר~וב~ם כהרי~~
 )ויש ע"כ רש~י לדעתלכתחלה

 מטע~וי בס~ר ועיין הצ"צ( דבריבהבנת בו~ עו~ לעיי~
הנילושה דעיס~~ ~רד ל~ושי ם~ר בשם ~' אותס~ס~ב ~ל~ן~

 במ~~
 נו~ש~~~ רק הוי לא מים עם

ל~ו~
 ה~וסקי~ס

~~~ 
 ~~~ לקמן בדברינו ו~יין

ז~



~ ~ ~ ~  : ל~א ~נף מ"פ ב~ונ~רס ~~ו ~~קזה ~~ו~~~
 סעיף סיתס"ב הר~"ז הרב בש~ע ע~ין ~~"~ ~יד~

 ~~תולדות שאינן ~ב~ולם המשקין ~לב'
נקראים המי~

 מ"~
 והנ~ ~ ע"כ

 הט~ם שעיקר יען
 ~לא בזה~חמירו

 להחזי~
 ב~לי שלנו ~וים

 ~ושוס רק הוא מ~פ~ל
 ד~~~~

 מ~והרין מים עס
 צרי~ין לזאת שלפנ"ז בס"ק נתבאר כאשרלהחמיץ
 עם מ"פ תערובות מקרי אופן באיזה לבאראנו
 בין לחלק יש ואםמים

 נתער~
 ל~וך מ"פ מעט

 ל~וך מים ~ועט נ~ע~ב לביןהמיס
~"~~ 

 ו~ס

 הק~~~ ~חוך שנ~ל~ מ"~די~
 ונ~נגבו

 ואח~~
ב~

 ובאיזה ל~וים הק~וח
 שיעו~

 מעט רק נקרא

שיתבט~
 בעזהשי~ת ענ~ים לארבעה ונחלקם

 ~ועט בדין אי~ה נדברותחלה
~~~~ 

 שנתערבו

ב~וי~
 ~ור~ב

~ 
: 

~
~ 

~~~ 
 ~~ש~~ע םק"א ~יתס~ב ב~~ג~א ~(

 להקל נוטהשדעחו
 יהא שלא ב~ויםשנ~ערב ~ו"~ במע~

 דין לה~
 מ"~

 עם
 להקל ראיה לזה ו~וביא להחמיץ ש~ו~ו~רים~~יס

 הרש~ז הרב פסק וכן ב( ~ י~ויי"ש ז~ל~~~א"ש

~~
 ד' ב~עי~

 )וצ"~
 הרש"ז הרב בש~ע עוד

 לא לכאורה דשם י"ט םעיף תנ~הב~י'
 ~( ~~~( ~~~~ו~

 וכ~
 נתנ~ל קרבן הרב ד~ת

 דמע~
~~~

 מים עם
 אי~

 וכן ד( ~ ל~חמיץ מ~והרים
 ~ ~~הראנ~ח ~שם שםהביא

 ה~
 מהרש"א ~בשם

 הרב דעת ו~ןו(
 רנו~~

 ז( ~ ל"ה סי'
 ו~~

 ~ושמע

דע~
 דעת הוא ו~ן ח( ~ ש~~~ה חשק בעל הרב

 הוא וכן ט( ~ יו~ף~ת~אר~
 דע~

 לפי הפ~~ח
 ~~חומ"צ בשד"ח הו~ד שלום ~הר הרב~בנת
 ה~וקילין דיעות הם אלו כל ~ יו~ד אות י~ג~י'

 דין ~הם יהא שלא ~~~ים שנ~~רבו מ~פב~~ט
מ~~

 מים עם
 שמ~והרי~

 ~ להח~~יץ
 ועיי"~

 עוד
 שם ש~שב הנ~לבשד~ח

 איז~ ג"~
 דיעות

 הרב א( ~ ה~וה הלא בזהשמ~~~ירין
 ~למלך ~ו~~~

~ 
 ~ א~ריס והבית ג( ~ ~ב~ה שלחן והרב

~~
 והבית

 גם ~~חמירין ה~~ה אלו כל ~ ~ל~ו~
ב~עט

 ~ו~~
 שנתערבו

 ~~רובי~ במי~
 ונתבאר

ש~
 משוס המל~מ לדעת בזה להח~ויר ה~עם

 השלחן ולדעת ב~ל ולא בהיתר הי~ר~ד~וי
 להחמיר הטעם שם נתבאר~בוה

 משו~
 דדמי

 ~ ביטול לו ~אין ~ו~ירין לו שיש~דב~
 לך~~~באר והנ~

 מ"~ דבמע~
 ~י~ לתוך

 ~ורובים

 ~ו~ת~~~~
 בין

 י~ ~~ ~~וסקי~
 ד~ן ~~ם

 מ~~

 ~~יםעם
 הנראה ול~י ~ להח~~יץ שממהרי~
 : בזה המתיריןדרבו

~~
~ 

~~~~ 
 דעת לבאר אנו צריכין

 מים במעט ~~בר~ס הםהאיך ה~ו~~י~
 לתוך~נתער~ו

~"~~ 
 העיון ואחר ~ מרובים

 : דיעות חילוקי ב~ה ~ס שישראיתי
~~~~ 

 א(
 מש~וע סק~ג סתם~ב המ~~א~ודברי

 שנ~ערבומים דב~~~
 לתו~

 דין לו יש מרובים מ~פ
 הבין להח~וי~וכן שמ~והרים מיס עם~~~פ

 ~ המג"א בדברי שםהמחה~ש
 ב~

 בש"ע ~סק ו~ן
 סעיף תס"ו וסי' ג' ~עיף תס~ב סי' הרש~ז~רב
א'

 וסעי~
 תס"ז סי~ ב~ר~ח ~סק וכן ג( ~ ז'

 ~וים טיפת נתערבה אם דאפילו ט~ואות
 ~ומהרים~ורובים ב~ו~~

 ל~חמי~
~ 

 ד~
 הרב הביא ו~ן

~ד"ח
 ב~וערכ~

 הרב בשם ה~~ל ואות וסי'
 בשס לחיים זכרנו הרב ובשס ה( ~ ~לוסנהר
 דעת מ~מע וכן ו( ~ יקותיאל ~והר~םהרב

 וכן ז( ~ סקי~ז ס~ס~~ בח~י המובאהש~נה~ג
 צ~צ מבעל דיניס ב~~קי בהדיאפסק

 הא~רונים מ~ברי לך ~~תבאר והרי ~ס~ס"ב החד~ו~
 מ~פ ~ועט בין לדעתם חילוק דישה~לו

~וי~ לתו~
 מים ובין להח~~יץ ממהרים דאין מרובים

 לתוך ~הואכל
 מ~~

 בט~ו דלא ~ורובים
 ~ ~~דברי אך ~ להחמיץוממהרים

~~ 
 הרב

 ~ו~מע נתנאלקרבן
 ~ל~

 בין לחלק
 ~~ע~

 מים
 ובין מ~פל~וך

 מ~~ ~וע~
 ו~ן ב( ~ מים לתוך

הוא
 דע~~

 נ~מת והרב ג( ~ מר~~י מא~ר הרב
 חיכל

 שא~
 ב חילוק

 הו"~ ניה~~
 בשד~ח

 וס~ק סק~ו סיתם~ב בח"י וע~ן ~ הנ~לואות מ~~ר~~
 ~ו יש דהוא ~~קי"ז ~~~~ז ובםימןי~ב

 שי~~
אחר~~

 ~ו~פ לת~ך שהוא כל ד~~ם וכתב בזה
מרובים

 לה~~ י~
 ד~

 ~~ ועי בלבד מים
 ~~~לושה

 ~מו שמירה צרי~הבהם
 הניל~ש~ ~ים~

 במיס
 ח~ םימן הנ~ל ~~~~ח ועי~ יותר ולאבלבד

~ו~
 כ"ז

 שהב~
 הוא דגם הנ~ל ~הרש~א בדעת

 מים במעט הן כןסובר
 ~ירו~ ל~~

 והן
 במנ~~

 למי~~מ~~
 במים י~ו~ה ש כעיסה דינו בכ"ז

 או י"ג ובסימןבלבד
~ 

 ~ס מסיק יו~ד
 נ~יק לא פל~~~א ~~ידי גוונידבכל דכי~

 למ"פ~ים ב~~~~ ב~
 מ"~ במע~ ב~

 ~ים ~~וך
 לכ~

~~~
 )~כל להח~~ר

 ג~ני~
 במקוס לא אס

 מה על להמתיר יש דאז שע~~ד אוהפ~מ שי~

ל~מו~
 וכע~ ~ ג : ע"כ

 ~~ת~ר~ ~בא~ יכין צ



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 ~~ו~ ~~~~~~ע~
 או ~~ים

 להי~~
 לעיל דא~ורינן

 ~~מהר~אין
 להחמי~

 נ~ר )לכל
 ~דאי~

 ליה(
 מעט רק נקרא שי~ור באיזה לדעתוצריכין
 ב' ם~ק ~ם"ב םי~ון בח~י ~ועייןשיתבטל

ו~~~~~~
 דלא להדיא ~~ובואר א' אות שס ~~א

נק~א
 פ~ק ו~ן ~ נגדו ששיס יש אא"~ ~וע~

 צ"צ ~ובעל דיניםב~~~י
 החדשו~

 ~ם~ב ~ימן
 ה' סוס"ק תנ~ה ~י~~ן מ~ז פמ"ג~ו~יין

 ועיי~ש באלף אפילו ב~ו לא ~ו"פאו~~ריס דלי~
 ד~כ~פ דמש~וע ט' ס~ק א"א ב~~~"ג~וד

 מ~פ של ב~~ם ואפילו ~ן לה~~~יר יש~~~~לה
 בש~"ח אך בצ"ע( והניחבלבד

 ~וער~~
 וסימן

ואו~
 ובשם ומוסר ח~~וה הרב בשס הביא הנ"ל

 נגד במיס ~וב רק יש דאם חי כל נש~ותהרב
~~~י

 ~ירו~
 ~~ריס אינם שוב להי~ך או

 ומוסר ח~מה הרב בשם שם וסייםלהח~~יץ
 ~~"פ רוב עס ~וים מעט נ~ערב דאםהנ~ל
 ~~הה רק מיד ~א~הולא

 פחו~
 האמור משי~ור

בנינוש
 ב~וי~

 ~שהה )דהיינו בלבד
 ~חו~

 ~וש~וונה
 ~~ינו~(~~ר

 י~
 הלכה שמא ם~ס מכח להתיר

 ע~ פירו~ ד~~י דא~~ר~~ואן
 ~~מהריס אינם ~~יס

 דהלכה ואת"ל לבד מים כמו הס אלאלהח~ויץ
 ש~וא להחמיץ ד~ו~~הרים~האו~~רים

 ~ ד : ע"כ וכו' בטלו מועטים דמיםכהסוברים הלכ~
 בנפלו הדין הוא האיך ג"כ לבאר צריכיןו~עת
 בא ואח~כ ונתייבשו הקמח ל~וך ~ועט~~"פ
~ק~~~

 ג~כ בכה"ג אמרינן אם ה~ויס ל~~ך
 : להח~ויץ~~~~הר

~~~~~ 
 סקכ~ב סיתנ"ג בח~י

 ה~ו"פ דכשנ~ייבשו זו םברא )~ותחלה~~ב
 אח~כ הקמח שיבוא ב~וה לחוש אין הקמח~~~ך
 כתב( כך ו~חר~~~ים

 דבהגה~
 משמע ס~~"ק

ד~~
 להלכה פ~ק וכן להח~~יץ מ~והר ב~ה~ג

~~"י
 סי~ו~

 ם~"ז תס"ו וב~ימן סק"ג תס"ב
 ולזה עיי"ש המ"פ בנ~ייבשו א~ילו~~חמיר

~ו~~
 ד~ת גם

 הבי~
 שס ל~~עיין אפרים

ב~שוב~~
 אפילו להח~ויר מ' םימן בחאו"ח

 ~וס~ק ~~ב סי' ~ר"ח הרב אך ~~~תייבשו
 בנתייבשו להקל כ~וםיק נר~ה~'

 המ"~
 והביא

 יעויי~ש ז"ל והר"ן מהרשב~א ל~ה ראי~~ם

~~~
 הרב דעת הוא

 מהר"~
 הו"ד מינץ

 ~~~רי~~~~~~ ב~שוב~
 הרב הביא ~כן מ'~ ~~ימן הנ~ל

 מערכ~~~~~~
 ~ו~ י~ סימן ~ומ~צ

 בשם ט'

~~~
 המ~חה

 והר~~~
 ~~נחפה

 ~ד~~ ב~ס~

 ~~רו המ~ דבנתייבשו ~~ לס~~א נוטהכולם
 החמח לתוך~נ~לו ~

 א~
 עוד לחוש

 במ~
 שיבא

 הנ"ל ש~רמ"ץ ~ורק למים א~"כהקמח
 םי~~

דנ~~
 לה~מיר

 כהגה~
 םמ~ק(

 יצחק ~~ן הרבבשם בשד"~ וע~~~
 להגא~

 מקא~נא הרי"א
שכתב

 דא~
 מבואר ח~י הרב דמ~ברי

 ו~~י ~ינו ~~כ~פ מ~מ בנ~~יבשו אפי~ולא~ור דנוט~
 ~שס השד~ח עכ"ד נא דד ס~יקא אלאאיסו~
~רב

~~~ 
 הנראה לפי והנה ~ הנ~ל יצחק

 ~הוא הנ"ל יצחק ~ין הרבמדברי
 הרב ב~"ע אך ~ למעשה בזהכמסת~ק ~~כ"~
 נפלו דאס להדיא ~סק א' סעי' סוף תס"וסי' ~רש~

 הקמח עלמ"פ
 ואח"~

 מו~ר נ~~גב
 צרי~ וא~ ~ במיאח~כ אוח~ ללו~

 גמר א~ר מיד לאפו~ה
הלישה

 ~~די~
 מים( ~ם מ"פ

 ~ל~
 לה די

בש~~רה
 הצריכ~

 לעיםה
~ 

 ילו~ה
 ב~~~

 לבד
 בלא יש~נה שלאדהיינו

 מ~וט י~~ עס~
 ונבלעו ~מ"פ נ~נגבוש~בר דכי~

 בתו~
 הק~ח

קוד~
 על~ שבא

 שוב מים
 א~

 למ~ר כח בהם
 כשיבואוהחי~וץ

 על~
 הר~~ז הרב ע~~ל מים

הנ~ל
 ~ועי~

 א~א ~מ"ג
 ~~ימ~

 ~~ס"ב
 הח"י דברי א~ ג"כשה~ח ס~~~

 הנ"~
 על בצ"ע

 ב~~ובת וע~ן ה~"פ( בנ~~בשו גםשהח~~ר מ~
 ג~כ שם שצידד קס"ה סי' יהוסףזכר

 הרב~
 להק~צ~די~

 ניחוש אס דא~ילו משם וה~ולה ~זה

 הא~מרי~ל~בר~
 המי בנ~~בשו דגם

 כשיבואו להחמיץ ממהרים ~~כבהקמח פירו~
 מ~מלמים אח"~

 י~
 משו ~~כ~פ בזה לה~יר

~ 
 ס~ס

 דמי ואומרים לגמרי כה~וקילים הלכהדשמא
~ירו~

 להחמיץ ממהרים אינס ~~ם עם
 ודע( דה~מ י"ג סוס~ק זה סי~ן ל~יל~~~רינו ~עי~

 נ~~בשו דב~בר כ~אומרים הל~הוש~~א
 ~שיבואו ו א~י להחמיץ מ~הרים אינסשוב המ~~

אח~~
 : הנ"ל יהוסף ז~ר הרב ע~~ו~ד למים

~ט~~
תנ"ה ס~ ~~א פ~~ג ~יין ) קידם~ הגעילו אם

 סק~~
 אפילו יועי~ אס בצ"ע שהניח

 ל~~חילה בזה~געלה
 ועי~

י"ב ~~~ מח~מ"צ שד"ח
 או~~

 יי~ ש~ חבי~ בדין ד'
 ~הדיחו

 ~ מי בו לשאובורצו ונגב~
 ללישת

 המצו~
 וא~~ר

 לה~~
לעשו~

 דהמים וה~ס הגעלה ע~י לא אס כן
אין

 ממעל~ע ובפחות ~על"ע ב~לי שוהי~
 נ~לטאין

 הי~
 ה~לי בדו~ני הבלוע

 מ"~ה~~~ לתו~
~וס~~ ~ח~~ דברי )~~ח בזה לה~~יר יש



~ ~

~ סום~י ~~~~~~~~~י 
 ~יי~~ ק~~~

 בכלי ~~ייר~ ו~~ז ~~~ס(
של

 ~ו"~
 ונ~ייבש ~נגבו~ו מים ~ל בכלי אבל

 שום שם שנשארו חשש שוס שאין עד~י~ב
 ~ין אח~כ בתוכו ליתן ורוצים ~לל ב~ין~וים
 יש בזה לפםח ~עשי~( ~וצה בו ללוש~די
 תחלה המים שהו לא אם ל~~חלה( ~אףלהקל
 ~~על~עב~~י

 א~
 שהה כעת בו שניתן שהיין

~~על"ע~
 א~ ו~~

 בתחלה המים שהו אם
 שהיין ~א ~על"עב~לי

 שנית~
 לא ~עת בו

 מעל~ע ב~לי בו~הה
 ג"~

 ע~"ד להקל יש
~שד~ח

 ה~~~
 ועיי~ש

 עו~
 חיים ~ב םפר בשם

שהקי~
 ב~ין במיס דדוקא ו~~ב ביותר בזה
ה~תערבים

 ע~
 ~ו~והרים ~ו~פ

 אב~ להחמי~
 אם

 ונ~נ' מ~ויס לחה רקה~לי
 מ~פ בהכלי אח"~

 ~כש~כ בה לן לית )עשירה( מצה בהןללוש

~דליכ~
 ~גון בעלמא טעם אלא לחלוחית א~ילו

 אח~כ שהו ~ן וכמו ~~על~ע ב~לי המים~~הו
~מ"~

 מעל~ע ב~לי
 ונ~ל~

 ה~לי ~~~ו~ני
 מיס עם מ~פ נקרא אינו בודאי ב~ה~גה~ו~פ( לתו~

 שם מס~ים ש~~ח וה~ב חיים הלב בשם ~םע~~ד

 וכה"~ ~ לז~~~~
 ר~יתי

 ג"~
 חאו"ח מנ"מ בס~ר

 מבראדי הר~"ק הגאון ב~ם ~ם ~הביא ט'~י'
 ~~שמ~ערב מחמיצין ~ים של ~משודרק

 לא אבלמ~פ( ע~
 ~ע~

 מנ~מ והרב ~למא מים של

 בש~~ח עוד ועיי"ש לזה ג~כ ש~~~כי~
 ואותוסי~ן מ~רכ~

 הנ~
 ~ל ידיו הרב בשס שהביא

 ~~כש~תב ~ו~~
 די~

 ממים הבלוע ~לי בין לחלק

לבי~
 דבכלי מ~ו~פ הבלוע הכלי

~וא מ~ו~~ הבלו~
 טע~ יופ~~ ~~ ל~ו~ די~

 מדו~נ~ ~מ~פ של

~~~~
 לת~

 ה~~~ בתוך ~~~יו ~ס ~יתנו המים
 ה~לוע בכלי אבל להחמיץ י~~הרודעי~ז

 אח~כ שם~ונתנו מ~י~
 בתו~ ~ו~~

 כדי ה~לי
 להקל יש עשירה( ~וצהבהם ללו~

 משו~
 דבכה~ג

 יו~ה םקי~~( בריש לעיל )שהבאתיו מט~מהרב ~~

ג~~
 לעיל ב~ב~ינו ועיין ~ ע~כ ~~~~~ר

 בש~ מ"ש ג' ענף םקי~ג~ה םי~~~
 חייס המקור

 דג~
ב~~~

 ג~כ מים עם המת~רב ~ירות ~וי ~ל
מ~ו~ר אי~

 להח~י~
 וכיוון זכה ואהלות מור הרב וגם

 בזה להתיר נו~ה הפ~~"ג ~עת ו~ןל~ה
 שד"ח שהרב ~הגםעכ~פ בדיע~~

 הנ"~
 הרב ס~רת דחה

 ~וור הרב בא~ת אך הנ~ל ואה~ותמור
 ~אהלו~

~יוו~
 לדעת ב~ה

 הג~לי~
 מקור הרב ה~ה

 אין בעל~וא דבטעם הנ~ל ~~ו"גוהרב חיי~
 הרב ~~ברי הנראה ולפי מ"פ של בט~םא~ילו להחמי~

 הי' לא וה~~"ג חייםמק~ר
 נג~

 של הטהו~ים עיניו
 לא וגם זה בענין שעסק בעת שד~ח בעל~רב
 ~ל עיניול~גד

 הר~
 ~ו~לא הנ"ל ואהלות ~וור בעל

הבי~
 עם ~ירות מי ~ין שבארנו ואחר ~

 נקרא מהו ~עת לבאר~כון מי~
 מ~~

הוא משק~ מין ואיזה
 הנקר~

 מין ואיזה עצמו בפני ~ולדה
 ~חתנכנם ~ו~ק~

 ~ו~
 וגם ~מים דינו שיהא מים

 הגור~~ים מאותן מינים שארלבאר נ~~~
כשנו~ניס חימ~~

 ~תו~
 בע~השי~ת ונח~קם העיסה

 ~י על נ~~רם ו~ם ~טניםלענפים
 או~יו~

 של

 בי~~אל"~
 שיהא המעיינים על להקל למען אי~ה

בנק~
 מי של דין ~ל למצוא

 ~ירו~
 ו~והר בחיש

 ב~~וו נקוב יהא זה וכלבע~הי"ת
 ב~~

~ונטר~
 מ~פ
~ 

~( ~~~~~ ~~~ו~~~~
 )~ו~

)~ ~ 

~~~~~ 
 ~ל בין אדם ~ל בין

 ~יהבהמה
 ועו~

 הרי
 ~ולדות נקראת מהם ~יוצ~ת ה~יחה~ל

 ~יתס~ו ש~ע ~ ומח~יץ ~מיס~דינה המי~
 סעי~

 ה~
 הרבו~~ע

 הר~~~
 ~ם

 סעי~
~~ : 

)~
~~~( 

)~ ~ 
~~~~ 

 בצי~ שמי אף
 אינס

 מ"מ ~ו~ירותב~יס
ש~ינ~ כיו~

 מתו~דת
 ב~לל הם הרי המי~

 ~רש~ז ~ר' וש~ע ד' סעיף ~י~ס~במ~מי~י~~ש~ע ואינ~ מ"~
~~

 ו~י' ~~ ~עי'
 ~ית"~ מג~~

 ס~"ה
 א"~ וב~מ~~

 היוצא דט~םשם
 מבצי~

 ~שהס ש~י~ים
 נפל דאם ונפ"מ מ~פנקרא בקליפתן~

 מע~
 שהר~יחו ~וים

 ~ים עם מ"פ הוי עיםה או קמח לתוך ביצי~בהן
 : ד' אות יו"ד סי' דחיי ~מא בם~ר ~תבוכן

 )~~~ג~
)~ ~ 

~~~~~ 
 ב~ברינו עיין

בק~נטר~ לקמ~
 מ"פ

 ~ חמאה לענין ~~ש~~ח ענ~

~~~
~)~~~~~( 

~~~~~~ 
 מ~פ~ ה~

 ~~~ע~
 םעיף~י~ס~ב

 ~ול~י ו' ~~ק תס"ז ~~~ ומ~~א~~~ז
~ילוק ~~~ ה~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~  

 דב~ ~בי~ ~בו~י~ ~ב~ ~י~~י~ו~
 ~ו ת~ו~יס

~~~~י~~

 ~~~א ו~ס
 ב~~~

 ~~ה
 ~~ב~

 ב~אר ~ו

~~~
 ש~ם

 י~ ~י~ בל~
 להכשירם

 ~שו~
 ד~ין

 ועיי~ ~~~מי~י~~"~
 פמ~ג

 א~~
 ~"ק ~ם~ב סי'

 ~הוי ~דה"~וו'
 יוד~~

 ~אין ~~~ב
 ל~ו~ צרי~י~

~לו~~~
 ~~וי~ ~~ל~ ~~~ה הי~ה ~~א

 ב~~~ם
~~ר

 ונ~~~~~~
 שנ~לה ~~ם שם

 נ~לה~~~כ המ"~ ל~ו~
 ה~ע~ )ונ~ל~ נו"~ ל~י~

 של
 ח~~

 ה~ו"~~ל~ו~
 מ~~ק אי~~ר מ~~י~ין ~אין ~~ום

 אם~~~יל~
 בק~~~ ה~~~

 ~~~ר
 ג~~

 ~הקל
 ל~~~קע לה~~ה ~~~ר ~~~"פ~~ם ~~ו~

~~ 
 ~ס~ר

~~~
 ~ב~~~ג ה~~ר לא

 ~~~~ה~ ש~~~~
 רק

~ה~ה~~
 ~ד

 ~א~
 ~~ד~ריו והנה ~

 ~ו~~~~
 שה~א

~~עי~

 ה~~~פ א~ בש~יה ל~~יר אם מס~~ק

 בה~~~~וצ~~
 בש~~ ~ך ~קו~ה ~~ה

 ה~~~ז הרב
 ~' ס~יף ~~~ב~י'

 ~ם~
 לה~ל

~נ~~~ת ב~~~ ב~שי~י~
 במ~~

 אם ~פילו
 ה~~~

 בק~~ה היא
~וש~ם

 ל~מ~ ~~ולי~
 שנ~~~ע'

 ש~~~ה ל~~~ ה~~~

~~י~
 ה~~פ

 בהדי~ ו~~~ ~ ~~~
 סי' ב~ר~ח

 ~גם ו' א~~~~~ב
~~~ 

 בק~~ה
 היי~ א~ ~~םר~ ~ינ~היין תו~ ~נ~~צ~~
 : עיי~ש

~~

~~~~~ 

 ד~ם ~~ה סי' בנ~בי~ק
 שני~ושו ~~~~~~זליך בק~ע~~שאינה ~~~ נמצא~

 ~ס~דבש
 מי~

 הדבש א~ ~דקו וא~~כ ב~סח
 שממנו~~~~ר

 נל~~
 הנ"ל וה~~ש ~~י~ ~ם~~~ד~~צאו החר~~ז~י~ לליש~ הדבש

 נר~~ ~ב~
 קוה~~ א~~~~~

 יש
 לה~~

 ~ש דהר~
 ל~ל~~

 ב~בש ~בר הי~ה בחרע~~זליך ש~~צ~~~ה~~~

 שנר~~~ע~
 הד~ש

 ~~~ ~וד~
 נ~ב~~ה ו~~ר

 בע~ ש~~~~~~
 ~ער~בו~ בלי ~יה ש~~בש

 מיס
 מש~ס נ~חמצה לא~אז

 ד~ב~
 ~"פ ~ו~

 ~~ להחמיץ יכולה ~ינה~~ב ו~"~
 ו~~ן ל~~ים ~~~~ול

~~~
 ~~~ר~~~~ליך ~וים גס ~עורבים שעכשיו

~ה~~~יר אי~
 ו~ו~בא ב~~רה ~נוב"י עכ~ו"~

~"~ 
~~~~~

 ~י'
 ~~ו"~

 ה~~ל ~נוב~י ו~י~ש ~ ח' ס~ק
 ~~ד ב~ה ~~י~ד~וה

 הרב~
 צד~ים

 ו~ברו~
 ~ לה~ל

ועיי~
 ת~ו~ז םי' ב~דש בא"ח

 או~
 ~~ו

 בש~
 ספר

 בפס~ ב~רע~ז~י~ ~נ~צ~~ דב~~~ ש~~~~יהו~
והו~

 לה~~ר יש ~~~מ
 ע~~~

 ~~בשילין ~אר

ו~~~י~
 בדברינו ועיין ~~כ

 ~~מ~
 זה ~י'

~וי ב~~~~ר~
 ל~א ע~ף פי~~~

 ו~ע~ דה~~
 : לב~ר צרי~ין

~~~~~ 
 ידי ~ל ~~~~~ נ~~~קים

 ~~ר~~ו~
 ~~~~י~

 ~~~י~ ט~~ ~נ~~נה

 ~ירות ~מי ~ו~~~~ורי
 ~ז~ל ו~~הרי~~ המבי~~ בש~ ס~~י ~ס וח"~סק~ו ~~~~~~ ~~~~ ~ ~~יד~

 ~וע~י~
 בד~רינו

 לק~~
 ~ק~נ~רס

~~~ 
 ~טה בדיןכ~ה ~~

 ל~ב ובענף צמ~קיס במ~ ~נמצא~

 במ~ שנ~~~~ ~~~בדי~
 שק~רי~ ~ב~

 מעד:
)~

 מ~~י~ ~י~ ~~
 תס~ו ~י' ר~~א ~

 ח~ה נ~להאם ם~י~
 ל~ו~
 ~כ~~וא הדם ~

 רו~~
 ~ו

~~י~ו

 מעל~ע~ ש~ ששה~~ אל~ ב~ונ~
 הרי

 ה~~הנ~סרה
 מ~ו~

 ש~לעה
 מ~

 ~"מ הדם
 ל~ד דםאיסור משו~

~~ 
 וא~~כ ה~ם ~~וך ח~ה נפלה

 בי~ול מה~י הרי א~ר ל~בשיל ה~~הנ~לה
 דדס ~אמר א~ אבל ה~~הנגד בששי~

אם ו~~~ מ~מי~
 נפ~~

 ~~ה
 לתו~

 ונ~לה ונ~רככה ה~ם
 ה~~~

~~~~
 ~ במ~הו אוסר היה ב~סח ה~בשיל ל~וך

 סק"ג שס מ~ז ~~~ג ועיין ~ סק~"ו שם~~י
 אם לע~ין ב~ה ~"מעוד די~

 נמצא~
 ח~ה

 בד~
 אדס

~ו
 ~~י~ ב~~

 אס הדין מן ~וותרים )שהס
במ~ום ~ו~

 שאי~
 עין( ~וראית מ~וס ~ם

 ו~~~
 אין

 משום דגם וק~ו~ל דם ~י~ורשס
 ~ין דדס~י~ן ב~ ~י~ חינ~ו~

 ~ח~י~
: 

ז(
~~~ 

 שעורין בשכר ש~בושל א~פ~י
 מ"מ ע~צים ~גון דיו של~~~~נין ובצירו~
 מ~~ ~יןלו ~~

 ~~~~ ~ בהם ~יש~~ים ~~צ~ נ~בט~ו ש~בר מ~ני בלבד
 ו~יין ה~~ א~~ תס~ו ~י'

ב~~ר
~~~ 

 מ~רב ד~יי
 ~י~~ק~בק~ ~ק"~

 ~~ ~י'

 י~~או~
'~~ 

 ב~~י~ו~
 עס מ"פ הוי ד~יו

 ב~~ מי~
שו'

 ~ב~~~~~~ ~ול~
 ה~ר~ח דב~י ממנו ~על'

( הנ~ל~
 ש~ ~~~~

 הקמח על שיורד ~~~וים
א~ר טי~

~~~ 
 ~וס~~ ~~ע עיין ~~סק בלי

~ם"ו
 הר~~~ ~~~ ו~ש~~

 וב~~ הנ~ל~ ~י' ~~ף שם
~~א

 ש~
 הר' ~מ~~~ון סק~ד

 אברה~
 ~ו~ינה~ים(

 ו~יי"~ ~ בזה להקלמ~ש
 סק~ה ~~~ ב~מ~ג

 דב~ונו~ינו~כ~ב
 להקל אין הרבי~

 טור~ בד~~
 שאי~~ו~ו~

 ~נו
 ~~ר~ איז~ בזה~~ ~קיאי~

~חר ~י~
 טי~

 במיס ששרוי כל ולכן
 י~

 ~אסור
 היהאם ~~

 הדל~
 טורד

 ור~
 ~אר

 הקמ~
 ~נ~ שאין

רואי~
 בו

 לחל~~ שו~
 ~י

 דבז~
 ~נו

~( ע~כ~ ב~י~י~
~~~~ 

 וזיעה ~~~~~ ~(
 ~ר~יח~ ~עו~~

 הוא ~ר~~גרו~רו~
 כמי~

 ~~~~ע~
 ~ממהר

 ~ה~~~~
 ~~י~ן

 אחרון וביו~ט מי~( עם~ו~ם ~מר~יחי~
 ל~ק~ ~~

 כמ~ ~ו~ ו~יי~~ ~~י~~~~~~~י שע~~ ~
 ~~~ים

~י~~ ~די~
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~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~  ~ע~ה~י~ה 
 : האש שעלוב~מים וורדי~ ומי צמוקים ~י משריי~

~~~~~~ 
)~ ~ 

~~~~~ 
 הנ~שית פירוש

עם מקמ~
 שמ~

 ש~ר או
 סיתס~ג ש~ע עיין ~~ח~עם מ"~

 סעי~

 ובמג"א ב'

~~
 םק~א

 ~אע~~
 דמלח

 מחמ~~
 שהוא ~מ~וס

 הנוי~~ולד~
 נו~פ עם המעורב ~מיס דינו וא"כ

 ~שמ~(דה~י~ו
~~"~ 

 בו~יקא הניתן ~המל~ ~יון
~נ"ל

 ~ע~ הו~
 ל~ן צורתו נשתנה ~גם

 אי~
 ~ו

כ~
 תערובתו ע~י לה~מיץ שימהר

 ע~
 ע"כ חיישינן ~רובה מלח אי~א דאם~אפ~ר ~ השמן

~א(
~~( ~~ ~~~~ 

 בהמה
 י~ ב~יעב~

 להורות

דאינ~
 מג"א מח~~צת

 ל~יל בדברינו ועי' ~ םק~י~יתנ"~
 סיק~~

 םק~"ט
 זיע~ב~ין

 ממ~ר אס ~יס עם בהמה
 ~ה~מי~
: 

~~~~~~~ 
 אינו אדם

 מחמי~
 סית~~ו ר~ו"א ~

םעי~
 ה~ש~ז הרב בש~ע פסק וכן ה'

שם
 ~עי~

 מים עם נ~ערב אם אבל א'
 ~דין ~~חמיץדמ~הר ש~ כת~

 ע~ נ~"~
 בס~ר ~ך ~ מים

~קור
 דא~ילו ~ס כתב םקי~ג ~ס"ו סו~"י ח~י~

 מטע~וי בס~ר )ועי' להחמיץ מ~הר אינו מים~ם
 ~ם מ"ש םקי"ב ~ית~"ו~שלחן

 ב~ס ברכ"י בש~
 ועיין ז"ל( ה~~~ה ב~ס א~ח ובשסהרוקח
 אות סיק~ח לעילב~ברינו

 כ~~
 ביארנו דשס

ב"~
 הא~רונים דיעות כל ~ארוכה

 ~י~
 בזה

בדין
 אד~ זיע~

 הלישה בשעת שנפל
 ~עיס~ לתו~

 במי~שנילו~~
 )ועיין

 בה~~
 סיתס~ב

 סק~~
 מה

~הקשה
~~ 

 המתבאר לפי אך שלפניו הבה~ט על
 ~~ק"ח ~~ילבד~י~ו

 סק~~~
 מיד~ ~שה לא

 ודו"ק~~יי~~
: 

 ~~~~~ג~
 וזיעת ~בנים ~ל חומה של כותל

כות~
 עץ ~ל

 וזיע~
 יבש בשר

~מזי~
 מכח הג~מים בימות

 מי~
 בו שהודח

 ~~ינם י~א הזיעות אלה בכל ~ליח~ו~ודם

 ~~וים מ~ח מזיעים ~הם מפני~~י~
 שי~

 ב~ם
 כמים דינס אין יבש ובשר החומה שזיעת~י~א
 בשס ו~ועז יכין בס~ר )וכ~כ כמ~פ~לא

 םק~ד סית~~ו השלחן במטעמיהו~ד הרשב"~
 בהגהות הביא וכן ~מ"פ הויהח~מה דזיע~
~הרש~~ הג~י~

 ~ש~ ~' ~ות ~יתס~ו מברעז~ן
 ~~ר

~מר~ל~
 סיחס~ו הרש"ז הרב בש"ע ועיין

 בפ~ח ~~יל~ דל~ין ~'~עיף
 )כ~ו~

 של ~ק

 לית~ י~ ~נ"ל~ ~זיעו~~מ~~~נ~~~ל~
 עליהם

 דהיינו הםברות ~~י~ומרת
 חו~~ר~

 ~~ם
 י~וליסבלב~ן ~ה~

 להחמי~
 מ~פ ח~~רי ו~ס

 מים ~~~ובות ~ם ~החמיץ~מהרים שה~
 מ~יםיו~ר שהו~ כ~

 ~ל~~ בלבד~
 ~~לו ~ם

 ~אפו~~ צריכין ה~י~הלתוך הנ~ל~ ~הזי~~~
 מיד

להשהות ל~~י~ א~~
 ע~

 לאח~פ
 י~

 ש~י כקולי להקל

ה~ברו~
 של שק ~ובדבר ~ ע"כ וכו'

 ק~~
 ~זי~ו~שנ~ל~~~

 ~~ל~חל~ הוא אם הנ~ל
 ~~בראו ~~יי~

 נ~ייב~
 ~עיל בדברינו עיין שם

 : לכאן( גם ~למוד ומשם ו~ק~"דס~~"ב ם~ק"~

 המרח~ ~~~~יד~
 נוהבל מזיע ש~וא

 דינה ~בתו~החמין המי~
 הר~ ש"~ ~ כמ~פ דינה האור מחוס מזיעאס אב~ ~~וי~

הרש"~
 בם~ר ועיין ~ ~' סעיף םיח~"ו

 דאותן ב' בםוס"י מיאסקובקא( אב~"ק~מהרב סד~~
 פאר~ואו~ שקו~ין ~י~ה ע~י ה~וחניםרחיים
 זיעת שם שישרחייס

 מי~
 אם

 ~~יע~ הו~בשס הקמ~ נתלחל~
 ע"כ דבר ~~ל מים

 סיק~ח לעיל~~ברינ~ ~ועיי~
 סקי"~

 ~הארכנו
 ברחיים הנ~~ן ~קמח ב~ברב~ה הרב~
ועיין קי~וריות~

 פמ~~
 שק הניח ~א~ ~ק~ה סית~~ו א~א

 בו שיש בח~רק~וח
 הב~

 ~ויס של
 ~מי~

 )כנהוג

להיו~
 מ~אר או שמ~~יח מסא~ויוואר ל~עמיס

 ש~ונו~ים רו~חיס מיס שלק~ירה
 מחמיץ זה הרי השק וה~יע ה~ירה(~ל של~ בבי~

 משו~
דההב~

 הרי ~~שקיס של
 הו~

 עצנוס~ כמשקים
ועיי~ש

 עו~
 הנ"ל בפ~"ג

 מ"~
 לענין

ש~תלח~ח קמ~ ע~ ~
 ואי~

 ממה ידוע
 מ~~~ ~~ נתל~~

נתלחל~
 ~או

 ~ו~יע~
 או ה~ונוה(

 עיי"שו~ו' ~~י~ שנתלחל~
 נ~"~

 בזה
 )ועיי~

 לעיל בדברינו
 ~יק"~

 י~~או~
 שס מ~ש

 ה~יע~ בצי~~
 ~במ~ילים הא~

ברחיי~
 קי~וריות

 ב~~
 וב~יעה נש~א

 קי~וריות ברחייםשבמקילים הע~ירי~
 ~י~~ בש~

 ~ל
שלוס(

 ועיי~
 ד~~מע ~"ב סימן אדם בנשמת

 ~דזיע~מדברי~
 דז~ו~י~~ ~ת~ות שאר או ברזל

מהחלונו~
 דידוע

 ~א~
 מקנ~ים אם

 אות~
 עד

 ישאר~לא
 בה~

 שוס
 לחלוחי~

 מ"מ
 מב~ניס מזיע הוא ~מב~ץ הקרהאויר מחמ~
חום מ~מ~

 ה~~
 ~כן

 י~
 כמיס דינם א~ בהם ~הסתפק

 אוליאו
 ב~"~ ~ולד~ ה~

 ע~כ
 ~ סק~~~ ~י~~~ לעיל בדברינו עיין עצ~הב~ני ~~לד~ ו~י~ ~

 ~~~~~~ י~~~~
 ~ כ~~פל דינו

 ~וג~~
 ~וס~~

 ~~ הח~י ד~~ ~ב~~נ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  

 םיק~י לק~~ן ועיין ~ן אינו~ק~כ
 ~עי~

 ז'
 דיני כל ~י~ה יתבאר ~שם סק~ו~ט שםוב~ברינו
~ל~ל

 וזנגבי~
 בעי~~: שנחערבו ~בלין מיני ושאר

 )~~~~ו~
)~ 

~~~ 
 ב~ירי

~~~~ 
 בקמץ

 סינון רנו~א ~ ~~ח~ויצין~אינ~
~~~ו

 סעי~
 בח~י ועיי"ש ~ ~קט"ז שם ו~~י ה~

 רותח חלב~~פילו
 וצלו~

 מחנויץ אינו
 ו~ש~~

א~
 הוא~~

 לק~~ן בדברינו ועיין ~ ע"~ נקר~
בק~נטרם

 ~ו~
 ענ~

 לענין השד"ח בשס מ"ש ל'
~~~~

 הס אס חמים
 ~ועיין ~ ~וח~ויצי~

 ~וי ב~רי וחלב דדם ש~תב סק~ג סי~ס~ו~ו~ז ~נו"~
 מ~י וצ~ע ~ ב~שיס בטל ואינו לחונורא רק~"פ
 כדלקמן לקולא גס ~~פ ~הוי ~ו~~~~ןשנא

בק~נ~רס
 ~ו~~

 ענ~

 ועיין נ~א(
 בה~~

 סקי"ג שם

בש~
 הל~~~ט ובשם מחמיץ אין חלב דנוי ה~ר~ח

 רע~א ב~ידו~י ועיין ~ נ~~~ויץ דהקוס שם~ביא
 ~~~וא אפילו בחלב ללוש מותר הרז"הדלדעת
 השלחן מטעמי בספר ו~ו"ד ~ים ~סמעורב

םיתס"~
 סית~~ו חיים מקור בס~ר אך ~ א~ אות

 ממהר ד~לב בהדיא כ~ב ד'אות
 להחמי~

 עס

 : מיס עם המעורב פירות מי כשארמי~

~~~~~~ 
 ~ירות מי דין ~שה

 י~
 לו~שע~ח

 ~ק~יסית~~ב
 בש~

 ~ קודש אדמת
 ב~ס שהביא סק~ג סי~ס~ו מ~ז ~מ~גו~~יין
 נקרא ~שה ~לב א~ זהבצ~ע דבר ~~~יחא~ר

 : פירות~י
י~(

~~~~ 
 מחמיץ ממ~ה היוצאת הלי~ה הרי

 ש~בי~
 ~יה בהמה שנ בין אדס

ועו~
 הרש~ז הרב וש~ע ~ ~' ס~יף סי~ס~ו ש~ע ~
שם

 סעי~
 ~הוא נו~ני שם ~בואר וה~עס ~ ~~

 : הנ~יסתולדת
יח(

 ב~~ ~~~~
 ח~י פירות מי הוי ~וים
 הנראה א'~ו~פי םוס~קםיתמ~ב

 מצאתי שוב ~ נוים בלא שהוא גבינה ל~נין~ה~ה

ש~~
 דגבינה ~ירנו~ב ~"א ר~ב~ז ב~שו' מבואר

 הגאון בהגהות הו~ד מ~~יץ ואינו מ~פ~וי
 מ~רעז~ן~הרש~ס

 סימ~
 : יו~ד אות תמ~ז

 ~~~~י~~
 בל~

 ואינו פירות מי הוי ~~ים
 : סק"א סיתס~ד ח"י ~~ח~ויץ

)~~ ~  פמ"~ ~ ~~~חמיץ מש~ע ~בריא 
 מ~ז

 : סק"גסיתס"ו

 יי~~~~~
 דהוי ~~י~מיץ אינ~

 ~מ"~
 ו~בל~ד

של~
 ~ים בו ~נתערב

 ~נ~~~ ~~~

 ~"~ ~ וחו~ץיין
 םי~~~ב

 ~~י~
 ו'

 ~ק~וןבדברינו ~ו~י~~
 ענ~ ~~~ בקונ~ר~

 ~~יין ~~~(
 יש יין דחו~~ץ ט' ~ות י"ג ~י~ מחומ~צשד~ח
 שרי אי ה~וסקים מחלוקתבו

 ללו~
 ולדעת בו

 אבל נ~חמיץ אינו והב"ד וה~נה~גה~ר"ח
 מחמיץ יין דחו~וץ ס~ל ישעיהו ורבינוהראב~ד
 חייס לב ה~בו~שם

 הבי~
 שס

 שהיין ראו אם מ"~ו הנ~לל~אוסרים דא~יל~
 למ~~ו ~מוקיס בו ונתנו להחמיץמעט נוט~
 ~רגי~י~אין ו~ו~

 ~וותר חונ~ץ ~ום בו
 ללו~

 ~יין
 ~ ע~כזה

 וחומ~
 הנעשה

 מיי~~
 ל~אורה

 י~
 לו

 לקמן בדברינו המבו~ר יי~ש דיןכל
 לאחר ~וים בו ש~תערב לא אם כ~וענף ~~ ~~~

 מערכת ~ש~~ח ועיין חומץ~נעשה
 : ~~ח ~ות ח'םימן ~ו~"~

כב~
 חמה וח~י ~אור ~~~

 י~
 דלא דיעות

 ואםור צינון להםמהני
 ללו~

 בהם
 : וסק~ט סק~א זה ~י~ לעיל בדברינוועיין
~ג(

~~~( 
)~ ~ 

~~ 

 כמיס דינו
 סיתס"וש"ע ו~~ח~~י~
 ~עי~

 ה~~
 : ה' ם~ק ק~ח ~י' לעיל בדברינוועיין

~~
 ~ג(

~~~ 
 הנקרא

 ~ענט~
 יש

 דין ~ו ישדלכ~ורה לע~י~
 ~י~עם ~~~

 בדברינו א~~ה שיתבאר וו~דיס נ~י כמו

בקונטר~
 ענף פירות מי

כד( ל"~
~~~( 

)~ ~ 
~~~ 

 ומותר מ~פ הוי
 ללו~

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

 ל' ענף זה ס~ק לקמן בדברינואי"ה
 ללוש ד~ותר זקן או חולהלענין נ~~~ מ~~
 בשביל~

 ~ס
 במ"פ הזהבזמן

 נפ"~ ג~
 ~נמצאת חטה לענין

 שאר ~או הייןבתוך
 ~ו"~~

 ~אי~ה ב~סח
 משום הייןאת או~ר~

 דמ~~
 אין

 ~וחמיץ~
 ואף

 טיפת שום נתערבשלא ש~~~
 מי~

 בשעת ~י~ן בתוך
 ~~~פ הוי וא"כ~בציר

 ה~~~ור~
 ~ויס ~ם

 ש~ערובות ~יון מ~מ בלבד ממים יותרלהחמיץ ~~~~~ה~
 בעודו הבציר בשעת הי' היין בתוך~מיס

 תוסס כשהיין ולכן יין עדיין היה~לא תירו~
 יין ונ~שה בתו~ו שנתערב המים גםנש~נה אח"~

 שנשתנהכ~רך
 התירו~

 אבל ליין ו~~~ך
 אסורתירוש ב~וד~

 ~לו~
 בו

 ~מ~ו~
 התערובות

 מ~~
 מג~~ ב~~~י~

 וב~~ע ~ק~ו ~יתס~ב
 ~ר~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  הנ~ל ~וד~ריהם והנה ~ ה' ~עיף שם~ר~"ז
 לאחר היין ל~וך מים נפלו שאם ~ובואר~~מע
 להקל אין שוב~~ציר

 וכ~~
 הר' )~~~און בא~א

 סק"א שם אופינהיים(אברהס
 וכ"~

 מ~ז ב~~ו"ג
 בהיין כשנתערבו אלא ~קל דאין םק~א~יתס~ג
 שנשתנה תוסם וגס בס' שנתב~לו מו~~ים~~יס
ה~~ים

 ליי~
 יש אפילו המים נש~נו לא אם אבל

ז~~~~~
 ה~~יס ~~לו רב

 היי~ ל~ו~
 אס אפילו וגם

~מי~
 מוע~ים

~"~ 
 ב~וקום לא אם ~ה~ל אין

 שםשיש
 הפ~~

 בזה לצדד יש דאז ביותר
 ~ ע~~

 לו שיש ובםקי"ב ם~~ו סיתם~ב ב~"יו~יין
 דבנ~ערב דהיינו בזה ~חרתשי~ה

 מי~ ~~ע~
ביי~

 עי~ז נקרא )ואין בהיין ב~לים ה~ים הרי
~ערובות

~~~ 
 ואין להח~וי~( שי~והר ~וים עם

~י~וק
 ב~~

 בעודו בהיין ~וים נ~ערבו בין
 נ~ערבו ובין~ירוש

 אח~~
 תוסס שכבר לא~ר

 לו אין ששוב היין דין ~שתנה זה בדברורק
 בלבד מים דין רק~~ין

 ~וא"~
 אם

 נילו~
 בו

 מיל משיעור פחות עסק ב~א ושהתהעיסה
 י~ח~~וא

 אינ~ ~ינו~
 אבל חי~ו~( לידי באה

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

 ~ורס אינו במ"פ ~ויס ד~עט ~שוםלהחמיץ(
 הח~י עכתו"ד בלבד ~מיס יותר להחמיץשי~הר
 )והוא~נ~ל

 הול~
 מים דמעט לשיטתו

 ב~~~
ג~~

 סי~ן לעיל בש~ו בדברינו ~~~בואר ב~לים
 דאם םק~ג םיתס~ב מג~א ועיין י"ד( ס~קזה

 במ~פ שנילו~ה בעיסה שהוא ~ל ~ים~תערב
בש~~

 סק"ז בבה~ט ועיי~ש אםור הלי~ה
 מדבריו לכאורהדמש~וע

 דבכה"~
 אפילו אסור

 ה~לחן מטעמי בס~ר ועיין ~ הנ"ל הח"י~דעת
 אות~יתס~ב

 י~~
 אוהל בשם ~~ש

 ~ס~
 יין בדין

 ג' תוך מים בוש~ירב
 י~וי~

 לתסיסתו
~ה(

~~~ 
 צמוקי~

 חי~ו~י יש
 בז~ דיעו~

 אם
 בלבד פירות כמידינו

 ועיי~
 םי~ מג"א

 םק~ותס"ב
 ~בשע"~

 ~וחומ~צ ובשד~ח םק"י ~ם
 ~~ל והעולה ~' אותס~י~ס~ב

 ב( דהרשב~ץ~א( הנ~ל~ ה~קו~ו~
 וה~בי"~

 הדור מגדולי )שהיה
 וה~נה~~~ ד( וה~הרי"~~ ג( הב~י(~ מרןשבז~ן
 ח( ~ קודש והמקרא ז( ~ ופר~ח ו( ~המ~~א~~(

 גם ולי~א ~( ~ושה~והחמד
~~~ 

 ק~דש האד~ות
כן

 הו~
 גדולים ~יזה ועוד י~דא וה~~ה י( ~

~ול~
 צ~וקים דיין ~~ל

 י~
 דין לו

 מ~~
 בלבד

 ~וה~דוליס ו~יש ממש ענבים ~ל כייןודינ~
 ה~א~לת ~ולדעת הב~י ~רן דעת ג"כ הואשכן ~~~~

 חלקים ~רבע ויצא מים תלת בו ר~י אסיעב~ץ
 בזה יש אך מ~~ש( כ~"פ לדונויש

 ממהר הוא צ~וו~ם דיין דס~ל~וחמירים הרב~ ג"~
 שדינו ~ושום בלבד ~מיסיותר להחמ~~

 כ~~~~
 המעורב

 והלא להח~יץ ממ~ר שהוא ~וים~ם
 ה~ו~

ה~וח~ירי~
 )ול~~א ג( והג"ו~ ב( ~ הח~צ א( ~

 ד( ~ להח~יר( דעתו קודש האד~ותגם
 והר~

 והרב ה( ~ ~עולס היאאו~
 נ~י~

 והרב ו( ~ לב
 חייס~וים

 סי~ו~ רא~ופאר~
 לב ~~רב ז( ~ ג~

 ח~ אות ק~"ו כ~ל חיי"א והרב ח( ~שלמה
 כולס גדו~ים איזה ועוד ברכ~י והרב~(

 עס ה~עורב כמ"פ הוי צ~ו~קיםדיין ס~~
 דבז~ון ~תב מלכים ובשלחן לה~~~י~~דמ~והר מי~

 שנילושו מעשה היה הב~ימרן
 המצו~

 ביין
 מהרי~~ש ~והרב ה~וצו~~ ~ל לשרוף ודנוצ~ו~יס

 שי~ה לויש
 אחר~

 דינו צמוקים דיין וס~ל בזה
 הניל~~ה ו~י~ה מ"פ תערובות בלא לבד~~ים
 בעי צמוקיםביין

 עכ"~
 שלא שימור

 ולדעת ~לבד ~~י~ הניל~שה כעיםה עסק בלא ~ילשיעור י~הנ~
 מהריק~~

 לו~ר אפשר הנ~ל

דמשוה"~
 ~נילושו המצות את הב~י בז~ן דנו

 א~ דהעושים מ~ום בשרי~ה צ~וו~יםביין
ה~צו~

 ~מש ל~"פ צמוקים היין את דנו
 ול~

 ~יו
 להשהותם שלא המצות את לש~ורנזהרים

 בל ~וילשיעור עכ~~
~ 

 עםק
 ע~"~ ובא~ו~

 היו
 שנילושה כ~יסהלש~ירה צריכי~

 ב~~
 ~עיין ~ בלבד( ם

 ס~"ו ~יתס"ב א"אב~מ~ג
 ~טה נ~צא~ )אס ~~יה דלענין שםש~~ב ובשו~~ ~ה"~

 אינו צ~וקים( ~יין בתו~~ שנתרככה אובקועה
 היין ~ה~הות ~ענין אבנ היתר בזהחומר
 ל~ו~רו א~ חטה( בו ~ש~~וצאצמוקים

 יש צ~ו~~י~ ~ביין כיון ~שהו באיסור שריב~~ח ל~~ו~~
בלאה"כ

 הרב~
 ע~~~ בשתיה אף ש~וקילין די~ות

 ש~ס~~ק רואה אתה ה~מ"ג מ~בריוהנה
 צמוקים היין לדון אם ~עשהלענין בז~
 סיתס"ב הרש~ז הרב בש"ע אמנס~ו~ש~ כ~~~
י"~ ~עי~

 ~תב
 בפשי~ו~

 ~ינס צ~ווקים דיין
מ~וש כמ~~

 ל~ני~~ח~~~
 המים כי

 ששר~
 שקבלול~חר הצ~ו~י~ בהן

 ה~י~
 נשתנו ~הצמוקים ~עם

 יין עצמן הן להיות ה~ים ונתהפכ~~~בריי~ן
 ועיי~~ ~ע"~

 הרש~ז ~רב בש~ע עוד
~~~~ 

~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ ~~ ~~ו~~ ~~~~~י~ 
 י~~סעיף

 ענבים שהס בצ~ווקים דוקא ד~~ז
 בהס ~~חס כל ועדיין ש~כ~ושו אלא~לי~ים
 אבל ~ועולם עדיין נדר~ו שלא~גון

 ~נב~~
 שכבר

 ו~עצרונדר~ו
 בג~

 ע"י
 וא~"~ קור~

 מים נ~ן
 אף ~ח~צניםעל

 של~ני~
 ~וו~רים ה~ה קידוש

~גו~
 מים מידות ג~ ~ליהם ~נחן

 ואח"~
 ~וצא

 חזק היין ~ח אין ~~~~מ~~
 כ"~

 ה~וים לה~ך

להיו~
 יין ~~וו דינס והרי יין כמו

 ה~~ור~
 ב~וים

ל~נין
 ח~~

 והנ~ בקצרה~ ע~~ו"~
 ל~ו~שה

ב~~~ח עיי~
 הנ~~ ו~ו~ ~וער~~

 דברי ~ל ש~תב

ה~~
 שאלו הנ~ל הרש~ז

 רא~
 א~ הרש~~ הרב

 ~~~י~~~
 א~ ~וש~ויט היה לא הנ~ל האיסרים

 ~ל~ועש~ד~~~
 סיים

~~ 
 הנ~ל ~שד"ח

 בש~
~~~~

 בר~ה עליו ~בא בזה דה~וח~ויר ג~ולים

ו~~~יק~
 לו יש ב~ה

 הר~וי~ גדולי~ ~~ו~
 ~ס~ווך

~ליה~
 ק~וח הלש ~~ו~מ

 ביי~
 לו ~וב צמוקיס

ל~~חל~
 לי~ז~ר

 בשע~ ~בש~ויר~
 ע~~פ ~ישה

 הנילושה בעיסה~~ו
 ב~וי~

 ה~~~ח ע~~ו~ד לבד
 :הנ~ל

~~~~ 
צ~~~קי~ ביי~ לי~~ בדין קצ~ ~אר~תי

 ללוש נוהגין אין בזה~~ שלדידן הגם

ב~ו~~
 מ~פ בקונ~~ס אי~ה שיבואר )~~~ו

 לק~~~
~~~

 או חולה ל~נין נפק"~ו מ"מ ל'(
 במ"פ ללוש מותר דאז ל~ךה~רי~ים ~ק~

 ענף ל~~~ן אי~~ ~ו~פ בקונ~רס שיבואר)~~וו בזה~~ ג~
 וגם~~'(

 נ~~~
 ביין ב~םח ~נ~וצאת ח~ה ל~נין

 דלדעח~~~~קים
 ~ין ל~~ שי~ ~או~ורי~

 מ"~
~~ב~

 נאם~ים ~י~ם הרי
 שנ~וצא~ ~~~ בשבי~

~~~
 ~יא הח~ה אפילו

 בקוע~
 ב~ברינו ~עיין

לעי~
 בקונ~רם

 ~ו"~
 ~ ~~ני( ג' ענף סוף

 ק~~ו ~לל~ח~י~א ועיי~
 ~ו~

 ח~
 ד~~

 דיין ל~~ומרים
 דוקא מיירי לדעתם גם מ"~ו ~ו"פ הוי~מוקים

 ה~ים ב~וך י~וים ג' הצ~ויקים ~~~~~~ל~~~

 ~יין~~~
 ~ו~~

 ~סיסה בלא ~בל
 ל~

 ~ו~רי

 ~ ~"~~ו~~
 ~ו~ ועיי~

 הנ"ל א~~ ~נ~ל ב~ע"ת
דא~ילו

 לד~~
 ~~ו~ורים

 דיי~
 צ~ווקים

 י~
 לו

~ין
 ~ו"~

 הי~נו ~"~ו בלבד
 דו~~

 לח~ך ~שנתן
ה~י~

 ~רבה צ~ווקים
 חב~

 הצ~ווקיס אם
 ה~

ר~
 הרי ב~~יס ~~ששה אחד

 ~שי~~
 דדינם

 במים~~~~~רבים ~~ו~~
 ~לל בחיי~א ~ועיין ~ ע"~

 ~~נ~~( ואו~
 ועיי~

 סי~ס"ב ~שלחן ~~~ע~וי ~~~ר

או~
 ~ו~יגה ~שיעור ~ו~וג דיין ~ריטב"א בשם ה~

~~ו~
 שי~א לו חו~שין יין ואחד מים חלקים ~'

מ~~~~~
 ע" שב~ ה~זוגין מ~ם ~ופני

~ 
 הנר' ול~י

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

 חזקהיין
 מיס שס עירב אם א~ילו הר~ ~"~

פחו~
 הנ"ל מזיגה ~ו~שיעור

~"~ 
 מ~והר

 בק~נטרס לעיל בדברינוו~~בוא' ~~ח~י~
 ~ו"~

 ~נ~
~~~~ 

 ~~~כד~
 הוא שהיי~ש והגם ~ סק"וסית~"ב ~וג~~ ~ מח~ויץ אס להס~~ק יש שרף

 לענין נפ~מ יש מ"מ עצ~וו ~~צד חמץממילא
 משאר או פסח לשם מיי~ג בזמנינו הנעשהיי"ש
 או חימוץ לידי באים שאינם מק~ניות אופירות
 במג~א ~ועיי"ש בהם ו~יוצא אדמהמתפו~י

 יי~ש ל~ניןגם
 ח~ו~

 עיין
 ע~~ לק~ו~

 ~הנה נ~~(

בש~"~
 ~קציעה ~וור ב~ם ~~ב ס~"י ~ם

 הנמצא~ ~חט~ ~א~ מח~יץ ~ין שרףדיין דם~~
 בתו~~(

 הרבאך
 ה~"~ שע~~

 ~~ב ב~צ~ו
 ש~

 לעיל
 דע"י ד~~ל~ו~ה

 שרף ב~יין ~עים~ ~יש~
 נול~

~~י~ו~
 בהעיםה

 ו~י~~
 ~ע~סה גרמא יהא

~הח~י~
 ועיי"ש ~ ~וים עם ממ"פ יו~ר

 עו~
 ~נ~~ב~~~~

 יי~~ לענין
 ~והזי~ה העושים

 ו~~ב צמוקים המי ר~יחת ע"י~עו~ה
 אם ש~~נ"~( בענף ~ה~ובואר ב~לוג~אד~ליא ש~

 דין צ~ווקים~וי
 מ~~

 יש
 לה~

 זיע~ם דין ואז
~מוהס

 ע~~
 ~' ~י~ סמד"ח בם~ר ~ועיין

 או~
 סי~ס"ב א"א ב~~ו~ג המבואר דלפי ש~~בי"~

סק~~
 עולה ~~~יעה

 ~~רוב~~ בל~
 ~וים

 בנ~"א ו~יין ~~פ(הוי ~"~
 דהמג"א ש~~ב סי~"~

~הנ~~
 ביי"ש ~ויירי ~וחמי~( אם ביי~ש ד~וםת~ק

 הנעשה היי"ש גם ~ו~מ אך תבואה ~וזיעתהנעשה
 הוא יי~ג ~~ורי מזיעת פםחלשם

 ה~י~ש ב~וך ונשרו נ~ב~ו ~א~ מחמיץ אםה~~ק ב~ל~ ג"~

 ק~ר~י~ ~ג~~ פירו~ ג~ש"~
 ~~יוצ~ וויינ~י~ א~

~נ~וצ~~
 ב~וך ח~ה

 היי~~
 יש

 לדו~
 ד~וי ~~~ ב~

~~ו~~
 ~יון אך צ~וקים של היין ~מו

 הפיר~~ א~ב~ים ~מ~יחי~
 קו~ם

 או~~ ~~וניחי~
 ב~יי~ש

 ~ןו~~וו
 מד~חי~

 קודס ב~ים החבית א~ ~ם
 היי"ש א~ שםשנו~נין

 ו~יו~
 מזמן ד~וחזיקין

 ~~ןל~~ון
 חיישינ~

 הי~ה ש~וא
 הח~~

 בחביח
 י~ ~וא~~ היי"~ ל~ו~~ ~נ~נוק~~ס

 ש~וא לחוש
 ע"~: ~~ל לבער צריך ~ל~ן ~ח~~( ~ברנ~חמצה

 )~~~~ז~
)~ ~ 

~~~~~ 
 ~פל~ל דדינו אפשר

 בדברינו ועי' ~נ~ה~ םוס"ימג~א
 בקונט'לקמן

 מ"~
~לי ~ ~ו~ט ס"ק ובסיק~י ~~ד ~נף



~ ~

~ ~ ~ ~  

~~~~ ~~~ ~~~י~~~~  ~~ח~יק ~ו~ר~ ח~~ים ~~~ ~ץ ~~~ ~~(~~

 מי~ב~~
 שה~ים א~~~י של~ו

 ~ח~י~ מ~~ו~~~~נ~
 לא

 א~~רי~~
 יהא ד~י~ז

 ה~עורבי~ ~~~~~ינ~
 עס

 ~ו~ב~י ~~~~ וכן לז~ הס~י~ השלחן ערוךב~ל הרה~~ ~~~ ~~י~
 סי~נ"ההר~~א

 סעי~
 ~~~~ב א'

~~ 
 ~ב~לי

~ץ
 ~י~

 לה~~יד(
 ו~יי~

 ~י~~"~ ~ג"א
ה~ ~~ס~~

 ו~~~ח~"~
 ו~נ~~א שס

 ב~~ ~~~~~ סי~~~
 ~ י ~ושנה ~ ~ ב~~~~ירי~ה~"~

 ~~~ כ~
 ~~~ר

 ד~יי~~~א
 ~י~~~

 א~~ ~'
 כ'

כח(
~~~~ 

)~ ~ 
~~~~~ 

 ח~י~
 ול~~ע

~~י~
 ~אין ~~ו~ר

 ~~ג~א ~ ~~י~~ח~יצי~
 ~י~ו~

 : א' ~~ק ~~"ו

 ~~~~כח~
)~ ~ 

~~~ 
 העי~ה ל~~ך ~נ~ל

~~~~
 ~יין לישה

 ם"~ ש~ וב~~רי~~ ז' סעיף~יק~י לק~~
 : ~ו~~ח ~~"ז

ל(
~~~ 

 ~וי~י מ~ל ה~~~~יס
 ~ירו~

 ~פילו

 )שק~רי~ ~~~ו~י~~~~ירו~
 זאוויר(

 ו~יוצא ח~ווציס ת~ו~יס~י ~~ו~
~וס בה~ אי~ א~ ~~~

 ~~רובו~
 ~~ים

 מ~~~יצי~ אי~
 ~אפילו ~לל

שה~ה
 ה~יס~

 ~ו~ו היוס ~ל בהם הנילו~ה
בלא

 ~~ ע~~
 ח~ץ ~~ אין ה~יסה ~נ~פחה

 ~או~לה~~ו~ר
 ב~ם~

 ~~ח של הר~ש~נ~ח לילות ~~~י ~צהא~ילת ~~ב~ ידי יוצא אין א~ל
 שנילו~הב~יםה

 נקראת שהיא ~ו~ני ב~ו"~
~~~ 

~שיר~
 ~~~ה והתורה

 ו~וד ע~~~ לח~
 ~אי~

יוצאי~
 חי~~ץ ~י~י לבא יכולה ~הי~ה ב~~ה אלא

 היה ~אא~
 ~י~ס~ב ש"ע ~ ~~ש~ר~

 ~~י~
~~ 

 שסו~~~"א
 ו~ש~~ ~~י~~ רי~

 ~ם ~רש"ז הרב
 לעיל ב~~רינו ~ו~יין ~' א~ס~יף

 ~~ו~נף ~ו~~ בקו~~ר~
 ~אפי~ו הח~י ~ש~

מ~~וי~ין אי~ רו~חי~ ~"~
 ועיי~

 ~ו~ו~~צ ב~~"ח
 ~י~~

 י"ג
ו' או~

 ד~~
 ~ש~וע

הרב וש~~~ ה~וסקי~ דבר~ ~~תי~ו~
 ש~~~

 ה~~ים באר ~הרב ~נא יה~~א
דהח~~יר

 הנרא' ול~י הש~"~ ע~~~ ח~י~ ב~"~
 עי~י ל~~י ~יו לא ~נ~ל הח"יש~ברי

 ה~~
 ש~~ח

ב~~
 שע~ק

 ל~ ~~~~ ז~ בע~י~
 ה~יא~(

 ~י~~~א ה~דשבא~~ ו~יי~
 ~ו~

 סי~ע"הב~~הד~ק ~ו~~ ~ש~ ~~
 ~ל~

 רק ~~ירה מצה הוי

 דיבו~~~
 ~קמח

 בש~~
 ~ם ~~שה ה~י~ה

 ה~יבוק נ~שה א~אבל מ~~
 מ~

 ה~יס
 לח~~

 הוי לא
מצה

 ~ ~~~ ~~יר~
 ~עיי~

~~~~ 
 ~~~~~~י

~י~~~~ב ~~~~~
 ~ו~

 י'
 ~א~ י~~~ בי~ ~~~ ב~~

~~ל
 יי~

 ~וצה הוי לאא~יי~~( )לא~~ ~ב~ו~י ש~וריס ~~~ות ~ל
 ע~י~~

 עי"ז
 ומ~~

 לליל~ אחרת ~צהיק~
נ~שית ~~ אף הראשונה

 לש~
 ~צה

 ~ ע~~
 ~~יי~

 ~~ד
 בר~~~~

'~~ 
 סעי~ שס ~רש~ז הרב ו~~"ע ~' ב~עיףהנ~ל
 ב~~פ ~נילושה ~צה ~~סח לא~ול ~~~ו~ר ~האז'

 א~יל~ ~וחי~~)חוץ
 נהגו כבר אבל ~דין ~~י~ר ~~קאהיינו הראשונו~~ לילו~ ~בש~י ~צה

 א~ילו ~~ח ל~~רך ~ל~ש שלאאלו ב~~ינו~
 ב~"~

 בלבד
ל~י

 שחוששי~
 ש~וא

 נ~~ר~
 כל ~יס ב~ם

~אפילו שהו~
~~~~~~ 

 וא~י~ו ב~ס ולש ~בר ש~~ר

 שהיה ש~ס בלי ~יד ה~י~ה א~א~~
 ~~~~ או~~או~לי~ אי~ מ~~

 נ~באר ב~ה וה~עס
 ש~

 ~חיישי~~~~~~
 ב~~~~ א~ר~ ~~ס ילוש ש~א

 ~י~ י~~~ול~
 דע~ו על י~לה שלא ל~י

 ב~ם ~ח~רב~~~א ל~~~
 מ~~

 ~~ם יש ו~~ד ~~ים
 ל~~~

שנוהגי~
 ל~ח~ויר

 ~ז~
 לל~ש ~~א

 ~ושו~~ס~ לצור~ במ~~
 ~~ו~שי~

 ~גם דס~לה~~~~ים ~ו~~ ~~~~ ל~~חל~
 ~י~ ל~יל בדברינו ~~~~ב~אר ~~ים ~ס ~~~פ~~~ להח~י~ ~ו~ו~רי~ ב~~~ ~"~

~ה
 ~~~ ס~ס~~

 והראב~ד ~רש"י ו~ע( )דה~~ו
 סיתם~ב ~שלחן ~ו~~~י בס~ר ועיין כן~~בריס

או~
 ט~ס עוד ~ל~ו בשם שה~יא ~'

 למ~
~נוהגי~

 ~ו~ה ~~~~ לא~יל שלא לה~מיר
 מיניה ל~י~ל אתי ש~~א ~חיישי~ן ~~~וםב~~"פ שנילוש~

~צו~
 ~ל~~ ~~~~ה~

 ~~~~יס ~ני ~~ל
לשנו~ א~~ הנ"~

 זקן או ~ולה ~צורך לא ~ם ~~ו~~ג
 ~אזל~ך ~צ~י~י~

 ~ו~~~~י~~
 ו~~ו~ר ה~ין עיקר על

א~ילו ~ל~~
 ב~ו"~ ל~~~ל~

 ~לבד
 ע~~

 ב~~~ )ו~יי~ש

~~~
 ב~ברינו אי"ה שי~באר ו~~~ה א~

 לק~~
 סי~

 ~ ל~~( ל~ח סק~~ז ו~ סעיף~י"ז
 ~י~~~בא"א ~~ו"~ ועיי~

 ~ק"~
 ~ים עס המ~ורבים דב~~פ

אי~
 ללוש להקל

 ~~ל~ ~צורך אפיל~ בה~
 או

 ~ע~כ ~ק~
 ~~יי~

 לי ~הנשלח ~~~ח ~~~ר
 ~~ו~~~

 הרב~~~ח~ר~
 ~ב~~~

 דנראה ש~~ב ~יס~וב~~(

~שו~
 ללוש צריך ~אם

 ~צו~
 עם

~"~ 
 בלבד

 ~ולה~~~יל
~~ 

 ל~ש~~ אי~ ז~~
 ה~~~ות ~ח

 קוד~
 ה~ילושי~ ~~~~ו~ע~יי~

 ~א~~~ ~ו לבד ב~יס
 ~ר~עשיי~~

 המצו~ ~עשי ~ל אחר או~ן ~י~שה
 ב~~י~~נילו~י~

 י~~רב ~לא ~די בלבד
~~~ 

~יס~
 של

 ~"~ ש~ ~צו~ ~~ ~י~
 ~~ו

 מ~י~~
~"~

 עס
 ~וצ~~

 וי~הר ~יס של
 להח~י~

 ~"כ
 המ~~~ ~מ~ א~~לע~~תן י~

 ולגרור ולנ~ות
 ~ח~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~  

 ה~לים~ל
 וללב~

 בתי ב~ל ~נהוג ה~נור את
האו~ים

 לעשו~
 עכ"ד להתנור ל~בון יוס בכל

 והוא ב' אות ~' בםימן~ס
 פשו~
 בענף ועיין ~

 ה~' סקל~ז סיקי~ז לקמן ב~ברינו ועייןש~ח~ז
 עם לה~נהגהאיך

 ה~רש~
 כשלש חלה

 במ"~
 לב~:

 ~ירו~ ~~לא(
 ממהריס מים עס המעורבים

 בהס שנילושה העיסה א~להחמי~
 בלא מיל שיע~ר העיסה שה~ה לא אסאף

 עיסה ללוש ח~מיס א~~ו~~יכך עס~
 במ"~ ל~ם~

~~ו~ורבי~
 מחימוץ לשומרה שקשה מפני מיס ~ם

 ~אחר מיד לאפו~ה צריך בהם ולש עברואס
 ו~ו"~ו והערי~ה הלישהגמר

 נקרא~
 עשירה ~צה

ואין
 יוצאי~

 סי~ע~א ~~~~א ~ ~וצוה למצות בה
 מיד א~ה ולא עבר ואס ה'( ם~ק שםוח~י

 בה ראה לא וגס גמור עסק בה שעסקא~פ"י
 אבל בא~ילה אם~רה ~י~ווץםימן

 מו~ר~
 בהנאה

 עסק בלא מיל שיעור ~ה~ה שלא ~לובשהייה
 עםק בלא מיל שיעור שהה אם םפק יש)ואס
 זה בכל חילוק ואין ~ רםיתס~ב( ~ו~ז ~~ו~גצ~ע
 ~יסה לש אםבין

 במ~~
 מים ~ס שנ~ערבו

 העיםה ~ס ובין הלי~ה בשעת או הלישהקוד~~
 קודס המים נתערב ואח"כ בל~ד במ~פנילושה
 במים העיסה שנילושה להי~ך אואפיה

 ל~~
ואח"~

 בה נתערבו
 מ~~

 זה ב~ל האפיה קודס
 להיש

 די~
 שנילושה עיםה

 ב~ו"~
 ש~ע ~ מיס עם

 ש~ ובח~י ב' ס~יףםיתס"ב
 וש"ע ד' ג' ס~ק

 שם הרש~זהרב
 סעי~

 נפלו )ואם ד' ג'
 ~ו"~

ל~ו~
 שבא קודס שם ונ~ייבשו הקמח

 נפ~ו אס בין חי~וק יש אם וגםל~~ים הק~ו~
 ~וע~

 למ~~~וי~
 או מרוביס

 עיי~ להי~~
 בדברינו

 ל~ל ב~ברינו עוד ו~יין םקי"ד( זה םי'לעיל
~~~~~ 

 ד' בענף
 דעים~

 שנ~בשל~ ח~ה או
~~~~~~~~~ 

 לבד
 שו~

 ~שיבא להח~ויץ יכול אינו

א~"~
 : ל~וים

~~~~ 
 לבאר ~ריכין

 די~
 ע~סה

 ב~וי~נילושה
 פירו~

 להם יש אם בתוכםהנ~צאת בק~~~ ח~ה או מיס עס
 די~

 ח~~ץ שאר
 ~וסר שא~נו או בפ~ח במשהו תערוב~וואוסר
רק

 יש והנה ~ בששי~
 בז~

 ~ דיעו~ ~ילוקי
 א~

וה~~
 דבנילוש ~תב ו~~ה ~"ב סי~ון חאו~ח ק נוב~

ב~~~
 מהני ונא ~ודאורי~~א נוקשה הוי מים ~ס

 ב~ושהו ~ער~ב~ו אוםר אלא בששים ביט~לליה

 ה~ל~ול~~
 ~ם

 ~~~~~ ~ ~ח~~
 ב~סח

~~~~יס ב~רעמ~לי~
 ~~י~ ~~ ~~~~

 ~~~י ~לא
 ~שי~

 נב~נ

 ~הח~ה
 וכ~ ב~

 ~ואהבה בתשובה פ~ק
 )הו"ד הנ~ל~~וב~י ~~ע~

 בהגהו~
 הגאון

 ו~ן ~( ~ ~'( אות סיתם~ב מברעזאןה~הן ~הר~"~
 חי~סה~~קור כ~~

 בםי~ו~
 ~' א~ת שם בחידושיו הנ~ל

 ~ויס רוב)ד~שיש
 ו~ווע~

 חמץ הוי מ~פ
 ומ"מ( נוק~ה הוי ל~י~ךוכשהוא ג~וו~

 רוב של~הוא כז~ נוק~~
 ומע~ מ~~

 ~וסר ~ויס
 ו~ן ~ע~~ד במשה~

 הבי~
 ב~ סי' ~ו~ומ"צ בש~"ח

 הרב ב~ם ד( ~ב' או~
 בי~

 והביח ה( ~ ~ואיר
ו( של~~

 וה~ור~
 ~ חםד

~~ 
 דנוקשה~ דם~ל יהודא והמ~ה

ד~ו~~
 שאר כדין ב~ושהו או~ר מים עם
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 דצוא~ דאמרינן דהא יו~ד ~~ק ם~ס~~~"א ~מ~~ ועיי~

~~רנגולי~
 ~~ן

 ~ו~~וי~
 דוקא היינו

 ~חלוחיח בצ~אה יש אס~בל עב~ בצוא~
 ~ו~ק~

 ~~ח~~~~ ~וא

~ולכ~
 בזה ליז~ר צריך

 ~ ע~~
 ועיי~

 ב~יי"א
 אדס של בין רכה דבצואה י"א ~ות~~~ו ~ל~
 בי~

 בה~והשל

 ו~ו~
 ~~~ ~ו~ו~~ס דיש ~לוג~א יש

 ל~ח~יץ ~ומ~ר~ ~וים ~ם דעכ~פ ממש~~~"פ

וי~
 אומרים

 מ~~י~ דאי~
 : ע"כ ~לל

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

 קורי~~צ~ ~~~~~~~~~~~~~~
 ציבא~יקים או~ו

 לי~~ י~
 עליהם

 ~ מ"פד~ן
 ועיי~

 ~ םקי~ד ~יק~~ ~~יל ~~~~י~~
ושו~וי~

 ג~ולים
 שקו~י~

 יש ל~א~רה ~ק~אביל(
 ~בר שהוא ~יון ~ולח או ~פל~לין דדינולו~ור

חרי~
 ו~~וו העיסה ו~וח~ם

~~ 
 ל~אורה י"ל

בב~~י~
 וצ~ע גדולים

 עו~
 בדברי~ו ועיין בזה

ל~יל
 ~ו~~ בק~נטר~

~~~ 
 ~ו~ד

 ולק~ו~
 סק~י

מז(
~~~ 

 לי~נו מו~ר אם קי~ועל שקורין
 ס~נ"ה ש"ע עיין העיםהב~וך

 ו'ס~יף
 ובדברינ~

 לק~ו~
 סק"י

 ס~י~

 : נ' סק~ו"ט ז~
 מז(~(

~~~~~ 
 בק~נ~רס ל~~ון בדברינו עיין

מ"~
 : בזה ~ם ~ו~ש נ~ג ~נף

)~~~
~~~( 

)~ ~ 
~~~~ 

 דמוהל ~יון בשר של
 הוי מה~שרהיוצא

~"~~
 הוא הרו~ב שגס לו~ור ~~קום היה וא~כ

 הב~~ ~~~ ~~קל~~~
 ~יה וא~כ הי~ב

~ה~~~~א מ~ו~
 של ב~בשיל ~~~וצא~ בחט~ ~צ~ ~~ל~

 ה~וטב ל~וך ה~טה נ~לה ~לא י~י~ אםבשר
קו~ם

 ~י~~ ה~~~~ שקל~
 את

 טע~
 הבשר

 דבש במי ש~~~~א~ בח~ה ה~וג"א ~נ~~~ק)ו~מו
 ל~יל ב~ברינוה~וובא

 ~~"~ בק~נ~~~
~~~ 

 ל~ב(
 לה~ל יש אם צ~ע ~ו~~ואך

 ס~יקו ל~י ~אף בז~
 ב~וי הנ~ל ה~~ג"אשל

 ~ב~~
 ~יש דהי~א ונראה

 ~ דרבנן )~ושהו( באיסור לה~ל א~שר להקלצד
 סק~ו שס ה~ג"א על בציונו ס~~~ב א~~י~יד
 בקונטרס לעיל ב~ברינ~ועיין

 מ~~
 ל~א ~נף

 א'~באות
 שבדי~ו~

 ה~וקילי~
 ~~י של בנוק~ה ~ם

 ע~פ~רו~
 והשאר מיס ~ו~~חצה יו~ר ~ביש ~וי~(

~ו~~
 בו יש

 לח~ו~ ~~
 ~~ווםגר עיי~ש ג~ו~ר ~י~ו~ץ

 ה~~ו"גב~ם
 ~~ ו~"~

 הר~ה לה~יישב
 בז~

 ~ם

לצר~
 ב~~

 בנ~וצ~ת להיתר הנ"ל א~רים יד סברת
 רוב יש רוב ~ע~~י ~י~ן בשר של ב~בשילח~ה
 ~צ~ע ~והב~ר היוצא וה~עם ה~ווהל נגד~וים

 : בזהעוד
מ~(

~~~ 
 של

 בה~ו~
 היוצאת

 נ~~י~
 הוא

 ש"~ ~ ~ו~~ויץ ~~
 ~ ב' ~~~ף םתס~ו

~~י~~
 הרב ובש~ע ה~ ד~ ס~ק ~~~י

 הרש~~
ש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 ~הם ומצא בה~~ו ל~ני שעורים דבנו~ן סע~ושם
 דחיי~ינן ~ושוס לבערם צריך הבה~ו' ~ו~י שיצאריר
 לידי יבואו ש~א או החמיצו ~בר~~~א

 ~א~לם ואם וב~י בב"י ויעבור ~ויל שיעור~~ישהו חי~וי~
 נמצא~המ~ו

 ~~חמ~ שנהנ~
 צריך ~ל~ן בפס~

 ריר שם שיש בבירור יודע אינו ואםלבערם(
 הנו~~ א~ לבער~~צ

 שם יש ש~וא ס~ק משום

רי~
 משום

 ~אי~
 בד~א ~ו~~ק איםיר ~וחזיקין

 מיני~ש~ר
 פרה אבל ו~ה"ג ם~ם ~גון בה~ו~

 ריר להוציא~דר~ה
 ב~ע~

 מן גם ל~ן א~ילה
 מ"מ ריר שם שיש בבירור י~וע שאיןהס~ם
 ~וא~יל~ה שנשאר ב~וה ריר יש ד~ס~~וא~~~רינן
 ל~ לי~ן ליזהר ישל~י~ך

 לא~ול
 מע~ מ~~

בע~י~
 ~לום יש~~ייר שלא

 ~וא~יל~~
 ~וחמירין ויש

~~
 מיני בשאר

 לפני~ם ליתן בהמ~
 לחוש~~~ב ~ו~~ מע~

 עו~ ועיי"~ ~ ע~~ לדבריה~
 במג~א

 לב~ל אדם די~ול דאע~ג שס א~א ובפ~ו"ג~~~ג
 לםמוך אין בזה מ~מ ל~ולם בא שלא ~בר~~

~~
 השעו~ים א~ שיב~ל הבי~ול

 וי~~י~
 ~ו~ם

 איסור דלענין )דנהי לא~ול לה שנותן~ו~ם
 בזה ~יש ~י~ן מ~מ( הבי~~ל לו מהני יראהבל

 ~וח~וץ נ~נה ונמצא ריר שם יש דשמא םפק~~~פ
 לי~ן ~יב ול~ן ח~ץ ב~מתו ש~א~ל במהב~סח
~~ניה

 מע~ מ~~
 מותר ואס ~ ע"כ ישיירה ~לא

לי~~
 ביניהם שיש ח~ים בפסח לא~ול ב~~ו~ו לפני
 מ"ג מ~ב מ~א ב~~ק עוד ועיי"שסקמ"ה םיקי"~ לק~ון בדברינו אי"ה~ י~באר~~צ~~וחים

 עו"ש~י~באר מ"~
 בעז~שי"~

 פר~י' ~~וה
 בדי~

 נ~ינת
 וסובין~בוא'

 ומורם~
 : ב~סח ועו~ות לבהמות

נ(

~~~ 
 אדם של

 ~וחמי~
 רקק אם וא~ילו

 אין ~~ס)ואע"ג ד~
 מחמי~

 ~מבואר
 מי בק~נ~רס לעיל~ד~רי~ו

 ~יר~~
 ~נ~

 מ~~ו ו'(
 ~דרך ב~יניו מצצו~ם

 הרוקקי~
 מח~ויץ זה ~רי

 ש"~ ~ רוק ~~צו~י בלא לו שא~א~~י
 סי~ס"ו

 הרש"ז הרב וש~ע סק"ג שם וב~~י א~~~יף
 ועיי~~ ~ ב~ סעיףשם

 הרש"ז הרב בש"ע עוד
 לפי~ך מחמיץ שהרוק ד~יון ש~תב ג' סעיף~ם
 ~ו~ני מ~~ו ע"ג ויניח ח~ים אדס ילעום~א
 ~ב~יו הרוק ~י מ~ח~ו~ות~הן

 ~ש~והי~
 ע~ג

 ~ וב"י בב~י ע~יהן ועובר מ~ל ש~עור~מכה~
 ל~םירן צריך ~~ד~הפםח ~ו~~ו ע~ג הניחן~אפילו
 בערב ו' שעה~~תגיע

 ~ם~
 אא~כ

 ~סרח~ ~ב~
 מא~י~~ ~נ~~~~~~

 ~~ב
 עוד ו~יי~ש ~ ע~~

בם~י~
 ובדברינו ה~ ~'

 לק~~ אי"~
 סי~י~ז

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

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

 ~ו שיש מ~ה לבין ם~נה בו שאין מ~הבין

 ~ל עיי"שס~נ~
 ~~ר~י~

 י~באר ואי"ה ב~ה שיש
 ובס~ל"ח ~שני סקל~~ סי~י"~ לק~~ן בדברינו~י~

ש~
 : ב~סח מח~ץ ר~ואה לע~ין ~רטים ~מה
נא(

~~~~ 
)~ ~ 

 מהות~ ~~~~
 ~מ~פ דינו

 שכשנ~בשל לפיבלבד
 )שנ~ארו ~מים נשרפו יפה בישול באל~סהשומן
 מ~יעליו

 ההדח~
 מליחתו( ואחר ~וליחתו שקודם

 ב~וך הח~ה נמצאת אם אבל ~גמרי ל~םוהל~ו

 בע~השו~ו~
 בו ש~~י~~הו בהא~פס עדיין ~~וא

בין
 שהשומ~

 וצלול לח הוא עדיין
 בי~

 ~בר שהוא
 הא~פם ב~~ך שםקרוש

 ~מ~מ~
 השומן התיכו אם

 שיש ~ו~ני לא~סר~ ~ש ה~סחב~~ך
 לחו~

 שמא
 בישול ~ב~~חלת באל~ס לתו~ו ~ח~הנפלה

 ~פירוש( יפה בישול נ~בשל לא ~שעדייןהשומ~(

בעו~
 בו שהיו

 ע~יי~
 ~ויס צחצ~חי

 ואזבהם ש~~ד~ מהמי~
 נ~חמצ~

 שנתבשלה ק~דם במ~רה הח~ה
 ~שה~לפס ~והיי~ד שבאלפם השו~ון ~ל ונאסר~ם

עו~ו~
 בעת האש אצל ה~ירה על עדיין

 האלפס את םלקו ~בר אם אבל ב~וכוהח~ה שנמצ~
 ה~יר~מן

 בישול השומן נ~~של ש~בר ~לאחר

 מחזיקין אין אז ב~וכו הח~ה נ~~צא~ ואח~~י~ה~
 ה~~ במקוס לתו~ו שנפלה ו~ולין ממקל~מאיסור
 ~ מחמיץ אין ושוב ~מים צ~~~חי הל~ו ~ברדאז

 המג~א מדברי והוא ו' סו~~ק םי~ס~במחה~ש
סי~ם~~

 סוסק~~ה~
 נ~נגב ~שלא מיירי ו~"~

הש~~ו~
 ממי

 ההדח~
 אבל באלפס ששמוהו קודם

 ~ביו שעל הה~חה ~ומי לגמרי נ~~~ב ~בר~~

 ונ~וצא~ באלפ~ ש~ו~ואח"~
 ח~ה שם

 היהשמק~דם א~
 ה~ו~~

 ~ד ~~יס י~וים ~~וה ~רוי
 אלא דינו אין ~ו"מ ב~ו~~ ה~~םשנבלעו

 ~מ~~
ב~ב~

 שם אין ~בלועים שהמים לפי ~ויס בלא
 ~~קל יש ול~ן לחוץ ויצאו שי~גלו עד עליהםמים
 אפילובזה

 בנ~צא~
 שם

 הח~~
 בתוך

 ~רב ש~ע ~ יפה בישול השומן שנ~בשל~רם האלפ~

 םי~~~~הרש"~
 ~~ברי והוא י~ז וסעיף ~"ו ס~יף

המג~א
 הרב ומ~ברי ~ק~~ ש~

 ועיי~~ ~ פר"~
עו~

 שם הרש"ז הרב ובש~ע הנ"ל ס~ק במג"א

ס~י~
 לאחר במים אותה ששורין ~ב~צה י"ז
א~ייתה

 ו~ו~~י~
 ~וןבשו אות~ לשין ואח~~ ~ו~י~ ~ו~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~י~~~~  בשו~ון
 ~ועושי~

 או קניידליך ~ו~ונה
 קיי~~יך~

 בזה
 אם יל~סור להח~ויר~ש

 חט~ נ~וצא~
 ב~וך

 ונשארו כ"כ המצה לסח~ט ~א"א ל~י~קניי~ליך
 ~יםבתו~ה

 בעי~
 ~ו"~ ~הוי

 ~~ים עם
 ~ ע~~

עוד ~ועיי~
 בש~~~

 חטה בדין שם ~ו"ש סקיו"ד ס~~ס~ב
 ובדברינו ~שו~~ןשנ~וצאת

 לעי~
 בקונטרס

~"~ 

 ל~~~נ~
 ~~~ח וע~ף

 ודו~ק~
 (~נ ~

~~~~~ 

 הנ~~ הרש~~ הרב בש~ע עוד
 םי'

הנ~~
 ד~~ז הפר"ח בשם ט~ז סעיף

 החטה שנ~וצאתמיי~י
 ~ע~ בהשו~ו~

 עדיין שהוא
 בו שהתי~והו~האל~ס

 ולכ~
 השו~ון נחנגב לא אם

 שש~וו קודם הה~~ה~ו~וי
 ה~~מ~

 יש בהאל~ם
לאם~ר

 אב~
 ~וריקו אם

 ה~ו~ו~
 ל~וך ~וה~~~ס

 בתוך ושם י~ה ~י~~ל שנתבשל לאחר אחרת~לי
 נ~~צאת הב'~לי

 בתוך ח~~
 ה~ו~ו~

 אפילו א~
אם

 השו~ו~
 רותח עדיין

 ~וו~~ ה~~
 שאנו לפי

אומרים
 ~א~

 ו~אן הב' ~לי ב~וך ה~טה נ~וצאת
 ~ו~בר הב' ~~י בתוך~י~ה

 ע~~
 שש~~ו טרם

 ולא ~תו~והש~ן
 ~~עו~~ הי~~

 בתוך השומן עם
האל~ס

 ה~~ים צחצוחי בתו~ו הי~ שעדיין בע~
 הב' כלי בתוךועכשיו

 אי~
 לבא יכולה החטה

 הלכו שכבר ~יון שבתו~ו השומן ע~י חימוץלידי

 ~~~וה~ו~ו~
 נתבשל שכבר ~ואחר ה~וים צחצוחי

 י~הבישול
 בע~

 האלפס בתוך האש אצל ש~מד
 ~~"כ

 ועיי~
 דאם ט' אות סיתס"ב חיים במקור

~מצאת
 החט~

 ב~סח
 בשומ~

 שלא ב~לי הקרוש
 בתו~ו מים ~ש א~י~ו ל~קל יש בתו~והתיכוהו
אם

 השו~~~
 ~ו~בר קר~ש

 ~פירו~ קוה~~
 מהתחלת

 ~בוש שייך לא ~בקרוש משום ~סח( ~ל א'ליל
 לחוש יש ב~סח הוא רך ~דיין השומן אם~בל
~~בוש

 בדברינו ~ועיין ~ ע"~
 לק~~

 סקי"~ סיקי~~

~נ~
 ה'

 מ"~
 ב~~ו~ג ועיין שם(

~קיו"ד ~ם"~ ~ ~ו~~
 ~ו~ו~ה שנעשו חניידליך שקורין דעגולי~

 שוס בלי ו~ל~לין ומלח אוו~ שומן עםטחונה
 שומן עם ~ותם שטגנו ואחר ~לל מיםת~רובות

 רותח רוטב עליהם ועירו בקערה אותםנתנו
מ~"ר

 ואח"~
 קניידיל בתוך שנ~ר~~ה ~טה ~וצאו

 בתחלה נילושו דלא דכיון שם ו~תב ~והםאחד
רק

 במ~~
 בתוכם שהיה והגם מחמיצין אין

 צורתו שנשתנה ~יון ~ו"ממלח מע~
 ג~~

 מחמיץ אין
 מים בלאו~ל~~ין

 אי~ ג"~
 שעירו והרו~ב מחמיץ

 רק ~ו~ובליע( ~ועל אין הקניי~ליך עלאח"כ
 ש~ינו עירוי )כדין~~~ק

 ~~בלי~
 ~עיקר כד~ק רק

 ל~ ~~~~הדין~
 לתוך הרו~ב הגיע

 העגו~~~
 ול~ן

 אותו להשליךדי
 ה~גו~

 בו שנמצא
 דרך ד~ין משוםלהח~ויר ש~ ציד~ ב~ועה היא הח~ה אם אבלמותרים וה~א~ החט~

~~~ 
 לה~בחע

 ~חמ~

 השו~ו~טיגו~
 אתיא ~ועלמא ש~וא לחוש יש ל~ן

 אחר במחום החטה נתח~וצה ו~ברהח~ה
 ב~ונטרס לעיל בדברינו ~עיין לשםנ~לה ו~~~~
 חת~ו ואם השני( ג~ע~ף ~~"~

 הקניידלי~
 לחתי~ות

 אז ע~יהם רו~ח הרוטב עירו ואח"כק~נות
 נתר~~ה רק ב~ו~ה אינה החטה אפילולהחמיר י~

 א~ילו להח~ויר יש שני ו~לי דבעירוימשום
 מיל שיעורשהה בל~

 ע~תו"~
 ~ הנ"ל ה~~ו~ג

 םק"ו סיתס"ב א~א ב~מ~געוד וע~י~
 ה~גולים על ~רוטב בעירו א~ילו להקל ~םבצ"ע הני~ דש~

 נתר~~ה רק בקועה החטה באין ואפילושלי~וים
 נפרדים ~וח~קים עשוים הם שהקניידליךד~יון
 לומריש

 דה~וט~
 בכולו מוליך

 עוד ועיין ~ ע"~
 ~ו~זב~~ו"ג

 םי~ס~~
 נ~~~~~ה אם נוחשה רק הוי לא דהחטה די~לא' א~~ דינים בחי~ושי סק~"א

מ~ח
 מ"~

 ~א"~ ~וים עם
 בטילה

 ~ ~~~ בששי~
 בקונ~רס ל~יל בדברינוועיין

~"~~ 
~~~ 

 ~ ל~א
 ~~~~~נג~

 זה ביחד אותם שחור~ין
זה ע~

 א~
 נקראיםאלו ש~וי~ לפי ~וותר זה הרי חבי~תה ע~ג ~ואחתהאור חו~ ע~י ~~~ם יוצא אם

 מ"~
 םיתס~~ ש~~ ~ מ~~יצין ~אינם

וש~~
 ~~ו~ג ועי' א' סעיף שם הרש"~ הרב

 ו~ל~ו בקדירה קליות יבשו דאס םוס~~א~ם א"~
 שלהםה~ים

 ואח"~
 אותם ילשו אותם טחנו

 א~ור דיעבד דגם י~ל קצת ושהה אחריםמים ע~
 דהוימשום

 מ"~
 ~וים עם

 ~ליטתן ~ו~וי בלעו הרי הקדירה בתוך~נתייבשו ד~ע~ ~פירו~ ע"~
שהם

 ואח"~ מ"~
 מים בהם ~~נתערב

 הו~ לישהבשעת אחרי~
 ע~ ~ו"~

 ~וי~(
 ~זב בתנור כך לייבשם דא~ילו הנ"ל א~אב~מ~ג ~ו~ ועיי"~

 דלא ~דידן מ"~ו לחוץ שלהםהמים
 ואסור בקיאין אנו אין בזה דה~ה י"לבל~יתה בקיאינ~

 בס~ר נת~בד~י ו~עת ~ע"~
 ס~~~

 ~~הרב דחיי
 ט' בסי' בו וראיתי מיאסקובקאאבד~ק
 תלוי זה דדין ~י"ל ש~תב י"חאות

 נתייבשו אם בדיןהאחרונים ב~לוגת~
~~~~ 

 אם
 ~שבאולהח~ויץ ~ו~והרי~

 נמי~ אח~~
 סי'~עיל בדברינ~ ~ועיין ע~כ

 ז~
 סקי"ד

 בדה"~~
 צרי~ין ו~עת

 ו~י~ןוכו'( ג"~
 ב~~"~

 ט~ו ~י~
 וד~~~~
: 
~נ~ן
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~ ~  

~ד(

~~~ 

 מקרי
 ~י' הרש~ז ~רב ש~ע ~ מ~~
תס~ב

 ~~עי~
 דה~ה שם וכחב ב'

~~י
 ~ו~~~

 הפירוח כל ו~אר ורי~~ונים
 : ש~ון לענין שם מ~ש ~ק"א ~~ס"בשע~ח ועיי~

 סיח~~ב ח~י ~ מ~פ הוי יין ~~~~~~(
 בשד~~ ועיייןםק"ה

 ~וער~ת
 םי'חומ"צ

 או~ י~~
 י"א

 בי~ בש~ שהבי~
 ~ואיר

 דר~י ~פר ב~ם שם ~ביא וכן הח"י ~לשחו~ק
 ~עיף הנ~ל הרש~ז הרב ב~"ע ועיין ~הוראה

 הוי י~ן דשמרי הנ"ל ~ח"י ~דברי שכ~ב~'
מ~~

 אך
 ב~עי~

 ~~~ב א'
~~ 

 שנחחמצה דעי~ה
 ~מריע"י

 יי~
 זה הרי ב~נור ~ש~ורים ~נ~ייב~ו

 גמורח~~ץ
 ו~ייבי~

 ~רת ~ליו
 ע"~

 ול~אורה
דבריו

 סו~רי~
 זא"ז

 א~
 הנ"ל בםי' שם בש~~ח

 הביא הנ"לואות
 ב~~

 דברי ליישב א~ד ~~ול
 א' דבסעי' וכחב זא~ז י~~רו שלא הרש"זהרב
 בחנור שנ~ייבשו יין ~ש~ורי הר~~ז הרבמיירי
 ~לחלו~ית ~ל מהם ~להד~בר

 ש~
 ב~ס ולש יין

 ~~יס בחערובותאח~כ
 ולכ~

 הוי
 ח~~~

 ובזה ~מור
 אבל ~ו~דה הח"י~ם

 בסעי~

 הרב ~~יירי ב'
 לבדם והם נ~ייבשו ~לא לחים בש~~ריסהר~"ז
 ואין ~מ"פ דינם ~וים ~ערובות בלא בהם~~לש

מחמיצי~
 ה~ד~ח ע~"ד הח"י ~ם מיירי ובזה

 ב~מ"ג עוד ועיין ~ הנ~ל ~דול בשם~נ"ל
 : ב~ה מ"ש סק~א םח~"במ~ז

~~~
 ~~ ~ו~~

~~ 
~ ~~ ~~ 

~~וכי~
 ~וי ד~ים ד~~~ן

 ז"ל ~וב~י בןה~והר~ש ~~~ו~~ דל~ מ~~
ש~ת~ ~י~~~~ ב~ובי~~ )הנד~~

 בכלל ד~ינו
~"~ 

 ~יון
 דל~~י~

 ~~~וה
 ~ל ב~ינו מטבי~ין )~דא~~רי~ן ~~יסנחשב

 ~~~יח ~ק~ב ~יחס~~ ~~~ז פמ"ג ועיין ~ע~~ ד~~
 ב~לל הוי דג ~ומן א~ בצ~עזה די~

נז( ~ ~ו~~
~~~ 

 י~ ~~ורי~
 ל~~~~ק

 )ה~ם ~~~ו ~יח~"במג"א ~~~מי~ ~~
 בנפלה ~פ~מ יש מ~מ חמץ הויבלא~ה ~~~~
 ~~~וה בצ~ןלש~ר ה~~~

 מש~
 ~~ומ~י

 הש~רנבלע ~~~ באו~~
 עד~~

 החטה ב~וך
 ~~~~ ואח~~

למ~~
 ב~ה( נפ~מעוד ~~ כתב הנ"ל ס~ק שם א"א ובפמ~ג

 ועי~
 או~ ~י~ס"ב פר"ח

~~ 
 דש~ר~כחב

 ש~
 ציאים

 ו~~צ~ מי~
 ברור דבר

 מ~~ במ~ש~~ ~~~ דין לו שישהוא
 מצמו~ים יאים שמו הש~ראבל צמוקי~ ~ן

 במיםהשרוים ומגרו~ר~~
 לד~ י~

 ולמע~ה ולכאן ל~אן
 ~פר"ח~ ~~~~דלהח~יר י~

 ועי~
 בספר

 או~ םוף~י~ם~ב ~~~~ בא~ח הו"ד מ~פ הו~ לא דשכרהלכה ~~~
 בשס ז' אות י~ג סי'חומ~צ מ~ר~~ בשד"~ ועיין ~ י~ג

 מהריק"~
 ד~~ר

 די~ו במים ה~רוים ~~צ~ווקיםהיוצא
ולא בלב~ כמי~

 כמ"~
 יהוש~ ~ני וב~ס מים~ עס

 ~~~א
 ~מו ד~~חמיץ בשכר לה~מיר ש~ידדשם

 מ"~
ע~

 דעיסה שם בשד~ח מי~~ו~יי~ע
 לא ~כר בהונתערב ב~~~~ שניל~~~

 א~רי~~
 ד~~ר

 ו~~~~~ ~~
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 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~ש~~~~ ~~~ ~~~~~~
 ~~ו~~ ~~~~~~

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

 ~~~~טז~
 יתנ~

 ~ריף דבר בו שהיה בכלי
 מהני לא הגעלה ואפילוו~ו'

 ריסקי~ג זה ~י' לעיל בדברינו ~יין ~ ו~ו'לזה
 םי' מחו~ו"צ ~ש~"ח ועיין ה~יי"א בשס~"ש
 ז' אות~'

 שנשא~
 מים בהם שמובילים בחביות

 החביות שלק~~ ונ~דע עיר של ~יםל~בעלי

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

~ ~  

~  
 ועיי"ש ה~וצות בהם ללוש מותר אם וגסבפםח
 קצרה בדרך מדברי~ וה~ולה בזה קצתשהאריך
~~יון

 דכב~
 ב~ס~ ל~שת~וש שלא נהגו

 ב~לים
 בהסשהכניםו

 יי~~
 צריך ל~תחלה ול~ן לקיום

לרחצס
 היט~

 במים ~~לה
 ח~וי~

 עד ואפר
 לגמרי הריח מהםשיסתלק

 הלבוש בדב~י)~מפורש להגעיל~ ואח"~
 ו~~~~

 סק~"ז ~תנ"א
 שרי וא~ ס"ג( ס~יף שם הרש"~ ~רבובש~ע
 גם ~הם שנש~מש במיסללוש

 מצו~
 ~סח של

 שא~א שעה"ד הואו~ם
 לעשו~

 בשום זו ~קנה
 לרחצםאופן

 ב~מי~
 ההגעלה קודם תחלה ואפר

~רא~
 דיש~ לכאורה

 הסוברים ~ת על לסמוך
 )בש~ע ~מבואר ממעל"ע ב~חות פלט לא~צונן
 בחביות אותם שמובי~ים שהמים בבירורי~וע א~ ול~ן ל'( םעיף םתס~ז הנ"ל הרש~~~רב
 שוהי~ איןהנ~ל

 הרי הנ~ל בחביות ~ועל"ע
 בעינן לא ~ריף דב~בר ואף מותרים~מים
 חריף ~בר כששורה דוקא זהו ~~מ מעל~ע~בוש
 אז~כלי

 ~ל~
 א~ילו ~ריף הדבר בתוך הכלי

 ממעל"~ב~~ו~
 ש~~משים ש~וה בנ~"~ אבל

 וכל ~~יס ה~א ב~לי~עח
 ~~ש~

 מ~~ם רק הוא
 היי~ש ~~וא ~ריף ~בר הוא שב~לישהבלוע
 ~ו~ועל~ע ב~ח~ת ~בוש הוי לא דל~"ע נראהבזה

 בסי' ביו"ד דקיי"ל למאי זה לד~~ות~וא~שר
 ~יי~ש וכו' ג' סעיףק~~ב

 ודו~ק~
 שסובריס ~וס~ים הרבה דיש י~ו~דכבר וב~ר~
 כבישהאמרינן ד~~

 לה~לי~ ~ל~
 אפילו הכלי מן

 ב~בוש ל~~נ~יר דנק~~~ן ואף ~על~עב~בוש
~על"ע

~~ 
 לעני~~

 לה~לי~
 ~~שר מ"~ו ~~לי מן

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

 הסברות א~ ל~~י~ לצר~עכ"~
 המקילי~

 הנ~ל
 ב~חות עכ"פ לאסור שלא דידן נידוןלענין

 השד"ח עכת~"ד בדבר צ"ע ועדייןממעל~ע
 באיזה ל"זאות קט"~ ל~מן אי"ה ב~~רינ~ ועיין ~ בק~רההנ~ל

 ~ו~~
 הבישול ~~~ני

 ~~ס שהב~תי מה עיי"ש הג~~ה קודםואפר בחמי~
 ~(ס~ד"ח

~~~~ 
 במג~א ~ וכו' להוםיף ~וותר

ס~נ"ה
 םק~~

 דמשוה~כ בזה הטעם שם ~תב

י"~
 ~~ו~~ר

 להוסי~
 דעיקר דכיון ~ושום לכתחלה

 משוס ~וא שלנו ב~וים ~לוש שצרי~יןהטע~
 לנוד~שלא

 שנתערבו לאחר אבל חמין ה~

במי~
 צוננין נעשו שלנו

 וא"~
 מו~ר

ל~~חלה לצננ~
 ע~~

 בצ"ע הדבר ש~ניח ועיי"ש
 סיצ~~ יו~~ ש~~ ב~מ"גאך

 כ~ב סקי"א

דהעו~~
 ל~תחלה לבטל ל~קל ~והגין

 מי~
 שלא

 שלנו ב~ויסלנו
 בש~~ ו~~~ ע~~

 הרש"ז הרב
~תנ~ה

 ם~י~

 ~ל דמ"מ שם שסיים אך ~"ח
 להחמיר ~וב ~עצ~~וא~ם

 ול~ו~
 ה~ח~ירין לדברי

 אם שלנו( ב~וים לנו שלא ~וים לערב)שלא
 לו ~א~שר א~ שלנו ~וים עוד למצוא בקלא~~ר
 קוד~~פ אחר ביום ללושבקל

 בלבד ~~~~~ ב~וי~
 להחמיר ש~~ב יה~דא מחוקק בס~ר )ועייןע~כ
 רק ~לני במ~ם לנ~ שלא מים לבטלשלא

 לא אבל הנהר ~ון ש~וא~יןבמ~ום
 ~ו~~אר~~

 והו"~~"~
 בס~ר

 סוס"י ~~וד~~
 ד'~

 ועיין
 ה~ויםנתערבו א~ א~י~ו ~בדי~בד י~ז ס~ק שסב~~י

 של~
 לנו

 ב~ע~
 ~ישה

 ג~~
י~

 נגדם ~לנו ~ויס רוב יש אם ל~~יר

 עו~ועיי"~
 באור שהוחמולמים דה~~ כ~~ סעיף שם ~רב ובש~ע

~~~ 
 צינון ~~הני

 ומ~ו~ר ~כו"ע צוננין( ברוב)~~תערבו כז~
 ~~~חלהא~יל~ ללו~

 כשאינ~
 ~~ ע~כ מעכשי~ פושרין

עיי~ש
 ~ו~

 וב~~~ג ~~~ םעי' הנ"ל ~רב ב~"ע
 ~~ס ולשבאור שהוחמ~ ח~וין בדין שם מ~ש סקי~ב ~~א~א

 קוד~
 שנצ~~נו ל~חר או שנ~~ננו

 ~יי~ש ~ונניס מים תערובות ע~י ~~א~ועצ~ן

מ~~
 : בזה

 ~יז~
 טוב ול~~~לה

 ש~~י~
 שני

ו~ו~ של~~י~
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 ~~~~~ ~~~~ו~
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 ~' ~יו~ ~~~ ו~~
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

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

 םק~~ו םי~נ~ה במג~א ~כ~ורה משמע כן י~~ו' ~~~~~
 בדיעבד אבל ~ל~שים שני בעינן ל~~~לה~רק
 בפ~~~ אך יותר במ~הוס~י

 ~ו~~וע שם א~א
 בדיעבד~גם

 י~
 ~~~~ר אם הנ~ל בפ~"ג עוד ~ו~יי~ש שלנו~ויס שלישי~ ~ני שם ~שאין להחמיר

 גםלב~ל
 ביו"~

 ח~וי או שלנו במים לנו שלא ~~ים
 סיק~ם א~א פמ~ג ועיין צוננים( מים ברוב~אור

~וס~~
 נתערב דבאם ז'

 מע~
 ~~~ו מ~ם

 ~י~ רוב אח~כ דבעינן י~ל לנו~לא במי~
 נגד ~לנו

~ל
 ~~~י~

 מ~ט או~ם גם נ~חמ~וו ד~בר משום

~~~~
 : ע~כ ב~~~ו~ה ~~~~~בו שלנו

 ~יח~
 שני

 עיין ~ שלנ~ ~וים~ש~י~ים
 בשד~~

 סי~ב מח~~~~צ
 ~~ם ~א~ואוח

 ס~~
 חמדת

 ~וש~
 ~להרב

 ה~וו"~
~~~~~~~

 מותר אם ~ם ש~~קר
 ~~~ס~~

 ~עם ~כל
 הא~יה בת~ ~בכל לב~לן לנו שלא ~מיםופ~ם
 היתר~ו~גין

 ב~~
 דל~אורה

~~~ 
 ~~ם דבכל

~~י~יף
~~~ 

 רוב כ~גדן יש לנו שלא
 מ~~

 ~קמא ~~נ~~~
 ~~ו~

 צ~~ני~~ ~~~~ ד~~~ו
 י~ל או

 ~כל~~~~ך
 ~ע~שני~ום~

 ~וזר ל~ו שלא מים
 ~ ~אס~ר המ~ם ~י~ום~י~ר

 וע~~~
 מה

 קצ~~~~~יך
 עבר אחד דאם שם בזה~מם~ק

~~~ה
~~ 

 ו( ל שלא ~ים ~עם ב~ל )והוסיף
~~ילו

 מ~~ר~ ~~~י~
 ה~יםה

 והמצ~~
 אבל

 ~~ב~ל ל~~~~ה~ה~יר
 ע~~

 ו~פרט צ~~ האו~~

 מיס תורת כל לה~ב~ל ח~ו שיו~ל ~~ל~~~~~ו~

 י~אבו ה~צות א~יי~ וב~~חל~~~~
 חבי~

 אחת
 להוםיף יבואו~א~~~

 ב~~
 לדינא לכן שעה

 לכ~חלה ל~קל~הורות א~
 ~כ~

 בא~~ ~~ין ~ד
 בשם ב' אות ~י~נ"ה~~~~

~~ם ~וע~~ ~~וב~
 בד~

 שלנו מים בהם היה ~א ה~צות ש~פו
~ק

 ש~~~
 שם ומםיק

 דמו~~~
 : בדיעבד המצות

~י~~
 מתוך

 ~ ו~~ ~~ו~~
 עי~

 א~א פ~"ג
 מ~ל ~מ~וסים אעפ~י ד~לומפין ~קי"אםיתנ~ה

צד
 ~~י~ ~~~~

 י~ל ~ב~ע~~ד ביה"ש ~~~~ ל~~ו~
~י~יל

 ו~י~
 ~~ליהם ~~ה הש~ש

 דיעבד שרי בי~~

~~~~~~~~ 
 י~ב

 ~~ו~
 ו~"ע

~~~ 
 ~ע~"ש

 ב~ג~~

 הנ~ל ס~ק שס א~א ובפמ~גם~י"א
 מי~ ~ד~

ה~~ונ~~~
 הוא למעלה וגםלקרקע ניה~ ב מפסיק שהבנין כזה ב~קום

 מ~וס~
: 

 ה~ע~ ~ בי~~שלצ~צם א~~ ~~~
 בזה

 ~שו~
 ול~ן ליו"~ומ~ין שב~ דאין

 צרי~
 ~ ה' בליל ל~אוב

 דמ~ ד' ם~ק בשע~ת וע~~ש ~ םק~דםיתנ"ה מג~~
 א~ ~ב~ם מ~ום ~' ב~ס לאפותשרוצה

 ~ו~
בי~ר~~

 והכל~ם השל~ן כ~ הכ~ר
 ~~י~~

 ביו~~ר
 היטב הכל רוחצין שבמוצ"שמ~ני

 וג~~
 ה~~וז~ים

 ~ם ידי ובגילגולבלישה
 מ~~קרר~

 זה הרי וא~כ שבת ב~ם ונחו ~שבתוע~ ~~ ומחליפיס
 להישראל ולהתיר ל~קל יש ול~ן מצוהצורך נקר~
בעצ~ו לש~ו~

 ~בר אפיל~ בע"~ מי~
 בי~~~ ~מ~ הג~~

~י~
 ה~נה דאיםור

 משב~~
 ל~~נו

~~~ 
 בו

 מצוה ד~ר ולצ~רך דרבנן שבות משוםאלא ~י~ו~
 מות~

ל~שו~
 ~בות

 דרבנ~
 ~ ע~כ בביה~ש

 סק"ב( םיע~ה מנ~שבם~רי )יעי~
 ועי~

 נו בדבר
 שיצטרך דבמק~ם הרש"~ הרב בשם ~ק~"ב זהסי' ל~~~

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

~~א~ ~~~~~~
 מבעו~י פי' ~ המנחה לא~ר שבת בערב

 ביה~~קו~~
 סק~ד סי~נ~ה ~וג~א ~

~ 
 או ע~ש ~של ביה~ש ~יר~ש ~ בשבתאו ~~~~
~~ 

~ווצ~~~
 ~י~~"ה ~ו~~א

 ~ ס~"~
 ע~י ל~אוב טוב דיותר ~ק~דא~א ב~~"~ ~עיי~~

 עכו~~
בביה"~

 ועיי~~ ~ מו~ש של ~וביה"ש ע~ש של
 סק"~בשע"~

 דגם
 למצו~

 ~יון ע~ו"ם ע~י שנשאבו הללוה~וים ליק~ מו~ר ~וצוה
~ו~ו~ דהישרא~

 ועיי~ש ~ ושו~ורם ע"ג
 עו~

 ~ק~ד ~מג~א
ש~ח דא~ י~ד י~ג סעיף ~ם הרש~~ הרב~נ"לובש~ע
 ול~

 הע~ו~ם שי~טרך רק ~יה"ש היאעדיין א~ אפי' ~או ע~ו~ם~ב~י~ש~מ ~ע"י שאב
 ליק~ ~וב י~תר אז ג~וור( רה~ר דרך ביה~שהמים להולי~

המי~
 מבע~"י בע~ש שנשאבו ~בביתו ~אוב~ן

 שלאאף
 נ~אב~

 כיון מצוה לשס
 ש~~~

 בענין
 ~הוא ו~יי~ו ~ ~~כ~~~

 ~ה~ שאי~ ב~ו~~
שו~
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 ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ז
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~

~ו~
 חשש

 חימו~
 : ~~וט והוא

 ~~ג~
 ה~ות מפני

 ב~~~ עיין א( ~ התקו~ה מפניולא
 סתנ~ה

~ק~~
 ט~ו םעי' שם הרש"ז הרב ובש~ע

 שנשאבו~ב~ים ~~
 ה~וצו~ לליש~

 לשו~~ן אין ~וצוה
 למצוא לו אפשר אם~ף

 ~חרי~ מי~
 וא~ילו

 עצמו על להח~ויר רוצהאם
 ג~~ לשו~~~

 לא
 במאמר ~~וזלזל שנר~ה מ~ני ~ושה הוא~וב

 לא ~וצוה שומרה~תוב
 יד~

 דבר
 ר~

 ~ועיי~ש
 י~ול נו~פו שלבו מי ד~ו~מ סק~ג מ~~בפמ~ג
 ~~ א~ל~~וך

 לו
 ~"~~~ ~~~י~ ~י~

 שנשא~ו~ים א~~ ~~
 ~ליש~

 הגם ~וצוה של ש~ינה ה~וצה
~בזה

 ג"~
 בזה ד~ס ~ו~ום ה~וים לש~וך א~צ

~יי~
 ושומ~ קצ~ נ~צוה שומר

 אך ד~ ~~איס
 אםמ~מ

 רוצ~
 עצמו על להחמיר

 לדבר ~קרובה שהוא מפני בידוהרשות ולש~פ~~
 ~וים ל~וצוא בקל לו אפשר אם ~שו~כם נ~וןו~ם הרשו~

 אחר ביום ללוש בקל לו שא~שר או ~לנואחריס
 ~ל~ניו בביה"ש שישאב אחרים~מים

 ~ו~יין ע"~

~הגהו~
 שם ~וברעזאן מהרש~ם הגאון

 ז~ או~
 ~~~וך שלא בט~ז המוז~ר ה~~ם~ל~י

 ד' ~תאים ~שו~ור ~שום מצוה מצות של~אינם ה~י~
 לו יש ת~חו~~כ

 להחמי~
 ת~ח דלגבי ~~שום ~זה

 ~( ~ ~~~( ד' פ~איס שומר אמרי~ן דלאי"ל
 בס~רועיין

 ~מד~~
 לו דנראה ~"ג אות ~י~ד

~~צ~
 בני להרבה יום ב~ל אופים שהמה ה~ופים

 שלהס ה~צות שאופים אנשים כ~ה וישאדם

לקיי~
 ב~ם

 ג~
 אין לכן מצ"~ו א~ילת

 לש~ו~
המי~

 ~~~~ס בנקל א~~ר ~~ילו
 ~~עי~ מטע~

של~
 שומר ה~תוב במאמר כמזלזל נראה יהא

~צו~
 או~רים השאיבה בעת ~~כ שהרי וכו'

 בח~י ועיין ד( ~ ע"כ ~צ~מלשם
 סיתנ~~

 דגס שם ~דברי' דמ~מעםק~~
 בש~

 י~ות
~~נה

 א~~
 להחמיר

 במי~
 מת של

 להיות ~קלות ~ו א~אאם ~~ו~~ ~~
 בל~

 ~ ~~ם ~ותן
)~

 ועיי~
 דהח~ויר סיק~~~ ח~ג חיים לב בתשובת

 המת א~ א~ילו ~ת ~לבמים
 יצ~

 ב~בת נשמתו
 ללוש דא~ור ~תב מצ~מ לשס נש~בו לא אם~~מ
 מצ~ה ש~מר ~ל ס~כינן דלא עוד שס וכתבבהם
 בא~א רקו~ו'

 להשי~
 ויתבטל א~רים שלנו מים

 ל~~יג א~שר ~ם ~ אבל ~י~ז ~~מריה~~צו~

 אחרי~מים
 ו~ו~ מצוה שומר על ~~ו~ינן לא

 שבם~רוהמעתיק
 נ~~ו~

 ב~ו~ר הח~ויר חי ~ל
 א~ילו ללוש טוב דיותרו~תב

 ל~וצו~
 ~וצוה

 שהיו שלנו ~ים מליקח לנושלא ב~וי~
 בש~ונ~

 ה~ות
 בא"ח והו~ד ע~תו~ד ס~נה חשש בהםשיש

החד~
 לי ~מדומה אך ~ וא~ו אות תנ~ה ~ימן
 בזה להקל נוהגיםשהעולם

 מצו~ ללו~
 של ~~ים

 ו~~~ו~
 בח~י מבואר

 סימ~
 ~נ~ה

 סום~~
 ז~

 ב~ל ל~קלדה~ונהג
 עני~
 בשיורי ~ועיין ~

 ם~ר~~בס~ף המנ~~
 ~~~ ~ונ~~

 א~ת ע~~( ק~~ה
 א~~
~ 

ו(
 ועיי~

 דיני~ עיקרי
 דהאכ"ו או~ י~ט סי~ון חא~~ח

 דאמרינ~
 ~ו~נ~ ~לנו ~וים לש~~ך דאין

 אוה~קו~ה
 ה~~ ~~~

 דוקא היינו
 ~ובעו~י ששאבום דהיינו ~וצ~ה של הן הןהמים כשאות~

לש~
 לשס ב~לי ה~יס ~נ~קד~ו ו~~~~א ~צוה

 ~ו~ אח~~ אם ול~ןמצוה
 נ~לה~ או ~ת שם

 לא אס אבל ו~ו' ~וצוה שומרמשוס מצו~ למצו~ בהן להש~~ש מותרהתקו~ה
 לש~ ב~לי עדייןהמים נתקדש~

 שלא ~גון מצוה
לשם ~א~~

 ~וצו~
 או התקופה ונ~לה מצוה

 מ~
 שם

 רוצה והאמת
 ללו~ אח~~

 בהם
 מצו~

 מצוה~
 ~ושום ם~נתא דחמירא אמרינןבזה

 ~שתקדים ~ק ו~ו~ ~צוה שומראמרינן דל~
 ~~נהל~שש המצו~

 ע~~
: 

 ~~ד~
 ~יי~~ ~ ו~ו' מצוה שומר

 דגם ז~ ס~ק תל~ג םי~ון מ~ז~מ~ג
 ב~ו~ו~

דרבנ~
 אינן מצוה דשלוחי בו לומר שייך

ע~~ ניזו~י~
 ~~~~ אות ד' סימן דחיי סמא ב~~ר ועי~ן

ב~~
 ~ב~ס מ~~צ בשס הא~ר

 מחוק~

 ביהו~~~
 מחמת ~~לנו( המים ~~~~ לאדאס

 א~ תקו~~
מ~

 בהם ולשו
 מצו~

 לשם
 ל~~ול אין פם~

 קוה~~~ ולא ה~סח ב~וך רק ה~וצותמאותן
 דמ~מ שם ~יים דחיי סמא והרבע~כ

~נש~ר מ~
 אחה~~ ~ה~צו~

 לאו~לס ~ותר
 ע~יהם ~להד~בר ~יו~

 הקדוש~
 ב~וים ~ו~מו

 של~

שב~
 ביו~ד המבואר

 עיקר~ ועיין של~ט( ~ימן~
 ה~ס~~ צרור ~שס מ"ש י~ד סימן ~יו~דדיניס
 : ~נ"ל דחיי הסמאע~"ד

 ~~ה~
 ב~וך~ יניח

 הטעם ~ היד א~לה~ניס א~~~ יצטרך ~לא ו~ו' ברזל ח~~כתה~ים
 בז~

 מ~ני
 שהי~

מ~מ~
 ~נ~ה סי~~ן מג~א ~ ה~יס את

~"~ 
~~ ~ 

ו~יי~



 ~י ~~ ~~~~ ~~~~~~ו~
~~~~~ ~~ ~~~~ 
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 ~~~~~ס
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 ~~ ~~ס~~~ ~~~~~~~~ו~ ~~~~~
 ~ך

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

~~~~~ 
 פ~~"~ועיי~

 ח' ~"ק ~ם א~א
 דמשמ~

 ~לשונו
 בתוך ולא הכלי גבי על הבר~ל להניח~ה~~נהג

 ועיין ~~~~י~
 בהגהו~

 ~והר~"ס ה~און

~~~ר~זא~
 שהאריך ~~ה י"ב אות תכ"ח סינון

 בעני~~ז~
 האו~ ובסוף התקופות

 ~~כ שם םיים

 המים לתוך הברזל נותנים שאין המנהג~ע~שי~
 וכתב ~ל~ועלה ה~לי ע~ג הבר~ל ~~ניחים~אלא

~ש~ו~
 מבראד קלוגער של~וה ה"ר הגאון בשם

 בתיבה המים ~ונחים אם דלפי"ז~א~~ר
 שםגור או ברזל בציר תלוים שלושהדלתות
 בבית המים ~עומדים או ב~זל ~לב~~נעל

שהדלתו~
 קבועים ו~חלונות

 ~בר~
 שהגג או

 יש ברזל של במםמורות שתקוע או ברזלשל
 הגאון בשם שמע כ"ז התקופה נ~ד להקלצ~
 מהרש"ם הגאון אך ~ הנ"ל קלוגער שלמה~~ר

 ~יי~ הנ~למברעזאן
 אם יודע שאינו ע"ז

 ק~ה וגם אמת היאהש~~ו~ה
 לם~~ו~

 ע"ז

 ועיין ~ ע"כ וצ"ע םכנה חשש בו שישבד~~
ב~~וב~

 שם מ~ש כ~ה סימן חיו"ד אריה שם
לענין

 ה~קופו~
 : הנהוגים

 ~כו~
 עם י~~שכו

 ~' אות תנ"ה סימן מ~ה דרכי עיין~חוט~

 לאחר תכו~~~י המים מין ~ברזל להוציאדטוב
 ~ושום התקו~ה~נפל

 ל~ו~ ~~
 ית~ממו שמא

 : ע"כ הברזל ~ןה~וי~
~"~

 ~~~~ ~א~
 להכשירו~ צריך וכו'
 סימן לקמן בדברינועיין

 ~~ו סעי~ק~~~ז

 )ענ~

 שם מ"ש ג'( ב' א'

ל~ני~
 אם די~~ד

 נשתמ~
 ~לא בתנור בפםח

 ~ ~~ינו~וכ~ר
 עו~ וע~~"~

 ~ם מ~ש ו~ ב~"ק
 תנורלענין

 ~ע"~ ק~~
 בית תנור

 ~ קא~ל~ן~קורין החור~
 ועיי~

 דחיי םמא בם'
 י"ב אות וא"ו בסי' מי~םקובק~( אבד"ק~~~~~רב
 ~וועיל אין לי~ול הנוטה דתנור לו ~נראהש~תב
לו

 יבקע שלא יחוס שמא דחיישינן ~ושו~ ליבו~
 ידי על ויפול רעוע( שהוא ~~וחמתהחנור

 ו~י~~הליבו~
 י~ניס לא

~~~ 
 לצורך עצים

 לא רעוע( שהוא )עי"ז וגםה~ק~ו
 לא וגם התנור כל עפ"י הגחלים א~בהרחת יגר~

 ע~כ: כראוי היטבי~יח
 ~ב~

 כשרוצה
 הקעך את לםוד טוב ומנהג וכו'~ מצותבו לא~ו~

 הוא והאבק קמח בה מנפין הש~ה שב~לכיון
 יפול שלא לחוש ויש ולמ~ה ל~ועלה הק~ךבכל
 מה לגרר ליזהר צ~יכין ועכ"פ המצה~ל~ו~

ש~
 הוא שכו~נתו הנראה ~ל~י הרער

 המצות ~מניחין במקום וכן קוימען(שקוכין במ~

וע~"~
 יג~ו שלא המצות נגד בבגד י~סיק

 י"ד~ אות וא"ו סינון דחיי םמאבכתלים~
 ג"כ מש~~ע הנ~ל דחיי םמא הרב)וכדברי
בש~ע

 םי~ו~
 ועיין עיי~ש( וא~ו םעי' תמ"ב

 ם"ק י"א סעי' קט"ז םימן לקמןבדברינ~
 לה~שיר ~רי~ין ~האיך נ"~

 ~ולחנ~~
 ~ל של ותיבות

 מצות בהם להניח רוצה אםהשנה
שם: מ"~ יעוי~~

 ~ג~
 ניצוצות שיהיו עד וכו' לה~שירו~ צריך

 סימן א"א ~מ"ג ~יין וכו~ מ~ונוניתזין
 ~~ם בלי לחוד ~אבניס שהוא דתנור א~ס"ק תס~~

 אש ע"י בלע אס אפילו טפילהטיט
 ממ~

 מ~מ
 בהעגלה מדינא לו ד~ הפםח קודם מכשיראם
~חוד

 )למא~
 בל~~ ~יתירא מיקרי דח~וץ ד~ר

 ~"ג( ס"ק קט"ז סימן לק~ון בדברינוועיין

וא"~
 לצ~~ יש

 לא א~ א~~ל~ להקל בו
 עכ"פ הוי דהשלהבת כיון כולו ע~פהגחלים הל~~

 ולא קל~ליבון
 ~ר~

 ~~כ: מהגעלה
 ~ד~

 עד
 בהגהות עיין ממנו~ ניתזין ניצוצותשיהיו
 תס"א םימן מברעזאן הכהן מהרש~םהג~ון
או~

~~ 
 בעל הרב ~תבי ב~~

 דע~
 קדושים

ע~
 )ו~~ודינתנו ~תנור שע"ג ה~עזיבה דבר

ק~רי~
 ובכל לאויר ~~וח ~הוא ~עקיליק( אותו

 )שהיד ~בשילין שם להע~~יד ה~ו~הגהשנה
סולד~

 שבת ליל ס~ודת לצורך בהס(
 ניצוצוח שי~יו עד ~ה~~יר אפשר איושם ו~דו~~

נית~י~
 אם לכן כנודע

 ~י~

 שם ש~~טיחין הטוח
 ~צבע ~עובי ~בבטיט

בהתבשילין לה~גי~ עכ~~ צריכי~
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 ~~~~י

~~~~~ילי~
 ~~~~ ~~ ~~~~~~י~ין

 שס י~א ~~א

 ~~~~~ש~~
 ~י~~

 ~~ש~
 ל~~ ~~~ ל~~~ך

 צ~י~ין
 ל~וחל~~~ק

 ~~ ~~י~ ~~
 ~~~~ ~~ב~ ~~ו~י

~~~
 ~~~לים שיל~~

 א( ~ולו~ ~~~
 ~~י~ ~יר~~

 ~י
 ש~~ל ש~~ו ל~י ~ל~~ בל~~הל~~~ירו

 הש~~
~~~~~~~~~ 

 ~ול~ ~ו~ ב~~~~
 ג~לים ~~י ~~~~ש

 ~~~~)ש~~~~רי~
 ~~ג

 ה~~~~ ~~ ~~~~~~א ~~ ~~~~י~~ ~ו~~ ~~~~~
 ~י~~~ ~~~ ~~לי~~ ~~י

תס"~
 א' ~~י'

~~~~ 
 ~~י~ ~ם ~ר~"~ ~~ב

 ~א~
 ~~~ ~~ו~"~ ~ו~ ~~יי~~ ~~
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 ש~ הר~~~הר~
 לא ~א~ ~' ~~י~

 ~י~~
 לה~יר~

~~~~~~~~~ 
 א~ ~ו~ו~~י~ וא~~ ~ה הי~ק ~~י

 ~~י' לא~ור יש ~ול~ ~~~ ~~~לי~הל~~
 ~די~ב~

 ~~יקו~ואא~~
 ~~~~ קוד~ ~~~וי~ ~~ו~

 ~~ז
 לה~יריש

 ~א א~ א~ילו~ו( ש~~~ ~~ו~~~ ~א~ ב~יע~~ ע~"~
 נ~~וי~

 ב~~ק~~ ל~~י~~
 ~לו

 ד~יו~ משו~ ~ם~ל~~רך
 ~~~ה ד~ו~ק

 ~~~י~
קר~~

 ~היו לומר ה~בר
 נ~לי~

 ~עם ~ו~~ ~~פ
~~קצת

 ~"~ ~~ ~~~קצ~ ו~ע~ ~~
 )ו~יין ג( ~

~מ~~
 א~א

 ~י~~"~
 היה ~א ה~נור דא~ ~ק"ג

~"י
 קודם ~וצה ~ו ~א~~ בשעה ה~מץ מבלי~~

~~ס~
 ~~פ הג~לים ~ל~~ ל~ ~~יל~ לה~יר יש

~~לו
 ~~ע~

 ה~יסק
 שקו~~

 שהבעין ~יון ה~~ייה
 הרי ~ה~ליעה נ~רף~ודאי

 ~ ל~~~ ~י~
~וד ו~יי~~

 ~~וקום לאס~ר א~ ~צ"~ שהני~
 ב"י ~~ור ~שהיה~פילו הפ~~

 ~או~ר~~ לד~~
~חמ~

 ~~ברינו )כ~ובואר ~לע היתירא ~י~רי
~י"ה

 ל~מ~
 ~( ~ ס~~"ג( סי~~~~

 ~~יי~~
 ~~ד

~מג~א
~"~ 
 א~

 ~בשר ~~נור לה~שיר ר~צ~ דא~
לחלב

 י~ ~"~
 ל~~ח~ה ל~~~ויר

 שי~וי~
 לה~שירו

~או~~
 ב~י~~~ אך ~ולו ~~פ הנ~לים ~יל~ו

י~
 לה~ל

 במבש~
 לא ~ס א~י~ו ל~לב

שיל~ו ~יוו~
 מ~ו~ ~ול~ ע"~ הג~~י~

 בלע ~היתירא

~שא~~
 ~~~ ב~~ו~

 ~י~ה ל~מן ב~~ר~נו ~ו~יין

 ה( ~ ( ~ק~"ג~י~~~~
 ~~יי~

 סי~~"א א~א ~~"ג

 יש ~~~י ~ציו~ל ~~צי~ הג~ליס והל~ו ה~~ור ה~יק ~א~~ו~~~~
 ~~ ~ג~~י~ הל~~ ~~ ~~~

 ו~'
 ~שרי לו~רדיש

 מש~~
 הל~ו הג~ליס ש~וא ~"ס

ע"~
 ~~~ייה ביש~ל אי~ ו~~א ~ולו

~~ולו מ~~~~
~"~ 
: 

~~~ 
 ~ ~~~~ ~"~ ~ג~י~

 ~יי~
 ~ס~ר

 ו' ~י' הנ"ל דחיי~~א
 או~

 ~~עיל דלא ה~
 ליב~~

~גח~י~
 בלי לבד

~~ה~~~ר ~עליו~ דצ~ ~יו~ ש~ה~~
 ~~מ~ ג~~ ב~~~

 ~ל
 ~"י ה~נ~

 לה~
 ~~י~י~ל~~

 ל~~נו
 ~~ל~ ~~~~ב~ שי~י~ ~ ב~~~

 לל~~ א~~ ו~"~ ~~~~ל~ג~~
 ב~בר

 ~ל~~ ~~י~
 ~ו~~~~"~ ~~~~ ~~~~~~~

 ~ק~ב ~י~~~א
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 ~יי~
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 ~~ב~~~~~~ ~והג~~~
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 ~~~ ~~ ~י~

~~קו~
 ש~ב ~ו~~לים ~~~י

 אי~
 ~שש

 ~~~~ש~~
 ני~~י~~~~י~ו~ו~

 ~~ר
 גרי~~

 ה~נ~ר
~~ל ~וגחלי~

 ~~~ו~
 ~~י~א

 ~~יי~ש ~ ב~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~י~
~~~ 

 ~~ה~י
 הג~~י~ ל~~י~

 ר~~~ו~י~
 ~נור ~~י ~ל

 ו~~~~
 ל~רו~

~~~~ 

~ל~יי~
 ~ם

 ני~זי~ הניצו~ו~
 שס

 י~~יך וא~~~
 ע~~הג~לי~

 ה~נור ~ל הב~ ~~י
 ר~~פי~ ג~~

 ~יצוצ~~ שי~י~ ~~ ~~~ ~~ ~~ו~~י~~י~י~
 ~רי~~ ~~~~ני~זי~

 ~ושם
 ואי~

 ל~וש
 שמ~ ב~~

 ~לי~~ב~~~
 ה~'ל~צי הבל~~ ה~לך ה~~~ר של ה~ני ~~י

 ש~
 נתלבן )~~~ר ~~נור

 ~הליבו~~ושו~ הג~לים~ ~~
~~רם הבל~~ א~ ומיד ~י~ף שורף

 שני~ו~
 למקו~( ~~וקום

 ע"~
 ~י~ם"א~ח~ש בא~~ ומובא

 או~
 : א'

 ~ח~
 הוא וישר ו~וב

 ~ו~~~
 ~יי~

 דהוא ~~"ד סי~ס"א ~ח~י
~ודרך ר~

 ~~ו~
 ~הישר

 להםיק ~~ח א~ ול~~
 לה~~ירו~~ריך ב~יו~~

 ~יו"~
 מו~ר

 ~~שו~
 ה~ל

אח~ ~~י~~
 ~יבואר )ו~~ו

 ~י"~
 ב~ברי~ו

 לקמ~
 ~י'

~ה
~~~ 

 י~~~(
 ו~יי~

 ב~ו~~~~
 ~באורים

 ~י~~"~
 אי~~~~

 רוצה
 לא~~

 אס~ר ~ו לבשל רק בו
 ביו~טלה~~ירו

 מ~ו~
 בי~ול ~לצורך

 צ~י~י~ ~י~
 ~~ ר~הים~

 של~~~ך ~~בר ני~ר ~א~~ ~ך
ה~~ר

 ~ ע"~ ~ו~י~~ ~ו~
מ~~ש~ם הג~~~ ב~גהו~ ~~יי~

 ~ו~ר~~א~ ~~ה~
 ~י~~"א

~~~ 
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 ~ל~ורך ~ו~נראה ~~~~
 בשב~ ~~~ו~~

 ב~נור
 ~ר~ילי~

 ש~לא~ו~
 ה~נ~ר לה~יק ~וו~ר

 ~יו"~
 ~אם

 ל~~שירו~~ח
 ב~יו"~~

 ~שום
 דלי~~

 היכרא
 ~יון לה~~ירו~ר~~נו

 ש~~~י~
 שס

 ~~י~
 ~ו~~ור~

 ~~~יהרו~ה
 ה~~ ~~ ל~~~~

 ~~~~ ולא מ~י~ו

 ~ ~~~לה~~~רו~
 ו~יי~

 בם~רי
 :סקצ~ח סי~~~ מ~יו~~

 ~ט~
 ~ד ו~ו' לגור~ו

 שיצ~נ~
 ו~ו'

ה~~~
 ב~ה

 עיי~
 אי"ה ~דברינו

 בס~~
 ש~חר

 בס~ר ו~יין ~זה
 ס~~"~

 של~~ ש~~ב ה~"ל
 ב~י~ ~ן נוהגין~~ה

 האו~יס
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 ה~נור להסיק צריכין וע"כ היום ~ל ~ה~~י~ק א~~י~ שע~~יו ~ושוס ע~ז זכות ללמד

 ע~שיו ~~ם היוס כל חו~וו שיח~יק ~ד~יפה
 רקיקין~~ו~ין

 וב~וע~ דקי~
 ש~וח~יקין חום ~~~ון(

~ו~~
 על נאפות הם בתנור

 כ~
 בהם שייך אין

 שאח~~( בם"ק )ה~ובוארהחשש
 א~~

 ליחיד
ב~~~

 לבנ~ב רק ~ו~ה
 י~

 שני לעשות לנהוג
ה~~~

 : ע"כ בפניס( ~וכנובואר
 ~י~

 וא~~כ

~~~~~
 יסיקהו לא ~אם ב~ה הטעס ~ וי~יקהו

 הגחלים ~גרף לאחר מיד בו יא~ה ~~א~~~ת
 ה~' ~היסק~ר

 וכ~
 היסק ~ין י~~~ין לא ~ם

 ~~~ שיצ~~ן עד~~י~ק
 יסי~נו לא ש~וא לחוש יש אז

~יטב
~"~ 

 לפי להכשירו ש~וסיקו הא' בהיסק
 אחר בו שיאפה המצות ישרפו שלא~יתיירא
 סית~~א ~וג"א ~ ~ב' היםק אחר או הא'~~יסק

 וש~~~~
 הרש~ז הרב

 ש~
 ~ ג' ס~'

 סק~ד שם~~י ועיי~
 דא~

 בעיו~ט התנור ~ה~יק שכח

ו~~~~
 הכל ~עשות ~וותר ביו~ט ~ה~~רו

 ~~א הב~רה לעש~ת שלא כדי~~~~ ~הי~~
 לצור~

 יו~ט

~~
 ~~כ~ כולו ע~פ הג~לים שילכו היטב שיםיק

 א~ור שאינו דבדבר סק~ד שם ~ו~ז פ~ו"גוע~ין
 חומרת ~~שוסאלא

 מנ~
 שאין ~לי כ~ון וכיוצא

 ~~שהו או אב~י ו~ם נ~ט בר נ"ט ~ליעת אלא~ו
 בו ~ין בו כיוצא וכל שני מכלי בליעה אווריח
 אפ~לו לה~שירו ו~ותר ביו"ט כלי תי~ון~שום
 ~~ניו~ט בספרי ועיין ~ ע"כ פסח שלביו"ט
 : סקצ"חםיצ"ח

 ~יא~
 בש~ע עיין ~ ויסיקהו יחזור

 םעי' שם ~רש"~ הרב וב~~ע ב' ~עי'~יתס~א
 ~חתיו ש~וסיקין כלי על ל~פות רוצה דאם~'

 לי~הר צריך ~~ל~ועלה גבה על ואופיןמל~~~ה

~ה~י~
 ידביקוא~~~~ היטב ~ורותח שיהא עד תחלה ~חתיו

 הפ~
 שאם ~ופני גבו על

הפ~ יד~י~
 ירתיחנו ואח"כ ~~~חלה

 ~מא לחוש י~
 ואם הפת תחמיץ היטב נ~רותח שיהאקודם
 שלא בדיעבד א~ילו להח~~יר נכון לואפשר
 הרתיח ואח~כ והדביק עבר אס בפסחלאו~לו
 יו"ד ~עי' ~ה ~י' בדברינו ל~~~ן ועיין~"כ

 ש~ מ~ש ע'סו~"ק
 : ~משון נ~ירות ~פר ב~ם

~~ב~
 ויס~~ו

 ל~~י~~
 ~יין ~ ה~~צות

~~~~ 
 מהגה"ק

~~בו~~א~~
 לצו~ך להסיק ~ו~תר אס ~נשאל

 ~~וצותאפיית
 ב~צי~

 ~ליהם ש~~ו
 ~אלו( בעצים )להסיק ~התיר ~ו נראהשלא ו~~~ ~ו~ל~~

 שישגיחו באופן זה וגם ~תנור ה~שרלצורך ~~~
 לאחר כולו ע~פ יל~ו ש~גחליםהיטב

 ~כ~~
 ~לו

 ל~~ורי ונשרפוהעצים
 ב~חל~

 ב~נור נ~אר ולא
 האליוועשקי( ~ש~ורין באוד שי~מלא ~וקוםשוס
 שמתק~~וין ע~י ~ך ~ואחר ~ועצים ~ו~~ש בושוש

 נעשיסהגחנים
 ~~לי~

 רבים
 ב~~

 ה~ץ( ~~לה
 : א' אות סי~ס"א החדש בא~ח ו~וובאע"כ

~יג~
 ב~~ר עיין ~ וכו' ה~~ור את לטוח נוהגין יש
 וא"ו בסי~ון ~וי~ם~~בקא( אבד"ק )~והרבס~ד"ח
 דיש ד'אות

 ~~ ~ה~י~
 הליבון קודם התנור

 ~~ל~ ~וי ~תנור ~ל ~~ילה דיש ד~יון~ושוס
 ~' הסקה ~~א בו ~וועיל ש~א ~ורים או שישחרס
 ~ד ~ל ~וונתו הנר~ה )~פי בהרער ו~ןי~ים
 כוונת~ אולי או הקו~~ען שלה~נימי

 ~וה ~ל
 ~י~ילא(ש~ורין

 צ~~
 ~למעלה ~~ה ~ס לטוח

 ~~זיעת דבולעמשוס
 ע"~ החמ~

 )ועיין
 של הפני~וי צד על הנ~ל ס~~ד"ח הרב כוונתאם והנ~ ~ שם( א"א ובפ~ו~ג ד' ס"ק~יתנ~א ~וג"~

הקו~וע~
 לט~ שצ~יך ל~ועלה

 בטיט שם
 דדופ~י נא~ור אם דא~י~ו ~~ה ~וד~עיין י~

 הזיעה ש~~גיע בעת היס~ב ל~~עלההק~מען
 י"ל ~ו~~ו הח~~ץ מ~יעת ובולעיםלשם

 ד~וקו~
 ההוא

 ע"י ~~~וילאנכ~ר
 ה~לה~~

 דרך מה~נור ~עולה
הקו~וען

 בע~
 אותו ש~וכשירי'

 ו~ב~ו~~
 וגס

 ~בר ~~בלי~ה ב~ה שי~ל~~ברא בצירו~
 אך ל~ו~~ה ב~ס ה~בוק ~~הא~ר ~~ב~ואכי~ח ו~~~ נ~~~

 נכון~ו~~ו
 ב~~כב~~ ~~ב~

 הא~ר ~ל את
 עד הקומען של הפנימי ב~דל~~עלה מש~
שידו ~~קו~

 מגע~
: 

~~ 
 הנ~ל ~מד"ח הרב ~ו~ש

 קודס ה~נור כללה~יח די~
 הליבו~

 שיהא לדקדק ~~"פ צרי~ים זאת~ברתו ל~~ הנה ו~ו~
 ב~ל אצבע~עובי ה~ו~

 ה~ו~ומו~
 ~וב~~י~~ ש~תנור

 ~~~ אצבע ~~ובי ~וקום בכל עב שאיננוובאם
 ~ אחר ולא ~טוח קודס התנור ללבן יותרנכון
 בין ה~סק הטוח יהא ~לא כדיה~וח

 הא~
 ~ והגחל~ם

ובין
 גו~

 ה~נור
 ~נ~~~ו~

 מ~~~ ה~~וץ בו
~ 

ד~תש~ישו



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~~~~ו~
 ~~~~~ ~~~~~~~ו~

 ~~~ו
 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ו~~~

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

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

~~~~~
~ 

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

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

 ו~מו ה~~ירו ~ך~~~ש~י~ו ~~~~~
 ה~מץ שבליע~

 דבר ~~ס ~~~ק ע~י שלא היה התנורלתוך
 ל~~~~ צריך ~~ו~כ בעולם~~ר

 הפ~י~ה
 הת~~ר בגוף והג~לים האש~י~ע

 של~
 ~~י

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
 ל~~~ העולם שנוהגין במהי~י

 ב~יט התנור

 הליבו~קו~
 עב ה~וח שיהא מ~קד~ים ואינם

 על דסומ~יס מ~~ס אצ~~ כעובי מקוםב~ל

~~יב~~
 דברינו ול~י א~~~ ה~נור א~ שילבנו

~~~~
 מקום ב~ל עב איננו שה~וח ב~וקום הרי
 איכא( ~יובא גס )וא~שר נכון אז אצבע~~ובי

 ל~ו~~ל~
 כלל

 הליב~ קו~~~ בנ~נ~
 ירצ~ ואם

 ב~י ~ם~~וח~
~ 

 והעולם הליבון א~ר י~י~ו אזי

 נזהרי~~י~
 זה ~~' לקמן בדברינו ועיין בזה

 בש~ מ~~ ~~~סו~~ק
 : ודו"ק הח~ס

 ~יד~
 לטוח

~~
 ~ חדשה בקרקע ה~~ר

 סמד~ח בספ~ ~י~

~~~
 ~ ס~

 שהרער דהעמודיס שכתב ט' אות
 ש~ שה~~ בין עליהס סמוך הקומען()~ירוש
 ב~~ר~~

 של שהם
 ע~

 םביבם להטיחם צריך
 ~~~ל הטיט עם נילוש קש ~הא אצבע~עובי

~~~~~
 ~ת

 הטי~
 ~~נה כל שהרי םביב

 ~ג~
ב~~

 ~~ים הם וגם חמה פת
 ועכש~

 יגעו

~~צו~
 לע~ל ~נז~ר ל~וחם יש ~~~כ

 אם וא~ילוב~~~~~ות( ~ועי~
 בהם יגעו שלא ונ~ י~

 ל~~~צו~
 מהני

 מפ~
 נוג~יס ~~עמים שרוב

 וע~~ש ע~כ~ ~~~ה בלי המצו~בה~
 עו~

 יו~~ב~ו~
 פראפי~שיקי~( ~שקורין ~הכירות

 ~רוצ~יס~~~
 בה~~ מועי~ ~~ בלבנ~~

 מה

~~ו~~~
~~ 

 ה~בנים
 הישיני~~

 על ~~ח לצורך
~~

 משום ה~ני
 כלי דין לה~~ י~ דה~בנ~נ~

~~ר~
 רותח ~איסור עליהס נש~ך ~ס וא~כ
 תקנה אי~ל ~ותח חמץ או( השנה~אמ~ע
 וא~ילו~~ה~עלה

 ה~בינ~~ א~~
 צרו~ים אינם

~ב~~שן
 )וא~~

 י"ל
 די~

 הגעל~ לה~ד~~ני אדמ~ כ~י דין להס
 מ"מ

 ע~~~ הבליעו~
 לכת ה

~ב~~~
 דכ~ו ~עוד( עבר אל מעבר

 ~מסיק~
 בא~~ל~~~

 ~עשי~ ~~~רי א~יי~ ורך ל השנה ימות בשאר
 ~י~ז

 כצרופ~
 ו~~כ ~~ב~ן

~~ 

 ~~~~ מידימהני
 ש~ו~~~

 פסח ל~ורך או~ו
 לטו~דמי ו~~

 ב~~נ~ שמ~י~~
 ~~ובי עליהס חדש

 משום דמהניאצ~ע
 הוי דש~

 מדו~~ כ~~
 לד~~ן

 ה~ שלא~~ן
 ב~~ י~~ מחוברי~

 הב~יעה

 ~ע~~~
 וע~~

 סי~נ"א מג~א
 סק~~

 א"א ~בפ~~ג
 םק~א:סי~ס~א

~~~~ 
 בגגו ~בלוע שה~~ץ

 מהק~ירות ~עולה הזי~~ה ~~"י פירוש ~וכו'
 השנ~ ~א~צ~ ה~נור ב~וך ש~שמ~של~

 עי~ז
 ה~~ר של גו ב גם ה~מץנבלע

 שע~י א~~

~ליבו~
 בעת מהש~הבת

 ~מסיקי~
 הוא ה~נור

 ~~~ל~
 ~גאו~ בהג~ו~ ~עי~

 הכהן מהרש~ם

מבר~ז~~
 תם~א בסי'

 או~
 א'

 בש~
 הב"מ

~ב~נור
 ~א~

 מ~שלים
~~ 

 ב~ום ק~ירות
 פ~~

 רק

~או~~
 שס

 ~ין פ~
 לחו~

 ~~עה
 ב~~

 )ודלא מ~לה
 ב~יתנ~א~מג~א

 ע~~ סק~ל~
: 

 ~~ז~

 בקרקע
 ~מ~ג ~ א~ו~ל ~רוחב היינו אצבע~ כעו~יעבה
 סק~ב~ סיתס~אא~א

 בתש~ ועי~
 ~~ססק~ל

 הרער~~ענ~
 בטיט ל~וח מהני דלא ~רס של

 היתר םמך ~ל הסקהבל~
 דא~

 בלוע
 ~צ~

מ~ו~~
 ~ושו ~~~~ן

 גול~~ דנעש~ ~
 ודופן א~ד

 של ברנ~רין ~~א ~~~ו מ~~י ו~א הואאחד
מתכת

 דאי~
 ברע~ או י~ה ~ת~בר

~~ 
 חרס

 אבל דפנו~( כשני הוי )דאז ברז~ עליולהניח
לא

 בטי~
 לשל

 חר~
 היסק ~"י מתיר ומ"מ

 ~~להבג~לים ק~~
 לטו~ וא~"~

 ~יט עליהס
 ~ ב' אות סי~~~א ה~דש בא~~ומובא ע~~
ב~ד~ח ועי~

 הנ~~
 סי'

 או~ ~
 בשם ג'

 הח"~
 הנ"ל

 ה~ירה פני~~ל
 )שקור~

 צריך פרא~יטשיק(
לה~י~

 בו
 עכ"~

 שיםיקנ~ ו~וב אצבע כעובי
 שוס שם ישאר שלא ת~לה גחלים ע~יקצ~

 יטיחוא~~כ ~ע~
 ~ולמ~לה על~

 ונ~י"ש ~ ע"~
 הרבבשם ~ו~

 בי~
 שלא ליזהר דצריכיס ש~~ה

ל~רב
 מצוא~

 ה~יט ב~וך הבה~וה
 ע~~
: 

 אבל וכ~' אצבע~עובי ~~~
 ~וע~~ ~ו~

 נ~עיל אינו
 ~~לום

 עי~
 א~א פמ"ג

 סיתס"~
 דבדיע~ד סק~ב

 רק ~~~~יס ה~נ~ר קרקע את טחו לאא~

ב~יח~
שס והש~מש מועטת

 ל~דד ~ש ב~~~
הנ~ל~ת דהבליעה מ~ום~ל~תיר

הוא ה~י~ דר~
 ~חמ~ נו~ל~~

 האפר
 שע"~

 הת~ר קרקע

ו~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~"~ 
~~~~
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 ~~~~ ~~~ וי~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~ו~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
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 יו~~ בש"~~ו~יי~
 ס~י' ~יצ"ה

 ד~~
 של ולגג~

 השלהב~ ליב~ן ~~הני ~ו~~ניםה~נ~ר
 ~ו~~ם

~~בו~~~
 )ועי~ש ~ ע~כ

 ~ו~
 ל~וביא דגם

 ~והני מבחוץ~היםק~
 ג"~

 ~יסיקו ל~~~~ ~י~ה
 ~ם יש ~י ~יחה ~~כ צריך ל~ועלה ~ך~~בחוץ

 ~ח~~~ ~ו~י~~~לו~
 ~ובחוץ ~~~סיקו ~~ה ~~~י

 ~~יי~~(
 ~יח~

 כאן ה~וחבר ~ ~קורה ~ ~~~ אלא
~פני~

 קינר
 ~ואו~

 ~יחר ~~א
 ~ ב~~ ה~ע~

בש~~ ~~יי~
 הרש~ז הרב

 ~יתנ~~
 )~בח"י א' ~~~'

 של העיסה לשין דאין שכתבו סק"א(שס
 שהשמשב~קום פס~

 ש~ ~ור~
 השמש שחוס ~ופני

 לי~י לבוא תו~ל ובקל העי~המ~~~ס
 חימו~

 אבל
 אס ~א~ילו הצל~ב~~קום

 ~ו~
 ~וותר ל~מש( סמוך

 יום ~ינו ~א~ ~רקיע אויר ~חת א~ילו~לוש
 ביוס אבל~~~~ונ~(

 ה~וע~נ~
 תחת ללוש ~סור

 שהח~ה לפי ~ל במקוס אפילו הרקיע אויר~ל
בוקעת

 בכ~
 חלון דרך יוצאה ואינה מקוס

 והיא בפ~יה ~ו~ודים שהעביס מ~ני חלונה~נ~ד

 עליה~~~תפש~~
 ב~ל ~בוקעת

 הם~~ד~ בז~ול~א ועיין ~ע~כ ~בה~ ~יסו~
 רסיתנ"~

 דבמקום
 הש~~ששאין

 שול~
 ~מן בשוס שס

 ~ו~
 עד בוקר

 או ה~וסך ~וצד ~ו~צנע ~קום היותו מ~ני~~רב
 שו~ ~י~ א~ המבדלת~~י~ה

 בי~ס ~~י~~ חשש
 ~~אהמעו~ן

 ~שו~
 : ע~כ דוד חסד~ כספר ודלא

~~י~~
 כנגד ולא

 חלו~
 ~ין אם ~~י~~ ~תו~

~ח~ו~
 ש~~ ~יין ~ ש~וה זורחת

 הרש~~ הרב
~י~נ~~

 ~ועונן שאינו ביוס דאפילו ג' םעי'
~סור

 ל~ו~
 נגד

 חלו~
 אין אס ~אפיל~ ~תו~

 דיש ~ושוס שמה זורחת~~מה
 מע~נן יום ויהיה בעביס השמיסי~כםו ~~~י~ ~מ~ לחו~

 ~הו~
 לא

 ~וכנגד העיסה את מיד שיסור בדברירגיש
 דבביהש"מ סק~ב שם מג"א ועיין ~ ע~כ~~לון
 ~~~~ ח~ון ~~ לש אס לחושאין

 מיירי וכ"ז ע~כ

 נג~~ל~
 חלון של הצד מן אבל ~ומש החלון

 החלון לתוך זורח השמש אס א~י~ו ללוש~ותר
 לשוהוא

 בצ~
 למקום קרוב

 זריח~
 ~~~ הש~וש

~יתנ"~
 ~ ד' ס~י' שס הרש~~ הרב וש~ע סק~ג

ועיין
 ~הגהו~

 סימן ~וברעזאן ~~ר~~ם הגא~ן
 ב' ~ות~נ~ל

 בש~
 ממש החלון דבצד ה~~ר

 י~

 ~~אל~~מיר
 ללו~
 בשס בא~ר הביא עוד ~

 ירוחםרבינו
 ~ח~ ~בל~

 ~~יר
 הר~י~

 ב~וקום
 ~ס~ר ~~מצל

 לשמ~ סמו~ ~~~~ ל~ו~
 ~~~לא

 ל~יל בדב~י~~ המוב'כהח~~
 בס~~

 ~~~ו~גר של~נ"~

 ~ ע~~ה~~~~~~
~~~ 

 ~ס
 ה~לונו~

 ויש נעולות

 ~~וכי~בה~
 ~ס ~ו~ר

 ~ר~~ ה~~~ א~
 ~ ~~ה

 בח"יהנה
 בחמה ~אפיל~ מ~מ~ ם~~~ םי~נ~~

~~ח~
 בת~ך

 ה~~ו~~~
 ~~~ב ~ו~ר

~~~ 
 ~~ע~ג

 א~~ם ~~וליך שלנ~ מיםדגב~
 ~~ח~~

 הרקיע אויר
 התם ~כוכית ~לי בתיך מכו~ים הם אם מהנילא
 ~~צל משוםשאני

 ~ז~~ח דכיון אמר~ן המי~
 ~ג~ל~ס משהם י~~ר ~בעיר ה~~~~ית ת~ךהש~ש
ע~כ

 וע~~
 ~ ~~~"~ בם"ק

 ~~א~
 ~חמה אם א~ל

 מה~י לא ש~ה~רחת
 ~ ~כו~י~ חל~~

 בחמה דגס הח~י בשם מ~ש שלפנ~~ בס~קלעיל ב~ברי~ ע~~

~רח~~
 הר~~ז הרב ~~"כ מו~ר ~~~~כית ב~וך

 שלובש~ע
 סיתנ~~

 הסתום דבחלון ה' סעי'
בזכוכי
~ 

 אעפ"י כנגדו ~לוש מותר
 שהשמ~

~ר~
 ש~~ה

 ~הב~
 ב~ונו )~~י"ש הח~י ~דברי כן

שעל
 ה~לי~

 ו~ק
 ש~~~~

 שם
 דמ~~

 ל~זהר צריך
 תתחמםשלא

 העי~~~
 םק~א שם א"א ב~~~ג ~ך

 ~שוס ב~~עהניח
 די~

 שה~מש ~~ל
 ~ורח~

 שם
אסור

 כנג~~ לל~~
 ס~~~~ החל~ ~~ א~

 ב~~~כיח

~א~
 בסיבבה

 ה~מ~
 להח~יר רא~ ל~רום

משו~~
 יהא שמא ~חוש דיש

 המ~~נן ~~~
 ~משאככוליה וה~

 ~נחם דבר~ הרב כתב ו~ן ~ ע~~

ב~םהח~~
 ~שה

 ~א~
 ~~כ~ת של ~לון נגד

א~ן
 ~~ימ~י"~ מחו~~~ ב~ד~~ ~ה~~~ ללו~

 ה' א~ת
~כן

 הבי~
 שס

 ב~נ~
 ב~ם ~ורק חייס לב ס~ר

המ~~ונ~
 ~ם התי~

 ~נ~
 המכו~ה חלון נגד ל~ו

 הביא ~~~ף חק ~בשםב~כוכית(
 ש~~

 דאדרבא
 ע~י יותר שמע~ר ~ואותעינינו

 ~~וכ~~
 ~כן

הביא
 בם~~

 החדש א~ח
 םי~נ~~

 ג' ~ות
 רואות ~עינינ~ ~כתב ללביפה ב~~

 ~~מ~
 בני

 ~ה~יפאמדליקין ~ד~
 לי~ק~ שקו~י~

 ~~י ציגאיור( או
כלי

 ~~וכי~
 ~גד שנותניס

 במחה~ש הביא ~~ן ע~כ בוערת ~היאמאוד ~~ ~שה~~~ הש~~
 ה~~מ בשםרסי~נ"ט

 פס~ ו~~
 בספר

 ~'~~ימן ס~ד~~
 ~ו~

 ~~חבר וכד~רי ה'
 קי~ו~~~ בע~

~~~~
~

~אן
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 ~~ו~~

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

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~ס~ ~~~~ ~~~
~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ו~ ~~~~ ~~ו~~~~~~~
 ~~ס~~

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

 : בפנים~אן
 ~כב~

 לא ש~וא זורחת הח~~ה אם
~~י

 ח~ו~
 ולש ע~ר אס וב~יעבד ~ וכו' זכוכית

 ~ן ע~י אם לתנור( םמוך ~או השמש~~ת
הוח~ו~

 העי~ה~
 ~~ותרת לאו ואם באכילה א~ורה

 לשאפילו
 ~יתנ~ט הרש~ז הרב ש~ע ~ במזי~

 וח"י ~ק~"ו שם המג~א ~~דברי והוא ~ ח'סעי'
 ~והרש"ם ה~און בהגהות ועיין םק~"ושם

 הא"ר בשס מ~ש י"ג אות םיתנ~ט~ו~רעזאן
 בכל דבהנאה משמע שם המובא הא"רו~וד~רי
 בהוחמה אפילו מותרענין

 ~עיםה~
 וחם ~~הוםק הבית יהא שלא ליזהרצרי~ין ~~כג~

 דלא ז' םעי~ םיתנ~ט הר~"ז הרב ש~ע~יין
י~קרב

 ללו~
 ה~נור חום מ~ני התנור פי אצל

 מותר ~~~~יו או ~~אחוריו אבל העי~הש~וחמס
 בתנור בד~אללוש

 ~או~י~
 עשוי שהוא בו

~ולבני~
 חו~וו ואין עביס

 שול~
 בס~ו~ך ל~וש אין שהוםק הח~ף בית תנורא~ל לד~נו~י~ ~וץ

 ביותר ~ומו מח~יק שהוא לפי צדדיו מכללו

ו~ותפש~
 ~ומו

 חו~
 ממנו ברחוק ואף לדפנותיו

 באותו ללוש אין ההםקה חום שם מרגישיםאם

בי~
 עד

 שיפ~~
 החום שיצא והחלונות הדלת

לפי~~
 שלא נכון

 להסי~
 בי~ם בו ביה~ח תנור

 עיין התנור לפי םמוך ולש עבר ואם ~~~כ
 שלפנ~ז בם"ק לעילבדברינו

~ 
 ~כד~

 לשין ~ין
עי~ה

 ~דול~
 ושיעור א( ~ חלה משיעור יותר

 הבינוניות מבצים ביצה וחומש בצים ~ו"ג הוא~לה
 והוא ~רנגו~ת ביצתשל

 ע~רו~
 םיתנ"ו ~"ע ~

 ב( ~ ~' םעי' שם הרש~~ הרב וש"ע א'סעי'
 סעי' שס הרש"~ הרב בש~ע ~יי~ש ב~הוהטעם

 לפיא'
 ~כ~

 שהאדם ~העסק חכ~וים שיערו
 מידי מצילה אינו ועריכה בלישה בידומ~~םק
 יותר גדולה כשהיאחי~ווץ

 מעשרו~
 שאין ~ופני

 גודלה מתוך בה להתעסק מספיקותהידים
 כ"כ בה להתעסק רוצה אסואפילו

 ~זריזו~
 ~עד

 הילוך ~די יהיה לא האפ~ה עד ~הלישהש~ותחלת
 לא אס שאף ונ~ו~א~ויל

 הי~
 בה מתעםק

היתה כל~
 ~ג~~~

 הילוך ~וכדי שבפחוח ~יון ~וותרת
נ~יל

 ~ינ~
 שלכתחלה כיון מ"מ חי~~וץ לידי באה

~~ור
 העיס~ ~ה~הו~

 א~לו
 בל~ ~ ר~~

 ע~ק

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 שהריעשרון

 ~י~עם~ העס~
 ~~~ציל כלום מועיל שאינ~ כיון אינו כאלו~וא הר~ זו בעי~ה

 ג( ~ הנ"ל הרש~ז הרב ע~תו~ד~~חי~~וץ
 חכ~~יס אם~~ שלא די~א ח' ז' ~עי'עוד ועיי"~

מלע~ות
 ~דול~ עיס~

 ו~ ~ ~ ~~~~~~ יותר
 אלא

 שהתנוריםבז~~~יהם
 ~לה~

 היו
 לשהות המצות יצטרכו שמא לחוש וישמצטננים ובק~ קטנ~~

 ארוךזמן
 ב~ו~

 ויבואו לתנור חוץ או התנור
לידי

 חי~וו~
 ~דולים שהס שלנו בתנוריס אבל

 לנו מותר ול~יכך ~ה לחושאין
 ללו~

 אפילו
 ~~ה כ~י עשרון ~ושיעור יותר ה~דו~העיםה

 ד( ~ וערי~תס ה~~צות בתיקון העוזרים אדםבני ~י~
 כל שיהיו ~די כ~כ ללוש הואו~וב

~~לם ה~וזרי~
 ה~לי~ ו~~

 עוםקים שבי~ים
 בבצ~

 ~~~יד
 שבי~יה'~ וב~לים בידיהם הדבוק הבצק יח~~יץולא
 ~נ~גו עכשיו העולם ם~וכו זו םברא ועלה(
העוזרים אד~ בני שיש כפי ~~עשרון יותר הרבהללוש

 ואי~
 בנו

 ל~~חו~ כ~
 כיון בידם

 שיס~ווכו ~וה עללהס שי~
 )ועיי"~

 בח~י
 ע~רוניס ג' היינו קבין ~~ג' יותרהעיםה דא~ םק~~

 ול~~הר לזרז ועכ~פ בדיעבד אף לא~ורדיש אפש~
 ~כלעשייתם

~ 
 אדס ~ל אבל ו( ~ ע~כ דאפשר

יחמי~
 ~ן ~י הראשונה )~םברא עצמו על

 ~ועשרון יו~ר ללוש שלאעיקר(
 ג~

 בזה~ז
 ו~רי~~~ המצו~ ב~יקון עוזרים הרבה לו ישא~ וא~

 י~וג~
 ניםוקים תנורים הרבה לו

 ~שע~ סו~~
לי~~

 אחד )איש שהרי חי~ווץ חשש יש העיסה
 העיםה והם אחת עיםה לשה אחת אשהאו(
היא

 גדול~
 יותר

 ~ע~רו~
 ~האשה ידי אין

 להתעםק ~ום~יקותהאשה או~
 י~

 יצא שלא בכולה
 ז( ~ קצת לידהחוץ

 ו~ו"~~
 עיסה ולש עבר אס

 יותרגדולה
 מ~שרו~

 במ~יד לש ~אם( אפילו
 ~ה ~ל ~בז~( לקנוס ואין באכילה~~ותרת
שעבר

 ע~
 חכ~~ים דברי

 כיו~
 מ~ירין שיש

 לעיל ~כ~~בואר לכתחלה א~ילוכן ~עשו~
 ם~~

 ע~ף זה
ג'(

 ואי~
 נ~חמצה ש~וא בזה לחוש

הלי~ה בשע~
 ~~~~חל~ ~יו~

 הלישה
 שיתחיל~ ע~

~עוזרי~



~~~~י
 ~~~ ~~ו~~

ה~וזרים
 לערו~

 ~~~ שהות שם ~ין המצות
 )שהוא מיל הילוך~יעור

 י~
 וב~חות ~~ינוט(

 היו לא ~ם אף מיל הילוךמ~די
 מתעסקי~

 בה
כלל

 הי~ ל~ ~ג~כ~
 אעפ~י חימוץ לידי באה

 ~ם ~בל ח( ~ מ~שרון יותר גדולהשהיא

~מתחל~
 לסייע העו~ריס שיתחילו עד לישתה

 ~ילוך ~יעור כדי הדבר נשתהה ערי~ה(~שעת

מי~
 בפסח לאו~לה ~לא לעצמו להחמיר ~וב

 ב~עי' ~ם הנ~ל הרש~~ הרב ע~תו~ד לו אפשר~ם
 ט( ~ םק~ו שם ה~~~א ~דברי ~הוא ~~ז~

 מהרש"םב~שובת ועיי~
 ~~ברעזא~

 שנשאל םי~~ז ח"ב
ממ~ינ~

 מצות א~~ית בית שם שעשו אמעריקא

ולשי~
 ~כונות ~"~ ~עורכין

 ~ואשינע~
 בכח

העלעק~ירי~יטעט
 ו~~ו~ונו~

 ~~ש נ~שו
 בה~

~~ס~
 ~ן

 ~~~ פ~נ~ ל''~
 ~~~ס נת~נת ~~~~ת

 ~~ן~ד
 ~~~~~ ~כנ~~

 ~ת~כב ל~נ~ר
 ~~~~~~ ב~ר~

 רק~ת~כב ~~נ~ ~~~ ~ן ~י~~ רק ~~~~ם ~~ס
~~~ 

 רק ~~נ~~~ן
~~~~~~ ~~~~ 

 ~רב~~~~~~~
 ~ס

 ע~~~
 ~ינ~ ~~~ ~ן רק

~~ש~
 ~ב~~ת ~~ן

 ~~~~ל~~
 ש~~~~ ~~ס בכל

 ~ס~~~ת
 ל~~ ~~ ~~~~~ ~~ש~

 ~~נט
~~~ 

 נ~~~~
 ~~~תכ~לי~ס

 ~י~~~ ~כ~~ ~~צ~~ ע~~~ בל~
נ~~י~

 ~~~ת
 ירחים כמהובמשך ~~נ~ ~''~ ~~ ~~~~ ר~ ~ל~~~ ~~

 יעל~
 ~~~~ ~ רב סך

 ~עשה
 ~עין מתגלגל באחד מכונות ד' שיש הואהמכונה

~~
 ומתערביס ~המים ~קמח לשם ~נותנים יד
 מוציאים ומשם ~קים חוטים כמו עיסהונתהוה
 קערה שהיא שניה למ~ונה ונו~ניםהחוטים

~דול~
 בתוכה ~ל~עלה אמ~ת כשל~ה בע~~ולה

 מחזיק עגול שינ~ם בעל או~ן יש ~ניהועל

בע~גו~
 והקערה אצבעות ע~ר שמונה ערך

 מתגלג~ והאו~~מסתבב~
 שלו וב~~נים

 פוג~
בה~ו~י~

 דוחק והוא מסביב הקערה שבכל

 יח~ומ~בק~
 והאו~ן גדולים פרורים ו~עשיס

~וגש
 ב~~

 ד' ערך מה~יסה בש~ח ~~ם
 אינו הקערה שמסביב ה~יסה ויתר בהודוחק אצבעו~

 אמנ~ מהאו~ן אזנדחק
 יוצא זה מת~לף העיסה

 מ~בשמתחת
 האו~~

 ~האו~ן ונדחק נכנס וא~ר
 וב~ת ~אח~ז מחולף ~שטח הווה העסקו~מצא
 עסק בלא מ~ח אצב~ות ס~ח מן ה~יסהשטח א~ הרי אצב~ות ד' ~ל מהעיסה ש~חשנדחק

ושו~
 שם שגם שלישית למכונה ה~ירורים נותנים

 ובדו~~ו ה~י~ה על ~ת~לגל ~~ג~ל ~~ד ~ו~ן~ש

מדבק
 ה~ירורי~

 א~ת
 לא~~

 ~נ~~ה
 ~ ~י~

 ארוכ~מרודד~
 ע~~ה זה אופן וגם אמות כמה

~~ק
 בשט~

 ~' ערך מח~יק העי~ה
 אצב~ו~

~~תחלפי~
 ~חת

 מ~~~
 וזה נ~נס זה האופן

 יוצ~
 מוציאי~ומ~~

 ~שהיא הארוכה העיםה
 למ~ונה אותה ונ~תניסעבה ~דיי~

~ש ש~ ש~~ רביעי~
 אופ~

 אוחו ת~ת ~עם ב~ל ~והעי~'ה~דחקה~טח ש~ וג~ ויותר~ יותר ~ס ומתארכת דקהונעשית ה~ים~ א~ ומ~דד דו~ק והוא מ~גלגל
 ~ל ומת~לפין אצבעות ~~ ערך ג~כ~חזיק הא~~~
 ת~~

~או~~
 או~ה ובגוף בא וזה יוצא זה

מתגלגל ה~ו~ונ~
 ~ו~

 אשר דקה אחד או~ן
 ~פוגש ב~ו~וס ~~~צ~~ א~ה~ונקריס ~~ח~י~ י~ ב~

בש~~ האו~~ בה~
 אחד אצבע

 ומתחל~
 ג~~

 הא~~ן ~חת
 ז~

יוצ~
 בא וזה

 ות~וי~
 ~אינה העיסה חלק

 עסק ~וס בה נ~~ה אין הא~~ן~~בש ת~~
 ~~תו~~

 ~יון דידן בנידון די~ל ~ודבריו והיוצאבתשובתו קצ~ ש~ האריך ~והרש"ם הרב והנה ~השאל~
 ~~יע שאינו ז~~ן ~כל ה~וכונותשבכל

 הרי~~ניקור( ~די~~
 האו~~

 ~~ ערך ~דול בחלק פוגש
 העיסה ~ש~ח אצבעות ד'או

 והו~
 ב~ח ~ו~ק

 הוא והסיבוב שס העיסהבמקום
 זה אחר בחלק ~וגע רגעובכל גדו~ ב~והירו~
 ~וצ~

 וזה
 לב~ל גדול עסק ד~~קרי נראהלכן ~~

 ה~היו~
 ~לא

 הלזה ~וע~ק ~ויל לשיעוריצ~ר~ו
 גדול עםק ~~ר~ לא הניק~ר כי ~ניקורטפי עדי~ ה~~

 בעו~וק ואינו בשטח קטן חלק~~~חזיקו ~י~~
 העי~~

~שא~~
 מג~א עיין בנד~ד

 ~יתנ~~
 ~ק~ד

 והגם בידים מלישה אפילו טפיעדיף ו~~
 בה נתעסקו ש~בר בעיסה הר~הרא~ש ~לדע~
 הריהי~ים בחי~ו~

 הו~
 ~ותחמצת

 בי~
 ~ם

 ב~~ו~
~~~

 בש"ע ~~~ובואר מיל ע~ר
 םי~נ~~

 םעי'

 ~ופורש הרשב"א דב~שובת ~ולבדהנה ב'~
 דאין הו~יח מהרמ"ז הרבוגם להי~~

 חש~
 בזה

 בעיםה חימוץ סי~ון רואים שאין זמן ~לבדיעבד
 דגם י~ל ד~נד"ד זאת~~ד

 אין ~רא~~ לדע~
חש~

 אמרינן ידים בעםק דדוקא ~ושום
 של אופן בסיבוב לא אבל העיסה~ותח~ום דמסת~~
 מתח~~ס האופן דגם רואיס ~אנו לא)אם ~ותכ~

 אין בו~אי דאזבסיבובו
 לה~

 בשו~
 ול~~~ אופן(

 ~~ו ~לבעי~ה
 פינ~

 להח~~ר יש שלכתחלה ה~ם
 ל~י ~~"מ מ~הו אפילו ש~י~הב~ל

 דרובהש~~ה מקו~ ~ידו~
 ~בש~ ~נ~י~

 מח~י הם
ב~רה~י~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  אס ~התיישב יש וגם רבה וה~ר~ה~~ר~סיא 
 מצה י~ח לצאחיוכל

 הנילוש~
 ע"י

 אנשי~
 ~אלה

 נודע~זה
 ד~

 דמי כדיעבד הדחק ~ת
 ב~~~ו~בב"~ ~עיי~

 חליצה סדר
~~וס"י א~ה~~~ ש~ש"~

 קם~~
 אבל להקל יש ל~ן ס~ד( סעי~

לעשו~
 גדולה עיסה

 מ~
 בערך שישהה ~ינט ל"ה

 פוסקים ~~וה דעח שהרי להקל אין שעהח~י
לאםור

 ללו~
 חלה ~~שי~ור יו~ר גד~לה עיסה

 שיעור שוהה שאינו ~ו~ני ~לא התיר לאוהר~"ש
~יל

 ש~~ )עיי~
 שם וב~~ג"א ב~ ס~י' סיתנ"ו

 ~א"~סק"~(
 ~י~ח הא

 ~שאי~~
 אבל יותר שוהה

 אסור ל~ו"ע ~עה חצי ששוהה בדרך~שעושין
 להקל א"א ~ב~~"ג ~נ~~( םום"י ~ג"א~ועיין

~~~~
 עסק הוא שהעסק

 גד~~
 השהיות ~~ובטל

 נאמר אם דאפילו~ש~ם
 דבנ~"~

 לעםק ד~וי
 ה~י מ"~ו~דול

 העי~
 הר~ן

 דב~יס~
 לא גדולה

 הע~~ק~הנ~
 )ועי~

 ~( ענף םוף ~ה בס~ח ~~~ל
 גדו~ה ב~~~~ה~ב~רנו

~~ 
 ~~ה

 אמוח ~מהארו~ה שנ~שי~ נ~~ ~
 י"~

 מהני לא דלכ~"ע
 לב~ל אחד שבקצה~~םק

 החי~~~
 ~לקי שבשאר

 שוב א"כ~העיסה
 השהיו~

 ולכו~ע מצט~~ות
 או~ן בשום בזה ל~קל אין ולכן~סור
~~ג~

 מו~ח ב' אוח ~יתנ"ט דבד~מ
 ב~ישה ~י~ שי~ור בשהה ואפילו גד~לה~~ע~~ה דג~

 כשעוסק להקל המנהג~~מ
 במקצ~

 העיסה
 שה~ה בלא השיעורבאמ~ע

~~~ 
 בודאי לכחחלה

 ~~~ב לא ~ה ~דבר להתיר~ין
 לש~~

 הדחק

~י~
 ~א~שר

 בליש~~
 פיננ~ ~~"~ שיעור

 ~עוד
 לפי~א~ילו

 המנה~
 מ"מ בד"מ ה~בואר להקל

~ם
 ל~ ה~

 עיסה של~ו ~ה בדבר רק להקל נהגו

 עכ"~ ~ב~~ד~ל~
 באו~ו ב~ובי אותה ~~ו

 ואז גדול ש~~ח בעובי מחז~ק הי' ~לי~השעסק
 שהעיםה ב~ד"ד אבל העיסה בכל כעסק~וי

 כמה ואר~כה דקה~עשיח
 ~מו~

 י"ל ב~ה"ג
 ה~קה העיסה ~ורך לכל עסק מקרי לא~לכו"ע
 ~עיד מהעיסה אחד בק~ה רק שמחעסק~י"~
~כ~ן

 נד"~ ~בכעי~
 להקל ~ע~לם מנהג היה לא

 א~~~~
 בידינו

 ל~וסי~
 ~ל

 כ~ן צ"ע הנ~ל ה~"מ~בר~ שג~~ ~ב~ר~ המנה~
 להו סבירא לא~~~ור ~הר~~ שהרא~~

 כ~
 ס~ ~מג~א ~כמבואר

 ~ק~~~נ~~
 ~דולה דבע~סה בשמם

 א~
 ל~~יר

 ב~יעבד~~ילו
 אל~

 מיל שיעור ~הה בלא

~~~~~~"~~~ 
 להדיא ~~תב ה~~ח ~~~ א~א

 ~~יסה בלישה שהו אם והר~ן הרא~שדלשיטת

גדול~
 אםור מיל ~ושיעור יוחר

 ג~
 ב~יעבד

 ב~שוב~~וע~"ש
 שנ~חק ~הרש~ם

 ש~
 הרבה

 ה~"~( הד"מבדברי
 ~~~י~

 די"ל
 דבשה~

 שיעור
 ~יסה בלישתמיל

 גדול~
 גם

 ה~"~
 מודה

 בדיעבדגם דא~~
~~~~ 

 ~שיעור לה~יר לנו ~י ב~ד"ד
ט"ו

 פי~~
 ש~הה ה~~ק ~ל שאז

 ר~
 ~~ו שיעור

 הנ~ל מהרש"ם הרב עכ~ו~ד יוחר ולאמינוטין
 י( ~בקצרה

 ו~יי"~
 ~ס~ף ~~ד

 ח~וב~~
 הנ"ל

 מ~~ה דבג~ףש~חב

~~~~~~~~ 

 ל~~יר יש אס

 ה~עשו~ ה~צו~א~~
 נודע ~~ר ידן על

מהמחליק~
 בימי שהיה

 ה~~ הגא~
 ~אול ~סף

 ~~~ה ה~און שי~או לבוב אבד"קנ~~~נזאן
 אי~~~~ר זאב ~רדכי ו~ו"ה קלוגערשל~ה
 לאסור גדולים כמה ~~דועמהס

 מה~ע~ים וא' המא~ינ~ןעל ה~~שי~ המצו~
 של~~

 מ~~ס היה
 בהם לצאת~א"א

 י"~
 מפני מצה

 שא~
 המע~ה

 שוטה חרש למע~ה ודמי מ~ל~ ו~עשה אדםע"י

 ~א~ו~~~
 בהס

 ד~~
 אך

 הגא~
 ל שא יוםף ה"ר

 ה~ידו ג~~ל~ם ~מה עודועמ~
 אדם בני כמהע~~ ~י~~ ~המא~~

 המגלגל~
 נפ~ק ~ל~ בהגלגל

 כחו ~ח מקרי לא ולכן האדםכח
 בש~נ~לעיין ~ור~~

 סיקנ"ט או"ח
 וש~נ~

 ~~י~ן ~~ד
 ~"ז דף סנ~דרין ולמס~תוא~ו

 ג'משנה דזבי~ ולפ"~
 ילמס~~

 עירוב~
 דף

 ל~ה~
 העידו וגם

 והם מ~~~ו~ים שא~נם והאו~נים ה~לים ~ל~ל
 משך ב~לק~ים

 זמ~
 קר הא~ר וגס העבודה

ו~~ינ~
 ש~ח~ת כ~ן החירו מהרבנים וקצת שם
 אדם ב~ח הוא הגלגלסיב~ב

 וכי~
 הכל חשיב אדםש~ב בי~יהוא רא~~ ש~~

 ככ~
 דאם ~ם מהרש~םהרב וסיי~ אדם

 המאש~ בנד~
 ל ש~~~

 הוא מאמעריקאעל~
 ג"~

 נדבק ~ין וגם כן
בשיני

 האו~~
 עולה הכל אם האו~ן םיבובבמ~ום ~ו~ ש~ אין בכל~~םוגם בצק

 י~~
 כמו

 לישח להתי~ ~~לשנתבאר
 ועריכ~

 על המצות
 י~~ו שלא באופן ~ק ~והיינו הנ~להמאשינען
 הג' ע~~ו"ד ~~ט( מט"ו יותרהעיסה

 יא( :~נ"ל מהרש"~
 בשד"~ ועי~

 ~~ג ~~י' ~חומ"צ
 בשביל המאשינע אודוח הרבה שהאריך~~ב או~

א~ייח
 המצו~

 כל שס ~הביא
 דיעות וגסה~וסרים ~גדול~~ דיעו~

 ~~~י~ ה~וחירין ~~דו~י~
~מ~ו~

 וראש~ המשאינע ~ל
 האוסרי~

 בזה
ה~~ ~~~

 ~ג~ון
 הר~~~

 ז~ב ~~ר~כי ה"ר והגאון
~י~ענג~ר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 זאב מרד~י ה~ר והגאון ~ו~בוב~~י~~נ~~
הנ~ל

 ~ת~
 בעיניו שראה

 ש~~
 את הי~ב ל~רור

 יש וגם בו הנדבקהבצק
 ב~

 עסק בלי ~היי'
 ~ינ~~ין~'

 וא~~~ בב"~
 שהיות פעמיס ~~וה עוד

 סמוךוהם
 לתנ~~

 אפי' כי מיל שיעור א"צ ~בזה

רג~
 ~ו~ר ~חד

~~~ 
 )~ירוש יפקד

 יחסר~
 א~ת

 יאמרו ו~ם ~שמה עשיה שצריכים~~הדברים
 בה~אשיען דבוק שנשאר בצק החשש אתשיתקנו
 הנהויגררוהו ~וה~ואשי~ הווא~~ א~ בפ~ם כפעס שיקחוע~י

 מלב~
 ~בוד~י

~~ 
 עוד ~ן יע~ו

 יע~ו ~וה~י זא~
 ע~

 ל~ררם שא~א ~~~~ין החוריס
 )ועייש~ע ~~ל זאב מרד~י ה"~ הגאוןעכ~ד
בשד~ח

 ~הבי~
 ~ברי ב~ס

 חיי~
 שר~ה ~~'

 שהם~ימו ז~ונו~אוני ~~וב~
 לא~ו~

 ודי מאוד וצדקו
 ~אב מר~כי ה~ר הגאון ש~תב מ~עםלא~ור

~נ~~
 הבצק את לגרור שא~א בעיניו שראה

הנדב~
 שם סיים חיים דברי והרב בו

ואול~ בזה~~
 ~א~ור ע~י"ד הרבה ט~~ויס יש ~ד~תי גם

וה~
 וקבלתי את ~~וום~ם

 שבכמו~
 ה~ברים אלה

אין
 ה~~~ לגלו~

 רק
 לפסו~

 ה~ו~וע ה~ין
וכו' ישמ~

 ובדר~
 זה מ~לי מצות כי או~ר אני כלל

 או~ן בשום להתיר ואין ~מ~~ג~ורהם
 וא~

 לא
 ל~מ~~יאב~

 מה
 נעש~

 להם
~~ 

 חמץ או~לין
 בפס~~מש

 שם ~כ~ד
 בש~

 הנ~ל( דב~ח הרב

ו~~
 שם ו~' ב~ה להח~יר נוטה שד~ח הרב דעת
 וההי~~ ~א~~ בי~ ה~~ורי' ~וללי~דבעניני'

 ב~ס
 ~םמפוקפק

 ל~
 יתבטלו ה~יקוני' הרי תיקוני' ע~י

וההי~ר
 יתפש~

 ב~י לגמרי
 תיק~~ שו~

 ו~ברי
 המה לפנינו העו~ודים זאב ~ורד~י ה"רהגא~~
 יסור לא ד' דבר הירא וכל וטוביםברי~ים
 וקיי~ים חיים דבריו ~ימ~ו~ו

 ע~"~
 ש~~ח הרב

 המודעה בשם עודועיי~ש
 ישרא~ ~בי~

 ~ח~ב
 שעורר לא~ור ה~~~וים ~ל~ם

 מעשה כי הוא הא' ~עס ~ קלו~ערהר~ש ~~או~ בז~
 לו ד~ין ~~ן ~ומעשה ~דיף ~אהמא~יען

 ~~~~ק~ם משמעותול~י ד~~
 ~~וצ~~ בעינ~

 ~היו

~ו~חל~
 ישראל ע"י ~~ל ~היה האפיה עד לישה

 הוא הב' ו~עם ~גדול
 שי~

 בה~~אשינען לחוש

~~~
 ב~וך תחוב בצק של פירורין הרבה שנשאר

המא~~~
 בהם שנת~סקו אחרי אשר

 ~ו~~~יצין ~י~
ו~ע~

 הוא הג'
 דכיו~

 חטים ב~ו~ות שיהיו שש~יח

~~~מי~
 וא"~ ~שבורין או

 היד במשמוש העו~ר

 נ~~~~ ~~ ~~ר~י~~ו~
 ~ם

 ~~ל~ ו~ו~~ ~~~

 מי במא~ן ~ושא~~~ע"ז
 ~~ ירגי~

 יהיה
 ועוד ~ שבורה או ש~~~ה ח~~האיזה במצ~

 מ~~~~~ ~אשיני~ן ע~י המצות ~~י~ת למנועטעם בז~ ~וסי~
 אשרהעניים

 כי ~שואו~ עיניה~
~~ 

 העזר
 גדול ~עד להס יש ב~צות עוזריסהם א~
 ב~~~ בשד~ח עוד ~ועיי"ש ע"כ ה~רו~יסהפםח להוצ~ו~

 דעיקר הנראה דל~י ש~תב אחדגדול
 ש~רער הר~"ק הג~ון שלוני~וקו ~ע~~

~ 
 א~יי~~

 ע~יה~וצו~
 המא~ינע~

 שהיה משום הוא
 בד"ת~~חדש~ת יר~

 ~~ורו~
 דבר פן ויראתו צדקתו

 הו~המאשי~~
 מ~~ותח~מים חדשות

 ו~וונ~ם בד~ת~יקוניס ~ע~ו~
 הו~

 לש"ש שלא
 את חרי~ותו ברובהעל~ ~~~

 ~טע~וי~
 א~~ הל~ו

 ~הר~~~ ה~ה הלא ~~יסור שהו~~ גאו~יהעוד ~~בי~~ בש~"ח ו~יי~ש ועיקר~~ שורש להם~אין

לנד~
 האבד~ק

 ~מוהר~~ ~שע~~א~ו~
 יצחק

 נתן ו~ווהר"י~ווו~רשא מ~י~
 ליפשי~

 ~ב~"ק
 ~ל~ ש~ח~~אעפ"י א~~ כל ~ובלין אבד~ק א~כנזי העשילו~ווהר~י ש~נ~~

 מלב~ב אי~~נגער הרמ~ז שה~און כיון~תבו ~~~ ה~~אשיען את ראו
 ה~א~ין את שראההעיד

 ושי~
 לחשש לח~ש

 ~ם לכן י~ו ~ל שנעשובהמצות חי~~~~
 וגםלאסור הסכי~~ ה~

 הה"~
 מייזלי~~ דובעריש ה~ר

 בעיר שבהיו~ו א~ר ווארשאהאבד"ק
 או~ו על דע~ו ל~וות שםונדרש וו~~~
~נתח~~ ה~~אשי~

 תוארו על ה~בו~ן וכא~ר ש~ה
 ~ו~ם וויען האבד"ק הגאון בצירוףאסרו ~מעשה~
עי~ר ה~~

 החש~
 שבצדדי הבצק מפני

שחותכין המצו~
 מה~

 שיריים ~ע~ו ש~~ר שאחר
חוז~ ה~~

 ~מצ~ר~
 ~יור~

 ו~תגלגל
 כדי בזה שיש לודאי וקרוב~מיד ו~~ המ~שי~ בתו~

 ~~ב ~םשד~ח ~הר~ חי~ו~~
 עכ~~

 אין
 דבהצט~~ ~~~

~~~ 
העע~וי~

 ~נ~מר~ ~ה~ששות
 בעני~

 הרי ~ה
 ר~~י~אין פשו~

 ~ה~י~
 א~ר שנים ש~~ה ו~~ב ~~ל

ש~~הווה
 ~~ עני~

 רבים ~י ושמע ראה
 ~י~ ו~~ ~'~יראי ~ע~ו~י~

 ~ברו ~ל
 ב~ ל~

 ב~יהם
 ב~~

 הנ~~ ~~ה~~ו~הקדו~
 ~~ הר~ הנשמע ~לפי

ה~~~~י~
 מפני לאחרים שהתירו

 הלח~
 ו~דח~~

להםפיק
 מצ~

 רב לעם
 ~ו"~~

 מ~~~ ~שו לא
 מחמירי~ והי~בע~~ס

 ב~וש~ רק ~י עצמם ~ל
 ו~שו הקי~ו ~קו~ות שב~~ה ו~וה~~ירו

 מע~~~
 דע~ע~~

 איזה
 ח~מי~

 ~התירו
 אי~

 מזה
 ה~ר~

 ~~ו~ הי~~~~ו~
 ~י

~~ ~~~ 
 הה~~ן דרך

~יוב~~ ב~~



~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~יוב~ז ~~ו~~~
 למינק~

 ~לוגתא ~ל בידייהו כללא

דרבנ~
 ~כמי ~בין

 ה~ור~
 ה~יקל כדברי הל~ה

 לקולא דרבנןו~~יקא
 ולכ~

 ב~ד ~כח ~וקום ב~ל
 הרי נש~ועים ונו~שיהס דבריהם ~~יותי~ה
~וב~

 ולש~~ור המ~שלה להסיר עליהם ~וו~לת

ולעשו~
 אי~ור חשש ~~ם בל~י הפסח חוקת ~~ל

 בםוף ~וד ועיי~ש הש~~ח ~~תו~ד ~לל~~~~ו

~~~
 ~והגאון מ~~ב שם שנדפס הנ~ל ~~~ח

 מנח~ בע~י~וש~ימסק~
 ג"כ ~הר~יש ~ושה

 על ~וצות ל~שות לאםור~~ה
 ה~ואשיע~

 ו~תב

ש~
 שהוסי~ו ד~ה

 לתק~ המחד~י~
 ה~ואשינען

 וחששות איםורים כמה ני~ום~ובזה
 ושמוט~

~~
 ר~שי

 כלל להקל ו~ין בפרץ ל~~וו~ ה~ו~
~~כ

 ש~ וג~
 שהוא שד~ח הרב כ~ב

 אפיית לאםור ה~א~ונה~~~תו ~ו~~~
 ה~צו~

 על

~~~אשינ~~
 אך ~

 ~ע~
 ב' אות י~ג סי~ ש~~פ~ו

~~~
 ~~יא

~~ 
 הרבה בשם ~ס

 ~והגדולי~
 המצו~ ~אפיי~ ~י~~~~~~~~י~

 על
~~ב~י~ ה~אשינע~

 של
 טע~

 לכן שכל ושום
 ל~

 ~~ע א~ונע
 שס שהביא ~מ~ירים ראש והנה ~~~~~~יקם
 הו~בש~~~~

 שאול יוסף ה~ר הגאון הרב נ~הו
 שהסכיס ~בוב הא~~~ק~~~~ינ~~ן

 ~צירו~
 עוד

~ד~~י~
 ~~~יר

 בז~
 ו~~יב

 ~~ ע~
 ~~נות

 ו~~~~~סרי~
 ~~ב

 ש~
 ~וכ~ב שהשיג בשד"ח

 הרי~ז ~~און~~~ב
 שטערי~

 יהוםף זכר בעל
ו~~~

 הביא נט~ז הרי"ש הגאון א~ר במכתבו לו

 ~~נו~~~
 ~עם בטוב עליהם והשיב ה~ו~רין

~~~~
 ~כר בעל הג~ון הרב וגס

 יהוס~
 בעצ~ו

 ~ד~ו~~~~
 לאםור ש~תב הר~ק ה~~ן טעם

 ~מד~ו~~~ו~~
 וכתב קטן נמעשה ~~ואשין ~~ע~ה

 הרי הזאת המ~ונה טיב ~פני~ ש~יא~ו~~פי

ה~~~
 ~"י ~~שה

 ל~ אח~ ב~לא~~ ~עושי~
~~~י~~

 עץ ~~י
 ה~ו~~

 ל~ה
~~~גל ~ו~~לי~ ו~חרי~

 וא~"~
 ה~לחן ערך כ~י ארו~ה ~צ~ ~ש~וצא

~~~~
 להוואלצען

 ב~~ ו~חו~~
 א~ ~רי ~תכת

 ~ו~וברי~ רעדליך ח' או ו~ כ~~ו בידל~~
 י~ד

~~~~י~
 ~ה

 לז~
 ונמצאת ארוכה ה~צה על ועובר

 ~ונוקב~~~~~
 כמדת עגול ב~לי חו~ך ואח~כ

 ונותני~~~~~~
 אחד ~יות ~תי לו שיש ל~נור

 מהתנור רודה וה~ני ~~~רח ~~צד ~~צ~~~ו~~~
~~ד

 דרו~
 לא ~ר~ע ידו מםלק ~חד ואם

 ח~~ה יש~הה הכל שבין ב~~ירות והכל~~~~ו נעש~

 ו~כלי~~~~~ו~~
 ו~~~ ~י~ ~וב אינס

 לי ~~ה

 המ~ל ~~ האלץהווארגער
 ~~ ב~לג~

 לתוך ש~יח האב~אל את שנותנים ~והב~בר ~ ~~ו~~ ב~וך הנדבק~ם לפירוריםהשגחה ~צ~~~
 שנשארים ~~צה עיסח החתיכות )פירושה~יסה

 בעת ~והמ~ה שנתח~~מהקרנות
 שנעשי~

 עגולה
 שניח האב~אל או~ו ונותניס הע~ול( כליע~י
 ש~יה העיםהלתוך

 ו~וגבלי~
 עמה אותה

 שהייה לידי ~באה חשש ישבזה ביח~
 וא~

 שמותר
 בר~~א כ~ובואר ולעשותה ולחזור המצהלשבר

 םעי~םיתנ"~
 ב'

 םק~ו שם ה~וג~א ל~~~ מ~~~
אין

 כ~ לע~ו~
 ל~חחלה

 עכ~~ א~
 גם ~צה יש

 ה~וצו~ יעש~ שלאלזה
 עגולות

 ר~
 אותס לחתוך

ב~~י~
 ~~ל ~~אנו ובזה ~ורובעות ולעשותם

 ~~וס הרש~ק הגאון שחשש ~וה )וגםהחששות
 לא~יית נשואוח ענייס שלדעיניהם

 ~וג~לה שב~ום~ת מגילה ~ומקרא ראי~והביא המצו~

ד~
 דהת~ הר~~~ הגאון ב~ה השיב י~ה ד'
ל~

 ממתנוח ה~~צוה עיקר תתקייס
 הוא הרי המאשין שע~י ובפרט בנד"ד(~ושא~כ ל~ביוני~

 המצוהעושה
 ~זריזו~

 ~~דים כי ית~רה ושמירה
 ~כר בעל הגא~ן עכ~ו~ד ע~ול מ~ובכבדות

יהום~
 ועיי~ש הנ~ל בשד~ח המובא

בשם ב~ד~~ עו~
 גדו~

 ~אק~~אק אבד~ק אלימלך מו"ה אחד
 הדבר את ~רושין התי~ו ש~ברש~תב

 והראיה ע~~ ל~ק~קשאין וכ~ע~
 הי~ת~

 גד~לה
 הי~

 כי
דבר

~~ 
 ~צות שאו~ין ~מ~ומות בכל כי ידוע

 אנ~י~ע~י
 ונ~ים

 המגלגל~
 ~א~ו אם גם הרי

 ביום ש~ותי~ב
 ה~וגלג~ו~ והנשי~

 ב~~ב י~יו
 פיד י~א או פיד י' מן יותר ~א~ו לא~~~ו

 ב~' או~ין ה~אשינעועל ~כשרו~
 ש~ו~

 ~ו ד' ע~י ורק
 בשם שהביא ועיי~ש ע"כ ~יד י~ח אנשיםה'

 ש~ל ~שום טעם בדברי שהוכיחו לב~כ~~י ע~~
 בהכשר יותר נע~יס שהמצות כולםשכתבו
 ה~~יה ענין שכל י~ן הנו~שיען ~"י נע~יןאס
 אנשים בידי מסור~וא

 ונשי~
 לא אשר ו~ף

 בהלכות לשמאלם ימינס ביןיד~ו
 להש~~ר כדי ~רך עבודת היא עבוד~םו~~לית ה~וצו~ א~יי~

 בשעה ~נולאכה עזיבתואחרי
~~ 

 שעה או
 הם העוזרים הריבלילה ~~

 עיי~י~
 ~~עבוד~ם

 ~ל במ~ך הלישה ~י י~אירוולכן
 ע~ הליל~

 ב~ק
 ~עלצליך הוואלגער ~על השלחנות על וכןב~וכם
 על עו~ודים העוזרים כי יען בצקישאר

~ני ר~ל~~~
 ~בועו~

 כ~דר
 יו~ בכ~

 הבו~ר נ~~ור
~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~מה
 שעו~

 ~עב~~ה ~ורוב נתפחו ו~דיהם ב~לה
 ו~~ברת חו~~~ם השינה ול~ן ~בצקוג~גול

~לי~~
 לה~ ואין לילה ב~ל

 לנקות ופנאי ~ח
 הל~שה ~ו~ליהבצק

 בע~
 עבודתס שעוזביס

בלילה
 ~~~~וצו~ משא~~~

 המאשינען ע"י נעשיס
לא

 העב~~~ ת~ב~
 בנקל ויותר ~"כ

 והאם~ה~שר לעשו~
 ~~ צרי~י~

 חאחוז שהאשה
 ש~מהר המצה את ו~ח~ום דוקאבי~יה

 הוז~נוא~ר להחמי~
 לבלי ע"~

 עשו~
 לי ומה ~כה

 בשעה בי~יה א~ח~ת ה~שה אשר האלץ~~ואלגער

 המצ~ א~~ע~רכ~
 ב~וצה נ~וע ~ובלי

 ו~ו~
 לי

 של בגלגל מעגל הוא האישא~
 ה~ואשי~

 והגלגל
 של ל~~ורין ש~שש~ ומה המצה את מגל~ל~וא

~~~
 צרי~ין ע~ז המאשין ב~וך ~תחובין הנ~בקים

ב~מ~
 יצויר אם והשגחה שי~וור

 ואך זא~
 שנו~ניס מה הוא בזה החששה~יקר

 האב~א~
 העיסה לת~ך~ני~

 וא~
 אף ית~והמה לא אם

 חמי~ית שיעור~~ן
 חימו~

 ~ו"~
 אין ~~~~לה

 במג~א כמבוא~ ~ןל~~ות
 סינ~~

 אך ם~"ו
 ~~י לזה גם עצה יש~א~~

 שיע~
 הגאון בזה

 צבי~~ר
 היר~

 לבוב האבד"ק הארינש~~ן
 עגול ב~י ולא בס~ין המצות אתשיחח~ו

ה~~~
 המצות ויהי'

 ו~ומיל~ מרובעו~
 שס יהי' לא

 ואף העיסה ל~וך שנית לי~נ~ שיצ~ר~ו~~ב~אל

~י~
 נו~ניס

 עו~
 למנוע ~עס

 א~יי~
 המצות

 ע~
ה~א~יע~

 עושים שהמאשינען מק~ס שב~ל יען

~~
 קוניס ~ולס ~רי

 א~ויו~ ~וצו~
 וא"כ

~~~ש~
 ת~ב~ל הזמן

 חביב~ ~וצ~~
 הא~יה

~~~רי
 ובסימ~

 אדם ~ל על שמצוה מבואר ~"ס

 בע~יי~~הש~~~
 ה~~צות

 ~באפיי~~
 מלבד הנה

~~~
 הם שר~ב~~שים

 קוני~
 ~וצ~ת

 א~ויו~
 הוא

 היו אס ~גם ~רא א~~י~ ~לא ~םי~ת~ק
 המאשין ע"י שלא~ש~יות המצו~

 קונים אלה הי~ ג"~

 ~~~י~~~~~~
 מיעו~~ ~~ו~~

 שמצות
 היא~~צה אפיי~

 באמ~
 ~ס הלא עליהס חביבה

 ב~~
 נעש~~~ה~~ו~

 ה~ו~שינען על
 ג~~

 ~אים ה~וה
ל~י~

 ~~~שגי~יס הא~יה
~~ 

 חש~י ~ל
הנ~ ~ימ~~

 נא~ור אם שא~יל~ ~~~~א~ ~ל~ה ~לבד
שעשיית

 המצו~
 ~ל

 המאשינע~
 לב~ל סיבה היא

 ישקלו זה ל~ו~ות אך ~א~יה מצות~~יבת
 ~ה~עח ה~ורה במאזני ~~ור~~~~י

 חביב~ ה~ס~
~~~~~

 כאשר ~"ו חמץ ~וחשש הה~ה ש~ר נגד
 ערי ברוב א~ר נודע ו~בר ל~~~לה~~~~~ו

אש~נז
 נע~ו~

 ב~יר ~ס מ~שינע ע"י המצות
 עושיסמאגנצא

 ע~~י ~וא~י~ע ע"י המצו~
הוראו~

 הרבניס
 ה~~אורו~

 הצדיקים הג~ולים
 עלינגער ~הר~ל ה~ההמ~ורס~וים

 ~ל עם הלזה הצדיק והרב ב~~~י מהר"שהרב ~~
 מדקדקיס שהמה הגםב~ב

 ו~וח~~ירי~
 על

 משעת השמורים ממצ~ת רק ב~סח לא~ולעצ~ום
 ה~~צו~ ~~ליחן ונז~ריםקצירה

 והרב במרק
 הפס~ ינו~ ב~ל ~ו~ל אינו לבדו הנ~להצדיק

 רק

המצו~
 שיא~ה

 בער~~
 הנט~נים ש~ורים ~וח~יס

 וב~ל יד של רח~ים ע"יבבי~ו
 זא~

 ~א~ל
ה~וצות

 הנ~שו~
 י~ן שלא ורק נוא~ינע ע~י

 ~רךלעבור
 הווא~~

 השיריס א~ ה~וגלנל
 ~~י עג~~ה שנעש~ה מהמצה הנשאריסהאבפאל( ~הנקר~

 ב~יר המאשין על המצ~ת עושיס ו~ןה~ואשיניע
 בישראל~א~

 פ~ד"~
 ~הר~ז הגאון הוראות ע~~~

 הוראו~ עפ"י אל~ינא ובעוב"~טריער
 הרב

 ע~~י ווירצבורג וב~וב"י ה~~לינגער~והר~י
 בא~ובער~ער הלוי ~והרי"ד הגאוןה~ראות
ובעיר

 האלברש~אד~
 ה~ראו~ ע~"י

 הה"ג
 עכתו"~ אבירבאךדר' מה~"~

 ה~וובאיס הנ"ל לב ח~~וי
 אחד ח~ס בשס בשד"ח עוד ועיי~ש הנ~לבשד~ח
 ד~ועשה ~ושוס הרש~ק הג' שחשש ~ה~ששש~~ב
 הנה ק~ן למ~שה ~מי הואה~ואשין

 ה~ש~
 הלזה

 עלעק~ר~ת א~ קיטוריות ב~ו~~נה רק שייך~י~נו
 אדס בי~י נעשה הה~חלה רקאשר

 וא~~~
הול~~

 א~ לדון מקום בזה היה וגם מעצמה
דמיא

 לחר~
 שו~ה

 וק~~
 אחר אס ~והני א~

 ע~ני~ו הלא ~בינינו במ~ונ~ח אבל~וש~ור
 רואו~

~~ 
 ~ה~ל אדס ע~י נעשהה~ל

 ששה או ח~ושה יש~הה ה~ל ו~יןנפלאה ונקיו~ ב~והי~ו~
 מ~ו~

~~~
 הכליס

 אינ~
 ~~~ו ~וב~יס

~~ 
 ב~ד זה

 בזה יש חשש מה ~א~כ ~ה של~~~ו
 האבד~ק ~~ינגער יוםף יעקב ה~~ הישישהגא~ן ש~~ ~ב~ר~

 לא~ו~ו ~~א ~מאו~~ג והרבבערלין
 ~ו~~~~

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

 לשרת העומ~יס תורה ממו~לגי ישיבהמ~זיק

 הרבנו~ב~~ו~~
 ~וי~אל מו~ה

 ~הרב ווי~א~~ווסקי מהר"ם ב~ו"י ה~וו~לגוהרב לאנ~יסבער~
 ~ייל~ינפ~לד מהר~ס ציס"ע האמתי~~און

 המאוה"ג והרב דראגאזיןהראב~ד
 א~ו~יים ~יראים ~ורה גדו~י ועו~דםאלתוי ~ב"~

~ול~



~ ~ ~

~ ~ ~  ו~~כ המאשין על הנעשות ~מצות א~לו~ולם ~~ו~~~
 יגולגל אולי לזה לב לתת הגדוליס ל~לר~וי
 עכתו~ד בהיתר הדברשיצא

 השד~~
 בשם

 באפיות להיתר שצידד ~נ"ל לב חכמי~רבנ~ם איז~
 שם שהביא בש~~ח עוד ו~יי~ש המאשין עלהמצות
 האבד~ק הארינשיין הירש צבי ה~ה~ג שהשיבמה
 ו~תב המ~שינען ד~ר על אות~ שש~ל ל~חדלבוב
 ע~י ה~צות עור~ין ~~~~ב א~ר להש~~ללו

מאשינ~~
 אך

 בכ~ו~
 ה~ריקין כל לא א~ר א~~ר~ ~ה

 לו ואיןשוין
 ~לדיי~

 יוכל שלא בצק שישאר מבלי בטיב היאהעריכה א~ רואות שעיניו מה אלא
 הי~ב תיכף אותולנקות

 צריכין השלחן ג~
 ~דשי~ בטםיןלח~ותו

 ~י~ה
 הזמן במשך ~~~וי~

 ~~וליס ב~ס~יניס ההכאה ע"~ נת~קל ~יא~ר~
 ב~טסין סדקיןונ~שה

 ג~
 אם ~~ב ~~ה

 ל~
 י~ו

 ~~ל~~~~ינים
~~ 

 ~וצות ~יעשו בס~ין י~ת~ו
 שירצה ומי עגול~תבל~י

 ב~~צו~ ד~ק~
 ה~גולות

 ל~~~~
 יתנו

 ~לא ~~א רק האב~~ל הו~אלץ תח~
 ~ראשונות שרק ~היינ~ א~ר ~צק תוך אותויערבו
י~~ו

 עגולו~
 יהיו ~ו~אב~אל( ~~נ~ש~ת ~השני~ת

 שי~אר בלימרובעות
 ~ו~

 ע~תו~ד ממ~~ שירייס
 צבי ה"ר הגאוןתשובת

 הארינ~~יי~
 האבד~ק

 על אותו ששאל ~~אל ל~י~ה שהשיב מהלבוב
 זה ~י' לקמן ב~ברינו ~ועיין המאשינעןדבר

 דעת ~ל שה~~קתי ל~חר ~הנה ~ ג'( ענףסקס"ו

 ~ה~~ירי~~~וסרי~
 שיש

 בעני~
 הגיעני המאשינען

 י~י~נ כבוד ניה~ הוא ירוש~מאי ~נא מ~אימכ~ב
הרב

 הגאו~
 נחוס משה ה~ר ה~ו~~~סס האדיר

 ~אבד"קירו~לימםקי
 קיעל~

 מנ~ת )בע~~ח~ם
 בר~~ ~משה

 ~שמן( ל~ד ~ משה ב~ר ~ משה

ו~~
 קדשו דעת לי ~גילה ~ודיעני ה~"ל ב~~~תבו

 ~~לל לאסור הר~ש~נה בדעתו עומד ~דייןא~ר
 א~יי~~~

 ש~בר ל~ ~כתב ה~~שינען ע~י ה~וצות
 נכמה ~ביר ~ח ~ה ~ךה~יב

 עי~רו~
 שב~ודינות

 שחזר בשמו הקול שיצא ~מו )~לא~ולין
 להתיר~

וי~~
 הנ~ל מ~~ב~ מ~ני נאבד סיבה שלאי~ה

בצירו~
 להד~יסם לי ששלח ~~ר~ו ~~~ושי ~וד

~ם~~
 ל~א~ ~ה

 ~ל בכאן להעחיק ~כ~לתי לא
דברי~

 ~במ~תבו
 הנ"~

 ~ד ~ש ~~~לי הב~~רים
 עוד ~י"ה ~~שא~ה~ בדע~ישנגמר

 אי~ה אקבעמס~~וא ו~~ ה~ע~
~ 

 דברי ל~ל ב~יבורי ס
 הג~ ל~~ש~ ~~~~ ~ הקדושה~ירתו

 שב~ודינ~ינו
~~ר

 בה~ב~ ~~~~~
 ~י~~

 ה~~ו~ ~~ד~ ~~
 ~י

 בת~ו~~~~~ המתגלגל גלגל ע~י ש~~אשינעןהוואלצין
ע~י

 בנ"~
 ה~וגלגלי~~ דעה ובני גדולים מישראל

ב~מידות
 ~ד~~

 במדינ~י~~ יפה ב~ד כח ואין
למחו~

 יען בזה
 לה~ שי~

 שלימיס וכן רבים
 ע~~ ~~וצ~ת אפיית את ה~~ירים הדורמגדולי

 סוסק~ו סיחנ~ו מ~~א ~ועיין הנ~להמאשינען
 אךודו~ק(

 ע~~~
 שיו~ל בנפשו ש~ור~יש בע~נ כל

 ושיהיה המאשינען ע"י שלא ~מ~ותל~~ות
 ונ~ו~~ ראוי בודאי ~ד~ת י~ירה ~זריזותבהשג~ה ה~~

 כל דעת ידי לצא~ ~די בזהל~חמיר
 נ~פשט שכבר ב~וקוס אפילו ~~ן ה~~ח~יריןהנ~ל הגדולי~

 ול~שגיח מא~ד ליזהר צריכין ב~ה להקלה~נהג
 ה~יסו~ יעש~שלא

 הראוי מ~פי יותר ~דו~ות

למע~
 ישאר שלא היטב ל~~גבל העיסה ש~ו~ל

 ~מחבה
 בעי~

 ב~~~~
 לתבשיל א~~~ ויבא מקומות

 ~ג~ויתחמץ
 ~רו~~יס המצות ל~שות י~הרו

 צבי ~~ר הגאון בשם לעיל ~נתבאר וכמוו~ו'
 ב~אשינען רק ה~א וכ~ז מלב~ב~ הארינש~ייןהירש

 ~~י הוא ~רידוד שרק במדינ~ינוהנ~וגים
הוואלצין

 ~ה~~גלגלי~
 א~ל גדולי~( בנ"י ע"י

ה~ואשינע~
 באיזה לה~חדש הנ~וגיס

 אם כי י~יהם ~ל לאפות אסורחדשות ת~ב~לו~
 בה~~~~

 הורא~המור~
 אם וישגיח שיראה שב~יר

 ב~ה כלל ליתן ~א"א חימוץ חשש שום ח~~בהם אי~
 :להי~ר

 ~~ה~
 ~טוב

 ל~וע~
 מדברי הוא זה דבר

הש~ע
 סי~נ~~

 א' ~עי'
 ~עיי~~

 ד~ם םק"א בח"י

הו~
 אין בצים וא"ו או ה' חלה משיע~ר יותר
 ו~ן ע~כ ~~צוה ~ל ~וצות לענין א~ילוק~י~א
 בה~הותהביא

 מברעז~~ מהרש"~ הגאו~
 ~יתנ~ו

או~
 ~~~~א ~ין י~תר דבמעט המאירי בשם ג~
 ~ע~~ים הרבה שראה שלמה ~רם בס~רועיין
 בהכלי שמדקדקין ת~רהבני

 מהק~ו~
 שיהיה

 ~וצו~וצס חלה כשי~~רדוקא
 ל~

 משהו פ~ות
~~~ 

אב~
 רק לי~הר א~צ בא~ת

 של~
 יו~ר הכלי י~זיק

 השיעור ~ון ~חות מחזיק אם אבל חלה~ושיעור
 והסל דמיש~יר

 ~וצר~~
 לחלה

 ע"~
 ו~וובא

 ~וד ועיי"ש ~ ~' אות סיתנ~~החדש ב~~~
 ב~ באו~

 החדשות ציון בניןב~ם
 מ~~~

 ה~~רת בענין
 א' םעי~ ~יתנ~ו בש~ע ~~~וזכר חלה~שיע~ר
 דאף שסומ~יק

 שי~
 מכפי יותר אויר במיס

 י~רשו כשהמים וא~כ אחד גוש שהואבביצה ~~~
 ~רש ש~א בעוד מ~מ הרבהית~~~~ו

 וה~י~
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
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~~~~~
 ~לא גדלן לפי השי~~רין~ל ~~~~~

 נבי~
 החלקים רפ~ון על

~~~
 ב~~ע עיין ~ יתחמץ ~ן לחוש ויש ~~ו~~ :

~~יתנ"~
 אופינהיי~( הר~א ~מה~' ובא~א ב' סעי~

~ם
 סק"~

 ~והר~ם בשם
 ~~לובלי~

 ~י' רואין דאם
 ~יסה ב~וקצת רק אפילו~ימוץ

 כגו~
 םדקים שיש

~~וקצ~
 ~מור ח~וץ כולה היא הרי ~יםה

 ע~~
~ 

~כז~
 ~ ק~וח בה יוסיף לא ר~ה עיסה לש ~אם

~~
 יש שמוסיפין שהקמח ל~י ~זה ה~עם

 שיהא עד יפה ונגבל נילוש כולו אין ~מא~ו לחו~
 מ~~נו נשאר אלא ב~ק~ולו

 מע~
 בתוך בעין קמח

 לאח~ ו~סהעיסה
 עודנו ה~א הקמח ~א~ייה

 ~ישבעין
 לח~~

 ש~~א
 ל~

 נקלה
 יפ~ הק~ו~

 ויבא
 ה~בשיל לתוךאח~כ

 בפס~
 ויתחמץ

 אל~
 כיצד

 אחרת עיםה עוד אחר אדס ילושי~~ה
 ק~נ~

 ויבישו~ ק~~מגוב~
 עם ~יערבאותה מים

הרכה ה~י~~
 ה~ול~חל~~

 זו ~יק~לו ~~ים בה שניתוסף
 ~~זו וזומזו

 ~יבישו~ לחלוחי~
 ל~ודה שיגיע עד

 ש"ע ~בינונית
 סיתנ~~ הרש"~ הר~

 ~ ~~ה ס~י~
 שעבר דבדיעבד כ"ו בס~י' עוד ועיי"שב(

 אלא באכילה מותרת הרכה בעי~ה~מח
לה

 י~
 לי~הר

 ב~וצו~
 יבואו שלא הללו

 )אבל ~בתוכן הקמח י~~~וץ שלא לח ~ברלתוך
 הרו~ אין יבישות כשהןכשאוכלן

 מחמיצו ~פיו
כיון

 ~אי~
 אבל מיל( שיעור ב~יו שוהין

 ~יון באכי~ה מותר תבשיל ~והן ועשה ~בראם בדיעב~
 אלא כאןשאין

 חש~
 בה נשאר שמא בעלמא

 בעין קמחמעט
 ושמ~

 ג( ~ ~פה ~קלה לא
מ~~ ~~

 נגבל )ולא ק~ח בתוכה שני~וש שי~וע
 בדיעבד א~ילו להח~~יר יש ב~ק( ~ולו שיהאעד יפ~

 הרב עכתו~ד לח דבר לתוך ונתנה עבר~ם
 ה~"להרש~~

 ~הו~
 המג"א מדברי

 סיתנ~~
 םק~~ז

ו~ג~~
 ג~כ ~תב זה ~~עין והא"ז םק~ד סי~ס~ג

ב~~~
 קמח נשאר שמא ס~ק ~ביש שמשון נזירות

 ~ מ~ח בדיעבד להתיר ~ש י~ה נילוששל~
 ם"~

שמ~
 ב~~ח ומ~בא ב~ור נקלה וש~וא יפה נילוש

 סיתס"גהחדש
 או~

 נגבל שלא בידוע ורק ד'

 ג"כ כתב ~ה ~~עין להחמיר ישי~~
 בהגהו~

 גאו~~
 מברעזאן ~~הרש~ם

 סיתנ~~
 ~~ד אות

 יש קמח ו~~םי~ו ר~ה הע~~ה היתה אםדדוקא
להקל

 ~ב~ בדי~ב~
 הי~ה ~ם

 ~כ~~י ~~י~~

 בהע~סה דהק~ח ~יון ~מח הוסיפווב~עות
 הראוי~~כ~י יות~

 לחו~ י~
 שמו אם בדיעבד גס

 יפה נילוש אינו דבכה"ג ~ושוסה~בשיל לתו~
 נשאר שמאט~י לחו~ וי~

 ~ ע~כ העיסה ב~וך בעין ק~ו~
 הנ~ל מהרש~ם הג~~ון בהגהות עוד ועיי"שד(

 להוםיף דאסור דהאש~תב
 קמ~

 היי~ו לכתחלה
 אבל העיסה לי~ת נגמרה ש~בר אחרדוקא
 קמח מעט עוד שיש הלישהב~חלת

 באג~
 ש~א

 ~ יח~ ~לוש קמח עוד להוסיף מותרנילוש
 ח~י בני בשם שהביא ~ו~~ב בשם שם הביאעוד ~~

 הוסי~דא~
 ~~סור במקום ק~וח

 ~~ להו~י~
 ~בדה אפילו המצה ל~כול ~~~~ר ישדיעב~

 לבדה~ לאוכלה ומתיר בזה ~ו~ק וה~וח"בתבשיל בל~
 בע"~ אך תבשילבלא

 ורק חיי הבני ל~ברי יחוש
 ל~ע~נ אפי' שרילהשהותן

 המח~~ ע~~~
 ע~ז וסיי'

הרב
 מהרש"~

 האחרונים כל דבא~ות הנ"ל
התה"ד

 והח~י והא~ר וה~~~
 ו~~ו~~

 ~וקי~ים ~ו~ז
 לבדה~אוכלה

 ו( ~ ע~~
 ועיי~

 מחו~~צ בשד~ח
 י~~סי~ון

 דב~~ות א~יהו כסא בשם ב' אות
 ניקלית והיא רקיקין שהןשל~ו

 י~~
 ~בית

 ~הח~~~ר צריך ~אין משמע ומדבריו ~חושחין ו~ב~~~
 אך ב~בשיל שלא לב~ם דייקא לאוכלםבזה

 ספר שבםוףהזכרונות בש~
 ת~אר~

 ה~יא אדם
 ב~וצ~ ~~~~ שהוסיף בעניבשד"ח ש~

 שנ~לו~ה
 המצה לאכול רההו בנ~~~

 לבד~
 ב~~~יל שלא

 האכי~לה א~ר פיו ~הדיח שהצריךאך דייק~
 ~ל~

 ידבק
 עוד ועיי~ש ז( ~ ע~כ ~יתחמץבחניכיי~

 ר~ה עי~ה בדבר מירושנים דיניס חי~ושיםפר ב~~
שהוס~ף

 ב~
 ונא~לו המ~ות ונחערבו קמח

 ~~עם ה~אר והתירקוה~פ ~~ת~
 ~~~ ס~~

 א~~ו
 שנכנסו~ותס

 בם~~
 נאכלו ~לא ואת"ל

 ח~ש בהםאין ש~
 קמ~

 ~ ~"כ
 ה~~~ות ~אר ~~כול ~וו~ר דבכ~"ג~ודבריו ד~~ש~~ ועיי~~

 ע~י א~ילולכת~לה
 ~בשי~
 עוד ועיי~ש ~

 בס~ד דבריו )יובאו ה~מ"ג מ~שדלפי בש~~~
 ב~ה"ג שרי י~ח( ענף ריש סק"אסיקי~~ ל~מ~
 ~י~א דבלא~ה ~ו~ום קוה~פ מקצתם נאכלולא ~~ א~

כאן~ם~~
 ~ ודו"ק עיי~ש

 ח~
 ועייןבא~ח

 ה~ד~
םיתנ~~

 ~מש תשובת בשס ט"ו אות
 זרקד~ם ~~ק~

 ב~ע~ ~~י~~ ע~ ~~~~
 ש~רד~ן
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~~~~~
 מצה ל~שותאותה ~~~~~

 דק~
 יוחר קיל זה דבר

 נשאר ~אן ~י ~יסה ב~ך ~~ח~הום~ת
~ק~~

 ~~ע~ה
 ונ~~~

 ונכן א~ייה ב~עח י~ה
ה~~

 של~ח~לה
 ~י~

 גם לה~יר
 ב~~

 ~~מ
 ~ ע"כ ה~לים לאסור אין נ~ב~לו אסבדי~בד
 סיקי~~ לקמן אי"ה ~דב~ינו ~וד)ו~יין

 ~ק~א

ענ~
 בדבר שס מ~ש ~~ח

 מ~ו~
 שנתמלאו א~ויוח

 ~קמ~~אב~
 ועיין ~( ~ בז~( ~"ש י~ויי~ש

 ~~ד~ ~א~~~ו~
 ~נ~ל

 ~' א~~ סי~ס~~
 דעיסה ~ור מאורי~ר בש~

 הנילו~~
 בשימור

 הא~ייה ואחר מיל שי~ור~~הייה
 נמצ~

 ב~צה
 ירו~ קמ~~ר~יני

 לה~ל נוהגים א~וי
 אםדדוקא מ~ו~

 ~וםי~
 ח~ש יש הלישה תוך ק~~

~שו~
 נגבל ~אינו

 ונילו~
 בכל משא~כ יפה

 מיד ~~תון~ק~ו~
 ~תחיל~

 ורוב ה~ישה
 ~י~~

 ~ר~יני בה~ני~~י~
 ואין ~ך ואופי~ ~~ קמ~

 ע~~ ~ש~בז~
: 

 ~כח~
 הקמ~ א~ יד~וק לא

~ו~
 ב~יזור י~~וד רק ~~ד~~

 כדר~
 ~ק"ד: ~י~נ~ו~~א ~מוכרים~

 ~כ~~
 מאבק י~ול שלא

 ~יי~~~~~
 רמ"א

 סיחנ~~
 דצריך וא~~ ~~י'

 ~~~~~י~
 הקמח כי מהקמח ה~צות אח

~~~ב~
 בהן

 ב~
 בתב~יל א~~כ

 ומחמ~
 ע~כ

 ~' ~~ ~~ד~ח ב~~ר~~יין
 או~

 ד~~שום נ~~ב

 א~שר( ~א~~~
 טו~

 והקנ~ח הלישה שיהיה
 וה~נור ב' בחדר והניקור ו~עריכה מיו~ד~חדר
 ~'ב~דר

 זה סימן לעיל בדברינו ועיין ~ ע~~
~~~~ז

 נתבא~ ~ש~
 מענינים ב~ריכות ב"ה

~~לו:
 ~ל~

~~י~ה~ אל יתקרב לא הקמח את המודד
 עיין ~ ה~ים ~ל ~ו

 ם~ד~~
 או~ ~~ םי'

 ד~נו~~~~~
 ~ס

~ 
 ~יע~ה יז~ר ה~מח

 של הכל~ ולהגביה מח~להב~קמח גו~~
 מי~

 גבוה
 יחיז שלאהרבה

 הקמ~
 מים ~של הכלי על

 ~ ע~~
 או~ ה~ בסימן עוד~~~י~ש

 דהאשה ש~תב י'
 הרקדה בשעת שיחה י~יחה לא הקמח~~רקדת
~~די

 ~ל~
 מ~יה דרו~א צינורא יתיז

 ממעש~ ~ו~איי~ ראו~~ל~ הקמ~ לתו~
 דבן

 קמ~י~
 ביומא

 ו~~~~~~
 נראה

 ~גדי~ ת~ב~ דל~
 ~נ~ב~ו

 הח~י לדעת ~ואפילו הרקדה בשעת ח~הבחלב
 ד~ין נשי~ ~עי~י גבי ש~תב סקי"א~יחמ~ב
 מהם ל~רורדרך

 מ"~~
 לבד בלבי~ה דוקא זה

 יוחר( קרוב החשש הרקדה בשעת ב~ד~דאבל
 עצמה א~ ~מנ~נעח שעוסקת ~בשעהמשוס
 ~והם קצח נ~רך שיהא לחוש יש בהנ~הונוגעת
 הק~~לחוך

 ע~כ:
 ~לא~

 היד כי
 ק~ת~ נוח~ו~ו~

 וב~מ~ג ~~ט~ו ~יתנ"געמ~~א
 ורק איסור אין לבד הקמחחי~ום ~נוצ~ ש~ א"~

דכשיבא ~~~~ עיק~
 אח~~

 המיס יתח~~ו ל~ויס
 הקמח נצטנן אם ולכן להחמיץנוחה וה~~~
 ע"כ: בדיעבד איסור אין הלי~הקודם ~~~כ~

 ~לב~
 היד

 אוח סי~ה סמד"ח בספר עיין קצת~נ~חנ~מח

~~~
 ~~צה מצה כל בין להח~יף ~יפה ד~וב

)שמכניםי~
 מ~~מם כי אחרת רחת לתנור(

 ~וכנים אם וכן לתנור הנחתה בעת הרחת~ת
 ה~וקלות יחלוף ג~כ נוקלוח ע~י לחנורהמצות
 בס~ר ועיין הנ~ל מ~עם ומצה מצה כלב~ן

 או~ ~"ט סי'תו~ו"נ
 שאין להקל ~צידד ל~ב

צריכי~
 ~להוריד להמתין

 ב~
 עד לתנור מצות

שחתקר~
 להכין צריך יהא זה לפי ~י הרחת

כ~וה
 ~~רדו~

 ובכל פ~ס בכל ולהצריך להח~יף
 ק~ק שב~ילתו שם וכתב חדשה ~~רדה~ייר~א
 שנעשה שנים עשרים כמו זהבראד

 נונ~~
 חדש

 ב~ל~נזהרים
 מייר~~

 נויירא~ם ~לשה לאחר או
 חמה נעשית שה~ורדה משום ה~ורדהלהחליף

והו~
 ~לוס בזה ש~~ן ע"~ כ~ב

 דכיו~
 ש~רך

 היא שלה ו~וי מצה שלמלאכ~ה
 כ~

 שו~ אין
חש~

 עם ~חנור ה~ורדה שנותנים ~~מה וראיה
 התנור לתוך נתינ~ה עד וא~כ שעליה~מצה
 המצה ש~אויהנ~קום

 להיי~
 ב~~ב נא~ית

 נ~אוד חם נוקום לחנור ס~~ך שם~~מ~החעבור
 להיוח ראויה המצהואין

 שמ~ נא~~
 במקוס

 הנ~להחם
 הטעס לומר וע~כ ~~קילין וע~"~

ב~~
 ~שרת ל~~~אכי התו~ה ניתנה לא כי

ע~תו"~
 כ"י ~~שובחי ועי'

 כ~~ סו"~
 שהארכחי

 בז~~ ~רב~~~
 ~~~~ דל~חחלה ~ם ו~ת~תי
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 ב~"פ המרדה ולהחליף אפשר אם לה~~וירנכון ~~~~~
 את ד~ש~וכניס ~~ש~ס שנ~חמ~וה ~רואיןל~חר
 )עי' ~ויד להתח~~ץ ~וכל ח~~ה ~ו~ה עלה~וצה

בר~~~
 לא אס בדיעבד אך ב'( סעי' סי~נ"ט

 כתבת~ שנתחמ~~ה לאחר אפילו המרדהה~ליפו
 העיםה נוו~חת היה שלא כיון להיתר צדדיסשם

 מדברי ראי' והבאתי עםק בלא ~ויל~יעור
ה~וג~א

 סיתנ~~
 סק~ח שם א"א ופ~ו"ג םק~ח

 י~ד םעי' שם הר~~~ הרבו~"ע
 ~לענ~~

 אס
 האשה יד~נ~חמ~וו

 ~ו~ו~
 ציננה ולא התנור

א~~ם
 ~ע~יי~~

 ול~~ר לחלק ואין וד~"ק
 דהאשה ~יון עסק בלא ~וונחת העיםה~~ין דש~

 ~י ב~~ק עכ~פעוסקח
 החו~

 שם דגם יעיד
 ~~ו~~ת העיםה תהא שלא~א~~א

 בלי בת~וידו~
 ועד מתחלה~םק

 סו~
 שס הקילו ~אפיה~כ

 הח"~ מדברי מש~ו~ וכןבדיעבד(
 הרש~~ הרב~ו~וש~ע ~ק~~ םיתם"~

 הדביק ~~ענין ד' םעי' שם
 אין הדין דמעיקר הםיקו ואח~כ בתנורפת

 בדי~בד ~אםור שאין ב~ד~ד ו~~כש~כ~אסור(

~~ו~
 שהמצה ~ו~ע~ים רגעים אותן

 מונח~
 על

 וכ~ז התנור ~תוך הכני~ה טרם הח~וה~ה~ור~ה
 לל~וד רק~וא

 זכו~
 לכ~חלה אבל ה~וקילים על

 ~תי להאופה שיהא ראויבודאי
 ~ורדו~

 או
 בכל ה~ורדה להחליף שיו~~~ בכדי~לש~
 ה~ור~ה וליקח שנחח~ו~וה~ח

 האחר~
 שכ~ר

 ב~ל ~~~ה וכן~נ~~ננה
 פע~

 בדברינו ו~י'
 : םקל~ז זה םי~ון~ק~ון

 ~לג~
 בו של~~ן ה~לי

 סי~נ~ה ע~ו~"א ~~~ו'
 ~~~הגי~ סק~~

 ~לוש
 נחושת של~עריבות

 ע~~
 ~~~ובת ועיין

 ד~עם סירל~~שיק ~והר~~
 ה~~ ה~ונה~

 ~ושום
 דעריבו~

~~
 כ~~ ~~ין אין חרס

 וגם ללישה
 משו~

 אם

~שי~
 ה~ב~ ודוחק~ן ב~ח

 החרס הרי בעיסה
 והחסידים שהס~רדיים שם כתב וגם~~ש~בר
 אין~בקהלתו

 לשי~
 של בק~רה אלא

 ברז~
 שהן

~וצו~י~
 נחושת ~ושל ~~י מקרר ד~ה ~ושום ~אבר

~ב~
 שאינן בר~ל של או ~~רס של הקערות

~וצו~י~
 העין ~ראיית ק~נים נקבים בהם נמצא

 ב~~ר המצופים ברזל של קערות ש~יח ~יןוגם
 ואם חרס של בעריבות גם ללושרשאין

 ללושאפשרות י~
 בעריבו~

 של
 ע~

 טפי עדיף בודאי וסדק בקע שוס בלילג~~רי חלו~י~ שה~
אבל

 קערו~ שי~ ~~
 יותר םפלים או

 ~די~
 מפני

שיכולים
 לנקו~

 ע~כ ולי~ה לי~ה כל אחר או~ס
 באמצע לחם בו שאופין נחושת בכלי מצה לש םוא

 גרוף בתנורהשנה
 ע~מ~~

 תמ~ב םוס"י ~~ז
 ענף םקם~ה ~יקט~ז לק~ון בדברינו ע~ד~עיין
 מי ~נ ~כלי תקנה יש אס~'

 רג~י~
 : ~ה~שירו

 של~~לד~
 ~וג~א שפתה על נקב~וא~~' ש~ם בה יהא

 ועיי"~ סקי~~םיחנ~~
 דאם עוד

 י~
 םדק או נקב

 : ע~כ ולהשו~ו ולהחליקו לםתמו צריךבשפ~ו

~לה~
 של בגד אבל צמר של ~ וכםתות כריס על
 ~יחנ"ט ר~~"א כ"כ מחמס דאינ~ משום שריצמר

 צ~ר של בגד על אף ליתן נכון דאין א"רבשם
 לאםור אין בדיעבדאבל

 א~
 ~~ת ~ל נ~ן אם

 עוד ~ע~י~ש ע"כ צ~ור~ל
 ~נ~~ בר~ו"~

 דעל
 : לכתחלה אף שרי עור שלכםת

 ~לו~
 את ינ~ה

 א( ~ הי~בהכלי
 עיי~

 אות ח' םימן םמד~ח ב~'
~ו"א

 שכ~רואין ~עס המון ~~והנין ד~ו~
 אותם ~~~יליס ~כלים עלהבצק שנ~ייב~

 לתו~
 ה~נור

 ~בצק מתפרר שהרי עו~ין יפה לא הבצקל~רוף
 וגם התנור ו~וחמיץ התנורל~וך

 ~ב~ יכו~
 לתוך

 ה~ור ~~י בולע~ס הכלים ~גם~וצה
~~~ 

 ~וב
 ולגר~םלהד~~ס

 ול~
 ה~נור לתוך ~לל ~בואו

 ~ק~"ג זה םימן לק~ון בדברינו עיין ב( ~ע~כ
 תשו~ת ועיין הפ~ו~~ב~~

 מהר~"~
 םיצ~ח ~~ב

 לכל ומו~ר שמורה ~~צות שאופה באחדשנשאל
 בלילה וש~חו הע~רבנ~

 לרח~
 לישח ~ל האגן

 שנ והוחהעי~ות
 נחו~~

 ~ו ונשאר
 ~~ע~

 משיורי
 גדו~יו כל על מיס לתוכו וש~~ו כנהוגהלישה
 ~ת ~~וכו עירו ~בבו~ר הלילה ~ל כךו~~ד
 הי~ב ו~נ~והו והדיחוהו ~ו~ו וניקוה~וים
 ~חר אגן ולקחו נז~רו ו~ח"ז אחת פעם בוולשו

 אולי ~~תפק השואל והרב ה~וצות כלונתערבו
 לשלו~קש~

 ב~אגן ה~דובקים העיםה שיורי נתחמצו בעינא ע"ז השגחה ו~ריכין בהם
 ונבל~

~י~~
 אך

 במקו~
 ~אין

 ~~יחי~ ~ח~~~ קער~~
 בהא~ן

 ~שו~
 ד~י~ו

 כב~~
 ~אור

 נ~~~ ~~ב~~~
~~תנ"~
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~ית~~

 ~קמ"א( שם א~א וב~~"ג סק~~ו
 א~

 כיון
~ב~~~

 נ~~~~
~~כ בכבו~ קלי~~ כדי רק בולע ~~נו

 ~~~ו~ו~ י"~
 בו ~נילושו

 ב~לי~
 ברוב

~צות
 רק ~וי ~בנד"~ ו~יו~ האחרו~

 ס~~
 ח~וץ

 להקלי~
 סק~י( סיתמ~~ )עפ~~~~ ב~ער~בו~

 השיב ~הר~~ס והרב שס ~שו~ל הרבע~~ו~ד
 ד~יון בנד~ד מותרים ה~~צות ~ל דעתו ~ל~ילו

 מי~ האגן א~דמל~~
 הם ~מיס הרי צונניס

 ~~יסה שיורי א~~ונעי~
 מלהחמי~

 ~אן ואין
 ~~יי~ ~ל~~~~

 ~ו~~ ~י~ס"~ ~ור
 ראב~~ה בשם

~~~י~
 ח~ה

 ש~ וב~ר~~ בצו~~
 ס~י~ב(

 ועו~
 ~יון

 רבינו~ל~עת
 אי~ ירו~~

 ~לי
 נ~וש~

 כלל בולע

~~~~
 ~~~יו ~והלך האור

 וא~
 ~ה~~ך

 ביו"~
~יס"~

 ~ו"מ עלי~ ~ו~ק
 בם~

 ~אלה העמק
 ~לד~ה

 הש~ך ר~יו~
 )~יי~

 בדברינו
 לק~~

 םי'

 סקנ~ח(~~~~
 וה~~י~

 דעת ש~ם
 בה"~

 והש~~תות
 ~~אר נהולאי ורב ~און שלוס ~רורב

 רבי~ו ~דעת םוברים ~ולם והרמב"סו~רי~ף גאוני~
~רו~ם

 הר~
 ול~ן עיקר סיים~ש~ן ~אלה ה~מק

~~
 אי~ מת~~ כלי דב~~ר

 להקל
 אב~

 בנד"ד
 ~ס דא~יל~ ועוד להקל יש נ~שת של הוא~~אגן

~ימ~
 מ~מ בהא~ן ~נבלע

 ב~ של~ העיסו~
~~~~

 בבוקר
 ל~

 ב~עו
 ו~~ ~והאג~

 א~~כ בו שהה דלא ~יון~~ור לבי~ ~מי
 בשע~

 הלי~ה
 נראה לדינא לכן ~ית~מץ~~י

 בנד~~
 ~~ר ~הכל

 ל~צותגם
 ש~ור~

 לה~נים להודיע ו~"צ
 בבוקר ~~פו העיסה ~יעור כ~י קוה~פ יאכלואם ובפר~

בה~גן
 הנ~~

 ~ ב~צרה הנ"ל ~הרש~ם הרב עכתו~דו~~~~ז~~ ~ק~~ סיתס~~ מ"~ פ~~ג )ועיין
)~

 ו~יי~
 אות סיתמ"~ ה~~ש בא"ח

 כ"~
 בשם

 ~םדין על ~צות ~לגל~ ~~ם ~ור ~אורי~פר
 ~יקו ש~א ה~ל~~( על~~ו

 ~~~~ אות~
 ~ו

~ה~די~
 שנגל~לו אף שעב~ה ~שנה הוא

 ~ס~ל~נ~ המצו~
 ם~ס מה~י ולא כולם אוסרים מ~מ

 שס היה אם~פק
 חמ~

 החמץ נ~בק א~ וספק
~~מצו~

 כו~אי ~נידון הרגיל ~~ק דהוי משוס
 במצות נתערבו וא~ילו ט'( ~ף בתום'~~מבואר

~~רו~
 ל~ני

 פס~
 ~יבש י~ל וא~כ

 ב~ל~~ר~ ח~ ביב~
 ל~ מ"~

 ל~יעת בב~י )~מבואר מה~י

 ~מ~~~רש~י~
 ~ו~ת שנתערבו

 ד~שי~י שלי~וו~

ול~
 ב~לי

 ל~ק~ ~~ א~
 עד ולה~הותן ל~וג~ן

 משו~א~ה~~
 בו ~ין במינו דב~ין

 ~פ~~תיר~ה ~~ מ~ו~
 ~כזי~

 ולה~י בכ~~פ
 ~ ~ מל~~

הוי
 ם~~

 בדברינו ועיין ~"כ הר~יל
~ה סי~ו~ לק~~

 םקל"~
 : ~ה בענין מ~ש

 ~לז~
 ירחו~ וג~

 י~~~~

 עיין ~הי~ב
 בהגהו~

 ל~ם
 ה~ני~

 קיצו~~ע שעל
 מסה~ש~בעל

 שהבי~
 בשם

 הג~ו~
 האב~~ק

 באו~ב~לגו~יי~
 הרב~י~ צרי~ים ו~~ל ש~תב ב'

 אפיית בב~י המ~גי~ים א~להזהי~
 המצו~

 שלא
 בעלת )וא~ילו ~~עוזרים א~ד שוםיני~ו

 הבי~
שהמצו~

 ערם אפויות במצות ליגע ~לה(
 הי~בי~י~ ש~רח~

 מ~ב~
 עליהם ולעיין

 שהעו~רים מ~וי זה ~ו~שול ~יהנגיעה ~ר~ הי~~
 נ~יי~ בלתיבידים נוג~י~

 במצות מבצק
 ~~ו~ש~~ א~ויו~

שצרי~
 ~לא ~מה ע~יין ~ש~מצה מאוד ליזהר

 בצק משהו ~ליו שיש אצבע בשום בהלי~~
ל~ ו~~

 מגלגלין העצי לי~ע יניחו
 צריכ~ן ~ם ~ בהמצו~

 להאופהלהזהיר
 שיחלו~

 ב~ל ~רדות
 ע~

 ~י
 המר~ה ~עשהלפעמיס

~~ 
 ויותר שהיס~ב

~לפעמים ~ז~
 מניחי~

 הת~ור בקצה מקצתה ה~צה
ב~~ום

 של~
 יוכל

 ~וך הקצה אותו מכניסין ריקן קצתה~נור כשנ~~~ ~~~"~ יפ~ לאפו~
והוא ה~נו~

 ~מ~
 ו~קום ה~רדה גם ג~ור

 התנו~
 לי~הר ~ריך ~~כן כןע"י נ~~~~

 ב~~
 יח~ד כל גם ~ואד

~או~~
 ~ל על להעוזרים ר יזהי ~לו המ~ות

 עכ~ד המצות אפיי~ דיני כל ו~ל אלוד~רים

הר~
 בדברינו ועיין הנ~ל ~בילגורייא

 ל~ב: ם~ק זה~י' ל~י~
 ~לח~

 ב~ס~' ס~~ תנ~~ םימ~ א"~ ~פמ~~ ~הי~ב י~י~ ירחוץ
 הב"~

 האשה דאם ופר~ח
 ידיה לר~וץ צריכה י~יה~נתחמ~ו ~ור~ש~
 ב~וי~

 לצננס כ~יצונני~
 ש~~

 העיסה את י~מ~ו
~~~ 

 שם ב~~~וכ~~
 סק~~

 ~ל~עמים
 עוזרי~ ל~ק~י~

 וליל~ויו~
 ו~~~ מ~וד ח~וים והידים ישבו~ו לא

אסור
 ע"~

 ~עיין ~ק~ח ~ס במג~א מ~מע וכן
ב~~~~

 ~ ~נ~אל ד~ אות ~וף י~ג סי' ~~ו~~צ
 הנקרא בצבע ידיה שצבעהבאשה

 אל~ניי~
~נהו~

 אם
 ללוש ~ותר~

 המ~ו~
 והשיב

 ~אי~
~ש~

 שום שאין י~וע כי
 ~~י בצב~ מ~שו~

~~ות~ א~
 בעל~~א

 ע~~
~ 

 ~לט~
 ~ה~~~ם ~~~~ן

 את בו שחו~כיןהס~ין ~~~
 ~ ~עיס~

 ד'~עי' סית~"~ ר~ו~~
 )ע~~~~

 ~~א
 ~~נ"~

 י~ג סוס"ק
 ד~ו~

יות~
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~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~ ~~~ ~ו~ 
 ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ס~~

~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~ו
~~~~~

 ה~~צו~ ל~~ו~יו~ר ~~~~~
 ברהי~נא חלק דף ~ל

 ~~תבתי ם~"ג יד( ~כ~בבחשובתי ~~לע~ו~
 ועיין ע"~( ~דין~ל צדד~~ ג"~

 ~כול~
 בדיע~דלהי~ר זה דכל ס~נ"ט

 בתערו~ו~
 ח~ון בצק ~ירורי

בעים~ ישאר~ ש~וא ד~יישי~ן ~ושום ל~~~לה רק~וא
 ~~~ובת שם והבא~י מצה

 ה~~
 הרש~ז

 ~~ו גסים~ירורין
~~ 

 שמ~ייבש ק~~ם הר~ה
וב~~ך

~~ 
 קודם מ~~ויץ

 ש~~ייב~
 אבל

 לאםו~אין ~דיעב~
 רק ~וא שנדבק ~וה אם

 מע~
 ודק

 ~~ח~ות~שוס
 דקות~

 )קודם תכ~מ~י נ~ייבש ~וא
 אינו וש~ב ~~יל( שיעור~~ו~ה

 מחמי~
 א~ילו וגס

 ~~ח~ויץא~
 ל~

 בששים ו~~ל נ~קשה אלא הוי
 ~ בקצרהע~~ו~ד

 )ועיי~
 סיקי~ז לקמן ב~~ר~נו

 ענף~ק~א
~"~ 

 הנ~ל ~~ול~א ~שם שם מ~ש

 ס~י~ב~~
 בו שח~~ו

 עים~
 גררוהו ולא מצה

 ~ח~כ ~~~יח~כ~
 בש~

 בזה( מ"ש עיי~ש ב~סח

ועיי~
 םי' מח~מ"צ בש~~ח

 או~ ~"~
 שנשאל ד'

~דבר
 שב~ ש~ער~

 ~~נור הא~י~ה שגמרו א~ר

 ב~~אופי~
 ~היתה רא~ העיר בני

 עיס~
 דביקה

בדפין
 שעור~י~

 ולהיות ~בן על
 הע~

 נ~~לא
 הד~וק~ביום הח~~ץ~~ררו

 ראשו~
 ~שחזר~

 ~~ולאכ~'

 איזה והערי~ו הח~ץ מלגרורשכח~
 עיסו~

 בהם
 ב~צות לחוש יש אם או~ו ושאלו נז~ר~ושוב

~נ~~~~
 נדבק שמא האלה

 ב~~
 מ~~יסה

 בלי רב ~~ון ששהתה ~~וור חמץ שהואהדבוקה
 ראו המה הח~ץ לגרור ע~ה ~שבא~ והנה~סק

שהי~
 אם כי להוציאו יכלו שלא היטב ד~וק

~ק~שי
 ודו~ק~

 דנר~ה ~השיב דסכינא
האלה ד~וצ~~

 לודא~ דקרו~ משו~ מו~רו~
 של~

 נד~ק
 ונדבק מאד שנ~קשה ~וחמת המ~ות של~ה~יסה
 ~והר~ב~ז ראי' והביא האלו בדפים~יטב

 אל~ים שני סי'~~~ישי ~ל~
 ק~~

 נשאל הוא ש~ם
 בעלי כמה המצות שא~ו שאחר ש~יה~מע~ה
 ~חוזק ~בוק ~צק ~נ~ה ב~~~~י ~וצאו~~ים

 ~ל~
 ~ם~י~ אל~ל~

 ~ה~ורה וכ~ב
 חס~

 ~מונן על
 להאומריס ואפילוישראל

 דחמ~
 שנ~בטל

ק~~~~
 חו~נ

 בפס~
 ~"מ

 ג~
 ~ה אין לדידהו

~~~~
 ~ו~~~ מדרבנן

 אלא זה אין
 ועיי~ש ע"כ לקולא~~זלינן מד~נן~

 עו~
 הנ"ל בשד"ח

~~~
 א~ על~ו ש~וסדרים הדף דאם חיים ~ב
~מנ~~

 ~עשו~ כדי
 ~נד~חה חל~דה ה~לה נ~בים

~~~ו~ה
 ~~~ו~ ~~ח~י~

 והשיב
 ד~י~

 לזה ל~וש

~ל~
 צרי~י~ ודאי דל~~חלה ~לא

 ב~ל ניזהר

 ~~~ יהי~ ~ל~~~~~~
 ~לודה ~ום

 ו~י~ן ~ ע~~

 ~~צ די~ים ופסקיסי~ה
 החד~~~

 ~י~"ד
 וסקי"ג סק~ב ~ ~ ~~~ י~"~ ט~~ועיין עכ"~ דיעב~ לענין ~~ה להקל ~~כ~נטו סיק~~
 סקי~ח~ם ~~~~~

 ת~רוב~~ לעני~ ~וש~~
 עיםה

 ב~~יועיין בע~ם~
 סי~נ"~

 סקנ~ג
 עליהם עש~ ש~בר הס~ין ~ל או~סשעשה מצו~ לע~י~ מש~~

 מצו~
~"~

 בלא
 ~י~ו~

 נעשו אס לאםור ~אין
 ק~ה~~

וכ"~
 ס~נ~~ הרש~~ הרב בש~ע ב~~יא

ל'~ סע~~
 ~מ~

 ~ו~ם ~נקו ~כו' שמגלגלין ~העציס
 ~~א~א ~הי~ב

 מהגה~~
 מבו~שאטש

עצ~ם דלעני~
 ה~גלגלי~

 עיסה )בין לקלפם ליזהר ~~~ן
לעיסה

~~ 
 ~~( למעיין כוונ~ו ל~אורה נר~ה

 מגע~~ם ואם כאחד להנ~ל הק~י~ה שתו~לכדי

אח~~
 ב~חר הוא ~א~ ~וב י~~ר הוא

מ~לגל~ בע~
 עצמה בפנ~ מצה ל~ל חדש

 ~כ~~
במצ~~

 עפ~~ ~~ושים שמירה ~ל
 עצהי~~ט הוא ו~~~ טפי ע~יףב~~~י חסיד~~ ~דו~
~~~ 

 ומובא
 ו~~ין ~ ח' ~ות ~וף םי~נ"ה החדשבא~ח
 מצפין דיש סקי"ג ~נ~ט םי'מג~א

)~קורין ה~~יל~
 ק~~צילקא~

 שעו~ין ויש מ~~ת של ב~ס
 וה~ידנא ע~כ ש~קרר ~די חלקה מאבןאו~ה

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

 שעל ב~וסה~ש עיין ~ הי~ב ~~~םינקו
 ה~חבר דדברי ~~~ב ~ק"גסי~"י קיצוש~~
 אח ש~נקוש~~ב ~א~ ש~~ני~

 ה~לי~
 ~ל א~ר

~~~ 
 מדבריהם מ~נוטי~

 ה~יי"~
 ~~לל

 ~י~ ק~~~
 כ~ג

 נר~~ו~ן כ~ד~
 הח"י ~ו~ב~י

 )סי~נ~~
 דא~ן סק"כ(

 ~י~ ה~לי~ לנק~~צרי~י~
 ~~ל ~עיםה ~יסה~ ~ל

דע~
 הרב

 ~סי~נ~~ מג"~
 ס~ט~~(

 הרב ובש~עשס ובמחה~~
 ~רש"~

 ~~ר~~ין י~ח( ~סעי~ שם

לרח~~
 הכליס ~ל ולגר~ד יד~ו

 בי~ ל~~חל~
 כל

עיסה
 ~עיס~

 קצ~ שוהין אם
 ו~י~ש ~ ב~נ~יים

 ~~ר דאחר כ'( סעי'שם הרש~~ ו~רב ד' םעי' סי~נ~ט הרמ"א )בשםעוד
 ל~ש~

 העיס~ת

 ~~יס~~נא~ו~
 כל ידי~ ~~ד ~נור

 לחזור כד~ וינגבם בעיסה~שימשו ~~ל~~
 ולה~~~

 ~ע~בה~
 לה~ די ו~א ~ב'

 ~חר בלבד בג~ידה
גמר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  גרידה ~~י לגמרי לנקותם א~א כי ~לישהג~ר 
~~~ד

 ~מ~ה"~
 ס~ סמ~~ח בםפר ועיין הנ"ל

 כשרוצה יזהר העיסה ~ת דהלש כ"ב אות~'
 לישת אחר מעטלנוח

 העיס~
 ואת י~יו שינקה

 ישאר שלא ו~~יבס ~לו~ציפורנים
 מע~

 בצק

 ויחזו~וי~ייב~
 ~עיסה ח~ו ויתערב

 ע"~
 ו~~ז

~~יירי
 לעני~

 אבל ל~תח~ה
 ב~יעב~

 ~יו לא אם
נזהרים

 סקל~ט זה סי' לעיל בדברינו עיין ב~~~
 : שם~~"ש

 ~מ~~
 עיין ~ הי~ב אותם ינקו

 שנשאל קל~ה סי~ חאו"ח יהוסף ז~~ב~שוב~
 בא~יית ~~ין מעי~ר חשש ישאס

 המצו~
 בלילה

~שוס
 שלוממשות לנ~~~~~~לים~ שא~~

 ~מ~
 להשואל והשיב בהס הנ~בק

 ולהמציא לחדש רא~ מה עליו מתמהשהוא
 דף )בפסחים ז"ל ~ואמרם נגד ח~שות~זירות
 מ~ורש ואדרבא לב~יקה יפה הנר שאורא'(

 הל~ות מהרי"לבמנהגי
 המצו~

 נוהג~ן דיש
לאפות

 המצו~
 נושום שניה בליל מצוה של

 בבל גאוני פםקו ~ וכן בשעתה מצוהד~ביבה
 ובט~ז סי~ע"ז ח~א ברדב~ז משמע ו~ןואש~נז
 באפייה איםור אין הדין דמעיקר ~ סק"אסיתנ~ח
 שלנו מים ~ענין ם~א ~יתנ~ה בט"ז ו~ןבליל~
 )וזכר ב~ילה האפייה שת~א פעמים ~מה~זכר
 ~ביציא~סלדבר

 ממצר~~
 אפו

 המצו~
 בלילה(

 אבל שלהם וםייגים ח~ז"ל ב~~ירותודיינו
מחומרות

 נוס~ו~
 וגזירות

 צריכי~ חדשו~
 להתרחק

 )~נובואר מ~~רם מרובה שה~סדסמ~ני
 סוסיכ"ה( ח~ב יעב"ץ~שאילת

 ו~עי~
 נובואר זה

 חס~א ובסי' תנ"א ובסינון ריסתנ"~בפר~~
 לאחר נודע~ינו גזירות לגזור שאי"ל~~"ב
 התלמוד~~~~~ת

 ובנו"~
 ה"ד חומ~צ ~והל~ות פ~ה

 אחר ~ודע~ינו גזירות לגזור לנו ~איןכ~ב
 כי ~~ק~וק שלא )והלשון הגאוניסדורות
 הגאו~ים על ~נ~ה~~א"ש

 אי~ עצ~ו~
 י~~ו

 אחר גזירה ל~~ש~גא~נים
 ח~י~ו~

 התלנווד(
~~רש~י

 סנהד~י~
 ~דף

 נ~"~
 אתה ד~ה ע~א

 לתקן אםור ~~~ליס ד~יוןשהעם שם מבוארלהם( גר~ו~
 ח~שות~זירות

 ובינקו~
 יותר ~גדר יעשו שנא ~תב

 )דף בסנהדרין ~יילי ו~ללא העיקר~ן
 ד~ל ע~א(סוף ~~~

 ה~~וסי~
 הה~ס~~ ~י גורע ~וא

 ואס חמור היותר בדבר להקל מביא~~צ~~~
 להזהירם~~אוי

 ש~
 אבל שינה ~ושתחט~ם י~~ו

 ~לא ל~ח~~יר~י
 ~~חצו~ ~~~ו~

 ו~לאה ~לילה

~~שוס
 חצו~ ~ע~

 ש~יבה זמן עסק הוי
 ~אן עד ע"א( ~' ~ף בר~ותברש~י )~~בוא~

 ~ור~
 דבר~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 אעתיק לי~ן דאתי ואגבנו~א~

 נו~
 שש~ו~~י

 ד~ה~ שאנור אחד וקדוש גדול ב~םביל~ותי
 י~כנו גדר ה~ורץ שכל ז~לשא~ורו

 נח~
 יש

 על גםש~~י לפר~
 ה~~~~

 נו~פי יו~ר
 זה ח~נויםשגדרו הגד~

 ג~~ נקר~
 פור~

 ויש~נו גדר
 שהאדם בנוקום ~ינחש

 הול~
 ב~רך

 ולא להח~ויר ח~נוים שאנו~ו בנוקוםו~וח~ויר התור~
 אזי נודאייותר

 נוגי~
 ח~ז"ל דברי ~ח עליו

 ח~ו ~ו~שול ~ו~ל הש~וים ~וןנשמר ו~ו~
 בשגגה~פעמים ה~וזד~ו~

 ~יו~
 והח~ויר ש~ו ~ת עשה שהוח

 מ~פ~ יו~ר ע~ע ~וחמיר ~האדם ב~~קוםאבל שלה~ והםייגים ח~ז~ל של גדרן ע~"י ~צ~~ועל
הגדר

 והםיי~
 הרי א~כ ח~~וים עליו שנתנו

 ח~מים של הגדר על ~~ע ~ו~וךאינו ~ו~
 א"כ הם שא~ורו מכפי יותר ע~עמח~~יר והו~
 ל~~ורו לו אחראין החכמים דברי כחאין שו~

 יו~ר מ~שול לידי לבא ח~ו יוכל וא"כממכשול
ובזה

 ~ע~~ סיתמ"ב או~ח הש"ע לשון י~ייש~
 ~~תליס לגרר דנהגו שם דכתבו'

 מה על להם ויש חמץ בהם~נ~ע וה~סאו~
 ללמד ~יך ~וה~ל~אורה שיםמו~~

 זכו~
 על

 שיש עליהם לכתובלהחנויר הנוהגי~
 לה~

 על
 מ~

שי~~ו~
 בכמה עוד נוצאנו ~ן ו~~וו

 א~~ לעיל האמור ל~י אבל ~ן ~נ~~בשב~~ע מקומו~
 )ביו~ר( ה~~~~וירין על שנ~תב נוהש~ר

 שאי~ל ב~וקום כי שיסמו~ו ~ה עללהם ~י~
 ~ו~~י יותר להחמיר להם אין ~יסנוו~ו~וה ~~
 הרב ע~חו"ד ח~ז~לשהחנ~ירו ~~~

 הק~ו~
 הנ~ל

 הוא הלזה ה~וא~ור שבעל אליו~נ~דו~וה
 ה~ר ה~ונוח המ~~ר~ם הק~וש הצדיקהרב נ~ה~

יע~ב
 יוס~

 ב~ו ~ן ש~יה~ ~ואום~רה זצללה~ה
של

 בע~ ~קדו~
 זצללה"ה( ייב~י רב

 ~ו~~נת~ב~~י ו~~~
 ש~ב ידי~י

 ~לונסק ~בד"ק מי~לזא~ן יח~קאל צביה~ר הנופורם~ ה~ה"~
 עני~~ ~~וה ~ו~וקט בו )אשר הטוב ש~~ןב~פרו
 הרב הקדושיס ~ואבותינו והנהגותםי~וריס
 ובנו טיקטין האבד~ק זללה~ה ~ו~יר~~ר

 ב~יו ו~ושני ~וטשא~~טקוב הירש צבי ה"ר~צ~יק ~~~
 האבד"ק שנ~עלקי ~"רהקדושים

וה~ר ניקי~~~ור~
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 ה~לאה בעל פפ~~~ו האבד"ק ~~חםוה"ר
 ב~ר שס וראיתיזלה"ה(

 שמ~
 ריש הנ"ל הטוב

 חוט ספר בשם מ"זדף
 ה~ושול~

 ב~ם שכתב
 הנ"ל ה~לאה בעל הקדוש הגאוו זקינידודי

~~ונה~ו
 הי~

 א~ה אז א' ביום ~סח ש~שחל
ה~וצו~

 הסדר על שישב קודם ~ו~ש ~~וש~ק בליל

 ~ע~~
 ~מג~

~~א ~~~ו~~ ~ בהם שמנקבים הכלים
 םיתנ~~

 הניקור לעשות י~תר דטוב םקי"א
 בעצים הניקור מ~שות רעדליך שקוריןבאו~נים
 הניקור נעשה הרעדליך ע"י ~י~מנקרים
 ד~שמנקר םק"ז ~ו~ז ב~~ו~ג ועייש"ע ע~כבמה~ה

המצו~
 של דף על

 ע~
 יעשה ~לא כ~י בנחח ינקר

 ~~עבר ~יהפ~נו הדף י~יח וב~"פ ב~ץ~קביס
השני

 ע~~
 עוד ועיי"ש

 בפ~ו"~
 הנ"ל א"א

 וליקח הרעדליך את ~עס ב~ל להחליףד~ריך
א~רים

 וא~
 לתנור יטילם או י~רר הראשונים

 ואח~כ שיתח~וץ טרם ~עליהם הב~קשיא~ה
 בעת חמין יהיו שלא בהם שינקר קו~םיצננם
 ~מהרב דחיי םמא בס' ועיין ע~כהניקור
 שהביא מ~ד אות ח' בםימן מיאםקובקא(אבד~ק
 ~דקירת ליקח ~טוב משה חמדב~ם

 ה~צו~
 טס

 ~ותכתשל
 ע~~

 ועיין
 ~מ~~

 סק~ו ~י~נ"א מ"ז
 צריכים עליהם ~נו~ות שמניחיןדהבלעכין
 העכו~ם ~ון או~ם קונה אם לכו~עטבילה

 אות סי~ה הנ~ל דחיי בסמאועיין ע~~
 י~~

 דכן
 מן ~תה קונה אם מת~ת של ב~ריבההדין

 של דהרעד~יך עוד ועיי"שהע~ו"ם
 בהם~ש~ונקרים מ~~~

 ה~וצו~
 או בר~ה בלא יטבילם

 אחרים כליםעם
 ע~~

 ~' ב~עי' עוד ועיי"ש
 שקונים והרעדליך והסכיניסדהברזלים

 ה~בילה קודם ליבוןצ~י~ין ~ע~ו"~
 ואח"~

 ~בלא יטבילם
 יהיה שנא ח~קים שיהיו בהם וי~קדקבר~ה
 ויש ~מץ( של הם אם )ו~ן וסדק ~ומאבהם

 ני~זין ש~יצוצת בליבון בהםלהחמיר
 : ~קי"ב םי~~ס ח"יו~יין ע"~ ~וה~

 ~מד~
 יהא שלא

 ם~וד~ח םפר עיין ~ עיסה ~~שהו אפילו~ליהם
~י~ה

 אשתקד ~ל ~סח של הכלים דכל ל"ב או~
 בהם)ש~~ו

 מ~ות~
 ~~ ע~יה~ יעיין

 לא
 נ~~

 ~שופם ונהגו שעברה ~ושנה בהם ~בוקבצק
 הגע~ה בהס ~מועיל ה~לים ולהגעילברהיטנא

 הכלים לה~עיל ונוהגין מהדרין ויש שנהבכל
 שם שאו~ים ה~~ים בב~ת מו~"קב~ל

 כמ~
 וה~~ קוה"~שבועו~

 הוא י~ה ~ונהג
 ע~~

 ועי~
ש~"~

 םק~~: םי~נ"ה
 ~מה~

 וגם
 אפיית אחר ~לל להדיחה א~צאבל וכו'~ ה~ורד~

 סיתנ~טח"י ה~וצו~
 ס~~"~
 הרב ~ש~ע ועיין ~

 משנה ~סח של דה~ורדה נ~ה סעי'םי~נ"א הר~~~
 אין מחימוץ השנה ~ל ~~~רה ש~זהרשעברה
 חדשה לקנות שנכון אך להגעי~הצריך

 המר~ה את יגעיל ח~שה לקנות לושא"א ו~
 ~פני בצינ~ה ~י~עי~נה אך שעברה ~~שנהפסח ש~

 של היא שה~ור~ה שיםברו~רנואים
 ח~ו~

 ויט~ו
 הגעלה ש~וועיללומר

 לרח~
 : ~"כ חמץ ~ל

~מו~

 ה~ורדה
 שמכניםי~

 סו~~י ס~~"ח עיין בה~
 ~ל~ הוא אםהתנור א~ בה ש~ור~ין קאט~ירע שקורין דה~ורדהה'

~~ 
 צורך על חדשה צריך

 של היא ואס שעברה ~ושנה אוהמצוח
 אם בכולה ליבוןצריכה ~ותכ~

 הי~
 של

~~~~ 
 י~בנה ולא

 ~גילים דעת שבלי ליזהר וצ~י~ים חמץב~לי
ל~בו~

 ~שנה ~ל של ~~ער שקורין ב~לי
 ~ירוריםבו שי~

 וג~
 מחמץ ב~וע היח

 הרי לשם ה~ור~ה ו~שתוחבחמוצים והמי~
 ועוד צונן לתוך חם כדין רתיחותע~י בולע~ ה~

 ה~ור~ה ~"י ה~נור לתוךבאו שהמי~
 י~ וע"~

 ~הכ~ן
 של~לי

 פ~~
 הק~~שירע ~כ~ות

 ה~נור בה~מנקים וה~א~~
 ע"~
: 

~~~~~ 
 וכו'~ מלח כ~ון

 שיש ~~ט סעי' סיתנ~ה הרש~ז הרבעבש~ע
 ~שום א' לאיסור~ טע~וים שניב~ולח

 ~ושום העיסה ~ו~מםשהמלח די"~
 הרי ד~~לי~

 ועו~ להח~יץ~ נו~ה העיסה ועי~ככרו~ח הו~
 שי~א

שהמלח
 י~

 דין לו
 ~ו"~

 בעיסה מעורב הוא ואם
 העיס~ ~הרי ב~ויםשנילושה

 ~ומהרת
 ~' אות י~~ ~י' ~ו~ו~ו~צ בש~"ח ועיין ~~"כ להח~~י~

שהארי~
 ל~וך ~ולח נ~ינת בדין הרבה

 כל שהביא וא~ר~~צה עיס~
 דיעו~

 בזה הקד~וונים
 שה~יא ~~ר וגם וה~תי~י'האוסרי'

וה~ו~ן הפר~~ דע~



~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~ו~~
 ~י

~~~~~ ~~~ 
 ס~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~

והמ~ן
 האל~

 בדיעבד לה~יר שצדדו
 במ~~

 מלח
 מלחו( מחמת שאי~נ עד הרבה נמלח שלא~~יון
 ~"~~אחר

 כל שם ~דחה הח"ס דברי שם הביא
 רק דא~ילו וכתב המ~יריןראיות

~~~~ 
 ~יון ~ולח

~הגר~יר
 בעצ~~

 אינו הוא
 נאכ~

 ~ולחו ~וח~~ת

~ל~~
 מקום ב~ל הרי בעיסה או בקמח נתנו אס
 ~וקומו את ~וחמם ~~~ ~עי~ה בתוך בעין~~הוא

 דכיון נ~~י וא~שר ~וקום באוחו~~~ח~יצו
 הרי העיסה מן ~הוא~ל שהח~וי~

~~~ 
 היא הלזה הח~וץ

~עשה
 כעי~

 שא~ר
 ~~וחמי~

 ע~"פ ול~ן ה~י~ה כל
 בדיעבד אפיל~ לא~ור יש קצת ~לח שם יש~ם
 ש~ שאין לא~ם

 ~~תו"ד אחד ~רגיר אלא
 ~וד ועיי~ש ~ בקצרה הח~ס בשםהשד"ח

 הוא ב~ולח ללוש שלא שנו~גין זה דמנהגשכתב בשד~~
 ~~כמה אבותינו ואבוח אבות~נו~נהג

 מאו~
 שנים

ל~ו~
 במלח ללוש האוסרים הקדמוניס לדעת

 ועיי"~ ~~~כ
 וסימן ~ערכת בש~ח עוד

 בשם ~נ~לו~ות
 תשוב~

 דאם חיים לב
 ובאי~ה המצות מן ~צת בת~תיתמלח נמצ~
 ~כ~הוא ~פני עצמוה~נור מקרקע~

 חד~
 נותנים

 התנור שבקר~עיח הרעפ~סבין ~ול~
 ~רגירי איזה נפלטיםהתנור וכשמס~~י~

 ~ו~~
 ~צות ~א~ו

בתנור
 חד~

 מהגרגירים בה~ו~ות ונדבקו הלזה
 רק שם היה דלא דכיון שם ~העלה~נפלטים

מע~
 מלח

 ~וא~~
 כמו מיד לאפותו דצריך דינו

 ~ין בנד~ד ~א~~ אי~~~ ש~ח"~ בס"ק~יתבאר
 ~שכבר ~אפה שהוא ~~כפי יו~ר ~יד נא~הלך

~ו~
 כבנד"ד ~נור בתוך

 שה~וע~
 בו נדבק מלח

 לא~ות אין לכת~לה ~ך התנור בתוך הואכ~כבר
 מלח גר~ירי ב~~תיח~ שיש כזה בתנור~~ות

~~
 אותו שי~יח לא

 בטי~
 ~נותנים ה~וקו~וות ב~ל

 ~חלה בו שא~ה או מלח~הם
 כמ~~ ח~~

 עד
 כלה שכבר ויביןשירגיש

 המל~ כ~
 ד~ז ~בשם

 שם לאפות~ותר
 מצו~

 א~י~ו שה~שיר~ לאחר
 ע~תו~ד~~~~לה

 השד~~
 : ~~~ל ~יים הלב בשס

~מח~
 ~ול~

 ~ל בתוכו ונילוש משהו אפילו וכו'
 וב~~ע סקי~ח םית~~ה ע~~י ~ אסורה~עיסה
 ל~ד סעי' ~ם הרש~ז~רב

 ד~ל~לי~
 ~ו םיד או

 לאו~רה~רק אין בעי~ה שנתערבו~לח
 ~א~יל~

~ב~
 ובשהייה בהנאה לא

 ע"~
 בש~ע ~וד ~ועיי"ש

~~ב
 ~~~ ~עי~ ה~~~~

 ד~~~מע ל~ד ו~~י'

 חדד~~ילו
 קור~

 אוסר ~יד ~ו~~ו או פלפלין
 א~ה ~ס אפי~ו~דיעבד

 ה~יס~
 מיד

 אוסר אין מיד א~ה אם מלחבמעט ~ושא~~
 ~~ ~בח"י םקט~~ םי~נ"ה מג~אועיין ב~יעבד~
 ~קי~ח

 רק נפל לאדאס
 ~ו~~

 לתוך ~ו~ח
 ~ע~ס~

 אס
תאפה

 מו~ר~ ~וי~
 בא~ילה א~ילו

 אינו~ולח דמ~~ ~וש~~
 ע~~ מ~~ו~

 הר~~ז הרב בש~ע ועיי"ש
 ולאו~רו להח~יר יש ~ויד אפה לא דאס ל'םעי'

 ~ועט רק נתן בלא א~ילובא~ילה
 ~יו~ ~ול~

די"~
 דאף

 ~וע~
 ~וח~ום מלח

 ~אוםר~ ~עי~~
ע"~

 ~~~ש של~נ~~ בס~ק לעיל ~ועיין
 ב~~

 הנ"ל ~"ק ב~~י עודועיי~ש ~ח~ם~
 היינו ב~יעבד אפילו אוסר דמלח~א~ורינן ~~~ הב"~ ב~~

 בלש אבל ב~וים ב~שדוקא
 במ"~

 אין ב~בד
 בדיעבד או~רה~ולח

 ועיי~ ע"~
 סיתס~ג ב~"ט

סק~ד
 ~וש"~

 ~וותר אם לענין
 ~ט~~

 :א~ויה ב~~צ~ דגים
 ~~וט~

 ה~יםה ~ל ו~ו' ~בלין או
 ~ אס~ר~

 ה~וחברמדברי
 ~א~

 םתם ש~תב ב~נים
 אוסרין בלבד פל~לין דלא~דמשמע תב~~~
 שאר ה"ה אלאבדי~בד ג~ העיס~

 תבלי~
 מדברי ~הוא

 סיחנ~ה~~ג~א
 ס~סקי"~

 ~ם הח"י אבל
חולק ם~~~

 וסיד ~ו~ולח פל~לין דדוקא ~~סק ע~~
 תב~ין ~ו~ני כל ~א~ אבל בדיעבד אפילואוסר ~י~

 ~~~~ום זנגביל ~גון ~ופל~ליןחוץ
 ל~תנם איסור בהם אין בהםכיוצא וכ~ ונעגלי~
 ג~כ בהם שיש משום ל~תחלה~לא ה~י~~ ל~ו~

 בדיעבד אבל העיסה את קצתו~וחמ~וין ~צ~ ח~יפו~
 אתאום~ים אינ~

 הרב בש~ע ~סק וכן ~עים~
~עי' ~~~~~

 ~עי~ ה~ש~~ הרב בש~ע עוד ועיי"ש ל~~
 )בסוס"י ~~לל~ב

 ~~ו~~מין דקצ~ ח"ס~
וכיוצח

 ב~~
 מ~ויני

 ~י~ ~~
 בהם ש~ין

 ה~~םה בתוך לערבם לכתחלה אפילו מותרכלל חרי~ו~
 ~ ל~ו~ש יש ~לכת~להאלא

 שישימס קודס
 שיש מפני שלימים כשהם בתוכם ישי~וסואל בעי~~

 ב~עבד אבל ה~~ייה את~ועכביס הע~ס~ שבתוך קטניס דברים שא~~לו~ו~~רים
 אפילובאכילה ~ו~ר~

 ל~
 קודם כתשם

 ~נתנ~
 ~~וך

העיסה
 ~ושו~

 אותן ~ל םמכינן דדדיעבד
האו~~רי~

 הא~ייה ~ת מעכב אי~~ כזה קטן ד~בר
 ~~"כ

 וכ~
 המג~א דעת הוא

 ב~~ה ~די~בד ~~י~~ ~~~ר ~ם~ט~ז ~ד~~ ~וסי~~~
 ~~~צ~
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ב~
 אחר א~~ ~טנית

 א~יית~
 עי~וב ~~~~ס

 ב~~ג~א ועיין~~~יה(
 ~~סי~~~

 אס ד~~~ש"כ
 ~חליםנ~~א~

 ואב~י~
 קטנים

 ~ו~
 דאין המצה

 הוא ו~ן האפייה א~~ו~~בים
 שס הח~י דע~

 ~רב בש~ע ~וד ו~יי"ש ~~~~~ז
 הרש"~

 הנ~ל

~עי~
 ל"~

 יש ושומשין ~צח בה שעירב דעיםה
ד~~~~

 יש ו~~ן עשירה מצה שנקראת
 להחמי~

~ש~
 בדיעבד( ~א~יל~ תורה

 ~ל~
 י~י בה לצאת

~ו~~
 דשמא ~~ש~ם ה~' בלילה ~וצוה מצת

 יש ומ~מ עשירה מצהנ~את
 לחו~

 ולהחמיר
 דהעיקר נושום ~סח בערב ל~ו~לה~~א

~~אומרים ה~~
 ד~ינ~

 ע~כ ~שירה מצה נקראת

ו~יי~
 בהגהו~

 ~יתנ"ה מבערזאן הכהן מהרש~ם
 דגם ~~זאות

 בחרום~
 משינ~ו אס

 בעים~
 נ~צה

שייכי~
 כל בו

 ח~שו~
 תבלין בשאר כ~ו הנ"ל

 ב~ם ~"ר בשם ~~ז ב~ות עוד ועי~~ש~~~פ

הרו~~
 כמשמעות ודלא ממלח קיל ד~~~לין

 םקט~ז ~ם המג~אד~רי
 ו~קי~~

 ~וד ועיי~ש
~~~ש

 ב~~
 במצה ~בלין לענין מ~ש הרדב"ז

~~~
 ~ם ובמ~"א ~וסית~ם עבש"ע ~ וכו~ תבלין

וב~~~
 ~עי~ שס הרש~ז הרב

 י"~
 ליתן דאין

ב~ים
 לתו~

 שהל~חה ל~י עמ~ם שתאפה ~מצה

 מה~~~ו~~~
 מ~כבת

 אפיית~
 ביצה וא~ילו

 יוצאת ליחה ~אין אע~~י ליתן אין~בו~~ת
 אין הביצה בנוקום מ~ממ~~ה

 חו~
 שולט האש

 נא~ה ~אין~~
~~ 

 ~י~ת ל~אות ~ן וכן יפה

~~~~
 ועי' ע~כ הנ~ל מטע~ים ~~בינה או בב~ר

ב~~~
 ב~ם ~קי~ח םיתנ"ה

 ~~ה~~
 דעי~ה

 כיון ל~קפיד אין ~כר בו ו~ת~רב ~יין~~~ילושה
 אור מאורי ב~~ר ו~~ין ע"כ מים שםש~ין

ד~~~נה~~
 מיירי~שכר

 מד~
 י~ראל ע~י הנעשה

ב~~
 ~ים

~~~ 
 ו~ובא

 החדש בא~~
 סו~י~נ~~
: 

~~~~
 בשם ~קי"ט ~י~נ"ה עבה~ט ~ ~~ ~יד
 שבכותל ~יד אבל א~~ר חי םיד דדוקא~~ו~י
ש~בר

 ו~תקש~ ~תייב~
 ~שו~ ~ר~~ ~אבן

 דאינו
~~~ר

 ומשמע ~ ע~~
 ~~ ~בי~ מדברי~

 ~~ים

ב~ו~
 הרי ~סיד

 א~
 הוא ~ב~ותל הםיד

 מ~מי~
 ~ב~~ו~~

 ב~~ר
 שור~ ~~~~

 כ' ~~ת ד'
~ 

ו~~ו~ ~נב~
 ~ל ~~ל ~ם אבל ~ ב~וכו

~~~~ 

 יסירם בתוכה נילושו ולא סיד ~ו~~פלין
מ~ונה

 ם~מן הרש~~ הרב ש~ע ~ ו~ו~ר~
 םעי'תנ"ב

 ליזהר ונכון ~ ל"~
 ג~~

 בשעת

ליש~
 לתוך הפניס מ~יעת יפול שלא

ובדיעבד ה~יס~
~~ 

 ה~נים ~~זיעת מעט ~פל
 םי~ן לעיל בדברי~ו עיין ה~יסהלתוך
 ~~ו ~"ק ק~ט ובםי~ון כ~ט ס~קק~ח

 ~ויבקונ~רם
 פירו~

 : י~~ ענף

~נ~~
 גרעי~ העיס~ בתוך נמצא ואס

 תבואה
 ~וכו'

 ~יי~ א~
 ב~ם ~ק"כ סיתס"ז בשע"ת

 ב~יס~ר
 דו~

 ב~נין
 ~~מצ~

 שמור~ת במצות
א~יות

 ח~י~
 ב~וך היו שלא ונודע מהם בקצת

 ח~ים קומץ ב~עות נתנה ~המרקדת רקהנוים
 להחמ~ר יש ~~צות ~מנה ~לשו הקמחבתוך
ולא~ור

 דכיו~
 שנ~וצאו

 כמ~
 ~טים

 י~
 ל~וש

 מהםשנ~בקעו
 וא~

 אס
 ~ל~ ~וד~

 ~יו
 ~קו~~

 לחו~י~
 לא ~מא

 נקל~
 ~~או ושוב באור י~ה

 דצריך סק~א ~יתנ~א ~~י ועיין ב( ~ ~~כ~מרק
לרקד

 ה~מ~
 עבר ואם ~לישה קודם

 ול~
 העי~ה

 ~ל לאםור א~~ר ~ודם הק~ח ~תרקדולא
 ~~~ח ריקדו שלא שכל ידוע הד~ר ~יה~י~~
 ח~ים בהםנוצויים

 ו~לימי~ שבורי~
 ו~~~רה

 ~עמים ~מה ב~ו כאשר העי~ה אוהמצה
 ~ביא ~כן ע~כלידינו מע~~

 ב~ד"~
 ~ו~~צ ~ערכת

 ש~~ב י~ע ב~די ספר ב~ס א' אות י~א~י~ן
 ה~ח רקדו לא אם בדיעבד לאסורבפ~~טות

 ב~ג"א אךע"כ
 םוםקל~~ ~יתנ"~

 ~~ע
 בד~עבדעיכוב ~י~

 ~~ א~
 רק~ו

 הקמ~
 ועיי~ש

 ~"אבפמ"ג
 סקל~~

 שם וב~הח"ש
 ד~~~

 ד~ת
 רי~וד ~לי בדי~בד ל~ור דאיןה~"ר

 דעתו~~ה ~~~
 ~~מ~~

 וכ~מ בדיעבד להקל ~~ א~א

 ~~יי~~דע~
 ק~~ה כלל

 י~~ או~
 וכ"כ

שם במ~~~~
 בבי~ור~~

 להקל ~ק~ט
 ~דיעב~

 אם
רקדו ל~

 בנמ~ ~~יל~ הקמ~
 א~~כ ~~ים שס

בעי~ה
 מ~ע~

 נ~~~צה לא העיסה ~~ם דאמרי~ן

 שהס ~~~י~~כש~~
 ק~י~

 חי~י~ן ולא
 ~מ~

 ~~ה~~י~
 באו

 ממ~~
 ו~בר א~ר שבמקום

נ~חמצו
~הק~ח בא~ ד~ח~ים במצוי דתולי~ מ~ו~
 דל~ כיו~

 ~ו~ו רקדו
 ~לכ~

 אין
שום ~~~
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 ~י~~ ~~~~~ ~~
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 ע~~ ח~~~ו~
 ה~ו"מ ~דעת שלא )וזהו

~קמן המ~ב~
 ענ~

 מ~ר~~ ~~~~~ ~~יין ~'(
 ~נ~ל וא~ת

דמ~מע
 ~ע~~ ג~

 רקדו בשלא ב~יעבד ~הקל

 שהביא ~וד ועיי"ש ג( ~ הקמ~~~
 בש~

 שו"מ

 נימא א~ ד~ף ב~ם~נ~~~~~~
 דל~

 ~הח"י
 ~לא ד~~~~יר~נ"ל

 מ~~ הק~~ ~ק~
 דו~א זה

~ם~~
 שלא קמח

 נ~רק~
 אמרי~ן אז

~י~~ דמהי~~
 ~~ו~

 שלי~וי~ ~טי~ ב~ שימ~או
 ~יו~

 שדרך
 בר~יים ה~~י~ה ~עת ~ק~ו~ים ~ה~~רק~~~ים

~~~~
 צדד

 ~וג~
 ב~ה להקל

 ג~
 ריקוד בלא

 אבלב~יעבד
 שבאמ~ ~~

 בו ~~וצאו
 א~~~

 ~~ים
 ד( ~ ע"כ דאםור ~~י~א ~ושבורי~(~לימים
 הל~ות ב~~~או~יין

 ~~רובו~
 ~י~"ז ~מץ

 ~~~ קוד~ ~~צ~~~א~ה בא~~
 שא~ה ולא~ר

 איז~
~י~ו~

 לרקד ה~וורה ו~וה ב~וצ~ת ~טים ~וצא
 אלא יא~ל לא א~ה ש~בר וה~~~ת ~~~אר~ק~ח

ביב~
 ב~~ירה י~~צא דשמא ~שוס

 ומצא ה~~צות ~ת ו~~רר בזה ~זהר לא~~בע~"ב ב~ס~

 חטי~א~"~
 ו~~ב קניידליך בעיגולים

~~ 
 דא~

 ד~ולי~די"~
 בק~~ח ~י~ה דה~טה ב~צוי

 בעודה נ~~~ו~ה לא שהעיסהכיון וא~~
 בשע~ ~א~~~ ק~ה שהיאה~~ה ~~~~ עי~~
 י~ל א~ייה

 ~י נ~החטה דג~
~ 

 ש~בר וא~ר העי~ה ~~~ו ב~נור

נאפי~
 ~~~~~ אך ~ימוץ לי~י לבא ~ו~ל לא שוב

~יו~
 שא~ילו

 ב~~~~
 שב~~צה

 ~~ שנאפי~
 ~~םו~ק

 ~י~~~ג~~~~~א
 בדיעבד לה~יר א~ םק~~

~~~~~והו
 ל~ו~

 ה~וא~ל
 ~~שו~

 ~קלה לא שמא
י~ה

 ~ב~~~
 ב~צה ש~~צא רק לב~ו נקלה ~~א

ע~~~
 ה~ג~א ~ו~~ויר

 ש~ הח~י)ולדעת ~~~סק~ דה~וצ~ ~ושו~
 בק~ח ~~ילו להח~~יר יש ס~"ד

 רק נ~ב~ל אס לה~יר שלא או~ו שקלו~ו~~ש
 ובהנאהבשהייה

 אב~
 וא~כ בא~ילה לא

ה~~ה ~ו~ש~~
 ש~מצא~

 ~~~~ול דו~יא דהוי במ~ה
 או~וש~בהבו

 וא"~
 א~י' לאו~רו ראוי ל~אורה

 ה~ה א~אם~~א~ו
 ~וש~~ ~עי~

 ~א ש~~א
 ב~~~ ~~~בוא~ י~~באור נקל~

 והגם ~' ~עי' ~י~~"ג
~י"ל

 ~~ו~~
 ב~רמל

 לה~נ~י~ י~
 ~י~ ~~א ~~ום

שס
 הב~ו~ ר~

 ~דרך
 ~~ר~~

 ~וחו שמהבהבין
 י~ה נא~הולא

 ב~~~ ~~א"~
 שנ~וצאת

 שהרי ~וו~ר ~~~ו~ע י"ל י~השנאפה ב~וצ~
~אפה ~מצ~ ג~

 וכש"~
 ה~טה

~~ 
 ~~י

 ~בר~
 המ~~א

 ה~~~
 בקמ~ש~~~

 ~~~~ה
 ~~~ם~~ ש~מ~~

 ~לא
 נ~ל~

הקמ~
 ~מו י~ה(

~~ 
 בה~טה י"ל

ולא ~~פ~~~ דה~~~~
 נאפי~

 ~מו בזה לה~~ויר יש ~ל~ן י~ה
 ~ך~טה ב~א~

 ע~~~
 ש~~א נ~קא לא ס~יקא ~ידי

 ה~ט~
נא~י~

 לי~י באה ואינה כבר
 ~ימו~

 ול~ן
במקוס ע~~~

 שי~
 ~~ק עוד

 י~
 ~טעם לה~יר

 בא~ח ועיין ~( ~ הנ~ל נש~ו"אע~~ו~ד ~~~
 ה~~~

 ~ו~~ או~~יתס"~
 בשס

 ~~וב~
 שמוא~~ עולת

 ~' נ~~אדאם
 ~טי~

 לא ~וצה בחד
 ~ו~זי~י~~

 ג~רי~ות~
 ב~אר

 ~ו~~~~ ה~~~~~
 בג' אס

נמ~או מצו~
 חטי~

 מג' שב~ו
 עיםו~

 בודאי
 י~

 ל~ח~י~~
 ~~ש~~ בנו~רים ~סאיסור

 לומר דקשה

 ~שלש~~
 שנ~וצאו וב~רט אחודמעל~~א

 הרב~
 ול~ן

 א~~
כ~~

 ~לא בישול ע"י ~א לא~ילה ~י~ר
 בעי~

 וא~י~~
 המ~ות את מ~ררא~

 ~~ קו~"~
 מהני

גם ~~ הביא זה ו~~ין מו~ר להשה~תס אבלברוב בי~~
 ~שו~~ ב~~

 שו~~ו:
 ~~ד~

 ה~ג~~לי~~~ ערך ~~י
 ~י~ו~~ שתי ול~רוך ללוש אחד לא~~ואםור
 המ~~גל~ אש~ ו~ן~~~ד

 לא ועור~ת
 ~וק~תבש~י תחע~~

 ~ים~
 ~~~א מ~ני ~אחד

 לה~ע~~
בה~

 ~ק~~ו סי~נ"ט מג~א ~ י~ה
 ו~מד~~

 סי~
ח'

 ~ י~~ או~
 ~נה~

 ~לא בו ויע~וק י~ישו
 ~ו~"א עי' א( רגע~א~ילו ינו~

 ~י~נ"~
 סק"ה

 ~~י~ ~ס הרש~ז הרב וב~~ע םק~ה שםא~א ~ב~~~~~

י"~
 דעי~ה

 שאי~
 ~~ק בו

~ניו ה~ס~פ~ אל~ ~~דיי~~
 ~~ירו~

 שקורין מראי~ו ~ש~נה
כאד~ בלע~~י~

 ~ו~וך שערו~יו שעמדו
 ~ח~

 ~~ני~~ ור~ת
 דהיי~ו~ו~סי~ין

 שנש~~י~
 לו יש ~ז צור~ו(

~~~ץ ~י~
 נוקש~

 דאםור
 מדרבנ~

 ~ ובהנאה בא~ילה

 שיש רק ~ניו שה~םי~ו לו ברור איןוא~
 ולקולא ~פ~~ר ד~וי י~ל ~ניו ה~סי~ואס ם~~
 לה~יר בידינו ~אין ~אפה ש~ברדמיירי )ו~~~
~וי ~אל~~

 ~~~ו~ ח~רו~ ~~~
 א' ~ורש תומ~נ

 ~~~ או~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 ס~ק יש אס~ אבל ב( ~ ~~ב( אות ~' סי'ו~~~~ח
 בלא מיל שיעור העיםה ש~תה~ם

 ~ס~
 ~ )אז(

י~
 דהוי משוס לה~~ויר

 תור~ ~~~
 ול~ומרא

 בשס במוסגר ~וש"ש שא~~~ בס"ק ~ועייןע~~
 ש~ע עיין נויל שיעור הוא וכ~וה ג( ~~~~ו"~(

~ית~~~
 שיעור ~הוא ב' סעי'

 י~~
 והוא מינוט

 התה~~~~~
 ומהרי"ו

~~~ 
 ~ק~ג במג~א ועיי~ש

 שסוב~~~
 סקיו"~

 סעי' ~ס ~רש"~ הרב ובש~ע
 חו~ו~י ~ני ~ויל שיעור הוי ~ר~וב~ס ~ל~עתיו~ד
 שהוא~עה

 מ~נו~ ~"~
 הל~~ ולענין

 שם ה~ריע

 ~~עת היא ~עיקר דהגס הרש~~ ~רבבש~~
 יש ה~"~ו שאין במקוס למעשה נו"נו~ר~ב~ם
ל~~~~יר

 ~~ה"~ ~~ע~
 י"ח הוי ~ויל ~שיעור

~וינו~
 א"א בפמ~ג ועיי~ש ~ ע~כ

 סק"~
 ~כתב

 הוי מיל ~שיעור קיי~ל~ל~ל~ה
 י"~

 מינוט
 להחמיר יש ה~"מ ב~וקום ד~ס ~נ~שמעומדבריו ע~~

 עו~ ועיין ד( ~~ן
 בש~ע

 סיתנ"~
 ובש~ע ב~ סעי'

 ש~ הרש"~הרב
 סעי~

 י"~
 עד שהח~ויץ ~בצק

 ~ב"ז הס~קיס נתערבו לא אפי' ס~קים בושיש
 ~~~"ג ~ה הרי הנה הולך וא' הנה הו~ך א'אלא

 ואפילו כרת ~ייבו~או~לו
 אי~

 אלא נרא' ם~קי'
ב~קצ~

 גמור חמץ העיסה ~ל ~רי העיםה
 ~ ע~~

 ב~פר )ועייןה(
 םמד~~

 בשם ל"א אות א'

 אותו ~ש~~~ין קולו שנשנ~ע ~בצק~ה~ר~~
 ועיי~ש ו( ~ ~~כ( ~~~ץ~ו~ בי~

 עו~
 הרב בש"ע

 ב~ ללוש התחילו דאס י~ב בסעי' הנ"להרש~~
 א' ~ה~~~יצה כא~~עיסות

 ~וה~
 קודס

 מילשי~ור ששה~~
 בל~

 ~~' גס שהחמיצה בי~וע אז עסק
~ 

~נו~

 ~לא
 ינו~

 ~ל אבל ~ עסק בלי ר~ע אפילו

ז~~~
 אינו ~ולו ~יוס ~ל אפילו בבצק ~עו~קין

~~
 ~~י עסק בלא הני~והו ואס ~ימוץ לידי

~ילו~
 בפ~י~~ו ועפמ~ג ח~ץ זה הרי נ~יל

~~ית~~~
 ~~וץ ~וי עסק בלא ~ויל שיעור דבשהה

ג~~ו~
 הח~ש א~~ ועיין כרת עליו וחייב

 םי~נ~~
או~

 ~ברי נוטין ~לזה פ~ים נונחת בשס ה'
 בס~ר שהבין ~מו ~לאהר~~ב~ם

 ~' מ~יעור פ~ות דבשהה הר~וב~םבדברי אש~ו~ נ~~
 שהה ואם מ~רבנן( אלא או~ר ~ינו~~~~ין

 ממיל ~~ות ושהה ו~זר וחזר~~נתעסק~~~~יל ~חו~
ה~~יו~ אי~

 ~ופ~י מיל הילוך ~~י לשיעור מצטרפות
 שנח~ש~~סק

~~ 
 בו

 ~~ בינ~
 את מב~ל ה"ה

 מ~~~חי~ו~
 הראשונה בשהייה ל~תח~~ץ ~~ת~יל

 בעינן נו~מאבל
 דוק~

 ~~ני~ז ~~ור ~םק
 יצטרפו ~ שלא הש~יותאת שיב~~

 ~גו~
 ב~~~ת

 אובעי~ה הידי~
 בע~~ המצ~ת א~ שמר~~ין הרי~ו~

 ~~~ המצות א~ שמנקרין הניקור אבל~גול
 לב~ל ג~וור עסק נקרא אינו יתפחושלא

 אלא מועיל ~אינו יצ~ר~ו שלא~שהיות ~~
 הניקור בשעת ~ימוץ ל~~י תבא לאש~מצה לענ~~~
מה ~ב~

 שנו~גי~
 המצה ש~שרואין נוהמון אי~ה

 עשו~~
 שלא ~די בידיס בה ~וש~ש~יןומונ~~

 וא~רבא ~לום מועיל זה אין חי~ו~ץלידי ת~
 הי~

מ~~ו~~~
 ש~ע ~ ~~~~יץ ומ~והר ~בצק

 ~ודברי ~~וא ט' ~עי' םיתנ"טהרש"ז ה~~
 הש~~

סיתנ~~
 ~רמ"א ב' םעי~

 ש~
 ~ק~~~ שס ~~ו~~א

ועיין
 באה"~

 שם
 סק~~

 ~בשס הש"ל בשס
 דא~ ריא"~בשס ה~~~

 עושה היתה ה~שה
 ~~~ ע~ בעשייתן ~ותעצלת והיתה ביותרדקין רקי~~

 ~לא אע"פ מילין ד~ הילוךשיעור
 יד~ הגבי~~

~ו~
 ~ו בצקה הרי ~~~~ו עיקר כל העיםה

אעפ"י א~~~
 שאי~

 ~י~~וץ םי~ בה ני~ר
 וסיי~

 דאין שס
 א~ל ב~יע~ד לא~ריס אי~ור להורותראוי

 ע~~: ~ע"ב בדיעבד אף לע~~וו~~וחמיר

~נז~

 ~~~~ סיחנ~ט עיש"ע ~ עסק בלי ר~ע אפי'
ב'

 ובש"~
 י"א סעי' שס הרש"~ הרב

 ונתח~~~ות בבצקשנתע~קו דא~
 בידי~

 יני~~~~~ אס
 י~מיץ ~~יד עסק~לא

 ע~~
 )ו~~

 ~ם ב~וקוס
 ב~"~ו וכן בו שאופין התנור לפי~~ווך ~~ו~
 ~~~~~י~וות יתרון לפי הרי קצת ~וסבו שמר~יש~י~
נ~נוהר ~~~

 לה~~וי~
 הענ~ן( ל~י לב לתת וצריך

~~~~
 בי~י~~ הבצק ~נת~מס דא~ר זה דין ~~קור

 י~נויץ~יד
 הו~

 ת~ובת מ~ברי
 ~~~ הר~"~

ו~יי~
 מב~עזאן מהרש"ס הגאון בהגהות

 ~~~ולס ש~תב ל~ארו אורבס~ר ה~ד~~
 ~מ~

 על
 אצל ש~וונ~ים מצות באפיית קולא~נהגו ~~
 מינוטין ~מה עסק בלאבר~~ליך ה~~נ~

 בי~ים הבצקשנתח~~ם לא~ )ו~ל~
 מי~

 ~~בר~~~~ ~ר~י מ~ברי מהר~ו"~שהוכיחבחידושי ~א~ וא~~~ י~מיץ(
 ס~ל ~לא ו'( ~ימן דפסחיס~~ג

 כהרא~~
 ה~~ל

 ~~~ דבדי~בד ל~ינא הנ~ל המהר~~"זו~ע~ה
 רואין שאין ~~~~ מודההרא~ש

 ~יעור שהה לא וגם וס~ק פניםהכם~ת ם~~~~ בעי~~
 הנ"ל ב~והרמ"ז עיי~ש להקליש ~י~

 מ~~ובת ו~ם חשש איןב~י~בד עכ~~ וא~~
 הר~ב~~

~~~~ 
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 ~ן מו~ח~יק~~ד
 ע~~

 החדש בא~ח כ"ז ו~ובא

 או~ס~י~נ~~
 ח':

 ~נח~

 ~י~~ע ~ בזריזות יגלגלו
 ס~ק ~ם וב~"י םק~ד שם וב~וג~א סע~ה~סית~ס

~~~
 ~~ עו~ין אין ~ל~~~לה

 ~~ה
 )ו~ן ~~~

 שם~ביא
 בש~ סק~~ בשע~~

 ~ר~ו~יו שבו~י
 מאוד ~ו~רין~יו

 ~~ בהעו~י~
 עבה

 ~~ח~
 אבל

 ל~~צות ~ו~ה ליקח אין אך ק~י~א אין~~י~בד

~צו~
 בתו~ו ~פיר נ~~ית אם בה לעיין יש ~ם

ו~
 ~~ח~צה

 בדברינו ועיין ע~~
 לק~ו~

 זה םי'
 ~~ בדין וסוםקע~ג ב' ענף ~וףם~ס~~

 נת~ר~ה

~ות~
 שלא ~וצה

 מצו~ בין יפ~ נ~~י~
 א~רים

 ~די~ם
 ~נ~~

 ישהו ואל
 ל~ו~

 המצה את
 םיתנ"~ ~רש~~ הרב עיש~ע ~ו~ו'

 דאס ~' ~~י~
 ל~פותה וא~א ע~ויה ~בר~~צה

 ~שהה~לא )ומתייר~ ~וי~
 ~י~ו~

 ~ויל
 חו~

 ותח~וי~( ל~נור

 ~י~~נ~י~ברנ~
 ~יחזור בצק חתי~ת

 ~י~קנ~
 ל~~חל~ ו~ו"~ו ה~ימוץ יבטל ש~ע~ק ~די~~~~ל~

~ו~
 לי~~ר

 ~ב~ ~ל~
 משום ~ך לי~י

 שי~
 לחוש

 אות~ יערוך לא ~' ~עס ~שי~קנה~~א
 יפה

י~~~
 שתהיה

 אל~ ~ו~ו~ ~~~ ~ו~
 בה יהיה

 ~וצ~ ~עין והר~~ וכפילותס~קים
 ~~~לה

~~~ור שנוהגי~
 ע~~

 ~~ םעי' שס רמ"א ~ודברי והוא
~~~~א

 בשם ~ק"~ ש~
 ~~~ ~והרי~~

~ 
~~הו~ ועיי~

 ~ובר~זאן ~ו~רש~ם ~גאון
 םי~נ~~

 אות
 ~א~~רח~

~~ 
 אלא הח~ויר לא מהרי~ל

 ב~~צו~
 בז~וניס לעשות נוה~יס ~~י~~~~~

~בל הק~ד~וי~
 ~~ירו~ ברקיקי~

 ~קוח( ~וצוח
 הנהוגי~

 ב~~~~~~~~ו~
 לחו~ ~י~

 ~~הות ל~י ה~ל וגם ~~ך
 א~ הלש~~יש

 הוא
 ליזהר ואונון ~רי~

~~~ 
 יהא

ח~~~
 ~~~: ~~ולה

 ~ם~
 אי~ה ~~מות

 עי' ~ ~ור~

 ~~"~ ~~הג~~~~~~
 אופינהיים

 סי~"~
 ~ק"ב

 ~א~ור ~~~רי~ל~ס
 ג~ ל~שו~

 ~"י
 ~~ו~ח~וץ ב~ו~ו ~~נס ~בצק~~ום דפו~

 ש~~~~~ ~עיי~ ע~~
 סק~ד

 ב~וצו~ ע~~ א~ דבדי~~~
 ~ור~~~י~

 או ~יה
 ~~~~י~ עו~

 אם ב~ן
 ~ה~ ~~

ב~~~
 ע~~: ~ויל שי~~ר

 ~~א~
 יהי' שלא

~ ~י~ורי~
~~~ 

 ~עיםה
~~ 
~ 

 ה~~
 ~ו~ס ל~ערס ~~ריך היינו ~

~~
 מג~א ~ ~עיםה ~י~ה ~ל

 וש"~ סו~י~נ"~
 ~~ הרש~~~ר~

 בדברינו ועיין ~ ל' ס~י'
 ~' ~~י' זה~~ ~~י~

 ~קל~~
 וסו~~~"א

~~~~ 
 ועי~ ~ם

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

 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ו~~~

 ~ל ט~ס שישיבאותו
 ~ו~~~

 שנוה~ין ה~ולם
 נפל ~אםלהח~יר

 בצ~
 על

 ה~ר~
 עש~י~ ~ש~ת

 ~וחזיקיןהמצו~
~  

 א~ילו נוץ
 על מיל שיעור העיסה שההלא ~~

 ~ב~~~ האר~
בער~~

 בהנאה גם ~ותה אוסרין חצות אחר
 טעם שוס בלי ~שחית ~ל משוס בזהיש ~~
 ה~~נהג לב~לר~אין וא~~

 ~נ~ג שהוא ~יון ה~ז~
 בש~ע )~~ובוארבטעות

 יו~~
 םירי~ד(

 הרב ו~שיב ~ השאלהתורף ע~~
 ~~הר"~

 ~~~ל שי~ק
ד~ל

 ~ונה~
 ולא היא תורה י~ראל

 ~ו~~~
 זו

 לעני~ הח~יר~בלבד
 ~~יין פםח

 ר~ו~~
 ~י~~"ז

 ה'םעי'
 במ~

 את ~~סח לש~ות שלא ש~~~וירו
 ל' תוך ~מץ ב~ל~ שמל~~הוהיין

 שלא שהחנוירו ~' םעי~ סיתנ"אבר~ו~א ~~~ לפם~
 ~~~ו~

~~ם~
 בצונן בהם ~~ושת~ושין שתייה ב~לי

 בהם ~וש~~ושיסדל~~~וים ~~~ו~
 בח~וי~

 ~הס יאע~~י

חומרו~
 ~ס~ לענין ~~מ גדולות

 ~~מ~רו
 דב~~ום בנ~~ד ו~וכש~כ אסרו( בצ~נןדאפילו
 ~ופרורי מלאה ב~דאי הארץ ה~י המצותש~ושין
 נ~~~ ש~~~עיסה

 שי~~ר שס ושהו ~~קודס שס
 א~~כ וא~כ ו~ת~~וצ~מיל

 ~~נ~פל~
 ~י~ה

 עי~ה ה~רורי ל~ע~ויס נדבקיםהארץ
 שפיר ול~ן לארץ ~נפלה הל~ובעיסה שמקוד~
 הלז~ שה~ונה~ כיון ול~ןהעולס ~וח~ו~רי~

 הוא
 ~שו~

 ~~יג
 ש~ין כ~וו או~ן בשוס לב~לו א~ןוגדר

 ~ושום שהוא מנהג שוסלב~ל י~ול~~
 סיי~

 וגדר
 ~ הנ~ל שי~ק ~~ה~"םהרב עכתו~~

 ~סב~
 שלא וגם

~וו~בק י~~
 ~ידיה~

 שום
 בס~~ עיין ~ עי~~

 ס~וד~ח
 ח'~י'

 או~
 בה~י~ה שהעוםקין דנ~ל ש~תב ד'

 התעס~ס קודס י~י~ם צי~ורני ~חתוךצ~י~י~
 יהיה שלא לי~הר ש~רי~ים מ~~יס גרע~לא
 שוסבהם

 ~~מ~
 העיסה ובוד~י

 בא~
 הצ~פודן תחת

 ~' ~עי' ס~קצ~ח י~"ד ש~ע )עי~ ונ~רך~~תייבש
 אבילות ~~~ר~ת א~~ בשד~ח ~עייןע~~(

 או~
 בש~ס~~

 ס~ר
 לל~שת ~הושכר דמי בי~ חיי~

 ~~~י ל' בת~ך א~י~ו צי~ו~~י~ לקוץ ~ותר~וצה
 ~~י~בלו

 ~פג~ ~ל~
 ה~~~~ן ח~וץ ב~שש
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 ~שום ליז~ר ~~ובא~םרין ~~

 דע~
 י~יק שלא

 ב~~י ~ועיי~ש ע~כ ~ימוץ~ידי ~ב~
 דיעבד(לע~ין בז~ ~"~ סק~~

 וע~י~
 שמשון נזירות ב~~ר

 בלשון ~~~ בש~ע כתב למה ידע שלאע~ז ~כ~~
 רוב הם הא~סרים הלאאוסרים ~~~

 מני~
 ב~ין ורוב

 נ~רו~אי רבה~ינו
 ~~ו~

 עמרם ורב
 והג~י~יוכלבו ור~ב~~ ~~ו~

 ור~ב"~
 וטור

 ע~~
 ומובא

החדש ב~"~
 ~יחס~~

 : ד' ~ות

 ~עא~
 שקודם יז~רד' דב~ א~ הירא

 ~~יי~
 ~יטב יםיקו ~לא ~~צות

 מדברי הוא דב"~ ~ וכו' יודע ~י כיוכו'
 החיי~~

כ~
 קכ~ח

 די~
 ו~~ כ"~

 דאע~~~ וכתב ב~~ר
 שמ~שירי' כמוהתנ~ר א~ להכשיר ראוי מ"מ ~קודם ~צה ~ו~~~~

 ~חמ~
 הג~ל~' ושיהיו למצה

מהלכים
 ע~~

 ~אוד חם התנור ו~יהיה כולו
 ב~~ר ועיין~~כ

 ם~~
 אות וא"ו ~י~ן דחיי

י"~
 שכתב

 דמ~~
 ל~~מיר ד~ין נראה

 ~עיל המבואר ~כדרך הםקות ב'לע~ות ~~~
 ~'~י~ן

 ם~~
 התנור ב~כ~יר י~~ד

~~~~ 
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~צ~~
 ~היםק אלא

 י~~ ~ח~
 ~"~: ~ה~י

~~~ב~
 ~~~ק~דס אשר זה ~ס יודע מי כי

~ ~~~
 ב~ל ~זהר

 ~~~עיי~ הזהירו~
 ה~~וש בס~ר

~ 
 ~~ט פרק ~ישר~ב

 ~ו~
 ש~~ב ד~ ג' ב' ~'

 ב~~רה ~~יבו~~ל ~
 ר~וי ה~~~~ ~~ ~ש~~ר~~

 ~~~~~~בינ~
 ~ו ב~ו~וה ~~רה אמרה

~~~~ 
 ~י~ור

~~י
 ל~~~

 ~ל ~~ו~ל ~~א( ~י~ור
 או ~ז~~יס מן~~~ירה ה~רי~ עני~

 מ~
 א~ו~~ ג~בים~

 ~ע
 י~ראל עמו א~ ~' ב~ו~יא~~

 ~~סי~
 ~~ולים

 של ה~ר ~~~( ~~ל~ וה~י~~~לאי~
~~ ~~ ~צרי~

 ~~ר
 מק~רי~י~

 לק~רג יוכ~ו ~~א כדי

~ו~דיי~ ~
 ~~ ובה~י~ בקט~וגיהס עלי~ו ~ומדיס

 ~~ק~
 ~הם~ ה~~~ ~~ ~~א

 ומ~~~ררי' מ~~וצצים

 לק~ר~~~ינ~ ~
 ו~בקשים

 ר~~ ל~רו~
 ~מו ~ל

י~ר~ל ~
 אב~

 ~לי~ו ~וה הקב"ה
 ב~~הר~

 ~~ילת
 וה~~וה~~ה

 מ~רע~ ההי~
 ~ם~~א

 והמק~ריגי~
 יו~לו~~א ~

 ~לינ~ לק~ר~
 ~~יו~

 ~בבית מ~ו~ה

~~~ר~
 ~ליו ~תוב ~די ~ם

 ~ב~ו~
 והואיל

 ~ל~ן( ~ן~~בר
 צרי~~

 ~יסה
 שלא ס~~א ~~ני~ולה ~מיר~ המצי~ ש~
 שו~ להחיצוני~ יה~

~ביקו~
 ב~ורה ~~~~ר ו~"מ ח~ו

 ד~~יב והי~א ~ט"א על~~~וז ~הוא~ ~מ~
 ~ו~מ~~

~~מ~ ~היא~
 ~~קבא על

 בי~~
 ~~~א של

 ~~י~
 לילית

 ~רי~י~ ול~~ ו~מא~~~ר~~~
 א~ו

 ~~ לש~~ו~
~מ~~~

 חימוץ משום
 ~ול~~~

 ~ו~ל
~~ 

 לשון
~~ירה

 וש~~ר~~
 אח

 המ~~~
 ~~י~

 ~~ו
 ש~ו~ר~

~~~
 ~~ עצ~~ ~~~ור

 הג~~~יס
 ~~ורגו~~יו ה~~י~ ~~~~~ני~

 א~~ ~כ~ נ~~~ ~~ ו~~~~
 לו

~~~~~ו~~
 ~וא

 מו~ר~
 ~ש~~ור

~~ ~~~~~ 
 ~~שש

~י~וץ~
~~ 

 ~קי~~ קלי~~ הי~ ~~~מ~~
 ~וא וזו

~~~
~~~ 

 ב~ור~~ )ה~~~~ ~~~~ו~~
 האי ו~ל

 ~~ל נאמר~לי~ה
 ~~ש~ ~ול~ הר~~~

 ~~לה
 ו~~ילה~ו'

~~ילו ~~יו~~ ב~~~~~ דביקי~ ~היו~
 ני~~ ~~~~~

 ~~~~ה
 ול~

 ~או~וה ~י~ך י~בק
 החר~~ן

 ולכ~
 איסור

 ~מ~
 ו~~ון ~ ~מ~הו הוא

 י~ר~ל לביתלל~ד
 בהי~~~

 ו~לבנין ~געילין

 ה~לי~~~
 שי~ו~~~ ה~מץ ~~ני

 יב~ר כן ~~~ו
~קב~ה

 ~א~~
 ~~~א והר~~ה ~י~~~ר

 וב~ו~י~ הארץו~ן הלילי~
 מן ל~~~י~ם ב~קב~ה א~ו

 תור~ ~"י ו~~~~גן~ארץ
 ~~חנות ל~רר ~יא

 י~' ו~' חימוץ ח~ש מ~~י ו~ו~~יםו~~~~ים

 ~~ו~~~עי~י~
 ב~~י ~ע~ה ~ל ~ל

 הוא ~ר~~ם ~לא~ר ~~ול~~ ע~
 ~~י~ו~

 ~~ו~
 י~וי ~ל

 ~ו~~

ניס~
 ה~ב~ה יגרר ~ן ~~מ~

 ה~געי~ ~~ ~~
 ~~~~~הבאי~

 מה ו~ל ו~ו' ~מק~~יגים
 שיק~~

~הא~ם~
 ~ל~ורך ~בי~ו

~~~~ 
 ~א~~ ב~יו יאמר

ק~נה
 ה~~ ~~ורך ז~~

 הרב ~~~ד ו~ו'
 ק~

 הי~ר
ה~"ל

 ~~ ~~~ עו~ ועיי"~
 האיך

 המצו~ א~יי~ ~~ורך ~ל~~ ~י~ש~יב~ בעני~ לה~נה~
 ו~~ב ל~~וב ~ע~מ~הא~ם ו~י~~

 ש~
 ~מה

 עני~י~
וז~ירו~

 מישראל א~ם ~~~ל אלו בע~ינים י~ירה

 ב~~~~ ב~~יזד~~
 מצ~ה של

ה~~ו~יס ~ב~י~ י~ויי~~
 ~לי ו~מ~ומ~ ~ צו~י~ ו~ו~~ ~~ב~

 מ~~רים~ש~~~י
 ~ש~

 לו~ ה~ר הרהגה~ק
 ~בעל בראדי~ש~ב הא~~~ק זצלל~הי~חק

ם~ר המחב~
 ק~ו~~

 לוי(
 ד~ה~א~רו ו~~ו~י~ ~~ולי~ ~ו~ וב~~
 ~נ~הגי~

 ~גדור בנ~י א~י~ו
 ק~~~~

לצור~
 את ה~סח

 ~רירה מ~ל הרי ~~~י~ושאר וה~~תלי~ וה~~או~ ה~~שלי~
נב~א ש~וררי~ ~~~~

 ~ל~~
 : ~נ~י על טוב ~ליץ

 ~עב~~
 עי~~~ ~ ~~ה איזה ~~כ~לשלא לה~~י~

 ~רב
 ס~י'~י~ס"א ~ר~~~

~~~ 
 מצה או~רין ~אין

 ~~ול~
אל~

 ~~~ל ~~~י ~~~~י
 זל~ז ~בו~ן ~

 דהיי~
~~ו~~י~

 ~ום ב~י מ~ש ~~~~ז
 ה~~~

 ~ויר

 י~ שא~בי~~יי~
~ס שול~ הא~ ~ו~ אין ~~וא לחוש

 ~ומ~ ~~וקי~ אי~~ ~~ אב~
 אלא

 אע~"יזל~ז ~מו~י~ ~ה~
 אי~ ~בו~י~ ~~ ~~~וע~

 ~או~רה
 ~~~~ו(אפילו

 ב~וה"~
 ~ועט שיש ד~יון

 האש ~ום ה~יבי~יהס ה~~~
 שול~

 ומ~חיל יפה שס

לא~ו~
 ~ם

 קו~~
 ~י~חיל

~ם ~~ ומ~~ ~ה~מי~
 ~מ~~~

 קר~ו ~א ה~~ל
 ~~י~

 אם~רה
 ~ ע~~

~~ג~
 וג~

 ~י~ע ~~א
~~~ 

 עי~~"א ~( ~ בחברתה
 םקי~ד~י~~"א

 ~~~ז נג~ו א~ דב~י~ב~
 ו~~יה~

נוגעי~
 שולט האש חום ~~ ~~טה ב~~ור

 ומו~ר ~די~ו ונא~הש~יר למט~
 ב( ~ ~~~

 ו~יי~~
~בה"~

 נא~ה ~ס דא~ילו סקי~ז~
 ב~ה~~לאם~~ אי~ בתוה~~

 ועב~מ"ג ג( ~ בדי~~ד
 ~~ א~~

~קי~~
 בנו~עות רק בדיעבד לה~יר ד~ין

 ~~ג~ז ~~ו~בות~~ל ~~~
 לא~~~ י~

 אפילו המצה כל
 נ~~ה א~בדי~בד

 וא~ ~תו~~~
 ~~~ו

~~~~ 
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 לאםור~ש ~~~~~
 עכ"~

 םביב המצות משני נ~ילה כדי

המקו~
 הוא זעג~~~ דשכבו וא~~ר ~ע~ז שש~בו

 ~~פול~ג~~
 ק~לא ללמוד ואין ~~ו~~ ~~~וץ ו~~י

 ו~~ע~~~ולה
 ב~~~ ו~~~ ~~~

 הרש~ז ~רב
 ש~

ס~י~
 י~~

 זה סי' לק~ן אי~ה דבריו יובאו

 ד( ~סק~~~
 ו~יי~

 ב~שובת
 נאו~

 ב~וע~ה ~שא
 י~~חמ~ ט~~ ערך ע~ות ~וצותשא~~

 עב~תן

 ~ל~ל~
 י~ה ה~ור ~הם

 ו~ש~י~ר~
 ~ריב על

 ~צו~ ב~ני ראו~יי~ין
 שלא ב~~וצעותס מהם

 באמצע ~היה י~הנא~ה
 המצ~

 שלא עי~ה
 ולמ~~( ~~ועלה ~~ירוש הצד~ין ~בשני יפהנא~ית
 י~~ האש~לט

 לא בא~צע רק
 הא~ של~

 ~שאר
~~~צ~ת

 ה~
 נא~ו ~~~צ~ת ו~ל הי~ב נא~ות

 ה~נור מן הוציאם ו~אשר זב~ז ונגעוב~נור בי~~
 בשלו וכבר ~~ויס ב~ו~ס אחד בסל כולםנ~נו

 הפם~מ בדבר ויש יפה( נא~ו )שלא הנ"ל~ו~~~צות

ומ~~~~
 שמחת

 יו~~
 נאסור ~אס

 ג~
 שאר

 ~י~~וצו~(
 לא~ו~ ~"~

 ~צות יו~ר
 אחרי~

 ו~~ב

ש~
 וה~~רובות והתבש~לין שה~ליס

 הר~ וג~
~י~~י~

 ~צות ~שני נ~~וחן בהן ~ש~~שו
 ב~סח ח~ץ ~דין אםור~~ל ~נ~ל~

~ל ר~ במש~ ~ה~~
 ל~ד~ יש הנשארי~ ~~צו~

 להתיר
 בא~חומובא ~~~ אות~

 : י~~~ או~ סי~ס~~ הח~~
 עי~חה~~ ~ ו~~~~צת ~והר נא~יתאינה ~~~~
 סי~ס~א

~ק~ד
 ב~~

 ~תוב ~מ~א א~ר
 ~~~ו~~ דב~קו~

 ב~נו~~~~
 ~ו והוציאה

 ~~פו~
 ברחת

~~ר למקו~
 אי~

 מ~ום לאו~ו לתנור שם ליתן
 ~צ~

 אחרת

משו~
 הרא~ונה ~צה ע~י ~קום אותו נצ~נן ש~בר
 )ו~איי~ו ~~א~ה ~~ם ~שניהו~~~יץ

 ~ש~~
יו~~

 ס~ז ~ו~~י
 ~ב~ו~~

 בו ~ח~~~
 ~ע~

 אחת

אי~
 ~~ ~עס בו ל~לוט

 ~~שו~
 הוחלש ~~בר

~~ 
 ~הר~"~ ~גאו~ בהגהו~ ועיי~ ~~~החומץ~

~~בר~זא~
 ד~~ שמצא ש~תב ד' אות ~יתס~א

 )ש~ל ~~ראג ~והר"ל ~חי~ושי~~
סי~~ז( ה~ויו~~

 וסיי~
 הרב שס

 ~הר~~~
 ש~ין שצ~ע

 ~~יון נראה אך ~ןה~~~~ג
 שהא~

 ב~וך ב~ער
ה~נור

 בצ~
 ~לל מצ~נן אינו ~ב~~וידו~( א~~~

 הנ~~וה~~~~ירי~
 ~ון האש ~ל ~ש~ר~ו ~~יירו

~~נור
 בשע~

 ~~כ ~תב זה וכ~ין ~ ~~כ ~~ייה

 ~~~י~~~ט~ ~~~~~~~~~~~
 ~נ~ל ~ ~~ש ~~~~ם

נוהגי~
 בועריס שהעצים

 ~מ~~ בהתנו~
 ב~צד

 בצ~)~ירו~
 ~ו~~ין אין ועי~ז ארכו ~ני על אחד(

 נע~~ ה~וצ~ שנו~~ין ש~יכף מש~' הנ"ל לח~שעוד
מקו~

 ~~י מח~ש ניסק ~אלו ~~~צה
 ~לה~

 ו~ם
~ה~חליס

 המת~~~ ~~~
 אך ~~סק בלי

 היסק שאין~העבות בה~~צו~
 ~ב~ני~

 ~א~ן )~ירוש
 ב~נים~~הםיק דר~

 בע~ התנור~
 שה~וצות

 ב~ני~ ה~
ה~~

 ה~~ור שב~~ח
 וא~ עצי~ י~

 ~שקורין
 ~~~ו~ם ~מצ~ לזו~ אין ול~ן ~ ~וו~יל ~ה ~אין~מ~מ ני~~

~תח~~
 ב~~ם

 ע~ ~התנו~
 ~~ר ~חר

 קודם אבל ~גמרי ~ח~ור ~ון א~תןש~~~יאין ~~~י~~
 לז~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ~ טוב ה~ותר ~ד על הואו~ן

 ע~~
 ~א~~ ו~~ובא

הח~~
 א~א ועיפ~ו~ג ~ י' ~ות ~ית~~א

 ולא~ות אחד בצד ~הםיק ד~ובם~~ג סית~~~~
~~ 

 ~~~~כ

~~רו~
 הב~ בצד וי~פה אחר לצד ~אש

 וכ~
 בח~ור~ם האופין עושין וכןת~ויד י~~~

 שאין ו~~ו~ומה~"כ ~ל~~ ~דולי~
 ~וה~י~ העו~~

 רק כן
בוער ה~~

 ~~~י~
 ~~סק( לא~ר ~~~אל )בצד

~~ 
 ~ל

ארכו
 וה~~צו~

 ימין ב~ד בהחנור מושיבים
 בו~ר ~~ששאין ב~קו~

 ו~~לעי~
 מביט~א~~~~ בש~~ה~ק

~עה~
 ~~וקו~ א~ לשבור צריכין

 ההוא
 ו~~~

~מ~
 המ~בר ~~~~רת והשאר

 ב~ני~ כא~
 השוה

 נפו~~דין
 כ~ולה לדין

 ~א~ור אין שבשניה~
 ~~ק זה ~~~ ~מן ב~ברינו ועיין ~ המצהשאר

~~~
 ענ~

 ה~צה ~ל לא~ור יש ~~נ~וחה ב'
 ~~תב סק~י קיצו~"ע שעל במ~~"שועיין

 ה~וחבר כאןדמ~~כ ל~ר~
 ב~ני~

 שאר להתיר
 ה~צ~

~~
 בנ~וחה

 הו~
 ע~~י

~~~ 
 בש~~ת

 ~ה ~~י~ לקמןבדברינו ~הוב~
 סק~~

 ~נף
 ב~~ י'~

קצ~
 נ~וחה ~התיר ~וםקים

 שלנו הדקין ב~צו~
 ~אםר עצמו הני~ח מקום אך ~~שיו או~יןשאנ~
 ~נ~~~לה ד~י~י מ~וס ב~ני~(כאן

 ועיי~~ ע~~
 ~~יו~ ב~םה~~עו~

 ~גס
 ה~~"~

 ה~בר תלה
 ~ר~א~ם ~~ו~ים א~~בבק

 מצ~ הו~ הנ~ו~ ~~
 לכ~חי~ו~

 ל~לק אין
 וי~

 ~ל לאסור
 וכס~י~ת הדקין ב~~צותא~י' המצה~~נ~ו~~

 ה~חרוני~
 ב~~'

 ע"כ: ה~~נהג ו~ן~ס"א
 ~עו~

 את ל~בור
 מב~ל ~~ניס ~לחס ~יין ההוא~המקו~

~~~~~ 
ש~~



~ ~  ~~~~ ~~~ ~~~ו~~
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 זה םי' קיצוש~ע~~ל
 או~

 לבדוק דטוב א'

 ה~וצו~ א~ק~ה~~
 נ~כ~לה איזה בהם יש אם

או
 נפו~~

 יצ~רך שלא ~די כדין ממנה ולהםיר
לשורפם

 בתוה~~
 לקמן ~כ~ובואר לו כשיזדמנו

 לפיו ~יזדמנו לחוש ~ש גם שאח"ז(~בםוס~ק
~דע~ ~~

 בתוך שי~ערבו או לקטנים או ל~~מיס
המצות

 הנידוכו~
 אבל

 כשיבדק~
 יתקן קוה"פ

 : ~"כ~~ל
 ~עז~

 ~רב עיש~ע א( ~ ח~~ץ וה~א
 דכל כ"ט כ~ז םעי' םיתס~א~רש"ז

 להס אין ונפוחה כ~לה במצה שנתבאראלו אי~ור~~
 ~ורות שנהגו מנהג אלא ואי~ן ב~מראעי~ר

~~חרוני~
 ~אע~~י

 ש~י~
 בדבר להקל לנו

 איםור בו ~הגו~בותינו
 מ~ו~

 ~אל ~נאמר
 ~ור~ת~ו~

 אמך
 מ~~

 כ~ו בהם להחמיר אין
 במש~ו תערובתו שא~םר ~מורב~מץ

 שנ~כ~לה עצמה מצה אותה לא~ור להחמיר~די בתוה~~

 ~בל שנת~חהא~
 ל~

 ~ם וכן ~~רובתה
 ע~

הפס~
 ~ל

 כ~ול~ ~מצ~
 ונפוחה

 אלא בה אין~הרי באכיל~ מותר~
 חימו~ חש~

 ו~~ק
ש~עה~~ חמ~

 מותר
 שם ה~~י מדברי ו~וא ~ ~~~

 ~"ט~קי"ח
 ו~יפ~~~

 דהוא סקי~ב שם א~א
 ~~ול~ מ~~ א~ מסת~קכ~ין

 וב~ל ~וק~ה ~וי
 ~ה ~~י' לק~ון בדברינו ~עיין ב( ~ ב~סח(~ס'

סקע~~
 ענ~

 ב~ס מ~ש ~'
 ~גאו~

 מהרש~ם
 בדבר~ברעזאן

 כ~ילו~
 הנעשות

 ב~~צו~
 הדקות

 ~~ב ~ברי ול~ישבזה~~
 מהרש~~

 שם
 י~

 ל~קל
 אפי' ~נתערבה בכ~ולה~~אורה

 בזה~ז ~נה~גים דקות ב~וצות הוא הכ~ל~ם ש~י~ באי~
)~

 ~עי~~~
 הרב

 ~"א םעי' םיתס~א ~רש"~
 ה~~ל ~קוםד~ש~ו~י~

~~ 
 ~ו~וצה מגעו ~וקוס

 ב~ו~~~~~ו~~
 ~ו

 בער~~
 ~~~~ה

 ~שי~
 ו~מעלה

 ~ו~מ ב~למא ~שש אלא ברור ח~וץ שאי~~~ע~~י
~וב

 להח~~י~
 ~"כ לו א~שר ~ם ולשור~ס

~ע~~
 ~~~ח~~ ~ו~ת~~~ ~השא~

 מאוד~ כאן קיצר
 בין חילוק ~יש כ~ה~בסעי' ט~~ סעי~ ~ית~~א ~ר~~~ הרב ועיש~עא(

 מצ~
 לבין ~~ולה

 אם בין ~ילוק יש כפולה דבמצה ~~וחה~~ה
~~~ית

 קוה~~
 הכפל נ~~צא אם ~א~ילו דאז

~תוה~~
 ה~פל מקוס רק ~והמצה להסיר א~צ מ"~ו(

~~~
 אגודל כרוחב דה~ינו ~~עו מקום

 ~מ~ו~ סמו~
~~~~

 מותר ~~וצה ~~ר
 ~ה ~אין אע~~~ ב~~י~~

 שם ~ט~ז מד' )והוא ה~פל ~וקום נגדס'
 דמ~ריך םקי~ב ~ם כמג"א דלא סקי~ח שםוח~י סק~~

 קוה"~( נאפית אם וכ~ז הדבוק מק~ם נגד~~
 נאפית אם~בל

 בתוה"~
 אפילו בתנור ונ~כ~לה

ל~
 לאו~רה מחמירין ~ומנה משהו אלא נתכפל

כול~
 אם אפילו

 י~
 הכ~ל מקום נגד ס' במצה

משום
 שחמ~

 במשהו אוסר בפםח
 וחושש~~

 שמא
נת~שט

 טע~
 ו~"ז ~ המצה בכל מה~פל משהו

 אפילו נ~~חה מצה אבל ב( ~ כפולה במצההוא
 קוה"פ ~א~יתאס

 מ"~
 ~~י' ה~וצה כל נ~םרה

אם
 י~

 שהנ~וח ל~י הני~~~ מקום כנגד ב~וצה ~'
 מגלה אחד~במקום

 ~א~~
 המצה כל של החמץ

ש~~
 הת~לת לבטל גמור עסק בה נתעםקו

 ~ום ע~~ בתנור כשהושיבוה~ ול~יכךה~ימוץ
 בוש~ה ונתגלה לפועל החימוץ בה ~צאה~נור
 נת~חהול~יכך

 ש~וציאו ה~דה ~ודין ~~~
 ~י' לקמן בדברינו עיין נפו~ה או כ~ילהמצה עלי~

 םעי'זה
 ~~~~~ י~~

 ענ~

 ~( ~ ד'( ~'
 בכפולה דדוקא ~ור ~~~~ריב~פר ועיי~

 לה~~יר י~
תוה~~

 כל לאסור
 אבל הכ~ל בה שיש ~מצ~

בחמ~
 בנ~~ה ם~י בת~ור במצה שנגע אחר

~וכדע~
 ה~~ע

 םית~~~
 לה~מיר חילק בכ~ולה דרק ~' ~עי' שםבר~~א מש~~~ וכן ~' םעי'

 שם ה~~י כדעת דלא כולה לאסור~וה~פ
 בא~ח ו~ובא ~ ע~כט~ו( ם~~

 ה~ד~
 ד( ~ח' או~ ~יתם~א

 ~עיי"~
 ~' באות הנ~ל בא~~ שם הנדפסמברעזאן מ~ר~~~ הגאון בהגהו~~ עוד

 שהאש )כהסמ"ק( שה~~יח סיתצ~ד( ~ח~ארדב~~ ב~
שול~

 חזק ~~ו דהאש משום ~כ~ל במקום גם
 כמו לעבר מעבר ד~ולט דקות במצו'ומ~~כ

ב~~ות ~ש~ל~
 עבו~

 ~וא ה~~ל שבתוך ו~גס מב~נים גם
 ~הל~לו~ית ~~ני אלא ~ם נא~' שלא מ~ני אי~זרך

 דיוצאין ~כ~ש ~פסחים )וראי~תו שסמתקבץ
 וכו'( נאב~~צה

 אין י~ה בנא~~ ול~~
 חש~

 כלל
 ל~וא~

 א~פ~י נמשכין ~וטין אין אם י~ה נא~ה
 למע~ה ומ~מ מותר ולח רך הוא הדבוקשבמקום

י~
 שיצא כיון י~ה( נא~ה )~לא בכה~ג להחמיר

 מהרש~ם הרב עכתו"ד הראשוניםמ~י
 הנ~ל מהרש~ם הרב ע"ז ו~יים ~נ"לרדב~ז ב~~

 מתבאר הנ~ל רד~~זדמדברי
 דעכ~~

 בנ~~ה
 יפ~

 י~ למעש~ג~
 בכ~ולה ל~קל

 הרדב~~ ל~יט~
~נ"~



 ~~~~ ~~~~~~ו~
 ~י

~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ 
 דחה יה~דב~~~נ~ל ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~

 ראיו~
 ~במצות בזה האוסרים

ה~~~~
 ה~~סרים גס ~~לי ב~ה~~ ל~~ו~ הנה~~ים

מו~יס
 ~ש~י~

 שי~בא' ~כמו בכפ~לה בהם להח~יר
 בשם ~לאח~~ בס~ק~י~ה

 ~ב~
 לענין ש~~אל

 נ~~~ה(מצה
 ש~י~ ~א~

 ~מ לכ~חלה לה~ל
 במצות עליו לסמ~ך הרדב"~ ~וא כדאי~ד~~בד
 : הנ~ל מה~ש~ם הרב עכ~ד ע~~פהדקות

~~~~
 וכו' זב~ז נגעה אס אבל

 י~
 להתיר

 נ~~ו אם אפיל~ ~בד~עבד
 ז~

 ש~ום ד~יון בזו

~~~
 ב~ל ~~לע

 ש~~
 ולמעלה מלמ~ה המצה

~י~
 ~~ה נ~~ית

 אבל חימ~ץ לי~~ בא~ ואינ~
ל~~~לה

 י~
 ~ו בצד ~ו א~יל~ יגעו שלא ליזהר

ל~י
 שול~ הא~ אי~ נגיע~~ שב~קו~

 ~~ע ~ שם

 עוד ~עיי~ש ~ כ' םעי' ס~ס~א הרש~~~ר~
 זו רק ~נגעו ~~ח~ר~ לא אס דד~~א י~ע~~עי'
 מצה לעוב~ נ~~~~ ~ מצה שע~בי דהיינו ~~~צד
~ו

 אב~
 מקצ~ ~ א

 על בתנור מונח היה זו מצה

~ק~~
 אע~~י זו מ~ה

 ש~
 אלא זל~~ נ~חברו

 שתיהן הר~ ב~נתיים אויר ה~סק ש~ס בלי~~ש ~~~~~ ב~נו~ מונחי~ שהי~ ~היינו זל"ז דבוקין~הי~
~סורו~

 ל~י
 שמקו~

 לו יש הדבוק
 ~ו~ די~

 כפו~ה

~~י~
 ה~ש

 ש~ל~
 זו מצה כל א~ א~סר ~ה~א שם

~~~
 מ~ב~ שהיא זו מצה ~ל

 לש~יה~
 מיירי ~וכ"~

 ~ם אבל בתוה~פ(~נא~~
 הר~~ ק~ה~~ הו~

 מםיר

~ק~~
 רוחב ~ם ה~בוק

 ~ו~וצ~ אגוד~
 ורו~ב זו

 ~~~וצ~א~דל
 ~דברי ~ה~א ע"כ זו

 רמ~~
 סי~~א

 סקי~ד שם ~מג~א ה'~~י'
 ~עיי~

 ~עיל בדברינו
 סקע~ג~ ~ה~~'

~~~ 
 שניכר ה~ינו נ~~~ה מצה

 ~ וכו' ב~וביה ה~וצה~נת~לקה
 א~

 עיקרי עיין
 ד~ם י~~ף אהל בשם~י~יס

בתנ~ר ~~~ע~ ה~וצ~ ~~חי~
 ל~~~~ ~מ~הר~

 ~עפ~י
 קצ~ נ~וח~ ~הי~

מו~ר~
 מצה ~שאסר ומהרי~ל

 נ~~~ה~
 מיירי

~המצו~
 התנור מקר~עית ~ו~ה ~ל~ה עצ~ה

 נגע~ול~
 רק בקרקעי~ה

 םביבו~
 ~נע~ית ה~~ה

~~י~
 ~ ~א~~ ה~רקע בחום ~~ ~ין ~~ז כי~ה
 שפירשו ~נ~~ר~ם כהב~~ ~~~ל~ ה~~צ~~~תי~
~ברי

 מהרי~~
 מהרי~ל דברי ד~ין אחר בענין

 בא~ח ~מובא ע~כ ~ירושס(~ובל
 החד~

 ס~ס~י
 ~ע~~ ~ועיין~ס~א

 ~במג~א ~ק~ו םי~ם~א
 ש~

 ~ה~יא~~קי~~
 ~איזה בזה ~י~ו~י~ עוד

 או~~

נקרא~
 נפוחה(

 ועיי~~
 סעי' הרש~~ ה~ב ב~~ע

 בזה שהאריך כ~~ כ~ה כ~ד~~ג
 קצ~

 ~העולה

מש~
 בא~וצעי~ה נ~וחה שהיא דמנה ב( ~ להל~ה

דהיינו
 בא~~עי~ה כהר ~נעשיח המצה ~~ף ~~פ~

 ~מ~נשא שמ~~~~ץ החמץ כדרך האפי~הע~י
 באמצעיתהל~ועלה

 נקרא~ הר~~
 מצה

 עו~י אם ו~~ה ~( ~ נת~לקה( לא אם~אפילו נפו~~
~ העליו~ ~צ~ לשנים נחלקהמצה  

 ויש ~~~לה
 עלה ~ה~לל באמצעיתחלל

 ל~~~
 שה~ד ~ה~~נו

 שנעשה שהחלל עד למעלה כ~כ עלההעליון
 ~בוה הוא ג"כתח~יו

 אשר המ~ה פני מ~~~
 אגוז כ~ו גדול הוא ~החללסביבי~

 )שקו~ין לו~
 נא~רה אז בינוני ~גו~ל אצב~ כמ~ או~אזילניס(

 הוא ואפילו ה~צה כלג~כ
 המצה ~ובי שבתוך אלא למעלה ה~לל עלהלא א~ ~~ל ד( ~ ק~ה"~

יש
 נק~

 אין א~ שנ~באר כשיעור חלל
 אוס~~

רק
 מקו~

 ש~ותו משום בלבד הנקב
 שאין כ~ולה ~מצהדומה הו~ מקו~

 שאראבל ש~ שול~ ~א~ חו~
 ~מצ~

 נאפית א~ילו מותר
 ~ בתוה~~

ה~
 ~וסרין ~ין ~~כ בלבד הנ~ב מ~~ם ~א~ילו

 הנקב בחוך כשישאלא
 ~בעבועו~

 ~~ורין
 ~י~ו~שה~ בלע~לי~

 מב~~~ס ~לק ~וא אם ~בל ל~ימוץ
 ואם ו( ~מ~~ר

 י~
 נקבים שני במצה

 כא~~
 ~קב

 באו~ן ~אך כולה לאסור ~וששין א~ נקבבתוך
 אבל ~נ~ב~ר כשיעור גדול יהיה~~~קב

 איןמזה ~~ו~
 ק~יד~

 א~א ~ ~לל
 בא~חהו~ד מבי~~א~~ מהגה~~

 הח~~
 אבל ~( ~ ~ו~~( אות סי~ס~א

 קר~ם עליה ש~להמצה
 שע~~~ כדר~

 ~~ת על

בש~~
 ~~ייה

 מותר~
 עכתו~ד

 הר~
 הר~~ז

 בשינ~יהנ~ל
 ~עייןב~~~ ~ח( קצ~ לשו~

 ~~גה~~
 ש~יר~)מב~~שא~~~

 ענין
 ~ו~

 בא~ו~~~~ו
 על ממש עובי שיש היינושאס~ר

 ~~ירוש הנפו~
 בו יש למעלה ש~לה~קר~ס

 עוב~~
 עובי וגם

 שלמ~ה הקרום ~~יר~שתח~יו
 ע~בי( ג~כ ב~ י~

 ב~~ח ~מובא ~~כ לשנים נחלק של ה~ירושוזהו
 סי~ס"אה~דש

 או~
 בשע~ת ~ע~ע ט( ~ יו~ד

 ~כ~ב שמואל דבר בשס סק~~~~~
 ~במצו~

ד~~~
 לח~ש אין שלנו

 לאבעבועי~
 הני~רים וחללים

מבחו~
 ~נע~ה דרו~א רובא כדרך ימב~ני~

~ח~ו~
 הא~ר

 מ~רי ב~~צעי~~ ונ~~~~
~י כ~~פר~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~י
~~~~~ ~~~ 

 ~~~~~~ ו~~~~~
 ~~~~ר

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

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

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

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

 הוגבה מצה של שאמצעיתה או מצה ~וב~~~י
 רק ~כי~ אינו ~וזהלמעלה

 ב~צו~
 קצת עבות

 ~י' אין ~הוגם
 כ~

 שאין ~מן ~זה רק שהחמיץ
 ~ח~ק י~ה שו~טת~אור

 הע~יו~
 נא~ה ואינו

 בין חילוק אין הרקיקין אלו אבל כפ~( כ~ווהוי י~~
 בועה ו~ין לעב דקקרום

 מצ~ ניכר~
 א~ד

ל~י~
 עכתו"ד ~~~ר ~ועבר ני~רת בועה

 ~~~ השע"~
 בהג~ה ג~כ שם הביא זה ~ו~עין ~~ו ב~"ק

~ב~~"~
 תשובת ב~ם ~ק~~ז

 מהר~~
 ז~ות

 ב~~
~~ר~~

 לאו נ~וחה ד~צה ~כ~ב בא~א
 ועיי~~ י( ~~ייר~( ברקיקי~

 ~וד
 ש~~ב םקי~~ ב~ע~~

 ברקי~י~ד~~
 שם שאין

 ח~~
 מ~מ כ~כ ~~וחה

 ידיהם במ~שי בקיאים הם~או~ים
 וא~

 רואה

 שהמצ~~~ופ~
 היא לתנור בביאתה

 שמקום שרואה או חמץ עוגות כדרךועולה מנ~ח~
 כש~ר איננה ופ~יה ל~ריע~ת~~ אשתניהנפו~ה
 ויש ~מצה~~י

 לס~~
 כ~אר ~הוגן נא~ית ~ם בה

 ה~צ~~ל~י
 לאו~רה יש

 ולנהו~
 ~צה דין בה

~נתכ~ל~
 עבות במ~ות ~~כ~~כ

 קצ~
 דבהם

 י~בודאי
 שנזכר ב~~~וקים ב~ם ולדקדק לי~~ר

ב~וסקי~
 עכתו"ד נפוחה נקר~ת א~~ן באי~ה

 ~שינוי~שע~ת
 ~שו~

 עוד ו~יי~ש יא( ~ קצת
 ~נ~~ ~וסקי~~בש~~ת

 ב~י ~ינוך תשובת בשם
 ~לא א~ נ~וחהד~צה

 נא~י~
 אותה ~~~קו כראו~

 ~~~כ ~~ור אייזין ~יב שקורין ~רוץ מורג~ל
~פר~

 אחרות ~צוח לכת~לה
 הריב ~ו~~ ~

 ~~ו~איי~י~
 ~ריב א~ לנקות ~א~א

 ~ייזי~
 ~יטב

מ~ירורי~
 ע~כ

 ~עיי"~ יב~
 בשע~ת ~וד

 ד~רא~
 ~דב~~~~דע~

 ~ו~ר דנו~ה
 דהחי~ו~

 ה~~~ה
 ~~אי ~י' א~ אף א~יי~בז~ון

 לו אין ~ו~~
 ה~וסקים ~רוב מדר~ן א~א שאינו נוק~ה~ן ר~

 אםול~ן
 נולדנה~~~~

 ונ~יח~ן המצות בכ~ילת

י~
 מרובה ה~סד במ~ום ~ה~ל

 ~כ~~
 ועיין ע~כ

 ע~ז: וסו~~ק סוסקע~ה זה סעי' ~עילבדברינו

~~א~
 התנור מן ~צה להו~יא ~לא ליזהר צריכין

~~~
 ~לא

 נא~י~
 היוצר בית ב~שו~ת עיין ~ קצת

 כ~ה מזד~ון ~~ר דבר~ל
 ~~מי~

 ~ה~י~ה
 ל~ור לה~ניםה~וק~ה ר~~

 ה~רד~~ ע~
 ~או~ה ~~ן

~~~ני~~
 וו~ל~ער ~~~ו~~ין ~~ול ל~י ~ל לת~ר

 ~~~~ ~~ו~~~~~~
~~~~~~ 

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

האל~~~
 אותה כשמוציאין א~"כ ורק

 ואירע ב~רדה א~~' מוצי~יןהתנור ~~~
 הלחי על הרכה מהעי~ה הנעשית ~וצהשהניחו ~ע~~י~ כ~ו~

 לה~ניסההעגול
 לתנו~

 ו~אשר
 האו~~

 מכ~י~ה
 ואי~ו הלחי על נדבקת המצה התנורבתוך

 מוכר~ ועי~~ ~הלחילהורידה י~ו~
 לחזור

 ~והלח~ ולהסירה ה~נור ~ותוך ה~וצה עםהלחי ולהוצי~
 נשאר ועי~ז התנור לתוך ולזורקהבי~יו

 דבו~
מ~

 בעינא עיםה קצת הלחי על המצה
 ואח"כהבליעה ~לב~

 ה~ני~
 ה~~ל העגול הלחי על

 בדי~~ד להתיר והעלה התנור לתוך מצותעוד
 בלחי י~"ב היה ש~א ~שום ה~חרות~מצוח
 להקל ~לילה לכתחלה אבל בה שנדבקהובמצה

 עו~להכני~
 בל~י התנור לתוך א~רות ~וצות

 בא~ח ומובא ע"כהלזה
 הח~~

 ~ות סיתס"א
 ו'~

~פב~
 ~ קצת נא~ית שלא ז~~ן כל

 ~יי~
 ~~ר

 ~' ~י~דחי~ ~~~~
 או~

 י~ד
 די~

 ניהגין
 של~

 לה~ביר
 )~ירוש ~יה מצה התנ~רבאויר

 של~
 ~~~ית

 על ~לל(עדיין
 המצו~

 ~נא~ו
 בכד~ קצ~

 א~שר וגם המצה על עיסה ~צת י~ולשלא
 קצתשיגע

 ומנה~
 ~"כ: היא י~ה

 ~~ג~
 ~א

 חו~ן כעיןהיו
 נ~וש~י~
~ 

 לצאת מותרנ~שכין ~ו~י~ וכשאי~
 ~וב~ יד~ ג~ ב~

 מצה

בל~ל~
 נ~ר~~ ~~ א~יל~ ראשונה

 מג~א~ו~~~ ~~~ל~~~
 ~~~~~ סי~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~ ב~~י

 המרדכי~שם
 נמ~~י~ דכש~ו~י~

 מיד ישר~ו מ~ונה
 :~~כ

 וכשהי~ ~~~~
 להחמי~~ ת~הר לתנור חוץ

 ל~נור מיד החזירה דא~ילו סק~א סיתס"אעיט~~

מ~~
 משום ל~~ור יש

 דכיו~
 ~~וה היא ~~מצה

 לחו~י~
 בר~ע נתחמצה שמא

 אח~
 הל~ו

 שהי~
~ו~

 החמימות ~"~ כי לתנור
 מיל משיעו~ב~חוח א~ להח~וי~ מ~הר~

 ג~ ול~~
 שהוצ~~ו המרדה

המצ~
 הת~ור ~ן ~~יה

 ג"~
 אםורה

 ~~רדה על בעודה ה~ו~ה נ~ח~צה ש~אדחיישינן משו~
 ~ק~י~א שס ב~~ ~סק ו~ן ~~כ ~תנורחוץ

 הרש~זהרב וב~~~
 ש~

 ו~לא ט' םעי~
 ב~ברי~ו )ו~יין ע~כ~ בדיעבד להתיר שרצהשבעה נ~ל~ ~תש~ב~

 ~קל~ב( ה' סעי'ל~יל
 ~~ב~~זאןמהר~~~ ה~~ו~ בהגה~~ ועיי~
 ~~י~~~~

 ה~ ~עי'
 ~ב~~~ב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~~"י
 ג~~ ~~י~~

 ~בעה הנ~לת ו~ד~ת ~די~בד
 להקל צידד בא"ר ו~ן~נ"ל

 ~דיעב~
 ~בר אם

 ~~~ ו~יי"ש ~"כ ~~יד~~זיר
 ב~ם

 ס~~
 שירי

~ק~
 מצה ה~צי~~ ד~ם

 ק~ד~
 אפיי~ה ש~~מר

 ~שאר ונ~ע~~ה ~~יד או~~וה~זי~
 יש ה~צ~~

 בהם יהי~ שלא כ~י ~~~צ~~ ~ל~~בור
 ~~ר~~שום חשיב~~

 ~במני~
 בי~ול ו~~ו~יל

 ~םה~"ר ~~~שי~~ ברו~
 יב~

 ~צח א~ל~ וא~ חו~נ( אינ~ ביבש
 קוה"~~וה~

 ו~~ב ע~כ שרי ל~~~ע
 ~והרש~~

 םיים

 ה~וב~~ר ~דלפי~~
 ~א"~

 י~"י ~~~~רב ~רי
 א~ור ל~של א~ל ~יבש או~לם אא~כלה~ל אי~

~"~~
 ה"נ

 צרי~
 ליזהר

 לעשו~ ~ל~
 ביש~ל שום

 אלו~ב~~צ~~
 שנ~בא~ ~~ה ולפי

 לעיל
 בש~

 הא~ר
לה~יר

 בדי~~~
 בהחזיר

 אי~ ~וי~
 קצח~הה אא~~ ~זה נ"מ

 ~וד~
 הרב ~כ~~~ד ~החזירה

 מהרש~~
~~יי"~

 י"ח י~~ ענף ~ק"א ~יקי~ז לק~~ן ~דברינו
 מ~ז~ב~מ"ג

 ~יחמ~~
 שס ובא~א ~~ז וס~ק ~~~ה

~~י~~
 : ~ס~"~ו

 ח~~ ~~~~
 ~~~ר ~~~ור

 ב~נור לאפוח נייר על מצה שמו ואם ~~החמיץ

~יי~
 ~יחס~א ח~י

 ס~~~
 יש דבדי~~ד

 ש~~ט~ודאי ~ושו~ ~ה~~
 החמי~וו~

 ולא ~~~רה הנייר דרך
 בדיעב~ ו~"~ מ~מיץ ואינ~ ~~םק~וי

 אבל
 שלא יז~ר~~~ח~ה

 לעשו~
 ע"~ ~ן

 ד~ח ו~~~ו
 הח~י ~ל ראיי~~ והנ~ י ~~~ד שם א~אה~מ"ג

 ~~ה~~~~ו~
 ~מוחר ~ם ש~חב סק~ב סי~~ה יו~ד

~~~ו~
 ~~ד

 ~הו~
 ולא בנייר מ~~ר~ח

 ~ה~ה ה~~ק הוי~נייר א~רינ~
 כא~

 אך
 ~~ברע~א~~והרש"~ ה~או~ בהגהו~

 ד' אות סי~~"א
 הבי~

 שם

~~~~
 העוזר אבן ליק~~י

 ~~ש~
 ~אה~~ ~~ו~ה

 שחולקי~ שי"~ ~~~ר~~~~שוב~
 על

 ה~~~
 ~ס

 ל~ ~~ ~~~~~~ין
 ש~א~ור

 ח~~~ דל~ני~
 ל~~ל~~~דים ה~ ג~

 ~ל~~
 ~~~ר~"ם ~רב הניח

~~ 
 ה~בר

 א' אוח י~"ד םי' סמ~~ח ב~פר ועי' ~בצ~ע
 ~ל שיהיה~י~הר די~

 ה~ו~~
 יצא שלא ב~נ~ר

 חו~
 ~~פי

 מ~ני כללה~נ~ר
 שחו~

 ~~~יר אין ה~נור מפי
 ומ~~~וץ ~~כ~~~ח

 ~ר~
 ~~כ ~נ~~ה

 והו~
~ש~~
: 

~~~~ 
 ~מ~ר

 המר~~ ו~~ ~~חמי~
 ~כו'

~םורה
~~ 

 םי~ס~א ~~ז ~~~מ~ג ~ למצוח
 ~~נ~ר שנתחמ~ה ד~וצה~~~ד

 חמ~
 ~ריך גמור

או~ו
 ~~יש~~ ~וק~~

 ה~שר ב~~~ר המצה( עליו

~י~~~
 ~חנור וש~ר

 א~~
 ~כ~ר

~~~~~ 
 כ~~לה ~~~ה א~ל~~י"ד ש~ ב~~י

 ~~~~ח~
 ~~נור ~~צ

~~~ר
~~ 

 ואם ~~ו~( ב~ותו
 אי~

 ~ותו
 מ~ו~

 ל~~~~ה ני~~שב~~ור
~~ 

 דאותו ~ו~ר
 ~~נור ~שאר ברובב~ל מ~ו~

 ~די~
 ~~~ל בי~ש יבש

 ~פה ואס ~~~י~ד
~~ 

 או~ו ה~שר בלא
ונ~ערבו ~קו~

 ה~וצו~
 י"ל

 ג"~ ~מצו~ לעני~
 ~~ר~ ~חד

 ~יוןב~ל
 ~~~~~~ איםור~ ~אי~

 ~רק ~צמס
ה~~~ע מח~ו~

 ~הבלו~
 ~ ~"כ ~ב~ל( חשוב ~ינו

 ~' ~ורש ~ומ~נם~ר ~עיי~
 או~

 ~~~~ר ~~~ב י"א
 קו~~ בנא~~ מיירי~ה~מ~ג

 ~בל
 הבל~עי~ ~ו~לי~ ~~יף ולא ~רוב בי~ול ~וה~יאם ל~יי~ י~ ב~~~

מחמ~
 ~~יי~ש שנ~~רב~

 ע~~
 מ"ש

בדב~י~ו ~~יי~ ~~~
 לק~ו~

 י~ח י~ז ~~ז ענף ~~~א םי~י~~

 ~בסק"~י~~
 ם~ף ~ס

 ע~~
 ב~~ר ~עי' ב'

 ה'~י' ~~וד~~
 ~~~~~ כ~~ או~

 ~~ה
 א~ לעני~

 נאכלו
~וקצת

 ~~~ ~הי~צ~ ~~"~ מה~~~ו~
 נ~כ~ו ~אס

 ~~~ ב~ר~מקצ~~
 לא~ול האח~~ח ~~~רו

 שני~
שני~

 הכל ול~~ון לדוך ו~וותר
 ומ~~~

 ל~~ל אפי~
~לא~~ת

 או~רי~ וי~
 ודיעה יחד הנשאריס ל~של

 ~ל~ אםו~ יחד נ~בשל ~לא דא~יל~ נ~וי םוברזו
 משו~בש~~~~

 דלא
 ם~~ א~ורי~~

 נראה מיהו)ב~םח( א~יל~ ל~נין
 בדי~

 דבלא~ה ~יון להקל זה
 גם ברוב ~טל ~יבש די~ש~~א

 בפ~~
 י~א וגם

 ואין ~לוע הוי זהדדבר
 חו"~

 ב~סח
 השאר מוחר מקצ~ן נאכל דאס ע~~פלהקל י~ ע~~

ל~~לם
 י~~

 ב~~ח
 וכ~~

 ה~לף מגן בספר
 הם דבריו ו~ל הנ~ל ~מד~ח הרב~כ"ד
 ו~מק~~ח ~מ~ג ~רב מדברינלקחיס

 וה~ג~
האנ~
: 

~~~~ 
 עוד אםורה ו~ו' המרדה וגם

 ה~"ז מד~רי הוא זה ~~ר ~למצו~
 א( ~םק"א ~~ח~~

 ועיי~
 םיקט~~ לקמן בדברינו

 ס~~"ו
~~~רדה

 של~~~
 שנ~חמצה

 אי~
 ~ה

 ח~נ~
 בה~~~ה

 או~נו~ בכלי ~~~ה אם)וא~י~ו
 ומג~ילה

~~~~ 
 ל~ג~~

 ~עש~ע ~( ~ ~~ה~י(
 ~~י'~י~~"א ~רש~~ ה~~

 דאי~ י"~
 לאו~רה

 לכתחל~ ~ל~
שאי~

 עוד בה ~הו~יא
 מ~ו~

 ~ין בדיעבד אבל
 א~"כ בה ש~~ציא המצ~חלאסור

 ~שו~
 דב~יעבד

 ~ל לם~וךיש
 הפ~~~י~

 ~ו~י~ו ד~ם ~א~מ~ים

המ~~
 החוטין שהיו ~עוד

 ~משכי~
 ~ו~ונה

נ~~רת אי~~
 ~כ"~ ע"~

 ~~וצוח שאר לענין
 י~

 ל~~~וך
 בדי~בד~ליהם

 ג( ~ ע~~
 ועמג~~

 ~י~נ"א
 ש~חמירס~ס~ל~ז

~~ 
 עליה שהוציאו במרדה

 ~~~צי~ ~ל~ ~~~~ח~~~~ל~
 ~וד ~ה

 ~~ייםל~~~~ה א~ר~~ מ~ו~
 ~הו~ ד~י~ ש~

 גו~א
 ~~~ור ~י לכןב~למא חו~ר~

~ ~  ~כ~חל~ 
 ~~ל

~דיע~~



~ ~ ~

~

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~~~יבד 
~~ 

 אחרות ~צוח ~ליה ה~רידו
 הר~ת להתיר כתב ~קנ~ד ~ם ב~~י ~ך~סר~ ~~

 לכת~לה א~ילו ונפ~חה כפולה בהשהו~י~ו
 דלא כיון דיעבד ~~וד~~יב משו~

 י~ל~
 ברוב

 א~יו~
~ל~

 משום מהם א~ת מצה יאסור
 כ~ול~

 או
~~ו~ה

 חדשה מרדה פ~ס ב~ל יצ~רך וא~~
 וג~

~~
 ~ני~ להסיק~ ויצטרך לאסור נצ~רך ה~נ~ר

~כ~
 ~עס

 שיז~מ~
 ~~ו~ה או ~פולה

 ו~תור~
חס~

 ממ~נן ~ל
~~ 

 ש~ן שס וסיים ישראל
 לאסור ~א ~"ל הגאון~~יו נ~~

 ~רח~
 א~ילו

ל~~~ל~
 ~ ~כ

~ 
 בא~א ~~יין

מביטשא~ש ~הגה"~
 ~~ת~

 ד~~~ ~~ול~ ~~צ~ ~ודות
דא~~

 ב~ה רבים על ל~~מיר
 א~

 המחמיר
 לה~יןע"ע

 ~ור~~
 שי~לו ~יו~דח

 ב~
 ~צות

ה~~ולות
 ושל~

 שאר בה לי~ול
 ~צו~

 ושלא
יא~לו

 ב~ם~
 המצות את

 ה~~ולו~
 עצהיו"ט הר~ז

ע~~
 בס~ר ועיין

 םמ~"~
 ה' ~י'

 ש~תב של~הבשם כ"~ או~
~~~ 

 מר~ות שני שי~ין דטוב
 התנור מןו~~~ווציא

 ~וצ~
 אם בה ש~ו~~~ק

 מצות בה יוציא לא~~~יצ'
 א~רו~

 בר~ח רק
~א~רח

 )ועיי~ ~~~
 ם~ק י~ב סי' לעיל בדברינו

 בשם הנ"ל םו~"ק בח"י ~וד ועיי"ש ה( ~~"ו(
~מרי

 מעש~ שהי~ ~ו~~
 ~וד"פ מצוח שא~ו

בר~~
 אס ונסת~קו

 היח~
 הרחת

 חד~~
 או

 והשיב ח~~ץ בה שנש~משוישינה
 ~ ~~וץ של ~שש שוסאלו במצו~ שא~~

 ו~
 ועיין

 ~יי~~ בע~~
או~

 דהי~א ~"ח
 שי~

 חמץ אי~ה היה ~מא ~שש
 אב~~ הרחת ~ם אפילו אז ברחת דבוקבעין
~"~

 הנ~ל ממצוח א~ע ירחק נ~שו שו~ר הרי

~~ו~
 אמנס דאורייתא ס~ק ~הוי

 ב~~ו"~
 א~א

 אם ס~ק ביש בצ~~ הני~ ל~~ ~ום"ק~יתנ"א
 מצה ה~~רדה עלר~דו

 ח~ווצ~
 םפק דהוי משום

 שם אין דא~ילו ~ס ל~מעיין ומש~~ע~ורה
 חמץ ~י~ה ~יה~~~א חש~

 י~ ~~~ בעי~
 ~~ש בזה

תור~
 בס~ר ~ו~י~ן לדע~ו

 ~נ"~
 שהביא

 בש~
דו~~

 צו ~רשה ~~ורה על י~ות ~נים בעל
 רוטב ~לא מ~לי ~יוצא ~~וש ~בבלוע ש~תב~ל דה"~

 רקהוא
 וא~~ מדרבנ~

 ד~בנן ס~ק דהוי י"ל
 דהוי י~ל בלא~ה ~~ל~~לא

 לי~
 בר ~~ט

 ה~צות ~א~ו ~יון~~יתרא נ~~
 ע~~ ק~דה~~

 ועיי~ש
 שס ש~תב~וד

 ד~~
 שיף במהר"ם משמע

 חולי~
 ~~י"~ד~

 ~~ב בריטב"א ~ך
 דא~

 המת~ין
 ~~מ ~~מץ ~~ט~ר נ"~

 ל~
 ~לי~י ~עס ~ק ~~ירו

 בא~ח הו~ד הנ~ל ~~נ~פ הרב~כ"ד
 ועיי"ש ז( ~ ~"~( ~ות~~~נ"א ~~~~

 בשע~~
 ס~~~ב

 שיור~בש~
 ~נה~~

 א~ו ~ס בד~עבד להתיר
 ~צו~

בר~~
 ~אב~י ~~ץ ~ל

 ו~ש~
 גל~נ~~ מהר"ם

 לאיסורכתב
 ועבשד~~ ~ ~~

 םי~ן מ~ו~~~צ
 י"~

או~
 דט~ס ש~תב אד~ה מזבח בשם א'

 הוא באב~~ ~פילו לאסור ש~~בגלאנ~י המהר~~
 ~ו~ו~

~הי~
 אולי ~ושש

 הי~
 דב~ק

 בהרח~
 איזה

 ו~ו~נ בהמצות ונדבקבעין ~~ו~
 ~~ס~

 ~ם אבל
 והא~ייה םדק בה ואין נקיה הי~ת~רחת

 הי~~
קוה~~

 ב~יעבד ~שש אין
~"~ ~ )~ 

בשד"ח ~ו~ ועיי~~
 במ~רכ~

המצות ~~~~ ~ובדא דהוי הנ"ל ~אות
 ברח~

שבת בער~ ~~וץ בה שנשת~יש~ ~~וץ
 וא~"~ ק~ד~

 ~~צות א~ו ~~שון ב~ום
 בר~תאוחם ~ר~~

 הנ"~
 ל~~יר שס ~העלה

 נקיה ~ר~תאם בדיעב~
 ואי~

 בה
 שו~

 סדק
 ב"י היתה לא~הר~ת ~יו~ ~ו~~~

 בשע~
 אפיית

 היתה הא~יהוגס ה~ו~ו~
 ק~ה~~

 ועיי"ש ט( ~
 עו~

בשד~~
 הנ~ל ואות ~וערכת

 שהיתה ~~ת בדבר סי~~טםו~ר ~ת~ חשוב~ בש~
 ~לת ~שתו בו ורדההמצות ~א~יי~ ~וו~נ~
 יודעת היתה שלא~חמת א~~ ~~וץ~ לח~
 ~ה~~רד~

 מו~נת
 ~~ל~~ לאו~ן המר~ה את נתנה להו~שנ~דע ל~צו~

 הגעיל~ו~~
 עד ~דבר נודע ולא או~ה

~~ 
 ג'

 שאפוי~~ים
 ה~וצו~

 ~ישוב ~~ל הס
 י~וים ~' אחר היהוהא~יה ~~ בר~~

 מעל~~
 ~ועת

 ו~תב ח~וץ שלה~ת רדיי~
 ש~

 סו~ר ~תב הרב
 ~ק~וק שום בלי ל~ו~עמותרין ~~~צו~

 ~יו~
 ~הוי

 נו~~~~
קודה"~

 ומותר
 ב~ס~

א~~כ הא~י~ ~יתה וא~ילו
 ב~וה~~

 לצד~ יש
 ~~ב~ כיון בנד~ד

 ~עמו הוקלש וכבר קו~~פ הר~תהוג~~ה
 ~וה~~

 בנד~~~מ~ש~~
 ~יתה ~ה~~יה

 הק~י~ה ולא~ר~הגעלה לא~~ ~וה~~
 ~וב~ה"~

 ~~~ י~ל
 ~לאנטי ~"ס ה~

 הנ"~
 בלא וא~ילו ד~וו~ר( ~וודה

 ~~ק~דם הרחת הוקלפה ~לא~וגעלה
 דא~~א ~יון בנד~ד להתיר~ראה הי~ ג~~
 ~ל~א~ ~ז~

 ~וה"~~ ~נ~~ו וגם ב"י הרחת שאיןל~יבו~א

 ה~"~ שי~ו~~
 הרבה ו~רחא

 גלאנ~י והמ~ר~ס ~~~ס עוד הישוב בני ~ל~ל המצו~ לא~ו~
יו~ל

 להי~~
 ב~וקוס אלא א~ר דלא

 ~~ שאי~
~~~~~

 ~ב ~~ורח
 וב~ר~

 שס ש~יה בנד"ד
 וה~"מ וקלי~ה~~~לה תיקו~

 ול~~
 בזה יצאנו

 ~ד~ ג~
 ~~הר"~~ומר~

 הרב ~~תו~ד ~לאנטי
~~~ 
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~ ~ ~ ~  

 ~י
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 ~~ ו~~~ ~~
 ~~~ו

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

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

~~~ 
 ~~~~~~~ם

 ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~י~~~ ~~~~~
~~~ 

 ~~~~~~ ג~~~~ ~ו~~~

 ~~~~~ ~~~ג~ג~ ~~ ~ו~~~ ~~~ ~"~~~~~ו~~~
~ 

~~~~~
 דיניס בעקרי ועיין בקצרה הנ"ל~ופר ~~~~~

י"~ ~י~ו~
 ב~~ ש~ נו~ש ~~ח אות

 ו~~דבריו אהרן זקן
 מ~מע~ם

 ג~~
 נדון ב~עין לה~יר דיש

 קוה~פ דנעשה כיון פקפ~ק שוס בלי~נ~ל הכ~~
 בזה שהאריך ~וה עוד ועיי"ש ב"י היתהלא וה~ורד~

~פח~
 ~וספק להח~יר יש ו~ו' לידע א~א ואם

 הוא זה דבר ~ להקל יש ~ניה ~ר~וו אם~ך
 עוד ועיי~ש י~א םק~י סי~ם~א הח"י~~דברי
 דא~ילו יו~ד ט' םעי' שם הרש~ז הרבובש"ע
 ~שהוצי~ה קצת רק ~ניה קרמו לא~ם

 ממנ~ נ~ש~ין חו~ין היו אם~~~ו~ק והו~
 אם ~ו"~ו

החזירה
 מי~

 מספק אי~ור להחזיק אין ~~~ור
 היושמא

 ובכה~ג ממנה נ~~~~ין ~ ח~~
~ 

 לםמוך

 הנ"~ סבר~ע~
 ל~יל בדברינו ~ה~~~בא

 ~~~ור ח~~ץ הוי לנואב~ד ~גיע דקודםםקוא"ו ~~ א~א וע~~~"ג דרו~אי בן למאכלשהגיע ~~"~ דב~ינן ~~ח בשם ~ק"ז שם ~ה"ט~עיין םק~"~
 הנ"ל הר~~ז הרב ובש~ע בח~י עוד ועיי"ש~~כ(

דא~
 בו נדבק בצק ואין ל~ו~ה אצבעו תוחב

 שוב דב~ה"ג ~ושום בו ~וחמירינן לאתו
 ~ו~ו~ה ~ו~~ין ~טיס אין ש~~א ~לללה~~~ק אי~

ע~~
 דבחינה סק"א סית~"א ~~"ז וע~~ו~ג

 ז~
דתחיב~

 אצ~ע
~~ 

 ~~ר ~שנצ~ננה אבל ~~וה היא המצהב~וד ~צבע~ ~ש~חב רק מהני
 בש~' וכ~כ ~ימן~ה אי~

~ 
 סק"ו שם

 ~נוב~י בש~

ועיי~~
 עוד

 בשע~~
 ~~"ש

 בעני~
 הנוב"י בשס ~ה

 דמצה הנ"ל סק"א ~ו~~ בפמ~גו~~ע
 אותה וטחנו בי~ולו חצי שהיא~מאב~ד ש~פי~
 אינה מצות ~וד עס אייזיןבריב א~"~

 ע~~~ אוםר~
 ~~רו~~~~

 ב~ושהו
 ו~~

 לצדד יש בהנ~ה
 ה~ו~רה עיני ראות ל~י ~~~לולה~ל

 ע~~
: 

~~~~
~~ 

 ~~יה קרמו
 י~

 םיתס~א להקל~ע~ש~~ת
 הנוב~י בשם~ק~ו

 ד~~
 המצה נ~טננה כבר

 רי~ותח בה ~יש ~~~~~ין בחוטיס לבדוקוא~א
 ~ניה קרמו וודאי אם אז יפה נאפה שלא~~~ורה

וא~~
 בהקר~וה ספק ש~ס

 י~
 להתיר

 ~ב~
 אם

 בהקר~~~~~
 ה~וצה ~ל

 י~
 ~ו

 ז~ ~~ ~פ~

~וי~ש~
 זה הרי לא או קרימה

 ובמצות יו"ט וש~וחת בה~~מאפילו וא~~ ~ר~ םפ~
 קרי~~ה הצדדים נושני המצהפנ~ קר~~ בעי~ן מ~פנים ריעותא בהם רואיןשאנו ה~בו~

 ואם כלל ס~ק שום בקרי~ותןשאין באו~ ~עלי~
 י~

 ~פק
 ~אםור יש~קרי~~תן

 ע~~
: 

 ~צ~
 שיהא

בעצמו ~ו~
 ~ו~ו~

 ע~~ו"~ ~ ו~~~גיח
 ר~ית~ס א"א

 ~~אמיני~ אין הל~פ ל~ודו שלאדנשיס
 ~~ם

 רב ~ורח ~יש במצהו~וכש"כ
 וי~

 כמה בהם
 ר~וי לכן בהם חוששת אין ~האשהס~יקות
 יע~וד ואם הגון איש שו~~רלהושיב

 טוב יו~רבודאי~ בע~~~
 ~ ע"~

וא~יית בע~יי~ ונושגי~ ~צא~
 החדש ע~א"~ ~ ה~וצו~

 סיחנ~~
 ~' אות

 ב~~ינין שנשאל חיים לב תשובתבשס
 משה ב~ורת שכופרין~ושומדים ~ה~

 להם לעשות הישראל חייב ~יבפרהסיא שבתו~ ו~~חללי~
 וכת~~ בפ~ח המינין שיא~לו ~וחימוץלשומרם מצו~

 ישראל שחטא דאע~~ידקיי~ל
 הו~

 וחייבין
 שאנו כמו מצה להס להאכילי~~אל ~~
 ישראל ד~ל שאמרו דמה ג~~ורלישראל ~אכ~~י~
 ערב~~

זב~~
 ~~י~

 ב~ינין גס אי~יה הלזה הערבוח
 מן להפרישם אנחנו וח~יביןוא~יקורסי'

 הערבו~מפני האיםורי~
 ב~יו~י ~~ח~ש בס~רי ועיין ~~כ

 ג' עמוד קע~ו דף שם~מנחה
 או~

 ודו"ק יו~ד
~ 

~צב~
 האר~י ~וו~' בש' םק~בסית~ס ~ב~~~ ~ ישראל ~דול~ ~ושים ~ו וכך

 שכת~ ~"~
 שי~רח

 ~~ עד מצוה של במצה בעצמו~א~~
ויזיע יתח~~~

 ובז~
 ישבר

 הקלי~ו~
 ~וש"ז שנולדו

 ב' סעי' םי~~ס ועבש"ע ~ע~כ לב~~~
 ~~צוה בנוצ~ת בעצמ~ משתדלהיה ~~~ דהר~~~
 העוסקיס ו~זרז~שיי~ה ~~~ ועונו~

 ~ בעריכתן בהן ו~וסיי~

 צ' פרק ~שר קב בס~ר ועיין ~~~~
 ~~ או~

 שכל בידו קבלה שיששכחב
 ~ור~

 שאדם
 ~טרי~
~ 

 ויגע עיף והוא ש"פ יו~ט לכבודא"ע
 המזיקין ~ל הורג הוא זה בעסקאזי בהטור~
 והעוסק אדם בנינ~~י הנקר~~~

 בטרד~
 י~~י של ~וצוה

ה~ס~
 ~ל ה~י~ון ~ו~קן ~וא

 הוצאו~
 ~~~~ שז~ל
ו~יי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~"~ 

~ ~ 
~~~~ 

~~~ ~~ 

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

~~~~ ~~~ 

 בדברינו~ע~ין
 לעי~

 סי~ון
 ז~

 הרא~ון ע~ב ם~ק
 ה~ב בשם שס~~ש

 ק~
 : הנ~ל הי~ר

 ~צג~
 המצות

 ב~~ ל~א~~הם
 חובח ידי

 עש~~ ~ ~~צה א~יל~
~~~נ~~

 ~~ן ~י~י החמשת שם שחשב ~' ~עי'
 ח~י~~ ~ ~ן ואלו מצה חובח ידי בהם~יוצאים
 )~הוא ~ו~מין~עורים~

 מי~
~ו~ל~ שבול~ חטה(~

 ש~פו~
 ו~יי"ש ע"כ קארין( בל"א )~קורין

~ר~~~
 ו~~"י

~~ 
 לכ~~~~ ליקח ~המ~הג סק"ב

 ל~י~~י~
 ~ו~ ~מ~~מ~

 אד~ בני ~רוב החביב
 מן ד~ן מיני משאר יקחו אז ~~ים לו אין~א~
 י~תר ~ליו~~ביב

 ע~~
: 

~~~ 
 ~בדין יען ~מחבר

~~ות
 מ~ו~

 חילוקי ~מה יש
 נכון ל~ן דיני~

~~~תי~
 ב~~ן

 ~רט~~ ~~~
 בדין ל~ד~ הנחו~ים

 ק~~ים~ ~ענפים בעז~שי"ת ואחלקס מצוה~צות

~~
 ~ערובוח שום בלא לבד ב~ו~פ שני~ושה מצה

 ~~ירה ~~צ~ נ~רא~~י~
 ~~ו~~

 ידי בה וא~י
 מצו~ ~צ~~ו~ת

 ~ק~~~ ש~ ו~~י ~'~~י' סיתס~~ ש"~ ~ הראשונה בלילה
 ב~

 נילוש~ אס וא~ילו
 רבים ב~~ים~~צ~

 ע~
 ~ועט

 מ~~
 ~~ז מ~נו

 ~שי~~~ שאי~
 ~~ד

 מרגישי~ ~וא~~ המ~~
 בה

 ~ע~
 ל~ן~~~~

 היא הרי
 ~וצ~ נקרא~

 ~שירה
 ואי~

 ב~יוצ~י~
 ~~לילה ~~סח חו~חה ידי

 ~ראשונה~
 ~~~ב~

 ס' בה שיש דהיינו מ~פ טעס בה אין

~~~~~~~ 
 י~~ בה ~צא~ ~וחר בה שעירב

 )א~~וב~ן
 ב~ יהי~ שלא באופן מיד א~ה

~~~
 ~י~ווץ(

 אב~
 חובחו ידי לצא~ אסור

 ב~צו~
 במ~~~~טו~ו~

 ~נ~ד ס' בהן שיש אע~"י
~~ל ~קי~ו~

 ~~קי~ו~ ד~יו~ ~ושו~ גביה~

 אינו
 ~~ב~~ ~י~~ ~~~~~~וך ~~~ו~~

 בה
 ~ו~~ נקרא~ ~~~

~~יר~
 וא~~ ס~י' סי~ם~ב הרש"~ ~רב ש"ע ~
ו~ו~

 סיתס~~ והח~י סק"ה סי~ע~א ~ו~~א ~~ד~רי
~~~

 ד~ ~בורות בס~ר ונוהר~ל ~ה~~ח ~~~לא
 ~~י~ ע~ ד~ו~~~~~~~

 י~י יוצא
 ~וצ~ ~וב~

~~~~בד~
 א~~ ועפמ"~

 ~יחס~ב
 סק~~

 ש~~ב
ד~סור ג"~

 ע~ מל~ לי~~
 א~יה א~ר המצה על מים

 מצה ~הוי ~~שום לתנורול~~זיר
 ~שיר~

 ואינו
 יוצ~

 שנאפי~ ~~צ~ ג( ע~~~י~~
 יום שלשים ק~דם

~~~~
 א~ילו

 ה~ס~ ל~~ ~~~י~
 אין

 ~~צא~~
 בה

~~~~
 ~ל השיג בע~ש ~ך הב~ח

 ~ב~~
 ב~ה

 ~ד~עבד ל~קל~~~~ו
 ו~~

 ~ע~
 רוב

 ה~וס~י~

~~~
 ~מ~~י

 ~ב~ו~ו~ו~
 ~~ו~~י~

 ~~~צו~

 ~~~~ו~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 שא~~יןלמרחקים

 כמ~
 ~יון קוה~פ חדשים

 שהו~

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 
 ~~~ א~ מב~ל ~הבישול לפי לחו~ה אולזקן
המצ~

 )שאצל בר~חחין ~ומש נ~בשלה לא ~~פילו
~אש(

 אל~
 שנ~לה

 לתו~
 ~ויס

 חמי~
 ~~~לי

 ~רי זה( ~ל ~על מיד והסירהשהיס"ב ~אשו~
 הי~

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

 מב~ל אינו שני שכלי מפני בה יוצאיןבמיס(
 ו~~~

י~
 ל~י לצורך ~א אס לכ~~לה להחמיר

 ~רש~ז הרב ש~ע ~ ~ני בכלי אף מתב~לד~ת שי~~
 ~ סעי שס הש~ע מדברי והוא י~ד סעי~סיתם"א

ד'
 ~~~ג~~

 ~~יי~ש ~ סקי~ג שם וח~י סק~ח שס
 ~וב~~עבח~י

 ~~ ~רש~~ ~ר~
 ס~י'

 י~ב~
 ד~~ה

א~
 ה~וצה

 ~וע~"~ ~ונ~י~ במי~ נ~רי~
~~~ 

 משוס בה א~י ג~כ שס נימוחהלא ~~
 ד~בו~

 הרי
 ~~בושל~וא

 ע~~
 סק"ח שם א~א בפמ~ג אך

 ~ת~
~כבו~

 רק ~וא
 ומבלי~ ~~~לי~

 אינו ~בל
 ~בש~~~ד כ"ב אות י~א סי~ון סמד"ח בספר~~יין ~ובש~

~~
 ה( ~ ע~~ ~על~~ ב~~וש ל~קל

 אפולו~כ~חל~ צו~נים ב~ויס השר~יה במצהיוצאין וחול~ ~ק~
 לא)א~

 נשרי~
 ~~וא ~ועל~ע( שס

)ו~~~~י ני~ווח~ של~
 במי~ שנ~מ~מס~

 ~חם מכ~ל יצא~ה לא

 לגמרי( נימוחה שלא~"~
 א"~ וא~

 לא~ול לו
 בשאר או ביין בשרויה יוצא אינובדי~בד א~יל~ אדם ~ל ~שאר אבל וחולה ב~קן ו~"~~ושקין ושא~ ביין בשרויה ~פילו ~וותר במיםהשרוי

 ~ש~י~
)חו~

 ~צה הכזית בין ב~ה חי~וק ו~ין מ~וי~(

ש~~~רכי~
 ~ל עליו

 א~יל~
 ~~צה

 ה~~י~ ובי~
 של

 שס ח~י סק"~ םי~~~~ ~~ג"א ~א~יקו~ון
 הרבו~"ע ס~י~~

 הר~~~
 ועיי~ש י~ב םעי~ שם

 הנ~לב~ו~~א עו~
 ~~ הר~~~ הר~ וב~~~

 ~~~י~ו
~שרו~

 ~~חו~ ~מי~
 ל~אר שרינן לא ~ו~על"ע(

 שאינו אדם~ל
 זק~

 ~~א חולה או
 בדיעב~

 אבל
 לכ~~לה אפילו ~וחיריןיבישה מצ~ לאכול לו ~קשה חולה או ול~קן לכ~חלהלא

 ע~~
 ~וד ~ועיי~ש

~~~~
 ליזהר ~~ריך ל הנ ם~י' הר~~ז הרב

 ~חו~וח ~רוסוח ישרה אם אבל ביחד שלם~זית לשר~~

~ו~זי~
 נשרו אס י~י~חוב~ו בהן יוצא אינו

~~~ 
 ~ד

~נ~לבנו
 ~~י~

 ~~ב~ל~ ~~בר ~ו~ני ~~~~~ו
מתור~



~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~~ו~~~
~~תורת

 ~ח~
 כתב זה ~כעין ~~כ

 ג~~
 בפמ"ג

 ד~ירורין םק~ב סי~ס"א~~~
 שא~~

 ~זית בהס
~שר~ם

 ב~~י~
 במש~ה ששראס או ה~~ים ונתלבנו

 איןצבוע
 יוצאי~

 בהס
 דלי~ ~ושו~

 בה~
 ~וריי~א

 שע~~ ועיין ע~כ~ המוציא לעניןדנהמא
 סי~ס~א

 בר~~י בשםסק~ח
 דז~~

 י~ול חולה או ~וופלג
ל~רר

 ~~י~
 המוציא

 שום בלי דק דק ~~צ~ ו~זי~
 דב~ה~ג ~ושוס ואו~לסמשקה

 פםקינ~
 ה~~ו~יא עליו ד~ברךסיקס"ח( )בש"~
 מהר~ח הדור גדול נוהג היה ש~ךושמעתי וברהמ"~

 ~~"ל ~קנו~~ לעתא~י~עפיא
 השע~~

 בשם
 א~ויה ~במצה אור ~ואורי בם~ר ~~"כהבר~~י
 יוצא נ~וי הדקונטחנה

 ע"~
 א"ח ב~פר ו~וובא

 סי~ם~אהחדש
 או~

 בנין ~שו~ת ובשס ~'
 ל~רר טוב דיו~ר ש~תב ~ס~ביא ~יו~
 מלשרות במדו~ה שידוך ע"י דקיסל~ירוריס המ~~

 ב~ויםאו~ה
 ע~~

 סי~ק"~ ~וער~~א
 ג' ~~י~

 )~ירוש מצה לגרר דמו~ר םק~ט שסוב~וג"א
ל~~שה(

 בי~~~
 שינ~י שום בלי א~ילו

 אסור אבל מ~חלה טחונין שהיו באו~ליןטחינה ~אי~ ~ו~~~
 של גסין ה~ירורין א~ ביו"טלברור

 המצו~
 מ~וך

 ~ק~~ח שהם דקיןהפירורין
 ~עיי~ ~"~

 ~~רי
~~ניו"ט

 סימ~
 צ~ח

 סק~~ח~
 לעיל בדברינו ועיין

 ~' ח~ ז' ~' ה' ד' ענף סקס~ו ~הסימן
בשם ~"~

 ~ו~~ לעני~ השע~~
 שלא ש~וח~וירין

 ~ במיס או ב~~שיל ~~סח~~צה ל~~ו~
 ו~

 שה~ריש ק~וח

ה~וור~~
 לה~ג~א הק~~ח עס ו~רבו וחזר מ~~נו

ב~י~~~
 ל~זית מצטרף אם ם~ק יש סק"ב תנ~ד

 י"ח בו לצא~ שיו~ל~~~~
 ולדע~

 סק"ב שס הח~י

~י~
 ~~צ~רף

 ~עיי~
 ב~~ג

 ~ו~~
 ~נ~ל דאף םק~א

 ~בד בקמח יש ~ס והחזירוה~~~רסן
 כזי~

 ב~די

 ~עיקר דט~ס משום בו י~צא פרסא~יל~
הוא לדיד~

~~~ 
 ה~ורה

 ע~~
 מהגה"ק ועבא"א

 ~וצ~רף אין וחזר שפירש ד~~ורםן ~~~ורינןדהא מביטש~~~
~~זי~

 בה~ברה בה~~אר רק זה אין מצה
 שהנשאר ונוהגיס ~ן שייך לא ~הנ~ה~הנשאר משא~~

 בגדר זה ואין ומנפיס ו~וחנים חוזריסבהנ~ה

~ורס~
 ע~~

 סי~נ~ד החדש בא"ח ו~וובא
 ~ ב~ או~

~כ"~
 בענף אי"ה שיובאו ה~~~"ג מדברי

 ~נ~ל בא"ח עוד ועיי"ש ~שאח"ז
 בש~

~גאו~
 החטים בין דביש ~וברעזאן ~והרש~ם

~צו~~חו~
 אף

 שי~
 לרקד צריך מ~מ נגדס ששיס

 דלפי מש~ס בהק~ח ~ובין שוס ישאר שלא~~ה

ה~~~~ר
 בפמ~~

 נסוב~ן חין ס~י~ח סיתס"ז ~~~ז
 בלח לח~ין

 ע~
 הקמח

 וא"~
 ח~~נ

 בפ~~
 ל~ן

 לאכול ש~א ב~ה~ג ליזהריש
 ב~~~ ה~~

 אס
 )שק~רין ה~~~ין עםנ~~ן

 ~~"~ ראזיווע~
 בספר

 ע~ י~ת~ ד~וב יהודאיד
 פסח

 הק~~~~
 יו~ר הנקי

מ~ובי~
 ז( ע"~~

~~ 
 קיבר

 )~יר~~
 שלא ~~~ח

 ממנהנ~ל~
 הס~בי~

 ~רקדו אלא לת~~~ ~~~זירוה~
 ~~~ה ונשאר קמח~רבה

 םובי~
 ק~ו~( עס

 י~ח בו יוצא הרי ה~חק ע~י לא~ילהרא~י והו~
 אסהר~וב"ס לדע~

 עשא~
 א~י הראב"ד ולדעת ל~~ס

 ~מ"ג ~ וצ"עבה
 א"~

 סיתנ"ד
 ~ םק"~

 א~ ח~
עיר~

 ד~ן מיני ד' שאר של קמח או חטי~ם ~~וח
 או אורז של קמח~ם

 ע~
 ~ויני שאר של קמח

ק~ניו~
 ב~"~ עיין

 שס ~במג"א ~' ס~י' ~י~נ~ג
 שס הרש~ז הרב ובש"ע םקי~א ~ם ובח~יםק~ב
 חילוקי בזה שיש ~'סעי~

 דיעו~
 אופן באיזה

 ~היוצא
 י"~

 דאפי~ ל~~חלה לחוש יש הל~ה דלענין סייסשם הרש"~ ~רב ובש"ע ~~צוה ~וצת
~~צה

 הנ~שי~
 א"י אור~ ק~וח ~ם חטים ~~קמח

 בה יש אא~~בה
 ~זי~

 נעשית ואס ב~א"פ חטים
מקמח

 ~~י~
 עס

~~~ 
 מקמח ~ו קטניות ~ויני

~ור~
 שיש א~פ"י בה א"י דגן מיני שאר עס

~ם
 י~ )אא~~ ב~א"~ ~ג~

 אבל דגן( רוב שם
 דבנתערב ~~ומרים על לםמוך ישבשע~~ד

ק~ו~
 עס ח~יס

~~~ 
 מצה מהס ועשה או~ז

 יוצ~ין חטיס טעס בה יש~ס
 שאין אע~"י ב~

בה
 ~זי~

 ח~יס
 עירב וא~ ב~א"~

 ק~ו~
 ח~יס

 מיני ~אר קמחעס
 קטניו~

 ~אר של ק~ח או
 מיניד~

 ~ג~
 אא~כ בה א~י אורז ק~~ח עם

~~ 
 איסור בה שיש מצה ט( ~ ע"~ בכא~~~זי~

~ ~ ~ ~

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

~~ 

 בש~סק~~ ~~~~
 סי' ~וחו~ו"צ בש~~ח ו~יין הר~ב~ם

י"א
 או~

 ח'

 ד~~
 הל~ה ע~ק בעל ד~ת ~וא

~דלא
 ד~~דאוריי~א ד~~ב יאודה בן ~~שוב~

מיה~
 ~צה י"ח יצא

 ועיי~~
 הנ~מ בשד"ח

 שי~
 ~~~ונו עשה ואח~כ בתנור ש~קלה קמח י( ~בז~
 עפמ~גמצה

 מ~~
 בזה ד~~סת~ק םק~ב סיתס~א

 ~י~ווץ לי~י בא שלא ~יון י"ח בה יוצאאם
 בו יוצאין ~בש~~"ד סיט~ו אדס בנשמתועיין

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

~~~ 

~~~~~~ 
~ו~ ~~~~~

 אך ~~ו~לו
 בל~

 יא~~ר שלא וגם בר~ה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  א"א ~מ~ג ~ יט~ה שלא ~ד~ מצוה ~צתלשם ~~ו~~~
 לש~ה נא~יח ~לא מצה יב( ~ םוסק~ד~יתנ~ג

 תו~ין ל~מן האפויות מצות ברובשנ~ערבה
בכל

 מצ~
 ~ם ~ייך הדין ~~קר ~~ ~י ב~סח מצהבהסי~ח וי~צאי~ לשמן ~נא~ו מהרוב שהיא

 אות ~~ד סימן ~~~~ו~צ שד~ח ~ ברוב ביטולבזה

 דבר ~ו~יב תשובת בשסי~~
 עו~ יעיי"~

 מ"ש
 יש אם המ~ה ח~יבות~ענין

 בז~
 משום חשש

 בטל דאינו שבמנין דבר מש~ם או ~שובדבר
 של שה~~ר~ת ~יוןברוב

 מצ~~
 נ~ו~רי' הס ~צוה

 עיי~ש ה~וצוה חשיבות מש~םבמנין
 מ"~

 בז~~

ועיי~~
 עוד

 מ~ר~~ בשד~~
 הנ~ל וסימן

 בשםי~ח ~ו~
 ~שוב~

 על שנ~אל שלום של חיים
 יי"ש ש~זלף חשש שיש א~יות מצותדבר

 והשיב ני~ריס ואינם מיעו~סעל ח~~
 ב~~~ חדברוב ב~~י~ שה~

 ~~י~
 יבש

 ביב~
 ~אין

דבר ~~ו~ ~א~
 שב~~ני~

 שלא ~יון ברו~ב( ב~ל )דאינו
 ~~ק סי~מ~ז )~מ~~א בליעה מח~ת אלאנאסרו
)'~

 וא~
 שאר עם מינו אינו הוי דהבליעה

 מ~~והמצות
 נג~

 בו~אי ה~לי~ה
 י~

 בין ס~
 ~יבש ואףה~ל

 ב~רי ~ד שנ~ב~~ ביב~
 חו"נ הוא~רי קוה~~

 ~~מב~א~ ב~~~
 סי~~ו~ז ב~ו~~א

 שייך לא ~אן מ"~ו~ק"מ(
 ז~

 דמקרי ~ו~~ם

 ~לא ואף ביבשל~
 א~~~י~~

 א~א חו~נ ~אינו
 ב~~ים~שנ~בטל

 ש~~~
 של ~ומ~ו ואבד ~לה

איסור
 משא~~

 ~יון מ~~ו בנד"ד
 על היי"ש נזלף שמא ס~ק אלאכאן אי~ דבנ~"~
 מ~~ איז~

 נזלף לא ש~~א ס~ס ~אן ישא~~
 ~ליה~

 היי~ש
 ~הס~ברים הל~הושמא

 אמרינ~ ד~~
 ח~"נ

 ו~צהיו~ט ט'( ם~י' ~םי~מ"ז עש~עביבש ביב~
 ~~ר~ם איזהל~~ול י~

 ק~ה"~ ~ה~~צו~
 )ע~וג~א

 ם~יקות ~רבה ~אן ~יהא וסק"~( סק"בסי~ס"ז
 הל~ה ~שמא כלל נ~ח~וצו לא ש~ואלהקל

 ~בר ~מא דחו"נ ואת~ל ~ו~נ דאינוכהאו~~רים
 הש~~~ ע~תו~ד האיסורנ~~ל

 ת~ובת בשם
 עו~ ועיי"~ ~ הנ"ל שלום של~יים

 ~ש~~ח
 או~

 ש~ מ"~~"~
 ב~ני שנת~רב ח~ץ ~זית לענין

זתי~
 לצאת א~~ בני ל~' מ~תר אם מצה של

 ~~צה ~ג( ~ בזה מ~ש עיי~ש מצה ~זית י~חבהם
 ונת~קלה~עי~שה

 קצ~
 בה דא~י י~ל

 ~יו~

 דאין

 עליה~מברכי~
 ~הכל רק וברהמ~ז המוציא

 ב~~ע~~מבו~ר
 או~~

 סיר~ד
 סעי~

 ועיין ~'
~ד~רינו

 ~~~ לעי~
 זה

 ט'~ ~נ~
 הביא וכן

 ~יחנ~ד ~~בר~ז~ן ~~~הרש"ם הגאוןבהגהות
 ~~~ דף )ממנחותא' או~

 ש~( ור~~ ע~ב
 ד~ו~~

 ~סול~שעי~~~
 ~ ~ו~ה י"ח בה לצאת

 אס ל~ן ~ז~לה במצה י"ח י~צא~דם ~י~ ~יד~
 הרב~

 בני

 ~ו~יןאד~
 ~צו~

 ~חד ב~נ~ר ~צוה של
 לחוש ~יש לפי במ~נה לו נתונה היאהרי לי~~ מצ~י שהגיע מי ~ל ~הם כ"אשיאמר טו~
 בזה זה של מצותיתח~~ו ~~ו~

 ו~~
 לומר טיב

 מ~נ~ ביחד הרבה ~שטו~ניןה~חינה בש~~
 שלא מב~ך ונמצא הק~חמתחלף של~~~י~

 ~ד~~
 אבל

 ~אלא~
 מ~~

 בה יוצא מחבירו
 י~~

 ל~ת~לה
 אחרת~צה ל~ ויחזיר שיא~לנה ע~מ לו השאילהש~רי

 ונמצ~
 ~ דבר ל~ל ~לו היא זו ~צה

 םעי' סי~~"ד הרש~ז הרב~~ע
 י~~

 י~ד
 ו~יי~~

עו~
 לצ~~ מותר או~ן באי~ה ~י~א י' ט' בס~י~

ב~~~
 ~ברך גם ש~וותר ~~~ן ובאיזה ג~ו~ה

 י~ב אות י~א סי' ס~וד"ח בספר ועיין ~עליה

~~~~
 אם דיר"ש

 ק~נ~
 מצוה ~וצות

 בע~ם שי~לם לוטוב מ~ביר~
 קוה"~

 א~~~ שיקנה ~די
ב~ם~

 ו~ושי~~
 המו~ר יהיה ולא

 ~יי~
 ו~פיק

א~~זי
 ע~~

 ~ו~בריו
 לקו~י~

 המה
 ~ש~~~

 םי~
 ל~~יןתרנ"ח

 ~ב~שוב~ ~~ג~ א~רו~~
 א~י~ שס

 סימ"~~)חי~~~
~~~ 

 דה~~נה
 יראמ"מ ~~~ל~ ~ו~~ין ~~"~ ~ב~ב~( ב~~~י~הקונה ה~~ בהק~~

 ש~י~
 טו( ע"~~ ~~לס י~י יו~א

 ~ו~ועיי"~
 בס~י' הנ"ל הר~~ז הרב בש"ע

 לר~"~ ~רבים ~ור~ות מצה ש~וציא דמיי~~
 ~וו~ר ב~בת להיות שחל ט~ו בליל להי~ךאו

 מ~וה זו ~אין עליה ולב~ך י"ח בהן~~את
 הבא~

ב~ביר~
 עבירה בה עשה הוא שרק ~יון

 ב~ו~~
 או~~~~~א~

 ה~ני~~
 אבל

 ג~~

בע~~רה נע~~ לא המ~ה
 ול~

 ש~שה עבירה ע~י לי~~ ~אה
 ש~ו ש~י~הכיון ~~~

 ק~~~
 ~ו ש~וציאה

 ה~ני~~
 ב~~וב~ ועיין ~~( ~~"~

 חיי~ לב
 ב~~~ ש~~ב

שא~ה
 מצ~~

 של
 ב~ם~ בער~~ מצו~

 ~חל
 להיו~

ב~ב~
 ש~בר לחשי~ה סמוך היה והא~~ה

 א~ ~~ילל ב~וה בנ~~ו שנתחייב הגסהיום קיד~
השב~

 רק שהיה~ ~יון ~~מ וב~~הםיא
 ב' ולארא~ון פע~

 ~עמי~
 ש~~בור בש~גג היה וגם

 ~~מור ביום שהות יש דעדייןהיה
 המצות לכןהאפיה מלאכ~

 ~וו~רו~
 בהם לצא~ ו~רי

 ב~סחי~ח
 ע"~

 ומובא
 בא~~

 סיתנ~ד החדש
 ה':~ות

 ~צד~
 ~צ~~ א~ילת ~ובת ידי ~הן לצאת



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

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

 ~~~ו~ן ~~~~~~ן ~
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~ק~ח ~~~ס~א~~~י
 ~ראוי ~ג~~ל~ ~נ~~ ~~~

 לא~ו~~~~~ו~~ל~
 ~וצה

 ~~ ו~~י~~~ ~~~~~~
 ~~ה

~~~ה
 ~ל~ ~~~ו~

 בה
 ~~~~~~ ~~ כ"~

 ע"י

 י"ח בה א~י אך ~~ו~ר' ~~וצ~~~~י~~~~~
 ~זי~

 ~וצה

 עיין ~~צו~~ מצו~ נקראו~ ~צ~~ ~~~~
 בתשוב~

ב~~~י~
 ראש

 ~~קם~~
 מ~ות להא~יל ד~~ור

~~צ~ה
 לע~ומ"~

 שאר אבל
 ~וצו~

 ~~~~ר
 ~והםל~~~~ו"~ לית~

 ו~ווב~ ע~~
 ה~~ש בא~ח

 ~ית~~
 א':א~~

 ~צו~
 ~"י ~א אבל ~ ג~~ל ישראל ע~~

 ~ודבר ואינ~ שו~וע שאינו חרש ~~י ולא~~ו~ו"ז
 ש~ואבד דהיינו שו~ה ~"יולא

 שנותני~ ~ו~
 לו

 שא~א ~בש~ה"ד א' םעי' הר~"זבש~עהרב ועיי"~ ~ א' ס~י' סית~ס ש~ע ~ ~טן ע"יו~א
 א~ר~~נין

 זק~ ~גו~
 לו שא~א חולה או

 והוא בעצ~ווולא~ות ללו~
 בי~

 הגוים
 וא~~

 שס
 ישרא~

 ו~~~ג~ו~
 גם ל~שות מותר א~ ד~ת(

 ה~ש~אל אם ח~ו~ק ע~י או ~~ו~ם ע~י~~א~ייה הליש~

 ~ו~ר יז~ר גם העיםה תתח~וץ~~א ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~ה~

 ~יעשו
 ~וצות לשם ~םחל~ם

 ועיי~ ~"~ ~~צו~
 בתשו'

 או ~~שו~~ת שאינ' ~~צה לו שנת~רב באחד~~לס בני~
 מצות הרב' בין ח~ו~ק או~ה שלש~י~ה

 ~~~ו~~רו~

 מהעוזרים ~א~~~~גו~
 הי~

 ~ו חרש
או ~וט~

 ק~~~
 ~יון ~יטול בזה ~ייך אי ~ס ו~ם~~ק

 וגס ~היתר ~י~רדהוי
 ~קראי~ ה~~צו~

 ~ב~יס
 וד~יל~מ~שובים

 ביטו~ ל~~ שאי~
 שס ו~~סיק

 ~ו~ום ביטול בזה ~~יך ד~א נא~~ר א~~א~י~ו

חשיבו~
 ~שיל"מ משום או

 ~ו"~~
 שיש נראה

~קנ~
 לאחרי~ אח~ מצה ל~א~יל

 ~צות~~י נח~רב~ ~ואם
~~~ 

 ~~צות שני י~~יל ח~ו~ק אותם

ל~~~י~
 ~~~ה

 יו~ר~
 ו~~ותר

א~ילו ~~ ל~שו~
 קוה"~ ב~זי~

 נו~ל ו~ז
 ל~לו~

 שהמצה
שאינה

 ~~ש~~ר~
 ~שום ~אן ו~ין נא~לה כ~ר

 לכתח~ה איסורמבטל
 ~יו~

 דהי~ר
 ה~~

 ויכול

אח~~
 ~א'( )ב~ילה ~וצה ~זית ~חובת( לא~ול

 לא~ול וא"צ ~~נ~אריס א~ת מ~וצה רקא~ילו
 ~~י אמנס ז'( ם~י' סיק~י ~עיביו"ד שתיםש~ים
 מצ~ לא~ולשנזהר

 שייך בו~אי ~יה~פ ש~~ו~ה
 וגס חמץ איסור מצד בי~ולבזה

 אי~
 לה~~יר לו

~~~
 יבש ~דין בי~ול לו דאין דני~וא

 ~יב~
 ע"כ

~~~ובא
 או~ סית~~~ ~ת~~ ב~~~

 ו~יין ~ ד'

~ש~~~
 ב~רי~ת ה~~~קיסבין דב~~~~ י~~ אות י~ג סי' ~~חו~~~צ

 ~וצ~~
 היה ~~צוה

 שא~נואחד חר~
 שומ~

 ל~~~ ~ל ש~~ו ולא ~דבר ואינו
 שא~ ~ס ~חרש שערך ה~~צות ש~~~רבוואחר
~~צו~

 ל~ם ~ל ש~~ו דעה הבני כל שער~ו
 של ~~יים הרב ~"ז והשיב בזהקפידא ~י~
 דבר נ~ראים לא שלנו ~~נותשמצות ש~ו~
 חשיב דעכ~פ והגס ב~וב בי~ול להס יו~ילשלא חש~~

 ~~"מ למצוו~ן שנ~ונות ~יון ש~~וניןדבר
 העל~

דה~וצו~
 ~~ו~י~~ ברוב הם ב~לות החרש ~ערך

 הבניש~שו
 דע~

 ומו~רות
 בדב~ינ~ ועיין ~ ע~~

~עי~
 סקצ~ג ~ה סי~~ן

~~~ 
 ~ שם מ~ש י~ב

 ש~א של~נ"ז ע~ב~~ק ~ ו~ו~ גדולישראל ~~ז~
~"י ללו~

 ~~ו~~
 ו~יין

 ת~וב~
 ח"א ~והרש~ם

שנשאל סיק~~~
 ~אח~

 שאפה
 ~~צו~

 מ~לל ~וא והלש ~~צוה

 קודש~~~
 ב~רהסי~

 ~א א~ל
 במלא~ו~

ה~מורו~
 ונסת~ק העם ~ה~~ון ~~~פורס~וות

 ל~סול אםהשואל
 ה~וצו~

 ~~צוה ל~~צות
 ~~~~בואר ~גוי ~י~ו שבת ל~~לד~וו~~ר כיו~
יו~ד ב~~~

 סיר~~~
 אמר בנד"ד ~ך א( ~~י'

 הל~
ב~~רו~

 ~~וא
 ~וש~

 ~~~~~ו ל~ם
 עכתו~~

 ~ השואל
והרב

 ה~י~ ~~~~~~~
 הראשון הלש דאם לו

~ו~וך
 שבת ~~וחלל ~~~ אי~ הי~ הא~~

 ה~~גלגליםהרי וא~~
 ה~וצו~

 הלא ~שרים ~הם
 יפה להעריכה שנית שבידו עיסה לשמהם ~~~
 ~עיין שרי דלכו~ע י"ל ב~ה~ג א~~ ל~וצהראויה ולהיו~

 של ~יבוד ~ענין ריםרע"א יו~דב~ור
 וימתח ~שיחזור~~~י ~~ו~~

 וי~~

 םיד עליו
 ד~יון בנד~~( ~ן ו~מו שם ו~ג"~ו סק~ד~יל~ג ובמג~~

 המגלגל~~ ליש~ ~והני לכו"ע להערי~ה~צריך
ל~~~~

 ~~ ו~~ ~ העי~ה ~ה~שיר
 שלש

 ~~~לל היה המצה ו~ו~לגל והמ~ריך ~שרישראל הי~ באג~
 דכשר פשי~א ~~דש~~~

 ~יו~
 ניל~ש ד~בר

 ~נ"ל ~בת ש~מחלל בנד"ד נ~ברר~אם לש~~~
 ~~לחלל א~ע~~~~ר הו~

 ~ב~
 י~ל גדול אדם ב~ני

 בספר~ שנ~באר )~מו ב~ר~סיא מחלל ~~לל~אינו
 בשםד~~ת

 הת"~
 שבנד~ד ~יון ועוד והא~ר(

 מצ"מ ל~ם ~ו~ה שהוא ב~ירושא~ר
 ח~~ ~י~

ועו~
 ~אינו כיון להקל בזה לצדד יש

 ל~ל המ~ורסמים ~ח~ווריםבד~רים ~ח~~
 )עיתו~~



~ ~  ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~~
~ל~

 ~וחלל ~הוא נ~~רר
 שב~

 ~אורייתא באיסור
 ~~ק~יש

 ש~ו~
 לא דרבנן באיסור רק ~וחלל אינו

 ~~~ו~~~~~
 סי~~ו"ב אבה~"~ בב"י ~~~ובואר

 נע~ה ש~א ומ~~ש ~ו"כ(~בשם
 ~ו~~ו~

 בפרהסיא

 חי~ל א~ דא~ילו ~י~ל ~יוןעי~~
~~~ 

 ב~יםור
 שהוא שסבור בשגגה היה ~~וא ~ו~~ודאוריי~א
 הרואים שה~שרה ~ס~ור או~וותר

 ~י~
 יו~עים

 ה~ורה מן אסור~הוא
 וג~

 יש
 לצ~~

 בזה
~בנין םבר~

 החדשו~ ציו~
 ~~ו~~ללים ש~זה~~ ~~~ב

 ~~~וד~~~בשב~
 ונוהגים בניהם ו~ו~ים עו~ם ~בורא

 ~~~ ~קי~ושי~בגי~י~
 עיקרי

 הד~~
 שלא להקל יש

 ~~~ה ~וגעםיהא
 יי"~

 ציון ובנין בנד"ד ~~"נ
 ~~דוקא שם~תב

 שהו~ ב~ובור~
 ~מומר דינו א~ עשרה בפני לחלל פניוו~~עיז שב~ דיני יו~ע

 הרב עכ~ו"ד בלא"ה( לא אבל יי"נ ו~וגעוג~~ור
 בספרי ועיין ה~"ל~והרש"ם

 שב~ ~ונח~
 ~יע~ב

 ע~א קנ"ז דף ~ם ה~ונחה ובשיוריסק~"ו
 :~' או~

 ב~ ~צח~
 ובעינן ~ ו~ו' אחד ויוס שנה י~ג

 ש~י שהביא~~כ
 ב' ה~יא ~לא ד~~~ ש~רו~

~~רו~
 ~יפמ"ג ק~ן עדיין הוא הרי

 םי~"ם ~ו"~
 מצ~ לש~ ד~י~וור די"א~ק~א

 ~ון ~יוב הוא
 ל~ן~תור~

 בעינ~
 י"ג בן שהוא בבירור לידע

 לסמוך אין אבל שער~ת ש~י הביא ו~ם~נה
 ~הביא ~נה י~ג בני הם ~~ום~~וא לו~ורל~~חלה
 בשנים גדולי' שיהי~ שערו~~ד~~י

 ע"~
 ~עימג"א

 הרב דברי ~ש~ועות היא ו~ן ז'( םק~~סינ~ה
 בבירור לידע ~בעינן א' ם~י' סי~~ס~רש"ז

~הבי~
 ~~י

 ~ ~~רו~
 ועי~~

 שעל במ~ה~ש
 ס~~~וקי~ו~"ע

 האחרו~י~ בש~
 הק~י~א ~עיקר

~ו~
 ~ערי~~ס ה~~וח לישת ~ל רק

אבל ~א~~י~~
 שאיב~

 ~~ודי~ת ה~ויס
 הקמ~

 ~ניקור
 אע~~~ ~נה ~~~ ~ן ע~י לע~ו~ם להקליש ה~צ~~

 ב' ~~~יא יודעשאינו
 שערו~

 ח~~ ~עיין ~~כ
 ליז~ר נכון אפ~ר דאם סק"ג~םית~ס

 ש~ו~ק~ים הנקבים א~ א~ילו קטן י~שה ~~א~צוה במצו~

 המא~
 ~ו~

 ~"כ
 )ו~יבה~~

 ~בש~ע ג~ סק"ב ~ם
 ~ק~ח סי~נ~ה ~בח~י ב' םעי' שס הרש"ז~רב

~בדברי~~
 לעיל

 ~יק"~
 ועיש~"ח מ~~ש( ~קי~ב

 שחקר ש~ר אמרי בשם ~"~ אות ~~ג ~י'~~חומ~צ
 בא~יית ~בשעה"~( שעו~קים הקטנים ~דבר~ס
~צות

 מ~ו~
 ~ד~יינו

 ~~~~ עומ~ ~~גדו~
 ול~עמים

 ~~ין לומר בזה שייך אך יוס ש~יר~אינם
בהמצו~ יוצאי~

 ~לי בשבח קינה דאומן ~ושום י~ח
 שס ומםיק מקנ~ לא אקנויי קני~ויקני וק~~
חש~ דאי~~

 ~ושום ב~ה
 או~ו~

 כלי ~שבח קונה
 ע"י לא~ותה ישל~~חלה ומ"~

 מ~ע~ ג~י~י~
 המ~~~ר

 םי~"ם~ש"ע
 ע"~
: 

 ~צ~~
 וב~ל

 הע~יו~
 יא~ור

 לשםהע~~ה
 ~וצו~

 עיי~ ~ ~וצוה
 ב~~רינו

 ~אסור סקצ"~ זה םעי'לעיל
 לא אם ע~ומ~ז ע~י~לא~ות ללו~

 בשע~
 הדחק

גד~~
 ג~ול ישראל אם ~וו~ר אז

 עו~ו~
 ~ ע~ג

ועיין
 ח"ג הר~ב~~ ב~שוב~

 םי~קפ~
 ב~וה

 הס שהישרא~ים שמורה במצה במצריםשנהגו
 או~ה ~הנכרי ומק~~ין ועור~יןלשין

 ~כתב ע~געומד ~י~~א~
 ש~

 ~עי~ר ~יון
 שי~וו~

 ~מצה
 )שאינם מצות ~בש~~ ~~חי~ו~ץ או~ה לש~וורהוא

ל~צו~
 ~ם ~צוה(

 ידו~
 ~ח~ויצה שלא ל~ו

 שי~וור צריך י"ח שיוצאין במצהורק ~וו~ר~
 וא~~ מצ~~ול~ם מחי~וו~

 ולי~ה וערי~ה ט~ינה ב~למא
 שמירה בעינן ול~ן לחי~ווץ בהם לחושיש

 ~יזה ~ת~ור בפי עומד ~ה~כומ~~ בנד~דאבל לש~ו~
 ~ייךחימוץ

 בז~
 והרי לשמה ~מירה שנצ~רך

 ה~נםה ~לא ~ועשה שום עושה אינוהע~ו~ו"ז

 את ה~~ו~ו~~ י~הה ~~וא לחוש אין וגםוה~צא~
 ה~נור ~י ל~ניהמצ~~

 שי~~ויץ ע~
 ~יו~

 ~~י~ראל
 וה~בר שסעו~וד

 לישרא~ נ~ום~
 ~~~ומ"ז ולא

ו~י~
 רק עםק שום לע~ו~ם

 לה~~י~
 ל~נור

 ו~"נ מ~ונוולהוציא
 ד~~

 הר~ב"א
 ומל~ו~

 הג~וי~י

~אי~
 אלא באפייה ולא ~לישה אלא להח~ויר

 יש ~~~וה חיבוב~~~ום
 ~שיש ישראל ע~י ל~~ו~

י~רא~
 אפה ~ס בדי~בד א~ל לא~ות יודע

 ~ישר~~~~ו~ו~~
 ~~ר ~"ג עומד

 ~~תו~~
 ה~~ב~ז

~~~ל
 הו"~

 מהר~~ם ה~און בהגהות
~י~~ס מברעזא~

 ~ו~
 ~ו~~~~ם ~הרב ~ ב'

 םיי~
 שם

 ד~ו~
 ש~וורה שייך לא ~באפייה הרדב"~ש~~~

 דגס ב~ה לפק~ק ישחימוץ מחש~
 ~~ באפיית~

 ~מה
 ליזהר שצריך~~רים

 בש~
 ~וחשש

 חימו~
 )~~ו~ואר

 םקי~ד ~ם ~"א וב~מ"ג ~' ם~י' סיתס"אב~"ע
 ובמע~ני י~ג סעי' ~ה םי~ון ל~ילובדברינו
 סבירא דהרדב"~ שנא~ור לא אם שס(ש~~ואל
 ~הקלליה

 בדיעב~
 וצ~ע אלו ~~ברים

 ע~~
 ~עי'

בדברינו
 ב~~~

 ב~ם ~~ש ש~ח"ז
~~~ר ~~ ~ו~~ ~~ה~~~
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~~ 
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 ~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~
 ~~~~~ ~~ו~~~~ ~~~~ ו~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ו~~~

~ק~
 יא~ו~

 ~~~ז עפמ~ג ~ מצוה מצות לשה העושה
 ~ג~ במחשבה דגם י"ל ד~דיעבד סק~אסי~"ס
 ~צ~מ לשס שעושה ב~יו בפירוש ~ו~ר ~ינואפי~

 משא~כ לשמה ד~צה דס~~א עוד )ועיי~ש ~~~~
 וצ"~ ~ש~וה ל~ו ס~~א וקצירהט~ינה

 ~~י' ע~~(
 קיצוש"~ שעלבמ~ה"ש

 אם דאף ס~~~ז ~ה ~י'

 ~יו~ל~
 לשם

 מצו~
 לשם ~וחימ~ץ ש~ורה רק ~וצוה

מ~ה
~~~ 

 הרש"ז הרב )עש"ע ~~ותר
 וב~מ"ג א' ם~י~ ~סי~~ס י~ד ~עי'ו~יתנ~ג סיתנ"~

 או"~ מהר~~~~~ו~~
 סיל"ה

 ש~~~
 אינוה~ש א~ ד~ס

 ~ת~~י~
 לשימור

 ~רק ~וצ~ לש~
 )בזה( מהני מת~וין~~ג ~עומ~

 ~וונ~
 דעומד ח~ירו

 הביא קמ~ג י~~ימן גמורה ~וונה והוי גביו~ל
 או~ז שה~והר~ח א~~ בזה ~~ח~ויר~ ז"ל הר"יש~ורו
 ~והרש~ס הגאון בהגהות ומובא עליו חולקהנ~ל

~בר~זא~
 ~י~~ס

 או~
 ועי' ~'

 ~~וב~
 מהר~ם

 חאו~~~יק
 ו~~דבריו בזה מ"ש סירל~ט

 שי~~ור כוונת ~גון במחשבה שתלוי דדבר~שמע ש~

לש~
 אד~ אין מצה

 ~ה שיהא לחשוב י~ול אחר
 לעיל בדברינו ועיי"ע ~ ~~צה ל~םהשימור

 סק"~
 ענ~~ק"~

 מענינים שם ~ו"ש וא"ו וענף ד'
 :~~ה

~~~ 
 ל~ם

 ~~~ס מ~ז ע~מ~ג ~~~ה~ ~~~ו~
 חש~~ק או ע~ו"ס לש דאס והנה( )דה"מ~ק~א

ואי~
 )לומר ע"ג עומד ישראל

 מצו~ לש~
 מ~וה(

 ה~זי~ ~ומנה יא~ל ~~רחוק עומדאלא
 בליל מצה

 ב~מ"ג עוד ועיי"ש ~ בר~ה בלאא'
 א~~

 ב~ימן
 ~אם ש~~ב וש~חה( עבד )דה"מ ~ק"אהנ~ל

~ל~
 ~~ז שעובד מו~~ר ישראל הוא ~עי~ה את
 ~ומד הי~ראל אס אפילו ביה מהני לאלה~~ים

~~~
 עושה שהוא ~~שום

 אדעתי~
 ה~ש ואם דנ~שיה

 לה~~ים( )ולא ל~יאבון ~ו~ר הוא העיסהא~

אי~
 ~~~ום ישראל ~ני שלא שעשה מה~~~ה לאכול
דצריך

 זהירו~
 ע~~~ ~~ח לא ~וטרח והוא יתירה

 ועבא~~ שבת( מחלל הוא הלש אסל~נין ~~ מ"ש ~קצ~ז ~ה סי~~ן לעיל בדברינו)ועי'
 החדש

 ל~פר שהגיע באחד ע~ד בשם ג' אות~י~~ם
 ב~~~ ישמעאלי~~ל

 ששס היש~עאל א~ ומצא
 הקמחכ~ר

 בעריב~
 ללוש

 הישרא~ ו~ד~
 ו~חן

ה~וי~
~לישה וא~~ ולש גלגל ו~י~~~~ל ~צה לשם ~ם

 ה~רי~
 ח~י~ה מיד הישראל

~עש~ה ~וה~יס~
 ~מי~

 וא~~ ~וגה
 הגחלים על

 ו~ת~
 ~~ם

 בשום להי~ר~ל לוא~א
 לעשו~ אופ~

 אחרת מצה
 ועל המוציא זו עוגה ~ל ויברךיקדש

 אכיל~
 ~צה

ע~~
: 

 ~קב~
 ל~נהגינו

 שאופי~
 ה~~~~ לפני ה~ל

 דקיי~ל דאע~ג םקי~ג סיתנ~געח~י
 כל ~~~מ ב~םח חו"נ ואינו בלח לחמקרי בק~~~ דקמ~

 ל~צמויחמיר בע~~~
 ו~"~ ~~~ קודה~~ לאפו~

 ה~~~~~
 ~נ~ח~וס~י

 בש~
 דהמדק~קים הטור

 אופי~
 ~ל

 למ~~ד ש~~י~יס~וה
 ה~וע~ קוד~

 איזה שםיש ש~~ ~~די
 ת~רובו~

 ~~ו~~ קודם י~ב~ל חמץ
אי~ורו

~~~ 
 ~~והגי~ ~קג~

 לא~ות
 מצו~

 ~~וה~

ב~ר~
 לאחר ~~ח

 ~צו~
 עבמס~~ש ~ היוס

 ~י~נ~ח הרש~ז והרב הש~ע ב~ס סק~"זקיצו~"ע ~~~
 ~~ ל~~ו~~ראוי

 )לא~ות
 המצו~

 ~וצוה
לאחר ~ער~~

 חצו~~
 ו~וסיים

 ד~~ ש~
 עושין

 א"ח בםפר ועי' ~ ע"כבמדינ~ינו המהדרי~
 הח~~

 ~יתנ"ח~
 א'אות

 בש~
 נז~ר שלא ד~יון אור מאורי ם~ר

 לבא שקרוב וגס בירו~ל~וי רק שלנו בתל~~ודזה
 אופין אס אי~ור של חששותלידי

 בער~~
 א~ר

חצו~
 א~ר ד~שאו~ין משוס היום

 בע"~ ~צו~

צרי~י~
 לב~ל

 ~~ירו~
 )את הלישה ק~~ס

 עמי לכל ~ס~ר והדבר שישארו( אושיפלו הפירורי~
 לבטל ויש~חו ~~אוד על~לה ~ש~חהוגס ה~ר~
 ואל שב ל~ן וב"י יראה בל של ~~~שול לידילבא וקרו~

 עדיףתעשה
 ול~~

 בש~ע נז~ר לא
 חצות א~ר ב~ר~פ לא~ות דוקאחיוב שי~ סי~"~
 ב~שון רקשם ~~~ ול~

 נוהגי~
 חיוב בלשון ולא ו~ו'

 ע~ת~~
 אור ~ואורי בשס החדשהא~~

 בתוםפ~
 בי~ור~

 שם הביא זה ו~עיןקצת
 ג~~

 יפה ס~ר ב~ם
ש~תב ~ל~

 ג"~
 דלדעתו

 לנהו~ טו~ יו~~
 ללוש

 קוד~
 ~~ללו~חצו~

 לה דא~א משוס היוס חצות אחר
~ואיזה ~צ~

 חששו~
 אשר

 טוב~ נ~~~ בה~ י~
 ו~ס

 אחר ב~ר"פ ה~ק~~ה ~~שחל~ס ~ת~
~~ 

 ש~ות~

 ~וה~י~~והיו~
בבוקר ~~~~ המצ~~ ללוש אדס בני איזה

 קו~~
 חשש~ ~פק מיד~ ל~את ~~י שש

~~נ~
 א' ~~י' סיתנ"ה ברמ~א )~~~~ש~וע

 ברזל לה~ים לה~~יר ישד~~~ח~ה
 ג~

 במי~~
~~נו



 ~ו~~
~~~~~

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

~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~ 
~~~~~ 
: 

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

 ב~קופה~~~ו
 ~נופל~~

 עוד ועיי~ש
 ב~~~ו~

 ה~'
 ~ערי ס~ר ב~ם ~~בר~זאן~מהרש~ס

 רח~י~
~~~

 ~קפיד הי' ~א ~~וויל~א ה~~א
 ל~פו~

~~~~~
 בערב

 ו~ו~י~ ~~~
 ~י~~~~~וי בבי~וריו

~~~ס~~א
 אי~ ~~~י~~

 בזה נ~מ
 וש~~

 עיקר
~~~~ 

~~~~
 ~~חר

 ~~ר שעה ח~י פירוש ~ ~י~~ ~~ו~

 היו~~~ו~
 וח~י סק~א סיחנ~א ~~ז ~

 ~~~א~ ש~
ו~ר~ו~~

 ~נהגו ט' ~עי' ~יתר~~ד
 להצ~י~

~ה~~ע~ו~
 ~~ל

 יו~
 ל~~יק ר~ה( ~ו~ענה

 ~~ שאו~ין~תנור ~~~
 כ~י מ~וה ~~צוח

 ~י~מ~ה ו~~~~~ ~ מ~וה~הם ל~שו~
~הרי~ו ~~~ ~~~~

 די~
 ~~נור לה~יק

 ו~~~~י ~ל~~~

~~~~
 ~~יל

 ל~שו~
 ~~~~ר ב~י ~י~ק ממנו

 ה~צו~ א~יי~~~ע~
 ועי' ~ ~~כ

 ב~~~
 הרב

 ~י~נ"ח~רש"ז
 ~ר~י~ ~מ~ ש~ ~ה~י~

 וחי~וקי

 ל~שו~ ~איך~מנ~גי~
 של~ורך מצות ~שלשה

 מש~י~~~~ר
 ו~יי~ ~ר~שו~ו~ לילו~

 ~ם
 ד~ל~~~ בםעי~

 אי~~ אל~ ~ברי~
 אלא

לכ~~~ה וזריזו~ ~נה~
 אב~

 ~~~י~ר
 אי~ ה~י~

 ~לל ליז~ר צריך
 ~ ע~~ל ~לו ~בריסב~ל

 ה~~~י~ ל~ ו~~~
 ב~ה

~ו~~
 המנה~י~ ~ר~~ ליד~ שרוצ~ מי

 ~ענינים

 בש"ע י~יא~~
 ~רש~~ ~ר~

 ~נ~ל
 ~יתנ~~

 ~נ~ל
~ 

 ~~י~י~~~ק~~
 זהירו~

 ~יאמר ~יי~ו א( ~ י~ירה
~ש~~

 ~ישה
 ש~בי~ בלשו~

 ~י~לו ~ירורין כל
~~ע~

 ~י~ה
 ו~ריכ~

 ו~~
 שי~בק ~ב~ק

 ו~~קיר ~~~~לאני ~~~י~
 אב~ אות~

 ~י~~~~צו ל~~ר

~~~~~ 
 ל~~ל בידו י~א

 שאםורי~ כיו~
 ~ ב~נאה

ש"~
 שס ומג~א ~' סעי' ~י~~ס

 וש~~ ~ק~~
~ר~

 ~ר~~ז
 ש~

 ו~י' ~ ה' ס~י'
 ב~~~ו~

~~~~"~ ה~~ו~
 ~ברעז~~

 ב~~ ו~"~ א~~ ~י~"ס
 ס~ר

 יו~ףי~
 לנ~ו~ ~י~

 ל~~~ר
 ~~ירורי~

 כשי~לו ~יפלו
 חשש אי~א ~אל~~ ה~~ר ~ו ב~לים א~~~יו

~~ירה
 )ו~יין ~ ~~~

 ל~~~~
 ~~~~ סע~' ~יקי~א

~~
 ~וב גם

 ל~רו~
 ברגליו ב~ק ~~ירורי ~ל

 ~י~ב~רו ~~י~~~ר
 ~~י~

 ~ידי ~י~ואו קודס

~י~~ו~
 צ~יך יהא חימוץ לידי יבואו ~אס

 ל~ור~~
~יו~

 ~~~יע
 זמ~

 מ~~א ~ ~מץ ~י~ור
~~~~ 

 ~י~~ב

 ~ר~ו~~~
 ~( ~ ו' ~~י' ~רש"ז

 ל~ז~~ ~רי~ ~~
 ~~י~~ ~~~~~~~~ ה~לי~ ב~~ שרו~~י~במי~

ו~~
 ב~י~

 ~~~~~~ים
 הי~י~ א~ ב~

 שלא
 לשו~~~

~~~
 ~~וקוס

 ~~~רו~
 ~ ב~~~ ~בל~ים שי~יו ~~י

 ~~~י~ו ~יח~י~ו קו~ם~~ר~ע
~~ 

 ~ו~~~
 מ~~וה~~ים לר~~~

 ~יו~
 ~~~ר

 ~~י~
 ז~~

 אי~ור
~ריך הח~~

 הו~
 ליז~ר

 ל~~ח~~
 ~~ר ~~ל

 לידיי~ו~ו ש~~ ~~ י~
 חימו~

 סי~נ~ ש~ע ~ ~לל
~ 

 ~' ~~י~
 שםו~ג~א

 ו~"~ ס~~~
 ~רב

 ~~י' ~~ ~ ~ר~
 ד( ~~~ז

 י~~~~ ל~ ~~
 ~~ג

 ו~ש~~ ~~~י~ ר~~~
 הרצ~~א~

 ~ל ~וא
~~~א ~~~~ר~ ~~~ק~ ~~~~י~ ~י~~ ש~רי~ו~~~ן ~~~ו~ הו~ ~~י~~ ~ר~י~

 ~~~~ ~י~נ~~
 הר~~ז ~רב וש"ע

 ש~

 ~~י~~ ~~~~~
יבדוק ~~~~~~ ~~~~

 ביו~
 י"ד

 ~ע~ ב~יז~
 ~יז~ור

 מ~יו~
 לא

 יוםבדק
 י"~

 ש"ע ~ ה~~~ ב~~ך י~דוק
 ו~ג~א ב~~ז ועיי~ש ב( ~~ל~ה ~י~~

 ~ק"~
 ~ס ו~~י

סק"~
 ~~~י'

 ביו"~
 ~צ~ו

 ~וד~
 ~~ינו ~ע~~י

 לשורפוי~ול
 ~~~~ ביו~~

 י~ול
 לכפו~

 ~לי עליו
~ד

 סיים וב~~~א ~ ע"~ מוציו~~
 ש~

 דא~ילו

 האחרו~ביו~~
 ~ב~וק צריך

 ג( ~ ~"~
 ועיי~~

בש~~
 ~~ו~ס ~' ב~ ~~י' ~רש~ז ~רב

 ב~וךשבו~ק הב~יק~
 ~~~ו~~

 ~ייב
 לבר~

 על
 ביעו~

 בי~ל ~~ר א~א~ילו ~~~
 כ~

 קו~~פ ח~צו
 בב~י~~ו ח~~ץ ו~שמצא ~ק~ה ~ס הח"י~~~ברי ~וה~~

 הואא~
 יו~~

 יו"ט בין
 רא~ו~

 בין
 ב~ו~~

~אחרו~
 א~י~ו

 ~אחרו~ ביו~~
 ~ל

~ו יג~ ל~ גליו~
~~~~~~ 

 י~~~ אלא
 ~~~~ ~~ ~~י ~ליו

 ~יהא
 ~~ ~~י~ ~~~~~~וס~

 ~א~~ל י~א ~לא כ~י הערב
 ~ויי~י ו~~ז ~( ~ ~~כ י~ערנו ו~~ב~~~ו~ו

ב~ק ~~~~
 קוה~~

 ~ביטל ב~ק ~בר ~~ א~ל
 ק~~~~

ואח"~
 ב~י~ו ~מור ~מץ ~~~א

 ~~~וג~~ ~~~~
 ~ק~~~~

 בזה ש~~~~~ק
~~ 

 על ~~רך
 ביעור~

~~
 ו~~~~~א ס~~ה שם ב~"י

 ר"~
 ~~בו~ר ~~"ו

~~~
 בזה

 צרי~
 ~א א~ בי~ורו על ~ב~ך

 ~הו~



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

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

~ק
~~~~ 

 א~ן דאז ~ו~הו
 לבר~

 ו~י' ביעורו על
~דברי~ו

 ל~~~~
 םקנ"ז( י~ז םעי' זה םי'

 ו~יי~ש~(
 ~ו~

 הרש~~ הרב בש"ע
 ~י~ל~ה

 ~ב~וך ב~בת נז~ר דאם בהג"ה ג'סו~ע~י
 ב~ק ~לא~סח

 ~ו~~~
 לא

 יב~ו~
 משוס ~לל

 אםור ובשבת הנר לאור אלא בדיקה~אין
 הנר א~ל~ל~ל

 ע"~
 דאין ~ו~בריו ו~וש~~ע

 ע~י הנר ~~ל~ללה~יר
 לבדוק ~~י ע~ו~~

 ~~~יא~~ב ו~~
 בי~ בתשו~~

 לענין הי~צר
 ל~יות~חל ער~~

 וש~~ בשב~
 או

 נא~~
 בליל בדק ולא

י~~
 ו~א

 ביו~
 ~"ג

 ו~ול~
 אבני תשובת על ~ס

 ל~ל~ל לעכו~ם לו~ור בכה"ג להקל ~~וצד~~~~~
 ה~ולק~~ר

 ולב~ו~
 ו~~ובא אצלו

 סי' הח~ש בא~~

~ל~~
 ה~ ~י' ~וחו~ו~צ בשד"ח ועיין ב' ~~ת

~או~
 י~ד

 ~ו~~
 סיתל"ה בש~ע וע~ע ו( ~ בזה

 י~~וק ה~סח ב~וך ~ס בדק לא~א~
 עבר~ ש~~ר ~חמץ י~של ש~א~~י לאחה~~

 ה~סח עלי~
 של הבדיקה ~על ב~נאה אםורש~וא

 ע~כ: ~~רך~לא א~ה~~
 ~ב~

 את בודקין
 החמ~
 ~ש"ע ~

 הרש~~ה~ב
 ~~ן ~ ג' ב' סעי' סיתל~א

 ~וב~ל ~אם ~היינו ~עלמא בבי~ול לו די~~~ו~ה
 איסור ז~~ן שהגיע ~ודם ~~ו~קירו ~ח~~ץ~את

 בב~י התורה מן עליו עובר אינו שוב~הנאתו
 ה~ורה ~ן ~וותר וה~ז~ב"י

 הח~וץ א~ לה~הו~
 בביתע~ו

~~ 
 התורה ~~ון ~ושום הפסח י~~י

 שלא שלו חמץ על אלא וב"י ~~"י ~ובר~ינו
 ששלך ואמרינן ~ך יראה ולא שנא~~רה~קירו

 ושל אחריס של רואה א~ה אבל רואה ~~ה~י
 ח~~ויס אבל ה~ורה ~ן ה~א וכ~זה~קר

 גזר~

~א~~
 ~לום ~וועיל וה~קר ביטול

 א~ לחמ~
 קודס

 לח~ש הוא צריך אלא הנא~ו איסור ז~וןש~גיע
 ולהוציאו ולבדוק ו~~ורין ~~~חבואות~חריו
 לו ולעשות ~בולו~ו~ל

 ~~וש~~
 שני ב~ה ויש

~~~~ים
 לג~יר~

 הוא האחד ~עם ~ הנ~ל ~כ~~ים
 א~ם של ב~ו~שב~ו תלוי וההפקר ~הבי~ולל~י

 ול~י לג~ורי ~ולבו ויוציאנו ~לם בלב~י~קירנו

 ד~~~אי~
 ~~י ~יהא ו~פשר ~וין אדס בני כל

 י~ק~רנו ולא בדבר~יק~ל
 בל~

 ולא שלם
 שאין ח~מים ג~רו לפי~ך לג~ורי מלבויוציאנו
 כלום ~ועיל וה~~רביטול

 ע~
 ל~י הוא ה~~י והט~ס ~ גבולו מ~ל~~~~ץ א~ שיוציא

 השנה בכל ר~ילש~א~~
 ~~ורו א~ שיש~ח לש~חה הואקרוב רגי~ו~~ ו~וח~ו~ בח~~~

 יהיה אם~ו~~נו ויא~~
 ~~ונ~

 לפי~ך ב~םח בגב~לו
 ג~ו~ו ~~~ל ולהוציאו ולבדוק אחריו לחפשהצרי~ו
 הנ"ל:הרש~ז ה~~ ~~~ו~~ א~יל~~ איםור זמן שיגיעקו~ס

 וחייב~~ ~~~
 ~ וכו' לב~וק

 ~~~ר שאונןסי~~~א ~בשע~~
 ~ו~ו~ו~

 לו וי~דק~ בדי~ה
 ~או לאחר חלקו ~וק~ה ואםא~רים

י~ול א~ לשות~ו~
 האח~

 ב~רך רק הקנאה מחמת בודק אינ~האחר א~ ~~שא~~ הב~יקה על לב~ך ~ם

 צ"~~ליחו~
 ~ ע~כ ~ברך האחר אם

 ועיי~~
 ~א~ ב' אות מברע~~ן מהרש"ס ה~אוןבה~הו~

אי~
 דחייב נראה ב~בילו ~בדוק א~ר לו

 אך בעצמו~~~~ק הא~~~
 הבר~~ לעני~

 יברך א~ צ"ע

~"~
: 

~~~ 
 עייש~~ ~ הלילה בתחלת ~ויד

 הרב

 סי'הרש~~
 תל~~

 ח~~וים תקנו דלפיכך ה' סעי'
 א~ם ~ל שבלילה ~ושום י~ד בליל הבדיקה~~~ן
 הנר אור ו~ם ביתו ב~וך~~צ~י

 וש~יה בא~ילה האדם יתעםק שלאו~~~ לבדיק~ יפ~
 ~ו~ א~ בתורה ~או ב~ולא~ה אוו~ינה
ת"ח~

 ~~כוח יוכל ועי~כ
 חוב~

 הבדיקה

ל~י~~
 לבדוק חייבין

 ~וי~
 דהיינו הלי~ה בתחלת

 בקצרה: הנ~ל הרש~ז ~ר' ~כתו"ד הכוכביםצא~

~ה~
 הר' ע~~ע א( ~ וכו' לאכול להתחיל ו~סור

 לל~ווד דאסור דה"ה ~' ם~י' ~יתל~א ~~~ה
~חצי

 ש~~
 ~רק אפילו הבדיקה( ~ודס

 צאת קו~ס הפרק לגמור שיו~לא~~~י אח~
~ו~~ו ~~ו~ב~~

 ל~ו~ י~
 יש~ח בלי~וו~ו עיונו ע~י שמא

חובת
 ~יל~ו~ הב~י~~

 או יו~ר
 שמ~

 לו יבא
 בלי~~ו~וחדש עיו~

 ~י~ה~
 ~ד בעיונו

 זמ~
 לאחצה~~ מה

~~~
 ~ו~ברי ו~וא

 ה~"~
 ב~~י אך ב' ם~י' שם

ש~
 ~ו~"ת לב~לו ~אין ו~תב ע"ז ~ולק סק"ה

 הב~יקה ז~ון התחלתקודם
 ו~~~ ע"~

 בחיי"א
~לל

 קי~~
 ~מו~ר ז' אות

 לל~וו~
 עד

הש~ו~ות בי~
 אלף בס~~ ו~"~ ~ ע~~

 ה~וג~
 ~לדינא

 לל~~וד ד~~ו~רעיקר
 הל~ו~

 א~ילו ~ו ~~וקות
שאר

 לי~~ו~
 לעסוק דר~ו ~אין אדס הוא אס

 הפל~ול ב~רך ל~נין~~~ין
הב~יקה ק~~~ לל~וו~ ~וו~

 ~א~~ ומובא ~~וש ה~וכביס צא~ ע~
ה~~~

 סי~ל~א
 או~

 בש"ע עוד ועיי~ש ב( ~ ו'

 הר~"~הר~
 סעי~ הנ~ל

 י"~
 ~~ור ~אס

שאינו ל~ביר~
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~ ~ ~ ~ ~~~ו~   
 ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~~~~~
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 ~~~~~ ~~~וק~ ~~ו~ ~~ו~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~י ~~ו~ ~~ ~~~ ~~~

~~~~~~~~ 
 ~ו

 ~~ו~ ~~ ~~
 ~~~ו~

~~~ ~~ ~~~ ~ 

 ~~~י~יע ל~~~ד~אינו
 ז~~

 אותו יזכיר הב~יקה
 ה~א אם אף נ~ותר ~ה הרי ~לינ~ודווי~סי~ו
 ג( ~ ע~כ צאה~~ לפני ש~ה חציתוך

 ועיי~
 בס'

 ~~~סחרו בדרך שהיה ~~וי שכתב לפא~ואור
 ליל ב~חלתובא

 י"~
 ויגע עיף והוא

 וחוש~

~ ~~~~~~~ ~  ~ ~ ~  ~~~~~~~~ 
 ~י~ו ~~ו~ר א~ ~יי~ות~ר~ב

 ~וע~ לי~~
 כדי

לנ~~
 אך

 שי~~ ור~
 שיעוררו לב"ב ויזהיר אר~י

 הוא א~ ~וקא ~"ז אך ~~ה חצי א~ראו~~

 ~~ל~ע~~י~
 ~עורים הם א~ם הבני ש~~יין הלילה

 אבל ה~זהרה מועילאז
לי~~ב ~~ל~י~ ~~~"~ ~ז~~~

 ולי~~
 בלילה ~עות של~ה או ב~נים דהיינו

 ו~ריך או~ו ~עורר ~יזהי~ם ב~~ה ~ועיל ~ינואז
לבדוק

 ע~~ ~~י~
 סיתל"א החדש בא~ח ו~~ו~א

 : א'אות
 ~ו~

 א( ~ ו~ו' לא~ול לה~חיל
 דא~ילו ו' םעי' סי~ל~א ~רש~ז~רב עב~~~

~~ 
 כבר

 קודם לל~וד ~ו ~~לאכה לעשות או לאכול~תחיל
 התחיל אם ואפילו ה~דיקה ~~ןשה~יע

~~ל באח~
 ד~רי~

 לעסוק שה~חיל דהיינו בהי~ר הללו

בה~
 מ~מ הכו~ביס צאת של~ני ~~ה חצי קו~ם

 ז~~נה ~~י~יע ~ה~~יק~ייב
~"~ ~ 

 וה~~
 ~~~ברי

 ~ הב~ח בשם סק"חשם
 ב~

 ב~ו~~א עוד ועיי~ש
 ה~ב ובש~ע~~~ה

 ה~~~~
 ~' ~' ו' סעי' ~ם

 לה~~לל ~~גיל~~י
 ק~~

 ~ל ו~~לה
 ערבי~

 ~ל
השנ~

 ה~~~ל לא וע~שיו נ~ב~ו~י ~~בור ~ם

~נוה~
 ~~לה ולה~~לל ק"ש ~~רות ~ריך

 ~ו~~סיב~וק וא~~~
 ~~יו~

 ~אינו
 רגי~

 לה~~לל ה~נה כל

ער~י~
 בבי~ו

 ל~ו~ י~
 בב~י~ת ~ר~~ו ~~~י

 יש~~~ח~ץ
 להת~לל ~רגיל ~י אבל ~ולהת~לל

~~~ת
 ~ר~י~

 צריך בי~ו ~~~ך ~~נה ~ל
 ~הקדי~

~~
 ~קנת על יעב~ר ~לא ~~י ת~ע לפני הב~יקה

 ש~ק~ו~~~י~
 ב~א~ נ~י~ לב~ו~

 ו~~ז ה~~~בים
~ח~~ת

 ת"ע ש~~~~לים ע~~ה יש ~~ אב~ י~י~
 בצ~"כ ~יד ית~ללו ה~ו~בים ~את ~היינובז~נו

וא~~~
 ילכו

 לבתיה~
 ילכו ~ם נ~~ני לבדוק

 ~ורח יהיה ~~ע קודסבדוק
 א~~

 לקבצם

 בעשר~~ת~~
 ות~ב~ל

 ~~~~ ~~ו~
 ה~בור

 א~ אבללגמרי
 הבדיקה קודם י~פללו

ת~ב~ל ל~
 נ~~~~

 ל~~רי ה~~יקה
 ע"~

 ב~פר ועיין
אלף

 ה~ג~
 ~י~ר ~נראה

 האחרוני~ כ~סקנ~
~"~~

 ~ערבית
 צרי~

 ~~יד להיות
 ~~י~ו ביחיד להתפלל ~רגיל ל~יאף הבדיק~ ~~ד~

~~~~~ 
 ה~"י

 סק"זסיתל"א
 ~הנוקו~~

 ~~לא שם
 כ~ע~

 הרב

הרש~~
 םי~ל"א ה~~ש בא~~ ו~ו~א הנ"ל

 ועיי"שו' או~
 עו~

 ~שם ~א~ח
 ~שיב~ ~שוב~

 נ~ש
 שלאד~~י

 ה~~רי~ ~~ ~י~~
 י"ג ביום

בעלי וב~ר~
 ~נו~ ~צרי~י~ ~~~נק~רי~ ~ניו~

 להב~יקה רב
 ~~רי~ודאי

 ~אס~ר ~~ו ה~~לה קו~ם לבדוק

 ב~~ו~~~ה~~י~
 מנ~ה ק~דם ~~ילה

~"~ ~ 

~ז~
 ד~~י~~ה סק~ד סיתל"א ע~ג"א ~ וכו' לא~ול
בעל~~א

 פירו~ ~גו~
 או

 ~~ ~ביצ~
 ~רי

~~~ 
 ה~ד~ועבח"~

 ~תל~א
 חו~

 ת~ו~ת ב~ם ה'
 ~ל~

הנ~~~
 אםור ב~עימה דגם ו~~~יק בזה ~האריך

 ~~כ גדול לצורך לא ~ם ~נו~~ בדי~ת~ו~ם
~ 

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

~~~ 
~~~~~~ 

המג~ ~~~
 והע~ה בזה שהאריך

 ~~לא~~ לע~ות להקלל~נ~וך י~ ~דו~ ד~צור~
 עד ל~~ול או

 ~~"ח ו~~בא ע~כ ~מש הכו~ביםצאת
 הח~~

 או~~י~ל"~
'~ : 

 ~ל~ בו~קי~ ~י~ ~ט~
 בנר

 ~ו~קין איןאבל וכו~~
 ~~ו~

 ל~~ר ~א ה~בנה
 הח~~

)כגו~
 וחייב י~~ בליל בדק ולא עבר אם

 בי~םלב~~ק הו~
 י~~

 א~א הח~~ה לאור יב~וק לא
 ~נר~לא~~

 ל~~יקה יפה הנר ~אור ל~י
 ולחי~ו~

במ~בואו~
 הרב ש~ע ~~ס~קי~~ ~ב~~ריס

 א' ס~י'סי~ל~ג הר~~~
 ~~יי~~

 ב~ בסעי' עוד
 ~ת מחי ~' ~ו שיש מ~ורהב~דר דדוק~

 וא~
 אור

 ~רך אלא ל~ו~ונכנם הח~~
 א~~ד~ה אבל החמה( לאור יב~וק ~לאא~~~ינן ~ב~~ ו~לונו~ ח~רי~

 ~~~מ ~ק~רה שהואא~~~י
~~~ 

 מא~ד רב ש~ורו
 רק נר בלא ב~ס ~~~חלה לב~~ק~יכול

 לאו~
 בל~~הי~~

 וא~ילו
 ה~~~וונ~ בי~~

 ע"כ
 ר לא ~בדוק ד~ו~ר דה~ה ה' ד~ ג'ב~~י' עו~ ו~~~~~

 הח~~
~~ג~

 בלא לגמרי ה~~וח ~בג~ו ~~ובה
 ~~חי~~

 ז~ו~י~ש~
 כן ו~~ו

 בח~~
 הפתוחלג~ר~ שב~ותל

בלא
 של ~~י~~

 ז~ו~י~
 מותר

 לבדו~
 לאור

~נ~ד הי~~
 ~נ~דו ~~~~~ן ~~~ ~~

~~~~ 
 ~~~~~ר ו~"ז
~~ר



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

 ~~~~~ו
~~~ 

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

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

 אועבר
 ש~~

 י~ד ~ליל ב~ק ולא
 והו~

 בודק
בי~ם

 י~~
 או

 הי~~
 ~~בר

 ~ב~
 האכס~רה א~ ~ב~ק

 בש~ר או י~גביום
 י~וו~

 ה~~וה לאור השנה
 לה~נים שלאונזהר

 ~ו~ ל~~
 יצ~ ח~ו~

 ~א"צ
 בליל ו~בדוקלח~ור

 י"~
 ל~ת~לה ~בל ~~ר ל~ור

 ולבד~ח בא~~~רה א~י~ו א~~להק~ים
 צריך אלא ה~~והלאור ביו~

 ע~ לה~ו~י~
 י~ד ליל

 תקנת לב~ל רשאי שאי~ו ~ו~~י הנר לאורול~דוק
 ~~~ויין שבנ"א ב~~ה בלילה לבדוק ש~קנוחכ~ויס
בבתיהם

 ועבפ~ו~~ ~~~
 ~נראה סק~ב סי~~"ג ~ו~ז

~עי~
 בא~סדרה יועיל שלא לה~מיר ~ו~ת~ק

 הל~נה לאור~דיקה
~ 

 ~י~
 ו~~'~ ה~דרים ~ל בודק

 ~בר ~א~ ז' סעי' ~י~ל~ג הר~"ז הרב~ש"~
 לילות בש~ר או י"ג בליל ח~ריו ~ל~~ק

 ~שס לה~ניס שלא )ונזהר ~לוס שיירולא ה~נ~
~~וץ( עו~

 ~ו~~~
 ~ח~ור הוא צריך י~ד ליל כשהגיע

ולב~ו~
 ~עם

 ~~~~ אחר~
 ~~יון א' מח~ר פ~ו' לא

 הב~יקה חיוב חל הלזו~בלילה
 ע"~

 שלא ישראל
בד~ו

 ע~יי~
 ~בר שב~ק ע"ז גם החיוב חל ל~ן

 ~ש~וזר אך ישר~ל ~ל ובין בינו ל~~ק שלא~~י
 ~דרובודק

~~~ 
 הבדיקה על יברך לא י"ד בליל

~~~
 ולבדוק לחזור שא"צ ואו~ורים ~~ז ~ולקין ~יש
 בדק ש~בר ~יון י~ד בליל~~ום

 יש ל~ן הנר לאור בלילה~דינם ~~רי~ ~~
 אבל ה~~~הל~~ין ל~~ריה~ ל~ו~

 לכת~ל~
 שי~ייר ה~בר נ~ון

 ב~יל ~בו~קו א~ד~~ר
 י~~

 ב~יק~ו על ~~ב~ך
 ~בר~ה לה~סיד ~לא~~י

בשד~~ פס~ ו~~ ~~~ בי~י~
 א~~ ה' סי~ון ~ו~ו~~"צ

 ועיי~ש ג'
 ~ו~

באו~
 בליל ב~יקה בענין ~~ה ~~"ש י~ד

 ~ ~~הני אי הנרלאור י"~
 ~יא~

 ~ל
 ע~~~ ~ ~~דרי~

סי~נ~~
 ~' ס~י'

 ~~~ג~~
 סק~ב שם

 א~סדראו~ ד~~
 בנויי~~ש~~

 ע~~~דים ע"ג
 ו~י~

 ~ותל( לה
 ~~ירש ס~"ב ~~י ו~יי~ש בדיקהנרי~ים ג~~

 ~' לה שיש ~יינו א~םדרהדס~ס
 לגמרי ~תוח הוארביעי ~דו~~ ~~נ~~

 ע"~
 ו~~

 הוא
 א~ אות בק~~א שם הרש~זהרב דע~

 ו~יי~
 ב~~רינו

 ב' ~~י~ל~יל
 ~ק~~

 ~"ש
 ~~ני~ ~~

 א~ס~רה

 ~אור בדיקה לה ~ו~ניא~
 ~ היו~

 ~יב~
 והעליות

 ~ לב~~~ צרי~יןו~ו'
 ~~~~ עיי~

 ל~ארו ~~ר
~~~ב

 ~~ב~י~ דהע~יו~
 ~~ז~~~י~ו

 ~~~ ~עולי~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 
עם

 ~~קורי~ ~ול~
 בוי~ים( ~לשונינו

 צרי~י~ ~י~
ב~י~~

 ~~~ו~ יר~י~ ~ינ~ ~~ינוקו~ א~ ~בל
 וה~~~~

 ל~י וה~ל ב~יקה צריכין ש~ ~~ויין
 ה~וקום ול~י עיניוראות

 ע"~
הח~ש בא~~ ו~וובא

 או~ סיחל~~
'~ 
~ 

 ~יג~
 ו~ניו~

 ו~ו'

 חל~ו ~וס"י ע~~קו"~ ~לבדקו צרי~י~
 ~או~~

 שנו~נין

 ~~וזו~ ב~ר~~~~~ו"~
 )~~ ח~ו~

 ה~סח י~~י
 ~ו~ירה( ~~ר~"י

 צרי~י~ ~~~~
 ~~ד דבליל ~ון י~ד בלילה~~ץ א~ שס לב~וק
 ע~יי~

 ~ו~ר לא

 ~~~יקה אז חייב ל~ןהבי~
 ~ע~יי~ כיו~

 לו יש
 בבדיקה ~~~~ים ~~יי~ו~ו ב~~הבית

 י~~~א לא~אולי ו~ו~
 ע~ו"~

 וי~~ייב לו ל~~~ור

~ב~יק~
 ובביעור

 יו~ ~~ב~יק~
 לא

 ~יק~יס לאאס בדיקה~ חשי~
 ~בי~ ל~~~ו~ ~~~

 לה~~ו~ם
 י"~ביום

 ש~וו~ר ~~~ירה בהש~ר י~~וב ו~ם
 ה~~~~ ח~ א~ ז~ שבבי~ הח~~ץ ~ללו

 שאין
 לוי~וע

 ע~~ו~~
 ו~~ין ~ הנ~ל ~ייס ה~ו~ור

 ~תב~ה
~"~ 

 קי~ט ~לל ב~יי~א
 י~~ ח~~

 ו~תב
שם

 ~ש~~~פ~~ ~~וכש"~
 ע~יי~

 ביד
 הישר~~

~דאז~
 ל~ל

 לבדוק ~~עה"ב ~י~~ הדי~ו~
 ~~חומ"צ בש~~חועיין ~"~

 או~ ס~~
 דלפי ש~~ב ~'

דברי
 החיי"~

 ~ל ~רי הנ~ל
 ה~ניו~

 ה~ולא~ת

 א~ח~~~
 ~~~ו~רים

 או~~
 צרי~ין מ~~ו לע~ו"ם

בדיקה
 אין ~ב~~~~

 נו~~י~
 לבדוק כלל

 ~ביתם בדיקה ה~וקיי~~ים ה~ר~יםאף בחנ~ו~
 בתשוב~ ראיתי~הנה ע~~

 נ~צ
 םי~ו~~ הח~שו~

 ~~~ה
 )בליל חל לא הבדיקה ד~יוב ו~תב~~ריהס

י"~~
 ב~סח ש~ו שיהיו ה~וקו~~ות על רק

 יהיה ~~ח ב~~ה ~א אבל ~בולך ב~ל יראהלא ~~ו~~
 הע~ו~ם של ~~א~גבולו

 וא~
 י~ד ב~יל ש~~~יו

 ~~~ו גבולו הואעדיין
 ~יו~

 יהי' לח של~~~ר
 ב~ר הריג~ולו ז~

 בסו~~
 ודוק~ א~לינ~

 ~וה
 ~~עת י~ראל שלב~בולו ~י~~

 ה~~~~
 אי~ור

 ח~ו~
 ~זה

 ב~יל לבדוק~ריך
 י"~

 ~~ה ~~ל
 ~וג~ול~ שי~~

ק~~
 לב~וק ~~~ ~~~ץ איםור ה~~~ת

 ב~י~
 י~ד

 בליל שע~~יואף
 ~~יי~ י~~

 ~~~בולו יצא לא

ע~תו"~
 ~צ~צ

 ה~דשו~
 הנ~ל

 ~ ~קנר~
ז~ ו~~י~

 הביא
 ב~ד~~ ג"~

 ~' סי~ה~ות ~ו~ו~ו~נ
 ו~ןה~"ס ב~~

 הבי~
 הג~ון בהגהו'

 ~והר~~~
 ~ובר~~~ן~

~י~ל~ו
 ~ו~

 או~ סי~ל~~ החדש ובא"ח ט'
'~ 

בשם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

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

~~~ 
 ~~~~~ ~~~י~~ ~~ו~~ ~י~~

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

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

בשם
 א"~

 ~והגה"ק
 ~ל~ ח~רים ש~ר~~ו~ק ד~יו~ ש~~~ מבי~שא~~
ב~ך ~~ק~ו~ ~~~ ~~~ ~י~

~~~ 
 בא"ח הביא

 ~ול~ ב~י~ ~שוב~ בש~ ש~

 המקו~~ו~דאות~
 ש~ולל

 במ~יר~
 א~צ ח~~ץ

 שדע~ו ~יון י"ד~~יל ~~יק~
 ל~~ו~~~

 י~ד בי~ם
ו~יי~ש ל~~ו~~

 ע~~
 ~~ה בש~~ח

 ע~~~ ב~~ ~~~~~~
 על

 ח~ו~ ~~ו~יר~ ב~"~ הנוהגי~דב~
 ~ליח ע"י

 הב~ה"ב מ~למורשה
 ~ב~י~

 ~ב~ה~ג
 אי~

 ~עם
~~~יק

~"~ 
 יצ~ר~ו שלא

 ~~יק~ ~~~ק~~וו~
 י"~~לי~

 בזה ~~ש ו~יי~ש
 ו~יי"~

 שם ~~ש ~וד

בש~
 ~ך נח~ויה ~ברי

 ~~ו~ו~ו~
 ~והגים ~~עולם

לה~ל
 בז~

 ל~דוק שלא
 ~חניו~

 ובת~
 ~~םח ~הס שי~~~וג ע~~ו ל~~ו"ם~נמ~~יס ~וזי~~

~"~
 ראה שלא םק~ו ב~~~~~ש

 נז~רי~
 ועיין ב~ה

לק~~
 : ~ם ובדברינו ~' ס~י'

 ~יד~
 וקו~ם

~~~יק~
 י~בדו

 ~י~~
 ~ש"ע וכו'~ ה~~קו~ות ~ל

 הרש~~~ר~
 קרק~ית ~גס ~~ה ~~י' סי~ל~ג

ה~י~
 ~וצויין תר~גולים אין אם בדיקה ~ריך

~שם
 ו~~

 ~~~ך ~בי~ ח~ו~ ~~לא~ו~ ~ז~ר~ לא
~~~י~

 שס ~~צ~יין ~~~~גוליס ~סא~ילו ~~י~ ~ק~קעית ~בדוק צריך אז ל~~ח
 מ~ו~

 ד~יון
 שם~א~לו

 ח~~~
 שס נפל ~לא א~א

 ח~~
 ~ל

 ל~סח שלשים ~~~ך ~בי~חמץ
 י~

 ב"ם בו

~הק~
 ~~ק

 ~ח~
 ~~רנגולים א~לו~ו ~~ר ש~א

וא~~ל
 ל~

 נ~~~ש ~בר ~~וא א~~והו
 ~~ל ~בערו א~צ ושוב ה~לב ~א~יל~ו~~~ל הח~~

~"~
 ~"ה ~~ם~י' ההג~ה בםוף עוד ו~~י~ש

הנ~~
 דא~ילו

 בקרקעי~ו בדיקה הצריך בי~

~~~
 ולח~ש לבדוק א"צ

~~~ 
 ~~ר

גדו~ים ~ירורי~
 קצ~

 ~~קי~ פירורין אבל
 רואה א~ילו

 ~~ג ~~ונחין~ו~ם
 קרק~

 א~צ
 ~הג~יה~

 ו~~ערם
 ~~ונחים ~סאם

 דרי~~ ~~~~ו~
 ~דם ~~י ר~לי

 ~רי~ת ~"י ~~~ב~רים ~ם ש~וא~יהם~~ני

 ~~"~הר~~י~
 רו~ה

 או~~
 לאחר שם ~וונחיס

~~גי~
 ~~ה

 ב~ר"~ ש~י~
 הוא ~אז

 לבער~ ~יי~

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

~~
 ~ד ה~~לם

 של~
 יראה

 ע"~ או~~
 ~~~~ר~ ו~וא

ה~ג~~
 סקי"ב שם וח~י סק~י סי~ל~ג

~ 
~~~~ ~~ 

 עש~~ ו~ו'~~~וק~~ו~~
 ~עי' םי~ל~ג

 ~~ש"~ י~"~
 דה~ה ל~~ סעי' שם ~~ש~~הר~

 ב~~נ~~
 ו~~~~~ד

 מ~ני הנר לאור י~ד ~ליל בדיק'צרי~ין
מ~ניסין ש~~י~וקו~

 ומ~ ה~נ~ ~~ ח~ו~ בה~
 אינם שהשמשים

 אלא בלילה לב~וקנזהרים
 מכבדי~

 הי~ב
 הם יפהלא ~יו~

 ע~~י~
 על ~ה~הירס וצריך

 כ~
 שיקיי~וו

 ח~~~י~~~נוו~
 על ~ברך ~וי~ולין ~~יקונה

 לב~ל א~צ ~בל זו(~בדיקה
 ~ח~

 ל~י ה~דיקה

ש~ינ~
 ו~ה~קיר לב~ל י~~לים

 חמ~
 ~אינו

מפני של~~
 ~~~ שאי~

 שלו שאי~ו דבר מפקיר
~~~ ~ 

 ~~~~"~ מברע~ן ~~ה~ש~ם הגאון בה~הותו~יין
 צדדים שהב~א י"דאו~

 הרב~
 בדין להקל

בדיק~
 לענין בצ"ע הניח ו~ן ~~נ~ס

 ש~וסיי~ הבר~~
 ~י~וונו~~י~ם ~יבר~~ ~השמ~ים מזהיר ש~וא

 על גם ~ברכה לצא~
בית בדיק~

 ואח"~ ה~נס~
 ה~יה~~נ יב~~ו

 ~ל~
 בר~ה

 אינווההיל~ך
 ע~~ מפסי~

 בדברינו ועיין
 : םק~"ח זהסי' לק~~

 ~טז~
 אינן ו~ו' בקר של ר~ת

 ~ בדיקהצריכין
 א~

 הרש~ז הרב עש~ע
 א~י~~ ~בא~וצעה( החצר דקרקעית ~"חסעי' םיתל"~

י~
 א~צ י~ד ליל בדיקת בשעת ודאי ח~וץ ~ם
 והסשם מצויי~ עו~ו~ ושא~ שעורבין לפיב~יקה

 או~לי~
 ~ל

 ח~~~
 שנו~ל

 ב~
 ~י~ אך

 ו~אי ח~ץ~ם
 ~~"~ ~חוי~

 לשם לילך
 ~ש~גי~

 ולראו~ ~שי~~~~
 אם

 ~~יי~
 שם ~וונח

~אז ~ח~ו~
 חיי~

 ~~~רו
 ~וי~

 ~~~ לג~ורי ה~ולס ~ון

א~
 ע~שיו ראו לא אם דא~ילו ~תב בצל~ח

שח~ו~
 פ~א רק ראו אם ~~~~ו לפניו ~וונח

 ~חצרמונח ח~~~
 ה~~

 ודאי ~וקרי שוב
 ח~ו~

 ספק ~אין ~ושוס אחריוולח~ש לב~ו~ עת~ וחיי~ ~וה~~יק~ א~~ ל~~~רי~ול ו~י~~
 ש~י~ ודאי ח~~ץמידי מוצ~~ א~י~~

 איסורא א~חזק דהרי ~ס
ע~~

 בא"ח ומובא
 ~חד~

 סי~ל~ג
 או~

 ג( ~ ~'

ועיי"~
 בש~ע ~וד

 ~רש~~ הר~
 ~ס~י' הנ~ל

~"~
 אי~ן ~ם החצר ~ב~ו~לי שהחורים

 ~וד~י~ותר ~בו~י~
 נ~ווכי~ ול~

 ה~ הרי ~ו~אי יותר
~רי~י~



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

~~~ 
~~~ 

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

 בדיקה~רי~ין
 דר~ ~~

 ל~י בהם להשת~~ש
~~~ור~ים

 ~ינ~
 ~~~~יי~

 בחורים
 ד( ~ ע"~

 שם~~~י ו~יי~
 סקי~~

 צרי~ין שבחצר חורים ~~וקא
~דיק~

 צרי~ים אינם ~~צר צ~די אבל
 בדיק~

~"~~"~~ 
 אלף בס~ר

 ובשד"~ ה~~~~
 ~~~ו~ו~צ

 או~~י~~
 ~~ק דלא ג'

 יום~
 ש~סק

 דג~
 צדדי

 מהגה"ק ועיבא~א ה( ע~~~ בדיקה צרי~יןהחצר

~~בי~~~~~
 ה~צר ד~~ק~ית

 לא ~ולי~~~~~~~ים גגי~ ש~ח~
 ~יי~

 ~רואיס ו~גם שם ה~וונח הח~וץ א~א~לו ש~~ו~בי~ לו~ו~ ~~~
 ש~~רבי~

~~~~יי~
 ~~~ ב~~לי~~ ש~

 גג
 ה~~שו~~

 ~~"~ו
 ש~היםה~~~בים אי~

~~ ~~~ 
 ~~~~צ~ה ~~~ו

~~ 
 ~~ר

 ~וצויים ~צר של ~בא~~צ~ה~ו~~י
 ל~ן ביו~~

~"~
 ~ם

 ~~שא~~ בדי~~
 ~~וה

~~~~ו~~ים ג~ו~ ש~ח~
~~~ 

 םי~ל~ג החדש בא"ח ו~~ובא

~ו~
'~ ~ 

 ~~~~~ז~

 ~ירירי או ~ ח~~וצה תבואה
~~ 

~~~~
 בהס ~~י~צא

 ל~~~י~ ליחן ~נהו~
 ~פני

~~~~וו~
 : ועופות

 ~יז~
 ב~ורין

 ובם~קי~
 ~ל

 לחוש ששייך באו~ן הוא~ ~ס היינו ~שאפשר ~ו~
 הרש"~ ~רב ש"ע ~ ח~וץ שם נשת~ושש~וא

 סי'
 ~עי'~ל~ג

 י"ח ב~עי' ע~ד ועיי"ש ~ י~~
 י"~

'~ 
 וסדקיםד~ורים

 שבקרקעי~
 ~בית

 צרי~י~
 ~דיקה

 שיש ~~ש~ם ~ם ~~~ויים תינוקות שאין~~~"י
 לשס ונ~ג~גל נ~ל ש~וא~חוש

 ח~ו~ ~ו~~
 ואם

~~ק~י~
 ביניהם ויש בנסריס ~ורוצ~ת היא הבית

 ~~~וקיס ~~ניםח~~יס
 באו~~

 לה~ניס י~ול שאין

~~
 החור ל~וך ידו

 ו~~ לבדו~
 בחור א~ילו

~~~~
 ~ה~א אלא ל~ו~ו ידו את לה~ניס י~ול

 ~אדם יד ~אין ~~אוד~~~~ק
 ~וגע~

 ב~ולו ~בדוק

~י~
 ב~רקעית שהוא בין הבית ב~ו~לי הוא ש~חור

 הבי~~~
 זה לחור ח~ץ שנ~ל ראה אם א~ילו

 י~ציאנו לא~א~
 ~~ש~

 יהיה
 ~ו~נ~

 שם
 ~יה~~

 ~~~ריחי~ אי~א~פי~~
 את לקעקע אותו

 ל~~ות~ו הנסרי~
 השתדלו~ ~~~

 ~ח~יהס ~בדוק שיו~ל
 ~~שםול~וצי~ו

 א~~
 שי~ו עד בודק

 ~~י~ו ~בי~ול לו ~יוה~אר ~~גע~
 י~

 ודאי שס
 ח~~~
~ 

 שעיקר ד~יון בזה~ה~~ם
 תקנ~

 ~דיקת
 ח~ח ~ינו ~יטנו ש~ברא~ר ה~~ו~

 ~~~ו~
 ש~וא גזירה

 הח~וץ לא~ול~בא
 בתוה~~

 שאינו ~~~~ץ זה אבל

 ~~~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~ ~~ ו~~~~~~~~
 יא~לנו לא בודאי ל~י~ו י~ו לה~ניסי~ול

~~~~ 
 ד~ו~ל ~"א בס~י' ~~ד ו~יי~ש ~~~~

~~ 
 ~~וא

 י~~אל ~ין~וחיצה
 ~~ובר ~ור שם ויש לחבר~

 זה ~~צ~ בו~ק זה הרי ע~ר אל ~~~ברב~ו~ו
~ד

 ~ו~~~
 שידו

 מגע~
 וזה

 בוד~
 עד זה ~מצד

 שבא~וצע החור אורך ושאר ~~עת ~י~ו~~~י~
~~~~~

 לב~ל חייבין שניהם
~~ 

 אפי' בו שיש ~~~ץ
 ש~ שיש בבירור יוד~ים איןאם

 ע~~ ח~~~
 עח~י

~
 בשאר חמץ ודאי שם ~ש אם ~א~ילו ~קי~ג

 ~א~וצ~~~~רך
~~ 

 בבי~ול ~~י ~ו~~ו ה~ו~ל

ו~"~
 ~חק )ודלא ה~וגן ~לף והרב ה~ר~ח דעת

יוס~~
 ו~~~ד

 בשד~~
 סי"ה ~ו~ו~ו"צ

 או~
'~ 

 בש"~ ~~~ועיי~~
 ~~ב םעי~ הנ~ל הרש~ז הרב

 ה~ו~לדאס
 ישראל של בי~ו בין ~~~יצ~ ~ו~

 לא ע~ו"ם ~ל בי~ו~בין
 הישרא~ יבדו~

 ~לל
 בתוכו העו~רים ה~ותל חור~ א~ הנר(~לאור
 א~ילו ע~ר אל~~~בר

 י~
 שיא~~ר ם~נהחשש ~ושו~ ו~אי ~~ץ שם
 ה~~ו"~

 עושה ~~י~ראל
 ש~~א יראהו אם ~~~יםלו

 ~~~~ש~~~
 לאור ~~ור

 ל~~ח~ אךהנר
 לאור בו י~~~ק ~י~ד ביום

עד היו~
 ~~קו~

 שידו
~~~~~ 

 ו~א~ ח~וץ ש~ אין א~י~ו
 יש א~יל~ ~בי~~ל לו ~~יו~~אר

~~ ~~~~ 
 ~דא~

 ו~יי~~~~
 ~~~~ ~ס~י~ בצל~~

 ~יה דאס
 ~~ינו~חור ~~ש~~ו~

 ש~נויש~אל יצ~ וא~"~ חביר~ ישרא~ לבי~
 ~ו~

 צריך ~~~~ו"ם ~~בי~~ יוס ~'
 לבדוק לו יש ב~קו~וו(לי~נס

 ק~ד~
 ~י~נס

 אוצר בי~ו דעושה דו~ויאהע~ו"ם ב~
 ~יתל~ג החדש~א"ח ו~וו~~ ~~~

 או~
 ~ר~ים עוד סיחל~ג הנ"ל הרש~ז~רב בש~~ ו~יי~ש ~ יו~ד

 ~ליו ~נ~להחמץ ~די~
 ~ו~ול~
: 

 ~יח~
 ~גם

 ה~י~י~
~ב~~~י~

 צרי~ין ~~~~
 ~ בדיק~

 ~יי~
 ח~ר ~ס~ר

הל~~
 ~~~"~ ח~~ץ ~שא~ל שחקר

 ~י בב~קר
~ר~ך

 ~הייח איסור ז~~ן ~ש~~גי~ ~~~ לחט~
 ~~ ו~וצד~ח~וץ

 ~הח~ויר
 ו~~

 בס~נה ש~יה ~וי
 ג~~ א~"~ צ~יך איסור איזה לא~ול לווהו~ר
 ו~ו~ש"~ השיניי~לחט~

 אם ~ופא ב~~ח
 הס~נה ~~עבר הרי הםכנה ~ופניח~וץ אכ~
 יעבור ~לא ~ו~ום ~~ה( להח~~יר )נ~ון גםלחטט ~וח~י~

 לד~ת ~י ב"י~ל
 ~~סק~~ ~~~~

 אמ~ינן
~ע~י~ ~גם~
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 ~ו~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ו~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~~
~~~~~ ~ 

~~~~~
 אסור שיעור ~חצי וב~י דב~י אי~ורלענין ~~~~~

~תורה מ~
 ע"~

 בא"ח ומו~א
 ~ח~~

 ת~~ג: ס~~~י

~יט~
 בשע~

 אבל ~ הבי~ור
 ~ב~ד~~ א~~

 ~ליל
 ~שיא~ל למחר שהרי משו~~~~~~

 חמ~
 א~שר

 ויכניס~י~זיר
 ~מ~ בה~

 ו~~ה
 הועי~

 בב~~ק~ו
 רו~ א~ואף

 ע~ע להחמיר
 ולבו~ק~

 י~ד בליל

מ~~
 לח~ר צריך

 ~זר שמא ~חוששיש מ~ו~ ~~י~ו~ בשע~ ול~ו~ק~
 ~ ה~די~האחר ש~~~ ~והחמ~ בה~ וה~ני~

~  
 הרש~ז הרב

 ~י~ל~
 ~עי'

~מ"ב
 ~ו~ ועיי~~

 מי דא~ילו מ~ג ב~עי'
של~ולם

 אי~
 הב~י ל~וך ~~~ץ לי~ן ב~ך ~ר~ו

 הבג~יס ~ל וה~יסיםי~י~
 ה~י~ מ~ וא"~

 א~צ
 ולא י~~ בליל ~אלבו~קן

 ~שע~
 מ~מ הבי~ור

 ~ע~ב ע"עהמחמיר
~~~ 
: 

~~~ 
 ד~ז ~ לבו~~ס וחייב וכו' לע~ו"ם~מו~רים החדרי~

 וה~~קור החיי~א מ~ברי~וא
 חיי~

 ז~ל
 ועיי~

במםה~~
 ראה דלא ש~~ב סק~ו קיצוש~ע שעל

 השטר בנוסח לעיין ~וציין בזהנזהרין
 מ~יר~

ח~ו~
 בסוף הרש"ז הרב ש~~ב

 הל"~
 ובשאר

 שבםו~~יהאחרוני'
 תל~ו~

 סי' לעיל ב~ברינו ועי'

~~
 ~' ס~י'

 מ~ש ~קי~~
 בז~
: 

~~~~ 
 ש~~ו~~ים

ל~~ו~~
 ~בית היו~א ישראל ו~ין א( ~ ו~ו'

 ל' תוךע~ו~ם
 ל~ס~

 ו~~נס
 לבי~

 בעיר אחר
 אחר בעיר אוזו

 עיי~
 ~~ע

 ~ימ~
 ס~י' ~ל~ו

 הרש~ז הרב וב~~ע~'
 ש~

 ~~ב ~~א ~' ס~י'
 ועי~ ~( ~ ~יניס ~~~י ~מה בזה~יש

 ב~~~"~
 תל~ו ~ימןמ~~

 ס~~
 שדר דמי ז~

בליל ~~ו~~ בבי~
 י~

 ~מחר ו~ע~ו
 ב~ר~~

 וגס
~~ור ~~~~

 בבי~
 חייב הוא הרי א~ר ע~ו~ם

ולב~~ק לבר~
 ~י~ ~~ל~

 בו שי~ור ~~ני
 בידו ~דיין המפ~ח שאין אףוב~~ח בע~"~
יב~וק וא~~~

~~ 
 י"~ בליל ~שיו בו דר שהוא הבית

~יו~
 ~~יין ~~ שיש

 חמ~
 שלו

 ח~ ל~~
 ~ליו

 רק בר~ה בלא אך~בדיקה ~יו~
 ע~

 בר~ה ~~ך
~בירך

 ה~י~ ע~
 ברא~ונה ~ב~ק

 חנו~ה(~נר ה~י~ )ו~ה~~
~~~ ~ 

 ו~י~
 בי~ ה~ש~י~

 ~~~ירי
 חל ~~י~ל

 חוב~
 וה~~י~ה הביעור

~~~~ 
 ~ר~ים

 ~רב ובש"ע סיתל~ז ~ב~"ע ב~ה~יש
 ~ר~~~

 ~ס

ובא"ח
 החד~

 ג( ~ מ~ם וה~ו~ה ~ס
 דהמשכי~

 לח~ירו~י~
 ~~~ר~

 ואילך ו~~~~~ו י"ד
~~~הו

 ~~ה~ר~י~ ~~ח~
 ~ש~ירות

~ו נקנ~ קר~~
~~ ~~ 

 לו ~~~ר שלא
 המפת~

 י~~ חל
 על

~~וש~יר
 ל~~ו~

 במק~ ~אך
 על ש~ר שנו~נים

 ל~ל~ דצריך ~פ~ר~~~יקה
 להמ~כיר

 ש~~
 ~יו~הב~י~~

 ש~ ח~י ~ בו ו~חזיק קנ~ו ~השו~ר

סק"ה~
 חל המ~~ח ~ו ~וש~וסר ואס

 י~~
 ~ל

השו~ר
 ~ג~ ל~~ו~

 ~~ו~~יר ו~ו~~ו ל~~ל ~ריך
יב~ל

~"~ 
 שס מג"א ~

 ~ק~~~
 אבל ~( ~

 הש~~ר ביד ~ה~~~~ח א~~~י קנאולא ~~~~יי~
~ו~~חו ~~~~י~ כ~י ליה ~~וי ~~שוס לב~וק ~ריךהשו~ר אי~ ~~~~~

 ~י~
 א~ר

 הנ~ק~ ~אי~
 ל~~וק צר~ך

 ~~~ר~י~ ~אח~ השו~ר קנהו א~ וא~י~וה(
~~~ירו~

 נמסר ~בר ו~ס בו נק~ה קרקע
 המפתח את וה~קיד ח~ר אס מ"מבידו ה~פ~~
 בי~

המ~~י~
 לבדוק ה~~ש~יר ~ל חל

 ~יו~
 אס אבל בי~ו הוא המפ~חוגם של~ ש~ח~~ץ
ה~~~ח א~ ~פקי~

 בדיקה חיוב האחר על אין אחר בי~
ל~ו~ע

 ~אב~
 ~וי

 שה~קי~
 ~~~ו

 בי~
 אחר

צריך הנפק~
 ~יו~ לבדו~

 ה~~פ~~ ל~ שמ~ר
 ו~ל

 ש~י~~
 א~ח ~ה~י~~

 הח~~
 ב~ ~ות ~י~ל~ז

ה~סח חק~ ב~~
 הס~~~י~
~ 

 ו~
 השו~ר

 בי~
 מחבירו

ואינו בי~~
 יו~~

 ש~אלו~ בעיר הוא אס ~~וק הוא אס
 בדקואס

 וא~
 הרי בעיר אינו

 ועב~~ח ~ ודיו בלבו ו~~ב~לוב~וק ~~זק~~ אמרינ~
 סי~ל~~ הח~~

או~
~~ 

 ~ה~וכר יצ~ק ~כרון ~שוב~ ב~~
~וחבירו בי~

 ~י"~
 ~חר

 ~~ו~
 א~א ~~אז היום

לבטלו ~ו~
 ~יו~

 אחר הוא ש~בר
 זמ~

 איס~ר
ואינו ~~ו~~

 ב~יר~ המש~יר ואין בדוק הוא א~ יו~~
 דלא שס והעלהל~ואלו

 אמרי~~
 חזקתו

 ~ע~~ ב~ו~
 לקמ~ ועיי~

 זה ~"ק
 ענ~

 ~ י~א
 ה~ו~~י~ ~~

בי~
 לחבירו

 ב~זק~
 ~~ינו ונמ~א ב~ק

 בדו~
 מ~ח וא~נו לבדוק השו~רעל

 ~ ~ושה ה~א מצוה ש~רי ב~~ר ש~וד~יסבמקום וא~י~~ טעו~

 ~~רי~~י~~
 לו ~~חזיר

וה~~ה ה~ואי~ הב~יק~ ~~~
 ב~~י~

 ~~~יה
 ב~ו~

 ~סק )ו~ב~ח
הר~~ונה ~ד~~

 ~הוצי~ ~אי~
 ממון

 ה~ו~ז~ מי~
~ ~"~ 
ש~
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 סי~ל~ז החדש ו~א~~~ סק"יש~
 ~ו~

 הביא וא~ו
בשם

 ה~ס~ ח~~
 ~~~~ציאין שפ~ק ~ס~ר~י

 ~מי~ו(
 ח~

 ס~ה מחו~ו"צ ועבש~"ח
 ~ו~

 ב'

~~י~
 בדוק שאי~~ בחזק~ ~~חבי~~ בית השו~ר

 ~י~ול ב~ה~ג אמרינן אי ~~וק שהואונמצא
 ~הוי ~וצוה ל~~יעבד בעי~א~ו~~ר

 ט( ~ ב~ה ~ו~שו~יי"ש ~ע~~ ~וק~
 בי~

 ~לא שהו~~ק
 או אשה וא~~~~ה~וש~יר בד~~

 חמץ ש~דיק~ )~~יון נא~ונים אלו הריב~קנוהו אנ~ ק~ן א~ עב~
הוא

 ר~
 הא~וינום ל~ן בי~לו ~בר אם מדרבנן

~~~י~~
 שיהא והוא

 ק~~
 בו ~יש

 דע~
 לבדוק

 ~ ~קי~א( שם ח~י ~ לחינוך שהגיע~~גון
 ~ויירי ד~~ז סקי~א בח"יו~יי"ש י~

 ש~~~~
 אין

 אם ~בל ~~וץ ~ם שיש בו~איי~וע
 עבד א~ אשה וא~ורו ח~~ץ בודאי שם שיש~~וחזק ה~י~

 דאינם אפשר ב~קנוהו אנו ק~ן~ו
~ועיי"ש ~~~ נא~וני~

 דא~ילו ~~ו~יח א"ר בשם ~ק"~ בבה~~
 הרש~ז הרב ועבש"ע יא( ~ נא~ו~ים ח~וץ~~~אי

 ~ו~~~
 ~א"ו

~"~~ 
 ~ל בי~ל שהשו~ר מיירי

~ח~~~
 אס אבל לו ה~~ו~~רים החדרים ~~~וך

~א
 ב~~~

 שעה הגיעה ~~בר
 ~~י~

 בידו ~אין
~ב~ל

 אי~
 עבד ~~יקת ~ל לם~ווך

 וק~~
 וגם

 נא~ונ~ אינ~~שה
 ש~~קה ~ו~ור

 ~~י ~ה~~~~
 עצלני~ת והנשים ג~~ל ~ורח הוא~~בדיקה

~הן ה~
 בודקו~

 קימעא
 ~אומר~~

 ~~ק~~ יפה
 ~ל~~

~~
 הנ~ים תורה איסורי ~בשאר

 נא~ונ~~
 אם

 ל~ק~ בי~~~~
 ו~ל ~נ~~ה ל~בול ~גון

 האמינו לא בב~יקה אבל הני~ורו~ל ~~חי~~
 לה~

~~~~י~
 חי~ב ~רי דאז ה~~ץ א~ ~שבי~ל אלא
 ב~ו~ום לא אבל מדרבנן אלא אינו~~דיקה

~ל~
 ~רש"ז ~רב ע~~ו"ד בי~ל

 אות םי~ה ~~חו~"צ ~~בש~~ח יב( ~ ק~ת~יאור ב~~ס~~
 דנשי הרואות עינ~נו דבזה~ז דאף ש~חבא'

 ~~שהו א~ילו חמץ אים~ר ~ובא להוחמיר ~י~~
~~~ 

יגע~~
 דבר ~ל לבער ~רבה

 ~י~
 א~ילו בו

 וא~~ חמץ~דנוד
 לונור ראוי היה

 ~~~~נו~
 מ~מ

 ~לוג דלא~~ל
 רבנ~

 עוד ועיי~ש י~( ~ בזה
 את ~בשולח הלכה עמק~שם

 הק~~
 לבדוק

 בבי~חמץ
 ~~ינו

 ש~
 לומר נאמן אם הק~ן

 ו~~ ~~~~ ~~ ~~ו~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ש~~

ב~~~י
 אשה~ ~~~~

 וה~לה
 ~הג~ ש~

ב~~ידי נא~ו~ ד~~~
 ~~ב~~

 א~ילו חמץ ב~יק~ ~מ~
 במקו~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 סי~ל~ז ב~ו~~א מוז~ר ~ה ~~~ין עליולם~ווך
 אתחזק דלא והי~א ה~וס~ו~( ~שםםק~ח
 רק בי~ו אינו א~ילו~יסורא

 ~~"~ שליחו~
 ~ל

 ~וה להעיד אבל מהימן ל~קןש~ידו
 ע~~ נא~וןאינו שרא~

 תל"ז םוס"י א~א בפמ~ג וע~ע
 פר~יב~מה

 ובהגהו~ ~אמנו~
 : ~ל~~ סום~ימברעזאן מהרש"~ הגאון

 ~כב~
 שמתחיל קו~ס

 ~אס ~ יברךלבדוק
 ק~ם לברך ~~~

 שג~ור קו~ם נז~ר ~ם~~~~קה התחל~
 אחד חור אפיל~ ע~יין לו שנשאר דהיינ~~ג~ורי הבדיק~ ~

 שיש בע~ן הוא ~אסלבדוק
 לחו~

בחור ש~ יש שמא
 כזי~

 בדיקה שיגמור קו~ס לברך חייב חמץ(
זו

 אב~
 אם

 ל~
 לגמרי בדיקתו שגמר עד נזכר

 שריפח בשעת ש~ברך וי~א עוד מברך שאינוי~א
ה~מץ

 ~י~
 שם בלא או~ה לברך ~חוש

 ~ ו~ול~ו~
 הרש~ז הרבש~ע

 סי~ל~~
 ~~דברי ~הוא ה~ ס~י~

ה~"י
 ש~

 סי~ל~ב החדש ועבא~ח ס~~ו
 בשםה' או~

 ה~ו~~ ~~~
 ~אחר

 ~וב ה~~~ץ שריפ~
 לברך ~שאיאינו

 ~ל~ו~ע~
: 

 ~~ג~
 ~ אקב~ו יברך

עבש"~
 שכתב ג' םעי' סי~ל~ב ~רש"~ הרב

 ~~ההט~ם
 ~בר~י~ אי~

 ~ב~יקה ק~~ם ~החיינ~
 משוס ~ לזמן מזמן הב~ה מצ~~ שהואאע~~י

 ו~ד~
 ל~ורך הוא ~~ ~~וצ~ה

 היא ~~~~ך ה~וועד ~צ~רך מ~ו~~ ה~מץ~~ב~ר ה~י~ ל~ק~ ~~ג~

 בבר~~נ~~ר~
 ברגל שמבר~ין שהחיינו

הלילה בקידו~
 ~ ע"~

~~~~ 
 על

 עח"~ ~ ~מץ ביעו~
 לבער בירך אס ~~~י~~ד סק~גםי~ל"ב

ג~~ חמ~
 יצא

 ~~י~~ ~עב~~~~ ~~~
 ~יניס

 מער~~
בר~ו~

 בזה: ש מ ~~~ א~ת סי"א
 ~~ה~

 והוא
 בח~וץ ו~ם ~ לו י~~ע ש~ינ~ לח~וץ~בי~ור
 שבודק ע"י הביעור ע~שי~ מ~חיל לוהידוע
 ס~"ז קיצוש~ע שעל ~וסה~ש ~ למחרלבער~

~הו~
 ס~~ד סי~ל~ב ה~~~ ~דברי

 ומג~~
 ~ם

 וש"עםק~א
 הר~

 א' םעי~ שם ה~ש~ז
 ש~תב ~ב' סעי' ~רש~ז הרב ב~~עעוד ~ו~~י~~
למה ~ט~~
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 ~~ו~~
~~ 

~~~~~
 ~ל ~לשון ~~בר~ין איןל~ה ~~~~~

 ח~~ץ בדיק~
~~ ש~ות~י~

 מיד
 שאי~ ~ו~ו~

 המצוה ת~לית הבדיקה
 שמצא ה~~וץ את ביער ולא שבדק מיש~ר~

 בי~ל לא אס ו~ן ~~ום ולא עשה לאב~דיקה
 א~ר~~~צו

 ~דיי~ הבדיק~
 נג~~רה לא

 : ע~כ ~~וץ~י~ור מצו~
 ~~ו~

 ואס ~ הב~י~הל~~לת הב~~~ בין י~סיק ולא
 שיח~ בינ~יי~ ש~

ש~
 ולברך צל"ח ~לל הב~יקה ~ו~~ין ~~ה
 וא~ו סעי' ~י~ל"ב הרש~ז הרבש"ע

ו~יי~
 הס~רדי הפסח חקת בס~ר

 ה~סק הוי א~~ ~ולה רק ~~ לא אם~א~ילו עה~~ בש~
וצריך

 ל~זו~
 אבל ו~ברך

 שתיק~
 ~~בר א~י'

הרשו~
 ~וי לא

 ה~~
 ~די~ב~

 ול~רך ל~זור וא~צ
~~~

 ומו~א
 ה~~~ בא~~

 ו' אות ~י~ל~ב

~~ז~

 ~הוא ב~~ה~
 מ~ני~

 ע~~~ ~ ה~דיקה
 הרב

 ו' ~~י' ~י~ל~ב~ר~~ז
~~~ 

 ~~ר
 ו~~

 א~ילו

~י~
 ~~~ר~י ~הוא בדבר ה~דיקה ל~~ילת הבר~ה
 א~~ר ~יה ~ס אפי' ול~~ך ל~זור א~צ~~~יקה
 לדבר אין ~~~~לה א~ל זו שיחה ~לאלב~וק
~וא אא~~ ה~דיקה צר~י ~~~ניני א~ילו~ ~לל~ינ~יים

 ב~ני~
 י~יח לא אס ל~דוק לה~חיל ~ו ~א~א

~~~
 ז' ב~~י' עוד ו~יי"ש

 ד~~~~~~
 ~~דב~יו

~בא~צ~
 לב~וק ~ה~~יל לא~ר ~בדיקה

 ל~ת~להא~ילו ~~~~~
 להשי~

 ~~צר~י ~~וא ~~בר
~בדיק~

 ~~~ ~~וץ אינו אס א~ילו
: 

~~~~ 
 וי~ול

 הרב ~~~ע ~ א~~ בב~~ה ב~ים ~~והלבדוק
 ~' ~עי' סיתל"בהרש"ז

 דא~
 ~~~~~יד ~~~ה"ב

 אצלו~ב~ב
 ב~~~

 בדיקתו על ש~ו~רך
 לב~~ק שי~~זרו ~~י ~בר~תולהוציאם ו~ו~וי~
~~~קו~~ו אי~ אי~

 ה~~~ צרי~י~
 ש~תחילו )ל~ת~לה( ליז~ר

 הסמו~ים ~ה~דריםל~דוק
 לבי~

 הבר~ה שש~עו
 לפי ~ב~וק א~ר לבית מיד יל~ו לא אבלבתו~ו

שההלי~~
 בר~ה בין ה~םק ~שובה לבית ~ובית

~ת~ל~
 המצוה עשיית

 ע~~
 שם א"א וע~מ"ג

 בעה~~ב לבין שלי~ ~ין לחלק שם מ~ש~ק"ו
 ו~יין ה~סק הוי ~ילוך אם ב~~ע הד~רו~ניח

 אות םי~ל~ב מברעזאן ~והר~~~ ~גאוןבהגהות
 ה~ו~~~ש ד~ודברי ~~תבז'

 סי~ק~"~
 סק"ד

מ~~~~
 ההילוך ~~ין מב~ו~ר

 ~~~סי~
 ~יון

 של~

 ~ ~"~~ ~ו~ם שי~דוק עד המצ~ה ~ודנג~ורה
 בהל~ותועיבנ~א

 בירך הבע~ב דא~ ~מץ ~דיק~
 ועו~ה נחלש ~~דיקה ו~א~וצע הבדיקהעל

ל~~וור שלי~
 הבדיק~

 לברך צריך ~שליח ~ין
 לב~וק שליח ועושה ~עה~ב ~ירך לאאם דדו~~
 ~ירך ~בר אס אבלהשלי~ ~בר~

 ~עה"~
 ו~אמצע

 ש~~ר ~יון ~ברך עוד שייך אין שליחועושה נ~ל~

ביר~
 ~דר בודק השליח אם דוקא ~"ז אך ב~ה~ב

אח~
 א~ אבל הבעה~~( שם )שבירך בית ב~ותו

 ד~~ה~ג ~יון הרחוב דרך לילך צריךה~לי~
 ג~

ה~עה"~
 ה~ה א"כ ל~רך צריך

 השלי~
 חייב

 ~ה מהני ולאל~רך
 שש~ו~

 הבר~ה
 ~ו~~ריו והנה ~ הנ~ל הנ~אע~~ד ~ו~~ה~~

 דב~~יך ~ו~~~~
לילך

 דר~
 ה~חיל ~~~בר א~ילו אז הר~וב

לב~וק
 מ"~~ קצ~

 ל~רך צריך
 ~י~

 ~~ליח
 ב~"~ אך ~הב~~~ב בי~

 הרש~ז הרב
 הנ~ל~י~~

 ה~~ל
 ט'ם~י'

 ~~ש~~~
 לה~סיק בצריך דא~ילו ~~~ואר

 ול~רך ל~~ור א~צבהלי~ה
 ~ן ה~לי~ בי~

 בירך ש~בר ~וןב~צ~~ו הבע~~~
 ~ע~

 א~ת
 ועיי"~

 עוד
 ~שי~ה ה~~יק הש~יח אםדח~י~ו

 שלא או הב~יקהל~~לת הבר~~ בי~
 ~~ו~

 ~לל ה~ר~ה
 ג"~

אי~
 : לברך צ~יך ה~ליח

~~~~ 
 ~~ו~~ ~וניחין

הרש"~
 א~צ הדין דמעי~ר י~א סעי' ~ם

~הני~ ~ל~
 ~ושוס ב~יקה ק~דם הללו ~תיתים

 ימצא ולא הבו~ק יבדוקאס ~א~
 ~ב~יקתו ח~~ץ שו~

אע~י"~
 ~וא ש~ך לפי ל~טל' בירך לא

 ימצא שמא א~ריו ו~~~ש הח~וץ אתלב~וק ה~~צו~
מאו~וה ~ו~ונ~

 וא~
 ~בר והוא ~לום ב~ך אין ~~~א לא

 ה~צוהקיים
 ~~יקונ~

 שב~ק( )ב~וה
 א~~

 ~בר

 ה~נה~נ~~ש~
 ומנ~גן ח~וץ ~תיתי ~~ניח

ישראל ש~
 ~ור~

 הוא
 ~וחומ"צ ו~בשד"ח ~ ~~~

 למ~ הגון ט~ס ש~תב ~~~א ב~ם ~ו"טאות סי~~
שנוהגי~

 ~~ס פתיתי ~~ניח
 שנוה~ין ~~יון ~~ש~~

 ~ינות ב~ל קוה~פ י~~ים ~יזה ו~נקרל~בד
 )~~ובואר ובסדקיםב~ורים הבי~

 ב~ע"~
 סו~~י

 בליל בדק ~בר ~א~ פםק סק"א ~י~ל~גוה~~י ~ל~ג~
י"~

 בליל יבדוק אס ו~~כ עוד לבדוק א"צ שוב
 ~ויי~ד

 בר~~ חש~
 ל~ן ~בטלה

 ~ו~ המנה~
~הני~
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ל~ניח

 ~~י~י~
 הנ~ל בסק~א ~ס ה~~~ ו~~ו~ש

שלאחר
 ~~~יק~

 וישת~וש יח~ור י~ג שבליל
 ב~ו~~

~~~~
 ב~ר~ה ל~דוק יו~ל ~א~

 ע~~
 ה~יא ו~ן

~א~ח
 ה~~~

 ט'( אות )סי~ל~ב
 בש~

 ~שובת
 ~בה דלדי~ן ש~תב הל~ה~~~ק

 ~~ריו ל~בד ~~א דנוה~ין ~~יון~~י~ין להני~ ~~~
 וא~כ תל~ג( סום~י ~ר~ו"א )~מבוארהב~יקה קוד~

י~
 בר~ה ח~ש בזה

 ל~~ל~
 ~~י~ין יניח לא אם

ק~~ס
 אינה ~~ב ~הב~יקה ~יון ה~די~~

 חיובי~
 ע~~~~~

: 
 ~ל~

 ~~ו~י
 סוס~י עב~~~~א ~ ~ח~

~ל~ב
 וב~~~

 הרש~ז הרב
 דיש י~א ~~י ש~

 להניח~י~~ר
 ח~ו~

 ~לא ~די ~~~רר ש~ינו קשה
 ב~~ח בבית ~ו~ונו וי~אר ~~ט מ~ונוית~~ר

 או ע~ברים ~ו~~נו יג~רו שלא ל~ו~ורויזהרו ו~~

 יו~ד ל~ניחש~~ב
 והו~ פ~י~י~

 ע~~י
 ~ו~

 גדול
 ~ונ~ת ב~~ר ועיין ~~"כ

 ~י~א ד~~ון ~~י~
 בצירו~~~~~

 ~ושום ~זית יחד ה~~י~יס ~ל

ד~חו~
 אינו ~וסקים ל~~וה ~ו~זית

 חיי~
 ב~י~ור

 ח~ או~ סי~ל~ב ~ח~ש בא~ח ומובא ע~כ~~ל
 הביא זהו~~ין

 בש~~~
 ~ו~ו~ו"צ

 סי~~
 אות

 ב~ללם י~יו הפ~י~ים ד~ל ~~א~שם מ~~
 ב~לאך ~זי~ ~ח~

 אח~
 ~זית יהיה לא עצ~וו ב~ני מהם

 ע~~
: 

~~א~
 ה~ע~ ו~ו'~ היטב משו~ור במקום

 הוא בזה
 או ק~נים ע~י ~או~וה ~~ונו יח~רר שלא~די

 ~שי~ברר אחרת פ~ם ~ב~וק ויצטרך~~ברים
לו

 ש~רר~
 י~וצא שלא ~גון ~מנו

~~~ 
 ח~י~ות

 הרב וש~ע סיתל"ד ש~ע ~ מקו~ם שהיה~~ונין
 א' םעי' שםהרש~ז

 ו~יי~~
 דאם סק~ג ב~"י

 אע~"י לאכול מש~יר ש~וא ~~~וץנא~~
 ולב~~קלח~~ר שצרי~

 מ~~
 לחזור א~צ

 ולבר~
 הבדיקה על

 בתשובת ~ךע~כ
 רמ~~

 ל~זור דצריך כתב סיל~ד
 ב~"ח ו~ובא ~~כולברך

 ~י~ל~~ ה~~~
 אות

 ועיי"ש ~א'
 בש~ עו~

 מהגה"ק א~א
 ~~י~~א~~

 ב~~~~סת~~
 ~~~ז~ל

 ד~~
 ~~~ייר

 יני~
 ~צ~עה

 ה~וונהאם
 הו~

 או ק~ו~ל ~ובה עצה דרך רק
 שהבדיק~ ~יון חיוב דרךשהוא

 ד~קא ~וצותה
 בדיקה יצ~רך יצניע לא אס ו~~ואבלילה

 ~בדוק ח~~~ל ~קנת נגדוהוא ביו~
בזה ~~~~ ~יי~~ בליל~

 ע~~
: 

 ~לב~
 יני~

 ו~קושר ~ו~ו~ור ב~וקום
 ~לי ע~יו י~~ה ~ו בתיבה שיצניע ~גון ~ו~ו'
 ויניחנור~ב

 ~~וק~~
 גבוה

 קצ~
 באויר יתלנו או

 ב~ו~ן בוו~יוצא
 ~ל~

 יו~לו
לי~לו וה~~ברי~ התינוק~~

 ~י~ל~~ ~~~ ~ ~~~~
 א' ס~י'

 הר~ וש~~
 ש~הר~~~

 עוד ו~יי~ש א~ ם~י' שם
 ה~~~~ א~ ~צני~ ~א~ ~' ~~י'הרש~ז ה~~~ בש~~

 ~~רך
~נ~~אר

 וא~"~
 ~ו ח~ר ~ו~או

 ש~י~~
 ול~~וקלח~ור א~~ ~~ורי

 ~ו~
 דא~~~~~ן ~ו~ום ~~ר שבדוק

 נ~לו א~~שבו~אי
 ~ושו~

 וע~בריס תינוקות ו~א

 ועיי~~ע~~
 א"א בפ~~"ג

 ~ק~~
 דק~~

 בו ~יש
 שנטל ~~י ראה א~ או~ו שוא~יםל~~ול ד~~
 ~לונא~ון ה~~~~

 זה ח~~ץ גם לב~ל י~ול ש~דיין אי~ורוז~ון קו~~ ע~יין הוא ~א~ ~א~ ~ברי~
 ~~חס~

וא~~
 לא

 יה~
 א~א איםור בו

 דרבנן~
 לא אם אבל

 אי~ורו זמן אחר עדנז~ר
 אין שוב דא~

 ~זה מהני ד~א י~ל הבי~ול ב~ללזה ח~ו~
 ~~ו~~~ ה~מ"~ ~~~~הק~ן נא~ו~ו~

 : קצת ביא~ר
 ~ ו~ו'ו~וקושר ~~~~

 עמג~~
 ~י~~~ד

 ~ק~~
 ~~סור

את ~י~~
 הח~~

 ~דר~ן מ~נ~ ול~~ותו ~לי בתוך
 לגלותשרציס ש~

 ע~~
 בבג~י ועיין

 ש~
 הס~ר~י

 ב~ה"ג ~~םש~~ב
 י~

 נ~םר )אם להקל
 וא~"ל אדם ~ותן גי~ה ש~וא ס~ס ~ושום~וה~~וץ( ~ח~~

 א~לוהו ש~א~רצים
 ע"~

 ~~~ש ב~~ח ו~~ו~א
 ס~ל~ח בש~ע וע~ע ב' אות~יתל~ד

 בדוק ל~וקום שנכנס תינוק ~ו עכבר בדיןשם ובא~רוני~
 עיי~ש בפיו או בידוו~~ר

 שי~
 בזה

 סיתל"ט בש~עוע"ע ~רטי~ ~מ~
 ~באחרו~י~

 מי ~~ד~ן שם
 : ש~ניח ~~ר~ת מספר ~צא ולאשבדק

 ~לד~
 אחר

הבדיק~
 אור מאורי ב~פר עיין ~ יבטלנו מיד

 ב~וס~ת ~ראה~כתב
 רי~~~

 ~על
ב~~צ~ שנס~~~ קלף~
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 בלילה~~וצא
 )~ירו~

 ~~~( ~ליל
 ח~וץ ~~י~~

~בטלו
 ~מחר לאו~לה ~ו~ר א~ ב~ו~כוי~

 ~ביו~
 קודםי~~

 זמ~
 ~~~~~ א~יל~ איםור

 םבר~ו ונראה
 שיכול~אף

 ההפ~~ מ~ ל~~ו~
 הכא שאני ~~~~ו

ד~ח~י
 שהו~

 נחשב הוא ~~א וב~ול~ מדיבור~ חו~ר
 ישארואם

 ח~~
 לא ~~ס ב~י על יעבור הרי

 יב~ל שהבו~ק שחקנו ח~מים ~קנת ל~ו~רעקייס
 להח~יר~יש

 סי~ל~~ ~~ד~ ב~"~ ומוב~ ע"~
~ו~

 : ה'
 ~לה~

 אלו דברים ~י~ציא ~~מים ו~קנו
 ~וא~צבלבד ~ל~ בבי~ול ~~י ~~~דא~ריי~א ~' אותסי~ל~ד רש~~ רב ~בי עיבקו~א ~ ו~~' ויאמר ~~יו~ם

 שיוצי~
 את

 הבי~ו~
 ~מבואר בפיו

 סקי~ג סי~ל~וב~וג~א
 ודל~

 ש~סק ~פר~ח
 ~ביטול דלאם~י~אומרים ~דע~

 ~ל~
 ~לבד(

 צריך~דרב~ן ~~
 לכת~~

 ~כמבו~ר בש~~יו להוציא
 ו~בשד~ח ~ ע~~ו~ד הירו~למי( ב~סבב~י

 א~ זה בענין ~אריך ~~ה נ~א ~ות םי~ה~חומ"צ
~~ינ~

 םגי ~ו בש~תיו ~ביטול שיוציא ~וקא
 והעולה בלבד בלב שיבטלנובמחשבה

 מש~
דלדע~

 בשפ~י~ להוציא צריך והע~~ור ה~ום'
 הריט~"~)ולד~~

 ~ס דוד( יד והרב
 אלא ב~~~יו שיוציא ~צריך כן סובר)בקידושין( הרמב~~

 לאז~ו להש~יע צריךשאינו
 מ~

 מפיו ~מוציא
 וישעי אורי~והרב

 רצ~
 ~העמיס

 ע~~פ ~ן שסובררש~י ב~ו~נ~ ~~
 בחמ~

 ~והני ~לא י~וע
 ש~~~ שהרב אלא בלבד בלב ביטול~ו

 אין ~~~
~ע~ו

 נו~~
 בכוונ~ ~א~ להע~יס ב~ך

 ר~~י
 ~וס' הרב אךי~וי~ש(

 יו"~
 הבינו נוב~י ו~רב

~ד~~
 בלב ~בי~ול דס"ל עובדיה ~ר~ינו רש~י

 דא"צ הגא~נים רוב דעת הוא ו~ן סגיבל~ד
 הוא ו~ן בש~תיו~יוציא

~~~ 
 ~~ור רבי~ו

 בש~ בשד~~~ועיי"ש
 הרב

 שד~
 שכ~ב יצ~ק

 הוא ~~ה חמירא ~ל לו~~ר ש~קנו ~~והדא~שר
 ו~ן בלב( ~בטל יודעים שאינס ~"המ~ני
~בואר

 ברמב~~
 שהביטול ל~~~ים( )בליקו~י~

 בלב~וא
 ל~וצי~ וא"~

 מ~ו~ש )הי~ך ב~~~יו
 ו~ן ל~ידושין(~~ידושיו

 דע~ הו~
 ~~ח"א ה~ב

~~~~~~~~~~ ~ 
 ד~לו~~ב

 ~ה~~
 בי~ו~ו גס הח~~ץ( ~~בנידון

 ~הניבלב
 ~~ע~~

 שבלב ד~ברים
 ~~~~~חי שבלב דברים הוי ~ח~וץ בנידוןמ~מ דב~י~ אי~~

 ל~בור שלא כדי בלבו דביטל סהדי דאנןמש~ס
 ב~יבאיסור

 לך ~ו~באר ו~נה ~ ע"~
 בלבד בלב ~ביטול ~םגי ם~ל מהפ~ס~יםובנין ~~י~ ~רו~

וא"צ
 ל~~ציא~

 ה~א ~~~ אך בש~~י~
 לעני~

 ~י~בד
 שלו: בקו~א ~ר~"~ הרב בשס לעיל~~מבואר ~ש~~י~ גם הבי~ול שי~~יא לנה~ג יש ~כ~חלהאבל

~לו~
 ברשותי דאיכא וחנויעא חמירא ~ל

 וד~א ביער~יה ודלאחזי~יה דל~
 ידענ~

 לב~יל ~יה
 ~ דארעא כעפרא הפקרו~הוי

 מס~~~
 שעל

 ~' ~עי' ~סי~ל~ד הרש"ז הרב בשםקיצוש~ע

 אחרוניס ושאר~'(
~ 

 ~לז~
 שהוא בלשון יאמר

 צריך לפי~ך בלב הוא הבי~ול עיקר שהרי~בין~
 בלב~הבין

 מ~
 עבר ואס בשפ~י~ ~~וציא שהוא

 הבי~ול~א~~ר
 בלשו~

 הוא אס אז ~לל מבינו שאינו
 ~ע~"פ(י~דע

 ~וונ~
 לבטל הוא ~~וונ~ו הביטול

 ~ירוש ~~בין שאינו אעפ"י ולהפקירו~ח~~ץ

~~~לו~
 או~ן א~ל י~ח יצא ב~פתיו ~ווציא שהוא

~~ה
 ו~~

 ענין א~ ~לל יודעיס שאינן נשיס

הבי~ו~
 ונדמה ו~וונ~ו

 בעיניה~
 ~ומרים שהם

 הבי~ול ~נין שאמרו אעפ~י אז ובקשה ~חנהאיזה
 ~ו"מ בלה~ק או ארמיבלש~ן

 ל~
 ש~~~ י"ח יצאו

 אינו אם א~ל בלב הוא וה~~~ר ~בי~ול~יקר
 אע~~י בלבו~ו~קי~ו

 שהו~
 אין ש~~פקירו אונור

 צריך ה~קר שכל ~~~~י ~לוסזה
 להיו~

 ~לבו פיו
 הרש~ו ~רב וש~ע סק"ו סי~ל"ד מג"אשוין

 ~עיין ~ ח'םעי' ~~
 מהד"ק נוב"י ב~שוב~

 ~ל דאמירת ולומר להקל בזה שצידד ~והי~ח סי~~

חמיר~
 שלא א~~~י הפקר ~מו יועיל

 בשם אךבלבו נ~כוי~
 ~שוב~

 להחמיר שס ~ הביא ~ו~ב
 הביא ו~ןבזה

 ~~א~~ בהגהו~
 מברעזאן מהרש~ם

 ו~וד וגוא~י ה~"י בשס ~~ אותםי~ל~~
 ב~ה להחמירש~~בו גדולי~

 ~דע~
 באומר ד~ם המ"ב

 ב~ב חמירא~~~נן~~יבטל~ל
 ועבש~~~ ~ ~~~

 ~ו~ ~י~~~חונ~~~
 ו~"ו

בענין ~צ~ ~~~ריך ~ו~



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

 ~~~~ן
~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~~~ 
ב~ני~

 אמירת
 כ~

 שאין ב~~י מהני ~ם חמירא

 ~ני~מבי~
 ~~ם ~בי~ול

 ~וונ~
 גם הוא ה~י~ול

 ב~ינן ואם קוה"פ לע~ו~ם שנ~וכר הח~~ץ~ל
 ~ח"כ ~~ לע~~"ם ה~ו~ירה קודס הבי~ולשיהיה

 מ~~יעויי~~
 בזה

 ועיי~
 סי' לק~~ן אי~ה בדברינו

 : שס מ"ש ם~ל"טזה
 ~לח~

 י~זור ו~~' ביום גס
 דבבי~ול ב' םעי' םי~ל"ד עיש"ע ~ויב~לנו
 לב~ל יזהר~יוס

 הח~~~
 שעה שתגיע ק~דס

 שעה ש~וש~גיע~פני ששי~
 ~שי~

 ~~~ר ~בר
 ~שוב ~ודרבנן(בהנאה ~החמ~

 אי~
 ע~כ~ ל~~לו אז בידו

ועיי~
 סי"ה מחומ"צ בשד"ח

 או~
 ובא"ח ה'

 םי~ל~ד~חדש
 או~

 ~ס מ~ש ח'
 ח~~ץ בא~יל~ עדיין איםור אין ~שאז ששית~שעה בי~ו~ ~~ ב~~י~

 ~לא ~בי~ול ~~הני אס ~~דר~ן( אלאו~הנאת~
 בב"י עליוי~בור

 ~ו~
 בזה ~הנ~~ו ה~~רה

 בדיעבד בו להקלאס לעני~
 בדברינ~ ו~יי~ ~שעעה"~

 סי~ו~לק~ו~
 ~' ג' ענף ד' ס~ק קי~ב

 בב~י עליו עבר שלא ח~ץלענין ש~ ~~"~
~~~ 

 רק ~~ורה

~ודרבנ~
 לאוםרו יש אס

 אחה~~
 י~ויי~ש

 החדש ועבא~ח ~ בזהמ"ש
 הנ~~

 סי~ל"ד
 קצוה"ח ~שס~' או~

 ~םירם~ב~
 דבש~ח ~~~ב

 ~וח~ו~
 ~ש ק~ד~ הח~וץ א~ לב~ל~ונ~~

 ~~ו~
 היום על

 ~~ו~ר ובי~ל נז~ר ~שואחר
 הח~ו~

 בהנאה

 בי~ל שע~שיו ד~יוןלאחה~~
 אמרינ~

 ~ועיקרא
 ליה~יחא

 אך ~ ע~~
 בקוב"~

 דחה הר~~ב~ם על
 אפילו ~ה הי~ר ~צרף דאין ו~~ב הקצוה"חדברי

~~ני~
 או~ ~מו~י בס~ר ו~ן בעל~וא

 חול~
 על

 הב~~"י~~ח ו~~~ ע"~ כן ל~~~ר דחלילה ~~~ב~קצו~~ח
 הגאו~ בהגהו~ הו~~

 ~והר~"ם

 מחומ"צ ~עב~ד"ח י"ב או~ סי~ל"~~ו~ברעזא~
~י"ה

 או~
 מ~ש י"ח י"ז

 ב~ני~
 ומכירה בי~ול

 היו~ חצו~לא~~
 אי~ה בדברינו וע"ע

 : בזה מ~ש סק"גס~קי~ג לקמ~
 ~ל~~

 ויב~לנו~ י~זור

עיי~
 ז~רון בם~ר

 ד~
 בשס ע"א סוף ~"ו

 אי~ר~
ר~~~

 שמב~ל הביטול קודם הח~~ץ ל~~ור דצריך

ביו~
 משוס

 דעני~
 ה~ו~ירה

 ~שלנו~
 ה~רמה היא

 בי~ול מהני ~~וה~ת ~~ש~ס הוא ההי~רו~י~ר
 היא ה~~~ירה אס אפילו להתיר יש ול~ן)ב~בד
 משוסב~ר~וה

 דהער~ו~
 אס אבל בדרבנן( ~רי

 ה~יטול אחר ~ווכר~וא
 נוגלה הוא הרי וא"~

 חצירו לו וקונה בחמץ דרוצהדעתו
 הביטול אח~

 ~~קודם ~בי~ל הביטול לו ~~הני לא שוב~א~כ
~ס

 ~ה"~
 שבספר )ובהג"ה ~ ע"כ

 ז~רו~
 שס

 שמונח המקוס ישכיר או שי~~ור לזה עצה~~ב
 החמץבו

 קוד~
 מכיר~ שבשע~ ~די החמץ מכירת

החמ~
 אין שוב בחמץ שרוצה דעתו א~ ש~וגלה

 שם( ההג~ה ע~"ל לו קונה ואינו שלוהחצר
 מו~ר דאם הנ~ל ר~וה אי~רא בשס עוד~עיי"ש

 הח~~~א~
 אש~ו ע"י או שליח ~~י

 וא~~
 לחוש יש

 ~בר~~א
 קודם החמץ א~ ה~ה~~~ בי~~

 השליחות ובטל ה~קר ונעשה ה~ליחשמ~ר
 ~א"~

א~~
 שבספר ~ובהג"ה ~"כ המ~ירה ~~ו~יל

 השליח יראה זה חשש ד~ושום ע~ז ~תבהנ"ל ז~רו~

ל~~ו~
 קודם ה~~כירה

 בי~ו~
 דחשש וה~ם היום

 י~ולזה
 ~~ להיו~

 בי~ול על
 אך שבליל~

שבליל~ ~יו~
 שאינו הח~~ץ על רק שבלילהבבי~~לו ד~וונ~~ ~~שר חמי~יה ד~א אומר הוא

 ההג"ה ע~~ל~ו~ונו יוד~
 ש~~

 ~~חומ"צ ועבש~~ח
 י~~ או~םוף ס~~

 בשם
 ס~~

 אפריס בית ליק~~י
 בשם ג~כש~~ב

 ~שובו~
 שהבי~ול האחרוניס

 המ~ירה ~הי' לא אולי ~י המ~ירה אחריהי'

~די~
 יהי~

 ע~~~
 הבי~~ל בכלל הח~~ץ ~ל

~"~ ~ 

 ע~~~עיי"~
 ~ס~ר

 ~~רו~
 בשס ~ס מ~ש הנ~ל

 הנ"ל ר~~הא~א
 בעני~

 ~זה בקנין ~ו~ר אם
 קודס במ~ר ~ם מהני אס ~~דרבנן רק ~~הנידנא

 שלו החמץ אין ~בר ד~ודרבנן ד~יוןהבי~ול
 וא"~

 אי~~~דרב~~
 ~~~ר~וה ~~ א~~~ שיב~ל ~בי~~ל ~וועיל

 ש~ו ~~ינ~ ~~~~
 מדרבנ~

 ~ב~ל ~~מו
בש~ה

 ה~~ל ~~רון שבם~ר בהג~ה ~ך ~~ ~~

 ~~י~~~~~
 שאינו לדבר בי~ול מועיל שאינו ד~וה

של~
 ~ודרבנ~

 זה דבר
 ג~~

 ~ועילשוב וא~~ מדרבנן רק
 בז~

 שהיא המ~ירה
 ג"~

 : ע"כ דרבנן

~מ~
 ~ל וי~ל~ל

 ד~ס הב"ח תשובת בשס םק"ג( סיתמ"ו)ובשע"ת תל~~ םוס~י מ~~ ~פמ"~ ~חמ~
 ~ל בפירוש~ו~ו~

 ב~~~ שי~חמץ מ~
 ב~ל יהא

 חמצו ~ל ב~~ס מבטל אס אבל ביטולהוי
 זה ב~לל אין הריברשותו שה~~

 ר~
 הח~וץ ~ותו

 שיש מה רק ~~~מע בר~ו~ו ד~שון משוסע~שיו שי~
ע~שיו

 בפמ"~ )וע~~ ~"~
 א~א

 סיתמ"~
 סק~ד

 ~ם ~תב ת~ו"ו ר"ס א"א וב~מ"ג בזה(מ"ש
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 ~~~~~ ~~~~ך ~~~~~
 ~~י~

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

~~~שו~
 דבר ~י~ה לו ~~ח~~ץ ש~~א ~שש

~"~~~~ 

ל~~
 ~וב

 קוה~~ ~~ ל~~נו~
 ~~~טל ~~וא

 ג~
 ~ל

מ~
 ב~וה~פ שי~~~~ץ

 ~ ע~~
 א~

 ב~ש~'
 ~~ב~יקל"א ח"~

 דאי~
 י~ול

 קו~~~ לה~נו~
 על

 ב~~חשי~ח~~ץ ~~~
 שיה~

 ד~~ל ~~~~ן )א~יל~ ב~ל
 ~שלבל~~( ל~~קירדי~ול

 ~יו~
 ה~~קר חל ~~א

 בר~ו~ו אינו ~אז שי~ח~~ץ לאחראלא
ב~שוב~ ו~~ ע"~

 ~ניח ~~אה~ה
~~~ 

 ~נ~ל הב~ח דברי

~צ"~
 סי~ל~ד החדש בא~ח והו"ד

 או~
 ו~יין ז~

 ~~או~בהגה~~
 מה סי~מ"ו מ~רעזאן ~~הרש~ם

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

~~~~~~~~ ~ ~  

~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 המ~י~ההי~ה

 ~די~
 אםנאמר

 שג~
 הח~ץ אותו

 נ~~~רשלא
 ~די~

 ~ל שא~~ר הבי~ול בכלל נ~ל
 נמכר שלא ~ה והרי ברשו~י דאי~אח~~~רא

 ני~~א או ה~יטול ~~לל ~נ~~ס ~רשו~ו ~וא~ס ~די~

ד~יו~
 שנ~~~ר סובר היה ~~וא

 ~די~
 ~י~ה לא

 ב~וגג ב~~י שעבר ונ~~~א זה חמץ ~ל~וונ~~
 ~זה~יין

 בשד~~
 ~וחו~ו~צ

 סי"~
 וב~י~ון ~ו"ה אות

 ~בד~~~~ ~~"~ או~ח~
 עוד

 י~
 להעיר

 ו~וש~

ברשו~י
 ד~זי~~

 ו~לא
 ~ז~~י~

 ודלא ~בי~ר~יה
 דא~~א ~ע~רא ה~קר ולהוי ל~~ילביער~יה
 ~בי~~ל~~צ~ל

 שמב~~ ~יו~
 לא~ר

 ~~ר~
 ~~~יט~ל ~~~ום~ח~ץ( א~

 היו~
 ~ו~~ל הוא הרי

 ב~י~~ל ~~~א~~ ~~צ~~~ ~לום ~~שייר ואינו~~ל
~לילה

 שאי~
 ~ח~וץ א~ רק ל~~ל אז דע~ו

 ~~צא ולא~אה ~ל~~
 בב~יק~

 אינו ~~ך
 או~~~

 רק אז
 וד~א ~זי~יהדלא

 ש~~ ~ ב~ער~י~
 ~ר~~ז ~רב

סי~ל~~
 קיצו~~ע שעל ו~~~~~"ש ~ י~ב ס~י'

סקי~~
 ~יש

 נוסחאו~
 לו~~ר

 ~ג~~
 ~~בת קודם

~ביע~תיה
 ד~~י~י~

 וד~א
 ~~~ ח~~י~י~

 ועב~~ע

 ~רב ובש~ע סק~ח שם וב~~ג~א ג' ם~י'סי~ל~ד

 ש~הרש~~
 הנ~ל וב~~םה~ש י"ב ס~י'

ד~~יך ~ק~~~
 ליז~~

 ב~י~~ל
 ז~

 לא~~~רו ש~י~ס
 ~~~ ב~וף )דהיינו ~~נאה הח~~ץשנ~סר ק~~~

 ש~~י~ קו~~ח~וי~י~
 ש~ה ה~חלת

 )ד~יי~ו בהנאה שנא~ר דלאחר ~שוסהיו~( ~~~ ~~י~

~~~ח~~
 ש~ה

 ~שי~
 והלאה( היום על

 לבט~~בידו א~ שו~
 כ~~~

 ש~~ר ~יון ~לו ~נו שהח~וץ
נא~ר

 בהנא~
 ול~~

 צריך
 ~~רו~

 החמץ
 ו~בט~ו בהנאה~נא~ר ~ו~~

 ~ח~~
 ~~~: מיד

~~וג~
 ~~~ח~~~

 לבו~קו יו~ל לא ~ה
 ~~יגי~

 ~יל
 ~חלה שי~נהו לא אס ~יר~ש ~~ד

י~ד ~י~ קוד~
 ול~~

 דעתו אם א~ילו
 בא~~

 ~נותו
 קוד~

ש~גי~
 ז~~~

 ~בדיקה
~"~ 

 לבודקו חייב
 ~~תחלת הואא~ילו ~~~

 השנ~
 ~חששו ~ושוס

 יג~~ור ולא י~ד ליל קודס לפנו~ו יתחילש~~א ח~~~י~

לפנו~
 )וזהו י"ד בליל

 דע~
 אך ז~ל( הרמב~ם

 ~~ק קודם לתו~ו אוצרו ה~ניס ש~ברבדי~בד

ש~
 ~~י ~ושם ולפנו~ו עתה ל~טריח א"צ~ח~וץ ב~יק~ ז~~ן שיגיע קודם ל~נו~ו דע~ו אם אז
 שיש ב~ה"ג ~י ~םלבדוק

 טור~
 נו~ל רב

 עללס~~וך
 ~ע~

 דאם דס~ל רש~י
ל~נות ד~~~

 קוד~~ הא~~~
 ל~~יח לו ~~ותר

 שם שיש ב~~קוםא~ילו האוצ~
 חמ~

 ה~~~ לפ~י יום ~~שים ~וך ~ואוא~ילו ~~~~ ודאי
ו~~י~י~

 וי~דוק י~~ה י~ד ליל
 ~ח~~~

 ו~~ה
הרב ~~~~

 ~רש~~
 י"ג ם~י' סי~ל~ו

 א~
 ל~קל דאין ~~ש~וע שםהרש~ז ~ר~ ~~דברי
ב~~קום א~~ בדיעב~

 הפ~~~ ~י~
 ל~~ו~ו נצריך אס ~יס וחסרון

 ולבדוק~~יד
 ולחזו~

 ל~נו~וצריך אי~ דא~ האוצר ולה~ניס
 ע~~

 ה~צר ה~ניס ~בר ~ס
 לש~

~יו~
 ~דע~ו

 ~~~בר~ אבל קוה~פ ל~נו~~ ~~~~
 ~~ו~~~ דא~י~ו ~~ש~וע ב~ניס ~אן המחברהרב
 שםשאין

 ~ס"~
 לבד טורח רק

 ג~~
 יש

 :~ב~יעבד ל~ק~

 ~מד~
 ~ ו~ו' ~חלה לבדוק צריך

 ב~~
בר~~

 לה ש~קנו ה~י~י בז~~ן ~אינה ~י~ן
~~יינו ח~~~י~
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 )ו~~ונו י"ד לילדהיינו
 הרגל( סוף ~~ ואיל~

 ס~י~ שם הר~~ז הרב וש~ע א' סעי' סי~ל~ו~~ע
 ~א'

 ~מה~
 י"ד בליל הבור א~ לפנות א"צ

 ~~ו~~~ע ש~תב סק~"~ קי~וש"ע שעל~י~וסה"ש
~~~ברי

 ה~וג~~
 הרב ומש"ע

 הרש"~
 אם ~~וקא

י~
 ~וחומצים שאינס ח~ים ~~חים ג' בגובה שס

 צריך אין אז ~~וחו~וצים הח~ים עלה~~ו~חים
 הבור א~ל~נות

 ועו~ י"~ בלי~
 מ~ברי ~ושמע

 אס~רים המח~מ~ים ~הח~ים הנ~להאחרונים
~הנאה

 לאה"~
 לנ~רי ה~ל ימ~ור ול~ן

 ח~~ץ בשאר ע~שיו~נהוג קו~~~
 ע~"~

 הנ"ל~ ה~ום~"ש
 הרב ו~~~ע ט' ~' ז~ סק"ו םי~ל"וו~י~ג~א

הרש"~
 י"ח ~~יף שם

 ~ י"~
 ~~וו~

 ביני~ס יש ואם

 עייו ~ ~~~ו~ו~ו~ח~י~
 ~חש~ב~

 ~שובה
 ~~ח~~~

~~~ו~~
 ~חטיס~

 חיישי~ן ולא
~יש שי~ח~ו~

 ~הק~
 יו~ר

 ~ו~ו~ו~~
 בזה ~~~~ני ואוצר

 בי~~~

 לה~וסקי~~א~
 ~והני לא ידוט ~לח~~ץ ד~~ל

בי~ול(
 ו~~~

 והו"ד ר~~~ל ב~~ו~ת
 ב~"~

 החדש
 ועיי"ש ~ ד' אות~י~ל"ו

 עו~
 ~~ס ~שו~ת ב~ם

~~או"ח
 סיק"ד~

 ה~רועים ~ח~ים
 בק~ק~

 ~ום
 יומיםאו

 נוהגי~ קוה~~
 קוה~פ לע~ו"ם ל~וו~רס

 ~~~וא~
 ~ ~"~ נאסרין הגי~ולין אין מ~ר ו~א

ו~יי~~
 ש~תב ציון שיבת ~~ובת בשם עוד

 ~ובשס החג קודם ימים ג' ~עורים ~~רועלה~יר

 ~וה~~~הגאו~
 מבר~זאן~ ~~ה~ש"ס וה~און שיק

 ~והירו~~מי ראיה ~הביאו שםהביא
 ו~~קצת ימים בג' נ~~דים הזר~יםהרי ~ח~ דבאר~

 יו~ר צריך יבישה ו~ארץ ~~ולוהוא היו~
להחמיר א~~ ו~ו~~~

 ~מו~ר~
 )אבל ל~~ח~ה רק לע~ו~ם

 בשם שם ו~~ה להח~ויר( אין~~יעב~
 אס~~מהר"י ~שוב~

 שו"~ו וחשובת
 ות~וב~

 היוצר בית
 שקו~~פ~ הזריעה ל~ו~ור ונ~ון ראויד~~~חלה

 ועיי~~ ~ע"~
 ~וד

 בש~
 ~~ים ~ונחת

 הש~ע ~~ד~רי~מו~ח ~~~~
 סי~ל"~

 דב~~רע ~עי"ח
תבואה

 ~~ו~~
 לע~ו~ם ~מ~ור צריך קוה~פ

 ע~יה אין אם בי~~ל~וו~יל ול~
 גוב~

 ט~חים ג'

 ~~~ ו~יי~~ ~~~~
 ~~י ~~נין ~~~ש

 ~~ידולי~ ~~~~~~ ח~~~ ~~ר~
 נ~~רין

 וה~~הר~ס הח~ס ולדעת ~~ו~רין ~ם הרי~~א~~ו~א הגאו~ ~~~ע~
 הס ~~ישיק

 אםורי~
 עוד ועיי"ש ~

 ~או~
 ה'

 חטיס אוצר בדבר י~קב הבית בשם~~ש
 : הבור בתוך ~וחו~וציםח~ים שי~

~~~~~ 
 ח~ים

 ~~הגה~ק ~יבא"א ~מחו~~~ות
 הדישה אחר ~~תבואה קשדאו~ות ~~~~ ~~בי~~א~~

 ~ל או במטותאותה ~~וניחי~
 )שקורי~ העליו~

 בוי~ים(
 ואפילו ח~ש שאין ~שי~אב~סח

 ש~~צוי בשני~
בה~

 ~טים
 ~וצו~חו~

 ~ק~ים ~ ~אותן מ~מ
 ~ודעומדים שאינ~

 לדו~
 ה~ ~רי

 ~~יד אבודים~ ב~לל
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 ~~~ו
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 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ו~~~~ ~~~~ ~~~~~~
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 ~~~ו
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ וג~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~

 אדם~ל
 ו~ווב~ ע~~

 אות ~יתל"ו ~חדש בא~ח
 :וא"ו

 ~מח~
 יוס שלשיס ~וך ו~ו' ישליך לא

~יב~וג"א
 ו~ש~~

 הרש"~ הרב
 ד~ל תל~ו ם~ס~י

 ל~ני י~סש~שים
~~~~ 

 ב~ל ו~~יין ליזהר ~~ב

~
 ש~~~~א

 י~
ו ב ~  

 ~םח ערב ~~יגיע בנקל להםירו יו~לשלא באופ~ ח~ו~
 ע"~
: 

~מ~~
 היינו ~ ו~ו' שליח י~ונה ו~ו' לדרך היוצא

 ק~~ס לחזור ד~ו אין אםדוקא
 ש"ע ~ ה~~~

 ~וסופק הוא )ואם א' סעי' םיתל~ו הרש~זהרב
 יחזוראס

 ~וה~~
 ~ל~גתא בזה יש לאו או

~לד~ת
 בע~~ו ול~~וק להחמיר ראו~ הרדב~~

~ו
 למנו~

 שיב~וק שליח
 ולד~~

 ~ב
 לבדוק א~צ הס~רדי~ה~סח חק~

 והו"~
 החדש ~א~ח

~~י~ל~ו
 ג'~ או~

 הרש~ז ~~ב בש"ע וע"ע ~
 ש~יאר הנ"ל תל~ו ~סימןהנ~ל

 ~~~ה בא~רך ש~

 דינים וחיל~~~~רטי~
 בי~

 או לדרך היוצא
~מ~רש

 ~י~~~ בי~
 בשיירא

 ~~ניח ואינ~ קוה~~
 אוצר ביתו עושה או שיבדוק מי~בי~ו

 אלא העתקתי לא ו~אן ~ ב~ה ~ו~שו~יי~ש קו~"~
 : הש~יחים~דב~יס

 ~נ~
 שליח~ ימנה ל~תו קודס

ואס
 אי~

 ויב~ל שיבדוק לשליח ל~~~ו~ו מי לו

~~י~י~
 לדרך יוצא אם ~ין חילוק יש א~ ~ר"פ

 )א~ לבדוק זקוק הוא ד~ז לפ~ח יוס ל~בתוך
אי~

 כל לבדוק הוא ~חייב קוה"פ( לחזור דעתו
 ~וגס הנר לא~ר יציאתו ש~פני בלילהח~ריו
 ~ך ~ שיב~וק עד ה~ברים וב~ל במלא~ה~~ור
 אחר ומיד הפ~ו"ג( בשם החדש בא~חהביא

 ~וצאו שלא לו ידוע שאין החמץ ~ל יבטל~ב~יקה
 ש~ינה ~יון יברך ~א ~ו בדיקה ועלבבדי~תו

בז~~
 י"ד ליל דהיינו ~~~~ים ~ת~נו העקרי

אבל
~~ 

 ~לפני יוס שלשיס קודס יוצא
 לחזור שבדע~ו לא )אס לבדוק זקוק~אינו ~~~

 ~שיגי~ ומ~מ בתוה"פ(~~י~ו
 פסח ~רב

 ב~~קוסיב~ל
 שהו~

 הח~~ץ ~ל ~ת
 שי~

 לו
 ~ה בי~ול על יברך שלא אך גב~ל~ב~ל
 ואין בלב הוא הביטול עיקר~י

 ידוע ח~ץ ~ם שאין מיירי ו~~ ~ ~בלבדברים ע~ ~ובר~י~
 ידוע חמץ שם יש אם א~ל ביתוב~וך

 ~י~
 בו

 לבערו ~ייב~~י~
 ~וד~

 ביוצא אפיל~ ~יצא
 ל~ר~

ק~~~
 ל~~חלה מיירי וכ~ז ~ יום ש~~ים

 א~

 שלשים ~ודם ~וביתו ויצא שש~חבדיעבד
 אי~ ממנ~ הח~וץביער ול~

 לבער לבי~ו ל~~ור צריך
 ת~ך יצא אס אבל יום שלשים קודס יצאאס

 לפס~שלשיס
 ידוע אס ~בו הח~וץ ביער ~לא

 ~ביצה בבי~ו שיש בביר~רלו
 ח~ו~

 ל~זור חייב
 מביתו הח~ץ שיבער שליח לשל~ח אולבי~ו

 א' סעי' םי~ל~ו ש~ע ~ מ~וה ל~בר הו~ךא~"~
 ה~ב וש"ע ח' ב' ם~~"א שסו~וג~א

 הרש"~
 שם

 : ח~ ז' וא~ו ה~ ב' א~ס~י~
 ~נא~

 י~ונ~
 שליח

 תשובת~שס נ"~ או~ סי"ה ~וחומ~צ עישד~ח ~ ו~~'~יב~~ק
 פא~

 לבדוק שליח שעשה ד~~י השדה
 שהשליח בער"פ לו ונודע ה~ו~~ח לו ו~ו~רבי~ו

נ~~
 ער~פ בליל אח~ת לעיר

 ~ל~~ ק~~~
 השחר

 בדין ונ~ן ונשא לא או בדק השליח אם י~עולא
 שס ו~וסיק שלי~ותו עושה שליחחזקת

 ~לבדוק ~חזור הבעה~ב שצריך א~ור ול~ן רבצ~ע דעדיי~

 שיבדוק נ~ון ואולי ~ ע~~~~ר"~
 ע~"~

 ~לא
 :בר~ה

 ~~ב~
 הרב עש~ע ~ ח~וצו ויבטל

 די~א ט~ו םעי'~יתל"ד הרש~~
 דב~יטו~

 י~ול אינו
 בעצ~וו יב~ל אלא ח~וצו שיבטל שליחלע~ות

~~~(
 מ~ק~ק קטנות הל~ות בספר

 ~~ב וקציעה מור ~בספר שליח ע"יהבי~~ל בעני~ ג~~
 קבלת בלי אפילו אשת~ שתבטל יותרד~דיף

רשו~
 ע"י אחר שליח ~ושיבטל שתבטל ~~בעלה

קבלת
 רשו~

 והו"ד ~ מבעה"ב
 בשע~~

 שם
 יכול שליח דגס האומריס ~דעת שהעיקרואף םק~~

ל~ל
 ~עפי~~

 ~ב~~קום ל~~חלה לחוש ~וב

שאפשר~
 בעצ~וו ויב~ל הנ"ל המחמירים לסברת

 שלא דב~וקום םעי~ד סיתל"ד ~עבש"ע ~ע~~
 ~אף א~~ו שתבטל ~וב ח~וצ~ לבטל שליח~וינה
 ~ולשו~ מש~ו~ כך לבטל אותה ~וינהשלא

 הש~ע

שס~
 ועיי~ש

 במ~"~
 םק~י

~ 
 ב~~ול בדין שפקפק

 )שלאהאשה
 ~ מ~~

 אך בעלה(
 בשע"~

 שם
 ~אש~ו הר~~"ע בשם( ~~~ח~ב ~שם הביאםק~ח
 ל~ם שיש אדם שלובניו

 רשו~
 אם משלו לא~ול

 ו~ס לבטל רשות להם שיש מסתברא גדוליםהס
יכוליס

 לע~ו~
 ~ביא זה )י~עין ע~כ שליח

 סיתל"ד החדשבא"ח ג~~
 או~

 י~ד
 בש~

 ש~ו~ון( נזירות
 בזהוה~עס

 ובודאי לו הוא דזכות דאמרינן ~ושו~

ניח~
 ר~יתי וכן ~ בב~י יעבור ~לא ~~י ב~ה לו

ב~~ר
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~~~~~
 ~~ר~ןבם~ר ~~~~~

~~ 
 י"~

 בשם ע~ב
 ~ש~ב~

 ~~הר"י

 ד~~שה~~א~
 י~~ל~

 ~עשות
 שלי~

 הח~~ץ לב~ל

ש~
 )ומילי ~ליח רק הויא בעצ~~ה ~היא ~ף ב~לה

 שיו~ל ל~ליח מימסרןלא
 לעשו~

 אחר( שליח
~~"מ

 ~יו~
 השליח עביד דב~יבור

 מע~~
 להוציא

 ~כמו ~~ילי הוי לא ל~ן מרשו~ו הח~ץא~

~~~~~~~
 ועדי~ה ~~ופו הויא ~אש~ו ועו"נ

 י~~לה ול~ןמשליח
 לע~~~

 שליח
 )ו~הו ~ ע~~

דלא
 זק~י~ ~~~ר~

 םי~ל"ד
 סק"~

 ~לי~ לעשי~ י~ולהאינה ~אש~ ~~~ב
 ~ לבטל

 ~~יי~
 ב~~~ח

~~ו~ו~~
 סי~ה

 שהארי~ ~~~ או~
 ~דברי ה~~ה

 ש~חקו ~רבה גדולים ~שם ו~ביא הנ"לה~~"~

 ו~~רב הנ~ל הע~"~ ~בריל~ר~
 ח~~

 משה
~~ב

 ג"~
 הרב ו~~ם הע~~ז ~דברי

 ~גאו~
 הר~ש

ה~~~
 ב~ש~ דדוק~ ~~ הביא מווילנא

 הח~יר איש
הרב

 ע~"~
 שאינה

 לעשו~ י~ול~
 לא אבל ~ליח

 ש~~ב שם הביא בר~ה שיורי וב~םבאל~נה
 ה~ ~~~~~~דברי

 עליו ת~םו וש~בר ~מוהים

בז~
 בקצרה(: הנ"ל שד~ח הרב ~כתו~ד

~נג~
 וכו' או~ו מ~נה ש~וא בפירוש לו ~יאמר

~גם
 ע~

 בפירוש לו אמר לא אס ~אבל הביטול
 על גם ~ו~ו~~ומנה

 ~בי~ו~
 צוהו אם אפילו

לבדוק
 ~~לי~ אי~ ~ו~~

 םי~ל~ד ~וג~א ~~~ל י~~ל
 מברעזאן ~הרש"ם הגאון בה~הות ו~יין ~~ק"ט
 בר~~י בשם י"ב א~~~~~ל"ד

 דג~
 הבעה"ב אם

 השר לבית לילך ונאנס ב~צ~~ו לבד~קהת~יל
 וגם ב~לל הבי~ול אין ~ו"מ לבדוק לאחרו~~ה

 של חמצו אחר ~בי~ל מה מהני לא~דיעבד
ב~ה"ב

 ו~"ה ~ ע~~
 בשע"~

 ח~ ס"ק סי~ל"ד

 ~הפמ~~ב~~
 ~מצו אחר בי~ל דאם ב~~יחה(

 ~א ברשו~ו~לא
 א~~~ינ~

 שלא לאדס ז~ין ב~ה"ג
ב~ניו

 ע"~
 בא~ח הב~א ו~ן

 הח~~
 סי~ל~ד

 על שליח ~~או דבלא ~אהבה ~ש~בה בשםי~ד או~
 לב~ל י~~ל אינו ל~~"ע~בי~ול

 ~ ע~~
 ~~ד~

 יוציאו

~
 סעי' סי~~~~ה הרש~ז ה~ב עיבש~ע ~ ~ר~ו

 מ~חל~ חמץ מבער דאם ה' ~'ג'
 שעה

 לבערו צ~יך ה~סח ימי ~לות עד~בער"פ ש~י~
 ~~ה ד~~ה~יעה משום ה~קר במקום~~~ני~ו מרשו~~ שמוציאו במה די ולא לגמריהע~לם ~~~

שש~~
 ~לל ~לו ואינו בהנאה נאסר ~בר

 ~לו ה~א ~אלו או~ו עשאהש~~ור' ~ר~
 לעני~

 ~י~~~ר

 ~שמ~ציאו אף ולפי~ך וב"י( בב"יעלי~
 שעשאהו מפני וב~י בב"י עליו ע~בר הואהרי מרשו~~

 ~~~וש ברשו~ו ~~נח הוא ~אלוה~ורה
 ול~~

 אין
 דהיינו לגמרי ~~~לם מן שיב~רנו א~א תקנהלו

 לאיבודשישלי~נו
 בעני~

 ש~ום
 אד~

 יו~ל לא

לי~נ~~
 ה~ריות מיני ~~אר ואעפ"י ~ו~נו

 )חו~
~ו~

 ה~דם(
 לי~נו~ י~ולו~

 ~ש~~ ~יון מ"~ו ממנו
 ל~אד~

 יו~ל
 ליהנו~

 ביעור נקרא זה ~רי מ~נו

 שנעשה ~ד ~ור~ו מ~ע~~ ו~יצד ~ הע~ל~~ו~
 אותו וזורה ~קים לפירורין פוררו או~ח~וים
 וכיוצא ~ת הוא ~אם לנ~ר וזורק פורר אולרוח
 לים או לנהר שיזרקנו קודם י~ררנו לא שאםבו
 הואהרי

 ש~
 המהלך אדם וי~~ל המים פני על

בס~ינה
 ליהנ~~

 ~ש~~פררו אבל ~~~ונו
~קים~זורקו לפירו~י~

 למי~
 הן הרי

 נימ~סי~
 ב~וך ~ני~וו~ין

 ~אםהמים(
 הי~

 ~ם ~יש חטי~ הח~וץ
ש~צט~ך הרב~

 ל~הו~
 עד ~ו בח~י~תן הר~ה

 ל~שלי~ן יו~לאז ~יט~נ~
~ 

 ~~~י~ ~תוך השק מן
 ~~ו

 ~ש~יך ו~ם ~ואליהן ~~זרין~ והןשהם
 ה~ס~~בי~ א~~

 הוח הרי
 ג"~

 ~~~בוער
 עוד יו~ל לא אדם שש~ם ~י~ן~י העו~~ ~~

 הוא אם א~ילו ול~ן~ומנו ליהנו~
 פ~

 בו ו~יוצא
 שמשלי~ו קודס לפררוא"צ ~~~

 לבה"~
 שלא ובל~ד

ישלי~נו
 ש~

 חזיר לפני
 משו~

 להא~יל שאסור
 אינו אם אבל ~~קרשל א~ ע~~"ם של היא א~ילו לבהמה ב~סחחמץ

 חזיר לפני ש~ ~ושלי~~
 לא~~ל ~ו~ש לפניו נו~ןשאינו ~יו~ ~לו~ ב~ך אין מ~ונ~ לא~ול ש~~~~אע~~י

 ע"~
 עוד ועיי~ש

 מים לו שיש דמיבםעי"ו
 ובה~ ~ו~ונסי~

 דגים
 לבערו צריך ~~וא ~זה חמץ לשם ישליךלא

 נהנה הוא שהרי לשס ~~שלי~ו קו~ס ~ו~ררואס אפיל~
 דכ~ז בסעי~ז עוד ועיי~ש י~~לו~ו ~ה~גיםבמה
 מעיקרהוא

 ~~ד~~
 אלו במדינות ה~~נ~ג אבל

 שרי~~ ע"י אלא החמץ א~ לבערשלא
 לחוש ~די

לדע~
 בשרי~ה אלא ביעור ד~~ין הס~ברים

 ~ועיי"ש ע~כ דנו~רדומיא
 ~ו~

 ~' מסעיף
 לי~נו~ מות~ או~ן ב~יזה ה~ימן םוףעד

 ~מ~
 ~מין
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 שנשרף ל~חר ~ה~~~ץ ש~עשו~ו~פח~וין
 ~בת ר~~ש ב~י~ו~יו~יין

 ד~
 ס~ו(

 ח~ץ ~י~ור דאין ~להסוברים לו~~ר~חי~ש
 הוא א~~ דנו~ר דו~ויא שרי~הא~א

 ב~צי~~ש~וף ~ו~וי~
 בנו~ר ו~~~ו ו~בבא בקש ו~א

 דו~א ~עצים לשור~ו מחויב~היה
 ע~~

 ו~~ובא
 סית~~~ה ה~דש~א~ח

 או~
 : ד'

 ~נה~
 ~ וי~רפו

 סי~~ו~ה החדש~~~~~ח
 או~

 א'
 בי~ו~ בע~י~

 ו~~~ג ו~סוי ש~י~ה א~ל ימין בעי ~תרוג~גון
י~ול

 לעשו~
 ו~~ו~~א ~~כ בשמאל

 בשם ג' באות הנ~ל ~א~ח עוד ועיי~ש ~~~"ו סי~רנ~~
 ובשס~חינוך

 תשו~~
 ~רך וב~ם בינה א~~רי

 נוהג דת~בי~ו דעשה~~~ן
~~ 

 : בנשיס
 בו ישואם ~נו~

 יבר~ ~זי~
 וא~~~י ~ ~~~~לה

 ~~ב~
 ~יי~הו~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

 ~~~ום ~~~רו
 ויח~~נ~ יש~~ ~~~~

ול~~
 ~~~ו לברך חייב

 ש~ב~~~~
 ~ל על

 ש~בר ו~~~~י ~~ד~ס~~ם ה~ו~וו~
 ביר~

 ~ו~מ י~ד ~ליל

~י~~
 גמר ש~בר ~~~~ר ~מצא ה~~וץ את ש~~~ר

 א~~~~ר
 ~חמ~

 )~י~ו~
 לו

~~יצטרך ה~דיק~ ~~~~
 ל~~ ל~~~ו~

 ~ליו לברך חייב
~~~ 

שני~
 ~יו~

 ~בירך ה~דיקה ~~צ~~ נגמר ~~~ר
 ו~~~ ~ י~ד בל~ל~ליו

 ~ש~בער מיירי
 ש~~~א~~מץ

 ב~וה~~
 ~או

 ~~ר~~
 ~~בר ל~~ר

 ~ודס ~~~~רו א~ א~ל ששית( ש~ההגיעה
 ג~~ר ש~~ר א~פ~י ~ליו לברך א"צ ששיתשעה
 ~ל~בער

 ~חמ~
 לו ידוע ~~יה

 בשע~
 הב~יקה

 ה~י~ה שלא ש~"~~~י
~~~ 

 לא ~~יין ששית
 ~לי~ ~~י~ך ה~דיק~ ~וצו~~נ~~ור~

 בליל
 ~ י~~

~"~
 וה~א ב' ~' ~~י' ~י~מ"ו ~רש~ז ~רב
 ה~~~א~~ברי

 ש~
 : ~ק~א

 ~נז~
 ~ל אבל

 ~~ו~
 ל~~~כזי~

 ~י~א ל~י בזה ה~עם ~ י~רך
 ~~חו~

~~~זי~
 ~~לו ~~ר אם ~לל לבער ~"צ חמץ

 ול~קוה~~
 לברך ~א לדבריהם ל~וש יש

 ~~ות ב~~~ר~ל
 ~~זי~

 ש~ל ל~י ~~ץ
~ר~ו~ ס~~

~~~ 
~ 

~ 

 כ~ז
~ 

 ~~ה ~מץ ש~צא ירי
 ~ודשנ~~~ץ

 וא~~ ~יה"~
 היה ~בר

 ב~ל~
~~~~~~

 ~בי~ל
 ב~מיר~ ק~~~

 ~ל
 ~~י~

 ~~~ך ~~ ~~~~~~~~~
~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~ס אבל ו~ו'ו~~וי~א
 נתח~~~

 לו שנת~~צה ~גוןבתוה"פ ג~ו~ ח~~ץ לו
 בו ש~ין א~~~י ול~ן עכשיו לב~לו בי~ושאין ~~~~~~ ~י~~

~זי~
 גזירה ~ושוס ה~ל ~~ברי ל~~רה )חייב

~ו~ום
 ~זי~

 וב~י בב"י עליו שעובר שלס
התור~ ~ו~

 ביעורה על לברך ~ייב ולפי~~(
 לא א~ ~בל ג~~~ר חי~ווץ שנתח~וצה~ויירי ו~~~

 חי~ו~ץנת~~וצ~
 ~~~ו~

 ו~ן
 שנתבק~ה שאע~"~ ב~ים שנ~רית אובתבשיל הנ~~א~ חט~

 ג~וור ~~~ץאינ~
 ול~~

 ~ל יברך לא
 שנת~~~צה~~פ"י ביעור~

 הרב ש~ע ~ ~~ו~~~
 בש~~ח בס~ר ~~ן ד' ס~י~גסית~ו~ו הרש"~
םי~ה ~ו~ומ~~

 או~
 ז'

 לז~ ג~~ הם~י~
 דבח~ה

 בתו~~פב~רנגולת ש~~וצא~
 אי~

 ~יעורה על ל~רך
 בזה שנסת~ק אברהם מחזה~הרב ד~~

 סי~מ~ו החדשבא"ח ו~יי~ ~"~
 או~

 ב~ם ד'
 ה~א אס מ~מ ~~וור בחמץ א~ילו דה~ה~~~~ון נ~ירו~

נ~~ל~~
 כיון ~י~ורו על יברך לא

 ש~י~~ו~קים ~לרו~
~יש ~~~ל~ )ו~ו~~ו~ ב~~~ נו~ל~~

 ו~~ ש~~~ ~זי~
 הנאס~ בדבר ה~ין

 ורי~~ ~~ליח~~~י ~ו~~~~
 ~ל יברך לא ג~כ

 ~~ הדיןו~ן ~י~ור~
 ח~~ץ נ~~רב

 ~י~
 ~~ש~ים יותר

~ג~ו
 ~ע~ו~ות של ~י~ור ~ל ל~רך אין ~~~
 נ~וצא)א~ילו

 ~זי~
 ב~וך ח~~ץ

~ה~~ הת~רובו~~
 ד~וב

 פוסקי~
 א~ם~ים

ב~~~ ח~~~ ~~רוב~~
 ~י~ ~יון ~~~~ו ~~ושהו

 ~~~קים
 בס' ג~כבטל ~~~ו~

 ל~~ ב~ס~
 אין

 לבר~
 ~ל

 ביעור~
ול~~

 המג~א דייק
 ~ב~ ~י~~ ו~ת~

 ת~שיל לא
 ~~~ץ בושנמצא

 ו~~ו~~
 ע~כ:

 ~נח~
 ו~ו' ל~ל~לו ~אס~ר ביו~ט~וצאו וא~

 ~ו~צאי ~ד~לי ~~י~ י~~~
 יו~~

~~ב ע~~~~ ~ י~ר~ו ואז ו~ו'
 ~רש~~

 ו~~ו ~~י~ה ~י~~~~ו
 ~י~ ל~ אש~ ב~~~~~~~~ ~~~ ~ב~~~

 הבי~~ל ~~לל
 ~~ו~

ח~~
 ~נ~ח~~ץ

 ב~וה~~
 ~ל~גתא בזה יש

 כדי בי~"ע א~ילו ב~ה"ג לבער ~ותרדי~~ת דלקצ~
 וב~י ב~~י עליו י~~ורשלא

 וי~
 ואו~רים חולקין

ד~~
 לא ~~~ג

 יב~רנ~
 ~ליו ~~~ה ~לא ביו~ט

 ~דכל~
 מוציו"~

 ע~~ר ~אינו דבכה~ג משום
 אותו ש~~ש~ה ~~הייה~ל

 אלא לב~רו רוצה ~~ואד~יון ~ושו~ מוצי~"~ ~~
 שהח~~י~

 ~ו~~~ין
 ~רי~ו~ו

 ~ו~
 ולא ~וס

 ~ז~י~~
 ~~י ה~ורה
~~י
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~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~ו~~
~~~ 

~~~~ ~~~ 

ו~~י
 ~ל~

 למי
 ~י~

 ~~~ר ~ידו
ב~וקום הל~~ ול~ני~

 בכה"~ שנו~גי~
 ~ס לבער

 ביו"~
 אין

ל~~~ות
 ביד~

 אבל
 ~אי~ ב~וקו~

 ~ונהג
 י~

ל~~י~
 ~ם

 ~~ה~~
 ב~~~ו ל~~רו ~~א

 ביו"~
~~~~~ 

 ~ו לנ~ר שי~~י~נו ל~וי לו~ר יכול

ל~י~
 לומר יכול ב~בת ~וא~ילו ~~~א

 ר~ ~~
~~~

 ~ י~~ירנו
 ל~לטל ~א~~ ב~קו~ ב~ב~

~~~~~
 ~~י ל~הר ש~~ליכו ו~~ה"ג

 ל~~~ ~ו~ר~~~י א~יר~
 ~~ילו

 ~ח~
 ב~לל ~~י~

~~~ול
 ~~ו~

 ~~א
 ~~~~מ~ ~~~~

 ~וד
 ק~ד~

~~י~~
 ח~~ו

 ו~~~ ~~~~~
 ~יירי

 ביו~~
~~ 

~~~~~ 
 א~ל ה~~רה

 ב~~~~
 ~ל ~י

 ג~י~~
 ~~~רבנ~ ~ל~~~~~

 בעצ~ו ~~י~ו ל~~רו ~~ו~ר

~~~  
 היה ולא ~ת~ה~פ שנ~~~וץ ח~וץ ~זית

ב~ל~
 ~~י~~ל

 ~יו~
 וב~י ~ב~י ~ליו ~~ו~ר

 ~~~ה"~
~~ 

 ~~~~ו
~  

 לנהר ל~~~י~ו לו ~~שר

 ~די ל~וח י~~~~ ~ל~ י~~~~~ ~~ ל~~~~~~~~
 ~~י א~~~ ~~ ~~~ י~~~ ב~~ל~~~~~~~

 ~~ו~~
~~

 ~~י י~~ה
 ו~~~~~ י~~~~

 ~~ו~ס ~~י ~ו~~ר

 ~~~~~~ ~~ו~ ~י~~ י~ר~ל~
 א~~ו

 ~~קיי~
 ה~ו~וה

 ~~~~~~ו~~
 ~~~ל ~ר~~ז

 ו~ו~ ~~~~
 ~ודב~י

~~~~~~~~ 
 ~~~ב

 ו~~~~
 ~~ ~~~~י

 ~~ה

 ~ו~ ~~~ ~~~~~~~ו~~~~~~~
 ~~ש ~~

 ~~יין ~ז~
 ל~~ל~~~~י~ו

~~~~~ ~~ 
 ~~י'

 י~~
 ~~~~ו

 ~"~~~~~~~ ו~יי~
 ~~~~ ~~י

 ד~~~~ב ~~~ר~ה

 ~~י~~ ~~ ~~~~י~י~~~
 ~~צ~~ו ~ישראל ~~~~ר~ו

 ~~ל ~~וו~~~ן
 )מ~ו~ י~~~

 ני~ק דב~י

 ד~~~~~(~~~~
 א~

 יב~ר ~ם
 ה~~ו~~

 נהי
~~~~ן

 ל~ ו~~ב~
 ~ישראל י~~~ר

~~~ר ~~~ ~~~
 ~ד~~ ~לו~ ~~~ ל~

 ~ליחו~ אין
)'~~~ 

 ~' ~י~ ~י~~~י ~חד~ ~~~~ ו~וב~~~~

 ב~ ~~~~יי~
 ה~ב

 ד~ש~~ ש~ת~ ~~~
 ~~ה

ל~
 ~~~ ~~ ~ר~~~~י~ ימי~ ~~ני ~~א שייך

 ~~~ו~י~ ל~~~~
 )~~~~א

 ~~~ ~י~~~
 ~ו~ש

~~~
 ה~~~(

 בדברינו ו~יין ~ ~~~
 לקמ~

 ~יקי~ב
~~ז

~~~ 

 ~' ב' א'
 וב~י~~

 ~ק~~ קי~~
 ~נף

~~
 ~~י~ ~~ ~'~

 ~~רובו~ ~היי~
 ~~~ו

 ~ל ו~~י~י ~~י~י~י~~
 ~ס~
: 

~~~~ 
 ו~ן

 ב~~~
 ~~י ~ק~~ ת~~~ ~י~ן ~~~י ~ ~~~~~~~
 ל~~ר~~~~

~~~ ~~ 
 בערב מיו~ד ב~~ר ~ו

~~~~~~ ~~~ 
 בו

~~~ 
 ו~~ר ב~~~פ

 ב~~~

 ~ו~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~~~
 ~ר"פ( שה~א~

 צרי~
 ב~~נה ב~בת לתת

 ל~~ו~~
 ~פ~ח מסירת עם החדרא~

~ 
 ירוש~מקנה

לו
 ~ח~~

 ~תורת
 מ~~~ל~

 ~גב
 ~ קרק~

 בש~~ח~ירש ~~
 מ"ב~ או~ ~י~~ מחומ~~

 וא~שר
~אפילו

 ג~~ ~~יר~
 ולא שרי

 ~~~~ ה~
 וממ~ר

 אסורשהוא
 ~י~ בש~~~

 ~די רק עו~ה ש~ינו

ל~~~
 אך ~~ץ מאי~ור

 מ"~
 דאפ~ר הי~א

נ~~
 במ~נה ~י~נו יו~ר

 ~דע א~ ל~~~ו~~~

~~~~ו~~
 לו יחזיר

 הח~~
 אחר

 ע~כוכ~~ ה~~~
ב~

 דור
 ד~~~

 ב~ל ~מ~ג'
 ח~~

 בד~י דע~(
 לה~תש~ל ער~~

 ~שב~
 למ~ור ש~ח ~א~ ה' א~ת

 ~ח~~ י~~ בע"~החמ~
 ב~~נה

 ~~ב~
 לע~ומ~ז

~~
 החדר

 ב~םי~~
 אם ה~~תח

 לוי~~ר שהע~ו~~ יוד~
 וא~ א~~~~

 ~ם ה~דר ימ~ור ~או
 לו ~~~ה ~ש~תה~~ץ

~~ 
 וא~ מ~~ח ~~ירת

~~
 ~~~ר ~~~ח

 י~~~~ ~~
 ~א ~~תח בלא ~ו

 ~~~ ~י~~~~
 י~~ ר~

 לו
 ה~~ו~~~

 ~ת
 יחנו רק בידו ~~~ף י~בל~ולא ה~ם~

~~~ה ~~יב~~ ~~~~~~
 ~~~ו~~~ ~~

 ~קנה ש~ר בלא ~ב~~ף
~~דר

 ו~~
 הוי

~~~~ 
 וממ~ר

~~~ 
 ~ו~ה ~~ינו

 ~~י~ור להנ~לרק
 חמ~

~~~ 
 ו~~~א

 ג~~
 ~~~~ח

 םי"המ~~מ~צ
 או~

 ~~ב
 ו~~~~

 ע~ד
 ב~~~~

 הח~~ד~~
 ד~ר ~~א

 ~~~~ ~ו~~
 ~~ר לא

~~ו~~ ~~~~
 לה~~ו~ם ~~ק~~~ו ~י~ול א~~~ א~ת

 ב~ברי~ו~~~~ו~ר לרש~~~ הנ~~י ~י~~~נ~ מ~י~~ ע~יב~~נ~
 לק~~

 מ~מאך ~~~~ ~עי~~ םיק~"~
 ש~ ~~~

 ~בר
 ~~~ לדע~ ~~~~ ~~

ח~י~
 א~א ועי~~~~ג

 ~~~ ~~"~ ~י~~~~
 ~~ר

 ד~~י~ו~~~~~
 )לא

 ב~~~
 ~~~ב ~~ו ~~~ר

 דא~ ~נ~(בח~י
 ~~ו~רו י~~ל ~~~נה א~א

ל~~~י
 ב~~~~~ ~~~~ ~~~~

~~ 
 ~ק~~ ת~~~

 ש~ ו~~~~~ ~~~~ ב~י~~~י~ ש~וב~~~~~
 ~~~ו

~~~י~ו
~~~ 

 ~~~ל ~~~י ~ברי
 ~~לי ~~~~

 ~~~~~~~~לק~
 אך מכירהע~י ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~א
 ח~~ ~~ר~ ת~וב~ ב~~

 ~~יא
 ב~~~~~~

 ח~י ~~ב ~ל ל~ל~ק ~ה~ריך הנ~ל
 ו~תבהנ~ל

 ב~~נ~ ל~~~~ ש~~~ ~י~~ ד~~
~~

 ע~י לה~יר ראיה
 ~י~ מש~~ ~~~יר~

 בזה
~י~ור

 ~~ ו~~~~ ומ~~~ ~ק~
 ב~דאי וא~~ דרב~ן ~~ץ רקהוא ~~צ~ ~ח~ץ
~~ 

 ל~~יר
מ~ום

 ז~
 לעבור

 ע~~ ב~~~
 באי~ור

מ~~~ ~~ ~ר~~~
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 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~ו~~~
~~~~~

~ק~ ~~~~~
 וממ~ר

 ב~ב~
 שס וה~ריך

 ~ו~
 בזה

 ו~~יי~
 בער"~דלהל~~

 להיות ~~ל
 ליתנו יש בשב~

 ע~~ו"ד במ~ירה ולא דוקא במ~נהלנ~רי

 בש~הש~~~
 ה~~ל ~סד תורת

 ו~עי~
 ז~

 הביא
 ש~

ב~~
 שה~~יר ילנא וו ~רבני לא~~ משה נ~ל ס~ר

 בשבת לנ~רי ליתנו ~"א בשבת ל~~רושלא
ב~~תנה

 )וסיי~
 ולא להעיר ~ק זה ש~תב שם

 הביא ו~ה"גל~ל~~(
 אות סי~~"ד ה~~ש ~א"~

 בשסז'
 ~שוב~

 הרב על ש~ולק בני~וין ש~לת
 ל~ו~רו דאין ו~~ב הנ~ל~~י

 בשב~
 ~"א

או בה~~~
 לצור~

 ל~ארו א~ר ~~ר בשס עוד וע~ש שבח
ש~תב

 ש~~ דא~
 אם ~ז ה~~~ץ א~ ע~ש ל~ו~ור

 לי~~ו לו~~~ר
 לע~ו"~

 ב~ו~נה ה~~ירו
 ו~ס ~וב י~~~ א~"~ לו שיחזיר ~יו~עבאו~ן ~~לו~י~

א~~
 הגס ב~ה"ג לו

 ג~~ ד~~~ר~
 א~ורה

 מ~~בשב~
 ~ע~ו~ס ד~ל בז~נינו ע~שיו

 להישר~לים ה~מץ את ומ~זירים~~ז יודעי~
 ל~ן ובקשה ה~צרה שוסבלי א~~"~

 ~ו~~
 למ~ור גס

 וב~ס א~ר בענין לו א~אאס
 הגאו~

 ~הרש~ס
 שם )ש~תב בא~~ שס הובא~ברעזאן
בהס~~~ו

 ~~ ה~ד~~
דל~עתו~ הנ~ל( ל~ארו ~ור ~~ר

 נ~ו~
 א"ע יסלק דהישראל

 לה~~ו"ם ויא~ר וי~קירנווה~מץ ~המקו~
 ~~ו~

 בו
 ~לום יעבור לאוב~~~ג

~~~ 
 א~א ב~~~ג וע~ע

 שירא ב~י להתנהג האיך ~' ~ו~~ק~י~מ~ד

~ה~~ו~~
 י~זיק

 ה~~~
 ולא לעצ~~

 לה~~יר~ ירצ~
~א~ה"~

 : בזה מ~ש יעוי~ש
 ~ס~

 לטל~לו~ ~אס~ר
~ירו~

 נח~ר ש~בר ששית שעה ~ה~י~ה ~~~ר
 י~ג סעי' םי~~"ד הרש~ז הרב ש~ע ~בהנאה

ועיי~
 לק~ן

 ם~קי~~
 ~עש~~ ~ ס~י~ב

 ~ר~~ז הרב
 א~י' ב~~ץ לי~~ דאסור ~עי"ז~י~מ"ו

 ~לא ~~י ג~י של הואאס ב~וה~ו~~
 יש~~

 ול~ן ~י~~לנו
 נ~~ל~לאס

 ~מ~
 ש~ ~גג~

 של לגג~ ~וי
)א~~"י ישרא~

 ~י~
 ~~~נו לא~ול יבא ~~~א ~~ש

 י~לטלנו לא ~~~( שס להש~~~ש גגו ~ל~שיעלה
 בקנה י~ח~~ו אלא ~וי של לג~ו ל~~זירובי~יו
 ולא הי~ר לו שיהא~~י

 יש~~
 ~~~ץ אי~ור על

 ה~~ל הח~ץ נת~לגל ואס ~~נו לא~~ל יבאולא

ב~ב~
 או

 ~יו~~
 י~~~נו לא

 מש~
 ק~ה ע~י גס

 ~לי עליי י~~~אלא
 ע~

 ~~נה י~~נו ואז ה~רב
 ~ו גוי שללג~ו

 לרה"~
 ע"כ

 ועיי~
 בה~~ות

~~~ו~
 מ~רש~ם

 מב~~זא~
 ~ית~~ו

 ~יו~יע ~~בו דלאדהא י~~ ~ו~
 ש~ע~ו~ס מ~וס צ"ל ~שס בעצמו~~צו א~ שי~~ ל~ע~ו~~

 טובהלו י~~~~
~~~ 

 ~~ב~ והוי
 ~נאה

 ע~~ ~~~~
 ו~י~

 ~לא שאינו ~בנ~~~ה םק~ה ~ית~~ו מ"זפ~"ג

~~דרב~~
 בו ליגע ~~~ותר א~שר

 ע~~
 ~~ד ועיי~ש

בש"~
 ~רב

 הרש~~
 ב~~ה ~~ו~א ~~"ל

 א~ ~ב~ר~~עםק ~~י~
 ~~ ה~~~

 א~~ר ~עולס
 לבערו ש~~עסק ב~עה אבלבו ליג~

~~ 
 הע~~~

בער~~
 או

 אי~ ב~ו~~~~
ויא~לנו יש~~ ש~א ל~וש

 ~~יו~
 א~א בו ~ו~ע~ק ~ינו ~~~ו ש~ל

לבערו
 ~ו~

 העולם
 יש~~ אי~ וא~~

 ע~~: ויא~לנו

~סא~
 ~לי עליו י~~ה

 ל~~ו~ה ~~י ~ ~וציו~~ ע~

 ~עי~~~
 שלא

 יש~~
 ויא~לנה

 ש~ע ~יב~רנה( ~וב~~~יו~~
 הרש"~

 םי~~~ו
 ועי~ ~ םעי~~

 ~~וי שגס מביטשא~ש ~ו~גה~קבא~א
 בק~

 מהנ~
 ו~תב הי~ר שהוא ~פוי ב~לו~דו~~ה

 עו~
 שס

 ~לי ב~פיית ~גי יוס ~לחצי ד~יי"לד~יון
 )לעני~

~~~~
 של

 ע~ו"~
 ~ישר~ל בבית ה~~~"ם ~~ני~ו

בלא
 רשו~

 סי~~מ ב~ג"א ~~בואר ~ישראל
~ק"ה(

 ל~~
 דאס נראה

 ה~~
 ב~~וס עומד

 באי~~אין ~ז~
 רק לשם

 לז~ני~
 עד ~וע~ים

שבהצ~ר~ו~
 שיבא ה~מניס ~ל

 לש~
 א~ם

 ויש~~
 ב~~~~

 י~~~~~ ~שך
 רק הוא

 ~~ו~
 ~~י ~שיעור

יוס
 ע~~

 ~~ב ומ~מ ~ע~יה"~( ~לי ב~~יי~ סגי
~לא

 י~נו~
 עס ~"א ב~סח ישראל לשס

 ~זה ח~ץ הוא ואס לאו~לו יבא שלאשיז~ירנו ~~~ ~ו~
 בישול ע~י ~"א תי~ף לש~י~ או לא~ילה~~י~ר
וכדו~ה

 י~
 בזה

 ג~~
 ~~~ ~ב~~ץ יותר קולא צד

ו~"~
 ~וב

 ~~י~~ ~ע~ו~
 ~קוס ~~ני גס

 ~~~ ~~~~~ץב~וק ש~~נ~
 ו~ובא

 בא"~
 ~י~~~~~ ~~~ש

או~
'~ 

 ועיי~
 ב~ברינו

 לק~~~
 סי'

 סקס~~ ז~
 מ~ש~

 :שס
 ~~ב~

 ~י~~~~ ה~~~ עבא"~ ~ ישר~ו ואז
או~

 ~שם א'
 ~~וב~

 ~~~~~~ ~אס ~~ראה"ל
שאלה

 ב~ם~
 דאוריי~א ~שש( בו )שיש ב~~ץ

 ול~ע~ויס ו~דו~ה ביי"ש~~ו
 צרי~

 הש~לה
 י~ו~

הדע~
 ד~ו~ אע~"י ה~ין לו שי~ברר טרס

סדאו~ר
~~~ 

 ~שואל י~ול
 להמת~

 וא"צ
 לב~~

הח~~
 שיתברר ב~רם

 הדי~
 א~לי ~י

 משוס י~בור ו~~וע היתר צ~ה~ורה י~צ~
 ספ~

 ~ל
 ~~חיתבל

 בחנס~
 ~סג~

 ~~א~ ואם
 בימי~

~~~~וני~
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 ~ה~חרונים ~~~~~
 ובדי~

 שה~נים ע~ו~ם
 חנ~~

 לבי~
 ונז~ר בער"פ ביערו ולא ש~ח ואם ג(

 של ש~ויני ביוםישראל בתוה~~
 ~ס~

 לבערו חייב םי~מ~ח עיח~י
 העול~ מ~

 ואם לגמרי
 עעה~~

 חששו לא ~י יו~דמחיצה
 מוע~ ב~~~~

 ~~~א ~זה
י~א

 לא~ו~
 בדברינו ועיין ע"כ יו~ד ~וחיצה או~לי ~פיי~ צריך ב~וה~פ אבל נומנו

 ~בי~שאטש הגה~ק בשם שם נ~~ש סקס"א ~הסעי' לעי~
 או~ סית~מ החדש בא~חוע~~ע

 א~א בשם י~~ד
 הנ~ל נובי~שא~שנ~הגה~ק

 דבאו~~
 מק~~וות

שאי~
 הראויים חנוץ של ונושקים או~לים בהס
 רקלא~ילה

 וחבואו~ קנ~חי~
 ראוייס שאינס

 ~מולא~י~ה
 לע~ שה~

 ~ס אפילו )וגס ע~ה

י~
 ראוייס הס שמא ס~ק בהם שיש ~ויניס ~ם

לא~ילה~
 קוה~פ לנ~רי ההוא הנוקוס נווכר ~~וא

 שנכנס ההוא במקו' חפ~יס לעצנוו ש~ושייררק
לשס

 ב~וה~~
 מחיצה שס ואין פע~יס הרבה

בדל~
 ודאי שם שאין כיון בזה חשש אין ~~~~ו

 לא~ילה הראוי~נ~ץ
 ~שאי~ ומ~ש"~

 מקוס זה

קביע~
 חשש בזה אין דירתו

 ע"~ ~~
: 

~~~~~~~ ~~ 
~  

~~ 

~  ~  

~~~ 

 ג' ב' א' םעי' סי~מ~ב הרש"ז הרבעב~~ע
דנו~~ו

 י~
 ~ ~~ה חילוק

 א~
 ב~וך יש דאס

 ~זי~ה~~רובו~
 ש~ס

 גמור ד~ן חמץ ש~
 ~ם ואין החמץ של מינו אינו הואוה~ערובות

ששי~
 ה~ערובות לב~ר חייב אז החמץ נגד

בע~~
 ה~ורה ~ון

 וא~
 עליו עובר ביערו לא

 בזה שיש אע~~י מה"ת וב~י בב~יב~סח

~~~רובו~
 א~יל~ ~ו~די יו~ר

 פרס
 ~פירו~

 ג'
 אס ~~ל ב( ~בצי~(

 אי~
 שס

 ~~י~
 של שלם

 בתוך~מץ
 ה~~רובו~

 אם אפילו אז
 נרג~

ב~ערובו~
 ששיס שס שאין ~גון החמץ ~עס

 ~ו~"~נגד~
 ב~סח א~~לה איםור בו יש הרי

נו~
 בער~פ לבערו חייב אינו מ"~ו ה~ורה(

 משוס גזירה משוס מד~בנן~~א
 ~זי~

 שלם
 סקי~ב םי~נו~ב~~ועבשע~ת

 ובהגהו~
 הגאון

~~הרש~ס
 מברעז~~

 ~~ז ~ות ~ס
 מ"~

 ~זה(

 בו שיש מ~ניב~~ילה
 עליו ש~בר ~~~ץ ט~~

 נו~ל ליהנות ~וו~ר אבלה~סח
 ה~ערו~ו~

~אחה~~
 ~ך ~ בנ~~יד ואשהייה עבר )א~ילו

מש~~~
 ד( ~ סקנ~~ב סיתמ"~ ב~וג~א

 ועיי~~
 עוד

 ב~וגג נתערב דאס בסקמ"גבמג"א
בששיס בתוה"~

 ועב~
 עד אותן ושהה במזיד א~ילו

אחה~~
 ועיי"ש ~ בא~י~ה אפילו מו~ר

 היה אס דאפילוא~א ב~נו"~
 ש~~ ~זי~ ש~

 ~~מ
 מו~ר נגדו ששיס שהיה~יון

 לאחה~~
 אפילו

 הרב ב~"ע ~וד ועיי~ש ה( ~ ע"כ(באכילה
 בתוך שלם ~זית שס ב~ין דגס הנ"להרש~~

ה~ערובו~
 אס מ~נו

 אי~
 אותו ושהה ~נגד~ ~'

 ~חה~פעד
 אי~

 מה~ערובות ליהנות
 ד~יינו שבו האיסור א~ תחלה שיפדה ע"ירק אחה~~

 הוא דמים ~מה שנ~ע~ב החנוץ א~שיש~ר
 לאיבוד וישלי~ם אלו דמיס ס~וס~ וי~ולשוה
 שום י~צאנו שלא ענ~וק לנהר או ליס~~ון
 ~וץ לגוי התערובות ~ל למ~ור י~ול ו~ן ~אדס
 ~מנו יטול שלא דהיינו שבו איםור~ודמי
 מה רקדנויס

 שהת~רובו~
 בלא שוה היא

 הרבה ה~ערובות ~תוך יש וא~ילו ו( ~שב~ו~ו החמ~
 יו~רחמץ

 ~~~י~
 ה~ורה מן לב~ר חייב שהוא

 ביערו ~לא ה~סח עליוועבר
 ג~~

 בהנאה נוו~ר
 ~קנתאע~י

 ד~דיו~
 דנוי

 החמ~
 שישליכו

 בחמץ הנאה ~איסור ~~י~ןנו~ס לנה~
 רקהוא שע~ה~~

 נושו~
 שעבר על ח~~ויס שקנס~הו קנס

 לאיבוד החמץ דנ~י ש~ליך ~ה אבל בב"י~י~
 שוב ~~מנ~ נ~נהוחינו

 אי~
 ע~תו"ד לקונסו שייך

הרב
 הרש"~

 התירו דלא עוד ועיי~ש ~( ~ הנ~ל

 ד~די~~ב~קנ~~
 נ~~ירה או החמץ דמי

 אלא ~בו אי~~~ ~וד~ויחוץ לע~ו~~
 שאף ~יון לא~ה"~

בחמץ
 בעי~

 ~ליו שעבר
 ה~ס~

 בו אין ג~כ
 אלאאיסור

 מדרב~~
 לנוכור אסור ב~וה~פ אבל

לנ~רי
 ~~~ ~ערו~ו~ ~ו~

 האסור
נת~ב ~~"~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ביבש יבשנת~~ב 
 ח( ~ ע~~

 ו~יי"~
 בש~ע עוד

 םעי' הרש~זהרב
 ~הא י~~

 י~ דא~ דא~ורינ~
 ~~ו~~ו~~

 ~~ער~ב~ת
~~~רו ~יי~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~ו~"~
 לא אם וב"י בב~י עליו ו~ובר

 ~~נ~~רב ~וקא ~יינובי~~ו
 ה~~ו~

 בת~רובות
 ~~ינו~אינו

 ח~ו~ ~ב~
 ונבלל שנת~רב

 ~י~
 ~~וינו

~~ו~
 ח~~וצה ~ות~ואה קמח

 ~נ~~~~
 ק~~ח ברוב

 מה"ת לב~רו א~צ אז ח~ווצה שאינה~~~בואה
 אלא~

 מד~~
 ~~~ח ~~~ילה שגם ~יון

 אי~
 בו

~י~ור
 מה"~

 ~יון ~~ד~ם אלא
 ~~~י~

 ב~ל ב~וינו
~

 ט~מ~ ש~רי התור~ ~~~ ~רו~
 ~וה

 לבערם~א~צ ~~~ש~~ ו~~~
 ~ו~

 ~יון א~א ה~ורה
 ~~~ד~~

 ~~ור

~לא~ו~
 ה~ערובות

 ב~ס~
 אם ~~~ינו ב~~ין גס

~י~
 ~גד ס'

 ל~~ ה~~~
 חייב

 ג~~
 ~בערס

 מהם ~יא~ל יש~ח ~מא ~זירה ~שוס~~~דרבנן( בער"~

~~~~~
 ~י~רס ו~א ש~ח ואם

 ~~ר"~
 ונז~ר

~~וה"~
 ~ב~רם ~ריך

 ~ו~
 אם אך ~~~~רי ה~ול~

 ~ן הרי בי~רם ולא ה~םח עבר~בר
 ~ל ~~ ~~הייה ~~ר דלא ד~יון ב~~ילהא~ילו מ~~רי~

 ~ל~~~~ר
 ~~ר~

 ה~~ה לקוחים ~בריו ורוב הנ~ל ~רש~ז~רב ~~~~~~ ~~~וי~ ~~~~~~ ~~ ~~~
 ~~~~~רי ~~~~ב ר~ם וה~~י מג~א הרב~ד~רי

 ~ו~~ ~~~ו~~ ~י~~~~ה~~~~
 ~~ב~~ר

~~~ה~~ ~~ו~
 ו~~~רב

בדברינו ~יי~ ~וששי~ ~~~~~ א~ה~~
 לק~ו~

 סו~~ק
 ~~~~ ~ ז~~

 ~~י~~~ו אח~~

~~במי~
 ב~וינו

 ~ר~~ ~~~~~~
 ~~~ר

~~~~ 
 ~~~י ~ליו ~~ר ~לא ~~יון ~אחה"פ~ד ~וח~
 א~"~ ~וו~רל~~( ו~"~

 בא~ילה: ~~ילו
~~ ~~~ 

 ~דע~~~רי~י~
 אם

 ~~י~
 ~ל ביי~ש ~ן

~~~ 
 שנת~רב

~ו
 יי~~

 ו~יי~ש ח~~וצה ~~~~~~ה
 ח~~~

 נ~בטל

 בהיי~~~רו~
 חשיב הוא אם ~~~ ~ל

 ג~~
 ~י~~~רובו~

 ~וה~ת ~ליו ~ובר ואינו ב~וי~ו
 ~ וב~י~~~י

 א~
 ~~~ברי והנה

 ~~~ו~~
 סי' מ~ז

 ~~~ד~~ו"ה
 ~ו~~ה~ ~~ה~~~

 ו~~~בריו
 ~עין ד~וא ~ו~~ע םקי~א~~~~ז ש~םימ~

 ~וסת~~
 בזה

 יי~שאס
 ח~ו~

 ~וב~~ו הוי
~~ 

 של יי"ש
 פס~

 ~וינו ~י~ו ה~י~~
 ~ו~~~~~

 ~~~ו~ו"צ
~~ז או~ םי"~

 דה"~
 נו~ה שיו~ר הבין אלי וה~רוב

 ד~~
~~מ~~

 לו~ור
 דיי"~

 ח~וץ
 היי"~ ~~

 ~סח של
~ין

 ~~~~~ ~ו~י~
 ~הוי

 ~ו~א~~~
~ )~ 

~תשו~ת ו~~
 נובי~~

 ~~~סיק נראה סי~ו חאו~ח
 )ול~~~ר ח~~ץ לענין ב~ה~ה~מ~ר

 ~~כ~~ ~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~מ~ דיי~~

 ~~וץ שלה~~ש
 הו~

 ~צת ~~ונה
 ~י~~י~~ ~~~~

 פס~~~
 ~הגם בנוב~י שם ~וכ~ב

 דב~~~
סי~~~

 ~בו~ר םק"ד
 ד~י~ דהיכ~

 ~ינוי ש~

 הרב ~~ס ג( ~ ל"~ א~ה'
 עטר~

 ח~~~ים
ג~~ ~חו~~

 ~~עשה יי"ש ב~בר להח~יר
 ~ו~~רובו~

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

נגד
 ו~ת~ הדג~

 ~~~~יס מ~~~ה ל~חמיר ~ם

 שי"~חד~
 משני הבאה דזיעה

 ~~ידו~
 ~~ו~י ~ל

 נ~ד רוב בה איןאד~וה
 ה~יע~

 א~ילו הבאה
~ו~דה ר~

 אח~
 כידוע ד~ן ~ל

 מת~ו~י זי~ה ~יוצא ~~מה יותר הרבהזי~ה ו~~ ~מהחבוא~
אדמה

 וא~~
 שקודם ב~וה בזה ~והני לא

הזי~ה יצי~~
 י~

 נגד א~~וה ~~~וחי רוב
 דין ~דיין עליהן יש דאז~יון התבוא~

 נ~~~ר ~ם דא~ילו~~~וד מ~א~~ תערובו~
 די~

 ר~ב
 בזיע~

 ה~פו~י
~~~ה

 ~י~~ ~~~
~~~~ 

 ~ו~~ו
 ~~~~~ של ~~י"ש ~ס ~~ינו ~~י~ו~ ~וין הויח~ווצה ~ ~~~~ ~~ ~~יי~~ י"~

 ~~י~ר ידוע ~אשראדמה
 ~חו~

 ~~עם
של ~יי~~

 יו~~ ~~ב~ ~ברי~ ב~~~ ~~~ ה~~ ~ב~~~
~~~~~

 ~פוחי של היי~ש ~ו~~ק ~יוצא
~~~נ~ן אד~ו~

 ~~י~
 ~~~א ~~ר א~לי~ן ~~וינו

 )~~ו~ו~~

 יו~~~ש~~
 ~~ק צ~~ ~י~ון

 ל~~~וירצד ~~~ ~~ ~~~~ ו~~ו~
 ~ביי"~ ~~~~

 ~נ~רא
 נעשהש~א ב~ו~ ~קי~~~~~

 ~~יר~י~
 בו יש ג~וור

 ~~~ובו~
 שהו~~~י~

 יש וא~~ היי~ש עם ~~ינו אינו
בתערובות

 הזיעו~
 והן ~וב"~ו הן

 מבשא"~~
)ול~ע~

 ביו~ד הש~ך
 םיצ~~

 לא ~ק~ח
 ב~~~ג( ו~ו'~לק א~ורינ~

 ועו~
 לה~~~יר צד יש

 ~והני דלא~לו~~ר בז~
 בז~

 בי~ול
 ~יו~

 הווייתו דמ~חלת
 זו )וס~רא ~~רובות ע~י הוא לעולםוביאתו
כתב

 הח~~ ג~~
 ~~ם לקמן( אי~ה שיבואר ~~וו

י~
 בי~ול מהני לא בהיתר דבהיתר דיעות
ע~תו~ד

 ח~~וי~ ה~~ר~
 הנ~ל

 ה~ווב~
 בש~~ח

 ~יים ~~~ח והרב בקצרההנ~ל
~~ 

 דמדברי
 דד~~ו נראה ~~~ויםע~רת

~~~ 
 יו~ר נו~ה

~ומר
 דיי~

 של
 ביי~~ ~~ו~

 ~ל
 ~וי ~~~

 בב~י ב~סח עליוועובר ~ב~~~
 ובפר~

 שנעשה ביי~ש
 תערובו~ ע~ימעיקרו

 אד~~ ו~~~ח~ תבו~ה
~~ו~

 ~~~בר י~תר ~ו
 ~לי~

~ותן ~~~ א~ ו~םור



~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~~ו~~~
 עד~ו~ן

 אחה"~
 דלעיל מ~עמים

 ו~ן ~( ~ ע"~
 ביי"ש להחמיר ש~תב הח"ס בשס שם~~יא
 ת~ו~י ~~~ער~ין ~~י~~~שה

 אדמ~
 ~בואה ~ם

~שני
 לומר יו~ר דקרוב ~ושום אחד ~ טע~וי~

 מ~~ו~י היוצא~ הזיעה ב~וף רוב שס~אין
 רוב יש אס א~ילו התבואה ~יעת נגדאדמה
 נגד אדמה ת~וחי~גוף

~~ 
 ~ו~וס ~~בואה

 להוציא זו ~~~לא~ה יותר מםוגל היא~ה~בואה
 והשנית ~ ו~יוצא אדמה תפוחי ~ו~פי הרבהזי~ה
 היוצאת שה~יעה להאמין ~ו~ל שלא שם~תב

 הזיעה ~ס ~טע~וא שוה יהיה אדמה~ו~~וחי

 ~~ת נו~ה ו~ן ה( ~ ע"כ התבואה מן~יוצא~
~~ו~ר"ם

 היוצאת ~~~עה ~עם דאין סיר~~~ שי~
 ה~~ואה ~ון היוצא~ הזיעה לטעס שוה~הקטניות
 אם דא~ילו שםו~יים

 אס ס~ק רק ד~וי נאמ~
 עכ"פ הוי הוא ה~י ~ו~מ לא או ב~ע~וא~~וין

~~יק~
 ~ינים ~ושאר נו~נים שאין ~יון דאוריי~א

~~~
 והו~~ ע~~ הח~וץ נ~ד ששיס שיהא

 ~~~~ח
 ~ס~~י ~ועיין ~ ע~ג אות ח' ~י~ון~~חו~ו~צ
 ~~~~יס דב~י בשם ~~"ש ~ק~ב סיע~ג~נ~ש
~~ס

 לעני~ הר~~ ~ש~~~
 אם ס~ק שיש דבר

 ~ ~~~אוריי~א(~י~ור~
 ו~

 ~~ו"מ ~וד~ר~ ו~ן
 או~ ~~~ף סי~ה הנ"ל ~~~~~ת ~שד"ח~~וובא
 נ~אה~~~

 ~~~~ל~ ג~~
 שם ~בריו

 ~יי~~
 ~~וץ

~ינו
 ~ו~

 של יי~ש ~~ ב~~~~א
 )אך פס~

 ל~י~ברי~ ~~ו~
~~~~ 

 ~~וזר
 ~~~ ~~~~רי~ ק~~

 ~נו~~י ב~~~י גס ~ה~ין ~ו~~י~ ש~~~ר~~
 ~ה~י~~~~ר

 ~וב~~
 ~~~ל לך ~ו~~אר ו~נה ו~~~(

 ה~~וליס~ברי
 הנ~~

 של דיי~ש לו~ור י~תר שנוטים

ח~ו~
 מבא~~ו הוי

 ע~
 ~סח ~ל יי~ש

 קוה~פ נ~~רבו אסלדבריהם ו~"~
 ב~וך חמץ יי~~

 של יי~ש~וב
~~~ 

 עליו ועבר
 ה~~~

 יי~ש או
 ~ו~ערובות ~~עיקרו~נ~~ה

 דג~
 ת~וחי עס

 שאר אואד~~ה
 קטניו~

 רוב יש אם אפילו
 מ"~ו ה~ב~אה נ~ד בקטניות או אד~ה~תפוחי
 הנ~ל התער~בות א~ ו~הה ~בראם

 א( לאוסרו ~ש~~ה"פ ע~
 א~

 שלמה בית ב~שובת

 הנעשה יי"ש לענין ~ה~ל ~~~~ ~יע~~~או~~

 ~בו~מת~רובו~
 ~ליו שעבר וקטניות

 הפס~
ו~~~

 נע~ה שעיקרו שלנו דיי"ש
 מק~ניו~

 ~ם בושיש וא~
 ~א~~ תערוב~~

 מ"מ ~ותב~~ה
 מקטניות הואשהרוב ~י~~

 ~~~ א"~
 ברוב ~~ל ה~ורה

~דין
 ~~ וא~ ~ב~~

 ~י~א
 ~עס ~ינוי קצ~ ~~~

 היי~שבין
 הנ~~~

 הנעשה היי"ש לבין ~~ק~ניות
 ג~וור טעם שינוי שאינו כיון ~ו~~ו~והחבואה

 ~~~ו~וג~
 ב~וינ~ מן ~וי

 אחד שם להם שיש

ל~~
 ו~וובא ~~ ע~~ו~ד ברוב מ~"ת ב~ל ~ ~ ~
 שם הביא ו~ן ב( ~ הנ~ל ו~ת מער~ת~~~~ח
 להקל בזה שצידד א~יהו דבר ~שו~תבשס
 ח~א ~ וסברות ~~~~יס~~~~~ה

 ~ל~~~
 ה~~י

יהוש~
 ~רי

 ג~
 ~~~ץ ~~ולו ~יי~ש

 ג~~
 אינו

~~ב~
 מה~ת בב"~ ~ליו

 ~י~~
 ~י~ה אלא ד~ינו

 ~~~רבנן )ורק נוקשה והואבעל~~א
 ~א~א ~הגם א~רונים ~מה אחריוונ~~ש~~ להשהו~ו~ אי~

 לב~ע~~ ל~~ו~
 אחרונים ב~מה ש~~בואר ~ו~ום

 ~י ~~~~השל דהיי"~
 ח~ו~

 ~ו~~ו~ש דאורייתא
 ~עיקר( הוא ~רי ד~~ס ~שום א~~יםוהש~ר ה~~~

 ~"ל~~~מ
 ב~

 שאין ~יון ל~קל ~ברא עוד
 בו ~אין ~ו~~שו ו~א ~ע~וו~ל לוקי~~

 ~ל~
 איסור

ד~שבי~ו ~~~
 וא~~

 יראה דבל לאו לי~א
 ~~~ביתו ~שה ~י~וררק ~~~ ביי"~

 וא~~
 א~ר ~ו~~ר

 ב~סח בב"י עליו עבר שלא ~יוןה~~~
)~ה~ה ע~~

 ב~ד~~
 ~אין ו~~ב זו בס~רא ~ק~ק שם

 לוקין אין או ~~יו ש~~קין ב~~ה ~~וי ב~יאי~ור
ו~~יר

 ~~נינ~
 ~~~י~ו~

 ד~יו~
 אםור ~עיקר ד~עס

 אף~~ד~וריי~א
 ד~י~

 בא~ילתו ל~קין
 ~ליו ל~ב~ר חמץ לי~ ~ח~בינן ~י~א ו~ימקרי ח~~~ מ~~

 ל~נין ח~~ץ ד~שיב ני~~א ~~י ~~~ ד~~~י~~~~~ה
 ~~"י ~~י~~~~ו~

 בא~ו~ אבל ~ השד"~ ~~~~
~~

 ~~י הרב
 ~~~"~ ~י"~

 טע~~ע ד~ל שס ~~ב

 ~וב~~י~~
 ~~~י

~~~ 
 ה~א

 חייס מקור הרב ~~~
 סעי' לק~~ן בד~רינו ~~ובו~ר שס הרש"זו~~ב
 ומ~עס םק~דזה

 ז~
 גס ב~מת צידד

 ע~~פ דיש דהי~א ולומר להקל הנ~לח~מים ~~~ר~
 המי~ ובצירוף ק~ניות של בהיי"שבבירור ר~~
 ~בו

 של ~יי~שנגד
 ~~ו~

 רק הו~ דאז
 ~~עמ~

 ולא
 החדש בא"ח והו~ד ב~י אי~ור בו ואין~ו~~שו
 ועיי"~ ~ ת~ו~ב( ~סר~

 הנ~ל אליה~ בדבר עוד

 ד~~~ש ו~תב ב~ה ~יתר צ~~י ~וד שםשצ~~~
 נגד כ~לי~~~לי אדמ~ ~~וחי לזה ~לוק~יס בז~נינוהנ~שה

 יי"ש י~תר יש בודאי א~~ הד~~
ה~~~ה~~ה

 ~וז~~~
 מ~פי ~דמה ~~יחי

 היי~~
 ~זיעת~~~~~

 ביט~ל בזה ~ש ~א~~ הדג~
 ברו~

~ו~
 ה~ורה

 ~די~
 ~דלא שוה ד~עמן ~יון מב"מ

 ~~~ויס~ע~רת
 ~נ~ל~

היי~ש א~ אח~~ שמוזגין והגס
 ב~~י~

 ~ינו אינו ~הוא
 )~ל~~~

ביו"ד ה~~~



~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 סיצ~חביו"ד
 אמ~י~~ ל~ סק~~

 אינו ~אילומינו שאי~~ סלק בזה
 ו~ו~~

 פוסקים הרבה הלא מ"מ
 ~נו שאי~ו את סלק בזה דאמרינןסוברים
 אינו~~י~ו

 ו~~
 )ביו"ד ה~"ז ~םק

 םיצ"~
 סק"ה

 דאמרינו שם( הש~ע ~ןו~דע~
 שאינו א~ םל~

 וגם ~~~ב~לו ~~י~ רבה ומי~ו ~ינו ~~לומינו

 דע~ חוו~הר~
 שס כ~ב ~~ס ~ה~"ז ~םק

 בו ~~ערב ואח"כ ב~וינו ~~ל דאם)בחוו~~(

ג~
 גם ~וו~ר ~~~~ג ~וינו אינו

 לדע~
 ה~~ך

 היי~ו ~וי~ו ברוב מקודם ש~~בטל ביי~שוא~~
 ב~יס או~ן שמז~וקודם

 ב~ה~~
 מודה ~ש"ך ~ם

ד~ו~ר
 עכ~ו~~

 ה~וובא הנ~ל אליהו הדבר
 ~ הנ"לב~~"ח

 ג~
 בהדיא מבואר מ~מע ו~ן

 בהג~ה ט~ סעי' סי~~ו~ב ~רש"ז הרבבש"ע
 שם שכ~בשם

 בפ~י~ו~
 ממיני הנ~שה דהיי"ש

 ~ע~וו דבש ~מי או ~גריקע( שקורין~טניות
 ע~"ל ח~וצה מ~בואה ה~עשה ליי"ששוה

 הר~~ובמח~~
 דברי מ~ו~ו ~על~וו הנ~ל ~ד"ח

~רב
 ד( ~ ה~"ל( הרש"~

 ג~
 המובא השואל הרב

~נוב~י
 ~נ~~

 דיי"ש בזה לומר נוטה
 ח~ו~

 ביי"ש
 זה משו~ה טעמם שאין כיון~סח

 מ~
 במ~צת רק

 שם ש~~ב הנ~ל בש~"ח ועיי"ש ~ מב~מ~שיב
 אי במחלוקת שנוי ~ה דבר עכ~פ שיהאדאיך

תערובו~
 ביי~~ תמץ יי~ש

 ~וב~מ חשיב ~סח
 מן עליו עובר ואינו ברובא ה~ורה מןוב~ל
 אס וא~כ בב~יה~ורה

 עעה"~
 וגס ביערו ולא

 לע~ו"ם מ~רו~א
 קו~~

 לשתותו ~וו~ר אז
 אחה"~

וליה~ו~
 חמץ משום בו ואין ממ~ו

 וא"כ ~ב"י ב~סח עליו ו~ובר מבשא~מ הוי~ו שע~ה"~
אם

 ~עה~~
 ע~כ בה~אה גם אםור ביערו ~לא

~ 

 חמ~ ~~~~~ ~~~~~
 ~ליו שעבר ~~וור

 במזיד אפי~וה~םח
 לח בין בשא"~ו בין ב~וי~ו בין בשו~גלאחה~פ ונתער~

 ביבש יבש בין~לח
 ~יי~

 הרב בש~ע בזה

 ~י~מ"~הרש~~
 ~עי'

 ס"~
 ש~סק

~~ 
 דמעיקר

~~י~
 נ~ערב )אם

 א~ה"~~
 בטל ה~ה

 דח~~ץ ~כיון בא~ילה א~ילוומו~ר בר~
 אלא אסוראינו שעעה"~

 מש~~
 ח~~~ים שקנסוהו ק~ס

 ~ס~ר אינו ל~י~ך וב~י בב~י ~ליו שעברעל
 שהיה ~מו בעי~ו עומד ~שהואאלא

 בע~
 שעבר

~ליו
 ה~~~

 ~~ל
~~ 

 נ~ערב
~~~~ 

 הי~ר ברוב

~~~
~ 

~~~~ 
 ~~~~ ~~~ ~ק ~~~

~~~~ 
~~ 

 ~~ו~
 שעבר בשעה שהיה ~וכ~ו ש~ש~נה~יון

 בידיסל~רבו אס~~ ו~ו~מ ח~~וים ק~סוהו לא שובהפסח עלי~
 לאחה~~

 ~די הי~ר ברוב
 שא~ור~ושיס ל~~~

 לב~~
 ע~ר ואס ל~~חלה איםור

ו~רבו
 ב~וזי~

 ~לערב~ שא~ור שי~ע ~היי~ו
ואע~י~~~

 דינו הרי לב~לו כ~י הי~ר ברוב ערבו

~~י~
 ב~ו~יד )דרב~ן( איסור שאר מב~ל

 שא~ו~
ה~ער~בו~

 בי~ו ול~~שי לו
 אב~

 מו~ר ל~חרים

~ועיי~
 לק~ן בדברינו

 ~י~ו~
 ח~ סוס"ק זה

 מ~~
בש~

 הר~ב~ז~
 ה~"~ ו~"~

 אך הדין ~ועיקר ~וא
~יון

 שי~
 בשו~~~ ב~~ערב וח~י~ו ש~~ערב הפסחע~יו שעב~ בח~ץ גס ש~ים דבעי~ן מחמירין

 אי~ל~~
 לה~יר

 בפחו~
 מם'

 ר~
 במ~ום

או ה~~~~
 ~ע~

 בפחוח להתיר אין בלא"ה אבל הדחק
 ע~י אלאמששים

 ~~~ו~
 שישליכו הח~וץ ~~י

 ו~פילו בא~י~ה א~ילו מו~ר ~א~לאיבוד
 חד רקב~~ערב

 בח~
 ~~ב שם ואין

 וכן הח~וץ דמי פדיון ע~י בא~י~האפילו ~וו~~ ג~~
 שבו איסור מ~~וי חוץ לעכו"םלמו~רו יכו~
 יבש~~ערב וא~

 ח~ ביב~
 אז ב~רי

 אפילוומו~ר ברו~ ב~~
 בא~יל~

 הרב~הרש"ז ע~~ו~ד
 ~ודברי לקוחים המה ודבריו ~הנ~ל

 י~ח ם~ק שם וה~"ז ~ו~ד ס"ק תמ"ז סימןמג"א הר~
 סקמ"ט שםוהח"י

 ו~"~
 ~~ערב ~ם

 ~תערבאבל לא~ה~~
 פחו~ קוה"~

 ב~וך או ~ו~שים
 בדברינו ועי~ן שם מ~ש ~ה ס"ק בריש עייןה~סח

לק~ו~
 בשם שם ~ו~ש סוסקי"ח זה סי'

 תשוב~
~ושיב~

 ~פש
 םי~~~~ בשע"~ ועיי~

 בדין ~קמ~ג
~ו~ר~

 ל~חר בשוגג בעה"ב של ~~~צ~ ~עירב
 :ה~סח

 ~ב~
 ח~ו~ ~ערובו~

 הרב ש~ע עיין ~
 דח~וץ ~' סעי~ סי~~ו"בהרש~ז

 נוקש~
 שהוא

 אםורבעין
~"~~ 

 ~ושום ל~שהו~ו ~ודרב~ן
 הוא ~עיה~ד ~יון בפסח ~ומ~ו ויא~ל ישכחש~וא ~~יר~

 ביערו ולא ש~ח ואס לא~ילהראוי
 בער"~

 ~נז~ר
 )ולא ל~~ורי העולס ~ון לבערו צריךב~וה"פ
 בה~אה מותר ה"ה ביערו ולאהפסח עלי~ ~בר ש~בר בדי~~ד אך ביעורו( עליברך

 של איסור על בשהייתו עליו עבר~לא ד~יו~
 ~סור ~~~ילה אבל ח~מים ~~סוהולא ~ור~
 עליו ~עבר חמץ שס עליו שיש~יון ~ ~ע~~~
 ע~~ ה~ס~

והו~
 ו~ינ~ן סק~ב ~יתמ"ב ה~"י ~~ ~ו~ברי



~~~~י
 ~~~~~ ~~ו~~

 ~קנ~~~~ו~~
 ~~ק ~קמ~ו שם ~~ו~"א ~הנה ~

~ח~~~
 לא~~~פ ~~ו~ר ~וקשה

 א~
 ~ובס~ר באכילה

ש~"~
 ב~ם הביא

 עו~
 אחד

 ~~~ ש~~~ ~דו~
 אך

 בזה פסקו הא~רוניםרוב
 ~דע~

 הנ~ל הח"י
 בהנאה רק לא~~~פ ~~ו~ר אין נוקשה~ח~~ץ
 ~~ג"א הרב כדעת )דלא בא~ילה לא~בל

 ~יים ~וקור והרב הנ"ל הר~"~ הרב ~ ה~וההלא הנ~ל~
 ארי~ ש~ והר~סו~י~מ~~

 ~~ םי' ב~או~ח
~ה~~ )~ו~

 א~~נס
 ל~~ו~ש~

 משמע ו~ן
 בשד~ח הביא ו~ן א~ א~~ סוףק~"ג ~ל~ בחיי~~

 ח' סי'~ו~~~צ מער~~
 או~

 הא~ר בשם ~~ז
 והפר~~

 והרב

בי~
 ד~םקו של~וה

 ג"~
 לאחה~פ בא~ילה דאסור

 ~ם ו~~ב ~וו~ר ~הנ~הרק
~ם ~~~ו~ ~~ן בש~~~

 דע~
 יוסף ~~אר~ הרב

 ועיי~
 בדברי~~

 סקוא~וסיקי~ז לק~ו~
 ~ו~ח~~

 ענ~
~~ 

 ע~
 ענ~

 י~א
 באי~ה ~רטים ~מה בס~ד שםשי~באר

 נוקשה: ~~וץ~וק~י או~~
~~~~~ 

 ~נילו~ה עיסה
 בהם וכיוצא פארפ~ל או ~עקיך ~ג~ן ~~ים~ם במ"~

~"~~~~
 ב~~~~~ו ~מ~ג עיין

 ל~לכו~ ה~ולל~
~~~

 ב' ~רק ש~י ב~לק
 או~

 וא"ו
~~~~ 

 ~עיסה
~נילושה

 במ"~
 נוקשה הוי מים עם

 לעני~
 אם

 סיתמ~ג א~א בפ~~"ג עוד ~~עיין הפסח עליו~~בר
 סית~ו"ד ~בשע"ת ה' וסוס"קםק~ב

 הו~ד ~~י ב~שובתהוא ו~~ םק~ד~
 בשע~~

 םי~~ו~ב ריש

~~~~~
 הוי ~~ים עם

 ~וקש~
 שם ומ~יים

 אלא ב~סח בשהיי~ו~יסור דאי~
 ~ודרב~~
 ~ביא ו~ן ~

ב~ד~ח
 ואו~ ~וער~~

 הנ"ל
~~הר~"ם הגאו~ ובהגהו~

 ~וברעזא~
 ~י~~ו"ז

 או~
 בשם נ~ד

~שוב~
 בדבריו ש~ו~ורש ג' סי~ון הריב"ש

~עי~ה
 ש~י~וש~

 ב~וי
 ~ירו~

 ~עבר ~~ים ~ס
 נוקשה ~אר כדין ~ו~ר ה~סח~לי~

 שעב~
 ~ליו

ה~ס~
 בשם שם הביא ו~ן

 ~פאר~
 בסדר ישראל

 שם בש~~ח ו~~ב ונוקשה חמץ בדיני~וו~ד

~הגאו~
 עין בעל ~~קאוונע אל~נן יצחק ה"ר

 ~ו ~שיב~צחק
 הו~ ~כ~

 לערבו~~וותר ~~ ו~תב ~דינח ~יקר
 לאחה~~

 אפילו הי~ר ברוב
 אפילו ~~ו~ר ואז ~ו~ל( חלת ~כ~~ול~~ח~ה
 ע~תו~ד~אכילה

 ~~קאוו~~ הגאון תשוב~
 הנ"ל

~ק~רה
 וג~

 דבעינן ~ורק ~זה הס~ים שד"ח הרב
~יהא

 ע~"~
 העיסה שנילוש שהקמח שידוע באו~ן

 שגס שם ו~~ב לתותים( ~~ח~ים היו ~א~~מנו
~עת

 הר~
 לה~ירו בזה נו~ה של~וה בית

 אחה~~
~"~~~~~ 

 ב~~ובת
 ~עבר ~בלע~יך ~בי~ ~ינו~

 ה~סחעליו
 י~

 לה~~ר
 ~ו~ו~

 רק ~וי ~לא
 לעיל ~~בר~ו ~~~ייןנוקשה ~מ~

 סיק~~
 סקט"ו

בקו~~רס
 ~ו~~

 ענ~
 ב~ם ל"א

 ה~~~~~
 ~"ז

 ~ם ~ו~פ ברוב דדוקא ל~י~ס"זבהק~~ו~ו
 מע~

~וי~
 נ~ק~~ הוי

 אם אבל
 י~

 ~~יינו מים רוב
 והשאר ~~יס שם יש ~ו~וחצה יו~רש~ושהו

 ~ו"~
 אז

 בהם~ש
 ג~וור חי~ווץ לחמץ כ~

 ו~~~
 ניכר אם

 ~י~ון בהס הנילושה~עיסה
 חימ~~

 חגבים ~קרני
 ב~היש

 ~ר~~ חיו~
 הנ~ל מער~ת ב~ד"ח וע~ע

 ~~סי'
 או~

 ~"ג
 ~או~

 אלו בענינים מ~ש ע~ה
 שס מ~ש נ~ה אות םי~~ו"~ החדשועיבא"~
בשס

 הקרב~
 נ~נאל

 וה~וש~נו~
 בעניני יעקב

 אונוק~ה
 בבה~~ וע"~ ~ ~~~~

 סית~ו~ו
 אותה ושהה ועבר ~ת בה ששרה ח~~אהבדין סקמ~~

עד
 וע"ע ~ ה~ש~ ~ח~

 םק~ד סיתמ"~ בש~"~
 ד' ב~יב~ו שמצאו לעקיךבדין

 שבועו~
 א~ה~פ

ואי~
 ~ם ידוע

 ע~~
 עליו

 הפם~
 בזה~ מ"ש עיי"ש

 ~~ילו ~הקל יש לעיל ה~ווז~ר ~~רינו ~~י~ך
בודאי

 ~ב~
 א"א ~עי~מ~ג הלעקיך על ~~םח

~ ~

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

שאר
 מ~~

 ~ועיי~ע נוקשה דין לו יש ~וים~ עם
 בוה( ~"ש ~ סק~ה סי~~"ו מ~זב~~~נ

~ג~
 סי~מ"ז ~יבה"ט ~ בעין ~~וץ בו אין ואפי~ו
 ד~ו~~ הא"~ בשםסק~ו~ג

 כפולה
 אי~

 להשהו~ה
 נ~וצא~ וא~ב~סח

 עליו ש~~ר ~פולה אחה"פ
 א~ לים ישליך וגם לים הכפל א~ ישליך~~סח
 ~בלועה~א~

 שי~
 בערך ה~~ל ~ון ה~וצה ~שאר

 אם אבל לעכו"ס י~ו~ור המצה ושאר~רוטה
הי~

 ם'
 נ~~ ~~ו~~

 להשליך ~"צ ה~פל
ליס ה~~~ ר~

 ~ו~ת~ ו~שא~
~~ 

 בא~ילה
 הדי~ ו~~

 בח~ה

הנמצא~
 בה שיש ~וצה אבל א~ויה במצה

 בהנ~ה ~ולה לעולס ~~~רהנ~וחה
 ~ם ~~ב סקי"ח סי~ס"אב~י א~ ~ ע"~
 דאי~

 לה~מיר
 ה~י~ו~י

 ה~
 ב~~ו~ה

 וה~
 ~נ~ו~ה

~~ולה שדי~ ~יו~
 נ~וח~

 אלא ואינו ב~~ס הוז~ר ~א
 ורק~~ל~וא חו~ור~

 משו~
 )אסרוהו( ~על~וא ס~ק

 אםור אינו ה~םח עליו שעברד~~~ץ כיו~
 ל~ן~~דרבנן אל~

 י~
 ע~~~ ~ להקל

 בנ~וצא
 דיש ה~סח עליו שעבר ~מץ ~ם~ק דהוי~שום אח~"~

 ~~~ם~ק דהוי ~ושום בולהקל
 ע~~ ~ר~נ~

 בש~ע~סק ו~~
 ס~~י~ס"א הרש~~ ~ר~

 דלא~~
 ב~ו~ה להח~יר אין~ם~

 ~~~ול~
 וה~ה ונ~ו~ה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  להשהותםאין ע~~~ ~ל~~~ל~ ~~כ ~~ש~וע הנ~ל הח"ימדברי 
 ו~"~ ב~ס~

 הר' בש"ע
 הרש"~

 הנ~ל

סיתם"~
 ~פו~ה ~ו~~צה מגעומקום א~ ה~~ל ~וקום דכש~סיר ~"א סעי'

 בתו~"~
 או

 אס ו~שור~ם להח~ויר טוב ול~ו~~ה ~~יתמש~ה בער~~
 שאי~~ ~~פ"י לוא~שר

 חמ~
 חשש אלא ברור

 ע~~בעל~~~
 : ~~~~ו ~י~~י ~עיל בדברינו ועיין ~

~ד~
 בו אין

 ב~י~ ח~ו~
 רק

 ~ו~~~~ ה~ע~
 ו~ו'

 סי~~ו~ב ~~י ~יין א( ~ ב~~ח להש~ותוא~ור
סק"א

 ו~~"~
 ~אם ~' ~עי' שם הרש~ז ~רב

 ב~וך נ~ארלא
 התערובו~

 רק ה~~וץ ~ל ~~~ו~ושו
 בלבדה~עם

 ~גו~
 ~ס אחד ב~לי ~נ~ב~ל ~בשיל

ח~~~
 ביחד

 וא~~~ ח~וץ ~~~ וקיב~
גוף א~ הסיר

 הח~~
 ה~עס רק ב~בשיל נשאר ולא ~ושס

 אע~~י אזמ~~~~ץ
 ~~~בשי~

 מה"ת בא~ילה אםור
 ~הייה ל~נין~ו"~ו

 לה~הותו איסור בו אין ב~~~

 התור~~~
 על ד~ם ש~תבו וא"ז ~ע~ש )ד~א

 ה~~ר~( נ~ן בב~י עוברין ~~~ץ~~ם
 והט~~

 בזה
 שהרי משום התורה מן בב"י עליו עובריןשאין
 ב~ס~ החמץ שהיית ~י~ור~ל

 יראה~א שנא~ו~ משום הוא
 ל~

 בת~שיל ה~וובלע זה חמץ ~עם אבל
 ב~בש~ל ~וובלע אלא בעולם מצוי ואי~ו נראהאינו
 אסור מדרבנן ורק התורה מן לבערו א~צ~~ן

לקיי~~ו
 בפס~

 ש~וה ~~שום~זירה
 י~~~

 וי~~לנו
ש~ח וא~

 ול~
 ביערו

 בער"~
 ונז~ר

 ב~וה"~
 צריך

 ~בר ~בר א~ אבל ל~~ורי ~~ולם ~וןלבערו
עליו

 ~~ס~
 ה~י ביערו ולא

 הו~
 בהנאה מו~ר

 עד או~וש~שהה ~~~ ~ור~ ~~ איסו~ על עבר שלא~~יון
 ל~~ לאח~~~

 קנסוהו לא

ח~מי~
 בהנאה לאס~ו

 וא~
 י~ בא~יל~

 ~ה~יר
 בענין הואאם

 ~י~
 ~ו~ו ~~נ~סור ~~ילו ה~"~ו

 הח~י עכתו"ד בא~ילהרק
 ו~ר~

 הנ"ל הרש"ז
 ~הס~ים סק~א ~יתמ~ב חיים מקור~יין

לזה ג"~
 ו~~

 הביא
 ~ה~הו~

 ~וברעזאן ~והר~~ם הגאון
 ה~~י ~דעת דס"ל ה~"י בשם ה' ~ות~ית~~ב
 ~עיקר דטעסהנ"ל

 א~
 ~ו

 משו~
 ב"י

בשד"ח ו~י~
 ~ער~~

 דה~ח~~ש ל~א אות ~' ~י' חומ"צ
~עתיק

 הרב ו~ן הנ"ל ה~~י ~ברי ג"~
 ה~~י דעת צירפו ~הן ~נחתוהרב ר~~~

 לסני~
 להיתר

~ה~ב
 ש~"~

 ~תב
 ש~

 גם ה~מיר דהח~ס דהגם
 ~~שו ולאבט~ס

 שעובר~
 על~

 ו~תב בשה~ה

 ג~ש~~~
 ד~ת

 הלבו"~
 משה ו~~~ד וה~ר~ח

 זה ~ד~ר ~~ןמ"מ
 במחלוק~

 וא~ שנ~ הוא

 ל~ן לאסורה~רע
 בדיעב~

 ~ל~ שעבר
ה~ס~

 א~שר
 לס~ו~

 בהנאה להתיר
 להתיריש ובה~~~

 ג~
 השד"ח(~ ע~~ד באכי~ה

 ה~~ הרש"~ הרב בש~ע וע~ש"עב(
 בסוס~~~

 הוא ~א~~ הנ~לז'
 באו~~

 בו שאין
 א~~ ~הח~יר ~ו~ ~~ ב~נאה ~ם או~ובש~א~ור א~ ה~~~

שה~
 אותו

 לאחה~~ ע~
ה~םח א~~ רו להת שלא

 א~
 ~"י ~"א בהנאה

 ~~י~
 דמי

 מ~מי ~וץ ~גוי שימ~רנו או לנהרשיש~י~ו הח~~
ב~א ~א~ש~ במקום כי הוא ל~~ז ו~~עם שבוהחמץ ~~ע~~

 ה~ס~
 ~וב

 ה~ומרים לדבר~ לחו~
 אפילו ~~ שישתערובות ש~~

 רקט~~
 ה~ו~~ ~ון ~בערו חייב הוא ~ך הפםחבתוך ה~ור~ ~ן לאו~לו שא~ור ד~שם בו אמרינןמ~מ לב~ ~~ץ

וא"~
 אם ~~מילא

 עעה~~
 ה~ה ביערו ולא

 בש~יי~~ תורה איםור על שעבר ד~יוןבהנאה אםו~
ב~ס~

 ~~~~נו ליהנות שלא ~~~ויס קנסוהו
 ג~

א~ה"~
 הנ~ל הר~~ז הרב ע~~ו"ד

 ועיו~ש ~( ~ ~צת לשון ובשינויביאור ב~ו~פ~
 בח~~ עו~

 או~הנ"~
 שנתן הנ~ל

 ~ל~
 דכן וכתב בזה

 בפםח בשהייה התורה מן ~~ותרין הניב~ל ה~י~
 שהייה איסורבהם ואי~

 בפס~
 ~ו"~ו ביעור צריכין ~תוה~פ נ~צאו שאםאעפ"י א~ מדרב~ן רק

 אותם ושהה עבר אםבדיעבד
 לא~~~~~ ~~

מותרין
 ע~~ו"~

 ב~~~~ ו~יין ד( ~ ~"ל הח~י
~וער~~

 םק~ה י"א אות ח' סי' ח~~ו~צ
 הני ד~ל )ב~ו~ש ה~~יבדברי ש~~י~
 א~ור ~ודרבנן ורק לה~הו~ןה~ורה ~ו~ ש~ו~רי~

 עבר ~םאז להש~ו~~
 ו~ה~

 ~וו~~י~
 ~א~~~~

 ~וונ~ו
 בז~

~וא~
 לאח~~~ ב~נא~ רק ~~וו~רין

 לה~~ויריש בא~י~~ אבל
 ל~ע~

 ~ל ~וראיי~ו ~~~י
 ה~~י ~~~~ריהוא ה~~~~

 סקנ"~ םית~ו~~
 ~ו~' אך ~יי~ש(

 ~א~יל~~ אף ~~וו~ר ~וש~וע םק~ו~ו סי~~ו~ז~וג"א

ה~
 ש~~ב ורק

 ש~
 ~ילוק בזה

 אח~
 והיינו

 ~~הוא נוקשהבח~וץ ד~וק~
 ~וצ~

 ~יו~ב ו~ל דרבנן עצמו

 דרבנן~אי~ו~
 בזה מ~~ת ביעור א~צ עצמו שמצד

 כ~ה ח~ץ אבל ~~ה"פ ד~וותראמרינן
 ~ביערו אלא התורה מן ביעור צריךעצ~וו ש~צ~
 ע~ו~םאצל )שה~קי~~ ~גון י~ה ביעור זה נקרא ~וה"תדרח באו~~

 וה~כו~~
 עליו קיבל

 ~ו( הר~ן ~ד~ת מהני לא ו~~דרבנן מהנידמה"ת האחריו~

שביט~
 ביערו ולא חמצו

 ~~ו~~~
 והוי בבי~ול די

 ~והני לא ש~~רב~ן ~לא ~יערוכ~~ו
א~"~ ל~~~ ~~ה"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~  

~~פ"~
 ש~~~

 ~~~ן ב~י על עבר לא התורה
 ~א ~זה ~קנו דח~מים ~יון ~~~~ו בי~~וש~בר
 עבר ~אילו הוא א"כ ביעור~~קרי

 בשד"ח ועיין ~ ע~כ א~ה~פואסור אדאוריי~~
 הפר"ח בשם םק~ה י"א אות ~' ~י'חומ"צ ~~~רכ~

ש~~~
 רב דבי בקו~א ו~יין ו( חילוקיס~ עוד ~זה

 סק"~סית~ו"~
 שלא בדבר ~דוקא ש~~ב

 ~~שום ~לא לב~רהצרי~והו
 חש~

 דהיינו תקלה
~די

 יב~ של~
 ~גון ב~~ח ל~ו~לו

 ח~ו~
 ~~ש~ו או~~ין נוקש~

 ח~~~
 שנתערב ג~~ו~ר

 ~וה~~
~~יוצ~

 בהא באלו
 ד~יו~ א~~רינ~

 ע~ר דלא
 אותן ~~~ה אם~~אוריי~א

 ל~~
 ~~ותר

 בי~ור ~וצות בשוס ל~ער ש~צרי~וה~ ~בר~~ל אחה"~
~צ~~ו

 ~גו~
 ~~שום בו שיש ח~~ץ ~~~זית ~חות

~~~וס גזיר~
 ש~~ ~~י~

 ו~~
 בש~י' שנ~~רב ה~וע~~יד דבר

 בטל הוא ~~וסקים ש~רובאע~"י
 ב~י ~ל עבר הרי א~~ ~ל אינו ש~~~ר~~ן~יון ~ו"~~ ~~ה"~

~ב"י
 ~~דרבנ~

 גם לפי~ך ~ותן ~שהה א~
 בה~אה ~~~ורהוא לאחה~~

 עכ~ו~~
 וע~ע ז( ~ ~קצרה

 סק~ד ~י~"~ו ~~~זבפ~~ג
 )ב~~

 ~ם ש~~ח~ק
לדעת

 הר~~ב"~
 ל~א דא"א נ~קשה ח~~ץ בין ו~~"ן

בשום
 עני~

 ב~י לאיסור
 ול~~

 אם א~~~~ ~~ו~ר
 או~וה~הה

 ל~י~
 ~אר

 ח~~~
 לבא ~א~שר ~רב~ן

 ול~ן ב~י איסורלידי
 א~ור~

 ועיין
 עו~

 בח~י
 הרש~ז הרב ו~~~ע ~ק"~םיתמ~ח

 ובש~~ת א'סוסע"י ~י~~~~
 או~ סי~~ו~~

 שם ~~"ש ח'
 ~הונה ~~ר~שם

 או~
 םי~~~"ח וב~~ג~א ח'

 ז~~ בענין ש~ברו ~~ה~ק~א
 ועיי"~ ~~

 ב~~"ח

~~ער~~
 ח' ~י' חו~~~צ

 או~
 שציין יו~ד

~~מה עו~ לעיי~
 ה~~דברי~ מקו~~ו~

 וב~י' זה ~ו~נין
 ~~ב י~אאות הנ"~

 ~~י~

 לנו
 בז~ ~ל~ ~~~~~

 דבר דב~ל
 ש~יי~ו~אי~ור

 ~~~רב~~ אל~ ~ינ~
 ~וו~ר שיהא

 ה~~~ א~אח~~~
 ב~ה לה~יישב ו~ריך ~ו~ו

ולח~~
 ב~ברי

 ~ענינ~~ ~~ו~~י~
 ~אלו

 ע~~
ו~יי~

 בדבריני
 סק~ג ~יקי~~ ל~~~

~~~ 
 ו~נף א~

 ~~"ש י~' ~' ח'ז'
 ~~שהו ת~~ובות שהיי~ ל~ני~

ב~~ח
 ה~ ל~~~ל~

 בתוך ה~~ש~ו בנת~רב
~ת~ר~בו~

 ~י~~ים
 רא~ו~י~

 פסח של א~~צעייס או

 ב~ת~ר~ו~~
 של ~אחרונים בי~~ים

~~~ 
: 

 ~ה~
 רק

 עיין א( ~ בפ~ח ל~שותו אסור ו~ו' ~ו~~~ץ~טעס
 י~ב י"א יו~ד ~~י' סית~~~ב הרש~ז הרבש"ע
ד~בר

 ש~~~~יד גבינה ~גון ה~~~~~י~
 אות~

 בש~ר
 הנ~~ה יי"ש וכן ש~ר של ב~ו~ץ~ו

 ~~תבוא~

שאינה
 ח~~וצ~

 ~~גון
 ~~ניו~

 וכיוצא(
 א~~

 ש~ר בש~רי ~~~ואה א~שהע~~י~
 ו~~

 ~~~~ כל
המ~~~ץ

 כ~ו~
 אע~~י ש~ר בש~~רי ש~ת~~~ץ חו~~ץ

 או הגבינה או היי"ש ב~~ךשיש
ס' החו~~~

 לבערםחייב א~~~~~ ה~~~~ויצו או ה~~ע~וי~ו החמץ ~נג~
 ~~~"~ בער~~

 ע~ה~פ ואם
 ול~

 א~ורי~ביער~
 ~~ר ~~ל לפי ב~~אה א~יל~

ה~~ע~~י~
 לא בא~ף א~י~~ ה~~ח~וץ או

ולא ב~י~
 עו~

 ~אילו חשיב ה~ה ~~וע~~יד ש~~ד אלא
הוא

 בעי~
 ~ו~וש

~~~ ~ 
 ~ו~יי~

 שם ~~"ז
 דבש ~וי ה~~~ויצו א~ ~~~ק ~קדאפילו ~ק"~

 ש~ר~ש~~רי
 ג~~

 דהוי ~ושוס בו ל~ח~ויר יש
 אפילו ~~הותו ואין ו~~ו~ורא~דאו"ר

 ב~לו אס ו~ןהא~~ון ביו"~
 הד~~

 ביורות
 יי"ש~ו ש~בשלי~

 ח~~
 ב( ~ ~"~( חריף דבר דהוי

עוד ועיי~~
 ~ר~ בש"~

 אם דא~ילו הנ~ל הרש"ז
 ה~וח~וץ או ה~וע~~יד הדבר א~ לפ~ותרוצה
 לים הש~ורים ד~~י לה~ליך ~~וצה~היינו
ה~~לח

 ~וותר ~שיהא ~וו~יל אין ג"~
 ל~~יר אלא ~~ועיל פדיון שאין ל~יעי~ז( להש~ו~

 ~ו~~~ין ו~ינן שנ~~רבואסוה~נ
 ב~י~~

 א~ל
 א~ ה~וע~וידד~ר

 ה~וח~ו~
 שה~ ~יון

 חשיבים
 ש~~ו~~ם ~ו~ני בעינס ~ו~ו~ים~אי~ו

 ני~~~

בגו~
 אשר הת~~ובות

 הוע~~
 או

 הוח~ו~
 בא~~ ה~יא )ו~ן ~ ל~ם ~וועיל ~~יון ~יןל~ן מ~~

הח~~
 םי~~~"ז

 או~
 מאיר בית ב~ם נ~ג

 בשמרים ~יסה הח~~יץאם ל~ני~
 ו~~~ שעע~~~

דאי~
 ליס האיסור הנאת ה~~~ת ~וועיל

 ~הוי~~~ום ה~ל~
 ח~ ~~~רובו~

 בחד
 ~אי~

 ~וו~~ל
בו

 השל~~
 המ~ח לים האיסור הנאת

 ~ו~~
ל~ע~

 ~קי"ח סי~~ו~ז ה~~ז
 וא~~

 לא
 קיי~~

 ע~~ו~~~~
 אך הנ"~( ~~~יר ~בית

ה~"~ו ב~וקו~
 י~

 ל~~~~ך
~~ 

 ד~דיון האו~ורים
 ~~ברגס ~וו~י~

 ה~~~~~י~
 וה~וח~~~~

 ו~~
 י~ול

 במקו~
~~~~~

 מ~~~י ~וץ ~~ערו~ות את ל~~רי ל~ו~ור
 הוא אס ~~ואי~ור

 ~~ו~~
 ש~וא לחוש שאין

 ע~~~ לי~ר~ל וי~~~רנו הנ~ריי~זיר
 ו~ייש"~ ג~

דא~
 ~~י ~~~וידו

 ובש~ורי ש~ר ב~~~רי ~~~
 ~בשמי

 הלז~
 ה~~~י~ו

 ~~י אח"~
 דב~

 שני
 ~ויובשמרי

 ~ב~
 ~~י העמידו ה~ני

 דב~
 שלי~י

 יש לעולםוכן
 בז~

 חייב ~לי~א ~~וגתא
 עד ~יערו לא ~א~ האחרון ~בש ~ויא~~~ לבע~
 ו~י~א בהנאה אסורה~ה לא~ה~~

 י~
 הרביע~ ~~ד"ב להתיר

ש~עו~~ד



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~~ו~מ~
 ~~י~ו הש~ישי ~בש ~וי ~ש~ורי

 הש~ר שמרי כח כלה ש~בר ל~י ~~יוןוב~א בש~י~
 על לס~ווך ויש הראשו~ים דבש ~י~~'

 שיש בענין הוא~ם המתי~י~
 הפ~~~

 אותו נאסור אם

 )וע~ן~~~~~~
 ב~ע~~

 ב~ה מ"ש סקי"א סית~"ב
 סי~~~ח בשע"ת ו~יי~ע והשבו~י ה~~~אבשם
 אות ח' סי' חומ~צ ~וער~ת ובשד~ח~קי"א
 ובא"ח~~ו

 החד~
 סי~~~ב

 י"~~ או~
~ 

~~ 
 ועייש~ע

ב~~~~
 ~~ש ~שה~~י ~ויי~י ~~~ז הנ~ל

 ה~ניאו הראשו~
 הוע~~~

 ש~~ ב~מרי
 ~לב~

 אם אבל
 ש~ר בש~ו~י להע~~י~~ ~י היה~לא

 בלב~
 ו~י~בו

 ~ם~ו
 ~ח~ מע~וי~

 ובהצ~רפו~ם ~~וץ ~ל שאינו

 אם בש~יה ~ם הדבש מו~ר א~ ~ו~~~~י~~
י~

 ס' בו
 נג~

 הש~ר ~מ~י
 ~האיסור ~~יון ~ושו~

 הרי ~ה~~~י~~ גור~~ים הם~ההי~ר
~~ 

 מו~ר

 אי~א~
 ~כתו~ד להע~~י~ו לב~ו באיםור ~ח

 ~וג~א ~~~~~י לקו~ים ו~ב~יו ~ ה~"לה~~"ז
~~~~~"ב

 רק~~
 סק~~~ שם ו~"י

 ב~וג"א ו~יי"ע
 ~~~רש~ם ~בה~הות~הג~ ~ק~ה~י~~ו~ה

~י~~"ב מבר~זא~
 או~

 ~( ~ בזה( ~~~ש י"ד
 ~נ~ל ם~קבח~י ו~ייש"~

~~~ 
 עיסה בו ש~וח~ויצין שאור

 ~~~ ~שאר ~~יל לא ~"כ ה~סח עלי~ו~~~
 וה~וח~ץה~~~וי~

~~~ 
 ~מג~א הוא ~ו~ן

 ~~ר ~~ריל~נין ~ו~יתמ"~
 ש~עה~~

 וחימ~
 ~ה~

 עיסה
 ~ל ~אסור ~ם~~~ב

 ~יי~ ו~~"~~ העיסה~
 שם

~~~י
 סוסק~~~

 הנ~ל
 ~ב~וקו~

 יש ה~~מ
~~ל להתי~

 ~ו~מי~
 ~ול~א או

 ד~בי~
 שעבר ל~ע~~א

 ה~~ח~ליהם
 ~ה~ והע~~י~

 ע"י הי~ר איזה

 הנא~~של~~
 ה~לח ליס האי~ור

 ו~~
 ~סק

~~~יא
 ב~"~

 הרב
 הרש"~

 ~~י' סית~ו~ז
~~~ 

~~יס~
 בש~ורים שנתח~ו~ה

 א~ ו~~ ש~~ה"~
 גבינו~~~~וי~

 ש~ר של ~~~~ץ
 ~עעה"~

 או
~~~~~י~

 מי
 ~ב~

 ש~ר בשמרי
 ו~~ שע~ה"~

~~
 במקום ~~~יר יש ב~ה ~יוצא

 ה~~~
 ~~י

~ו~~~
 ו~א לגוי שי~~רנ~ או ה~ו~ח לים הנאה

 דבר ד~וי ~ו~ונויק~ל
 ע~~ ה~ו~מי~

 ~תב ו~~י"ז

~~~
 סיקי"ג ו~~בים ב~סקים יהושע בם~ר
 שאו~ ~ית ש~~~ר~א~ד

 וש~ח ~דינ~ שלו
~~ור ~וע~

 ש~ שהי~
 ל~וכור

 ה~~~ ואח~
 א~ו

 מן ~~
~שאו~

 שם ו~~ב ~לזה
 ~~י להתי~

 ~מלח לים~~אה הול~~
 הו~~

 ~~ח ~~פר
 הח~~

 ~י'

~~~~
 י~ב אות

 )ו~~~
 ~ם

 ש~~שוב~
 יוסף~ יד

~~~~
 ~~סקנ~ו

 להתי~~
 ב~קור הוא ו~ן

 חיי~

 ~כר ד~מריסוםיתמ~ז
 ו~חמ~~ ש~עה~~

 בה
 ~הניעיםה

 ג"~
 המ~ח לים ה~אה הול~ת

 בא"חועיין ע~~
 החד~

 ~תב ש~ן נ"ג אות סית~ו"ז

ג~~
 משה השיב ובת~ובת האלף מ~ן ~~~ר

וה~~
 ~ושה השיב

 ~ת~
 השל~ת בלא ~אפילו

 ה~ולח ליםה~אה
~"~ 

 ~ושום ול~תיר לצדד יש
 לא ה~ועמיד~דבר

 ע~י~
 שהוא מ~בר

ממש נו~~
 ברו~ ב~ הו~ וא~יה"~

 אס לאחה"פ
 ~שוגגנ~ערב

 )כמבוא~
 סיתמ"ז ב~~"א

 םיתמ"ב בח"י ג"כ ~~וזכר זו סבראו~עין םק~~~~
 ב~~ו~י שס הביא י~ודא ~~ר בתשובתשגם י"~ או~ סיתמ~ב הנ"ל בא"ח ועיי~עםק~"ז
ש~ר

 שע~ה"~
 וחי~וץ

 בה~
 עיסה

 נמ~~ ו~~
 לרבי~מה~

 שבת ל~בוד ~ח ~~הם ואפו
והעלה קו~~

 שלחו~ורא שם וכ~ב העים~ת ד~וו~רין ג"~
 ~ ה~ולח לים ש~ר הש~~רי הנ~ת יש~יךבעל~א

ו~
 הנ~ל ב~"ח ועיי~~ע

 ~ית~~"~
 בשם נ"ג אות

 ~ח~ ~עבריי~ ח~~~~וב~
 ~~~רים ~~~כר

שעעה"~
 ~~מנו ועשה מזה י~ע לא והקונה

 ~ל הה~~ד יהא יי"ש נאס~~ וא~יי"~
)~יון הקונ~

 ~ה~ו~~
 ~לא ~~~ורים דמי ל~חזיר ~"צ

 שס ו~עלה היי"~(ד~~י
 ~יו~

 לא דהק~נה
 יש ל~ןב~ה ח~~

 להק~
 הנא~ באיסורי

 דלב~ל ולו~ור
 באכילה לאסור ו~ו~~יין ~אחריני ולא קנ~והח~~ץ
 דבר בכל שה~ין~~וו

 שנעב~
 שאס~ר ~בירה בו

 ~הנאה ולאבאכי~ה
 ע"~

 ועיי~
 בש~"ח

 ב~נינים ~האריך ~"ה אות ~' ם~'חו~~~צ ~וער~~
 ~אלו

~~ 
 בא"ח ועיין

 הח~~
 א~~ סית~ו"ז

 בש~ל"~
 על שש~~ו במע~ה רמ"ץ ~~ובת

 ע~רארבעה
 טע~~

 ג' וו~~נקשל
 ~ע"~

 ~מחצה
 שני היי~ש ~וך ~וויינקשל ו~רו ~ח~~ץ(יי~ש
שעות

 ~~ ואח~
 אותס ונתנו ~וויינקשל ~קחו

 ~יס עםלח~יות
 וד~~

 שס וע~~דו
 ~והווי~ניק הוויינקשל לקחו ואח"כ ווי~ניקעי"ז ונע~~ שנ~

 בחביות אותםונתנו
 שי~

 ל~~ ערך ~ועד בהם
~~~~

 נ~~ו ולא הוויינקשל נתייבשו ו~וקודם
 ה~~ע~ לתוך~ו~ם

 אחה"פ ~מעד~ להתיר שם וכ~ב~~ראה ל~ שיהא או~ו ~ז~ך ~"א
 א~ה~פ לאו~לם ~~ו~ריםהוויינקשל וג~
שנ~ייב~ו כ~ו~

 ו~~"~~
 י~נו

 ל~~ו~~
 ~וקודם

 אסלי~ע ב~~סל~~
 י~

 יי~~ טעם ~הס
 ~~איס~ר

 ~וסל"ת עכו~ס~~ני דרב~~
~~~ 
 ~~~ר ~ו~~~~~~כ~' :

 ~~~~~ד ד~בר של~נ~ז בס~ק עיין ~לה~הותו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~

~ ~ ~  

~~ילו

 באל~
 ה~~ש ב~~ח ועיין א( ~ בטיל לא

 ב~מאה שמואל ~ולת ב~ס י~ב ~ותםי~~"ב
 בעודה סולת או קמח בתו~ה שנותניסהת~~ה
 מתקיים ו~י~~ קמח טעם קולטת והחמאה~ו~ח
~~~ים

 וה~~ואה החמאה ~ו~ננין ואח~~ רבי~
 ק~וח ~~ל נקי~~אר

 וש~~
 הח~וץ ~ם למ~~רו

 ההי~וך דהא ה~ו~~יד דבר ~וקרי לא דזהו~חב
 קמח בלא~~~ר

 ו~קמ~
 בחוכה שנותניס

 הו~
ר~

 נלתת לא הקמח וגם תסריח שלא
 ול~

נחחמ~
 וה~~ואה

 הי~
 יצא ו~~ן ~ו"פ

 ב( ~ ע"כ בהפ~מ בענילהי~ר הדב~
 ועיי~

 בש~~ח
 כ"ה אות ח' סימן חו~ו~צ~ער~ת

 ~יסהואם ~דה"~
 הי~

 ~וקאקרי~יס(
 ~~עטשקי או ~~ק~ניות שהיא דע~סה~ו~~ו בש~ ~הבי~

 ~ש~ו~י~ה~מידוהו
 ח~ו~

 ~עעה~פ
 והס~י~

 שם
 נגד ס' ע~"פ יש ~ם שהתיר השואללהרב

 דגן ~ויני מחמשת שאינו ~דבר משוםה~מרים
 ברלא~

 חימו~
 אינו העיסה שגוף וכיון הוא

 ל~ן ח~וץ לי~י לבאראוי
 ל~

 מי~רי
 ח~~
 והרב ~

 יו~ד ב~ר~ח מצא ש~~ שם כ~ב~שואל
 להלכות ~הקדמתו וב~מ~ג םק~זצ~ח סימ~
 י"ז ~ות א' ~רק~"ב ~ם~

 א~א ועי~מ"ג ג( ~ ע~~
~ותר והחמיצ~ שנל~תו דבקטניות ~וסק~ב~י~נ~ג

~םוסק"ד סית~"~ ועבח~י ~( ~ ע~~ להשהות~
 דקמ~

 ~ותר ב~ב~יל שנתנו קלוי
 מ~נו וליהנות~השהותו

 ע"~
: 

 ~ו~
 ~ה~ירו ~גון

את
 החמ~

 א( ~ להשהותו אסור ~ו~מ
 יו~ד ס~י'~י~ס"ז עיש"~

 ו~~"~
 ~ם

 ~~~~~~ ס~י~~
~ר~

 ס~י' ~ם ~רש~ז
~~~ 

 דמשהו
 ח~~~

 ~נת~רב
~ת~ך

 ~ת~שי~
 של ח' ביום

 ~ם~
 להשהותו מותר

 של ח' ביום בתבשיל נתערב א~~ו~ן
 ח~וץ ~ס~

 שהוא~זה
 נוטל"~

 נגדו ם'~~ אי~ א~ ~~יל~ אז ב~בשיל
 ג~~

 ~השהותו מו~ר
 ב~ס~~

 והטעס

~ז~
 של ח' דיוס ד~יון

 ~ס~
 אלא אינו

 בו הח~וירו לא~~ן ~~~רב~~
~"~ 

 בו להש~ות לאסור
 עצמו ~שהו הח~~ץ אבל משהו חמץ~ערובות
 ח~ ביום אפילו להשהותו~סור

 ~ ע~~
 ב~

 ועיין
 סיקי~ז לקמןבדברי~ו

 ~ק~~
 ~ם דא~ילו ~' ענף

 ~סח של ~' ביוס ~שהו התער~בותנ~שה
 ~ד ל~שהותומותר ג"~

 ה~עם עיי~ש אח~"~
 ח' וא~ו ב' בע~ף~ועייש"ע

 מ"~
 ~רטים עוד שם

 ו~יין ג( ~ ב~סח( מ~הו שהיית~ענין
 ~מ"~

 מ~ז

~~י~~~~
 סקי~א ~נ~ל

 ~ו~~ דל~~ור~ ש~ת~

 ~~אין נוקשה ~~ון דרבנן תרי דשאר שס ה~~ז~ד'
 מס' ב~חות שנתערב מדרב~ן( א~א איםורבו

 שלבש~ויני
 ג~~ )שהו~ ~ס~

 מדרבנן( אלא אינו
 או בלח ברוב מב"מ שנתערבאו

 ביב~
 ש~ב ~דאז

 אלא איסור בואין
 ~ודרבנן~

 של ב~' ונתערב
 דר~נו תרי דהוי אע~ג דרבנן אלא אינו ~"כשהיא פס~

 מדברי אך ~ פסח של ב~מיני להשהותו אסור~~מ
 דוקא ~~לאו משמעהלבוש

 ר~
 איםור

 ~גם אלא( פםח של בשמיני להש~ותו שרי~~שהו ת~רובו~
 ש~ויני ביום ל~שהו~ו ~~ותר דר~נן איםורשאר
~ל

 העלה ו~ן ע~כ דרבנן תרי ~הוי ~יון ~ס~
 א~~ בפמ"~ש~

 נת~רב דאם םקי~ד שם
 שלב~~ויני נוק~~

 ~ס~
 לה~~ותו מותר מס' ב~חות

 הנ~ל ב~~ו~ג ~עיי~"ע~(
 דםובי~

 הוי ומורסן
נוקש~

 מס' ב~~ות בתבשיל נ~~~בו ואם
 שלבש~ויני

 ~ם~
 ~עט ונגד ל~שהותו מותר

 ו~ייש~ע ה( ~ ע~כ ם' יש בהן ה~בוקהקמח

בפ~ו"~
 פסח של בש~ויני דוקא ד~~ז סקי~א מ~ז
 להשהות אסור פסח של ימיסאבלבשאר

 ~זהח~וץ ~~
~~ 

 נוטל~~פ ~ג~ן דר~~ן תרי בו
 משמיני ללמוד ואין דר~נן תרי ~אר חוו~ו~הו
 ו( ע~כ~ פסחשל

 ועיי~~~
 ד~ללא ה~~~ל ב~~ז

 להשהותו ~מותר ד~להוא
 ~ש"~

 למו~רו ~~וותר
 אבל ~ו~נווליהנות

 י~
 שאסור דברים

 בש"ע ~~דמש~וע ~~וו~רוומותר להשהות~
 סיתס~~

 םעי'
 סקל~ג שם א"א ב~מ"ג ועייש"ע ז( ~ ע~כיו~ד(
 ~נאסר האש שאצל דצלי ~"ח( עיין דה~~ו)בסוף
 שנאםר בשר או נטילה ~די ~םח של בשמיני~ו~~וץ
 ~מליח~מ~~~ץ

 אע"ג א~ ~סח של בש~~יני ~ד~ק
 שיהא ~עינןדלחו~ורא

~~~ 
 ם'

 ~~דהחמ~
 מ"~ו

~יו~
 בצ~י נ~י~ה ~~י ~ו~נו ~י~ול ~~~י~ן דמה

 מדינא הוא ם' ביש א~י~ו במליחה קלי~האו

 דה~~~~יו~
 ~חוש

 הו~
 ומה בטבעו

 אלא אינובס' דמשערי~
 לחומ~

 להשהו~ אס~ ל~ן
 ~שמיני הנטי~הא~

 ש~
 א~ילו פםח

 בי~
 שם

 הנטילה על ~לי ~ליו )וי~~ה ~ח~~ץ נגדס'
 עד קלי~ה ה~די ~לאו

 מוציו~~
 בח~י ~~ובואר

 הא~רונים( רוב הסכמת ד~"ה סק~גםי~מ"ו
 הכדי ~~נו שהוסר לא~ר ההיתר שאראבל
 באין א~ילו לה~הותו ~וותר הקלי~ה אונ~ילה
 ם'שם

 הח~~ץ ~נג~
 ~ב~ו~ז ועייש~ע ~( ~ ע"~

 עבר אם בדין הנ~ל~~י~א
 ה~ס~

 הנ~ילה על
 חמץ מ~וס לאו~רואם

 שעעה~~
 בד~ר~~ו ועיין
ל~יל



~ ~  ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ש~ ~~~~~~~ ~ש~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ן ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ו~~
~~~~~ ~~~~~

 זה ס~י'לעיל ~~~~~
 סק"~

 ע~~
 ב~ין ~ם מ~ש ב' א'

 רק בו ~אין~ערובות
 ~ו~ח~~~ ה~ע~

 ~~בר
עליו

 ~ ה~ס~
~~ 

 ועיי~~~
 הנ~ל סקי~א ב~ו~ז

 נטילה כ~י ~ו~~וץ שנאסר~דבר
 בער"~

 ובישל
 ה~~~ילה א~בער"פ

 בק~יר~
 ס' צריך ב~~ר

בקדירה
 ~נג~

 נ~נ ~~נטי~ה ~~שום הנטילה
 באי~ורה נשארה ב~~מהוהנטילה

 אם ב~ין ~וש~ש ועייש"ע י( ~ באוכליןהגעלה ~אי~ ~ושו~
עבר

 הפ~~
 הנטילה על

 אח~~ ובשל~
 בק~ירה

 נגד ס' ~ו~א צריךא~
 ~י ~~ הנ~~~~

 :~ם' ב~~ו~
 ~ח~

 להש~~תו אםור מ~~ו
 א( ~ ב~ם~

 זה םי' לעילב~ברינו עיי~
 ~ק"~

 ~נ~

 ב' א'
 אס~לוגתא ב~~ ~י~

 י~
 ~~ו~ייתא אי~ור

 בש~יי~
 זו

 ש~ שאיןב~וקום
 אלא

 שאין או בלבד ח~ץ טע~
 ב~~ו~ג ועיין ב( ~ מ~רבנן איסור רק זובשהייה

 ג~ור דח~~ץ ודע( )~ה"מ סקי~א סי~ס~~~ו~~
 של ב~~ויני )שנתהוהבעין

 פס~~
 שנתערב או

 גמורח~וץ
 ב~חו~

 של בש~~יני מס'
 פס~

 אע"ג
 דאנן )~יון בב~י התורה מן עלי~ עברדלא

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

 שהוח~וץטרם
 כגו~

 על ~וים ~נ~ל
 קמ~

 של
 ~בלבו( ~ב~יו ת~ו~~ו וב~לו ~םח שלב~~ויני פס~

 מיל שיעור ש~ההקו~ס
 ועעה"~

 ביערו ולא
אםור

 אחה"~
 ~לא

 אמרינ~
 תרי ~הוי ב~ה~ג

 חייב אינו שוב ה~מץ שביטל ~~יון ~~ירוש~רבנן
 ~י~~~ וע~~ מ~רבנן רקלבער~

 אלא אינו אחרון

~ו~רבנן~
 ע~כ

 ו~~~
 סית~ו"ח בח~י

 ~כל סק~~
~~יקון

 רבנ~
 ~די וגם ~קנו ~אורייתא ~עין

ש~א
 ביו"~ ~זל~~

 ש~י
 ע"~

 ~ועיין
 עו~

 בח~י

 ~ו~~ סק~~סי~ס~~
 ~ס(

 ה~ו~יי~ ~~ ~~
 ב~~ו~ג

 ~~~~~ק נ~א~ סקי~~ ~יתם"~א"א
~~ 

 בזה
 גמור ח~~ץבנ~ערב

 ב~~ו~
 ~ל בש~ויני ~~~'

 ~א~~ר ~ו~וס ה~~ח ~לי~ ב~בר לא~ס~~ ~ם~~~
 ע~י ~~ח~~ץ~ו~ו~

 ~~רובו~
 ~~ח של ב~~ויני

לא
 קני~

 ~ ~~~ לא~~~~ ר~ש
 ד~

 ~ו~ו~נ ועב~ס
 י"ל ~ל~י~~~~~ב

 ~לאחה"~
 לו יש

~~~~ ס~~ די~
 היה ~~~~שה שם ~םיים ~~~ח ~לי~ ~עבר

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

השמרים
 לר~ו~

 ואםרו ישראל
 א~ ד~~ הב~~

ה~~ורי~
 הוא וכ~ב בהנאה

 ע~~
 נא~~ר ~~ם

דה~~וריס
 אי~~

 ~ק
 ~ערובו~

 ~~ו~
 ~או~ היו

להיו~
 מטעם ~וו~ר

 ~ב~ערובו~
 לא ב~~ויני

 ר"שקנים
 הנ~ל א~א הפ~ו~ג ו~דברי לאחה~~

 ה( ~עכ"~
 ועיי~

 מברעזאן ~הרש~ס הג' ב~גהות
 או~סי~~ו"~

 תשובת בשס שה~יא ~'
 שה~זיקב~וי רדב~~

 ר~יי~
 לו ~היה

 רחצו ~לוה~שרתים ~הנכרי~ ח~י~
 ~יו"~

 הח~י~ א~ אחרון
~יהי~

 ~השיב לט~ינה ב~~וציו~ט ~ו~נים
 להת~~~

לאחה"~
 שהח~ים ח~א ~ע~~יס ~ו~~~ה

יבשיס הי~
 ב~ווצי~"~

 ביקוע ~לא
 ~~ו~ ו~ו~

~ק
 דרבנ~ ~~ו~

 ~פירוש ~רבנן ובז~ון
 מ~רבנן( אלא אינואחרון ~יו~~

 ועו~
 ~~ל

 ה~~~ ~~י~ שעבר ~~חמץ ליה~ותשאם~~ ~~ע~
 הוא

רק
 ~ו~ו~

 אבל קנם
 ה~~

 ע~ר לא וגם הוא אנוס
 לבערו א"א ביו"ט ~האבב"י

 ~יון ועו~
לא~ה"~ ~ח~ו~

 ~ו~ום רק הוא
 ול~~ ק~~~

 ~נ~י
 ~~ק ולכן ברוב לבטל ל~~~לה ~~וו~רחו~ל ל~רו~ו~
 ה~~יס אתלבטל ש~

 לא~ה~~
 ה~~ר ברוב

~ו~ר יה~ ו~~
 ל~~ו~ר~

 שם ו~תב לי~ראל גס
 ~~וקא הנ"ל~והרש~ם ~ג~ו~

 בצירו~
 כתב הט~מים ~ל

 להקלהר~ב"~
 ע~~

 : ~~~~"ד ~ית~~~ ועמג"א

~~~
 לה~הו~ו אסור

 ע~~~ג א( ~ ב~ס~
 ~נראה ~ל~ינא( ~~ה~מ ס~י~~סי~~~~ ~"~
~~סת~ק ~~י~

 בח~י~
 ~נ~לו נתבק~י ולא שנתרככו

ל~בשי~
 יש א~ ס' שס ~~ין ~םח ~ל בש~~יני

 בש~ויני שנ~ערב נוקשה ~יןלהס
 ב~חו~

 ~וס'
 ~עי' ל~יל ב~ברינו ~~~ובואר ~השהות~~מותר

 סק~~זה
 ענ~ םו~

 ב( ~ ג'(
 ועייש~~

 נ~ערב דאם

ח~~~
 ~ל ב~מיני

~~~ 
 ~~וו~רו ~~ו~ר מס~ ב~~~ת

 ~כיון שבו איסור מ~~י ~וץלע~ו~ס
 בסי~~~~ה~ו~בר ~ל~ר~

 ס~י'
 י~"~

 ל~וו~רו ~וו~ר
 ~~~י~ין דל~י~ן ונהי שבו ~י~ור ~ו~מי חוץגו~א ב~~~

 ~םח( ~ל בש~יני ~ו"מ בר~ו~א שסכ~וב~אר
 תרי ~הויהואיל

 דר~~~
 )~יינו

 ~~~~~~י חוץ ~ו~יר~
 של וש~ויני ~ו~רב~ן רק הואאיםור

 פם~
 ג"כ

 אלאאינו
 מ~רבנ~

 להקל יש ל~~(
 ~( ~ ע~~

ועב~~ו"~
 בשר לה~~ות ב~~יחתו י~~ד

 ב~ל~
והו"~

 ~ם
 ב~ע~~

 ~סוםק~ה סי~~ו~ה
 ~כ~

~ע~ובו~
 ~~~ץ

 ~עעה"~
 לעכו"ם למוכרו מו~ר

לאחה~~



 ~~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ו~
 ~יז~~

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

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

~~~
 ~~ ~~~ ~ם~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~ש~ ~~~~~~~ ~~~

~~~~~
 שבו ~יסור מדמי חוץלאח~~פ ~~~~~

 )וב~~ו"ג ~ ע"~
 א~ לאחה~~

 הש~ה ב~ל נ~הרים שאין
~ס ב~לי~

~~~~ 
 ~~~~שליס ~~~ל ~בל~ ש~~ב ~ק~ג סי~~ו~~ הח"י על

 ~ה~
 ~נור על הש~ה ב~ל

ב~~ ~~~
 ~יסור ~וד~וי ~~ץ ~מ~ור ~התיר אין ~~ו~~רב

 :~בו(
 ~י~

 עשע~ת ~ חמץ ב~לי ש~ת~של אלא
 ה~רמל ~ר בשם סק"א~ית~~ב

 ~מרקח~
 או

 ב~לי שעומדים~ו~ון
 ח~~~
~ 
 ~ר ו

 ועי' ~ לה~ה~~~
 םי~~~ב מבר~~אן מהרש~ס הג'בהגהות

 או~
 ה'

 טעמים כמה בזה הביא הנ~ל ה~ר~ול הרש~רב
 ד~ע~ אח~ ~ להי~רוצ~דים

 ה~~י
 ~ו~רכל~ם ~ב~ליט~

 ועו~ ~ לה~~ו~
 מ~ע~ו ~הביא

 ד~ל~תרומו~(
 בטבעו הוא כחוש ח~וץ ~~~

ונחש~
 הראב~ד ~~ברי הביא ועוד ~ משהו רק
 הולכין אין מ~רב~ן א~א שאינו איסור~בי~ור

 אחרבו
 ~~~ ~~ינ~

 מ~רבנן אלא אינו כאן ~~ם
 ~יון ~~שהו ~שש רק שהוחכיון

 שח~
 מ~~משין

 חמץ שלנובק~ירות
 מ~ו~

 הוא וגם
 שהבלוע~~~~ן נו~ל~~

 שבק~ירו~
 י"ל לבערו א"א חרס

 י~ל ~עוד ~ ~לי~~ו בשהיית עובר~אין
 קודה~פ בקדירה נכבש~כבר כיו~

 ו~ל~
 ~בישה ע"י

 חרס הכלי שנגעל כ~וו הויוא~כ
 קוה"~

 וא~כ
~~ותר

 אף ב~ו~~ ה~ב~יל א~ לה~~ו~
 ב~וה~~

~~
 ~בואר מש~וע

 וא~ ~ודבריו~
 חרם ~~לי

 ~ו~יו מי~י~צא אי~
 ~~~ לעול~~

 נו א ~~בוש ~~ל
~~~עלה

 מ~~ ~~מ~~
 ~~ע~י' להקל יש

 המובא ה~ר~ל הר~~~ו~ד הק~ד~ים~
 םי~מ~ב במק~~ח והנה הנ~ל~ מברעזאן~הרש~ם ~גא~ בהגהו~

 מ~מע~ק~א
 ע~~~ דב~י~

 ק~ה~~ ~ו~ ~~~ של ~לי ל~וךוה~ו~ן המרקח~ א~ ש~ריק
 וכמבו~ר

~א~
 הנ~ל ה~רמל הר ~~~ברי ~והגם ~~ניס

 ה~~~ בת~~ ~גם~~~ע
 מו~ר

 ~~ץ של ה~~י ב~יךה~בשיל א~ להשהו~
 ו~~

 ה~~~יל ~ם לו
 ~ס ~ק~ק הנ~ל ~~רש~ם הג~ ~~מ לח דבר~וא
 ~ר ~דברי ~א~יל~ ~~~ב וע~~ש~~ז

הנ~ל ה~רמ~
~~~ 

 ~וקא זה
 ש~י~ ב~~~~~

 ש~
 רק

~~~ו ~~י~~
 א~ מ~א~~

 ~~~~ה בק~ירה בשלו
 ~ם ב~י הוא והק~ירה~~ש חמ~

 ~~ שס~ך ומהלה~מיר י~ ~~ר~~ ~~ ל~ע~
 הנה הח~י על הכר~ל

ב~~~~~
 ומ~מ הח~י( על חולק סיח~ח ח~ם

ב~ב~
 ~~~ ~~~ ש~ ה~לים

 רוצה אם הש~ה
 לה~הו~ ~די ב~סח לתו~ןל~~וב

 ~ד ~חלב

ו~~ו~ה
 ~י~ מ~~

 דה~
 ר~

 צורך במקום ה~~~ל~~ן ונ~ל~~ מ~ה~ חשש
 גדו~

 על לו יש
ל~~וך מ~

 ~~~ו~~
 נו ב~בר ו~~~ הנ~ל ~ה~ש~ם הרב

לק~~
 םי~י~ז

 ~ק~~~
: 

 ~יא~
 או

 ~נ~ב~
 ב~לי

סקל~ג סיקי~~ לק~ן נו ב~בר עי' ~הש~ו~ומ~~ר ~מ~
 ~נ~

 ~~ביות שנתנ~הו יין ב~ין ~~ש וא~ו
 בושהיה

~~~ 
 מותר אס ח~ץ

 הי~ להשהו~
 עד

 ע~~~אח~~~
 ועי' בז~~ מ~ש

 ק~ל ~שובח בשם ל~ב א~~ סי~~"זהח~ש א~~ ב~~~
 יהוד~

בא~~
 שהי~ ב~לי ש~שרה ק~אם לו שהיה

 ~ה
~~ש

 חמ~
 )קודם ח~~ש י"ב ה~~י על ועבר

 הק~אסשנשרה
 ומח~~ בתו~ה~

 והש ור ה
 הקי~אםשהיה

 קש~ כגלי~
 עם מ~רו לא ע~כ

 ו~~ה הח~~יסשאר
 לא~~~~

 שנפ~ר ראה
 א~ילו א~~ו לה~יר שם~העלה

 ~ ע~~ ב~~י~~
 ב~ם ל~~ ~א~~~~יי~~ע

 ~ש~ב~
 על ה~צר בית

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

~~~ 
 היורה הוכשר ולא ~ו~גן יי~ש~וקו~ם

ל~וו~רן מ~ויב~~
 קוה~~

 עליהם ~~ר אם אך
 ול~ ה~ס~

~ו~~ר~
 ע~כ: ולהקל לצ~ד יש

 נ~בשאו שנ~~~~ ~דו~~ ~יב~
 קוה~~

 ~~ברינו ועי~ א( ~ ~~ו'
 זהסי' לעי~

 סקיו~~
 ה~ר~ול ~ר בשס ~ו~ש

 ד~וות~
 אף ~~לי ב~וךלהשהו~~

 ב~וה"~
 ב~מ"ג ~ך

 ~ק~~ג סי~~ו~~א~א
 רי~ יבמקו"~

 כ~בו סי~~ו~ב
 ~ל ~ו~~לי ה~ב~יל א~ ~הורי~ ~~~~דצריך

ח~ו~
 קו~ה~~ ~~~ ~ל ~לי ל~~ך

 ~בר ה~א אם
 שלאבכדי ל~

 אס ~אבל חמץ ~~ל~ ב~ס~ ~~ו~ יה~
 ואי ~בישה בו ~ייך לא קר~ש הואהשו~ן

 משו~
 בקיאין אנו ואין קצ~ ~ולי~ ה~~שהשו~~

 ~ו~מ ~~ועטת למליחה ~ר~בהמליחה בי~
 ~לי~~ ~אין ~י~ן~ו~ר בדיעב~

 להפליט לכלים
~~~ 

 םי~נ~~~ע~ו~~~
 סיק~~ז~ לקמן ובדברי~ו ~~~כ

ס~מ~~
 זה ~י' לעיל ב~ב~ינו ~עי'

 סקי~"~

~ק~~
 םיקי~~

 ל"א ענף םק~א
 שבי~ל ב~עה ב~י היתה לא חמץ ה~ליאם ל~~י~ ~~ ~~~

 ב~~ים כ~ן ה~חבר הרב שכתב ו~הה~בשיל( ב~

 ב~ם~ נ~ב~דא~
 חמץ ב~לי

 חייבי~
 לב~רו

 הו~



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

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

~~דברי
 ה~וקו~~

 הו~יק אם ~אבל ה~"ל
 ~שום להתיר יש קוה~פ ~~~ץ ~ל מה~לי~~ב~יל ~~

 עדיי~~ק~ה"~
 ה~א

 ש~~
 ו~קרי ~י~ר

 נ~~
 בר

~"~
 ד~תירא

 פלי~~ ~עני~
 ~ליס

 )~~ו~וא~
 ב~~י

 סק~א~יתמ~ב
 וחול~

 ~ל שם
 העול~

 ש~תב ש~ת

~הח~י~
 שלא

 להשהו~
 גם

 ~פלי~~
 ~~י~ ~לים

 ס~ק סי~~"~ א~א~פ~ו~ג
 ~"ה~
 ועיין ב( ~

~תשוב~
 סי~~ח ~"ם

 ~~ו~~
 שאינם ~ברים

 חמץ ~ל ב~לי שנ~ב~לו~רי~ים
 קו~"~

 ~~ותר
 ב~לי שנחב~ל ח~יף ~בר ~בל~השהו~ם

קוה~~ ~~~
 חריף ד~דב' ~~~~ס ב~~ח להשהו~ו אםור

 שייךלא
 נ"~

 יי"ש נ~בשל אם ~מ"~ו ~"~( בר
 ~~בר ח~וץ של ביורה ח~וצים ~~יניסשאינו
 של שאינו יי"ש ~~~וים ~~ה ביורה שס~~בשל

~מ~
 ושהה האחרון היי"ש זה של ~בישול~ ק~דם

 עד האחרון מבישול שהוא היי~שאו~ו
 ב~~~ה שה~סיקו דכ~ון משום ~וותרה~ה אח~~~

~ישולים
 ל~

 ~~ש~~ ~ק ביורה שם נ~אר
 הח~~ ב~~~ ~~וב~~~~ מה~~~

 ו~ן ~~ אות םית~~ב
 בא~אועיין סקיו~~ םי~~ו~~ ~~~ ~~~~ג ל~~ורהמ~מע

 ~הגאו~
 סי~ון או~ינהיים הר~א

 שיש דב~ר~ש~ת ש~תב וא"ו ס"קת~"~

בה~
 בם~ין שנחת~ו שו~ין

 ש~
 ~וותר ח~~ץ

 ~ייך לא חריף ~ב~בר ~אע"ג~השהו~ן
 נ"~

 בר

 ~"~נ~~
 ע~ת~~ד ~שהו רק הוי הבליעה לענין

 בשלו אם ~אפיל~ ~ש~וע אלו ו~~בר~ו~קצרה
 של ב~לי חריף~בר

 ~ בזהוצע"ע להשהות~ ~ו~~ ג"~ ח~~~
 ג~

 םי~~ו~~ ועב~~י
 דזתים סק~~"ג

 של ב~לישנ~בשו
 חמ~

 אעפ~י ב"~
 לאו~לן ש~סו~

~~סח
~~~ 

 םי~נ"ד ע~כ~וע~~~י ~השה~~ן ~וו~ר

 ~עי~~סק~~
 ש~~ל~ה

 א~ ~ר~~~י~
 ~~יאינן ~לא

 להש~~~ו ~וו~ר ~ו"~ו בזה"~בח~י~~ה
 ~~יה~~~

 מ~נו
 ו~ן ~ ל~כו~~ ~~~ו~ר~כגון

 בש~"~ ה~~
 םי~~ו~ב

 ~~םק~~
 ד~

 ועי~
 בתש~ב~

 סיק~ח חא~~~ ח~ם
 ב~ם~ ~התי~ אח~ ב~ל~ודשנשאל

 ~שלא
~~ ~דין~

 נזהרו שלא ~~ו~ים היי~ש
 בע~יי~~

 ~ו~י~ורי

~מ~
 נת~~~ וג~

 ביורה
 ש~ ~~ו~~~י~

 השנה ~ל

 ~חומץ ~~ן שהוא ~~אל~ץ העושין חמץ~י~~
הוא

 ח~~
 גמור

 ו~~
 היה

 בכ~~
 ~~ירה

~לל ובי~ו~
 הי~ וה~אל~

 לעשות מה
 ע~

 הנ~ל היי~ש

 ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~~~~~
 ו~תבא~ה~פ

 ש~
 למו~~ו ~קל אפשר דאם

 י~~ר~ו שלאבאופן לע~ו~~
 אח"~

 ~וב ~ה לישראל
 אוחו יסננו לאוואם

 ב~סננ~
 ב~ד של

~שח~
 ~~י

 להסי~
 ~שם

 ה~יר~~י~
 ~~י

 הוי לםננו ~י~~ל ~~י~ן ~י~בד ה~ילא ~~ לעני~
 גס ~ותר~א~ ~ל~~~~~~

 ליש~א~
 לש~ו~ו

~א~ח והו~~ ע"~ אחה"~
 או~ סיתמ~~ החד~

 המל~ד ואם ~ ל~ה
 ~שלםצריך

 חו"~ ~בש"~ ההפם~
 בש~ך ~י~"ה

שם
 ם"~

 : וא~~
 ~יג~

 בה ~~ש
 ~י' להשהותה~ אםורו~ו~ ~~ו~~י~ גרעיני~
 ~~בי בשם י~ח אות םיתמ"ב ~ב~ע~אן~והרש~ם הג~~~ בהגהו~

 בעלהג~ון
 ~ע~

 תבואה גר~יני שבו השבליםב~וך ל~ע~י~ ש~שא~ ~ב~~ן ק~ושים
 עבידי ~לאי"ל ~~יש~ ~~

 וא"~ להתקב~
 ~חצי ליה הוי

 ~ונחחמץ ~י~
 בבי~

 ~וונח חמץ ~ית וחצי
 בעלי~

~אי~
 ~י~ב ~אינו ~וצ~~פים

 לבע~~
 ~ב~לו אלא

 ו~יובלבו
 םית~~~ בש~~ ~~ובוא~

 : ח' ס~י'

~י~~

 ~~ו~בים הם ~אפילו
 ~ע~

 ~~~' בה~בה

אסו~
 סיתמ~ז ע~ג~א ~ להשהו~ה

 ונתחמ~ו מים עליהם שנפלו ~ח~יםהרשב~א ב~~ סק~"~
 ~א~שר ~יון בעין ני~ר האיםור~אלו ~ר~~ מרובים ~~ים ב~וך ונ~ערבו~~~נגבו

 י~א םעי' םי~נ"ג הרש"~ ~~ב ~עש"ע ~~~ל ~י~~ יל~ן שנתבקעו גרג~ים ~ה~ אי~~למא לב~~~~
 ~רוב ב~לים אינם שצ~וח~ ~~ים~~~~א

 ~י~~
 ה~~ני~רי~

 אבל
 ~ג~

 ונ~ייבש ~ים עליו שנ~ל

ואי~
 ב~ל ה"ה ~י~ר ביקוע~

 ~אל~ ב~ו~
 שאם

 ל~וח~ו ~די ח~ים עלי~הוסיף ל~
 ק~ה"~

 ח~~נ ה~ה

 ועיי~בפםח~
 בהגה~ת

 הגאו~
 ~ברעזאן ~הר~"ם

 בשם נ~ב או~סית~~"~
 ~~ם כהן הר~~ ~~~ב~

~ברר
 הח~י~

 ~~י
 ריק~~

 הוי שוב בנ~ה
~לא ~י~

 ~~~~~~ האים~~ ני~~
 ל~ש~ותו

 ב~ם~
ב~קו~

 הפ~מ
~"~ 

 ב~וי ש~שאל ועייש"ע
ל~~ור שש~~

 ~וה"~
 ח~ים

 בה~ ~י~
 ~צ~~וחים

 והי~
ה~~~

 ~~נ~~ר
 ב~וה"~~

 לבערו ~ריך אם ונש~ל

ב~ו~~~
 ~"~ ה~~ו~ג ~~~~רי שם ~הביא

 סיר~ו~ו
 ~~"תו~ר~~~

 ועו~
 ~אל ~בשב ~ם~ל אחרונים

 לבזבז א~צתעשה
 ח~ו~ו ~בי~ל ~בצירוף ~מ~נ~ ~~

 לי~א ~ש~בקוה~פ
 ב~~

 ~גם תורה ~יםור

 בי~ול מהני לא וד~י ד~~~ץל~~וברי~
~~~~~ 

לי~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~~~ ו~~
 ש~א ~בנ~~ד ~~שבי~ו עשה רק~ בזהלי~א

 יד~
~"~~~

 שיש
 בתו~~

 ~ו~ני ל~~"ע ~וצו~וחים חטים
 ~~ם ואף מדאורייתאהב~יטול

 ~~~ביאר ממונ~ ~ל לב~בז~ריך דרב~~ באים~~
 ~ו~יין בר~ב~~

 סיצ"ה מנ"שבם~רי
 ס~~א~

 היינו ~~מ
 אבל ועשהבק~ם דו~~

 בנ~~
 ואל שב רק ~~~רי לא

 ה~~~ץ מבער שאינו במהתעשה
 וב~ר~

 ד~אר
 באנו ואם כשרים הם ~ו~ו~וחים שאינסהח~ים
 ה~ועורבים המצ~מחיס ע~י הח~ים שארלאס~ר
 ~~מונו הם הח~יס שאר והרי~~ו~ם

 ולכ~
 אם

הה~ס~
 ~~י נ~סי~ מחו~ש יותר עולה

~"~ 
ל~~םי~

 א~ו הית~א קנס~ ~לא קיי~ל ו~ם
 א~שיס לש~ור צריך מ"~ו אבלאי~~רא

 לא ואס~מצו~וחים ~לב~ו~
 ~י~~~ר צריך ~ן ~ש~

 ו~ו~ שבהם אי~ור ~ודמי חוץ~~~~ים
 ע~ת~"~

~גאו~
 ב~צר~~ הנ"ל ~והרש~ס

 ועיי~
 דיבש שם ~ו"~ וב~~ו~ג~~י"ח םיתמ~~ ~~ז
 ~יב~

 שנתערב

 ~ח~~~
 בלח לח או ה~סח ב~וך

 ב~חו~
 ~ום'

 עד או~ם ושהה ~~~זיד א~ילו~~בר
 הנא~ ד~~י שישליך לאח~~~~גי אחה"~

 לים
 בא~ילה א~ילוומותר המל~

 ו~ו~ש~~
 יבש ~שנתערב

~יבש
 ~וי~

 ב~רי חד ב~וינו
 ב~וה"~

 ד~~ו~ר

~א~ה~~
 בלא א~ילו

 השלכ~
 לים ה~יסור הנאת

 ע"~~ התורה ~~ן ~~י על עבר ~לא ~י~ןהמלח
 בש"עו~יין

 הר~
 י~ג סעי' סי~~ו"ב הרש~ז

 סי' לעילב~ברינ~
 סק"~ ז~

: 
~~~~ 

 תבואה ~~ן
 ~ להשהותה אס~ר וכו' ~וים עליה~~~ל

 סק~ג סיתס~~ מ"~~~~"~ א~
 בלא נייחו~~~~ינח ב~וי~ שנשר~ ~חטי~

 עסק~
 נתבק~~ לא אם א~יל~

מ~~
 אסור ל~~חלה

 להש~~ת~
 אבל ב~סח

 שם ~ני~ אחה~~ ע~ אותן ~השהה ע~ראס ב~יעב~
 או~ס לאסור א~~צ~ע

 אחה~~
 ח~וץ ~וש~ס

 ~ספק רק ~הוי ~י~ל ~יון ב~סח עליו~ע~ר

~~ו~
 עליו ש~בר

 ה~~~
 ועבח"י ב( ~ ע"כ

 ובבה"ט י~ט סקי"ח~ית~~ג
 ש~

 י"ב י"א ם~ק

 לש~יי' ~ר~~ה שריי~ בין בחטיס לחלקש~~ב~

 בשריי' ~~~ילו ~תבו ובשע~רים ג( ~~~~~~

ק~~
 לקיים אסור

 ~~עיי~ ב~~~
 בהגהות בזה עוד

~~~ו~
 סי~ס~~ מברעזאן מ~רש~ם

 ו~~ו ~ות

 בזה~~~~
 סיתנ~ג הר~"ז הרב ב~"ע ועיי~ע

~~~~
~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ וי~~~ ~~~~~

 כ~א כ~ס~י~
 ובסיתס"~

 ~~ ובס~יף ב' א' סעי'
 ~~~ששם

 בז~
 ג~~ מב~א~ שם ו~ודב~יו

 ~א~ילו

~~
 נת~~~ו לא אם ~ו~~ו ~תר~~ו

 אי~
 לו

 ר~
די~

 ~ ח~~ץ ם~ק
~~ 

 ~ע~~"ג
~~~ 

 ~יתנ~ג
בשם ~ק~~

 תשוב~
 הישינות צ~צ

 וב~~~~
 ~ם

 ~ל~י~~
~~~~

 שאנו מה
 ל~ת~י~

 ה~י הח~ים את
גמור חמ~

 מש~~
 ~שוה~

 ~בר ואםב~סח לשהו~~ ואםור במים הרבה
 ~ושמ~ וש~~

 דאםור
 בהנא~

 ע~תו"~לאחה"~
 ~' ח' באות ~~~~ג

 הנ~~
~ועי~

 ~ ב~ברינו

 לק~~
 ~ סוס~י~~ ~ה סי'

 בפמ"גו~~~ע ~~
ד~ל ה~~"~ בש~ ~~י~ס~~ ב~~יח~

~~~ 
 מיני ש~ר ~~ו ~ח~ים ש~~~חים

ב~ים ~ג~~
 ~וננ~~

 א~י~ו
 ~מ~

 מע~~ע
 אי~

 מח~י
 ה~~ים הנ"ל ו~~מ"ג ~ל~~~בקע~~"~ י~
 ב~יס ש~ונחים ~~~ ה~"מ~במ~ום לז~
 שלא ~"ז מיל משיע~ר יו~רא~לו צו~ני~
~ותר נ~~קע~

 למ~~ר~
 א~ילו

 הםירם שלא ~"~ בתוה~~
מהמים

 בהגהו~ ~~י~ ~"~
 הג~

 מ~ר~~~
 או~ סיתס~~ הח~ש בא~~ ~נ~~~מבר~זא~

~~ 
~מ~ברי

 ה~שב~~
 דמ~חמץ מו~ח

 ~ ב~ה מ~ש ו~~ש~עבמים ~~~~~ ג~
 ב~~יחת~ ~עב~מ~~ ~~

 ד~וקא מדבר~ דמ~מעלסיתס"~
 צונ~~~ במי~

 ~ח~אמרי~
 ב~ ~תחמץ

 החטה
 ב~חו~

 ~שי~~ר

 הח~~ ~~ל~ א~ א~~מ~
 ל~וך

 תב~י~
 חם

מ~~~
 ~~ו~"י ל~~חמץ יו~ל

 ~עי~
 ב~~~~~

חמ~
 ~בואה שאר או חטיס על ש~~ל~

ל~~תר ~ח~~~
 וא~

 לו
 א~

 חמיס המיס
 ה~"~ לסי~ס~~ ב~~יח~~בפמ~ג וע~"~~ ~( ~ מאו~

 שנ~לה ~חטה
 ~~ה~למים

 מיל שיע~ר
 ונתב~ע~

 מש~ע
~~~ 

 ~ה~ה~וסקי~
 חמ~

 גמור
 מ~

 ~חייב ה~~רה
~אם ~ר~

~~~ 
 ~~יח

 ~הם~
 לתבשיל ~בנ~ל~

 גמו~ חמץ הוי ~נ~בקעהחם
 ו~ייב ~יד

 ב~בשיל מיל שי~ורבעי ול~ כ~~
 ח~

 ש~~ב ~לבוש )ודלא

דא~
 ~דרב~ן גמור ח~ץ אלא אי~ בנ~ב~ע

~~~ 
מ~אוריי~א~
~ 

 ח~
 אך

 בנ~~
 מיל שיעור ק~~םששהומשם ~ה~~ר~ צונניס ~מים

 ~~ם ~א~רשהו~~
שהו

 ~יעו~
 נס~~ק ב~ה נתבק~ו ~~א ~יל

אם ~~~
 י~

 או תורה איסור בהם
 א~

 איסור בו
 ר~~

~~רבנ~
~ 

~~ 
 מו~ר א~ מחומצים חטים ובדבר

 ל~ס~ ס~~ך לנ~רילמוכרס
 שיש במק~ם

שהנכרי ~תו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  וי~~~ור י~~נסשה~כ~י 
 ~יבא~ח ב~~ח אותם~~~ה והיש~~~ לישרא~ הקמ~

 ~ו~ות סי~~~~ ה~~~
~~

 או~ ע~
'~ : 

~~~~ 
 ש~~~ה א~

 ב~י~
 ~~ור

לה~הו
 ~~ ~~ ~~~~ל~ני~

 ~~~י~ ~~~~~י~ ש~ע~ה
~~~שי~

 ~ו~ונו
 יי~~

 ~~ ה~~~ ע~י~ ~בר אם
~~ ה~ו~~~

 ~ילוקי בו
 ~וש~ם לא~~~פ לא~ס~~ א~ דיע~~

 ~~יין ש~~~~פ~ח~ץ
 בי~ בת~~~~

 אפ~ים
~

 ~~~ח
 ~י~

 סי'
 ש~ת~ ל"~

 בשם
 ת~~~~

 פ~י
י~וש~

 המ~~ץ ש~~~ן י~וע ד~ם
 בר~~

 ~~ואה

~~י~
 בה

 ח~~
 ~~ג~ן חימוץ

 במי~
 ~ע~~ ק~~י~~(

~וט~
 ל~יתר

 ~~ו~
 ~וף ~גס לו ~ימר שלבו

~~~~~ 
 ~ין ~ש~וא

 ~לא~
 מקר~

 ~רק~ ג"~
 ~~ץ

 ~מו ~ו~~ו ו~א~ות ~נוש ח~י ~~א ~יון~וק~ה
 אלא ~י~ו~ ואינ~ ב~יןש~א

 יי~ש ~~ו~~ ל~~~~
~~י

 ~י~ נ~ינ~
 ה~~ה

 )וב~~~
 ~יש בנ~~ד

 ~~~צ~( ש~ינה ת~~א~ ר~ב~~דו
 ~בו( ה~י לא שוב יי~ש( מ~ונו~~~שה ~אח~ ו~~~

 ~~י~
~~דא~~

 מש~ם
 ~ה~בוא~

 ~אינה
 ח~וצ~

 רביס ו~איה~ים ובצירו~
 ה~

 על
 ה~ב~א~

 ח~ווצה
 היי"ש ~ב~יך נשאר~לא ~~

 ~ט~ם~ואף מה~~ו~ ב~דא~~ ~~י~
 ~~~~ מדאוריי~~ אסו~ ~~יק~

 ~ה
~וקא

 לעני~
 ~~ילה

איםור ~~י~ר~ ~~~~~ ב~ י~
 ~או~יי~~

 לא אבל
 ל~ני~

 ע~יו לעבור
 ~~~יבב~י

 ע~~~"~ ~ו~~~
 יה~ש~ ה~ני

 בקצרה
 ב~י~ ~~ ~~~~א~~י

 ה~"ל ~~~ים
~~~~~ 

 ב~צרה

 ~~~~ ~~סי~~~"~ ם~~~ ~י~~~~~ ~~~"~~~~
 ~~י~ ש~ו~וםיי~

 א~~ים
 ש~ ~בש~~~

 שה~ל
ל~י

 ~~ ה~~י~
 ~~ואלץ

 ~~~יל~~ ~ו~
 הרבה

 ~נ~~~~
 ל

 ~ו~~יל~
 ~~~~אר ~~~~ך אדם

 ~' סעי'ב~י~~ו~ב
 ~~ ובסוסי~~ו~~

 ~וי
 ~ח~~~

נ~קשה~
 אך ~אח~~~( לה~יר ויש

 לר~ו~~
 ~~~~"~ ברו~ לב~~ י~ד~ו~~~

 הבית
 ~~רי~

והש~~~
 ה~~ל

 י~~~ הנ"~ א~רי~ בבי~ ו~~ו~יי~
 ה~~~דל~

 ~ני~~נו
 אל~

 בצירוף
 עו~

 צ~~י

 )~~ש~ ~הי~~
 דו~ו

 הגאו~
 ~~נדיר ר' ~~ו~ה

 שםה~יא
 סי~~ו"~ ~~~~~

 הנ"ל סק"ב
שנ~אל

~~~ 
 ~וה~פ למוכרו שש~~ו ~ואלץ ~ל

ונו~~
 ולא ב~~ח

 ב~
 ~שאול

~~ 
 אחה"~ו~ורה

ש~ס~ר
 שה~ב אך ~הנא~ ה~~אל~

 שע~~
 נס~פק

~~
 ~~~ת

 הגא~~
 ~אפשר שם ו~~ב הנ~ל הר"ם

~~יו~
 ~ויירי הר"ם דה~און

 באו~~
 היה שה~ואלץ

 ר~~י~~יין
 לא~ילה~

 ~ה~יא ~תב ח"צ הרב אך
~ה~ואלץ

 ~סו~
 ב~~ילה

 ~~ה~~
 בנ~קלקל א~ילו

~ואו~
 םית~ו~ב בש~~ת הו~ד

ה~~צ ~~~ב~~ ס~~~
 ב~ש~ב~ ג~~ פם~

 ~נינא ~~~~ו
 ח~~

 ~~ג ~י

ע~
 שנעשה ביי~ש שם שנשאל ~בר

 ת~~~ב~תובציר~ף ~וק~ניו~
 ~ו~ל~

 ה~פ ק~ נמ~ר ולא
~~~~ 

 ~~ק~לו הנ~ל ~~רים ~ה~ית ה~~י על בשו~~וש~

ב~ואל~
 ה~י דלא משום

 ~~~ו~ ר~
 נו~~~

 ~~בר
 ה~ם~ע~י~

 ~עד ~~ב והוא
 ח~ו~ינ~ ל~ ~א~

 ניק~~דח~ו~
 ה~יע לא ~~ אלא אח~~פ ~וו~ר

לח~ו~
 ג~ו~ר

 ~ל~ )~~~~~
 ~ועולם הי'

 א~ס ~ ל~~יל רעוהוא ~~ו~ר~ ח~ו~
 ~~ו~ל~ ~ב~

 שנעשה
 שרויםמש~ורים

 כיו~
 ~~~ ל~ך נעשה ~~~ק~ו

א~
 לא~יל~ ראוי ~~ינו

 ה~~~ה מן אסור ~'מ
 ~רא~י~י~ן

 ~ו~ו~~ ~ל~~ו~ ב~ ~ח~~~
 יי~ש

 היי"שו~~ר
~~ 

 אי~ ~א~~ ~וזה
 א~~~

 ~ה ו~א פ~ום מקרי~~ה ל~~ו~
 ~וש~ורי~

 ~ואוד רע שהם

 ~ע~~~~~~י~
 לכךנ~שה ~~ו~~~~ כיון נ~ק~ה הוי לא
 ל~ ולכ~

 ~~ין ו~ן ~לקול ~~ר~
~~ואלץ

 ~ו~~
 ~~~צא

 ~~~ וראב~~ ברמב"~
'~ 

~ו~ו~ו~צ
 ~~כ~

 ב'
 דש~ו~

 לח~ו~ שראו~ ~ל
ש~פ~ל ~~

 ~וא~יל~
 בהרב ~יי~ש א~ור כלב

 ~~ו~י~
 ו~ש~~ו~ו~ק~

 ~שנעשה
 יי~~

 ~~רב ואף מזה

נובי~~
 ~ש~~~ל לה~יר רצ~ םינ"ג( )בחיו~ד

מ~כיל~
 ~לב

 לח~ו~ שראו~ א~
~~~ויר א~~~ הר~ מ~~ו

 בח~ו~
 משום

 הקפיד~ דה~ור~
 על

ו~ו~ ~~ו~
 הוי ~יי~ש ~למה ה~ו~ינ~ ש~~ב

 ר~
 ~יעה

לא ה~ו~~י~ דג~ כיון ~ל~ו לס~ווך קשהבעלמא
 ל~~ווך רצ~

 בז~
 ה~~ויר הח~צ הרב וגם

בזה
 ~~ו"~

 ~ווחה איני ע"ז לס~ווך וצה שר ~וי

 ~ראה ~י מ~יר איני ~~י אבלבי~~
 ~ו~ר ש~אב~~ה ש~~~

 וא~ ה~~~~
 אם

 ~וקרי ~~~~

אונ~
 ~רי ~~~~ו

~~ 
 אס~ר ~אונס

ה~~ל ~~~~~~ ע~~~"~
 ה~~~ בש~~~~ ה~ו~ב~

~ 
 ח~ב ~~ה~~~ק ב~שוב~~י~ ב~צ~ו~ ש~"~ו~~רב בש~~~ ~ו~יי~~

~יקנ"ב
 ~~~ וב~ו~~~"~

 י"א םי'
~~ 

 ~~~ו
לד~רי נ~~~

 הש~~~
 ~~ש~~ואלץ הנ~ל

 ש~בריו ו~נראה בו להקל לצ~~יש הרב~ ~~קו~ק~
 םו~רי~

~א"~~
 ועייש~~

 בשס בש~~ח
 ~בי~

 ~~~ב ~ל~~ה
ג~~

 ~על
 סבר~

 הנ~~ל ה~נ~י
 ~~~אל~

 הוי
~~ 

~~~~
 נוקשה

 אי~
 אף ל~ע~~ ע~ז לס~~וך

 לםני~
 ~ב~~~י~~

 אף או הש~ורים שנ~בקעו
 ~ו~~ו לא~ילה ר~וין אין ה~בה ש~~ו~ו~ל~~ר א~~~ ל~ן לא~ילה ראוין ~וי לצ~~~חש~~חילו בע~

~וי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 ~~ן ~~~ץ~וי
 התור~

 שיופסל עד
 מא~י~~

 ~לב

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ 
 סי~~~~ב בג~"א ~~מבוארלהח~יץ~

 סק"~
 ~~ו'(

 אי~א~~
 ~~ם

 או~~
 ל

 ~~ת~"~ ~~י~
 של~וה הבית

 י"ל הנ"ל השו"~ו ~ברי לפי וה~הה~~~~
 ע~שיו הנ~וגים יבישיסדב~~רים

 ע~ר ~סב~שקל הנ~כרי~
 עליה~

 ה~סח
~~ם לד~ א~ ג"~

 די~
 ה~םח עליהס שעבר נ~ק~ה ח~ץ

שאינ~רא וא~
 י~

 לא~ילה
 )וא~ש~

 גס רא~ס ש~ינם

לא~י~~
 כלב(

 ~י~ ~~~
 ל~ך נעשה ~עיקרם

ור~~~~
 לחמע

 בה~
 עי

 ~ו~
 מקרי לא לכן

 )~~~~~~ו~~~
 עליו הוי ולא

 ש~~
 ~י"~ נוקשה

אב~
 ש~בא מאיר )והבית ~השע~ת ה~נ~י ~דעת

לק~~
 הרביעית ב~יעה ם~י"ח ~ה בסנ~~ ~י~ה
 אולי~ב~~~קיל~(

 י~
 לצ~ד

 בש~רי~~ ג~
 ה~~ל

 ה~סח עליהס עברא~
 ~בפר~

 בי~ול ע~י
 ~א~נם נא~ר ואם היתר( ~ל ש~ו~יםברוב

רא~~
 ל~קל יש ל~לב ~ם

 בה~
 לד~ת גם

 ~וע~~~ בש~"~ ה~י~ ~~~ הנ~~ ~ל~~הבי~
~ו~ו~~

 ~~ה אות סי~ח
~"~~ 

 ודע
 בש~ שה~ג~~

 ~י~~~~~
 שלוחה

 ~נשא~
 יבישים בשמרים

 ל~~ו"סש~~~רו
 ק~ה~~

 שלא
 ~ד~~

 ~~בר
~ליהם

 ה~ס~
 ב~ם ~אפו

 הרב~
 ~י~ות

 על וגס ~עיסות ~לונ~אל אחה"~
 ה~~~רי~

 ע~יין ש~ם

~עי~
 על לה~יר ~ם ~צי~ד

 ~~' ב~ליםש~~~ורים ~ושו~ ה~~~~~
 '~ ~וב~~

 ~םי~~ו~ב ~ובו~ר
 ש~ר ~ש~ורי~ק~ב

~~~ 
 רק

לאו העיס~ ל~~~ס~
 עבי~ ל~~~~~

 ~~א~ור
 ~~~ בה~

 ב~יל
'~~

~"~~ ~~~~ 
~~~ 

 ~~י ~לא~בי~י ~~~~ו~ ל~~ י~~י~ ש~~~י~
~~~~~ 

 וי~סס
 ה~יס~~

 וגם

~ש~~רי~
 ~~~ם גו~יי~ו

 לא~יל~רא~ים ש~י~ ~י~~ ב~ין~ ~~יי~
 ~י ב~ל

 ב~~ ל~~~ י~
 ל~קל

 ם~ת~~~ב ב~וג"א~~~~ב~אר
 ~~י"~~

 ד~שנ~~ל

~~~יל~
 ~לב

 אי~
 חיל~ק

 בי~
 לשא~ר ~~~ץ

~אור ~~~
 ~י~~

 ל~לב רא~י ~~ינו
 ~ו~

 ב~ל~~א ~~~א

 ו~ו~~ר ב~"י עלי~ ~~בר אי~~~וע~~~
 סי~ון ~ג~ול או~ז ~שס ש~~ב ~וה~)ו~ייש~ע אחה~~

~ש~"~
 דה~~הר~ם ו~~ב ~~ר ב~~~רי ל~קל

 וה~ו~~א~~~~~ין
 סי~~ו"~

 ~~~בו ~ו"ה םום~ק
 ש~ר בש~~רי ~יםה בחי~~צו~הח~~יר

 ש~ב~
 עליהם

ה~~~
 נעלם

 הנ~ל~ הא~~ ~וה~
 שס ~~ייס

~ע~~~
 ~ל~~~ ~יון ~~ו~~א ס~ק הוי

 הא~ז

 להקל~ש
 בז~

 הוא ~ו~ן
 ~~הר~~ ~~~

 ב"ב
ב~שו~~ו

 הו"~
 ~י~~ב ח"ר ~ו~רש~ס בתשובת

וא"~
 יש

 ~שו~ לאחה~~ להק~
 םפק ד~~י

 אלא איסור ב~ אין שע~~"פ דח~וץ~~יון דרבנ~
ועיי~ש מדרב~~~

 שהי~
 בנידונו לו

 ע~~
 הי~ר צ~~י ~~וה

 ענין~ף
 ה~ו~י~

 שם סייס ולכן
 בנד~~

 דידיה
 ~התיר ו~~ו~שה~~ה

 ה~יס~~
 ה~מרים וגם

~שהס
 חילה בשם הש~~ח ~כת~~~ ב~י~~ עדיי~

 )~ע~ת הנ~ל~~וחה
~ 

 סיק"ב ח~ר ~ו~~ש~ס

 לעני~ ש~מ~~
 יהודי שק~אם ש~רים

 מ~נו שקנה שלו הקונה ל~~ו"ם ~נ~נם~ו~~~~ם ב~וה"~
 שלוה~~וץ

 וא~~~~
 הקונה ~והעכו~ם וקנה חזר

 ~מצוא~
 בצירו~

 ~עויי"ש הנ"ל הש~ו~ים
 סית~ו~ב ועבמקו"חבז~( ~"~

 בביאורי~
 ב~ ~וס~ק

ד~וקא
 ב~~

 ~~ור אוכל שם פ"א עליו ~היה
 עד נ~~~ש אם א~ילוול~ן

 ~נפ~~
 א~ם ~א~~ת

 נ~קשה ח~וץ עי~ז ~וקרילא
 ~א~יל~ ~י~~~~ ע~

~ל~
 ~~י' ס~ת~~ב בש"ע ~~~בואר

 ב'~
 אבל

ע~~~
 חמ~

 ~~שלה לא אס א~ילו שע~~שה
~וח~יל~ ר~

 ~וקרי ~ב ~~ס
 ח~~

 ~לח ~י~ן נ~ק~ה
 ~~ עדיין~יה

 ע~יו או~ל
 דבר~ ל~י ~ה~ה ~ ע~~

 ג~ לצד~ יש אילי הנ~לה~וקו~ח
 ב~מרים

יבישים
 הנ~~

 ~יון ה~סח עליהס ~בר חם ~ענין
ד~ו~ו~ם

 ל~
 היה

 ~~ עלי~~
 ב~וה ~י ל~ן או~ל

 ל~לק יש אולי אך א~ם ~~ילת רק ראוישאין

בי~
 ל~ך נ~שה ~עיק~ן ~יון לש~~רים ח~וץ עיםת
 בהסל~~וע

 ~~~~~ר~ ~י~ו~
 ה~וובא ~~~~ו ה~ב

ל~יל
~ 

 האלף ~וגן הרב השיג בלא~ה גם
ה~וקו~~ ע~

 לי ~~וה ו~~ב ~נ"ל
~~ 

 לי ~וה
 רק נ~ק~ה ~וקריולא ~יס~

 ~~~ח~~ ~~
 ~י~ווצו

 ראויהיה ~~
 ה~וג~~ ~~~~~~

 סק~~( סי~מ~ב

 ~~ל~ ה~וג~~~"~
 הח~ש בא"ח וה~~ד ה~~ל

 ~ וא~ו אותסית~ו~ב
 ~~יו~

 א~~~ לי~ן ~א~י
 ~וב חיים ~רה"ג י~י~י ~ו~וני שביקש מה~אן ~

 ~ע~ריו~א ~~ב~~קגר~ס
 אונגארין ב~ו~י~~

 בש~וו~~~~~ק
 ב~ו~

 שה~יב
 ~~ורי~ בעני~

 ש~א
 בם והח~ויצ~ קוה~פ~~ו~רו

 עיס~
 ~ז~ל

 באות או~
 ו~ו' החסיד ~גאון הרב ידידי ל~בודשו~~~ס
 השג~י ~ו~תבו שי~אווא חבד~ק ש~וואל~~ו~ה
 ו~ולה ~ו~~יס ולאשרו~ו'

 ~ע~
 על היקר םפרו

הל~ו~
 בכאן ~ציג טוב ~~ת על אם ו~ו' ~~ח

ב~ני~
 נ~ו~רו שלא ~מריס

 קוה"~
 וה~~ויצו

 ב~
עיס~

 ~~~רה דהעיסה סק~ו~ה סית~ו~ז ע~וג~א



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~~ ~~~ו~ 
 ~~~~~~~ ~ס~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~י~~

 ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~ ~~~

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

 הנאה הולכת ע~י להתיר שם כ~בוה~קו~ח ~~~~~
 ה~ליט למה הקשה צבי דברי והרב ~ המלחלים
 ~ן שר~ל אף םק~~~ סי~~~~ב הח"י והרי~ן
 ע~~ ~מך לא~~מ

 בהנ~ה ולה~יר בה~~מ רק
 סק"~ שם המקו"חוהביאו

 פשי~ והאי~
 ליה

~א~
 המלח ליס הנאה הול~ת דמהני

 נו~~
 ~יון

~~חשו~~
 דע~י ~ושוםל~מרי לה~י~ ביק~ ~י~"~ משה ~שיב

 ~ערובו~
 וה~ס ~ קנים לא

 כ~בשיפה
 בבי~

 דד~ר סיתמ~ב מאיר
הוי ה~~ע~~י~

 ~בעי~
 ו' מחולין וה~ר

 ~יי~~
 א~ח ובח"ם

םיק"י
 י~ ~ש~~~ ועיי~

 סיל~ב יוםף
 הנאה הול~ת מהני ~לא ~~ב סםי~מ~~ יו~אשער וחשוב~

 נו~~~י )כמדומה ~~ב ו~גליו~הםפר המלחלים
 ~נואוד בהפ"מ דנו~מה~ו~בר(

 י~
 ע~י להתיר

~דיו~
 ש~ם ראיה אין סי~מ"ב הח"י ~~~דברי אף
 קו~"~ ה~ועמי~ ~נ~ער~~ רק~ויירי

 מ"מ עיי"ש
בשמרים

 דיד~
 לומר ו~רוב אדם מאו~ל שנפ~לו

 גם~נ~ס~ו
 מא~יל~

 ~"י לי ש~מדו~~ה רק כלב
 דזה הגם ~ ~לב ~וא~יל~ נ~סל~ ~אינם~חינתי

ל~
 מא~ילת נפסל אם כך שעיקרו בשאור יועיל

 פ~א תוספ~א עיין~לב
 ~ביצ~

 וברמ~"ס

ורא~"~
 חזי מ~מ ~ שם ~~הגמי"י מחומ~צ ~"א
לאצ~רו~י

 לשון פש~ו~
 הרמ~"~

 וה~~מ
 אם בשאור דגם ~קי~ד םי~נו~בוהמ~~א ~~
 ~ו~ר אינומ~לב נ~ס~

 )עס"~
 סי~~~"ב ברורה ~~שנה

מה
 ש~יר~

 אבל ה~ר~ח ק~שיית
 בזה( ~ם עובר ד~ינומשמע ה~ני~ ~ש~ו~
 וא"~

 רקנ~~לו א~ ~פילו
 המקו"ח ~~ש לפי ~דס מא~יל~

 ~ו~ו~ל בנ~סל חמץ ~בעיסת םק"בםי~מ"ב

 מ~מ ~ ~שיגו האלף שבמגן הגם ~ םגיאד~
 ח~~ץלענין

 שעעה~~
 לצר~ו יש

 לסני~
 ל~~וך

 מחבריס ש~~~ה מאחר ~דיון~ל
 ומה~

 ס~ר

~הוש~
 סמ~ו ~יקי"ג

 ~~ר ב~~רי א~יל~ ע"~
 ~ס~ליםשאינס

 מא~יל~
 ~~~ווך אנו י~ולין אדם

~~~~
 י~י גם לצ~~ נרצה אם אפילו ~זה

 להתיר יש ל~ו~ע ה~א ~ ה~וח~~י~י~~~עו~
 הגאבד~ק לידי"נ גדול באורך ב~~ובה העל~י~ן

 ו~~בתי ~יחי' ~הן נ~ע ~וו~הקאלבי~ל
 ב~יני~ י~שר אולי ~~~ונה העולה~צור כא~

~~דו~~י~
 ~ל

 ~~ו"~
 ~~ז~יר

 ב~ו~ מז~
 ~~רו

 מד~ ברכהישא
~~~~ 

 ה~~צ~ה ב~~ת ידידו
 על ד'לרח~י

 שארי~
 י~ראל

 ~ב"~
 הק'

 ע~~~ ~ ~ראסדוב חיי~
 ה~ר הג' הרב

 ח~~
 ~ראס

הנ~ל
 כי ראי~י ול~~~ באו~ או~

 הנ~להרה"ג ~וש~~ק~
 ל~~

 ב~~ך ד"ת דבריו ~ת
 והע~ק~י הרצויה לב~שתו ~~~ר~יחי~ורי

דבריו ~א~
 ~ באו~ או~

 ~רחצ~ ~י~~
 ~~ור במים

 ע~~~~ ~להשהוח~
 או~ םי~~~~ א~א

~~ 
 ח~יםשקנה ~י~~א~

 מע~ו~ו"~
 אמר והעכו"ם

 בידוהח~ים ש~י~ בעו~
 הח~י~ ~~~~

 ב~ויסוהוי הרבה

 ג~~ו~ח~ו~
 להקל א~שר נו"~ו הע~ו~ם דברי לפי

 עליהס ~בראס
 ע~~ הפ~~

 ועיי~"ע
 דביש ג~כ ד~~ב םק~גא~א בפ~~~

הח~ים א~ ל~~ו א~ ~פ~
 י~

 ~~ו~ ~א~~~~ לה~ירס
 ~פק דהוי

דר~~~
 ~בל

 ב~קו~
 בצ~~ ~סהניח החטי~ א~ לו~~ין ש~רוב

 לה~יר אס
 ~חה"~

 בחטים
 נל~~ו אם ס~קבהם שי~

 ~ונו~נ בס~ר ועי' ~ ע"~
 בזה"ז ~~סח עבר דאס ז' דין ~וף א'שורש
 קמחעל

 מ~
 הצ~צ לדעת א~ילו ~התיר יש השוק

 גמור חמץ הוי ש~~ו דלתי~ה~ס~ל
~"~ 

 ~יון

~אי~
 אנו

 יו~עי~
 ~~ח~יס נלת~ו אם בבירור

 באכילה א~ילו ומותר שעעה"פ ח~ץ ס~קהוי ל~~
 ~~רש"ם בחשו' ועי~ ~ע~~

~~~ 
 ב~~ר סיקי"ב

 ה~יס שם ו~חנו ~~סח שהו~שרההרחיים
 ל~ם~

 הר~יים לבעלי שיש רינון קול יצאואח~~
 ~וקו~

שלו~~י~
 שוהה אינו אבל בהצנע ה~~יס

~רגע ~~
 דכ~ון ~ם והשיב האבנים ~ל הולך ו~י~

 קול ורק כן עשו אם בבירור נודעדלא
בעלמא רינ~~

 לכ~
 איס~א דאחזוקי בזה י"ל

 וגםקינן ל~
 לומ~ י~

 שלא בדרך ל~תו ~מא של~~וואת~ל ~~~~ לא ש~א ~~ם ביה
 ~לל לתתו לא שנוא ס~ק ~אן שיש)ובכה~ג נ~~נו~
 ס~~"ח לעיל ועב~ב~ר ס"ם ע~יבפ~ח לאו~ל~ ~תיר ~רמ"א ~גם י"ל ~~ל אי~~ר~~ן ואי~
 שנטחן הק~וח ל~~יר ישלכן סחט~ז~

 ברחי~
 ~נ"ל

 םק~ג סיתנ"גועט~ז ~"~
 וב~מ"~

 שם: מ"ז
 ~יח~

 וכן
 אסור זו מ~בו~ה שנעשו הד~ריםכל

 לה~הות~
: 

~~
~~ 

 בש~ע ~~'
 הר~

 ~עי' ס~תמ~ב ~רש"ז
 היוצאת דזיעה שם ובהג"הט'

~"~ נו~מ~
 ח~ץ ~ל כעצ~~ו

 יי~~ ולפי~
 ~ו~ב~~ה ה~עשה
~מו~ה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 דינו אין ~א~ץ שקורין~~וצה
 כ~~רוב~~

 חמץ
 של כממשו אלאבלבד

~~~~ 
 ביי~ש~ וכן עצמו

 של ~ו ~עורים של ש~ר מש~ורי~נעשה
 חטי~

~~~כ~
 ~שכר ל~~ ~צמו ח~~ץ של ~כממשו דינו
 בכדי ~~~ץ כזית יש ~~ח~ים משעוריםאוהנעשה

שתיי~
 ~~~השכר ככר( חצי שהן בצים ~' )~י~ פרס

 ~~ית ש~ל שבתורה איסורין ב~ל הלל~מודב~~
 ה~רס כל הרי ~והית' פרס שנ~ע~בבאכילת~ים~ר
של

 עצמו אי~ור של ~גופו להיות נתה~ך הית~
 שבכזית אע~"י ~זה מה~רס כזית האו~לו~ל
 ~זית בו אין שאו~להזה

~~~ 
 ה~ה איסור של

 אכל כאלוחייב
 כזי~

 אי~ור ~ל שלם
 כיו~

 שגוף
 הזה שש~ר וכיון ~יסור נעשהההיתר

 ~י~
 בו

 ~זי~חמץ
 חמץ כולו נעשה פרס ~~יית בכדי

 עצמו על כ~וו ~רת ~ייב ~ומנו ~זיתו~שותה
של

 ח~ו~
 ~ל ~~~~רים ~נעשה יי~ש גס לפי~ך

 יש הש~~רים שהרי חמץ של ~~צמו דינו זה~כר

בה~
 יו~ר

 ח~~יצו~
 שגוף )ל~י ~צ~~ו מ~שכר

 הוא ח~~וצים החטים א~ השעור~םקמח
ל~וטה נצל~

 ~ל~~ בש~~ריס~
 היי"ש )א~ לבער צריך

הנ"ל(
 מ~

 ואם התורה
 עעה~~

 ביערו ולא
 הרב עכ~ו"ד בהנאה אפילו אסור זההרי

הר~~~
 ח~י ~ו~רב ב( ~ לקוחים ודברי~ ~ הנ"ל

 ~ שם ~תב ו~ח"י ~ סק~ד~ית~ו~ב
 ג~

 בשם
 מטיקטין ~~הר~ם ~שובת ובשם ד( ~~ב~~שובת
~דג~

 ם~ל הם
 דיי"~

 חמץ ~וי ~וח~וץ שנעשה

מ~~
 איסור ~ח~יב

 בעי~
 )גס

 ל~ני~
 שהייה

 ~"ק בבה~ט ועיי"ש בעל~וא~ כזיעה ולא~~סח(
 ועיי"ש ~ ~~ל ש~א הרב דעת ג~כ ד~"ה ה(~~~

 בתשו' הח"צ דעת ~"כ דכ"ה ו( סק"~~~שע~ת
 אםור ממאלץ הנעשית דיי~ש כ'~י'

 מה~~
ז~

 בחיי"א וכ~כ
 כ~

 ~לנו דיי~ש ג' דין קכ~א
 גמור ~מץ הוא ~~נו שכרו~ן

 ו~~
 השמרים

 ח( ~ מהם~עושין
 ה~~ו~~ וכ"~

 בסי' ב~שיטות
 במשבצות~נ~ג

 ש~
 דהמאלץ סק"א

 ו~~
 המשקה

יי~ש
 הנעשי~

 ~~הן והשותה גמור ח~~ץ הס ~~הם

~
 מ"ז בפמ"ג מדבריו נובואר וכ~~ו ~ כרת ~ב

 ב~~~ג ועיי~ע ~ ~~עשה( )דה~מ םק"דםי~~~~ה
 םק~ט סיתמ~בא"א

 מ~~
 הביא וכן ט( ~ בזה

 הח~ס~ בשם כ"ח אות ח' ~ימן מחומ~צבשד"ח
 ד~~ל מהם דמו~ח סו~ר ה~תב ו~שםי(

 גמור ~מץהוי דיי~~
 ~ל~

 ~ בעלמא זיעה
 י~~

 וכתב

 ~דולי~ ~~~י~~ ג~ ~ו~~ ~~~~~
 עיקרי ~~ספר

דיניס
 ח~~~~

 ח' ~י'
 או~

 שהוא ליי~ש דחשבו י'

ח~ו~
 שי~ק המהר~ם דעת וכ"מ יב( ~ גמור

ה~וו~
 י~( ס~ג~ אות ~' סי' בש~"ח שם

 ~ינות ב~ל ה~בדעת וכ~~~
 המ~ב~ הבי~

 שס
 )~דה"נ~ כ~~ אות ח~~י' ~שד"~

 ~יי~~( ~ל ולס~ווך

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

~~~~ 
 הו~דב~ל~וא

 מנח~ בתשוב~
 משה

 בקו~טר~
 ~פס~חק~

 וכ"ה טו( ~ ג' דין סוף
 דע~

 ~שו'
 ~והרש~ם ה~און ב~גהות הו~ד עילאה דביאריה

מברעזא~
 ~י~~ו~ב

 או~
 בש~"ח ו~"ה טז( ~ ה'

 כ"ח אות ח'~י'
 ב~~

 הח~צ דשיטת ש~~ב ~ו~~ו

הנ~~
 עליו עוברין בע~~פ ביער~ לא ואס עיקר

 וב~יבב"י
 ~ו~ל לך מתבאר והנה ~ ע"~ מה"~

 ~ותבואה הנעשה ~יי"ש הנ"ל הגדוליםדברי
ה~ה

 ג~~~ חמ~
 ו~~י בב"י ~לי~ ועוברין

 מה~ח~
~~~~

 לה~~יק נכון
 דע~

 ש~וצדדיס הפוסקים
 ב~י ~יסור בו אין דיי~ש ולו~רלהקל

 הרב א( ~ והנה ~ מדרבנןאלא ה~ור~ ~~~
 השוא~

 המובא
 הרב ב( ~ וגם ~~~ד ~יתמ"בבח"י

 אלא אינו דיי~ש שניהם הס~י~וו שםה~וובא הב"~
 ~על~~אזיעה

 ואי~
 מה~ת בב"י עליו עוברין

 ו~ןג(
 הארי~

 אא"ז בזה
 ~על הגאון הר~

 בתשו~ פנ"י ותשובת ~למה מגיני ~פרה~~חבר
 אפריס בית בםפרהנדפסת

 חאו"~
 מ~ח ~י'

 ד~~דאורייתא ולומר להקל הרבהוצידד
 אי~
~ 

 ד~ל מ~עם הת~ואה מן היוצא ביי"שאי~ור
 אלא עליהן לוקין אין שבתורההאיסורין

 ~ושאר היוצאין ~~ושקין מוכח ובג~וראאכיל~ן כדר~
 כדרך שלא ~וקרי וענבים( מזתים )חוץ~ירוח
 נהי ח~וץ גבי ה"נ וא~כהנאתן

 דהיי"~
 לאו

 ה~ושקין הוי לא מ"~ו משקה אלא הואזי~ה

~~~~~~ 
~~~רבנ~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~

 לומר ו~ין
 בחמש~

 ~שקין המינים
 חמץ של גו~ו כשהמחה אלא כמותןשלהם
 כמו~ם שלהם דהמ~וי ~~~רינן~אז

 ~~קו~וות מ~מה לזה ראיות והביא בזהשהאריך ועיי~~
ו~יים

 ש~
 נא~~ר( ~דאם דמלתא כללא וז"ל

 ~אלא דאינו פשי~א זיעה אלא הוידלא
 שלכדה"~ דהוי ל~~ס גסוא"כ ~~דרב~

 ה~י נמי
 ~ם ~אפילווא~כ הו~

 נאמר~
 ~~ח~וין היוצא דהבל

 ח~וב הואמ~קין
 ~מ"מ~

 )עכ~~(~ עדיף לא
מ~~~קין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  עצמןממ~קין 
 דאינ~

 ~המשקה וגם מ~רבנן אלא

ע~~~
 אינ~ המינין ה' של

 וא~שר ~יעה אלא
 עעה"פ אס זיעה אלא ~אי~ו טעמא האי~~שום
 א~ילושרי

 ~~ר~~~
 ~ח~~ץ ד~יון

 כיון בזיעה גזרו ~לא ~ל ~ו~רבנן א~אא~נו ~~עה"~
 ~שוס אבל ב~ין האיסורדאין

 דהוי הטע~
 ~אסור נראהשל~~ה"נ

 מ~רבנ~
 ~גוף ~הוי ~יון

~~יסור
~~~~~~ 

 בקצרה הנ"ל שלמה המ~יני
 י"ג סי' ~~~י ב~שוב~ו)ו~~מ

 ל~
 לס~ווך רצה

 לב~~~~
 היי~ש נ~~~ר ~~לא

 קוה"~
 ולהתירו

ב~נאה
 אחה"~

 יי~ש ברוב שיב~נו ע~~ ~~א

~~
 ~י~ר

 ובצירו~
 קוה"~( למו~רו ~שש~ח

~הוי
 להשליך לקונסו ~תב ~א~ ~~~~ ~~ונ~

ל~י~~ד
 השלי~

 ~לא ~~י חציו ~ו
 יוםי~

 עו~
 ~ן

ו~ובא
 ב~~"~

 סית~ו~ח
 סק"~~
 ~ס~ ו~ן ~( ~

בי~
 ~~איר

 ציד~
 להקל הרבה

 ביי"~
 דנהי ו~~

 הוי לא ~יי~ש לו~~ר אחרונים גאוני~~~לי~ו

 צ"ע ~דיין מ~~~~י~~
 היי~ש ~נעשה ~יון בז~

~וה"~
 י~י~ינו

 הרואו~
 ~~ץ ~עם שום ~אין

נר~ש
 )בהיי~ש~

 ~ו~ח )ור~( אך ~וא ~ע~וו כל אלא

~יסודו~
 ~ון ~נ~ר~ים

 הח~ו~
 טעם ~~ק

 חריפו~
~~

 הוא ~ש
 ~אי~

 יםו~י ~ח ~~~ו )בהיי~~( בו
 או ~ו~~~ים~~וציאים

 ~ויי~
 איך ל~אול יש וא"~

 ב~גי~ ~~~~~ו~
 ~~וה~ת( ח~וץ אי~ור ~ס ה~~ח

~~ל~~
 אילו

 נ~ש~
 ~~ היי~ש

 ~~וה"~
 לאסור יש

 ~ס אבל סק"ג( סי~~~~ב)~י~ג~א
 נ~ש~

 ~יי~ש

~וה"~
 קודס שחר~ו ח~~ץ ל~ת ~~~וו~ו יש ~לא

 ב~~ילה דמו~ר~~נו
 ~שי~י~ ~~ה~~

 ה~סח
 מתורת~~צא ~יו~

~~ 
 בואי~ור ~יחול קודם

~~~~ 
 ו~ף

 ~~~נ~ קו~~ ~~ר~~ ב~ה~ג גס ~~ור~מ~~~נן
 סק~ח( סי~~ו~ב~~~~~

 וא"~
 ~אסור לי ~~י~א

~יי~ש
 ג~

 לא ~ו~~ו ~ו~רב~ן ב~~ייה
 ~~י~

 דמו~ר נוק~ה~~~וץ ~~~~
 הש~ה א~ אחה"~

 ~~ון ~~"י ~ליו ל~בור ראוי ~אינו~ואיל או~~
~~ התור~~

 ~~~~שי חק~~י
 היי~~ ~ו~א~~

 ו~ולם הישראלים
 ~~~ ~~י~~~א~ד

 ~ינו ה~ובחר א~יל~ יי~ש
 בו ה~~~ורב ~ו~~אלץ ~לא~~~ה

~~~~~~ 
 ו~י~ז

~~ח~~~
 ~וא חי~~וצו ~אחר

 גרו~
 נוקשה ח~~ץ ~~~ל

 לא~ילת ר~וי~אינו
 אד~

 בו ל~ח~~יץ ולא
 ראוי אינו ול~לב לחזיר~א~י' ~יסו~

 וא"~
 לא

~דיף
 היי~~

 זיעה ~~וא
 ~~הנוק~~ היוצא~

מ~~~
 ל~ל ~~וות~ ~צ~~ו ה~וקשה

 ו~ו'ב~נאה אחה~~ ה~חו~
 ~~כ~

 הי~ר ~צ~~ נ"ל ט~~~י ~לין ~ו~ל

 ~בי~~ היכ~נ~ה~~
 ח~וצו

 ~וה~~
 ו~בר

 ב~~~ג הנ"ל היי~שעל ה~ם~
 ~~ש~~

 ~~ונם
 בהנא~~א~ה~~ ולה~יר~ העי~ור( בעל הרבעל ~~לס~וו~

~~~ו~~
 ~ ~ ~~ הנ"ל מאיר הבית

 מחו~ו~צ בש~"ח
 ה( ~ ~"ח אות ח'ס~'

 ו~~
 ב~פר הביא

 בשם ג' םוס"י הפסח ~קת בקונטרס~ושה מנח~

 הרח"~~ש~ב~
 צהלין ~הרי"ט

 ג~~
 דיי"ש ם"ל

 וזיעה קיוהא אלאאינו
 בע~~ו~

 ו(
ב~~"ח וכ~~

 ואו~ וסי~ן ~~ער~~
 ~~ר בשס ~נ"ל

 שי~ו~~רב~
 ד~חב ~~ווהרי~ש

 ~~~~וו קיי~ל וגם של~ד~"נהוי ~יי"~ ~הו~י~
 אלא שהייה איסור בו איןבחמץ ~ו~וש~ ול~
 מ~רבנ~

 אלא
 להקל לבו ~ולאולא זא~ וב~ל ~בשהייה( לה~ויקל לה~~יקשראוי

 ~ו~בו~~ ביי"~
 ~~שהייה(

 ~כבר~יון
 ~ש~

 ~ו~מ ~ך י~~~ל ב~ל איםורו

 צ~~ים דיש הי~א הוא ק~לאצ~
 אחרי~

 להתיר
 ז(ע"~~

 ועיי"~
 בשם עוד

 ~שוב~
 הל~ה~ ע~וק

 יצח~ ~א~ ~ש~' ~~ש'~(
 ~~~~ו

 לא אי~ב~~תבוא' ~~ע~~ דיי"~
 ~ולקו~ ו~~ ~ר~

 ~( ~י~ו'~ רק

ו~~י"~
 ~~~~~ ~לי~~ ב~~ ג~כ ~'

 בש~~ח
 ה' סי'הנ~ל ~וער~~

 א~ו~
 ל~ז(

 לעני~
 ~ו~בואה היי"ש

 בו ואין ~~~ו~ו ולא ~~~וו אלא בו ~איןד~יון
 איסוראלא

 ואי~ ~~ש~
 ~ב~י לאו אי~ור בו

 ~~י~
לוק~

 ול~ן ע~~
 או~ו ~~~ה ~~ ~אח~~~ ~ו~~

 ז~ ~~ין ~ ~ע"~
 הביא

 ~~ יהוםף ז~~ ב~שוב~
 ג~~~ ~~~ב~ בש~ י( ~קמ~א

 ~א~ל
זאת ~~~~ ~צר~

 ל~נ~
 חמץ

 ~ג~ ~~~ה"~
 שם הביא

 ~~~ב ~~ה סוס"י ~הונה~~ר ~~~
 ~ש רש~י ~ל~ע~

 ~~~י~ו ולומר להקללצ~~
 ג~ף בנ~ח~

 אי~אם האיסו~
 מ~ירו

 א~
 אלא איסור ~ו

 ~~רב~
 אך

~~~ו~
 הוא שה~~צ

 ~ח~~~
 בדבר

 ל~~
 גם

 ~~י רק ~~קילאינו הו~
 ~~רוב~~

 וה~~י~
 ~ם

 נ~~ה ד~~ו ~~ס יראהבז~"י
 הרבהלס~ר~

~מקיל~
 ~ו~ייש"ע

 ~ו~~
 ~הרםנא( ~~א ב~ס

יא(
 ~~יבש"~

 הרב
 ~~~ ס~~ סי~~~~ הרש~~

 שםבהג"ה
 ~בה~~~

 ג~ול
 מאו~

 גם הקיל
 עד ה~"ש א~ ושהה ש~~ר הי~אב~ה ~~~
 ~~~~ואה שנע~ה ~ה ~יי"ש ד~י~ן ה~~ם ~ס~~~ב ~א~ה~~

 ש~ר ~~ש~ורי אוח~~וצה
 ~זי~~ ~י~ אע"~

ב~~י ח~~~
 שתיי~

 ~רס
 ~והתערובו~

 שהיי"~ ~יו~ ~~"~ו
ה~

 ~בר
 חרי~

 ~א"א וח~ק
 לש~ו~

 ~ו~נו ~רם
 אין ~גם בינתייס שהייה ה~סקבלי

 נ~ג~
 ~~ם

 ~י בהתערובות ~~מש~ח~וץ
 ~י~

 ביי~ש
 הלז~

~ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

~ל~
 ~ח

 ה~מ~
 כן ע~י שנע~ה

 ~רי~
 שהוא ו~זק

 צדדי ~ל שם )שיש ~ה~ג ו~ל בעלמא ~יוהארק
 ם~ל הנ"ל(~י~ר

 ~הר~ן והרא~ש ~הרי"ף לתום~~~
 אם ~ל~י~ך ~ודרבנן אלא לב~רו ~דאי"צוה~ור
 ~וו~ר הר~ז ביער~ ולא הפסח ~ליו~בר

 ~נ~ל ה~וסקים ~ל ה~והו~דאי בהנ~~
 לם~ו~~

 עליהס
~מק~ם

 שי~
 ה~ל שלדברי ~יון מ~וד גד~ל הפסד

 איסור~ין
 בח~ו~

 יש ול~ן ~ודרבנן אלא שעעה"פ
 בהנאה~~~ירו

 ~~יינ~
 שיזהר רק ~נ~רי שי~ו~רנו

שי~א
 בענ~

 לישר~ל וי~ו~רנ~ הנכרי י~ז~ר שלא

~יש~~
 א~ילו ישראל ל~ל אסור בשתיה ~י ~ו~ונו

 ~~סד שם אין אם אבל שלו החמץ שאין~~י
 ~אוד~דול

 אי~
 ~~תו~ד בהנאה א~ילו להתיר

הרב
 הרש~~

 ~סק ו~ן יב( ~ הנ~ל בהג~ה ~"ל
 סית~ו"ב החדשות צ"צ ~ובעל ~ינים ~סקי~~~ר
 היי"ש א~ להתיר יש ~ואוד גד~ל דבהפסד~ק~ב

~~~~
 עליו שעבר

 הפס~
 ב~תיה לא אבל בהנאה

 והנה ~~כ
 הג~ולים דבר~ ~ו~ל ~ך מת~א~

 שדעתםהנ~ל
 נו~~

 הנעשה דיי~ש לומר יותר
 רק ב~סח בש~ייתו איסור אין~תבואה

 לה~ירו יש ביערו ולא ה~סח ~ליו ~ברו~~ם מדרב~~
בהנאה

~~~~ 
 ~יש ובנוק~ם

 הפ~
 ~ואוד ~דול

י~
 הנ"ל הרש~ז הרב לדעת ~ם בהנאה ל~~ירו
 בזה ו~יי~ע בש~וו ~ע~ל הנז~ר~ו~~ם

 : בזה ~~~ש סיק"ז ח~ב~ו~רש"ם בת~וב~
)~

~~~~ 
 ר~ב לנ~ יש הרי ל~ועשה

 ~מח~וירים ~והפו~קים בניןורוב ~וני~
 בהנאה גם לא~סרו ~עעה"פ יי"ש ל~נין~זה
 שלמה ה~~גיני על בזה סומ~ים~ואין

 וגם זי~ה אלא אינו דהיי"ש ~וטעםל~הקל שצי~~
 ~~וח~ושת פירות משאר היוצאין~ה~ו~קין ~~~ע~
 ~~ם הנאתן( ~דרך ~לאהם ה~ויני~

 הר~
 ש~~וה ~וגיני

 רצה לא בעצ~~והנ"ל
 לם~~~

 פ~~ בתשוב~ו בזה
 ~"י לא אם הנ~ל שלו הי~ר צדדי ~ל עלי~וש~
 היי~ש אתשיב~ל

 ~עעה"~
 הי~ר~ ~ל יי~ש ~~וב

ו~"~
 סית~~"ב ב~ה"ט

 ~ק"~
 רוב דדי~ות

האחרונים
 הו~

 ו~ן בזה להחמיר
 בתשוב~

~ובי"~
 יי~ש דבר ~ל שם ~~אל סי~"ד חאו"ח

 נ~ו~ר~לא
 ק~ה~~

 שם ו~תב ה~~ח ע~יו ו~בר
 אפילו הל~ו בהל~ה ~~מ~ לת~וע ~צונו~אין
 חמצו את ~בלבו בפיו ~בי~ל הביטול~~ציר~ף

~~ה~~
 לו~ור שיש ~ס~רא בצירוף ~א~ילו

 נק~א~~~~ץ ש~ע~
 ~וג~

 ~ומ~~ו וט~ס
 ב~~ ~~

 ~ו~ום

 לשון ~זכר ~א ב~י לעניןדבחמץ
 אכי~ה~~ל~~

 ~~א
 ~ב~~שק~ן דגם ועוד ה~אתן דרך בו~עינן
 מקרי הר~ז ~הן כמות ה~ירות ~וןהי~צאין
 בנובי"ק ו~י"ע ~ עיי"ש ע~"ד הנ~תן~דרך
 אלא( )~ה"מ י~טסי'

 ~~ת~
 דלהתיר~ שם

 יי"~
~עע~~~

 דקדמאי קד~ואי ביה דשו כבר בדב~ז
 בדבר עצ~~ו לתקוע רצונו אין ולכן לאיסורונהגו
 ~~כ כתב וכעי~ז זוהל~ה

 המקילים דברי על לסמוך דהרוצה שם שסייםאך סוסי~"~ בנובי~~
 בידו ~מחהמי

 מערכת ב~ד"ח הביא ו~ן ~ ע~~
 אות ח' סי'הנ"ל

 כ"~
 של~וה בית תשובת בשם

 ~למה ~~ינ~ הרב סברת ~על ש~תבםים"ד
 רוב דעת נגד לסמוך קשה לבד~נ"ל

 ב~ם בשד"ח שס הביא וכעי~ז כן ~~לדלא הפו~קי~
תשובת

 שו~~
 ~( ~ סיפ~ג ~"ג ~~נינא

 או י~ח ~~' ~או"ח דיניםבעיקרי ו~י~
~ 

 ~~ד
 ה~"ש ור למ ש~ח דבאם ~מואל~קום ~בש~~
החליפו ואח~"~

 ~יי~~
 של

 ~~ו~~~
 ~וד לשתותו מותר

ה
 ש~~ י~

 שהעלה אחד רב בשס
 בד~

 ~~ש
 ~מצו שביטל ע~ים יש~עעה~~~~אם

 או בשוגג היה לעכו~ם מ~רו ~לא מהוגס קו~"~
 ש~ת ליתר אך אחה"פ בה~א~ ~~תרבא~ס
יבטלנו

~"~ 
 ע~כ היתר ~ל יי~ש ברוב

 בשם לעילשהבאתי )ו~עי~
 ה~נ~~י~
 בשד"ח ועי~ע ד( ~

 דרוב דאע~"~ ~~תב הנ"ל ואות וסי~ן~~ע~~ת
 ~ל חלקוהאחרונים

 סבר~
 וםייע~ו של~~ה נוגיני

 ב~וקו' ~ו~~ו ג~ו~ר חמץ אינו דיי"ש דם~לב~~ה

שי~
 ~דין שנ~ו~ר ~ו~~ר

 קוה"~
 איזה שיש ורק

 ~~~מ~ירהריעותא
 ~ופ~

 שהלב
 נוק~

 קצת
 ~וגיני ~ברת גם ל~~בה ~וצר~ינן אז~~הי~ר
 בק~~~רם ~ושה ~~ונחת ~ובואר ו~ן הנ"לש~~וה

 ה~ס~חק~
 ~הן חיים ר' תשובת בשס ג' סי'

 ה~וגיני ~סברת ~וורין שאין דא~~"י~~~ב
 ~~"מ ~סייעתו הנ"לשל~וה

 ל~ני~
 לצר~ו יש

 בשד"ח ~תבו~ה~ג
~~ 

 בשם
~~~~~ 

 ~נסת
יחזקאל

 דל~ני~
 ~או~ורי~ ~~ת לצרף יש לה~הות

 ב~~~א ~יעה א~א אינודיי~ש
 ועיין )דה"~ו ס~"א סי~~ו~אב~ע~ת ~צאנ~ ו~~~~

 ~~~נה~תר בת~~ב~
 וב~ה~

 םי~"ו צבי בתפארת ועיין
וסי'

 י"ז~
 שציר~ו

 לםני~
 של~וה המגיני דעת גם

 ~ה~~ל
 ו~~

 בית תשובת בשם ~שד~ח שם הביא
 ~~ח וסי' ~"ב ו~סי' בסו~יס"ד ש~תבשלמה

 ~ות~וחי או מקטניות~ הוא ~~יקרו ~~נ~דביי"~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~יש ו~ק ~מוצים שא~נם דברים ~ש~ר ~ו~דמה 

 ~ערובו~ש~
 או חמוצה מ~בואה

~ו~ו שמע~וידי~
 ב~א~~

 בזה ~~ן
 ~~ר~ י~

 ~עת
 הר~

 ~~~י
 בהנאה לה~ירו שהעלה~הושע

 לאחה~~
 ע~י

 ברובביט~ל
 יי"~

 הגדולים ~וב~ס הי~ר של
 הביא י~קב באר ~ב~~רהמובאים

~~ 
 בסי'

~~ה
 של~

 הי~ר ברוב ~י~ול ע~י ~~ירו
 חמצו ~ביטל ה~ברא בציר~ףאלא לב~

 ק~ה"~
 וגם

 ~~ר שלא במה אנוס ש~יה ה~ב~אבצירוף
היי~ש

 קוה~~
 ~~ב זה ~~עין

 בבי~ ש~
 ש~~וה

 ה~חרונים שציר~ו דמה פ' ~~י'~ס
 ברוב לב~לו ~מץ ~יי~ש ש~~וההמגיני ~~~
 להתירול~~חלה אחה"~

 אח~~
 זהו בהנאה

 דוק~
 ~~י

צירו~
 שס הביא ו~ן קוה"~( ח~וצו ~בי~ל

 ~שםבש~"ח
 ~שוב~

 מהדו~ק שו~~ו
 ח~~

 סי'
ע~ז

 ובמהדור~
 ח"א חלי~אי

 סישל"~
 דנו~ל

 ביי"ש הנ"ל ~ל~~ה מגיני ~ל~~מוך
~~~~~~ חמ~

 הי~ר של יי~ש רוב עם לערבו
 ב~נאה~להתירו

 ~אחה"~
 ~אבל

 ב~וה~~
 גו~א

 ~~ב ~ך להקלאין
 ~~~הד~~~

 צ"ה ~י' ה~"ל
 ב~~הדורא ~ו~~ו ב~ם ועייש~ע ה( ~ סיקנ~ב~ב~~ב
 שנע~הבבירור שי~ו~ דב~ומץ שס ש~~ב סיק~"ח ~~בתליתאי

 מ~סול~
 היי~ש

 ח~~~
 ונ~ו~ר

לע~ו"ם
 קוה~~

 יו~ר בו לצדד יש ~דין שלא
 דל~ו~ע י~ל מה~~ולת החו~וץ שנ~שה ד~יוןלהקל
 כחמץ ו~וי בעלמא זיעה רקהוי

 סי~~~"~ה~ג~א )דלד~~ נוקש~
 ~וו~ר םקמ"ו

 ל~חה~~
 אף

 ~ו~ר שם ולה~~~בא~~~~
 בהנאה~ ע~~~

 י~ן אך
 הי~ב י~עשלא

 ~וה~~
 לא ל~ן עשיי~ו

~צה
 לעשו~

 לא אס ~~ה להי~ר ם~~י~ה
 ואז ב~' הי~ר של בחומץ ~יב~~נו~~י
 מו~רבודאי

 ע"~
 הביא זה ו~~ין

 ש~
 בשד~ח

 ~'~י'
 ס~~ או~

 בשס
 תשוב~

 מהר"ם
 מיי~ש הנעשה ה~םיג ה~קרא בחומץ~יק
 קוה~~ לנ~רי ש~ו~ר~ ~וני~ ~ממני~~~

 ~ך
 ה~~ח עליו ועבר כלל כדין שלא הי~ה~מכירה
 החו~~ץ חשש דכל ~~יון שם ו~תב ה~"~וו~וא
 בו שיש ~ו~ני רקהוא

 יי~~ תערובו~
 הנעשה ח~~ץ

ממאל~
 ב~ע~ת )המובא ה~~"י דלדעת ו~יון
 רק ~~י"ש הוי לא~י~~~~(

 ~מ~
 ו~וקשה נוקשה

ש~~ה~~
 והגם ~~דרבנן רק ש~וא כיון מו~ר

~~ין
 ל~מו~

 ה~~"י ו~ם בלבד ~"~
 ל~

 ס~וך
 ~בד~~ז

 ~~ר~ ~~ ~~~
 ~~ ה~נ~י ~~ש ~וד

 ~דינו ~עעה~פד~מץ
 ~~רו~~

 גס לכן ו~~~לו( ל~~חלהלער~ו ומו~~ ל~ר~ ~ו~
 בני~~

 ירבה

 ~ו~~לי~
 חומ~

 ויע~~ ~יב~~~~ ה~ו~~~~
 ב~ה

 יי~ש כמה שיחשב~ק~ה עו~
 י~ חמ~

 בחומץ בו
 הנאה דמי א~ ויוליךשוה ו~מ~

 למקו~
 ~שימ~רנו בהנאה ה~ו~~ץ ~~ו~ר~הא וא~ הא~וד

 לנכריס~
ול~

 ע~תו"ד בש~יה
 המהר~~

 ~ביא ו~ן שיק
 מ~ח אות סוף ~' סי'ב~ד~ח ש~

 ~שוב~ ~ש~
 לצרף בנידונו שס ש~~ביצחק עי~

 ~~נ~~ סבר~
 היי"שלה~יר

 בי~~ל ~~י ~חה"~ בהנ~~
 בה~הות ועיין ~ו( ~~כ הי~ר שליי~ש ברו~
 הנ~ל הרש~ז הרב ודברי פנ~י הרב דברישהביא דלאח~ ~~ אות ~סי~מ"ב( מבר~~~ןמהר~~ם הגאו~

 להקלשצד~ו
 בה~~~

 ביי~ש
 שע~ה~~

 ~~ ~יים
~מ~~

 לצרף רק להקל אין
 ל~ני~

 ל~אר
 ט~~וי~

ו~ת~
 שב~ה~ז ~וד ~ם

 ביי~~ מערבי~
 משאר גם

 ו~~ו~וה ה~פיל ערד ~מו חמוצים שאינםמינים

 שו~~וב~שוב~
 הביא י"ב ~י' ח"ד ~נינא

 בעל הרבבשם ש~
 ~ביי"~ קדושי~ דע~

 בנ~וצא אין
 ח~ץשם

 ~ל~ ר~
 ~~שלשים א~ד

 ובש~
 ~~יא ש~צ

ש~
 הו~ שב~ ~ה~מץ

 ~לק
~~~ 

 ~ו~שרים
 ה~~אלוהרב ו~רב~~

 ש~
 ~~ב

 ש~ו~
 חלק

 א~~
 ~וט~ז

~אמ~ א~
 ל~י הוא ה~ל

 ~~~ו~~ ו~ז~ו~ ה~קו~
מ~ר~~~ הגאו~

 הנ"ל ~~ברעזאן
 ועייש"~

 ~ל~~ ש~~ב
~ו~~

 ה~שב"א בשם ~ק~ב םי~~ו~ב ב~ג~א
 דה"נ י~ל א~~ ב~יל לא ~ךשעיקרו ~~~~

 ~ו~~וה בזה שה~יאמה ועיי~~~ בז~
 מקומו~

 ~~ם ~הראה
 בא"ח ו~יין ז( ~ ~ל~~ןל~אן

ל~ה ~~~ ~ית~~~ ה~~~
 ~שו~~ ~ש~

 פ~י~ב~רג ~ור~~י דברי
 ששלחו דברעל ~נ~א~

 יי"~
 של

 ~כו"ס ע~י ~ס~
 הישראלליד וה~י~

 ב~ר"~
 א~ר

 חצו~
 ונ~וצא

 אחד ~ורה והורהמקולקל ה~ו~~
 דצרי~

 ל~ו~~ו
 ביי~ש החלי~ו ~מאחשש ~משו~

 ~מ~
 שמא ~ו

בו עיר~
 יי~~

 המחבר והרב ח~ץ(
~ ~ 

 ~~וו~ר העלה ~ל
 ו~יב~ב"ר ~"כלה~הותו

 ~יק~"~םו~~~~~ ל~~~
הראש~~

 קי~ז ובסי'
 ~ ט~~ ענף ~קל~~

 אות סיתמ~ה מברעזאן מהרש~ם הגאוןבהגהות ועי~~

 ~ענין ~ס מ~שי~~
 יי~~

 של
 ~ס~

 ע~~ ~נשלח
 בלאעכו"ם

 חות~
 וחקר ~~םח עליו ועבר

 ב~ינו מין הוי ~~ח של ~י~ש אםשס
 דאם שם ~~ייםח~וץ יי~~ ~~

 היי"~
 הוא ~סח של

 מין ~~ו ~חרבשס נקר~
 םליוו~ווי~~

 הוי בודאי
 יי~~ ע~ב~~"~ ~~~

 ~~~ ~~ץ
 ~~~~ ~ליו עבר אם
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 ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~י~~
 ע"י להקל יש ח~וץ יי"ש בו רב שנ~ע חשש~יש

~עי~ות
 קפיל~

 ע~~ גס או
 טעימ~

 ~~י ישראל
שי~ע~ס

 ויפלו~
 ~ח~~ץ ~י~ן

 הו~ ש~עה~
 אי~~ר

~ל
 ובנד"~

 יש ~ותם בלא עכו"ס ~"י ~נשלח
 ספיקות~~וה

 עכתו~~
 ו~יי~ש ח( מהרש"ס~ הרב

 תשובת בשם נ"א אות הנ"ל החדש בא~ח~וד
 ואו~ורים שעעה~פ פראנץ ביין נ~ש~~יבת
 ב~סח נ~כר ולא אראק ש~ורין יי~ש בו~מ~רבין
 ~דה~יקר~העלה

 כה~וג~~~
 סקמ"ד םיחמ~ז

 נתערב ואס ברוב בטל ל~חה"פ~ב~~ערב ד~"~

 תלי~קוה"~
 דלמ"ד הפ~ם~יס במחלוקת

 מותר הר~ז ~ודא~ריי~א איםור ~ו אין~~יקר דטע~
 ~~ית בו אין~ם

 למיקס ליכא ואי ב~~א~~
 ספי~א דהוי י"ל ב~דא"פ כזית איכא אי~לה
 החמץ שביטל במה בצירוף להתיר ~יש~רבנן
 ועיין ט( ~ ל~~י~רו שצריך ידע ולא~וה"פ
 הג~ו~~הגהו~

 סוף םיתמ~ז ~וברעזאן ~והרש"ם
 בדין לאברהס חםד ~~~בת בשם נ~בא~ת

 יי"ש בו שנתערבו~ישניק
 ח~ו~

 אפילו מהני לא ~ב~ך ע~ייתו שדרך ד~יון~כ~ב ה~ס~ עלי~ ועבר
 חם"ל הרב עכ"ד שבו ~י~~ר מדמי חוץ~מוכרו

~נ"~
 קדו~ים דעת בעל ה~ב כתבי בשם ~ך
 בכה"ג שה~יר הנ~ל ה~און בהגהות שםהביא
 הפסחלאחר

 כיו~
 דגס

 ביי"~
 בו איו ע~~וו

 חלק ~וא )ולי"א חמץ שהוא משלשיס אחד~לק ר~
 ~~ןאחד

 ~~~ ט~ז~
 הוי לא וגם נבילה נעשה

 מ~~ו וריחא לטע~וא דעביד ואף~עמיד
 האחרונים הסכימו ~שכבר( ~צירוף להקל~ש אחה~~

~ה~וג~א
 דלאחה"~

 עכ"ד ברוב םגי
~~ 

 ב~ס
 םייס מבערזאן מהרש"ם והרב דע"ק הרב~ת~י
 בנודע אבל להקל יש דלאחה"פשס

 איסורו(~לאח"ז בער"~

 צרי~
 ~בע~ו

 ו~יין י( ~ ע~~
 י"ד אות םיתם~~ החדשבא"ח

 בש~
 ~ואורי ס~ר

 כיון לה~~ותו מותר עכו"ם ~ל דדבשאור
 מ~ ו~ם קמח בו עירב שמא םפק אלאשאינו
 וגם הוא~~ירות

 י~
 נגד ם' בו

 מי ו~ן ~ק~ו~
 מבישול שהוא יינו~לין( ~~קורין מש~ה אודבש
~~~ירות

 ע~
 דודאי משום ~יקער

 י~
 בציקער ס'

~~
 המים

 וה~ירו~
 נ~ד

 ה~מ~
 : ~~כ

 ~י~~
 בגדי~

 ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ו~~~~~
 ללוב~ן מותר חטה בחלב ונתקנוש~תכבסו
 נ~םדה ש~בר ~~שוס בזה הטעםבפסח

 סי~מ~ב הרש"~ הרב בש"ע ועיין ~הח~ץ צור~
 קודס הבגדיס נתכבםו אס ~~ו~א כ"הסעיף

 כשהגיע וא~כ ה~םח ~פני יוס~'
~בר הבי~ו~ ז~~

 אס אבל צורתו ונ~~דה החמץ נתקש~
נ~~בם~

 יום ל' תוך הב~דים
 ל~ם~

 נראה אם אז

 ולגרור להחמיר ט~ב החמץ ~ומשו~בה~
 ע"כ אחד בבגד כזית ~ומנו יש אםשנראה מ~
בקו~א ועייש~~

 מ"~ םקי~~
 ב~ה

 בהג~ו~ ועיי~
 הגאון

 תו~~ר בשם ט' אות םיתמ"ב מברעזאן~והר~"ס
 עכו~ם לכוב~ת בגד ~יתן מו~ר לכתחלה~גס
 בחלב בחוה~ו~פ שת~בסם שידוע אף~סתס
 לשלם בחשבון יבא שלא באופן רק שלהחטה
 חטה הח~בבעד

 א~
 ס~~' םיתמ"ח מש~ע

 םקנ"ה( םיקי"ז לקמן בדברינו ~ומובא~'
 שתכבסם בודאידכשידוע ~וש~ו~

 בחוהמ~~
 בחמ~

 א~ור
 :ע"כ

~~~ 
 אין

 לה~יע~
 על

 השולח~
 עיין ~ ו~ו'

 ו~דומה דטי~~יכר ~~~רו חורבם~ר
 הבאי~

מ~אברי~~~
 או~ן ל~רוס אין מגוהצים ~ד~יס

 ב~~~ הש~~ח~ע~
 לתת שקים לעשות אין וכן

 מגוהצים מחדש~ם ד~םחא ק~~חאב~וכן
 ~ ע"~

והו"ד
 יו"ד אות םיתמ~ב בא~~

 ועיי"~
 עוד

 השק את ~וושח שהא~~~ מפני חדשיסהשקים א~ לכבס ~וקפידין דיש אור ~ואורי ם~רבשס

בקמ~
 ~~וע~י כי הפםיד לא המיקל ו~~~מ ומים

נאמנה
 ש~וושחי~

קו~~ ~ס' ב~ל ~גם דבק או ב~~ון
~ 

 וגם
 נו~~"~

 ~ירורין חשש כאן שאין ועוד
 שהמשיחה וגם ב~וק~מו עו~ד שהמשיחהמפנ~
 וס~ק איננו הרוב וגם ~דקה מן ~קה רקאינו
 : ע~כ לקולאדרבנן

 ~כא~
 איזה מ~ם שיתפרר

 בגד דאם םק~ד םי~מ"ב א"א עב~מ"ג ~פירור
 ס~ ~ס באין א~ילו ד~רי י"ל למאכל נ~לזה

 נפסל ~כברמשום
 ~אכיל~

 כלב
 ועב~"י ~ ע~~

 החד~ א"~ בם~ר ~ך סקמ~וס~~~ו"ז
 סי~מ~ב

 ~ה~~~ק א~א בשם הב~א ~'אות
 התבש~ל ~~וך נתחבדאם ~בי~~~~~

 ~~ הבי~
 ~הכתונת

 ארביל(~שק~רין
 ב~ל~ ~נ~~ב~

 ל~~ר א"צ ~~ה
 ר~~ז~

 ולא ח~ה ה~לב נגד
 ~~ב~ת~ ~~~תן נ~~

יד
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 ~~ ~~~ ו~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~ ~ג~ ~~ו~
~~~~

~~~~ 
 ~ו~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ו~ו~~ ~שו~

: 

 ~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

יד
 ~~~ו~~ ~~

 ~יו~

 ב~~ שייך ~לא
 אי~ור

 לעצ~~ו~~~~~~~י ~בו~
 ~י~ור ~ל

 ~~ ש~~צ~ר~י~
 ההי~ר

ל~~ל(
 ב~~ך בלו~ ש~~ ~י~ וג~

 ה~ש~~
 ~י

היס~ב ~י~
 ~~~~~י~י~ ב~~~

 או~~
~~~~ 

 ~~לב
~~~ 

 ה~~ונ~ ~~נ~~~~~ש~~
 ~ו~~ י~~ר

~~~ 
 ה~~ח ל~~י

 ל~ו~ע ב~' ב~ל~א~
~~ 

 רואה אי~ו
 מ~ו~ו~ לה~י~

~~
 ~טה חלב

 ~~' ב~ל~נו~~ה ~א~~~ני~ ~~~קנ~ ובל~~~~
 ~~~~ ה~"~ בש~ ~~~ו~~

ב~וס~~
 ביאור

 קצ~
 ~~ו~ריך רו~ה א~ה ו~ו~בריו

~~~~
 ס'

 ~ג~
 ~חלב

 ~ ח~~
 ו~~

 ב~~ר מצא~י
 יה~~אמחוקק

 ~~וק~
 ~ק~ד סי~~~ב שס ~ו~ס

 ~ו~~ג~
 ~וקא ~' ~בעינן ~~ב

 ~ג~
 החלב

ולא ח~~
 אמרי~~

 נ~סל ד~בר בזה
 מא~יל~

 שיהי' ~לב
 די~ל משוס ה~עס שס ו~~ב ברוב לב~לו בזה~י

 מ~ר~ך ה~ה התבשיל ל~~ךד~שנופל
 ו~ו~~

 ~~ס
 לא~ילהדראוי

 קצ~
 ~~~ו

 קאר~י~
 ~~ובואר

~~וסי~מ~ז
 ה~~~"ג דברי ~ל שם ו~ו~יג ~ ע~~

~~~ל
 במ~

 ~~וא בס~ר וע~ן ס'~ מ~ריך שאינו
 הנ~ל דהפ~"ג די~ל ש~~ב ~' ~עי' ג' ~י'~חיי
 ~לב מא~י~ת נ~םל בש~בר~יירי

 והמ~ו~~
 יהודא

 נפסל שלאמיירי
 מא~י~~ ~דיי~

 ~רב ע~"ד
 הרב ד~~ברי צ~ע ודבריו~מד"ח

 ה~חו~~
 יה~~א

 ~~ להמע~ין משמע~נ"ל
 ~ס ד~ליג

 במציאותהנ"ל הפ~ו~~
 דל~ע~ ~עני~

 הנ"ל ה~~ו~ג ~רב
 ד~ו~תמאא~ורי~ן

~~ 
 נ~סל

 ~וא~יל~
 ודי ~~לב

 ברובלב~לו
 ולדע~

 הרב
 מ~~~~

 אינ~ יהודא
י~~יי~~ ~~

: 
 ~כב~

~~~~~ 
 שאסור

 ק~~ח ל~ו~ן ~~~
 םק~~~ םי~מ~ב ה~וג~א ~ו~ברי הוא דב~ז ~ו~ו'

ועיי~~
 שם ובקו~א ~~ו םעי' הרש~ז הרב ב~"ע

 בזה חשש ~יש~~~~ו
 ש~~

 י~רך
 ~~ה~

 איזה
 של הק~ח לתוך ח~ה~והחלב ~~~ו~~~

 ~ס~
 וה~ירור

 הוי וא"~ ל~ דין לו יש והק~~ח יבש ~יןלו י~
 ~~~ילו ב~ו~ו מ~ב~ל שאינובלח ~יב~

 ב~'~
 ~~שי~

 זב~~ נבללי~~אינ~
 ~~מבו~ר

 ו~~נ"י( ~~מ~ב הפר~ח לזהוה~~י~~ו ~י~~~ יו~~ ב~"~
 ואי~

 ל~לק
 ש~חן בין~זה

 לש~
 ה~~וח

 ~וה~~
 או

 ~וה~~
 ו~ן

 ~י~ו~~י~
 בין בזה

~~~ 
 ~~ץ לבין גנ~ור

 נו~~~

 ~~~~~~ ~~ו~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ו~~ו~~

~ושו~
 ~לא

 ~ו~ילי~~
 ~~י ~"א בנו~שה

 הוא ~א~ו ~וי ~ל~ ביבש~בל תערוב~~
 ~א~ילו ~~~בריו ~~ש~~ע ו~~אור'~~~ו"~~ ב~י~י~ עו~ו~

 ~י~~ו~ב א"א ב~~~ג אך ~ בזה ~א~וריש ב~יעב~
~~ב ~~~~

~~ 
 ל~~יר

 ~~ו~א ש~ו א~ ב~י~~~
 ב~לב ש~~~סבשק ד~~~~

 ~ו~~~ ~~~
 נ~~נ ש~בר

 ~ ~~~~~~~יל~
 א~

 ~~~~ח שיר~ד באו~ן
 ~נ~~

 ה~~לס~ו~~ח
 ש~~~

 ~אם לומר דא~שר
שנ~םל י~ו~

 ~~~~יל~
 גס שרי ~לב

~~ובואר הרש~~ ל~ע~
 ~עי~

 ~ה
 בש"~

 ~~י~ הנ~ל הר~~ז הרב
ל~ג(

 ו~יי~
 נ~ג נ~ב סקנ~א םי~נ~א בח~י

~רב וב~~~
 ~רש"~

 ס~י' ם~~~~ג
~~~ 

 לעיל ובדברינו
 שס מ~ש סקכ"זםי~~ח

 לעני~~קי~
 ישיניס

 מש~~
שעבר~

 בלא שנ~~בםו
 ו~ח~~ ~ ~~~י~ו~ הי~~

~י~נ~~
 ד~ו~ר סוסקי~ז

 ע"~ פת פירו~יל~ו~ן שנ~~ ק~ו~ ל~שהו~
 ~ רי~ו~

~~~~ 
 ~"~ ~ ו~ו' אםור ב~וץנראה א~ א~ל

 ~ו~~רי ~~וא
 סי~~"ב הרש~זהרב ו~~"~ ~ ~ק"ה שס ומג"א ג' ~וםע"יסית~ו~ב רמ~~

 ס~י~
 ~והבצקשס י~ א~ ~דו~א ~~ה

 אח~ ~זי~
 דאז ~~ד בנייר

 אם~אפילו אמרינ~
 ה~זי~

 ~ל ע"פ ~ו~וזר הוא
 ~~~נוואין הניי~

 ~זי~
 הנייר מ~~ו ~~ד במ~ום

 דיבק אםאבל ~וצר~~
 ניירו~

 א' בחלון הרבה
הח~~ץ ~ו~ ואי~

 ~~י~
 בנייר ~~ירוש ~~ במקום

 א'~
 אז

 אי~
 ד~יו~ מצר~~החלו~

 מחובר שהוא
 הרי ~~י~

ב~~ליו( ה~ו~וב~י~ זיתי~ חצאי מ~רף ה~~~ )ו~י~~~י~ ~~~
 ד~פילו די~א עוד ועיי"ש ~ ~~~

נ~בקו ~~
 הניירו~

 וגס ל~םח יוס ל' תוך
 נרא~

~~~~שו~ בה~
 ~~"~~ ה~מ~

 ש~בר מ~ני לבערו א"צ
~וא~יל~ נפ~~

 ~~ אך בעלמא כע~ר הוא והרי ~לב
 ~סח קו~ס חדשים שני בבצקנ~ריו שדבק~ חבי~ ולענין ע~כ~ ~ראשונה לםבראלחוש

 וי~
 ~זי~~

ב~וקו~
 ה' סוס~~י ~י~מ~ז ערמ~א א'

מרבבה וב~גו~
 ~נ~ל ~י' ו~ד~מ ש~

 או~
 י~ד

 ובהג~~~

~גאו~
 מהר~"ס

 ~וברע~א~
 ~ס

 או~
 : ל~ח

 ט~ביק ובדבר ~ בש~ר ~נ~ב~לה~יו ~~ד~
 ~~ורי~

~י~י~



 ~~~ ~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~~ ~~~~י~ו~
 ~~~~ ~~~~ ק~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~ס~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~
~~~~ 

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

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~סו~~~~~~
~~~~~

~~~~~ 
 ~י~~י~י~

 בו
 ח~~~ ~~רו~ו~ ~~~

 ~וו~ר אס

 ~~~~ ב~ לה~י~ א~לע~~~
~~~ 

 ~~קוה ~ד~ר
 בה ל~~ול ~ווחר ~ם ~~~~צים ~ים ל~~~~ש~ז~לי

ב~~~
 ~~~~~ ~יי~

 ~ ~~"~ ~י~י~~
 ו~~ ~~~~

 ~ל

 ~נ~~~ שנ~~~ ב~~~י~צ~
 ~ ו~ו' לג~ורי ~ח~~ץ

עב~~~~
 אות ה' םי' ~וחומ~צ

 נ~~
 ספר ~~ם

~ב~
 ש~קן בא' שנשאל ~~יה

 קוה~~
 מ~רב ק~וח

~~
 ~ין ~~וא ~על

 ו~~י~ סם~
 ליתן ~ה~ינו

 שס ~יש~ע~ב~ים
 ח~ו~ ~~י~

 ק~ה"~ לבער~ וש~ח
~הא~י~

 ו~~סיק בזה ~~ת שם
 ד~יו~

 שעירב
בסם האו~~

 ~ו~וס ו~בר ובי~ול ה~בתה לך ~~ן ~~ו~~
 עובר אינ~ ה~~ך ~~~~יו~~

 ע"~
 וד~י ב~י משום

 אותו וטח לישיבה שייחד~לח~~ץ
 ~עי~

 )המבואר
 ד~וותר ט'( סעי' סיתמ~בבש~ע

 לקיימ~
 בפסח

 בזה להיתר םברא עוד שנז~רע~תו~ד~ו~יי~ש
 פ~ור וממילא ~וזה ~~~ר ~אדם ראוי אין לךאין א~~ לאו~לו ם~נה ב~ה שיש דכיון משום~יינו
 ראוי שאין במה לבד ~ו סברא שעל וה~םלבערו
לאדם

 ל~
 סברא בצירוף )רק שם לסמוך רצה

ד~עי~~
 ~יון

 שע~~~
 הוא

 מו~ב~
 מ~מ בט~ס

 ~אליען הנקרא חריף דבר למין נלמד שס~~דברי~
 וגם לכלב והן לאדם ~ן ~לש~ותם ~~~~לסס~נה~ ~ ~הם האצע~עקע הנקרא ~~ק ~ומץ~~

~~ע~
 חיך אם כי ~~ש~בחים ~י~ס

 או~~
 יטעם

 ~ור~י~~~
 ב~~ הן אש ~~~ו

 ו~~
 בפנימית

 ~יםור בהס שאין הנראה ל~י ~א~~האברי~

 ~~ ~~י~~~היי~
 יש

 ~~ר~~ו~ ב~~
ש~י~~יס ~גו~ ~מ~

 ~~י~~~
 ~או~ח אריה שם בחשובת ועיין

ם~~
 דש~יר~

 חזק
 שקורי~

 ~יליטאר
 רק נמ~ר ~~א ~זקו מפני ~~~יה ר~~ישאי~~ שפיר~

לב~לי
 צבע לצ~רך ~לא~ו~

ו~ב קוה~~ למו~ר~ ~נ~~~
 ~ב~~ו~ שאו~ גבע~ בש~ ~~

לס~~~ך ~י~ ~ה"~
 ע~

 שעעה"פ ד~מץ ד~"ל העי~ור בעל
~י~ו

 אסו~
 יש( ~ל~ן בהנ~ה ~לא בא~~ל~ רק

לה~יר
~~~~ 

 בהנאה
 ע~~

 הנראה ל~י אך

לה~~~יי~
 כי בלבד זה הי~ר על סמך לא ~ם

 ~~~~ ~~בני~ון~ם
 ~מה עוד שם ~יה ~~~ה

 ין ~~ ~ וצ~~ להית~צד~~~
 ~תשוב~

 מ~דו~ק שו"מ

~~~
 דבר ~ל סי~~~ג

~~~ 
 המ~י~ו

 ב~~~ערי~~

 למאורש~ון
 ~~דגן הנ~ש~

 חמ~
 ו~~יר~ים

 בי~~לת ואין ~וחצה על מחצה טערפ~~יןעם מע~ר~
 לש~ות~אנושי

 א~
 ~~ו~ר ~ס ונשאל ל~~וס לא

 לה~יר ~צה שם וה~ואל בו להאירב~םח
 ~~ע~

 וג~דזוז"~
 ~עם ~נפ~ם ~~~ם

 דדוקא מ~עם הנ~ל השואל דברי דחהשו~~ו והר~ הח~ו~
 ההי~ר שייך בזה ושתיה אכילה ע~י הואההנאה א~

 ב~וה הוא ~הנאה אס אבל ל~גם שהואבמה
 ל~גם שהוא ב~ך ~וה ~והאורשנהנה

 הל~
 ~~א מ~~ו

 ~ג~ ~והאו~נהנה
 שייך ~א ~~~~~ג ההי~ר

 ב~ה"~
~יו~

 בהס~י~~י' שיש דגן מ~~צ' נהנה הוא דעכ~פ
 ומובא שו~מ הרב עכתו~ד חמץשהוא

 ~קונ~'מנח~מ ב~ש~ב~~
 חק~

 הרב אך נ~ב דין ה~םח
 דהד~ת משוס בזה להי~ר שם ~תבמנח~מ
 הנ~ל הגאז נ~סל שבודאינות~ת

 מאכיל~
 ~לב

 שנהנה ~ב~ך מה ~א~~ ע~~ יעיד והש~לוהחוש
 הוי הלאמהמאור

 כחמ~
 ק~~ם ~חר~ו

 ~מ~
 ~י~ור

 ד~ותרח~וץ
 ליהנו~ ב~ם~

 ~~~ובואר מ~נו
 וסעי' ט' סעי' סית~ו"בבש"ע

 שנעשו ~ח~~ין לענין ב' סעי'ו~~~~מ"ג די~ לענין יו~~
קו~~ מח~~

 דמו~ר חמץ איסור ז~ן
 ליהנו~

 מהם

בתוה~פ~
 הנ~ל משה מ~~ת הרב ע~"ד

~כו~
 ~כו' שנ~סל

 נ~םל לא אם אבל ~ קוה~~
קוה~~

 ~~ר ונסרח ונ~עפש שנפסל אלא
 מג~א ~ לבערו חייב חמץ אים~ר ~מןשהתחיל
 ~' ם"קסיתמ~ב

~ 
 ~~ז~

 בהנאה~ בפ~ח מותר

 םי~~ו"~ שע"~עיי~
 ד~ערוב~ת ~' ס~ק

 אס~ר ~גד~ ~~ים ~איןנוקשה ב~ ~~~
 למו~רו~~גון בפס~ בהנא~

 לגוי~
 בהנאה שא~ור כמו

 ש~ש ב~וקום אף בפםח ~נתערב גמורב~מץ ב~ם~
 ~יקי~~ ~ק~ן ב~ברינו ועי' ~ ע"~ ~גד~~~י~
 ס~"~רי~

: 
~~~~ 

 בהנאה לישראל אםורה
 בו ל~~וב אסורול~ן

 ~בחוה~ו~~~
 והט~ם ~

בזה
 משו~

 שמא דגזרו
 י~

 ~יו לתוך ק~למוסו
 ~לב מא~ילת נ~סל זה שבדי~ שהש~רוא~פ"י
 נ~~ל ~לא ~יון~~מ

 ע~
 הביעור זמן ~א~ר

וא~~
 ~~ש~גיע

 זמ~
 א~סור

 ~מ~~
 נ~~ר ~בר

בהנאה
 ~~וד~

 איסור ~ין וש~ב שנ~סל קודם
זה

 נ~~~
 ממנו

 ל~ול~
 נ~~של ~ס ~~ל

 הדי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  
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~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ו~ ~~~ ג~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ו~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ס~

~ש~ר ~~~~~
 קו~~

 בו ל~תוב נ~ותר הביעור ז~~ן

~ב~והמ~~
 איםור ממנו נ~קע ~~בר ~~שוס

 ~ו~~~~~~
 הבי~ור~ ~~~~

 יש~ח אם ואף
 וי~~

~ו~~~ו~~
 ל~ו~

 פיו
 ב~~ אי~ ג~~

 ~לום

 ~ול~
~~ורינ~

 לא~ילה ~א~שביה
 ~יו~ ~י"~~

 שאין

~ו~~וי~
 תמ~ב סימן הרש~~ הרב ש"ע ~ לאו~~ו

~~י'
 ~~יי~ ל~~

 םיתמ"ב ה~~ש בא~ח
 או~

 כ'

ב~~
 בנתבשל גם לה~יר ש~עתו ריב~ן ~שובת

 ב~~ אך בתוה"פה~יו
 א~אד מ~רי"א ת~ו'

 ש~ה~יא
 ~~וה שהביא

 תשובו~
 בזה: לאסור

~~~~
 של ~~מץ

~~~~~ ~~~ 
 לישראל אסור

 ~ב~~~~ ~ ב~סחב~~~ה
 ~ו~ית~נ

 הסי' ~וףשס ובש~~~
 ב~~

 ~הוא ביהודי ~~א ח~ו~
 ~א~ל ~ה~~יר

 הע~ו~ס~

 על
 ונשאל לידו ה~דיון מ~ות ולקבלו~~ר יי"~ ~מיר~

 מ~וח ולקבל לשמור הישר~ל ~~ותראם ש~
~~ 

ב~ם~
 הישראל שרשאי ~ם ומםיק

 לעמו~
 על

 ע~וו ויקח~~~~~ור
 עו~

 עמו שישב א~
אין דא~

 לחו~
 ואין מיניה למי~ל את~ דל~א

 לחו~
~~~~

 חמץ של בקיומו רו~ה שהי~ר~ל מ~עם
~~ון~

 ~אי~
 בידים ~ועשה עושה הישראל

 ו~שמריושב ר~
 אי~ וג~

 ש~יחות ~שום בזה
 לי~~ רק ממונה ~ישראל~אין כיו~

 ה~עות
שאינו מח~~

 מא~י~
 הנ~ל ה~ע~ת ~~תו"ד ל~~שרתים

 : ק~ת ל~ון וב~ינוי ~~~ורבתו~פת
~~~~~ 

 ~~כ
 לישראלאםור

 ~יתמ"~ עב~~ ~ בה~א~
 ~ק~ז

 דאםור ~ו~הב~ם
 להרי~

 ב~םח
 ח~ לח~

 ~ף
~~

 ועבש~~ח ע~ו~ם
 מחו~~~

 א' ~י'
 או~

 א'

~ו~~
 ב~ין שם

 חמ~
 אם הפ~ח ~ליו שע~ר

~ו~ר
 ~~רי~

 ח~וצו ואם בו
 ש~

 ע~ו~ם
אסור בפס~

 בהנא~
 וע~ש~ע בזה מ"ש יעויי~ש

 ב~שיטות שכתב הראשון בהג~ה א' ~~י' ית~~גס
 ~ל ~~~~~ו~

 ~~ו~~
 א~ור

 ב~נ~~
 ועיין ~ ב~סח

~~~רינ~
 םיקי"~ לק~~~

 : סק~ב
 ~ל~

 א~ור
 בהנאה~ישראל

 ע~~~~ג ~ ב~~~
 ליו~~

 בפתיחתו
 או~ בחלב בשר~ה~~ות

 הנאה( )~ה"מ ג'

~ב~~ו~~
 להלכות ה~וללת בפתיחתו או~ח

 או~ ~~ פרק~~ב פם~
 שנס~פק ד'

 אם~~
 איסור

~נ~~
 ~~ה~ת

~~ 
 )פירוש שיעור בחצי

 פ~ו~
 נ~נ~ ~~ ~מץ(~~~י~

 ~מנו
 ב~~~

 כמו
 ~י~

~יםור
 ~~י ~~~ינ~ ~ור~

 ~~~~ ~~ ~י~ו~
 בהנאהאסור

 בפ~~
 ~~צי

 ~~~~ו~
 הנראהו~~י מדר~נ~ ~~

 ~~~~ הפ~~~ מ~~ס~נ~
 בפ~י~~ו

להל~ו~
 ~~~ר ~~ע~~ ה~~ל ~סח

 ~י~
 איםור

 בח~י א~י~ו ~הנאהתורה
 ואפילו שי~~~

~מו ~ו~~~
 וכ"מ ב~~יל~

 ס~הסי' חיו~~ ארי~ ~~ הר~ דע~
 מ~רכ~ ב~ללי~ ~~ד"~ הבי~ ו~~

~י~~
 ס~~ בש~ י~~ אות

 פרי~בורג מר~~י דברי
 ש~ ~~ת~ מ~~~י'

 דא~ילו ב~ו~וים מבו~ר ~~~מ
 אסב~"נ ~~ש~מץ

 ו~~~ ~ו~~~ בפ~~
 בח~ו~ת

 ~ו~אי דברמשיב
 ~"~ ג~

 ~מו בהנאה א~ור
 הגאון בתשובת ~~ה ש~~~~ק ~ומה חצ~שכל

 בשוה או ב~זית הוא א~ הנאה בשי~וררע~א
 לדעת רק הוא זו ~קירה~רוטה

 הסוברי~

בשד"~
 ~~ביא ~~ו אות א' ~י' מחו~ו"צ

 ~י~~~ ה~~~ ~רידבורג מרדכידברי ב~~
 ש~~לה

ש~
 הנאה דשיעור

 בשו~ הו~
 ~~ילה ~מו ~רוטה

 חיוב לענין הוא ד~וונ~ו הנראה)כ~י
 האו~~ריםלדעת ~לק~~

 ג~ ~לוקי~
 ההנאה( על

 ~~מץ לר~ואה וצ~ך ס~נה בו שיש חולהלענין ונ~"~

דהד~~
 הוא

 ~י~
 ~ה~ר

 לית~
 מ~~י~~ר פחות נו

 בענין הוא~ם
 שי~פי~

 ~ם לו
 ח~~~

 ו~~ו
 חולהבאכילת

 ול~~ ביוה~~
 ~יהיה להדר ~ריך

 פח~~בה~~ו~
 י~~יק אם פרו~ה ~ושום

~~~ 
~ביא ~ו~~

 ב~ללי~ בש~~~
 אות ~~ מער~ת

~~~ 
 רע~~ ~~~~~בש~

 ב~רו~ה ~נא~ דשיעור
 ל~לך ה~~ש~~~ש~ ~~

 הבי~
 הוא דשיעורו שס

~מו ב~~י~
 בא~ילה~

 בשד~ח ועיי"ע
 ~~ער~~

 חומ~צ
 שהביא ~נ"ל ~"ו ~אות סוף א~סי'

 בש~
 ~~ר

עמק
 יהו~~

 ~ל~ע~ו
 אי~

 שיעור ~וס
 ~וח~ץהנאה ב~י~ו~

 ו~~
 ~נאה ~ים~י שאר ב~ל

בהם ~~~
 ~ו~

 בפחות אף ואסור שיעור
 חיוב לענין דגס ד~וונתו הנראה~וכ~י ~~ ~ש"~

 כ~ ~דבריו וצע~ע בהנאה( שי~ור בעינןלא מלק~~
 ~מק~~ר

 ~ ~~ לעיין אצלי ~~ו~ ~ין יהוש~
~לא~

 ו~ו' הי~ב לש~~פן צריך
 ~ברי~ו עיין א( ~

 ~י~~"ז~~מן
 ד~לי~ ~ק~~~

 ש~~א
 ל~~~~~

~י~~
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~~~~~

 ~~שהו שום בהם י~אר ש~אהי~ב ~~~~~
 חמ~

 כגון
~~יס

 ~~~ ש~~י~ ו~ריבו~~
 טוב השנה ~ל

 בש"ע ועיין ב( ~ קוה"פ לעכו"םלמו~רס
 דה"ה םקי"ז שם ובמג"א י"א סעי~סיתמ"ב
די~ול

 לי~נ~
 גמ~רה במתנה בםתם לעכו~ם

)פירוש
 של~

 שלאחר לו יא~ור
 הפס~

 יחזי~ם
 ע~כ בחזרה ממנו לקבלס י~ול ו~אחה~פ~ו(
 י~ב אות י~~ םי' תאו"ח דינים בעקרי ועיין~(
 אם דאף אליהו קול~~ם

 העכו~~
 ~ושרתו הוא

~~~
 והע~ו"ם הישראל

 יוד~
 עושה אינו שהישראל

~ן
 ר~

 ח~וץ ~~אי~~ר להנצל
 ואי~

 הע~ו"ם רצון
 ~~קבלס אלא ל~~~רי בהם~ז~ות

 בזה אין ~ו~~ו לב~~~ב~~חזירם ~~חה~~ בש~יק~
 אף ~י~~~

שי~~~
 ~ישראל

 של~
 ע~ו"ם בהם יגע

~"~ ~ 
~ ~~~~~~

 אס א~ילו להקל ש~~~דד
 ל~

 י~נם

~~
 גמורה ~מתנה

 ~יו~
 כמהולד~ת ~~~י"~ ברש~ח ~~~א

 פו~קי~
 הח~~ץ אם

 ברשו~
 ~~~ו~ם

~ו~
 וב~י בב"י ע~יו עובר אינו

 ועב~ב"ר ~ ע"~
 : ~ם מ"ש ~קי~ד ב' ס~י' סיקי"ד~קמן

~ל~~
 ~יצניעם

 במקו~
 סיתנ~א עי~"~ א( ~ צנוע

~~~~
 ~ודברי~ס ד~ו~מע סק~ב שם ו~~"א

 ד~לי~
~~~~~ 

 יו~ון בני הס וגס ראשון ב~לי שתש~וי~ן
 ח~וץ חיסור זמן שהגיע בשעה ~ח~וץמ~~י~~

יש
 ~~ס~~~

 לה~~וי~ם ~ו~ינא
 בבי~ ~~ס~

 א~י'

 ~~ק~~~~~
 ועיי~ש ~ ע"כ קו~~ות יו"ד גבוה ש~וא

 ~יש ד~לים סק~ב א~א~~~~~ג
 ~וח~וץ בלו~ בה~

 יי~ש ~גוןחריף
 וכיוצ~

 לאחר אפי~ נוטל~פ שאינו
 ~ו~ל"ע עליוש~בר

 אינם ~בר ~ס א~ אפיל~ ל~~
~ני

 יומ~
 ג"כ לאםור יש ~ו~מ הח~וץ מבליעת

 ~ה~מידס~ודינא
 ב~וקוס אפי~ בבי~

 קומותיו~ד גבו~ ~הו~
 זה לכל והטעם ~ ע"~

 מ~ו~
 ~וה ד~ל

 ש~וא חשש ~~ח~ות חכמים עליוש~~רו
 יש~~

וישתמ~
 חכמי' חלקו לא בו

 א~י' ואסר~ בגזי~~~

~~
 דבר אותו הגביה

 ע~
 ויותר קו~וות עשר

 םק~~ שם ב~~י אךב(
 הרש~ז הרב וב~~ע

 ה~וקילים על ז~ות למדו ד'~~י~ ~~
 בז~

 ו~תבו
 למחות אין~~ודינא

 בי~
 להע~ויד המקילים

 הכלי~~דר
 בדי~

 ה~ותל בגובה בבית ח~וץ ~ל
 בתוך ח~ץ ~לי ל~שהות שא~ור זה ש~יסורכיון

 ב~~~הבי~
 חכ~וי עליו גזרו לא

 אל~ הג~ר~

 הדורות~כמי
 האחרוני~

 שהח~ירו ~~וא
 להעמיד' אסור )שיהא כ"כ בו לה~מיר איןלפיכך כ~

 הכלים אין רוב שע~פ ובפרט גבוה( במקוסאפי'
 אותס שמםדרין בשעה החמץ ~ו~ליעת יו~~ןבני

בער"~
 טעם זהו הכותל בגובה

 שמקילין המנה~
 מברעזאן מהרש"ס הגאון בהגהות הביא וכןע~כ

 םימן ~באבהע~ז הב"ש בשס ג' אות~י~נ"א
 להדיא בש~ס מפורש שאין דבדבר סקי"ד(י~ז

 דלא בו לומר ~ייך לא ~כבנד"ד( בוש~זרו
 לאין גבוה מקום בין רבנןפלוג

 גבו~
 ע~כ

 ב~~ע~עיי"ע
 שם דסיים הנ~ל הרש~~ הר~

 ת~"ב צנוע ב~וקוס להצניעןה~~חמיר ~מ~~
 ~ ע"~

 ב להש~מש מותר~ואס ג~
 ~ל בכליס בצונן ~~~

 ~' סעי~ םיתנ"א עברמ"א ו~ו~רה ארעיבדרך ח~ו~
 שם ~באחרוניס כ~ב סעי~ שםובש~ע

 ש~ ובח"י ב' ~עי' םיתנ"א הרש~זהרב ובש"~
 םקי~א

ובבה"~
 שם

 םק~ז~
 ד( ~

~~~~ 
 בדבר

 ה~לי~
 של

 אחה"פ בהס לבשל מותר אס השנה ~ל ~לח~וץ
 ~~ץ הרבה נשת~וש אם דא~י' ריסי~נ~אעמג"א
 בהם לבשל מותר מ"~ו ה~ליס ב~וךקוה"פ
היתר

 אחה"~
 סק~ד םית~ו~~ וע~~ג"א ה( ~ ע~כ

ובפמ"ג
~"~ 

 םעי' שם הרש~ז הרב ובש~ע ~ם
 בתוך ~חמץ נתבשל אם דאפי' םק~ד שם ובח~יג'

ה~~ים
 ב~וה"~

 אחה~פ עד להש~ות' ~וו~ר ג~כ
 בהם שנשת~וש כלים ~~ין אחה"~ בהןולבשל
חמץ

 קוה~~
 ועי' בזה ש~וחלק ~הר~ח ~דלא

בא"ח
 החד~

 מ"ש כ"ג ~ות םי~ס~ז
 ש~

 בשם
 ש~~וה רע"אה~'

 ג"~
 על

 ח~~
 ~~וה א~ד

 חרס ~ל~לשבור
 בחו~~ו~~

 ~ם ~נ~וצא על
ח~ה

 בקועה~
 ו( ~

 א~
 ה' סי' א~רים בבית

 סיתמ"ז ~שע"ת ~ם בקצר~ו~ובא
 םק"~
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 ב~וה"~
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 ב~ה"ג~

 חילוק יש
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 ~ ח~ הוא הכ~יא~
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 רק אפי' או ח~וץ ה~בהובלע
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 אך

 הדע~שבחומ~
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 אחה~~ע~~
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 אם אבל ~~געלה(~ ~~~~ר )~יון ל~~מיריש א~ ב~וה"פ בו
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 נגד~וב

 ח~~~ ~~~י~~
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 בו
 ~"כ~ ~~וה~~

 א~א ו~~~"גז(
 ~י~מ~~

 ~~~ריו ד~~~~~ע ~ק"א

 ה~~~ירי~ ל~ברי~א~י~~
 ~~"~ו ה~~ל

 ~י~
 ל~~יר

 אא"~ לאחה~~ ~~~ץ ה~לי ב~וךלב~ל
 ~ל ~בר

 ~~בליע~ ~~~ל~~ה~לי
 ~~ל~ה ~ח~~ץ

 ב~ו~~~
 אבל
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 בה ~ב~ל א~~ר ~~י היא שה~לי

~~ 
~~~~~

 ~~~ו~ ~~לי ~(
 ~מץ ~~יי"ש

 שהיי~~ ~י~~
 בה לבשל ~~~ר א~~ נ~ג~אינ~

 ~~ א~ה~~
 ~לי ~~א וא~ ~א~ר ~~~י~שיג~ילנ~

 ~ ~~~~בי~~ ~~י~ חר~
 ~~~ו~~ ~~~~~ ~~
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 י~ר~ל של ~~וץ ב~סח ה~לי ~ש~~~ ~~וקא~ו~ג א~~ י"~
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 הבלו~ ~ג~ לא~~"~ ר~~

 ~א אבל
 ~~~~~בל~

 ~י'היו~ר בי~ ו~ב~~~~ י( ~ ~"~ ~~~~~ ~ל
 ~~~~ה~"~ ~~~

 ל~~ה
 ~~רי~ ~~~~

 ב~י~ה~~~~~ר~
 חשש ~ו היה ~ל~א ~גן ישראל

 ~~ר ו~א~י~~וץ
 ~ו~~

 ל~~~"ס
 ~ע~~~

 ~~~~נו
 ~~י~לה~~~יל

 בק~י~~~
 הב~ל

 ה~י~
 בחצר

 שלאהב~~ב
 בי~יע~

 הנ"ל ישראל ~~~~~ב
ו~ש~ל

 ~וו~רות א~ ש~
 לאחה"~ ה~~י~ו~

 בלי
 יו~ף יד ~מ~~ר הביא שם ~~שיאל ~ג~להה~~ר

ש~וביא~
 ה~בה

 שסו~רי~ ~~סקי~
 בין לחלק

נ~~~וש
 ח~~ ~~~

 ~וה~~
 והרב ב~םח או

 בי~
היו~~

 ~ול~
 והעלה ~ל~~ ש~

~~~~~~ 
 הם ח~~ץ

 ב~י לא~~~~~ו~~י~
~~~ 

ה~שר צרי~י~ א~~נ~ ה~שר
 ~~ירו~ ~ב~~ ~~ו~~ ~יש~~ ~~~~~

 בביש~ל

~~ו~~
 ~קיל

 אי~~~~~
 ~~הני

 ג~
 חרס ל~לי

~~~ל~
 ג~

 ~"~ ~~~~י~
 ~ח~ש בא~ח ~~~~בא

~י~~~~
 ~וף

 ~ו~
 ~ א'

 ~~יי~~ י~~
 הנ~ל ~א~ח

~י~~~ז
 ם~~

~~~~ 
 ~~ג

 ~ל~~ שאי~~ ~~~
 ~ל

 ~~ידבר
 ש~~~~~~ יי~~ בה~ ~~י~ ~~~~י~

 ~~~ב

~אי~
 לאחה"~( בו ~~~~ה~~~ש ~~ל ל~ח~ויר

~ו~ו~
 ל~~~~יר יר~ה א~ ~~~"~ ~לל ~ל~ ~לא

ולהג~יל~
 א~ר ~"י

 הרשו~ ~~קו~~ ו~~י~
 בידו

~~~~ 
 ~~~~~ יב~

 ב~~~ ב~ ש~ישלו חרס ~ל~
 ~י~~בשי~

 בו
 ~~~~ ~~~~ב~~

 משהו
~~ 

 ~~~~ר

 של ~א~~ ~~~~ ב~ל~~~~~~
 ש~~

 הב~ה
ב~ונח~ עיי~

 ~ושה
 ~ק~ בק~נ~~~

 ~ין ~~~י ~י' ה~~ח

נ~~~
 ~ב~~~~

 או~ ז~ םי~ ~~~ו~~~צ
~~ 

 ~~~י~~
 ב~~ו' ~~~~~א ~וביה ה~ר~רב ~~~~~ א( ~ מ~~ ~~~~~~ בז~ ~ל~קו~די~ו~

 הגר~~~
 יש

~~~
~~~~~ 

 ~~~~ו ~י~ור ~ל~~י
 ~~~~ינ~

 ~~' ~ל

הח~~~
 ד~~ס ~~"ל

 י~ב ~~ר ב~~י הבלו~

חו~~
 ~~רא ה~י

 ב( ~ ~~~
 ~ג~

 ~ג'
 ר~~~

הס~י~
 ~נראה לזה

 ~וא~רב~ ש~ למ~יי~
 שהקיל

 הנ~ל ~~ביה ה~ר הרב ~דברי ביו~רבזה
 א~ הנ~ל ט~ביה ה~ר הרב ~ברי ~לפי דאףשס ו~~~

 ז~~יר~
 אםור ה~לי ~~סח י~~י ~~~ף

י~~י ~~חל~
 ~י~~ ~~~ ה~~~

 ~לו ~לא
 עדיי~

 י"ב
~~~~ 

~~לי~~~
 ב~~~' אבל

 א~~
 לזה

 ~י~~
 ~ו~~~~צא ~צ~ו~ ~ה~~שיל

 ~~~ ב~~~ ~~~~~ הח~~
 ~ו~ו~~

~קו~~
 ~ב~ ~~~~ י~~י

 ~י' ~~ר
 ~~ ~לי~ ~~~~

 ~~יהי~~
 בי~ו~

 ב~~
 חו~~ א~רי~~ ל~ ~ב~~~~~

 ~י~ ~~~~~~~~~
 ~ ~~~ ה~א ב~~ח ~~לי ל~~יר

ג~
 ~~~ה

 ד~~
 ~ג'

 ~י~
 ~ס ~~~~יק ש~~וה

 שיש ~ה~לים ~~~י~~~~~רה ד~~~
 ~~~בשי~ בלי~~ ב~~

שנ~~ר~
 ~וו~ר ~~~~ ~~~ץ ~ו~~ו בו

 לה~~~ו~
 ~~~~~ה~

 ~~יי~ל ~~~י~ן שניה ~ב~נה
 ~בל~

בל~
 ~ו"נ אינו

 ו~ש~~
 ב~למא( ב~~ם

 ~ק~ה ~י~~~"ז ה~~קו"חל~ברי ור~~
~~~~~~ 

 ~ודבריו~
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~~~ 

 ב~סח ד~~~ר ליה ~שיטא הוא
 הב~

 ~ע~~
 ה~

 ע~~~ד~ ~~ר המחבר ב~ל ד~ת ו~~ה
 ו( ~אור

 ~ין ב~ש~ב~ ו~"~
 יצח~

 מה~~
 לה~יר~~~י~~ו ורע~~ מק~~~ ש~גאוני~ ד~י~ן~~קאוונע
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 ~תבשיל~~~~~ר ל~י~
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 של
 נא~ר לא אםה~אה שנ~
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 מצד

 והנ~ ~"~~~~שהו חער~בו~
 ~נ~רו ב~~ים להקלהנ~ל ~~דולי~ דברי ~~~ל לך ~ו~באר

 ע~י ~~ם~
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 ל~~~ בה~
 של

 :הבאה שנ~
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 ב~ת~י
 הגאו~

 שלמה מוה~"ר
 ב~ל הרב ~~י בנ~וצא )שהיה מברא~יק~וג~ר
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 הנ~ל~
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 ~סי~י~
 שהי'
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 ה~~ הגאון הרב
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 מר~לי~~

 ~~~בואר ~ו~ר~~י
 ש~

 ~~~ל ~~ני~שבאה ~אל~ ~ואי~ה
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 ב~~~~ו ~י~~ הוי~א~ ~בי~~~ שע~
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 לאו~לו רק ני~ר~לא
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 ~ושום
 דש~~

 ~י~ר
 ג~וור הח~וץ גם דאז מש~םהוא

 ~וות~
 אבל
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 זו גס הבא ~סח
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 של נפילה בשעת נ~בטל ~לא ~יון
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 הרב
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 ה~וובא ~ו~ה השיב

ב~ונח~
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 הנראה לפי
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 להקל
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 הוא ו~ן
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 בעיןגמור ~~ו~

~ ~ 
 ב~ברינו ~~~~ר

 ל~~ו~
םק~א( ~יק~~~

 בנ~"~ וב~ר~
 ~ו~~ו איס~ר אלא ~~ינו
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 שה~א ~
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 ~ הא~~~ר

 האלבער הוא לו קו~םו~~ה
~ ~~ 

 ~ה~לבער ~ו~~ ו~~~ ~
~~ 
 ב~~ר ~ב~אר ~~ן ל~~~~ ~~~ר ~

 ל' ש~רש~ו~~נ
 ~ו~

 והוא ~'
 ~ ~~ו~

 ~ב~ ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

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

~~ 
~~~~ 

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

 ~ם אםוראא~כ
 עש"~ ~ בהנא~

 סעי' םיתמ"ג
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 ובש"~
 ג~ ב' א' סעי' שם הרש"ז הרב

ד~ה~~
 אין
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 ביום ובהנאה באכילה א~ור

 ~~~ מס~ף אלא~~ד
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 הי~~
 ~ל~ו~לה

 ~דיאך
 של~

 יבואו
 בי~~ ל~~ו~

 המ~~~~
 א~רוהו

~~~~י~
 ב~

 ~עו~
 ~יוס חצות קודם

 דהיי~~
 ש~ה
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 ושע~

 ~~~ים אםרוהו לא ה' שעה ש~ל אלא ו'
 ולמע~ה ו' ש~ה ~ו~חלת אבל באכילהאלא

 ש~ה ~ו~~לת ול~י~ך ב~~~ה גם חכמים~~~רוהו
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 ואיל~
 אינו

 ~ו~רו ~ואם ~גוי ~~וו~ר~ י~ו~
 ~~~וי ליהנ~ת לו אסור ו~ילך ~~ שעה~ת~לת
ה~~ץ

 ~~ ~ו~רבנ~
 סעי' הנ~ל הרש~~ הרב ~ש"ע

 ולא ב~ו~נה לגוי אז ליתנו א~~~ וכן~ו~ד(
 א~ילו ו~וף ~יה לבהמה להא~ילו ~אל~~~ירו
 גוי של חמצו ואפילו הפקר של ~לא ~~לו~ינן
 אסור ול~י~ך בהנאה גס( וה~אה )~~אז~~ור
 פתל~ריח
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 ואילך ~' ש~ה מתחלת גוי ~ל

 ה~וסקיס דברי ~ו~ל לך ~ו~באר והנה ~~~כ
 בער"פ גם בהנאה ~~ו"ם~סור ~ל דח~~צוהנ~ל

 חמצו אס בזה נסתפק הדביר ~תח ~~~~א~
~ל

 ~~ו~~
 גס ~ה~~ה אסור

 בער~~
 רק ~ולי או

~ב~סח
 גופי~

 לא אבל בהנ~ה אסור
 בער"~

 ~~וובא

 או~ סיתמ~~ ה~ד~~~~~
 בהגהות הב~א ו~ן ד'
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 ~ ~~ מהר~~

 הירושלמי
~כ~ב
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 לומר

 דבער~~
 ~~ו~ם של ~~ו~ו ~ו~ר

 ~עפ~ו~ג ~ב~נ~ה
 ~ו"~

 דאסור סק~ד סי~~ו~ה

 ב~ם~~י~~
 על

~~ו~ם ש~ שה~ ~ואלץ ~ולאי~ שקי~
 הנא~ ~שיב ~~ב"~ ~ו~ו~

 ע~ו~ם של ו~~וצו
~~סור

 ~יהנו~
 ~ו~ו~ו

 ~ ע"~
 בהגהו~ ~עיי~

 הגאון
 ~מ"ה בסימן ~ברעזאן~~רש~ס

 או~
 מה ~~ג

 נוקש~ ה~י ~~וא~ץ ~ושום להקל~ציד~~בזה
 ל~עת

~~~~
 בדברינו ~~~~~בואר ~וסקים

 לעי~
 ~יקי~ב

 וג~~ק~~~~
 על די~יבה לומר יש
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 ~ ~~~ ~ו~ר~~
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 א( ~~~~~~~
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 בכ~ר ~~~צו

 )שקורין ~עות מירה שס היהשלא
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 ל~חר המ~ירה~יה
 ז~ו~

 ול~י איסורו
 חצי שהיה ~~בר קרוב נסיע~םז~ון ~~יי~

 א~~ ~~~
 ~~ה~~~~

 ש~י~
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 ש~ וצי~~
 לו~ור

 ~~י~~~יו~
 אז

 הז~ו~ ע~"~
 מ~ירה
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 והספק

 ~לא שאינו ב~י~ור~יה
 מו~ר היה ~א~~ ~ו~ר~~~

 בהנאהאז
 משו~ )וב~ו~יר~

 דרבנן םפק ~הוי
 ו~~~~~~ ~ו~ירה ~כירתו הוי ממילא וא"כולקולא(
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 י~ א~ ל~ו~ור מו~ר לכת~לה שגם~וש~~ע אל~
 ס~ק
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 םפק אמרינן לא בכה"ג
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 סית~~ג הנ"ל ~~בר~~אן~~~ר~~~

~~~ב~~ר י~~ או~
~~ 

 ~~~ה ~~ד
 ~~י~ ~ר~י~

 ש~א ~י
~~~ר

~~ ~~~~ 
 קודם ~~ר~פ

 ~~ז~~ חצו~
 ~~~~פ

~חר
 ח~ו~

 ~מ~ר ~יוס
~~ 

 החמ~
 אז

 לי~
 ~~~~~ס

י~~יי~~
 ~ו~ש

 ה~~ש ~~~עבא"~ ב~~
י~א או~ םי~~ו~~

 בש~
~~~~ 

 ש~~~ בע~ו~~ ש~~~ ~"~
 להי~ראל לה~~יר~ ירצה ~~ ~צ~~לא~ר ב~~~
 ~רצה אם הי~ראל ל~יא~ור א~ה~~

 לי~~
 לי

 ~ו~~~
 או ~ו~ירו א~ר יי~שלי ~~

 ו~י~ כ~~
 ~ליפי זה

 הנ~ל ~וה~ש~ם ~~און בהג~ות ועיי~ע ~ע"~ ח~ו~

~~~~~ז~~
 םי~~~"ג

 ~ו~
 ב'

 ~~~ ~~~י~~ בש~
 ~ל~~~ ~~יוןש~~~

 ~וה~ת ~ו~~ר ה~וא~ר בעל
 ח~וץלא~~ל

 ע~ ~~ר~~
 ש~ל הגם ~לילה

 ~~~ו ~~יו~ולקים ~~~~~י~
 ל~ני~

~~ 
 א~ ~ו~ר

ב~~~~ ה~~ו~
 ~ליו ו~~ר ~צ~~ ~~ר

~~~~ 
 לצרף יש

~~
 ~לה~~ ל~~י~

 ~~י
 ~~~ ~רו~ ~י~~~

 ~~~ב
 ~~~~ ~~~ו~רש~~

 ה~~ר
 ב~~~

 י~~יי~ש~~~~
 ~ו~~~~

 ~~י~~הי~~
 ~~~ר

 ~ר~ ע~~~ ~ו~~~ה~ ב~~יי~
הרש~~

 ב' א' ~~י' סי~~~א
~~~י ~ז~ ה~~~ ש~~~

 ז~~ ~י~ ~אילך ~~~צו~ ש~~~~~
 ה~~בת

 ~~~ה~~~
 י~ר~ל

 ~~יה~~~ ~~~~
 היה

ו~יה ~יי~~
 י~~~

 ש~~ם
 ~ל~~

 ~~מים ~~~ו
~~~~ה לע~~

 ~~~~ו~ ב~ר~~
 ~~~~~~ה

 ~ז~~~~ ו~~
 ~יה~~~~~ר~

 ~ב~ל
~י~~ר ~~~~~ ל~ ~~~ ~~~~ ~ר~~

 ~שיי~
 ~~~י~ ~~~~י~ ש~~~~ ד~י~ן ~~ל~~ה

~~
 ~~~יר א~א י~ר~ל ~ל

 ע~
 שי~ו~ע~ו

 ב~וני~
~~ו~י~

 ב~ירוש לה~ירו ה~אשון
 ע~~~~~

 הרב
ה~~~~

 ~ו~ברי והוא בק~רה הנ"ל
 ~~ ה~~~~

 וה~~ ~~י'~~~~
 ד~י~ור ~~~ב~ר ~~~בריו

 ב~ר~~~~~א~~ ~~יי~
 א~ר

 ~צו~
 א~א ~ינו

ו~~~~~~ ~ו~רב~~
 םי' ~~~ים ~~~רי

 ~האר~~ ~ו~ נ~~
ב~~

 ~~~יק הירו~~~י של ~~מ ~שם והביא
~~~ 
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~ ~ ~  ~~ ~~~ו~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ו~

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

 ~~~ו~ ו~~
~~~~~~~ 

~~~~~~ 
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 ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ש~~ ~~ש~~~ ~י~ ~~~ ~ ~~ו~ ~~~~~~
 ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~~~~י~~

 ~~~י~~~~

 דל~ל נראה ה~וםקים ~לדמדבר~
 ב~ר~פ אםוראינו הטע~י~

 בעשיי~
 ~~רבנן אלא מלא~ה

 ~דברי שנהגו( מקום ~~ק )ריש ~~ום~ותו~~ש
הירושל~י

 דא~ור~~~
 ל~יטת אלא אינו זה ~ורה

 ירושלמיהש~~
 דיל~ הש~~ לשיט~ ~~ ~ו~~

 אינו
 : עכ~ד ~דרבנןאלא

 ~ח~
 ~לא~ה~ בעשיית א~~ר

 עש~עא(
 סי~~~~

 אא~כ איסור דאין ב' םעי'
~ו~~

 א~י~ או להש~~ר ~לא~ה
 בחנ~

 רק
 בג~יס ל~~ור כגון גמורה~~לא~ה ~~ו~

 ממ~
 אבל

מותר
 ל~ק~ ~אד~

 לצורך ~יו
 )ו~"~ יו~~

 בקיצור
 ד~~ו~ר ס~"ב קיצוש"ע שעלב~ס~"ש

 ל~ק~
 ~לי

יש~
 ~~רך בו יש אם קצ~ שנ~קלקל

 ו~ן ה~~~~~
 רשאי קצת שנקרעובגדים

 ל~ו~ר~
 לצורך ול~ק~ן

 בחנס הוא אם לא~רים בין ~עצמו בין~~ועד
 שם בח~~ ~~ב ו~ןע~~(

 ~י~~~~
 דה"ה ~ק~ה

 אחרים ~צורך ל~~ןד~וו~ר
 בחנ~

 שאינו ~ל
 ~~יבה אבל ~מ~רה~~א~ה

 לאחרי~
 א~י'

אם~ר בחנ~
 סי~ס~ח החדש ועבא"~ ב( ~ ע~~

 או~
 ד~

 ~הרש~םובהגה~ג
 ש~ ~ב~~ז~~

 ישיני' בגדי' בדין
 ניצ~~ו~ן ~קורין ~~חדש ול~שו~' לה~~ם מו~ראם
 די~ם~י

 ~~ד~י~
 ~לא~~ ו~~ר~

 דלא ~ו ~מורה
 רק~שיב

 ~~~ק~
 ונ~ב~ר

 בש~ ~~
 הג~ון בן הרב

 ה~י ~~~ה~~ו ~~ד ד~בי~ברע~~ן
 מו~ר~

 לקרעו

 ול~ו~רו ולה~~~מ~וד~
 וא~~

 ו~אי ה~וס' לשי'
 י~ל ולש~'רש~י ~~שמ~רי

 ה~~ ד~~ד~ ~~~
 דקור~ו

 דמ~רי ו~ה~~ו וחו~רלג~ר~
 חד~

 אין אס א~ל
 ב~ד ~דין שי~~~ל ~ד מק~דם ~ק~ר~וצריך

 ~דש~~רי ל~
 ל~נין מ~ש ועייש"ע ~( ~ ע~~ ב~ה~~

~~
 ב~ה להקל וצידד ב~ר~פ ב~ד לצב~ע מו~ר

 שני~ר~יון
 בב~~

 אך ~צבעו ~לא ~שן שה~א
 י~ל~ולי

 דה~~
 ה~~רח ~~י ה~ל

 ו~~
 הדבר ~לוי

~~
 ~~י ~דש ~לי ~קרי

 ה~יקו~
~~~ע הדברי~ והני~

 יעו~י~~
 ד( ~

 ו~ייש~~
 דאס

 ~~ש~
 מבגד

זה
 ב~~

 א~ר
 י~

 ללמוד
 ~די~

 המ~~א מ~ברי ~זה
 בשם ~ס ~מ~ה~ש ~ק~ה~יק~~~

 ~ו~
 יאיר

~ע~י~~ש:
~~ 

 ש~~ וא~
 י~ול

 ~~צו~
 ~ו~

~~ 
 ל~חר

~~~~~ 
 עיי~

 ~י~ס~~ ~~~
 ~ק~ד

 ב~~
 ~הרי~ו

~~~רי~~
 צי~ורני~ ~~יל~ ~גם

 ~~ר א~ור

 ~~ר גם ~תיר א"ז ~הרב ורקחצות
 קודם ליטלסש~ח ~~ חצו~

 ע~~ חצו~
 ועיי~ש

 ב~ל שהרב~ק~א בשע~~
 ~בו~

 מלאו לא יעקב
 ו~הרי~ל ~הרי"ו נ~ד ל~עשהלהקל לב~

 ל~אור~ ו~~~
 דע~~~

 אך יעויי~ש ~זה להח~יר השע~ת
 הביאבר~ה במ~זי~

 ב~~
 זרע

 אמ~
 ~~סק

 ג~~
 לה~יר

~~~~
 ~י~~~יס

 ~ח~ ~~~~~
~~ 

~~ 
קודם ש~~

 הו"ד ~צו~
 בהגהו~

 ~ג~ון
 סית~~חמבר~זאן ~הרש~~

 או~
 : ב'

 ~י~
 א~ור לה~~~ר

 ~"י~"א
 ~י~ס~ח החדש ~בא~ח ~ ~~ו~~

 יפה ספר בשםה' ~ו~
 לל~

 ם~ר ובשם
 ~או~

 אור
 ולי~ול לה~~פר להי~רשצדדו

 ~די חצו~( אחר )גם עצ~וע~י ג~ צי~ורני~
 י~נ~ של~

 ~נוול
 ~ליו מ~יקון עד~ף עצמו וניוול~ליו לעצמ~ ל~קן שמו~ר ~~וו ד~רי ו~~ברא~יו~ט

 עצ~וע~י א~~ וא~
 ול~

 ע~~ ~וו~ר ע~ו~ם ע~י
 ע~י מו~ר ו~ן יא~ל מה ~ו ~א~ןישראל ~וע~
 שי~~וך רק ב~צ~וו א~א אס בחנם~~ר ישרא~
 יס~ר שלאכירק ויג~ו~

 ב~חחי~
 המס~רים

 וא~
 שיוד~

~גוז~
 ל~בוד אחר בדבר או ביין ~נגזז שיהנהו

יו~ט
 מ~~

 להרוויח ~די ~ושה אינו ~ם
 ר~

 ~ד~
 מניוול חבירולה~יל

 ~י~~ יו~~
 לע~ו~ ~~וצא שאינו

 שרי ~וי~~י
 ע~~

 י~ סעי' שם בש"ע ו~יי"ע
וב~חרוני~

 שם החדש ~~א~ח ~ם
 או~

 י'
 ד~ה~~~ בדי~

 : ב~י~~ט
 ~יא~

 מ~ה לא~ול ~סור
 ~צה אבל ~היו~ ~~

 ע~ר~
 לא~ול ~ו~ר

 בער~~
 אסרו ש~א ~~~י עשירי~ ~~~ ~חל~~~

 ~וצה אלא ב~ר~פלא~ול ח~מי~
 שאד~

 לצא~ י~ול
 ב~~

 מצה אבל בלילה חוב~וידי
 ~ין ~שיר~

 ו~ם~ה יוצאי~
 יוד~

 ~~~שו~
 ~וך עד ס~וד~ו

 ש~~
ע~ירי~

 ~עה ק~דם א~ילו ל~~חיל א~ור
 ~~~ עשירה( מ~ה)לאכול ע~ירי~

 סק"א שס א~א ועפמ~ג ד' ום~י~ א'סעי' סי~~~~ ה~ש~~ הרב
 בהיתר לאכ~לה~חיל דא~

 ק~ד~
 ש~ה

~ד ונ~וש~ ע~יר~~
 שע~

 אם אבל ל~פ~יק ~"צ עשירית
ב~יסור ה~ח~

 ד' סעי' שס ~רש~ז~רב ב~"~ ש~ מבו~~ ו~ה~~ ~~~ ~וס~
 )וע~דב~~

 ~י~ לעיל
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 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~י~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
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 עשירה( ~וצה נקראתאו~ן ~~~~~

 ועייש~~
 הרב בש~ע

 אין ב~ודינתנו אבל עשירה מצה לעשותשנוהגין ב~וקומו~ מיירי דכ~ז וא"ו םעי' הנ"להרש~ז
 כללנוה~ין

 לעשו~
 ע~ירה מצה

 שכ~ב אברהס ~ל שלחנו עב~ס ~ היום כלמצה לא~ו~ ע~כ:~יא~~
 ער~פ חלדאם

 בשב~
 ל~לטל אסור

 המצו~
 היוס כל

 דכיון משום שבתשל
 דה~

 באכיל~ אסורי'
 לאכול מו~רת י"ד שבליל ואף ~~וקצין הןל~ן( ~בער"~

 שנידח~ כיון ~ו~~ו שאח"ז( בס~ק)כמבואר
 ביוס

 שבת לחצי מוקצה אין דקיי"ל )והא מוקצההוי
 אי אבל אחזי והדר ואדחי באחזי דוקאהיינו
 בא"ח ו~ובא ~"כ מוקצה( הוי אחזי הדרלא

 בה~הות זה בענין ~ועיין א' אות םי~ע"אהחדש
 םית~ו~ד מברעזאן מהרש~םהגאון

 או~
 אך ג'(

 מהגה"ק א"אבשם
 ~וביטשאט~

 הביא
 ש~

 בא"ח
 בטלטול להקל שמצדדהנ"ל

 ~המצו~
 בער"פ

שחל
 להיו~

 להא~ילם לו דאפשר ~וטעם בשבת(
לקטנים

 וא"~
 ~~כ ומו~ר א~ם אוכל ליה הוי

 סוםק~ח ובםיתע~א םק~א סי~מ~ד א~אועבפמ"ג
 לטלטל מו~ר מצוה( ממצות )~וץ ~וצהד~אר

 בשב~ שח~ב~ר"~
 עכ"פ דראויה ~שוס

 ליתנ~
לעופו~

 לי~נס לכך דע~ו ~אם לעכו"ם או
 ~ע"א םוס"י בפמ"ג מבואר כך~עכו"ם

 מ~רש~~ הגאוןבה~הות ו~~~
 אות ~ית~~~ד מברעזאן

 או לעכו"ם ל~~ן דע~ו אין דאםג'
 ל~ו~ו~

 י"ל
 בשארדא~ילו

 מצו~
 אםור מצוה של שאינם

 בשב~ל~ל~לן
 עכ~פ שראויים לא אם

 ל~ם שמס~ריס ~ה יודעים שאי~' לק~ניםעכ"פ ליתנ~
 בס~רי הבאתי וכה~ג עיי"ש( מצרים~~יציאת
 בשם םקנ"ה םיפ"חמנ"ש

 שו"~
 הוא אם דדוקא

 א~ילו ראוי שאינובאו~ן
 לו שאין כגון לק~ני~

 ג'אלא
 מצו~

 לשם
 מצ~~

 מהם י~ן דלא מצוה
 לטלטלם אסור או~ן~אז בשוסלקטנים

 בש~
 שחל

 : ער"פבו
 ~יב~

 י~ד יום כל היינו ~ היום כל
 ועייש~ע םק~ז םי~ע~א ח~~ מו~ר י~ד בלילאבל
 ~~ו~~ה"גבשם

 דרבי~ ש~~~~
 קוש~נ~ינ~( )מ~יר

 ו~~ין ~ ע~כ ני~ן ~ר"ח מצה לא~ול שלא~ו~גין
 סי~ע~א ה~דשבא~ח

 מאורי םפר בשם ה~ או~
 ר'ב'י'ם או~ן ~ל שכ~באור

 ש~א~ ש~~ח~וירים~
 ~~ה~~~א~ול

 ~רבי~~ ~~~~א~~~ ~~ מר~~
~~ 

~רכיס"
 בדע~

 ולשחו~
 יחשב

 ונראי~
 בוה

 הוי בזה והמחמיר החכמיס עלכחולקיס
 : ע"כיוהרא ב~ל~

 ~יג~
 ~ל והקטנות הקטנים

 דב"ז ~ וכו' מצרים יציא~ענין שמביני~
 הו~

 ~וה~וג"א
םיתע"א

 ד~~יירי הלכה חקר ועב"ם ~ םק"~
 הגיע שלא בקטןא~ילו

 ~ינו~
 ~גון ~ב~נים

 ~נים ט' בן עדייןשאינו
 שלי~

 או~ח ע~~ע
 ~וצה לו ל~ת אםור מצרים יציאת~נין ויוד~ חריף הוא אם מ~מ ב'( סעי'~י~רט~ז

 : וא~ו אוח סיחע~א הח~ש בא~ח ומובאע"כ בער"~

~יד~
 ממצות שעושין תבשילין

 דמצה ח' םעי' סי~ע"א הרש"זהרב עש"~ א~ טחונו~
 בין נתפררה ואח~ככתיקונה ~נאפי~

 במי~
 בשאר ~ין

 אעפ"י שם ונ~בשלה מ"פ אומשקין
 ש~פרו~ו~

 ובר~ת ה~ווציא עליהם ש~~ברכין בעניןקיימו~
 קודם בער"פ לאו~לן מו~ר אעפי~כהמזון

 ש~~
 יכו~ אד~ שאין כיוןעשירי~

 ~~י בו לצ~ת
 כ~ב ~וכ~"ג בלי~החובתו

 בפמ"~
 ~~ א~א

 דקניידלי~סק~~
 מו~ר ~ובושלים ממצוח

 ~עה~~~' לאו~ל~
 עשיר~~

 ומ~חלת
 שע~

 עשירית
~~ור ו~~~~

 לאו~ל~
 ~חמ~ת והם ד~ו~ביעיס ~שום

 ב( ~ ע~כ(ה~י~ים
 הפרו~ות אין וא~

 מהם שאיןדהיינו ~יי~ו~
 כזי~

 מזונות ~יני בורא עליהם ש~וברכיןבענין מ~~~ אח~ )בפרו~ה

ובר~
 מעין

 של~
 אף לאו~לן מו~ר אז

~לל ~~ ~ור~ עלי~~ שאין ~יון ולמ~להעשירית ~~ע~
 לענ~

 המצה שנ~בשלה מיי~~ ~כ"ז ברכה
או

 נשרי~
 ~א א~ אבל ~( ~ מ~קה ב~וך מעל"ע

 ולאנתב~לה
 נשרי~

 ב~וך ~מעל~ע(
 ~~~~ ~ו~

בה~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 שעדיין מ~ני ב~םח י"ח

 תור~
 ל~ם

 ~לי~~
ל~~

 ~בר
 ~רב בש~ע ועייש~ע ד( ~ ע"~

 אפילו דגס ט' ב~עי' הנ"להרש~~
 ל~ ~~

 ב~של
 ~חזר רק והפרו~ות הפירורין~ את טי~ןולא

 מ~קין ב~אר ~ו ושמן ביין הפירורין א~ול~
ומ~~

 ~"כ
 י~

 ~צ~ נקראים אם בהם להס~פק
 לפיכ~עשיר~

 יד~~ בהן לצא~ ~לא להחמיר ~ש
 ב~סחחוב~ו

 מ~ו~
 נקראת היא שמא

 עי~ז~שירה מצ~
 י~ וג~

 שלא ~ה~מיר
 ל~ו~ל~

בע~"~
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 ~ ~~~~~~ ~~~~~ו~
 ~י~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~י~~

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ו~
 ~~~~ו

~~ ~~~~ 
~~~~~

~~~~~ 
~~ר~~

 אינה ~מא ~~שום היום ~ל
 נקרא~

 מצה
ע~ירה

 ס~~ח ~י~~~א ~~א ו~~~ו~ג ה( י ~~~
~מ~~~ק

 ש~
 ~ם

 ~מ~~~~
 ~לי בשומן באל~ס

 ~~~~י~
 ~~שו~ י~~~ ~~ י~צא

 ~~י~ו~
 אינו

~~י~ו~
 ~~~~ש

 וא"~
 לאו~לו ~סור

 ב~ר~~
 ~ל

 א~ ~"~~יו~
 הרב ~~"ע

 הר~"~
 ~~י' הנ~ל

'~
~~~~~~ ~~~ 

 ~~ו~ו~ל די~ו ~~~נו
 ל~~י~~

 ואי~ו
 י~חיוצא

 ב~ו~~ ~~יי~~
 ו~א ~לשונו

 ~של~
 ולא

 וא~~~~נ~(
 לאו~לו ~~וחר

 ו~~~ ב~ר~~
 ~ה~יא

 ~ללבחיי~א
~ו~~ר ~~~~וג~י~ ~~~~~~ז~י~ י~~ ~י~ ק~~~
 ~~טו~ ב~ר~~~ לאו~~~

 ל~~
 ~~~ר~

~~ 
 ~ו~~

 ~~ל ~~~~~~ש ~~ירו~
 קיצ~~"~

 ~~~ב ~' ~~ק

 ~~~ר ~ינ~~ז~
 ~~ב~י~~ בפוסקי~

 שי~יה ~וקא

 הצורך~~ע~
 כ~~ו רק

 ב~~~
 ~~~~ל ~~~ו~ר

ל~חר
 ו~~~~ש ו~~~ ~ירו~ ~ו~~ ~~ירי~ ש~~

ב~~ים
 ~~ייש~~ ~ ~~~

 ש~~ב~

 ~יי~
 לא

 ש~וא ~ו~~י )~ער~פ( ~~~ט~ו~~נו י~~~
 סו~~

 את
~~~

 ~~~ו
~~ 

 הרבה אבל
 יי~

 י~ול
 ל~~ו~

 ~~~~י
 הרי ~רבה ~~~ה~~~ה~א

 לא ו~~"~וה~וא~ל ~~~~~ ~~~~ ז~
 יש~~

 הרבה
 ~יה~ ~~ ~~~

~~~
 בו~אי ~י

 ~וקל~~ הו~
 בזה

~~~~~ 
 ~~~א~ל

 והו~~~~
 ~י~~"~ ~ש~~ ~~~ב~י

 ~' ~~י'
 ו~~~

 ~וס~~~~~
 ~רב ו~~ע

 ~~ הרש~~
 : ~' ~~י'

~~ז~
 שיא~~

 ~צה ~לילה
 ל~יא~~~
 ~~~ו~א ~

 ~~ ~~י~~י~~~א
 הר~ ובש~~

 ~ר~~ז
~~ 

 ~~י'
י~א

 ב~י קצ~ ~נו~גי~
 ~~~~ ~~~יל~ למ~~ ~~~

~יו~
 ב~ ~ליל ~או~לו ~~י ~~ח ~ל א'

 ~~י~~ו~
 ש~~~ הר~~~ ~גרו~ ~~~ ~שע~~ ועיי~~~~~
 ~לישי~ ס~ו~~~ל~~י~

 ~~ל ~~~ח
 י~~

~~ 
 ~~שה ואל~ב ב~~~

 וי~יי~ ~~י~
 ~א~י~~ ~' ~ע~~ה

 ~ירו~~ו~~
 ש~~~ל ~~י הר~ה ~לא

 ~'~~יל ל~י~~~~ ~~~
 ~ש~~~~ ~~ ו~~סיי~

 ~ב~ל ש~ינו ~~~י
 ~עם~שום

 ~~ל~~ו~
 ~'~ ~~ו~ה~

 ~ס ~~ה~ם ~ם~~~~~~י~~~
 רק ~י~~ל ~ך ~~~~ ~~

 יראה~ם ~~~~
 ו~יי~ ע~~ ~~~~ לה~די~

 ~~~רי
 ~יק~ג~~ניו~ט

 ~ק~~
: 

 ~יז~
 ו~ו' ~ב~ורים

 ~י~"~ ~~~~ ~ ב~ר"פ~תענים
 א' ~~י'

 ~קבה ~גםאומרים ~י~
 נו~~~~ בכור~

 שם ~בר~ו"א
 ~~ ~מנ~~ ~אין~ב

 ~~~ב בבה"ט ועיי"ש

 ~~~ש~ ~ל~~~~~י~~~
 ה~~~~ג

 ב~~רה ~ק~הל~ת~נות ש~~ ~הר~ו"~
~~~ד ~י~~~ ח~י ועיין ~~~

 ~שובו~ ~ש~
 ~והרי"ל

 ל~~לי~צריך ~~~רי~ ~~~ני~
 דהוי ~~~ום

 ~עני~
 ציבור

 ~א~~ז)ו~י~~"ק ~~~
~"~ ~~~ 

 ~ולת
 ש~~ואל~

 ~~~ו~יי~~
 ש~ וב~~י ~' ~~י' בר~ו~א

~~~~ 
 חל ~~ם~~

 ~~~~~י~ ~~~~ ~~~
 ~יום ה~~ורי~

 ~ל ~א~ה'
 ~~~ ב~~~~ ~ו~~ני~ ~~ר~~ ~~~

 ו~י'

~ק~~~
 םק~ד ~ם ו~ד~~ינו ~' ~~י' ~יק~~ו

~~~~~
 בי~ ~יח~

 ~י~~~ ~ב~~י ~ לאם ב~ור
 ~~וב~ ב~~ס~~~

 ~~הרי"ל
 הר~ ו~ש~~

 הר~"ז
 ~~~ם ~~ור ~אף א' ~~י'שם

 ~ה~ ש~ו~
 לוי או

 ~~יון שלעניןהגם
 הב~

 שהרי בכור נקרא אי~ו
 ~~ור~וא

 ~~~~~ לה~~נ~~ צריך אע~י~~ ~ופ~יו~
 ~ו~דיון ~טר~ו שה~ורה אלא הוא ~~ור~~ו"~ו

 ~הג~ו~ וע~~~~~
 ~ג'

 ~~ר ב~ם~' א~~ ~~~ר~~א~ ~ו~~ש"~
 יו~~

 ד~~
 ב~~ו~ וגס ~~ז ~~ולק

 העיר ע~~ו~~~רי~ל
~~~ 

 דב~ורי די"ל
 ~ה~י~

 ב~~הו~ ו~יי~~~ ~~ורי~ולוי~
 ~ו~ר~"ם ~~'

הנ"ל
 הי~~~~~ ~~~

 י~קב
 שהבי~

 ~שם ~ב~י
 להקלה~ניא

 ב~ו~י~ ב~~~י~
 ~א~י'

 ~~ו~~ים ~יהיו לויים(~ו כהני~ אי~~
 )ע~"~~ לא~~~

 ~~י~י
 ראיה ה~יא י~~י~~ והרב~רגי~א

~~~~ב~ור ו~יי~ לז~
 קצ~ ~ל~

 ע"ז ל~~ו~ך יו~ל
 ג~ ~~~

 ה~~~ב~"~
 ~ם ~~יא

 ~~ו~
 ~~~ל

 בש~
 ספר

 ~ל לה~~ליץ ~~~ב אור~~אורי
 ה~ו~גי~

 ל~~ל

ב~~ני~
 ב~ו~ים

 ~~~ה ~~ה אך ~~~ ו~יי~
 ב~ו~ ~ו~ ו~יי~~ע~~ ~~ו~וו~

 ~~ם ג'
~~~~ 

 ~~ו~אל

 ~~~ני~ לומ~ש~ו~~~
 ל~~לי~~ו א"צ ~ה

~~~ר ~ושו~
 ~~ו~ הו~ ~צו~

 ו~~~ר ~~~ ~~~ן
 לה~~~~~

 ו~~ק בריא שאי~ו ~י~"~
~"~ 

 ~ירגיש~~~~~ו
 ~ל~

יזי~
 לו

 ה~~ני~
 אז עיקר ~ל

 ~י~
 לה~לים לו

 מ~ו~ה~עני~
 ש~ש

 שי~~~~ ל~ו~
 ח~ו

 בא~יל~ ה~ענית()לא~ר ~ליל~
 וד' ו~ורור ~וצה

 ~יתב~לאו ~~~ו~
 באו~~ ה~~וגו~ ממ~ו~

 וגם ~לילה

או~~
 א~ר ואו~לין ומשלימיס המ~~נים

 או~רק הקי~ו~
 ק~~~

 ד~~ב~ין בה~~דן ש~רן יצא
 ~~יאבו~ מנ~א~יל~

 עיניו ~הח~ם ו~יים
~לא בר~~~

 ש~י~ בד~~ להח~י~
 לו

~~~~ 
 ~~~~~ו~~~~~ו

וי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~ ~~~ ~~~ו~ ~~י
 ~~~ ~~~~~ו~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ וי~~~~~

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

 ~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~ם~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~

 ל~וניע~ לחו~~י~
 שהן מצות

 ע"י התור~ ~ו~
ה~ענית

 ו~~ ע"~
 בא"ח שם הביא

 באו~
 ה'

 ויפ~ ~ראש ~יים םפר~שם
 ללב

~~~ 
 או ה~~ור

 ~לושי הם~ב~~~ה
 י~ע~~ וא~ ~~

 יו~לו לא

~~ש~~
 ה~דר

 ~~ו~~~
 יפ~ו

 במ~וו~ ה~ע~י~ א~
 ע~~ ל~ניי~~~~חל~

 עוד ~~יי"ש
 באו~

 ~נ~ל ה'
~שם

 ~רחו~
 יושר

~~~~ 
 ש~~גו ד~וה

 ג~ולבער"פ ~ה~~נ~~
 ו~~ הבי~

 ~~מבואר ~אים~~ים
 איס~ניס ~~וא ד~וי ~וםי~~עבש~ע

 ~א~ול ~אב אינו בי~ם או~ל שאם הוא~ים~נים )~ירו~

~ליל~~
 מ~~נה

 בער"~
 ~~י

 ~~צ~ ~יא~~
 ~רב ~~ז~~~ב ל~יאבון~

 א~ו~
 ~ראיי יושר

 שבזה~ז~~~~י ~~ונ~~ ~~~~~
 ירד~

 ל~~~ם~~ חול~ה~

 ו~

 ש~שעה

~רא~
 שי~ול לו

 ~ו~~~ לה~ענו~
 לעשות י~ול אינו

 ~כל בלי~ה~~דר
 חק~

 ול~פר ו~~ו~~~~ הפ~ח

ביציא~
 ה~ור~ ~ון מ~ע ש~וא ~וצרים

 ~ם ו~וה
~הוא

 יו~~
 ה~י~ו ולא

 לה~~נ~~
 בלבד ~ב~~ר אלא

 ~ע~~
 ~י~~

 ~בא
 אח~

 להתענו~~ צריך ה~~~י'

~~
 ~~ש"~

 ~רב
 סי~"~ הרש~~

 ש~~ב ב~ ם~י'
 ~אוחו~אע~"י

 אינ~ הב~
 נקרא

 ב~ו~
 ~~ני~

 ~דיון
 אינוש~רי

~~~ 
 ~~וא ~י~ן ~ו"מ רחס

 צריך נחלה~~~ין ב~ו~
 ~וא ו~ב~ז ~ ע~~ לה~ענו~

 ב~~ר דהוי ~~יון ש~~ב ~י~"ע ריש~~ה~וג~א
 ~ה~~נות צריך ~~ן~נחלה

 ועבש~ע ב( ~ ע"~
~רב

 ~רש~
 לאב נולד ~אם ש~~ב ב' םעי' שם

 בן~ה
 קיי~ו~

 מאשה ~בר
 ~א"~ אחר~

 ב~
 אינו זה

 א"צ ל~די~ן ולא ל~חלה לאב~ור
 ע~~~ לה~~~~~

 בש~"~ ועיי~~~~
 וני~ר ~~ש~ס ג~~~ ~וך~~ילה ~א~ י~קב שב בשם ~~~~~א

 ~וול~ צור~
 הרי

הו~ל~
 ו~ייב ~~~~ה ב~ור הוא אחריו ~בא

 בער~~~ה~~נו~
 ~נ~ל ה~ג~א ו~~ברי

~"~ ~ )~ 
~י'

 ~בי~ ~ינו~ ב~ש~ב~
 ~~~~ה בא~ה

 ויל~ה ~~~~יל~ה השמיני בחודש ~~יה ~~ים~~ ליל~

~~
 שע~ת ג' או ב' ~~וו וחי ~~ ב~יל

 ו~~~
 ולא

~ב~~
 ש~ר~ ~~~ר~ א~ ~י~ב

 הנשים ~י וצי~ור~יו

~ו~ר~~
 ~ו

 ב~~
 ווו

 נ~א~ ~ע~~ ב~~
 על

~~רי~ הב~
 ~וה

 נח~~ ~~~י~ דינ~
 בכור הוי ~י

 ער"~ י~ע~~ ~~~ענין ו~~
 שם ו~~ב

 ~הב~
 אחריו

 רק~וי
 ס~~

 ב~ור
 וא~~

 ~י~צ
~~"~ו ער"~ לה~ענ~~

 םיים~דע~יי~
 נוק~ו ~בו

 הואי~ קצ~
 ~אי~א

 ריעו~ות ~נךבל
 ס~~

 ו~~~רנ~ו ~ערו ג~רו לא

 נ~קשית אמו ~ ומתפיהק
 ~ ליל~

 ועדיי~
 הדבר

קצ~
 בא"ח ומובא ע~"ד אצלו םפק

 החד~
 םי~~ע

 : ב'אות
 ק~~ ~~~

 ס~"אםי~~ע עבשע"~ ת~~יו~ מ~ענה האב
 בש~

 בכ~ר בן ל~ ש~~ל~ ~~וי שבו~י
 קודם )שב~ר~~( י~דבליל

 חצו~
 ~אב חייב לילה

לה~~נו~
 עבורו

 נול~ ~א~
 לאחר

 ח~~~
 אין לילה

האב
 מ~ענ~

 עיקר ד~ל ~ושום עבורו
 ה~ע~

ל~עני~
 ז~ר מ~ום הוא ב~ורים

 אחר ~~ולדו אלו אבלי~ראל ב~ו~ להצ~~
 חצו~

 לא לילה
הגזירה הי~~

 ע~יה~
 ועייש~ע ע"כ~ מצרי' בב~ו~י אף

 עדיין אינו ש~ב~ור ד~ל ~ס~ל נ~נאל קרבןבשם
 יום ל'בן

 יצא שלא ~יון ב~~י~~ לה~ענ~~ אי~
 ס~ק~ו~לל

~~~ 
 ~~~ר ב~~י~ן ו~~וו

 ~ו~~~
 ~ספר

 ב' אות סי~"ע ה~~ש בא"ח הו~ד ~ורמאורי
 מאהבה ת~ובה בשם ~ם הביאוכן

 דציר~
 כמה

קו~ו~
 ל' בן ע~יין הבן ~שאין להקל

 יום~
 אך

ב~~
 הביא הבר~~~

 ב~ורו~רב~ו~דיון ראי~ דאין ש~~ב בשע"ת ש~
~~~~ ~~~ 

 הרב לדברי הסכים
 ~רוב ד~יון שם וסייםבר~~י

 וולדו~
 אינם

נ~לים
 י~ ל~~

 לו
 שה~עני~ ~ה~~~~~

 ז~רוהוא בעד~ יגן
 ~הצ~~

 ישראל ב~ורי
 ו~ן ~ ע"~

 ~נ~ל סי' ~~~ל ~ח~שבא~ח הבי~
 או~

 ב'
 בש~

 ס~ר
 יום ל~ לו של~וי בלא ~~~י' ~םפרדי ~שבג~י
 לה~ענו~ אבי~חייב

 בא~~ שם סיים ומ"מ ע~ורו
 נ~יר~~ ס~~בש~

 דאי~ ש~~~ ש~וש~ן
 ~החמיר

ב~~ני
~ 

 ~ה
 ~יו~

 ~וא ~ו~מנ~ג ~~~ג א~א שאי~~
 ב~ור ב~דיון הנ~~ג דין~פ~י

 דב~ינ~
 בן שי~א

 י~םל~
 ועו~ ~ו~~~~

 ~ם העולם ר~ב ב~ו~~~ינו
~~~~ים

 ה~~ני~ ~ח~
 וע~~

 הח~ישו~
 מה~ענית

 ~ו"~ ~א~~~~י~
 הנ~וגים

 יש ל~ן ~ס~ בלי~

 ב~~להק~
 הא~ח ע~"ד ~~~שר ~וה

~~ר~ ~נ~ל~~~
 סי' ל~יל )ועבדב"ר ~~י~~~~~~~~~~~שו~~~~~נ~ל

זה
 סקי~~~

 הנ"ל בא"ח ועיי~~ע
 ב~ו~

 ד~
 ~ברי ~שו'בשם

 ~ונח~
 ~בחל

 מ~מ ה' ביום מ~~ניםדהב~ורים בשב~ ער"~
 ~~~ענ~~ הי~~

~ו~
 רק

 ה~יקל הרי הב~ור ב~~ בשבי~
 ע~~~~םי~ ל~

: 
 ~~א~

 ~~ב
 ב~צ~וה~ב ~~~ ~ ~~תי~ ~~~נ~

 ג~~ הו~
 ~~~ענות ש~ריך ב~ור

 ~רי~ה אז עצ~וב~~יל
ר~"א בנ~~ ~~~ ל~~ענ~~ ה~~

 םי~"~
 אך ~ ב' ~~י'

 ב~~~~
 סק~ב ~ם

וב~~י
~~ 

 כ~בו סק~ה
 ~אי~

 ה~ם
וש~~~ום ל~תענו~ צ~יכ~
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~~~~~ ~~ ~י~ ~~
 צערושבמקום ~~~~~

 י~
 ל~שות יו~ל אם פישל'ס ~~הר~ם ~ג' היא האם אם ומ~~"כ להקל

 האם התענה כבר אם אך מינקת או~עוברת ~ום~~ סיו~
 ע~כ התרה( )וצרי~ה נדר כמו הוי א'פעם
 נ~הגין דיש הכלבו בשם ~~ושון נזירותועב"ם
 הב~ורים אתל~דות

 בער~~
 לנהג ונכון במ~וון

 שהוא ק~ן בן לו ויש ב~~ר בעצ~וו שהאב היכא~ן
 יש ~ז בשבילו ~ו~ענה אינה ו~מובכור

 ל~דו~
 ~~י רק זה לפדיון שיעור ואין בממון בנהא~
נדב~

 אות ~ית~ע החדש בא"ח ~~~ובא ע~כ לבו

~~ 
 ב' לו שיש דמי סק~ו הנ"ל בח~י ועייש~ע

ב~יס
 בכורי~

 ראשונה מאשתו הוא אחד היינו
 לאמו בכור בן ~הוא הב' מאשתו הוא והב'~מתה
 א~תו ואין הב~ור~ם ב' בשביל ע~ה ~ענ~ת~רי

 צרי~ההשניה
 לה~ענו~

 : ע~כ הבכור בנה בשביל

~כב~
 בסעוד~

 םק"ד סית~ע עבח~י ~ מצוה
 לאכול הבכ~רים די~ולים ה~י' ריש שס~מג~א
 המחמיר ורק מילה ~עודת~ל~

 תע"~
 ובמדינתינו

 בשם שם מסיים ובח"י עכ~ד להחמיר~והג~ן
 שכתב ה~ני חוט~שובת

 דבע~
 והסנדק ברית

 מו~רי~ הבןואב~
 המילה על לאכול

 ~יון נ~רו יתיר או ~רתענית ויפרע~
 ש~וה~

 ~מיד

להתענו~
 ~אך ~ ע~כ

 בכורים ב~ענית ~~מיקל פר~חב~ם הבי~ סק~~ ~~ בבה~~
 א~

 בל~
ה~רה

 ב~~וד~
 לא ~וצוה

 ה~סי~
 ~ ע~כ(

 ועיי~~
~~~~

 דכשמחענ~ ~א"~ בשם בח~י
 בנו בשביל

 ~~ילה על לא~ול~~ו~ר
 א~

 בעל שאינו אותו

 ועבא~~ ~ ע~~ברי~
 או~ סית"ט הח~ש

 ג'

 תשוב~בש~
 ב~עודת דמ~יר נפש משיבת

 ב~ור( הוא ~אם להקווא~ור ~~~לו~ילה
 ת~ו~~~ ב~םועייש~ע

 ~~~~הב~
 ב~ו~~ה דד~קא

 סיום םעו~ת אבל ל~קל יש קבועשז~ו~ה
 לשייר ~כול ~~ינץ ר~מ של~~ת )אע~~~ ~סכת~

 עד ~~~כת בסוף~~~מעט
 שע~

 מ"מ ה~ושר(

בער"~
 בשביל זאת לעשות ~אוי ~~ו

~וכחב הבכורי~
 ש~
~ 
 רב~ ~~ ~

 ~~~ון
 בע~

 נו~ב
 ~~ וג~

 ~ידו ו~וי~ו נ~ל אחר ב~ור היה ~יבער"פ
 שעושה דמי דין בית עפ"י בחוצות~~רז ג~
 הורא~ת עפ~י שלא הוא הב~ורים בשבילסיום סעו~~

 מאהבה ~שובה הרב בשם שם עכ"דחכ~וים

הנ~~
 ~~~ב שם הביא של~וה כרם הרב בשם אך

דנ~~~~
 ב~~ו' ו~ן סיוס בסעודת להקל ה~~נהג

 נ~יישבריב"א
 המנ~

 ע~כ בזה להקל שנו~גין
 זה ~י' לעילועבדב~ר

 סוסקי~~
 ה~~ בלאו שיש

 בכורים בתענית ה~וקילים דיעותהרבה
 אותו ~נ~~~ן ~ין בזה ה~יקל כלולכן ב~ה~~
 : ~וםכת סיום~סע~דת ובפר~

 ~א~~~~
 ח~מים ~תקנת י"ד בליל~בדק וא~~~ ~ ~פ~ח ~קודם ב~~ו ~~~~~

 ~~צאו שלא ברשות~ שנשאר ח~וצו ~לובי~ל
 נמצא אם מ~מבבד~קה

 עליו ~עברוידוע ברשות~ חמץ אחה~~
 הפ~~

 ~ בהנאה אסור הר~ז

א~
 ח~צו כל שבי~ל עדים לו יש וא~ילו

שה~קירו ~~
 בפניה~

 הר~ וא~כ ממש ה~קר בלשון
 מדרבנן א~ילו וב~י בב~י עליו עברלא

 א~~ר אעפי~כ ~דינו( י~ד בליל ג~כשב~ק )~יו~
 דגזרו משוםבהנא~

 חכמי~
 לו נתיר שאס

 בהנא~
י~

 ~ד ~מצו אדם כל יניח ~~וא ל~וש
 ~ודם ש~~קירוויאמר ~א~ה"~

 ~ס~
 לו ש~תיר ~די

 מושלך שנמצא ~~ץ ואפילו ~ומנוליה~ות
 ~שעה ק~דם ישראל שם שהש~יכו ה~קרב~קוס ב~~~

ש~ית
 בער"~

 וב~~ בב~~ עליו י~בור שלא כ~י

ב~ס~
 בש"ע )כמבואר

 סי~~~~
 ג' םעי'

 ~ןלעש~ת ~מות~
 לא~ה"~ מ"~ ל~~~לה~

 לכל אסור
 סעי'סיתמ"ח הרש"~ הרב ש~ע ממנו ליהנות מי~אלאד~

 כ"~
 ה~ סעי' סיתמ"ח )ועבש~ע

 ~ק~~~ שם ועבח~~ ב( ~ סק~ח( שםובמג"א
 בביתו ח~וץ הניח אם דדוקאשכתב

 מ~נ~ לא ב~ה~ג כיה~"ס ~~ונו וידעמדעתו וברשו~~
 כל ~בל הפקר ~וביטול

כל ~~נ~ יוד~ ~י~ של~

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



~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~~ו~~~
~יה~"~

 ויש
 ע~י~

 ~~~יר או ~ביטל
 ~וה~~

 או
 היה ~כיה~"ם ה~~כירה בענין גמור אונס~יש
 )את שמכר~בור

 כדינו~ הח~~~
 נו~ע ו~חה"פ

~ו
 ~ל~

 ל~ן כדין( ~מ~ר שלא או ~)כלל מכר
 כ"כ שהיה~אנוםכיון

 אונ~
 שביטל ואמר י~~ע

 ~~ביטל עדיס דלי~א אף בכה"גהרי
~יישינן ל~ ג"כ~

 לערמ~
 להתיר ויש

 ~כ"~
 בהנאה

 יתירות חומרות שהח~~ירו ~חרוניס ~~וקצת~ודלא אח~~~
 עוד ועיין ג( ~ הנ"ל ה~"י ~כ"ד אלובדינים
 בשם ~המ~ונה הנ"ל ח"י הרב של~~שוב~ו
 דשס ~~נח"י בסו"ס הנדפם השלמים(~ודת
 ~צ~ ביאר ו'~סי'

 היה ושם בעני"ז באריכות
 ובביחו בער~פ בת~יםה שהיה א' ביהודי~ה~~עשה
 לוהיה

 יי~~
 לע~ו"ם ש~מכרנו לאש~ו וצוה

 ~אשה שלחה ואש~ו לנכרי המ~~ח גםו~מסור
 האשה ואו~ה ה~ו~~ח ל~ו~וראחר~

 ה~~~~
 לא

~ו~רה
 א~ ה~ופ~~

 כיה~~ס סבור היה היהודי
 ל~דו~ו ~שבא ואחה~פ כדי~א נ~~רש~יי~ש
 מעולם נמכר שלא לונודע

 וב~
 דין מה לשאול

 שביטל או~~ר והוא הנ~ל~היי~ש
 הח~ו~

 בזמנו

~א~
 ~רב ונשאל וכו' ח~~ירא ~ל

 ח~
 יעקב

 ש~ והאריך ע~ז~נ~ל
 בזה קצת

 בש"ע דמבואר דאף שם והעלה ~נ~להשלמים תוד~ בתשוב~
 ה' ~~י~~י~~ו~ח

 דחמ~
 ישראל בבית ~נ~~צא

 דוקא זה ~ו"~ו שבטלו אעפ~י אסור הפסחאחר
 ו~ם הח~ץ ביער ולא ~דין עשה שלאב~קום

~~
 דאז למוכרו צוה

 ~י~~
 ח~ש ג"כ בזה

 בנ~~ד אבל ב~לו ~לא אע~~~ שבטלו~יא~~ר הער~ו~
~היה

 ג~וו~ אנו~
 ~ל עשה וגם בתפיסה שהיה

 וגם למוכרו וצוה לעשות עליו ~מוטל~ה
 ל~יחש ליכא בכ~~ג א~כ ~~ ~חמץ א~~ביטל או~ו~

 בהנאה היי~ש ומו~רלהערמה
 עכ~~

 לאחה~פ
ו~~~

 והכנה~ג מרקאנטי ~ר"מ דעת
 והעול~

~שב~
 ~במקוס

 להערמ~ למיחו~ דליכ~
 ~והני

 הפקירו~ם
 י~~

 כיה~"ס םבור ~~יה בנד"ז
 הוי ול~ן ה~ר~ה ~שש ~ייך לא כדינו~~~ר
 גמור וה~קרבי~ול

 ב~~
 חמירא ~ל שא~ור

~~נין
 ש~~~

 עוברים
 וא~~ וב~~ בב~י עלי~

 שוב

 למקנסי~~~~
 בא~ילה לא~בל ~א~ה~~ בהנאה ומותר לא~ה"פ

 הר~ ע~תו~~
 ~~נ~י

 ~~למים~~ודת הנ"~
 בסו"~ הנד~~

 ~וכן הנ"ל מנ~י
מ~מ~

 ביטל ~דאם סק"ד סי~~~ו מ~~ בפ~~"ג
~~ני

 עדי~
 וגם

 אנו~ הי~
 ~~בר

 ~י~
 לצ~ד

 לה~

 ~חקר וכ"כבהפ~מ(
 הל~~
 עוד דביש ~

 לםמוך נוכללהתיר םני~
 לאחה"~ בז~

 רק שהוא

 בעלמ~קנ~~
 החדש בא~ח והו"ד

 םיתמ"~
 אות

 שהביא סקי"ב ז~ אות ח~ ~י' ~וחו~ו~צ ועב~ד~חו'
 והרב רע~א הגאוןבשס

 בי~
 ~נ~ה

 א~ילו להתיר נוחה דעתם שאין אליעזרמשנת ו~ר~

בביט~
 הנ"ל מנ"י כהרב ודלא אנום היה וגם

א~
 שם הביא ה~מח לקט הרב בשס

 ו~ן הנ~ל מנ"י הרב כדעת להקל נו~הדדעתו בסק"~
 ת~ו' ב~ם ~םהביא

 ח"~
 דבמ~ום

והפקיר ~ביט~
 כדי~

 וגם
 צו~

 והוא החמץ למכור ל~לוחו
 ש~לסבר

 הח~~
 םיבה איזה ע~י ורק נמכר

 בכה"ג ~וקצתו או כולו הח~וץ נ~וכרלא
 אחה~פלה~ירו ~~

 בהנא~
 ב~וקום הוא אם עכ"פ

 וכ~בה~"מ
 ש~

 הנ"ל מנ"י דהרב שבעובדא
 א~ר ~עי' ~התיר הדור גדולי כל~םכימו

ו~וט~
 אפרים ושער

 ו~בוד~
 הגרשוני~

 ע~~ד
 ~ הנ"ל בשד~ח ה~~ובא הנ~להח~ם

ז~ וכעי~ ~
 אריה שם בתשובת להכריע ~~כ כתב
 דליכא דב~קום ט' סימןחאו~ח

 ~ש~
 הערמה

 או שו~ג שהיה שידועכגון
 אנו~

 ב~ה ג~ור
 ~וכר ולא בי~רשלא

 ה~~מ~
 ~היה כגון

 בער~~
 ול~ה

 י~ע ~לא או לבער צ~ולהדע~ו
 ~והחמ~

 ~גון
 אח~שמ~

 לו שנפל ידע ולא ~~~וריש~יו
 אחר במקום ~בואה לו שהיה אוברשותו ח~~

ונ~ח~וצה
 בפם~

 ומ~ר חכמים כ~יקון שעשה ~ו
 וש~ח הח~~ץכל

 שי~ל א' ח~וץ מין ש~ לפרו~
 כגון בזה היה ש~וגג סהדי דאנן אחרבמק~ם
שנעש~

 או עדיס ב~ני מ~ירה הש~ר
 ~לוחי~

 שב~ל~ הביטול על ל~~~וך יש ~נ~ל ~~~~~
קוה"~

 ולהתירו
 בי~ול ~~י אחה"~ בהנא~

 ~ו~ג ש~יה יודעין אנו כשאין ~אבל היתרברב
 ~נו~~~~

 רק
 ~הו~

 שהיה אומר
 שו~~

 אנום או
 ~י~ם אנו מפיו לא ~י לאסור ישבכה~ג

 הנ~ל ~ריה השם עכ~ו~ד הערמ~( חששדאי~א ~יו~
 שהגדיל דבקען הל~החקר בש~ וא"~ אות ~ית"ח הח~ש וע~~~ח ~בקצ~~

 תו~
 ימי

 הפס~
 ולא

 לאסור אין קוה"פ ח~וצוביער
 שיי~ ול~

 בזה
 ~יוב בר היה לא ה~םח דקודם הערמהחשש
 מ~ינו לא חינוך ומשוס~דיין

חאו"~ רא~יפ~~~ ~יי~ ~ים בתש~בת ועייןה( ע"כ~ לק~ן שקנ~~
 ~~באר הש"ע ד~~דברי ~~~ב ה' ~י'
 תר~ידב~יכא

 ל~י~ו~~
 שביטל באו~ור היינו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  להקל יש הביעור על ~א~וס או ~וגג היהוגם 
בדיעבד

 ל~~~"~
 הר~וב~ם לדעת ו~~ילו

 ~ו"נו להח~ויר דס~ל י"~( סי' והנובי"ק~ופר~~
 דלא א~ם בני בסתם דו~א דזה לומרנוכל
 ~"ל ח~~וינו מצות לקיים ~דמהדריםראינו

 ב~וי אבל ל~~ו~רו( או החמץ לבער~ש~תקי~ו
 לנ~רי ה~סח קודם ח~~צושמ~ר

 ו~~~
 ~תקנת

 והוא ~וח~וצו קצת ל~ו~ור שש~ח ורקח~ז~ל
 שבטלואו~ור

 ב~ה~~
 הר~וב"ם ד~ם אפ~ר

 אונס ~וקרי ד~~חה אחה"פ~ ד~וותרמודה
 ~' סי' מנ"ש בס~ר~~עיין

 םקס"~~
 ול~ן

שעעה"~ בחמ~
 יש קנס ~ושום ~ודרב~ן אלא שאינו

לס~ו~ך
 ~ב~ה~~

 בעל דברי על
 ~ע~ור~

 ולהתירו
בהנאה

 ע~"~
 חיים ~וים הרב ~כ~~~ד לאחה~פ

 הנ"ל ~ואות מערכת בשד~ח הביא וכה~ג ו( ~~נ~ל

סק~~
 שמ~ר במי מנחם צבי זכ~ון חשו~ בשם

 אגב לנ~רי ~~וצוכל
 ~ק~

 ה~וינים כל ו~רט

~~~
 השטר ש~סר ו~ודם מהנכרי זידאטיק~

 לנכרי ו~~נו הח~וץ ~~אותו מקצת לקחל~~כ~י
 הנ~ל הב' ו~נ~רי ~בפסח יד על ~ימכוראחר

 ~~כירה הו~ דכה~ג )וסבור הא' ל~כרי מכירה~ שטר שנתן מה על ס~וך ~י מכ~רה שטרנ~ן ל~
 השטר את הראשון לנ~רי מסר ושובמעל~א(
~מכירה

 ס~וו~ ובער"~
 הב' הנכרי בו ~זר ללילה

 עד אצלו הניחו ~הישראל להישר~ל הח~וץוהחזיר
 ועבר הא~ להנכרי ~ל~ו ו~ז מועד ~לחולו
 וצידד ה~סח~ליו

 ~~~ ש~
 מ~עם ~זה ל~~יר

 שעשהדכ~ון
 חכז~~ ~כתקנ~

 החמץ ~ת ומ~ר

כדי~
 שהמכירה שםבר במה בזה ~~גג ורק

~~ו~
 כדין

 ו~"~
 לא ~ל~ו"ע לומר יש ב~ה~ג

~יי~
 הערמה חשש שייך ~א דבזה ~~שום ~קונ~ו

 ו~ע~~~~
 ש~~ הביא ~ה

 ג~~
 ~שובת בשם

 ~~דשח נאו~
 ו~~ ז~

 שם ~ביא
 ב~~

 ת~שו'

 הרמ"~
 ב~י

 וביטל~~~ק
 ה~

 את ושרף י~~ ביום ~הן בלילה
 ר~וי שאינו החמץ ואת לשרוף הר~ויה~~וץ
 והיה ~נ~רי ~~~רלשרוף

 ~חו~

 לנס~ע מ~וד ל~~ו
 למות אב~ו נטה כי ש~~ועה ~ו באה ~י אבייאל

 שהיה ולפי~ ר~לבכפר
 שכ~ ~~~~

 את למכור

~~חמ~
 והמ~~~ ~ ~חר במקום לו שהיה

 האחר

~הנ~~
 ~צלו הוא

 מ~ בשכירו~
 ~ל בא ולא נכרי

בי~ו~~ד
 אחה~~

 שס וכתב
 ג"~

 להקל לצדד
 שהיה ~~טעסבזה

 אנו~
 בביתו היה שלא בדבר

~~
 י~~י

 ה~ם~
 לב~ר בידו היה ו~א

 ו~~

 דהיה

 מ~רו שלא ב~ה ~~"~ו לנוו~רוי~ול
~~ 

 ~בר
 ~בדוק תקנו דחכז~ל משום ח~ז~לתקנת ~~
 דב~ו~ו רק למ~~רו ולאה~~וץ ולבע~

 מקו~~
 ~וב

 שלו הח~וץאין
 ואי~

 ~ני"ד ו~אן לבערו זקוק
 י~ו~ כל בביתו היה שלא ~יון בזה א~וסש~יה ~יו~

 לב~~ו בידו היה ולאה~~ח
 ל~וו~רו לוא~~ר שהי~ א~~ ל~~

 אי~
 סברת זהו הנראה ש~~י שם~תב )ובשד"~ ע"כ~ לאסור

 ב~ע~ת המ~באכהונה ה~ת~
 סק"ח~ סית~ו~~

 שם הביא שו"~ו תשו'בשם ~~ ~
 את ד~ו~ר דהיכא בתשובותיו ~וקו~וות בכ~והזו בסב~~ ~השתמ~

 ורקהח~וץ
 ~המכיר~

 שלא היתה
 ~ו~~~ ~די~

שש~~
 ~ויני איזה הש~ר בתוך~ שם ל~רוע

 וכתב בשטר שנ~~צא טעיות שאראו ~מ~
 תקנת וקייסש~~ר ד~יו~ ש~

 ~חכ~~~
 וםבור

 ~ל~ן ה~מץ את ביטל ו~ם ~דיןהיתה ~ה~ו~יר~
 כדין המ~ירה היתה שלא ~ח~כשנתגלה א~
 שבטלו בבי~ולס~י ~~~

 קוה~~
 וכל אדרויף ~קיבל בשטר ו~תב אדרויףלק~ל שש~~ במי וכן

כ~וצא
 ב~

 כדין היתה שהמכירה שסבר
 הביא זה ו~עין ט( שו"~~~ הרב בשםשם עכ~ו~~
 ש~

~"~
 ד~ל יוסף יד תשו' ~שם

 ~צריך ~~ה )ול~ור ה~~וץ לבערחכ~ויס כ~~~~ ש~ש~
 ~~~ ~הוגן בידו ~לתה לא שהמכירהורק ל~כור~

 ב~~ר ר~ם לא בש~ילו הש~ר ~~'שה~וורה
 ~וכיוצא ~~וץ~יני ~יז~

 בכה~~
 ~~~ס~רו לקו~נ~~ אין ~

 שד"ח הרב ע~~ד ה~סחאחר
 ~נ"~

 היד ב~ם

~יוס~
 ~~דברי שהבין )וע~יש~ע הנ~ל

 הח~וץ א~ דבשההשסובר ~~~~ ה~~
 ע~~

 בט~ות הוראה
 ~~יר~ ה~ו~"ץ לו שהורהכגון

 ~ ~ בטעות
 ד~~דבר~ שם ~תב עוד ~ גמור כאונס לדונויש בכה~~

 ב~ע"ת המובא ~' ס~~ון ~הונה~~ר
 ~~~~ו למ~ור לאחד ~~צוה ד~~י ~וש~וע~ק~ח ~י~~~~~

 ~ו~רו ולא ש~חוהשליח
 אי~

 ד~תו
בהנאה לה~יר~ נוח~

 ברוב ביטול ע"י לא א~ אחה"~
 הרב מדבר~ שסמשמע ו~~

 ש~"~
 ב~וב~א בעצ~~ו

 שםשהביא
 הרבה קו~"פ לאחד שנשל~

 יי~שעם ~ל~~
 ו~ת~

 ~~~ב מים ש~וא וראה א' כלי
ש~ל~

 הכ~י~
 לקבלם ולא~רצה~ כן~~ ~ם

 היה ה~לים ששאר נ~בררואח~כ א~ה"~ ע~
 יי~ש~ ב~~

 האי כי ~~ור שבאונס שםוכתב
 י~

 ~ל~ ל~~ווך~
 חסד בתשו' ו~ן ע~כ ברובהבי~ול

 בי~ול ע"~ רק הנ~ל נידון בכעיןה~יר ~~ לאברה~
 בר~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~

~ ~ ~  

 ו~יין י( ~ ~~~(~י~ר
 חק~ בקונ~ר~

 הפםח
 בשם ג' בםי' שם ~הביא מ~ה מנחת~ב~~ר

חשוב~
 החמץ שמ~ר במי ראפיפארט הרח~כ

 י~ג ביום החדר~ם
 נים~

 אלא ~~ין שט"~ו ו~~ב
~הנ~ר~

 שיבא וא~ור השט~~ו א~ לקח לא
 בא ולא ה~~ר א~ ליקח ע~רארבעה ביו~

 ע~
 ~צות

 שם ~~חב ולא~ר וה~ופ~ח השטר קיבלואז
 להי~ר צד~ים~~וה

 ש~ ~יי~
 דב~ד~ד

 ~יו~
 שעשה

 איחר ~הנ~רי רק עליו ש~~ו~למה
 ~ול~~

 ליקח
ה~~"~ו

~~~ 
 ה~י

 דומי~
 ה~"ל דה~~~~י ד~וב~א

 של הבי~ול בזהו~והני
 א~יר~

 ~"כ~ ח~וירא כל
 וסי' ~וער~ת ב~~"חועיי"ע

 ואו~
 בסקי"ב

 ~םשכ~ב
 ~ל םו~כים רבים ו~ן ד~לי~וי~

סבר~
 דהי~א ~נ"ל ~~ונ"י

 שבי~~
 היה וגם הח~~ץ

א~ו~
 ~~~ה ~~~ור

 של~
 י~ ה~~ץ נ~ו~ר

 לה~ירו

אח~"~
 ה~~ה ו~~אי ע~~פ בהנאה

בה~"~ו ~ליה~ ל~~ו~~
 וב~ר~ ע~"~

 ה~~ר צדדי עוד ~יש היכא

אחרי~
 נ~וצא כא~ר

 ~רו~ ~~
 בו~אי ~אז

 לאבד ולא עליהםלס~ו~ך ~~
 נ~~~ו~

 ישרא~~ואין של
 במקום לאחרים להח~~יר לה~~ורה~ו

 שי~~
 על

 ל~~יר ל~~וך~ה
 בהנא~

 הרב ע~~ו"ד
 שם כ~ב ~ה ו~~יןה~~ל

 באו~ ג~~
 וא~ו

~~ו~
 דה~~ו

 ובשו"~
 בהגהות ועיין ~ שו"~~(

 בשם זו אות ~י~מ~ח ~ברעזאן מהרש"ם~~א~ן
~~ו'

 פ~ח~ גבע~
 ניהו שהוא ~ו~נ'

 הגב~~
 פנחס

 ה~לאה בעל ז~~ת~ א~י א~~ ו~ינ~ ~ו~י~חיברו
 שהעלהזל~~~ה(

 ג"~
 היה ו~ם הבי~ול דבצירוף

~וגג
 ואנו~

 ויש
 מו~יחו~ אומדנו~

 נ~~ן ~ן שהיה
~מ~ו

 וי~
 ~בהנא' ~ח~~ץ ל~~יר

 ע~~
 שם הביא ו~ן

 ~שוב~ב~~
 ~נים

 ~~אירו~
 ועיין יא( ~ בזה להקל

 י~ז סי' ~או~ח דינים~ע~רי
 ~ו~

 ד~י ~"ג
 ה~~~ץ ~ר~לא

 קוה~~
 ב~דר הני~ו ~לא

 ימכור ש~~ירו ~ייודע ~ודע~ו ~לא חבירו~ל

הח~~~
 גם ו~ו~וילא ההוא שבחדר

 ה~~~~
 שלו

~ה~
 ה~ו~ירה ב~לל

~~~ 
 נו~ר ~ שחבירו היה

ה~~ר
~~ 

 ~דין ה~ופ~ח ו~וסר~ שבתו~ו הח~ץ
 ב~ל ראהו~~~~פ

 ~החמ~
ה~~~ ה~מ~ א~

 ~ם וה~יא
 הנ~~ בע~~

 ב~ם
 זו במ~ירה ~לום עשה ~לא י~~~רמצו~ת
~~ום

 ~~יו~
הלז~ ה~מ~ במציא~ הנ~רי ידע דלא

 לא
 ק~~

 ~~מבואר מד~~ו שלא חצירו לו
~ר~ו~א

~"~~ 
 ~~ד והרב ג'( ם~י~~ םי~~~א

~~~ל
 חו~~

 על
 מצוד~ ~~~

 ~נ~ל ישש~ר
 ו~וסי~

 ד~~ש~
 כבר

 ~~ הח~ו~ בי~~
~~ 

 נ~~ר
~~~ 

 ח'~י'
 או~

 מצודת הרב בדברי שם החזיק י~א
 בזה לאי~ור ג~כ מבואר ו~ן הנ~לישש~ר

 ו~~ה יהו~א בית חינוך הרב בשם םק"י~י~~~~ח בב~~~

~~~
 שם בשע"ת

 ובמקו"~ ~ק~~ ~ו~
 ב~י~ו~ים

 וא"ו אות ~~"ד ~לל ובחיי~א ~ק~יסיתמ"ח
~ומה

 שציי~
 ל~יי~א ב~~~ח שם

 ק~~~
 ~~ם הוא

וצ"ל
 או~ קכ"~

 ו~יי~"~ ~ וא"ו
 ב~~"ח

 ~~ו~ר ~לא שאור ל~ין יוסף יד ה~בשם ~~~
 ~ה~~ר~ ~נ~~ר ב~דר ~ח~ווצים בין ~וונחש~יה ר~

 בשד~ח שם הביא ו~ן ~ בזה( ~~~שי~וי~ש
 בש~

 החמ~ א~ש~~ו~רי~
 של

~~ 
 לא הע~ר בני

 א~למ~ור ~ח~וונ~
 הח~~~

 שהניח
~~ 

 שם
 אדם אי~~

 הי~ר ~ום אין ב~ה"ב של~בידי~~ו של~
ההוא לה~~~

 א~
 ~הב~ד או ה~ו~כר ה~נה אם

 ~ללו ש~~ו~רי~
 החמ~

 שה~~ירו~ הללו בח~רים נמצא שיהא
להנ~רי

 ע"~
 הביא ו~ן

 ע~ר~ ב~~ ש~
 ~~~ו~ם

 ~יים מים ~~בובשם
 ו~דבר~~ ראפי~אר~

של~וה הב~~
 דבכה"~

 שלא ~יון מ~ע~ו ~לא לוקונה הנ~~~ של דחצירו למי~ר ~י~א
 ה~זה~ה~פקר הנ~ר~ ~~~ד~

 ~~ר של ב~~ר ~~צו ~ב~~ן ~כתבס~~י ~חידו~~~ ~י~~~~~ ו~ב~קו~~
 ~~ר והאחרבידיע~ו ~~

~~ 
 ~הנכרי ~לא המו~ר לא ~וזה ידעולא ~~ ח~ץ עם ה~דר

 בשד~ח וע~י~ע ~~~~~ בדיעבד אפי'אםור ה~ו~~
ב~~עש~

 ~וליך שראובן שהיה
 ב~~ל~ היי~ש את שי~~ור מ~~נו ~ לבקששמעון לבי~ יי~~ חביו~

 באו~ה ~יה לא ו~מעון שלוהחמו~ים
בבית ~~~

 ו~~ר~
 ~ו

 ~ש~
 ~~~ו~

 ש~ם ~הבחדר החבי~ ~~ ~הנ~
 מונ~

 החמ~
 גםשימ~ור לבע~~ ואו~יע שלנו

 החמ~ ב~~~ היי~~
 שלנו

 זה ל~ודיע ש~חה ~~ו~ון וא~תראובן עש~ ו~~
וש~ועון לב~ל~

 ~ו~
 את

 החמ~
 לנ~רי שלו

 לו ~מ~ר ~ה כלברשי~ה ו~ר~
 חו~

 מהיי"ש
 בי~ל וראובן ~לל מזה ידע לא~י הנ~~
 הח~~~

~~י~
 ביום ו~ן בלילה הן

 ~נהו~
 ~~~ ובאמצע

 נודע~~~ח
 ~~ג~

 וישאלו ש~וע~ן א~ת
 שצריך הרבו~מר ~להר~

 וב~ו~~ ~עיי~
 הפם~~ עבר

ו~ת~
 ~ם

 שד~~ ~ר~
 ע~ר~ ~רב דלדעת

ד~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~י~י~
 ענף בריש ל~יל ~המובא

 י~א~
 להתיר יש

~~
~ 

 בנידו~
 ביח חינוך הרב ~דעח וא~י' זה

 הנ~ליהודא
 י~
 גם דבני~ד לומר ~

 החינו~
 ב~ת

~הו~~
 מודה

 כ~~~
 ה~~~ש שבעל

 והש~דל ~כחו ~שר כל ~ועשה כללהעריס ל~ ~~~
 וםבר~~כיר~ו

 שש~עו~
 י~כרנו

 אל~
 ~אשחו

 בכה"ג וא~כ לבעלה להגיד שכחה ש~~וןשל
 ונד~ז ברוב בי~ול ע"י עכ"~~ להתירויש

~ו~~
 צבי ~~~ארח לנדון

 ~מוב~
 סי' בשע"ח

 ע~י בהנאה( ~ע~~פ ~~כ שהחיר ~ק~ח~מ~ח
 ~ ~~כ ~י~ר ברובבי~ול

~שס בשד~~ ~~~~~~~ ~~~
 ~שוב~

 שה~קיד ב~חד ~נשאל חן ח~ואוח

~~~
 ~מכרנו אס אבי~ ממנו ושאל ~~יו אצל

~~~~הח~~
 בעצמו שהוא לאביו וה~יב ~לו

י~~רנו
 וכ~

 אחד מין רק חמצו ומכר עשה

שהי~
 מכר ואביו למ~ור שכח אביו אצל ~ו

א~
 ב~רט~ח דבר כל בשטר ו~~ שלו ~חדר

~~~
 ~ל לו ש~וכר כ'

 שי~ ~~ו~
 לו

~~ 
 ~' ב~ד

~~~בי~
 ונזכר

 ~מו~
 ~סח של שבי~י ליום

 והעל~
 ש~שה דכיוןש~

 חכמי~ כח~נ~
 א~ ומ~ר

 אל~~~מ~
 וגס א' ממין שש~ח

 ל~
 היה

 חמצו ~ביטל וגס הנכרי ~רשוח ~~א~~רשו~ו החמ~
ו~~כ

 ל~
 ~יםור רק כאן נ~אר ולא ב~י על עבר

~~~נן
 ו~~~

 לא דב~ה"ג ~~וס ל~קל ל~~ד יש
~~יך

 ~ש~
 ט~מי ד~ל שס ו~ייס ע~כ ~ערמה

~~י~~
 הנ~ל

~ 
 ~הני

 א~ ~אחה"~ ~~
 בנד~ד

 ~~ק~י~
 בנזכר ~~י'

 בתוה~~
 יצ~רך שלא

~~~ר~
 וכל ~~דר ~ח אביו ~~כר דכיון

 ומ~ר ~ ל~רי~בתו~ו ~ח~~
 ל~

 ~שט~ר
 לו~ור הנכרי~כול וא~~ ~כיר~

 ~~כ~
 ואין ~שלו הוא החמץ

 )~ירוש שלו ש~וא ~~ר ~א~~~~ ה~ן~
 ש~

 ה~~(

 דה~וצי~~~ו~
 זכה וא~כ הראיה עליו ~~ב~רו

 ~בכל~~~רי
 ה~מ~

 ~דינינו ~ס
 וא~

 ל~ א~
 היה

~ונ~
 דין עפ"י הנכרי

 הוא ה~כרי ~~ ~~~

~ל~
 באו~ן~

 ~כו~ת שאין
 להוצי~

 הוי ~ידו
~~~

 קניה
 גמ~ר~

 ~י' בח~י ~כמבואר ~הנכר~

~~~~
 ס~"~(

 ו~~~ש~~
 בנד"ד

 שהדי~
 הנ~רי ~ס

 ועיי~~ע י~( ~~"~
 בשד~~

 אורי חשובח בשם
 ל~ שיש חבירו אח ~ליח ~עשה ~א'וישעי
חנו~

 ל~כרי חמצו ל~ו~ור וע~יד
 וביק~

 ~ומנו
 ~~כ~~~כור

 אח ~ה~יא ח~ץ אי~ור~~ן ק~ד~ ובער~~ של~ וו~שני~ חבי~
 ווישני~ ה~בי~

 ~~נו~~~~
 בעל מ~ר ~כ~ר ~~~ר

 א~ ~~נו~

חמצו
 והני~

 ~על ראה~ ולא לנ~רי החנות בעל~~כר הח~~ ~מחי~~ ~~~~ץ החבי~~ ~ת
 ~כרה ולא ~מנה ידע ולא~חנוח

 הדבר~~~לה ~~~~~~~
 ~~~ וה~~

 רב והה~סד ע~~
 ב~ה א' לטיבוחא תרתי דאיכא כיוןשס ~הע~~

שבי~ל
 שו~~ שהי~ וה~ני~ ~ח~~

 א~וס ~~ו
 דס~ל הע~ור בעל דעחבזה ~~~~ י~ ו~ס ה~םח לאחר לאוסרו איןלכן

 דחמ~

 ~~עה
 בהנ~ה לא ~בל באכילה אלא ~סור~ינו ~~
 וג~

 לצר~י~
 ב~ה

 דע~
 שכ' אריה השאגת

 ד~דע~
 והר~~ ~הר~ב~~~~~~~~~

 ~ב~י עובר ה~ו~קיד אין אחריוח הנכרי~יבל ול~ ~~צ~ ב~~ק~ד הר~
 בנד~ד וא~כ~ב~~

 בתו~ חמצ~ ~הני~
 החנוח

 ~נכרי ביד ח~צו כמ~קיד הר"ז להנכרישנ~~~ר
 מ~עס הנ~רי של חצ~ו לו דקנה בזה י~~לועוד
 להקל יש הנ~ל כל בצירוף לכן חצרקנ~ן

 טוב מה~~חומשום ~א~ה~~
 יב~~

 ~ח
 הווי~ני~

 ברוב
 הי~ר ~ל ~~רווישניק

 ב~ודאי וא~
 ~~ח~

 ~~נ~ה

 ~ד( ~ ע~~אחה~~
 מחו~ו~~ ועבשד~~

 ט~ סי'
 ה'~וח

 דחמ~
 במקום ה~וונח

 ה~וש~~
 ~ער~אוח

 אנשיס ושני הא~~( ~הנקראהקיר~ה
 ל~~י ~~ש~ט דבר יצא ~ ועדיי~לא ~ליונציס עבר~~
 מה שו~מ ~הרב של אביו בזה ונםח~ק~ייך הו~

 ד~ו~ משוס ל~~ו~רו ~וכלו לא ~י ב~סח בו~עשו
דבר

 ~א~~~
 הרב ~זה ו~חב בר~ו~ו

 ~הני ובי~ול בביט~לד~~י ~ו~~
~~ 

 ~אינו
 ~שו~~

וא~
 מה~י לא הביעורעל אנו~ ~ דהיה ~שוס בי~רו דלא דבמקוס ~

 ביטו~
 ~לבד

 ואסור~וםקיס( ~~~ו~ ~לדע~
 אחה~~

 ~שה~אונס דוקא זה מ~~ו
 עצמו ~וצדהוא

 אב~
 לא

 במקו~
 שהוא

 ~ברא בזה~ ל~מר יש ועוד ~ החורהברשות אנו~
 )חכמיס( שאסרו ד~ה ~~יוןלהיחר

 הח~וץ א~

אחה~~
 בב~~לו וא~י' בדבר אנוס בהיה א~~

 רקהוא
 ~ו~ו~

 ש~וא נושום הערנוה חשש
 ~כרו ולא ביערו שלא בנוה ~~בר~ אנוסשהיה יאמ~

 לכל ~לו~ כאןאבל
 שא~~

 לא ול~ן למ~ור לו
 סגי ולכן ה~ר~השייך

 בנד"~
 ש~טל בביטול

 ~והסכ~א
 ב~~~

 ~~~ע מהס כ~א שימ~ור אבל
 מהנילא~

 ~ר~יא מכירה כעין דהוי ~שו~ בז~
 עכתו~ד דבר י~ול ~איך יודע אינו ד~~אכיון
הרב

 ~שו~~
 ~רב אך ~ בק~רה הנ~ל

 ד~~א שכתב במה ~ו"מ ~רב דבר~ ~ל~ק~ק ש~ שד~~

 דכא~ וב~ר~ לבטל~יכו~
 ~~~~~ על דנים אנו

~ס~~וך



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~~~~~ ~י~~י~~ 
~~~ ~~ ~~~~~ 

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

~ 
~~~ 

~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~ו

~~~~~ 

~~מו~
 וזה ע~ז

 ל~
 אך לדע~~ כ~ל ~ת~ן

 לה~י~ו אם דיעבד~ענין
 כש~~ה~~

 ב~לוהו אם

~וה~~
 בזה נס~יך אם בזה עוד להתיישב ~ריך

~ל
 ~בר~

 הרב
 ש~~~

 ~~ב ע~תו~ד
 ש~"~

 ~נ~~:

~ב~
 למוכרו צריך

 וכו'~ קו~~~ ~ע~~~~
 עב~ב~ר

 ס~ק וא~ו סעי' זה םימן~ק~ון
 מ~~ כ~~

 שם
 הוא אם בזה~ז הנהוג המכירהבענין

 מהני אם לה~זיר ע~מ לעכ~~ם מת~ה~בע~ין הערמ~
 סי~~~ח ועבש~"ת ~ חמץ~~~ין

 סק~~
 בשס

 הכהן ושב~~~ובת
 ב~ח~

 לע~ו~ם ח~וצו ~מכר
 מכירת( ~או בהשכר~~ המכירה היה אס~~ן
~וקום

 ובקבל~
 כס~

 בז~~נינו הנה~ג ~רך על
 כל~צאת

 ~יעו~
 ב~יעבד להקל יש ~מץ במכירת

 חמץ~באי~ור
 שעעה~~

 מ~ו~ו~צ ועבש~~ח ~ ע"כ
 ~ה~ובא ~~ס ~ו~בר~ ~~ם י~ט אות ח'~י'

 ב~~~
~ו~~

 ~נ~~ר בכור ~~נין סק"ד ~~כ ~י'
 חמץ דלענין ג~כ מוכח~~ן( ~~ו~~~~

 שעעה~~
 יש

 כדינו ~מכר אס ק~ן לעכומ~ז שננוכר ~וה~ל ל~מו~
 וקנין~~סף

 אג"~
 ב~רך וכיוצא וחצר משיכה א~

 לעכומ~ז בנמכר~מועיל
 ג~ו~

 ~~~מ~
 ~לכת~לה

 ל~כור דמי ש~יר~מי
 שד~~ו ק~ן לעכומ~~

 ~בין חילוק ~ין דבע~~~"ז מש~ם~לי~ה
~~~ן גדו~

 עכ~~
 הרב

 שד~~
 אך ~ ~נ~ל

 בש~
 הרב

 הביא שלמה~ית
 ש~

 למכור אין דלכתחלה
 עד שנים ~~ו לבן הגיע כבר אם ~~י~ו ~~ן~נ~~י
 ש~י שהביא~יוודע

 שערו~
 ש~בר בדיעבד אך

~~ה"~
 יש

 להק~
 ~נים לכלל בא כבר אם

 ש~י ~ביא אם נבדק לא~~ם א~
 נו~ שערו~

 ס

 שעעה~~~בח~ו~
 ~דרבנן אלא שאינו

 דכיון~ומר סמכינ~
 שהגי~

 מסתמא שניס ~כלל
~~י הבי~

 שערו~
 ומשמ~ ~ ~~כ

 הרב ~~דברי שם

 דבלא שלמה~~י~
 הגי~

 ~~הי~~ו שנים לכלל

~~~
 שנים(

 י~
 עוד וצ"ע בדיעבד א~ילו להחמיר

 :~זה
 ~ג~

 לעכו~ם למוכרו
 ט' סי' ~~וחומ~צ עבשד~~ ~ ~וה~~

 או~
 בביתו הנהיג ~הוא כ'

 ~וקודם שאור~~שאיר
 ה~ס~

 לנכרי ולמוכרו
 מזומן השאור ~יהא כדי ~~ץ ~י~י ~אר~ם
 יד ~~שובת ~~ע שכן שם ו~~ב ה~~ח~~ר
~~וםף

 ומ~בר~
 בזה חשש ~ום ~אין יהו~~~ ~~ר

~~~
 ~ב~~ר

 י~ו~ו~
 י~קב

 כ~~
 ~כון ~אי~ו

 ש~~ וש~רי שאו~להשאיר
 ק~דם

 ~ ש~~ כיון ה~~~ לא~~~~ז~~ן ~י~ ה~~~
 ~ה

 ינ~יצו~ ה~ר~
~~~

 מכיר~ אל~ ה~י~י ולא
 וש~ר יי"ש

 ~ד בזהשיש ~~ו~
 ה~ר~

 הרב עכ~~"ד
 בספר ראי~י )~כן הנ~ל ב~~~~המ~בא יע~~ י~~~ו~

 ~ית~ו"~יהו~~ מ~וק~
 דעת ב~וקי ~סק~ד

 שכ~~ ש~
שב~~~

 כגון גמור
~~ 

 ושאור ושמריס
 ~~ שאי~

 כ~כ
 א~

 להוציא~ א~~ר ~~ם ל~ר~
לבי~ ~ו~

 לעכו~ם ולמוכרו
 ל~לו~י~

 או מכירתע~י ה~יר~ לא בזה
 ה~כר~

 הח~ר
 שה~מ~

 בו ~לוי שפרנם~ו י~~ר ביי~ש ~קבו ~ו~~
 ול~

 עכ~~"~זול~
לי הנ~ל~ כ~י ב~ונטרס וגם~ בקצרה

 מ~~
 הר~"ג י~י~י

 הר~~~
 גראס

 האבד~~
~ע~ריוו~

 שם ~ מובא ~אי~י ב~ונגארין
 מ~ירת בדיני ~~ים יי~בספר ~~~

 ~~~ או~ חמ~
 ~ילי ~~~ו~~~

 או~ ~~~~~
 שהז~יר~ ~~ח

לה~ו~י~
 ל~וי ו~מרים שאור למ~ור לבל

 לו מו~ן ~יהיה~כדי ב~ר~~
 א~~~~

 ומדבריהם
~~~~ 

שאי~
 ~ועיל

 ב~ה~~
 לב~ח ~~ץ במוציאו א~ילו

 ~יי~~~~~ב מחנה ס~ר בשם ~ם הביאוכה~ג
 ~ע~ ס~ר ב~ם ~ך ~~ה~י'

 שור~
 הב~~~

~כ~ב ~~
 ~דה~~

 ע~ע לה~מיר נ~ון ~ו~אי
 ~כ~~

~הו~
 ~מיר ~~ץ

 של~
 על לם~וך

 גם למ~~~ ה~קילין~אל~ ~~~ המכיר~
 חמ~

 גמור
 ~הח~ויראין ~~~ו~

 בשאו~ ג~
 ~~ע הרב עכ~ד

~נ~ל ~~ר~
 וב~ר~

 אנש~ס אותם
 מ~יר~ המחזיקי~

השמרי~
 כל

 בי~ם ינשאר ~שנ~
ונו~ן לב~~~ ~ו~~ן והגו~ ~קצוב ב~~~רם ~~ויומוכרן מהש~ו~י~ ע~~

 אדרו~
 חייב נש~ר והש~ר

 מהם ה~~י~וכר ו~ב~וי~~~
 לנ~רי~

 שום אין ב~ה
 הערמ~

~בא~~
 הוא ~ישראל

 ח~~
 ה~כר~ ~ימ~רם

 הישראל רשאי מהם ~~י~ו~ר~ אףו~~כ
 לק~ו~

~~~
 לחזרה

~~ 
 ובזה ה~ו~ר

 ~יים ה~ר הרב ~כ~ו~~ד~ו~ר ~~~~ ~כו~~ י~~
 ~~רהנ~ל גרא~ דו~

 של~
 ל~

 בצירו~
 לה~~יסו בקש~ו

 נ~אה ~כן~יבורי( ב~ו~
 דע~

 הרב~
 ש~~~

 בעצ~ו הנ~ל
~הקל

~~ 
 ~ לנכר~ למוכרו בש~ור

 ~וה~~
 ~~~י

 ~ו~ן~י~י~~
 לאח~~

 ~~ כי וכ~ב
 ב~אור~~

דוחק ~
 ~~כר~

 מכיר~ו ל~~יר ו~~~ך
 קוד~~

כד~

~~~~ 

 ה~~~
 שאו~ ~א~ה~~~ דבל~~~ כיו~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

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

~~
 עכו~ס

 ~ח~ו~
 בזה ~ש ~יםה בו

 ~הנהגתבד~ר ספיקו~
 ~רש~

 ~כ~בואר ה~לה
 י"א םעי' ~כ~ד ~י'~ו"ד בש"~

 ~קי"ב שם ובט"~
 הנ"ל שד~ח הרב עכ~ו~ד ם~~~א( שם~בש"ך

~ 

~ד~
 ~ באמת מוכרו ש~וא בדעתו שיגמור צריך
 בשס שם מ~ש סקכ~ד זה סי' ל~מן~בדב~ר
 בענין אחרונים עוד ובשם שור~בכור

 הנהוג~מץ מכיר~
 עכשי~

 בעלמא הער~וה רק הוא אם
 מכירה ~קרא ~הוא~ו

 בשד~ח ועי' ~ גמור~
 בכמה שהמנהג שבזה"~~ חמץ מכיר~בענין ש~ שהאריך מה וא"ו אות ~' סי'~חו~מ~צ
 שמוכרים~קומות

 החמ~
 ע"י העיר בני כל של

 די~בי~
 עצמם חוחמים העיר שבני דהיינו

 שיהא דין הביח ליד ~נו~נים ~רשאה ש~ר~ל
 הב~ד ביד~ח

 לעשו~
 שלהם החמץ עם

 ב"ד ויד כרצונם ~הב"ד( שנותניםבהרשימות ~הרשו~
 מוכרים הלזו ההר~אה כח ועפ~י וכו'כידם
 החמץ כל את~ב"ד

 הנ"~
 קודה"פ להנכ~י

 כ~דם ~הנכרי ~כירה ~~ר~כ~תבים
 העוש~

 והביא מקומות בכמה ~מנהג כ"הבשל~
 המדברים המחב~יס דברי ~ל אתב~ד~ח ש~
 ~ו~מ הרב ב~ם שם~הביא בע~י"~

 שפקפ~
 על מאוד

 דבמקו"ח מ~ום ~ו מ~ירהדבר
 השליח דח~~מת שם מבו~ר ~ק~חבחידושים ~~תמ"~

 הקרקע להקנות בעדים ~ש~ו אפי~ו מהני~א
 ~~מ ה~ווכרים ~רשאת גם ~~פ"~ המשלחשל

ובפר~
 אין בההרשאה ~~ע מה~ו~מיס שהרוב

 מצוייםע~~ם
 לק~י~

 בזה יש ~עוד ~~י~~ם
~שש

 במ~
 ~~ שאינם

 פ~ר~י~
 כלל ה~ו~נים

 לא ~בכה~גשמוכר מ~
 כל~ ~ויעי~

 בחו~מ ~כמבואר
 ~מפ~~ות ש~~ו במה חשש בזה ~ש ועוד~יר~~(
 ~~"ז ~~~~~~ר המכירה בשעת הנכריביד

 לי~ המ~תח למסור דצריכים ס~"ד~ית~~ח
~נכרי~

 וגם
 האדרו~

 זודאטיק שקורין
 פרו~ה שוה מגיע אם ידוע אין מ~נכריהב"ד שמקב~

 שו~מ ~רב שם כתב ועוד מ~רלכל
 ~חששו~

בעני~
 ש~ותנים~ הרשאה שע"י הכוללת זו ~וכירה

 ~וברע~אן ~הרש~ם הגאון בהגהו' ~ועי' ע~כ~ב~ד
 ז' אות םוף~ית~"ח

 ~כת~
 מגיע ~בשאין ~~כ

 רק ~הקל ~ין מהמוכרים לכ~א פרו~ה~וה

ב~י~ב~
 ~בתוה~פ בנודע ~ ~בל כ~~ע~~פ

 ~~י~

 אחר ~~ין שס שיש לא אם~הקל
 ע~כ~ ה~~יעי~

~ 
 באי~זה שנתקן כ~ל~ת ~וכירה בדברוגם

 מא~~~ ה~מוצ~ם כל את אחד ישראלשיקנה ~ק~~ו~
 גם לנכרי ימ~רם ה~ונה והישראל~ע~ר

 הגאון ~שם ב~ד"ח שם ~ביאזה ע~
 ש~ווח ~יאס~ויביש מ~ר"~

 וכתב ע"~ כ~~וכי~
 לרבים ומכ~ול ~קלה אלא תקנהזה ~~~~
 לכל וניכרת גלויה הערמה היא שלנושהמכירה דכ~ו~

 אדם יעשה מה כ~~לנו ~מ~יר~ התיר~ ישראל מ~וון הפסד ~~וםורק
 בחמ~

 לו שיש
 ~~~ להתיר ~וכר~ו ול~ן איסורו זמן עדכלה של~

 אבל מ~וונו הפסד משום בער"פ לנכרינ~כירה
 שאי~ו אחר לישראל התירמי

לקנות החמ~ ~~~
 חמ~

 למו~רו ואח~כ אחרים מי~ראלים
 מתכוין רק ~ומון וה~םד צורךשום ל~ שאין במה וני~רת גלויה בהערמהלנכ~~

 ב~מצוסחורה לע~~~
~~ 

 ~קנות חבירו
 אל~~ התירו שלא מה בהער~הולמכור בהערמ~

 לא אבל ממון הפ~ד ~~שום גדולבדוחק
 ועוד ~~וון הפסד שום לו שאיןלמי ה~יר~
 אלאהתירו של~

 אבל בהערמה ~ ~נכר~ המכיר~
 שא~ש יתכן האיך ועוד ב~ערמה הקניןהתירו ל~

 ~ושה אין ה~נה בכל ~ש~~~ה
 מסח~ שו~

~~
 ~פסח קודם ~~אום ~ב~תע

 יפרו~
 ומ~ר קנין בשם ~ה לכנות אפשרואיך כ~~ לבצ~ רק הוא ונבו ועיני~ לא~פיםב מסח~
 ל~כר~ ה~ופתח למסור צריך לכ~~לה ~לאועוד ~~

 הנ~~כ~ החמץ לוולהראות
 הר~ הלזו הכוללת ובמכירה דאפשר ~והבכל ה~ני~ ל~ ו~א~ות לו

 מה ידע לאהקונה
 הו~

 לו ואין שם ~וונחים שהחמו~םהמקומות ~~~ ואיפה קונה
 ו~וא זה דבר קונה שהוא דעתסמיכת ~ו~
 הבריו~ בעיניוהיתול ~ש~ו~

 לה~ל יש דבד~עבד וה~ם
 ~כמבוא~~ להנכרי המ~תח לו ~וסר בלאאפילו
 ה~ושאת בשם ס~~ד סיתמ~חבמג~א

 שא~א~ במקום אלא דיעבד נקרא אינו הלאמ~מ בנ~מין~
לעשו~

 ל~ל אפשר ~לא בכאן אבל אחר באופן~
 לו ול~סור ה~~וץ מ~וםלו ולה~~~~~ לנכרי בפ~ע שינו~ור מישראנאדם

 המפת~
 ו~וד

 כל כי אחרת רעה הכו~לת מכירהגור~ות זא~
 ~ן ~~

 הנ~ו~רים~
 ~י~ר~~

 כ~לס רובם ~~ו~ה
~~ע~~~רי~ ~כגו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 נכריס ~ו~מידיס ה~ה ו~חנו~ים(~~~~קארים
ל~~ר

 ח~צ~
 נ~כר לא הללו והנכרים ב~~ח

 ~ח~ל~~
 שישלמו ~נכרים עם שמ~נים ו~~ק
 כך בפסח שי~~~רו ו~~דה מדה ~~~ל~הישראלים

ו~~
 בעד יותר הנכרים שיק~ו ומה

 כ~
 מדה

 שישאר ו~וה ~רח~ם בעד לעצ~ום הנכריםי~לו

מ~חמ~
 בחזרה היהודים יקבלו

 ~ל~ה~פ~
 וא~נס

 הקונה להישראל הח~ץ ~כ~ו כבר א~ר~ל ס~מכי~ כי בעולם קנין שום הנכריס עם~ושים
 להנכריס שנתנו החמץ כי הלב על ~מים~~ינם
 ~בעלי הישראל~ם של חמצם הוא ב~סח ~ל~כור

החמץ~
 היש~ל עם ~ו~נים ~ן כי חמץ איסו~ ~מןשי~י~~ עד כרצונם ב~ לעשות ברשותם הוא כי

 ו~~~הקונ~
 ~~הישראלים שהוע~דו ~נכרים ה~י

 ~מצ~ ב~ם~ מוכריםהמה
 הישראלים ~ל

 ~שש בזה יש ~ועוד ה~מץבעלי
 ~ל בקיו~וו ~רוצים הם ~חמץב~~~ שהישראלי~ משו~

 בזה ~םו~ו~כ החמץ~
 ~~שו~

 ~ויביש מהר~ם בשם

ה~~~
 ויש~י אורי בם~ר וכן ~

 נכ~ )שהו~
ה~~~~

 ~ויביש מהר"ם
 הנ"ל~

 שגם שם ~~ב
~און~

 הרש~~
 ~בר~די ז~ל

 א~
 בת~ובתו שהשיג

ע~
 ~נ~ל ~ויביש מהר~ם ה~און דברי

 מ"~
~יי~

 שהוא בדבריו שם
 לכ~ מזהי~

 ~נ~ע ~י
 לאלו שלו חמץ לתת שלא ב~בו ד~יר~ת

ה~שראלים
 ~~~~ ~א~ ~קו~י~

 העי~ מ~שי
 על

~~ת
 ~מוכר~

 אח~כ
 ור~ לנ~רי~

 יכתוב שכ~א
 שאי~ו ומי לעצמו ~כירה~~ר

 יהא או~יין ~ב~

 ל~ורב~~ שלו ~ו~ירה ~~~~רא~
 מדרבנ~

 ~ראות
אם

 ~כת~
 וג~ ~ כדין

 הרב בשם
 שא~~~

 שלום
 מצ~~רים ~נו המ~ירה גוף על כי מאודהמעשה עלי~ ~רע שכ~ב הנ~ל בשד"ח שם~~יא
~שו~

 אך ו~טלולא כחוכא דהוא
 עכ~~

 ראוי
 מדע ומבי~י ידועים אנשים ולמנות~השגיח
 שיהא בזה להת~הג האיך~י~עו

 הכ~
 כדינו

 ~כ~~ו~~
 הרב עכתו"ד לעצמו במה יבנה ~

 הנ~~שד~~
 במה הנ~ל הגדולים בשם בקצרה

 הנ~וג הכוללת המכירה דבר על~התמר~רו
ב~מה

 ~ מק~מו~
~~ 

 הרב
 ~ד~~

 להשיב ~רבה
 הגדולים דברי ~ל~ל

 המח~ירי~
 ~הביא הנ"ל

~~
 שמ~הג

~~ 
 שישראל ~ע"י ~~וללת מהמ~ירה

 והוא ה~מוצים כל קו~ה~~~ד
 מוכר~

 ~ח~כ

~~כרי~
 ב~שובת ~"כ מוזכר הוא הל~ה המנהג

 ~ימ~~ ~~ד~ו~צ~~
 ~ ער~ר ולא

~~ 
 הרב

~~~ 

 ~ הו~כר וכן כלל~"ז
ו~ן של~~ ב~~ בתשוב~ מ~~

 ה~~~~
 ~"ל קליגער שלמה ~הר"ר

 )הו~~
בקונטר~

 ~ושה שבמנחת ה~םח חקת
 ~~~~ די~

הארי~
 המ~ירה של זה מנהג ~קיים ~~כ

 לנכר~ הכל את ימכור ו~~וא ישראליאחד לא~~
 ~~"~ ה~וללת המ~ירה בדברו~ן

 ג~כה~~כר ההרש~~
 בתשוב~

 שס
 ארי~

 ~ב~ש~~ ~~ םו~~י
~ונג

 יו~~
 ~~~ של~חה אי~ה ~~םפר סיל~ח ~וך

 בגד~ ובם~ ה' ~י' ביכורים ראשית ובס'~'
 וכ"ה ב' ~י'ישע

 המנה~
 לי~א בערי

 ו~~
שחש~

 מה~~ לא השליח בחתימח שו~מ הרב
 אםברה כבר ה~~ל( המקו~ח דברי~מכח

 דכל דכיון וכתב ביכור~ם ראשיתבס~ר ~~
 ב~םף נקנית אינה דקרקע משום רקהוא הח~~
 ראיה ש~ר לאו ~~ימה בלא ושטרבש~ר ר~
 הקונהלגבי הו~

 ה~של~ נג~
 בנד"ד אבל

 את ~ם הקונה הנכרי לידש~ווםרים כיו~
 ביד המוכרים שנ~נוהר~~ה הכת~

 ה~לי~
 מו~יל דזה

 הנ~ר~ ביד יש שהרי הנ"ל חי~ם המקור לדעת~ם
 ~וכל ראיהש~ר

 המוכרי~
 ~~ב דהיינו

ה~ל ההרשא~
 וי~

 ~דקדק
 עכ~~

 ב~צמו שהמוכר
 ~~~ים ~כן ע"כ הנ~ל ההרשאה שטרעל יחתו~
 בבגד~ ב~שי~ות כתב וכן יהוםף זכר בענהרב לז~

ישע
 הנ~~

 להנ~~~ שמ~סרים ה~א ד~מנהג ד~ ~י'
 יד בחתי~ות ~חתומים ההרשאות~ל

 ש~ר הנכרי להקונה יש ~~~כ הש~"מ~ם המשלחי~
 )ועייש~~ ~ ע"כ ~מכירהעל ר~~

 מה בשד"ח
שם ש~~~

 לדע~
 ~מ~ו~ח

 הנ"~
 מהני אם

 שימכור ע"י ה~שאה ע~י~כוללת במכי~
 השלי~

 א~ב
 יעוי~ש שלוקרקע

 בזה~ מ~~
 ~כ~~

 ה~א
 כדעתנאמר ~~

 ~ל~ הנ"~ המקו~~
 מהני

השליח ~~~מ~
 אב~

 ישע בגדי הרב
 ~נ~~

 כל את ד~ה
דברי

 ~~ק~~~
 ~משל~~ שאין דכיון וכתב הנ~ל

מכחיש
 ~~ב~~

 שלא לומר
 כאלו ~~שיב ~~ותו שלו~ו הויבכה"ג ~~~ של~ עש~

 א~ע ~תםב~צמו המשל~
 על~

 ושפי~~ המכירה השטר
 דכל הנ~ל בשד~ח שם ועו~כ ע"כדמ~

 החש~

~~~~~~~~~~ ~ ~ מכיר~ ~~~~~ 
 את להנכרי מקנה ~ם אבל ~ר~ע

 ~בדברינו )כמבואר הקרקע שכירתא~ב הח~וצי~
 ~~ק ב' םעי' זה~י' ~ק~~

 ~~קר ~אין ודאי בכה~גא~כ מנ~גינ~~ שכ~~ וא~~
 ל~~~

 ~ל ~ה
 הר~

~~ו~



~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  שטר צריכי~ דאין ~יון הנ"ל ~ייס~קור 
~כיר~ ~~

 ~גם קרקע
 הב~~

 נקנה
 בש~ירו~

 בכםף
~~~~

 ההרשאה דכשמוסר ב~ח ~ו~ור נוכל ~ב~~ג
~בי ע~~ לס~וך יש לכת~לה אפילו אזי הנ~רי ~~~~ד

 שכיר~~
 ~~פוק: ~~ם בלי קרקע

~~~ 
 על

 ~~~פ~חו~ נמ~ר~ שלא ~שש~בר
 הנ~רי ליד

~קונה
 ~כמבוא~

 כ~ב כבר לעיל( המובא בט"ז

 ~בר שהנכרי מיירי דהט"~ ~שע בגדי הרב~~~
 הח~וץ דמי כל א~ ה~מץ בעל להישראל~ילם

 ה~~וץ את ~ישראל יסגו~ אם ~לכ~~~ודה~פ
 להישר~ל לו מה כי ~~ ~~~ ~וי ~לו~~~גר

 החמץ א~~הסגי~
 ש~

 קיבל לא אם ~בל נ~י
 רק מהנכרי~ישר~ל

 האדרוי~
 זאד~~יק ~קורין

 עד במלוה הנכרי על זקף המכירה דמי~י~~
 שמסגיר במה הערמה זה אין שוב א~כ~~ה~פ

 הבי~~~
 את ~ופס הוא כי יען החנוץ שבו

~ח~ו~
 וכ~י~לם הנכרי ל~ שישלם עד במ~כון

 ~~כרי~~
 א~

 י~~~ א~~ בפ~ח
 א~ הישראל לו

~מ~ג~
 או~ו ויניח

 ~י~~
 ~מצו

 ~וא~
 ~יה לא

~חמץ
 באחריו~

 מו~ר ~יה ~ישר~ל
 א~

 אם
 ~יה~

 ה~מ~
 מונח

 בבי~
 דישראל כיון הי~ראל

 הרב עכ~~~ד ~ו~כו~( קני לא~נ~רי
 ~ד~~

 ב~ס
 הנ~ל ~שע בגדי~רב

 בק~ר~
 ו~רב

 שד"~
 ~~ים

 יש~ בגדי הרב דדברי~~ז
 נכונים הס

 ג"כ כ~ב ~נ~ל~ י~ע בגדי הרב דברי~~כעין בטע~~
 לי~ן דמותר ב~ ~ו~~ קכ~ד ~לל ~יי"א~רב
~אחר

 מסגר~ ה~כיר~
 או

 חות~
 על

 הח~~
 אם

~תיירא
 שיג~ו~

 החו~ס י~ן שלא ~וב~ד הנכרי
~המפ~ח

 ה~וכיר~ קוד~
 או

 בשע~
 ה~כירה(

 ~י~מ~~ ~ח~י מדבר~~הוא
 ~יי~א והרב ס~י~ד

 חו~ם ה~מץ ~ על לי~ן דמו~ר ד~~ה שם~~~יים
 את ~אבד ~נכרי אם ~עיר~שר

 ה~~~
 שהרי

 הוא~~מץ
 ואעפ~י הנכרי בא~ר~ו~

 שיש~~ל כיון מ~מ הישראל אצל ~שכון~עין ~~ו~
 אינו~נכרי

 ~ונ~
 ברשות הוא החמץ וגם משכון

 מהמכ~ה ~ו~ר ~ישראל אין וגם~ח~ר א~ לו( ה~כיר )או לו ~כר שהר~~נכרי
 שרוצה~לא

 ~כו~
 לו~ שישלם הנכרי א~

 ד~י
~~וצו

 ל~~
 הנ~ל~ חיי~א ~רב ~כ~ו~ד ד~ו~ר ~~ל

 ~~~ ד~~ע~
 ~~וזכר

 ~ב~ו~~
 הנ~ל

 ב~ו~
~האדרו~

 ~~נכרי ~~ו~ח
 שו~ י~י~ ~~

 ~רו~~ה

~~
 כ~ב ~~ר

 בשד"~ ש~
 ליישב א~שר זה דגם

 והר~ן ג~ון~~ור~~י ~~י ~ב דלדעת~י~ן
 והרי~~~~

וכ"ה
 דע~

 ~~וכר ~~~ ~ו~קים ~~~בה ~וד
 ~בל~~ ~ום בלי~בהקפה

 ~ס~
 ה~כירה דמי ~כל

זק~
 על ~טר וכתב במלוה עלי~

~~~ 
 הקצו~~ח ולדעת כסף במ~ום מהני הר~זבמלוה שזק~

לא
 כס~ בענ~

 כלל
 בזוק~

 במלו~
 ו~הני

 דבעינן ~מה וב~רט לבד~ושי~ה
 כס~

 ~וא
 ידי לצא~ חומרא ~ו~וםרק

 דע~
 ז~ל רש~י

 הוא העיקר הרי ~דין מןאבל
 כ~ע~

 ז~ל ר~ת
 בית חינוך ו~רב במשיכה קונה ד~כריד~~ל

 דעת ג"כ הוא דכן~~ודא~כ~ב
 בה~~

 ~רב
 גאון~א~~

 והרי~~
 והר~ב"ן והרא"ש ~התוספות

 ירוחם ורבינו ~והדרישה והטור~ו~מ"ג
 ~גב ה~ץ שנוקנים ~ מנהגנו ~פי וא~כ~ינץ ומוהר~~

שכירו~
 ~ש~יר ~קרקע

 נוכ~
 לסנווך

 במלו~ עלי~ דזוקף דס~ל הנ~להגאונ~ם ד~~ ~ע~
 ~ש~ר

~וי
 ככס~

 בלי ~אפילו
 שום ~ קבל~

 נקנ~ הקרק~ שכי~ו~~רי ~ו~~~ אדרו~~
 ~~נכרי~ע~י

 לה~~ר~ ~קנים והחמוצים ככםף שהואה~לוה ז~י~
~ב

 קניי~
 וא~כ ב~שיכה ~ ~הוא המקומות

 במה לן ~י~~~~לא שו~
 ש~אדרו~

 ~קורין
 ~~י~יעלא זאדא~י~

 ~ו~~
 ~~וזכר ~~שש ועל ~ ~כר לכל

 ~מיניס פור~ים שאינם במה ~נ~לבש~~מ
~~~ 

 ודאי שלכ~חלה ~ה~דברא~~
 א~~ ~~דידה ועד ~~~כר~~ינים ~~ ~ל~ר~ י~

 בש~~י באמ~
 ~~הוגים~מכיר~

 ~~נ~ ~ד~א לו~ר ו~ברא טעם אין ~ובוא~כ ~מי~י~ כל ~ורטים ~ם הרי~
 ~~י~מכירה

 ~~~רינן כיון שלי~
 ~~ין ובפרט כמותו אדםשל ד~~ו~~ בכ~~
~רבה כ~~~ ~מץ מכיר~

 פו~קי~
 שום בלא~ דא~ילו

~ם ~~~~ ~~שלי~ו~
 אי~

 ~~~~ו למכור יכולים בבי~ו ~איש
 בפניו~ שלא ~אדם דזכין ~שוםמדע~ו ~~~
 דמהני~כש~כ ו~~~

 שלי~ו~ בז~
 ~דעתו

 ~ניםובמעין ~קי~~ ~י~~~~ שלו בחידושים ב~קו"ח~בואר ~~~ ומרצו~~
 וב~שוב~

 סי' נובי~ק
 וב~~וב~ י~~

~~~
 כהונה וכתר

 ~~שוב~
 ~~~ר כ~ב

 ל~נו~ אין ול~ן ~וה~י ~לי~~~י ד~~~יר~
 ~נוה~ין ה~נהג

 שנו~~י~ ~הר~א~ ~~י~ל~~ור
 ל~ור לב~ד~

 הרב עכ~ו~ד~מצם
 ~ד~~

 ~נ~ל
 ו~יי~~

 עוד
 דרוב וסיים בזה~האריך ~~

 ~ינן ~יא~ טויביש ~~ר~ם~~~ון ~ר~ שכ~~ ~~שש~~
 ~י~כו~

 הכול~~ב~~~~
 שנוהגים

 ~~ר~אה ע~י לע~ו~

~ר~
 בדבר

 ה~~~~ו~ ~~וסירו~ ~~ש~
 ~~~ן

 ~ו~~ו~רי~
 בוד~~~~~ ~נה הנכ~י ~יד

~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

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

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

~~~~~~ 
 ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ר~ ~~~ ~~~~ ~~~~

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

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

~~~~ 
 ~~~ר

~~~~~ 
 ~~~~~ ~~ג~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~

~~~~~~ ~~~ 
~~ 

~~~
~~~~~ 

~~~~ 

 למ~ורלו
 המפת~ו~

 והמורשה ה~וורשה ~ ליד
יתנם

 צריך בודאי הקו~ה ה~~~י ל~
 לעשו~

 כן
 הדבר הרי כן לעשות לו מי~ש~~א ~ךלכתחלה
 שא~א שלהאנ~ים ו~יון כשעה~ד אצלוחשיב

 לה~
לע~ו~

 ש~~~ר ~ם ~~ו גם לכן כש~ה~ד ~וי~ כן
ל~ם

 ~םו~
 המפ~חות

 ג~
 לקול ישמעו לא

 כימור~ם
 בין ~לחלק דא ~ביל מוחא כל ~לאו~

 יא~ור אפ~ר ללאא~שר
 נ~

 אם ישראל
 מםיר~

המ~~~
 ~ועכבת

 ~ו~
 ולכן התם לי ומה הכא ~ל~

 למם~ר ~אוי שודאיאף
 ה~~~ת~ו~

 ~ו~~ו לכתחלה
 ~וסר אינואם

 ה~ופתחו~
 נוכל זה מפני לא

 לב לו שיש ל~וי ~ך ~המכירה עסק ~~לבטל
להבין

 ומט~
 אוזן

 ~שב~
 צריך

 להודיע~

 שי~~ה
 :כן

~~~~ 
 מהר"ם ~ה~און שכ~ב בחשש

 ש~~מכים~מה במה הנ~ל הכוללת ~וכירהבדבר טויבי~
 ~דםבני

 ע~
 ל~רים ח~צם ~ו~~סרים זו מכירה

ע"~
 בפםח ל~וכרו

 ה~
 ל~קן ~ריכים בודאי זה

 בפיר~ש ~~א~~רוע~~
 ~ל ~חתום~ בב~או לכ~א ~

 שאין~הרש~ה
 ~ש~~

 נכרי ~~~מיד ~יוכל ~~דם
 והוא חכם שא~ת בלת~ בפסח למכור~ב~ותו~
 שד~ח ~ הרב ~ עכ~ו~ד בה ילך ~דרך ~לו~אתיורה

 לכתוב ד~~ן פ~ים~ מנחת ~~פר ועי~ין ~בק~רה
 גם למכור ~ותו שמרשה בפירושבה~רשאה

ה~~~
 שיב~

 ~ ער~פ ~ עד לידו
 ז~~

 ע~כ ~מכר
 בא"חו~בא

 החד~
 םימן

 ~מ"~
 ט' אות ~

~ה~

 ולא
 ימכו~

 ~ביוקר
 מ~

 עבא~ח ~ הראוי ~~מחיר

 או~ ~י~מ~~~~ד~
 די~~ר הלכה חקר בשם ט'

 הק~ח ~ולהוקיר ~מץ מכי~ת ~לזלזל~במקח~~ב
 דכשמוקירמ~~ם

 אין בוד~י הר~ הקמ~
 עוד משו~וי~ יו~ר~ בי~קר ~מקח לגמור~עכו~ם דע~

~ב~~
 דכשהישראל הנ~ל ~לכה ~~~ר בשם שם

רו~~
 המושכר הבית ~רך ~רגל ד~י~ת לו ~י~יה
 ~שטר בתוך ~~נאי בדרך ~~ת יכ~וב לאל~נכר~

 ~י~ו~~~
 ~ן ~~~~~~

 ~~~ ~~ו~ ~יב~~ ו~~

~ו~נכרי
 בדר~ ~של~ בע~~

 שיכת~ב א~ תנא~
 עליו ~וקבל שהנכרי השטרב~וך

 כ~
 ~~י~ב דרך

 יתלה ולא אחר לשון איזהאו
 מאו~י בשם ועייש"ע ~ ע~כ כללבתנאי השכיר~~~
 ~הרב~~ ~נ~ לעכו~ם למכור שלא ליזהרשיש א~~

ח~ו~
 ~בכד~ יותר בזול ~ י~ו~ור שלא וגם

 הער~היהא ~~~
 ני~ר~

 ע"כ:
 וכו' החדר אתלו ~לה~כ~~ צרי~ ~ו~

 עיי~ ~
 בלה~פ

 בס~ר ~ובואר דכןשכתב ~י~יש~~ ~ובע~
 ציו~ שיב~

 ~~ר בשם
 נוב~י ~בעל הגאוןאביו

~~~ 
 דטוב שכתב

 יו~~
 להנכרילהש~יר

~~ 
 ~~כ לו ~ול~ווכרו ~חדר

~~~~
 קצת לדעת

 זה אין אחר~ני~

 מוםכ~
 את למכור יותר טוב לדעתסואד~בה

 א( ~~להשכי~ו ה~~~
 ~ע~במקו~~

 בביאורים
סק~~ ~~ת~~

 דב~וכירח שכתב
 ח~~

 שמקבל ~לנו

 מע~~
 והמ~ר זאדאטי~( ~שקורין מועט~בר

 ~חמץ~ שכ~~אבד ב~ירור ידוע ~הדברבמ~וה על~ זוק~
 ~נכר~ ~ם ידון אם אף הנכרי לוישל~ם ~~
 ~~שום~כו~ם בדי~

 שא~
 ה~וכיר~~ א~ מחזיקין אין הם

ר~
 ~וכמבואר בעל~~א להע~מה

 ~~ו~ירת שכ~ב לפס~יםבחידושיו ב~ב~~~~
 ש~נ~ ח~ו~

רק הו~
 הער~וה~

 הרי וא~כ
~~ 

 כאלו דומה
של האחריו~

 החמ~
 ~כי לבערו וחייב הישראל על הם

דומה ~~
 ל~כ~~~

 אצל חמצו שהפקיד אלם
 ~ום עצ~~ו על~ הישראלקיבל ~~~ א~ דא~ילו א' ~עי' סי~"מ בש~עדמבואר ישר~

 ~חריו~
 מ"מ

 אם לשלם~ להישראל ~ויכ~הו ~אלםהעכו~ם ~~
 יאב~

~ח~~
 אחריו~ו מקרי

 ע~
 ו~ר~ז הישר~ל

 דכיון בנ~~ד( ל~מר יש וכמו~כלבע~ו חי~~
 אי~היזד~~ן ~~~

 אחריו~
 ישלם לא ~ החמץ ~ויאבד

 ה~שראל על אחריו~ו מקרי וא~כהנכרי ל~
 וח~~~
~ 

לבערו
 ו~כ~

 להנכרי למכור~~ו דוקא צריך
 בתוכו שהחמץ~חדר ~~

 ד~~
 כ~י~ל ~וי

 הי~ר~
~ 

~~~יו~
 בבי~ו נ~רי ~ל ~~~ו ~ל

~ 
 ~ש~~ ~כרי
כמבו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~כמב~~ר 
 במ~~~

 ~י~~מ
 ~ק~א~

 ~ינו א~ ~~בל
 החדר את ~~נ~רי לו~ו~ר

 ~ר~
 לו ~~ו~כירו

~~~
 דש~י~~ת~ משום ~~~~

 ל~
 ~ניא

~~~~ ~וכדע~
 כר~~ ~~ל~

 דמהני דם~ל
 ייח~

 בית לו

~~ה~~
 בשס בש~~ח ~ביא

 ~פמ~~
 לא ד~כירות

~~~
 הוי וא~כ סק~א( םית~מ ב~וג~א ו~יין

 אס ~ישראל ~ל~~י~ו
 שג~ ל~

 ~על הישראל

~~~~
 ~ר ~ינו

~~ 
 מהני ~א~ ב~~~רות רק

 ~~שו~ לנכר~ ה~קוס את משכיר א~~~
 דכיון

 זכות מכל החמץ ~בעל ~י~ר~ל~~~~לק
 ב~י~~~ ~י~

 זה
 ~ו~

 ביתו ביה קרי~ן ~א
~ר~ל ~~

 בי~ו לא~ ~ה~
 הו~

 וכל מכל

 ~מקו~~~~~ו~~
 ~נ~ל

 ב~ו~~~
 ~ ק~ת ביאור

 ב~ד~~ הבי~~~
 ד' אות ט' ~י~ מ~ומ~צ

~~
 ~~ר ב~ס

 ~~~ודי~ דר~
 לכל ש~סכים

~~~י
 ~מקו~~

 ~ועוד ה~~ל
 הבי~

 ~ם
 ב~~

 ~יקודי~~~~
 הנ~ל

 דב~וקו~
 להנכרי ~~שכיר

 המוש~ר~~~ת
~~ 

 להשכ~ר~ צריך ל~ישראל
~~

 לי~~ ~~~ לנכר~ ~יתו ~מ~כיר~~~~ ~ושו~ מ~ו~ ~ער~~ ול~ ~ר~~ ~~~ני ~חד
 ב~וכו

~~
 ~~ור דזהו

 ב~ר~~
 ~ ~~כ

 בש~ א~
 ב~ד~~ ~~ הב~~ ~~מ~~~

 דכיון שכתב
 להנכ~י ~ו~~~יר

~~ 
 ~~ן בםתם ~~~ר

 ~~~כיר~~~ר
 וב~~ ~ ב~ר~~ ~~

 בגדי ~רב

~~
 והגר~א ~ר~ח והרב

 אי~ור ד~ין ~~ ~בי~
~~כיר

 ~ער~ ~~
 ל~חר ~י~ורו זמן ~חר

 ~הנ~ה~~ר
 ~וד~ ~ב~

 ~ין ~יסורו זמן
 חילו~

 לקוד~ ~ר~~~~
 וכ~ב ~ר~פ

~~ 
 משמע ~כן

 והרב ~וב~י הרב~~ברי
 הר~~~

 לה~כיר ד~ותר~

 ב~ר~~~
 דעת ~בואר וכן

 ~ח~~
 וכ~ה

 זכר~ב ד~~

 ~~כ~ י~ס~
 מק~~ ~רב דברי ~וכעין

~~~
 בשע~ת ג~כ מתבאר

 ~~~~ רי~ ~י~~~~
 ב~~~~

 ש~ו~י ה~ב
 ד~רי~

 החדר ~ת למכור
 וא~~~~רי

 ~~דר
 ~~ר~ הו~

 אזי ~הישראל
 נראה וכן ד( ~ להנכרי~~~ירו

 דע~
 הרב

 חיי~~
~~ל~

 ק~~ד
 ~ו~

 ~ה~
 ~נ~ו~ די~

 ~ ~עיל כנז~ר
 הביא~~י~~

 מערכ~ בשד~~
 ~( ~ ~~~ל ואות

~~~
 ו( ~רדכ~~ ~אמר

 וב~~
 הרב

~~~~ו~יס רא~י~
 דצרי~

 ה~דר את לנכ~י למכור
 )ועיי~~ע בו~ונח ש~~מ~

 ב~~"~
 ב~ו~

 ~נ~ל ~' ~ות
 דא~ילו~כתב

 הנ~~ המקו~~ לד~~
 דצריך

 החדר~~כ~ר דו~~
 ל~כר~~~ל~

 מ~מ ~הש~יר
 דז~~ ~י~~~

 ~בל ~~~ בפע~~
 בפ~~ ~~

 ~~רו ~'

ו~~~כ
 ~שני~ בשנ~

 ~טר נכ~בשא~~~פ ~~ ~~ ~~ ל~ לי~ ~~כירו
 מ~ד~

 ~~כומ~ז ~את
 לבעל ב~זרה ~מקום ~ת~מו~ר

 מ~ש ועייש~ע ~~ההטעם ~עויי~~ החמ~
 ~~~~ ~ בז~

 מתבאר
 הא~רוני~ דברי מ~ל~ך

 דכ~הבית דס~ל הנ~ל
 למ~ור דו~א צריך~~ ל~~ו~י~ ~ל~ רק הי~ר~ל ביד ב~כירות אינוהוא

 ולא להנכר~ הבי~
 מ~~

~השכ~
 ב~~ר ~ועיין להנכרי ~~בד( המ~ום

מי~~
 דפ~ח~

 ~ס ~כ~ב ב' אות
מוכר דא~ ל~ל~

 ~~מ~
 ב~כירו~ ~~ דאז ומ~קל במדה

המקו~
 ד~ז למדי~ה עד כ~וכר~ ~שא~כ

 טעמו( ~יי~ש ל~לוטין ~מקום~~ימכור ~~י~~
 ואו~ ~ערכ~ ~~ד~~ ~~ל~~~~יין ~~~~ ~

 ~ר~ ~~~ל
~ו

 בז~
 דיעות

 ~~~~ ~~~רוני~
 דדי

 ~ה~~ר~
~מקו~

 ל~נכר~ לבד
 ~~~ ~ד~~ ואדרב~

 ~~~~הא~רוני~
 את לה~כיר יותר

 משי~כר~לה~כר~ ~~וקומו~
 ~ליו

~~ת ~~ ~~~~~~ ~אי~~
 ~א~~

 ~( ~ ~ן ו~לו~
 הר~

 ~~~~~ ~~~ בגדי
 כ~ב ב'~י'

 דבמ~ו~ו~ ש~
 ~~כ~ר שנוהגין

 ~~יר בני ~ל~ל ~ח~
~~ 

 יו~ר ~~ד ~~כר~ ~~ד
~~ 
~ 

 החדרים ~תל~שכיר
המינים ד~~ל~~ ~~ו~ ~ל~וכר~

 ~~~~~ ~~ ~~ל~לי~ ~ה~ ~~ו~~~
מוכר~

 ~~~כרי
 ~~ בזו~

~~ 
 ~~כרי

 ~ו~
~~~ 

~~~ו
 יוכ~

 א~~כ הנכרי
 ~~וכר~

 ~ו~ס
 ~~יז~

אדו~
 ~שיר

 ~ד על י~כור ~~~~ון א~~ בב~
 או ~אן או~ד ~~

 למ~ו~ ~יולי~~
 ~חר

~וי ~~ ו~~~
 הערמ~

 ~~~רים ~בל
 ~רי ~~יר( בני ~ל~~ל ו~~ר~~י~ ~~~ליו~

 ~ו~ י~~~~ ~~
~~~~~ 

לקנות~
 ~ה כי

 ~ל~ ~כ~ ~~~~~~~~~~
 י~~~ ומי

אות~
 ~~נו

 ~ד~~~~ ~ו~ר ~ינ~ הנ~ר~ ו~~

ל~נות~
 ~ו~

 ~~ער~~
 ו~~כ

 ~ר~ו~ ~~~~ ~~
 ד~ ~~~י' ~ ~~~ ~לי~ ו~ובר~~~י~ר~~י~

 יש~בבג~~ ~~
 ~נין דבכל ד~~ו ~בואר

~קנא~ ~~ו~ י~
 ~קום

 כתב וכן ב( ~ע~כ ~מ~יר~ ד~די~ ~שו~ ~~כ~רו~
 ~~ו~ח ~וב~ הר~

 ~לו~מץ ~כיר~
 ~יו~ר ~יון ~י~~ ~~ו~~ ה~~~

 החדרלה~~יר ~ו~
 ~~~~ ו~הקנ~~

 ~ב
 ~כירו~

 הנכרי ~ונה וד~י ב~~ירו~ כי~קרק~
 ~י~ר~~

בכם~
 אבל לח~ד

 ~כיר~
 ~ינו ~~~ע

אלא ~ונ~
 בכ~~

 ~ית ~ו ~~~ין ו~ן וב~~ר
~~~ 

~ל~
 ~דר

 ב~כ~רו~
 ~~ו

 יכו~
 ~מכור

המושכר~ ~חד~
 ר~~~ ב~~ ~~

 ~~ל~~
 ~~~~~~~ ~בי~

~~~~~~~ 
 ~~יר

 ~ ~~~ ~~ו~ ~~ ~י~~~



~ ~ ~ ~  ~~ו~~~
~

~~~ 
~~בעה~ב

 הו~
 התקין ~לוג לא משום ולכן ~כרי

 הנ"ל נוב"י~רב
 ובי~

 לכל שוה תקנה דינו
 ~חדר להש~יר~דם

 ע~
 יום ~'

 ~ער~~
 כלות עד

 בשיבת המובא הנ~ל נוב~י הרב עכ~ד ה~םחי~י
 אם ד~ף מבואר ~ושמע ~ו~דבריו הנ~ל~יון

 ה~~~~י~
 י~יד ~כל רק דין בית ע~י ~~ר

 את לנכרי ב~~ע~וכר
 ה~~~~

 ע~"ז שלו

 בשד~ח כ~כ ~ מל~ווכרו החדר את ל~ש~יר~~י עדי~
 ~בנוסח הרש~ז הרב כתב וכן ~( ~הנ~ל(
 בםוף הרב בש~ע הנד~ס ~לו ח~~ץ~~~ירת

 ב~כירות אלא ~קנה ש~~ן~סח( ה~~ו~
 ה~וקו~וו~

 ~~ס

~~
 ~ין דאז ~הנכרי החדר ~וכירת ד~~י כל ~יקח
 ~ם~~ש

 ב~
 כירה

 ה~~ציאות רחוק הוא דב~~ א~
 דמ~ הנכרי~~תן

~~ 
 וכן ~( ~ ~ח~ר(

 נה~
 הרב

~י~
 המקומות על ~שכ~רות ל~~וב של~~ה

 ה"ר ה~און נוסח ג~כ שכ"ה ה( וכתב~~רות בכ~
 אדלר~~ן

 נו~ח ~~כ וכ~ה ו( ~ ~~~~ד~~~
 בם~ר ~כ~כ ז( ~ ~בר~ד ~~ון ה"ר~~א~ן
 ל~י דעתה צ~י~~ר~

 חו~
 ד~~כירת הממשלה

~~~
 ~~יו~ צריך

 יותר נכון הערכאות בפני
 נהגו ול~ן~שכירות

 הע~
 ~ ~~כ ב~כיר~ת

~~~~~ ח~
 דוד שבילי ב~פר

 דבשבי~
 א~ב קנין

 בתשובת השיב וכן ~( ~ ~הנ~~ירות ~~
 על ~~~~ק~ל~~ד ח~~

 ההקנא~
 שכירות ~אגב

~קע
 והש~

 ~ו(
 ~ן אלא לנו ~ין דא~

 אגב ד~ונים~~ו~ר
 ~~ירו~

 לא ומי~ה ~ר~ע
 כ~ זי~ א~~י~~~

 ה~כות ~הזניח ואין שה~א
 וחידודי~ ~ל~ולי~ מ~נ~~רווחות

 י( ~ ע"כ
 ~ת~בת~~ן

 ~ו~~~
 הביא

 בכמ~ ~~
 ~קומות

 מקור הרב~ברי
 חיי~

 ~צריך ~דס~ל הנ"ל

~~~
 להשכיר מהני ו~א החדר את ~מ~כור

~~ו~
 דד~~י

 לאחריו~
 אלם(

 ובכ~
 המק~מות

~~הביאו
 ת~~

 סי' אדם בנש~ת )וכן דבריו על
 ד~י ~לא וכ~ב הנ~ל המ~ו~ח ~בר~ דחה~~

 שם הביא וכן י~( ~ אל~(~~~~ות
 ~ ~ושע~ש~~~~~ בש~~~~

~~~ 
 וכן

 ~בי~
 ~כר הרב

~וס~~
 ~( ~ עולם בנין ~ש~

 וכ"~
 הרב דעת

 ולא לנכרי יש~יר ~ דהקרקע~~רו~~~~~~ואל

ב~~י~
 דעת וכ~ה ~ד( ~

 הר~
 ~ן

 והרב~ו( הא~~
 כר~

 ~ז( ~ של~ה
 וכ~

 ~בי~~~ נהג

~
 זכר בעל ~רב

 י~ום~
 דכש~~וכרין ~ה~עם

הב~י~
 ~~י דמוכח ~ערמה הוי עני ~נכרי

~~~
 ~ ב~כירות

 ~כ~ י~
 ~~ת ~~ ~~~

 ~ר~

 ~~רב~ל
 ה~~ו~~ יהום~

 ה~~ל בשד"ח
 ו~~

 ה~יא
 הנ~ל האלף המ~ן דברי את יהוסף בזכרשם

 אנסלעכומ~ז ד~~י ד~א וכתב ה~~ל המקו~ח דברישד~ה
 שה~קי~

 ~~~ום ישראל אצל ח~~צו
 שהנכרי הישראל יו~עד~ס

 יאנ~
 ~ס לשלם אותו

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

 ו~יבל ~חית ~~הכיאדע~א ~~~~
 החמ~

 לשומרו
~~יל והאנ~

 עלי~
 הנכרי אותו אבל בע~כ השמירה

 אתהק~נה
 החמ~

 אינו
 מ~י~

 הישראל על הש~וירה
 על~ו ~ו~ור אינו והי~ראלכלל

 כל~
 וא~כ

 שיש~ר להישראל ליהדניחא א~
 הח~~~

 י~בד ולא
 ~ורם ~עי~ז ~וקר~ לא~~"מ

 ל~~~ו~
 ועוד

דא~ילו זא~
 אנ~ בע~~~

 הישראל ביד חמצו שה~קיד
~~~

 אם
 ה~שרא~

 שלא ב~ירוש ע~~ו התנה
 הנכר~ עליו ש~עליל אף ~ז באחריותיתחייב
 אחריות ~יזה ~ו יזד~ן א~אח~כ

~~~~~ 
 י~ל

 כ~~ דאי~ ~וד~ הר~~~ ~~דבכה~~
 ~ו~ם

 ואין כ~לל~ון
 כא~

 רק
 הישרא~ ~~י~ עברונח ב~~~~ דברי~ עלילו~
 הכי ~~ום

 גור~ מ~ר~ ~י~~ בודאיבנד~ד וב~ר~
 ל~מון

~~~ ~ 

י~~
 הבי~~~~ וכ~י~~

 ~ של~~ה כרם בשם
 ~בר~ שדחה רענן זית ~~שם שם הביא~כן י~~

 ~דו~ה זה דאין וכתב הנ~לה~~קו~ח
 ~א~ריו~

~נ~
 ~~ לש ~ייב דאינו דכיון

 ב~עד
 החמ~

 ור~
 יאבדשא~

 ל~ ~חמ~
 וכ~לא חובו י~יג

 י~~~~

החמ~
 הרי ~

 החמ~
 ~שלו~~~ ל~שיג ל~ י~רום

 בעד ~הנכרי ~ו שמגיעחובו
 ד~~י~א~~ ~ח~ו~

 לש~ר~~
 ~ר~~י רק נ~רא ד~א

ולא
 ~ור~

 מ~ש ל~מון
 ועיי~~ ~ ע~~

 ~~ד
 שם ~חקרבשד~ח

 בא~
 החמץ בעל

 ה~קוםאת ~~~
 ~החמ~

 קנ~ ~~
 ~~א~ על אותו

 ול~י~כר~ ש~~
 י~כיר~ו

 לאי~
 ~~יך ~חר

ב~כירת יתנ~~
 או ל~~ור שמח~ב לנכרי ח~צ~

 ~ה~כי~
~~

 את
 שהחמ~ ה~קו~

 ~ובר וא"כ בו מו~ח

ע~
 וא"כ התנאי

 תתבט~~~~כ~ר~
 או

 ~ו מה~ו~ר ששכר או שקנה ~לו~~מק~ם ה~כירו~
 את הנכרי י~נה איך ו~~כ ש~וה~וש~יר

~הא ה~מ~
 ה~

 כ~ו
 לך מוכר א~~ ~ד~ל~~ קר~~~

 וע~~שע~~ש( וכ~
 ב~~ ש~בי~

 שי ~נחת הרב
כ~ה

 ~ז~ ~להית~ ~~ב~~~
 עוד בזה כתב ~ב~ו~ד

~בר~
 בנד~ד די~~~

 ד~~
 מכירה

 ו~
 ~ו ירות

שהוא
 ~וכ~

 ~~~כרי ~~כ~ר ~ו
~מוכר כו~~~ ה~ת~ ~~



~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 שה~נה הראשון המ~יר או~~ו~ר
 של~

 ימכור
 ~עת ~שכיר דאינ~ ד~יון משום לאחרוי~~יר
 איס~ר ~ה~קיע ~ ~די ימים י' על רקל~~רי
 או המ~~ר ~ק~יד לא ~וד~י ב~ה~ג ל~ן~~ץ

 בעל ש~ל הראשון~~ש~י~
 ה~מ~

 לא ~אם ~דע
 ~ב~ל הרי כןנא~ר

 ~~~ כמע~
~ 

 מ~~ר~
 בתי' להם ~ישבאותן~ ~~ץ

 בש~ירו~
 הש~~ר אין ~הא

 מרובין הס ~ב~ב ~מי ~וב~רט להש~י~ר~~י
 ול~ן להש~יר א~ור בוד~יולנ~ר~

 בה~ר~
 לומר

 בזה ק~ידא ~ין מועט ~ לזמן רק שהואד~יון
 ~אןוה~ה

 ועיי~~ע ~ ע~~
 ~שד~~

 מ~ומ"צ
 אות ~' ובסי' ~~ה אות ~' סי' ~ דיניםב~םי~ח
 ד~ס~א מילי ועב~ס ~ בזה ~ מ~ש~~ד

 או~
 ד'

 ל~נ~רי להש~ירד~יך
 א~

 ~ו~ך ~~על ה~דר
 ימי בהבלעת ימיםאיזה

 ~~ל~~וב~ ~וצריך ה~ם~
 מי~ם ימים עשרה עד ~~וע~שי~ ~ה~דרו~~~ר~י
 בעד ~הש~ר ני~ר~שלא~היה ש~היה כדידלמ~ה

שב~~
 ~של

 פס~
 ~י~ול ~מה בעד אלא~ בלבד

 שלא ~די היתר ~בשעתל~~ת~וש
 ~~ כמ~~~ יהי~

 ~ ע~תו~דב~יסורי~~הנאה
~~~~ 

 ~מותר אס
 לו ~ולהק~ות בשא~ה להע~ו~ם החדרלה~נות
 ~במ~ה~ש ה~מץ א~אגבו~

 ~י~מ~~
 ~אף ס~ד

 ~ אס~~מש~ם ה~~ר את ~האומרים~דלהש~כיר~~~ת
 ~~~~כר

 ~~~ ~נ~~ ב~~~~ר~
 ~~תר~ ~

 ~~קנ~ת
 ~~דר ~ת~נכר~

 בדר~
 ~~ב~~ ~~ל~~

 ~~ן
~~~~ 

~~~~~~
 ~~ל ל~ק~~ת ~~~כ ~~~כל

~~~ 
 ~ת

 ~~ע~כ~ ~~~~
 ~ל~ ~~~~

 ~~~ ב~~~ ~~~~בת
 ~~~~ב

 ~ ~~ק~ם ~~ב~~~לת
~~~~ 
 ~ ~ל~ק~~ת ~כ~ל ~~

 ~~~~ד~~~~~~ ~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~ר~~ ~~~~~

 ~~~רב
 הג~~~~~

 ל~בר~ ~צת שם ~~~ה
 הרב ~

 כיון זה ~היתר~ קצת ~מגם~ מ~מה~~ל מ~ה~~
 ל~לוג~א~~ב~ן~~ה דנ~~ינ~

 הפ~ס~ים( ~
 ~ועייש~~

 הישראל ~םד~~ילו ~בשד~~
 ~~ץ ~י~ש ~ מ~~~ הו~

~~ה ~כ~
 ישראל ב~נם~~גון א~ד נ~ר~ בבי~

~ ~~~~זי~
 ז~ו~~ ש~~ר ה~ורענדא~

 ה~וזיג~
 ולא מהשר

 או השר של הב~~ם ~בת~ך ~~מוזג וה~א~~~ים
 ~מ~מ ב~נס ~א~ר נ~ריבבית

 ~יו~
 נ~ו ~דהנ~רי

~ל~
 רשות~~

 ל~~ו~
 ~ה~~ים~~ס~~לו ה~~ ~~ה

 ו~~~~יו~כ~ל~~י~מיה ~בשא~~
 ג~~

 ~~~ש~~לו~~
 ה~~נה ~~ל~~~רי

 ל~ ~ול~~ו~ ה~מץ~~~~
 ~מ~ו

 ה~או~ ~אג~~
~~ 

 ~הנ~~~~
 ~~ן

 ~ש~ ~~~ ~~בי~
 דוד ~בילי~

 ד~ה~

 המ~ום הש~לת אגב ה~~וץלהק~ות
 ~~בר~ ~ ~~~~

 שטר ~ב~י מש~ע דוד שבי~י~רב
 ע~

 השא~~~~
המק~ם

 נוחה דע~ו אין שד"~ והר~
דבהשאל~ ~~ ל~מ~

 דאם אלא שטר י~טרך ~~ו~ום
 סגי להנ~ריה~רקע מ~אי~

 ב~ס~
 ה~מץ על גרידא

 ~עיי~~~ ~טר( ~לא השאול א~~ק לוומק~הו

בשד~~
 ~' סי מח~~"צ

 או~
 ~ו~ין בשם כ~ב

 ~הישראל במקום דא~ילוגנים
 נ~רי בבי~ מוז~

 דהנ~~י ד~יון ל~מר א~שר ~~מ ב~נםאחד
 נות~
~ 

 מסתמא בביתו למזוג רשותלו
 אי~~ ~מנ~ קיב~

~ 
 ביתו את הנ~רי לו כ~ש~י~ והויטובה

 ~הקונה לו~ להקנות הישראלי~ול וא"~
~ 

 ~ת
 ע~כ ה~~~ץ ואגבו בהבית לושיש ז~~ת~

 ~ז~
 לו הקנהרקע וש~~~

~~ 
 ~ריך ~אבל ה~מץ

 ל~ולאין ~~ ~א~~ וה~~~ו~ים ה~דר לו להקנותלא ~י~ה~
 מ~יר~

 ~ה~מ~~ ~~ד~ ש~~רות( ~או
 א~דבסך

 ר~
 בסך ~~דר שמוכר~~ו~ ~פרוט

פלוני
 ~וה~מוצי~

 ~ ~או~א
 ב~

 מיל~~ ~לוני
דפס~א

 ~או~
 ~מק~~~~ בשם ~ ה~~ס בשם ~'

 ~וה~~~~ ~וע~ת~ש הט~ם( ~יעוי~ש סק~טסיתמ~~
 ~אם סירל"בשי~ק

 ~~ו~
 לו~ שהקנה בשטר~~

 ~ה~וונה ~ להנ~ריוהסביר הכו~~~~ ~בי~~ ל~ ~~המו~ר אך ~רקע ~גבהחמץ~
 ה~~

 על
 ~קני~

 ~ח~~ר~~
 לה~יר ~~שם צידד מהנ~רי אד~~י~~וקיבל~~

 בהנאה~~פ ~החמ~
 ~~ה"~

 ובפרט
 שי~

 דג~~ ~~לומר~
 בדיעבד~ קונה ~החדרויף ~ב~~ף

 ע~~
 ומו~~~

בשד"~
 ~'~ סי' מ~ו~~~צ

 ~~ו~
 ע'

 וע~י~~~
~~~~~ 

 הישראל עשה ~א~ ~~ או~ק~~ד~~
 ל~~ר~~ שלי~

 ~מצו למ~ורא~ר
 ~ יהשלי~

 נתינ~~ שום~ ב~א יאפילו ~שלו~ קר~עאגב לנ~~ ה~מ~ מ~~
 ע~כ בד~עבד ~והניג~כ מ~ו~

סי~~ו"~~ ~ בח~דוש~~ ב~ו~ו"~ ו~~~
 ~~ ~~~~ו"צ ~ש~~~~~ הביא ו~ן סק~~

ט'
 ~וד ו~שם גנים ~ועין ~שם~ ~~~ או~

 ב~ש~בת )המובאא~ד ~~~~
~~~ 

 מ~~ע ה~~ם וגם
 ~ו~ם ע~ז( ~ולק דאין~ודבריו

 הר~ ~~ע~
 שד~~~~

 וד~ה ~זה דנו~ה מדבריו שם~ו~מע
 ~ש~

 ד~~~

 ל~~נו~ ~והנ~ ~לא ש~תב ~וםף ~ור~הר~
~~~~ 

 ~ל~~רקע
 השלי~

 ~~וד ~~עיי~ש~
 ~נ~לוסי' ~~ר~~ ב~ד~~

 ~~או~
 ~מ~ש ל~א

 ש~
 ~צ~ ~נין ~בענין

 ~נ~רי מהני~א~
 ~~קנ~

 ~ ~~צ~רו ~~ו
 ~בתו~~
~ ~~~~~ 

~ו
 ב~~ור~

 ~ית~ ~~צר ~~~שום ~ליחו~~
 ב~~

~~~~~ 

נ~שו~



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שליחות ומשום יד
 וה~~~~

 בזה ~יניה

~~
 מ~ע~ בנכ~י קו~ה ~צר ~~ר

 ~ו יד

~נ~~~
 ~ונה

 מטע~
 ~~ון לעני~ז ~ו~~ ~ליחות

~~~~
 היתר ב~עת ~נ~רי שנ~כר

~מ~ר ה~צ~ וג~
 ל~

 איזה שם מונח והיה אז
 ונע~ה איםורו זמן כשהגיע ואח"כ אז ~ו~~ר של~ חמ~

~ח~~
 ~ם וא~כ בצידו הנכרי ע~וד לא ה~קר

 וא"כ יד מטעס זוכה דחצר~~~ר
 הל~

 יד
 אבל החצר של בציד~ בעומד ~לא~ו~ ~~
 וא~כ שליחות מטעס הוי דחצר~~מר ~~
~~ 

 אם
 ה~י ג"כ החצר בצד הנכרי עו~~ד~ינו

 וא"כ לנכרי שליחות אין דבאמתכיון ~~יחו~
 אם חצירו ע~י להנכרי לוה ל~

~ 
 בצידו עמד

~א~~
 כמבואר וב~י בב~י הישראל עליו עבר
~תשובת

 אמונ~
 בח~י בקצרה המובא שמואל

~ית~~~
 בשד~ח וה~ה ~ ~קי~ד(

 ה~ריך ש~
 ב( ~ ח~ם דהרב א( ~ משם והעולה בזה~צת
~הרב

 מט~
 חצר ~נין ד~~הני םוברים א~רן

 ~ ~טור דעת דכ~ה ג( ~ להוכיח וכתבו~~רי
 ~ ~הישן( ~הא"ח ה( ~ והרש~~א~(

 ו~
 והר~~ש

~וא~
 וחצר לנ~רי שליחות דאין

~לי~ות מ~~ הו~
 ~מ~~

 מתורת אימעט ~נכרי גוף דוקא
 אבל~לי~ות

~~ 
 ~ ו~~יו( חציריו

 ז~
 משמ~ וכן

~ע~
 ~ הרמב~ן ודעת ח( ~ ~תה~ד

 ט~
 וכ~מ

~~~
 ~ ~הרש~א בגליון ובנו רע~א ~גאון

ו~~~ י~
 יהודא בית ~חינוך ~רב

 )המוב~
 ~~~י

 ~רב ~דעת י~( ~ ~קט~ו(~י~~"ח
 קהל הרב וכ"ד ~יב( ~~~~ר מצ~ד~

 יהוד~
 דחצר

 נע~~
~~י~

 ~בי~ורים מקו"ח הרב ודעת י~( ~ ~~כרי
 יו~ט ~ עונג הרב ודעת יד( ~ םק~הס~תמ~ח

~ו~
 ~וכ~כ ~יד נ~ט~ם בנכר~ קונה דחצר

 בם~
 ~ח~י~~~~

 ~ו~ד
 ז' אות ~ ד~~חא מיל~ ב~~~

 ש~ו~~ב
 הקונ~ הנכרי יעמוד דמשוה~כ

 בצד
 המכירה בשעת ~~~ריס~~~ם

 ו~~
 לו קונה

~~~
 ~דין

 עכ~~
 וכ~ה טו( ~~ ד~~חא( ~וילי הרב

 ~ מקובצת שי~ה הרב~~ת
 דבר והרב טז(~

 ~~יהו
 י~~

 ו~רב
 ~ קצו~~~

 י~~
 תוע~ות והרב

 והרב ~יט( ~~~ם
 ~י~~

 חצר קנין דיש שלום
 ועומד ~דעת~ ~משת~ורת ב~צר ~~~~ט~~רי
 ~~צידו

~~ 
 ~אחרוני' דהכריעו אריה~ בשם וכ~כ

 ~א~ ~ ~נכרי ~ונה~חצר
 כתב דוד ~בש~ילי

 וב~~ארת כב( ~ י~ מ~עס לנכרי ק~נה~חצר~

 ~~י~יו~~
 ד~צר

 ל~ קונ~
 ~י

 ~א~
 ד~נ~ר ~מאן

 ~ואד~צר
 ש~יחות~ ~~~~

 וכן ~~( ~
 ~ר~~

 ד~~ ~רמ~~ד~~
 ב~~ר לנ~ר~ ~~ין

 ~ינואפילו ~~ש~~~
 ם~ו~

 ב~שו' ~תב וכן כד( ~ ~ו
 ~לד~תוכ~ו~ה זכ~~

 ~ר~ ~~
 ב~י~בד~ ~~~רי חצר

 עטרת ובתשו~~( ~
 ו~תשו' ~ו( ~ חכ~י~

 ~כרי של דח~ירו כתבושי ~נ~~
 קו~~

 ~לו ~למדעתו של~ ~~ ~הנכרי לו
 דיעו~ ה~

 דחצר~ ה~וברים
 ~ ~~~~ ~~~כרי ~ונ~

 א~
 הרש~ז הרב

 ~תב~א ~~ע~~ ~יתמ~~
 דאי~ בהדי~

 עכו~ם ~ל חצ~רו
לו ~ו~~

 מטע~
 ~שלוחו הוא ~החצר

 וא~~
 של~חו~~

 ~ל~כרי
 ב~

 אדס בנשמת מב~אר ו~ן
מכירת הל~ו~

 חמ~
 וכן ג( ~ א' סום~~

 ד( ~ םקי~ד~~יתמ~ח ~~~ הר~ דע~
 והמחה~~

 ~ ~~~ד שם
 ~~ו~מ הרב ד~תוכ~ה ~~

 ~ והר~
 ו~

 עצי~
 ~ ~בונ~

 דעת כן~ ~~תם ~ש עמודיוהרב ז~
 ~ח(רמ~ו( מג~~~~י~~ הר~

 וה~מ~~
 נתיב~ת בשס

 המ~~~
~ 

 והרב י( יוסף~ י~~הרב ~
 מ~י~

 יא( ~~~
 ד~א ~~ות הרבדעת וכ~~

 ~וכת~
 ~~צר שס

 ~לא יד מט~סאי~ו ~גבר~
 מט~

 ~~~~ א~י~~ חצר דין לו ~ין לכן ~ליחות ~ודלית בנ~ר~ ול~ן שליחות
בצדו~

 דעת וכ~ה יב(
 הר~

 ~ ~איר ~ית
 דאין שלמה ביתוהרב י~~

 ~~ו~
 )ואף חצרקנין ~~~~ ב~כרי ~~~ל

 דבמקו~~
 דחצר כ~ב

ב~כרי ~ונ~
 מטע~

 בנ~יבו~~ מ~מ ~ד
ב~~מו ~~~ ~מ~~~

 ~ו~ה אינו~ נכרי דע~~~
 ~~ירו~~י א~ ~~ו~~ ב~

 ~~ו~
 ח~~ ד~~

 ~~נו
 קו~~

 ~~א
 בנ~ות~~יין כוונ~

 ד~~
 ד~שה ד~~ר הנ~ל

 ג~כ מבואר וכןיד ~~~ ב~ י~
 ~מ~ה~~

 ~יתמ~~~
 ~תב ולכן יד ~שוס ~וא דאשה~חצר ~~~~
 בעל לה שאין לנכריתלמכור ד~~

 ד~צר~
 ~וא

יד ~~~ו~
 וי~

 ~ד לה
 שהר~ והג~

 ~~ם
 דבריו ~ל השיבוגנ~ס ~~~~ ו~ר~

 ~~י ~בם~ר מ~מ לנקיבה זכר ביןל~לק ~~י~ ~~צוה~~ וכ~~
 וכ~ב ~~ם הרב ~~גות כליישב ~~~
~מחה~ש ד~~ר~ו~

 ש~~ נכונ~
 בין לחלק

 ~י~
 ל~~ה

 : ע"כ( אחריולהרהר ~~~~
~~~~ 

 העת~י
~~ 

~~~ 
 ~~~~ ~~~י ~ם ~ ח~ר ~נין לענין הנ~לדי~ות
מ~ו~

 דנ~~מ
 ~מ~ ~עני~

 של
 נכרי ~ל~ר~~תו ~~~~~~ י~ר~~

~~ 
 ~ה~י~ ~ד לו נמכר

~~ 
איסורו

 מאיז~
 ~~וב ~~א ו~ז שיהיה סיבה

 למו~~~
~שו~

 ב~נאה נ~סר ~~ר
 ~~ ~י~

 ~ז
 די~

 ה~~ר~
~ב~~יו

 ~ וא"~
 כדעת ~אמר

 ~~~ בנ~ר~ ~~ מה~ית~ר ד~~~ ה~ו~~י~
 ~~~ ~~~~ ~נכ~י
~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  בב~י ~~יו ~ובר הי~ראל אין ושוב ח~ר~~~ין 
 הוא ד~~ר דס~ל הפוסקי~~ לאותן אך~ב~י~

 ~שו~
~~

 בע~נן
 ~כ~~

 בעח החצר בצד הנכר~ ~יע~וד

 ~ם~~ובא ~יי~ דברי הרב ולד~ת אי~ורו זמןשה~י~
 בש~"~

 ~ערכת
 ~ ו~~

 ג~כ הנ~ל
 ~~צר~ין

 ק~נ~
 ~~כרי ~ו

 אל~ בכה"~
 ~דין

 ו~~~~
 אבל בו לזכות ~~כרי שיכוין שם כתב

~~~
 ~~רת הרב ולד~ת ~הני ~א ~ד~תו

 חכ~י~
 ~~ד~~ ~~~~ו~~

 חצרו הרי
 ~ונ~

 לו
~~~~ו ש~~ ~~

~~ 
 הר~יל ד~ר ~וא

 לב~
 ~וכתב ~כ~פ

~כ~
 ~קט~ו ~ית~~~ ~~~א ~דברי נר~ה

 ~יי~~
 בש~ בשד~~ ~עייש~~ו~ו~~~

 אחד גדול
 ~כת~

~ז~
 שי~נ~ נכרי ~של בחצר להקל ~ברות ~וד

 המונ~ ~~~~ ~~ ~~~~
 בו

~~ 
 ~נכרי ~~ן

כ~
 ~~ו~

 דכיון
 ~ד~כ~~

 ~~ן
 ~~ס~~~

 לן
 ~~רי ~ל~י~ו

 בכס~
 ~ו

 ב~שיכ~
 ~~~ן

 ~~~~רי~~~~~
 וג~ ~~~~ ~~~

 ~ו~~~
 בו

 ~~ו~ ~~~~ו~ ~~~~
 ~~~ר ~~צ~ו

 ~~ג~~
~~ורו ~~~

 ~נ~~~י ~~ ד~~ו~~~ ~~י~ ~י~ בכ~~ ~~~
~~~~ 

 ~~ד
 זו~~ ~~~

 ~~כר~ ב~~
 ~ו~ ~א ~~ ~~י~~~~~

 ~כתו~~ ~ר~ו~ ~~י~~
 ~~ ~~וי~~ן ב~~~~ ~~~~~~

 ~די~~~~~~~ ~~~~ י~ ~~~
 ב~או ~פ~'

 דת~י~ ~בר~
 ~וי ~ו~~~י~

 ~י' הר~~ז~ הרב בש~~ ~~~ו~~

~~~~
 דבדי~בד ~~ ~~י'

 קנ~ ~~ ~~
 ~ג~י

 ר~
~~~~

 ~ו ~בד
~~~ר ~ר~~ ~~~~~ ~בד~ ~~~יכ~

 ב~כי~~
 ~דבר והוא

 די~י~ ב~~קי~י~ן ~ק~ד~ ~ית~~~ ~~~
 ~צ~צ

 ~י~~~~ ה~ד~ו~
 ד~ר~~ ~~~~~~ ד~

 ~ל~ונו
~~~~ ~סת~~ כ~י~ ~הו~

 ~~~~רו
~~ 

 ב~י~ו~~ד ~~ י~ ~~ו~ ל~ ז~כה נ~ר~
 ~~~~ ~~~ ~ ~~וי~~

 ~ת ~ו
 ~ח~~
~ד~ר ~

 ~י~
 ~ו~ר

 ~ו~י~ ~~
 ~~כרי ~~~

 ~י~~
 ~י~רא~~~~~

 ע~ג~א ~ודר ב~~ין
~~~ב ~~~ ~ית~~~

~~ 
 ~ודר ~~ין ד~ה~~ ~~בורי~ ~~~~

 ~ג~ ~~ ~~~יין ו~~מע~~~ר~ ~~
 ה~ג~א

 הסכי~
~~~~~~~~ ~ 

 ב~~ ~~
 ~רש~ז הרב

 ב~ו~~
 ~י~ן

~~~~~~~~ 
 ~ביא

 ~~ר~~ ~~~ בש~
 ~ינץ

 ~י~כ~~ ב~~~ ה~~~ ~~כמ~ ~וכ~~~~~ד~~
~~~~

 ~ודר ~~~~ין ~ו~ה ~י~ו ד~כר~
 וסיי~

 ~~ז

 ~~~ די~ ~~~~ ~ר~~~~ר~
 באי~ור ל~תחלה

 ~~~~~י~ ~דבר~~~ר~
 ~~~ל

 ב~~רי ~ודר ~ן~~~י ד~~ ד~~~
 ל~~ו~ י~ ב~~~~~ ~~

 ~~ר~ ד~~ ד~~~ ו~יי~~ ~~~~~
 ~~~י~ ~ו~~

 הר~~ז הרב ~כ~דס~דר
 ~נ~~

 ~~י' ~ שם בקו~א
בפסק~

 דיני~
 החד~ות ~~צ ~ב~ל

 שכתב ~~א~~ב ד~ ס~ת~~~
 ~~ ~ודר דקנין בפ~יטו~ ~~~

 ~' סי' ~תו~"צ ועבשד~ח ~ ~נכרי~ה~י
 ל~ או~

שהאריך
 ש~

 ~חברים הרבה והביא ב~ני~ז

 בז~המדברי~
 וה~ו~ה

 מש~
 א( ~ דלד~ת

 ותשו'ב( ה~~~
 ~ו~ר~~

 מהר~~~ס ותשו' ~( ~ ~י~ץ

~~
 ~הני

 ~~י~
 חל~פין

 קני~ ~פירו~
 בנכרי~ סו~ר

 הרב ד~ת וכ~הד(
 ~אירות~ה~ פני~

 בפ~~~י ~כן
דיני~

 ~~כ ~ש~ע הנ~ל ה~דשות צ~צ ~ב~ל

 ב~~י~ו~~~קי~
 ב~כרי ~ה~י לא סודר דק~ין

~~ש~~
 ~דבריו

~~ 
 ~הבין

 כ~
 ~ר בד~ת ו( ~ ~ם

 ב~~~ הרש~~ ~רבזקינו
 רב~~ו ~~רב ז( ~ שלו

~~~~ן
 בתו~~~

 כתב ~קי~ב( ~~י~~~ג
~~וז ד~י~ דהג~

 ~סבר~
 ד~הני דס~ל ר~ת

 ~~נו בנכ~~ ק~~

 ~~ני~ דו~~~~~
 ~ון ~י~ור ל~נין ~בל( ~~ן

~~~ין
 ~מ~ ~כיר~

 ה~ק~ת ~ולענ~ן
 ~~ו~~

 ב~ו~~~

ל~
 רצו

 הפו~קי~
 ~~ו~ ~~~ ~~מוך

 ~~ה~ ד~~~ו
 ~~~י~~י~ת

 ד~~~ ~~ר~ב~~
~~כרי~ ~~~~ ~~~~ני ד~א

~~ 
 כתב ~איר בית ו~רב

~כרי ~~ר~ב~~ ~ג~
 ~ו~~

 ~~ת ~רב ~ו~גם בח~י~ין
 ל~

 ~~ך
 דמהני ~כ~בר~יו~י~

~~~ 
 בנכרי

 ~י~~ ~~בד~~ר~א~ ~~~~~ ~~
 ~~ה הפוסקים ~ל ~~שו

 כגון ~יסורי~~~~~י
 ~מ~

 בכור
 ד~~ני כתב~ ~~

~~~
 ~~~ל ~~יר ~י~ הרב ~כ~ו~ד בנכרי

וב~~ ~~
 ~ור~

 יו~~

 ~~ב ~~~לא~י~(~ ~מהג~
~~ 

~ילו~
 ~~ו~א אחר

 ח~יפי~ בקני~
 שהן

 ב~~~ ~ו~
 בחלי~ין ~ש~~~ בנכר~ ~~~~ ~~~יב~ה~~

~~~ 
 ל~יו~ר~

 ~~ם כ~ון ~דבר
 ~ ~פש~ בכה~~

 בשד~ח ~~ ~~יא ו~וד ~נכרי~~~~ ~ל~
~~ד ג~~~ ב~~

 ש~י~~ דב~ליפי~ ש~~~
 ~בשוה ש~ה

~~~~~ 
~~ו

~~~~ ~~ 
 ל~~ר

 ד~~
 ~ו~ה ר~ת

 דל~
 ~~נ~

בנכרי
 ו~ו~~

 ~הן בח~י~ין
 ~~ ~ו~ייש~~ בנכ~יד~ה~י ר~~ כ~~ ב~ו~ ~ו~

 ש~~ר
 ש~~כ~ב~קו~ ה~~~ ה~ד~~

 קני~ים שאר ~ם בש~ר
~~ 

 ~כ~ן
 ו~~~כיר~כ~וב

 בש~~
 ~כירת

 ~~ הח~~
~ודר ~~~

 ~י~~ דהג~
 ב~~ר ד~זכר דכיון

 ש~ ~~
הקני~י~

 א"כ
 ~זי~ ~~~~

 שמזכיר ב~ה
 ~ין ~~

 דל~ברת כיון ~~~חליפין
 ה~דו~

 ~נ~ל
 ל~

 ~ו~נ~
~"~

 הר~~ לדע~ ~~ בנכרי
 ~~ה ~אי~ו כיון

ב~ו~
 ו~~כ

 ~ל~ לכ~~ר~ ~כו~
 ~~ה~כ~ר לכ~וב

 ק~~כל~
 ב~~ר

 כל~ ~ך ה~~~ת~ וה~~ ~~כ~

 ~נו~י~ ה~ו~~י~די~ו~
 ~~~ ~~ני דלא לו~ר

 ~רי~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~בו~ר ~~~ ~~ ~~~~רי
 בשד"~ ש~

 ו~~ה
~~ביא

~~ 
 האו~רי~ ר~ו הרי אליעזר~ משנת ~שס

~~~הנ~
~~~~ 

 ג~
 ואפשר בנ~רי

 ~סמו~
ל~ת~~ה א~ עליה~

 ושל~
 הנה א( הם~ ואלו ~ודוחק

~בר~ו~י~ הגד~
 קנין ד~הני סובר ז~ל הר~ת

 ~ בנכרי גם~ודר
~ 

 הוא וכן
 )בבכורות~~~ס~ות דע~

 ד~
 ~~א י~ג

 וה~~רדכי~ ד( ~ הרי~ב~א דעת וכ"ה ~( ~~ימא( דה"~~

 תרו~~ ו~~~
 וה~~~~~ ז( ~ וה~ור ו( ~ ~~שן

)~
 ומר~

 ב~"ע
 ~יקכ~~ ~ו~~

 י~ד~ םעי'
~ 

 ו~~ה
 ~ שעה ~זל ~רב~~ת

 י~
 ~הוריט~א~ הרב וכ~ד

~~
 הר~ר וכן

 בתומי~ יהונת~
 ג~כ כתב

 ~םברת~זוז דאי~
 כי בנכר~ ~ודר קנין ד~הני ר~~

י~רה
 ~ליל~ נ~ד~

 ד~ענין ס~י~ ~~~ ~אך
 ובכור ~~~ץ כגון~~~רים

~~ 
 רצו

 הפוםקי~
 לס~ו~

~~
 ~זה ו~ש~ו ר~ת

 ~שי~~
 והרשב~ם רש~י

 ~ה~ידלא ד~~~
 בנ~~~ ~~~

~ 
 י~

 וכ~ד
 הר~

 ~ר

 דבר~ ~רב ודעת יד( ~ ~~~ם קונה ~נכרי~ל~
 הר~ הב~~ ~~~~~ב~

 א~ר
 נעל~

 הנ~ל
 בדברי~

~
 הרב ל~~ד

 בדברי ~כר~ ~ין ~ד~~
 רי~ות~ברי ~ר~

 ~~~ת~ שת~פ~
~ 

 טו~
 וכ~ה

~~~ 
 ~ ב~יקכ~~ ב~ו~~~~~~

~~~ 
 ודעת

 ה~~~~
 ~ ב~כרי ~~ ~~~ ~~הני~~

 ~~~ ~ה~ וכ~ יז~
~~ר

 יו~~
 וי~עי( אורי הרב של זק~נו ~מר ל~א

 בשטר~~ז~~ר
 ק~~ ~~

 שאין ~כתב
 ש~א ~ש~ ~ש~ בז~

 יגר~
 ~י~ז

 ~קני~ ~~
 הנז~ר ~ג~ק

 ש~ין ~~~ון~~~טר
 ר~י~

 ~רורה
 דב~י לד~ו~

~~~
 ד~הני שכתב ה~~ל

~~~ 
~ 

 ואדרבא בנכרי ג~

~~
 רא~ה

 שא~ו ~~~~ן ~~כן לסברת~
~ ~~~פשי~

 קנינ~ם ח~ץ ~כיר~
 ה~ועילי~

 ~א~י'
 ר~

 ~ד~~
~~~

 ~עזוב ל~ו שאין ~כש~כ וא~כ ~הפו~~ם
 א~ר ~ודר~~ן

 ה~ו~~י~ ל~ מועי~ ~~ע~
~א~וני~

 תורה ~הס אשר
 לישרא~ יוצא~

 ו~כן
~~~ג

 לכ~ו~
 ~ס בש~ר

~~~ 
 כדי

 ל~ז~
 הדבר

 לשיטת אליס קנין שהוא ~~י~ן~~ק~ין ~~
 הקדמו~י~

 ~~~ו~~ו~~
 ~~~זקי~ ~~נ~ני~ שרבוי שמ~נו

~~~~~~
 ר~( ~עי~ז ~~מ~ך ~מא לח~ש
 יום~~ ר' ~גאון עכתו~ד ~~לבד(~~קנינים

~~~~ 
~~~~
 יח( ~

 וכ~~
 ~~הרב דעת

 או~
~~~~ ד~ה~י הגדול

 ג~
 י~( ~ בנכרי

 וכ~~
 נוב~י ה~ב~ דעת

 ~וכ~~ ~ ~ית~~א ~רבבה~~~ול~
 דעת

 ~י~ הר~
 ~א~יפארט~~~~

 כ~~
 והרב

 ישועו~
 ~ י~קב

כב(
 וכ~~

 ~עת
 בהל~~~ ~ד~ ~~~~ הר~

 ~סח
 ~ ~'~~~~י

 ו~~ד ~ד( ~ יו~~ ע~~~ ו~~~ כג~

 כה( ~ מהרש~~הר~
 דע~ וכ~~

 הרב
 בע~

 ~~צ
 ~~~ג הרב דעת וכ~מ כו( ~הראשון

 א~~
 ~י~~~ג

 י~ג דף זכרון ועב~ס ~םק"ה
 ע~~

 םפר בשס
 שמואלשאילת

 ה~וי ~תן דא~
 כס~

 ~~כ ו~נה
 לכו~ע נפשך מ~ה קונה הוא אזב~~ס

 משום כ~ף איכא הרי ר~~י דל~~~תבזה ו~~~נ~
 הנכרי קונה רש"ידלשיטת

 בכ~~
 בלבד

 ~יכא הרי כסף דל~מר~ת ולד~~
 ק~~

 ד~ני
 ~דידי~

ג~
 הביא כן וכ~ו ~נ~רי

 בש~ ש~
 ר~ ~דב בקצרה העלתי וכ~ז~~כ ~יי~ ~~ר תשו'
 הנ"ל~ ואותוסי~ן ~~~~ ה~ד~

 קני~ ~~~~~
 אודיתא

 ב~יר~
~~~

 ~הני אס
 ב~ד~~ עיי~~

 י~~ אות ט' בסי'
בש~

 וכן~~הביא~ ד~הני קצוה"ח
 אודיתא דקניןאביגדור תור~ ב~~ ~~

 ~מכר~י אנ~ מ~ד~ שכת~

 ~מועי~באו~~
 ע~כ ~הני

 ועב~~
 מי~י

 ו'~ות ~~~~~

 ד~~ו~
 לכתוב ליז~ר

 וה~י~~ בש~"~
~~

 ~הערל
 ה~~וצי~ כ~

 בכל
באיזה ~~וע~~י~ ~ניני~

 ~ה~
 ~ל הקנין שיהיה

 דתה~~ ~~
 ו~~~י

 ו~~יי~~ ה~יר~הני~ו~י
 ו~~ ב~ה~~

 הר~ות
 ה~~~~ א~ ~העתיקלה~ונה ~~ו~~

 א~~~ז בל~ון
בל~~ן ~~~

 רו~י~
 ~י~ו~י כפי

 ~~ ה~ד~נה~
 ~~יר

 קיר~~( ~~יר על ~~ו~~ע~פיל
 ~כירת על והן ~חדר קנין על ~ןקיר"ה נ~~~ו~ ו~~~~

~היות ~~~
 תוק~

 ~~וקף זה ש~~
 ~~~ר~ק~

 ~נע~~
ב~י~וסי

 ודע~
 ~כ~ד הקיר~ה

 ~~ ו~יי~"~
שה~רי~

 בתר א~לי~ן א~ בע~ין
 ~י~~ ~קנ~איו~ד ו~ב~~~ ~~~יה~

 ו~~~
: 

 ~ א~ ~י~ר~~ ~~~~
ה~מ~
 ה~ע~ ~

 עבד~~ר בזה
~~~~ 

 ~ה ~י'
ד' ~~י~

 ~ד~~~ ~קי~~
 ה~~ר( בתוך

ועבת~ש ה~קו~~ ב~~ ~~~
~~ 

 אריה
 ~~ו~~

 ~~~~ ~כר דא~ ~~ ~~~
 ו~ר~ל~~~~~

 ~ ב~~ר
 ~~כיר~

 ~~י~י את
שי~ ~~~

 לו
 וכת~

 ~~כ~ ~א~ בש~ר
 איזה ~~נו

 דב~
 ח~ץ אות~ ~~ י~~~מ~

 ~~~כ~
 ~כלל

 ~~כ~~~
 ~ש~~~ב~~~

 ~ין ~יזה ~~~ו
~~~ 

 ~~י~ ו~בר
 ~~ והארי~~פ~~

 בזה~ ק~ת
ל~לכה ~~~ וה~~ל~

 ~ו~ו ~ב~ר ~י~~ בפ~~ ~ז~ ~זכ~ דא~
~ין

~~~ 
 שלא

 ~~ר~
 כ~ר ~א~ אך

 ~י~ר ברוב יב~לו ~~ת ו~יתר בהנ~הלהתירו ע~ה~~
 ועיי~ש בקצרהעכתו~ד

 ב~דונ~ ~~ה~~
 צד~י כ~ה

~~~ר
 ו~בד~~~

 ז~ ~י~ ל~~ן
 ד~ ~~י'

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

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

~ 
 ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~י~~

 ~רט שלא מי ~בדין ב~ר~כות אי~ה ~תבארד~ם

 המיני~כ~
 ~שטר בתוך ח~~ו~ים

~ 
 ח' ~י' מ~ו~"צ עבשד~ח ~ לו~כ~~ ~~מ~ ~י~
 או~

 ~~א

ד~מ~
 בלא לנכרי~ שנמכר

 דמי~ ~י~ו~
 ~מר ~~~

 לו ש~וכרלו
 החמ~

 וקיבל
 ממנ~

 ידו~ ~ומת~ ש~~ןדבר ~הו~ זודא~י~
 לו ש~~כר אמר ולא

 מכירהוה~י איןזה בקיאים שי~י~ו הש~רכ~י

~~~

 ישראל ~של~
 ח"~ ~ועב~"~ ש~עה~~

 ר~ ~י~
 ב'( ~יקל~ב~~עי' יו"ד ובש~ע ז'~עי'

 על דמים ~י~וק היה אם דאפי' ג'~~ך~י' ו~בנש"~
מ~~ ~ח~~

 ~י~~ק הי' ~א אם
 דמי~

 שמכר החדר על
 ש~שכיר~או

 ל~ לו~
 מ~ני

 המכיר~
 ו~~אר

כ~ב יעק~
 מ~~ ~~א~י'~א~

 ~נתן ~ ד~~~נו ומ~יכה בכםף
 כ~ף ~קנין די~רלו

 ~ש~ וג~
 ה~ה ~שלא ~לא

 ד~י~י~וק
 ה~ק~

 בש~ס מוכח ביניהם
 ~ע~~

 דף
 בח"ם ו~~מ מהני דלא ש~( ר~~י ומדבריע~א

 ד~כירה ~דוד שבילי ב~~ר כתב וכן~י~ל~ג
 ~א ~~יקא~בלא

 הו~ כלו~
 מ~~רי וכ~מ

 ~~יקת בלא ~ומכרו ד~~יה ~ייצו ד~א~במידי שו~~
 עכתו~ד אזוב אגודת בם~ר מוכח וכןא~ור דמי~
 דבמקום הנ~ל שו"מ ~ב~ם~ ו~~יש"ע הנ~לש~~ח ה~~

 על קבוע ~שער~~ש
 ~~מ~

 שקוצבים במקום כגון
 לצדד יש ה~מח ~על מקח המלךש~י

 לה~
 הי' אם~ ובפרט דמים ~~יקת ש~~ ה~הב~א ג~
 ~ש~

 א~~~~ ~ני~~~
 יקנה שיר~ה קנין שבאיזה ~~תנה

 ועייש~עע~כ
 באו~

 מ~ש ע~ד
 ~~~חאמי~י ועב~~ ~ בז~

 או~
 י"א

 ז~ דמ~ו~
 מהני ~~א

 ~סיקת ~בלא~~נין
 ל~תוב לתקן טוב ~ן דמי~

~~יו~
 ה~טר

 מכיר~
 ~ בזה~ל

 נדבר~ביני ובפירו~
 הערל~~ין

 הנ~~ הקונ~
 ~~וכל חמץ מין ~שכל

ל~מ~~
 ידוע ~אינו מה א~י' ברשותי מקום ב~ל

 לו נו~ן~י
 ב~נ~

 א~~ק לו ~נ~נה ויהיה גמורה

 ו~~~~~
 : ע"כ ~המו~יל קנין

 מ~נ~ ויקב~ ~יא~
 הנ~ וכו'~ע~בון~דר~נ~אב~

 מכירת שטר בנו~ח
 ~רש~ז~ הרב של~~ץ

 ה~ד~~
 הלכות ~בסוף

~סח
 שבש~~

 מבואר שם הנ"ל ~רב
 של~

 מצא
 ~~ו~א' ה~וו~ר ע~י~ ו~זקוף ב~ק~~~ ל~~~ורתק~ה
~~~~~ 

 בעל ל~ישראל לו יעמ~ד שהנכרי באו~ן
~~~ץ

~~~ 
 ~בלן

 ע~
 ~ המע~ת ~~ר

 א~
 ~י"ה

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

 ~י~לק~~ן
 ז~

 בדברינו אי~ה ~תבאר ~ק~~ז
כמה ב~~

 רבנ~
 ~"ל ד~א בתראי

הרש~ז דהר~ כוותי~
 הנ~~

 זא~א~יק בקבלת לדי~הו מה~י אלא
 קבלן ערב העמדת בלי אפי' כםףבמקום

 : בזה שהארכתימה יעוי~
 ~יב~

 ~ דראנגאבע ע~בון
 נ~ה אות הגימ~ל מערכת בכלליםעבשד~ח
 נוב~י הרב של חמץ ~וכירת ~דר בשסםקי~ח
 וה~ב שו"מ הרב ~בשס ~~ון( בשיבת~ה~ובא
~מ~ד~

~ 
 הע~בון יהא לדקדק~שלא דצריך

 ~חו~
 משו~~שו~~

 הערבון את שהמקבל דכיון
 הו~

 לכ~~~רא~
 שיהא בע~נן

~~~ 
 משום~ד~ר ~רו~ה

 ~~חות אזלי~ןהמקבל
 משו~~

 ממ~ן נקרא אינו
 עכתו~ד י~ראללגבי

אסי~ת בשד~ ועיי~~ ~ ב~צר~
 בכו~ ~וערכ~ דיני~

 ~י'~ג' בה~ה
 המקצתדבנתינת~~ דהא~~~אמ~י~ן ~~תב הרב~~ח"ם בשם ~~ט~וב' או~

 כ~~
 הרי

 הער~
 ~ת קונה

 ע~ו ~שפסק ~דו~א היינו הבכור( את ~או~חמץ ~~
 לו תןל

 ה~~ץ כל בעד ליתן הראויי~ ד~~~
 ~~ונתן

 אז ל~ר~ן ולא ~רוטה~לקנין
 ז~ב חצי ליחן ~ ~אבל חוב עליו יהא ה~עותושאר ~~~ ~נ~

~וכדומה~
 אי~ו זה~בים כ~ה ~שוה מה בעד

 דעת~ ~אין ~~~וכתאאלא
 ול~קנ~ת לקנות

 ~ג'~ ~ות~ קכ~ד כלל החיי~א ~~דברי~ד~ושמע )ודל~

 ~כל למ~ורד~גי
 החמ~

 לבד ~~רו~ה בעד
 םהדידאנן~ ~ו~~~

 להי~ראל לי~ דניח~
 ~~ו~י בב~~ יעבור ~שלא כדי ~לבד ~רוטהבעד ג~ ~הק~ו~

 הב~ן~ וכן סקט~ז ~י~מ~ח ~~י ~רב דעתוכ~נ
 עבוד~~ר~

 החי~א~ כדעת הגרשוני
 ה~~~~

אב~
 הרב

 ח~~
 הוא כי כן ~ סובר אין

 שימ~ור ג' ~~י' ~י~מ~ח בש~ע~ש"כ מ~ר~
 מ~~ט דבר לו שיתן הוא ~הכוונה ~וועטב~בר הח~~

 ~בל אח~כ לו י~~ק ושהש~ר ~~נין ~ר~~הכגון
 ~ו~עט הדבר בעד ~ ה~~ץ כל ~י~כ~רלא

 וא~לולא כחוכא ודאידזה מ~ו~
 וכ~

 השו~ע~~
 כ~וה או מנה שוה למכור~יתכן ~צ~~

 ב~~~~~ ~ני~
 ע"כ( א~מכתא אלא זוואין

 וכ~~
 מה~י~~ ~~~ ~' ~ םעי' ם~תמ~~~הרש"~~ ה~~ מדבר~

מעט ב~~~
 כם~

 לו שמעמיד באם רק
~~עות ~~ ~~

 ער~
 ~בל קבלן

 ~י~~
 בנ~ינת די

 ~ר~~~
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 ~~~ ~~ ~~~ ~ ~י~
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~ 

~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 נ~א' זה כלל מע~ת עוד יתן ולא ה~וקח ~ל~ל

 סמ~א לא דודאי מ~וס ~יועיל מהםברא~חוק
 שד~ח עכתו~ד כלל ודהנוקנה דהקונה~~~יה
 ~~נ"ל

 ~יג~
 מן ה~ופ~ח א~ לו ימסור וגם

 ~ב~~ ~~חדר
 םי~~"~ ה~~~ מדברי ~וא~

 סק~ד
 הרש~~ הרב בש~ע~םק

 י~ג ~ םעי' שם
 ~כירה קודם להנכרי המ~תח מסר לאם
~ו

 בשע~
 הישראל ועובר ~ערמה הוי ~וכ~רה

 ~ ע~כ וב~י בב"י הח~וץ~ל
~~ 

 שם במג"א
 בדיעבד מי~לם~~ד

 ג~
 המ~תח מסירת בלא

 ~ה~"ד בדיעבד להקל והא~ר ה~ר~ח דעת~~~ה
 הרב ו~ן ~'( אות ~' סי' מחו~ו~צבשד~ח
 הרב דברי על ת~וה י~ח סי' ~או"חנובי"ק

 וכח~~~~~
 ~ישראל דעת~ היה אם דא~ילו

 בכך מה מ"מ המ~תח מםר שלא ב~והלהערמה
 כדין לו ש~כר כיוןהלא

 באופ~
 א~ו אין המועיל

 ~דין יבו~ו אם ~הלא שלו בהערמה~שגיחין
 הנכרי ~כה שכבר לו ~~~מר שיניו א~~קהה
 עובר אינו שוב הנ~רי ~כה שכבר וכיון~מקחו
 היה שהמכירה במ~ום ~ב~רט בב"י~ישראל
 לקנוס שייך אין בכה~ג שליח~~י

 לדעת~~ילו לאחה~~
 ה~~~

 הנ~ל ~ובי~ק הרב עכתו~ד

~~~
 הנ~ל ~אות ~םי' ב~וערכת השד"ח הביא

 דברור ושסיים בזה להקל שכ~ב השו"מ~שם
 יאע~ג כלל מעכב לא ה~ו~~ח דמ~ירת~דבר
 ~וה~ים המוכרים ד~~ב כיון מ~מ א~סר~הט~ז
 ~ו~רים שאין~ן

 ליישב צרי~ין ל~ן המ~~~ ~~

 ה~~~~~נ~~
 ~~ומר

 ד~~ו~
 כדינו נ~חב שהש~ר

 היה~אס
 ה~~~

 בדיני לדון הנ~רי
 ישרא~

 היה
~כול

 ל~ר~~
 המ~תח ~לקלקל ~~מץ שעל החו~ם

~יו~
 לו שנמכר

 לכ~
 מועיל הש~ר ~~ין ~ף

 הנכרי ~כה שבדינינו ~~ון מ~מ ~כו"ם~די~י כל~
 ~~ו~ ב~~ויש

 ב~~י יעבור שלא לישראל
 דה~~ירה ~כיון ~ד~ן הוי והש~~ כדינינ~ לו~נין ל~~

 ~יו~ מדרבנן רק~וא
 בבי~ול דמ~אורייתא

 לישראל ~הס הנח לכן םגי~~ל~~ח
 ו~~

 אמרו

וה~
 הנ"ל השו"מ בשם ה~ד"ח ע~~~ד אמרו

 ס~וכינן דבדיעבד דוד שבילי בשם שס הביא~~ן
~קנין

 כם~
 בלבד

 ~ועייש~~
 ~הרב בשם בשד~ח

 ~ה~דר ~מ~תח ש~וסר דבמקום~~ד
 ~ר~

 שלא
 ~ו~~ ~~ שהח~~ ~~~תיב~ ~~~~~~~~~

 ~כ~~~~

 אפ~לו דמהני י~ל ~כה~ג ה~~ל( הנוב~י~ל
 ~~~ ה~בלדעת

 הנ~ל~
 כ~ז על םיים והשד~ח

 בודאי המ~תח למסור דא~שר ~י~א דוד~יהנ~ל
 היכא אך הכל לדברי לצ~ת כדי עדיף~הכי
 הנוב"י על לם~ווך יש בודאידא~א

 הנ~~
 ~ועי'

 ומעשה( דה~מ סק~ד סיתמ~א א"אפמ"ג

וב~ר~
 דהי~א שכתב ישע בגדי הרב לפי"ד

 דמי ~ל הנכר~ שילםשלא
 אי~ הח~ו~

 שום
 ש~ב וכיון המ~תח ימסור לא אםהערמה חש~

 עתה הנהוגותהמכירות
 בז~~~

 הם
 בחו~~

 מהנ~ישמקבל ז~
 ר~

 והשאר ~אדא~יק
 העדר חשש בזה אין ל~ן במל~הע~יו ~~~~
 ם~~ד סיתמ~ח א"א ועבפמ~ג ~ ע~כהמפ~ח מסיר~

 ~מוכר~מי
~~~ 

 מ~ב אינו אחר ב~ו~ום לו שיש
 ~ה ~כעין לכת~נה אף ~מ~תחמםירת

 וםי' מערכתבשד~ח הבי~
 ו~ו~

 הנ"ל
 בש~

 תשובת

רמ~~

 שאין דכיון ש~'
 המפ~~

 ביד ע~שיו
 את למסור~ מוכן והוא הח~וץ בעל~ישראל

~
 לנכרי ו~תח

 ב~
 ~ו~ א~כ לביתו שי~א

 ~וכמו~כ בש~~מ ג~כ ~תב וכ~~~ גמורהמכ~רה
 נאות שבסו~ס מהרש~ק ב~ש~בת ג~ככתב
 החדר של המ~תח נאבדדשא

 ~י~
 בו

 ועיי~~ע ~ ע~~( ~~ופתח ~וםירת מעכבאינו החמ~
ב~ד~~

 שבילי בשם
 דו~

 דמה ~~תב הנ~ל

דבעינ~
 היינו מהחדר המפתח מםירת לכתחלה

 אבל ב~חדר ~~צים עוד להישראלכ~~ין
 ~בה~דר ח~צים עוד~הי~ראל ~~י~

 ~ו~
 י"ל מהח~ץ

 ~מ~תח לו למסור ~ריךשאין
 כיו~

 הי~ראל דגם
 ועבת~ש ~ ע~כ להמ~תח~ריך

 זה בענין קצת ג"כ שה~~ך סימ~דחא~~ח ~ח~שו~ צ~~
 שקונ~ ד~~י משם והעו~ה ~ ~מ~תחד~וס~רת

 העיר בני ~ מ~ל מורשה(~או חמ~
 והו~

 ל~כרי ~וכרו
 ל~נכרי המפ~חות מםרו לא אדם בנ~ואי~ה
 רק ~צ~ת אחרעד

 ~ה~דרי~
 ~תוחים הי~ שלהם

בלא
 מםגר~

 זמן אותו ~ד
 ו~ת~~

 דבכה~ג
 ש~~~~ס רצונ~ ~~ין דעת ~ולוי כאן שאיןכיון לכו"~ מות~ ~~מ~~רת בלא ~ת~חים~חדרים ~הי~

 ושם ~ בהםהנ~רי
 ~עני~ז עוד ~אריך בסימ~~

ד~וסיר~
 בדיעבד מ~עכב אם מ~תח

 ~סר ~לא אם בדיעבד מע~ב ~ש~ינולה~ל ~~ ~~וסי~
 ו~~~~ ~ה~~~~ וכדע~~~~~~

 וה~~ר ~וה~ר~ח

הנ~~
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 ~~נ~~
~~ 

 דו~א
 ~ו~ ~

 שמק~ל באו~ן
~~~~רי

~~ 
 ~מי

 החמ~
 ~דרויף ~~נו ~מקבל או

 ממנו מקבל הוא ~שאר ועל זאדא~י~(~~~ור~ין
~רב

 ~~ל~
 ממנו קיבל ~כבר ~~~ר ~ו ו~~ב

 ~~ ~~~~~ י~~~י~~
 ~נכנ~ ~~ו~~

 ~ב~ן בערב
~~ד

 ~~ו~~
 י~ל~ ~הערב ~מוכ~ז

 ~מו~ר ~ת ~ו
וכ~'

 ו~אי~
 ~ו

 ~ו~
 ה~ונה הנכרי ~ל

 ~ו~~ ~ו~
 ~כירה ש~ר ב~ו~ח המבואר ~ו~~י בע~~ו~~~
 ~רב הגאון~ל

 ב~ו~ ~~ ה~~~~ הר~~~
 ~לכות

 ~בל~~ח(
 ב~~ ~

 ~מץ
 ~~יב~ ~~

 ~רב

~~ל~
 לא וגם מהנ~רי

 ~י~~
 ו~~אר זא~אטיקרק ה~~יר~ דמי ~ל ~מנו

 זק~
 ~ר~ז ה~~~ח ~ו מ~ר~א א~ אז ב~לוה ~ליו
 ~~ומר הויו~~כ למ~כו~ ~חמ~ ~~ו~~

~~ 
 באחריו~ו ו~ייב ~~יו

 עכ~~~דוא~ור
 ~חדשו~ צ~~ ~~

 בקצרה~ ה~"ל
ועבדב~~

 ~ק~ד ~' ~~י' ז' ~' ל~יל
 י~ע ב~די הרב~שם מ~~~

 ו~חיי~~
 לקמן ובדברי~ו

 זה~י'
 ~ק~~
: 

 ~יד~
 ~ן ויקנהו כ~י~זור

~צ~רך העכו~~
 ~~ה מחד~~ ~בי~~

 המובא שלו ~מץ מכירת ~ב~ו~ח והנוב~י~יק~ט הח~~ דע~ ~~~
 ב~יבת~

 ~יו~~
 ו~ו"ד לבו~ה ~צי והרב

 ~ל ~~מ~כ~בנו~חי ~~ ו~ביא ~~ז ואות ~~ג ~ות ~' ~~'מחו~~~צ בשד~~
 ~ח~~

 ~שנכ~בו
~~~ 

 ציווי
 ~~ן ~~ר ~אוןרבו

 ו~~ אדלר~
 בנו~~

 ~ל
 בי~ורי~ רא~י~~רב

 נ~~ב
~~ 

 מוכר ~אי~ו
~חמץ ר~

 הנדב~
 הכלי~ ול~ הכלי~ בדו~ני

 עצמם
 הביאו~ן

 בש~ ש~
 ~~ג כלל הח~מ~א

 ~ו~
 ג'

 ג~ ~~ ~~י~וכ~י~~
 ~רב בשם

 ~ו~יי~ ~כול~~
 ~ל~"ז בשד~חש~

~~~ 
 אם ד~~ה

 הכל~ א~ ~~~
 ~~וור~ ב~תנ~~מץ

 להטבילס ג~כ צריך ~~~רי
 ~ך~~ה~~(

 הר~ דמד~רי ~~ ~~ת~
 הרש~ז

 ~~~~בנו~~
 או~ן( ~דבכל משמע ~~ו

 א~~
 הבי~ ~~~ ~~~ ~בי~~~כלי~

 ב~~ח
 החד~

 ~ית~~ב
~ו~

 ~~א
 הגאון בש~

 ~ר~~~
 ~~ש~ מבראדי

 ~בי ~י~ו~י~~~
 ~~~נו~ וב~~ ל~~י~~ ד~~~

 ~~~~ו~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~

הרו~י~
 ב~א לה~בילם ד~מחמיר שס ~ביא

~ע~ב בר~~
 ד~~ וכ~~

 עכ"ד ל~ונה עצי הרב

~יד~~
 על חותם הישראל שיניח א~ור

 ~חמ~
~ 

עבדב"ר
 לעי~

 : ~קי"ג זה ~י'
 ~טו~

~ת וישכיר~~
 ה~וקו~

 ~' ~י'~ו~ומ~צ ~~~~~ ~יין ~ וכו' ה~ו~יצה ~עד

 סו~
 או~

 דה~~ו ~'
 ו~~~~

~~ 
 דאותן מדבריודמתבאר

 ~וחרי~
 שיש

 ל~~
 ~חורו~ ג~~חניו~י~~

 ה~חורו~ו~ניחי~ ~~~ שאי~~ ~מותרות
 שהם

 חמ~
 בקרן

 ו~מ~ור לגמרי ~~ות את ל~גור יו~לו לאו~~כ ~בחנו~ זוי~
 כיון ~~~ו~םהמ~תח

 שי~
 ~ם ל~ס

 ~א~ ג~
~חורו~

 למו~רן ש~~ו~ר
 בחוהמ~~

 ~כן
להק~יד אי~

 ~~~ ~ה~
 במ~~ת

 ~החנו~ ~מ~ת~
 הקונ~לעכו~~

 ~~ם דהוי ~~ן ה~מץ ~ת
 כ~ע~

הדח~
 על בו להק~יד ~אין

 ~י' ~עיל ועבדב~ר~~כ המפת~ ~~~יר~
 ז~

 ~' םעי'
 ~ ~קי"~

~~ז~
 ~דבר ~~ה ~ ה~~ר ב~~ך ~ן ויכ~וב

 נ~~~
 ~ב~~~~ש~~~

 הרש~ז ~רב
 ב~ו~

 מכירה ה~~ר~בנו~ח ~~~ הלכו~
 ש~ ~נד~~

 מהרב
 שנ~ב~ר~~~ל( הר~~~

~~ 
 הישראל שצריך

 ~ה~כר~ ה~~וץ ד~י כל קבל שכבר ~~~ר~תוך לכתו~
 ~אדאטיק מהנכרי שקיבל ד~יינוע~~א

 וד~~ המקומות שכירות דמ~ כל על~דרויף( ~~קורי~
~כירת

 שיעלה המותר ועל כו~כ ~ך החמוצי~
 ל~ש~ו~ מהנכריויגיע

 ומכיר~ ~~~ירו~ דמי כל
החמוצי~

 כבר~ והמנין והנ~שקל המדי~ה לאחר
 ע~זקיבל

 ~ב~~~ הי~ראל י~ חתי~~~ מהנכ~
 קב~ן ב~רבשנכ~ש

 ונ~חייב הנכרי בע~
 לסלקבקאג"ס ~~~~

 ~ל הנכרי בע~
 המבואר פר~ון לזמן ~א~רוף נ~ון לאחר~~~נו שיגי~ ~ם~

 הע~קבח~י
 הנ~~

 נו~ח ו~ודם ע~כ וכו'
 כ~ב ~נ~למ~ירה השט~

~~ 
 ~לא הרש"ז הרב

 ל~כור~קנה מ~~
 בהק~~

 ולזק~~
 ~לא ~מלוהה~ר א~ הנכרי על

 באופ~
 ישראל יד שיהא

 אח~
 ~הי~ראל י~~ ~לא ~~דיב~~~~

~ו~ ~~~~ ~~~



~ ~ ~  ~~~ ~~ו~~~
 ה~כרי ~ם ב~י~~ ~~ק~ם

 ~~ ~~ו~~
 ~ייב ~שאר הנ~רי יהא~לא ~~~~

 כלו~
 החמץ ל~על

 לי~רא~~ל~
 ~לא ~חר

 ה~~~ ~י~
 ~דיין ~ל~

 ו~ב~~~~ ~ ע~כ וכ~'~~ולס
 ~' ~י' מחומ~צ

 בזה ~רבה שה~ריך יו~ד~ות
 במ~

 הרב ~חידש
 ~ם והביא הש~ר ~ל קבלן ~רב להעמיד~ר~"ז

~רב~
 מחברים

 וה~ו~ה זה בענין המדברי~
 ~ב~דר הנוב~י ד~ודברי א( ~~שם

 המובא~לו ~מ~ ~~יר~
 בשיב~

 ~י~ר דאין מ~באר צי~~(
~דע~

 מהני ולדידיה הנ"ל הרש~ז הרב
 ערב העמדת בלי )אפילו כ~ף במקוםאדר~ף ק~ל~

 ביכורי~ ראשי~ בס' מבואר וכן ב( ~ן(
~

 ו~יינו במלוה השאר עליו ולזקוף זודא~יק
 נז~ר )ו~א כ~ף קנין ב~ורת הזודא~יק~יקבל
 ע"ק(~ להעמיד~ם

 ג~
 ~שי~ו~י ו~"מ

 מפרשדאם ~רז~~
 הזודא~י~ שמק~

 לקנין
 כ~~

 מ~~י
 בי~ר לא אם )אבל הכ~ף כל ~~הנ~רי ~יבל~א~ו

 לא אז לקנין הזודא~יק שיהיה~הנכרי
 הנכרי ~נ~

 כנגד אלא החמץ~ל
 מעו~

 בלבד( הזודאטיק
 מנחם זכרון מ~שו' מ~באר וכןד(

 דאי~
 צריכים

 ו~ל ~מקו"ח דברי מורים וכן ה( ~ קבלןלערב
~~וםקים

 המדברי~
 ל~כרי דמוכרים זה בענין

~~בל~
 ~ל~ בל~י זודא~יק

 ע~~
 המו~ר על

 שאר זוקף~לא
 ה~עו~

 הנכרי על
 ו( ~ במלו~

 ~ ~אחרו~ים מרוטינבורג מהר"ם ~ מ~שו'וכ"מ
 ~כ~ד כ~ל בחיי"א וכן~(

 ובנוםח ~~~~( או~
~~ר

 מכיר~
 זכר ~על מהר~~ג חמץ

 ~ י~ו~~

ט~
 ~א א~ו בכל ~ ב' בסעי' כאן ש~ע וב~יצור

~ז~ר
 מדבר~ה~

 ~ורת ב~פר וכ"כ י( ~ ~וע"ק
 א~ רק ה~~ף כל לי~ן הקונה דאי"צ~ביגדור
~~~

 רק מהני ~~כ במל~ה ~קף ~ה~אר מ~צת

שית~
 לו

 הפרעו~ ב~~ר~ המקצ~
 בת~רת לא

~רבו~
 ה~פלא שו~מ ב~ש~' וכןיא( ~ ע~ב ט~ו דף ~כרון ~בםפר ו~~בא ע"כ

~ 
 של זו המצאה

~רב
 ל~צרי~ הרש~~

 וא~ר~ה ~בלן ערב
 ישהשו~נו לדע~

 ~~~ בז~
 לעשות אי~ור

 ע~~
 כיון

 הוא הלזהד~ערב
 רוצ~

 משום אי~ור של בקיומו
 ה~מץ יאבדדאם

 הנכרי יש~~ ~ל~
 י~יה אם אבל~שלם הער~ יצ~ר~

 הח~~~
 לה~זיר יוכל בעין

 לקמן ~~~בדב~ר ע"כ ~ל~~ם למ~רו או~~מץ
 ~כן י"ב( ה~~~(~~~ בשס מ~ש~ סוסק~ו~ח~יקי~ז
 ~ירס"ו( ~נינא ~מהדורא שלום שאילת~תשו'
~~ב

~~ 
 ~~מ~ומו

 ~י~
 ~מנהג

 ~~חומר~
 ~~ב

~ר~~ז
 ע~י ~עשו~

 ע~~
 לר~~~~~ רא~ ל~ וג~

~~אוני~
 וג~ ~ן ~ינה~ו

 בעיר
 יא~

 ~רי ו~~אר
~דינ~ו

 ~ין ~~לי~ ב~ד~~ וג~
 נוה~י~

 כן
קבלו ול~

 לחומר~
 אנו כ~ זו

 אי~
 ד~רי ~לא ~~ו

 והרמ"א והב"יהטור
 ~~~ו~~

 ~יק~צ(
 ~כ~~

 דזקיפ~בפשיט~~
 בדעייל אפ~לו מ~ני ~לוה

~זוזי ונ~י~
 משו~

 ו~לוום ו~זר קבלם כאלו דהוי
 א~ אפילו הרי ור~ן ורש~י~רי~ב~א ~לד~~
המעו~ ~~ ~ק~

 זודאטי~ שו~ קבל~ בלי ב~ולוה
~~~~ 

 קיבל כאילו~~כ
 מעו~

 כמבואר
 אי~ורו ~ו~ני שמכרו חמץ ב~כירתובפרט ~~רי~~ ב~חנ~

 ו~~~
י~

 רע~ה מ~ני שדהו ~מוכר ~דונו
 אזוזי ונ~יק בעייל א~ילו שפירקנה דבכה~~

~~ר ~ק~ ו~~
 ה~ועו~

 ~ו~מ בש"ע ~~מבוא' במלוה
 ~י~"~

ובפ~
 דגוף שי~ל

 הערבו~
 בו ~אין

 דב~לד~יון כ~ תועל~
 ~חמ~

 ~ו~יו קיבל לא
 המ~וה זוקף אם לי מהו~~כ ב~לימו~

 ע~
 ה~ונה הערל

 על~ו
 הער~

 כך בין
 כ~ ובי~

 םמכה דלא י~ל
 החמץ בעל שלדעתו

 ול~
 לה~נו~ו ~מר

 ~ב~ן הערב וגם הער~ה אלא שאינו לכלידוע ~ו~~
 ואם בו לה~חייב בדע~ו גמר~א

 ~~ ה~כו~~
 וא~כ בדין לחייבו איןי~ל~

 מ~
 תועלת

 י"ל ולדע~ו~הע~ק ~~ י~
 ד~~

 דכל ~ושום מלוה זקיפת מהנידלא דוכ~~ בשאר המח~ויריו
 מ"מ להקנו~ו גמר לא בשלימותמעותיו ~יב~ ש~~
 אבל דוכתיבשאר דוק~ ז~

 במכיר~
 ~מ~

 ~~די אנן
 להקנותו גמר~ו~אי

 המלו~ ~זקיפ~
 כדי

 ~רב ע~תו"ד~~אי~ור להנ~
 שלו~ שאיל~

 י~( ~ ה~~ל

וכ~
 ~ויביש מהר"ס ~הג'

 כ~~
 דב~י~ר

 מהראשוני' א' לשום כן מצאנו ~א ק~לן ערבלעשו' הת~נ~
 ~ל נמשכו הוראתם אחרי אשרו~~~רונים

 י~ראל~כמי
 וכיו~

 מזה הזכירו לא שהם
 ל~ו איןדבר

 ~דשו~ לבדו~
 מלב

 ת~נח המציאו שלא בדברטעם ~י~ ו~~
 ~ער~

 ~בלן
מ~ו~

 ~אם ברור שידוע דכיון
 ה~~~~ יל~

 ~~ל~ב~ו~
 ~מנו המגיע א~~ הנכרי ישלם

 ~עד כ~נכתב~ו~~רט
 למדיר~

 הישראל יכול לאהדין ~~ אפי~ו
 החמ~ ב~~

 לגבות
 כי כלום~~~ונו

 כ~
 לברר יוכל~ מי ~מדד ז~~ן~שלא

 וא~כ ש~נה ה~מץ ~שוהכמה
 ה~מ~

 לע~~ם הוא
 הוא הה~ר ~יקר ורק הישראל א~ריותעל

 או~מו~רים ~~~
 ~צמו על ~י~ראל כמק~ל ~ויש~~~ז ~וונ~ שהח~~~ החדרי~ מ~~ירי~

ח~נו ~~~יו~



~ ~ ~ ~~~~~~~~ו~~~  בביתו עכו"ם של~~~מצו
 ש~

 עובר דאינו עכו~ם
 אבל~~~~ליו

 עכ"~
 מ~י~ור בזה הישראל י~ולט לא

 וא~כ ע~יו דאחריותו כיון חמץ ~ל בקיומו~~וצה
 ~~ום בזה ה~ירו גופיה ה~מץ לבעל דרק~~ל

 יתערב מדוע אבל ~ו~~וןה~סד
 אי~

 לו ~שאין זר
 בעד ק~לן ל~רב לי~נס מ~וון( ה~םד~~ס
 י~י ~ל באחריותו הח~ץ יהא וממ~לא~נ~רי
 י~ל ולכן איסור של בק~ומו וירצה~~פ~ח

 וכן ע~ק המציאולא ד~וש~~"~
 ל~

 הרב עכתו~ד ~~שה

 טויבי~~הר~~
 ה~"ל

 ~ותבאר ו~ן יד( ~ בקצ~
 ד~~~ני ~~~ש~דברי

 בקבל~
 ~קנין ~רוטה

~יזקו~
 על~ו

 ~~צדד השד"ח ~וגם במלוה השאר א~

~רב~
 החיי~א ד~דברי ~כתב לע"ק בעינן דלא

 ביו"ד וה~ת ג' אות קכ"ד ~לל~
 ~יש"~

 ס~~ד
 נראה הגר~וני עבודת מדברי~~כן

 בפרו~ה החמץ כל למ~ור~י~ל דםוברי~
 אח~

 ~וטעם
 ~איסור עצמו להציל כדי ו~ו~ני דגמר סהדידאנן
 ~שמוכר לד~~ם דמהני מ~ש~כ ~א~כ~

~ ~~וק~
~~~ 

 ה~אר עליו ו~ו~~~יד ל~~ין פרו~ה ומקבל
 מהריט~א מרן מ~ברי ~~תבאר ו~ן ~ו(~~לוה~~

 ו~ודברי~ז(
 מ~ר~~

 הרב ומדברי יז( ~ מלובלין
 יח( ~ ~כמים~טרת

 ו~~ש~ב~
 דגם יו~ף יד

 ר~~נ~~
 מ~צת

 כם~
 ה~~

 אם ככולו
~~ 

 ~~יו
 ~רב ~דברי מתבאר וכן י~( במלוה~~~אר

 ~ראשו~~~~
 כ( ~

 ומדב~
 הגר~ו~י עבודת ~רב

~~אפילו
 ב~~~ו~

 מוחלטת אינה שהמכירה
 איםור להפ~~עכדי ור~

 חמ~
 )או

 ~דוש~
 בכור(

 ~~יר לכן בדיני~ו בו דנים שאנו כיוןמ~מ
 שלוקח במה ~םף קניןמיחש~ב

 דלא דהיכא ב~~~ח ~ועייש~ע במלוה~שאר ~אדא~יקוזו~
~יבל

 מהנכ~
 א~ילו קנין ~עת

 ~ם~
 כל

 דהו~
~~

 שהב~י~ו ל~מרי בהק~ה להנכר~ לו שמכר
 כך לו~יתן

 ו~~
 לו ~נתן א~~"י לו והאמין

 אח~~~~נכרי
 ~י~ראל אס ואצ~ל שהב~יחו ~וה

 ח~צך הנ~רי לו וא~ר לנכר~ מעות חייב~יה
 שאתה ב~~עות לי קנויה ~~ובכרת( ~ר~ך~~או
 ~~ה~ג הישראל לו ו~~~ה לי~ייב

~ילוקי בז~ י~
 דיעו~

 ~ואיר והביא וש~ך ~ב~ח דלדעת
~ין

 ז~
 עליו ש~ר ~~ב לא א~ ~~ות ~נין

~לדע~
 הרי ה~צוה~ח

~~ 
 במוכר

 לג~~רי בה~פ~
 בחוב הנ~רי ~מנו ~קונה~~או

 המגי~
 לו

~~ישרא~~
 מ~~י ג"~ ז~ הרי

 ~כס~
:~~~~ 

~~~~
 מ~באר

~~ 
 ה~~ל הגדול~ס דברי ~~~ל

 להי~ר~ צ~דושכולם
 דג~

 רק בנתן
 מק~~

 עליו ~~ףו~~אר כ~~
 ב~ולו~

 ולא מ~ני ג~כ
 בע~~~

ער~
 ודל~ ~בלן

 שהצרי~ ~ר~"~ הרב ~~~~~רת
לקב~

 המותר על
 ע~~
~ 

~~ 
 בפסקי

 ~~ביר ע~א( ל"ב )דף ~י~מ"ח ה~דשותצ"צ ~וב~~ דיני~
 הרש~ז הרב זקנו ~ור מדברי העניןאת ~~
 בתשובהד~רי"ף ~שו~ קבלן ערב המותר על לקבל~הצריך ~~~

 ~~ו"~
 ~י' דעים תמים בס~ר

 ונ~יק דבעייל ~רקע קנין לענין ~~~שרכ"א(
 במלוה זקפ~ ~~~ני ~אא~וזי

 אא"~
 ~~ר לו יכ~וב

 ~ונה אינו ה~רבון אבל בה~~ר הקרקע~י~ה

משו~
 דש~ר

 ה~ו~ו~
 ~~ו ~וי ב~ולוה עליו שזקף

 או ~טר צריך ו~~ן קונה אינו ומלוה~ולוה
ס~דר קני~

 לנכרי הח~וץ ~וכירת בנידון וא~~
 ס~"ח( ב' םעי~ לעיל ~עבדב~ר ~ו~ני~א ד~~~
 ~~שו~ במטלטלין ~ונה אינו~~ר ו~

 ~הני לא הכי
 ~ין~ענין

 כס~
 ~~קצת לו בנתן א~"~

 ל~ולו~ ד~וי~עות ~מ~~ אין ~אז קבלן ערב ה~~ר על לוו~עמיד ~עו~
 ~הרי גמור קנין קונות אלא

 ~ה~~~ המעות ~אר לקבל דוחק הי~ראלאין
 ~רי ע~ק הנכרי ~ו ~ה~מידדכיון

הע~ו~~ ~~תל~
 ושוב ל~~~רי

 ל~
 לעייל נחשב

 ~די ~~ק ~רש~ז הרב הצ~יך זה ולטעםאזוזי ונ~י~
לחוש

 ל~~רו~
 ~רב עכ~ו~ד הנ"ל הרי"ף

 ~~כ~י אם אפילו אז ע~ק מעמיד הנכריד~ס ט~~ עוד כתב חאו~ח ~ובתשובתו בקצרההנ~ל צ~~
 ~ה אין שוב מ~מ בטוח ואינו עניהוא

 בעל על ~חריותואין ~ר~~~
 החמ~

 ~ל אלא
 הנ~ל בשד"ח הובא ~ןו ה~~~~

 בש~
 יהודא שארית

 ד~~~י ~~תב ז~ל( הרש~~ הרב של אחיונ~~ו ~~ו~

~צרי~
 לדעת ~~וש ~די ע~ק אחיו מר

 זקף מהני לא דלשיטתם והר~ו~"םוהרי"ף ~~~
 בשד~ח שם הובא וכמו~כ~~כ ב~ל~~

 בש~
 עוד

 ~ם שהסביר הנ"ל ~רש~ז ~רב מנ~די~' ~ד~
בט~מי~ ~~~י~

 ~רב הצריך בשבילם אשר נכ~ניס
 שבתשובת שם וכתב קבלן לערבהרש"ז

 מנ~~
מש~

 כ"ו( דין הפםח חקת ~בקונ~רם
 לכולם יצחק עולת ובת~ו~ת יוםףברכת ובתשו~~
 ע"ק ל~צריך הרש"ז הרב תקנתלהו ~י~

 ~ג~
 ~~ב

ש~
 זאת ~תקנה

 ל~צרי~
 ~~ק

 נתפש~
 בר~ב

קה~ו~
 גדו~ות

 ~ג~
 בעיה~~

 נוהגין ~~רון
 כןוכמו ~וו~י~

 ירו~לי~ בעי~~~
 ב~ד הושיבו ~~ו

מיו~~
 לסדר

 חמ~ ~~כיר~
 ה~~"ז ~רב כד~ת

ה~~~



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

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

 ~~ ~~~~ ~~וך ~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ 

 ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ו~~
~~~~~~~~~~~ 

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

 ~~ו~ו
 ~~~ך ~ ~~~~~ ~~

 ~~~ו~
~~ ~~~ 

 ~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~גי~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~ ~ 

 ע~"ד~נ~ל
 בש~ ~~

 הרש~ז הרב ~ונ~די ~חד
 והנ~ ~ה~~ל

 ~ם ש~תב ה~ם הנ"ל ~ה~~"ח
 בצ~צ ה~~ו~~רים ~עמים ~~~ה על קצתלפק~ק

~"~~
 ל~~ק הר~~ז הרב הצריך בשבילם א~ר

ו~תב
 דב~~~ירו~

 להישראל חשבינן לא שלנו
 להנצל אלא ~וונ~ו שאין ~יון אזו~י ונפיק~~ייל
 ב~"ש וגם ב~ו~וון עיניו נותן ואינו~~~יםור
 דאין צ~צ~ב

 קני~
 אינו ~~כ בנ~רי מהני םודר

~~ר
 ~שו~

 מהפ~םקיס דרובא רובא שדעת ~יון
 דמהני~~וא

 ק~~
 סעי' לעיל ~עבדב"ר בנ~רי גם

 ו~ם ~ק"ח(~~
 מ~

 אין ~ש~ר צ~צ הרב ש~תב
 לקנותו שנהגו דבדבר ~יון מ~מ ב~ו~ל~לין~~נ~
 ב~ו~י~ת וא~כ ~י~ו~ותא( )~דין ד~ו~ני י"ל~~טר
 ד~והני ל~מר יש ש~ר ל~תוב ה~ל שנהגוח~ץ
 דש~ר כתב ציון בנין וה~ב םיתומתא(~~ו~ין

הו~
 המ~ינה חוקי ע~"י ל~~~ל~לין אף גמור ~נין

~~ו~~
 שד~ח הרב שם

 ~מ~
 שלא להיתר צ~דים

ל~צרי~
 על שד~ח הרב שם העיד ~את ב~ל לע"ק

~~מו
 ש~ויו~

 ד~~צריך הרש"ז הרב ~ברי שראה

~~~
 ~~בריו לעשות בעצמו הוא ~ם הנה~ג

לקב~
 על

 ה~וות~
 מהיות משום כי ישראל ע~ק

 הרש~ז ~רב של קדש~ לדברי לחוש לנו יש~וב

וב~ר~
 הרב של ~אחי~ יהו~א שארית שהרב

 הרש"ז ~רב דברי לחזק האריך הנ~ל(ה~~~ז
 הרב א~יו דברי הרי יהודא שארית ~רבו~דעת

ה~ר~~~
 ודאי ל~ן ב~ע~ן נ~וניס ~ם

 י~
 ל~וש

 ע~חו"ד הנ"ל הרש~ז הרב של ק~שול~~רי
 בקצ~~: ה~"לה~~~ח

 ~יז~
 הש~ר בתוך וכן

 אוריין בשם ט' אות סי~~ו~ח החדש~~י~א~~
 ש~ר ~דבר ~ל~~י~אי

 מכיר~
 בדרך שנ~תב

~~~ול
 שהםכו~ היינ~ להזדיי~

 ~יה מה~וידות
 מאה ב~~ק~ם משל דרך ~ל ציפער בדרך~~~~ב
 ~זהנ~תב

~~~ 
 דהוי מח~ות ~וערערין וק~~ו

~~~
 אלף ~ו~~אה לעשות דהיינו להז~ייף שיכול

 הפלאה בעל זקיני( ~דודי בשםו~~יא
 ז~~

 בהגדה

~~~
 ~יב~ת ~א~~ לכ~~ב שלא שם שהזהיר

~~~טר
 מ~יר~

 להזדייף י~~ל י~א שלא ב~~י
 ~ול~

 ~~~ירה ה~~ר לפ~~ל איןבדיעבד
 ~~מ~

 זה
 קניןבש~רי

 ל~ ~יכפ~ ל~
 להז~ייף בי~ול

 בו שיקנה רק להתקיים י~יל שיהיה ב~ינןדלא ~שו~
 הם קנין ש~רי דידן וש~רילש~~ו

 ע"~~

~יח~
 מק~"ח עיין א( ~ ~~~ר ב~~ך

 סיתמ~~
בחידושי~

 צריך הח~י~ ~~שמ~~ר ח~ ס~ק
 ~ותב אם אבל שבחדר חמץ מ~ןכל ~~ר~
 דבר ~~ו~רהוי ם~~

 שאי~
 שה~ו~ר יד~ע מינו

 ע"כב~ל
 )ו~יי~

 ס~י~ סיר"ט חו"מ בש~ע
 ב~א~

 ובסירמ"~
 ב( ~ ד'( םעי'

 ~' םי~~ו~ומ~צ ועבש~~~
 או~

 ב~ם ל~ד
 הבי~

 שנ~תב רק בפר~~ח הח~ץ ~ל ב~~ר נכתבלא דא~ שלמה
 ב~וק העו~וד ה~ער ~~י החמצים ~לש~וכר

דל~~ד הג~
 ה~קו~~

 לא~ר ~א~ילו ב~ה"ג לאםור יש
 עליו עברש~בר

 ה~סח~
 ~~ר ~מו~ר דהוי משום

 ~~ימן הח~ס ~ודברי ~ו~מ ~וס~ייסשאינו
 הנד~~~ שלו ~ו~ירה ש~ר ~בני~ח הנוב~יומדברי ק~~~

 משמע ~י~ן( ~יבתב~~ו'
 ד~

 ~~ברי
 לו שמו~ר שאומר ד~י~ן~ושום ה~וקו~~

~~ 
 ~וי חמץ מיני

 ידוע~~וינ~
 ול~~

 לצ~ד יש אח~"פ ע~~פ
ובפר~ ולה~

 ש~ע~פ ה~~~~ר יאמר ~ה
 פר~

 ~ל לו
 כ~ן ש~ין בודאי אזו~וין ~~~

 שו~
 ~~~ותר ~קפיק

 שלאא~~~י ~~~~
 נ~ר~

 אינו ~~טר ~י בש~ר
 הקרק~ל~קנא~ אל~

~~~ 
 אם

 בע~~ ~~
 לא

 ומין מיןכל ~ר~
 י~ ג~~

 ~תב אם ולהקל ל~דד
בלש~ן בש~

 מוד~
 ה~~~ אני

 בהודאה
 ג~ור~

'~~~ 
~דאז

 ~ונ~
 קנין מדין

 ~ודי~א~
 ד~ם ~שום

 ויאמר בדין יתבענ~הע~ו~ם
 ש~ר~

 המינ~~~ ~ל לו

בע"~
 ~כיון הע~~מ~~ עם הדין הרי

 מיני כל לו ~~כרבשטר ~~בו~
 ח~~

 שבוד~~ ~מרינן
 וא~י' המכירה בעת ו~~~ם ה~ו~עיל באופןמ~רם

 שני~~א~
 מודים

 ש~~
 ה~וועיל באופן ה~נה

 בהנ~ה להתירו~~הני ~ו~~
 וא~ לאחה~~

 ברוב יב~לו
 באכ~לה אפילו ~ותר היתרשל

 ע~~~~ לאחה"~
ה~ד"~

 של~~ ~י~ בשם בקצרה
 ~ הנ~ל

 בית הרב של בהמ"ח הרב ב~ם~~יי~ש ~~
ה~~ל של~

 שה~י~
 ש~קיל יצ~ק ב~ר הרב בשם

~~~ 
ביות~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 דמו~ר ~כירה ב~~ר ~כתב דאס ו~~בביותר ~~ו~~
 מוכר מ~ום בזה לחוש אין שבשוק השער ~~ילו
 כן לו~~ר דבה~רח וכת"ש מסוייס שאינו~בר
 לדעתא~ילו

 המקו"~
 מדבריו )וכ~משמע הנ"ל

 החמיר ולא ~ק~ד(בםי~ל~~
 סכוס ב~צבת לו ב~ווכררק בם~~ ה~~קו~~

 ~~ע~~
 )ובה~רח

 המ~~~~ דברי יהי~ שלא ב~די~ן לומ~
 כסותרים

ועוד ~~~~~
 דכי~~

 יו~עים אינם ששניהס
 ח~~וציםהמינים ~ו~~ ב~ר~יי~

~~ 
 ~ענין )ב~ה~~ לס~~יך יש

~~וץ
 ש~עה~פ~

 הסמ"ע דעת על
 ו~מ~~~ וה~~~

 דס"ל ~בנ~~הב~~
 ~~~~ ~ב~ניה~

 ~מי יו~עים
 דקני בקוביא ל~~~~קמ~וש

 לדע~
 והרמ~א ה~ור

 ~מםת~י לולא ו~~ן י~~ע מינו ~אין ב~ב~~~יל~

~~ק~
 נגד

 הרב אבי~ דע~
 בי~

 ה~~ת שלמה

נו~~
 ח~וץ לענין להקל

 ש~עה~~
 השד~ח ע~~"ד

 ~ובהמ~ח הג"ה~~ם
 ~בבי~

 שלמה
 הנ"~

 ~ועיי~~ע
 הבית בשס ~רטים אי~ה בזהמ~ש

 הנ~ל(~ של~~~

~~
 ב~~ ~עיי~~~

 בא~~ הר~ו~ץ תשו'
 ~מ~ר

חמצו
 ב~ם~

 ובשטר
 והקנ~~

 ~~קוס
 ומח~רםהמיניס כ~ ~~ר~

 ~בסו~
 נ~~צא שאם כת~ב ה~טר

 ג~~ נ~רט~ ~~א ~~ץ מיני אי~הבה~~ר
 מכור

 עם שנ~בשל אחה~~עני"ם ~נמצאלו
 יי"~

 וכת~ש

דא~
 ידוע שאינו החמץ ~ם ~המ~ירה שנ~לל

 המכירה מהני לא ידוע שאינו דלחמץ כיוןוא~~
 לה~~וץ גס המכירה כל דנ~ב~ל ל~אורהי~ל

 לענין ~' ~עי' ~ירט~~ בחו"~ו ~~נ~בואר~ידוע
 לך( מוכר א~י ב~קליס קרקע ~חבירו אמראם
~ך

 כיו~
 י~א ~לדעת

 שברמ"~
 שם

 ~מרינ~
 ד~ל

 נ~~י ה~א ל~ידהו וא~כ ב~~ע מ~ירה הוא~וין
 הח~~ץ שיווי לו~שמנ~ה

 נ~ר~ של~
 מתקייס הרי

~~וק~
 לשאר

 שנ~ר~ הח~ו~
 ~הוי וכיון בש~ר

ס~~
 ל~ן ~לו~~א

 ש~עה~~ חמ~ לעני~
 אלא ~~ינו

 להקל יש~~~בנן
 שי~ ~ב~ר~

 שום שאין לו~ור
 שחינו דבר מוכר משוס~שש

 ~וסויי~
 במ~ירת

 דעיקר ~~יון~מץ
 ה~ע~

 ש~ינו בדבר קני דלא
 רק הוא~~ס~ייס

 משו~
 הכא ~בל אס~~~א

 ~לא בהח~~ץ ~~ו~~ק~ס~העכו~ס
 נפר~

 שהוא ע~י
 ובמ~ום הב~ה"ב לו שהקנה בהחדרמוחזק
 ב~~~ו ~~מבואר אס~~~~א בו שייך לאש~ווחזק

~יר~~
 )~~ובו~ר ב~ה חולקים שיש ו~ף י~א( סעי~
בר~ו~א

 ל~ני~ ~ו~~ ~ם~
 ~~~ץ

 ש~עה~~
 שאינו

 י~ מדרב~ןאלא
 המ~בר דעת לםמ~~על

 ועיי"~
 בז~~~ת~

 דין ~אין ~~~ום להי~ר צד ~וד

~םמ~ת~
 ועייש~ע ~( ~ ~נ~~י

 ב~~
 על חמ~ו ~~כר באח~הנ"ל הר~ו~~

 או~~
 וא~ור הנ~ל

 ~~וץ עוד י~צא שאם ~ה בעללהנ~ר~
 ~~דר~

 לו שייך~"~
 ~מ~ציס ~ינים נ~צ~ ואחה"~

~לשון ~~~"~
 ~שיי~

 הוא ~כרי המו~ר שאמר לו"
 של~ הח~ו~ א~ הנ~רי דק~ה שס והע~המ~נה לשו~

~~ר~
 יש )לד~ת~( וגם המ~תחהע~~"ס שלק~ ~י~ן לדעתו המש~~~ת חצר מ~ין

 קני~
 חצר

 ול~ן ~ו ם~~וך עו~~ד באינו א~י' במשתמרלנ~רי
 ועייש~ע ו( ~ ע"כ מו~ר שם הנ~~צא~~ץ

~ו~מ ~~~
 מה~ור~

 םיק~ו~ח ~~ב ~לי~~י
 היה ובתוכו חמצושמכר ~~~~

 חומץ חבי~
 ~ו נשלח אשריי"ש ~ו~~~~~

 ~ו~~~
והמוכר ח~וצ~ בכלל ל~ווכרו

~~ 
 כל להנ~רי שא~ור ~ק ממנו ~דע

שיש ~~
~~~ 

 ~~ והאריך הח~וץ ב~לל לך ~ו~~ר ה~ל
קצ~

 ~~ל מנהג ~~ה יכתב
 ~~וצו~

 ~ר~ל
 להם שיששאנשיס

~~ 
 קופה עושים ח~~ץ ~ויני

אחת
 ~~ו~~י~

 לח~ות
~~~ 

 ל~ו~ור
 ~~~ו~

 ~ו ~י~ ~בר ו~ל ~~~~~~ים ~~~יםהח~~ץ ~~ו~~~י~
 כ~וב ח~וץ מכירות ש~רי בנ~סח ו~םחימ~ץ ~ש~
 ויש ~ה ~וצה אישואין כ~

 ל~~ו~
 ~כות

 ע~~
 ~לו~ור

דבכא~
 משוס ~קני ~~ור ~לא לומר שייך ~א

 ד~יון מםויים~ינו ~~~
 ~~ו~יר~

 הוא ~~ץ
הערמה ~~

 בדרבנ~
 ~~מ~יאר בי~ל ד~בר )משוס

בדברינו
 לקמ~

 בו~~~ ~א~~ סק~"ד( ~' םעי'
 גמרה~וכר

 להקנו~
 הנ~רי וגם דבר ~ל

גמר הו~
 ובח~ו~ לקנ~~

 בגילוי
 ד~~

 ~~מבוא~ בלב~~~י

 החו~וץ ~ערב ~וה ו~ו~מ להי~רצדדים
 זה ו~ם נגדו ששים שיהאאחר בחו~ו~

 בצ"~ הני~
 ז(

 ~י' ח~~ ~וה~ו"ת שו"נו בשסועייש~ע
 ב~י יו"~

ש~~ר
 ל~ר~ י~~ הח~ו~ ~~ר~

 א~ד ~וין
 שאם המ~ירה בש~רש~~ב ר~

 ש~~
 דבר איזה

 לכ~ו~
ג"~

 ו~~ב וה~ושקל ל~ודי~ה עד לו ~וכור יהא
 שאינו ~בר דהוי דאע~~י ש~"מהרב ש~
 ~~~~י~

~וכמ~~
 ~וס רואה אינו ~ו"מ המק~"ח(

 חדאבזה ח~~
 בדבר ~ם ה~וכירה מועיל ה~~~ דלדע~

 מס~ייםשאינו
 ~ועב~ו"~

 ועוד ד( סעי~ סיר~~~א
דכאן

 אנ~
 דכיון סהדי

 דרו~~
 ~די ל~ו~~ר

 גמר בודאי ל~ןמהביע~ר ~הנ~~
 בל~ ~הקנו~

 של~~
 ~בר ד~ל בהדיא כ~ב דכאןוב~רט

 דבר שהוא ידע ועכ~פ ~מכירה ב~לל ה~ליהא ל~ר~ שש~~
 משום~~~~ץ

 ד~וד~
 נוינ~ רק ~ו~רים הפ~ח

~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

וסמ~
 הקונה ~~~

 ~ו~~
~~~יים ~~~~~~ דבר ~מו~ר ~~י

 דש~ ~יר~~ שבחו~~
 א~ יודע הקונה אין

~ב~
 צדדים שם ~~ב ועוד זהב( או לו מכר
 ~יים ו~ש~~ח ח( ~ ~זהלה~ר

 דה~~ל~ ש~
 ~~ל

~ברי
 הג~ו~י~

 ~~יני ~ל ~~~ו~ם ~ב~וו~ר ~~~יל
 ~ש~~ כ~י ~לו~מץ

 שיש~~~ו מה ~~י או ~בשוק
 הי~ה והמ~ירה בקיאים~'

 ב~~~
 ~בש~ר

 ו~בר ~~הוג ~קוסוהקנאת
 ה~ס~

 יש הח~וץ ~ל
 דדוקא ~י~ל א( ~ לה~ירו הרבה צדדים~זה

~~ווכ'
 בם~

 קצוב
 די~ הו~

 שאינ~ דבר משו' לחוש
~סויי~

 ~~י או ~שער ~פי ב~וו~ר לא אבל
 מ~~~ינים יו~ע ~שא~ד ~דו~א י~ל ב( ~ ג'שישומו
 משום חשש דיש הוא יודע אינו וחבירושנמ~רו
 אינם ~ש~ניהם אבל מס~יים שאינו דבר~ו~ר
 יודעים דשניהם~ כיון ג( ~ בה לן לית~ודעים

 ג~ור~ ב~דאי בדר~~ן הער~וה רק הוא~המכירה
 שהח~וץ ~יון ד( ~~מקנ~

 ה~~
 הק~נה בר~~ת

 ~~שוס חשש שום אין אג~ק ~מו~ר לו~הקנה
 ~ויני רק ש~וו~ר מה ה( ~ מסוייס שאינודבר
 התפארח לדעת ו( ~ ידוע מינו חשיב~~ץ

לא י~ם~
 החמ~~

 יש ז( ~ ל~~חלה לענין רק המקו~ח
~וםקים

 להקנו~ ~י~ולי~ הם~ברי~
 שאינו דבר גס

 ~כל ~יון ~(~~ויי~~
 ה~ע~

 ~ו~ירה ~הני דלא
 אס~ו~תא דין ~ושום רק ~וא מםויים ~אינו~בר
~לדעת

 אין ~ר~ב~~
 אסמ~~~ ~י~

 ט( ~ בנ~רי
~ם

 בלשון ~~ת~
 אודי~~

 דבר ב~~ו~ר ~ס ~והני
 י( ~ מ~ויים~~י~ו

 ~ש~~ר~
 ואמר החמץ כל

 בעל ל~נ~רילו
 פ~

 עוד ימצא שאם בשטר או
 ~וא ה~י חמץ~יני

 ג~~
 לו ~~~ור

 ואח~~
 נמצא

~באמת
 ש~~

 עליו ועבר חמץ מיני אי~ה
 הפס~

~~
 ד~~ר ~ב~ה~ג מ~ום סניף עוד

 ו~ר~
 ~ל

ה~מ~
 ורק

 ~י~ ~~ר~ ~ש~~
 ב' או א'

 בו~אי בהנאה וע~~פ הערמה משום לחוש~ין ב~ה"~
 לה~ירו~ש

 אחה"~
 ~י~ר ברוב יערבו שאת ולי~ר

 ההי~ר שערי לנ~ול להז~יר לא ~י והסו~ב~לו
 יש ~י בהנאהול~וסרו

 ישראל ~ומון לאיבו~ לחו~
 ובפרט ע~יהס ~סמוך עו~ם עמודי שיש~~קום
 קלב~~םור

 דרבנ~
 ע~תו~ד שעעה~פ ~חמץ

 ט' אות סיתמ"ח החדש )ועבא~ח ~~~ל~ש~~~

~ש~
 שעשו בתים דבעלי יצחק באר ~שובת

~~י~
 ושכחו מהחמץ ~ע~יל עפ~י ח~צם ל~~ור

 דמו~ר י~~ב מיניס~~וה
 ~~י~~ לאחה~~

 ~זכה

 ב~~רי~~~~ו~~
 מתורת בהחמץ ~~~ ~~~~ילא

 ~~~~~פק~
 ~עייש"ע

 בא~~
 הנ"ל ~' אות

 שנ~~ו דמה ~~תב ה~וי ~~הרי~אתשו' ב~~
 מ~ירהבש~ר ל~~ו~

 שא~ בפירו~
 מין איזה נש~ח

 המין ~ה אם יו~ע המו~ר הבע~"בשא~ן ~~ו~
 נכלל יהא אצלונמצא חמ~

~"~ 
 בהמכירה

 ~~ שישומו ~פי יהא המקחדמי ו~יק~
 הח~וץ מין אח~כ ~שנודע אף ל~תיר~ו~ו~ין וע"~ תגרי~

 ו~ת~~קוה~~
 התחלח ~אן אין דב~ה"ג

 אסורוהח~~ץ ~ו~יר~
 הרב אך לא~ה~~

 ועיי"ע ~( ~ הנ"ל( מהרי~א הרב עלחולק פ~י~ ~~נח~
בש~~ח

 הנ~~
 מש~יר דאס ישע בגדי הרב בשם

 מ~~ראו
 הח~רי~ ~~

 בהם( מ~נח ~ש~ח~וץ
 ו~דר חדר ~ל להנ~~~ ל~ראות וא"א~נ~רי
 י~וכו~ א~יבפ~ע

 קצב ב~י ישכיר או
 ד~יה~

 ר~~ל~
 משום אנ~ים ג' שישו~ו~ ~פי

 בו שייך לא שישומו מה ל~י~~~וכר דב~ה~~
 מ~ויים ~~ינו דבר~וו~ר משו~

 וםמ~~
 ~עתיה

 מילי )ועב~ס לכתחלה~פילו ו~וות~
 דפסח~

 ה' ~ות
 בש~ר לכתוב האיך הרש~ק הג' ב~ם~"ש

 שמוכר בש~ר ש~~תבב~ק~ם
 ע~

 ~~~ו~ידה
 ב~~~ הרב בשם שם ה~יא ועוד י( ~ בזה(מ~ש י~ויי~~

 אח~ יש~אל שאם הנ"ליש~
 בח~ר ח~וצו הניח

 ו~ש~וכר בידיעתו שלא אחר ישראלשל
 הנ~רי עם התנה לנ~רי חמצו א~הח~ר ב~~
 החמץ ~ל לוש~ו~~ר בפירו~

 שיה~
 ב~דר נמצא

 כל או ופלוני פלוני שישומו ~~יב~~ח ההו~
 ~ם המו~ר ~יוון אם א~ ~ל~ניבםך לי~ר~
שהניח להחמ~

 ש~
 ~ ואין~מורה מכיר~ הוי בעה~ב ידיעת ב~~י אדם
 ז~

יא( ~ ~~וייס ~אינו דבר מו~ר ~~ום
 ~בש~

 חן ~שו~ות הרב
 מו~ר מ~~ם לחוש אין שבחדר הח~~ץ~ל ד~ש~ווכ~ ש~ הבי~

 במו~ר א~י~~ ~וםוי~םשאינו דב~
 ב~~ב~

 פל~ני ב~ך

ו~~
 ~~ב דאס דוד שביל~ ב~ם שם הביא

 אצלו ~~מצא ה~מץ ~ל לו ש~וו~רה~~ירה ~שט~
 מו~ר ~וש~סבזה אי~

 ~ב~
 שאינו

 לו יש א~ ~לליודע ~אי~~ ~~יון מם~יי~
 ח~~~

 דב~י אך ~דיף
 ~ל ש~ו~ר שי~תוב )דהיינופסי~ה ע~~~
 ~ח~~וצי~

שימ~
 ~מו~ים המינים עם אצלו

 יו~ר ש~דיף ~ך ע~וו( שקצב פלוניבסך אות~ ש~ר~
 ישו~~ו א~ר כ~יש~וכר ~~~~ו~

 א~"~
 שביל~ הרב עכ~ד

 הבין ~השד~חדוד
 ~פי ש~~תבדב~~~ג
 דמי ~~ירלכתחלה

שם
 בדע~

 השבי~י
 ישו~וואשר ~ו~
 ו~ת~ש ~ןלע~ות ג~ אח~~

 שכ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ע~ד ~~~ברימ~בא~ 
 ק~~

 ~~~~יס
 א~ גם ה~~~ירה ב~~ר לכל~ל ~ן ל~שות~~שר ל~ת~~~ ~ג~

~~~~
 הש~~ ~~י א~~קיאים ש~~ו~ ע~"י שמוכרו ול~ת~ב הנ~~ח

 די~בד לענין ובפרט

 ל~ו~~~~~ה"~
 מו~ר

 עוד ועיי"ש יב( ~ ~~~
 ר~"א ~שו'~שם

 מהד~~~
 ב~~י שנשאל ~' סי'

 מיוחד חדר~מ~ר
 ~ח~~ ע~

 וא~ל לנ~רי ש~י
 שי~ל ח~צו ש~לל~~כרי

 ב~~ק~~
 יהא ה~ל אחר

 ~גב להנ~רי ל~קנוי
 וא~ה~~ קר~~

 ~ו~א
 ש~ורי~

~~ושי~
 ~לו

 ~~קו~
 והעלה אחר

 ש~
 ~ב~ומר

~ח~
 ~מצי ~ל לנכרי

 שי~
 ~~כור בע~לס לי

~~~
 ~~~ור ~~םי ~ל ~או~ר ~מו הנ~רי ק~ה

~~ב~אר ל~
 ~וסירי"ח~ בחו~~

 יג~~ ל~~~ ~א"כ
~~ומ~

 זה שבח~ר חמצי כל
 וג~

 חמצי ~ל
 ~~~א אחר~~מקום

 עדי~
 יו~ר

 ~ו~~~
 ~~ל

 מ~ויי~ ~וין ~~י~~צי
 ה~בר ול~את

 ~~ו~
 ~~~~~יר'

~~י~
 רע"א הרב עכתו~ד ~דינו

 המוב~
 ~~~~ח

 ~~ו~ר דמי ל' ם~' הרמ~ץ ועב~~ש י~( ~~~נ~ל
 ~~ב לנ~רי~ח~~ו

 ~רק~
 ~נ~רי ~נותו שהשכיר

 לוו~ק~ה
 ו~וא~ד אחד ~ל~~~יר ~ח~~ ו~ר~ של~ חמוצי~ דברי~

 ש~ר~ ~והמיני~
 ה~ה לו

~~~
 ~וד

 במקו~
 שהניח נכרי אצל א~ר

 ש~
~ד~

 הפסח
 וש~~

 בלבו היה ולא מ~ו
~ו למוכר~

 וה~~
 כדי~ו בער"פ שלו הח~וץ ~ל בי~ל

ו~~כר
 בחו~~~

 והשיב לבערו חייב א~ ו~ש~ל
 לבערו ~ייב~ד~י~ו

 משו~
 מלשון לדון דיש

 ~~י~ ~הח~ץ ~~ היא ג~רה דמ~ירה~~טר
 ב~קו~~ל~

 ש~וכר בש~ר כתב שלא כיון א~ר
~~~צ~ם

 שבחנו~
 קרקע ~גב ~ו שמכר ~~ב ורק

 ~~מו~י~~ד~רי~
 ש~ו

 ו~"~
 הח~וו~ים כל הרי

~~~ו
~~ 

 ב~לל
 ה~וכיר~

 ו~א
 בעינ~

 שיהי~
 אחד~ב~~~ום ~~ורי~

 המוכר ב~~ת ~~~ של~ ו~~
~~~~ 

 ~שע~ז~
 ~וכירה

 היו א~ מ~~
 היה לא ~~ין והלוקח~~וכר ל~ני~~ באי~
 ~ל בלבו היה ש~א~~וכר ~~~~ ~וועי~

 ז~ ~~ו~
 לו ~היה

~~~ו~
 ה~~ר

 דדברי~
 אינם שבלב

 דברי~
 וקנה

~נ~רי
~~ 

 הכל
 ש~נ~"~ וב~ר~

 כל
 ~עני~

 הוא

~~
 ד~בר ~יו~ן מדרבנן

 ועוד בב~י עליו ע~~ר~~ינו ~מה"~ ~~ינ~ בי~~
 ~ה~~~ כ~ו~

 ~יה
 והרמב~ן הגאונים לדעת הרי נ~רי~~ית

 בב"י~ ע~יו ~~נ~~~~~~רו~ר~ב~א והר~~
 ו~~~ש~~~ וה~ר"~

~~רי~
 ~גם ~תבו

 קיב~ ~ל~
 אחריות הנכרי

~~י~
 ה~אוני~ )לד~~ כן

 הנ~ל(
 י"~ ו~~

ד~~~יקרא
 קנ~ ~דינ~

 ~~~ר~
~~ ~~~~ 

 ~~~ן

קני~
 אחר ישראל יכול שאת לי~ר אך חצר

ל~לו~
 יחזיק שהוא להנכרי ~דבר

 החמ~
~~~~ 

 לפני ~~ו~ה כ~בר יהי' ש~א~די
 ההמו~

 לנכרי החמץ מכר אם אפילו ~~ג ~י'ה~ובי"ת ~~לד~~
ב~וה"~

 ~~רי~ ואם עליו עובר אינו שוב
~~~מדי~

 להנ~רי
 לקנו~

 ד~י ש~יר החמץ
~ב~ל כיו~

 החמ~
 אינו

 עו~~
 עכתו~ד כלום

 אות ה' ~י~ ~~ח~מ~צ ב~ד~ח ו~וובאהנ~ל הר~~~~
ועבא"ח כ~~

 החד~
 ~ית~ו~ח

 או~
 תשו~ ב~ם ~'

 חמצו ש~ו~ר דמי יצחקבית
 ובש~~ ~ד~~

 א~ו~ה~~יר~
 שש~ח~י החמוצים ~ל להקונה

 אנ~ל~~~ור
 ל~ נו~~

 ונ~~ר ב~תנה
ב~דר מונ~ שהי~ מ~ל~ץ ~ל מדה למ~ור~ש~ח בח~~~~

 שמונ~
 החמ~

 ל~כו"ם שמכר
 ~' ~י'מחו~~~צ בשד~~ ועיי"~ י~( ~ ~~כ החמץ ל~תירוה~~ה ועעה~~

 או~
 ~כתב ~~ז

שטר ~בנו~~ דהג~
 ~מץ מכיר~

 ה~~ו~ ש~
 ~וזכר לא ~רש~ז

 דבר ~ל שמוכר בפירוששם
 שי~

 ~ו
 חשש אוחמץ ת~רובו~

 חמ~
 ד~~ ה~~~ וכ~~

 ~~~ב
 ~רי החמץ לו ש~ו~ר מ~ירהבהשטר

 נ~~~
 ~~בז~

 דבר ~ל
 שי~

 רק א~ילו בו
 ת~רו~ו~

~~~
 חשש או

 ח~ו~
 ~~מ

 עצ~יו"~
 נ~ון

 לב~
ג~

 ~ו ~~ץ תערובות בו ~יש דבר
 ה~לי~ בדו~ני בנדבקוא~יל~ ~~ חש~

 ו~ן
 בח~~ ~בי~

בש~
 ~מ~ו~ר ר~ו ~תיקן מכירה הש~ר נו~ח

~~
 כל ש~וכר ב~ירוש

 שי~ מ~
 בו

או ~~~ ~~~
 ~ערובו~

ע~כ: ~~לי~ בדו~ני הנדבק ו~פילו ח~ץ
 ~י~~

 ה~טריא(
 עבש~~

 הרב
 י~ב וס~י~ ~'ם~י' ~ית~~~ הר~~~

 דמ~
 שצרי~ין

 ל~~ו~
 שטר

~~ 
~וכיר~

 ~צריך ל~י הוא ח~וץ
 ב~םף~חמץ ~~ לנ~~ ~הקנו~

 ובמ~יכ~
 י~י לצא~ ~~י

 ~ח~ק~
 אי~ו שה~~רי ~ומרי~ די~)~שו~

 מטלט~י~ ~ו~~
ב~~~

 ~לא בלבד
 במשי~~

 ו~יון
 שהו~

 דבר
 ה~מץ כל למ~וך~שה

 ולכן~
 א~ לנ~רי ~קני~

החמ~
 א~ב

 ~ונה ~י~ו דנכר~ ו~יון קרק~
 קרק~

 ב~ם~ל~
 ~לא בלבד

 ב~זק~
 ב~~ר אלא

 ע~

ה~~~
 ש~ר ~ו ל~וב צרי~ין ולכן

~~~ ~ 
ועבמקו~ח ~~

 ו~~ ~דה"~ ~ק"~ בביאורי~ סי~~ו"~
י~

 ~דבריו ~ובואר דמשמע ת~נה(
 דא~

 ~ת~קנה א~
 ה~~~

 ~~ב
 ל~ קר~~

 מ~ני
 בתו~ו מ~נח שהח~וץבקרקע ~~

 דוק~
 מ~ום

~~נ~רי די~ו~
 ל~

 כ~יאבד לו י~~ם
 ~ח~ו~

 ולכן
~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

 אג~ק לו~י~נה ~~ו~~
 ~ו~~ ש~חמ~

 הוי ואז בו
 של חמ~וא~ריות ~מקב~

 עכו~~
 של בביתו

 ~~ו~~
 ד~רי

 ע~כ סק~א( םית~מ במג~א)~~ואר
 ~ות ח' סימ~ומ"צ ו~בשד~~

 י"~
 ~~כ שהבין י"ג סקי"ב

 ה~קור~~ברי
 חיי~

 דעתו ~~~ה
 ו~~~

 ~ס'
 ~יתמ~ח ב~ג"א ~ועיין א' אות דפ~חאמ~ל~

סו~~~ח~
 אות ט' סי' ~וחונ~~צ ועבשד"ח ~( ~

~"ד
 מ~~ ד~~

~~ירות אג~ ה~מץ את להנ~רי לו
 )פירו~ ק~~~

 לחלוטין לו מו~ר שאינו
 הח~ראת

 ~ה~מ~
 ~~~~יר רק בתו~ו ~וונח

 ואגבו ה~דר א~ל~
 הו~

 הח~~~( את לו מקנה

 ~יןא~
 צרי~

 דשכירות מ~~ם שטר לזה
~ו~ קר~

 ~ו ~נה
 ב~ס~

 שא~א מ~ זה ול~י בלבד
 לנכרי ימ~ור הר~~ חמץ מכירת שטר ל~תובל~

 ב~~~ החמ~~~
 את לו וי~כיר

 החד~
 ~מנו ויקח בו~ונח שהח~~~

 כם~
 החדר ~~ירות על

 את ~ו יקנה ~~דר שכירותוא~ב
 ~ ע~~ החמ~

ד(
 ועיי~~~

 ~הגם שכ~ב
 דמ~ינ~

 ~~ר אי~צ
כשמ~נה

 ל~
 קרקע שכירות אגב החמץ את

 בענף)וכמבואר
 של~נ~ז~

 עיקר דכל כיון נ~~מ
מכירת

 הו~ חמ~
 כהערמה מיחזי

 ~כ~
 ראוי

ל~~ן
 בכ~

 ~פוי להראות דאפשר מאי
 כ~

 המכירה

ול~~~~
 ~~ר ל~תוב ראו~ ~לכן ב~ו~~~ר~ם

 ג~
 ~~ב~מ~~~

 את
 החמ~

 ועוד ~גש"ק
~~ 

 בזה
 לו שנותן ב~התו~~ת

~~~ ~ 
 היה לא אס

 שו~צרי~
 ~ל ביד הדבר~וסור ~יה שטר

 אד~
ושמ~

 הדין ל~י ~דבעי ההקנאה עו~יס היו לא

אב~
 אם

 מצר~כי~
 דלאו וכיון שטר לכתוב

 ג~~ירידינא ~ו~~
 יל~

 יעשה כך ומ~וך חכם אצל
 לו יוודע ו~י~ז וכהלכה כדיןההקנאה

 ~בריםאי~ה ג~~
 צרי~י~

 כו"ע לאו כי מכירה
 ~העיקר לעיקר ~~~ל עו~ים הס ועי~ז~~ירי ~י~~

 ~עייש~ע ה( ~ ע"כ כ~~ל א~ילו בעיניהםאי~ו

מ~
 ל~תוב לו שא~א ~י ~ס שחקר

 אס ש~~
 ב~בד בכסף החמץ את שימ~ורמ~~י

 ד~ה ב~בד ב~סף ~~~וץ א~ ~~קנה הנ~ריעם וי~נ~
 בר~~א )כ~בואר פו~קים כמה ל~עתמ~ני
 ואף מהני ~~נאי ~' ~עי' סיקצ"חחו"מ

 ה~ו~לטלין לקנות תנאי נוהני דלא וסו~ר שםחולק דהש~~
ב~~ף

 בלב~
 א~רונים עוד קצת דעת ~כ~נ

 רמ~א ~דעת בזה ד~ברי אחרונים ~מהיש ~~~
 תנאידמהנ~

 ה~י~ וכ~
 בפ"ת

 ~~~ ש~
 ז~

ב~~
 ה~~~~ט ו~ער וקצו~"ח המ~פט ~תיבות

~הס~ימו
 ~יד ~דברי קצ~ ו~~נ א~ריםמ~נה ~ר~ ד~~ ו~~~ ~~~~ ר~~~ ~~ע~

 אי~~
אחר~~י~

 הרמ"א לד~ת ~ו~ה שדעתם
 א~שר ש~~ במקום וא~כ תנאי(~~הני ה~~~
 להקנ~~

~ח~~
 םיבה ~איזה קרקע אגב בקנין

 להקנותו שיכולא~~ר שי~~
 בכם~

 תנא~ ע~י
 י"ל תנאי מהני הדיןדמעיקר ד~יו~

 את ה~נה לא אם בדיעבדאבל לכ~~~~ לענין וכ~~ ~ וצ~ע ה~~ק בש~ת~"ז ם~וכ~~~ דשפי~
 כ~ף~"י אל~ ~מ~

 ~~ב~ ב~ב~
מ~וס ~~ו~~ ה~ס~ ~לי~ עבר

 ~עת על ם~ו~ינן דבדיעב~
 הא~רוני~

ה~וברי~
 בכםף הוא נכרי של ~קנינו

 עכתו~~
הש~~~

 ~ ~קצרה הנ~ל
 ו~~

 הרב בש~ע מבואר
 שלא ~בדיעבד ח' סעי~ ~ית~ו~חהרש~~

 את~גוי קנ~
 במשי~~ אל~ ה~~~

 או בלבד
 אפי~ו מותר הר"ז הפ~ח עליו ועברבלבד בכם~

 הנ"ל בשד~ח ~עייש~ע ו( ~ ע~כבאכילה
 משיב~~ר ~ש~

 ~חדר את שמ~ר ד~~~ כהלכ~
 שטר בלא פה בעל החמץ את וגםהחמץ ~ב~
 ו~ם שטר בלא נקנה ~ינ~דקרקע ה~~

 ה~מ~
 ~צ~ו

 שטר בלא לכתחלה לנוו~רואין
 ~קני~ כיו~

~ם~
 רוב לדעת מאוד קלוש ~וא

זאת ועו~ הפוםקי~
 שהח~ו~

 באחריות הוא
 י~רא~

 אם
 ד~~כר~ דכיון להקל יש דיעבד לענין ~"נו~נודע יא~~

 ~בו ה~~ר~ו
 ~חמ~

 ~~נו חזר ולא
 וא~~

דל~ ~~
 הקרקע את הנכרי קנה

 כ~~
 ב~~ר

לא ~~~~
 ג~

 ~לדעת דנ~הני בית לו ~~ייחד
 ~ר~~

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

 ~רב~ בשס בקצרה ע~תו~ד נכרי בביתנכרי
 כהלכה~ו~יב

 ~ועבט"~
 ו( ~ ם~"ב( םית~מ

ועייש"ע
 בש~~~

 באות
 שב~ו~~ ~"~

 ~כיר~~ ~טר

חמ~
 שם םייס ביכוריס ראשית שבס'

 יום באהע~ח וכו' ולראי' נוכירההש~ר בם~~
 ~מניית ש~ה שהוא ה~ בשעה ניסןלחדש י~~
 ~~וו~ר~ ~~וץ בא~ילת שאסור בשעה היוסחצות ק~ד~

 ~א~ודת בס~ר ו~~כ ~ ע"כ וכו' שנתבהנאה
 ~ו~ירת ~~ר ל~רש שנ~ון ~ודבריאזוב

 דא~~ משום לנכרי ונמ~ר שנכתב השעהאת ~~ו~
 עד חל ~ השטר אין הר~ השעה כתובאין

 שלאחרונה ר~~
 היו~

 ~י~ ח~מ בסמ"ע )~מב~אר
~~ד

 ~קכ~ד~
 הח~ץ נאםר כבר ואז

 ~לה ~~מ~ירה ה~טר מו~יח~יהא צ~~ ע~~
~עה ב~~ל~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ר בנוסח ו~ן ח~וישית~~עה ~~ו~~
 מ~יר~

 החמץ
 ~"ס בעל הגא~ןשל

 מ~~ר~ ג"~
 בו

 ל~~~( )ב~~ר ל~~וב ~~רון ספר בעל הרבנהג ~~~ שעו~
קודם

 ~מ~
 ~יםור

 חמ~~ ה~~~
~~ 

 ש~ר בנ~סח
 ציון בשיבת ה~~ובא נ~ב"י הרב של~~ו~ירה

ו~~
 בהס נ~תב לא הרש~~ הרב של בנוסח

 בניס~ י~~ בי~םאלא
 ~ו~רה ~ל~י

 שע~
 המ~ירה

~ג~
 ~~~הג לקיים האריך אש עמודי הרב
 לכ~וב נ~גו ש~א~~ולס

 שעו~
 ~~ר בנוסח ו~ן

 בו נ~~ב לא יהוסף ~~ר בעל הר~~ג של~ו~ירה
 להנ~רי ד~וקנה ~הי~א ועיי~~ע ח( ~ ע"כ~עות
 החמ~~~

 א~ב
 ש~ירו~

 ולא )~ירוש קרקע
~"י

 ~~יר~
 בודאי א~ קרקע(

 אי~
 לחוש ~קוס

 ~~~ב שלא~~וה
 שעו~

 מא~ר השטר בתוך
 בש~ירות ל~וו~ר אך הוא הש~ר עיקר~~ל
 ~וה~א ~~לקרקע

 מ"~ו ~לי~יה ~~ואן הש~~
 שנתן ב~סף להנכרי הקרקע שכירות נקנה~רי
~~ז

 וא~~
 נקנה ~בר

 ש~ירו~
 בשעתו הקרקע

 הקנה ו~~יר הנאה( איםור ~מן קודס~דהי~נו
 הרב בשם שם םיים ומ"מ א~בו החמץלו

~מודי
~~ 

 אותו מפ~ יצא דכבר ~~יון ש~~ב
 לכתוב הח"ס~דיק

 ש~~
 לכן בשטר

 ג~
 הוא

~בי~
 ע~כ ~וו~יה ל~~וב בנפשיה עובדא
 צריך האיך סק"ב סיק~~ו ~קמן~ועבדב~ר
 בערב ונ~ו~ר ה~~~ב ~~~ירה בשטר~~תנהג

~~~
 ט( ~ בשב~( ~סח ערב בו שחל בשנה
ועייש~ע

 בש~
 חיים דברי הרב

 שלא הוא דמל~ותא דינא א~~נזדבערי דא~ ש~~~
 )א~כ אלא הקו~ש בלשון הנ~תב שטר~ום ~ועי~

 ~לענין א~ינן אנן ~"מ בלשו~ותם~כ~ב(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 דינינו~הוא

 ו~~
 בשם ~ם הביא

 הר~ז ~ד~י~ו הקנין שמועיל ~כל דעהשערי ~שוב~
 אינו ~וא אס אף חמ~( איסור )לענין~הני
 סי~ן במג~א )ועיין בדיניהםמועיל

 ת~ו~~
~"~

 דה~מ ~'
 מ~~

 דיניהם( בתר ~א~לינן
~בשם

~"~ 
 בשד~ח שס הביא

 ~~ת~
 דגס

 אלא כשר~שטר בדיניה~
 ~~ריכי~

 ~וס תחלה לשלם
 ע~~ ע"~ שהו~ל~המלך

 )ו~"ה
 הנימו~

 במדינתינו

ש~שרוצי~
 לתבוע

 אח~
 ענין איזה מחבירו

 העברית בלשון הנ~~ב ש~ר ע~~יבערכאותי~ם
 מ~ ~חל~ ל~ל~~ריכין

 ~~לך
 ע~~ ~הוט~

 ו~ז

 דבר ~בשם י( ~ ב~יניהס( ~ס ~וועילה~~ר
אליהו

 הבי~
 דהא שס

 ד~עינ~
 המועיל ~~ר

 להישראלזו~~~יק הקו~~ הנ~רי נתן ~~לא דוקא היינ~בדיניהם
 אב~ ה~וו~~

 ה~נהג ~י
שהנ~רי ~ל~

 הק~~~
 ה~וו~ר להי~ראל זודאטיק נו~ן

 מצד ~ם הח~וץ ~ונה הנ~רי הריא~~
 ~ם ~ב~י~יהם ~ושוסד~ול~ו~א דינ~

 ~ס~
 לג~ורי קונה

בפרט
 ל~ע~

 ~~םף דס"ל וסייע~ו הר~וב~ם
 ע"~ בנ~~י לג~וריקונה

 ב~ד"ח ועייש~ע
 ~ס שהא~יך שלמה חשק ~ש~בת בשםשם שהבי~
 ש~יבר ו~ת~שבזה ק~~

 ~וז~ ג~~
 הגאון עס

~~וד~ ב~~
 אשר שלנו ~וכירה השטר בדבר שלמה

 ~לום זו ה~ו~ירה אין ד~ול~ותא דינאע~~י
דמחשבים ~ו~~~

 זא~
 היהו~י הן ~ו~ל~הקנייה ~~זור שניהםיכולים ~יניה~ וע~~י ול~לם ~~עג

 הנוהגיםשלנו מנה~ ד~פי שם וםיים הקונה הנ~רי ו~ן~מוכר
 לעשו~

 ערב ע"~ המכירה
ו~~ע~ קבל~

 לע~ בדברינו ~ו~מבואר הרש~ז הרב
 סק~~( ד~סעי'

 מיחוש ~וס כאן אין וא"~
וגם ~ל~

 הח~~
 שהאחריות במה ~~~~ו~ח של

 בזה ני~א ג~כ החמץ יאב~ אםהישראל ע~
 חל שלא מפורששהתנאי ד~~ו~

 שו~
 הי~ר~ל על אחריות

 ~לבעד ל~ לשלס א"ע ~ותחייב קבלן הערב ~יהמו~ר
 החמצי~

 לו אין בעצ~וו הע"ק וגם
שייכות שו~

 לה~~ו~
 מעו~ס ~לו היה שלא ~יון

 וא~~
 ביתאי"~

 ~יחו~
 אם שאף בו ~ל~תנות השטר ב~וך~~~וב בעצ~~ נהג ~הוא שם ו~תב

חי~ו הקני~
 ד~~נכו~~ בדינ~ ~~ו~~~

 הנ~רי בו זכה הרי
 ב~ה ~יש ו~~ב ב~יננ~ ה~~ועילבקנין

 כ~~~
ס~יקו~

 הנ~ר~ יז~ה ~יהם שעל לו~ור שנו~ל
 ~ הח~ץ א~הקונה

 הרבה ( ~ב לנכרי מו~ל לבד כסףד~נין ~ובר~~ פוסקי~ הרב~ א~
 ל~~רי מועיל ~ק~סםוברים ~וסקי~

 ועכ~~
 מידי

 ~"ק ב~ ~עי' לעיל ~ועבדב~ר נפיק~ לאד~ינא ~~יק~
 בזה יש ג(ח'(~

 קני~

 ואף או~י~א
 לדע~

 האומרים
 דאוריי~א ~יסור ~וועיל אין אודי~אדקנין

 סגי בעל~א בבי~ול דמ~אוריי~~~יון ~~~
 ומ~יר~

ח~ו~
 ~ועיל בוד~י ב~~ג ל~ן ~ודרבנן הוא

 ~~ן ה~וו~יל באו~ן שמ~ר ש~וודהחו~י~א קני~
 הרב ~~~ד ח~ש ~וםבזה אי~

 של~ו~ ~ש~
 ~נ"ל

 הביא ו~"מ הנ"ל ב~ד"חהמובא
 הרב~שם ב~ד"~ ~~

 דנ~ו~ ~ו~~
 ~ש~ר ב~וך ל~ת~ב

~רשו~
 ~קונ~ ~נ~רי ביד

 ל~~~~ק
~~ 

 ~~~ר

בל~ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

ב~שונ~
 ו~ו'

 ~נוס~ ו~~~
 הרב ~ל מכירה ~~ר

~ר~~ז
 ובנוס~

 ר~שית הרב של ~וכירה ~~ר
 הש~ר ~ת להע~יק הנ~רי ביד דרשות~~ורים
 עכתו~ד ~~ו' הקיר~ה במק~ס~~ש~טי רוםיא~~שון
 באות ~~ד"ח ו~ייש~ע יא( ~ בקצרה הנ~ל~שד"ח
 בשם~~~

 שו~~~
 סי' ~~~א

 חל~ ו~והד~~~ ר~~
'~ 

 ~ו~ע ואינ~ לנכר~ ח~צו ~ה~ו~~ר ~'( ~י~~וף

 והכ~י~~~~ו~
 יודע ואינו א~ר ~"י השטר

 ~צוה~ח~וס
 ~י~ת~~ לשלוח~

 ע~כ מ~ני בשבילו
 הבי~~~עי~~

 דמשמע ~הלכה ~שיב בשם שם
 בקבלת ~הוגן ה~מץ א~ שמ~ר ד~~י~~~בריי
~רבון

 ~שקירי~
 במלוה ~ל~~ ~קף וה~אר אדרו~(

 בשטר הקונה שם ונזכר מכירה שטר ~~ב~גם
~לא

 שהמוכ~
 ורק ~שטר על ~~ בעצמו חתם לא

~ר~ה
 ה~ול~~ ~~ום~~~

 ~ח לחתום
 מהנ~ שמ~

~ע~"~
 ~י~~

 ~פסח~
 בעל ~א~ י"ט ~ות

~י~~ ה~מ~
 ~ל ~"~ ~ח~ו~ י~ו~

 ה~~~~
 אז

 נכו~
 יותר

 ~~~~~רשו~
 והו~ בשי~טו~

 עצמו
 ~ו~~ ו~~~~ ~"~~רשו~ ~~ יחתו~

 א' ~~~~ מ~ה ~י'
 ה~~~~י~

 ובתו~י~
 שם

 סק~~
 ובקצ~ה"ח

~~ 
~בנתיבו~

 שם ~תי~ות ובמ~~בב שם ~מ~~~~
~זה ~~~

 ~~~ או~ ~~ ~י ~חו~"~ ~~~"~ ~ועיי~~
 ~~שי~ ב~~ ~~~~קי~~

 כה~כה~
 יב(

 ו~י~~~

 ~'~~שו~~
 סי~

 ~כ~ב מכירה ~ש~~ דא~ ~~~
 ונוד~ ב~ ל~~ו~ ש~~~~ אנ~~די~

 פם~ אח~ זה
 ה~~~ר ~~ ~~~~אי~

 ~ל~
 אחר איש של כתב

 משו~ ל~י~~ ש~~ציד~
 ~קונה ~י~ל

 ה~~וץא~ העכו~~
 הפק~ ~~ע~

 כ~~~
 דכי

 נ~ייא~ו~י~ורו ~ ז~~ מ~~
 ~א~כ~ מה~מ~~ ה~~~י~

~טר
 ~ל~

 קנין שום
 ד~ע~נ~ וא~

~~~~ ~~ 

 י~ ש~ח~~~~פירו~
 ~ו~~~~~~די~~~~~

~~
 ~נ~~~~~(

 ליד~~~ ~~~~~
~~ ~~ ~~ ~~ון ~

~כול
 לזכו~~

 ש~ה ~~~חר בו
 דשכ~ ואף~~ר ~ ~~ ~~~~ודא~ו~~

 ה~וכר
 לחתו~

 ~~מ בו
 הוידשכחה ~~~

 ~א~ אונ~
 מכר בלא דגם

 ה~מ~
~~ 

 ~עש"ע אסור ג"כא~~
 םית~"~

 ~ סעי
 ה~~~~ ד~יק~~~ן ~~~ ג'~

 בזה
 הו~

 ~~רים שמא משום
 אף א~ס ~~~ה~אמר

 כאן ~בל אנ~~ ~י~ ~ל~
 ו~קח ש~ר ו~תב~מכר

 ~דא~י~
 ור~

 ~~~ח
לחחו
~ 

 לכן
 ל~

 ול~ן הערמה בזה ש~ך
 י~

 ~הת~ר
 לאחה~~~ח~ץ

 הי~ר בר~ב ע~~פ שיב~לנ~ ~~י

~~~
 ובשו~מ

 ~~הדו~~~
 ~ביא ~~"ז ~~' ~~ב

 ש~

ג"כ
 ~ו~ד~

 שלד~תו כחב ושס כנ~ל
 ל~~יר~ י~

אחה~~
 ~~"י שלא אפילו

 ~ערובו~
 הי~ר ברוב

ומש"כ
 ~מקו~~

 ~~"~( ב~יאורים ~~י~מ"ח
 לאהמוכר דא~

 ח~~
 י"ל מהני לא ~~ו

 ש~~ שג~~~~יר~ דהמקו~~
 ב~~~ר נזכר לא ה~~נה

 יכולאין וא"~
 לקנו~ הקונ~

 ~ס שמ~זכר כל אבל
~ק~נה

 בת~~
ו~אי א"~ ח~ם לא ~המו~ר רק ה~~~ר

 מועי~
 השו~~ו ~~כ"ד

 המוב~
 בשד~ח

 מש~ע המ~"ח דמדברי שס כתב השד~ח)אך ה~~~

דג~~
 הקונה ~ם בנ~כר

 ל~
 המוכר אם ~~הני

 השטר שנ~~ר לא אם השטר על א~ע~תם ל~
 ידו בכתב היה הש~ר שג~ף ~ו מסירהב~די

 ע"~המוכ~ ~~
 ~~ ריש ח"מ ~עבסמ"ע

 ~~ו~
~ 

וע~~~~ ~~~
 בשם בשד~ח

 שו~~
 ~~ ~"ד מה~~ות

 המוכר נזכרדאם ~~
 בחוה"~

 שלא
 אינוה~טר א~~~~ ~ת~

 שיח~ו~~ מועי~
 א~ע

 בחוה~~
 במכירה ~ם~היה ו~~

 ג~ ~
 ~אר

 ~ג~ קנ~י~
כםף ק~~

 מ~~ ~וםתומת~
 ~ה~א ~ם

 דלא דעתיה ~לי הרי שטר לו דכ~בדכ~ן מועילבנד~~
 כמור~ ודל~ בשט~ ~לא~ה ~~~

 ל~~~ר שכתב אחד
 ~יח~~~ע~י

 בחוה"מ א"ע המוכר
 בדיעבד להתיר~ם ~~י~ ומ~~

~~ 
 מחמת עעה"פ

 לעילשנתבאר ~~ע~~~
 בע~~

 ~~ב
 וג~

 ~~ל
 אחר ~ד דכתיבת~~מר ~~ ~א~ בז~

 בל~
 ~ד חתי~ת

 ~~~כ~
ל~

 זה מ"מ ~ועיל
 ~ו~~

 ב~~ר
 הנ~כרי~ דברי~

כ~~
 כתב ~ה ~אין לה~~יש ~מו~ר דיכול

~~~ 
אב~

 י~קר דלא ~הדי ~אנן בחמץ
 בדיעבד ~ג בוד~י לכן ~~~ו ש~מכורליה ני~~ ~אדרב~

~~ ~~~~~~~ 
 השו~מ ~~"ד ~~ע

~~~~~כ~~שכתב ~~~ ~השד~~
~ 

 שטר~י
 בשטר~לא

~~ 
 בש~ר

 די"ל~
 ~ועיל~~~ר להק~ו~ ~רצ~

 ~~ו~~~~ ~~~ הרא~~ ~קנ~ ~~~ א~~
~~~~~ל~יפ~

 כ~~ב ד~~שו~"כ
~~ 

~~~
 דקנין ~~~~ם~ ש~~ר

 כ~~
 לאו הוא בלבד

 לכן פוסקים איזה לדעתבר~ר ~נ~
 מפ~

 זה
 ע~~

~קנ~
 ~שטר( )דהיי~ו הב'

 ~ב~
 כ היה לא

 ~דחותבזה ונ~~
 ה~נ~

 הא~ר
~לל ב~נ~~~ לחפו~ ~ל~

 וכי~
 ג~~ האמ~~ דל~י

 קנ~
 ~הוא ~כסף

הר~~ון קנ~
 הו~

 ב~יעבד ומ~עיל ~~וב ~~נין ~~כ

 ור~לא~ה~~
 אחז המוכר שזה

מהי~א ~ק~י~~~ בש~
~~~~ 

 ~ומר
 לע~ו~~ ~רצ~ ד~~ו~~

~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~יו ~י~יו ~די
~~~וק ~ו~ בלי ~יימי~

 ~ו~
 ה~נין לו י~~יל לא זה

 כ~~
 ~הוא

~~י~
 וא~כ ~לל ~ברא אין זה הא'

 דלא אדע~יה גלי בע~מא דאמרי~ן~~~וברים ד~~ י~~
 אלא ~ה בקנין ליה~יחא

 ד~ק~
 מ~מ האחר בקנין

~וקא
 הר~~ו~ שה~ני~ ~~וקו~

 ק~ין הוא
~ב~ור

 לדע~
 ~ל

 ~~~~~ ה~~~~י~
 ~~ר~~ין

 יש ב~א א~ר קנין ~חר מחזר~~ה
 ני~א דלא ה ד~~~ דגלי~לו~ה לחו~

 לי~
 אלא

 אבל ~~חרב~נין
 ~קני~ בנ~~~

 היא הר~~ון

קני~
 ~~ו~~ק

 ~ד~~
 איזה

 א"~ ~~~קי~
 י~ל

 אמרי~~ ~~ד~~י~~
 ~נח ד~~יה דגני בזה

~י~~
 ול~ן ~~טר אלא ליה

~~~ה"~ ~~ו~ ל~ני~ ע~"~
 דלא הסוברים ~ל לסמוך ל~ו יש

 ו~י~א דעתיה גלי~~ורי~ן
 ע~~~

 ~ ~םף קנין
 מ~~ו~~

 דהחמץ שו"מ הרב
 אי~

 נקנה
 שיחתו~~~י למ~ר~

 ~~ז בחוה~מ אח~כ א~~ ~~ו~ר
 ברור~י~ו

 ולד~~
 ~מה

 ~~ הרי ~~~קי~
 יחתוס

 נתינת משעת למ~רע נקנה ~ר~ז א~~~~~~
 וכ~~~~סף

 ~ד"~( הרב ע~~~"ד נוף י~~ ב~~ר

~~עי~
 ~~כ ~תב זה

 בהג~~~
 ~בר~זאן מהר~"ס

 השטר את לח~ום בשכח ש~שאל ז' אות~י~~ו~ח
 הש~ר את ~י~~ום והשיב אי~ורו זמן לאחר~ד
~~ר

 זמ~
 הרב ד~ת~לפי ובפר~ ל~~ר~ ~~ ו~הני א~ורו

 נחל~
 ~צידד ל~ג ~י' שבעה

 ש~י~ר ~ב~מץ~ומר
 ה~~~

 הוא
 ע~

 ~חמץ
 וכל~~ל~לין ש~ו~

 ~ני~
 ה~א הקרקע ~ל

 ר~
 בעבור

~יקנה
 ולכ~ ה~~~טלי~

 ומ~~רת ~םף בקנין סגי
 הרב ע~~ד~~~~ח

 נח~~
~פי~ז ~א~~ הנ~ל ~בעה

 י~
 לה~ל לצדד

 ב~מ~
 ~~~~ ~~~י~~~

 ע~~~"ד ~ר~וי נעשה~א ~~
~~~~ ~~ 

 ~~נ"ל
 יד~

 ~ ~ ועייש"ע
 שמ~~ א' באיששלמה
~~ב

 קרק~
 ו~יבל

~נהוג אד~
 ~~קי~~ ואחה"~

~~
 ~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ו~ר~~~~ ראה ה~~~~ס

~~~~~ 
 ו~~סיק

 ד~~

 דה~טר
 הו~

 בעל~א ~ח~~א

~י~~
 אי~ ~~"י ~~וא

 ~~ר
 ו~~

 בו ~~ם לא
~~~~~ר

 וא"~
 ב~~ה

 מ~יר~
 )~וש~ם הק~~ע

דע~~~~
 אינו

 קונ~
 לא וא~כ ~~ר א~א קר~ע

 אלא אג~ק ב~אן ה~מץנקנה
 בכס~

 ~מ בלבד(
 החמץ ~~ף על ~~~פ ~נשאר~יון

 קני~
 ל~ן ~~ף

 ~~~~~ד ~~~~ריש
 ~~ו~

 ~~כי~ו ה~~~ו~ים ד~ל

 ד~מ~י~ן ב~י~ין ~~אתל~רב
 ק~י~ ~~ בדי~ב~

~ם~
 לבד

 מ~ה לו נודע א~ א~
 ~יסור ~ששבזה י~ דא~ ב~~~

 ומ~ש"~ ד~וריי~~
 בזה

 ~ל~
~~ד~

 לו
 ~~ ~~~~~ ע~

 ~דרב~~~ ~לא ~ינו
משוס

 די~ ~~יט~ שע~ה~~ ח~ו~
 ל~מוך

 בז~
בדיעב~

 ברור ~~ה ב~בד ~סף קנין על
~~~ ~ 

 הרב ~דברי דג~ םקי~~ ב~ד~~ועיי~~~
 לה~יר ~~~~~ ג~~ מ~~~ מנ~~צ~י ~כר~~
 אם אפילו ~~ירה הש~ר עללח~~ם בש~~
 הש~~ ~י~

ל~
 ~~ א~ר ~ל ידו ~תב רק המו~ר כ~~י היה
 ~עיי~~~ט~(

 י~ג בא~ת בשד~ח
 שקי~~

 ב~~~

~~~ב~
 מרוטי~בארג מהר~ם

 שנש~~ האחר~ני~
~~~

 ~ח ש~ו~ר מי ~~~ר
~~~ 

 ~~~ירת א~ב
 ב~~ר לח~וםוש~ח במלו~ זקף וה~~ר זודא~יק שקיבל בש~רו~' ה~י~

 מ~יר~
 לו נודע ולא

עד מ~~
 א~ה"~

 ~ם ~~~ב
 דא~

 הוא ש~~ה
 על ש~רל~תוב המ~ה~

 מ~יר~
 ח~~

 א~ב לו ~מקנה
~רקע

 ו~"~
 דל~~ ~~רא ד~תבי ~~~רא ה~י

 בנד~ד שהרי זאת ~~וד ב~~ר אלא~י
 בשטר רק ~מ~ור ליה דניחאדעתו גיל~
~~~~ 

בדיעב~
 ~סף הקנין על ב~ה ל~~ך יש

 בלב~
משו~

 משו~ דע~ לגילוי ~יי~י~ן לא דבחמץ

דאנ~
 ם~די

 ד~שו~
 ליה ניחא איסורא

 דא~~ר מאיבכל לה~נ~~
 אי~ וג~

 מצד ~י~וב
 ה~~~

~ל~
 בו ~~ם

 דג~ משו~
 הש~ר בלא

 רו~ה ו~אי םיבה ~יזה ע~ימהקנינים א~~ קנין ש~~א ה~טר נתב~ל ואםדע~יה ~~~~
 האחרין הו~

 ואי~
 גדול דעת ~~~וי לך

י' מז~
 ~דע~

 ה~~סקים
 ש~וברי~

 דב~ו~ר
~~ 

~~~~
 נו ואין וד~לים

 ~ל מ~~טל הרי ד~י~
 אם~~~ו

 הלו~
 ליקח ~~ר~ה

 ה~רק~
 ~~אי~~לי~

 ~~ ~~~~י' ~~~ו~ ~א~~ ב~ל המ~ר
 הבי~ ד~~~ר~ ~א~ור

 ~~~~~נה ~ ~~~~~
~~~~ 

 ו~~~ר בש~ר
 הו~

~~~~~~~ 
 שלא ~~יון

 ח~~
 ~נן מ"~( ~ו

 לבד החמץ קנין על מתר~ים דשני~ס~~די
 נקנ~ו~ח~וץ

 הזודא~יק ב~~ף לו
שום אי~~ וא~~

 חש~
 לא

 מ~ו~
 דלא דע~יה דגלי

 ניח~
 ולא כסף בקניןלי~

 ~ושו~
 ד~~ב~ ~א~רח דה~י

 ולאשטרא
 ה~~~קי~ מח~~ק~ מ~ו~

 במי
 א~א לו ואין ~ק~יםקרקע שמ~~

 ~ בזה להי~רצ~~ים ~וע~יש~~ ד~י~
 טז~

 ו~'
~~ 

 עוד
 דהי~~

דה~ו~~
'~~~ 

~~ 
 תיבו~ איז~ ~~~ויט ה~~ר

מע~~
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~~

 ~~ר~~ ~ו~יר~~~~ם~
 בכ~ב ~וו~ר ו~~בס

 שי~י ~י~יי~~
~~ 

 המו~ר כ' ~א~~ ~~יר חשיב

 ב~~~ ה~~~א~
 מע~ב ~~נו שוב ~א~~ ידו

 ~לא~וה
 ~~~ ח~~

~ 
 ~~~~~ יז~

 ש~חב ~י
 מ~ירה שטרבער~פ

 ע~
 בחנו~ו אשר חמצו

 את ~סר ו~א וש~ח לנ~רי לנ~וכרו~די
 וגם המו~ד דחול א' יוס ~ד לנ~רי~~~ירה ה~ט~

 מח~~ו~צ בשד~ח בזה עי~ ~דרויף ממנו קי~ללא
 אות ח'סי'

 נ"~
 שלום שאילת בשס מש~ש

ו~עולה
 ~~ש~

 בחנ~~ו ג~ור ח~וץ ~ם יש ~אם
 לשור~ו~צוה

 וא~
 שם היה

 ג~
 ~ליו ~~בר ~~~~ש

 ב~ה ~יש~פסח
 הפ~~~

 ~ לצ~ יש
 סברת בזה

 אינו דיי~ש דס"לה~~י
 א~~

 ח~

 ו~ס נוקשה
 עוד שם~'

 צדדי~
 וכתב להיתר

 דבצירו~
 ~ל

 ~ל~~ירו לסמוך יש שם ~~' להי~רהס~ר~ת
 בתרי חד מקודס שיב~לנו ~~י ~~חה~פבהנ~ה
 ל~~ריול~~ו~ר~

 יח( ~ ע~~
~~~~~ 

 ש~ר נוסח
 ~אני נו~ח ב~ש~ן ~ו ~תוב ש~ינו ח~ץ~~~ירת
 לך ~וו~ר~לוני

 ו~ו'~
 נםחר בל~ון אלא

 ~' ~~לוני(מ~ר ~שפ~~
 בחשוב~

 דלא שי"ק מהר~ם

בעינ~
 בד~קא

 בלשו~
 בהז~רת תלוי ~עיקר נו~ח

~ש~~~
 ~~~מ בשטר

 ח"~ו ~ש~~
 רי"~

 רמ~ה

~~~
 ל"ו~ אות ~' ~י' מח~~ו~צ בשד"ח ~מ~בא
 םי~~~ו~ח החדש~~עבא~ח

 או~
 ~בר ב~ם ~'

 למנוע שיש ~ליחאי אוריין תש~' ~בשס~שה
 ~יבות מ~ירה השטר בסיום~~~~וב

 רקלראי~ ולהיו~
 ~וילי ב~~ר ראי~י ו~ן ~"~ ב~אה~~

ד~סח~
 משה ד~ר הרב ~שחברו

 הנ~ל~
 באות

 ו~~בי~ז
 ש~

 דש~רי ד~~ון הטעם
 די~~

 ש~רי

 ה~קני~
 ~~מבואר

 בש~~
 סעי' סיקצ"א חו"מ

 ~~יו~~'~
 הוא ק~ינו ~ל הרי מי~ראל דבע~ו~ם

 בש~ררק
 במ~ירו~ וב~ר~

 ~ינו ש~נ~רי ח~ץ

~~~  ~~~~~~~~~~~~~~ ~  
שוב

 אי~
 המוםיף ~ל ~~ן ידו על נ~נית הקרקע

~~~וב
 ~י~~~

 אלא אינו לראיה ול~יות הללו
~ו~~

 וצ~~ע ~פסחא מילי הרב ע~ת~"ד בק~י~ו
~ו~

 ר~~ית הרב ד~נוסח
 ה~וב~ בי~ורי~

 לא ז' ~נף זה ם~ק ל~ילבדברינו
 ~ן מ~~~

 בנוםחו~~ה
 שט"~

 הרב ~ל
 הר~~ז~
 ו~~' י~( ~

 ז' ~ות סיתמ~ח ~הרש~סבהגה"ג
 שטר לקרות מבי~ים שאיןב~נשיס שנש~~
 ~ו~~

~ע~~ ר~
 ונש~ל ~הו~ן ה~ל ו~ור~יס מוכרים

 ישאס ב~~
 ר~ו~

 ~~ו~ור
 בל~ בע"~ בקני~

 ~~ר
 מ~~ירים הם ש~~קומות כיון~ו~ירה

 ב~~רינו ~~מ~ואר ש~ר צרי~ים איןולש~ירות ב~~ירו~

לעי~
 ח'( ענף זה ס~ק

 וה~י~
 ד~י~~

 הויח~וץ ד~~י~~
 ~ו~יר~

 ~~~ין אם א~י~ ולכן ~ער~וה
הק~קע

 ג"~ ב~~ירו~
 ~~ל ~א~~רה ~~י ~א

 ~ול~א לקיומי שטר דוקא ובעינן~~
 ע~~

 ו~י'

 הח~~בא~~
 ~~יב ~~ם ~' אות סית~ו~ח

 מקצת שנוהגין ד~~ה~הל~ה
 רק החמץ על ~~~ירה שטרעושים שאינ~ אנשי~

 בע"~
 וכ'

 ~ן העושה ו~ל ~דר ל~רוץ כן לעשוחד~ל~לה
 עבריין נקרא~מ~יד

 וע~"~ ~ ע~~
 ~פ~~א ~ילי

 ש~ר הנוסח ~'~יח
 מ~יר~

 הוא התקין אשר
 ~ל מי~י לצ~ת ~די ל~חובז~ל

 שי~ החששו~
לי~ו~

 ~' קנין יהא ~לא הקנינים ~~יבת בענין
סו~ר

 ו~~~~~
 : י~~י~ש לחבירו

 ~כ~
 ~ם

 ב~קור עי' ו~~~~ בש~ירות רק ~ישראל אצל~וא ~~~~
 סית~ו"ח ב~ידושיםחיים

 סוסק"~
 אבל( ~דה~~ו

~~~~
 ד~ם

 הבי~
 ~רק הישראל של אינו

 בש~~רו~
ו~י~צ~~

 הבית את להנ~רי ~ו~ר והוא
ו~לל~ והח~ו~

 ~בר מוכר א~ם דאין ~וש~ס ב~ילה ה~ו~ירההרי הב~~ שננ~ ~יון א~~ אחד בסך יחד
 שלושאינו

 ג~ ל~~
 ב~ל החמץ מ~ירת

הרמב~ם ~לדע~
 המו~~

 ב~~ע
 ח~~

 ה'( סעי' ~יר~~ז

וא~
 ~~ל לבער דצריך ודאי ב~סח מזה ~ז~ר

 ~ד ~ו~ה נז~ר לאא~
 אח~"~

 יש
 ל~~ו~~

 ~ל
ד~~

 שם( הרשב~ם ~היינו ~או~ורים
 ~ל~

 נ~~~ל
 את ול~תיר ~~~~ר~ל

 ה~ב~~ק~~ הו~ א~ אחה~~ החמ~
 ה~נ~ א~ ~~ו

 ~חמץ שאח~יות ~פירוש

ח~
 ~' ~י~ ~~ומ"צ ועב~~"ח ~ ע~כ הנ~רי על
 צבי ~~רון ~שו' בשם מ~ש כ~דאות

 ב~כי~ו' הישראל אצל הוא שהב~ת כזה נדוןב~עין מנח~
 ~ד שם ו~חב ~~מץ ~ס להנ~רי ~ו~רווהוא
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~יתר
 ~~ע~

 דה~בר
 ~רו~

 לא ד~נ~~י
הבי~  א~ב ~נין ~ל ~ענין א~~לל

 כי קרק~
 ז~ קנין לה~ביר~~~ר אי~

 ורק לב לא~ומי
 קניני לולה~~יר שצרי~

 קר~~ ~~ ~~~~טלי~
 ובה~רח

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

~~~~ 
~קנות

 ~~ ~~~ל~לי~
 קרקע

 ~ו~
 קנינים ~ני ~וי

 א~שרולכן
 ל~~ו~

 ולה~ירו בדי~בד ע~ז
 ~~בר שוגג היה המו~ר ~~י~ראל כיון~~וד לאחה~~

~~י~
 ~בור

 ~המ~יר~
 היה

 ~די~
 )ד~חמץ אף

~~ב~
 ~ליו

~~~~ 
 )~ם בי~רו ולא

 ב~ו~~
 ~םור

ואפשר
 א~

 בבי~לו
 ק~ה~~

 מ"מ
 הח~

 שייך
 ~ללמק~םיה

 קיי~ של~
 לבער ~~ז~ל תקנת

~~~~~
 או

 ~~חש~
 אבל הער~~ה

 ~א~
 שקיים

 ו~בור ו~~רו~~ז"~ל ~קנ~
 ~הו~

 מ~ליא ~~ירה
 ~שוג~ דהוי מו~ר ~או~~רהוי וא~~

 א~~ר ב~~~ג
 זה ו~~ין ~יה ק~~ינן לאדל~ו~ע

 הבי~
 ג~כ ~ס

 ~ודאטיק קיבל ~~ס שכתב מקאזמיר הגאוןבש~
~קורין

 נימ~ ~~ א~ אדרוי~
 דבטלה

 אלא אצלו ~אי~ו כיון~בית מכיר~
 ול~ בש~ירו~

 היה
 נ~אר זה ~ל ~ם למוכרובידו

 ע~~~
 קנין

לחו~ כם~
 שכתב ומה אחה~פ ~מץ ל~נין ד~~הני

 ~לא ~י~ו קרקע ~גב~שטר
 משו~

 לצאת שרצה
~ם

 לד~~
 ה~ו~קים

 דל~ ה~ו~~י~
 קנין מה~י

 ו~עי~ז בנכרי ~~וד~~ף
 ~~~ ~ת~

 בתשו'

~~ר~~
 מ~וטנבורג

 ~אחרוני~
 בדיעבד ~~~יר

 ~~"ל נידוןב~~ין
 ~שד~~ ~~~ו"~

 הנ~ל

~~א~
 א~ ~~~ור ואש~ו

 ~ח~~
 ~~~ד~~ ~

 ~חומ~צ
 ~'~י'

 י~~ ~ו~
 ~~~~ה ~~~ה ~~וב ~~ו~ח ~~ם

 ולא מפר~~ה ו~י~ו~~ת~ה
 ~ו~~

 מנהג ע~ה
 כמה עצ~~ והשכירה~ישות

 ~~י~
 וקמצה וצמצמה

 איזה וקבצה ידיה~~מע~ה
 ם~

 נושאח ~הוא

~~ו~~~
 ~מ~א

~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~ף ו~~~ש

 שה~~ ו~יו~ להב~~ייך ד~~~~
 דעת ~ר אינו

~ייך אי~
 בז~

 ~מכור
 ~~~ ה~נו~

 ~~ד~~ו
 )מחור~

 ~כין~כי~
 ש~~ ל~ד~

 בפניו(
 א~

 ד~יון ~י~ל

 לא~ה~~ד~מ~
 רק הוא

 ~נ~ ~~ו~
 י~ל וא"כ

~למי
 ~נ~ת~~

 בשד"ח ~ועיי"ע רבנן ק~~ו~ו לא
 ~' ~י' ~נ~ל~ער~ת

 או~
 ~~~ש ~ו"ג

~~~~ג בש~
 ~~~ ~~ ו~~~

 ~ל
 ה~נא~ ו~ו~~ דבריו~

ה~~~
 ~רק~ ל~ ~~ין ~לזו ב~שה

 ~די
 להקנו~

ה~~~
 שהקרק~ י~ן אגבו

 ~וא
~~ 

 ~ב~ל
שאין ו~~"~

 תק~~ שו~
 שתמ~ור אלא

 החמ~
 לה~ו~ר

~ישראל
 שה~~

 דר
 ~~בי~

 ב~לה ~ל
ה~ו~ר )~יז~~

 ~ח~~
 י~ו~ור הלזה ו~~וכר חציר~( ע~י

 ה~~~~ ~~ ~~~ר~ הלזההחמץ
 ~לו

בקצרה ע~~~~~
 ועייש~~

 ב~ות
 ל~~

 ב~ם
דמי יו~~ אומ~

 שהי~
 אחרת ב~יר

 וכח~
 ~ב~ירו לא~~ו

שהי~
 ה~~~ א~ ת~כור

 ב~יב י~~ה לא והיא
מ~א

 ומ~~
 ~ל לאביו וא~רה

~~~~ 
 י~~ור שהוא

א~
 ~ח~~

 המ~ירה דמהני ו~ת"ש ~דין ומכר

והג~
 דלא

 ~י~~ חצי~
 לאביו ~~וי'

 מי~ו דלאהי~א מ~~ לשלי~
 ב~ירו~

 א~תו בקשת ע~י רק
 ודרך ~~ורה~ו~

 ~חד~ ו~בא"~ ~~~ ~תור~
סיחמ~~

 קרוב
 או~ ~~ו~

 ז~רון ב~ס ~'
 ש~ל~ד~י ~צח~

 ~מצו ~מ~ור שלו~ו
 ולא ח~וץ ~יםור ז~~ןקודם ~~ר~~ ל~~ו~~

 ~ו~~
 לא אם ~לי~ותו~שליח ~~~ א~ ~ו
~~~~יס ~~~~ בש~ ו~בי~

 ד~~~~~
 ~זקה אמרינן לא

 ~יוןשליחוחו ~ו~~ ~לי~
 דאי~

 בדעח ~לוי הדבר
 ~~ השלי~

שמא
~~ 

 קו~ה י~וצא
 קוד~

 ל~ן ה~י~ור זמן
 להקל ~ידינו~ין

 ה~של~ וצרי~
 ע~כ ~מצו לבער

~ 

~~ב~
 לה י~ן

 בפירו~ ר~ו~
 ~ ה~~ר ~ח ~תש~יר

 ~' אות ~' ~י' ~חומ"צעשד"ח

 ~~ ~הארי~
 מכיר~~ד~~

 במק~ם ח~~ץ
 אסבבי~ו ה~~~~ ב~~ שאי~

 חח~ אד~ י~ו~
 ~~שס וה~ולה ~דעתו~לא ~~צ~ חת ~מכור
 דב~ה~~

 אמרינן
 ~והוא דז~ו~

 וז~י~
 לאדם

 ~ל~
 שם וכתב ב~~יו

 ~~ ש~ו~רי~ דין שהבית א~~ בעירתיקן ~~~

הח~~
 ~~יר ~ני ~ל ~ל

~~ 
 י~כרו

 ב~~~י~ ה~~זרי~ אד~ בני או~ןשל חמ~~ ג~
 וי~ו~ ~חרי~ י~~ ~יום~בי~ם ~~ר~ ולא

 לנו
 ~ל~

 י~ושו

~~
 בזמ~ ל~~~ ~ב~י~~ ~מץ

 ~י~ו~ו
יחושו ל~ ו~~

 ~ו~ו~ אח~~~ בז~
 ~ע~~~~ חמ~

 ול~ן
למכור ~ק~

 חמ~~
 ~לא

 מדע~~
 וד~י דבהא משוס

נ~ח~
 ול~~ול ~ ~י~רא ל~ישבק ~לא ~די להו

~י~ור~
 ~כ~ה ש~ביא ועיי~ש ~

 ג~~
 דעח

~הו~ד הפ~ו~~
 ב~~~

 מכר דאם ~ק~ה( ~"כ ~י' יו~ד

הח~~
 ~~א

 מ~ע~
 ~זכין משום ~~ני הב~ליס

 ~ל~~~ד~
 ~פניו

 ~~~ )ו~~~
 ~רב מדברי
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~ר~"~
 וכן ~ן( ל~ש~ת ד~~ון ~' אות ~יח~~ו

 ו~ן י~ע בגדי הרב מ~ברי לזה ~מך ק~~~~

~ר~
 נאוח

 ד~~
 ה~הוג דב~ו~ירה לומר צידד

 אי~~ר לה~קיע ~די רק ~מ~כר דאיןבינינו
ויד~~ ח~~~

 יחזירנו שהנ~רי
~~~~~ 

 ~ין ל~ן
 זו ב~ו~ירה ~לל הח~~ץ~ב~ל ק~י~~

 דאי~ ~יו~
 לו

 שו~
~~ק~

 י~ו~ור וב~מה י~וכור ~מי ב~ה ~וי~יה
ובציר~ף

 שלבםו~

 לב~ל ~שנ~דע
 הח~~

 ~~ה~~~י~ה

~ו~
 ~~פרע מ~ירה ו~וי ~ה~ו~ירה ~ו~כים

~ו~~י~
 ~י~~~~ג במ~ו"ח ג"כ מו~~ר זו ~ברא

 ~ו~ירה ש~יר ד~ו~ני י"ל ו~אי לכן~~~ה(
 בלי~פילו ~~

 י~יע~
 ~חר ~איש )~א~י~~ו הב~~ים

שאינו
 נ~~~

 ~~ר אם ~לל(
 י~

 ~וקום
 ~רבנאות ע~~~"ד מכירתו ~פיר דמה~י~ומר לצ~~

 ע"ז ו~יים ב~~~ה ה~~ל~שא
 ה~~"~

 ~~ו~ום
 הנז~רים הטעמיםאותן

 ~נא~~
 ~שא

 הנ~~
 ~גם

~צירו~
 ~ו~~ם ~~ו~ני ד~~ל ה~~סקים סברח

~~כי~
 י"ל ~נ"ל ~ל בציר~ף ל~ן בפניו שלא לאדם

 שימ~~ר ~וטב~ש~יר
 ב~ו~~

 י~~~ ~לא מ~ה זה
 מבו~ר וכעי"ז~~ל

~"~ 
 ~~ארת בםפר

די~ל י~ם~
 בכה"~

 לא~ם דז~ין
 של~

 ו~"ה ב~ניו
 מטה פרח~רב ~~~

 א~ר~
 ~~ הרב דעת וכ"ה

 אלחנן יצ~ק ~~ר ~להג'~חק
 ~~ק~~ונ~~

 דב~י~בד

ל~ח~~~
 וגם לה~ל יש בודאי

 ב~~~
 כי~ו ~~~ח

 ל~~בט~~
 ב~יםור ~ש אלא הו~

 ~ין~~תחלה ~ר~ דרבנ~
 לם~~~~

 ב~צ~ו למ~~ר ומחוייב ע~ז
 שבעל שי~~ע במק~ם )ורק שלו~ו~ו~~~י

 א~י~ו חשש יש ד~ז החמץ ~ת ~בי~ללא הח~~
 ב~י~ב~

~י~~
 ~לא מה~י ~לא הער~וה ~וא ~לני ~~ו~ירה

ב~~~~ר
 ~ל~ ~~~~~~ דרב~~

 ~י~ל
 ~זה יש ~~~

 וגם דא~רייחאאיס~ר
~~~ 

 ה~ב"ש מצ~ד
ב~~~קנתו

 ~הק~
 ה~~מה שייך ~לא ולומר

במכיר~
 ב~~"ח ~ם הביא ~~ן ח~ץ(

 בש~
 ע~ד

 גדו~יסרבנים
 ~~רה י~~יל בק~בץ בש~~~ הנ~~~

 הם ~םשהרבו
 ד~~~~יל ראי~~ ~הבי~

 מ~יר~
 ידיע~ בל~ ~~יל~ ~י~הבי~

 מ~~ם ב~ה~~מ

 ~מו~דז~ו~
 ~בעל ה~א

 וז~י~ ~בי~
 ~אדם

בפניו ש~~
 ~ודל~

 ~ל ש~רערו מהר~~ים כאיזה
~ר~נים

 ~מ~~רי~
 מבע~יו ~נ~~ח ה~מץ ~ת

 ואין בזה פ~שע ה~י דשו~ח לומר ~רצו~מו~רו
 ~רבנים ~ל ח~קו הנ"ל שב~~בץ הרבנים שאר~בל ה~~ר~ורי~ דברי ~~רף זהו ל~~ש~י' תקנה~~שו~

 ה~~ל~~מ~רערי~
 ו~ן

 הוב~
 שם

 ה~~~ בק~ב~

בש~
 הרב

 יצ~~ ~~~
 ~ה~~ה ה~~ל

 ~~~ק~~ א~~הש~יר ~~~יל~
 מ~~ת ~לא

 ב~~
 ג~כ ה~~וץ

 דבלא כי~ןשרי
 ~~ירו~

 לא החדרים
 הי~

 ~~שר
 ב~י ~~אי~~ר ה~~~לים אתל~ציל

 בזה~ם ל~~~~ שיי~ ו~~~
 ~~~ר~

 ל~ד~ ~ז~ין
 ו~ן ב~ניו ~לא

 נהר~ס~ר נ~פ~
 הנ~~~ ~לו~

 ב~ה"ל שסו~~ב ~ל~ מ~י~ה ~~ר של
 ו~~

 קה~תינו דיירי
 אות~ א~

של~
 ומ~רנו י~ה ~~ד ב~~ עשינ~ חמצ~~י~~~ ול~ מ~ר~ ולא ב~~לם כ~ב ב~ום נז~רו
)לה~רל

 ח~ץ ~וי~~ ~~ א~~ ה~~ו~~~
 בא~זה או ~~ר ב~יזהאצ~ם הנ~וצ~

 מקו~
 ~ב~ח~(

 ~~~ק~ם או~חדר ~~
 ש~ ~ה~~~~

 הנ~ל ~~"ז
~וכרנו

 לער~
 ~~וו~"ו(

 ב~ק~
 ~' ~י~ו~וו

 הח~ר את ל~~ור א"א ~~םמבקיאים ~~~י~
 א~ אנחנומו~רים ע~"~

 ה~~ו~
 ~ד

 ל~די~~
 א~ב ו~~'

קרקע
 ש~

 הנ~ו~ר ב~~ב ~נרש~וים ~חדרים ~ל
 ~ין ~ית~ו~~~ו

 מי~~
 הנוו~"ז( ~ל~ערל דלמטה

 ונשים לאנשים השייכים וכ~' חמץ ~ין~ל
 מ~ברה~רש~~ים

 לד~
 ה~רשמים ~אותן ואפילו

 בר~~ז~~(
 ב~~מ~

 אנשיס לאיזה השייכים או
~~ינם

 ~וזי~
 רק כלל

 ~~רי~
 ל~ל כאשר ~~ל למש~~עתינו ~סריםהי~יבים א~ ~הלת~נו פה

 ~ש~ר של הנוםח ע~"ל ו~ו'מ~~~ו
 ש~ום נהר בס~רה~~~ם מ~יר~

 מ~שה לע~ות אין ש~פשר( ~~ב~וקום~~~~ו ש~ נרא~ ומ~~~ הנ~~
 למ~רלכ~~לה

 ו~~ז הב~לים~ מדע~ ~ל~
 מתורת ה~לי~~הנ~ל

 הגא~~ רבינ~
 הם~~ד~

ב~~רו
 שד~~

 וה~~~~ין ב' א~ת ~~ ~י ~ח~~~צ
ש~

 יראה
 ~ש~

 ~ל~~~ר לה~ל יותר נו~ה דע~ו
 מ~רו אםדמהני

 הבי~
 שלא דין

 מד~~
 ב~ל

 ~~~~ה~~~~
 ל~~ות ו~נ~ון ז~יה

 כ~
 ~להציל כ~י

 גרם ~ע~~ ב"~ מאיסור מי~ראל אד~ בני~~ו~
 ~יבת ~וש~~ה

 ו~יו~~~ ~ונ~
 וב~רט

 ב~ל של ~~~יהגיל~י ~א~~~ ~י~~
 הח~~

 דב~~~ג ~זה שח~צ~
 של~חו נ~~הב~דאי

 ~~ו~
ב~ני~ של~ לא~~ ד~~ין

 ~~~~יה
 שליח~ח~ מ~ע~

 ה~יר זה ו~~~ם
 ב~ע~"דשם

 ~ב~
 ~לוחו א~ שש~ח אחד כ~ר

 מהעיר להרב ח~וצו א~ למ~ירבער"פ
 הש~יח ורק כנה~ג ~נ~רי י~~~~ס וה~ב של~לכפר ה~מ~~

נתע~ב
 ~ד~~

 ~ב~ הילו~~
 לעיר

 אח~
 ~יום חצ~ת

 ש~ו~~י~
 שבש~ר ~~~~ם ב~עה"ד

 ש~סר מ~י~~
הר~

 גם ש~ו~ר ב~~~ש נכ~ב לע~~"ם הנ~ל

 ו~~ נ~~~ ~~~~~
 ~~ר

י~ו ב~ר~ ע~י~~ ה~~~
~~ 



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

~~ויי~~
 ~ו~יי~~~ ~

 ~~~~ח
 מח~מ"~

 אות ~' סי'
 דה"~ו~ו

 וב~ו~~~
 ש~( ~~ש

 החדש ועיבא~~

 קרוב~י~~~~
 ל~ו~

 ת~ובת בשם ט' ~ות
 אחד מלמד דבר על שנשאל תלי~~י~וריין
~קנה

 מאה מערך ~~~וצי~
 ~נשי~

 מ~ר וה~א
~~ל

 לע~ו~~
 בה~טר שנ~תב נמצא ואחה"פ א~ד

 שלומכירה
 ~ל~

 ביה איח שיבושים ו~מה כהו~ן
 ~געור שרא~~ו~~~ש

~ 
 ול~ונ~ו

 א~
 לענין

 מ~ד~~עעה~~ הח~ו~
 להקל ~ם

~~בר אנו~ ~הי~ ~וח~ו~
 ~~ו~

 ~ל בדע~ו חושב ~היה ב~יניו ח~ם
 ה~םח~~י

 שהחמ~
 נ~~ר

 כדי~
 בי~ל וגם

~דר~ החמ~
 ב~מיר~ ~מב~לין

 צ~דים ועוד ח~ירא כל

להק~
 : ע~כ יעוי~ש

 בפירו~ ~~~~ ~~ג~
 ~ ו~ו'

 ~עי~ ~ית~"~עיב~~~
 ב~

 ש~ ובמ~"~
 ~ק"ד

 אחר ישראל של חמצו בידו ~ישדי~ראל
 ~~י~ית ~עה עד~~כבנו ב~~דו~

 וא~ בער"~
 לא

בעלי~ ב~
 דבר היא ואס לנ~רי ימכרנו

 של~
 ימצא

 בשע~ ~ו~י~בריו~
 ל~ו~רו מותר ~'

מי~ו לכן~ ~~ד~
 ~ו~ א~

 ~זה ל~~רי למוכרו ~יו~ל ב~ו~ן
 החמץ ~~ ל~ ~י~~יר בושיו~ע

 אחה"~
 א~ור

 ~לו~ה מכ~רהל~וכרו
 ועיבש~"~ ע"~

 מחומ~צ
 ~'~י~

 ~ו~
 ~שא נאות ובשם ישע ב~די ב~ם ~~ב

 ~שהמ~קי~~~~
 מ~ירת זמן ~ה~יע כל מ~מ בעיר

חמ~
 ו~נ~קד

 יוד~
 מו~רו אינו ~המ~קיד

~ו בשוג~
 באונ~

 אביד' ה~בת משום למו~רו הנ~~ד חייב
 הנהוגות ~מץ ד~~ירות י"ג ב~ות ועיי~"ע ~~~כ

בזמנינו
 אל~ אינ~

 שיו~~ לנ~ר~ ~מו~רו
 בו

 לושיחזיר
 החמץ ~~

 אחה~~
 ~י

 ל~
 ראינו

ש~ע~ו ול~
 ~י~זי~

 ולא לו שנמ~ר במה ה~~רי
~~~יב ירצ~

 ה~~~
 ~~ע~יו

 ול~~
 י~ול

 הנפק~
 למו~רו

 חמצו ~ל ש~וכר~~רך
 ~ועיי~"~ ~~~

 בש"ע
 מ~~ו לא דאם ~נ~ל ב'סעי'

 הנפק~
 ~מו ק~דם

 לב~רו ~ייבאיםורו
 בזמ~

 א~ילו איםורו
~~ 

 אינו
 המ~קיד עליו יעבור ~לא ~~די בא~ריותו~ייב
 באות בש~"ח ו~ייש~ע וב~י(בב"י

 י~~
 הנ~ל

~~~
 ~אי~ה ב~בואה שנםת~ק אביגדור תורת
 אחר י~~אל א~ל י~ר~ל שהפקידומחומצת

 שמ~ו~ו~~
 ת~מיץ

 בפ~~
 י~ול אס

 הנ~ק~
 ~~ ו~יי~~~~ר~

 הקצרה לדעתו דנראה
 ~י~

 ~ו
 מ~ני~מוכר'

 הח~~
 שמא

 תחמי~
 בבה~ות וכמו~כ

~~~ו~~~ו~
 ~~~ו

 דל~ )~~~
 ז~יה ~וי

~~~ 
 לבעל

הבהמו~
 ~מו

 ב~נ~~
 ~~מ ממש

 ~~~גי~ ~~
לה~ופקי~

 ~~יינו מעט ~ו רב אם ~~ות איזה
 אי~~ בהמתו תא~ל ~לא במה יהנהשה~~קיד

חמ~
 ל~כותו צריך בפסח(

 ולמו~ר~
 לנ~רי

 ק~ה~'~
ע~~

 הנ~ל יש~ ב~די בשם ו~ייש~ע
 ~ח הש~ר עפ~~ העיר בני של החמץשמו~רים די~ דבי~

 העיר בני להס ~נותניסוהרשאה
 ה~יר ~ובניאיזה ~נ~ הנ~ל ההר~אה ~טר על ~עיר בנישח~~~ו ו~~~ ~~~

 ח~ו~ עו~
 עוד באו ולא

 ה~ע~
להבי~

 לע~ות~ דין
 ~לוחים

 ג~
 הח~וץ על

והבית ה~ד~
 ~י~

 או~ם ~~רו
 ~ר~~ ~ע~מ~

 ~והנ~

ו~~י~
 : ע~כ ~דלעיל( נפקד

 ~~ד~
 א~ור

 ע~~נאי לע~~~
 ה~~ו~ם

 ~ לולמו~רו ה~~~~~ מח~י~ שלא~~
~~~ 

 למס~ )בחידושיו שור בב~ור
~~חים

 ד~
 דמ~ירת כת~ש ע~א( כ~א

 דהוא מל~א מי~חא הלא ~~~יוהנהוג ח~~
 דאורחיה גברא לאו הקונה שזה ~יון~ובא הערמ~
לקנות מעול~

 וג~ כ~
 ~ך למ~ור ~ר~ו אין ה~ה המו~ר

 עני הוא הקונה ה~~רי הרי הרובועל
ב~מ~ ~מ~ וקונ~

 ~~ות
 רו~~

 ועוד
 י~

 זו במ~ירה
 על סו~ו~ין שאנו ומה הערמה שהוא~ו~חות ~מ~

 ~וא ההיתר עיקר ה~ר~~ה שהיא ~~ו~~ירה
 שכ~א ו~יון ~~י בעלמא בביטולדמדאו' מ~ו~
 ~~אן נשאר לא וא~כ ~לם בלב חמצומבטל מישרא~
איםור ר~

 ~רבנ~
 ~ל ל~מוך שלא גזרו ש~~מים

 לבער והצרי~ו בלבדה~יטול
 ה~מ~

 מן
א~ורו דה~ אמרי~ן בכה~ג ול~ן למו~רו( )אולגמרי ~~ול~

 שצרי~
 לבערו

 וה~
 להתיר אמרו

 ~אי~ו~ שרי דהערמה משום הער~וה שהיא~זו מכיר~
דר~~~

 )ו~יין בקצרה שור הב~ור ע~~ו"ד
 ~מ~ירה על ש~קפק מה ~~"ד ~י~מ"חבמחה~ש ג~~

~ב~~~ז~
 בהל~ות אך א( ~

 הנ~~ס הר~~זהרב שבש"~ ח~ץ מ~יר~
 ~סו~

 שלו ה~"ע
 דלא ~ושמעפםח ~בהל~ו~

~~~ 
 ב~ור הרב ~דברי

 על ~~ולה ד~וי ~ם ~~תב ~נ~לש~ר
~מכירח דעת~

 ר~ הו~ ח~ו~
 ~ודרב~ן

 )ל~
 המנהג

 כל ~אמירת החמץ ~וב~~יןשה~ל
 כי בידו הוא~~גה ~מירא~

 החמ~
 הנמ~ר

 ~ליו ~ד~תו מאחר וה~קר בי~ולב~לל אינ~
 אי~ה המ~יר' א~ ולזאת ~~ה~פ בוולז~ות לחזו~
 וב"י ב~~י עליו ~וברה~~ז ~~~~

 ו~~י~~~ ב( ~ ע~~
~~ב



 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~ו~
 ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
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 בפ~ו~~ ~~~~~~
 א~א

 ~ו~יתמ~~
 ול~ן

 ~ור בכור הרב~ברי ש~ ~ני~
 הנ~~

 בצ~ע
 ~ יעויי~~

 ~' ~י~ן מחומ"צ~~עבשד~ח
 ~~הביא ~( ~~ו~ ~ו~

 שתמה י~ע הבגדי~שם
~~~ 

 ~ור הבכור ~ל
 שכתב במה~הנ~ל

 ד~מכיר~
 ושעיקר ~~רמה היא

 הוא~ההי~ר
 מ~ו~

 בבגדי ~ם וכתב ~ביטול
 ~יק~ ~הל~~י~~

 ביעור ~כ~~ל ~הצרי~ו הטעם
 רק הוא בלבד הביטול ~ל ~~~וולא

 ב~ב יבטלו לא~מא מ~ו~~~~
 של~

 ~ל נאמר א~ ו~~כ

~~כיר~
 ~שהוא

 חמור~
 ~הוא ה~י~ור(

 הנ~ל שור ה~~ורו~~ברי ~~ר~~
 מ~ וא~~

 המכירה מ~~י
 ~ל ודאיאלא

 כרח~
 ~ו~ירה הוא ד~~כירה לו~ר

~~~~ור~
 ה~רמה ~לי

~~~ ~~~ ~ 
 ד~

 ~תב וכ~י"ז
 בתשובת~~כ

 ~רמ~~
 וב~שו' ה(

 ~בי~ול ~~לל אינו הנ~~ר~~מץ ח~מי~ עטר~
~~ד~ ~אי~ מ~ו~

 מבטל
 ר~

 החמץ
 של~

 נ~מר אס וא~כ מ~ר

דהמכיר~
 ~יא

 הער~
 במ~ירתו ~לוס ע~ה לא

 לומר ~רחך על~~~כ
 הו~ דהמ~יר~

 מכירה
 מ~ן בס~ר וכן ו( ע~~~~~~~~רה

 תמ~ ~אל~
~~~~~ 

 ז( ~נ~ל~ שור הבכור דבר~
 וכ~

 בחשו~
 ~~רו~י~בורג~~הר"ם

 ה~חרו~י~
 כ~ב

 ~וא ודאי~~~~ץ דמ~יר~ ג~~
 מכיר~

 ~נו אין ~י ~מורה
~ל לחו~

~~ 
 שבל~ו

 לחזו~
 אח~~~ ~והנ~י ל~ו~ו

~כיו~
 הרי גמור בקנין ~~וכר ~~וא

 דברי~
 שבלב

 דברי~~~~~
 ~אי~ור דגם כתב ר~~ץ ~ו~~~ו'

 ~~~~י~אוריי~
 ה~רמה~

 ועייש"ע
 ב~~~~

 הנ"ל
 שור הבכור~~גס

 מםיו~ ~עצ~~
 דבריו

~ס ~~~ועי~י~
 נרא~

 דחזר
 ב~

 ~~~~ריו
 ~ער~ה הוי לא חמץ ~~ו~ירת הוא ~ם~סובר ה~~~ ~ראשו~י~

משים
 דל~ ~~יו~

 ~ימ~ור ~ ~ו בלא~ה ליה ם~י

~~~~~~~ 
 ~גמרי ~יבערו ~ו

 א~~~י~~ ~כ~
 דג~ויר

 החמ~ א~~~~נה
 בלב

 י~בור ~לא ~י ~ל~
 ~~~ ~ב~י ~~~~ל

 בד~~י ~~ב~~ר
 ~~ע~~

~י~מ~~
 ח' ~וח

 ~~~י~
 ~ך

 ~~ע~
 דודו( )~~ר

~ר~
 הר~~~נים מדבריו בו ~~זר הנ~ל ~ור ב~ור
~~~ו~ר

 הו~ ג~
 הע~מה מקר~ ד~א

~~רב ~~~~~~
 ~~דולי~ ב~~ ~~~~

 ~נ~~:~~ה~
 ~~~י לעשו~

 ~יין ~ ~~~ו"~~~
 ~~~~עז~ן ~~ר~"~ בה~~~~

 ~~~~י~מ~~
 ת~ו' ~שס ז'

 ~ר~~ ~י~ר~
 ~מי

~צו~
 ל~~ו~ו

 ~~ ~~~ ו~~~י~ ~~~ ~~~~ו~

 ~~~ ב~נאי ל~~ריהחמץ
 ה~~עות י~ן ~א

 למ~לח ונודע למ~רע ~~~קח יתב~ל~חה"פ תי~~

 תנ~~ בלא לה~כרי ומ~ר וחזר אי~ורו זמוא~
 הח~~ץ לה~יר ט~~~ים מ~מהוהע~ה

 לע~ו~ם למוכרודהיינו בה~~~
 ובצירו~

 הסברא
 ועב~~~ג ע~כ הפםח קודס חמצו בי~לשהישראל במ~

~~א
 ~י~~~~~

 ב~~אי בעינן אם ~ק~ז
 ~יה~

 ~ו
 בזה ועי~ן התנ~י ~וש~~י~ל

 מהרש~~~וה~און ~לו~ ב~ש~~
 ר~ז םי' ריש הנ"ל

~~~~ 
 בז~:

~כו~
 ו~ו'~ הע~ו~ס עם חנאי

 עיי~
 םי ~~ע

 הרש~ז הרב ובש~ע ~~~ה שם וב~~"א ג'~עי' ~~~~

~~
 י~~ ~עי'

 ~ות~ה מה~י לא דבח~~ץ ~
 הנותן כולה ה~ורה דב~ל ואע~גלה~~יר ע~~
 ~ח~~

~~~
 גמורה מ~נה הוא הרי להחזיר

 וה~~
 ~ש~ו

~~~
 לענין מ"מ ה~מן ~חוך

 חמ~
 ~~~ירו בפסח

 במתנ~ החמ~ א~ ליתן ואסרוח~מיס
~~~~ 

 לושיחזירו ~~~
 אחה~~

 ל~ו~ א~~ר אינ~ אם ואפי'
~~

 לו ואו~ר לו נו~נו ~לא לי ש~חזירו
 תחזירו לא אס ואף לאחה~פ ~ישתחזירו ר~~

~ר~
 ~~~ הו~

 במתנה
 כ~ גמור~

 ימי
 כיוןאעפי~כ ~פ~~

 ~הו~
 ~יחזירו ב~ירוש להגוי אומר

 ~ו ~~מירולו
 חכמי~

 מחמת
 חומר~

 חמץ
 ל~~~ומו~ ~~~לל~ו~ ~ואי~

~רב מל~ו~ ו~נ~ ע~~~ ~~רי~(
 הנ~ הרש~~

 דדע~ו מבואר מ~מע
 ~~ להחזי~שרי דמ~נ~מהאומריס ~דע~
 חומרא מ~וס אלא אסור ואינו הדיןמעיקר בח~~
 ס~~ה הנ~ל במג"א המובא~הר~ב"ז )ודל~
~~דבריו דמו~~

 ~י~
 ח' םי' ~חומ~צ ועבשד~ח ~החזיר(ע~מ ב~~~~ הדין מע~קר ~י~ור בזה

 או~
מ"~

 ~ם ו~יים בזה ~~אריך
 דמח~ה ~ובריס~ה~ו~~יס דרוב~ ~רו~~

 ע"~
 ~ר~ לה~~יר

~ס
 ב~~ו~

 ~עי~ר
 הדי~

 ול~ן
 ~~~ א~ ~דיעב~

~ח~~
 ~ו~~פ לנ~~י

 ~~~חנ~
 לה~זיר ~~מ

 ו~ע~~~
מו~~

 ~יון בא~ילה א~י' לאחה"פ ה~מץ
רוב ~לדע~

 ~~עיקר מה~י ה~~סקי~
 ג~ ~די~

 ~רי וא~כ להח~י~ ~~מב~חנה ב~~~
 ל~

 ע~ר
 ה~ו~ק~~ לד~~ וב"יבב~י ~ל~~

 ע~~: הנ~ל
 ~גדי ~ב"ש וכו' ממנו לקנ~~~ ~י~זור~הב~י~ו י~~~ ~~ז~

~ש~
 ~' ~י'

~~~ 
 ה'

 ~~ח~
 ד~יו~

ל~~י ~~~~ ~~~יר~
 ~~י ~מור~ ~~י~~ ל~יו~ ~~י~

 ~ו~
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 ל~~נ~~רמה
 דא~ה~~

 הח~ץ הנ~רי ~שיחזיר
 ~ריך~~ישר~ל

 בחזרה ~והנ~רי לקנות~ הישר~~
 הקנ~ה מרד~י~א~ד

 ולא~
 בחזרה ~~נו ל~בל

~ס~~
 יעשה לא ~אם

~~ 
 שהמ~ירה ~ראה הרי

 ~י~~~~
 ~~ר~~ה ~~ך רק

 נראה ~~~~ א~

~אחה~~
 ~~ מהנ~רי שי~נה בזה די

~~ח~רי~ החמ~
 ב~~ף ב~זרה

 י~~יר והנ~רי ל~ו~
 מ~יר~ הש~~ א~~הישראל

 ~~הי~ראל ~קיבל

~ו~~~
 ב~ה ו~י

 וא~
 ~ו~ה ~י~ו ~נ~רי שישראל

~ר~~
 ב~~~

 ל~ו~
 ~~~~ב~~ר ב~~ר ~~א

 ~ה~ס ~אנ~ ה~א ~~מ~יק~~~( ~~ו~~
 הו~

 דלא ה~עם
 ~ע~יה~מ~א

 מהנכרי ש~ר לו ~אין ~~~ ~ישר~~
 ה~א~בל

 ל~
 ז~ת שייך

 ~יו~
 להנכרי עוד ש~ין

 שלו ~הוא להראות~טר
 ע~~

 ומ~בא
 ט' ~י'~~~~מ~צ ~שד"~

 הנ~ל בא~ת ועייש~ע ~ כ~ג או~

 מ~ברי~~~~
 ה~~~

 מ~ירת ומנוסח
 חמ~

 ~ל
 נ~ב~י~רב

 )הנ~~~
 ב~פר

 ~יב~
 ~צי ו~םפר ציו~(

~~ונה
 דאחה~~

 צריך
 לק~ו~

 ~ה~~~~ ~מץ את

~~ד~
 מלחס ו~~מ קניה( )בדרך

 ה~ני~
 ~ל

 סעי' ~ל בציונו זה ~י' ל~יל קיצו~~~~~ל
 ע~כ~~'

 ו~~
 ~~~~~ג

 ~~הר~~~
 ~~בר~זאן

 או~ סוף~י~מ~ח
 ~מצו ~מ~ר ~~וי ~נשאל

~נ~רי
 ו~ו~

 מ~ ~~~~
 ולא ~נ~רי

 הני~
 יורש

~~יו~לו
 לקנו~

 לאחה~~( בחזרה החמץ ~ת ~~מ~ו
 מ~מה לה~יר בת~ובה ~ס~~~~יך

 ~"~~ ~~~~י~

~~ח~
 את למ~ור אסור

 החמ~
 ~י ו~~~ ל~ומר

 ישראל של חמ~ו ליה וה~י י~ראל כ~~ו ~ינס~~נ~ז

 ה~~ דב~~ ~~ע~ה~~
 ה~~ז מדברי

 ~יח~~~
 ~כ~~~~וסק~~

 ~~ע~"י
 שחט~

 י~ראל
 ב~מ"ג~~~יי~~ע הו~

 מש"~
 דא~י' ד~ו~מע

~~ור ב~י~~~
 ~חמ~ ליהנו~

 ~ו~ר של
 עיי~~ ~~עה"~

~דה~~
 הרב דעת ו~~מ ביו~ד ~יין

 אב~
 י~רה

 ~בשס ~ואל~~רב
 ~אבד~~

 שיו~או וויען
~י~ה ~ברי~

 ~עיי~~ ז~ ~~~ לק~~
 הרב וב~~ע עוד

~~~~~~~ 
 עבר א~ ~בדיעבד ~~ו ~עי'

 ~יה ~לא מפני חמצו לו ומ~ר~י~~אל
~~דע

 יה~ שה~מ~
 לו לה~יר יש בהנאה א~ור

 ל~מומר שיא~ר ~~~מ~~קום
 שיחלי~

 את
~~ ה~מ~

 על ~~י
 אח~ חמ~

 שימ~רנו או ד~א על או
 ~~עו' ~ו ו~~לי~ין לנ~רי~מומר

 ~ו~רי~
 לי~ראל

 ה~~~)~~
 אסור( ~~~ו~

 ע"~
 ועב~~~ח

 ~'~י' מ~ו~~~
 או~

 ב~ם ~הביא א'
 מ~ו~

 ש~~אל
~ל שחו~~

 ה~~ל ~~~ הר~
 ו~~~

 ~ישראל ~בר דאס
 ~~~רו הרי מו~ר ~י~ראל ח~~~ומ~~

 ומקר~ ~יי~

חמ~
 נ~רי של

 שעעה"~
 ו~~ו~ר

 א~~~י דהמומר ~א~רו ו~והבא~י~ה ~~י~~ א~ה~~
 שחט~

יש~א~
 הוא

 ז~
 רק א~~~ו

 ~~ני~
 דא~ור

 אבלב~יסור לה~ש~ל~
 ישר~~

 מו~ור
 לגבי~

 נ~~יה
 הש~"ח ע~~ו~ד גמור ~נ~ר~חשוב ה~~

 ~~ר ב~ם שם הביא ו~ן הנ~ל~~ואל מ~ו~ ב~~
 נוב"י מבעלחמץ מ~יר~

 )המוב~
 שיבת ב~שו'

~בדיעב~ ציו~~
 ~וו~~ר לישראל ח~צו ~ו~ר ש~בר

למו~רו וא~~
 ~ו~

 לאחר
 ~~~ו~

 עבר ש~~ר
 וכיו~~ ~~מ~

י~
 הס~י~ ו~ן ~ה~יר

 הרב ~זה
 יו~ד ~י' ח~ד ~ה~ו~ת שו~מוהרב ומ~~ חכמ~
 ~ו~אי ה~ו~ור בעבור העולס לכל שנקנוסזה ~ל~ני~ ו~~~

~ 
 ~יו~ לקנו~~יי~

 ל~ש בעצ~ו דלהמו~~ר
 וימ~ור ל~ו ישמע לאדבו~אי למיקנ~

 ~ח~ו~
 לנ~ריס

 לויגיע ול~
 ~~ס~

 ב~נם ~הישראל נקנוס ולמה מזה
~ביא ו~~

 שםבש~
 להקל שצי~~ ~אלף מגן ס~ר

 שק~ משוםבדיעבד בז~
 ליז~

 בזה
 שה~ו~ר~ ב~וקו~ו~

 ה~ה ו~~ריי"ש
 ~ומרי~ י~ראלי~

 והסביר
 ו~תב ~עם בטובה~נין ~~

 ח~~~יס ~קנ~~ דמ~ דכיו~
 אתלא~ו'

 שעעה~~ החמ~
 ב~~ ~ל ש~בר ~ושו'

 א"~ ימנ~ שעי~~ ~די הוא~~עםבזה
 בפ~~

 ~חר~
ול~

 רקל~בי ל~ש וזה ח~צו ישה'
 ו~נא~ו א~יל~ולו שא~נאסו~ י~רא~

 אחה"~
 ~וב

 ~ה~
 ~זהר

 ~ו~ ישה~~ולא ~היו~
 ב~~ח ב' ~עס

 ו~~
 בב~~ י~ב~ר

 מומר ישר~ל~בל
 ו~~ אוכ~ ~פ~~ ~ג~

~~סור ~~~
 לא בו~~י אח~~~ חמ~~ ~~

וי~~ה ~נ~ י~מ~
 החמ~

 ל~ן הב' ~~~ם ~ם
~~ 

 ~נ~ו
 ו~יים חמ~ו~ל ~כ~וי~

 ל~ד~ שי~
 בהיתר

ה~ד~ח ~~תו~~ ~~
 ~דולי~ בש~

 ~נ~ל
 מ~חרו שעסק במו~ר לה~יר רצהא~ דר~ ב~~~~ ו~ייש~~

 ~תב על ~"ע המו~ר שיחתום ~~יחמץ ביי~~ ~ו~
 ~רשא~

קוה"~
 ש~ו~ן

 רשו~
 ל~כר~ ~~וצו למכור להרב

ו~~~ב
 ע"~ השד~~

 אם רק מועיל זה דאין
 זה מ~םחר לשבותי~חיל ~~ומ~

 מ~ר~~
 ~~הגיע

אי~ור ~~~
 חמ~

 החג א~ר עד
 ש~~~י~ ~דר~

 ~אר
 לא ב~צ~ו ~~ו~ר א~ אבל י~ראלבני

~ו~~~חרו י~בו~



~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~~ו~~~
~~ס~~ו

 וית~ ויש~
 מכירת אחר ~ס ח~צו עס

~מ~
 השנה ימות בכל כ~~עש~ו ה~סח י~י ~~~ל

~~~~~
 ~~י~ו ~~ועיל ~ין

~~ 
 הרשאה ש~ר

~~כש~וזר מ~ו~
 ויש~

 ימי ב~ל ויתן
 ה~~~

 ב~~~ו~
 שמכר

 ~אלו ~~~~~ו ~~טלה~ה
 ל~

 ~יתה
 ע"~

 ועייש~ע
~~~ז

 ~~ דוק~
 א~~כ עוסק הוא בעצ~~ו ה~~ו~ר

 י~וות ~ב~ל ב~םח~~עסק
 השנ~

 סו~ר הוא וא"כ

 הרשאת~~~
 הר~ה א~~~

~~ 
 ~מצו למכור הרב

 שלו ח~~ץ ~ח~כ נקרא~א~כ
 ש~עה"~

 לזה ואין

~ו~
 ב~~ה ~קנה

 ש~~~
 ~הרש~~~יד בש~ר א"ע

 י~ראל ~ו שיש ~וו~~ר אבל~רב
 נאמ~

 ~~י~~~ל שלו
 ה~ומר של בה~ורענדע המ~עסק הוא~נ~~ון

~"~~~
 ~ח שלו להנאמן שנותן הרשאת~ מועיל

ור~ו~
 שה~ו~ר כיון לנכרי העסק את ל~ו~ור

 ~אינו ~לל בהעםק מ~עסק אינו העסק~~ל
~ו~ר

 ~ח~~
 מע~ה

 הנא~~~ מ~יר~
 ~לו

 )ו~דמו~
 ~ו~ םיתמ~~~~~~~

'~ 
 ב~~

 ~~ל( ה~' דו~ו

~~~
 אבן ועבת~ש

 יקר~
 ~' י"ט י~ח י~ז סי'

 האב~~ק ~~יצ~ר ~למן ה~ר הג' ~והרב~~שאל

וויע~
 ישראל אדון בדבר

 ש~ו~
~ו וי~ לע~ומ~~ מומר

 ~אברי~
 ~י"ל

 נא~ו~
 ~~ומ~ז ~הוא א' אדון

~~נא~ן
 י~~ הנ"~

 הרשאה
 ~ה~~~~~ מקויימ~

~רי~~
 ובתוך ~עוועריניס~( ~לש~נינו ~הנקרא

ההרשאה
 הנ~~

 ה~אבריק בעל ~אדון ~י מבואר

 מושל ~י~א ~נ"ל הנאמן האדון א~~ינ~
 אינו ה~אבריק בעל ~האדון ה~אבריק~~יני ב~~

~~~רב
 ~ל~

 אינו ו~ם ח~וצו ב~ו~ירת
 א~~ ~ות~

 ~שטמ"~~~
 ורק

 ה~דו~
 מורשה ש~וא הנ~ל ~נאמן

~~~~ו~
 בעל

 ~~ ~ות~ ~ו~ ה~אברי~
 ה~~ר

~~ר~
 ~ב~ל

 בש~ שנ~
 ~הו הנ~ל ה~אבריק בעל

 ו~תב בזה ש~אריך מה ~ע~י~ש השאל~~~ר~

~א~
 ~ע~"ד

 סי~~~~ המ~"~
 סק~ד

 ועו~
 ~~רוניס

 ל~ק~ק~ש
 ע~

 שבדינינו מטעם זו ~ו~ירה
 לנ~רי~ליחו~ ~י~

 ול~
 בתר אזלינן

 דיניה~
 ~~מבואר

 שס~~וג~א
 שדח~

 ד~~ל ~מ~ב ד~רי
 ד~~לינ~

 בתר
 מ"מדיניהם(

 י~~
 עיקר ד~ל

 הא~~ני~ ~~~
הנ~~

 ו~"ל המ~ב על ה~ול~ים
 דקני~

 המועיל

 ל"~~ער~או~~~~
 רק הוא ח~וץ ל~נ~ן

 במק~~
 ל~ון ~שראל שו~~י בי~ והיכ~ל~ש~~~

 ~י~
 ישראל

 ~דיניונ~רי
 ישרא~

 ב~~~נינו ~~ל
 ז~

 ישראל ~~ל
שי~

 לו
 ~מל~ו~~א ע~~ד מו~רח הוא נ~ר~ ע~ די~

~~ק~ל
 ~~י~

 ~י~
 אין ~~~ ל~ן ער~~ו~יהם

 ~ו~

~ול~
 ד~~~~י ~ו~י~ ו~~~ע~

 )~ני~
 ~~וו~יל

 ~~~ץ מכירת ~עניןבער~או~יהם(
 וכ~~~

 ~בואר
 ~הנ~ר~ דב~וקום ש~~ב ב~~רה ל~נין צ~צב~שו'
 עשה שלא אף א~ אליס הואהקונה

 קני~
 ה~ועיל

 ה~~~רה מן ~טורה~~"מ
 כיו~

 אלמא דגברא
 לע~ין בסי~מ~ח הח"י ~ו~~כ למידחיי מציולא הו~

חמץ(
 ו~"~

 ב~ד"ד ~~ה
 ~יו~

 קנין ע~ה שהנ~רי
 ~ין ~רי נימ~סיהם ע~~~~~וועיל

 ל~

 ג~רא
 ה~~מש~ה ~הרי ~זהיו~ר אל~ו~

 ע~~~ד~
 ~ימינו

 ~מ~רח~
 ~מוכרא~

 ~הקונ~ לית~
 ממנו קנה אשר את

 ~כל בוד~י ב~ה~גול~ן
 מו~ר שהח~~ץ מודי~

 ע"י ~מ~ירה ~~~ה א~ א~ולכ~
 ש~י~

 ~"~~ נ~רי
מהני

 ~י~~
 י~~ל ~אינו

 לד~ו~
 הקונה את

 וגס דמל~ו~א ודינא~~משלה מ~~~
 י~

 בזה לצרף
 א~~ים ~~נההרב ד~~

 ~~ת~
 ~יד ~י~ו ד~~~על

 בכ~~גבעה"ב
 א~ו~ינ~

 לע~ו~ו"~~ שליחות דיש

וא~~
 שהאדין בנד~ד ה~ה

 ה~~ורש~
 ~ מושכר הוא

~בע~
 לעסק ~~א~ריק

 דין לו ויש ~ל~~
 בעל~יד ויד~ ~ו~~

 ליתר אך קיימת ו~ו~יר~~ ה~אבריקאנ~

 ~~~ ~~~ נ~וןשא~
 הח~~~~ א~ י~ו~ור ~~צ~וו

 ~ק~נ~ל~~~ומ~~
 כבר ה~אבריק שבעל ~~~ר

 שר~~~ דע~~גילה
 רצונו שאין )אלא ~מץ ~~~~ירת

 בע~מולח~~ם
 ע~

 ~~~"מ(
~"~~ 

 י~ול
~~ 

 אד~~

ל~עש~~
 ~יון מעצמו ~ליח בזה

 ~ז~ו~
 הוא

ה~אבריק ~בע~
 שי~~

 כי נמכר ה~~ץ
 ~הפ~~~ ג~ עי~~ נמלט שהוא ~את עודהאיסור ~ ~ש~ ~ולב~

 לקנות ~ישרא~יס ירצו)~לא
 ~ומנ~

 את
 ~ח~~~
 ~ו להעשות א~~ ~ל י~~ל ולכן~~~~~( ~
 הנ"ל יקרה א~ן ~רבעכתו~ד ~לי~

 ו~יי~~
 ש~רב

 האבד"קהשואל
 הוםי~ הנ~~ ווי~~

~"~ 
 ד~ש ~ושום להיתרםברות ~ בזה

 לס~וו~
 על בזה

 ועו~~~ דיניהם ב~ר בזה דא~לינן דס~להמ~ב ~בר~
בזה

 סברו~
 ~היתר

 ט'~י' מ~ו~ו~~ ועב~~~~ י~ויי~~
 ל~~ ~ו~

 והניח ב~ה ~~"ש
דברי ~~ בצ"~

 ~ר~
 הנ"~~~ ~שואל הרב ~דברי יקרה אבן

ד~יון
 ד~אדו~

 ~~~ל המורשה הנאמן
 ~מםח~ו יתע~ק הוא ~~סח ~ש~גיעוב~דאי ע~ומ~~ הו~

בהחמ~

 בכל כ~~עשהו ~יה"~~
 השנ~

 להרב ש~~~ר ~ה~מץ וזו~ה חוזר~וא עי~~ וא"כ
 והמכיר~
~ 

היא
 ב~יל~

 לא ~אלו
 הי~~

 להי~~~~ הח~וץ ו~זר
 ~מו~~ר י~ראלשל

 לע~ו~ו~~
 הוי וא"כ

 ~חמ~

 ש~~~
ישראל

 שעעה~~
 ~רב הועיל מה וא~כ

 יקר~ אב~
~ 

 ~~ילי ועב~ס ע~כ ב~~נתם שבשם~ה~ואל
 ד~ס~~

~~ו~
 י~ב

 בש~
 ~~י ~~ר

 ~~ו~~
 די~ראל

נ~וז שהו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~  

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

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

~~~~~ 
 ש~ יי~~~~~ז~

 נותן והשר השר ~ל ב~י~~ ה~ר
 ~ידה~~

 ~~~ירי~
 היה והיי~ש ~נ~וג ~שכרו

 הי~ראל~~~ריות
~ 

 להיהודי יש אם בזה ~לוי
 אף ל~~כור~~ות

 הרב~
 חל שפיר אז ~הק~ה

 ל~~רי ~לו~~כירה
 ~~ד~~

 לו אין אם אבל
 ל~~~ור~~שר רשו~

 לאחדי~ ר~
 רק בה~פה ~שלא

~~זו~~י~
 ~~י ~~~א

 ~~~ ~~רינ~
~בי~ו ש~~~~

~~ 
 כמק~ל והוי ה~ר

 א~ריו~
 ~ל

 ~~ל ד~רי נכרי של ~בי~ו ~~רי ~ל~~~ו
~"~ 

~~~~
 ~~ור

 ~והרי~~ ~י~נו~
 ~ל

 ~~י~~
 העשירית

 השר א~ אבל ~~~~~י~י
 ~~ר~~

 לו
 ל~~ו~

~~~
 ~~יחד

 ~~ ובהק~~
 חל ש~יר

 ~~ד~ ה~כיר~
 ל~~רי~~ס~

 דנ~~ ~כיו~
 ~~ית~ למזוג רשות לו

י~ו~
 או~ו להש~יר

 ~~ו~
 ול~כ~ר ל~~רי

 היי~~
 ~צי ~~ר ~~~ ~~~~א ~ילי ~ר~ ~~~~~~~~
 ו~יין ~~~ו~~

 י~ק~ בשב~~
 ~~א

~~שוי בי~רא~ ~י~~
 ~~רי~

 לא ~~ר
 והי~ כ~"~

 ~ו~~ג ~וה~ת

 ב~~~~~י~
 ~בר

 ~~י~רא~
 נו~ג ~וא ~בע~~~ו

~~~ר
 ~~~~~ ~~רי~

 על ~ם ו~~ר ישר~ל
 ~מה ~~ה ~~צא א~ר~~~ץ

 אחה~~
 מותר אי

~~~~~
 ~~ין

 חמ~
 נ~~י של

 שעעה~~
 ני~א ~ו

 שקנ~~~~~
 א~ה

 ב~ל~ קנ~
 ~~~ור

 בה~א~
~~~~~~ 

 ~ה~לה ~~ר~ל
~~ 

 ~~~י'
~~ 

 נא~ר

~~~
 שנ~~י בנכרי הן ב~לה קנה א~ה ~קנתה

 ~~~~~~י~
~~~ל בנידו~ מ"~ נ~רי~ שנ~וי בי~ראל

 ~יו~
 ~~י~ראל

 הח~ו~ ~י~
 וה~קי~ו

 שו~ א~~ אי~ורוז~ן~ ק~~~
 בר~ו~ו אינו

 וא~ורינ~
 ~י~~ ל~~~~ר~

 ~וי ~א~~ כיה~~ ~~י~נ~ ליה

~~~~ו~
 בר~ות

 וה~י ~~~רי~
 כ~מ~

 נ~רי של
 ~~ו~ר~~~ה~~~

 ~~וב~ ע"~
 בקצרה

 ב~~~~
 או~~~~~~~ מ~~~~א~ ~והרש~~ בה~ה~~ ~ו~יי~ ~~~~~י~מ~~

'~ 
 ב~"~ ~ה~~"~ ~~~

 ל~~ילה
~~~

~~~ 
 ד~~ו~ר ~~ב

 ~~כ~~~ ~~~ ~~~ ~~
 י~ א~~רינ~ אש~ ל~~~~~

 בעל~ ~י~ אשה
 דברי~ ל~~ו~ ונ~~~~

 : וק"ל(
 ~כ~~

 ~~י

 ~~ו~ו~ ~מ~~~~~
 עי' ~ וכו' א'

 תנינ~ בשו~~
~~~

 ~~י ~' ~י'
 ב~ר~ל~י~ ~מ~ שי~~

 ~~~~~~ו~
 ~~רי

 ~והו~
 באו~ן

 ש~~~
 ~~~ור

 ~ו ה~~רילשו~~~
 לעכו~

 ~~~ת ~~ר

~~~~ו~
 ~~יר~ו ~~~יל ~רי

~~ 
 ~לקו

 ~י~~

בהחמ~
 ~לא ~ס אחר ל~~רי

 ~~ע~
 ~ו~~ו

וא~~~י
 ~~וח~

 ~ח~לק ~ינו
 ש~~

 ~בירו ~~~עת
 ~לא~~ו~ף

 ב~~ ~וק~
 ~~~לס

 ה~~~~ו~ זמ~
וג~

 זה
 צרי~

 ~~מבו~ר ב"ד בפ~י ~וקא ~י~א
 ~עינינו כיון מ~מ י~~( סעי' סי~ע~וב~ו~מ
 בכלרואות

 המ~ח~י~
 ד~~~~

 ~לקו ש~ו~ר
 ד~לכו~~ דינ~ ~צ~ ~ועי~ ~וחלק~ ~צ~~~לק
 כ~~ ג~לכ~

 ~~~ר~ שפ~~ ה~~רי ק~ה
 ~מ~בא ~"כ~ו~יל ~ו~~~ בח~וץ

 בשד~~
 ~~ םי' ~~ו~"צ

~ו~
:~~~ 

 ~ל~
 לו ה~בא ואס

 ב~~~ ה~~~~
~ונג

 יו~~
שב~יר ~ב~~ ~באי~ ~~~ריס בב~י ~~ש~ל
 לעש~~~

 ע~~ ח~וצם למ~ור שלוחים
 ~~ותנים הר~אה~~ר

 ב~יבי~ החמ~ ~י~ וע~יי~ לב~~
 ה~~~ ה~~רי~

 ~נשאל
למכור יכולי~ ~"~ ~~

 ח~וצ~
 נראה דל~אורה

~י~וי ~ב~~~ ד~יו~
 י~ולי~ אינ~ בעצ~~ ה~ ה~לי~~~

 ~~~ור
~~

 חמ~
 א~ס דאין מ~ס עדיין בידם שאין

 יכוליס אינם א"כשלב~ל מ~~
 ~~ו~ מצי לא הש~א עביד מצי דלא מידידכל מ~~~ ~לי~ לע~ו~

 דשלב"ל ~במ~ר ד~מו שס ו~~םיק~לי~
 ואח~~

ב~
 ליד הדבר

 ~מדין ~~~י הלוק~
 א~י'~~~~י תפי~~

 בד~~ב"~
~י' ~~~ ~ר~ו~א כ~ו~ו~ר

 ר~~
 ~מ~~ר לשליח ~שצוה ה~נ ד'( ~~י'

 הג~~ ~א~~~ לעו~ם עדיין בח שלאחמ~ו
ה~~ו~

 מהני השלי~ ליד
 וא~~

 ~~י
 כ~ ח~~

~~~~
 להנ~רי נקנה ~ח~רהרי ~לי~ ~~י לנכרי הרשות א~ ה~~יר( )או ~

 כיו~
 יש~ו ~בר ~~חצר

ב~ול~
 ואח~כ נכרי ~ל החצר ונעשה

~ישראל כשקו~~
 ~מ~

 ~~ני~ו
 ~נ~ר~ ~רי ח~ר ב~ו~~

~~ו~
 ~מו~זק

 ב~~~~
 א~ר

 ש~~
 ו~ני ל~ולם

 ה~~ר~ די~נה ~יה ניחא דודאי ~~א וכ~~כלי~
 ~ב~י ב~י ~ל לעב~ר ~לא~די

 וה~~
 ~~עם ~וא~~ר ד~נ~

 ~י~ שלי~ו~
 לנ~רי שליחות

 בשליחו~מ~~
 לא דחצר

 ~~~ינ~
~כמבואר ברי~ אבני

 בקצו~~~~
 החצר ולכן

~נכר~ ~~י~ נע~~
 ~~ א~

 שרו~ה במי ~~ב יותר
 ~ת ימכור אזי בידו ע~יין שאי~ו~ח~וץ ~~~ו~
 ~ר~~~

 כל לק~ות שע~יד ~חמץ~בצירו~
~~ 

 ימ~ור

 ~~~ ח~ ~~יק~~ ובע~לי~רא~
 ~נ~~ו

ב~ו~ו ~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~~ו~ו
 ~רשו~

 להי~ר~ל נקנה ה~ה
 ה~ונ~

 ~"י
~חצר

 ד~יו~
 ~הישראל

 ~~י~
 בו

 בהח~~
 ~~ני

 י~~כור והיש~אל בדשל~~לאף
 ברשי~ הוא ~חמץ ~בר שאז שש קודם~ה~~~י הח~~ ~~ אח~~

~ישרא~
 או ~גב בקנין ל~נכרי אוח~ ויק~ה

ב~~י~
 ולא ~~~ר

 יצ~ר~
 לבוא

 ~ני~ לדי~
 ח~ר

 בזה שיש~~~רי
 ע~"~ דיעו~

 הע~~ג
 יו"~

 ה~~ל
 ~( ~ הנ~ל ~שד"חהמובא

 ו~עי~
 הביא ~ה

~שד~ח ש~
 בש~ ג~

 יש~ בגדי הרב
 ש~'

 ע~ד ~~ה א~~לכ~חלה ד~~~
 ח~~~

 לא~ר
 ש~~~

 א~ע
 ~~רש~ה ~~ר~ל

 ל~~~~ שנוח~י~
 ~~חויב ~~ה

 ה~עם ~וד~בא
 ג~ שלוחי~ ל~~~~~ לב"~

 ~ל
 ~~חדש ~קנה~ח~~ץ

 בא שלא אי~ע א~ ~~~~~
 ה~~~ץ ~ל ~~יר~ש מכרו והב~ד ב' ~~םלב~ד
 להחמץ גם המ~ירה מהני ההוא בחדר~נ~~צא
~השיג

 ~ח"~
 לאד~ וז~ין לו הוא דזכות ~~שום

~ל~
 ב~ניו

 ג( ~ ע~~
 ו~עי~~

 ה~יא
 ג"~ ~~

~ש~
 צ~צ ~~ו'

 ~חד~ו~
 ש~ושים דב~יר סימ~ו

 שי~~כור ומ~רשים ח~וצם ל~ו~ור ~~ליח~~ו~~ץ
~ל

 הח~~~
 עד להבא לרשוחם שיובא ~וה גם

 ש~ר לו ונו~נים~ר~פ
 שליח~~

 ימים ג' או ב'
 לבע~ב ח~וץ מבי~ים הקטנים ובע"ב ה~סח~ודם
 הנ~ל שטר עלשחחמו

 ונותני~
 במתנה להם

~~שאל
 הר~

 זה נכלל אס ע~ז הנ~ל צ"צ
~~ו~ירת

 ~יו~ ח~~~
 היה שלא

 החמ~
 ברשוחם עדיין

~~~
 שנ~נו

 ה~חב א~ להמ~~~
 שליחו~

 הנ"ל
 כחב ~ג' ובטעם ~היחר ~~מיס כ~וה שם~~'
~ם

 דכיו~
 דע~ו גילה השטר על הח~ום ~ב~ל

 שליחש~וש~ו
 נ~י ע~~

 דהשליחו~
 מ~י לא

 י~~ל~~מ
 ~ו~ום למ~~ר המו"ץ אח~~

 ח~וצו י~סיד שלא לו~וא דז~~~
 ~של~

 ב"י על י~ב~ר
וב"י

 ו~~~
 שליחות ~ו אין אם ~ף

 ג~וור~
 לגבי

 ~~צד שליחות הוי מ~מ אח~כ לו הבאה~~~ץ
~ז~יה

 דז~ו~
 לו הוא

 ~ליח הוי שפי~ ולכ~
 כל~~~כ~ר

 הח~~
 ומ"מ

 לרוו~~
 ~כון דמלחא

 בש~ר~כ~וב
 השליחו~

 גם ~ליח ש~ושהו
 ע~

~חמ~
 לרשו~ו ~י~א

 אח~~
 עד

 לו ושיעשה~~ו~ו שיה~ ערה~~
 ז~ו~

 וכיון ל~וו~רו זה
 לו ~יעשה זה לשון ב~ירוששמ~~~ר

 ז~ו~
 ודאי

 ~~יח~וי
 ~ו~י~

 ועייש~ע ד( ~ ע"כ זכיה
 בש~

 ברי~~~~
 דאיך ~עני~ז ~~כ שחקר עולם

 למ~ור לב~ד שליח שעושים מה~ועיל
 לר~ו~ו בא ~לא~~מץ ~~

 עדיי~
 מידי הלא

 דל~

 ~~י~~~צי
 ~~~י ~צי לא

 ומ~יקבזה ~~~ ש~ וה~ריך ~לי~
 ~~~ ש~

 ~~~~ה להי~ר
 ~ ~~~י~

~~~
 ה~'

 הו~
 דבדבר

 שי~
 ביד

 ל~~ו~~ ה~~~

אי~
 ו~~ו דשלב"ל ~קרא זה

 ח~ו~ לע~י~ ~~
כיו~

 שיש
 או~~

 לחב~ו ל~~נו~ו שי~~ל
 ע~לם באלא ~~ א~

 ~גו~ עדיי~
לחבירו לי~~ א~~ שיחחייב

 ~ו~~
 ~ד~ מ~י דבכ~~ג ~מץ

 לחייב
 בא לא אם אףא~~

 ~דיי~ ~~ו~~
 )כמבואר

יכול
 ג"~

 ל~ו~ור ~~ז ~ליח ל~שות
 הח~~~

 שע~יד
 ו~~~~ ~לקנוח

 דכיון להיתר ~' ~~ס
ק~יית ~~~י~

 ח~~~
 וא~כ לקנות ומצוי הש~יח דבר הוא

 ח~י~הו~
 )~מבוא' לעולס בא ~~ר ~אלו

 מ~ירהבהלכוח בשע~~~
 ~ר~

 י~ול וא~כ ה'( הל~ה ~~ב
 ~עם בזה ועו~כ ~ ~לוחין ל~שות וגםל~ווכרו

 מקנה שהאדם לנו שברור דבמק~ם להיחרג'
 הדבראת

 בל~
 ש~ם

 )~גו~
 או לבנו מקנה אם

 ~ד~ל~~ל אף ~~הני ~ה ל~( ~רובה ד~עתולבחו
 ~~א זה)ודבר

 המבי~~ סבר~
 בשער ~מובא

ה~לך
 הנ~~~

 ~א"כ
 כ~~~

 כאן
 בחמ~

 דברור
 שבעללנו

 מק~~ ~~~ הח~~~
 ~לם ב~ב

 ג~
 את

החמ~
 ~ל לעבור שלא כדי לקנות שעתיד

 ולע~ות ל~וכרו יכול ~~יר וא~כ וב~יב~י
 כחב ועוד ע~זשליח

 לצר~
 ~ברת בזה

 לדבר ב~ירוש ~ליח ע~ה דאם ד~"לוסייעחו המהרימ"~
 בשס השד~ח עכח~~ד ~והני עביד מצידלא

 ~~ו אות דפסחא מילי ועב"~ ~ ה~~לעולם ברי~
 לעכו"ם מוכריס הר~ב שעל דמהש~חב

 כ~
וזכו~

 לו שיש
 בח~ו~

 לא שעדיין
 ואין לעול~ ב~

 ~לב~ל דבר ~וק~האדם
 וי~

 ~וחבים
 ~ל לעורר מבלי בשבועה עליו ש~וקבלהש~"מ ב~ום~

 יחול ה~בועה ~~ח וא~המ~ירה
 הקני~

 ~ל ~ם

~זכו~
 שלדע~ו כתב והוא ל~ולם בא לא ~שר

 ב~כירח לנהוג~וב
 חמ~

 הנ~רי עם שיעשה
האנד~לאג

 ~מנה~
 קונה ואז התגרים

 הדין ~ן ~מ~ני~~ומ~א מחור~
~~ 

 בדבר
 שיי~ דל~

 ~ו
 ע~כקנין

 ו~יי~~
 ברמ~א לעיין שציין

 חו~~
 ~י'

 ו~~ז ובסמ"ע ד' סעי' ובסיר~ט י~ט סעי'ר~ז
 ובנתיבות םק~ו סית~נ או"ח ובט~זשס

 ובח~ססיר~א המש~~
 חח~"~

 חאו~ח ובנובי"ת סיס"ו
~ינ"ט

 ובחחו~~
 : כ~מ ולעוד ~ימ"א

~ית~~ח מברעזא~ ~הרש~~ בה~~ עיין ב~~~~ הח~ץלו ~ו~~ ~לא~
 ~ו~

 ז'
~~~~ ~ ~  שכח~ 

 למומר ~
קו

 ה~~



~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  ~"~ 

~ 
~ 

~~~~ ~~~~ 
 ~~ן~~~~~~

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

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

~ו ~~~~ ~~~ ~~ו~~~~
~~~ 

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

~~~~~ 
 ו~~~~~ ~~~ ~~

~~~~~~~ 

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

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

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

: 

קו~~~
 ע"י אראק ~ו ~ש~ח

 באה~
 תשלו~י נגד

 שום מק~~ם ~לח ולא~מיו
 מעו~

 שלח וה~~מר
 ~ד~ו ~א והי~ראל ~~~~בו ע~"י ~~חורה~ו
~ד

 א~~"~
 שלו הס~ורה ~ם מ~ר ~לו ובה~~"מ

~~ל
 הבאה~

~ב~י~יהם דכיו~ ~~ו~יר~ דמה~י שם ו~~לה
 האח~יו~

 ה~וה
 ע~

שלו ~צ~ ~הוי ~ישראל
 וא~~

 וב~~~ד מ~ירה בהש~ר שקר ~~ב ~א
הרי

 ג~
 ~לא ~די במ~יר~ו מס~ים המו~~ר

 ומהני ~~~~ץיא~ור
 מדי~

 ב~ניו שלא זכין
~~~~ 

~לב~
 אות~~~ה ח' סי' ~וחו~ו~צ ~בש~"ח ~ ב~סח

ד~~~
 ובדה~מ ~ובדא והוי

 וב~י' ~השג~י וד~
 מחב~ים איזה בשם שם שהביא ל~ג אות~'
 המובא הח~~ץ ~ענין ~אלה בענינים שדברוב~ה

 : בזה מ"ש י~~~י"ש ה~~ח ימי ~ת~ך~ישראל

~~ג~
 ~ישראל ~ק~ה סיתמ"ח ~ח~י ~ ידע ולא
 ידע לא והיש~אל מנ~רי ~מו~צין ~הן חטיןשקנה
~זה

 ב~וה"~
 ש~

 ~הן לו נודע וא~ה"פ ח~~וצין

חמוצי~
 ~היה משום ל~~ה"פ ~זה ~הקל לצדד יש

 ליה ני~א לא דאי~ורא די~ל משום טעות~קח
 ועבמקו~ח ~ ע"~~ בצ~~ הדבר ~יי~ ומ"מל~~יקני
 בחידושים~ם

 םק~~
 ~זה לו נודע דאם

 אי~ א~ לבערוצריך בתוה~~
 הנ~רי

 ~א~
 את לו ~ל~~זיר

~חמ~
 )ואין אליס ש~וא אלא ב~אן שהנ~רי ~ו
 ל~בלרצונ~

 ה~מ~
 שהא~ריות ~~טעם בחזרה(

 ב~סח אפילו תקנה לעשות י~ול מ~מ~ישראל ע~
~מוםרו

 את ל~~רי ~ימ~ור ~~ו אחר נ~רי לבי~
~חדר

 שהחמ~
 ~ומ~

 על יקבל ו~~~רי בתו~ו
 ~א א~ אך החמץ אחריות את~צמו

 נוד~
 עד לו

 משום החמץ מותר~חה"פ

 דחמ~

 שקיבל נכרי של
 ~כמבואר אחה~~~ מ~תר אחריות י~ראל~ליו
 אצל עומ~ין ה~טין היו ואם ~ק"ד( ~ית~מבח~~
 נ~רי של בבי~ו נ~רי של חמ~ו אחריות~ליו ~~קיב~ ~י~ ד~וי משוס ~~ותר ב~~ח~נ~רי
 א~~ס ~"כד~רי

 בביאורי~
 ~~ם

 ~ק~~
 ~י~ד

 את לא~ור~~
 החמ~

 לאחה~~
 ה~~רי אין ~ס

 ~~~~~ ~ק~ל~~וצ~
 ~תרצה ~~~~רי ~ א~ ~בל

לקבל
 הח~ו~ ~~

 ~ד~רי~ ~ובואר ~~~~וע בחז~ה
~~

 ד~וו~ר
 הח~~~

 בש~~~ וכ~~ לא~~~~ בה~א~
~וחו~~~~

 לק~לה~~רי יחר~~ דא~ ~"ד ~ות ~~וף ח' סי'
 הח~ו~

 בחזרה
 ג~

 הרב
 ד~~ו~רמו~ה ~ו~ו"~

 ~יון לא~~~~ הח~ו~
 שה~י~

 נו~~

שי~ב~
 הנ~רי

~~ ~~~~~ 
 מ~ני ~~זרה

 ~ותרצה הוא וגם ~עותמ~ח ~ה~~
 ל~~ בז~

~~~ 
 ה~~קו~~~ ~תב ולא בזה מ~תר מקו"ח הרבלדעת
 יכול ~ינ~ ש~~י~יהם ~וש~ם אליםל~~ור

~~מ~ו ל~ו~
 מעו~

 ~~~~ו~ם ~~~רע ולא בחזרה
 אלי~

 ו~~~~~~
 ~ם )ה~~ובא אליהו~ בדבר

 ב~ו~ע דאףה~"ל( בשד~~
 ג"~ ~~ו~~~

 להחזיר י~ול
 משום הח~ץ אתלהנ~רי

 ~יו~ ~~ו~ מ~~
דהח~~~

 והו~ הישראל אצל ~לום שוה אי~ו
 ע~~ לגמרי מקחביטול

 המקו~~~ ד~~דברי אלא
 ~חמץ לו מחזיר אס מהני דלאמש~וע

 ב~זרה לקבלו מחרצה הנ~ריבאם ר~
 ב~זרה לקבלו הנ~רי ~ותר~האי~ו א~ משא~~

 ממנו לתב~ע י~ול אינו~~דיניהם דכיו~
 אלים: מע~ו~ם ~רע לא וא"כבחזרה ~עו~י~
 ~לד~

~~ 

שי~
 הח~ש עבא"~ ~ ו~ו' רחיים לו

 מותר אם שנשאל א"ש מהר~ם ~שם ~'אות ~ית~~~
 של מאשין לע~ו~םלמכור

 חו~~~
 וי~שה ויי"ש

 מ~~~~והע~ו~ם
 ב~~~

 לאסור שיש או
 אפ~ר דאם וה~יב ~ ח~ץ( ~של בקיו~~ורו~ה משו~

 מהלהחמיר
 ~ו~~ ~ו~

 ~~ול הה~סד אם
 ~~ר~עשה ~~

 מ~יר~
 ~ו ~ו~וו~ר ג~~ר

 ~זה ואין ~מו~הב~~ירה וה~לי~ ~~קו~
 ~ש~~

 ~קיו~~ו רוצה

 ~עב~~ ~ע~~
 ~~ילי

 בדב~ י"~ או~ ד~~ח~
אורי~~ארי~

 יה~דים
 נ~רי~ שם ו~~ושיבים מ~~וןווירט~~הייזיר בש~ירו~ ~המחזיקי~

 עלבהוויר~~'הויז

 ז~~ ~~
 ~ביו~ ל~ ~~~ו~רים

י~~~
 ~יד והרש~~ת ב~~~וה ~~~יו וזוק~ים ו~~ר
 ב~ל ~~~~ו ולל~קחו לחזורהארי~דאר

 וב~י~ו~ ~ש~~
 ה~~~ ימי ~הגי~ ~~י וז~לא יוק~אהז~~ן

 ~ישראל
 ב~~י עלעובר

~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~זי~ ~ ~י~ר~ ~~כ~~ ~~ו~י~
~~י~



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

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

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

~~~~ 
 ל~~ ולהוזיל לייקר ~החליף~ליו

הנכרי ו~י~ הז~~~
 למחו~ י~~~

 ~ל ברש~~יה הו~ל א~כ
 ~~"י עליו לעבורי~ר~ל

 ואי~
 ש~~ה"פ רק ~קנה

י~ח
 הח~~~

 ו~ב~~ הוויר~~~הייז~~ מהנ~רי
 קנינו

 הנ~רי ויחז~רהראשון
 וימ~ו~

 ד~ת על הח~וץ
לקנות

 קני~
 שיו~לו מ~לי גמור

 הבעלי~
 ל~~ור

 ~ללבו
 ו~~

 ב~שו' העלה
 סיקי"ח ~~י~~ ~"~

 ~עיי~~ע ~~"~
 ב~ו~

ישראלים ה~רינד~רי~ א~ ~ה"ה י"ד
 מחזיקי~

 י~ם ~חת
 מוזגי~

 ישראליס
 הנ"ל או~ן עלג~כ

 והר~ו~
 ~ארינדאר ביד

 המשקיס ו~יקח~חזור
 ח~ו~ ש~

 בכנ ה~ווזג מיד
 לייקר~עה

 ולהוזי~
 ~~י

 רצו~
 והמוזג ה~רינדאר

 בהמידה חלק ~~ז~נו~~
 וה~חריו~

 על הוא
 המוזג עובר ה~םח ימי בהגיע ~~~~כ~מוזג
 ~הא~רינ~אר באחריותו ~וא שהחמץ לפיבב~י
 ברשו~~ וקאי הואיל עוברה~~כר

 יו~ר~ לעני~

~~~

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

~~~~~ 
~~ 

 ליקח צריך וגס ובהקפהבי~ד
 החמ~

 מהמוזג
 ~קנינוולבטל

 הראשו~
 ויחזור

 המוז~
 החמץ וימשוך

 דעת~ל
 ה~עלים שיוכלו מבלי גמור קנין לקנו~

 יי~ל ו~זלחז~ר
 ~~~~ז~

 לנכרי ל~~~ור
 ע~כ:כד~ת ~וד"~

 ~לה~
 בה~~ות~ ~ירת בענין

 יש~כו'
 הגד~י~ בין מחלו~~

 עיין ו~'
 ובשד~ח~ י"ז ~~ק תמ"ח ~י~ןבשע~~
 ~~בה בזה שהביא ג' אות ט' ~י'מחומ"צ

~דולי~
 המדבריס

 בז~
 דבר~ להעתיק ונכון

 והמתירין~אוסרין
 ~י~

 האו~~ין הן ואלו בזה
 הרב~(

 תבואו~
 כ~ב ל~סחיס בחידו~יו שור

 מועילדלא
 מכיר~

 שי~כלו בכדי לנכרי הבהמות
~~אכילם

 חמ~
 חוץ נ~רי ע~י ב~סח

 ~ורשותו~

 ~שם ב( ~ הנ~ל בשע"ת הביא ו~ן הישראל~ל
 הרב ובשם ג( ~ הגאוןדו~ו

 ~פ~ר~
 ~( ~ צבי

ובש~
 ~בואה ~רי הרב

 שאוםרי~
 כה~ב"ש ג~כ

 מנהג שאיןושבמקום
 אי~

 מםיק ו~ן ה( ~ להתיר
 להקל חלילה אי~ור ~~והגים דבמקום~ישוע"י

~במקו~
 ~~ד הבהמות י~~רו היתר ~נ~גו

 שלו חמץ יאכיל~~~נ~רי
 א~~

 הבהמות י~כרו לא
 מ~~~ו~~~ץ

 גד~ל~ ~~רמ~ שז~ו
 ~( ~ ע~כ

ו~ן
 ~מ~ו~~ מ~י~

 ~י~~~~~
 בביאורי~

 ~קי"א~

לא~ור
 ע~ ~בה~וו~ ~ו~י~~

 ה~~~~
 לנ~~י

~~ ~~~
 ~~י

 אחה"~ וללו~ח~ ולחזו~ חמ~ ל~א~יל~
 ח~~ ש~~וכרי~כ~~~

 לא ~אם
 ב~ו~~

 ששו~ר
ר~ת

 זמ~
 רב

 ~~ה~~
 ~וה~~רי

 ל~~מי~
 שם

ש~ו~י~
 ומתנה

 ע~
 או~~ יזון שהנ~רי ~נ~רי

 ~מ"רמשל~
 קוה"~

 ~~~ו ~~~ה ~אין
 ~מ~ לה~שי~ן ב~י~ו~

 ב~ה"~
 ו~"ה ~~כ דמותר ~~ה

דע~
 ~( ~ ש~תב ב~~"ח ו~ייש~ע פמ~~( הרב

בש~
 ~ור מאורי ~~ר ~שבםוף באר מי ~שו'

 שכתב באקרעשט( אב~~קלהג'
 אודו~

 ל~~ור
 ~~םחהבה~וות

 בידינו אין ~ריי~ ~האכיל~
 ע~~לה~יר

 באו~~ זול~ ה~י~
 שימ~ור

 אח~לנכרי הבה~~ו~
 וה~~ו~

 לומר ו~וו~ר אחר לנכרי
 הקו~~ל~כרי

 הבהמוח ~ל
 לה~כרי להגיד ויוכל ה~' ה~כרי אצלהברייע ~~קנ~ ~רםרו~ בדר~

 איש ~וא מהבהמות הב' שנכרימהברייע
ויו~ל נא~~

 לי~~
 ובאו~ן ב~קפה לו

 ז~
 ~~~ ~ם התיר

בעל
 ישו~ו~

 הם אלו כל ~ ע~כ יעקב
 ב( ח'~~ ~י' הנש~ו"ח א( ~אבל ה~~ל~~ ובשד~ח בשע~ת מובא שראיתיהאוםרין די~ו~

 וה~ת~~
 ~מהו

 הנ"ל שור הת~ואות דבריעל
 ובח~~

 ~תב
 יפ~ידו שלא ורוצה בה~ות שי"לד~~י

 טהורה ב~מה ~הפםד~י~וע ~בה~חש~
 ל~ הראוי פיטו~ בלי ימיס ח' תעמודא~ ~~~הכי~ ר~ הו~

 ~דר~ול~~
 לנכרי ליתנה היא טובה היותר

 ~ו יחזיר אם י~ה שכר לו ולקצובל~~~ה
 במה אותה ~~~ם והנכרי בטוב מפוט~ותהבהמה
 אורז של יי~ש ב~~י או בשעוריןשירצה

 ~כ~ומ~
 ~ג~וור בחמץ א~~כ יפטמה הנ~ריוא~

~~ 
 ~נו

בזה
 ואי~

 ~הנים אנו
 מ~מ~

 ב~~~
 ב~ה

ג~ וא~
 למוכר~ ~ישראל ירצה אם

 ~~ר~
 ~~וכרין

 החמץאת
 ג"~

)ו~לא המדינו~ ב~~ עת~~ נוהגין ו~ן שרי
 כהת~ו"ש~

 הנוב~~ ~כ"כ ג( ~ ע~כ ו~ו'
בםדר

 ~יבת בשו~ת )המובא ~לו ח~וץ מ~יר~
 להאכ~לם שרגיליס דבבה~וותציו~(

הי~ש ~ו~סול~
 )שקורי~

 בריי~(
 וטבע~

 ~~המות ~ל
 ~אםהללו

 אי~~ יעמד~
 יאכלו מועטיםולא י~ים

 ~~ס"מ והוא הרבה יתקלקלו זהמ~~~לת
 ~~ו~ת ~ם ~בהמות מ~~~~~את למ~וררשאי ל~~

 ~~~~~ ~יא~י~~ ו~~~רי ~מו ~ ~רגיל לנכריהנ~ל
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 ~~~~~ ~~ש~~
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 י~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~~
 את שיא~ילס ~לל לו יא~ור לא ~היהודיאך

 ה~~רי שיאכילם צריך וגס הל~ה~~סולת
 גם ~הנ~רי היהודי ~י~~יר חו היהודי~ורשות חו~

 עו~ו~ו~ ~הבה~וו~ הר~~א~
 שם

 דלא הנ~ל הנוב"י מ~ברי דמש~וע דמה~שד~ח )ועיי"~ ע"~
~ה~יר

 הבה~~ו~ מ~ירו~
 אלא לנ~רי

 ח~וץ ~הא~ילה בשרוצה דוקא ~ויירי זהדייקא בה~~~~
ממש

 ~פםול~
 בא אם אבל ו~יוצא הנ~ל היי"ש

 ח~וץ שאינו וכיו~ב תבואה הנ~רי ~ע"ילהא~ילה
 ח~וץ לי~י דא~י לחוש ~יש~לא

 ~וחמ~
 הרירין

 לנ~רי הבה~וה א~ ל~ו~ור מהניבזה
 א~

 בלי
 ~~ץ יא~ילנה והנכריה~ס"מ

 לרשו~
 הישראל

 ב~מה עתה נוהגיםו~ן
 ~~~ו~ ~~~~

 בהש~ר ל~~וב
 שרבים אלא ו~וא~לן הבה~וות גםמכירה
 ברשו~ם סובין ~וא~ילים בעצמם שהם~כשלים
 ה~וו~ר מבערים ואין נ~רי ע"י ושלאלבהמ~ס
 את מקודם מבטליםולא

~ 
 לידי שיבא ~וה

 שיש לרביס ולהש~ויע להודיעם מצוה~~ימוץ
 ו~~ד ד( ~ ע"~( ישמע והשומע בזהאיסור
 תקנה יש ה~"מ דבמקום ח' םי' חיים מיםהרב

 יז~יר שלא ובלבד לנ~רי הבהמותשימכור
 ה( ~ חמץ הנ~רי שיא~ילס~ב~ירוש

 ב~גדי וכ~~
 מ~ירת לה~ירישע

 ב~~וו~
 הוא אם לנכרי

 י~חישו קוה~פ מו~רם היה לא ~א~~או~~
 ש~וו~ר הםך ~~י שוים יהיו ש~א עד~רבה
 שאם ואף לבו( ב~ל לו מו~ר הוא )שא~~ע~ה
 הישראל על הה~סד יהיה הבהמה מןימות
 הח~ר לו מו~ר או לו ~מ~~~ר ~~ןמ"מ

 אחריות ~~וקבל רק זה הוילא וא"~
 בה~ו~

 נ~רי
 ו~~וו דשרי נ~ריבבי~

 בח~ו~
 דשרי עצ~וו

 ובלבד ס~~~א( םית~מ במג"א )~~ובוארב~~"ג
 אגב או ומשי~~~ ב~סף הבהמה א~ לושיקנה
 ~ לבונה ה~צי דעת ו~"ה ו( ~קרקע

~מגן ו~~~ ז~
 האל~
 ~( ~ ח~~וים עטרת והרב ח( ~

ודע~
 ~ יו~ט העונג

 ודע~ י~
 הרב תשו'

 למ~ור לה~יר האחרונים מרוטינבורגמהר"ס
לנ~רי

 הב~~~ו~
 כל הנ~רי ~י~~ילם וה~אל~ין

 הפסחי~וי
 ר~

 להנכרי ב~ירוש יזכיר שלא
 חמץשיא~ילם

 ע~~
 דפסחא ~וילי ועב~ס

 ל~ו~ור שהנהיגו דאעפ"י ~~~בי~ח או~
 ל~וכור התירו לא ~ו"~ו חמץ מ~יר~~דרך הבה~וו~

הבה~וו~
 ה~ה~~ות שי~~כרו רק אחד ~נ~רי והחמץ

לנ~רי
 ~וו~ר דאם ~ושום אחר לנ~רי וה~~~ץ אח~

הבה~וו~
 ~ויחזי הרי א' לנ~רי ביחד הח~וץ עס

 ה~ה הח~ץ להא~ילם ~~י ש~וו~ר ~וכירהב~עת

 ~וותר אינו ולכן בהדיא ~ירש ~אלו ה~~וא~~
 אחד לנ~רי הבה~וות ל~ו~וררק

 והחמ~
 לנ~רי

 בה לן לית חמץ ~וא~ילן הנ~רי ואםא~ר
 ו~~~

הי~ועו~
 ד~סחא מי~י הרב ע~"ד סי~מ~ח יעקב

 בזה וצ~~עהנ~ל
 ועייש~~

 גדולים ~~וה בשם
שכל

 ח~~ץ שגם הח~וץ ש~וב~ל בשעה י~וין אח~
 יהא ~דין שלאהנ~וכר

 ג"~
 יעוי~ש הבי~ול בכלל

 :ה~עם
 ~לו~

 עש~~ ח~וץ ~בר
 ב' סעי' סית"נ

 ישראל בדין סק"ג שם ובח"י םק~א שםוב~~ז
 מע~ו"םשמקבל

 ברבי~
 וכן שבוע ב~ל ~~רות

 לחם להם שנו~נים ה~ומרים חק שלקחבמי
 בשבוע בהם להתנ~ג האיך שבוע ב~לקצוב
 : ~סחשל

 ~לז~
 ברשות הוא ישראל של חמצו אם

 ~קדון שי~ל ישראל ודין ~ע~ו"ם
 ח~~

 מישראל
 ~~חומ"צ ובשד"ח סק~ו סי~~ו"ג עבה"טחבירו
 זה סי' לעיל ובדברינו י"ג י"ב אות ט'סי'

 : ב~ה מ~שסק~"ג
 ~ל~~

 שלא לי~הר צרי~ין
 וב~וג~א סוסי~מ"ג עש~ע ~ ליהנותשלא

 הרש~ז הרב ובש"ע סקט"ו שם ובח~יסק~ו ש~
 ~ום~ קנו דאם י"ג י~ב י"א י' ט' סעי'שם
 ~וש~ה בח~וץדבר

 יש ואילך ששי~
 חילוקי בז~

דיעו~
 ~ופס אינו שהח~וץ בזה א~ורינן אם

 ו~וו~רד~ויו
 ליהנו~

 או מ~לי~יו או מהד~~יס
 ~וה~~וים ליהנ~ות להקל יש הפם~מ ובמקוםלאו
 ~ו~רו אם א~ילו הח~וץ של חלי~יו ~וש~ראו

 ב~לוהחלי~ו
 הח~ו~

 ~ו ד~~יו ונטל בעצ~וו
 לרשו~ו החמץ את הגוי משך ואח~כחלי~יו
 ה~"~ו שאין במקוםאבל

 י~
 לא ~ילו להחמיר

 עד והחלי~ו~~כרו
 ל~~~~~

 הח~ץ בדמי וכ~ז
~החליפין
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 דינו בית בצירוף זצ"ל ביהודה נודע בעל הגאון יסד אשר ח~ץ ~ו~ירת ש~רנו~ח
ה~~ול

 זצ~~
 ע~פ וב~יקונים י"א םי~ון ציון ~שיבת

 דע~
 חת"ס ב~ל הגאון

 זצ~ל~
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 ~~ס~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~~ם

 ~~וו~~ ~~~~
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 ~~~ך ~~~~~~ש ~~~~ש
 ~~ ~~~~~ג~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~

~~~~ 

 שלו~חלי~ין
 הח~~~

 הוא לעולם עצמו הח~וץ אבל
 מהגוי או~ו ליקח אדס לכל ואסור באיסוריעו~וד
 עד הישראל לו ~ו~רו לאא~ילו

 לאחה"~
 נתן ואם

 הח~ו~ א~~גוי
 לאי~ה ~ש~עה"פ( הישראל של

 הישראל חייב לא~ה"פ ב~~תנה אחרישר~ל
 ~דין ~עולם ~ון לבערוה~~ר

 חמ~
 ~שר~ל של

 את הגוי משך שלא ~ויירי ו~~~~עעה"~
 הגוי ~ושך אם אבל לרשו~~תחלה הח~~~
 הלוק~

 ~ת
 חלי~יו או ד~~יו נתן ~אח"כ לרשו~ו תחלההח~וץ

 בעל והחליף ~~ר אפילו ~וו~רין ה"הלהיש~אל
 ה~"מ( ~אין במ~ום )ואפילו ~עצ~~והח~וץ

 לו נקנה הרי לרשו~ו החמץ א~ הגוי~~~שך דכיו~
 ~ונוש כשלו וה~ה זו משי~ה ע~י ~וידהחמץ
 כ~ו~נה ה~ה חליפיו או דנ~יו אח~כ שנותןו~~ה

 וחליפיו החמץ ד~וי נקראין ו~ינןבעל~וא
 ע"~
: 

~לט~
 שלא

 דח~~ץ סק~א םית~ו עח~י ליהנו~

שעעה"~
 לרפו~ה ~לו~~וא ~~~ונו לעשות ~~ותר

 א~שר לר~ואה לאו~לו אבל שאב~ס בחולהא~י'
 שיב"ס ~ולה שיהא דוקא~בע~נן

 ע"~
: 

 ~מ~
 ש~וא

 שם ~ב~"י סק~ב ~ית~~"ט ע~~ג"א ~ ~~ו'חשוד
 בדין ש~ ~ו~ש~ק~א

 הנ~וצ~ ח~ו~
 מי~ ~דרך

 הוא אס ידוע ואיןאחה~~
 ש~

 של או נ~רי
 דה~~ו ~"ה אות ח' םי' מחומ"צ ועבשד~חי~ראל

~~~
 ~בדו ה~~~~יד

~ 
 של~ ~~~~

 ~ ~~"ת מכ~ו

 לו ~~ש דישראל סק~ב סי~~ו~חעח"י
 נ~ריעם ~ות~ו~

 ~והחמ~ בח~~~
 ~~~~ר לא ישראל ~ל

 ~ל חצ~ו הר~ ה~סח עליו ועברקוה~~(
 הנ~רי של וחציו לאח~"פ בהנאהנאסר יש~א~
 ~דין בהנאה מותר ~~ה לאחה"פ הישראלעם ~ש~ול~

 עכו~ם שלח~~צו
 שעעה~~

 משום
 משום דרבנן איסור ~לאבזה ~אי~ דב~~~~
 ~זה הד~ר שהוברר )~ירוש ברירהדיש אנ~רינ~ קנם~

 משעה חלקו ה~ה כ~ת הנ~רישלק~ ~~~~~
 ~מקו~ח דעת ו~~מ ע"כ צ~~ בא~ילהאך הראשונה~

 ~וו~~ אין הנ~ר~ דחלק סק"א סי~~~"חבחידושי'
 ~עי~ ק~~ד ~לל החיי"א דעת ו~~~ו ~ה~~הרק
 ד~~נ ~~א אות ~' סי~ ~ו~ו~ו~צ ו~~שד~ח~~ה

דע~
 והרב השאג~א

 ר~~~~
 הנ~רי דחלק

 ו~א לאחה~פ מותרבהנאה ~~
 באכיל~

 ~לא וזהו
כדע~

 הרש"ז הרב
 סי~מ"~

 ~~~ב ~~ז סעי'
 בא~ילה גם ~~ו~ר הנ~רי~חלק

 ועיי~~ ע"~
ב~וקו~~

 הנ~~~ של דחלקו דהא םק~א ~י~~"ח
 עונ~ד ~אינו דוקא היינו~~ו~ר

 בבי~
 הישראל

 עומד ~םאבל
 א~ור הישראל ~ל ~י ב~

 חלקו ~ויגניבדאילו ~יו~
~~ 

 הי~ראל היה ~נ~רי
 ~~~קבל ליה הוי וא~כ ~~חלקולשלם חיי~
 דאסור הישראל של בבי~ו נ~רי ~לחמצו אחריו~
 ב~~ו')אך ע~~

 ~ו~~~~
 ה~~~רוניס ~~רוטינבו~ג

בזה ה~י~
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 בא"ח הו"ד ~ד~רי~ה~~~ו~ח~הנ~ל ~ל~~~ז~
 א'~י~מ~ח~~~ות החד~

 ~ו~~~
 מהרש~ס בהג~~ג שם

 בזה להקל ~~~ו~
 לא~ה"~

 כיו~
 קנם רק שהוא

דרבנ~(~~~~י~~~ע
 הנ"~ ב~וקו~~

 י~ראלי~ ~ני דה"ה

 ל~~~י~
 ש~ת~~ת

 בח~ו~
 ~ל~ו מהן אח~ ~~~ר

 ש~~ל ~לק ~אותו הרי ~וה~~~~לנ~רי
 ~וותר הוא~ חלקו~ש~~ר להישרא~

 ~אחה~~
 הוא הב~ וחלק

 הו~ד השא~"א ד~ת ו~"ה~ ע~כאסור
 בשע"~

רי~
 ~~~~ ~ סי~מ~ח

 י~רא~ ~ בד~ר
 ונ~רי

~הם ~י~
 ~מ~

 הישראל ו~לק בשו~~ות
 ל~

 נ~~ר
 גם ~סור הישראל דחלק הח~י בשס~שהבא~י~לעיל

 ~~ה~~הנאה
~"~ 

 הרב דעת
 ~~ הרש~~

 סעי~
 וכ~ה הנ"ל וה~ו~ו"ח~וה~י~"א ~~~

 ג"~
 הרב דעת

 הו~~~הר~"~
 ב~~"ח

 ה~~
 ברכה ~~~ז~ק הרב ~ך

 ~ שע~ת~~וה~ב
 ~~~תמ~~

 ומוסר ~~~~ה והרב
 ~וסקנת הביאו~~ולם

 ~הר~
 ד~~ל אריה שאגת

~~~~
 ~~תר הישר~ל ~לק

 ~ב~נא~
 ~~ו~ד

~"~~~ 

הנ~~(
 ועבת"~

 ~וה סיר~"ו חאו"ח שי~ק ~והר"ס~
 ה~~רי חלק את ~אפילו בהנאה לאסורשצידד
~ושוס

 ד~יו~

 שהם ~
 שות~י~

 ~"א של חלקו הרי
 ~ושו~~ד~וא

 לשות~ ג~
 דאפילו שם וסייס הב'

~ם
 ני~ו~

 את ~~ו~יר ~~~ל ~שא~"א ~דעת
 ש~בר~ לאחר דוקא זה ~ו"מ הנ~רי~חלק

 חלקו
 שו"פ ~~ל ביניהס ~~לקו קודם אבלביניהם
 ל~ן ברירה לו~ור שייך לא דא~ ~שניהםשייך
 ~ו~~ינראה

 אםו~
 ~הנאה הכל

~~~ ~ 
 ~~יה~ס ו~~~~~

 ~ו~~~ ~~~"~ חאו"~
 ~ני א~ בענ~ן

 ~וא אחד ושליש הנ~רי של הוא ~והח~~ץשלישיס
 בזה א~ורינן אי ~פסח ~~יו ועבר ~ישראלשל

 איסורין כשאר ברובדב~ל
 ול~

 או בב"י עבר
נ~מא

 ~~ו~~ונ~
 לא

 ~~י"~ ~~י~
 ~ה

 ועייןול~~ן ל~~~ שציד~
 בה~ה~~

 ~~הרש"ם
 ~בר~זא~

 סית~~"ב

 ש~חב ~ו~ה ח~וד ס~ר ~שם ~ה~יא ב~א~~
 ב~ם ל~~~~~~~לה~ל

 ~~~ו~ ~הר~
 ~רי ~ל ~~~'

והמוע~
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~ה~וו~~
 של

 ~~~~~ א~ ישרא~
 היה

 יב~
 בי~ש

~~~ו~
 ל~קל ~~ב ~והרש"ם והרב ברוב דב~ל

 בלח בלא אפילו~זה
 כיו~

 ~~~רבנן ~לא ~אי~ו

~א~ה"~
 ו~לא עילאי ~בי ארי~ ב~~ו~ח וכ~ה

 ע~~ו~ד בזה ~~ח~~יר~ה~שנ~ח
 סי~~ו"ח הח~ש וע~א~ח ~הנ"ל המהרש~~

 או~
 א'

 בש~
~~וב~

 שו~פי~ שני ב~~ר אש א~רי
 אחד ש~וה

 ~לחבירו
 ק~ה~~

 היי~ש ל~~~ור
 ל~~ שי~ ח~~

~~וחפו~
 עליו וס~~ך

 והשו~~
 חלקו רק ~~ר לא

ונ~ד~
 והוא אחה~פ הדבר

 ה~"~
 דל~י ו~~ב

 ~~ם חבירו ב~ל ~~עורב והיי"ש גדול ה~~דשהוא
 ~חלק אד~~ה ~~~וחי ~~קים ~~רה היהה~~"ש

 לחבירו ש~~ר ל~י לק~~~סו אין ~~ ~~דגן~ש~רי~
ש~~~~ר

 ג~
 ~יי~ש ו~ו~ר חל~ו

 ~ר~
 ~שי~ליך

ה~א~
 ש~ר וש~רי הח~~~~ה ~בואה

 ~ ע~~ לי~~~~~
 ה~~הר~~~ דברי לפיוהנה~

 הנ~ל
~~~ 

 בלח ~לח
 ~רוב דב~ל בזה א~~~י~שעעה"פ

 ו~~~~
 ~ ~אחה~פ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~
 ~~~~~י ~ה~~ש ~נאמ~~ לא

~~~~ 
 ~~קרי

 ~ינו~~א~~ו ~~
~~ 

 ה~"ש
 ~~~~~~~ ~נע~~~מ~~~

 ~יקי~~ל~י~
 ~ק~א

 ~שר ~~~~~י ~~~ ~ ~~~~
 ~ל~ ~~~ר לאב~יקי"ד

 ד~ ~ר~~
~~ 

 ~~~י~~

ח~~
 ~ ~~אדפי ד' וברצ~ת

 ה~~~נים קונטר~ש~רי

~~
 יהיה

 ~~ל~
 ~נ~~ר מה ~י~ה

~~~ 
 : ~~יקי~ד

 : ~' ס~י~ ~י~~"ד ה~~~ז ה~ב~~ע ~~~~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~~
 ~ב~

 ~ביו~

 ~~חבר~ש~ן
 ~~ני~ ~~~

 ~~רוף ~צריך מ~~ע
ולבער

 החמ~
 בש~~

 ~ב~אר ~מו ה'
 ~ ~ר~~

 ~ש~ע ד' סעי' סי~~"ד הש~ע מל~ון~אך
 לבער צריךדאין

 בשע~
 ב~אר ~~וו ה'

אלא ~ר~~
 ג~

 ~~"פ שיהא ורק מו~ר ו~ בש~ה
 קוד~

 כיוןחצו~
 שה~~

 ~טו גזירה רק
 ש~

 שנים
 בשאר לב~ר יבא ש~וא ~~שום רק ל~זוראין
שני~

 חצות אחר
 ח~~ ~שהו~

 אבל דאור~יי~א
 שנים בשאר לבער ~בא שמא לגזוראין

 הו~ ~רבנן ח~ש אלא בזה דאין ד~יון~שי~ ב~ע~
 ה~~"~ י~~ז~"ג

 סי~מ~~ ~~ר~ז~ן ~~הרש~ם
 אות

ד~~
 וא~~~י

~~~~ 
 לחש~כ~ה ס~~ך לבערו ~~ול הדין

 ל~חר ~ד ~ל~~~לו ~~תר~שהרי
~~~~ 

 על ה'

 ~~~~הי~~
 ב~~ש ל~ערו ל~ז~ר ~~ב

 קוד~
 ~צות

 ל~ער ש~יס בשאר לט~ות יב~או ~לא ~די~היו~
 אחרג~כ

 היו~ ח~ו~
 ~~~ ~ בע~פ

 הרב
 ח"ג ה~~ר~י ועבז~ול~א ~ ה~ ם~י~ם~~~ו"ד הר~~~

 ד'~ות
 ש~~~ ס~~~~י~~

 ~~או~ה ד~ראה
דה"~

 ח~ץ איזה ~ו שיש ד~וי
 למ~ו~

 ל~וו~רו ~וב

 ~~י~ ש~~~ק~~~
 שנים בשאר י~עה~ ש~א ~~י

 ~~ש~ב~ ג~~ ועיי~~~~
 ~~הר"ס

 שי~~
 ~ח~ו~ח

 ש~שאל~י~"ה
 ~~~ ער"~ ב~י~

 שטוב ב~~ת
ל~ער

 ~צו~ ~~ד~ ~~ר"~ ה~~~~
 ונשאל

~~~~ר ~~
 לה~

 שאר או בחנו~ם ~קמח ~~ו~~ר
 ~מ~ך עד~יו~ב ח~ו~

 לשב~
 הוא ~י קודש

 א~~ורק ה~~~
 ה~~ו~~ ה~~~~

 ~ודם ישרפו ל~רי~ה

 ק~~ ~~ ו~~ר~~~צו~~
 ~~ב~יו ~~~ולה ב~ה

 בקצרה~~ס
~~~יו שנוהג~~ ~~~ו~ ד~ו~~~~ ~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~א~כ הבי~~ר ~~לל ו~~י הוא ל~ו~ור~~שיו ~~ו~~~
~~חוייביס

 ג~ לכ~~ל~
 שחל זה בער~ש

 שיגיע קו~ם הח~~ץל~ו~ור בער~~
 ז~~~ שע~

 איסורו
 קודם )דהיינובהנאה

 הת~~~
 שעה

 הי~א כי ער~פ בכל ו~~~והיוס( ~~ ששי~
 דל~

 יבואו
 ~חר למ~ור שניס בשארלטעות

 חצו~
 וא"כ

 ~~כר שכברכיון
 אי~

 והרי ~~~~נו ליהנות ר~אי
 וא~כ ו~ו' ~~~כירה ~~~ל הוא~זה

 ע~~ו ~~~ץ לעצ~~ו לשייר שלא ל~~~צם~י~ראל צרי~

 ר~ ~~~~ל~~ו~ר~
 ~דע~ו ש~~ש~ר ~~ה ל~י

 ~ניסת קודם ש~ים או ~~ה ~ד ל~~~ור~יצ~רך
 י~~נו לו יווחר ואסשבת

 ב~ו~נה ל~~רי אח~~

~~
 לנ~רי ה~ל שי~ו~ור ~היי~ו א~ר באו~ן א~שר

ויקח
 ~~~ה ה~~ו~ס ~~ן בע~ש אח~~

ל~~ור שיצטר~
 ב~~~

 ישתייר ואם ב~~י~ה ~יקחנו
 לויחזיר

 ב~~~~ ג"~
 אפשר או

 באו~~
 שי~תוב זה

 שישתייר ש~~ה ה~~~ירהבשטר
~~~ 

 שעה ה~~וץ

 ק~ד~אח~
 ~ג~ק להע~~~ם לו ~~~ור ג"כ שבת

 ש~זה )א~א ומםויים הידוע בסך ו~~דה ~~דה~ל

י~
 ~ער~~ה( ומיחזי לער~~ה לחוש

 ו~~~~
 שי~ת~ב

 המ~יר~~~~ר
 ~י~חיל

 שכ~רו~
 )שהח~~ץ הבית

 בו(מונח
 ב~~~

 חצי או אחת ~עה )ל~~של
 קו~םש~ה

 ~ניס~
 הקנין יחול שלא ~~י שב~(

 ~שי~ב~ב~
 ומ~וכר מקח גזירת ~~שוס ח~ש בזה

 הגרע~א של ב~תביס ג~כ ~ווז~ר זה וח~שב~ב~(
 ע~חו"ד ~~ר כתבוב~שו'

 ה~~~ר"~
 בקצרה שיק

והו"ד
 ג~~

 ~וחו~~~צ בש~"ח
 סימ~

 אות ט'

 )ו~~י~ל~~
 ~~כ הביא זה

 סי~~ן החדש בא~~

 או~~~"~
 בשס ~רנ"ו בשנת נד~ס ~ראה ~'

~דול
 אח~

 השטר י~ו~רו וגס הח~~ץ ~י~ו~רו שכ~ב
~ו~ירה

 ~ה~~ו"~
 ק~~ם

 ~צו~
 שנים ~ב~אר

 ~ד ה~~כר יחול שלא בש~ר ב~ירוש ית~האמ~ס
 ג"כ לו י~וסור ואז צהרים אחר ו' ~ו ה~ש~ה
 ובזה לע~ו~ם ה~~~~~ר ~והחדר ה~ו~~חאת

 הנ~ל ואות מערכת בשד~ח ועייש~ע ע"כ(הכל יתוק~
 ת~ו'ב~ם

 שו~~
 נ'( סי~ון שתיתאה ~מה~ורא

~נשאל
 ב~ר~~ ג~~

 להיות שחל
 האיך בשב~

לעשות
 השענ~ארי~ ש~~ו~רי~ ביי~~

 ~ב~~קומות

 ר~ו~שני~~
 ~~ה~~~~שלה

 יי"~( ל~~~ור לישראלי~
 וא~~ בע~ש לה~~רי ל~ו~ור~יצ~ר~ו

 הבע~ב

 לש~ו~שרגילי~
 בהקפה וקונים שבת בליל יי~ש

 י~ו~ור לא הח~~ץ שקנהוהנ~רי
 לה~

 בהק~ה
~~~~י

 ~~י~
 ~בע~~ב ירצה ואם א~~~ ~~~יר

 ~~~~ה ב~צמ~~מ~ור
 בז~ ~~י~ ~~~~~~ יב~~

ה~"~~
 הע~ו~ס ע"י ~~~~ור נאםר אם

 ש~ו~~~ בהק~ה~
 היי~ש ~ל ל~~ור שי~~לו

 ~והיום ש~ו~רו ~וכירה בהשטרולכ~וב ~~~ להע~ו~~
~ל~~חר א~

 ביו~
 השבת

 ~~זמ~
 ה~וכירה יחול היוסעל ש~י~ א~ שעה התחלת
 שב~ ~~ ו~~~

 בבוקר

ל~
 ה~~~ירה חלה

 ועדיי~
 ~אי~~ ~עה"ב של ~וא

 חשש~זה
 ~ושו~

 ~יחול מה
 ~ו~וי שב~ הקני~

 ~~שום ב~ב~(כקונה
 ד~יו~

 ה~חיל ~~בר
בע"ש הקני~

 אי~
 שנג~~ר ב~~ה ~~ש

הישראל יו~~ וא~~ בשב~
 לה~י~

 בליל
 שב~

 שירצה ~~י לכל
 ס~ר בשם שסהביא )וכ~

~~~~ 
 דאס יהו~ע

~ו~~ש ע~~~
 ויו~~

 ד~יון ויו~ט בשבת ש~חול ע~~ו
ש~ינו

 ~~~~ש~ עוש~
 אלא ויו"ט בשב~~

 ~~~ום בזה ~יןנג~ור ~~~~יל~
 שבו~

 ע~~(
 דא~יל~ וב~ר~

 שיחול ב~~ה חשש דיש נא~~רא~
 ה~ני~

 בשבת

 בנ~~~~~"~~
 ~~ג~ור האי~ור ד~יקר

 הקני~
 בשבת

 על רקהוא
 ו~יו~ הלוק~

 ~י נ~רי הוא דהלוקח
 וגס נןאי~פ~

 י~
 את ש~וקנה ~זה עצה ע~ד

 לא הנ~רי וא~ בע~ש לג~~רי לה~~ו~םהיי~ש
 עצה יש ~ו~~ו להי~ראלים ~בת בליל להקיףירצה
 ש~וא ש~~~ירו לזה להקיף שיו~ל לנכרישיא~ור

אי~
 אפשר )וגס מקי~ו הוא וגם לו וישלם הגון
 ב~ד לו ערב להיותדיכול

 ה~~עו~
 שהמ~ות כ~ון

 לו( ערב אינו אס אבל בזה שצע~ע אך ח~וץ~ינו
 לו לו~ור ויו~ל שריבו~אי

 הקני~ בש~~
 לשאול יוכל יקיף למי לו לשאול ירצה ואסלו ש~ווכר~

 השו"מ בשם עכתו~ד ב~ב~( )גםאותו
 דיתכן לומ~~ס אנו השו~~ו ד~ודברי ה~ד~חשם ~ו~ו~יי~

 ~עה ה~וכירה ש~חול ה~~כירה בה~טרלכ~וב

אח~
 ליל קו~ם

 וע~ ש~~
 ~עה אותה

 בר~ו~ הו~
הישרא~

 ויו~ל
 הישר~
 ה~~יס ה~ד~ח וגם ש~ה או~ה עדבער"ש לנכרי~ הח~~ץ למכור ל

ל~~וב
~~ 

ימיס י~~ עש~ק בעה~ח ולח~וס ל~תוב או
 ל~ד~

 ליהנות ש~~ו~ר בשעה ני~ן
 מ~

הח~ו~
 קו~ם )או

 זמ~
 מ~~ו~( הנאה אי~ור

 מו~רים אנו שאין ~~ובן יהאומ"מ
 החמ~

 אם כי

בס~~
 פלונ~ יום הלשון כמש~ו~ות ע~ש יום
עכ~~"~

 הרב
 שד~ח~

 ו~בהגה"ג
~ברעזאן ~ו~ר~~~

 ~י~~ו~
 ~~ה ש~אריך ~וה ד' אות

 בזהוצידד
 ~הק~

 גמר ב~נין ~וקומות ~וכ~~ה
 יחול אסה~נין

 בשב~
 ~ושם והעלה

 בנד"~
 ~יון

 סי~~~ד הח"ידלדעת
 םק~~

 ~ס הרי והא"ר

ב~כ~
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 ל~~ו~רו ~~ותר בע~ש ~~~צול~~~ורבש~ח
 בשבת~כתחלה

 ~יו~
 להנצל ~די רק שעו~ה

 ~ואף~~האי~ור
 דב~~~"~

 פק~ק סק~ה שם ~ו~ז
 עכ~פ( מ~~ובזה

 בכה"~
 )ס~ווך ~~ע~ש שעושה

 בשבת הקנין ~יחול ע~~ו( ה~וכירה אתללילה
 עם להתנות יש לענ~ד אבל ~רי דלכו~עי"ל

 שישאר ~וה ~ו~~שיו ~ו ש~~וכר בע"ש~עכו"ס
 ~וותר ד~ודאורייתא ~יון ה' ש~ה בבוקרבשבת
 ובדי~בד בשבת גם~מ~ור

 ח~
 גם הקנין

 כיון ב~ה"ג ברירה יש בדאורייתא)א"כ ~ודרבנ~
 ש~וח~~יר מי ועכ~פ בשבת( כשיחול גם~~הני דעכ"~

 ~כול"א הרב )וכדעת ~ודםחצות המכירהלעשות
 בשעת העכו"ם עם יתנה דלעיל( ~יקוה~הר~ם
 עד ב~"ש אח"כ ~ימכור מה ~כלהמכירה
 והריווח ~פירוש העכו~ם ע"ח ~כל י~יה~לילה

~והפ~יו~
 יהי' הה~זק או

 שיי~
 לעכו~ם( הכל

 ובכה~ג העכו"ם בשביל ב~~ע המעותויניח
 ~מה בשם ש~~ע שכן שם וכתב שריל~ו~ע
 חצות קודם בע~ש החמץ ל~~כור שהנהיגורבנים

 מ~~א~
 במקוס ה~קל

 פ~יד~
 אין אח~צ למכור

ל~רער
 י~ אב~

 ~הרב
 ~עשו~

 ~מ~ור תקנה
 כל ושיסגרו הלילה קודם שעות כמה~~פ
 זמן ~יהיה קבועה בשעה ה~~זיגה וב~יהחניות

לרחו~
 וכלי בגדים ול~~ות ~~ע

 ח~~~
 קודם

 ו~ייש"ע בקצר' שם ~~הרש"ם הרב עכתו~דהלילה
 החדשב~~ח

 ב~ו~
 שה~יא הנ"ל ד'

 בש~
 תשו'

 נוחוייבים ש~ין ג"כ שהעלה ~לית~יאוריין
 קודסלמכור

 דו~~ חצו~
 דה~ויקל ג"כ בזה וכתב

ל~
 ולישא ל~וכור והתיר ~פםיד

 ולית~
 ב~~~ץ

 לגזור שייך לא דבזה וכתב היום כלבע"ש
 חצות אחר ל~~~ור שנים בשאר גם למטעיאתי דל~~~

כיו~
 דבר זה ד~ין

 ה~ול~
 חמץ שרי~ת ~~ו ה~ל

~י
 אי~

 ~~יוחדים ל~נ~יס ~מז~~ן דבר אלא זה
 ב~ה"ג ולכןשמוכרים

 ל~
 שיבאו ~יישינן

ל~עו~
 ע"כ: שניס בשאר גם

 ~ג~
 ~לא

 ל~ת~~~ב~
 עיב~ד~~ ~ ו~ו' ~ב~לו ה~~ילה

 ~~ד~~~~ ~~~~~~~~~~~
 ו~~ר

~~~~~~ 
 שס ~~~ש ק~ ~ות ה' ~~~ר~תב~~ליס

 ב~י~
 ה~~ר

 : ~וותר א~בשבת
 ~ד~

 קשה ואס
 הטעם ~ ו~ו' לטעום י~ולכו' לח~~נו~

 ב~~
 א~רו שלא

 קודםלאכול
 בדיק~

 ט~י~~ה ~ושא"כ ם~ודה אלא
 ש"ע ~ יא~לו והם ל~~וק לאחר יצוו אושר~
 : סעי~ו םית"ע הרש"זהרב

 ~ה~
 ~~בשלין אין

 ~וינים ובישל עבר ואס ~ להדי~ן ואסורו~ו'
 ש~א היטב לקנחם שא~א בענין ב~~יס ונדבקואלו
י~חר

 בה~
 ב~בת גם נהדיחם ~וותר ~חו~וה

 ש~~ת~וין כיון ~~צוה צורך זו בהדחה שישכיון
 ~בערו כדי ~והכ~י הח~~ץ ~העביר כדיבזה
 מעט אלא בהם אין אפילו להדיחםדטוב ועייש~~ ~ ח' םעי' סיתמ"ד הרש~ז הרבש~ע

 הדין מעיקר לבערו צריך שאיןב~נין ח~ו~
 א~

 ב~וקו~
 בשבת להדיחם לו אםור היטב ~קנחם ~ו~א~שר
ע"כ:

 ~ו~
 ~יון ב~ה הטעם ~ להדיחן ואםור

 ו~סור השבת לצורך אינה הלזו~הדחה
 שלאכלים לה~י~

 לצור~
 הרש~ז הרב ש~~ ~ השבת

 ~ק"ה( לעיל )ועיין ח' ~עי'םיתמ"ד
 לסדר אין בשבת ער~פ דבחל ~ית~~~ד רישא"א ועבפ~~~~

 וכליםהמטות
 לצור~

 ~לילה עד יו"ט
 א~א ועיבפמ~ג ע"כ ליו~ט מ~ין ש~תדאין ~~שו~

 דבר שהוא כיון עכו~ם ע"י דה~נהרי~יתק~ג
 ב~~רי ~ריו )הבאתי דשרי י"ל ~ולאכה~אינו
 וא~כ סק"ח( סיק~אמניו~ט

 ה~~
 בסידור ~אן

 בע"פ שחל בשבת וה~~יםהמט~ת
 ועי' ע~ו~ם ע~י דשרי י~להלילה לצור~
 ~כתב ג' אות םית~ו~ד ~ברעזאןמהר~~ם בה~ה~~
 ואם ~~ו~ם ע~י להקלדמםתבר ג~~

 צורך קצ~ י~

לשב~
 י~ נוי ~~~ום רק א~ילו עצ~וו

 ג~~ ~הקל
 י~ראלע~י

 ע"~
 ~"ר בשם ועייש"ע

 ואף בשבת שחל ~ע"פ ב~~ים החזרתלש~ות ד~ו~~
 או~לין~אין

 חזר~
 י~~ לכאורה וא"כ ב~"פ

 ~ מדינא ~יםור בזה שאין ~יון ~~"~ו ~טל~וללאוסרו
)ש~

 חומרא משום רק בע~פ( לא~לו
 ב~ל~ול מותר לכן~ן שנוהגי~

 ע~~
 שם ו~סיים

 ם~~הרש" הר~



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

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

 ~~ס~~~~
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 ~~~ן~~~~

~"~ 
~~~~~ 

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

 ד~~~מ~~הרש~ם
 בז~ י~

 משבת מכין משום
 ליו~~

ל~~
 זא~ ל~~ו~ אין

 ע~כ ~~ו"ם ע~י כ~א

ו~ייש~~
 שנ~~~ק

 ב~~ ~~
 החזרת ~~ה ~כבר

 ~בוש יהא שלא מ~~~ ו~וצי~ו ~~ע~ש במים~ם

ב~וי~
 מעל~ע

 ב~בת להחזירו מו~ר א~ רצו~~~
 : ~צ~~ו~שאר

 ~ז~
 מא~לים רק יב~ל ~"כ

~י~ס
 סק~ד ~יחמ~ד עמ~~א ~ מ~דבקי~

 ~ב~ל~~וב
 בכלי~

 חד~יס
 ע~~

 החדש ו~בא~ח
~~ביא

 ב~~
 דיש מה~"ם בשם ש~חב הא~ר

 ~~ע~ה~אנ~י
 ~~~~לי~

 לשב~ ה~ב~ילין ~ל
 ~ל~~~י~

 ואי~ ~ם~
 מהק~ירה ה~בש~ל ל~רות

ל~~ר~
 יערה ~לא ב~ב~יל ~שהיס~ב ח~~ץ של

 ~~ח של ~י~~~י
 יער~ ומ~~

 ~ל לק~רות

ח~
 חשש אי~א ח~ץ ~ל~לי ~~רה ~א~ ור~ל

~שו~
 ~איםור ~ין בדי~בד ~ אבל חי~ור ני~וק

 סוס~י~~~ו~ז
 ~נ~ב~

 ע~~ו"~
 ועי' הנ~ל הא~ח

 ~ק"ד םי~מ"ד ~~א~~~ג
 ש~בי~

 דברי ג~כ
 ~: בקצרה ה~"ל~~~~ר

 ~ח~
 את הי~~ב מנ~ר

 וה"ה ~~~~ה
 ה~דירו~

 וה~ערות
 וה~~ו~

 ושאר

ה~לי~
 בהן ~נש~משו

 יקנ~~ ~~~
 באצבעו היטב

~~~~~~
~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 ש~~~~ הרג~י~~~י~~ ~~~~~

~ 

 ואח~~ בי~ו~
 ע~ המ~~י~מי~

 ש~ינו בחדר החמץ ~לי ~אר ~~
~~~ל

 ~י~~
 הרב ~"ע ~~ ה~סח ימי כל ל~ם

~רש"ז
 ~ית~~~

 הרב בש"ע ~עיי~ע ט' ~ע~~
 ~~י~~ סיתנ~א~ר~~ז

 ~~ח דאם ~'
 בער~~

 ולא

~~ש~
 ה~~י~ א~

 מ~~~
 ה~~וק

 בה~
 ו~ו~ר

ב~וה~~
 ב~וה~מ ~וא אס

 צרי~
 מיד ל~פש~ן

ש~~~ר
 ~אב~

 בשבת
 ויו~~

 לי~ע א~ור
 ב~

 ו~ס
 ה~םח~~ר

 ול~
ה~~ח~ לאחר ל~פש~ן צריך ש~~~ן

 להעביר ~די
 הח~~

 שעע~~פ
 שה~

 א~~ר
בה~אה

 ע~~
: 

~~~ 
 לו נ~אר ואם

 פ~ ~ע~
 יתננו

 יוצי~נו שה~וי ~יודע וא~~~י ~ ו~ו'~~~ו"ס
 הוא כן ו~~מלרה~ר

 נוח~
 או~ר שאינו כיון מ~מ

 ה~וי ~רי ~יוצי~נו ב~ירוש~ו
 ~~ עו~~

 ~דעת
 י~ראל ~ל שלו~ו ואי~ו~צ~ו

 ו~
 ליזהר צריך

~ל~
 דבר אלא ל~ ~~ן

 ~~ו~~
 מזון דהיי~ו

 ~~~~~ו~~
 יוכל ה~וי ירצ~ ~~~ באו~ן

 ל~ו~~~

 וב~ ו~~~ הגוי הוציאו ואס הישראל בביתכולה
לבי~

 לחזור יכול ישראל
 ולית~

 לו
 מזו~

 ס~ודה
 לו ~י~ן אסור אבל פע~וים ק' א~ילו וכןא'

ב~עם
 אח~

 שאין ~יון א' םעודה ממזון יותר
 עכ~יו כולו לאו~לוי~ול

 ה~~ר~ בבי~
 הר~

 כאלו ו~"ז להוצי~ו ~"מ לו ~~ותן ~דברני~ר
או"ל

 ב~ירו~
 מוציאו ~שה~וי וכ~ז להוצי~ו

 מן הוצא~ ~י~ור בו שישר~~ר ~ר~
 ה~ור~

 ~י~ורו ~~ין ~רמ~י~ דרך ~וצי~והגוי א~ א~ל
 א~ילו לו ליתן מו~רמדרבנן ~ל~

 בב"~ הרב~
 ולו~ר

~ו
 ~~ירו~

 ~יוציאנו
 מ~ו~

 ד~קום
 לע~ו~ לגוי~ימר ~~יר~ מצו~

 ~ו שאין דבר בשבת
 ש~ע ~ מדרבנןאלא ~י~ו~

 הר~
 ~~י~ ~ית~~ד הרש~ז

 בע~ד ועיין ~ יו~דט~
 ~ש~

 ם~ר
 יצ~~~ ~~~

 דמ~מ~כ~ב
 המ~~

 לי~נה א~~ר עליה ~אכלו
 ~ו~ות לה~יר ו~יינו )~יוציאה(להעכו~ם

החמ~
 ח~צ~ם~ לא~ אבל

 ~יון ~אחרי~
 שאי~

 ב~ה

מצו~
 ולקנח המ~ה ל~~ר ד~י כיון ~לל

 ~ירוריס ~מ~ה איןואס הקערו~
 דבוקי~

 ניעור א~ילו
א"צ

 ועו~
 חורבה ~יניה לי~וק דיו~ל

 א~רי~~
 המפ~ א~ תכב~ הנכרי~שהכוב~~

~ ב~ו~
 ~~וע~

 ב~~ח ו~ובא ~~כ
 החד~

 ~י~~"ד
~י~~יתננו ו'~ ~ו~

 לע~ו~~
 ~ן ~א~ור ואעפ~י ~ ~וכו'

ב~ב~
 ~~נה

 ש~י~
 בה

 צור~
 ב~~~י ~ועיין השבת

 כיון מ~מ סק~~א( צ~ סי'מנ~~ש
 שהו~

 עו~ה
 לב~ר כדיכן

 החמ~

 יעבור ~לא מרשו~ו
 ~ש הרי בב~יב~~ח ~לי~

 בנ~ינ~
 ~ צורך זו

 ~ מצוה לצורך מחנה לי~ןומותר מצו~
 ~~רב ש"ע~

ה~ש"ז
 סי~מ"~

 ~י~י~~~ לעיל~ ועב~ב~ר ט~~ ~י'
 ב~~ר שי~ל חמצו למ~ור ש~~ח ~י ב~ין~ק~~ט

 ב~"~מיוח~
 למוכרו הי~ר צד יש אם

י~ו ~~ב~
~~~ 

 : בזה מ"ש
 ~יא~

 ע~ב~~ע ~ ו~ו' לעכו~ס

~ר~
 הרש"ז

 ס~ח~~~
 גוי אין דאם י"א סעי'

לי~~
 לו

 ה~~ ~~
 ~ו לו שנש~ר

שעה ~~יע~ ~~~~
 ~שי~

 אז ל~וי לי~~ה שא~ור
 יכ~~

 עליו
 ע~~לי

 ו~~~~ג ~ ע~כ יבערנו ואז י~~ט ~~וצ~י
 ~י~~~ד~ו"ז

 םק~
 לו ליתנו ~לב דלי~א דדוקא

ומ~וה"~
 מוציו"ט עד ~לי עליו כופה

 ע~~
 י~ ~~ועיי~~~

 לומר היתר ~
 ב~ע~ לעכו~~
~~י~
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ששי~
 לזרות

 החמ~ ~
 לזור~ו או ו~פררו לרוח

 או~נהר
 לבי~

 הכםא
 ~ו~~ ~עוי~~

 ועיי~ע ב~ה
 הרש"~ הרב שבש"עבהג~ה

 ו' םעי' ~י~מ"ו
 : ~קנ"ח ~יקי~א לעילובדברינו

 ~יב~
 בבוקר

 ~יקי~ג לעיל ~בדב~ר ~ ו~ו~ ב~~~~מה~~~פללין
 ~ישר ~ב ~פר בשם מ~ש הא'~~~א

~ 
 ~י~~

 ~~ון
 ~עודתו~~ק

 לשתי~
 ו~~~סיק וכו'

~~~~ 
 בהליכה

ו~ו'
 ד~~

 ~צריך ריסיתמ~ד ה~וחה~ש מדברי הוא
 שנשארין אותן אבל בהלי~ה ~עטלה~~יק
 כסעו~ה ~הוי ~שום חובתן י~י יצאו לאב~~קומן

 בהגהות ועי' ~~כא~~
 לש~ים ס~ודת~ ב~ו~סיק דאפי' ב' אות~י~~~"ד ~ברעזא~ מהרש~~ הגאו~

 )בז~ונו( ג' ~עו~ה ה~עם( )עוד י~ייםמ"מ
 ~ירו~~~י~י

 ברמ"א ~~ובואר ו~גים בשר או
 דמה הנ"ל בהגה~ג ~ו~ייש~ע א' ס~י'~יתמ"ד
 סק~ד~ םי~~~ז המג"א~~~ב

 םמ~~ בש~
 דמי

 ב~ר"פ גם ג' ~ס~~ה הש~ה כל נזהר~אינו
יאכל

 סעוד~
 שאי"צ בזה ~וונתו ג'

~~ו~ת~ להפסי~
 שחרי~

 : ע"כ( לשנים
 ~יד~

 לקייס ~די
~~~~~

 ~~ו~ה
 ~ ע~ו~"א ~ ~לישי~

 םיתמ~~
 ~ק"ב

 ~~רי~ל )בשם ~~ סעי' הרש"ז הרבוב~"ע
 ראוי היה בש~רי~( ג' ~~ו~ה קיים ~א~אם

 )~חרלקיי~ה
 חצות~

 שלא ~ובושלת במצה
 קיי~ין ~רוסו~יה אלא בבישולה לגמרי~ימ~~ה
 ~~שד~~י~ו

 ~ה~ ב~~~
 בע~ין ~זית

 ~~ברכי~
 המו~י~~ליה~

 סעו~ה בה ל~יים ~יכול ~ברה~מ
 ל~ברי~'

 ה~~
 ~יקי~~ לעיל בדברינו )כמבואר

 כן לעשות נוהגין שאין אלא א~( ענףסקי~~
 ~ן שנוהג~ומי

 ~רי~
 ליזהר

 שיאכ~
 זו ג' סעודה

 שעה~ודם
 ~שירי~

 ש~שעה ~~ני
 ואילך ע~ירי~

 ע"כ( ה~רב עד ~ת לא~ול~~ור
 ועב~~

 מ~ן
 ~וצה לאכול ג"כ~ שא~ר~א~ף

~~~ד ב~"~ מבושל~
 סית~ו~~ הח~~ ב~"~

 בפ~~ג ~ך ב' אות
 ~ו~יתע~א~~~א

 ~~י~
 לא~ול

 בע~~
 ~קודם

 ~ע~
 י'

 ממצות~~יי~ליך
 ~ובושלי~

 ~י~י~ג לעיל הובדב~ר

סקי~~
 ~וכן

 ה~י~
 הנ"ל~' או~ ~יתמ~~ ה~דש בא"ח

 ב~~
 ~בקוג~ל ~~' אסא~ ~והרי~א תשו~

 ו~ן הי~ר( ולא איסור לא ~ומר אינווקניי~ליך
 ~ללב~יי~א

 קכ~~
 ד~וצה ג"כ כתב י~~ דין

מ~וררת
 ומבוש~

 או ברייא ~צה שקורין
 לאכולמותר ~~יידלי~

 בער~
 זה ~אין משוס

לכו~ע כל~ ל~~
 ~"כ המ~וגנים חרעמזליך וה~~

 אות סי~מ~ד מברעזאן מהרש"ס ב~גה~גהביא )ו~~
ב'

 בש~
 קמח של דחרעמזליך נ~ש משיבת תשו'

 וכן כ~ושה~וצה
 הנא~~ לעקי~

 ~חם ~ין להס~אי~~ ה~זה מק~וח
 ו~בר~

 מיני בורא עליו
מזונות

~~~ 
 שעה קו~ם ד~קא ~כ~ז שס ומסיים

 ש~ה ~ותחלת אבלע~ירית
 ל~ו~ע ואילך ~שירי~

 זמניית ב~עה הי~ם רביעי ג' ~אחר והיינואסור
ע"כ(

 ו~~זכול~~
 ח~ג

 או~
 בשם ~~קי~ד ~'

 ~~יים ~שלא להח~~~ר שנהגו )ד~הדוד בי~
 ~~בוש~ת גסג' ~עוד~

 זה~
 המצה כשנתבשלה דוקא

 ~תב~לה ~א~ אבלבער"פ
 קוד~

 משום מותר י"ד
 בהגה~ג ועי~ ע~כ ~~ל איסור ~~ם עליו חל~דלא

~~~הרש~ם
 דמ~ברי ~כ~ ב~ א~~ ~ית~"~ ~וב~~~א~

 ~~הרי"ל~
 ~וש~ו~

 דגס
 ב~ה"~

 ע~כ לה~~יר ~ה~ו
~~נם

 בע~~
 ~~ם~

 אומ~ יו~~
 ~~ף ~תב

המ~ה בביש~
 ג~~ י~~ ביו~

 הו~ד ו~ו~ר איסור~ה ~קע

 הנ"ל: ב' א~ת ~ית~~"ד ה~דש~א~~
 ~טו~

 וערבה
 ~~' סק"א סית~ל עבה"ט ~וגו'

 ~א~י~
 ~פ~ירין

 הגדול שבת ~שחל אלא~~רבה
 ~ברי על ש~' אור מאורי ו~ב"ס ~ ע~כנ~ה~ים וכ~ ~ר"~

 ~ל ב~ודינתו דרק הנ"להב~~ט
 הבה~~

 נהגו
 סית~ל ה~דש בא~ח ומובא באשכנז לא אבלכך
~~~

 ~~רש"ם בהגה~ג ועיי~~ע ב'
באו~ ~ברע~א~

 ~בש~ ר~מי~ שערי םפר ~שם הנ"ל
~הגר"~

 ~ב~ ו~~~ל~ו~ר~ה י~~~~~ הגדול שבת דב~ל ש~' מוויל~א(
 הג~ול

 י~מ~~ ~~ בער"~
וערב~
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ו~ר~~
 וזהו

 ה~ונה~ ~י~~
 ש~ובא

 ~ב~~~
 הנ"ל

~~~
: 

 ~~ז~
 ודע~

 ה~וג~א
 ~~רי~

 ~ל לי~ן
 ~ ו~ו~לע~ו"ס ה~לו~

 ~ירו~
 ~א~ול וא~ור

 ~וה~
 ~לל

 דקיי"לואע~ג
 בח~~

 ד~ו~ל חו~נ
מפריש ואח~~ והול~

 ~ו~
 בשאר רק ~ו~ני לא זה ~ו"~ו ה~~~וייר

שב~ות
 ד~~ השנ~

 הפרשת בלא לא~ול ~~ו~ר
 )אס~לה

 ב~ו"ל~ הו~
 רק

 שישיי~
 שיעור מ~ונו

 יפריש השבת של~חר ~די ~ושהו ועוד~לה
 חל~

מ~
 אבל ב~בת שא~ל הלחם על גס ~זה ה~~שוייר

 ש~ל זהבשבת
 בער"~

 א~א
 כ~ לעשו~

 שהרי
צריך

 לית~
 גמורה ב~ותנה לגוי הלזה ה~ושוייר

קו~~
 את להזהיר לו וא~ור ששיח שעה שתגיע

 אחה"פ לישר~ל ושיחזיר~ו יא~לנו ~לא~גו~
 את ליחן אםור ~דהא חלה ~~נו~ה~ריש

 לאחה"~( לו שיחזיר~ו תנאי~ל החמ~
 וא~~

 לחוש יש
 ~בל שלמ~רע~א~ל ונ~וצא ~ולו הע~ו"סשיא~לנו

 ~בשב~
 צריך אלא ~קנה זה לטבל אין ל~יכך

 קודם ~ע~ו"ם ~מורה במתנה ה~לות ~לליתן

 הרב וש~ע ~ק~ח ~י~ק"ו ~וג~א ~ ששי~שע~
 י"ב סעי' סי~מ"דהרש~ז

 ~ק~א ש~ ובה"~
 ה~ושוייר לי~ן רו~ה אם דא~ילו בבה~טועיי"ש

ל~ה~
 ~ית~ו~ד ~ס בש~"ת אך ~הני לא ג~כ ק~ן
 לו אין דאם יע~"ץ ~אי~ת ב~ם הביאסק~א
 קצת לשייר לו מותר שבת לא~יל~ אחרלחס
 וזהו ב~ה ה~רשה ובלי בר~ה בלא~ידים

~~~שתה
 ויחננ~

 לכהן
 ק~~

 או
 לכה~

 גדול
 ויא~לנהלקריו ש~ב~

 וכה"~
 ~מ"א ב~ם גס שס ~ביא

ו~~~
 דמח~ויר הנ"ל המג"א ~דברי כד~ושמע

 א~ר לחס לו ~איןא~י~
 ע~~

 בא~ח הביא ו~ן
 שכ' שמשון נזירות בשם םק~א םית~ו~ד~~~ש

~~תי~
 לה~ריש

 ב~~
 ע~~~ קטן לכהן וליחנה

 ס~ר בשם מברעזאן ~והרש~ם בהגה"גו~יי~ש

~וש~
 ה~ו~וייר( )~י' החלה ליחן שיו~ל שה~לה

 ב~חנה~~~~~ם
 )ג~וו~ה~

 ויבטיחהו ~נאי בלא

שי~~
 העכו~ס יש~~רהו ו~וםת~~א ריוח אחה~פ לו

 ~אח~"~~~
 ~יכ~ה מ~ז~ת פ~ות ~יפריש גם~י~ל

 בנתיב גם העיר ו~~י"~ מוציו"ט ~ד ~לי~ליו

 הס אלה דכל ש~וםייס ועיי"ש ע~כחיים
דחוקיס ~ר~י~

 ל~~
 ב"ב את ~"א יזהיר זה בשבת

 חלה שי~רי~וולהז~ירם
 בע~~

 )ו~~ובואר
בפנים( ~א~

 ועב~~ו"~ ע"~
 סוסיתנ"ח ~ו"ז

 : זה ~עניןשם ~ו~~

~~~~~~~~ 
 ~~ו~

 ~~ו~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ן ~~~~ ~~~ן ~~~~
~~
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~~~~~~ 
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 ה~והירוח ~ו~ני נהגו
 מה~וצות חלה להפריש שלאה~ו~ות בעשיי~

בעוד~
 נוהגין הא~יה לאחר ורק עיםה

 ב~ל היה לא שמא להם~פק שיש ~עןמיד ~~~רי~
 עי~ה בכל היה אס )וא~י' חלה שיעורלבד עיס~

 ~ו~מ חלה שי~ורלבד
 צרי~ ע~"~

 ליזהר
 בלא חברתה על אחת ~ועי~ה חלהליקח של~
~ה ~ע~ ~ושו~ ל~ן יחד( נילושו שלא ~יון בזהזה נגיע~

 י~~
 ~ל

 ה~~צו~
 וה~ל אחד הא~ויו~~בסל

~וצרפ~
 ובאחרוניס סיתנ~ז או~ח ש"ע ~ לחלה

 :שס
~~ ~~ 

 ד~והני
 צירו~

 היינו סל
 אחד אדס של ה~ו~ות~ל א~ דוק~

 וג~
 א~ מין של ~ס

 אד~ בני ב' של הם ה~ו~ות אםאבל
 או

~ 
 ב~

 ~י~~ב~ םיתנ~~ א~א ~ו~ר~ם~~~ו"ג ה~לי אין~ויניס
 יו~~ועב~"~

 ב' או~ן דאס א' סעי' ~י~~~ו
 אינ~ א~~בני

 על מק~ידים
 ~( ~ו~ר~~: ה~לי הרי זה ~של זהשל ה~~צו~ ~ערובו~

~~~~ 
 של

חטי~
 חטיס ם~ם של ~וצות עם שמורות

 לחלה ~וצר~ס הכלי ~יןשמורוח ש~י~~
 נ~יעות~נ ש~ו~ידי~ ~יו~

דאפי'~ וח~שר ה~ו~ו~~ ~~רו~ו~ ו~~ העי~ו~
 ש~וורו~ ~וצו~

 )ורק
 ~ל~

 לשם הו~נו
 ~~צוהמצות

 שבל~לו~
 עם הראשונות(

 ל~ם ו~תייחדו~הוכנו ~וצו~
 ~צו~

 מצוה
 הוא הדרך בהם שגס כיוןמ~רפיס אינ~ ג~~

 י~ועו~ תערובתן~~ל ל~ק~~
 ~י~~ בם~ר הו"ד י~~ב



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 או~~~ס~~
 האבד~ק תאו~וים הר~מ ~להגאון ~~ב
 : ג' אות י~ב םי' סמד~ח וב~~ר~אראדע~קא(

)~
 אות~ ~~~~~

 ה~נויים ~גדולים שא~עם
 סי' הנ"ל סמד"ח בספר ר~~יתי ~ביתב~ו~לי
 ~וצר~יס ש~ינס לו דנראה ש~~ב ד' אותי~ב

)ה~צו~
 משוס לחלה בהם( ה~~ונחיס

 הוא הרי לבית המחובר וכל ~וצרף~ינו דבי~
 הרש~ז הרב נוש"ע ה~א וראיי~ו ~~בית

 וסעי' ~"ה סעי~ תמ"ב סינ~ן פסחבהל~ות

 מהרש"ם הגאון בהגהות ראיתי ו~ן ~ ע"~~"~
 ~ם חלת ס~ר בשם א' אות סי~נ"ז~~~רעזאן
~העלה

 ג"~
 אינו ב~ו~ל בבנין הקבועה דתיבה

 לחלה~~צרף
 ו~~

 שלנו תנור
 ה~בו~

 בקרקע בבנין
 סייס נוהרש"ם הרב אך לחס ~לת הרב~~"ד

~~
 ם~יקא הוי זה דבר הרי דעתו עניות דל~י
~~לוגתא

 ול~~
 נ~דרבנ~( אלא )שאינו ב~ה"ז בחלה

 ~( : ע"כ להקליש
 נת~ ~~

 על ה~ופות את
 אינם לבזבז לו שאין השלחן על אוה~~לא
 לחלהנ~צ~ר~ים

 ול~~
 יזהר ב~לי כשנוצרפם

 יצא~לא
 ד~~

 הכלי~ ~~דופני למעלה ~וה~~צות
ש~ע

 יו"~
 ועיי~ש שם~ ור~~"א א' םעי' סי~~"ה

 להחמיר יש דל~ת~לה הב~ח בשס סק~דבש~ך
 מדופני בפנים הוא הנוצה ~ון ~מקצת אם~א~ילו
 ה~לי מדו~ני לנ~~לה בחוץ הוא ומקצתהה~~לי
 ב~יעבד אבל לכתחלה וכ~ז ע"~~ ~~ני לא~~כ
 המצה נ~ן מקצת רק אם אפילו דמהני~שוט
 ו~ן ה~~י דו~ני בתוך בפנים נוונחת~יתה
 בהדיא שכתב הנ"ל ד~םחא מילי בםפרראיתי
 בול~ת היא מה~וצה ש~~ק דא~~~י ל~אבאות
 ג"~ ~וה~ל~ל~וץ

 היא שקצתה כיון נו~~רפת
 : ע~~ד ה~ליבתוך

~~ ~~ 
 גד~לה ~לי לו אין

 בנו~ה ~ולם יניחם המצות ~ל את להחזיקשתו~ל
 ~~ע ~ במ~ה~~~~ס

 יו"~
 א'~ סעי~ ~י~~"ה

~ע~~"ג
 מ~~

 דברי לפרש שכתב ס~סק"א סיתנ~ז
 המצות ~ל את שיניח הוא ~~~וונה הנ~להש~ע
 שבאמצע ~אף ~נ~למעלה מלנו~ה מ~הב~דא
 ה"ה מ"נו מגוליס קצתיהיו

 ~ מצטר~~
 כיון ה~ל

 הצד~י~ש~~
 דאס ועייש~ע ~ ~"כ נ~~וסים ה~ה

 מ~~ס הוא ולמעלה ~טבלא ~ל הנוצות א~מניח
 מהני לאבמ~ה

 ע~~
: 

~~ ~~ 
 מצותבסל הניח

 העליונו~והמצו~
 אינם

 מונחי~
 הסל במחיצות

 הסל ~ל על העליונות מהמצות חלהו~קח
לו י~

 ~הפרי~
 ~עוד חלה

 ה~ע~
 מהמצות

 התחתונו~

 השנית שבפ~סואך
 ל~

 על יברך
 הפרש~

 החלה
 א~רת מע~םה עליהס חלה לי~ול איןאבל

 אחריס מצות על ~והס ולא בחלהה~וחוייבת
 עוד חייבים התחתוניס אם בדבר יש שס~קבפני
 חלה הפרשת ע"י נ~~רו ~בר ש~וא ~~יב~לה

 ועיין ~ סק"א סיתנ"ז ~"ז ~~~"ג ~~~העליונים(
 א' אות סיתנ"ז מברעזאן מהרש"םבה~ה"ג
 לדינא ~"כ דמסיק לחס חלת ס~ר בשסשהביא

די~רי~
 ~נ"ל הפ~ו~ג ו~~ברי ברכה בלא שנית

 הנ"ל מהרש~ס הרב של בספרו ועיי~ע ~ע"כ
 שם ~ורה בדעת דעת גילוי בשסהנקוב

 בהל~ו~
~רי~ו~

 ש~תב ~ם ב~וסגר סוסקל~ה םינ~ז

 לעני~ש~
 של במחיצות בינתיס החלוקה ~יבה

 מצות( מונחיס נוהמחיצות צד )וב~לנ~~יס
 גבוהיס הס מםביב התיבה דופני ש~םו~ת"ש

 דו~נותיה אם בשא~~ וכן שבינתיסנוהמחיצה
 הרי שביניהם ~והנסרים יותר רחביםהם

 צדשב~ל המצו~
 מהמחיצו~

 ואם לחלה י~ד מצטרפים
 יותר וגבוהיס רחבים הדפנותאין

 התיב' שבת~ך ~הבדל ואס מצטר~י' איןשבי~~ים ~~ה~חיצ~~
 מצ~ר~ין אין גווני ב~ל ט~חים עשרה ~בוההוא
 הגאון של בהגהותיו ועיי"ע ~ע"~

 ~הרש"~
 הנ"ל

 והנ~( ~דה"מ א' אות סיתנ"ז או"ח ~~עעל
 פחות ונאפו שנילושו ב~וצותשנשאל

 שהיו אלא בסל ונצ~רפו חלה~ו~שיעור פחו~
מהס הרב~

 בולטו~
 רובן נתחלקו וא~~כ להסל חוץ

 מה~דין חלה ונטלו שני לסדין ~מיעו~ן א'לסדין
 אם ~ש~חו בסתסהגדול

 י~
 בסדין מצות עוד

 משנ~ ה~צות ~ל נת~~ב~ ואח"~ב~
 הסדיני~

 יחד
 ~ה( ענף בריש )המובא ה~~ו"ג דל~~דו~~"ש

 י~
לומ~

 נצטר~ו כ~ר דשמא משום דרבנן ספק דהוי
~~ד

 בסל נוונחיס שהי~ בע~
 ממילא נפ~ר~ וא"~

 חלה ה~ר~תע"י
 מהסדי~

 אם א~ילו ה~דול
 חלהנטלו

 מאו~~
 בזה י~ל גס ל~עלה ~בל~ו

 הגאון הרב ע~~ד וכו' פריש מרובא דפריש~ל
 : הנ~ל~והרש"ס

~~ ~~ 
 בענף לעיל דאמרינן

 היי~ו ל~לה ~~צר~ס דה~ל~'
 א~י~

 היו לא אס
 רגע רק ה~ל בתוך~~~חיס

 ~ח~
 נטלס ואח~כ

 הר~~ז הרב ועבש"ע סק"ב~ סי~נ~זא~א פמ~ג ~ בחלה וחייביס נצטר~ו ~בר הרימת~~ו
 יו~ד סעי'~יתנ~ז

 דא~ י~~
 ב~ל בהס היה שלא~אלו ~עיסות הם המצות

 ~ח~
 שיעור בפ~ע

אלא ~ל~
 הרי ב~ל א~כ נ~~ר~~ ~המצו~

 ~~ע~
~ב~~



~ ~

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ה~"ח 
 והפר~~

 ~ותר
 ~~~~ להיו~

הללו מה~וצו~ והולך
 וא~"~

 י~ריש
 מ~

 שא~ל מה על ה~ו~וייר
 לאכול אסור הח~~ ולדעח~בר

 מהמצו~
 הללו

 ~אין משום חלה הפרשח~~~ם
 צירו~

 מח~בם זה
 אחח כ~יםהל~יוח

 ~מ~~
 ~ם

 ל~ני~
 שלא זה

 מהם מ~ריש להי~ת~~~ך
 ~ו~

 ה~~ו
 ~ף~

 ~צריך
~~רום

 ה~ו~ק~ מ~
 ~ה נ~געים כ~~ם שיהי~ )~י'

ב~ה
 בש~~

 להל~ה ~וא ו~עי~ר ~לה( ה~ר~ה
 הנ"ל ה~וחירים~~~ח

 ואע~י~~
 לחוש ~וב

 ~ב' ל~בראל~חחלה
 ש~ח ~אם ועי~ש~ע ~ ~"~

לה~רי~
 קו~ם אלו מ~~צות ~לה

 י~~~
 ~~זה ונ~~ר

 דביו"~ כיו~ביו~~
 אסור

 ~~~רי~
 מ~~ה חלה

 ק~~םשנתחייב
 ל~~ יו~~

 ~~צה מ~ל ל~ייר צריך

~ע~
 ~~י

 לה~רי~
 אחר

 מ~ יו~~
 ~~~ המו~ף

 ~~ברע~א~ מ~רש~~ו~ב~גה~~
 א' א~ח סיח~"ז

 ~( : בזה מ~ש והנ~()~ה"מ
~~ 

 ~~~צ~ת נאפו
מ~ני

 עיסו~
 חלה כשיעור ב~"א היה שלא ויו~ר

 ליל עד ב~ל נצט~פולא
 סי~נ"ז עח~י ~ יו~~

~ק~~
 חלה מהם להפריש ~מותר שכחב

~יון ביו"~
 שהיו~

 לה~ריש או~ר א~ר הרב אך ~ נ~~יי~ו
~~ם

 ביו"~
 לצרפס י~ול שהיה ~יון ב~~~ג גם

~~עיו~~
 בהל~~ח אפרים ביד והו~ד

 יו~~
 סי~ק~ו

 ~פריס יד והרב ג' ~~י' שם הרמ"א על~ציונו
 העיקר ש~~ה ~ס~יים

 כדע~
 ~נ"ל הא~ר

 יו~~ מנח~ ~ספרי זה ב~ניןו~יי~ע
 צ~ח סי'

 ~( בזה~: מ~ש מ"ו~קמ"ה
~~~~ 

 משני שנא~ו
 או ~עי~וח

 יו~~
 בכ~א והיה

 מה~י~ו~
 ~יעור

 בה~ ~כמי~ ה~יל~ ל~~ל~
 ~ל ~א~~ לה~ריש

 שלא~בירו
 מ~

 אבל בחו"ל( ~א~ילו המוקף
 ~ כלי ~ירוף ~~י א~ילו בכך ~ה~לזה~~דיכ~מקי~ם

~"~
 מן ~וי דלא די~א ועי~ש~ע ~ ~ק"ב ~יחנ~ז

המוק~
 ועיי~ש ע~כ אחד בכלי ~ם אס רק

 ה~לי בחוך ~~ה זה ~י~~ו ~בעינן ~ק~~ב~~י
ו~יי~

 ~ם
 יוצ~ ~יר~~

 ~ני~~ ידי
 ב~וך ~יהיו

 ~~( ע~~: זב~ז יגעו וגם~~לי

~~~~ 

 בש~ע
 ~א~ילו ש~~ב י~ב ~עי~ סיתנ"ז ~רש"זהרב
 ש~או~וצ~ת

 מעי~~
 בה שהיה אחח

 שיעו~
 חלה

 איןשבזה
 צרי~

 מן בה לתרום
 ה~ו~ק~

 ~~ברי
~~ל

 מ~~
 ל~~ריש ל~חמיר הוא ~~ידות ~דח

 מהןג~
 ~מ~

 ~ב~וך בזה זה שי~~ו המוקף
~~לי

 בשע~
 ול~~~ך ה~ר~ה

 אי~
 מהן לא~ול

~~~
 ~א שיאכל מה שהרי ה~ר~ה

 ~יהי~
 מוקף

~~
~~~~ 

 ~~י~רי~
 וכן

 נו~גי~
: 

~~~ ~~~~~~~ 

 וה~ריש~ע~ר
~~~ 

 ~~ ~~י~ו ~המו~~~
 ~יסו~

שי~
 זו ואפי~ו ~לה שיעור בכ~א

~~~~~ 
 בביח

 וזוזה
 ~ו~ח~

 א~ר בביח
 והפרי~

 ~לה
 ל~~ור ב~ע~ו וה~המהן מא~~

 ג~
 זו ב~לה הב'

 ה~~
~~~ר~

 מ~ום ~ו~ונ' גם ולה~ריש לחזור וא~צ
 ח~מיםהצרי~ו ~ל~

 לה~~י~
 מן

 ה~~וק~
 ~ לכחחלה רק

 סק"~ ~יחנ"~ח~י
: )~~ 

~~ 
 א' בכל הי'

 לה~ריש ~~~ח חלהכשיעור מהעי~ו~
 מז~ ונ~כ~ מעיו"~

ביו"~
 לשיי~ צ~יך

 ~' ח~י~ה מצה מכל
 לא~רוי~~יש ~ק~נ~~

 י~"~
 המ~~יירי~ ~וה~~י~וח א~ ~ו~ל

 ~בר ש~א~ל ~למה צירוף מה~י דלאמשוס

~~
 א~ר~ם

 סי~~~
 ~ק~ו

 ועיי~
 ב~~ר

 י"ב ~ימן~~וד"ח
 י"ד י~~ או~

 לו ישאר ~אס ש~חב מאי~הביח ~ש~
 לאח~

יו~~
 א~ שלימוח ~וצוח גם

 יצ~~
 לאחר

 יו"~
 ~ל

 השלימות עםהפרוסוח
 ויק~

 מ~ל
 הפרו~ו~

~חיכ~
 אח~ ~ו~ל א'

 ~ם נפ~רו ובזה
 אם ב~פק היו העיס~ת ואם ~שלפ~יו השלי~ו~

 ~עיםות ביניהם שהיה ~ו מהן בכ~א חלהכשיעור ב~ י~
 ~שיעור ב~~אשיש

 וג~
 היו שלא עיסוח

 ב~~~
מה~

 לאחר וי~רישא' ~~י~~ מצה מ~ל ישאיר נמי ~זה ~~יעור
 יו"~

 גסיו~ט א~~ לו ישאר ואס ~ו~"א
 שע~ ובענין שלימו~

 ה~ר~~ות
 אז חלה ~שיעור הכלבין יהי~

 יפרי~
 לאחר

 לא~ר כשיעור יהיה לא ~אם ~~לבברכה ~ו~~
 משוס בר~ה בלא יו~ט לא~ר י~רישאז ~ו~~
 מעיסוח ~ם ~פרוסוחשמא ~ח~ישינ~

 ב~ל ~מצו~~ כל ~~צ~ר~ו ~לא מייריוכ"ז ~שיעו~ ב~~ ~אי~
 קוד~

יו~~
 בסל נצ~ר~ו אס אבל

 עכ~ד בברכה מ~ריש ענ~ןב~ל ה~~ יו"~ ~וד~
 הסמ~"~

 הנ"ל
 בס~רי ~~יין מ~יר הביתבשם

 ובנו ~יים מיס הרב בשם שהבאתיסקמ~ו ~יצ"~ מניו~~
 המצ~ת נ~~ר~ו ~אם ש~תבו שםבהג~ה ה~
 ~ח~ב~ל~ ~ב~

 אין אז
 הי~ ~~ ב~~ ~ילו~

 בכל
 לא אוכשי~ור ~י~~

 ~י~
 לה~ריש וא"צ ~שי~~ר

 אל~ ~צ~ מ~ל~' ~~יכ~
 להיו~ רש~י

 והולך ~וכל
ולאחר

 יו~~
 כולה~ ~ל ~ א' מ~וצה חלה י~ריש

 כבר ~א~ל מה עלא~י'
 ו~יין ~ ע"~

 בה~ה~~
 ~~~עזא~מהר~~~

 והנ~(~ ~~ה~~ו ~' אות ~י~נ~~
 ע~~פ ~~קל נוטה ה~א שגס מדבריוד~וש~~ע

 נצ~רפו ואח~כ כשיעור ~יסה ב~ל ~ו~חלההיו בל~

י~~
 שלא בםל

 יצ~ר~
 ~~יכה להשאיר בכה~ג

 מ~המ~ל~
 ~ל~

 והולך ~כל ~~~וח י~ול
~~~~ 



 ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~י
מ~רי~~
~ ~~~ ~~ 

 ~~ו
 ~~קצ~

 ~ו~ות
 י~~~ ~וד~

 ח~ה ו~~~י~ווש~ח~
 השלימו~ ה~ו~ו~ ~ו~

 ~"י
 ה~צות א~ גס לפטור נתכוין ולא ~ל~י~~ף
 קודם מזה ~~~רו ~אםה~ד~יס

 יו~~
 ב~צות ויש

 חלה לה~ריש רשאי חלה חיוב שיעורה~~~ים
~ה~~צוח

 ה~~~י~
 ואין

 לחו~
 ה~~צות בח~ך יש ש~א

 ה~צו~ ~~א~~~ה~~~י~
 מצו~ ע"~ ~~~~ו ~~בר

 ~~יו~~שלי~ו~
 לעני~ז בלח כלח הוי ~ק דק דנ~~ו

 שלאועוד
 בהפרש~ ~ח~וי~

 חלה
 ~י ~~~שלי~וו~

 קודם ~נד~ו הני ל~~~ר ולא של~ניו ~ה עלאס
 אסאבל

 אי~
 ב~וצוח

 הנד~י~
 חלה שיעור לבד

 בר~ה בלי ל~ריש צריך~ז
 מ~ו~

 ~~ק שיש
 ס~ו~"~ ~ בחלה ש~~חייב ~ועיםה הןשמא

 סי~
 ~~ו אוחי"ב

 ב~~
 ~~( ~איר~ ביח

~~~ 
 לא

 עד ה~~~יס ~~מצוחנז~ר
 ~בר אם ~~ יו~~

 לענין ~~י ~ק~וחנידך
 ז~

 לא~ול ורשאיס ~ולח לח
 ולהשאיר~ה~ד~יס

 קצ~ ~~ה~
 יו~ט אחר עד

ולה~רי~
 לשס לאחי~"ט ה~~שוייר מן ~קצח

 חלה שיעור ה~ד~יס ~ן נשארואס חל~
 לאחיו"~

 הר~ז
 חלה ~שיעור נשאר לא ואם בברכהי~ריש

 מן גם ~לל חלה ה~ריש לא אם ו~ן בר~ה~לי י~רי~
ה~צות

 השלימו~
 שלי~ים הן לו ויש ביו"ט ונז~ר

 ו~~ייר ~הנדכים והולך או~ל אז נדכיםוהן

~ה~
 ~הם והנותר א~יו"ט עד חלה שיעור ~די
 בםל צירוף ע~י מהם ~~רישלאחיו~ט

 שעוש~
~~

 ששייר ו~רוםות החחי~~ח
שא~ל השלימו~ נוה~צו~

 בס~וד~~ ש~ ~ ביו~~
 הבית ב~ם ~~ז אות

 : הנ"ל~איר
~~~ ~~ 

 ~מקצת ~לה ה~ריש
ה~~~וח

 ו~ו~קצ~
 לא ~צ~ח

 הפרי~
 יחד ונחערבו

 לה~רי~~רי~
 מצה ~~ל ~לה

 וא~ ו~צ~
 ~~~יר

 ~אוח~ שהי~ א~~~~ה
 האחרוח~ ~ל המצה ~אוחה ~לה נו~ל הר"ז~דייו מ~~ ה~ריש ש~א ה~~~וח

~"~~
 א~~ םע~' ~יחנ"ז

 ועיי~
 בהגה"ג

 נח~רבו דאס ש~חב א' אוח סיח~~ז~ברע~~ן ~~רש"~
 ~~והס ה~רישו~ ~~בר ~צ~ ק~ח~

 חל~
 ~וצות ברוב

~~~~~
 נ~לו

 חל~ עדיי~ ~~ה~
 י~ל

 דה~י~ו~
 ה~~ור

 כ~ולו והוי ה~יוב ברוב ב~~~~וא
 ~~~~ לה~~ישוי~~ל ~~יר~~ חי~~

 על ~חח
 כול~
 וה~ריך ~

ש~
 אין דהיתר דס"ל פ~~~ים דיש ב~ה

 ורבים~~~~ור ~חב~
 ע~ז~ חולקי~

 שס ~םייס
 ד~~"~

 ~ל~~~~ני~
 ובצירוף ~דרבנן ~לא ~אינו בזה~ז

 שי~ל~~~~~~א
 י~ד~~ דש~~

 ~~ ליד~
 ~~ה

 ב~~~
~~~~~~ ~~~~~ 

 ו~~~ ב~~~ ~~~~ויי~י~ ה~וצו~

י~
 ו~יי~~~ ~ ~"כ להקל

 ~~ו~ה במי ~~~אל
 ~י~~~ ול~ין למכירה~צוח

 מ~י~~ר יו~ר ג~ולוח
~לה

 וק~ד~
 ה~צות הקונים באים החג

 אין~אס ו~~~~
 הקוני~

 ~~ויב ח~ויד אצלו קבועיס
 חלה להפרישהא~~ה

 קוד~
 א~ ל~ל ~~י~ן

 יו~טר קודס א' יפרישאם ~אל~~
 האחרי~ ~~ ג~

~י~~
 שנצ~ר~ו

 יח~
 ב~ל ליז~ר וא"א

 ל~~ורשלא ל~וי~ רב~~
 )ועב~~ז ~ ע"~ האחרי~

 ודו"ק~~ ~ק"ה ~י~רנ"א או~ח ובט~זסוםיש~~ו ~ו"~
 אות י~ב ~י' ~~וד"חועב"ם

 י~~
 ב~ם

 ובית וה~וקו~ח~איר הבי~
 אפרי~

 ד~וה
 ה~צוח א~ייח דאחרה~שים שנוהגו~

 ~~חלקי~
 את

 ו~"אל~ל~ים המ~ו~
 חל~ ~ו~ל~ ~וה~

 ~ין ש~~ניה ~~~ה
 בה~ל~וחו~

 ~"א שיח~ו רק
 ב~~ מ~~

 ~לא
 ~ל~~יה ~וה רק החלה ~ן ~ו~רחשאי~ה

 ~ ע~~

ו~~"~
 להל~ות ש~ו די~ים בחידושי שרד לבו~י

חלה
 ~ו~

 ל~~חות דיש ~י"ט
 ~~~ פע~~י~ ב~ ליטול כדי חלקיס ~'לחלקם ש~~ )ל~חחלה~ ביד~

ע~~
 אות דפ~חא ~ילי בס~ר ראיתי וכן

 ד~שמביאין~ שנוהגין ד~השכחב ל~~
 ומקבצי~ ~~ערבין~או~ה מבי~ ה~צו~

 ה~וצות ~ל
 לתו~

~~ 
 נשים ~~וה ויש לחלה שנצ~רפו ולאחרא'

המצוח א~"~ ~וחלקי~ ל~ן ב~~ע חלה ליקח רוציחאחח ~~~
 לכ~~

 בתיבה שמניחים או ציבורים
 ב~וחיצות~חלוקה ~~~

 ולוקחי~
 ~לה כמ~פ

~~רשת ז~~
 ~ו~וקצ~

 ה~צות
 ה~ונחי~

 והב' זו ב~ויח
 בזויח ה~ונחיס ה~צוח ~~קצח~~רשח

 ~א~~ה ברכה וגור~~יס כ~~ח שלא עו~יסובזה א~ר~
 ואם~רי~ה

 רו~י~
 ~ו~א ליקח

 כ~~~
 ח~ה

 החלה לה~ריש לי~~ר~~"פ צרי~י~
 ה~בור ח~ק ~~ל ליקח וו~לו וא~ א'כלי לתו~ שיצר~ קוד~

 ~ל~
 ב~ו~ור ו~יי~ש ~ ~~~בפ~~

 ~ה ~לו~ ה~י~י~

א' ~~קו~ ח~~ ד~ש~ופרי~ ה~וקו"~ בש~שהבי~
 ~~ויל~

 ~~~רו
 הב~ בכלי ה~~צוח~~~~ו~~י~

 ~והני לא ה~אר ל~ט~ר שלא ~~חשב ~םוא~י'
ע~~~

 ~~~חא מילי הרב אך ה~~ק~"ח ב~ם
ל~ו~י~ ~~"~

 ~~~ה
 דו~תי~

 ד~~~ני
 ~ו~~~~

 ל~~ור שלא
~ל

 ~~ק~~ ~ב~ר~ העי~~
 ~~~ד ~ל צירוף ע~ירק ב~~~ ~~חייב~ שלא
 ו~~

 ראי~י
 צ~צב~שובת ~~~ור~

 חיו~~ החדשו~
 םירל~ה

 ליטול ב~די חלקים ל~~ ~ו לב'ה~~ות ד~שמ~ל~
 חל~

 ~~~~ ב~~~ ח~~מ~~
 ד~חו

~ו ~בח~ ~~ירו~
 ל~

 י~~ר
~~ 

 ~' ~לק
 לב~

 א~~ו ע~כ
~~~ק ~נ~~~



~  ~~~ ~~~ו~~

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 הב' בה~לק שיש אף הב'ה~לק

 ~~צו~
 ~~העי~ה

 ה~'שב~~ק
 דב~ינ~ ~ושו~

 וב~~ט לפט~ר ~~ונה
 דעת ~ילוי ~ישהי~א

 שמ~~וי~
 אלו לפטור רק

בל~ד
~~~ 

 ע~תו"ד ה~' החלק ~~~ר לא ב~דאי

בקצר~
 ~ו(

 ונ~כרב~יו~ט ה~~צ~~ מן ~~ה לה~ריש ש~~ ~~
 בביה"~

 עי~~~~ ~ל
 עיי~

 ב~~רי

~ונ~~שב~
 ~ק~ב סי~~ה

~~~ 
 ה'

 ש~תב י~ח אות י"ב~י' ס~וד~~ ~ו~ב~~
 דמ~

 ב~~ו"ג ד~ו~ואר
~ו~ז

 או~~
 חלה להפריש ד~~וחר ~ו~יחנ"ח

 ~~~וץ ~~עי~ת דו~א ~ויירי ~"ש ~ל~ביה"ש
ב~ב~

 ש~ל
 אי~ שא~ בער"~

 ע~~(~ א~ר~ ~צה
ואם

 להפרי~ ש~~
 ~ון ח~ה

 ה~ו~ו~
 ש~יה ~~~וה

 מ~ל שא~ה לא~ר ~~זה ונ~~ר ~לה ~~יעורבהן
 שלי~וות שיהיו ל~דר לו הצרי~יס ~צ~~ ג'העיסה
 ~~~נ~~ ב~"י בזהעיין

 םק"ט
 ש~ מ~~

 בזה

 הלבו~בש~
 ~בדבר ~

 נו~~
 ש~~ברכין הבר~ה

קוד~
 חלה הפרשת

 ~והמצו~
 יו~ד וש"ך עבט"ז

~~יש~"~
 וב~וג~~א םק"א

 םי~נ"~
 והנ~ון ~ ~ק~א

~לא
 לשנו~

 ~ו~~י
 נוס~

 ב~ל ש~בר~ין הבר~ה
 מילי וע~"ם ~~~נה

 ל~ם~~
 הנ"ל

 א~ו~
 ל"א

 איזה ~נו~גין~~ה
 בער"~ נ~י~

 ~~~ו~רישים
~לה

 ~~ה~~צו~
 מבר~י~

 מנ~~ הו~ שה~יינ~ ג"~
בורו~

 דהרי לבטלה ובר~ה
 מפרישי~

 ב~ל ~לה
 הלא דהרגל ל~~ון ~וונ~ס ואס השנה ב~ל~שבת
 לא~דיין

 הגי~
 ~~ה על להזהירם וראוי ~מ~ו

 י~( ~~~~
 אי~

 בלא ~לה לה~ריש א~ר לאדס
רשו~

 בעל
 ~י~~"~ יו"~ ש"~ ~ ה~~ו~

 סעי'
 ב~"~ ועיי"ש ~ג'

 משרתת דאפילו ~ק"ב
 בלי ~לה ~~ול לאשבבית

 דהאשה~ושום ~בי~ ב~ל~ ר~ו~
 בער"~ ~קפד~

 ~~טול ו~ריו"ט
 ~לה~בעצ~ה

 ~' ~~י' ב~~ו"א ו~ייש"ע ~ ~~~~
 אין ~ו~~יס ב' של הס ~~~צות או העיסה~~ם

צרי~י~
 לי~~ל

 רשו~
 חלה הנ~טל א~ר אבל זמ"ז

מעי~ו~
 לי~~ל צריך הש~~~ים

 ר~ו~
 מבעל

 בעל דאם ג~ סעי' בש~ע ו~ייש~~ע ~~עיס~
 אפילו חלה לה~ריש לא~ר ר~ות נחן~עיסה
 הנתינח~ם

 ר~ו~
 בעודו היה

 קמ~
 מועיל

 האחרשיוכל
 מה~צה או ~והעי~ה א~~~ לה~רי~

~~~~~~~ ~~~~ 
 ~נתנו

 מצ~ ~~~ו~ ק~~~~~~

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

~~ 

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

 היה הקמח~ עירוב אם ~לה ~י~ור לבד חלק ב~לואין
 מ~~~

 בחלה ~ייב ש~יהם
ש~י~ם ~יו~

 ~אי~ ~וק~י~י~
 ~~~ס

 לחל~
 לא~ר א~ ~י

 ור~~"א סי~~~ו י~~ד ~"ע ~הא~יי'
 ש~

 : ג' סעי'

 ~א~~~~
 ~ר~ ~~~

 ח~ץ ש~ש~~ו~בו
 ~ל ~בר אס דאפ~~ושאל חיי~ בשס סק~אםי~נ~א עש~~~

 ה~י~
 י"ב

 ב~ ~נש~~וש~ויום חוד~
 ~~ו~

 להש~מש אין מ"~ו
 בה~

ל~~חל~
 נ~בשל ש~בר בדי~בד ואפילו

 ~וש~וע חודש י"ב ~ליהס ש~ברו לא~רבפסח בה~

ג~~
 לאסור ה~שב"א ~ו~ברי

 )לדיד~
 דאסרינן

 דל~ בפ~~נוט~"~
 ב~יעבד( ש~~יר כה~"צ

 להישראל נכרי ש~לח הי~אאך
 ~לי~

 ~ו~ארצילייא
לדורון

 ואי~
 ה~~רי אס ידוע

 בה~ נש~מ~
 ~לל

 לא שמא ס"ס בזה ישא~~
 נש~מ~

 בהם
 ל~חר ~ה~ו~יריס הל~ה ושמא ~ללהע~ו~ס
 יש אולי ב~ה~ג ל~ן ~ודשי"ב

 לצד~
 ל~קל

 לה~יי~ב צ~יך עדייןומ~מ
 בז~

 ה~יים ע~~ו~ד
 דנ~ל ע~ז םיים ה~"ל ו~שע~ת ~ הנ"לשאל
 ג' ברותחין ~הגעי~ן א~שרדאם

לעשות ~~ פ~מי~
 וא~ ~~

 ל~~~~~ דרך ~אין ~לי~ הם
בר~~~י~

 להקל יש שהי~~ב
 ו~~ ~ ~"~ ~~~

 בפ~~ הע~י~בז~
 ~ק~ג קכ~ב סי' ~יו~ד

 וב~מ~~
 יו~~~ש"~

 ~~~ו~ו"~ ובשד~~ םקי"~ סיק"ג
 ~י'

'~
 ש~~דה ~~ץ של חרס()א~ ב~~~ ק~יר~ בדין ~הארי~ו ~וה ג~ או~

 ריקני~
 יותר

 ש~ש~~ ה~~שי~ א~ בדיעבד לה~יר ישא~ ל~נ~~ ~לו~~ די~~~ ה~בה שס וה~או~ודש ~ו~~~
 ~~~חבה

 דא~סרי~ ~~די~~
 נ~~ל~פ

~~~~~ 
וב~ר~

 דבר הוא ה~בשיל אס
 ~רי~

 ~~ה~י דל~~
 בשאר אפילו נו~ל~פביה

 איסור~
~ 

 ואע~י~
ל~

 ~~ל ~ובא ~ראי~י ה~~~ירין דיעות ~חלה

מקו~וו~
 : הנ~ל

~~~~ 
 א(

 לדע~
 ה~~צ

 י~ב שעבר דכל דא~ורינן ~~~~ם בדיעבדלה~יר י~
 ~ל ~לה הרי ה~לי על~ודש

 הל~לו~י~
 ~בו

 הוי ~וא~~~ בעלמא ~עפרוהוי
 כחמ~

 ש~ר~ו
ק~דם

 ז~ו~
 קו~"פ ~מרי ושר~ו ~מץ איםור

דמו~ר
 בפ~~ אח~~

 משום באכילה א~ילו
 ב~~~ ב~~יל~ל~או~רי~ דא~

 ש~ר~ו ~מ~~
זמנו קוד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~

~ ~ ~  

ז~נו
 ~ו~~

 ~וותר ל~~~רי ב~ר~ו
 ועו~

 דגם
 עיקר ~ו~מ ל~~ורי שר~ו ולא קוד"ז ל~ד~~~~~
 בא~ילה ~או~ו שאוסריס~~~ם

 בפס~
 ~ינו

~ל~
 א~ילתו ~~י האדס ~אחשביה ~ו~~ס

 ו~~
 ~~לי( ב~~ש~~וש שייך~י~~

 ו~~ו~ ~ ~~~
 ~ן

~~~~~
 ~ל קנ~ניס

 יי~~
 ח~~~~ י~ב ל~חר ד~~ו~רים

 ~~~~ו~(
~~~ 

 ק~~'א ~~ל החיי~א
 או~

 ~~~יר י~ד

~דיע~~
 ~ל ב~~י ~~סח נ~בשל אס

 ~~ו~
 לאחר

 ש~א ה~לי ~ל חו~ש י~ב~~~ר
 נש~~ו~

 בו
 נ~~ל~~ ~או~~י~ ~~י~ן~~~ילו

 ~~~ח(
 ~ושוסה~עם ו~~~~

 ד~~
 ~או~רים ה~עם עיקר

 נוטל"~
 ~ושו~ הו~~~~~

 אי~א ~ו~הו ~~ס דע~~פ
ו~~~~

 ה~~י על ~עבר ~יון אבל ב~ושהו אוםרין
 ~ודשי~~

 ש~~
 ~ו אין

~~~ 
 ~~~הו א~ילו ~לל

 עוד בעל~וא ~~~~א ~~~שה~יון
 ~ ע~~ קו~~~

 ~אם מדבריו דמש~וע~ו~ייש~ע
 נ~~~

 ~~~רא
 י~ב ~~לו ~גון אי~~רו ז~וןל~חר

 חו~~
 ~תויה~פ

 אוסר זההרי
 השד"ח הבין ו~ן ~ ע"~

 ועייש~~ ~הח~צ ב~ע~
 םי~~ו~ז ה~~י ד~ו~ברי בש~~ח

 קצת ~ו~~~ע~ק~~~ו
 איסור אין ל~~ורי דבנפס~

~~יל~
 ~ו~~~ר ו~~ן איםורו ז~ון לא~ר בנ~סד

 חו~ש ~י"ב ~לו אם ~גם רע"א תשו'מדב~י

~~ו~"~
 מותר

~"~ 
 וה~~ה ~~אז

 ו~~
 א~ורינן

 עי~~ש אחז~~ו ~חר~ו הו~דז~
 בש~~ח~
~ 

 ג~
 ו~ן

 נ~~~י ה~ר הגאון~~~יס
~~~ 

 ~םבר~
 הח"צ

 י"ב לאחר~ה~יר
 חו~~
~ 

~~ 
 הר~ש הגאון ו~~ד

לנדא
 )ב~

 ~ ~ציו~( דורש לס~ר ~הגה~תי~ ~נב"י

 ישרא~ה~~א~~
 ~~בי~ו

 ~ור~~
 ~בם~ם הח"צ

להיתר~
 והו~יף~

 ~י~
 ז( ~ לה~יא ב~~א~י

 בלא א~ילו ~~~יר חאו"ח ~ז א~נים~ר ב~~
 ~ש~ויש בלא~קדירה שהת~

 ח~~~
 איזה רק

 שבו~ו~
וא~~~

 ~ו ~שלו
 ~ ~~ס~

~~ 
 שב~~י ~~שו' ו~ן

 ~י' וב~"ב ~י~"א~"א
 ~~~~ה ~ס ~וסיק י~~

 אין ~ל~~~לה ~הגם~~~~~~
 ל~ש~~ו~

 ב~ום
 ~ל~לי

 אי~ו~
 ~~ים ~~וה ~ליו עברו א~ילו

~ר~ה
 של~

 ב~~י ~א~ילו בו ~ש~~וש
~~ 

 ~~ר
אי~ו~ין

 ו~ש~~
 ~ל ~~לי

 ח~ו~
 בדיעבד ~ו~~ו

ל~~י~
 ~ף ~~ץ

 ~נוה~י~
 ~א~ור

 ב~י~ב~
 ב~~ח

 לאחר ~ו"~ו ב~י ~אי~ו ~~לי~~י~ו
 ש~~~

 ~~יו
 בו בשלו א~ בדי~בד ~התיר יש ח~שים~~י

 ~~א וב~נאי ב~ל~וא ~ע~ר דהוי ~יון~~~~
~ה~

 ~בר ה~ו~בשל
 חרי~

 לשבח לי~ ~מ~וי

 השבו~~ע~~ו"~
 ב~"~

 ה~ובא ~ב~"ב
 וכ"ה ~( ~ סק~~( סי~~ו~ז ועבשע"ת ~הנ~ל ב~~~~
ה~ב ד~~

 י~
 ~~ס' ~ש~ל יהו~א

 פס~י~
 ~ורבני לאחד

אש~~~~
 ~וו~ר הדין ד~ועיקר הנ"ל הח"צ ~~~ת

לא~~
 י~ב

 ~וד~
 ו~~ה י( ~

 דר~י הר~ דע~
 ~~~יעב~הורא~

 ו~אי ~~~ש י~ב ~א~ר
 ל~~~~ י~

 ב~~~(~ נוטל~פ לא~ור לה~וח~וירי' ~~גם הח~צעל ~
 שהאריך לאחר אהרן ~~י ~~~ר ו~ןי~(

 ~ז~
קצ~

 והרא~ש הר~וב"ן ד~ודברי שם ה~וציא
 ורבי~ו והרא"ה ~~"ה~י' ~~~ו~

 ירוח~
 והרי~~"א

 י~
 יישון ע"י דמ~יריןלהו~י~

 י"~
 אפילו חו~ש

 ע~י ~ים~ר ש~ל~הב~לי
 ~~וי~

 יי~ון ~~י משוס
י~ב

 ~ו~~
 ה~~ס חוזר

 ~היו~
 ~בריו ו~~י ~~~ר~

 לה~יר ה~~צ ~דברי המורה ~ל אהרן ה~~ישל

ה~ב~י~
 ~נ~ב~ל

 בפס~
 ~ל ב~~י

 ח~ו~
 ~עבר

 ~ועיין או~ו מזניחין אין ~ודש י~בעליו
~"~ 

 סי~ל"~יו~~
 ס~ר בשם ם~"ג

 אברה~ ~רי~
דהנ~

 ח~שי הם ~דשיס
 לבנ~

 ~ל
 חו~~

 ~~ט
 ~~~~ ~יום(

 ~ו~ב~ר
 מ~~ ~~

 ה~דולים ~ברי

הנ~~
 לה~יר

 ב~יעב~
 נ~~~ל אם

 ~~~י ב~ם~
ש~

 : חו~ש י"ב ~א~ר ~~וץ
~~~~ 

 אע~יק
 ~~וס~י~~יעו~ ~~

 דס"ל
~~~ 

 י"ב יישון ~ו~ני

 ~חו~~
 א~

 סי~קע"ה ה~שב~א ~ו~~רי ה~ה

 של ~~קנקנים ראיה שו' ~~ין~ובוא~
 יי~~

 )~~~ותרי'
לאחר

 י~~
 ו~~ה ב( ~ איסורין לשאר חו~ש(

 ~ ה~שר ~ל )~רק הר"ן~~ח
 ות~~ב~ ג~

 ר~ב~ז
סי~

 ~~ל~~
 )הו"ד

 ב~~הו~
 ~חברס ~"צ שב~ו"ם

הגאון
 הרי"~

 ב~~~"א ו~ן ~( ~ נא~ינ~א~~(
 ה~לחן ערוך ובס~ר ~ הנ~ל הח"צ עלח~ק
 ש~~נ ה( ~~~ב

 ד~~
 ~ ו~ר~ו~~ס ו( ~ ~~ו~'

ז~
 ~ד~~ והאו~~

 ~ ~נ~ל הרש~"א
 ו~~

 ~ם ה~יא

ח~
 ~~ם

 הר~
 בית

 ~ ~ו~
~~ 

 ו~~~
 ~בר הרב

 איס~רין ~~~ארש~~~אל
 ~חו~

 ~~הני לא ~~~י~נ(
 י"ב~~ון

~~~~ 
 א~א

 ~בי~ של~~ע~
 ~וד

לה~~ויר ~י~
 ר~

 ה~ליס ~~נש~~ושו
 ~~~~~ בח~וי~

 הרב
 באיס~ר ~~נש~~ושו א~י' לה~מיר יש ש~ו~אל~~ר
 ד~ת ו~~~ו י( ~ בצ~~ןרק

 שא~ החיי~
 ~~~~ובא

 ~ה~~ו~ר ז~( ס"קבריש
 ב~ס~

 בדיעבד א~ילו
 ל~~חל~ ל~~ין~אבל

 לא ~ח~צ גם
 ה~רי~

 ~~קל
 ~לב~~~

 ח~ו~
 ~אר רק ש~לעה ב~~י א~י' ו~ן

~יסורי~
 ~וודה

 ג~~
 ל~~ח~ה דא~ור ~~"צ

 בשיורי ~~ובואר חו~ש י~ב~חר ~~
 ~ר~~

 ~ב~שו'

רעק~~
 סי~~ג~י

 יא~
 הרי"ש הג' ו~ן

 נ~~ינ~ה~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  על ל~~וך דא~א ~ם כתב סיקנ~א ח~בב~ו~~ו 
 אפי' ח~~ש י~ב לאחר להתיר הנ~לה~~צ

 הלא הק~מוניס ~עת היפך שהוא~יון ב~יעב~
 שלמה הבית גם יב( ~ והר~ב"ז והר~ןהר~ב"א המ~

 ~' סי'בחא~ח
 אי~

 הח~צ על לס~ווך נוחה ~~~ו
 )וכת~שהנ~ל

 ~י"~
 ~~וא יי~ש בו שנבלע ~בכלי

~~י~
 הח~צ גס

 ~ו~~
 יישון ~הני ~לא

 חו~~(~ י"~
 שנבלע ב~לי ~~עכ"פ יה~דא קהל ה~ב ו~"די~(
 חו~ש(~ י~~ יישון מהני לא ח~~ין ע~י איסורבו
י~(

 דק~ה רוקח בשמן וכ"~
 ל~מ~

 ~ הח"צ על
טו(

 ו~"~
 שגוף ב~בר ~אפי' אברהם ב~ית הרב

 ק~ה מדרבנןהאיםור
 לם~ו~

 הח"צ סברת על

לב~
 אס אלא

 עו~ י~
 הרב ו~ן טז( ~ קולא צד

 ~~וילנא ~~ו~צ ז"ל הר"ש ~ו~רה~ג של~והב~ין
נראה

~"~ 
 על הח~לקים ל~עת ה~וסכיס ~שר

 מהני ~לאהח~צ
 ~י~ו~
: 

~~~~ 
 ~רבו לך ~ותבאר

 שבלע ל~לי חו~ש י~ב יישון מהני ~לאהאומרים
איםור

 בחמי~
 )ול~מה

 די~ו~
 ~~י' ~~הני לא ~~הם

 רק איסורכשבלע
 בצ~נ~

 בשאר הן כבי~~( ע~י
 אפי' או לכתחלה ל~ניןאיסורין

 בדיעב~
 בשלו אם

 דברבה
 ו~~ חרי~

 אפילו מהני לא ח~~ץ לענין

בדיעב~
 )~יון חריף ד~ר בה בישלו ב~א וא~י'

 אוסריןדלדידן
 ב~ס~ נו~ל~~

 בדיעב~( א~י'

ובש~~~
 מערכת

 ואו~
 ~צריך שם ~וסייס הנ~ל

 אם הרבה~ה~יישב
 להורו~

 כ~עת בזה היתר
 כיון הנ"לה~"צ

 שבר~~~~
 ו~~ה לאיסור מפורש

 סי' בש"ד יו~ד ועבפמ"ג ~ והר~ב"ז הר~ן~עת
 ו~תב יותר ~ס החמיר חרם ~ב~לי סוס~~זק~ג
 אין ~רבנן איסור א~י' בו שהוחם ~רסדב~לי
 משאר בלע אם )פירוש חו~ש י~ב ביישוןלהקל
 ל~חר א~י' לכ~חלה בו ~ה~תמש איןאי~רין
 דבר בי נתב~ל ואם ~ו~ש~"ב

 חרי~
 לאסור יש

א~י'
 יש ב~סח ח~וץ של ~לי ולענין ~ ב~יעב~

 ג"~לא~ו~
 אפי'

 ב~יעב~
 וגם בו נתבשל ש~בר

 מ~~ו חריף ~בר אינו התבשיל אסאפי'
 י~

 ~אס~ר
 אוסרין דאנןכיון

 נוטל~~
 לא אם אבל ב~סח(

 )דב~ה~~ ~חיש~ ע"י בצונן רק הכליבלע
 גם

 וצורך ב~~~~ו ה~~י~ל אז להח~צ( מודההפ~"א
 חריף דבר בה בשלו אס א~י' בו גו~ריןגדול
 התורה( ~ון לשבח דמשוי בו לומר דיש~אע~ג
 י"ב ~אחר מת~ת של ב~לי אבל חרס בכליו~~ז
 עכתו"ד ל~יין ישחודש

 הפמ~~
 הנ"ל

 ועב~~"ג ~ קצת~יאור ב~וספ~
 ~ו"~

 הכוללת ב~תיחה

 ~'~ ב~~ר~ הנשאל ~ם השואל הנהגתב~~ר
~~~ 

~~~
 ~ו ~~~~~מ בדבריו ג~כ דמבואר

רוצה א~ ע~"~
 ר~

 ~ד התבשיל א~ להש~~ות
 א~ה~~

 ~ו
 ה~~צ ~~אי ב~~~ ב~וה~פ ~ם לנכרילמוכרו

 דבר שום בו נ~~~וש ולא ריקן ה~לי שהיה~ויירי ~~~~ ~נ~ל ואות מ~ר~ת ב~~~ח ועייש~ע ~עליו ל~~ו~
 י~ב ~וך בו נש~~ושו אס אבל חו~ש י"בכל

 חשש בו שאין ב~בר אפי' דבר איזהחו~ש
 ~אין מו~ה הח"צ ~גם י"ל ב~ה"גמ~~ו ~מ~
 שכתב הח"צ של טעמו כלדהא להק~

 ~ז~
 הוא להי~ר

 שנתיבש ~~רינן חו~ש י"ב ~בנ~~הה מ~וםרק
 ונעשה שבתו~ו הלחלוחית ~לוכלה

 כע~
 ב~למא

 באיזה ~ודש הי"ב תוך בו נשתמשו אםאבל
 בישול ע~ישימוש

 בח~וי~
 מניחו אינו שוב

 ~א~רינן~ושוס להתייב~
 ~הבישו~

 י~ב שב~~ך
 חו~~

 ~עורר

 הטע~א~
 וכ"כ להתייבש ~וניחו ואינו הבלוע

 בה~"ה הנוב"י( ~בן לאנ~א ~ו~ר"שהרה"ג

 לציו~ ~ור~שבס~~
 ע~תו~ד י~א דרוש

 וא~ו סעי~ סיקי~ב לעיל ב~ברינו ועיי"ע ~הנ~ל ה~ד"~
סו~קל~ב

 מ"~
 ~נאסרה ~לי בענין שם

 מ~הו ~ערובותע"י בפס~
 ~~ו~

 מותר אם
 : הבאה שנה של בפסח לכ~חלהבה לה~~~~~

 ~ב~
 ~רס

 בושנשתמש
 ל"~ חמ~

 הבלועים כלים ~גבי ב~ורה שנאמר מ~וםבזה ה~ע~ ~ ה~עלה לא ליה
 חרס וכלימנו~ר(

 אש~
 וא"כ יש~ר בו תבושל

 כל~ על העי~ה שהתורה מכאןלמ~נו
 חר~

 ~אי~ו
 דו~יו ~י~ייוצא

 ~פירו~
 לעו~ס ב~( הנבלע גיעול

 לעולס אלא פעמיס ~מה י~~ילנואפי'
 מעטהוא פול~

 ~ו~~
 גיעולו עיקר אבל הגעלה ב~ל

 וכשיב~לו לגמרי ~~מנו נפלט אינו בתוכוהבלוע
 יפלוט ה~עלות כמה אחר אפי' היתרבו

 ועייש~ע ~ ו' סעי' ~יתנ~א הרש"ז~רב ש~~ ~ התב~יל לתוך שב~וכו מהבלוע ~עסבכל ~ע~
 ~' ובסעי' הנ"ל ו'םעי' ברי~

~~~ 
 א~ורו ~לא

 אלא לעולם דופיו ~~י~י יוצאאינו ~~ל~~
 כשנ~ל~

 בו
 ע"יהאיסור

 ח~~י~
 ~~י דהיינו חריפות ע~י או

 ובית שאור בית שהוא אומליחה
 חרו~~

 ~~ום
 השאור או ה~~לחשחריפות

 ~והחרו~~
 דו~~ה

לרות~
 אבל

 ~~~ בצונן האיםור ב~ן כ~~בל~
 ~הה ~ם ~ואפי' מעל~עכבישה

 הח~ו~
 בתוכו

 ~~ר של חבית כגון ושנים( ימיםבצונן
 א~י~ ~~

 לו מועיל מ"מ חרס ~ל ~וא הכליאם
ע"י ה~~ל~

 ~מי~
 ~ועל~ע ימיס ~' ועירוי מילוי או

~י~ול~נו דהיי~~



~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~~ו~~~
 י~רה ואח"כ יותר או רצו~ין שעות כ~דבתוכו וישה~ גדותיו כל ~ל ~וננין ~~י' ~~יםשימ~אנו

או~~
 ~י~הו א~רים ~וים וי~ולאנו ממנו המיס

~~~
 כ~ד ב~וכו

 יותר או רצו~ין ~~~~
יעשה ואח~~

 כ~
 י~ש~ ~ך הג' ב~עס

 י~ויס בג' ~ע~~יס ג'
 י~ויס וג'מ~ל~ע

 מעל~~
 הללו

 ~י~
 צרי~יס

 להיו~
רצופי~

 בזה ד~והני וה~~ם ~ מ~וזרין אלא
 שנב~ע דכמו ~ו~ום ועירוי ~~ילוי ע"י גם~ה~~ירו

 כבי~~ ע"י בצונן האיסורבו
 הוא ~~ו~כ

 ו~ל ~ ע"כ ועירוי מילוי ע"י בצונן ג~כממנו נ~ל~
 כ~ב~ כ~א ~עי' םי~נ~א ~ו~~ע לקוחיס הםדבריו
 הרש~ז הרב ובש"ע כ"ב סוםע~י בש"עועיי~ש
 הואדכ"ז ס~~~~ ש~ וב~"י שם ב~ווס~ר ע~ב סעי'שס

 מעיק~
 להש~מש שלא המנהג אבל הדין

 נש~~וש לא אס אפי' ישניס ב~ל"ח ב~סחכלל
בהם

 בחמ~
 אם ואפילו בצונן רק

 ~י~
 רצונו

 רק ב~סח גס בהםלהשת~~ש
 ב~ונ~

:~"~ 
 ~ג~

 לא
 סוסיקי~ג יו"ד עבש"ע א( ~ הגעלה לא ליהמהני
 חרסד~לי

 שבל~
 ~~ה דרבנן איםור

 שאי~
 עיקר לו

 שבשלו היתר שאר או היתר בשר )כגון~~ה~ת
 שאז ישראל של בקדירהעכו"ם

 אי~
 איס~ר בו

 ~~ הגעלה לו מהני עכו~ס( בישולי ~~שוסאלא
 למנח~ בםול~ ועיין ב( ~ ע"כ ודיו~~מיס

 כלל
 דלא שכ~ב שב~~ח( י~ד דין על שס ~בציונוע~ה
 מבי~ולי בלוע בו שיש חרס לכלי ג~כ הגעלהמהני
 מעל"ע הכלי על שעבר לאחר ~~~כע~ו~ם
 אב~י הכלי נעשה שכבר העכו"ס בומשבישל
 א~ד ועבשד"ח ~ע"כ

 מער~~
 ה'

 או~
 י~ט

 בש~
עדו~

 הסולת כדברי להחמיר ג~כ שכתב ביהוסף
 שורש לו שאין באי~ור דא~י~ הנ"ללמנחה
 ~~על~ע אחר רק הגעלה לו ~והני לאב~ורה
 השלחן ערך םפר בשס הביא שס י~ד באותאך

 הנ~ל למנחה הסולת על~חלק
 והו~י~

 ד~~ילו
 הגעלה לו ~~ני ב~י ~וא עדיין~שה~לי

 ג"~
והשד~~

 השלחן הערך עס ד~~ין שס סייס ז~ל
 ~~ומ~ז מבי~ולי חרס ~לי לה~שירד~~א~רו

 ~ושוס ב"י ~שהוא א~י' היינו הגעלה~~י
 בשד~ח ועיי~~ע ג( ~ ע"כ בדאורייתא ~יקרלו שאי~

 י"~באו~
 ~שלחן ערך הרב בשס הנ~ל

 חרס דכלי~נ~ל
 שבל~

 מ~מץ לאח~"פ
 קנם משוס רק הוא דאיסורו~יון שעעה~~

 לכ~
 דינו

 שב~יסורין ו~קל מה~ת עיקר לו שאיןכאי~ור
 ה~ע~ה לו ומ~~י~~~נן

 ~ ~~~ ג"~
 ד~

 ו~יי~~~

 י~~ב~ו~
 בשס שהביא הנ"ל

 ע~~ להקל א~~ר ז~וכית דבכלי ה~"לביהוםף עדו~ ~שוב~
 כ~בלע ואפילו ~~י( ~שהיא )א~ילו ג~פהג~לה
 שישלו ~רבנןאי~ור

 ב~לי~ויקל שה~~~~ )~יו~ מה~~ ~יק~
 ~~~כי~

 בדיעבד
 בהגעל~

 א~י~ו~
 ועבדב~ר ~ דאוריי~א איסורבבלע

 לק~ו~
 ~י'

 ~ ס'( אותזה
 ה~

 בשד"ח ועייש~ע
 ת~ובת בשסהנ~ל י~~ או~

 בי~
 של דגבינות של~וה

 כאיסורחשיב ע~ו~~
 דרבנ~

 עיקר לו שאין
)וה~יג ~וה"~

~~ 
 הבינו ~לאי"ח או~ ס~ם ב~יני ופר~ח ה~"ך ~ל

 בדע~ ~~
 ~האו"ה( הר~ב~א

 ש~~בוה~ס
 ~ל~ו~ ~בי~ ש~

 ~והסס שלבו הנ~ל
 מ"~ו זהבד~ר

 שאינו ד~יון ש~ ~יי~
איסור אל~

 דרבנ~
 ~ג~

 בנדון~ וב~גם אב"י ה~לי
 היהשלו

 לכ~ ה~"~ ג~~
 דא~ שם ה~לה

 נשת~~שו
 מה~~ בחמין חרס ב~לי ~~~ו~ו~ז שלהגבינות

 שס שאין באו~ן אך ~~~וים ג' הגעלהלהו
 יש אס אבל תורהאיסור חש~

 ש~
 איסור ~שש

~ורה
 כג~~

 שיש באו~ן והוא ~ולוח שה~בינה
 בם~ין ה~ולח את הע~ו~ו"ז ~ררו שמאח~ש ש~

 א~~ וכיוצא איסור בכלי ה~ולח שד~ו אושלהם
 עכ~ו~ד להתיר ~וקוס ~וםאין

 בשד"ח ~ו~ייש"ע ו( ~ בקצרהה~"ש בש~ השד"~
 או~

 י~~~
 בזה שהביא )~~ההנ"ל

 שיט~
 הפוסקיס

 הגעלה מהני ~~~ס ולישוה~ח~וניס הראשוני~
 ג"~

 ~כ~~
 א~ילוחרס

 לו שיש דרבנן איסור ~~בל~
 עיק~

 וה~י~בדאוריי~~
 בשם שם(

 ד~~זשכתב ח~~ ~שוב~
 דוק~

 הכלי בליעת ~ש~חלת
 הי~

עכ~~
 יש ~ובזה דרבנן ~~איס~ר רק

 לחלק יש אס ה~~סקיס ביןוטריא שק~~
 בי~

 אי~ור
 עי~ר לו שיש ל~יסור עיקר ~ושאין

חב~ ~ו~~~
 חם

 איםור היה הכ~י ב~יע~ ~~~~
 ש~הה כגון אח"כ נ~גס ה~לי אם אפילואז ~ור~

 מ"ממעל~ע
 אי~

 ב~ה
 שו~

 ס~רא
 לה~ לדיד~

 ד~והניולו~ר
 הג~ל~ ~~~

 ~רס ל~לי
הא ~~~~ ע~כ~ז~

 ~"~ ד~וקילינ~
 לו שאין ~איסור

 חרס בכליאפילו ~~~~~ עיק~
 בעינן ~~~~~

 עכ"~
ה~לי א~ שיגעיל

 ג"~
 הנר~ה ~~י מש~~ע ה~עלה בלא אבל

 באיסור א~ילו מקיליןדאין
 דרבנ~

 לא~ר ואפילו
 ה~ול~~~ ב~תיחתו או"ח ב~~~~ג ו~~~ו~ועל~ע
בם~ר

 הנהג~
 דא~"ג ג' ~לק השואל

 ח~~~ ~ל בקדירה להקל ~ידד בתחל~ו שם~"ו דבאו~
~שוב~

 או ע~ו~ס של גבינות בה ~ב~לו
~ל ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  משום ~ועל~ע עליה ~עבר לאחרעכו~ם 
 מ~מ לגזירה כגזירהדהוי

 לבסו~
 שם סייס

 בפשי~ות שם ו~"כ ~ בדבר להתיישבדצריך
 חרם דכלי ~~ה אות ~יהו הוא זה ~ל~~יבאות
 איסור בה שנ~לע ~ארציליין כלי כגוןחשוב
 אם אפילו ב~עם ~ושובח~רבנן

 נפ~~
 אח~כ

)~יר~
 ש~הה

 ~ועל~ע~
 הקדירה אסורה ~ו"~ו

 ~בלא ה~~~"ג ~~דברי ~ו~באר הרי וא~כ ~~~~
~געלה

 אי~ ג~~
 נבלע אם אפילו חרס ל~לי הי~ר

 ב~וקום וא~ילו דרבנן איסור רקבו
 ה~~~

 ~גון
 שם בש~"ח ~אך חשוב חרםב~לי

 י"~ באו~
 הנ~ל

 תשובת ב~ם~~ביא
 בי~

 ש~תב ש~~וה
 די"ל הנ"ל ה~~ו"ג~ברי לפר~

 ~באו~
 ~ויירי כ~ה

 ל~ן ב~ו~ה עיקר לו שיש ~רבנןבאיםור
 אבל ~ועל~ע אחר גס דאםור~ב~~י~ות ~~~~
 ~ויירי~"ו באו~

 בגבינ~~
 ~רבנן שעיקרם ע~ו"ם של

לכ~
 להחמיר אם ב~ע שם והניח להקל שם צי~ד

 עכ"~~בז~
 בשם שם

 הבי~
 דברי ו~~ין ש~וה

הפ~ו"ג
 ~"~ באו~

 שם הביא ~נ"ל
 ג"~

 בש~~ח

ב~~
 ~~וחבר ~ובן הג~ה

 בי~
 בשס שהביא של~וה

 שה~יאז~ול~א
 ב~~

 ד~קדירה ~וברונא ~ו~ר~י
 ע~ומ"ז של ח~ב בה~נ~~שלה

 ~וו~ר~
 ~ ~~יע~ד

 ~שם שם הביא~גם
 עו~

 לצ~ד ~~רוניס כ~~ה
 בזהלה~ל

 דברי ע~~~ ב~יעב~
 הג~~

 ה~וחבר ~ובן

בי~~
 בש~~ח ו~ייש~ע ח( ~ ~נ"ל

 ~או~
 כ'

 ~~ב~ש~בת בש~
~~~~ 

 ~לב ~ו לבשלבעליו ~קנה~ חרם ~לי ב~בר שנ~אל
 ובט~ו~

 פעם בו ב~לו
 ע~ףב~ר אח~

 ונ~ת~~
 לבשל ~וו~ר אם ה~ואל הרב

 ח~בבו
 ~ח~

 הגעלה ~"י ~ו~ל~ע
 והבי~ ג~~

 ~ם

דע~
 ~וו~ר ~~~לב הבלוע ~~לי ~~~ל הרא~ה

 א~ר בשר בולבשל
 ~ו~~~~

 שגזרו ~גזירה ~ושום
 בל~ כשהכלי א~א ~י~ו ב~י א~ו~אב~י

 איסור
 לאאבל

 ~~ב~~
 ~בש"ע ואף ~י~ר

 יו~~
 בםיק~~ב

 ~ן קיי"ל לא ב'סעי'
 הרש~"~ ~~~~ אל~

 שחולק
 בזה ~רא~ה~~ל

 ~~ר~ י~ ~~~~~
 בזה

 לסני~
 ~ס

~ע~
 חרס ~~י ב~ל להקל ~~~~דד ה~יטור ב~ל
 ועיי~~ ~~~וים~ ג' ~גע~ה ~~ישאב~י

 סופר ב~~ב
 ש~אריך~~ה

 בז~
 דיש הוא שם דבריו ו~יוס

 השאל~ ~ני~ון~~קל
 ה~~ל

 ו~ת~
 ~רבו ~ה~ם

 ~~ובשר וםוברים הנ"ל ~רא"ה על~~ו~קיס
 ~ו~~ו ב"י אטו ~שאב~י הגזירה ~"כ ג~רו א~~א~~~ו לחל~

 ~הוא בה~וה בשר בה שבי~ל ב~לי ~וקא~יינו

~בב"~
 שאין עוף ב~ר כ~בישל אבל דאו~ייתא

 בחלבאםור
 אל~

 מדרבנן
 בז~

 דיש דכיון י"ל
 בזה לכן בלע דהיתרא הםבראגם בז~

 לצדד יש ולכן ב~י א~ו אב"י בזה גזרו דלא~וודו דלכו~ י"~
 ~הרשב"א ס"ל דבזה ג~פ הגעלה ע~י ו~ש~כלהקל

 ~געלה ~והני הדין ד~ועיקר הארוך~תוה"ב
 שי"ל דרבנן באיסור אפילו לכ~ח~"פ

 ~יש ה~צ~ בתוה~ב שם ~תב חו~ורא ~~שוס~ורק ~וה~~ עי~
 דבלע ב~ה"ג ול~ן ולהח~ויר(~חוש

 הי~ר~
 וגם

 איסור אלאשאינו
 דרבנ~

 לבי ס~ווך לכן
 ל~

 אירא
~ו~~ר

 דה~יק~
 הורה ו~תורה ה~םיד לא

 סיים והש~"ח שם בשד"ח ה~~ובאהכ"ם ~~~~
~~ 

שב~וער~~
 ~אחרונים רוב שדעת שם הביא הנו"ן

 באיםור שא~י ~כלילו~ור
 דרבנ~

 ל~תחלה ~ו~ר
וא~כ

 פשו~
 להתי~ שיש

 )~כ~~~
 אחר

 הנ"ל ~"ס הר~ ו~~ברי ג~פה~לי ~הג~י~
 ע~תו"~

 ה~~"ח
 : בקצרההנ"ל

~~~ 
 הרב ~~~~~ א( ~ ליבון ולא

 את ~ו~ניס אם דאפילו ~' סעי' סיתנ~אהרש"ז
ה~לי

 חר~
 )שהוא( התנור לתוך רי~ן

 ~ול~
 ~ש

~השלהב~
 יפה ו~ולבנו ה~לי צדדי ~~~~ל עולה

 ו~ובחוץ~ובפנים
 )~ו~~ו~

 ~ושום ~לום מועיל זה אין
 שלא הכ~י על יחוס שמאדחיישינן

 יתב~~
 ויוציאנו

 שיוציאנו ~היינו ~~ה שנתלבן טרם ה~נור~ון
 שיהיו~רם

 ניצוצו~
 מ~ונו( נ~זיס

 ב( ~ ע~~

ו~יב~~ו"~
 דא~ילו ד~וש~וע םק~ד םי~נ~א ~ו"ז

בדיעב~
 עבר ש~בר

 ב~וזי~
 חרם כלי וה~שיר

ב~~ור
 בו בישל וא~~כ ~ו~ונו נתזין שניצוצו~ ~~
 ~~"מ~~~ח

 י~
 ~עייש~ע ג( ~ ה~בשיל לאסור

ב~ו"ז
 ~קי~~

 ~ק ~~~ם ה~לי נאסר בלא ~א~ילו
 ~( ~"~~ חייס ~ל~וא חיישינן ~ו~~ו קליפה~~י

 ~ו~~יר ~~ם הנ~ל הרש~ז הרב בש~עו~ייש~ע
ה~~י

 ח~~
 מלא ~~~ן ל~וך

 בו ש~וצר~ין א~
 חרס~לי

 ח~~~~
 בו ל~ש~~~ש ~וותר ה~~ז

 כז~בו~אי גדול ל~יםק ש~ו~ניסו ~~יוןב~סח
 יתבקע אם עליו חוששא~נו

 ועיין ~( ~ ע~~
בבה~~

 ~נשארו חרס ~כלי םק~ה ~ם
 ~ו~~~ ב~סח בהם לה~~~וש ~וו~ר ר~להשרי~ה אח~

~ידוע
 שז~

 הכל ~ו"~ו ~כבשן ~וח~רת יו~ר בוער
 ~~~חם ~ב~י ~ וע~~~ש ו( ע~כ~ העניןל~י

 ע~י ~ל~ח להתיר נוק~ו דלבו ~~תבש~יינהארט
 שבעל די~יה בעו~~א ומ"מ לכבשןשיחזירו
 ~כבשן ל~ת לו ה~יר ביותר ~ני היהה~לים
 ב~~ח והו~ד אחר ישראלע~י

 הח~~
 סיתנ"א

 בליקו~י ועיין ז( ב'~או~
 בי~

 ש~~אל אפרים
ב~~י



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~ ~~ ~~~ ~~~ו~ 
 ~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ר~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~~ו~~~ ~
 ~~ו~~

 רשאי אם ש~~רפה י~ה חרס כלי לו ~ישבמי
 לה~שירו ב~ב~ן שי~ננו ט~פנע~ר לאו~ןליתן
 ~לים שני שנ~ן ה~ומן בחן ~בר ~י~פסח

לתו~
 דע~"פ שם וכתב נתבקעו ולא ה~נור
 ~~~יר נראה היהבטעלער

 ~יו~
 רק שהם

~~י
~ 
 א"א ~ו~ב~~~~ג ~~

 םי~נ~~
 ~ק"ג

ד~וצדד
 ג"~

 והגם הי~ק( ~"י לה~ל ב' ב~~י
 לאחה~פ אבל ~םח לצורך לה~יר רצונישאין
 ורואה שם עומד ישראל ~~י להתירנראה

 גדול בהיםק ל~נור נותנו~הע~ו~ם
 ע"~

 והו"ד
 ~וחו~~~צבשד"ח

 או~ םי~~
 : י"ז

 ~ה~
 הבנוים

 בזה הטעס ~ ליבון ליה ~~~ני ולבנים~ואבנים
 דבאלומ~ום

 אי~
 האור ע~י יתבקעו ~מא לחוש

 הרב ש~ע ~ חייס דלמא ~ש בהס איןול~ן
 כלל במנ"י ו~י' א( ~ י"א סעי~ םיתנ"אהרש"ז

 הרב ובש"ע םק~ח סי~נ~א ובח~י ~ק~בם'
 ~וועיל חרס של ל~נור דגם ח' םעי' ~םהרש"ז

ג"~
 ~ל ~~ב~נים ~ך היסקו שדרך דכיון לי~ון

 פקע ד~~וא ~יישינן ~א ~~ן~~נה
 ו~~ועי~

 בו
היםק

 אות ה' מער~ת א~ד )ועבשד"ח ~ ע"~
י"~

 היו ~לא הנראה ול~י בזה שהחמיר מה
 עיניולנגד

 ה~הורי~
 הר~"ז ו~רב הח~י ~ברי

 ~~~ב בש~ההנ"ל
 או~

 בש~ע ועייש"ע ב( ~ ~ה(

הר~
 בלבנים דדוקא י~~ בסעי' הנ"ל הר~~ז

שנצר~ו
 ב~בש~

 ~~לי דינס
 ח~~

 ליב~ן ~ובעו
 לבניס אבל ~~~~ש( האור ע~י בלעו בלאא~י'

 נקרא )דזהו ב~בשן נצר~ו ולא בח~וה~נ~ייבשו
 האור ע~י ח~וץ בלעו לא ~ם ול~ן אד~וה~לי
 ~בשיל ~ליהם שנש~ך אלא~ומש

 רו~~
 של

~מץ~
 לה~ ודי ליבון א~צ

 ~לי ~שאר בהגעלה
 וע~~~ג ג( ~ ע~כ בהגעלה להם דדיאדמה
 מאבנים הע~וי דבתנור סק~א סית~~אא"א
 ~ו ~~ילה( טיט ~בל~בלבד

 ~ל~ני~
 שנ~ייבשו

 ~לי דין להם )דישב~מה
 אד~ו~~

 הסיקוהו אס אז
 ~ולו פני על הגח~ים הל~ו לא א~י' ~םחקודם
~ו"מ

 י~
 בלע ~י~רא ~~קרי דח~וץ ל~ו"ד להקל לצדד

 בבלע~~י'
 הח~~

 דהשלהבת ד~יון ~ומש האור ~"י
מ~רי

 עכ~~
 כהג~לה דינו קל וליבון קל ליבון

ולמ"ד
 ד~מ~

 הגעלה ~והני בלע הי~רא ~קר~
 אםא~י'

 האור ע~י בל~
 מ~~
 ל~~ד אבל ~

 ~ח~~

 ס~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
~~~ 

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

 איסורא~וקרי
 ~דיע~ד אפי' לאסור יש בל~

 נתלבן~א ~~
 ליבו~

 ~~וג"א ~מב~אר גמור
 םיתנ~~

 ע~~סקי~
 ~י~בדב"ר

 לקמ~
 דאנן סק~~ג זה סי'

 במקום לא אם בלע איסורא מקרי דח~וץקיי~ל
 ~וניעת אוהפ~מ

 שמח~
 דאז יו"ט

 סמ~ינ~
 ~ל

 הרבמדברי ~~~~ בלע(~ היתרא מק~י דח~~ץ האומרים~ו~ן
 והפמ~~ הרש~~

 ד~לי מ~באר הנ~ל
 לה~ ~גיאדמה

 ע"י בלעו לא אם בהג~לה
 ה~ש~ז הרב פסק ו~ן מ~~ה ע"י רק ~~משהאור
 סק~ד~ שם ~~~וג~א ל~אורה ו~~~ו ~~ה בם~י~שם
 ~לי דין ידע דלא ~תב שמש~ן נזירות בס~אך

 נזכר דלאאדמה
 בשו~

 דל~אורה ו~~ב ~וסק
 ב~בשן נצ~ף ולא בלבד בח~~ה דבשנתייבשנראה
 מש~ם ב~בשן ה~שר~ים ~~~~לים בולע יו~רהוא

 ~והח~וה יותר ~~לים את ~~~~~ה מייבשדהאור

וא"~
 את בצ~ע הניח ול~ן ליבון שצריך פשיטא

 ה~ג~אדברי
 הנ~~

 דכלי ~ו~ב~יו ד~וש~וע ב~ה
 בם' והו"ד בהג~לה ליה ~גיאדמה

 ה~דש א"~
 : ד' א~~סיתנ~א

~~~ 
 על לה~~ויד ו~שרוצים

 קדירה איזהה~נור
 ב~ם~

 צ~י~ים
 הע~~יד אס ובדיעבד א( ~~ו'~ ברזל של טסתחלה להני~

~~
 בלי ~בשיל עם קדירה חם ~ש~~א ה~נור על
 אפי' ~ח~יו ~רזל של טםה~סק

 מקו~ א~
 מו~ב

 אס ~ו~~ו בעין מח~ץ מלו~לך היההקדירה
 אי~

 בו
חשש

 ש~ונ~ני~
 מ~די יו~ר א~סר אינו

 וא~~ ק~יפ~
הק~יר~

 היא
 ב~וקו~

 וה~ב~יל ו~אס~ה קליפה
 ב( ~~ו~ר~שב~וכו

 ו~
 ש~קום לו ברי היה

 שס היה שלא נקי היההקדירה מו~~
 שו~

 מ~~ו
 ~שני ~הוי הקדיר~ גוף ~ם להתיר יש א~בעין ח~~~

קדירו~
 נוג~ות

 בנגי~ה זי א~ זו א~םרין שא~ן ז~"~
משום

 ~לא ל~ו~ן מד~~ן יוצא ב~~ע איס~~ שאי~
 והוא ס~ז ס~י' סי~נ~א ה~ש~~ ה~ב ש~~ ~רוט~
 ~ ~ק~~~ד ~ם ה~~ג"אמדברי

 ~ם דה~ה ס~ח ס~י' הרש"זהרב ב~"~ ו~יי~~~ ג~
 הני~

 ב~וך ~ם
ה~סח

 רו~~ו~ ק~ירו~
 ~נור בתוך

 ~י~
 אפי' ~~ר שה~םקלאחר ~ח~~~

 הזי~
 ת~~יו ה~~~ר גג

~ובפנים
 ~~מ ש~~~י~ ה~בשיל חי~ מח~ו~

 נקי מושבם ~ו~~סהיה ~~
 ~ו~~ו~

 הרי בעין
 מני~ין ~~~~~~ם ואע~~י הק~~~ה ו~םה~~שיל ~וו~~ ה~~

 ~ל ~~ירהשם
 רו~~~ ~~~

 הרי ו~~~~
ת~~יו הזי~
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 של ה~בשיל חום ~~~~~ת מבפנים ה~נור גגתחתיו ~~~~~

~~ו~
 ~~תיו ~~מד

 וא~~
 ~~~ץ ~עס ב~גו נבלע

 י~~~א"~
 ש~א ל~וש

 ~ע~ ~~ל~
 ע~י הח~~ץ ~~ם

 של התבשיל ~ו~ום ~מזיע~זי~ה
 פס~

 לתוך ו~ו~ל
 בית התנור הוסק ש~ר ~יון ~ו~מ~בשיל

ו~~~ ה~ור~
 כבר הרי

 נ~לב~
 השלהבת ע"י גגו

 שלא ואף בו הבלוע ה~~וץ~ל ו~שר~
 בע~ נת~וי~

 היסק
 לשם החורף בית~נור

 ~ס~
 זו כוונה אין ~ו"~ו

 סית~"א ועבשע"ת ד( ~ ע"כ בדיע~ד~וע~בת

~~~ו"~
 שמבשלין בתנור הקבוע ~א~פ על ~ה"ה

בו
 ~י~

 להגעילו
 ול~

 ד~~א~ר הגעלה לו ~וה~י
 התנור בתנור~דבוק

 ~ול~
 )ואף בחו~ו ~~וצו

 כב'~הוי
 קדירו~

 זו סברא ~~"מ בזו זו נוגעות
 דיעבד( לענין רק מהנילא

 ועו~
 טעם בזה יש

 שא"א ל~ילאיסור
 ל~לו~

 שמחוברלח~ור במקום
 שמבשלין בתנור מיירי כ"~ אך ~ בש~ה~מעלה
 ~בשי~י מע~וידין או בת~~ו ~~וץ תבשילי~~~~וים
~מץ~"ג

 וא~~
 ו~ב~ע מהתבשילין ~~~ך לפע~~ים

 בית בתנור אבל ה( ע~ג~ אוב~ו~ו
 החור~

 שאינו

~~יו~~
 )וקב~ע להםקה רק

 ש~
 נר' ~א~~( הע~ל

 ואעפ~י להגעילו ~~ול~~פיר
 ~שואבי~

 בכלי מ~ו~ו

~מ~
 אין

 לחו~
 משום

 )ו~שי~א ~~~~ ד~בוכ~~
 שהוא דוקא~מיירי

 באו~~
 מב~נים לנקותו שי~ול

 תומ"נ בס' וכ"כ ~ החלודה ~ל ולהעבירומבחוץ
~י'

 י~~
 הנ~ל ב~ומ"נ ועייש"ע ו( ~ ל~ד( אות

~ל~
 עושים י~ה

 אות~
 בש~נות הדרים הבע"ב

~~
 לא~ות תנור ב~דרו לי~ראל ויש ~רלים
 הת~ור עם אחד הוא שב~נור~~הסקלעפע
 הוא התנורים שני ~ל קרקע וגם הערל~בחדר
 בין לבינים ~ל כותל שמ~סיק ורק חדא~דנא
 והערל ערל של ~נורו לבין ישראל של~נורו
 וגם חמץ בתנורו שםאו~ה

 ע~
 בשר

 ושו~ו~
 ב~~ור

 בזה ויש בתנורו שלו או~ים מבשלוהישראל
 ש~נור ~יון איסור~שש

 הח~~
 הוא הערל של

~ול~
 ב~~קצת ובישול התנור ~ל בתוך ח~וצו

 ~כ~בואר הכלי ב~ל מבליע שמא ספק בו ישכלי
 י~"~ב~~~

 שם ובש~ך י"ט סקי~ח צ"ב סי'
 מ~של וזה שלו ב~לי מבשל שזה ואף~קי~א(
 שלוב~לי

 זב~ז נו~עות קדירות ~ש~י הוי וא"~
~~ין

 בז~
 לעיל ~~נובוב~"ב ~י~ור

 ס"~ ברי~
 ~ה(

~ו~~ו
 ~ו~

 ק~ירות ~ב' זה שהיחר ~וה
זב~ז נוגעו~

 אי~
 אבל ב~יעבד ~לא ~ו~~יל

 הוא הערל תבשילי של שהזיעה זאת ~ודאסור ל~~~ל~
עול~

 ל~ועלה
 ב~סק~~~~ ונבלע~

 ומבליע ב~לוי
ב~ולו

 ועו~
 הם הק~ירות ש~~~~ויס

 ~~עלי~
רתי~ו~

 ונו~ר ~דותיהם ~ל על ו~~~~ול~ים
 קרק' גביעל ~ז~

 ועו~ ה~נו~
 ל~ע~וים אופה שהערל

 שלוהקו~ן
 שו~ו~ ע~

 דבר ב~י ה~נור עצם על
 ה~ופסיק ב~ותל ם~ק יש ~~~וים ~וב וגםמ~םיק
 בצדו נקב שיש או לתנור חנורבין

 באי~
 רואה

 א' כ~לי הוי וא"כ הלב על משיםובאין
 ב~יעבד אפי~ בזה להחמיר שיש ~"לולכן ~ו~~

עכתו~ד
 התו~~~

 ז( ~ הנ"ל
 ועבא~~

 ~~דש
 ת~ור בדבר שמואל עולת בשם ל"ג אותסיתנ"א
ש~ו~ציתו

 )התחתון~
 בו שאופין ~נור הוא

 תנור היא )העליון( ו~ו~ציתו ~י~ה כ~יןב~וי והו~
 שם והורה קא~לין שקורין ~וחרס ה~ו~ףבית
 ~~ת הי~ב יסי~ו~ושאם

 הכי~~
 שיהיו עד

 שם לבשל ~ותר ~ו~ונו נתזיןניצוצות
 ה~י~~~~ת בפ~~

 לבשל אבל
 ב~ו~~~~

 בית
אסור הח~ר~

 ד~~וע~
 ~לה~~ק להכשיר הנמ~ע מן הוא

 שהוא כי~ן ממנו נתזין ~יצוצות שיהיו ~ד~ם
~~ו~

 שם שיתלבן וא"א מגדל כע~ן בנוי ~~ואוד
ל~ו~~ה

 וא"~
 בפםח ~בשיל שס ~מיד אם

 שם ~אפות רוצה ואם תמיד לכסותוצריך
 ~ו~ו~

ק~ד~
 שם ויש בכיסוי א~א שבאפייה ~~ח

 בנין יסתור ~כן חדש תנור שם להע~ידהד~ק ~ע~
 אין שא~ ט~~ ב~י~ ולה~י~ן לנקותםהקא~לין

 ~~וס ח~ש ~וד~ם
 בעי~ חמ~

 רק
 נתב~ל וה~עם חמץ~~ם ~ש~ משו~

 קוה"~
 שהוא ובצירוף

נו~ל~~
 עוד לעיין וצריך ~ ע~~ו"ד

 ~י שםדבריו בהבנ~
 אי~

 בידי מצוי שמואל עולת ם~ר
 בו:לעיין

 ~ז~
 להניח צרי~ין

 תחל~
 ~ס

 שבתוכו ק~ן התנור בתוך אבל ~ ו~ו'ברזל ש~
 ~עושין)~או~ן

 ע~~
 ~ידוע ה~ורף בית תנור

 ע"ג אפי' להשתמש אסורב~ודי~תנו(
 ל~יברזל ~~י~~

 שא~
 בלוע הוא זה תנור של גגו

 קדירות בתוכו מניחין ~שנה כל שהרימ~מץ
 ונבלע שבקדירה מהתבשיל ההבל ו~ולהרות~ת
 אח"~ ו~ש~שי~יןבג~ו

 ב~םח קדרה
 ו~ז~~

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

ל~~על~
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 ~ן ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~י~~
 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ו~~

~~~~~~
 הזיעה נו~לל~~עלה ~~~~~

 לתו~
 מ~ה"ש ~ ה~~ירה

 ~י' המג"א ~~דברי והוא ~ק~ג קיצוש"עשעל
 ~"ה~ ~~י' ~ם הרש~ז הרב ו~"ע ~קמ~ד~נ~א

 הנ~ל הרש~ז הרב ובש~ע ~קס"ג בח~~ועייש"~
~עי'

~~~ 
 מאכל הניח אם בדין ס"ו

 ח~
 ע"ג

 שו~ בלי חמץ ~ל~נור
 בישל וב~ן קדירה הפ~ק

 ב~נור~בשיל
~ 

 ביה~ו~ר
 ועבם"~

 זה של~ני
 ג': ב' א'~~ף

 ~ח~
 העגלה~ להו מהני עציס ו~לי

~~~~"ש
 ד~~~

 ~לי ל~~וב ~ריך הנראה ד~~י
 ~בר עץ ~~לי ~יון דברי~ו )פירוש ~ ~~~~צ~
 סי~ מ~ו~~~צ ועבשד~ח ~ ז~ה( סעי~ ב~חלת~ז~ר
ד~

 ~ו~
 ב~ס ~"ד

 בי~
 דבר על ש~ש~ל האוצר

 ~ו~ב~~ן
 הע~וי

 מ~ם~
 ימות וב~ל ~ו~צס או

 שנבלע לחוש צריך א~ ונשאל בו או~ל~שנה
 ~ל~יסת השן דחיק~ ע~י חמץ ~~~~א~ל~~ו

 בו לאכול כדי הגעלה צריך וא"כ~מאכלים
 ב~שוף דםגי והשיבבפסח

 בעלמ~
 הגעלה בלא

 ~הרה~ג שס והביא ה~בעי בשן שעושה~~~ו
 להצרי~ס להחמיר ~ובר ראגאוואהאבד~ק

 מרובה הוצאה בזה שאין ~יון~~ר~פ ה~על~
 ועב~~ש ~ ~~~ שמ~~יל~ ~סף ~לי ~~שארי~רע ולמ~

 סיקצ"ז ח~ר ~~בר~זאן~~~רש"ם
 בשן חלב וא~~כ שהיס~ב ~ו~ח~שר א~יל~ שלע~י~

 איננו חלב כששותין דמס~~וא להקל יש~נ~ל ת~~~~
 דיעות שיש )וה~ס ~ בו נ~וה הפה שיהא זהב~~ר
 ~ינוק של שכריסו ~יעור הוא י~~בששי~ור
 מאד מו~ט חמימות הוא ה~יעור שזה בו~~וה
~~~ו

 לדע~
 ~שיעור ה~א השי~ור ל~ד ~לל ה ~ האו

 בו נ~וה בינוני אדסשיד
 חלב כש~~~ין וא"~

 בגדראינ~ו
 דניאל דבח~וודי ועוד כזה~ ~מי~וו~

 א' סי~ה~ת
 ו~יל~~

 ~לל האיםור שהה דב~א ~'
 ב~שו' ו~"ה בולע~י~ו

 רדב"~
 ח~א

 סירכ~~
 וא~כ

 ואף כלל ב~לע אי~ו ה~ה דרך שעובר~שיעור
 לבב"ח ב~~יחהדב~מ~ג

 ו~ר~~
 ~יצ"ח

 הם כדאי מ~מ בולע כלל שהה בלא דגםס"ל סוםק~~

~רדב~~
 ולכן עליהם לסמוך והח~ד

 בצירו~
 סבר'

 בשן לה~ל י~ הנ~ל~או"ה
 חו~ב~

 לענין הנ~ל
 בב~ח~~ילת

 ~ל~
 לענין ~בל הגעלה( ~הצריכו

~ם~
 ~ום' ~~וה ולשי' שני ~~לי גם ד~~~מ~רים

 ~סמ~~~יריס
 בצו~~

 ~~~רי~ו )~~~~א'
 ל~~~~

 סי'
 והנה( דה~מ ~~~הקי~ז

 ל~~
 ל~~מ~ר יש

 ~ירויע~י לה~עיל~
 קוה"~ )~ו~~ר~

 ע~~ו~ד
 א"ד וע~שד~ח הנ~ל~מ~רש"~ ~ג~~ו~

 ~ו~רכ~
 ה'

 אבניס: ~לי בדין ~~"של~ב או~
 ~ט~

 הוא אס אך
 םיקי~ז ~מן עבדב"ר ~ ברו~~ין ~מ~קלקלדבר

 ~ופר כ~ב ב~ס ~~~ש ו' ~נףםק~~~
 לעני~

 הכשר
 של ~~הפ~ברי~יןד~~~ים

 ציק~~ עשיי~
 ש~"א

~הג~י~~
 : ויופםדו ~י~~~ו ה~סד חשש ~ו~ני

~י~

 ~י' י~ה~ יגעיל~ לא ~מא ~~יישינן מש~סה~~~ה לי~ מ~ני לא ו~ו' מדובק הק~א רק אם
דבריו

 דמשו~
 רו~ח במיס מ~ק~קל ש~דבק

 ולא הדבק על יחוס שמאלחוש י~ ~
 ~ י~היפה המי~ יר~י~~~

 ו~~
 אס

 הבי~
 מקרן עשייה היא יד

ו~~
 ~ע~ויס ה~לים ~ל שא~

 ~~קר~
 ה~ע~ה אין

מו~ל~
 להס

 ד~יו~
 שהקרן

 מ~קל~
 במי~

 י~רו~חי~
 הרב ש~ע ~ עליהן יחוס ~מא ל~~ש

 ~ סקי"ב שס ובבה~ט ~~~ סעי' סי~נ~אהרש~ז
 דהםכיני~ שניי~וך ריב~ם בחשו~וכ~כ

 בשר של

 ~שוי~ ~לה~שהידו~
 מקר~

 או
 אין מ~צ~

לה~~יל~
 על

 להק~ ואי~ ~~~
 הו"ד ~לל בהס

 החדשבא~ח
 או~ סי~נ~~

 ס~ר בשס אך ~ ~~ז
 דצידד שם הביא אורמאורי

 להק~
 ו~' בזה

 ובהכשר עירוי ~"י להכשירם סגי הס~יןדידות דכיו~
 וגס שי~~לקלו חשש לי~אכזה

 ה~~~ירי~
 אול~

 רק החמירולא
 בם~י~

 גדול
 שמש~מ~י~

 באור
 שה~יר דמ~~הו אב~ד מ~והר"ל ~ראהוכ~ב

בידו~
 וה~יקר ~ארצילייע

 ~דע~
 הרמ~א

 ה~עיל שלא אף שרידבדי~בד
 הידו~

 עכ~ו~ד ~לל
 ~נ"ל: אור מאורי ~'בשס

 קו~~ ~יא~
 ש~~עיל

 אות נ"ח כלל או~ה ~י~ ~ וכו' ה~ליא~
 הה~~לה על ולא ה~בילה ~ל שמברכיןדמה ק"~

היי~ו
 משו~

 וה~~לה עשה מצות היא שה~בילה
 מצות)היא(

 ל~
 לאכול שלא ת~שה

 נבילו~
 ~ו~~כ(

 ~יד כניקורהוי
 ו~~~

 ע~כ: ~ליו ~~רכין שאין

~יב~
 לנקו~ו צריך

 ה~עם ו~ו'~ ה~לודה מן הי~~
בזה

 מ~ו~
 ~נ~'

 הגעל~ ב~ר~~
 מדין כלי

 ~א~
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 ו~ו'~ ה~םף ו~ת הזהבאת

 ~~א~
 להעביר שצריך

החלוד~
 )דוקא( דהיינו

 ש~ ~שאי~
 רק חלודה

 את לה~ליט הגעלה מועלת )אז( בלבד~הב
 טי~ו~ת שאר או חלודה שם ~~יש אבלהבלוע
 יש~ז(

 ~~ו~
 ~שהו ~ם יש ~מא

 מ~ו~ו~
 האיםו'

 ~~~~עי~
 ~~לו~ה

 ~ג~~~ ואי~ והטי~ו~~
 מוע~ת

 ~הוא~מה
 עומ~

 בלוע ואינו בעי~ו
 ב~ו~

 דופ~י
 ט"ו סעי' ~י~~~א הרש~ז הרב ש"ע ~~כל~
 מםה"ש ~ועי' א( ~ ~ק"ו שם ~ט~ז ~ודבריוהוא

 קיצוש~~~ע~
 הגעלה אין דמטע~~נ~ל םק~ו

 בס~ומניס המצופים עץ ל~לי~ועלת
 ~'( ב' ע~ף ~ק~~ב זה ~י' לקמןועבדב~ר ע~~

ב~
 ~אם ט~ז ~עי' הר~~ז הרב בש~ע ועיי~"ע

 ~וצה ש~ינו ~ו ה~לודה להעביר י~ולאינו
 מקום על בוערות ג~לים י~ים אזול~עבירה לטרו~

 א~~ יגע ~אס ~ד ~ם ~או~ם וי~הההח~ודה
 ה~לי ~ל השניבצ~

 במקו~
 ~ש~גד

 שאז הגח~ם ~ון הכלי ש~~לבן מ~מתהיס~ב יה~ ה~לוד~
 ה~לודה ש~חת ה~ישור מ~~ות ~ל ~שרףבו~אי
 ~~כ הג~לים להשהות לה~מיר נ~~ו ה~ולם~ך

 ק~ ~יהי~ ע~ ~~לוד~~
 ~~צד נ~רף ~וט ~ו

 שקו~רין ~~יינוה~ני
 ק~

 ה~ני ~ביב חוט או
 הגחלים נ~ד הש~ימצד

 ~ע"~
 ומשהה החלודה

 ה~חליםאת
~"~ 

 ~~וט או ה~ש את שישרף עד

 ואח"~ ה~ני בצ~ש~~ג~~
לא וא~ ה~לי א~ ~~ג~ילין

 ע~
 יעשה הגעלה קודם ~ן

~~ 
 הגעלה אחר

 שהוא סק"ו ~י~נ~א ~~ז וע~מ~ג ~(ע~כ~
 ו~אז ~וה~לי ה~~ו~ה ~ל בהעביר ~ס~~ק~~ין

והלא~
 ~ם עוד בו ~~~~~ש לא

 ~מ~
 ו~רם

 עוד חלו~ה ה~לי ה~לה ה~~י אתשהגעיל
~ם ה~~~

 צרי~
 את מ~~נו ל~עביר

 ~~לו~~
 ~וד

 ש~~ילו מ~מע הט~ז ~~~דב~יו~~ב ~~~~
 בל~

 העביר
 ב' ~~ם מ~ונו~~לודה

 ג~~
 הגעלה לו מועיל

 ~אי~~יו~
 עוד בו

 חש~
 שמא

 נמצ~
 ח~ץ ~ס

 : ע"כבעין
 ~י~~

 ישי~
 על

 ה~ומו~
 גחלים

 ~ל ג~לים שם ישיס אז ל~קותם א~א אםהיי~ו

הגומו~
 עד ~~כ או~ס וי~הה

 ק~ ~יה~
 נש~ף

~ל~ו
 ~~~ו~
~ 

~~~~~ 
 ~~~נ~ז ו~~~~ק ~' ~ק"ו~

נו~~~
 לענין

 ~ ~לוד~
 ~יד~

 ואם
 לנקו~ ~~~

 ~י~ב
 שם ללבן א~א ו~םוכו'

 אי~
 ~ו

 ובדי~בד ~ ~ק~~

 ה~עי~א~
 בה שיש כל~

 ~ו~וו~
 ל~ק~ם ~א~א

 לא~ור אין בפםח ~ך בהוהש~~ש
 ~ בדי~~

 בפ~~ג אך ~ ~ק"כ ~יתנ~אח~י
 מ"~

 םק~ה שם
 בדיעבד א~ילו דא~~ר הא"ר בשםהביא

~יים וה~~~~~
~~~~ 

 סי~נ~א הרש~ז הרב ועש~ע ~ הה~~'
סעי'

 הגומות או ~~~חלודה דדו~א י~~
 ה~

 ~~ד
 ש~ו~~~שי~ במקו~ ~~לי של~~ימי

 בו
יש ~~ בק~~

 ל~ו~
 ~ומ~ו~~ איזה שס נ~אר ש~~א

~~~ 
 ~~ין

 ש~רוב ה~לי של ה~יצון בצד הוא אםאבל
ה~עמי'

 אי~
 ~וגיע

 ~שמי~
 ו~~~~~ לשס עד ה~~ץ

 תשמיש מגיעשלפע~ים
 הח~ו~

 גם
 מב~ו~

 ~~מ
 שם יש ש~~א זה משום ~וש~יןאין

 מ~~~ו~
 בתוךבעין הח~~~

 הגומו~
 החלו~ה( ת~ת ~או

 ~ ע"~
 ו~ג"א ה' ~עי' שם רמ"א מ~בריוהוא

~~ 
 ~~~~ז:

~טו~
 ב~כיני~

 ~ם
 ~~ו~

 הי~ב~ לדק~ק צרי~ין

 ~וועילאם
 לה~

 שרוב משום בזה ~ט~ם ~ הגעלה
 גם ~~וץ ח~~ויש מגיעהפעמים

 ~ל י~ ~~י~
 שידו~י~ן ו~יון~~~ין

 ~חובי~
 בי~ ~וך

 וקבועי' יד
 ויש במסמורים~ם

ב~וקום הר~~ דקו~ ג~מ~~ ~~
 ~~~~~~ורי~

 להס ~~~לת הגעלה אין ל~ן
 אתואצ~ל

 ג~~
 היטב ~ס ל~קר א~א רוב שע~"ימדובקים חל~~~ משני נעשה יד הבית

ישאר ~~~
 טינו~~ שו~

 ~ם דבוק
 ואי~

 הג~לה
 סק~ט ~ית~~א ט~ז ~ ו~קי ~ך ל~ליאלא ~וועל~
 ו~וג~~

ש~
 וש"ע ~ק~ה

 הרש"~ ה~~
 ~~א ~' ס~י' ~ם

~ו~בהגה~ג
 ~וב~~ז~~ מהר~~~

 ה~~ל סי'
~~~ 
 י~

 ב~~ין גס ~~ג~לה להקל םברותשהביא
 ו~יי~~~ עץ( שלקתא ל~ שי~

 ~ש~ע
 הר~"~ הר~

 הנ"ל
 של ד~נדן ~~ג~עי'

 של~~ין לתו~~ ש~~ניםין ם~יני~
 חמ~

 השנה ~ל
 לו מועיל אין ~"~

 ~דילה~ירו הג~ל~
 ~ה~ני~ ~יו~~

 של ~כין לתוכו
לפי ~ס~

 ~א"~
 מן היטב ול~קו~ו לנקרו

 ה~~ו~
 ב~ין

 ~~~~ו ~~ז י~ה יפה ו~~רדו ה~~ירות א~~ו~ח אא~~ י~~צ~ו מי הוא ~מוק עמוק ~י בו~~~בק
 א~צהגעלה

 ~ ע~~
 ~~~ ~ס רמ"א ~~ברי והוא~

'~
 ~~~ ~~ ומ~~~

: 
 ו~~ו~ ~~ז~

 וכו'
~ו ~י~~~
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 סיתנ~א ע~~י ~( ~ ל~סח ח~~ים ם~יניסלו
 חדשים ד~לים~ק~ב

 שקוני~
 השוק ~~~ן

 לח~וש א~צ חרס ~לי הם אם ~פילוהנ~רי( )אצ~
 ש~ואב~ן

 נשת~וש~
 דאין משום הנכרי( ~אצל בו

 ~ ~ללדרך
 ~לי אבל חדשים ב~לים להשת~וש

 הלוקח ואין בביתו הע~ו~ם ~ון שנקנים~~ת~~ת
 להגעי~ן מספק צרי~ים חדשים הן אם ~הם~ו~יר
או

 ללבנ~
 ~~י

 תשמיש~
 מא~רי ועב~ס ב( ~ ע~כ

 לקנות ~~תר נוה~ין ~וקו~וות דבהרבה~ור
לצ~רך

 ~~ פ~~
 מן חדש פירצילאן ~ק חרם

 חששא ליכא ולדינא עכו~םםוחר
 די~ וא~

 ב~ה
 ה~וחר מן ה~לים את נ~רים שאלו ש~~אס~ק
 להםוחר החזירוס ואח"כ בו והשתמשוע~ו~ם
 דהוי אחד( להיתר םברות )~~וה בזה י~ל~ו~מ

נו~ל"~
 עוד

 קוה"~
 ועוד א~"י ש~בר ~ושום

 ברוב דנתבטלו ועוד ~ושהו חשש רק בהםשאין
 נשאלו שלא ה~לים בשאר ביבש()יבש

 א~
 ~ו~~ו

 אי~ איסו~ בזה שנוה~~ןבמקום
 ~אל משוס להקל

 בטעות אינו שהמנהג כיון א~וך~ תורתתט~ש
 שהמנהג סובר לעצ~וו ה~ויקל ואולי גדר ~ושו'רק

נ~וש~
 לעצמו ה~~יקל ל~ן בקיאין אילו של ב~עות

 דהמנהג ועיי"ש ג( ~ ע"~ עבריין נקראאינו

 שלאבקהלת~
 להש~~~~

 של ~בשיל ב~לי בפסח

~ר~
 הן עשיר הן איש וכל ~~רצי~ן שקורין הד~ין

~סח( )ע~ בדי~ ש~ ש~חן ~~י קדם ~וימי ~הם ישעני
 וא~

 ב~לי בפסח להשתמש איסורא דלי~א
 שאצל ~וה~לים שהרוב ~יון החדשיספורצילאן
 אי~ןה~גרי~

 נשאלי~
 השנה בא~וצע לאחרים

להש~~ש
 ב~

 ~לים )איזה נשאלין אס ואפילו
 חוזרים הם אח"כ מ"~ולפעמים(

 שבחנות ~ליםבשאר ומתערבי~
 ויב~

 בטל מב~מ ביבש
 נוטל~פ הם שגם )ובצירוף( ~קוה~פ(ברוב

 בזה היתר נוהגים ול~ן ה~סח(~~שיגיע
 להח~ויר( שנוהגין ~במקום ~ו"~ו אךה~דינות ברו~

 ~~ר ~ו~ום רק בטעות מנ~גאינו
 חש~

 ~ושהו
ח~~ץ

 ~ל~~
 להקל אסור

 במ~ו~
 ל~ח~ויר שנהגו

 וכן הגרועים חרס של( )תבשיל ~לי א~~ןאבל
~לי

 משק~
 נה~ו לא ~ורצילאן של הם( ~א~ילו

 ושריין בקהל~ו( )גם ~לל איםורב~ם
 ע~~

 הו~ד

 ד( ~ ל~ד אות סיתנ~א החדשבא~~
 לה~ת~ש להח~יר מנהג שאין במקוםלמעשה ~~~~

 חדשי~ ~ארצילאן ב~~יב~סח
 ~ונ~רי הנקנים

 לאסור איןבודאי
 דבלא~ה ~יון לה~

 י~
 דיעות

 ב~לילהקל
 ~ארציל~~

 אפי~ו
 ב~~~~ כ~ידו~

 לאחר ~ובפרט באי~ורש~שתמש~ו
 הנ~~ת ב~ם סקי~ז ~יק"ג יו~ד ש~דועבפ~ו"ג ~על~~~

 לצד~ יש דבהפ~מ שמואל ודבריעקב
 זה ו~~י אי~ור שבלעו ~רם ב~לי מעל"עלא~ר ל~~

 הנחלת לדעת בה~~~ו לצדד יש ~ארציל~ןב~לים
 ודב~ש~עקב

 ע~~~~~ו~ הנ~
 ועב~ד~ח ~ הנ~ל

 ב~ם ~ס שהביא ל' אות ה' ~וער~תא"ד
שי~רי הר~

 ~נה~~
 שכ'

 העול~ דמנה~
 ב~~ להש~~~ש

 ~שהם ~ארצילאן( )שקוריןפאר~וריש
 ה~נה ~ל בהם נש~משו אםאפי~ו ~לי~י~

 ח~ו~
 מפני

 בלעו ו~א דשיעי ז~ו~ית ~כלי אותםשמחזיקיס
 שהוא~ל

 ~ושתמשי' ו~ן םדק בו ואין של~
 נש~משו אם ו~ן בחלב ואח~~( )~חלהבבשר בה~

 ~~תמשים )ת~לה( אי~ור בדברבהם
 בה~

)אח~~~
 או שבוריס ~ש~ן א~ל הי~ר בדבר

 ~לא ~ו~הגי ומ"מ בהן ~ושתמשיס איןםדוקין
 שהם ~~~~י בפ~ח ישינים בפרפורישלהשתמש
 ז~ל להרדב~ז אחת תשו' שר~י~י מפני~לי~וים
 הישיניס הפארפוריש אתשא~'

 ושקל פאפוריא שלקח הנםיוןמפני בפ~~ ~השתמ~
 שוקל היהכמה בפל~

 ואח"~
 לקדירה ה~לי~ו

 ומצאו ו~קלו וחזר והוציאו ~ותח( מרק~ל
שהיה

 שוק~
 שהיה ~ומה יותר

 הנ"ל תשובה שראיתי אז ומן ל~ורקשהשליכו קוד~ שוק~
 לעצמי ו~"ז בפרפוריש מלהשתמש א~עחדלתי
 מפני איםור להם מורה איני לאחריםאבל
שפשט

 המנה~
 ויא~ור אליהו יבא ואפילו להקל

 איןאותם
 שו~ועי~

 עכתו"ד שוג~ין שיהיו ומו~ב
 ו~~ם הנ~ל ~ש~~ח ה~~ובא ~נה~גהשיורי

)שעל ~~~~~
 ה~ו~

 ~יורי ה~וחבר בעל ניהו ו~וא
 הנ~ל~~נה"~

 מ~ורש ~~~ב ב~~"ח ~ם ה~יא
 רק להשת~~ש שאין עצ~וו על הח~~יר בפ~חדרק

 א~סורים ב~שאר לא אבלבחד~ים
 ~ ע~~

 שהביאהגם ~~~~
 ש~

 ~פר בשם ב~ד~ח
ש~תב בר~~ ~וחזי~

 ~נ~ו~
 להח~ויר

 בה~
 אי~ורין ב~אר אף

וש~בר
 נת~~~

 ה~~נ~ג
 לדו~

 ה~לי את
 ~~~~ ~~~ ~ליכדין ~~רציל~~

 ל~ם ~~~ני ולא
~~ 

ודלא ה~~ל~
 ~~יו~נ~~~

 ו~~~ו ~~~~ל ה~וח"~ ע~~ד ~נ"ל
ד~ת

 הפמ~~
 ש~ד

 ש~ ביו~~
 בה~~~ו ~א~ילו

 בהם~ה~ל אי~
 ה~ונה~ ו~~~

 לה~~ויר
 שקונים ~ורצילאן ה~ל~ם אותןע~~פ ~ו~~ א~ ב~~
~~תגרים ח~~י~ או~~

 נ~רי~
שוס ~~ע~~י~ ~בל~~ ~ו~אי נודע ולא
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 או איםורשוס

 חמ~
 בהם להחזיק אין בודאי

 והשתמש לנ~רי ~~~מים נשאלו ש~וא לחושאי~ור
בהם

 ואח"~
 החזירום:

 ~יז~
 לפס~~ חדשים סכינים

 ו~~ך טעהואם
 קודם חמץ של בסכין ב~~~

 סיקי~ז לקמן עבדב~ר~הגעילו
 ע~~ םק~~

 ~"ג~
 יו"ד סי' ביו"ד ש"ד~עיבפמ"ג

 סק~"~
 דאם

 לא~ור יש בפ~ח בו והשתמש חמץ של סכין~~שחיז

~~שו~
 דח~ו~

 ועיבש"ךיו"ד ~~~ד במשהו אוםר
 ~נ"א םי' יעקב ובחק~~וםיקכ"א

 סק"~
 נו~"ש:

~יח~
 ~לים

 בה~ שמש~משי~
 שום בלי האור ע"י

 דאמרינן מ~ום בזה ה~עם ~ ליבון צריכין~י~
 פו~~ו כך~בולעו

 ו~כ~
 הח~~ץ בו ~נבלע כשם

~~"י
 הא~ חו~

 ~ך משקה שום ע~~ ~לא בלבד
 חום ע"י אלא ~מנו נפלטאינו

 הא~
 שילבנו בלבד

 או ~ונונו נתזין ניצוצות שיהא עד י~ה יפהבאור

~~
 העליונה קליפתו שתשיר

~~~ 
 נשרף בודאי

 ~רש"ז ~רב לשון ~ בתו~ו ~בלוע האיסור~ל
 ~~י'~יתנ~א

 ח' סיקכ"א~עי' יו~ד ועיש"ך ~ י"~
ובחידו~י

 רע"~
 ה~ך על בציונו שם

~"~ 

 הנ~ל

~וב~"~
 ~ם

~ 
 מ~ז ובפמ~ג ~~ז

 בש"~
 או"ח

 ~קט~ז~י~נ"א
 וב~מ~~

 םק"א סי~ס"א ~~א
 י~ג סעי' שס הרש~ז הרבוב~~ע

 בהג~~
 שם

ובםעי'
 כ"~

 ובהגה~ג שם
 שם מברעזאן מ~רש"~

 ה' מערכת ~~ד ובשד~ח י~טאו~
 או~

 י~ז
 ~יעות וחילוקי ד~נים ~רטי הרבה ~םו~~צא
 שום ע~י שלא ~יסור ש~לע כלי הכשרבענין
 הןאמצעי

 שנאסר~
 בשאר והן בב"ח מבליעת

~אי~ורין
 וה~

 ~"י
 ח~~

 המקומות מכל והיוצא
 לענין~נ~ל

 דינ~
 ~ ~ ~יא כך

 ~בל~ כלי
 ח~ב

 להכשיר~ורו~ה
 בשר בו לאכול

 א~~כא~ ~~
 ש~בין מה ~ל~י מ~אנו ~רמ~ע לדעת א( ~~רי

 ~יון ללבנו צריך הנ"ל( ש~ך ~רבבדבריו
שנבלע~

 ב( ~ אמצע~ שוס ע~י שלא ה~לב בו
ואחריו

 נמש~
 ~בין ו~ן ~( ~ לבונה עצי ~רב גם

הר~
 הר~~~~ בדברי שלנוה ~רס

 ו~ן ~( ~ הנ~ל
 מ~ה~שהרב

 סיתנ~
 ~~כ הבין סקכ~א

 כ~
 בדברי

 לבשר ~וחלב מחבת ~כשנ~כ~יר ~נ~ל~רמ"ע

~~
 ~לע ד~י~רא

 ~יו~ ליבו~ ~רי~ מ~~
 ~~~לע

 ~ אחר הי~ר של אמצעי ע~י שלא~לב
~~ 

~~
 ~~ל ~רב

 י~ו~~
 הנ~ל ~~~ך ~ל ~ו~ק

 לה~שיר דברוצהודעתו
 מח~

 ~ו ל~שר
 ד~ת וכ~~ו ב( ~ בלע דהיתרא כיון ב~געלהסגי ל~יפ~

 א"אה~נו"ג
 סק~~ סיתס"~

 ה~עס ו~~ב
 נ~~~ ~ר כנ~ט והוי ~~מא איקלש הגע~הדע"י ~~~~

 אותו' ע~ד ~לל הח~"א דעת וכ~נוג(
 קל בליבון םגי לבשר נוחלבלה~שיר דבר~

 ד( ~ בלע דהיתרא כיון מבחוץעליו ~~ר~ שק~
 ל~שר מחלב כ~נוכשירהחכ"א לד~~ מהני הגעלה דה~ה )ואפשרהז~ול~א דע~ וכ"~

 שהני~ ו~~
 ~ם

 רק ~וקא ~ז~ו א~שר הגעלה מהני אםבצ"ע
 שנבלע איסוראלענין

 בצ"~ ~ני~ ובז~ במ~ב~
 ובזה ~י~בד ל~נין ה~עלה מהניא~

 ~רב וכ~ד ה( ~ ה~ל( הש~~ח עליושתמה ~~ ~יו~~
 ~ל ישראל שלדבנ~חבת ח~~

 חל~
 ל~~ת~ש שרו~ה

 ~ם אפילו ה~שר ע"י בשרבו
 נשת~~

 ~~לב בו
ע"י

 ~גו~ ~יגו~
 בחמאה

 הגעל~ לי~ מהניהיתר ~ו~ דה~י~~~ ~~~~ מ~~
גם ~~~~~ ע~י ד~א וכתב

 ~רמ"~
 ~ ~על~ דמהני ~~ודה

 ו~
 ~~~ד

רע~~
הנ~ל ב~ידו~י~ ~תב וכן נו"ט ~י' ב~שובתו
 דבנוחב~

 להכשיר ~שרוצה בשר
 בי~~~( דרך בו ~נ~לע הוי דאז אי~כא~ומכש~כ ל~~~

 ב~~י הש"ך שהבין כמו דלא הגעלה ליהמהני
 ~כ~ה ~( ~ הנ"ל ועיבש~~ח ~ ע~כ הנ~להרנו"ע
 ח( ~ כ~ו א~ת נ~ח ~לל האו~הד~ת

הרשב~א )ו~~~
 הבי~~ במש~ר~

 מק~י לבשר דבמחלב

הי~יר~
 ~( ~ בהגעלה וסגי בלע

 ~י~~ וב~ד~~
ש~

 ד~ו~~ר ולנועשה להלכה לדינא עיקר לו שכנ~ל
 ~~יוב~רט בה~~~~ וסגי בלע היתירא נוקרי אי~~א אולחלב

 דע~
 הפוםקים

 דס"~
 לענין

 מ~~
 חמ~~~

 ~~~ן בדברינו )וכמבואר בהגעלה דסגי
סעי'

 ז~
 סקכ"ג(

 א"~
 ל~לב מבשר נוכש"כ

 וכ"מ ~ ע~כבהיפך
 דע~

 א"א הפ~ו~ג
 ~יתנ~~

~קי"~
 כיון לבשר דבמחלב לו~ור יו~ר ~נו~ה

 ~( ~ הגעלה לו יו~יל בלע היתיראדמקרי
וכ~~ו

 דע~
 הרב

 ת~אר~
 ב~ד"ח המובא אדם

 ~~~~ ~הנ~ל
 ~~~ב לה~שיר כ~רוצה מייר~ כ~ז

 ו~~ב ב~ר בכלי נבלע ~ם אבל איפכא או~בשר
 ה~שרו לענין י~תר חמיר ~~אח~ז~פילו

 בהג~ה ~עי"ג תנ~א ~י' הרש~ז הרב~בש~ע ~והג~

~~
 ~י~ל

 בז~
 ~~י בכלי בשר ~בנבלע ו~~ב

~אור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~צל~ ~~~ן ~~ד~~~ר
 ~יו

~ו נב~~ ו~~"~ ~~~
 ל~ י~ ~"~ ו~~~ר~ ~~~ ~ל~

 ~~י הי~ר
 ו~~~~י~~~לה

~~~~ 
 ע~י בה הנב~ע הב~ר

 אי~והאור
 נפל~

 ~~מ הג~לה ע"י לגמרי ~~~ו~ו
~ו~ו

 ~~ע~
 ~~~ר ~~ם

 הבל~~
 ~אוד

 ~~~~~~ ~~ל~ ש~ינ~ ~ד~~לי ב~~~
 ר~

 קלוש ~אור ~~י
 ~דאי ואי~ו מ~ודהוא

 שי~ו~
 ~~יו

 ~~י בהג~לה לה די ~פי~ך~ב~ח ש~ ח~~ ש~
 לה~לי~

 ממנה
עי~ר

 ~בש~ ~~~
 ~יקר ~ס

 עליהם להקרא כדאי ש~ן מח~~ת~~ורין שה~ ח~~ ~~~
 שאינן לפי ~~לה ~~י נפל~ן והן~ב~ח ש~

~נו~י~
 מחוד

 אב~
 הבשר ~~ם ~ווחר

~~ 
 ~~ותר

 הח~ב~~ם
 ב~~~י~ ש~~

~~~~~ 
 ~~י

 להי~~ כד~י ואי~ןמאו~ ק~~ש~~ ~~
 בב~ח שם ~~יהם ~קרא

 ה~~~ ש~~~~יו~
 ק~דם ~~~וד קל~ש היה

 ~~ב~~
 ל~ן ~~לב~ב~

 ~י~
 שם

 ח~~
 ~~ם ~ל לח~ל י~ול

~לו~
 ה~~י ~ל כש~צלה משא~כ הלזה

קוה~~ ~מ~
 אין

 ~ע~~
 להכשירה לה ~~ועלת

 שהיה~יון לפס~
 ~לי~

 קוה~פ חמץ שם
 ~~~ו~

 שמו דחמץ
 הרבהרש~ז עכ~ד ו~~'~ליו

 ש~ו~"~
 בסו~~~י שם

 שבל~~ כל~ דאפי'~~ה
 לבד ~~ור ע~י בב~ח

 בו ~בל~ו לא אם~~מ
 בב~

 בזאח~ז אלא א~ת
 א~ר ~~י' ב~~ר ה~ל( )ל~~רי ~~~~ה ליה~~ני
 העבירו~~בר

 מ~ן ראשון ה~לי א~
 הא~

 ~~~ד
 הנ~ל הרש~ז~רב

 וכ~י~
 גם ~~ד~ח הביא זה

 ~' גדול רבבשם
 ~כ~ ש~ת~

 מדברי גם ~ראה
 ~יצ~ג~חוו~ד

 בבי~ורי~ ~~יי~~
 ~~בוב~ידושי'

 שס ~קה~כ ומדברי~ק~ד(
 דא~

 הכלי ~אסרה אם
~חמת

 ל~ ~~ בב~~
 ~לא בב"א ~~ל~ו

 ~י~ירא מקריבזא~ז
 ~ ~~כ( ~ל~

 א~
 לאו

~ו~ע
 ~ודי~

 בזה
 ~~~ ~~~~ והר~

 באו~ח

~ימ~
 ~~ב ~' ~~ק ~ס"א

 דבכ~~~
 מקרי

~יס~רא
 ו~~ ב~~

 בע~מו ~ד~ח ~על הרב

~ני~
 שס

~~~ 
 זה דין

 ב~~~
 ב~ג~לה לה~יר אס

 בו ש~~ל~ו~כלי
 בב~~

 בזא"ז ב~בל~ו אפי~ו

 ד~י~~ש~~
 ו~~ב זו לסב~א מודיס ~כל

 ~י~ור ש~ל~ה במ~בת ליבון להצריך~הא~~וריס ~לד~~
 בב~ח שבל~ה ~מחבת לדידהו ה~ה האור~~י
 בה בנבלעו~אפ~לו ליבו~ להצרי~~ דינ~ ~"כ הרי האור~~י

 הבב~~
 הש~~ח ~כ~ד בזא~ז

~~~~
~ ~ ~~~~ 

 ~ד
~~ 

 ממ~בת דיבר~ו

 אב~ בב~~~בל~~
 ~י~~רין מ~אר שבל~ה מחבת

~~י
 ~~~~ ~~ו~

 ~~י
 ~ו~

 ~מנ~י
 ~נ~ל~ ~~~~

~לי~
 ~ו ~רי~ה בשר

 ונב~~ נבי~~
 ה~י~ור בה

~~
 ~~~צ~י שוס ~~י

 ~ז~
 לכו~ע

 ~י~
 ה~שר

 ~ל~למ~~~
 ~~י

 ליבו~
 ~ גמור

~~ ~~ 
 ~"ז

 הא~ר ע"י בה~לי ש~בלע שהאיםורמיירי
 האי~~ר גוף אם אבל ~ל~ל דבראי~ו ה~~
בה~לי ש~בל~

 הו~
 ו~~ול לח דבר

 ~ג~~
 בכלי שבי~ל

 ~ו ~~ו~~ז של ~לב אויי"~
 יי~

 ו~דומה ל~זיר

 א~~~~י ~~ם ~~~י שלא בהכליונב~~
 עיי~

 ~זה
 וב~~ס סק~~ז ~י~~~א מ~זב~~~~ג

 ~יו~~
 ~יקי~א

 ~~~ובת ה~יא)וכן
~~ 

 ב~ם ~יס~ו ~ריה
 ~ב~~שקה ש~~ב~ הר~ב~א( ו~~שמ~ותה~~רד~י

 אי~ור~ל
 ש~~ל~

 ב~לי
 ש~~ א~

 ~ו~

 ~~י~ור

~~~~
 ~~י~~~ יי~~

 ~~~י ~ג~לה מהני מ~מ
שה~לי~~ ~יו~

 בישול ~~י היא
 א~~רי~~ ל~~

 ~~~ל~ו
 ~י~ול~~י

~~ 
 בישול ~~י ~~~~ו

 ביש~ל ~קראים המשקיס ד~ל משום~~~יס ~י~ ~הג~ל~
 חלב אבל ~ ~~ריפה ~בי~ה ~ל ~ומן אומ~~ב ח~~

 ~ל שומן ~ו~~
 ~בי~~

 שנב~~ו ו~רי~ה
בכלי

 של~
 א~~צעי שוס ~"י

 ~ג~~
 ש~ג~ן

~~~~ב~
 ו~ה~ג

 בז~
 ~~י

 דו~~ לי~ו~ המ~~~

~~
~~~~ 

~  
~~ 

~~ 

~ ~ הרמ~~ ~~~~ 
 א~ילו ו~~ן

 מ~~י~ ~שא~
 אי~~ר ~ל

 ~עי ~י~ר של א~צ~י ~שו~ בלי ב~ליש~בל~ו
 משוס לי~וןג~כ

 תשמי~ו מקרי בכ~"~ דג~
 האורע~י

~~~ ~ 
 )וכ~

 הבין
 מהרש~~ בהג~~

~ ~
~ ~  

~~~ ~  ~~~~~~~ 
 ~לב בכ~~ לדוןיש

 ~ון ~~קחי~
~ה~ריכם ה~כו~~

 כיו~ ליב~~
 ~צמו שהאיסור

 ~להחלב )פירו~
 בל~ ~~~ נ~ל~ ~~י~~~

 אמצ~י
 בי~ול ~~ישנבל~ וא~

~"~ 
 זה מהני לא

 לושיו~יל לעני~
 כ~~~ ה~~~~

 ~י~ור ע~מו ש~וא
 ~ו~"~

~ע~
 הרב

 ~י~~"~ ש~~~
 ודו~ק( עיי~ש ~ק~~ז

 כ~עח ש~אוזהו
 ו~~~~ ה~מ~~

 ד( ~ ה~~ל

 ב~~~ו~ייש~~
 הנ~ל

 ~~ל~ דא~
 בכל~ הא~~ור

 א~~~ות~~י
 ושומ~ שמ~

 ~~~ן כגון הי~ר ~ל
חמץ

 בש~ו~
 בזה ב~ו~~ת

 ~~~רינ~
 דאף

 ~י~ין ~~י ~~לי~אי~ור ש~בל~
 מ"~

 ה~ע~ה בזה מהני

 א~צעות ~~י כבול~ו ~א~~רי~ן~שו~
 ש~

 ~י~ר

כ~
 ~~י ~~ו ~~

 ~~~צ~ו~
 ~~עבדב~ר ~ ~~~ ~~~~ של

ל~~~~
 ~י'

 ~~~ ~~~~~ ז~
 ~רש"~(~ הרב בשם

 כלי בדין ~~~~ז ~יתנ~א בש~~ת ו~יי~ע~(
~וח~~



 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~י~~
 וה~ליקו חמץ יי~ש לתוכו ש~פ~ו~~כת

 ובעי אור ע~י תשמיש~ מקרי זה אםב~ו~י היי~~
 ו~יי"~ ~ליב~ן

 ~ס ומסיק בזה שהאריך מה
 ש~ח ~הח~~יר יש ~ע~ויס הרבה כן עשוד~ם
 אבל ה~עלה ע"י לכתחלהלהתיר

 ב~יעב~
 אם

 ~ופני להחמיר אין ~בד ה~עלה ע~י בונשתמש
 ואינו היי"ש אליו למשוך האור שלשטבעו
 בכלינבלע

 ~אמרי~~ ~ומי~
 כי שאב מ~אב נורא

 אליו ל~ושוך היינו ~עולות שני~ עושה האשאין
 וגםהיי~ש

 ~כתו~~ בכלי להבל~~~
 ~ בקצרה

ועב~~
 שה~בר שכתב י"ז אות י~ט ~ורש תו~"נ

 שאב משאב נורא איסורין ב~אר לומר~מוה
 םיצ~ב ביו~ד מרמ~א ~וראייתו כן מצינוולא
 הק~ירה דאס שם ~מבואר ~'סעי~

 עומ~
 אצל

 ואמאי א~ור הכל צונן הוא הקילוח אפילוהאש
 וכ~מ שאב משאב ~נורא שם נאמרלא

 דס גבי ד~~ילו םק"ג ובש"ך א' ~~י'~~ע"ו ביו~~

 אפילו שאב מ~אב אמרי~ן לא בעין דם ~~אא~
 מכ~~~ וא~~ האש אצלכ~הוא

 כן אמרינן ~לא
 ועוד ~קיו"ד שם בט"ז ~מבואר איסוריןבשאר
 קודם בשר נצלה אס~לא

 שאינו בכלי מליח~

מנוק~
 וא~רבה ~אב( משאב בזה לו~ור שייך האם

~חוו~ד
 כת~

 בשר נצלה דאם ס~~א בםי~~ו
 יצא לא ~ם שם ~שפוך שאסבמק~ס

 מי~
 א~ור

 שאינו דב~לי כיון שאב משאב אמרינןולא
מנוקב

 שיי~ ל~
 אס ה"נ וא~כ שאב משאב

 את~דליקו
 היי~~

 בו~אי ה~לי בתוך בעין ~מץ
 שאב משאב שייך ולא ~אור ע"י ב~לינבלע
~~"ד

 התומ"~
 ה~יקל אול~ ולמעשה ~ ה~~ל

בזה
 בדי~ב~

 הגעלה ע"י בו נשתמש אס
 ב~ב~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ענף ~ה בס~ק לעיל וכמבואר האורע~י ~~~~~
~ ~ 

 מהר~~ו~ב~~~
 שיק

 סירמ~~
 ב~בר בחאו~ח

 בהח~יות יין שנו~נין ~טרס הבציר בי~ישנוהגין
 ~תבלע בס~יר~י' אותה ומ~בילין ס~וגלוק~יס

ב~
 ס~רטיס הרבה

 הס~וג ~~ליקין ואח"~
 אות~וזורקין

 החבית ~גופת ו~ותמין נהחבית
ומ~לגלין

 ע~ לצ~ מצ~ החבי~
 שנשר~

 ה~~~ג
 שבחביות ~רע ריח יכ~ה ~מען עושה וזה~~ו~ו
ו~ח~כ

 ~~ ונ~א~ יינו~ בה~ נותני~
 ~ו~ר אס

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

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

 אלו יינותל~תות
 בפם~

 כיון
 דבוד~

 ביין ~ש
 עשו~ אינו וגס ה~~ץ ~נגד ס' שס~ניתן
 ~די אלא היין לתקן ~עםליתן

 אי~~ר ~וב~לין אין משוס בזה אין וא"כרע ה~י~ להעב~~
 מדבריו והיוצא בזה שהאריך מה ועיי~של~~חלה
דאס

 לחו~ י~
 אסור בו~אי עבי~א דלטעמא

 ~~ס שוס נותן ~אינו בבירור י~וע אםאבל
 שס העלה ומ~~ו לצ~~ ~ש בזהביין

 ~בדב~~ מיי"ש בליעה ע~"פ לו ישדהחבית ד~יו~

חרי~
 ~ו מועיל אין וגם מל~א ריחא קיי~ל

 וא~כהגעלה
 אע~~

 בו שעמד
 היי~

 רב ז~ון
 יש מ"מקוה~פ

 לחו~
 בליעה ע~יין שס יש ש~וא

 ב~וך מעט פולט והואמיי~ש
 ס' מהני לא ~אז ב~סח גם הייןב~וך י~לו~ וא~~ היי~

 החבית מן הי~ן את לערותצריך ול~~
 שיש ובמ~ום פסח שלכלי לתו~ קוה"~
 םפקקוה"~

 שיצ~ר~ו
~יין

 ג~
 ~שוס~~בטל גס בזה שיש ~"ל בפסח

 לתוך הס~וג שמשליכין במה ל~תחלהא~םור
 קוה"פהחבית

 ע~תו"~
 : בקצרה

 ש~תב נ' אוח ~"ט סי' תומ~נ עב"ם ~ליבון ~~~~~~ ~יט~

~~ל~
 )~מור( ליבון הצריכין ישיניס

שבלעו ~~ו~
 מ~ו~

 ליבון במקום זה ~בר מהני א~ צ"עבב~יל אח~~ חיפן ~ם רוטב בלא החמץ
 סיתנ"א ~מג~אהמבואריס ה~~מי~ בשני ~~ז תלוי ~לכאורה~מור

 דאס ~מש~וע ~ס שכתבהא' דלט~~ םק~~~
 חי~

 ~~~~ את
 התכ~ ~"~בבדיל

 עליו ה~ופרת
 הוא ~שיעו~ו קל כליבוןרק ~י~~ אי~
 שיתחמ~

 ה~~י
 עליו העופרת התכת ע"~~"כ

 ע~
 יכול שאינו

ליג~
 ה~ני בצד בו

 וליבו~
 ~~ה קל

 ה~עלה אלא שא~צבמקום ר~ ל~~
 וא"~

 שה~~~ ב~וק~ם
 ליבוןצריך

 ~מור~
 ל"~

 חי~ו~ ע~י לה~שירו לו
 הב' לטעם אבל עליו שמחפיןהב~~ל

 מ~~ש עליו שחי~ו שהב~יל ~~יון ~שכתבשם ה~ובוא~
 ~~כ( חד~ים כ~לים ליה הוי ~~~סיקהוא

 ~לה~לי לו שיהיה הב~יל חיפוי ~והניכאן ג~
 ח~שכלי די~

 ממ~
 ~~ הנ~ל התו~ו~נ עכתו~ד עי"ז

 סק~ל לקמן בדברינו בענ"זו~יי~ע
 וש~

 מבואר
 מהני הב~יל ציפויאם

 ש~~~~ ב~ו~~ עכ~~
 בחמין הגעלהצריך

~~ 
 כ~ר:

 ~~זע~~~ג ליבו~ ~~~
 סו~

 וס~ר ~~יני ~י~נ~ב
 הגע~~

וב~~"~



~~~~י
 ~~~~~~ ~~ו~~

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

 משקה שוס בלי ~~~וש האש ע"י איסורשבלע
 שילבנו הוא הב' ליבון ומיןב(

 כ~~
 שאס עד

 מכח הקש נש~ף יהא חוץ מצד קש עליוישי~וו
 ד' סעי' םיתנ~א הגולה בבאר פי' )~ך~ליבון
 וא~שר ~ה~עלה הוי ~זה וליבון ל'(אות

 אס אפילו מהני כזה וליבון ~והגעלה קצ~ע~יף עו~
בליע~

 כ~ר ~ל חמין מיס ע"י היה האיסור
 יש ועוד ג( ~ ~ו~וש האש עלשע~ודו

~~~ 
 ~' ליבון

 משני שהיס~ב עד האור על כ"כ ש~וח~ו~ווו~וא
 אס ~"~ו ~אך ~ובחוץ בו ליגע יכול ואינו~בריו
 וליבון עליו נשרף יהא לא מבחוץ קש עליוישי~וו
 עדיף לאכזה

 כ~~
 אצל רתיחות שמעלה כ~עלה

 שבלע לכ"ר רק מהני לא כזה ליבון ול~ןהאש
 הו~ר ~כבר בעתאיסור

 ~והא~
 ~ ע~כ

 א~
 בחי'

 י"ח אות סיתנ"א השלחן במ~עמי ~ו~דרע~א
 ומדבר~ סק~ח בסיתנ"א הט"ז דמדבריכתב
 שהיד עד מחממו דאס משמע םק~~ז שס~וג~א
 עליו נשרף קש כדין דינו עבריו ~וב' בו~ולדת

מבחו~
 ממנו( עדיף )וא~~ר כהגעלה וחשיב

 ביאורי בשםו~ייש~ע
 הגר"~

 ה~~רד~י דעת ~כ~ה
 והת~ס' והג~~יי~מ ר~י בשם א~ז בשסוהג"א

והסה~~
 ז"ל והרא~ש

 ו~~מ ~ ע"~
 דע~

 הרב
 קל דליבון י' סעי' בס~יתנ"א~רש~ז

 הז~
 שהיס~ב

 ע"ש ~~ה~~לה עכ"פ גרוע ~ינו עבר~ומשני

וע~~
 כ~וה הנ"ל תנ"ב םום~י מ~ז ב~~ו~ג עוד
 : הגעלה בדינימדריגות

 ~כא~
 וכו' האגנות ול~ן

 אופינהייס הר~א ~והג' א~א עי' ~ ליבוןצרי~ין
 הנמלחי~ עופו' עליו שצולין דש~וד סק~"גסי~נ"א
 ליבון צריך מח~~ץ נבדק ~לא ~ו~ולח השנה~ל

 אבללכתחלה
 בדיעב~

 פוסקיס א~ן על ס~וכינן

דס~~
 חו~נ דאינו

 כיו~
 דכבר

 נתבט~
 ה~עס בו

~~ש~ו
 ח~~~

 ק~ה~פ
 וא~

 אי~ור ~~בטליס לא דב~לי
 כיון יו~ר קיל ~~א~ו~~ו

 ~אי~
 ספק אלא ~אן

 ענף סק"א ~יקי"ז לקמן ~ועבדב"ר ע~כ~בעל~~א

ו'~
 כ~ד םעי~ םיחנ~א הרש~ז הרב ועש"ע ~

 ~' לו שיש ~לי והוא פיס דרייא שקורין~חצובה
 חו ק~ירה ע~יה ו~ועמידין~ג~ים

 ~וחב~
 ב~נור

 בפםח בה להשת~וש רוצה אם השנה ~ל האור~ל

~ריכ~
 עיסה עליה נ~פך ~ל~עמים ל~י ~יבון

 ה~וח~ת אתשמ~ח
 בשמ~

 בשומן ~ו
 תח~

 עי~ה
 ~~~~ו תשרף שלא~~י

 ה~~
 ה~~~ץ בה שנב~ע כמו

 האורע~י
 ~יו~ בלב~

 בשמן רוחשת העיסה שאין
 ג~ור ליבון צרי~ה ול~ן אפייה( )בשעת בשו~וןאו

 )וכ"ה עוגות ~הן שאו~ין באגנות הדין ו~ןכ~ינו
 אבל ס~~ט( שס א"אבפמ~ג

 מחב~
 בה שמטגנין

 בשומן או בשמן השנה כל ח~וץעיסת
 ש~עי~הבאופן ~פירו~

 רוחש~
 בשעת בשומן או בשמן

 דגס די~א ה~וםקיס בין פלוגתא יש בזההטיגו~(
 בה לה~תמש כדי~ו גמור ליבון צריכהבזה

 שלפע~~יםלפי פם~
 נשר~

 השומן או ה~מן ונכלה
 מקצתה שתחת או העיםה ~לשתחת

 האור ע"י בהמחבת העיםה טעס ונבלעהטיגון( ~בשע~
 מ~ונה נפלט אינו ולכן ~ משקה ע"י שלאבלבד
 ~~שוס ליבון ע~י אלא הגעלה ע"י זה~עם

 יש אבלד~בוכ"פ~
 חולקי~

 שאעפ~י ~~~ים ע"ז
 שהתבשיל ~~דמןשלפע~ויס

 ~נד~~ ~ש~
 לדופ~י

 בתו~ו יש משקה לחלוחית מ"~והכלי
 ה~ל~ הדו~ן שאצל החיצון צד אלא נתייבשולא וב~ני~ויות~

 ~~א אלא ~וש~ה לחלוחית קצת יש שםוגס
 בשביל נחראת ה~לי ~יןולכן יב~

 כ~
 ע"י תש~~י~ה

 יש הלכה ולענין ליבון להצריכההאור
 בה שטגנו )ע"י איסורין ~ושאר ~בלועדבמחבת להורו~

 להחמיר יש היתר( של ושומן ב~~ון איםוריןשאר
 להצריכהלכתחלה

 ליבו~
 בה שטגנו במחבת אבל

 ~ל בקדירה ו~ן בשומן או בש~~ן ח~~ץ~יסת

 ש~ובש~י~מ~~~
 יש השנה ~נ חמץ בה

 כיון בלבד הגעלה ע"י ל~םחלהתירם ~הק~
 ש~

 פוסקים

ה~וקילי~
 לענין בלאה"כ

 ח~ו~
 בכלים דאפילו

 בהגעלה להס די ~ו~וש האור ~"ישחש~וישן
 הרש"ז הרב עכתו"ד שא~"ז( ~ס"ק~כ~ובואר לפס~

 וט~ז י"א ס~י' םיתנ~א ר~ו"א ~ודברי והואהנ"ל~
 ~םםקל~ח וח~י סק~"זשם

 ל"~
 ~~ועבדב"ר

 א~ד ועבשד"ח ד'( ענף סקי~א זה סי'ל~יל
 קערות בדין ~ואיר ~ית ב~ס ל~א ~ות ה'~~~ר'
 בדיל~ל

 שקורי~
 לא~ות שנוהגין שיס~ין פלאני

 הם תש~וישן רוב אך טראטין ~~נה בא~וצעבהם
 בהגעלה להכ~ירם יש אס ונשאל עירוי ע"ירק
 ~נ~תמש ~וה ~רואין וה~ריע ללב~ם ~~"א~יון

בתו~ו
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 ~וקודם בו שנשתמש ומה המעל"ע תוךבתוכ~
 הי~ו~מה אחר ~מיד והולכיןל~ן

 שנש~מ~
 ~וך בו

 בעירוי ~ש~~וש המעל~ע ב~וך )אסהמעל~ע
 המעל~עוקודם

 נש~~ו~
 בא~יה כגון האור ע~י

 ~~ל מעל~ע הכ~י על עבר ואם בהגעלה(סגי
 אחר הול~ין אז~תש~~ישין

 רו~
 ~~משך ~שמישו

 שי"א כיון להורות הגון ~~ן ו~תבהשנה
 מדבריו הבין וה~~"ח ע"כ בלע הי~יראמקרי דח~~

 הוא ה~נה כל ~שמי~ו ~רוב ~לי לעניןדה"ה
 יו~וו בן הוא לה~שירו ו~שבא האורע~י

 ~~ עירוי~"י מ~שמי~
 ע~י ~ותשמישו ב"י ואינו ~~ר

 לכאורה נראה כן בהגעלה ~יה םגי אזהאור
 ו~~וע~ה ~ ע"כ בדבר לה~יי~ב שצריךוסיים

 סקנ"ח זה סי' לקמןעב~ב"~
 ענ~

 ג' ב'
 : ~~אן נלמד~ושם מש"~

 ~כג~
 לכתחלה להיות צריך

ליבו~
 עי' ~ ממנו נ~זין ניצוצו~ שיהי~ עד חזק
 םקי~א שם ובמג~א ד' םעי' םי~נ"א~רמ~א
 םעי' שס הרש~ז הרבובש"ע

 י~~
 דכ~ים די~א

~בלעו
 חמ~

 בלבד האור ע"י בלעו אפי' קוה"פ
 ~היינו ~ל בליבון )או בהגעלה להם דימ"מ
שקש

 נ~ר~
 ב~יע~ו ש~עת כיון מבחוץ( ~~יו

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ב~וכו בלוע הוא א~א בעין האיסור אין כבר(~ז

 ע~י )או לבד הגעלה ע~י להכשירן הקי~וולפי~ך
 שהוא קלליבון

 ג"~
 ע"כ: ~~עלה(

~~ 

 בש~ע
 האו~ורים כ~ב' דהעיקר סייס הנ~ל הר~~זהרב

דחמ~
 בכלי נבלע אס ~א~י' בלע איסורא מקרי

 נשת~וש אס בדיעב' א~י' לאסור יש ו~כןק~ה~(
~הם

 ~בפסח~
 ע"י

 ~געל~
 י~ה ליבון ב~א בלבד

יפ~
 ~י~יו עד

 נ~זי~ ניצוצו~
 דעת )וכ~~ו מ~נו

 ~ו~קי"א שם~מג~א
 ו~ע~

 הר~א ~וה~' הא"א
 או הפ"~ו במ~ום ~ך סק~ג( ~םאופינהייס
~ניעת

 ~מח~
 ~בר' על בד~עבד לס~ווך יש יו~ט

 ~סח( )של ה~בשיל להתיר ויש הנ"ל~מקי~ין

~~שתמ~
 ~וכן לבד הגעלה ע~י הנ"ל ב~לי

 ב~וק~
~י~

 המקילין םברת גם לצרף יש להקל צד עוד
 ע"י מחמץ קוה"פ ~בלעו~כלים א~ בהגע~ה לה~~יר ~כ~חלה ~פי~ ומותר~נ"ל

 האור~
 עכתו"ד

~רב
 הנ"~ הרש~~

 וכן ~
 הבי~

 שם א~א ב~מ~ג
 א~ר ב~ם~~י~א

 דבה~~~
 ה~ו~קי~ על ~~מוך יש

 של הכלי דאסשס סיי~ ובפמ"~ ~ בלע היתירא ~קרידח~~ץ
 חמ~

 הרי אב"י
בזה י~

 בל~~"~
 בדיעבד להיתר סברא

 משום קל לי~וןע"י בה~~~
 די~

 הלכה ש~וא ס"ם בזה
 ב~ס~ נוטל"~כה~ו~ירין

 ה~ו~קים ~רוב ~~יון

~~~ירי~
 נ~~ל"~

 ב~~ח
 עש~~

 םעי' סי~~ו"ז
 הלכהושמא י'~

 היתירא מקרי ~ח~ץ כהאו~ו~י~
בלע

 ~ב~
 אף לה~יר אין ה~"~ו באין

 בשאי~
 ה~לי

 פוסק ד' בםעי' דה~~חבר כיוןב"י
 ב~~י~ו~

דחמ~
 הפ~ו~ג ע~~ו~ד בלע איסורא ~ויקרי

 הנ"~~

~~~~
 א( ~ ~ו~ונו נ~זין ניצוצו~

 עש~"~
 ~י~נ"א

 ד~פו~סק~"~
 א~ל אותו של~נו כלי שאר או

 ~ון שם~קוהו ו~אחרהאש
 הא~

 ב~ודו
 איסורין שאר ~ו ח~וץ בו נבלעהיטב רות~

 א~
 בשעה

 ניצוצות היו ~א האיסור או הח~וץ בושנבלע
 ה~ה האיסור בו שנבלע בשעה ~ס אבלמבחו~( עלי~ נשרף )שקש קל בליבון ס~י ממנונ~זין
 ~~~ עדיין מלובן הש~וד אוהכלי

 עד
 ~ומש האור ע"י כנבלע הוי בודאי ממנונ~זין שניצוצו~

 נ~ז~ן ניצוצות שיהיו עד טוב ~יבון אח"~וצריך
 וב~מ~ג סקל"ז ריש שם ע"~~)ועמג"א~ומנו

 של ~ור~ה לענין ~ו"ששם א"~
 ~ו~כ~

 מיירי א~שר אך
 גס נ~זין דניצוצות~ס

 ~והמר~~
 אפשר או

 קל ליבון רק בעי לאדהמרדה ~וונת~
 נשר~ שק~

 כמה עוד ב~מ~ג ועיי~ש ~ בזה וצע"עמבחוץ עלי~
 ה~שר~רטיםב~ין

 הרח~~
 ועב~ס ב( ~

 ה~וז~ר זהדמטעם ~ומ"~
 בשע"~

 הי~ר יש הנ"ל
 כ~כ ללבנהא"א שבהקצוו~ אף קעך הענגלישע שקוריןבכירה

 ~~מנו נתזין ניצו~ות ~יהי~ ע~
 בהקצוות הבליעה שגם כיוןמ"~ו

 ג"~
 היה לא

 קל בליבון להקצוו~ ס~י ו~כן נ~זין ניצוצותע"י
 האומרים םברת בצירוףו~ס

 מקר~ קוה~~ דחמ~
 בלעהיתירא

 שלפנ"~ בס~~ )הו~~
 אמ~נן ~כן

 שהוםקדע~י
 היט~

 ~ קעך הענגלי~ע
 והוי היטב הקצוות גסהוחמו ב~צ~

 ~כ"~
 כליבון

 ניצוצות ע~י ~לא דכבולעו משום בזה דמהניקל
 בא~ח ג~כ הביא וכעי"ז ~ ע"כ ~ול~וכך

 ~ם~י תשו' בשם ~' אותסיתנ~א החד~
 ~בד~ק ייטב מהגה"צ צדק אבני~~ו' ובש~ אבו~

 את לה~יר דאי~צ ו~~בוקעחין הענגליש~ שקורין הש~ארקעחין ~וןבדב~הברזלים ~גי~
~~פ~ר ~~ ה~סי~



~ ~ ~ ~  ל~~יר ודי או~ס ש~~לבנין בשעתהשפאר ~~ו~~~

~טי~
 ~~לבנים ואח~כ ~~ל~~עלה שעליהם והלבניס

 הקצוות אבל ~~~יהם ~~גולים( ~שהםה~סים
 ~ח~יהם מ~וםים שהם~הס

 וא"~
 שם להסיק

 גחליס ~~ל~ועלה עליהם~~ניח
 בוערו~

 ודי
 ועב~"ש ~ ~"כבזה

 ~~נח~
 ש~~ב שי

 ג"~
 דאם

 ו~~ב להסירם א~צ בבנין ~ושוקעיםהטסין
 דרוב ~~~וםהטעם

 ש~ הב~יעו~
 הם הטסין

 ~גם וכיון בהגעלה להם ודי מיםע"י
 הקצוו~

~כ~~
 שבא~וצע הליב~ן ע"י קל ליבון י~לבנו

 הוי א~~הטסין
 עכ~~

 כהגעלה
 ע"~

 ש~יים אלא
 גחלים לכ~חלה לה~יח יש ~וגולים הם ~םשם

בוערו~
 על גם

 ה~צוו~
 מחומ~צ בשד"ח )והו~ד

 ז'~י'
 או~

 ~~ל~ועלה ש~ם משמע ו~~~בריו ט~ז(
 ~~~ל ה~בנים ל~סיר צריכיןאין

 הקצוו~
 ורק

כשהקצוו~
 להניח נ~ון ~ועצ~~ם ~~גולים הס

 ~~~רעז~ן ~~הן מהר~~ם ב~שו' וכןגחליםבוערו~ עליה~
 בדבר קצ~ ג"כ האריך סירט~~ח"ר

 ~~~ נכנםין שהקצוות קעחין~~ה~נגלישע הטסי~
 הלבנים

 וא~אוטיט
 שיב~

 בדברי והחזיק לשם האש
 דה~יקר משום בזה להקל ש~~ב הנ~ל צדקהאבני

כדע~
 בהגעלה דבין סקכ~ד סי~נ~א ה~וג"א

 שנש~~וש ב~~קום רק להכשיר סגי בליבוןובין
 ~שו' בשם גם שס הביא ו~ן הטור~ דעתו~"ה
 דעיקר הא~ז אביו בשם שהביא א"זמהר"ח
 במקצ~ו רק נש~~~ש בין הוא בזה~חי~וק
 בא~וצע רק נ~~מש שלא הטסין )כבנידוןבאיסור
 על ולאהטסין

 הקצוו~
 ~הם

 ~ח~
 ולכן הלבנים(

 שהבליעהאף
 נכנס~

 בליבון סגי ~~"~ו ב~ולו
רק

 ב~~קו~
 ~~~חלה ~ס אבל בלבד השי~~וש

 ו~ס הכל ללבן צריך אז ב~ולו האיםור~שת~וש
 ~מ~ש בלע היתירא ~~קרי דחמץ לזה לצרףיש

 ע~ז ~ס~~וך יש ~בהפ"~וה~~ר
 וב~ר~

 דהטסין
 ויש ב~י אינם ת~~ידהם

 דיעו~
 גם לה~יר

 בפס~
נו~ל~~

 הברזל ~בע וגם
 ל~גו~

 יו"ד )עט~ז יו~ר
 וא"כ םק"ו י'(םי'

 י~
 לה~יר ~פיקות כ~~ה בזה

 להוצי~ם גדולה טרחא ~שהואוכיון
 ו~ם והטיטהל~ים ~ו~~~

 ה~ם~
 דברי צדקו ל~ן ~~~~ון

 להסיר ~א~צ ל~קל ~~~ב הנ~ל צדקה~בני

ה~~י~
 באש הק~ות גם להכניס ~י~~ל ~די ~~שס
 הג'~כ~ו~ד

 ~~הר~~~
 והנה ~ הנ"ל ב~שוב~ו

 מתבאר הנ"ל הגדולים ~ל ש~~דב~י ~ואהא~~
 ~איןלהקל

 צרי~
 מ~~~ הטסין להסיר

 ה~בנים

 ~והר"ם שב~~ו' והגם ש~ולבניסבשעה
 קצ~מח~~יר שי~~

 אם ב~ה
 בול~

 העליונה הדף
 ג~לים שם גםשיניחו לחו~

 ע~ בוערו~
 ניצוצות שיהיו

 לפע~וים ~~ש~~~שים שם שגם ~ושום ~~~~נוני~זין
 ~צבע ~עובי עבה בטיט הבליעה כללהטיח ד~ שם ללבן ~~א דאם הוא גם סיים~ו~~ו

 וא~כ הבליטה על חדש טס שםשיניח ~
 ה~סין להסירשא~צ ~~כש"~

 ~~תח~
 בםפר וע' ג( ~ הלבנים

 ס~ר בשם ע~א ט"ו דף~כרון
 או~~~ יוס~

 ש~~ב
 והסקה ליבון לה~ מהני לא קעחיןדהענגלישע

 האיסור בהם שנבלע ב~וקוס בפניםרק
 הנחוצים )בדברים קיצו~~ע שעל במסה~שו~"כ ע~~

שנדפ~
 שם

 ב~ו~
 דבתנור ב'( דין הספר

 ו~~בשלין תחתיו ש~וסי~ין ק~ךהענגלישע שק~רי~
 ע~~ו~~~ע~~

 ~~י
 ו~~~ ברז~

 אם
ל~~~לה ש~ נשפ~

 ~ל~
 ללבנו צריך בשר של רוטב או

 ~~הני ולא אש או גחליס ע~י ~~ל~~עלהדו~א
 ויתאדס הברזל שיתח~~ם עד ~~~ח~יוש~וסיקין ~ו~

~~ח~~~
 להפליט שצריך ~ו~~י בזה והטעם האש
 ב~ל הדין ו~ן שנבלע ב~וקום דוקאהאיסור
 בזהכיוצא

 ו~"~ ~ ע"~
 ~~הרש~ס בהגה"ג

מברעזאן
 או~ סי~נ~~

 בריקועי דהמנהג י~א
 בוערים גחלים להניח ~נורים של )בלע~ין(ברזל
 ו~תב בהם ש~~ש~~~שים ב~~קום ~~ל~~עלהגם

דהגם
 דב~שוב~

 דרק כתב יחזקאל ~וראה
 צריך ~י~ה עליהם שישבאייבאליך

 ~י~ה עליהם שאין ~נורים של הבלעכיןאבל מבפני~ ללב~
 בזה להקל אם צ~ע ~~~~ו אבל ~וב~ץ היסקמהני
 ועבדב~רע~כ

 לק~~~
 םי'

~~ 
 ~ סקל"ב ו~ סעי'

ד(
 ועפ~~"~

 ~ק~ירה ~ק"י ~י~נ~א א~א
 בלא האור ע"י ~וב~נים איםור שבלע~ו~~ת ~~

 ע"י ללבנו צריך ו~יוצא קדר צלי כגון~ושקה
 ~~לבנו אם א~ל דווקא ~ובפנים גחליםשימלאנו
 ~~כ ~~לבנו אם אפי' ~~ב~נים ולאמבחוץ

 מנ~נושני~זין ע~
 ניצונו~

 ~כ~וו ~והני לא ~~ב~נים
 וא~י' ב'( ס~י' סי~נ~א בש"ע ה~~בוארבבוכיא
 אםבדי~בד

 שימ~
 ~"כ ~ו~חוץ ליבון ע"י בו

שיהי' ע~
 ~וב~נים ~~~נו נתזין ניצוצו~

 ג"~
 החדש בא~ח אך ע"~~ ה~בשיללה~יר א~ צ~ע

או~ סיתנ~~
 ~דדוקא ה~ל~ש~תב ~~גן ס~ר בשם הביא ו'
 היםקו ~~ועינ אין חרם ~~י שהואבבו~יא

 ב~ליאבל( מבחו~
 הכשירו ~ך ~ש~וישו ~~רך ~~ת~~

 שבליע~ו אף ~ל~ן ~~~וץ ת~~יד ד~יםקווכיון
הוא
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 בק~יפה די הפםח בתוךאפי' הליבון מועיל ~ו~~~( הכלי פנימית דרך~וא
 שיקלו~

 ~~~תונית
~ב~וץ

 ע"~
 ~~פני ברחת שנגעה~וצה ה~וגן לדעת י"ל לכאורה זו ~וסברא

 שבכלי ב~ו~ שאי~
הולך שעל ברזל של הטסין לענין ~ם הנ"להאלף

 ב~
 קלי~~~ כדי רק או~ל לתוך רוטב

 בהס מוע~ליהא
 הליבו~

 תח~יהס~~ ש~ו~יקין במה

ה~
 צ~צ מבעל דיניס ב~סקי ועיין

 מ~כת של קדרה בדבר שכתב ~יתנ~אחאו~ח החדשו~

~דר~
 ~~ים עס האש אצל השנה כל בו לב~ל
 במה בהגעלה לו סגי דלא בו י~לדל~אורה
 נקרא זה דאין משום ראשון בכלי ~ולושיכניסו
 א~ ב~יעתו שבעת כיון ה~שירו כךכתשנ~ישו
~חמ~

 החיצון בצד ~וחמ~~ו היה האור הרי
אצל

 הא~
 ~יה הפנימי צדו ~ס עי"ז וא"כ

 ביותרמת~מס
 ועי~~

 ~וא
 בול~

 וא~כ הרבה
 ב~~יס כולו שמ~ניסו ע"~ רק ~וגעילו אינואס

 אי~ן מ~~לי הצדדיס ~ני הרי וא"כ~ב~~ר
 המיס ~~י אלאמתח~~~יס

 וא"~
 ~~כ ח~ויס אינן

ב~~
 חמיס שהיו כ~וו פליטתו

 ~ן בליעתן בע~
 ומסקנ~ו דעתו שס משנ~ע נ~"~ו אך לכאור'~י"ל
 בכ"ר ~ולם שיכניסס ע~י מגעילס אס~גס
 ~~הני~"כ

 כיו~
 בפניס רק היה לא שהבליעה

 ו~' המיס חום ע~י רק היתה לא בפניסושם
 הל~ה ~~החו~ו~צ פ"ה ~~הר~וב"ם מש~~ע~כן
 ב' ענף סקל"ט ~ה ~י' לק~ון ו~בדב"ר ~~"ג

 מש~~: א' ענף ובס~נ"חו~ק"מ
 ~כה~

 וה~~ר~ה
של

~~ 
 ~עי' ~יק"י לעיל עבדב"ר ~ ו~ו'

 י"~
םקפ"~

 של ~~רדה בדין
 ח~ו~

 בה שרדו ~אב"י

מצו~
 בס"ק ועי' ~ ~רטים כ~וה עיי"ש קוה"פ

 ~~א~"ז
 ~~ו~

 ה~עס א( תקנה~ לה אין עץ של
 ו~וו~יאין ~תנור ה~חם בה ש~וכניםין ~~פניבזה
 בול~ת היא וא~כ ה~נור ~וןבה

~~~ 
 ה~~וץ

 אינה וא~כ ~ושקה שום בלי ~לבד הא~ר חוסע"י
 של היא אם ול~י~ך ליבון ע"י אלא~כ~רח

ע~
 הרב ש"ע ~ חקנה לה אין

 הרש~~
 םי~נ"א

 ~קכ"ד זה סי' לעיל ~ו~בדב"ר ~ נ"הםעי'

ע~~

 א'
 וב~~וסג~

 ~בסו~
 ודו~ק(~ ~"ל א' ~נף

 ועיי"~ב(
 הרב בש~ע

 הרש"~
 נ~ו בסעי' הנ~ל

 ~~~חנור חמה ~צה נ~ו~יאד~ס
 בר~~

 של
~~~~ 

 הנ~ל~ ה~ורדה עלשהוציא
 ד~

 ה~ציא אס אבל
ברח~

 ~~צות עוד זו
~~~ 

 לה~ די התנור
ל~וצו~

 שהל~לוך לפי בקליפה ~חרות
 פני עלשהיה ב~י~

 הרח~
 ב~וצה נתקנח כבר

 ~~צו~ או~ן נ~~רבו ואם ה(הראשונה~
 שנאסרו

בקליפה
 בתו~

 הרבה
 אחרו~ ~~צו~

 כשרות שהס
 בער~פ נתערבו אם ברוב בטלות הןהרי

 ט~ו ליל כניסת קודס לאוכלם ורוצההלילה ע~
 חוזר ה~ה ט"ו ליל שהגיע לאחר ~אבלע"כ~
 הוא האיך ועיי~"עוניעור

 הדי~
 ~ו~ון היה אס

 החמץ(~ של הלכלוךעל
 ו~

 ~י~ א"א ועב~~ו"ג
 הרחת היתה )אם קליפה כדי רק הרחתמן נאסר~ לא דה~~צות דא~~רינן דהא סק"את~~א
 שם כשאין דוקא היינו חמ~( של נ~לכלוךנקיה
 שם היה אס אבל קצת רטיבותשוס

 אוסר האש אצל היה אס וכן ~( כולה~המצה א~ ואוסר ~והכלי חמץ של הבלוע יוצא אזקצת רטיבו~

 סיק~ה יו~ד )ועבש"ך ~ ע"כ בכולו המצהא~
 סיתס~~ ועבח"י ח(םק~"ג(~

 דמשמע םקנ"ג
 שב~לי הבלוע אין דאס~ודבריו

 חמ~
 ~גון ג~וור

 נתבקעה ולא שנתר~~ה ~וחטה רק בלעהשלא
 ש~ונונית ~~~ורב אם אפי' א~~ומש

הב~וע בתו~
 ~~"~~ ח~~~

 יוצא דאינו ולו~~ר ~הקל יש
 ע~כ~ קלי~ה ~~~ רק לאו~ל~~~~לי

 ~~י'~ומ~נ ועב~~ ט~
 או~ י"~

 בצ~~ דהניח ה'
 באוכל

שמ~
 נתבק~ה ולא שנתר~~ה מחטה בלוע בו שיש

 ~ ה~~~ דאין ג"כ ב~ה נאמרא~~
 ~והאו~ל י~צא

 ~ח~י~ה רוט~בלא
~~~~ 

 ~חם: חם בה ה~גע

~כז~
 אות ק~"ה ~לל ~~יי~א ~ק~ס אותו ללבן

 ללבן דצריךי'
~~~ 

 ~~י~יו
 ניתזי~ ניצוצו~~

 ~ו~ונו

א~
 בפ~~ג

 א"~
 שס במחה~ש סק~~ז ~י~נ"א

 הרב ובש~ע~קכ~ז
 הר~~~

 ~~ח ם~י' שס

~~~~~ ~~~~ 

ב~וס~



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

~~~
~~~ 

 ג~~~
 ~~~~~~ ו~~~~

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

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

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

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

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

 ~~~~ם
~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~ך
 ~~~~~ ~~ג~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~

~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~ו~ ~~~~~ ~~
 ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ם

 ו~~~~~ ~~~
 ~~ ~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~ג~~~~~~~~
 נשרף ~קש קל בלי~ון דדי כ~ב~ ה~ני~~וסגר
 : ~~בחוץ~ליו

 ~~ח~
 תחלה נש~~וש אס אבל

 ו~ו' ~מץ~הכלי
 ל~

 ליה מהני
 וכו'~ ההגעל~

 הכותל ~~עובי שה~לוע לפי בזה~~עם

 ~ינו ה~לאי~~~
 נ~ל~

 ע~י ה~לי מן לגמרי
 מע~ב שהטלאי מפניה~~לה

 ע~
 הרו~חים

 כח בהם ואין ~כלי~בתוך
 לה~לי~

 הבלוע
 הוא נ~לט אלא א~ בפעם ל~לאי~מעבר

 מע~~ע~
 זו הגעלה וע"י

 בוו~שיש~משו נוע~ נ~ל~
 בפם~

 ו~~לט חוזר יהא
 תקנה לו אין~ל~י~ך מע~

 שילב~ אל~
 ה~לאי ~וק~ם

ליבו~
 האש שא~ כדינו ~מור

 שור~
 כל א~

 ה~לי~ שב~~ך ל~לאי ש~ועבר אף~~לוע
 ~~ע~מ"~ ~ ל~ח סעי~ םיתנ"א הרש~ז~ב לשו~
 מ~ז

~~
 בזה שהביא םקי"ח

 ע~~
 ועיי~ש ~ע~ויס

 בשם שכ' ועב~וםה~ש דיעבד( לענין בזה~~ש
 ב~וקום ללבן די הדחק ד~שעת הרש~ז~~ב
 ו~~ה ע"כ~ מבח~ץ עליו נשרף שקש עד~~וא

~ ~
 ש~ הרש~~ הרב משמעות

 םי~
 הרב בש"ע~~ד ועיי~~ ל"~

 הרש~~
 שא~י' ~י"א ש~' הנ"ל

 קדמה~ם
 ~ליע~

 נ~שר ה"ה לה~לאי האיסור

~~~
 הוא )אם ~הג~לה

 באופ~
 ש~א ח~ש שאין

 ח~וץ ~ושהו שםנ~~ר
 בעי~

 ~ו~ני הטלאי( ~חת
~~~געלה

 ה~לי~~ ~~ מפל~~
 לטלאי ש~ו~בר

ו~יים
 ש~

 המקילין ~דברי ל~קל יש ~ל~וע~ה
 ~~וקום~ך

 ~~~ש~
 ~~ב

~~~~ 
 ה~~~וירין ל~ברי

~~"ל
 סי' ~וברע~אן ~ו~רש"ם ועב~ג~~ג ~ ע~~
 שהביא כ' אות~נ~א

 ב~~ ש~
 ~כ~ בש~ר ~שו'

 רק ב~לאי ~ח~ירו~לא
 ב~מ~

 בו ~חששו משום

משו~
 ~בש~ ~ בעין משהו

 ~סד~ה
 הבי~

 שם
 נוש~ם ~ולא בליעה נושוס גם להחוששים~א~י'

 ~ו"נ~ לב~~בעי~
 להש~~ש ש~ר~~ ~ב~בר י~ל

 צ"ט( םוס"י ביו~ד ~כ~~בואר להקל יש~שפע
 נוהר~~ם והרב ~~~~

 סיי~
 ~כיון ~ם

 רק היא ב~לא~שאסרו דמ~
 מ~ו~

 ~כן ס~ק ~חשש
 ב~אר ל~קל~ש

 איסירי~
 )~~י'

 בקד~
 ב~י~ת

~~~~~
~~~~ 

~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 אם ~~לאי(האיםור

 הי~
 שדרכו ~לי

 להש~~~
ב~פ~

 הנ~ל: ~~הרש"ם הרב ע~~ו~ד
~~~~ 

 ~י
 ומה ~ ~ה~~ה אז נשרפה החמץבליעת

 נשר~~בעין שהו~
סקי"~~ סי~נ~~ ט"~ ~ בה~~ה אז ג"כ

 החמ~ בליע~ ~ל~
 בה~כה~ אז נשר~ה

ע~~~~

~ 

 בר~~
 ~בר על סינ"ב רצה

 שלחמ~צים ה~לי~
 ~ נ~ש~

 ~שמישו שעיקר או~ן
 לצורך )דה~ינ~ ל~~מים ורק ~ל~י~~ן לבישולהוא

 וי~"ט~~ב~ו~
 בהן א~פין

~~ 
 ש~יקר אותן והן

תש~וי~~
 הוא

 ~~ בה~ לא~ו~
 ונהגו גרוף בתנור

 מקומו~בקצ~
 מכשי~ים המה ה~לים ~~תן ש~ל

 )שקורין בבדיל אותן שמצפים ע"~קודה~~
ווי~םין( אוי~

 מגעילין ואח~~
 או~~

 אחד י~ב
 שי~יו גמור ~יבון צ~יכין האל~ ה~לים ~י~"~ צ~~

 ניחזי~ניצוצו~
 ~ו~ם

 והארי~
 הרב שם

 הנ"לרצה ברכ~
 ש~ וה~~~

 המערער הרב עס שהצדק
 צריכין הנ"ל הכלים שכל להכרי~ ושראויהנ"ל

ליבו~
 נתזים ניצ~צות שי~י~ גמור

 ~~כ~ ~ה~
והו"~

 החדש בא~ח
 סיתנ"~

 אות
 וכ"~ י~~

 ד~מקום שם מ~~עז~ן מהרש~~~~~ה~~
 ~צרי~

ליב~~
 ~בדיל ש~צ~ה~ במה לה~לי סגי לא ~~ור

 ע~כ~ ה~יפוי קודם הי~ב נולבנו האו~וןא~~~
 )~מה כ~~ אות ת~~א סי' א~א ~~מ~ג ~דבריו~~~ו
שכ~ב

 ש~
 בלשונו

 ~~לי~
 צריך ליבון ה~רי~ים

ליבו~
 ~ייר~ ~"~ והנה ~ ~דו"ק( עיי~ש קו~ם

 צרי~ים שה~ליםב~ו~~ם
 ליבו~

 לא אז גמור
 לעיל ~~~~דב~ר ג~~ור ליבון במקום ~י~וי~ו~~י
 במקום אבל סקי"~( ד~ ם~י' ~הסי'

 מהני א~ ~לו~~א בזה יש א~ בהגעלה ל~~ליםגי ד~ו~ינ~
 וע~ו~~א א( ~ ה~ע~ה ב~~קוםהצי~וי

 הר~~~ בש~סק~~~ םיתנ~~
 כמו מהני הבדיל דצי~וי

 ~עיי~ש ~הגעל~
 ב~מ~~

 ~"א
 ב( שהבי~~ סק~"~

דג~
 ~ ~~ה הס~ים ה~וג~א

 ג~
 ב~~ד הביא וכן

 בית ס'בשם
 דו~

 ג"כ ~החזיק
 בם~ר~

 הרא"ם
 לך אין בעו~~ת שחי~הו ד~ליו~~ב

 ~ ~~ו~~ו~ה ה~על~
 ו~~~ ד~

 דחי~ו~ אור מ~ורי בס'
בדיל
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 ~~~ ~~ ~~~ך
 הגעלה ~~~ו ד~ינו קל ליבון בנוקום ~ולהב~יל

 ריש ~~ ס~י' זה ~י' לעיל ב~ברינו~~מבואר

ו~~
 ~"ד בש~~ח הביא

 מ~ר~~
 ~"ז~ או~ ה~

 ב~םה(
 ~~וב~

 ~~~~ינא ~היכא ~למה חשק
 ~הוי מ~ום ב~יל בציפוי םגי בהגע~ה~~י

 ה~~לה במקום ~ם~י קל~ליבון
 ו~~~

 )שגס

~~~~
 ~~~~א חו~~~א מ~ום רק בזה החמיר ~א

וג~
 אצל ~~קר ~~~(

 ~~~~ר~ האומני~
 שלא

 י~בקשלא
 הב~י~

 ה~לי ~ילבנו ~~י רק בה~לי
 ~~ י~~יפ~

 קש שיהא
 ~שר~

 הב' ~~צד ~ליו
 ~ ש~~וה החשק~~"ד

 ו~~
 בש~"~~ שם הביא

 לב וס~ ז( ~ אהרן יד ~'בשס ו~
 ש~ו~

 ~ה~~י~~ו
 ~ שם הביא ו~ןלהקל

 ח~
 הרב בשם

 ~~~~ה ו~תב להקל ובא מורה ~הואשאמר ~~~רש"~
 ב~קוס הצי~וי מהני דלא הח~ירשהפר"ח
 ד~ש~~לי ידוע דה~בר משוס ~וא הט~סהג~לה
 יס~י~ יפ~ יפהמ~ובן

 לו
 ~וע~

 ו~שאין בדיל
 יפה ניתך הבדיל אין י~ה מלובן~~לי

בדי~ ו~רי~
 הרבה

 וב~מ~
 היה ה~ר~ח

 בזו~ הבדי~
 ל~~מאו~

 היו לא
 מק~י~י~

 יפה ללבנו
 שהבדי~~~~ אבל~

 יפה ה~~יס ~ו~בנים ביו~ר
 לה~~פק~~י יפ~

 ~~מוך יש ~פיר ול~ן בדיל~ ב~ע~
~ליו

 הג~ל~ במקו~
 לך מ~באר והנה ~ ע~כ

 הב~יל ~צי~וי ~~~ברים הנ~ל הג~ו~ים דברי~~~ל
 במק~~מהני

 אבל הגעלה
~~~~ 

 ~~~~~ירים ~~ו~ים

 ש~ביאו~םק~ל
 בש~ א~

 שהביא שיו~ה~~ג

די~ו~
 ~ל החולקים

 ~רא"~
 דצי~וי ו~~ל הנ~ל

 ~ו~נ~ לאב~יל
 ~~~לה ~צריך ~~וקו~

 ו~~
 הבי~~

 בש~ב~
 ~ו~~~אה~ ה~ר~ח

 ש~~ ג~
 ה~~ו~ג

הוא ~~
 ~~י~

 ~~נין אפי~ ב~ה ~~סת~ק
 ב~~קום הצי~וי~הני א~ דיעב~

 הג~ל~~
 שם הביא ו~ן

 ו~~הר~ח ה( מ~ר~ני הר~י בשם ד(בש~~~~
 ה~ר מהג' בא~א ועיי"ע ~ עי~שאל~נ~רי

 בשם ו( י~ד~ אות םיתנ~א אופינהייסא~ר~~

~וגי~
 ~~ל ש~~ב מראשית

 ~יע~
 שבזמן ח~~ים

הרא~~
 דציפוי ~~םק למה לו הודו לא הנ~ל

 הרב ה~~ים ו~ן ~( ~ הגעלה ~~קום מהניב~יל
 מהני ד~א ה~וי~~ה~~א

 ~יי~~
~ ~~~~ 

 ל~נין
~וע~ה

~~~~ 
 ~י~נ"א הר~~ז הרב

 ~ו~
~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 מ~~~ ד~ליש~~ב

 ח~ץ ~~ ~נ~ב~ל י~ן
ה~נה ~~

 ואח~~
 בבדיל חי~הו

 י~
 ~ו~יקר לה~יר

ה~י~
 ~~~~ ב~ להש~~ש

 ל~י הגעל' ~לא
 או~וש~ולבנ~ם ~הליב~~

 ~ש~~
 הוא צי~וי

 ~~~~י~
 האי~ור

 שהרי הגע~ה ע~י ~~פליט שהוא כמומ~ונו
~ו~מ~ו הא~

~~~ 
 ~יון ~~הגע~ה גרוע אינו ~זה וליבוןמבפנים ב~~~~ ניחך שהב~יל עד מבח~ץ

 עבריו ~~ב'~~יס~ב
 ו~~ב~~~ מבי~

 ב~ל
 ~ל~~~~ים ל~~ אלאה~לי ~~~

 עושי~
 ה~י~~~ ~ה

 ואי~ב~~הירו~
 ב~ל הצי~וי עולה

 ל~~רו~נ~ון לפ~~~ ~~א~ ~~צ~י וזה י~ה או~ו הרתיחו שלא לפי~ ~~ל~ ש~~
 ה~יפו~ אחר ה~לים א~ שיגעילו

 ק~~ה ~לל בחיי~א י~~~ע~~~
 או~

 יו"ד
 ב~~~~

~~
 אין ~~אומנין דמט~ם

ה~לי ל~ב~ ~~~קדק~~
 ~~י~

 ה~~י ~~לבנין ~ם א~י' וגם
 ~ו~~

י~ו~
 צרי~י~ ול~~ ~~לב~י~ אין ה~לים

 ליזהר

ע~~~
 והיו~ר ~ הי~ו~ א~ להגעיל

 נ~ו~
 ל~ג~יל

 ~ל בהם שמ~~~~~~סהסאמיווארין ול~~~ פר~ח בשם סק~~א תנ~א ~י'ב~~י ו~~~ ~ הנ~ל החיי~א ע~~ד הציפוי אחר ה~ליכל
 אוס~וא~י~( )~ק~רין ~וב~נים בבדיל או~ס~~~~ים וקו~ה~~ ה~נ~

 ~~ון ב~סח ב~ם להש~~וש~~י
 זה ם~' לק~ון )ו~ב~ב"ר הצי~~י~אחר לה~עיל~ ג"~

~ו~ש ~~~
~~ 

 ב~~ר
 הםא~יווארי~

 ~~ו~ר אם
 להש~מ~

 ~ג~לה ע~י ב~~~ב~~
 לב~

 מבואר ושם
 אי~~

הג~ל~~~
 ~"א ~עב~~~~ג

 ~ימ~
 ~נ~ב

 ס~~
'~ 

 ~י~נ~בוב~~קו"ח
 ב~י~ושי~

 ~~~ז
~~~~~ 

ש~ור~י~י~
 ~לי

~~~ 
 ~צל

 ה~~ר~י~
~~~~~ 

 וויי~
~טיי~

 )~~י
 י~~~ ול~~~~ ל~ק~~~

 צ~י~ין
 ~ג~~~

 ~אי~ ~ו~~~ ש~י~א~"~
 ה~~לה

 ~~~~ ~~וי~ ~ל~

 ה~ ש~יי~דוויי~
 ה~לי~ ש~~~~י~ י~~~ ש~ורי

 ועב~~~רע~~~
 לק~~~

 םי'
 ז~

 ~~ש~ש ס~~~ג
 בשארהג~לה ב~י~

 מש~י~
 מ~~ים חוץ

 ב~וק~ ~לא~ ~

שדר~~
 חרי~ים דבריס בו ל~וך

 ע~
 ח~ו~

 ביחד
 ~~~' סית~~א ער~ו~א ~ קל ליבוןצריך

 שםובט~ז ~~~
 םק~"~

 ו~ק~~ז
 ובש~~

 הר~~ז הרב
 מהני הדין ד~ו~יקר מ~ו ~ו~ה מ~ד םעי~~ם

ה~על~
 גם

 ~~ג~~ חרום~ לבי~
 ~נ~~נים ~י

 ~אר או חמץ ~לחו~~ץ ~~
 ~ב~י~

 ח~~ץ ~ל
 מעיקר ~גע~ה ~והני וכן וחריפו~( קיוהאבהס ש~~

 ~ד~י~ למדו~~ ~~הדי~
 בה

 ~רי~י~ ~בר~~
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 ~~~~~~ ש~~ ~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
 ~~ן ~~~

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

 שיש ~~א חמץ~~
 ~~ח~וירי~

 ליבון ל~צריך
 ~זו ול~ודו~ה חרוסתלבית

 ~ח~~שין ~ו~~~
לסבר~

 ה~עלה ~והני דלא האו~ורים
 לבי~

 ד~~יא ש~יא ~זו ל~~ו~ה )ו~ן~רו~~
 ~יון קש~ שחימוצן ~שום חרו~~(ל~ית ג"~

 ~עם זהו ח~י~ות ע~י ~איםור בהן~נבלע
 ה~ונהג אין ו~ו~מ ליבון להצריך~~וחמירין
 אלא ליבון להצרי~סלהחמיר

 ב~ק~~
 שא~שר

 בית ~אר או ~ה~ו~ו~ה~גון
 ~רו~~

 ~ל הם
 או~רזל

 נחש~
 ללבנם ~א~~ר בהס ו~יוצא

 ~ל ליבון ללבנם מחמירין אזב~ור
 ~ב~

 ~לי
 שא~א עץ של או בדיל של ~~ו~ה אוחרו~ת
 לה~ די~לבנ~

 ב~"ר בהג~לה
 ~ה~ו~ו~ה יש וא~

של
 גו~ו~ ע~

 יש ובקעים
 ~ק~~פ~

 או~ונות ב~לי
להחליקם

 ואח"~
 : ע~תו~ד להגעילם

~לב~
 ~י' בוערות~ גחליס אותו ש~~~אין

 ~~וקוס ה~לי ~בפנים בוערות ~חליסאותו שמ~~לאי~
 אבל ה~~~ץ עם חריפים הדברים שם~~ש~~ו~ו

 ג~לים עם ש~~ם~בו כגון ~ובחוץ מסיקוא~
ב~~רות

 ~בחו~
 אין ~ב~נים גחל~ם ~ושים ואינו

ז~
 ~לום מועיל

 מה~~
 נשת~וש ~איסור ש~רי

ו~~ל~
 ה~לי ~~נימית

 וצרי~
 ל~~ליטו

 ג~~
 ~רך

 ה~ליפנימית
 ד~~ו~~~

 ~ובחוץ ~םיקו א~ אבל

~י~
 האיםור

 נפל~
 פני~י~ דרך

 היסק ע~י ה~לי
 ש~~ הז~~~יצ~ן

 ח' םעי' סיתנ~א ~ר~~ז הרב
 דבר ב~ל הדין ו~ן ב'~ סעי' שם ~והש"עוהוא
 או ~לבנו צריך ~יבון ~ו ~~עלההצריך
 בו שנבלע צד באותו דוקאלהגעילו
 לעיל ועבדב"ר י~ג( סקי"ב שם ~ו~ח"יהאיסור

 זהסי'
 םק~~~

 ענ~

 : ג~
 ~לג~

 שאין ~ב~וקום

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ~רזלשל

 ~ו~~
 ועש"~ ~ ב~~~לה סגי

 הרב
 ~ו"ו ס~י' סיתנ~אהרש~ז

 ~~ודוכ~
 ~~~ולם שלנו

אי~
 לח~ ~ירורי בהם ד~ין

 שא~ ולא
 חמ~

 א~צ
 ~~געיל~~~

 לחוש שיש שלפי אלא הדין מעיקר
 אחת ~~ס חמץ ~ירור ל~וכה נפלש~~א

 ואח~~
 חרי~יס ~בלים ~הד~~

 ~~יד~

 ח~ץ הפירור ~ם

~מה~
 ומחמת

 ~רי~ו~
 נבלע ~~ב~ין

 ~ע~ ~~

 שלה~ירור
 ח~~~

 ה~ודו~ה בחוך ע~וה~
 בתוך ה~דו~ה א~ ול~געיל ל~ח~~ירטוב ~פ~~~
~"~ 

 ס~ק שם ה~ו~"א ~ו~ברי ~הוא ~~~~
בש~ ל~~

ענף ~ק~~ קי~~ סי' ל~~ון וע~~ב"ר ~ ה~"ח
~"~ 

 תבלין בה ד~ו אם בדין
 קו~~~

 ~ו
 : הג~לה בלאבפ~ח

 ~לד~
 רק

 פל~~י~
 וכדו~~ה~

~~וג"א
 ~לל ובחיי"א ס~ל~א סי~נ"~

 : ל~א ל'אות ק~"~
 ~לה~

 ~הם שהח~יק ~לים
לקיום יי~~

 אי~
 ע~י נפלט היי~ש וריח טעם

 ~דבר~ הוא ד"ז ~ א~ר עם ב~וים ו~ו'רק הג~~~
 ועבת"ש א( ~ סק~~ז ~יתנ~א בט"ז ה~~דהלבוש

 ~~ה )דה"~ו נ~ט םי' ח"ר ~וברעזאן~והרש~~
 ש~וערבין ~יינות חביות ל~עיל שה~יר~שאל(
 עצ~~ו היי~ש דדוקא משוס ~~ירטיםבהם

 הגעלה ~והני דלא להח~י' ה~בוש פםק ~ואודחזק ש~ו~

 רק בו שאין ביין~שא"~
 תערובו~

 ואי~א יי"ש
 חריף כדבר דינו אין דא~ בייןרוב

 ~ ע~~
 ד~"ז ס~ג ם~י' ~יתנ"א הרש~ז הרבועבש"ע ב~

 ~צ~ו( יי~ש ~ל בחבית א~ילו)~ירוש
 א~ ה~שיר לא אם בדיעבד אבלל~תחלה ~~ הו~

החבי~
 בלא לבד הג~לה ע~י רק יי~ש של

 א~ר ~םבישול
 ו~~~

 מ~ בפםח לתו~ו וה~~יס
 א~~~ פסח של ~ושקה שאר או ~סח של~בש
 החבית ב~וך ה~~שקה~הה

~~~ 
 ימים

 אם ב~סח לש~ו~ומו~ר ~ו~~~
 היי"שריח בה~ושק~ ~ורגישי~ אי~

 ומ~~
 ~~יד

 ~נ~~~
 ~ת י~~ה

 ~חרת לחב~ת זו~חבית ה~ו~~~
 ~~~בריו ד~~~~וע סק~~ז םי~~~א~ו~ז ו~פ~~~~ ~ ~~~ ~~~ ש~

 ב~וך ש~~ן ~ה להתיר ישדבדיעבד ~~~
 החבי~

 של
 בי~~ל בלא ~~~ילו אס א~ילויי~ש

א~ר ~~ ~י~
 ~ ~יי~~ ~~ל~

 הבי~ ~ו~~
 הר~ ~~ב~י~

בי~
 שלמה

 ו~ס~י~
 לזה

 ז~~~~ ~וחו~ו~~ ~ש~~~ ~ו"~
 ~ו~

 ~ ו'(
 ועייש~~ ג~

 בשס ב~ד~ח
 יי~ש בהם שה~זיקו ז~ו~ית ~ב~לי~ל~ס שאיל~
 ב~~תרלהקל י~

 ~יו~
 ו~ו' ~ל בלעו ~לא

 או~ם ~יב~ל ע~י ולהגעילםלהח~ויר ~~~~ וא~
 ב~~~

 הר~ו~ ~~קוד~ו~~י~
 ~י~ו

 ~ך ד( ~ ~~~
~ד~רינו ה~ועיי~

 לק~~
 םי'

 ז~
 סק"ם י"ג ם~י'

 ~רב~~~~~רי ירא~
 ~ר~~~

 ~~ב~~י
 ש~

ו~~~ ~~ ~~א~ לא
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 ~קיום יי~ש בו ~החזיקו ז~~~ית ד~לי ~סו~' ~~~~~

ל~
 ~ג~לה לו ~~הני

 ו~~
 רק ועירוי ~וילוי

 וא~~יעבד לעני~
 ~ל ה~לי ~ש~ויש רוב א~ ~~ילו

~~נ~
 של ~~וין ע"י

 ח~~
 ל~~~ר אין מ~מ

 ~~~רו אסבדיע~ד
 ~~י א~ ה~עלה ע~י ~~ל~

 ~ו~~ש ו' ב~~ף ועייש~ע ~ ועירוי~ילוי
 ו~~"~ ~~ו~י~ ~לי ל~~ין אור ~~ורי~רב ב~~
 ~ בזה

~~יי~
 םיק~"ה יהו~ף ~~ר ~~שו'

~~~ 
 מ~ש ב'

 :בזה
 אי~ ~לו~

 היי"ש וריח ~עם
 נפל~

 ו~~'
 ~ים~~ו' ר~

~~ 
 זה ולפי א( ~ אפר

 אי~
 ~הגעיל

~בי~
 ~שנה ~ל יי"ש בו ששו~ין ~~ף ~ל

 או~ו~~לו אא"~
 ב~וי~

 ~~~ר~"~ ה~ה"~ ~ ~חלה וא~ר

 ~ו~רעז~~~~~~
 אות סי~נ~א

 ב( ~ ~~~
 ועב~"~

~ד~
 אבני ~שובת בשם י~ב אות ~י~נ~א

 יי~ש של חבית ל~ג~יל ~~א דהח~~יר~ק
 רו~ה אם אפילו ~~ח של בייי~ש ל~~זיק~די ~~~~

 א~ר ~~י~ה~~ילו
 ולוי~
 בשם ~ם הביא ו~ן ~~

 ח'( ~י' ~חאו~ח יהושע~ני
 ~אי~

 )שום( ~ועיל
 מ~וס ~~~ץ יי"ש בהס ש~וחזיקים ל~לים~~~לה
 ל~~ים~דמי

 ~~ש~ויש~
 האור ע"י

 וש~~~
 ב~~ר

~~~~
 ~ה~זי~ו ב~לים ביו~ר ~ם ~הח~ויר

 בה~
 ~~~~י~~

 ג( ~
 ו~במקו"~

 ~י~נ~א
 ~בי~ורי~

 שס
 ש~~ב~~~ח

 ~~ל~~~
 ס~ל~ג םי~~"א המ~~א

 יו~יל ש~א לה~~יר~~(
 הג~ל~

 ל~לי א~ילו
 בו~~~ז~קו

 מסובי~ בא~ש~
 דבר דהוי ~~ו~

 )ו~יי~~ ~ ~יי~~~~יף
 בדברינו

 ~קמ~
 ~ה ~י'

 ~'~~י'

 מ~~~ ל"~ ~~~~~
 ב~ם

 ~גאו~
 ~ו~רש"ם

~~ב~עז~~~
 ~~~ר וב~~ר ~( ~

 ~~~~~י~
 ~וי של

 ~י' ה~דש ~בא"~~אדע
 ו~ו~

 ~~~ל
 ב~~

 ~~ר
 ~~רו בםוף שם ש~~ב ~~ת~ילוי

 ב~ו~
 ס'

ש~~~נה~
 ב~ירו

 בר~ז~~
 ~ל לש~~ך

 ~וי~~ו~
 ~~~ל

~~~יס
 ול~~ו~

 ~ל שרא~י~( א~יף ~~ירוש
~~~יי~ליך

 מ~ בי~
 ~ציל~~דיר

~יל~~דיר ~ו~~ושני~ ובי~
 ול~~~

 של החללים ב~ל ולעיין
 ~~וצא לאאם הר~רלי~

 ~נפוח וגס ב~ין חמץ איז~ בה~
 ~~ללים ~לב~יו

 )~ירו~
 דורך

 בלאזי~
 ~ל

 ב~וי~ מ~י~י~ ~א~~~~ר~ר~יך(
 את רו~~י~~

 ~לי ו~אר~צי~~נ~יר
 ו~אר ו~דומה~ נ~ש~

~~נקני~
 ~ל

~~~~~ 
 וה~ל~שיך ~ יג~יל~ עץ ו~ל

הנקר~ים
 בהס ~ש~משין ~ין ם~~אני~

ב~~ח ~~~
 ו~~

 ה~לוחיות
 ~ו~~י~

 ~~~~יס וגם ~ ~~שיס
 את~~~~יב

 המאגניזי~
 וגס ~ ה~רייד או

 ~ו~ונה נ~~~~~ו שלא זיי~רעשוו~~יל לו~~י~
אבל ~ו~~~

 ~צי~ראני~
 זייערע

 ו~~~ו ב~~ח~לל ~ה~ ~~~~משי~ אי~
 ל~~י~

 ה~ם~ ימי ~ל ~ל מים
 בשם הנ~ל בא~ח ו~יי~"ע ~~וה~~

 הר~ ~ש~ב~
 ש~שאלב~~יס

 האי~ ~~~
 לה~שיר

 הפאברי~
 ~ל

 ~~ ~אד~~~י
 ~ג

 ה~ס~
 דב~ירו והשיב

 ~~ורי~
ה~נה~

 ~~וח~ר על ש~~~~ ~~~~ר לה~שיר
 וויטריאל ה~~רא זיי~רעהשוו~פעל או~ו~
ה~וגניזי~ ו~~

 )ו~וד~( זא~~ ~~~י ~~הווה ~~ם א~ר

 בה~שאי~
 ~ום

 ו~דבר ~י~וץ חש~
 ~~לי~

והקנקני~
 ש~~~~שין עץ ושל ~ו~כת של

 ~לבהם
 ~הפאברי~ השנ~

 או~ן ~ג~י~ין
 זאדע ה~וי של ~~קרא~עןוה~א~אנין

 חג ~לחדשים ~~~~~~
 ה~ם~

 אוםרין והישיני'
 בפסח~הם לה~ת~

 ד~שה~ משו~
 ה~נהב~ל המזי~~ בבתי עו~ודים

 הורק~ לאח~
 ל~ע~י' מחזיקין ה~וים

~י~ש
 ~ ברו~~~ן ~ודי~ין והציל~נדירם ~ ב~ו~~

ג~
 היט~ ~ו~קין

 ~~~ל ה~לולים ה~נים את
 ה~שר ~י~רון~עשה

~"~ 
 ה~ג~ת

 :~~~ צד~ הב~~
 ~ל~~

 רק
~~ 

 ב~~~ם ~יטב ~ו~ן ~ישל
 ~י~~~א ~~~~ז ~~דברי ~וא ~"ז ~~~ר ~~
~~' ~ו~ק~~~

 אח"~ הגעל~ מהני ~ב~ה"~
 ~~~~ א~י'

 לבי~ ~דמי )א~~~ יי~ש בושהיה
 ~~~ר

~חרוסת
 ~ל~

 מנהגינו לפי ה~~לה להו ~~~ני
~~~~ 

ב~ה~~
 שבי~ל

 או~~
 א~ר עם במים ~חלה

~~ 
~~~~~~

 ~ריח
 אי~

 ל~געילו( אי~ור
ח~ק וע~"~

 הו"~ שלמ~
 ז' םי~ ~חו~"צ ב~~~ח

~~~ 
י~~

 ~ו~~~ ~ב~לי ש~~ב
 בו ש~~זי~ו

 יי~~
 וא~"~~~ו~

 וא~ר במים או~ן ב~לו
 ~~ו~ר בבדיל~י~~ו וא~~~~

~~~ 
 בו לה~תמש

 ~הני לא דל~ידן ~א~"~ ~~תב~~~ח

 לבי~הג~ל~
 ~~~ובואר ~אור

 ~י~~ במ~"~
~נ~~

 וא~~ סק~ו~ב
 צר~ך היה

 ~~ל~ א~ ללב~

בליבו~
 ה~דיל וצי~וי ~~~~נ~ ני~זין ~ניצוצות ג~~ור

ל~
 רק ~~יב

 ו~~ ק~ ~יב~~
 לי~ך ~ייך ~א

 רובאחר בז~
 ~ש~~י~

 מהני לא ד~ה ~יון ה~לי
 ~ל ב~לי אבל הגעלה ב~~ת אב~י שה~ליבנ~~ום ר~

יי~~
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 ~יי~ ל~יי~~ ~~~~~
 ד~~ם ~יון זה

 יי"~
 נ~גם( אינו

 ~~ר~~~~ו
 נ~~ש~

 המנ~ג
 ל~ורו~

 ~דעת
 ~ח~ה וא~ר ב~ויס דבישול תק~~א ע~ילה~יר ~~"~

 א~רונים ~~~ה ו~"פ הגעלה~ודס
 ו~~

 ה~ריע
 ~~לה ~בשלוה~ ~יו~ בנ~"~ א~~ ~וווילנא~גאון
 צי~~ו וגס וא~רב~~י~

 אח"~
 דה~י בבדיל

 ~הג~לה ד~שיבקל ליבו~
 י~ ג~~

 לה~יר
 ~ ע~~ו"~

~~~~
 ע~י יי"ש של ל~לי ה~ע~ה ד~הני הא
 ממש בישול דוקא היי~ו תחלה ואפר ~יסבישול
 ה~לי דופן ~~~ובי והא~ר ה~ויס הי~ב נ~נ~ודא~
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 ל~ו~ה לי הנשלח ד~יי ~~ואב~~ר
 ~וא~
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 הא~~
 בכ"ר הגע~ה ~וק~י לא

 ~ה~~~יריש ל~~
 ~יו~

 נפקא לא ~פיקא דמי~י
השו~~ו עכ~ו~~
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 ~ר~ב"~
 והרי~ב~א והר~ן
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 להג~יל ל~~וך יש בזה ול~ן ל~ו"~
 ש~~~~י~~י~ ~~יון שי~ל ובפרט הנ~ל באמב~יגס
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 הנ~ל השו"מ

~~~~
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 ~ור~יח והואל~~~ב~י
 ~~~ו~

 ~~ו~~~~יו ~~ל

~וקררו~
 ~לא ~~ירוש

 ~מ~
 ו~~ן ~א~ אצל
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 שהבי~
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 הי~ ב~~
 ~ואיר

 ~אי~ה~"~
 ~בר רק בו ל~ג~יל

 ~~י~
 ~~~~ישו

 ~אור~~י
 ר~ מ~~~

 אך ~ ע~~( עי~וי ~"י

 ~~ ב~שוב~ה~~~יי~
 ~ריה

 חיו~~
 ~י~~ב

 אשר וה~יעה דההבל דע~ו~ם ~~שמ~
 ב~ ~ו~~~

 ע"י
 ע"י ~וב~ל לי ~~~ה ו~~ב ~ובשל ו~אי הוא~~ור

 יש~הג~לה
 המ~~~ו~~י~ לה~~י~

 ו~יעה ~~ל ע"י

~י~
 ב~ה שם צי~ד ו~ן ~ ממש ~~ר

 בה~~ו~
 ה~ב
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 ~~בר~זא~

 ו~~ב
 ע~~ ~מג~י~ין דב~ו~

 והנםיון ~חוש~זי~ה
 ש~~~ח~~~~י~ מ~י~
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 הח"ס ~~ב ו~~ר ~~בבישוליו~ר
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 ~י~~~ה

שהנסיו~
 ראיות ~~אלף יו~ר ~~~יד

 ש~והאריך בז~ ו~~~
 ~~~~~~י ~ם ~~ב ל~ו~שה ו~~"מ ב~ה

 ~~ילה~ל
 הג~~~

 לב~~ הנ~ל הזיעה
 ש~~על~ ~~~~ ג~

 ב~בר
 ה~דולי~ ~~ביו~

 ~~~ו~~~~~ ה~ו~זי~י~
 ולם~וך להקל א"א ~אשר לו~~ר

 שיג~י~~~~~~~ ב~~
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 ר~~חי~ ש~י~~
 ~ו~~ר
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 ~"ג
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 החב~~~
 בהם ל~קל ח~ו ~י

 בהג~ל~
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~~~
 חמין שה~~ים ~יון

 ~ר~ ~ו~קררי~
 שיגי~ו

 גדלן ~~~ני ה~ביוח~שו~י
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 שס~ ה~ל~
 לה~עיל

~ל
 או~~

 שב~חלה היינ~ זה
 ע~י י~עי~~

 ~~י~~

~ו~חי~
 ~~ג ~~~"ר

 אבני~
 מלוב~יס

 ~נ~~~י ~~יע~ ל~~~~ י~~שי~~ ה~~ל ה~~לה ~אחר~ו~~~ל ~~~ו~~
 ה~~ל

~~ 
 ~י~~~ו~~ו

 ו~ק ג~וורה ה~עלה ~י~ז ו~~י בחוזק~יר~יחו ~~~ו~~ ה~~י~
 ב~וך מים ע~"פ שי~א ל~ק~ק~~~יך

~~י~ור החביו~
 ~לי~

 ~~~ני ~א זו הג~לה ומ"מ ~~בית

רק
 ~~~ ננ~

 יי~נ
 בה~בי~ ~נב~~

 או
 רק בו שישיין חש~ ~עני~

 ~~רובו~
 יי~ש
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 ורו~ו

)~א~ יי~
 אס אבל חריף( דבר דין ליין הוי לא
 ביי~~ש בהחביתנש~~ו~ו

 בעי~ חמ~
 מהני לא אז

שו~
 ו~~~ין א~ר ע~י רק הגע~ה

 עכתו~~
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 ב~שו' ו~יי"ע ד( ~ הנ~ל
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 ב~ין
ה~יעה

 ש~~~ש~י~
 או~ה
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 שק~רין גדו~ה
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 ל~~~ר

 ר~~חי~~וי~
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 חבי~
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 נ~~ל
 בז~
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 מתג~ל

 ~~~~החבי~
 הרב ונ~אל לב~( ה~יעה )ע~י
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 לנגד~
 להקל

 יו~~ )~ע~חוו"~
 ~י'

צ~ב
 םק~~~~

 ~~ו
 מ"~

 ש~(
 וא~~

 לא
 מיב~י~

~~י~~
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 ~~~~~ זי~~
 ~~שו'

 לבד זיעה ~~י ~~~~שר ~פשי~ותשל~~ה בי~
מ~ני ~~

 ~י~~
 ~נבלע

 בתו~
 ~מ~ו ~~י ה~לי

 ~~י~ו ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~ו ~~~~~ו~
~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~יס~ר
 ~שו~

 ד~בו~~פ הוא ~~ללא
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 מים ~לא ה~לי אס~~~ופ לה~~~

 ל~~
 שהוא כ~ן
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 קטנ~~
 לה~יר יש ל~ן תבואה ~ס
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 ~~~וחי
 ו~~~אאד~~

 ~ש~ ~~~ ~ש~~~אי~
 ~~ה~פ
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 דג~
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 לד~ר ~גע~ה מועיל דאין הנ~ל הקו~~ץס~ר
 ~הלך ש~אש ב~לי ~שמגעילו רק ב~~ר~~~~~~~
 מה א~ל ממש~~~~

 ~אש ~~וך קדיר~ ש~~יד~
~לא

 ~א~ ע"~
 מ~ש

 ומר~י~~
 אותה

 זה~~ו~ה ו~געיל~
 ל~

 אלא מה~י
 בס~יני~

 אבל ודומיהן
~~ברי~

 הג~לה מהני לא ב~"ר שנשת~שו
 ~ז~

 העדה קרבן ב~ם ~~ש ~ע~ש"ע ~ע~~
~~עשה בע~~~

 לק~~ עב~ב~~
 ס~ק ~ה ס~

~~ 
 ע~ף

 ש~ ~~שא'
 ~הם~~נו ו~חב~~ ~~א~ ~ ~רש~~ הרב ב~ס
 עמ~ א~ ו~~ ~~י~ ~~מ~ ע~~~



~ ~  ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ו~~
בהם

 חמ~
 ~ הג~לה ליה ~~הני לא ו~ו' יי"ש ~ג~ן

 בש"ע עייןא(
 הר~~~ הר~

 ס~א סעי' םי~נ~א
דגם

 בחבי~
 ~~~~~ים הוא ~אם ש~ר ~ל

 בפסח )בו( ל~ש~~~ש שלא לה~~~יר נהגוהרבה(
 והג~לה וע~ר~י ~וילוי ידי עלא~ילו

 משום הנ~ל זהב~ל וה~~~
 ~א~

 בין ה~~ב ל~קר
 ו~~א בעין זוהמא ~~שהו שס י~אר שלא~~~~י~
 ג~וור~~~ץ

 ש~ להמעיין ומ~~ו~ ~~~
 אם דא~י~

~ו~~
 ~ושולי א~ד

 ה~~י~
 ~ל ולה~יר ל~קר ~די

ה~והמא
 שבי~

 ~םר
 ג~~ ל~~~

 לפי מהנ~ לא
~~ה~ינו

 ש~והגי~
 ~~"ח ~דברי והוא בזה לה~~יר

 ב~"זה~וובא
 ש~

 ו~~~ג~א סק~~ד
 ~~ל~~ ש~

ו~~~
 דב~קום י~ד אות ק~~ה ~לל ב~יי"א

 ע"י אפי' להגעילם אין ג~ולדוחק ~אי~
 לא דאם ~~~ב ועייש~ע ~ היטב ו~קור~שוליים א~~ ~~יח~

 היטב ל~קר השולייס~תח
 ק~ד~

 א~י~ א~ ה~~לה
 הגעלה ~וה~י ולא אסורבדיעבד

 אך ב( ~ ע~~
 אות ~יתנ~א מבר~זאן מהרש~ס ~גאון~הגהות

~~~
 מעדני בשס א~ר בשס הביא

 הרב וגם ה~עלה ע"י ש~ר של ~~בית גםלה~ל יו~~
 שם וסיים בזה להיתר סמו~ין הביא~~הרש"ס
 ~ותחין ~שאין מאוד מ~~ויר דב~~ישהדא~~ג
 מ"מ היטב לנקר ~דיהשולים

 ע~~~
 ה~ועדני על לסמוך יש שכר של החביתהגעיל א~ בדי~~ד

 ~ ~"~יו~~
 ג~

 הנ"ל מהרש~ס בהג~"ג ועייש~ע
 בח~~ץ רק ה~נה ~ל ב~חבית נשת~ושו לאד~ם
 אוסר )דאינו בקרא~מאל ~~וןנוקשה

 במשהו~
י~

 ~~תב הג~לה ע~י ה~~ית ו~התיר להקל

~כ~
 בעל ב~בי ראה

 ד~~
 ז"ל קדושיס

 מש"ש ~ו~~~~"ה זה ~י' ~~מן~ו~ב~~~ר ע~~

בדי~
 ~~~מו ~שש שיש ~ביות

 בק~ו~
 ה~~ובל

 ~~י~~~~
 ו~יי~ע ~( ~

 בש~~
 ~י ~ל דב~~ביתהנ~ל הרש~~ הרב

 דב~
 שנ~בשל אעפ"י

ה~י
 ~ב~

 בת שהי~ה ב~ורה
 מהני מ"מ בה ~בשלוש~ר ~ובישו~ יו~~~
 ל~בי~ הגעל~

 ~ו

לפ~~
 ~ ה~~י גוף גס מתירין שיש כיון

 לשתו~ו~נ"ל דב~
 ב~~~

 דהוי ~ושוס
 נ"~

 נ~~~ בר
 ועיבש~~~(

 ~"א סעי~ ~י~נ"א
 ובא~רו~י~

 שס
ובהגה"ג

 ש~ מהרש~~
 אות

~~~ 
 חביתשל ב~ין

 ש~וריס ~~ר בו ש~חזי~וחרם
 ~יי"~

 ~"ש
 בדברינוו~יי~ע בז~

 ל~~~~
 זה~ ~י'~

 ~קמ~~
 ~נ~

 ה'

 : הרבה ~ונ~~ים שהוא ~לי בדין ~~וענף

~~ב~
 אס

 עמ~
 ב~ס

~~~~ 
 הגעלה~ ליה ל"מ ו~ו~

 ~~ו אות ~~~ה ~לל ב~יי"א עי'א(
 י~ה שהדיחו ש~ר של ~חבית ~י~"~ש~ ובנש~~~
 בושאין בע~י~

 ~וח~~~ ח~~
 בעין

 ול~
 הגעילו

 דבש או )יי~(ל~ו~ו ~נת~
 ~ך ו~מד ~~~ן ~ו~~ הנקר~

ב~ו~ו
 ~~ה"~

 י~וים איזה בתו~ו ונ~בש
 הגעיל שלאנז~ר וא~~~

 ו~ת~ ה~בי~
 עירה לא דאם

 מה~ליהד~ש
 קוה"~

 עד ~~ה ~ז~ר ~לא ~גון
 אסורתוה~פ

 הדב~
 ב~~יה

 דא~
יוצא ה~~~ דאין

~~~ 
 אחר עד ~בישה ע~י הדבש לת~ך ה~לי

 וא~~מעל"~
 מ"מ נו~~"פ ~בר ~ז הרי

 גם בפסחאם~ר לדיד~~
 ~ו~ל"~

 בדברינו )~מבואר

לק~~~
 ז'( ס"ק ריש ~יקי"ז

~ 

 נז~ר אם א~ל ב(
 ה~~~ א~ אז ועירה קוה~פמזה

 של כלי ל~וך
 הח~ית אפילו א~~~ח

 ש~
 ב~י היה ~~ר

 ל~ו~ו הדבש או הייןשנ~נו ב~~
 ~ו~~

 ~יון ~וו~ר
 ה~בישה ע~י הטעם יוצאשאינו

 ~~טל~פ ~ברונמצא מעל~~ אח~ ~~
 ~~~ ~וה~~

 לקמן )ועבדב~ר
 ל"א ענף ס~~אםיקי~ז

 ו~ייש~~
 ב~יי"א

 סי~נ~א המ~"א על שחלקמה ~~~~
 ~~~ םק~~~

 ~~~~ק
 ביןבזה

 יי~
 ~ לדבש(

 ג~
 לתוך ~תנו ~א~הנ~ל או~ ב~יי~א ועייש"ע

 החבי~
 הנ"ל

 קוה~~
 דבר

 בתו~ו ש~בשו או ח~מץ ~גוןחריף
 ירקו~

 שקורין

בעריקי~
 י~~ י~ה שה~מיץ עד~מים איז~ ב~ו~ו ו~מד בארש~( )לצורך

 ת~ו~~י אם אפי~ו אז
 והירקות ה~מץ ~ירו קוה~פ~~~רו

 של~~י לתו~ ~ש~
 פ~~

 אפילו וגם
 החבי~ ~

 ~י~ה לא
 לחו~ו שנתנו ב~עהב~י

 ה~ומ~
 והבעריקי~

 ~~מ
 של דחורפייהו ~שוס ה~לאסור

 אם ו~ן ד( ~ לש~~ להו ~ושוויוהב~רי~י~ ה~~~
נ~נו

 יי~
 בכל~ דבש או

 שהחזי~
 שהיי"שרואות דעינינ~ ~שוס הכל אםור אב~~ ה~ליאפילו א~ ח~ץ יי~ש בו

 הו~
 נפגם ואינו מאוד חריף

 ע~כ ימים כמה לאחר~~ילו
 ~והו~

 ~דברי
 ל~~ל ו~בדב"ר ה( ~ מ' ~ום~ק הנ~לה~~ג~א

~יק"~
 של ~בית בדין ~~ט~ז

 ח~ו~ יי"~
 שהובי~ו

 ~ל ל~בע~ה מיםבו
 ה~~~ ~

: 
 ~בת~ש א( הג~לה~ ליה מהני לא וכו'שרף יי~ ~~~~ ~~וג~

 דגן ~ל יי~ש בה ~בשלו ביורה ו' סי'שנייטוך ריב~~
 בו לב~ל ~~י ל~~עילו ה~ו~לורצה

~~י ל~ס~ יי"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~~י
 שימל~

 הי~רה
 וי~~~ ~י~

 ה~לא~ת מקום ועל על~הם גחליס ~הניח שלה ב~יסוי ~ותה
 רערין( )שקורין ש~ו~רות בה ישאשר

~~ 
 הצד

 על היורה אתוירתיח
 הא~

 שביורה שהמים עד
 ב' דרך ב~~רוצה~וצאין

 הש~~~רו~
 אך הנ~ל

~ריב"~
 הנ~ל

 דח~
 דל~מ הנ~ל השואל דברי את

 מעולה הגעלה צריך דה~יסוי וכ~ב זו~געלה
 גדולה יורה ~וך אותה שישיסדהיינו

 ~מי תחלה לבשלו צריך וגם הא~( שאצלמכ~ר )רו~ח~
 ואח~~ לוי~ ש~וריןאפר

 רו~ח במיס לה~שירו
~דינו

 יורה להגעיל ולהתירלהקל ש~צ~~ השן מגדל ועבת~ש ב( ~ ~~
 ש~בשלי~

 בו
 ולרווחא ל~סח דבש מי אח"כ בה לבשלכדי ~~~

 אחר רק ל~םח דבש מי בה יב~לו לאדמלתא
 הפסח לצורך ~לא דבש ~וי אחת פעם בו~יבשלו
 ע~י היי~ש חריפות להמתיקכדי

 ~ו~יקו~
 הדבש

 ג( ~ ל' אות םיתנ"אהחדש בא~~ והו~~ ~ ע~כ הפסח לצורך יגעילהואח~כ
 ועבת"~

 חאו"ח ח"ס
 יי~ש בהם ששורפין היורות דלענין שכתבםיק"כ
 כדי להכשירם להתיר הנה השנה כלחמץ
 לפס~ יי"ש בהםלבשל

 ולא הדבר ישתקע
 לעשות שיכול מי ואשרי בישראל ~ כן~עשה
~דשים

 א~
 לגמרי לאסור לנו ישמעו שלא יען

 כרחנו על ע"כ מרובה ההוצאה ~י~ען
 צד שם וכתב היתר בשער~ ~יכנסמוכר~יס
 בזההי~ר

 שי~
 שם שמבשלין היי~ש שאין לומר

 כולו השנה~ל
 חמ~

 ושאר ~~ים גם שם יש כי

מינ~~
 חלק בערך יהיו ובס~ה חמץ שאינם

 אין וא~כ חנ~ץ שא~נם מהדברים ~היי"שמחצה
 ~'צריך

 ר~
 ~וחצה ~רך נגד

 מהיי~~
 ונגד

 הכלי ~בתוך במה ס' ~שמחצה
 )וסבר~

 כ~ין
 ולכן סק"מ( ~יתנ~א ב~וחה~ש גם מוזכרזו
 שהבצק ~ה בסדר יעשו ההכשר דסדר שם~'

ש~דבקים
 בס~ימ~

 היטב לנקו~ן צרי~ין הכובע
 כל ~ירור שס ישאר )ואם ההגעלהקודס

 הואהרי שהו~
 בט~

 בו שמב~לין והיי"ש בשישים(
 אותו יסננו פסח לצורךא~~כ

 במסננ~
 של

 שמבשלין ~יורה גוף ובדבר ~ קו~~פ~שתן
 שקודם כך יעשו המחומץ היי~ש השנה כלבה

 והכובע בה~ורה ~בשלוההגעלה
 וכ~

 הקנים

מי~
 שיהיו באופן מאוד א~ר הרבה עם
 אך ס~ק בלי ~~עס ~ופג~~ים ~הם ~אודחזקים
 גדולה השגחה~ריך

 לנקו~
 בתחתיתו היורה

~~הסיר
 מ~~

 לפחות או אומן ע~י הק~יס

 להם~ לא~~ר אין ~ך ו~שיעשו שם~מצאים

זא~ וב~~
 ירחק נ~שו שונ~ר

 ~~~~ ב~סח היי~ש מש~יי~
 ~שם ~ך ~' אות סי"ז מחומ~צ בשד"חוהו"ד
 דעתו שאין בשד"ח שם הביאהשו"מ

 יי~ש של היורהלה~עיל נו~~
 חמ~

 ודחה ~םח לצורך
 ו~ן ח~~ץ היי"ש ~ל שאין ~~"ש הח"םסברת
 אין דל~תחלה של~וה בית הרב בשס שםהביא
 יי~ש של היורה להגעיללס~ווך

 החדשות צ"צ תשו' בשם שם הביא ו~מ~כפסח לצור~ ח~ו~
ובשם

 ה~רע"~
 צ~צ והרב מאוד בזה שהח~וירו

החדשו~
'~ 

 ש~ונה~
 המדינות בכל ישראל כל

 מאודשנזהרין
 בעשי~~

 ~י"ש
 ל~ס~

 שלא
 על לס~ווך ולא חדש~ם בטרוי~עןרק לע~ות~
 עקו~ויס שאינם )פי' ~שרים בטרויבעןאפי' הגעל~

 מאוד נ~ונע ~הדבר שס וכ' לנק~~ם(ובנקל
 שום ישאר ש~א לגמרי ה~~יםלנקות

 ביו~ד המובא הרשב~א לדעת )ואפי' ~בעין ~ושה~ ~~~~
 בו להשתנוש שדרכו דבכל~ צ~טסום~י

 י~ל מ~מ לכ~חלה בו להש~~וש מותרהיתר בשפ~
 אבל בכלי בבלוע רק כן כתב לאדהרשב~א

 בבלוע ~~ם ובפרט בעין איסורבח~ש ~~
 ~ל וה~ור הרא~ה~לקו ~~~

 הרשב~~
 הנ~ל

 ולבוש הב~ח ה~ה האחרונים כללזה וה~~י~~~
 וש~~

 יו~ד
 צ~ט( סוס~י וט"זםיקכ~ב

 ~בפר~
 דבאיסור

 של ~טעם רק ב~ין ח~וץ ~~וש שםאין דאפ~ל~ דס~ל והפר"ח הגאונים ד~ת בלא~היש ~~ו~
שנ~בטל ח~ו~

 קו~~~
 חו~נ ג~כ הוא הרי

 בפס~
~~ 

 לחוש~לדע~ ראו~ ~ו~~ו( כן קיי~לדלא
 ה~וס~

הנ~ל
 ע~~~

 וגם ~ ~~~חלה
 י~

 דעת בזה
 הוא הר~ ~ויי"ש הבלוע ~~לידם~ל הלב~~
 ~ה~י~ ~א רש~י לדעת הרי ו~~כ שאור~ובית ~רו~

ה~ע~ה
 ~בי~

 סי~נ~א וב~וג"א ~~ור
 בזה ~~םוק דמנה~י~וכ' סקל~~~

 ~דע~
 )שלא~ רש"י

 שם ה~~~כ~עת
 ס~י"~

 שכ~ ומה ~~(
 ~~~י וא~ר ב~יס ~חלה ד~ש~בשל םקכ~זשם ~~~~

 לה~יר ~ק ~והני לא זה ~"~ו יי~ש לכליגם
 הג~ה ~וה~י ד~א למ~ד לא אבל היי~שריח

 ~~~וא ד~והאי וא~שרשאור לבי~
 ~שו~ ה~ונה~

 ש~ין
 ל~סח יי"שעו~ין

~~~ 
 חד~ים בטרויבען

 ~ הנ~ל בשד"ח המובא החדשות הצ~צעכתו~ד ל~ב~~~~ ע~י ~דהיינו חד~א כעיןדעבדינהו ~~
 א"~~ועפמ~~

 סי~נ"א
 ~ק"ט~
 ד( ~

 ועיי~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

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

 ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~
 ~~~~ש

~~~ 
 ~ס ~~~חד ש~שאל ~נ~ל~~ד"ח

 לעשו~
 י~~ש

 א~ שא~ל ביורהל~סח
 ~וא~וני~

 ~~רים
 ב~מצ~ב~ם ששור~י~

 ~ה~א ~זה יי~ש הש~ה
 או~ן ~~ום לו להתיר ~~~"ח ר~הולא יי~~ ~וס~~

 ו~ת~
~~~

 האב~"ק הרה~ג
 שא~וי~

 ~~ר בעהמ~~ם
 לו ה~~יסיה~~ף

~~~ 
 ו~' ~אסור

~~ 
 ~~י~~

 ש~רב

צ~~
 ~~היו ~~ ~ח~~ות

 ה~רוי~~~
 מי ~דשים

י~ני~
 ל~~~ת ~צ~וו

 ולה~רי~ ח~~ו~
 ~הקל ~~~ו

 ל~וומה
 לה~ני~

 ע~~וי~ו
~~~ ~~~ 

 ~הורה
ב~קום הזק~

 ~י~
 ההי~רים ואשר ח~שו~ הרבה

 ב~ל בזהרופ~ים
 אי~ ול~~ אופ~

 ~~הוראתו לזוז
 ה~~שות ~~"צשל

 ואי~ ה~~
 יו~ר להקל

 בס~~י ולהקל ל~~~רך שי~~או חשש בזהשיש ו~~ר~

~~~ו"~
 יהו~ף ז~ר ב~ל הרב ~שו~

~~~~ח ה~~וב~
 הנ~~
~ 

 ה~
 ו~יי~~ע

 בש~~~
 ~~~א

 ~~י אחר ב~ו~ום ~ק~או ~י~ש ~~רו מ~~י~' הבי~
 שום ~י~ו היה ו~א ל~~חל~ו~רו

~~~ 
 ה~~ר

 ~הוא~אומרו
 ה~י~~ ק~~

 שהוא שא~ל ~זה ~ואיש
 ~עש~"ח ו~רב ל~םח ~זה היי"ש עשהב~צ~~ו

~~~~
 הנ"ל ~יי~ש ~~ל~~ור בי~ו

~~ 
 ~יביא

 ב~~יית ~~נהג האיך ב~ו~ו ~~~ררמה~ו~ר ~~~
 ו~ו' הזה~יי~ש

 ~ ע~~
~~ 

 םי~מ~ה מ~ז ~~~~ו~ג
 שהיהםק"ד

 ~~ע~~
 ע~י ~םח של יי"ש ש~לחו

 בלי~~ו~ם
 חו~~

 לשתותו א~ורדה~י~ש ו~ת"~ א~~~ לעיר ~לל
 ב~ם~

 ~~שום
~~א ~~יי~~~~

 ~~~י~
 ושתה ה~~ו~ם

~~~ 
 וה~וב ~~~ו~חר

 יי"~ ~~וקו~ו~ ו~~רבשב~לי
 ~ל

 ח~ו~
 ו~'

 ש~

דא~
 בש~~י~י ~ן אירע אם

~~ 
 לא ~ו~~ו ~~ח

 ~א ~מא בזהא~ורי~
 ה~לי~

 ~ר~נן ~~ק והוי
 ~יוןולהקל

 ~קרו~
 ו~ייש~~ ~ ~~חלי~ו ~ו~אי

מ~~
 ו~ם בפסח להשהו~ו ~~ו~ר א~ לענ~ן בזה

~~
 או~ו שהה

 לא~ה~~ ע~
 ~וו~ר אם

 ~יי~ש~~~~ו ליה~ו~
 ~אין מיירי ~~ז וה~ה ז( ~זה~ ~~~~

~~
 יש א~ אבל ~לל חו~ם יי~ש של ה~לי על
~~~פ

 ~ות~
 א'

 ע~
 ~סח של היי"ש

 בדבר בזה הר~ה שהאריך ס~ס"ו חאו~ח~ו~~~ת ~י~"~
 ~ש~ר~~רי

 הז~ו~
 רשאי א~ם שאין ~וה~ררה

 יי"~ל~~ו~
 ~ק

~~~ 
 ~~ח ו~~ורך לב~ו

~~~רי קו~~
 ה~"~

 בה~שר ה~שוי ~~ח של יי~ש

 ב~ליס מ~~~ו הנ~רי אך ~ר~וי~~מ~ו~~
 ק~ני~~

 הנ~רי ש~וח~קו בש~ה ע~ז ~~~גיחויהו~י
ה~לי~ ל~~~

 מ~י~ והיהודי קט~ים
 ~ל על חו~~וו

 כלי ~ל על להניח שא~א באופן שהוא אךקטן ~~

קט~
 ולא א' חו~ם רק

 חו~~
 ~ו~ום חותס בתוך

 י~~~ ~י ה~כרי של איבהח~ש
 ירצו אם מאוד

 ~לי ~ל ~ל חו~~"חלעשות
 וי~

 שלא לחוש
 כלל יי"שלמ~~ר ירצ~

 ויהי~ ב~ס~
 ב~ה

ש~חת מ~יע~
 יו~~

 קשה דה~~ר הנ~ל הנוב~י ו~~"ש
לה~יר

 ~יו~
 לכרוך דהיינו חוב~ח לעשות שאפשר

בנייר
 )שקורי~ הצלו~י~ ע~~

 פל~שיל(
 נייר על נייר יכרוך ושוב וחותס ק~ור~ביב ו~ו~

 ~שו~ וחו~הר~שו~
 אחר בחותס ויחתום סביב

ו~~
 ~וקפי~ ~~~רי אם אך ו~~י ~לי ~~ל י~~~
~ואו~

 והוא
 איב~ ~ש~

 ~~רא ו~~א ~דו~ה
 איב~ ~ללחוש שי~

 ש~א ~~ו
 אי~~ ~ז~ יב~

 רעות
 ה~א אזח~ו

 ~ו~~י~
 עם

 השוא~
 ~~ותם רק לה~יר

א'
 ~יו~

 ~יקי"ח בי~~ד ~~מ"א ~סק ~~~י~בד
 ~לא א'~~י'

 ב~ינ~
 חוב"~

 רק
 בישרא~

 ח~וד
 ~יש בנ~"ד וא~כ ~נ~ריולא

 שמח~ ~וניע~
 חש~ וג~יו~~

 ~~י~~~ הוי אי~ה
 ~~~רוף ו~ס

 ~נז~ר הי~ר צ~~ישאר
~~ 

 ל~יחר הם~ים

 ו~יי~~ ~ע~~
 ~יקי~~ לקמן ~~ברי~ו

 ~קל"ג
 נ~באר דשם י~~ ט~ז~נף

 עו~
 ~ר~ים

 ע~~"ם ~"י הנשלח ~~ח של~י~ש ב~~י~
 :למק~ם ~ומקו~

 ~~וג~~
 בו ש~ח~יק

 עיב~ב~ר ~ ק~ו~

~~~~ 

~~ ~~~ 
~~~ 

~~~~~~~ 

~~ 
 ~~ו~ל~הג~ל~ דאי~ ~~שו~ בז~ ה~~~ ~ הגע~ה ליה~וה~י

 ש~וא למה
 ו~~נו ב~ינ~ ~ו~~~

 ~~~ ~ ה~לי ~ו~ני ב~וךבלוע
 ~רב

 ו~יי~~~ ~ ~"ו סוסע~י~~ת~~א ~ר~"~
 בם~י'

 שנשתמש ב~ליסד~וקא נ~~
 בה~

 אז ו~אי ח~וץ
 א"א ד~םאמ~ינן

 לנקות~
 הי~ב

 ~גו~
 ~יש

 ~ה~
גומו~

 ~וו~יל אין ו~יוצא
 לה~

 אס א~ל הג~לה
 הנ~ל בהכלים נשח~שלא

 ר~
 בו שאין ~בר

ח~~~
 ~ים ~~ון ח~~ץ חשש רק ו~~י

 בשרבהם ש~ו~חי~
~~ 

 ~~~ק ש~ח ב~ו~ח השנה
~ו~ל~ ~חמ~

 להם
 ש~ח"ז ב~~ק ו~י' ~ ע"~ ה~על~

 ה~~ז בשם~ו~~ש
~ 

 ~מה~
 לנקותו שא~א ~לי

 ליה ל~~ו ו~ו' הנ~ה כ~וןהיטב
ול~ן הגעל~



~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ ~~ו~~
 ול~~~~

 ~ו~~ין
 ~ש~ה כל של ו~ריבות~בדפים פסח~ ~לצ~ר~ ול~~ו~ ~~~~ ~~~

 ו~~
 ~~י ב~אר

 לפי~~י~ה
 ה~ת~ שמ~

 ~~א הי~ב לנקרס א"א
 דבוק ח~~ץ מ~הו שום בהסיש~ר

 בה~
 ב~ין

~וי~
 ~ם~רת ש~וש~יס ~ושום ~~ס ~וד ב~ה
 מ~~~ת הג~לה שאין~או~וריס

 לבי~
 ר~ו~א ש~ור

 ~~וב )ו~ייש~ע~~~~
 ל~וח~

 או ~~יט
 למו~ר~

~ל~~ו"~
 ב( ~ קוה"פ(

 מ~~ ו~~~ו"~
 סיח~~"ב

םק~~
 ~וש~ש סק~~~א םיתנ"א א"א ובפמ~ג

 קו~ם חמץ ~ל עריבה ~ל ~וצה ול~ו ~ברואם בדי~
 ~ הג~לה לאחר אוהג~לה

 ועיי~~ ג~
 ב~~"ג

 ש~ ובח"י ~קל"ג ~ם~~א
 סקנ~ד

 ~דין ~וש~~
 ~( ח~~~~ של ~ריבה ~ל ח~וה ~ו~ה ~~י~~אס

 וב~"~ ~~~~ ש~ו~~~~~
 ש~ הרש"~ הרב

 ~~י'
 הי~ב ~נקות שקשה ה~~ס דמזה~'

 לכ~
 נ~הרין

~~~~
 )~ל כלים ~פסח להג~יל ~לא

~~ 
 ש~יו

 שהיו וחבית ק~~ח ~הםמ~זי~ים
 במדינות שעושים~שקה ~~חזיקי~

 רוסי~
 ממי

 בו נ~אר ~מא ד~יישינן ~שום בארשט~ק~רין ~ובי~

~~~~
 ~~ין

 הסובי~ ~~
 )או

 ~ו~
 אס אבל הקמח(

 בהס~ה~זיקו
 ~י~

 אין שוב ~מן איזה קוה"פ
 דאמרי' משוס להגעילןלחוש

 שהמי~
 ששהו

 ~"כ~ בהן הדבוק החמץ כל והעבירו הדיחו~ב~ו~ן
 שהוא ד~~ית ~ק~כ ~יתנ~א מ"ז ו~פמ"ג~ה(

~~~נסרי~
 קמח בו והחזיקו הרבה

 ו~ובי~
 צ"ע

~~
 בו החזיקו אס אפי' הג~לה ע~י ~התיר

 ~מ~ אי~~~~ויס
 בש"~ ו~ייש~~ ו( קודם~

 הרב

~רש~~
 הכלים דאס ~~~ל

 הנ"~
 נחושת ~ל הם

 אז מ~כת מיני שאר~ו
 נוהגי~

 ל~~ח לה~שירס
 ~שלא ' ~פ הגעלה~~י

 ~ח~י~
 איזה מיס בהם

 קוד~~~מן
 ~והס~לה~~יר י~ולי~ מת~~ ש~~לי לפי ההג~לה
 החמ~

 ~דחה ~"י
 ו~~ש~~

 ע"כ(~
 דמה ש~' מבי~שאטש ~והגה"ק בא"א ועי'ז(

 שהוא ~ץ ~לי לה~שירש~~קילין
 מחתיכו~

 ~צים
 ז~ות לל~ד יש ימיס איזה שרייה ~~י~ר~ה
 נש~ר ~ם דא~י'מש~'

 ג~ ש~
 ~~ייה ~חר

 ~גרי~~
~י~~

 משהו
 אי~ ג~~ ~נסרי~ ~י~ חמ~

 ~שש
 ביד"א נמ~א שאינו דמה~~~ם כ"~

 להדי~
 נידון ~וא

ב~~ל
 ל~

 ~"כ להח~ויר חכ~וז"ל בו גזרו שלא ~לח

~~
 זכות ללמד יש

 בז~
 להרבות יש מ~מ אך

 ~ ע"~ האפשרי בכל וגרירה ~ה~~~
~~ 

 ו~תב
 ~ם~וד

 ~ח~ ב~יגי~
 בו ~היה

 ק~~~
 ו~~חו

וה~יחוהו
 ~וח~~

 וגס תבואה בו ש~יה שידעו
 שגם א~ור א' ואיש היטב ההד~ה בעתש~שיפוהו

~רר
 ואח~~ הנם~~ בי~ היט~

 לפ~~ דבש בו ~שו
ו~ח~~

 הד~ש ~מ~ר
 ל~וק~מו~

 ר~~קי'
 קצ~

 ש~~א
ב~קל

 להודי~
 ל~ם

 ~~ה~~
 וכתב

 שפ~~~
 שאין

 ~ז~ח~~
 ~לל בס~ין גירור שס היה לא א~ אפי'

 ~~רייה שפש~ףרק
 מ~~"~ ~~וי~

 בשם )~~~ש"ל

~~~~~
 ~ק~ק שה~~ו"ג ~אף

 ~ה~י~ ~~~
 הד~ר

בצ"~
 ה~~ין את לה~~יר ב~~יס השרייה מהני אם

 ~ר~~ה ע"י~ו"~ו
 בםכי~

 ~וודה ה~מ"ג ~גם ~~י~א

~~ 
 ו~תב לכתח'

 ~ג~
 ב~ל חו~~ו

 נט~
 שעשו~יס

 ~~וי~ כן~ורה
 וגרירה ושרייה ה~חה ~"י ~ה~יר

~י~ב
~~~~~~ 

 ~ו~~~~ק הא~א
 מבי~ש~~~

 והו~ד
 הח~שבא"ח

 ~ו~ ~י~נ~~
 ~ ~~ג

~~ 
 ועב~~ש

מ~רש~ס
 ~ובר~~א~

 א' חלק
 ~~ק~~

 ~רב ~~ש~ל
א'

 שנוד~
 ~ו

 ה~~י~~ ניקיו~ ב~~
 ב~ו~ינ~ת

 ~~~ שםח~ון טרס שהאומןאיטליא
 ~וק~וח~ ~יבול

 ~ם ומשח בק~רהומים
 ~~ העי~~

 ~~יבי
 חרוצי בתוךה~וליים

 החביו~
 וא~ור

 נקל עי~ז כי בזה ת~וידדרכס ש~~ האומ~
 ל~וי~ לה~

 השולייס

 ו~פי~~ב~חבי~
 הרב של בלבו ~לה

על ~ש~ השוא~
 היינו~

 ה~ומדיס
 בת~~

 בתוה"פ גם ~חביות
דכיון

 שנו~~
 סביב הבצק

 הנםרי~
 בצד גס

 וא~כ היין לתוך פי~ורים שיפלו קרובא"כ פני~
 היינות אתלהוריק ~רי~

 ~וה"~
 ולםננן ~והחביות

)כ~~בואר
 בש"~

 ~' םעי' םי~~ו~ז

 פ~ ל~ני~
 ש~~ל

 ש~מנהג שאמר האומן דברי ו~~יליי~(
ל~שות ש~

 כ~
 ומ~ת~וא בחדשיס אפי' החביות בכל

 ~מר חמץ ~נ~שה ו~~~ר הרבה בצק לזה~וכיניס
 הח~יות לכל לחוש ראוי ~ה וחשש פניושהכםיפו
 ~"ישבמדינה

 האומ~ א~ויר~
 ~כ~ו~ד במםל"ת

הר~
 והנה ה~"ל השואל

 הר~
 ~נ"ל מ~~~~ס

 ע~ז ב~שובתו ~ם~אריך

 ותור~
 היוצא ~בריו

מש~
 ~~ ב~~ין ל~ל~ה

 ~ראו דמשוס כך הוא

~האומ~
 טח

 א~
 החביו~

 ב~

 להח~יק אין
רי~ו~א

~~ 
 ~ר

 ~חבי~~
 ~הס ר~ינ~ ~~א

 ~~ו~רי~~~~
 ש~מר

 האו~ו~
 ~~~"ס

 שסשה~ונהג ב~ו~ל~~
 ~~ לעשו~

 ~יכא ~נה החביות ~~ל

דאיכ~
 היתר חזקת

 אי~
 מסל~ת ~~ו~ס

 כן ש~ושים ובפרט רוה~פ ל~י~תל~מיר נאמ~
 ברו~חיןחליטה דר~

 כדר~
 ם~~יס ~ורכי ש~ושיס

 ש~ ובח"י ~~"ד ~י~~"צ)~מג"א
 סק~ד

 סי~ס"ז וב~~י סק~בסי~~"ה וב~ו~~~
 סק~ז~

 וב~~~בת



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ודאי ~~שיל ~ערובות דל~נין שם ~תברדב~~
 ~ן עושים ~ום~~וא דבנד~ד ואף בחליטה להקליש
 הוא~וב~~ אס הוא דס~ק ~ו~~ר עירוי ~~ירק

 בזה אי~א מ"~ו~ומחליט
 עו~

 ש~וא םפיקא
הבצ~ אי~

 היין לתוך ~ות~רר אינו ושמא לפנים נ~נס
 לשאר ~ה ס~ק לצרף~יש

 הס~יקו~
 ואפי' בזה שיש

 ה~וםל"ת ~ה אומן שלב~לים
 ג"~

 ברור אינו
 ~שמ~ ~~~י~ ~ןשעושה

 בק~וח רק ~מיד עושה
 שמערב מיםו

 ב~ע~
 ואינו מלא~ה

 ~ל~
 אחר באו~ןאו~ ~~~שה

 א~
 מ"מ

 הני~~ בהיי~
 בא~~ן

 ~~ על שנעשוהחביות
 האו~ו~

 בצק שע~ה הנ~ל
 בלא להתירו יש אםצ~~

 סינו~
 גם לצ~~ יש ו~ו"~ו

 חביו~באותן
 הנ~ל

 עצמ~
 ~~יון ~י"ל ~ושום

דהגעילס
 ברותחי~

 וש~~ו
 מהס הרותחין אח~~

 המים עם יצא בודאי בעין שם היה א~א~~
 בט~ז ~ה"ג )~מבוארהרו~~ן

 יו~~
 םוסיקל"ח(

 ~בר ה"ה בהדופן דבוק שהוא ~ופני יצא שלאומה
 בפסח טעם נותן ואינו נוקשה ונעשהנתבייש
 בשם ה' סעי' שם ברמ"א סיתנ~"~ ~ה~ג)כ~~בוא'
 מ~תבר דזאח~מרדכי

 דג~
 הנ~ל דהמרדכי בנדון

א~~
 יכנם שלא הנסרים דיבוק בשעת לצמצס

 ואפיה"כ בפנים~ם ~ו~~
 ל~

 וה~~נ לזה הפוסקי~ חששו
 הרב עכ~ו~ד ל~יחה טיחה בין לחלק ואיןבנד~ד(

~~ר~"~
 א' גדול ~וד שהס~ים שם וםיים הנ~ל

 ~גם םק~ל םיתמ"~ א~א ועפמ~ג י( ~ כזהל~~יר
 ומש~מש מבחוץ שבחבית הנסר ע~כ חמץב~דבק
 ~פליט דכבוש ג"כמשום אםור לח בדבר ~פ~חבו
 דו~ן עובי~כל

 החבי~
 עליו הדבוק הב~ק מן וגם

~בחו~
 ~ ~כ

 ו~יי~
 ~~ברעזאן ~~הרש"ם בהגה~ג

 בחביות זה דל~י ש~תב ל~~ או~~~~~~
 יי~

שמדב~י~
 בעיסה נייר ~ובחוץ עליהם

 י~
 להסיר

הדבק
 מהחב~~

 ~ב~ש ע~י יאםור שלא ~די קוה~פ
 אבל במשהו דאו~רבפסח

 ~ו~
 םבר~

 צ~ע ה~~ו~ג
 בשוס נמצאולא

 מקו~
 ד~משקה

 שב~ו~
 ה~לי

 ה~לי על ~דבק נו~~ה כבוש ע"ייפלי~
 אין םק~א םיק~ה ביו~ד הט"~ שלדע~)ובפר~ ~ובחו~

 ב~לי דגם לדי~ן ואפי' ב~לי( ~לל ~בוש~ייך

~יי~
 ~ק ה~בישה ~ח נ~נס דאין י~ל ~~~מ ~בוש

~גוף
 דופ~

 ~ונ"ל אבל א' גוש שהוא ~כלי
 ש~ו~ל~ולומר לח~~

 ג~ לה~לי~
 הכלי על ה~בוק ~ון

 הדופן עם א' גוש ~אי~ו~ב~~ץ
 יא( ~ ע~~ ו~"~

 שנ~לו בע~בדא שנשאל~עייש~ע
 כמ~

 צלוחיות

 ~לעשיר~)~~ורי~
 ~~ר ~לאי~ וח~ומיס ~תו~ים

ל~~~
 ~מ~וד ~~ווק ~יס באר

 אםונשאל ~וש~ להוציא~ וא"~
 ליק~ ~~ו~~

 מהבאר
 ~~י~

 לפסח
 ו~ת~

דא~
 ~ל~סח ~ולבד מ~מ ז~ו~ית הם שהצלוחיות

 גםמח~ירין
 בזכוכי~

 ב~ברינו )~~ובואר
 עוד סק"ם( ~הםי' לק~ו~

 זא~
 הרי ~בנ~"ד

 ה~ק~
~~~~ 

 איסו~ דבחשש שם והעלה שם דרך וב~לע עץשל
ח~ו~

 קשה
 להק~

 ~ל~~ח~ הוי מים דלענין ~ב~רט
 ב~ו~"א )~מבואר חו~נ ~ווא~ורינן

 להקל אין בודאי ל~ןםק~"ו( סי~~~~
 ~~~ו"~

 ה~~~ר~~ם
 : בקצרההנ"ל

 ~~ו~~
 רחיים~ של ו~ים הנ~ה ~ג~ן

א~חיק
 ~וש"~ ~א~

 הרה"ג לי
 ~~~ ~וס~ר~ הע~קה ירושלי~וםק~ נחוםמשה ה"~ ה~ו~ור~~

~ושה
 ~~ת~י~

 ~ורב שנשאל דבר על שהשיב ~~ה
 היה בעירו ~י דבר עלא'

 ליק~ נונה~
 ~יס

 של קמח בה שטוחניןלהרחיים חד~
 ~ם~

 אבל
 ל~וצוא קשהזו בשנ~

 רחיי~
 שרוצה וא' וכו'

 רוצהאינו לעחו~
 לקנו~

 לא ו~ם חדש כיס
 ה~אל ונס~~ק לענייס ~וק~וח השעריתייקר י~יר~

 השנה( כל ~של ישן ה~יס לה~יר ישאם
 זה לנ~ו~ו ובנקל ~ושי שלשהוא ~יו~

 ~ו~~
 השואל

 הנ~ל ~ושה מנחת בעל הרב ע"~והשיב
 ח"א יעב~ץ שאילת ~הגאוןא~~ דה~

 דבריעל ~ת~ סיק~~~
 ה~חל~

 דדברי~ י"ב ~י' ~בעה
 וס~ים ~ראין ואיןבקל נדחי~

אבותינו ~ונה~ ~ו~~~~ דעכ"~
 ע"~

 ~יו~ר בזו להח~ויר אנו צרי~ים

 ~~~ ~שו~ע"~
 ~~וור ו~י~ב ש~~רך

הדין ~~~ ה~~
 ~ד~ ~עשו~

 בו ש~ורקדין ~יס
לצורך ~ק~ו~

 י~~~
 ~א"א ו~ו~ פםח של

 ~אשר הישןה~יס א~ ~נקו~
 ע~~

 ~ה בעי~י ראיתי
 להצניעו רגילין שהיו ב~יםהע~ודין ק~~

 י~ה ~קנהו~ח ~ו שחין בשנה שנהדבר ליו~~ ~~יו~~
 להפסד חששת~ ~א ול~ן הנה עדבזה נה~~
 גדולולטורח מ~ו~~

 ע~
 י~ע~~ ו~ן ~יתנ"א בהדיא רמ"א ו~ד~סקח~ש לעשות~ וצוי~י בידי שעלתה

~ה~הי~
 ב~וקומו ~~ל הגאון ~וורי א~י

~~~~ 
 יעב"~השאיל~

~ 
 ש~בר ידוע ב~~~ א~~

ב~~~ה נה~~
 ~וקו~וו~

 רוסיא בערי
 ג~ול~ בהס~~

הדור
 השב~ ו~~

 ~~מים ~מה
 להק~

 לצורך
 דע~~ ~בימינו שנ~~דשו ~~שי של ~יסיםבהנך
 ש~~~ בהם~ נדבק ואינו ~חדשים ה~והניעור
 רואין שאנו ~~ווד~ר

 ע"~ בחו~
 מ~~ם יש

להקל
 ב~ו~ו~ בז~

 דממון ~םידא
 הצ~~~ ולע~

~~~וב~
 דג~

 י~ב~~ ~איל~ הגאון
 הח~יר ~א

 ~ל~



 ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~י~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~ו~
 ~~~ו ~~~ ~~ן

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

 ~~ ~~ ~י~ ~ו
~~ש~ס

 ש~~~
 במ~ש י~וי~ש לנקותו

 ~~רואי~
 בו

 שמ~~חלח ~~~רה שנה של ~בוק ח~וץ~~~~~

~~~
 שא~א גבו על בצק ונעשה ונדבק האויר
 שם ו~נו~ש~נקו~ו

 ~~ שר~~
 בעיניו

 ~ושא"~
 בנ~~ד

 ש~~ייס ר~אות~~עינים
 א~~ר ה~ו~הג ~~וצ~ ~ ה~

~~הג~
 ~~יס~~ ר~ ~~

 אי ואפי~ו ~ש~~ים
 בשל~ם ה~ונה~

 ~~ש~
 משום או~י להחליפם ~~נ~~דשו(

 לדע~ א~~ לאיםור ~ה ~ם~חשבו
 ~~ו~ילת הר~נ

~~רים
 הו~~

 דה~~ו ע"א ~נ~א ~סחיס בתוס'
~י

 ~~ו~ מח~ו~ ד~~נה~ א~ה~
 שהוא שחש~ו

 ב~ניהס לה~ירם ויש מנהג הוי לא~י~ור
 בירוש~מי~וש~וע ו~~

 ~~ע~ ~~ אל~ ~~
 ~' הר"נ

 אבל ~ו~הג ~הוי ~ס"ל ב~שובה והרשב~א~~~~נ
~"~~

 ~~~בא ה~~' בזה ~~ה~י
שני סי'רי~~ י~"~ בש~~

 הדיע~~
 ד~לוי ~~"ר כחב ש~יר וע~כ

 יעויין בזה להקל צורך ב~קוס~רב בדע~
 ג~~

 ש~ס

 ~~~~דרי~
 סי~ע~ר או~ח ~בב~י ~~א( ~~~

 וב~~ז שם ובב~ח שם הטור דבר~ על~~ש
~ם

 סק~~
 ב~~~~ ג~~ ~יעויי~

 סי~~~ו או"ח
 ~וזה ~~ום~~~ים בד~ניס ~האריך מה מנהגיס~יני

 שס ב~ר~ח ~' סעי'ובםיתס~ח
 ~בש~~~

 התשב~ץ
 ~ואר וב~רי סימ~~~~ב

 סיל~~ יו~~
 סוםקל~ב

 ~אן ~~ין אלו ב~רטי' שה~ריך~ה
 ~וקו~~

 ל~ריך
~ה~בר

 ~שו~
 ~ורך ~במקוס

 ג~ו~
 יש

 ~הק~
 בזה

 ~~~~~~ש
 ראו~ ל~י וה~ל

 ~זה ה~ורה עיני
 הנ~ל נחוס ~ושה ה~ר הרה~ג~~~ו~ד

 ב~~מח~סק~לץ האב~~~
 ~ונ~~

 ~ושה
~~~ 

 לי שה~~יק
 ~~יי~ שהו~ מש~ ~נ~~~ס~ר~

 ועבדב~ר ~ ב~~"י
 סיק~חל~יל

 סק~~
 המחב~ים ~ל שהב~י

 ~ ~ה מעניןה~~דבריס
 ~מו~

 ו~יס הנ~ה
 וגם( ~ל~נ~~ )ב~~ק לעל ~~ב~ר א( ~~~~ים ש~

~~יק"ח
 ס~~~

 מש~ש
 ~יע~~ לעני~

 רקדו אם

הק~~
 בנ~~ ~~~ של

 ~ל של ~ישינה
 השנ~

 ו~ם
 היתר צד יש אם~~בואר

 לצירך לרק~ בשעה~~
 של בנ~ה ~~תחלה גס~סח

~~ 
 השנ~~

 ~~בש~~ ב~
 ס~~נ~~ הרש~~~ר~

 נ"ב ~~י'
 ~~י~

 שנ~ל נפה
 לנפו~ שה~חיל~ ל~~ר ~וים~ליה

 ק~וח בה
 ל~ס~

ו~בה~~
 מ~~ סקל~~ שס

 ק~ח )וב~ין ~ בזה
 עיי~ש ~וצות ממנה וע~~ או~ה רקדו~לא

~ב~~~
 ס~י' סי~~י ~~יל ובדב~ינו הנ~ל

 ז~
 ~~נ~ג

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

 סיקל~ח תאו"ח ח~"ם ועב~~ש ג( ~ בזהמ~ש

בנ~~
 ~שוב ד~סחא קמחא בה שרקדו ~סח של

 ו~מה ~~ה ע~י או~הניקו
 דברי~

 לשומרה ~די
 חשש ו~~~ני ה~אהלשנה

 התה~ו~
 ח~לעיס

 ~די הי~ב לנ~ו~ה דר~סו~וילבין
 שיה~

 ל~רקדת
ק~ו~א

~~~~~ 
 בה רק~~ ובש~גה ה~אה ~שנה

מצו~
 שהחזירו ~~ושים

 לסלת~
 מהס ~בשלו ואפו

~~
 י~וי

 ה~ס~
 ~ב~וך

 ~~~וע~
 ויש ~דבר הרגי~ו

בז~
 ה~~מ

 וג~
 שעל ~ם וכתב ה~בה ~לים

 ~מ~מצו~~~~~~
 ~אם צ~ע וה~ו~~לים ~~ושים(

 שום בל~ מ~תרים הס ה~לי' אבללה~יר(
 והו"~ע"~ פק~ו~

 בא"ח
 ה~~~

 ~ כ~ד אות םיתנ~א
 ם~סקמ~~ ~~ םי~~ן לק~וןו~בדב"ר

 םיקי~ז ולק~ון
 ~"~ ענף~ק~א

 ה': ענף שם וב~~~~ו

~מח~
 בהס שמש~משיס סלים

 חמ~
~ 

 א~
 ע~~ע

 דסל~ס ל~ה ם~י' םיתנ"אהרש~ז
 ש~~ולחי~

 בהס
 מחמץ נבדק ~לא במלח השנה ~לבשר

 )ב~~
 מנוקביסם~יס

 ~~וו~חי~
 לקדירה בשר בהם

 מד~וול~~שיר~
 ~בי~

 מנ~קבי'ש~וולחין שאינס סליס
 שה~שיר~הו ~~חר ב~רבהם

 מדמו~
 רוצה אס

 ~להגעילם לה~~ויר ~וב לפסח ב~ר ב~םלמלוח
 עירויע~י

 לה~לי~ מ~~~
 פירור חשש ~~ם ~והס

 ה~ול~ שבין ~ושהוח~~ץ
 ~~י בהס שנבלע

 בתו~ם~בשר ~~ליח~
 השנ~ ~~

 זה משה~ ש~עס ~פני
הבלוע

 ב~~~
 בתוכו מתבטל אינו הסל ג~ף

 ~מ~מ ~~לי( בי~ול שייך ~~ין ~מ~~םבס~
 לא ~סבדיעב'

 ~~~יל~
 ב~~ ב~ן ומלח ~לל

 ב~ס~
מו~ר

 זה ב~~ לא~~~
 ב~ס~

 ידוע ~ס א~ילו
שנבלע

 ב~~
 הרבה ה~נה באמ~ע בה~ליס ח~~ץ

 מ~ני האור חמי ע~י א~ ~~~יחה ~"י~עמיס

 ה~ו~~שאי~
 י~ול

 ל~~לי~
 שבלוע מה

 ב~ו~
 ~לים

ע~~~
~~~~ 

 ב( סק"כ~ שם ~מג~א ~~~ברי
 להח~יר יש ~ל~~~לה סק~~ובט~~ ~עיי~~

 ש~~
 למלוח

 דחיישי~ן משום הגעלה ע~י ~~ילו הנ~לבסלים
 שם ישש~וא

 ב~י~ ח~~~
 ~ הנקבים בין

 ~עיי~~ ג~
 ~פילו ל~סור אין דבד~עב' ~נ~ל ס~ק מ~~ב~~ו~~

~~~~~"~~ ~~ 
 ישינים ב~ליס מלח

 דבדיעב~
אי~

 מס~ק ~יסור לה~זיק
 ולחו~

 ש~~ ~ש ש~א
ח~~ץ

 בי~ בעי~
 לכ~ח~ה ורק הנקבים

הט~ז מחמיר~
 ע~~ ~~ש~~ לקנו~

: 
~~~~ 

 וריב~~ייז~~~
~~ו'



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  א( ~ הג~לה לי' מהני לאו~~' 
 רצ~נו א~ ול~~

 צריך השנה ~ל של אייזין בריב ב~סח~~~ת~ש
 ~יתנ"א הרש"ז ו~בש~ע ב( ~ באורלל~נו

~~~ סעי~
 ~קוה~~( שהגעילו ב~יעבד ~א~ילו

 ל~סור יש בפםחבו והשת~~
 בא~יל~

 שנשתמש ~~ה )~ל(
 ח~וץ לחם עליו ~~גררין של~ע~~ים ל~יבו

 ~יר~ר נש~ייר ~לא וא"א השנהבא~וצע
 משה~

חמ~
 בתוך ומתערב אייזין הריב נקבי בתוך
 )גוף( וגם בפסח ~ליו שגרר~~~א~ל

 ~ל עליו שגררו חריי~()שקורין הח~ו~~
 השנ~

 )יש
בו

 חש~ ג~~
 חמץ

 מ~ני~
 ב~~ין נח~ך ~הוא

של
 חמ~

 ~בר היא התמ~א ~י מ~ם~ין( )ובלע
 בתוך ~ו שנש~מש ב~וא~ל מיירי )ו~"ז~ריף
 מה אבלה~םח(

 שנש~מ~
 בו

 ק~ה"~
 )אפי'

בער~~
 ה~ ש~~ה ~הגיעה לאחר

~~ 
 הלילה(

 לאו~לומותר
 בער~~

 ~ושוס הלי~ה ~ד
 ב~ו~~ נ~ערבאם ~א~

 ח~ץ ~ירור
 ה"~

 מתבטל
~תוכו

 בער~~
 הלילה ~הגי~ה לאחר אבל בס'

 לאו~לו~אסור
 משוס~

 ואוסר חו"נ ה~ירור ~הרי
 ס~ל~ה~ שם ה~וג~א מדברי והוא ע"כ~במשהו
 ללבן דסגי סוסקל~ה א~א ~~מ~ג ועיי~שד(

 לל~נו ~א"צ וא~~ר קל בליבון אייזיןהריב
אפילו

 ע~
 קש שיהא

 נשר~
 עליו

 מ~~ו~
 די אלא

 באורלח~~מו
 ע~ ~~~

 עבריו מב' היס~ב שיהא
 ש~~םמ~ני

 החמ~
 ~וחקא ע~י ~ו הנבלע

 שהוסר מכ"ר ע~יף לא ה~ריין גר~ת ~לוחורפא
 ללבנו ד~ימ~אש

 ע~
 עבריו ~ב' ש~ים~ב

 ד' סעי' זה ~י' ל~יל ב~~רינו)~מבואר
 לחשש דל~אורה בזה וצ"ע ה( ע~~~ ג'(ע~ף סק~~

 ש~וא דחיי~ינן זה ם"ק ריש לעילה~וז~ר
 ~ירור שס~שר

 מבחו~ ~עי~
 ב~ברינו ~~מבואר

 שיו~ע ה~~"ג מיירי ואולי םק~~ז( זה סי'לעיל
 שנקרוהו~בירור

 חיישי' ~לא ~או~ן היט~
 ~~ין שס מ~ש ב~~ו"ג ועייש~ע ~ו( בעיןל~ירור
 נ~וחה או ~~ולה מצה עליו שפררו אייזיןריב

 ~ בזה מ~ש עיי"ש ~שרה מצה ע~יו פ~ר~ואח~~
 ~ל קא~~ בו שקולין בר~ניר שקורין ~לי וב~יןז(

 סקי"ח סיתס~ז מ~ז ע~ו~"גהשנה
 ~ו"~ ~~~"~~יתנ~א ובשע~~

 יע~"ץ~ ~איל~ בשם
 ק~~ה ~לל בחייאועיי~ע ~~

 או~
 בדיל ~ו~ש ~~ד

 ברעניר ~אווע ובדין קאפע של~חיים
וע~ש"ע ~~

 ב~~~"~
 ם"ק ~~~"ז תס~ז סי~ון

 י"~
וב~~"~

 תמ"~ ~ימן ~~ז
 י"ח ~~ק

 ~ק~ו~

~ו~~צ~
 ~חונה

 לח ~יןלו אי~ טחו~~ מ~~א~~ וק~~~
 ש~ינו מפני ב~~

 נ~
 ~~ברינו ו~יין ~ חטים קמח ~מו ~קדק ~~~ ח~

 בשם ~ו~ש מ"ז ם~ק זה םי~וןלעיל
 ענף א' ~"ק קי"ז סי~ון לקמןובדברינו הח"~

~~~

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

~~ 

~~~~~ 
 סי~נ~ב ה~~~"א מ~ברי הוא~~~

 בס' ~~ב הללו המג"א דברי ומ~חי~א ס"~
 להגעיל שאםור~ביגדור ~ור~

 הסא~ויוואר א~ לצור"~
~~~שת~ו~י~

 ~שנה ~ל בו
 ~כלי ~הוי ~ושו~

 )והו~ד הגעלה ליה ~והני ד~א קניס ~ו וישצר ~~י~
 םוף י~ד ד' ז~רוןבס~ר

 ע"~(~ו~"~
 ~~צ ב~~ו~

 דה~~נהג סינ"ב חאו"חהח~שות
 ה~ברים מן הוא ~א~ות והנה ~ע~כ א~ת~ ~ולבנים רק ל~~ח הםא~~יווארלהגעיל של~ ~שו~
 עניים בני שהםהציבור רו~ ~אי~

 ל~~ו~~ י~ולי~
 ~ו

 וגס ליבון ע"י רק בפס' בסא~~יוואר~השת~~ש ~ל~
 שמקילים מורים איזה בשםשמעתי

 הע~ל~ ע~יבםא~~וויארין להש~מ~
 ויש

 ז~ו~ ללמו~
 על

 יש ה~ין ~~~יקר ~ושום בזהה~וקילים
 לו~ו~

~האס~~יוו~רי~
 ה~~ר ~~~ ~~~צ הנ"ל

 כיון ל~ם~
 ~~וי~ רק ה~נה ~~ל בהם ~וש~~ושי'שאין

 ~ע~מ'

 ~י~וא~
 נ~ל השנה שבאמצע לח~ש

 ~ירוראיזה לפעמי~
 ח~~~

 ~יון שבסא~ויוואר ה~וים ~תוך
 חמץ ~~~ירורי נזהרים אין השנהדב~ל

 נתבטל כבר ~ו"מ ~ן יהיה אם אפי' באמתאבל ו~י~צ~
 ו~~רט ובלח קוה"פ בס' ~מיסטע~וו

 סיתמ"ז במג~א ~מבו' ~~יעור חוזראין בטע~
 ש~וא ~ו~וס חשש ~אן יש ~ל~א~ה ואף ~~סקי"ג םק~~

נפ~
 ~עין ~~~ץ ~ירור איזה ~~ע~וים ~שם

 הטמונים ~~קו~וות שם ו~ש~ר~שנה ~~וש~
 שא~~

ל~~ו~~
 ~עם י~ן ה~סח ו~שיגיע ~ו~ם

 ה~ויםב~וך ~שה~
 ו~~

 יש
 שב~א~וי~ואר ו~~וים~~~ע ש~יי~ בע~ ~~ו~ חש~

 ב~ס~ י~ג~
 גם

 יו"~ ועבט~~ ש~ )~נ~א~ הב~ין שלבמ~שו
ם~ק~~

 םקי"ז ~י~מ"ז וב~~י סק"א
 דב~ה"~

~נ~~ר~
 ~יסור ~נ ~ירור

 בתו~ ב~י~
 ה~וים

~~י
 י~~

 א~' בי~ל ליה ~ו~ני ו~א בלח
 ואפי'~יםורים ב~א~

 ביו"ד שס ה~"ך ל~~~
 ~ק~~

~ס~~
 בי~~ל מהני ב~ה~ג ~~ם

 ע~~~ מ~~
 י~ד~בח~~

 ע~יין ה~סח ~~שהגיע ~יון דחו~נ
ה~ירור

 עומ~
 בעי~ו

 ויח~
 ב~~~ ~ע~

 ~~~ו~ר



 ~~~~~~ ~~~~~~~~~י
 ט'( סעי' ~ם הרב ובש~ע סק~ט סי~ס~ו~~וג~א

וא~~
 מלהשת~~ש לחוש ראוי היה ~~~ע~ז

ב~אמיווארי~
 לאחר אבל הגעלה ע~י אפי' בפסח

~~~~~
 צריך אין

 לחושג~~
 מעיקר לזה

 ~י~ ה~~
 ~~שך ~~ם בש~ס ב~נים בהן מ~~משי~שא~
~~נ~

 ~לבד מים רק
 וא~~

 לא
שלנו ~~~~וכו~ ~ר~

 ~~~ ב~~ ~~~ שא~
 ~רכום רק ה~נה ~ל

 שמעיקרונ~גליך
 הד~

 א~צ
 ב~~ לחו~

 שמא
 חמץ ~ירור איזה ~~ע~~ם ל~וכםנ~ל

ה~ירו וב~~ע~~
 ש~

 ב~~~א ~~ב~~ר הגע~ה ~לא א~י'
 ~~~~ע ס~~~א~י~נ"א

 סע~ ש~ ~ר~~~ הר~
~~ו

 ו~~~~~
 ~מש י~ל

 ~~א~~~~ארי~ בנ~~ו~
 הנ~ל

~~ו~
 י"ל

 בנ~~~
 הוא דקו~ח

 ~~י~
 ~ד

 הח~צ~
 של

 ד~~ ~~חו~צ~~לי
 א~~לה~ביר ה~ין

מע~ג החלו~~
~~ 

 ההגעלה קו~ם ה~לי של החיצ~ן
 ~גיע אין הפעמים ~רוב ~שום ~טעםשם ונתבא~

~ש~יש
 החמ~

 שמא חוששין אין לפיכך לשם עד

 ש~~י~
 ~~~~שו
~ 

 החמץ
 בעי~

 החלו~ה ~חת
 שם הרש~ז הרב ובש~ע םק~"ז םי~נ~א~~~"א ~מב~

 ש~שוםמועט ~צא מ~ורש ~רי וא~כ י"זסעי'
~~~ים

 ~~~ חו~שי~ א~
 ~ם ~~~ר

 וא~~ ש~ ~~ל~~ העין שאיןב~~ום בע~
 מ~ש"כ

בס~~~ואר~
 א' ~~ם א~י' שגם

 א~ בשנ~
~ש~משי~

 חמץ בהם
 בע~

 בעלמא ~ים רק בפ~ם

~~~~
 דאין מ~ש~כ

 לחו~
 שמא הדין מעיקר ב~ה

 ש~~נשא~
 במקו פ~רור איזה

 רואהו העין שאין ~
והגם

 ~ח~~~
 ~~~ש~ע דהח~~~~

ה~~לה לענ~ סי~נ~~
~~~ 

 א~י~ יהא
 חלו~~ קצ~

 ~~~ות ~לא
 שק~ם ~לאיולא

 בלי~~
 אשר ל~לאי האיסור

 יהא שלא ו~~י~א ~שיטאב~~~
 בה~

 ~~ינת ~~י

~ע~
 הח~~רו הכי וא~י'

 ~~נ~
 הגע~ה

 לחוש דראוי ל~~ורהמ~~ע וא~~
 בח~~

 בס~יקא א~~
~ס~י~א

 א~ מ~~~
 מזה

 ~נד~~ ר~~ ~~~
 משום

 ולו~ור לחלק~יש
 ~ש~

 ש~רכן ב~לים דוקא ~~רי
לה~~~~ש

 בה~
 בח~ץ

 ~ג~ בעי~
 שבסי~נ~א ~~ינים

 ה~ליס באלו ~~צא ו~ל ~'סעי'
 שד~~~

 להש~~~ש

~ח~ו~
 חשש ~~~~ם אפי' בהם לחוש יש ל~ן ב~ין

~~~~
 ~שהו

 ש~נו הס~~~~וארין בנדון משא"~

 ~~~~~ש~ א~~~ע~ל~
 לאו~ן וא~י' ~יס רק בהם

 ל~~~~~ ל~פ~ףהנו~גיס
 את

~ב~וץ הסאמ~ואר~
 במ~

 ח~ץ
 ~~~ו)אי~~שע( ~שקור~ שבבארש~ םוב~ ~~~~
 א~

 מעיקר איסור להחזיק
~~ו~ הד~

 נ~ל שמא
 בנ~~

 ה~~~ו~
 בעין ~יזה

 מחו~

 איסור מח~יקין שאין ~כמו ~שום~פנים
 ~ק~~~ סי~נ~א ה~ג~א בשם ו~~לעיללחוץ ~~~ני~~
 ~~ו

 ~ח~ק~ א~~~
 נשאר ולש~א לפנ~ם ~חוץ אי~ור

בחוץא~~~
 ~ע~~

 ~~כ
 מש~~ ~"~ לחו~ אי~

 בנקלהוא דבח~~
~~~~~~ 

 שס אין אם הי~ב
 גומו~

 ~ועוד
 בח~ץדגס

 לש~~ ~ג~~ חי~
 ה~~~~יס ברוב ח~ץ

רק
 ב~~~~

 דה~~ו ש~שנה ~זמנים
 ב~~

 הש~~וף

 ישוא~~
 לד~~~~

 המג~א ~שם לעיל שהבא~י למה
 ע~"שסקט~ז

 ~ר~ וב~~~
 וע~~ע ו~ו"ק~ שס

 ~ לק~~~~ברי~
 לצ~ד יש האמור מכל לכן ~~~~~א~~ש(מה~ה~~ א~~ בש~ ~~~"ש סק~ה קי~ז

 בפסח להש~~שלהקל
 ~סאמ~ואר~

 ע"י הנ~ל
ה~עלה

 תורת בספר שנ~~ר ~יון אך בלב~
אב~ג~ור

 ~~~שו~ ובצ~~
 ב~ה להח~ויר

 ל~~
 ~וי

שידו
 משג~

 או הסא~~יוואר את ל~בן
 לקנו~

 חדש
 ~וי אך ~וב ~וה בודאי פ~ח ל~ורך בלעךשל
 י~ושאין

 ו~ויקל ל~סח הסא~ויוואר ללבן מש~~
 ה~עלה ע~י השנה כל של בסא~~~ווארלהשת~~ש
 איןבלבד

 ~~ז~~~י~
 אותו

 ~ל ~וידי לצא~ ~~~~~ א~
 שיעשה נ~להחששות

 בד~
 ימלא שמ~חלה זה

 שלו בכיםוי ויכסנו וא~ר ב~וים הסאמיווארא~
 ~ד ואפר ה~~ים עם כך ~יר~יחנו מעלהשל

שיעלו
 ה~~י~

 האפר עם
 רתיחו~

 ואב~בועות

ובע~
 יטיל ר~~חה הא~ר ~עם ה~~ים שיעלה

אבנים
 מלובנ~~

 שבסא~ויוואר המים בתוך הרבה
 ויזובו שפ~ו על ~רחיחות שיעלועד

 לחו~
 ~דרך

הם~ק
 שב~~

 דופן על הדפנות( ובין ~~~~וי
 של ה~יצון ~צ~ )והגם סביביו ~ו~להסא~~יוואר
 ~~ש~~ישי מ~מ הרו~חים ב~וך נ~נס אינוה~יסוי
 ~~שרו( ~ך הש~הכל

 וא~~~
 י~~ח

 ה~רא~~
 ל~ו~~מהסא~~יו~א~

 גס והאפר ה~ויס שיזובו
 ~הדרך

 וא~ הר~י~~ ~ע~ ה~~א~~
 יו~ל

להוציא
 ~~~וקו~ החראנ~

 בהםאמיוואר קביע~ו
 הסא~~יוואר ~ב~וך והא~ר ה~~ים ל~וךולהפילו
 ~וב ~וה בודאי ר~יח~~בעת

 ונ~ו~
ואח~~ז ~~ ל~שו~

 ~וה~פ ויגעיל~ו והאפר ~~המים ינ~ה~
 )עבח~י אפר בלא נקייםבמים

וב~ברינו סקי~~ סי~~~~
 לקמ~

 סקס~ג( זה סי'
 ~~עלה של בכיםויו שיכסנו ~היינו הנ~לואו~נים ב~ר~י~ וג"~

בע~
 הר~~חה

 ואח~~
 אבנים ל~ס ישליך

~ולובנים
 וג~

 י~תח
 הקרא~~

 ~רך המים שי~ובו~
 ו~~י~~ה הראשונה ~הגעלה ~עשה ~מו ה~לשס
 ~ו~ל יצא ~שפילה דע~י ל~י אז ~~~לכ~ל

הח~~ו~
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 ה~ש~ ~~~~~שו~
 נ~אר ~ס ~~ין

 ד~יון ש~
 ~פירור חמץ ~ו~~של לדבר רק חשש ב~ה~~ין

 וב~~"~~~י~צ~
 וא~ר במיס ~~~ה שמ~עילו

 יו~גם~ודאי
 מ~ו~

 שס יש אס ב~ין ה~ירור

 ~חו~ וה~ ב~ני~~~
 וקרוב

 ~פג~ ל~יו~
 ~~סל

 קרוב ~זה ~ירור ~י ~י~~ ~אר~א~~פרא
 א~י' ו~~סל~~גם להיו~

 לא~יל~
 ~וע~ש~ע הא~רו ה~וי~ ~"י ~לב

 יו"~
 ו~~~ז ~' ~~י~ סיצ~ה

 ונקוה"~וש~~
 שס

 ד~~ח~ירים ל~ידןו~~י' ~~~~ו~ ~~ ~~~ו~בצו~
 ~~ם~ בנוטל~~

 ~~מ

~~ה~~
 ~אינו

 אל~
 משהו ספק

 ו~ו~ל~~
 ו~ס

 להיות~קרוב
 ש~~~~

 ~ע~רא
 דארע~

 בו~אי
 ~~י' ~י~~ו"ז או~ח ~ו~~~ע לפ~~~ד להקליש

~ו"~
 ~ק~~~ו(~ שם ובח~י סק~ו~א שס וב~~~~א

~~~~
 לש~~ף השנה בא~צ~ שנוה~ין לאו~ן
 ~~בחוץ~ם~מיווארין

 בחו~~
 ו~יוצא חמץ של חוק

 של חריף בדבר~ו
 ח~~

 ש~ס )וא~ש' ל~~~ירס ~~י

 ישלדונו ~בבאר~ט בסובין או~ו ~וש~ש~ין~~
 ג~~

~~ב~
 וא~~ חריף(

 דע~י ל~אורה י~ל
 ה~וחק~

~ש~שו~
 נבלע

 הח~~
 גם

 ~ו~~ו~
 צ~ו סי~~יו~ד ב~ו~~ ~ועיין ~

 סק~~
 דש~שו~

 בריב~אייזין ב~ח
 דוחקא~~רי

 ובתשוב~
 ~ירט"ו ~והדו~ג ~ו~ו"ד

 מקרי ממש ני~~ד ב~עין דגםמ~~~ע
 דידיה נידון בין שחילק~~יי~ש~וה דו~ק~

 לנידו~
 דהש~ך

~ו~ד
 םיס"~

 םקי~ד
 ועיי~

 במ"~
 יו~ד

 ~יק"ה הבושם ~רו~ות וב~~ר~קכ~א ~יס~~
 את להגעיל ~החיוב ל~אורה י~ל ב~ה~גוא~כ סקי~ב~

 ~~~ס~מיוו~רין
 ~ובחו~

 ה~ש~ו ד~~ש~ויש~ משוס
 ב~רינו~~~~ואר

 ל~~
 ~'( ע~ף םק~"ד זה ~י'

 ~יזובו ~ולו~ניס אבנים ~ש~~יל~ך
 ~ומש הוי דזה ~~ל או לעיל ~אמור סביביו~~ל ל~ו~ ה~וי~

 ~ס ה~א~ויוואר שנגעל~מו
 ~ועבדב~~ מבחו~

~~~~
 מ"ש סק~~~ח זה ~י'

 בש~
 ~והרש"ס הג'

 שאז אך~~~ר~זא~(
 ה~יו~

 ה~יס~י א~ להגעיל

ש~~
 ~ו~נ~ על גס ה~אמיוואר

 החיצ~~
 ~ן ו~~~ו

 לז~ וה~צ~ והקראנ~~פאיורק~
 רו~חיס ~י~רו

 ~~ ~ליה~ ואפ~ ~~י~של
 ~וב~~~

 ש~ס בעח

 רו~חי~~~~מ~
 הי~ב

~סאמיוואר ש~~~~ ה~י~ ~ור~י~ו~
 ב~~

 ~ישנ~ ~עת ~~יח~ו
 ~ירוי דין דאז ב~ו~והאש ~דיי~

 ~נ~~
 ~~~ר ה~א

~~~~
 )ועב~ב~ר

 לק~ו~
 ~י'

 ז~
 וא~ ~ו~ק~~~(

א~שר
 שי~ני~

 ~~ע~ה של הכי~וי את
ה~איורקע ו~~

 והק~אנ~
 ~~ר של ג~ול ~~י ב~וך

שהי~~~
 זה ~י' לעיל )~~~ב~ב~ר

 םק~~~~
 ~( ענף

 ~~~ורב אפר גסושיהי'
 ב~~~לה הרו~חין ~~~וי~

 ב~וים ~נ"ל לה~עילן וא~"כהר~שונה
 נקי~~

 ~ז
 ~יב ~~ה~וו~אי

 ו~שי~ש~
 הא~וור ~~ל

א~י ל~י~
 יצ~ ל~~נ~~

 ~ו~ל
 ה~~שו~

 ~דון א~ )~~פי'
 ה~בראת

 ש~וש~~פי~ חרי~
 ה~א~~יווארין בו

 שאורל~יח
 וחרו~~

 גם ה~א ~ו~~ו
 לבי~

 ~~ור

וחרום~
 ו~ב~~ז ~ ל~י~ן ~~עלה ~והני

 ~ק~~~ב שם ובמ~~אסק~~ז סי~~~~
 וב~~~

 הרב
 ה~א אם ~יירי ו~~ז מ~ד(ס~י' ש~

 באו~~
 שא~~ר

ל~קו~ו
 הי~~

 ~ס
 ~~ב~ו~

 ב~א~ויוו~ר אבל
 יש~

שי~
 לשפ~פו ~ר~ו אס אז ~וב~~ץ גס ~ו~~ות בו

~וב~ו~
 ב~~ין הש~ה בא~וצע

 ח~ו~
 בסו~~ן או

 ~~וש שיש באופן הבארש~טש~ו~סו~ת
 ש~ו~

 נ~~ר
איזה

 בעי~
 צרי~~התיישב ב~ה הגומות ב~וך

 דקרוב ~יון ~ג~לה ע~ילהתירו ~
 ב~וך בעין חמץאיזה ש~~~ להיו~

 ש~ב~ו~ ה~ו~ו~~
 ~~~~ן

שא"א
 לנקו~~~

 ס~~~ל םי~~~ז א~א )ע~~~ג
 י'( ~~ף ~~קמ~ה זה ~~י' ~עיל נווב~~ר

בזה ו~~~
 ל~

 ש~תב~י הי~ר ~הצ~די ~~ה ~~~יס
 רק הוא ~חמץ עס שהשפשוף וה~ם~~יל

 לחוש איןוב~ה"ג ל~ר~י~
~~~ 

 נשאר ל~~א
 )ו~~ל~ ב~י~

 ל

~נ~אר
 ~~~ מה~מ~

 ~~~~ר ~א~י~ה ~~~ל
 הגיעש~בר

 ל~פ~~
 דארעא

 ~ה~~~~ י~ ~~~
 ~~~ו~

 ע~י ~זה ס~מי~אר לה~יר
 הג~ל~

לב~
 ~שמגעי~ו א~י'

~~ 
 מבח~~

 ומ~מ
 להי~ר י~~ר~~~ה ~ד~~

~~ 
 בזה

 ~~~יל~~ ~~~~מי~

~~א~
 ולפעמים

~~~~ 
 ו~~' מרק ~ם

 ד~יינוקל ה~ש~ צרי~~
 ש~~ר~

 ה~עס ~ רו~חין עליהו
~~~ 

~~ו~
 ~"~ עיר~ ~"י שב~עו ו~שם ~~בו~"פ

 ע~י

 עלה~רק
 ה~יבו~

 הנ"ל
 הר~~

 ~~י וא~כ פעמיס
עיראו~

 ~בלע י~ל הרבה
 ב~ול~

 ~~מבואר
ב~~ז

 סיצ~~ יו"~
 ~קי~ב(

לו~ר ~~~ ל~ ~~~~ וא"~
 בז~

 מ~מ~~א עיר~ ~~~י רק מ~~ירו אס ~בו~"פ
 י~ ב~י~ב~

 ~ס א~~' לה~~יר
ה~~ילן ~~

 ר~
 לבד ~~~י~~ירוי

 ל~~חל~ א~
 ~ר~~
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 ב~~ר~הגעילן ~~~~~
 הרש~ז הרב ועבש~ע ב( ~ ע~~

 להגעיל אלו במדינות נוהגין דע~שיו ש~~הנ~ל

 מלובן ~~ן ~ס עירוי ע~~ וה~יבו~~שלחנו~
 של~עמים משוס ב~"ר( ~הגעלה הוי~~א~

~ני~י~
 עליהם

 ~ש~יד~~
 ~או ~מה

 פ~
 ~מה(

 ג( ~~"~
 ועבשו~~

 םי' ח~וישאה מה~ורא ש~"~ו
 ~מה ~ה שיש ~~יבה~'

 ~~י~
 קבועיס

 להגעיל יש ~אליציס( עםשא~~ ~שקור~~
 ~ו~~~~

 למעלה
 הת~תוניס ה~אליציס תחלה שיגעי~~~רוש

~מל~~ה
 ואח"~

 ה~אליציס יגעיל
 יגעילה יו~ר נמוכה שהיא ~אליציע ~ל~~~ירוש העליוני~

ראשון
 ראשון~

 ~ושוס
 ~~ש~וגעי~

 העליוניס
 ת~~~

ו~"~
 הרי התחתוניס ה~אליצים אח"כ ~שמ~עיל

 ש~~ר שבתחתוניס הגעלה ממי עולה~זיעה
 וחוזר~נ~~~וצ~

 הפאליציס את ואוסרת
 נגעלו~~בר העליוני~

 מעשה בש~ת הזיעה ~עלה אף ח~~ההתח~ונים הפאליצי~ ~שמגעי~ ~~שא~~
 ~~~וג~ילם מ"~ו העליוניםלה~אליציס

 אח~~
~וזרי~

 ונ~שריס
 ע~~

 בשד~ח והו"ד
 ~חו~ו~~

 םי'
'~

 או~
 אי~א ש~ן שס והביא י~ב

 ג"~
 בס'

הנהגו~
 ה~ר הג~ בשס ישרות

 דו~
 ~ו~מ ~"ל

~ק"~
 מגעיל ~אס משום הטעס ~' ושם ~טעפין

מק~~
 יו~ל ולא ל~ו~ה המים יזובו הרי למעלה

 ההגעלה מי שיצ~ננו ~~שוס ל~~~ה ל~~עיל~ח~כ
 ש~בו ה~ויםע~י

 ~חל~
 ש~געלו ב~עה מל~ועלה

 ~חלה ל~ו~ה מ~עיל אם אבל העליוניסה~אליציס
שוב

 אי~
 שזב ב~~ה חשש

~~~~ 
 ~ולמעלה ~~ייס

ב~~~
 העליוני' ~~ליציס של ה~~שר

~~ 
 הפאליצים

התחתוני~
 נותני ~' דהוי משוס נ~שרו ש~בר

 במ~"א ~מב~אר ~ליס וב' הי~ר שלט~~ים
 סיתנ"בריש

 יו~~ ועש"ך ~ ע"~
 סק~~ו: ~יצ~ח

~נב~
 שהר~י~~ ה~לי ~תוך

 בו
 ~ש~ע ה~~יס~ ~~

 םעי' סיתנ"א הרש~זהרב
 דנוה~ו~ נ"~

 הנשים
 להשתמש~~לא

 ב~ס~
 ממנה ש~רו בקדירה

~רו~חי~

 ~~קרא בו שמכשירין ה~ולובן האבן על
 הנפ~ט הח~~ץ ש~הב~ ~~י בזה וה~~ס ט~~(~~~ר

 ~עליון לה~לי עולה הנגעל התחתוןמ~ל~

 ע~ו~דר~
 ומ"~ו המחברס הנצוק

 ב~יעב~
 ~ס

 ~תבשיל הרי קדירה באותה בפםח ~הש~~~ש~בר
 בא~ילה א~י'~וותר

 ~ ע~~
 והו~

 ה~~~ מ~ברי
 ועב~ב~ר ס~סי~נ"ב~ סו~קנ~~~~ועב~"~םיתנ"א

לקמ~
 סי'

 ~~סעי~
~~~ 

 סקס"ו~
 ועבת~ש

 שממנו הא~ער~~( ~שקורין ~לי ~בר עלאס~~ ~והרי~~
 קנההו~ך

 מה~ו~
 המיס מתבשל ~בו הגדול

 ה~בלו~ו~יך ז~י~
 דר~

 שליי~ש ב~ לבשל ~~ד לדוד הקנה
 ~מ~

 מותר אס
 לעשו~

 הגדול ל~וד

 אחרמצ~
 עו~

 ~נה
 ~יולי~

 מהמיס הה~ל
שבו ז~~~

 ל~ו~
 לב~ל אחר

 ב~
 ~סח של יי"ש

 והו"~ ~לאסור ו~ס~
 ל~~~ אות סי~~"~ הח~ש בא"ח

~נג~
 םיחנ~א הרש"ז הרב עש~ע ו~ו'~ יזרוק ו~א
 ~~~ להגעיל ~נוהגין ~ה דל~י שכתב ל'סעי'
 ענף םקנ"א זה ~י' לעיל ~~~~בדב~ר מלובןאבן
 שובב'(

 אי~
 לי~הר צריך

 בדברי~ ~~~
 ~ו~ום אלו

~א~
 קו~ם הכ"ר מן הקילוח נ~~ק אם

 ונת~רר הנגעל~~לי ש~וג~~
 מע~

 ~ל מערה אס א~י' או
 ע~י ו~רתיח ~וזר ה~ה מ"~ו שני מ~לי הנ~על~לי
 ל~תחלה אך ה~ולובן~אבן

 טו~
 להחמיר

 המלובן אבן ~~י ~~~געיל אף זהב~ל ולי~ה~
 א~ להר~יח ~ח ל~ אין המלובן ~אבן ~~לדיעות שי~ ~יו~

ה~וי~
 ~~ר ~חוס גדול חום או~ס ולח~ס

~"~: ~ו~~
 ~נ~~

 האבני~ א~ ~~וולי~ין
 למק~ס ממקום

 עב~ב~ר~~ו'~
 לק~ו~

 י"ג םעי~ ~ה םי~
 : ובלי~ות אוגנין לה שיש ~לי לעניןמש~ש םוסקנ~~

~נד~~
 אלא

 ב~רים~
 ~דבר~ הוא ד"ז ~ מפה

 בח~י הובאהמהרי~ל
 ~יתנ~~

 והח~~ סקנ~ה
 מיל~ ועב"ס ע"כ יתירה ~ו~ורא שזהו שס~~ב

 או~~~סח~
 שכתב ל"ו

 ~בשלחנו~
 יש

 זולחו~ורא מקו~
 להבדיל הרגילין ש~~תן לפי ה~ין ~~צ~

 על שבתב~וצ~י
 יי~~

 ו~ופ~ין חמץ
 ~ו~ו~

 הבדלה
 הבדלה בנר ~יי~ש ~נודליקין ה~ל~ן~ל

 ~ו מהני ~לא האור ע~י ~נ~~ע ~~וי לחושיש וא~~
 ואףה~עלה

 דלי~~
 ע"י ~נבלע ב~ה הוי

ד~והני ~וש~~
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 הגעלהד~וה~י
 מ"~~

 חומרא ~ושום
 ד~~ו~

 יש
 להת~ר אין ~יתר של א~וצעי דלי~א ד~ללהח~ויר
 הגעלה~"י

 וע~~ב~~ ע"~
 םקי"ח זה סי' לעיל

 בזה שהארכתי~וה
~ 

 ~נה~
 צרי~ין ה~לים י~ות

ג~~
 ~לל הגעיל לא אם בדיעבד ו~"~ו ~ ה~שר

 הידו~א~
 של

 ה~לי~
 בפסח הידות א~ ות~ב

 בא~ילה מותר ה~בשיל הרי ה~בשיללתוך
 להש~~וש דרךשאין ~יו~

 חמ~
 בידו~

 )ורק הכלים
 ~ו~עם הי~ות את גם ~~~~~ל ~ריך~~~ח~ה
 םיתנ~א הר~"ז הרב ש"ע ש~ח"ז(~ בס~קשי~~אר
 ~' ובםעי' הנ"ל בסעי' ועייש"ע ~ ~"אסעי'

 ~לים שאר של בידות דד~קאד~~ש~וע
 ~חו~

 ~וס~י~(
 בלא בתבשיל או~ו תחב אס בדיעבד ~הקליש

 להחמיר יש ס~ין של יד בבית אבלה~עלה
 אותו תחב אם בדיעבדא~י'

 בתבשי~
 ב~סח

 בגוף ח~וץ ש~ושת~ושין דב~~ה ~ושוס הגעלהבלא

הס~י~
 רוב הרי

 ~וגי~ פע~וי~
 ~~~ויש

 הח~ו~
 גם

 של ידבהבית
 ~ס~י~

 ע~~
 ה~"ז מדברי ~והוא

 בהגעיל ד~וקא ~~ב ב~עי' ועייש"ע ~ סקי~ז(שס

 ~~ע~"~
 הג~יל לא היד את ורק ה~לי גוף

 להקל ישאז
 בדיעב~

 ~לים שאר של )בידות

~ו~
 ~ס~ין(

 אב~
 לא אס

 הגעי~
 א~י' ~לל

 ~אח"~ ה~ליגוף א~
 ה~בשיל לתוך הכלי יד את ~חב

 בז~ יש ~זב~סח
 דיש ~לוג~א

 אוסרי~
 את

 ~~שום ~ות~ת של הן והיד ה~לי אםהתבשיל
ש~ל

 ~ו~~~
 ~ולו חם ה~ה ~וקצ~ו חם שהוא

 ~~~ש~~ושול~ן
 חמ~

 בח~וין
 בגו~

 נבלע ה~י ה~לי
 גםהח~וץ

 בי~
 א~"~ ואו~ר ה~לי

 בו ~~~~וש אם

ב~~~
 ויש לב~ ה~לי ביד אפילו

 מתירי~
 ~ו~וס

 חם ~ו~צ~ו חם ~ו~~ת ד~לי דאע~~י~סובר~ם
 שנ~תמשו בעת ב~וף שנב~ע ה~לוע מ"~וכולו
בו

 נתפש~ ל~
 נבלע ו~א ב~ולו

 ~וה~~ו~ ~~~
 בי~ו

 אוסר אין ול~ן ה~לישל
 בו נש~~ו~ו אם אח~~

ב~~~
 ב~וקוס או ה~~~ו ובמקום ל~ד ה~לי ביד
מניעת

 שמח~
 יו"ט

 י~
 על לס~ווך

 ביאור בתוס~ות הנ"ל הרש"ז הרבע~תו~ד ה~תירי~
 וע~וג~א קצת לשוןוב~ינוי

 סק~"~ ש~
 ובש"ך

וב~"ת
 יו"~

 סי'
 םק~~ צ~~

: 
 ~נו~

 לה~~יר י~ול
 ~י~א~

 ~י' ~ ~~יו רו~ח~ן ב~~י~ת
 ~צרי~י~

 ~ש~ודיחין שלפ~מי' לפי ראשון מ~לי ע~ויע~~פ
את

 ~ח~ץ ~ול~~וך ה~ל~
 שבה~

 מים בתוך
 ~ הי~ות לחוך הח~וץ ~ול~~וך קצת נב~עחמין
ש"~

 והיינו ~ ~"א ~וסע"י סיתנ~א הר~~ז ~רב
 ל~תחלהד~א

 ו~דלעי~
 ~ שלפנ"ז ב~~ק

 ~נז~
 ~ל

 ובח~י וא~ו םעי' סי~נ"א ערמ"א ~ ו~ו' שתיה~לי
 ~ו~וס חומרא משום רק הוא דד~ז ל~ג סקל~בשם

ש~פע~וים
 ~ושת~ושי~

 בהם ששורין או בח~וין ב~ם
 ~ו~ל"ע ח~וץ ל~ם~תי~י

 ו~בו~
 ~~ו~ושל ה~ה

 אבל ב~סח בהם נשת~וש ~בר אם בדי~בדאבל
 ~אסור אין ו~וריקה שטי~ה ע"י רקהגעלה
בדיעבד

 ~יו~
 בצונן הוא תש~וישן ש~וב

 ע~~
 )אבל

ל~תחלה
 אי~

 בהם ~השת~וש
 בפס~

 מריקה ע~י
 שא~א חרס ב~לי אפי'וש~י~ה

 ד~יון להגעיל~
 ~ די~בד מקרי לא אחה"פ עד להשהותןדאפשר
 הר~~ז הרב ועבש~ע סקל"ב( סיתנ~אח~י

 ד~ועיקר ל~דס~י' ש~
 ה~י~

 אין
 אס~

 א~י' בפסח
 דבר )אוב~לי

 מאכל~
 שבלע

 מח~~~

 ח~~ין ע"י
מ~~ש

 ו~ו~~~~
 ~ינו ורביעי שלישי ~לי ~חום

 ב~סחאוסר
 א~

 אין ל~וע~ה אך ~ ~הי~"ב
 מניעת או הפ~מ יש אא"~ בזהלה~ל

 ~שמח~
 ה~ו~~ירי~ ~י~~ ~~יו~ ~~ושו~~יו"~

 אף לו~~ר
 שהיס"ב ורביעי שלישי ~לי דחוס איסוריןבשאר
 להבליע ~ח לויש

 ~א~ א~~ ו~הפלי~
 דלא

קיי~ל
~~ 

 ~~"~ו(
 בח~~~ ע~"~

 ב~סח
 ~וח~וירין דיש ~יון~מותם לנה~ ~~

 ב~ס~ בח~ו~
 א~ילו

בצונן
 סית~ו"ז וע~וג"א ~ ע"~

 ~ק"~
 ובםי~נ"א

 א"א ו~~~ו~ג~ק~ג
 בזה ~ו~ש ש~

~ 
~~~~ 

 צרי~ין
~"~

 ~וס~י' סי~~"א הרש"ז הרב ע~"ע ~ הג~לה
 ~רטי הרבה שם שהביא ל~ד ס~י' עד~~ה
 ה~לים ד~ל ~ו~ם והיוצא הגעלה בענין~ינין

ש~~~~ו~
 בהם

 חמ~
 ~דרך הרי ~חמין

 ע~י ~~שירן~ך ~~~ויש~
 ~~ים ~גון ~יצד א( ~ הגעל~

שנבל~
 בהס

 ח~ו~
 לרוב

 ~~ר חום ~"י ה~~~~י~
 ~ף ו~ן ~ויורות ואלפסין ברזל של ק~ירות~ג~ן
שהוא

 ~~יוח~
 ~ה~א קדירה בו להגיס

 ~ו~וך התבשיל את בו להוציא א~ ~~ר~וחום רו~ח~
 ~בק~ירה שהתבשיל בשעה הקערה לתוךהקדירה

ע~יי~
 ו~יו~ב אלו ~ל ~~ר ~~~ום ~הי~~ב חם

~~~~
 ~~~ש

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

~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

צרי~
 ~ה~עי~ן

 ב~~
 ~"ר

 ~ו~ו~ רות~
 ~~ר נקרא

 חלוק~ת דיעות שםהביא
 בז~

 ח~~ץ דנענין ו~~ב
ב~ס~

 יש זאח~ז בו~ח בהם ש~בל~~ כלים או
 לכתחלה אפי'לסמוך

 ולהגעי~
 אם אפי' בכ~ר

 אבל היס"ב שעדיין רק האש מן הוסרכבר
 בו"ח בו שנבלעב~לי

 ב~~~
 או

 שנבל~
 ש~ר בו

 נש~~~ש שא~ ל~~חלה להח~ויר יש אזאיסורים
 אז האש אצל עו~~ד ה~~ר ~שהיה האיסורבהם
 להגעילם~יך

 בתו~ ג"~
 בעת ~"ר

 שע~~ו~
 ~צל

האש
 משו~

 ועב~~~ח ~ ה~שרו ~ך ~~~ש~~ישו
 אלו( בענינים ~וש~ש ~"ג אות ~' ~~ער~תא"ד
 ב~"ר הוא תש~וישו שרוב ב~לי ~וייריו~~~

~~
 בו ~~~~~וש ~ל~ אבל

 ח~ו~
 לרוב

 ~ו~~ר עירוי ע"י רק ~~~~ש ~"ר חום ע"ישלא ה~ע~וי~
 אב"י הקערות אם אז ק~רותכ~ון

 עירוי ע~י שיגעילן ל~~ די הג~~ה בשעתכ~ר ~ובליע~
 רוב ~דרך ~ו~~ר רו~חין ע~יהםשיערה

 נבל~ ~לפ~~ויםו~ף ת~~ויש~
 הח~~~

 גס הקערות בתוך
 ~~~~יש שרוב ~יון ~~~~ו ~~~וש ~~ר ~~םע~י

הקערו~
 ~ו~~ר ל~~~ן ל~רות רק הוא

 ה~לי ~ש~~יש רוב אחר לילך ח~~~ים~קילו )~~ן~
 ~~ה ולפי~~( אב"י הוא ~בר כ"רש~ובליעת ~~יו~

 הולכים שאנו ~~פני ~~~ר עירוי ע~ינ~שרים
 תשמ~~ן ר~ב אחר ~ליסב~ל

 ~ב~
 חולקין יש

 תשמישו רוב אחר ב~ל~ הולכים שאיןואו~~רים
 ח~וץ ~ושת~ושים ש~~ע~~ים ד~יון~~~שום(
 אותן ~ש~ו~ין ~~ר חום ע"י גם~בק~רות
 שאצל ~ל~ם ע"גל~ע~וים

 בהקערו~( ~נבלע שבא~~ס ~~~~בשילה~בל ועול~ ~א~
~ריך ל~~

 ג~~ להג~יל~
 תועיל איך ~י ~~ר בתוך

הגעל~
 שיו~ל ~~~"ר עירוי

 ה~~רה ~ון ~ה~לי~
 ~ו~וש ~~ר חום ע"י לפע~וים בה שבלועמה
 וה~ו~~ שבתוס~ דהריב"א ש~' שאלההע~וק בש~ ~~~ אות ~' ~וער~ת א~ד )ועבשד~חע~~~

עצמ~
 השאלתו~ בעל ורבינו

 ו~רי"ף וב~"ג
 זו בשי~ה קיי~~י ~ו~םוהרמב"ם

 גםדחיישינן ~ )ו~"~
 ל~~יעו~

 ~~סק דלא ה~לי ~~~ויש
 ~ברי אחר שנ~ררהש"ע

 ה~~~
 דהרי"ף ש~'

 ~ביא והשד~ח ע"~~ ה~י םברי לאוהרמב~ם
 הוא ג~ורים ד~של~י שתיה אבן הרב בשםשם

ג~~
 ~ח~~שים ~ו~סוברים

 א~
 ~~יעוט

 תש~י~
~~לי~

 הרש~ז הרב בש~ע שם ~יים הל~ה ו~ענין

 די~הנ"~
 להחמיר

 ל~תחל~
 הקערות גס להג~יל

 כ"רבחוס
 ~~ו~

 ~בל
 בדיעב~

 ש~בר
 ~ו~"ר עירוי ע~י רק וכיו"בהקערות ה~עי~
 בל~~

 ב~~וין הנ"ל בקער~ת בהן נש~~שואח"~
 ו~~ותר החמין את לאסוראין ב~ס~

 ~ בתוה~~ לא~ל~
ג(

 אב~י ~~קערות ~~יירי ו~"~
 ~~~ ~~תש~וי~

בשע~
 ~~ר ~ות~~~~ש ב"י הס אם אבל ה~~~ה

בשע~
 ב~~ר להגעילם צריך ההגעלה

לד"ה ~~~ו~
 )ו~~

 ע~י מתש~ויש ב~י הוא אם
 בה"ט ל~ו~ע~ דוקא ~יב~ןצריך ~או~

 סיתנ~~
 ~~ק

 סו~ק~~ב זה םי' לעיל ועב~ב~ר~~ג
 ע"י רק הגעילם לא ואם ~ואיר( הבית~שם ~ו~"~

עירוי
 בל~

 א~י' אוסר ~ולובן אבן
 ב~יעב~

 אח

ה~~וי~
 בהן ~נ~ת~ושו

 ע"~~~"ר לת~~וי~ ~ו~~~~ ב~ו~
~~ 

 שעיקר ~~ים אבל
 ~~ש חום ע"י רק ~וא השנה~ל בח~ו~ תש~וי~~
~~ו~ כ~ו~ בלב~

 ~~לחן ~ל רק בהם להשתמש ה~ויוחדיס
 ~~קורי~ ב~ב~ א~י~~בע~

 לע~יל( ~עס
 לה~י~רגילי~ שאו~

 ~~ר שה~א הקדירה ב~ם
 וגם מהקדירה תבשיל ~~~להוציא ול~

 ל~
 לערות

עליהס
 ~ו~~~

 ~~~~יש רוב אלא
 לא~~ל רק~וא ~ה~ ה~ויו~~

 בה~
 שעל ~~ק~רה

 השל~~
 )ל~חר

 נקרא וזה ~ו~~~ר( הקיל~ח~נפסק
 ה~~ות~הרי ול~~ ~~~

 ~נ~~
 ב~געלה ~הם די

 ב~~~
 ~היי~ו

 שני כלי לתוך ~~~~ר רו~~יןשיערה
 הרותחין בתוך ה~פות א~~ושיס וא~~~

 שב~"~
~ 

 ~ואוכ"ז ה~
 האו~ורי~ ל~~~

 ~שהבאתי
ב'( בע~~ לעי~

 דהול~י~
 ב~לים

 אח~
 אבל ~ש~וישן רוב

 ~ם( ~ש~ב~תי ~~ו~~ריסל~עת
 ~אן ~ם ~~ן חש~וישו רוב ח~~ב~~י הול~י~ ~אי~

 ~~ר ב~~ך הנ"ל ~~~~תלה~~יל ~רי~
 ~ו~ו~

 ~יון
~ע~"~

שאצל ~ק~יר~ א~ בהם ~ו~י~ים ל~~~~ים
 הא~

 בהם ~ווציאין ו~ן ~~ר שהיא
את ל~~~וי~

 ~ו~ הת~שי~
 ש~יא בעת הקדירה

 רות~~

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

~~ 
ה~עיל

 ~~~ו~ ~~ ~ל~
 אב~י ~~ע~ו ואחר ה~~ל

 ח~~~ ~~מתש~~י~
 ש~ח

 ותחב~
 ~~ר ~תוך ב~סח

 ~~"~ י~ א~אז
 מניעת או

 יו~ט ש~ו~~
 ~~י בפסח בא~ילה ~~ב~יל א~ל~~יר י~
 שב~~~ו~

הפ~~~
 ש~ול~ין ~או~~רים םברת על לס~ווך יש

 ר~ב ו~ל ת~~ישו רוב אחרב~לי
 ד~לידם"ל ~~~סקי~

 ה~עלה א"צ ~~ש ~ום ע~י שבלע~
 ל~~~~ל

 ~~~ ~~ו~
 ~לל ~ובליע אינו

 י~ ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  גס ~וותר דנו~ל~פ האומריס םברת ~ל~~מוך 
 התבשיל לתוך ש~חבן בעת אס אבל~~~~~
 להקל אין ח~וץ מבליעת ב"~ עדיין היה~~םח

 ה' ~וערכת א"~ ~ועבש~"ח ~~~~
 והעי~ור ~וה~אלתות שהו~יח ~אלה העמק~שם ל~~ או~

~כ~י
 של~

 בכ~ש רק ~~~~ש
 ~ו~~

 ע~י ולא
 הגר~א הם~יס וש~ן כלל ~געלה ~"צ~יר~י

 ~אלה הע~וק הרב ~ברי ~ו~ש~עוח הבין~השד~ח
~ב~ל

 עליהס לםמוך ושרא~י הכ~ סבר~ ה~לי~

~~~~
 חרס בכלי

 ~א~~
 להגעילם

~~ 
 הרב ~~ם

~ר~
 ל~ח~ויר ~ר~ו~ ~םיים שס הביא השלחן

א~
 ב~ל~ח

 של~
 ~ה~~~וש

 בה~
 לא אם א~י~

 בכ~ש~ רק~ל~~
 של~ ~~ו~

 ~ירוי ע"~
 ~ ע~~

 ביו~~ ~ו~~ו~~~~~
 םיק~ה

 סק"~
 ולענין דה"~ו

ה~~ה
 ~וש~~

 ז( : המנ~י( בשם
 ~ים~~ וב~ב~

 רות~~~~
 צריך א~ שני ל~לי מ~"ר שהורק

 םיקי"~ לק~ון עב~ב~~ בכ~ר~ ה~שר~~~~
~' םוס~~

~~~ 
 עוד ובשם ה~~"ג שס

 ועבשד"ח גו~~ דדבר זוחו~רא בעני~ ג~ו~י~
~~~ 

 ~וע~כת
 שאלה הע~ק ~שו' ב~ם ל~ד ~ותה'

 שהו~י~
~~~~

 ~ו~ברי
 להק~ ~~~~

 הביא וכן גוש בדבר
~ם

 ב~~
 יצחק עין ת~~'

 ~קאוונ~ מהגאו~
 ד~לי

 אינו רו~ח גוש איסור ~ל~ו ש~ונח ע~י~~~םר

~~~
 ~~~י ~קיי~ל משוס ~~~ק רק ה~ל~

~הו~
 וגם ~~~ק בלע ליה ~א~~ויקר גבר צו~ן
 ח~~ורא אלא אינו~קלי~ה

 ~דרבנ~
 ~יון

 בלע ליה דאדמיקר~ו ~~בר~
 ~ורת~

 ~ינו
~~~מא ~ומר~ אל~

 ~ודרבנ~
 ב~~ג~א כמב~אר

 ס~ק סיתס~~

~~~
 ~עייש"ע סק"ה םיצ"א ליו"ד ~~~~ ~ב~~ו"ג

 ובש~"ח סק~~ב~~~
 ~צחק העין ~~תו"~ סק~~

 י~~~ ~ו~ב~~~"~~הנ~~~
 סיק~ה

 ~ו~ ב~י~ושי~
 דמבוא~י~~

 כ~~ה ~ס
 ב~י~ ~ר~י~

 ~~ר
ו~ייש~~ ג~ש~

 הנ~ל ~~~~ח
 ~ו"~

 בשם
ב~~ האל~ ~~~

 ש~~וה
 ~והרש"~ ~~ר~ ~~

 שהחמיר ב~וה
~דבר

 גו~
 יישב י~ו ~ו~ת ו~~רב

 ש~
 ת~יהתו:

ח~
 עירוי ע~י איסור שבלע נחשת כלי וב~בר
 י~"~ עבש"ך~~~~~~

 ב~ס ~הביא סקל~ג םי~~ח
~בינו

 ירו~~
 צריך דאינו

 הגעל~
 ~כלי ~~ש~ם

 ~ח~יו ~ו~לך הא~ר אא"כ בולע אינונ~ושת

~~
 ש~ך ~רב

 הנ~~
 ~ה~לה עליו להשיב הרבה

 ו~~~ ~ ע~כ הגעלה ~צריך ~ינא~~נ~ן
 בש~"ח

 מער~~א~~
 או~ ~~

 נקי~ינן דינא ~לענין ל"ה

~~~ע~
 רבני ~~ ה~~ך

 האחרוני~
 ~~רי נמ~~ו

הכרעת~
 לדינא

 ו~~יש~~
 מה

 שהארי~
 בזה

 ~ה~י~
הרב~

 המדבריס ~וסקים
 ~ בעני"~

 ועי~~
 ~~~ת

 דכ~ון שכתב סק"ו ~~ג כלליעקב
 ב~~~ם ל~ן הנ"ל ירוחס רבינו ~~עת הואהעי~ור ~~~ ד~~

 לה~י~ ירוחס ורבינו ה~י~ור ~ל לם~ווך ישה~"~ו
 הגעלה קו~ס נחושח הכלי בתוך שנתבשל~ה
 בש~"~ ועייש"~ע"כ~

 ~וערכח
 וא~~

 ב~ם הנ~ל

 הר~ של~עתו ~~' חן~שואו~
 ה~בשי~

 ~וו~ר

ב~יעב~
 ~ינו דעירו~ כיון ה~~~ו בלא אפי'

 כד"ק רק~ובליע
 ו~~~

 ב~ב~יל ~' בו~א~ יש
 נגד בושנ~~של

 ~ברא ~ך ע~כ~ הכל~ קליפ~

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

 אב~ קוה"~עו~ ~~
 ימי ב~וך בו נ~בשל אם

 בכלי~~סח
 נחוש~

 שבלע
~~~~ 

 עירו~ ~~~
 הרב ~ל הי~רו ב~ה ~ייך לא קו~םהגעי~ו ~ל~

 ם' ~יש ש~' חןתשואו~
 ~ג~

 הכ~~ קלי~ת
 ה~~ל המנ~~ לדעת אבל ב~ושהו ~ים~~ב~~~ ~יו~

 דבה~~מש~'
 םמ~ינ~

 הפ~~קיס ~ל
 דם"~

 ~כלי
 בולע אינונ~ושת

 ~ל~
 ל~~ורה וא~כ עירוי ע~~

 להתיריש
 במקו~

 ~~"מ
 ג~

 בו בנתבשל
 ל~~ווך אס ח~ץ לענין צע~ע ולמעשהבחוה"פ

 ה~~מ במקום אפ~~ הנ~ל המ~"~ עלבזה
 ~~ס הש"ך כ~עת עיקר ~~ן כ' ~ר~חשהרב כיו~

הרב
 ~ו~גר~

 היינו ~לאו השלחן
 ב~ שא~~ ~~בקיצוש~ע( ~~~ ~וסה"~

 היה לא לידו מעשה
 הו"ד רב בה~סד גם~ויקל

 ה~ל~ בשד~~
 היא הכליאם

 ג"~
 בה שבישל בשעה אב~י

 בזה ועי' ~ה~~~~ בזה לצ~~ יש אול~בפם~
 מהרש~סבחשו'

 ~וברעזא~
 סיצ"ח ח~ב

 להוכי~ ~האר~ך ש~ה הע~וק ם'ב~ס שהבי~
 ש~ם

 ~ר ורב ~השאלתות הבה"ג~עת
 ~לו~

 גאון
 גאונים ~~א~ נהול~יורב

 ~הרי~~
 ~הר~וב~ם

 רבינו ~~עת ס~~רים~ולם
 ירו~~

 ~~ושת ~כלי
 ת~~יו מהלך אינו שהאור כ~ז ~לל בולעאינו
 הרב שם סיים ולכן ~יקר ש~ןוםייס

 מת~ת ~ויני דבש~ר ~אףהנ"ל ~והרש~~
 אי~

 ~עי' להקל
 באו~ח ~ו"~~~~~ג

 ס~רע"~
 סק~~(

~~~~ 
 בכלי

נ~~~
 להקל ~סק יונה ~נפי בם' וגס להקל יש
 מהר~~ס עכתו~ד ירו~ם רבינו ו~~~תבה~~~ו
הנ~ל~

 ~נ~~
 הרש~ז הרב עיבש~ע הגעלה~

םעי~ ~י~נ"~
 הגעלה הצרי~ה כלי דכל ~"~

 גדולה היאשה~לי ~~ בכ~~
~~~ 

 ~אינו
 ~ה~ניס~ י~ו~

ב~ו~



 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~~~
 ~~~~~~~ ~~~ג~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~

ב~~~
 ~~ן ~~ר

~~ 
 ע~יה~ ויערה ~~ובן אבן ~~~י

 כ"ר ~ון רו~חיםמים
 ואח~~

 על האבן י~ביר
 ~די הכלי ~ל~~י

 שירתי~
 שעירה המ~ם ~ל ~ת

 ודוקא ~ ~"ר ~חום ~~כ גדול חו~וס ויהיה~~יה
 ובלי~ו~ אוגנין לה~לים~אין

 ~פתורים ~עין
ופר~ים

 באופ~
 ע~פ האבן ע~יה להעביר שאפשר

 ובלי~ו~ א~גנין י"ל אס אבל~ולה
 ~קנה לה אין

 להעביר שא~א מ~ני מלובן ואבן עירוי~~י
 ב~לי ו~ן ~ כולה ע"פ האבן~ליה

 ק~~
 שי~ול

 ~~ר ל~וך ~ו~הלה~ניםה
 ג"~

 )נ~ון( אין
ל~~עילה

 ~ל~~חלה~
 ~~י מלובן וא~ן עירוי ~~י

שי~~
 חשובה אינה ~זו שהגעלה ואומרים ע"ז
 ממש ב~"ר~הג~לה

 ע~~
 ם~~נ~א וערמ"א

 : םקי~ח שם ומג~א~~י~ו
~~~ 

 ~~ו~ית ו~לי
 במדינו~נוהגין

 א( ~ הג~לה ל~ו דל"מ אלו
עבש~~

 הרש~ז הרב
 םי~נ~~

 דיש ע~ג סעי'
 או איםור בלעו אם א~י' ולי~א פ~ו~~אב~ה

 ~ח~י~~~~~
 ~ין

 שו~ ~רי~י~
 ה~~ר

~~~ 
 ~י

לה~
 ואינם ח~קים שהס ל~י ב~בד בשטיפה

 ~~ו~בול~י~
 להו ~"מ הגעלה אפילו ולי~א

 שדינםלפי
~~~~ 

 שלא נוהגין ל~~חלה ול~י~ך
 ~לי בשוס בפסחלהש~~וש

 ז~ו~י~
 השנה ~ל של

 ע~י חמץ( )איזה לפעמים ב~עו ש~א~שוס
 אבל מ~ל~ע כבי~ה ~"י או מ~~ר~ירוי

 והשת~וש עבר אם~די~~~
 )בפס~

 ז~ו~ית בכלי
 אפ~לו ה~נה ~לשל

 הש~~ו~
 ב~מין ~ו

 וא~י~~
 שו~~~~

 רוב ~ם בדיעבד לאס~~ אין ה~שר
 ~ה ~לי~ש~ויש

 הש~ ~~
 ~וא

 ~חו~ בצונ~
 ממעל"ע

 אם~בל
 השנה ~ל ~~מיש~ רו~

 הי~
 בחמין

 ~ה~~יס שדרך ~ו ~ועל~ע ~צ~נן ~בי~ה ~~יאו
 ה~ליבתוך

 ז~ו~י~
 לקיו~ ח~וץ י~"ש

 אין אז
~ה~י~

 בו נש~~וש אם בדיעבד אפי'
 או בו שנש~מש קודם הגעילו אא"כבח~ין בפם~

~~~ש~~ו
 ע~"~

 והנה ~ ע"כ ועירוי מילוי ע~י
 הנ"ל הרש~ז הרב~~~~רי

 ד~וק~ ~ושמ~
 בדיעבד

 מש"ע והוא ועירוי מיל~י או ה~עלה להס~~הני
 שם ומג~א ~~ו ~עי~~י~נ"א

 סקמ~~
 ~ועב"ס

 ג' ועירו~ מילוי דע~~ סוםי~נ"א ח"א~~ול~א
 א~ילו ומותר ~~ק מיני מכל יוצא ~ואי~ים

 עליו לסמוך אם וצ"ע ~ ~~כ~~~~לה
 בפ~~~ ו~~י~~~( בזה~

 ~~ז
 ~י~נ"~

 דמדב~י ~~"ל

הט~ז
~~ 

 יש ז~ו~ית ד~~לי מ~~ע סק~ל
 ~~ק~

 ~שנ~ת~ו~בדי~ב~
 בו

 בפס~ חמי~
 אפילו

 ~~ ו~~יל~ה~עלה בל~
 שס ה~ריע מ"~ הפ~~~ג אך בחמיןג~כ ~~~ השנה כל ת~מישו רוב

 בדיעבד אפי' להקל אין ב~~וין השנהכל ד~שבל~
 ~לע אס אבל הגעלה ב~א ב~םח בח~ויןבו ~שנשתמ~
 ע"י אפילו בצו~ןהשנה ~~

 ~ביש~
 ~~שר ~ועל"ע

 ב~יע~~להק~
 בה~~מ

 ~ש~~ת~ו~
 הגעלהבלא בפ~~ בחמין בו

 ע~תו~~
 ~"ז ~פ~ו"ג

 הנ~~
~ 

 מער~~ א~~ועשד"ח ~~
 ל~ אות ה'

 ~דה~~
 ובעיקר

 ~~ו~י~( ~ליהכשר
 שהבי~

 בשם
~ 

 מה~"ם ~שו'
 ש~לע זכו~ית ב~לי בדיעבד להקל שה~ריעשיק
 א~י~ איםוריןמשאר

 דקיי"ל ~שום הגעלה ב~א בח~וין הי~ראח"כ ב~ ונשת~ש בחמין בלע א~
 בט~ז )~מ~ואר בלע ואינו שוע ז~ו~יתד~לי

 וא~י' םקי~אםיקל~ה יו"~
 שם הש~ך לדע~

 ~ק~~
 מע~ דבול~דכ~~

 ~כו~ית בכלי מ~מ בבישול

 שיי~~~~
 ~ש~ישו

 ~~~ ~~~י~
 וע~רו~ ~ירוי ~~י

 מ~~לאינו
 ומבלי~

 ושיעור ~ד"ק רק
היא ~ד~~

 מוע~
 הק~יפה נגד ם' יש הסתם ומן

 בשם ועייש"ע ד(ע~~(
 מה~"~

 שי"ק
 לחוש ויש מע~ו~ו~~ ~~ו~י~ ~לידבקונה הנ~~
~ש~~וש ש~~~

 ~"~ להג~ילן יש ב~בוש או בח~ין בה~
 ח~~ן ע~יהןשיערה

 באו~~
 יובקעו ש~א

 )משום אחר דבר או ~ף בושמניחים ~~ו~
 דע~~

 מ~~~הא~
 ~לי להגעיל משכ~ת לא

 וכן ~ דפקעמשום ז~ו~י~
 ~וונ~

 הנ~ל ~ו~"א
 להם דמועיל ש~~במה ם~מ"~

 הגע~~
 ~~~ ו~וונתו

 ה~~ר~ם ע~~ו~דעיר~י(
 ~י~

 הנ"ל
 ~ו~נה ~ הנ"לבשד"ח המוב~

 מ~חל~
 דברי

 שם להמעיין הנ~ל בש~~ח המ~באשיק המהר~~
 דמיירילכאורה ~ו~~~~

 ר~
 ב~לי

 ז~וכי~
 משאר שבלעו

 אב~איסורי~
 דעתו שם גילה לא מחמץ ~שבלעו

 ~לה~יא(
 ה~

 ועיי~~ע
 בשד~~

 ה~~ל מ~רכת
 או~

~~~
 ~~שם ~נה"ג בשם

 שלא ~~ח~~ירין~~~ח ד~וק~ יהוד~ ק~~
 להש~~~

 ב~לי
 ז~ו~י~

 ~ל
 ב~ל אבל~~וץ

 ז~ו~י~ ~לי לענין השנ~
 ~~שת~~ו

 ש~רבהם
 ~מנה~ אי~ורי~

 שלא
 לחו~

 ~לל
ו~דע~

 ~מח~ר
 בםיתנ~~

 ~י'
 ד~"~ ~~~

 דכל~
ז~ו~י~
 א
~ 

 ש הח~ ועבא~ח ו( ~ כלל ו~ע
 ~י~~~~

~ו~
 ~~ו

 ~ולח דב~ל~ ~~ר ~~ו~י ~~~ ~ש~
ז~וכית ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 הס ה~ליס אם אף מגוי או~ס שקנה~~~~ית ~~ו~~
 הס ~~ס ~ק~~~ו~ית

 חשובי~ ~~י~
 הגוי ~אין

 בהם~שתמש
 ~ר~~חי~

 יש ~סח לענין מ"~ו
להחמיר

 ~ל~שח~~~
 יש השנה ~שאר אבל ב~ם

ל~קל
 ובאו~~

 קנקנים
 ~שק~רי~ ח~שי~

 ~ל~שליך(
אף

 שה~~~ו~
 של~~ו על השנה ב~ל ב~ם

 שלאיו~ע א~ ~ו~~~
 בח~~י~ בה~ נ~~~ו~

 ל~ש~~~ש ל~קל יש
 י~~ים ~' ועיר~י ~~י~וי ע"י~~םח

 ~~~י הנ~ל אור ~~אורי~שם ו~יש"~ ~ ע"~
 ~~בי~ ~~ו~י~

שרגילי~
 ל~~~ח

 בחמי~
 ~ל

 ~~~~ השנ~
 להש~~~ש

 ב~סחבהס
 ע~~

 ~~~בריו מש~~ע ~ו~~~~~ה
~בנ~~~ו~ו

 בח~וי~
 ועירוי מילוי להס ~והני לא

 ~עיל ~מ~ש~לא
 ב~נ~

 הנ~ל הרש"ז הרב בשם ~~
 רק הנ~ל אור מאורי ~רב מיירי לא א~שראך

~עני~
 ~י~ב~ לענין אבל ל~~~לה

 הוא גם אולי

~ו~~
 ל~לי ו~ירוי ~~ילוי ~ס ד~ו~ני

 ~~ו~י~
 שבלע

 נ~ט ~י' א' חלק ~~הר~"ס ועב~~ש ז( ~בח~וין(
 בו והש~~וש לפסח יין שקנה בא'שנשאל

בלילו~
 פסח של

 ב~ו~~~
 של

 ~~ו~י~
 ו~~

 י~וי ~ל
~~ג

 ואח"~
 ~נודע ~~וץ של יין שהוא לו נו~ע

 והורה בהיין יי~ש ~ל ש~ירטים מערביןד~~~~ז
 לאסורהמורה

 ה~וסו~
 ~~~ח בהס ~ולהש~מש

 ~י~ן הבע"ל שנהשל
 היי~ ~ע~ו~

 ~שיעור בהס
 להר~יח וי~חיל האש עלשי~ן

 )ו~לע~
 ~~~א~י

 ששה~וא
 מינוטי~

 ועב~ב~ר
 לק~~~

 סקי~ח סיקי"ז
 דא~~רינ~( הא והנהדה~מ

 היי~ ע~ו~ ו~א~
 יו~ר

~זה
 בשע~

 א~דה סדר
 ואנ~

 ~לי דגס קיי~ל
 חמץ בולעי~~~וכי~

 וא~
 ~בדיע~~

 מהני
 לה~יר אין ל~~חלה מ"מ~~עלה

 והבי~
 ~~ס~ר

שט"~
 שנה ~ל מש~~ שבלעו ~ליס לאםור שחו~ך

 ו~~~האחר~
 ב~ה להחמיר יהו~א אפיקי בעל

~שו~
 ב"ש ~בשו"ת ואף ביט~ל שייך לא דב~לי

 ל~קלפ~ק
 ~~לי~

 לה~~~וש משהו ש~ל~ו
 לשנהבהס

 חייס המקור י~ן ~אחר~
 ~~כ הקי~ו סי~~ו ב~~וב~ו והגרע~א~ק~ה סי~~~"~

 רק אינו ש~ח~וץ יי~~ר ~~אן בנד~ד מ~~ו~~ה
 שם ה~ואל ~רב ~~תו~ד היין בתוך~ש~ו
 בזהו~ו"ד ש~~~אריך מ~רש~סוהרב

~~ 
 ~אף

 י~ל~ל~אורה
 דא~

 טעם שיש אי~א
 יי"~

 בתוך
 היי~ש ~עס מרגישיס היו~יין

 ~ע~
 היין שתיית

 ~~"מ דאינש ~ליה רמיא דלא מל~א דהוי~אע~ג
 ששו~ין אנשיס~הרבה

 ס~~~ינ~ ~"~
 עליהס

 דבזה~ז כיון אך ~מיא דלא במ~~אא~י~
 נו~~

 ~ע~ו ומשניס ~שפיר~יס גס ייןשע~שים
 לטעסב~חבולו~יהם

 א~א א~~ ~~~ו~ יי~
 ע~~י לה~ירבנ~א לם~~

 וא"~ טעי~~~
 יש ש~יר

 ב~וךשהיה ל~~~
 היי~

 ב~~ך היה שלא ~ד הרבה יי"ש
 ואם ~( ~ ה~ליס ונאסר~ הח~וץ נגד ס'היין

 ~~א~~ו הנ~ל ~ליםנ~ערבו
 ברו~

 ~לים
 יש אז ~סח שלאחרים

 ~ו~ בז~
 צ~~ים

 ~לדע~ ~~וןלהי~~
 והשיו~נ"ג המ~רי~~ל

~א~ר הו"~
 ~י~

 גם להח~~יר
 ב~ם~

 שבלע ב~לי
 ~ושום ברובו~~ערב ~ו~ה~

 דבז~
 )~ב~ב~ר ב~יל ש~יר

 ~יקי~~לק~~~
 ~~ף םק~ג

 ~נ~
 ואפילו א'(

 להקל יש ברוב ונ~~~ב ~אב~י ג~~~ר~~ח~~ץ בבלו~
 אם ובפרט ~~~~ אח~ שי~יר~"י ג~~

 ~~י י~שיר~
 י"ב או~ס וישהה מעל"ע י~~ים ~' ו~ירוימילוי
 מהרש~ס הג~ ע~תו~ד ל~קל יש שפיר~ו~ש

~~בר~זא~
 ~ בק~~ה הנ~ל

~~ 
 ב~שו' ועייש~ע

 ח"א הנ~ל~והר~"ם
 סיק~~~

 בפסח טעו ~~ם
 הייבער( ~~קורין ~וינק~ דרך מחבית ייןוהוציאו

 ז~ו~י~ש~
 אש~ ח~וץ של

 ימים מג' יו~ר זה
 עמושהוצי~ו

 ש~וסו~קים אך מחביות ח~ץ יי~~

 היהא~
 המינק~

 והשיב חמץ מהיי"ש יבש
 היה ד~בר נראה ד~ו~ברא שםה~ו~רש~ם

יבש המ~נק~
 מהיי"~

 ו~רא~ש מהר~ש ~זה ראיה ~והביא
 ~~~ט( ~~ו~~י~~ן פ~דורע~ב

 ואי~
 ~ושוס בזה לחוש

~ליט~
 משום ~ו~בר חמץ ~ויי~ש הבנ~ע המינקת

דאי~
 ~ולט ~לי

 פ~ו~ בצונ~
 מש~ו א~ילו ממעל"ע

 ז~ו~י~ ל~ני~ בנ~~~~~ש~~
 ~ם ד~ודינא

 ~~~י~ ~~ליש~י ~פם~
 חו~~רא מצד ורק

 מח~~ירי~
 בו

~~~
 ~~י~א

 ~~י~
 ~ה~~~יר

 ול~~ בצונ~
 מו~ר

 ו~~~ הנ"ל~ מהרש"ס הרב~~~ו~ד היי~
 ~ל נשאל~י

 ~~וו~~ האברך ~ו~~~ידי ~ה ~ע~ןני~~ן
 ~ו~ה

 דברי ולפי זינקוב מעיר ~סיד ~ישל ב"ריע~ב
~~ו'

 מ~רש"~
 תל~וידי של שאלתו נפ~ט הרי ~נ"ל

 ד' ~י'נו~ומ~צ ועבשד"~ ~ יו~ר בזה ל~אריך ואי~~מ~~ל
 או~

 ~סח~( ~~ל יי~ש לענין ה'

ש~ווש~י~
 ~תר ~ם חמץ ~ל ~ל~ ל~וך או~ו

 : בזה ~~ש עיי"ש ~~סחלש~ו~ו
 ~סא~

 ~לי
~ו~~~~

 ~ה~
 להו ~~י וכו' מב~ניס ~והו~~ין

 ה~וחבר דברי ~~קור ~נה ~ קלבליבון
 סיקי"ג חיו~ד הח~םמ~שו' הו~ ה~ז~

 ~ו"~
 יו~ד ~~~ת

 סק~ב~יק~~א
 דבק~ירו~

 ה~~צו~~ת ברזל
 הי~~ךע~י ~~בפנ~~

 ~ב~ ו~~~
 ושוע

 מב~ני~
 ו~הית~ך

~~ב~ני~
 ב~ה ויש ~~~וד וקשה דק ~וא

~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~
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 כ~ ה~י~~~~~ץ נעשה ממה ה~ולם לכלידי~ה
 לחוש ויש מעשיהס מס~ירים ~~לא~ותהבעלי
 דין לו יש )~אז וע~ר מחרס ההית~ך נ~שהש~וא
 ליה ~~הני דלא חרס~לי

 הגעלה~
 ה~לה ול~ן

 באותן טריפות אירע דאם הנ"ל בח~ס~ס
 ליבון בעי אלא הגעלה בהו מהני לא הנ~ל~לים
 למלאו~ו ~גון קל בליבון לל~נו די ומ"מ~ו~~ק
ג~לים

 ~וחשו~
 שה~לי באו~ן ה~לי ~וב~נים

 שיהא עד ~"כיר~יח
 הק~

 נשר~
 עליו

ואין ~~~בחו~
 לחו~

 ילבנו ולא הכלי על יחוס שמא בזה

 םק~ד זה סי' לעיל ~עבדב~רי~~
 ענ~

 א'
 בעלמא שוע אלא דאינו ד~יון משום יו~~(ובס~ק
 ממין היא ההי~וך ש~וא םפק אלא אינוו~ם
~ר~

 הנ"ל הליבון על בזה לם~~ו~ך מו~ר ול~ן

~~~ו"~
 ה~ובא הח~ם

 בפ"~
 ~ הנ~ל

 א"דבש~"ח ~~~~
 ~~ערכ~

 או~ ה~
 ובהגה~ג ~"ב ~"א

 או~ סיתנ"ב מברעזאן~~הר~"ם
 ו'

 ובסו~
 םפרו

גילוי
 דע~

 בזה הארי~ו ~יקס"ז יהו~ף ז~ר ובם'
 בדבר בזה ה~ודברים א~רונים הרבהוהביחו
~~שר

 קדירו~
 מב~נים ה~וצופים ברזל

שצרי~יס האי~
 לה~שי~

 ענין הוא זה שדבר ויען
 ~רבה ונוגעהשכיח

 ב~אר גם ~יד~
 י~ו~

 השנה
 לה~שירהאיך

 הקדירו~
 ש~לעו ה~וצופים ברזל

 ו~יוצא בב"ח אואיםור
 נ~ון לזא~

 הגעלה ~~הני אם ל~נין ~ה ה~ודבריםה~"ל ב~~קומו~ ~~~בא~ האחרונים ~ברות ~לב~אן להע~י~

ל~לי~
 ~לים להכשיר האוסרין ראש והנה ~ הנ"ל

 ומטעס הנ~ל הח"ס הוא א( ~ הגעלה ע~י~נ~ל
 הח~ס הי~ל בזה ורק זה ם~ק בריש~~~באר

 עליו נשרף שקש קל בליבון ל~ם~די
 סיע"א חיו"ד ~~ם ב~~ו' ו~ן ב( ~ו~דלעיל מבחו~

נ~אל
 בקדירו~ ג"~

 אצל ~~~ודה ה~וצו~ים ב~זל

~~~
 ואב"י

 מבליע~
 ~ח~יה חלב ונש~ך ב~ר

 אם ונשאלמבחוץ
 ניחר~

 בה~עלה ~נ"ל ה~דירה
 בזה ו~שש ~"ר ל~וך שי~ניס~~~י

 דשמ~ ג"~
י~

 דופיו ~וידי יוצא ואינו ~ל~ח ~ין להצי~וי לו
 א~א ו~~ןל~ו~ם

 ~~~~ם~ם בנידונ~ להתיר~ם שציד~ אך בהגעלה~ ~~~יר~
~ל ~ברנפל~ ~~~

 מן הב~~~
 דו~~ ~~ הח~~

 מחוץ ה~לי
 ~~וך~~ניס

 ~ת~~~ל~ ה~ב~י~
 בששים

 דו~ן ב~וך ~חלב מן כנ~~ נשאר ולאה~בשיל ב~ו~
 סיצ~ב יו"ד ב~"ז זו םברא )~מבוארהקדירה

 י~ ו~ו~~קי~ז~
 ל~ו הצי~וי ~מא ס~ק בה

 ~ר~

 חרס לאו דש~~א זה וספק הגעלה לו ו~הניהיא
 וגס העולם ל~ל ידיעה חסרון ספק הויהוא

 ~מה דעת הנ~ל( ה~"ם ~בנידון שםלצ~ף י~
 חלב או בשר של דבלוע דס"לנ~האחרונים

 ~אוריי~א לאול~ו~ע
 אב~י שהק~ירה בצירוף וג~

 שם ~~ב הנ"ל הי~ר צדדי כל צירוף מטעם~~ן
דה~~יקל

 להורו~
 הנ"ל בנידונו הגעלה דמהני

 הנשמע דלפי כיון אותו מז~יחין אין ב"י~~אינה
 וכן ~( ע"כ~ ליבון ע"י הרבה ה~ליםנ~סדים
 נשאל םירל"ח חאו"ח שיק ~והר"םבחשו'

על ג~~
 ~רז~ קדירו~

 הנ~ל המצופים
 ו~~~

 ~רב שם
 הציפו~ ש~ין לו שנודע ~עיד הח~שים ~ןא'
 מאיסור להגעיל להקל לו ושנראה חרם שלהזה

 לא אבלל~י~ר
 ~וח~~~

 ש~שה השיבו והוא ל~םח
 ~לל~~ו~ך

 ה~דו~
 נ~רים האומנים ~"ז שהעידו

 לה~ אין נ~רים דהאו~~נים~ושוס
 וכיון נאמנות

 יבא מי להגעילס שאין הח~ס ~~~ן ה~ריעש~בר
אח~

 אין וא"כ אב~י ה~לי אם וא~ילו ה~רע~ו
 ~~י להתירו אין מ"מ מדרבנן אלא אי~~ר~ו

 אין שמא דר~נן ב~ידי םפק דהוי ואע~גהגעלה
 דנולד ~יון מ~מ חרס דין שבפנים~הצי~וי

ב~~ הספ~
 ב~י ה~לי שהיה

 ~אח"~
 גלגול ע"י

 ~ל~ן דרבנן האיםור נעשה מעל"עה~לי ששה~
 ם"ם ~ב~ני ע~ן לקולא דרבנן ס~ק אמרי~ןלא בכה~~

 שם ובש"ך סיק~יביו~ד
 ש~ד ובפמ"ג י~ט או~

ש~~
 הציפו~ על ד~ס~~ינן הספק דג~ף ובשגס

ש~~~
 הוי לא

 חר~
 )דלא ידיעה ח~ר~ן ~פק ה~י

 ד~ובי ~~שום בזה לה~יר אין וגם ~~~ק(מיח~ב
 ~ואנן ק~יפה כדי רק הוי לאהציפוי

 הש~ע ~י~ד~ת הק~יפה ם'נגד בה יש ~לידס~ס קיי~~~
ביו~ד

 ם~~יצ"~
 בה ~אין בק~י~ה לב~ל ~ו~ר

רק
 בלי~~

 ~ו~~ו מ~הו
 חו~

 ~ם שהאח~ונים מה
 ב~~ מ~~ בט"~ עיי~ש ~זה הס~י~~~לא

 עוד
 ~לנודבנדון ז~~~~

 י~
 ~בשלין דל~~מים לחוש

 יהיה לא ואז מחצה רק מליאה~שאינה בקדיר~
~ 

 נ~ד
~ל

 ~ל נגד ם' בעינן ואנן ה~לי קליפ~
 ל~תיר איןל~ן הקליפ~

 )א~
 הנ~ל המצו~ים הקדירות

~~ח~~
 י~ברר אא~~ לבד( הגעלה ע"י ~~~ח

לנו
 בע~ו~

 כיון חרס של הציפוי שאין ברורה
דב~ם~

 בשאר אך במש~ו אוסר ה~א
 הקדירות את ה~ו~ירכל איסורי~

 המצופי~
 ע"~ הנ"ל

 צ~ד~ ~מה שיש ~~ון בי ~ועריס אין לבדהגעלה
 הנ~~~ולאחר ~יק המהר~ם ע~תו~ד הנ"להי~ר

סיום



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~תב ~~ובתו~~וס 
 שא~~~

 במ~תב~ ~תבו
 הוא שהציפוי הדבר ~הוברר~עתים

 ש~
 חרס

~~פ
 הע~ו~

 ~פאקאלא~ע~ין ~רע~~סאר~ן
 העו~ין ש~רות ~מו ~הוי לומר ~ש בהםאשר

 בח"~ו )~~ובו' לשקר נח~~ו ~לאבער~אותיהם
 נצבה וגם ק~וה הח"ס הוראת ול~ןםים~א(
 לקדירו~שאין

 בהגעלה היתר ~שום( הנ~ל
 בבלעו ~גם מש~וע אלו ~בריו ומםי~םע~כ~
 ~יון בהגעלה להתירם ~ין ~יסוריס~~ר

 וגם ~רם של ~וי דהציפו~דנ~ברר
 הנ"ל שיק~הר"ם בתשוב~

 ~חיו~~
 ה~ריך סיק~מ

 אפילו בזה היתר ~אין ו~תב זה בדין~צת ג~
 הגעלה דאין ~וש~ס ~ע~יס ג' הגע~ה~~י
 באי~ור אלא חרס ~~לי ~וועיל ~עמיםג'

 ~~~בואר בדאורייתא עיקר לו שאיןדרבנן
בש"ע

 יו"~
 ~וסקי~~(

 ול~~
ברזנ ~~ ק~רו~ באותן

 המצו~י~
 בפ~ים

 בש~
 ב~וה ~נו די חרס

 להכשיר הח~סשהקיל
 בליבו~

 גחלים ~~וילו~
 אין יפה ילבנו ולא חייס ~למא ומ~וס~ו~פנים
לחו~

 ע~~פ נשאר ה~לי ~ל ~החיצון ~יון בזה
 ~ו~עין ~ ע"כשלם

 םבר~
 ~ווז~ר זו

 ~גזירה ש~תב א' גדול רב בשם עוד גםהנ"ל ~ש~"~
 ילבן ולא ה~לי יפקע שמא חייס~דלמא

 יפ~
 לא

 ולא ~תקיים הק~ירה ~עיקר ~יון בכאן~י~ך
 ד( ~בד( הציפ~י רקית~לקל

 ו~

 בהגה~ג
 הנ"ל ~~בר~~~ןמהרש~ם

 ו~~
 דעת גילוי בס~רו

 להחמיר ~~עתומש~~ע
 של~

 הנ~ל בכלים לסמוך

ל~
 הגעלה על

 לב~
 אס לבד הליבון על ולא

 האיםורנב~ע
 ו~ת"ש ה~לי של פני~וי ~וצ~

 מב~נים( ~בג~לים ללבן נוה~יןדרבים
 והטעםלה~עיל ואח~~

 ש~י~ ב~
 מחש~ לצא~~די דהו~ חינו~ מנח~ בש~ ~~ ה~י~ ~ב~~ליבון ע~ בז~ ~ומ~ין

 לא ש~א
 מלבנ~

 ~ושום י~ה
דחייס

 ~ל~ו~
 ם~ו~ינן ~ה לענין ול~ן הציפוי ~קע

 ~הג~להעל
 ה~לי ~~נאםר הוא ~~"ז ~ ~אח~~

 ח~ץ מצ~ רק ה~לי ~~א~~ אבל ~ ~ני~וי~צד

ציד~
 ~גילוי להקל שם

 דע~
 ובהגהות

 הגעלה ע~ילה~ירם הנ"~
 מ~ע~ לב~

 אם ~אפי'
 ~~מ חרם מין הוי שב~נים דהלובןנימא

שאיננו ~יו~
 ~ח~ ~ו~

 הצי~וי הוי א~~ הבר~ל עם
 עםשב~~ים

 הברז~
 זב~ז נוגעות קדירות ~ב'

 בליעהדאין
 יוצ~

 לחבירתה ~ו~חת
 ~יו~

 שאין
 ~ינ~יים רוטב~~

 ~~תו~ א~
 רוטב יש ~כלי

 ראיתי ~ו סברא~ו~עין
 א~רי~ ברא~ ג~

 בת~~'
 י~~( סי'שם

 ול~~
 דקדירות בנד~~

 ש~בר הי~א וכןלבד ה~על~ ע~~ להקל יש חו~רא רק שהוא~יון ~~צו~י~
 נתקלק~

 קצת
 יש א~ב~נים הלו~~

 להק~
 ע"י

 ~צד ב~אם~ )א~י~ שאח"כהגעלה בל~ לב~ ~יבו~
 ~ליה חייס דלמאעוד ל~ו~ אי~ קצ~ נ~קלקל כבר ~~ו~וילאדב~ה~ג ~וש~~~ חו~

 ע~~
 ~סק זה ~וכעין

~שובת ג~~
 בי~

 ~ולבוב מהגאון יצחק
 על ~ובחוץ חלב ~ב~ל ס~~ו~וחיו"ד בהשמ~ו~
 קדיר~

ברז~
 שהיא ה~צ~~ה

 הרוטב נגד ב~~ ש~
 והוא פע~וים ג' בהגעלה םגי ה~לב נגדם' ~י~

 ב~ע ~היתרא משום בזה ה~עם~~ב
ועייש~ע ע~~~

 בה~~"~
 מה דל~י הנ~ל ~ובר~זאן

 א' רב ב~םבש~~ח שהבי~
 שבח~

 ב~~וה ובירר
 אינה ~הציפוי אצלווהו~רר בחינו~

 ז~ו~ית~~לי ו~ינ~ ~~~ בולע~
 א"~

 ולה~יר להקל מק~ם היה
 הגעלה ע~י~כ~פ

 ~ב~
 הנ~ל הק~י~ה ~שנאסר

 בנא~ר ~ואפי' איסוריםמשאר
 מצ~

 פנים(
 פס~לענין א~

 שה~ונהג
 לה~~וי~

 גם להשתמש ~לא
ב~~י

 ז~וכי~
 של

 ~~י~ ל~~ ח~ו~
 ~~~~ בזה להקל

 הגאון ~וש"ב א~יעזר יד בתשו~ גם והנהה(
 הבירה וויען האב~"ק הורוו~ץ אלעזרר'

ג"~ הארי~
 של הק~ירות ה~שר בני~ון בסיצ~ו ב~ה

ברז~
 ~תב ~בתחלה ~ב~ניס המצו~ים

 היתר צ~~י ~~וה בזה יש ה~יןש~ועיקר ~~
 את להגעיל להתיר ראוי היהמחמתס אש~
 ~ם דא~י' ראשית ~( ~ הדין ~עיקרהנ~ל ~~לי~

 ~~יע~ ~יון ~ו"מ ~רס של הוי דהציפוינאמר
 ~~ירוש דמי~ייתי ~זינן לאגם

 ליה ד~והני י~ל ~זה ח~ס ב~לי ל~ןד~וזיעין( ~זי~~ דל~
הג~לה

~"~ 
 ה~לי ~ם ~ף

 הו~
 ב~~ע

~ו~ה ~ואיסו~
 ומ~ש~~

 מלהגעילו ממתין אם
 ע~

 שיהא
 ה~אה ~באיסור~ נא~ר אם ~וא~י' אב~יה~לי
 להח~~יר יש ~כיוצא בב~ח ~ו חמץ איםור~גון
 מ"~ו בכה"גאפי'

 ע~~~
 אכי~ה באיסורי

 הנאהמאיס~רי שאינ~
 י~~

 בזה להקל
 והו~י~

 ~ן
 ~~י~והירושל

 ~ב~ר~
 באיםורי א~י' ~גם

 ~הקל( צ~דים הרבה בזהל~ הנא~
~ 

)~ 
 ~יון להתיר צדבזה י~ ~~~~

 ~גו~
 ~~ה~י ב~~ל הוא ה~~י

 והציפוי הגעלהלו
 שי~

 בו
 חש~

 של ~הוא
 דקהוא ח~~

 מאו~
 ב~ל ובודאי מ~~~ק ~חות

 ~ע~
~~ו~~~ו~

 בו
 י~

 ה~י~ו~ א~תו בליעת ~גד ~~

~ש~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~~וש~ם
 דקיי~ל~

 ~ל~ ד~ל
 י~

 ס' שבתו~ו במה
 קלי~תונגד

 ה~ני~י~
 ~י' יו~ד בש~ך )~~בואר

ס"~
 םקם~ה(

 ~~ש~~
 ~וא הציפוי דעובי ה~א

 קלי~ה מ~~י~חות
 וא~~

 איסור כמו בזה הוי

 שנבל~מוע~
 ה~תר בו להש~~ש ד~וותר ב~לי

 וא~י' ל~תחלה א~י~בש~ע
 בב~

 ~~~ובואר יומא
בש~ע

 ו~ו~ש~~ סוסי~~~~ יו~~
 דב~ה~ג ב~י ~ש~ינו

גם
 םי' יו"ד ב~"ת בזה ועיי~עה~~ל סוסיצ~~ ב~~~ בי~~~ )~~יי~ש מתיר ~~~~

 וא~~ ~בואה( ~רי בשם~"ש םקל"~ ס~~
 הגעלה בלא אפי'

 להתיר צד ב~היש
 וב~~~

 ג"פ ה~עלה ע~י
 ב~לי ישת~וש ש~וא חשש ~ו~די גם יצאנו~דאז

 ~וועט בדברלפעמים
 באו~~

 ס' בו יהיה שלא
 ד~וגעיל ד~יון ~~~ום ה~~י( קלי~ת ~לנגד
 תחלהה~לי

~"~ 
 הבלוע רוב ~צא כבר הרי

 וא"כ שבפנים הצי~וי שהוא ה~לימקליפת
 ס' יהאלעולם

 נג~
 הנשאר ד~ויעוטא ~ויעוטא

 ~( : שם~וד
~~~ 

 יש
 לצר~

 הגדוליס דעת בזה
 דב~ל~ח ~ס~ל ס~ד( אות פ~ה ~לל במנ~י~המובא
 בהגעלה תקנה לו שאיןו~יו"ב

 י~
 )ע~~פ להתיר

 ב~לי כגוןבה~"~ו
 פארצילייע~~

 אפי' בו להשת~וש
 ~ מ~ל~ע ששהה לאחר~~תחלה

 וא~
 ד~~מ"ג

 םקי~ז ק~ג סי' בש~דיו~ד
 ובשיו~נה"~

 א"ח
 מ"~ו ~ ~זה להחמיר ~~בו ל' אותסיתנ"א
 ב~לי ה~קילים הנ"ל גדולים ע~~פ דאי~א~יון

 א~~ארצילייע~
 חזו ל~ן חרם ~לי ~ד~י שהם

 שיועיל הנ~ל ברזל בקדירות דעתם לצ~ףעכ~פ
 הגעלהלהם

 ~יו~
 לא דעכ~פ

 ידעינ~
 אם בודאי

 שלהםהציפוי
 הו~

 על חםה והתורה ~חרם
 ~~יפםדי דהא ישראל של~~~וונן

 בליבו~
 ועוד

 להצרי~ם נחמירדאם
 ליבו~

 לחוש יש ~ו~א
 כ~ל ילבנס ולא יפ~~ו שלא עלייהו חייסדלמא
 קלקולם היא תיקונם וא"כהצורך

 ול~~
 הדין ~ון

 בהס ולהשת~וש ג"פ היטב להג~ילם יותר~וב
 ב~יכש~ינם

 ולם~וו~
 היתרים יסודי ~ל על

 ומ~מ הנ~ל אליעזר היד ע~~ו~דהנ"ל
 הרב ש~תב הנ~ל ל~יתר הצדדים כללא~ר לבסו~

 כבר א~נם וז~ל שם סיים הנ~ל א~יעזרי~
הורה

~~~ 
 שלא הנ"ל הח~ם ניהו( )הוא

 ~הגחלים שיתחמ~ו באו~ן גחלים ל~~לאותסרק להגעי~~

~~~
 עד

 שק~
 ודי מבחוץ עליו נשרף

 ע~~~ בז~
ו~~~ובה

 א~ר~
 שם החמיר בסי~~ד( ~~יי~ו

~~~
 אליע~ר יד

 ביות~ הנ"~
 ו~~ב

~~ 
 ~אםור

 לג~רי ~לו כליםה~שר
 ~י ~עיד~ ד~נ~יון ~שום הנ"ל הליבוןעל ג~ לסמו~ של~ ו~ת~

 עליו נשרף שהקש ~ד ~זה ~יבוןמעשה
 הללו ברזל ב~לי ~ואוד קשההוא ~בחו~
 הנ~ונע מן~וא ו~~ע~

 של~
 הציפוי יפקע

 ביד כזה דבר ~~וסורואין שב~נ~~
 ה~מו~

 ~~יר ~~~ יסיק ~לא ~לייהו יח~ס שמאקרובה ~ש~~ מ~ו~
 שעל~עבמ~~ש

 םק~ט~ קיצוש"~
 כאשר ו~רע

 ~ו~ר~~ נעשה שהצי~וי ה~בר קרוב לוהוגד
האדמה

 הור~ ול~~
 ~ליבון ~ם בזה ל~םור

 ת~לה ~ה~עילם להורות נוהגין שיש דמה~תב ~ג~

 ללבנ~ואח~~
 ~זה ו~~רא ~עם שום ידע לא

עכתו"ד
 שם~
 הרב ~ו~ברי ~ך ~ותבאר וה~ה ~

 להח~ויר הנ~ל אליעזרי~
 בקדירו~

 ה~וצופים
 מילוי ~"י גם לה~שירם ראוי הי' שלאהנ"ל
 דל~וא ~ו~~םגחליס

 שי~קלק~ חיי~
 הציפוי

 ~ יפה ילבנם ולאשבפניס
 א~

 איזה ראיתי
 םיתנ~ב ~וברעזאן מהרש~ם בהג~"ג לזהעצה
 ב~ל~ שהורו רב~ים בשס שש~וע ש~תב ו'אות
 מ~וס ללבנם קשה אשר שנאםרו המצופיםברזל
 מבפניס בש~ן ל~ושחן ו~סקו האש ע~ידפקעו

 ולהניח~ו~~בחו~
 דעי"~ באש

 בה~~ן האור אוחז
 שש~~ע שם כתב אבל מתקלקלולא

 ~~ י~ה ~ידם עלתה ולא וניסו שבחנ~~אנ~ים( מ~וק~~
 לאחר גם הליבון ע~י הציפוי~תקלקל

 ~ובפנים ה~לי ~וחין ויש ~הש~ון ~~שיח~
 בטי~

 ~~וני~ים
 שלא מגין ~~~יט בא~ורםבאש

 הצי~ו~ ~תבק~
ע~~~ועי'

 ~~ר~~ בש~~~
 מא~~ר הביא הנ~ל ואות

 בס' הנדפ'מא'
 ~נם~

 ~והוא ח~ש ה~דולה
 הוא וה~ואמר ~ורינו(מרבני חי~ו~~

 מאח~
 ~וה~~~ים

 ברזל כלי ו~קח המבחן על ~ע~וד שםשכתב
 ה~וצו~החדש

 גיליי~~ שקורי~
 השולייס את ומשך

 הכל~ דפ~ות ב~ל עשה ו~ן ובנ~ט סרוחהבחמ~ה
 ואח~~מ~חוץ

 המנורה על ה~לי א~ ~פה
 ~ובפני' היטב ה~~י נהחס ~די הבוער~ח~ו~ע( )שקורי~

 ואת החמאה את הי~ב שיבלע~די
 הנפ~

 ~על
 מל~ועלההשוליים

 ואח"~
 ה~לי בתוך גם בישל

 זפתמב~נים
 ונפ~

 ~ואוד רע שרי~ס דברים
 ה~לי את קנח אלה כל~אחר

 הי~~
 )~ובפניס

 וגםו~ובחוץ(
 נתן ~אח~כ בצונן רחצ~

 ~~ם נש~נה לא וע~"ז להרתיחמיס בתוכ~
 שום וגם ~לל בהש~ר~יח ה~וי~

 רי~
 היה לא

~~לו לה~וי~
 ל~

 מאו~וה בה~לי ~~~לה נתב~ל
ש~~חינה ו~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ן ~לים ~יני בכל ~שה הנ"ל~~הבחינה 
 המצו~י' והן אחר בצבע או בלאה בצבע~צבועי' באו~~

 ונתברר ומבחוץ~מב~נים
 ל~

 יש שלכולם מ~ה
 וא~~ א'~~בע

 נראה
 מז~

 הם אם הללו שה~לים
 )~לום( בולעים אינם ס~קים בהס ואין~לקים
 זכוכית כלי דיןוא"כ

 י~
 להם

 ~שאי~
 ~בעם

 בווארשא שה~וורי' לו שנודע וכת~ש דשיעמ~וס לבלוע~
 בווארשא הנעשים מת~ות היתר~בכלי ג~כ~~וה~ים
~~ם

 גיגלייזיר~
 מבית

 ו~בחו~
 אותם ו~ו~יריס

 הפסח חג~ל
 וג~

 תחתס נש~ך אס
 דב~

 ה~םור
 ~~י הכליס א~~תירים

 הגעל~
 נ~ב~ר ~י

 ו~ובחו~( ~שמב~נים והצי~וי ~ההיתוךאצלס
 בעל ה~וורה ~ם סיים ול~ן חרס כ~~י~ינו

 )שי~וב שאלה חבא אם שלדעתו הנ"להמאמר
 שבת בערב האלה ה~~ים על ~ובחוץ(איםור
 יכולים בהפ"מאו

 להורו~ המורי~
 שהורה כפי

 דיכולין בזה כוונחו )לכאורה הנ"ל הנםיוןלנו
 ~' באין אפילו שב~נים התבשיל ~םלהתיר
 בלעו ~ולא דשיעי מטעם האיסורנגד

 הוא כוונתו ואול~ למע~ה בזה הרבהלהתיישב וצרי~
 להתיררק

 עכ~~
 הגעלה( ע~י הללו הכליס

 רבנים עוד עמדו שיס~ימו בתנאי שסו~יים
 עכ~ו"ד איסור בו שנ~גו כדבר הוא אוליכי

 בשם הנ~ל~מאמר
 אח~

 שכתב במה מהמורים
 הנ"ל בשד~ח ~הובא כפי המבחן עלשעמד
 הנ~ל המורה שעשה שהמבחן שם סייםוהשד~ח
 והביא נכון~וא

 ש~
 מין עוד הרדב~ז בשם

ב~ינ~
 ~ושקלה היא כמה בהכלי לדקדק דהיינו

 קדירה ל~וך אותה להשליך ואח~כ חדשהכ~היא
 ~בשילשל

 ~ו~ח~
 וא~"כ ש~~ חצי עד שם ו~נוח

 אות~לרחו~
 יפה י~ה ולנג~ה

 ~שקלה על אח~כ תוסיף ואם~שוק~ה יחזי~ ואח~~
 בולע שה~לי יתברר מזה דהוא כל רקאפי' הראשו~

 לדון יש אז הראשון המ~קל על ~סיף לאואם
 דשיעי ז~ו~ית כ~לי~ו~ה

 ול~
 בלע

 דכ~ז שס ~סיים אך בחינה( ~וין עודש~תב )ועיי"~
 ל~ידן מיניה נ~~אאין

 כהר~ו"~ ד~~~ינ~
 באו~ח

 זכוכית ד~לי ש~תב ~~~ סעי'םי~נ~א
 א~

 הגעלה
 ל~ א~ להו~~מ

 שנא~ר
 ~כלי~

 עדיפי הללו
 זכוכית~~ל~

 ע~~
 יש לדע~י ~ המחבר ~אמר

נ~~~
 אותס ~דון אם לדידן ~ס

 ~כלז"~
 דאז

~ו~ל
 ~כ~~ ~ה~י~

 אם בדיעבד
 ~נ~~ד~ב ~ל~ד ~~עלה~~~ בה~ נשת~~

 ~עי~
 םי'

 ס~~ ~~

 ~~~ב ב~ד~ח ו~ייש~ע עיי~~(ס'
 יועיללא ~ה~~~~~~ די~~

 ר~
 עליו בא אשר פר~י ל~לי

 לחוש שיש כיון כולו ה~לל על ללמד לאאבל ה~בח~
 שמזייפיןלזיוף

 ב~וקומו~
 כלים לעש~ת אחרים

 עפר מין הציפוי בתוך ו~וערביס להסה~ו~~ים
 ~בווארשא והרבנים כחרםוהוי

 ש~~ו~
 בעל

 אלו ב~לים היתר נו~גים ~י הנ"לה~ואמר
הנע~ים

 אי~ בוואר~~~
 ~י ה~לל על ~ו~ם ראיה

 ~ו~ארשא הנע~ים הכלים על להם נ~ברראולי
 ~שאר ה~~שי' ~לים משא~ הס~מובדלי'

 להתי~ לםמוך אין לדע~וולכן מק~מו~
 בדרך ה~לים כל

 עלכלל
 ס~ו~

 עכתו"ד ה~~ל הרב של הנסיון
 א~ד רב בשס עוד שם והביא ~ הנ"להשד~ח
 ~רצה על הנ"ל הבו~ן הרב עלשה~רעס

 וה~עיי~ש הנ~ל הנסיון עפ"י הכלל עלהי~ר ללמ~
 הגעלה ע"י לה~ירם ליה ניחא דלא יראהבש~"ח
 רק איסור בל~ואם

 ב~ו~ו~
 שהציפוי ש~~ב~ר

 חרם מיןלאו
 הו~

 להתיר אין ~וס~ק א~ל
 מצדדי ~מהעל וג~

 הרב בשס לעיל שהבאתי הי~~
 הנ~ל השד"ח ג~כ שם גמגם אליעזריד

 תליתאי שו"מ בשס קס~ז סי' יהוסףזכר ועבת~~
 ~~בסוס~י ח"~

 ש~ו~ר~
 ~א~ הנ"ל בק~ירות ובא

נבל~
 מב~נים גחלים עם ללבנס אי~ור( בהם

 מפני פעמי' ג' הגעלה על לס~ווך יש ללבןא~א ~~ אך באש מ~קלקל שאינו שאומריםמ~ני
 ~~~ כאןשאין

 הצי~וי עובי )ב~די רק איסור
 ב~דאי וא"כ קליפה ~די רקשהוא(

 י~
 נגד ס'

 ונוטל~פ משהו ~ק הוי לא וא"כהבלוע
 ~וי ~ג~

 שדרכוכלי
 להש~~ו~

 הוי לא וגם ~שפע
 וגס ~ל~ח הוא שמא~~ק ר~

 ד~
 ~וי לא שבשלו

 ה~~~ה ~יה ~שס הנראה )לפי דרבנןרק

 ב~א בשר המצופים בכליס~~ל~
ו~יון מליח~~

 שי~
 יש ודאי ל~ן להקל ~~~ים ~רבה

להתיר
 ~שו~ בשם שם הביא ~ה ו~עין ~ ע~~

 האיםור בגוף להקל צדדים דביש יעלהיהודא
 ~~ל המצופה בכלי בו~נתבשל

 ודברי ~ ~"כ אב~י שנעשה מאחר הגעלהע"י ל~~יר~ י~
~שו"~

 גם הו~או הנ~ל
 שאלה ~~~יןש~ והבי~ הנ~~ בשד~~

 הנ~~
 ב~ל הרב גם נ~אל

~~~
 מליחה בלא בשר שבשלו במ~ה

 בכלי~
הנ~~

 ע~י להקל ג"כ ומס~~~~
 ~געל~

 ג'
 ומל~ו ~בשלו ~דם דכיון מ~~ם~עמי'

 אינ~
~~~

 דר~~ן
 ובצירו~

 תר~~ והו~ א~"~ דה~לי

דרב~~



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

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~ס~~~

 לה~יר מועט ב~~םד אף המיקל ולכן~רבנן
 ~ע~וום ג' ~~ע~ה ע"י ~נ"ל ה~~צי~הה~לי
לא

 ה~םי~
 ועב~~~ ~ ע"כ

 ~~הג' ~~שה ~אר
 השי~ ~~י~~ר~ יר~שלי~~~יהר~ו"נ

 ם~ס"י משה
 ה~~צ~~ים ב~~ים להקל ד~ונה~ו שם ד~~ב~"ז
 א~ ~עמי' ג' הגעלה~~י

 בליב~~
 קל

 שהבליעה ~י~א ומבחוץ מב~ני'~מל~~~גח~י' היינ~
 ב~~ארשא ש~ס שש~וע וכ~~ש ~~~בחוץ

 הגעלה ע"י)ה~~ורים( ~וקילי~
 והנה ~ ע"~ לחו~

 ~וא~ נ~~בד~י הנ~ל ~~ז כו~בילאחר
 ידי"נ

 ~ע~ריו~א האבד"ק גראס דוב ~~ים ה"רהרה"ג
~מדינת

 אונגארי~
 להגאון ד~ס~א ~~ילי ~~~ר

 ~ו~ה ~בר בעהמח~ס ~א~~וים ~ושהה"ר
 ~הביא ש~אחר ל~ג ~א~~ ~ם ~ר~~~י~לי~אי וא~רי~

 המ~~ים בכלים ~ה~יר שצי~ד הח~ס ~שם~ם
 ליבוןע~י

~ 
 עליו נשרף שהקש עד דהוא

 קפ~ג סימן ~וט~~ד ~שו' בשם ~ת"ש~~בחוץ

שהשי~
 ~ל

 ח~~ הר~
 וגם ~נ"ל

 הר~
 ד~סחא ~וילי

 דאם שס וסיים בזה ל~ח~ויר קו נ~הבעצמו
~ירע

 ~רי~ו~
 ~כל ~~ו

 השנ~
 מורה ה~א

 אבל הנ"לה~~ס ~~~~
 ע~~~

בוד~י ב~~~ בהו להש~מש
 י~

 זה בדבר ל~חמיר
 של~

 ~קנה להס יהיה
 מ~חלה י~יר ~אם זולת בליבון ~לא~הג~~ה

 חזרת ע~י או וילבין ~חזיר ~אח~כ ~הי~~ך~ל

~ב~ונו~
 ד~סחא ~וילי ה~ב ~כ"ד ~ל~ח כדין

 ל~~נ"~ אך ~~נ"ל
 לה~~~יר ~~ודה על ~זה ~~ריז

~ו~~
 ה~וקילים גד~~ים ~ל ה~~ה ו~דאי ~~~אי

~נ"ל
 ובציר~~

 ובאר מנח"~ו בעל הרה~ג
 פעמי' ג~ הגע~ה ע"י ולהקל עלי~ם לסמ~ך~נ~ל מ~~

 ~~לים ~וי~~י ע~י~א~
~~ 

 עליו נ~רף קש שי~א

 וב~ב~~~ב~וץ~
 אב~י ~בר שי~י'

 בש~~
 הגעלה

 נ~ו~~ג~
 וא~ר ~ים ב~~ך ~חלה להגעילם

~ותחי~
 ~די ה~ש אצל ~עו~ודים

 שיו~ג~
 הטעם

 ~' יגעילם וא~"כ~~יו~ר
 ~ע~וי~

 מידי לצא~ ~די א~ר בלא~קייס מי~ ב~וך
 :~~ע"ד ~ח~~ו~ ~~

 ~ס~~
 ז~וכית~ בהי~~ך ~~~יס מהות~ין

~~
 ע"ד סעי' םיתנ~א הרש~ז הרב בש~ע

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ו

 ב~ם~
 ועירוי ~וילוי ע"~ או ה~~לה ע"י

 ~~ו~

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

~~~~ ~~~~~ 

: 

 ~~וכו עירו לפעמים אס דאףמש~ם~~~~~~~~~~
 רו~~ ח~~

~~~(
 מק~תו חם ~אמרי~( מ~כת דב~לי

 ח~
 הכלי ף שבג מהחמץ נבלע ~א~~כ~ל~

 מ~~~
 לתוך

 ל~פליט כח בו אין מ~מ שמבחוץ(ה~י~~ך
 אח"~

 ל~~ך שמ~~~ץ ה~י~~ך ש~~~ך ה~ל~עא~
ה~~י גו~

 ~ו~~~
 ע"י ~~םח בו שישתמש בעת

 ע~ר~

 ר~~ח~משק~
 דלא משום ו~~צא ל~וכו

 מקצ~וחם אמרינ~
 ח~

 רק כולו
 לענ~

 להבליע
 ול~

 ע~~לה~לי~
 שם ~ע~ג~א

 וסק~~~ ~ק~~~
 ב( ~

 בם~י' הנ"ל הרש~ז הרב בש"עוע~ש"ע
 עץ או חרם ~כלי ב~םח ל~~~מש אם ע"אע' ~~~

חדשים
 מב~נ~~ ה~צי~י~

 בהי~~ך
 א~ ז~וכי~

 ~~א~ המ~~~י~~מנ~גי שתל~ וכ~~ש צבע ~~ני בשאר א~בסממ~י~
 בהם להש~מש לאםור

ב~סח
 במקוס אלא ~~~ש~ כש~~

 להח~יר~ שנהג~
 וע~ש~ע ג( ~ כ"ה ~"ד סע~ שם ~הרמ"אוהוא
 זכוכ~ת בהי~וך מב~נים ה~צי~ים~כל"ח

כ~ל~ח די~~
 שא~

 נ~תמש אם להם מועלת הג~לה
 המצו~ים ~ץ ו~לי ח~ץבהם

 ~םממני~
 ג~כ נס ד

 י~ג ' ס יצחק עין~~ש~
 דה~

 שקנה בא' עובדא
 ~צ~ר מצ~ירין ~אציןמעכומ~ז

 יפ~
 וכת~ש

 ה~אצ~דמותר~
 ד~יקר משום ~~געלה

הטאצי~ תש~י~
 כוסות עליהם להעמיד רק היא

 וא~כ שני מ~~יבו ~כ~צ~
 א~

 שמא חשש רק בהם
 ~כמבוא~ ~ה~מי~ אין ~~~ה"ג ~~~ש ח~ץעליהם נש~~

 סי~מ~זבמג"א
 ל~ו~ וא~ סק~~~

 ~~חו שמא
 גוש דבר א~~לפעמים

 ח~~
 על

 נאסרו לא ג~כ ב~ה"גדא~~ כי~ ~~~צ~
 ה~~~~

 כדי רק
 מדרבנן חומרא אלא אינו ה~~"ק ~םקליפה
וב~ה"ג

 כו~~
 ~~דו

 דהולכ~
 אחר בכלי

 רו~
 שנעשו אחר עד הס~ק נולד ~א ~גםחשמי~~

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

~~~~~ ~~~~ 

~~ 
 ~~~וים ג' הגעלה ע"י ב~~~ח א~י'~~~ירים

 בש~"חוהו~ד ע~~
 ~וער~~

 ה'
 ועבת~ש ה( ~ ל"~ או~

 ש~שאל סיקפ"א ~"א מבר~~אןמהרש~ם
 או~ו~

 הצ~ו~י~ה~לי~
 ~~לאה ה~ראים

 ~ה~ליי~ המצ~י ~~~ א~~ ~חרים~ואיזה ו~~~~~ געשיר~
 ~אי~הי~~וץ מבח~~

 ~~~~מו~
 ודר~ם ~ה~לי

~~עורב צב~ ליק~
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 יצבעו ובזה מיי~ש שפיר~וס גם בו~~~ורב ~~~~~
 ה~גם ני~ר יהא שלא ה~קל~יםה~וקומוח

 וא~~
 בהצבע השפירטום ד~ש~~~ערב ~ש~ם להקלשס צי~~ השואל והרב ב~סח בהס להשתמש ~ששי~

 ~א~ילת בשנפסל ~גם ואע"ג ~לב מאכילתנ~~ל
 לאו~לו אם~ר~לב

 ב~וה"~
 מ~~ו

 ע~"~
 ברוב בטל

 בזה אין ו~ם םקי"~( סיתמ~ב בח"י~~~בואר
 ~ו~וין דאינו ~יון ל~תחלה ~יס~ר מב~ל~שום
 נסרח ~לא ~הי~א ואףלבטל

 גו~

 אז ו~~ו~וה מר ~בר בו שעירב מח~ות רקעצמו ~צ~ האיס~ר
 יחזור אם אבל בסרחונו בעו~ו אלא ~יתר בואין
 ~~מבוא~ לאיםורו חוזר ה"ה בתבשיל אותוויתקן
ב~וו~ד

 יו"~
 ה~א מ~מ סק~א( בביאורים סיק~ג

י~
 וה~ה נתייבש ש~בר ~~~ום ~ה~ל צד עוד בזה
~אלו

 ~ה~ג ~~~בו' העולם מן ואב~ ~ל~
 בהג"ה ~' סעי'~ים~ט ביו~~

 לעני~ ~~
 יבש( בשר

 ~ם ~והרש"ס והרב ~ שם השואל הרב~~תו"ד
 מ~מההביא

 מק~~~ו~
 דב~לים ~מ"א ו~ו~שו'

 להתיר א~א איסור ~ל מ~קין בהםשנבלעו
 דהט~ם ~ושום שבהם הב~וע שנתייבשמטעם
 בהם שמור היא ב~ליםהבלוע

 לע~ל~
 ואינו

 יבש ~ובבשרמ~ייבש
 סים~~ ~ב~ו~

 שם הנ~ל

~י~
 להיתר ה~ע' עיקר

 משו~
 ס' דיש

 נג~
 ה~ם

 שם~~ובואר
 ב~"~

 סק~ו~א
 ~ושא"~

 ~לא ב~לים
 בנידון להקל ~ם הם~ים ~"מ אך ~ה(~ייך

 מא~י~כ ~נ~סל ~וצ~ הנ"ל~שאלה
 הוא ~תב ב~ב~יל אח~כ שישבי~ השואל~רב שחש~ ~מ~

 מיני ד~ל משום בזה ריעותא להחזיק שאין~~י
 בזה ~ש ועוד בתבשילין הם ~וג~וין~~ירטוס

 מש~ם לה~ירצד
 שהובח~

 שה~לי' נ~יונות ב~מה
 ז~וכית ~~לי ~לל ו~ולטים בולעיס איןהלל~
 לב~ ע~~ לםמוך אין שלמעשה ואףממש

 ~שוס
 וב~רט שו~ים ה~אבריקין ~לדלא

 ז~~~ית ב~לי גסמח~וירים שב~ם~
 מ"~

 ס~יקות ~~וה

י~
 ב~ה

 וסיי~
 ~ם

 י~ ~ל~ו~~~
 לה~ריז

 אלו~לים ל~ג~י~
 קו~~~

 ~ה~יר יש הגעלה ובצירוף
 רק ש~וא כיוןב~ה~ג

 חש~
 ~וש~ו

 ה~לי~ או~ן~בל ונו~ל~~
 ~הסוחר

 מהפ~ברי~ ~~בי~

עצ~ה
 ויוד~

 נקלף שלא
 ~וה~

 ע~~ו~ד ~הג~י~ן א~י~ צריך איןבצבע ~~~~~~ ולא ~לום
 : הנ~ל בתשובחו הנ"ל~והר~"ם הרה~~

 ~סג~
 ולא

 ו~~ומה א~ר א~ילו תערובות שוסבהם יה~
 משקין ~שאר שי~א לפי בזההטעם

 ~מו הב~וע ~ל להפליט ~ח בהסאין ~מיס~ ~חו~
 ~שק~ר~ן אפר עם המעורבים ~ויסו~ן ה~~י~
דינס לוי~ג~

 ג"~
 שהא~ר מ~ני ~שקין ~שאר

 אבל ל~תחלה( )וכ"ז המים~ח מבט~
 ההגע'~ להם עלתה מש~ין בשאר או בהםוהגעיל שעב~ בדיעב~

 םע~' םי~נ"ב הרש~ז הרבש"ע
~~~ 

 מ~בר~ והוא
 ~"ז ~~ו אות ה~ מער~תא"ד ~עבשד~~ ~קיו~ד~ שם ומג~א ה' ם~י' שםרמ~א

 ש~ארי~
 זה בענין

 ילדעת ב~ה חלוקות דיעות שםוהביא
 אדם והתפארת יהודא וה~ו~הוה~ר~ח הרשב"~
 דגרי~~ ה~ר"ח בשס הביא וא~ר במים~ורק ב~וי~ כ~~ משקין ב~אר לכתחלה א~י'להגעיל מות~

 אלא להתיר ואין מ~ק~ןמ~אר
 ב~יעבד~

 גם
 אסור הר~וב~ן של~עת דס"ל דיעות ~מהשם הבי~

 ובשם משק~ן בשאר בהגעילו ~דיעבדא~י'
 ~הרא"ה שם הביא השלחןערך םפ~
)בחי~ושיו והרי~ב~~

 לחולי~
 דף

 קי~ח~
 ורבינו

 מנ~~
 ~בלשונות והר~ב~ז ח~וץ( מהל~ות~"ה ~~~ו~
 הר~וב~ן בשיטת קיימי אלו ~לםיר~ו"א( הר~~ב"~
 בשאר הגעלה~והני ~ל~

 משקי~
 א~י'

 ב~אר הגעילאם ול~~ ב~יעב~
 משקי~

 לה~~ויר יש
להג~יל ~~ע~~

 ~ני~
 ורק ~לבד במים

 בשאר שהו~על בכלי ב~יעבדשנ~בשל התבשי~ לעני~
 ~ו~קי~

 י~~
 הנ"ל השלחן הערך ע~תו~ד ב~יעבדלה~יר

 הנ"ל בש~~~המוב~
 הבי~ ו~~

 ~~ו~ ב~ם ~ם
רע~א

 שהו~
 ~עין

 ~אולי ק~~ מס~~~
 ב~י~ב~ להתיר ~אין ר~~~~א של ו~וונ~ו דע~וגם ~~ י~~~

 לבשל לכת~לה~אין אבל בו נ~בשל ב~~בררק
 ~שקים בשאר הגעילו ב~~ברא~י' ב~

 במיםשנית שיג~ילנ~ ע~
 ג~~ שם סיים ולמ~שה ~ ע"~ לב~

 לזוז שלאהש~~ח
 ע~"~

 ~וס~ק
 הר~ו~~

 ~~~ר

 ב~~ר בהגעיל להת~ר ~איןהאחרוני~
 ~ו~ק~~

ר~
 ל~חמיר נ~ון ~דיעב' ו~~~י' ב~יעבד

 כ~ו~~
~ער~
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 שהביא מה ועייש~ע ~ ע~כ ~נ"ל ~שלחן~ערך ~~~~~

 חילוק שאין לזה נו~ה דעתו וכן גדוליס איזהבשס
 ~י~~ין

 )~לא ~ושקין לשאר ו~פר
 כ~ע~

 ה~ר~ח
 יעוי~ש( משקין משאר גריעי וא~ר דמיס~כ~ב
 סי~נ"ב החדש א"ח בס~ר הביאוכן

 או~
 ה'

 ~פר~שס
 דלכאו' אדרבה שכתב שמשון נזירו~

נראה
 להי~~

 במים להגעיל יותר דטוב
 ~~גס האפר ~יוא~ר

 שב~לי ה~ע~
 משקין בכל להגעיל ה~~ירין ר~ו~י וב~ר~
 ע"~
: 

~ס~~
 אינן נגיע~ן במקוס

 נגעלי~
 ואע~"י ~

 צריך הגעלה לענין מ~מ שס ~~ג~~ין~~~ויס
~ר~יח~

 ובמקוס הכלי ~טח בכל י~יעו ה~יס
 הרב ~~ע ~ יפה עולה הרתיחה איןנ~יע~ן
 : כ"ה ~עיף סי~~~~רש~~

 אי~ ~סה~
 להגעיל

 ~ ש~ב~~ ~לי~לא
~ 

 עיין
 ב~ו~

 סיקכ"א יו~ד

~~~
 לאכול ~כדי( ~שר של כלי מגעיל אס ~~דין(

 שלא צריך אי~כא ~ז ~לב~ו
 יה~

 ע~כ~ יו~וו בן
והנ~

 ~~בשר כ~י להגעיל דמו~ר ~~ב~ר מדבריו
 כלי להגעיל שמותר כמו ב~י אינו אס~חלב
 איסורין ~ושאר~ב~וע

 הבי~ ו~~
 ש~ון הרב

 א~ד בש~~ח ~הו"ד הנ"ל הטור ~דב~י~מש~ה
מערכ~

 ה'
 או~

 ס~ו~ק ~שם ~ם הביא וכן ל~ו
 ~הגעילו מו~ר שאב"י בשר של ד~לי ~~ורשש~~ב

 ~~~~ ~ חלב( בולהש~~~ש
 םיתק~ט במג"א

 כלי להגעיל שלא העולס שנהגו כ~ב~קי"א
~ר ש~

 )א~
 חלב בו להש~מש כדי בחול(

 א~
 אס

 ~בליע~ אב~יהכלי
 והטעס הגעלה ~~עת ה~שר

בז~
 יבא ש~וא ~קלה ח~ש משוס

 להשת~~~
 בו

 אחר טעס בזה ~~ב שעה~~ו ~בס' ~ הכשר~~א
 אס אף לחלב ~וב~ר להגעיל שלא שנהגול~~ה
 מבליע~ אב"י~~לי

 הבשר
 בשע~

 ~ו~ום הגעלה

~~יישינ~
 כשהוא גם הכלי להגעיל יבואו שמא

~~
 יו~ו

 הו"~
 בשד~ח

 ואו~ מער~~
 הנ"ל~
~ 

 ש~~ב סקי"א בסיתק"ט שס א~א~~~~~"ג
 דמשו~

ח~מר~
 נוהגים המנהג

 לה~רי~
 קודס ה~לי

 הבלוע ~~לי דינה ~יהא ואז אותה~~געילין
 ~ובשר גס להגעיל מותר ויהא( איסורין~~ש~ר
 בש~~ח אך ~ ע~כ אב"י ~שהכליל~~ב

 מערכ~
ואו~

 כ~ב הנ"ל
 ה~ר"~ דלדע~

 ובעל וה~~"ת

 לה~עיל מותר ברכה ~וחזיק והר~ לדודמזמור
 וכ~ה ~ אב"י הכלי אס אי~כא או לבשרמחלב
דעת

 ~על מסה~ש היינו )לאו ~שלחן ה~וסגר~
 דאין ~שוס שם נ~באר בזה וה~עסקיצוש~ע(
לגזור

 גזירו~
 והש~"ח מ~ע~~נו

 כת~~
 שמנהג

 לא בזה להחמיר המג"אשהביא ז~
 בין נת~ש~

 ב~ל כמו לחלב מב~ר כלי ו~וגעילין~~~~ר~י~
 ב( ~ איסוריןשאר

 בשד~~ ועייש"~
 קיצור ב~ם

 ד~יכא ה~שחה ש~ון ~בשסשל"ה
 כל~ שקנ~

 ועדיין אחר מאיש אי~כא( או ב~ר~של
 ל~

נש~מ~
 בהי~וכו להש~~ש כדי להגעילו ~ו~ר בו
 )א~ילו לבשר מחלב או לחלב~בשר

 ליכא דבהא ~~שוסהמחמירין( לדע~
 למטעי למיחו~

שמא
 י~~~~

 על מדבריו ~קש~ דלא יתיישבובזה בכ~~~ מיירי הנ"ל ה~ור ~גס ~וי~ל ~ורגיל ~~י~ כיון ~לל הכשר בלא בו
 ועייש"ע ~הנ"ל המג~~

 ש~תב ה~עם דלפי ~שד"~
 לכאורה י"ל הנ"להשעה"מ

 דג~
 ~ל~ בקו~ה

 יחמיר מחבירובשר
 ג~~

 די"ל ~ושוםאי~כא א~ ~לב יגעילו שלא
 ~דו~~

 איסורין בשאר
 ~הגעיל לאסור כ~כ הח~ירו לא ל~ן אחרבאו~ן שא~~

 אבל ב"י ~~ו שאב~יכלי
 מחל~

 או לבשר
 ש~וא תשמישו כפי ~בו ~הש~מש לו שא~שר~יון אי~כ~

 ~ו~וש~מש
 ~מי~

 א~י~ לה~עי' שלא להח~ויר יש
 בזה לצ~ד יש ומ~מ ~ ב~י א~~ שאב~י~לי
 בשס ועייש"ע ג( ~ע"~(

 היא ד~~~ הח"~
 או ~בשר מחלב השנה בא~ו~עב~וגעיל

 לצורך הכלי א~ ש~וכשיר ~~וקוסאבל אי~~~
 י~"~

 של
 לה~יר ~ורה הוא א~~סח

 ה~לים א~ להחלי~
 ו~ן לחלב מ~שר ואיש ~י~~~~ן

 דכיו~ בהי~~
שאי~

 הה~שר
 ~כ~ונ~

 רק וחלב בשר
 ב~מ"ג וכ~כ :~ ע"כ למי~י למיחוש~י~א ~מ~ ל~וונ~

 מילי ועב~ס ~ הנה דה~~ו סק~לסי~נ"א א~~
או~ ד~סח~

 פניס בשם ~ו"ש ל~ח
 יפו~

 ~ עה~ת

~~~~~~~ 
 ~לים

 ש~
 של או רגלים מי

 לה~~ירם ג~כ צרי~ים אס ~ואום~בר ש~
 ב~ק עיין ב~םלה~~~ש כ~רוצי~

 יו~ד שבב"~ הבי~
 בארחות כתוב וז~ל שכ~ב ק~~א~וס~י

 ~י~~
 ~ים~רב~יע~

~~~ירים כ~
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 דבר מחמת בליב~ן או בהגעלה אותם~כשירים
 מאוס אחר דבר או רגלים מי כגוןמיאוס
 נהגו ו~ן נפ~ותי~ם את תשקצו אלדכתיב
 ~אן עד ה~ונהג ~ל להקל ואין ישראלכל
 זה שה~ונהג או~ור ואנ~ ~יים( )ה~רחותלשון
 לא וגם עיקר לו~ין

 נת~~~
 בינינו )ה~ונהג(

אל~
 הבית הב~ק ~~~ל ו~י~ ביותר משפשפו

הנ~~ל
 או~

 ה' ~ערכת א~ד ועב~ד~~ח ~ באות

או~
 הבדק דדברי ~כתב הפר"ח בשם כ~ח

 כאן דאין ~דכיון( ונ~ונים ברורים )ה~(הנ~ל הב~~
 ~~וש~~~ו ~ל )לכן( ~ויאום משום אלא איסורשום
 שאין ~באופןיפה

 כא~
 ד~~י שפיר מיאוס ~ו~ום

 ועיי~ש ה( הפר"ח~ עכ"ד מהם תאכל היפהונ~ש
 אם דאפי' דס"ל הפר"ח בדברי שהביןבשד"ח
 להש~מש ורצונו בחמין ~ואוס הדבר בונ~תמש

 ~ושום להגעילו א"צ מ"~ו בח~~ין היתר גםבו
 ~ושום רק אסורה אינה עצמה ~הפליטהד~יון

 ועייש"ע ~ ע~כ ב~בר לחוש אין לכן~~יא~
 והרב חיד"א מרן דעת ~~~ה נראה ~קצת~כ'

 שאילת ב~ם ועייש~ע ו( ~ יעב~ץ~אילת
 בבדק שה~יר ב~י הרב ~גם~נ~ל יעב"~

 ע~י הבי~

שפשו~
 מאוס דבר בו שנשתמש בכלי אלא אינו

 בו נשתמש אם אפי' )ואז בעלמא ~קראירק
הדבר

 בח~וי~ מאו~
 אבל לדעתו( בשפ~וף ס~י

 רגלים ~~י בו ונשתמש רגלים למי ה~ויוחדכלי
 מ~~ו ~ות~ת של הוא ה~לי אס אפי' אזבקבע

~~~
 משום ~יבון ולא ה~עלה בה

 ~רו~
 שורה רעה

 שיהיו עד ללבנו ~ו ל~בשן להח~ירו וצריךעליו
 חדשות ~נים הוי דאז )עכ~~( ~ו~ונו נית~יןניצוצות
 י~ג(~ אות י~ח סי' חיו~ד בע~ד הוא ~וכן~~כ
 ועייש"עז(

 בשד~~
 )לאו ~וסה~ש ~הרב הנ~ל

 ~ווהריק"ש והרב קיצוש~ע( שעל מסה~שהיינו
 בזה סגי דלא הא"ח כדברי להח~ויר דטוב~תבו

בש~שוף
 ~יו~

 ~איכא
 בז~

 ע"כ תשקצו דאל לאו
 בדבר באק~אי רק בנ~ת~ש דאפי~ ~וש~וע)ולכאו~

 ג~~מאו~
 הבנת לפי ל~~~ירו ~החמיר ~וב

 ה~אילתדברי
 יעב~~

 ועייש~ע ו'(~ח( בענף המובא
 מים בה ש~ור~יחין דיורה ז~ול"א בשםבשד"ח

ל~~י~~
 ונו~נים

 שי~ בגדי~ בתוכ~
 ~~יל~וולי בהס

זיעה
 ו~נ~~

 ~יון הדין מן לה~שירה א"צ
 להגעילה שנהגו ו~וה הכניס ~גד ם'במים די~
 : ע"כ ~ויאוסמשום הו~

 ~סו~
 ~~ה~ה"קעבא"א בו~ שמגעילין היורה
 מבי~שאט~

 התר~י וז"ל שכתב
 יין בה שבשלו בקדירה ~פסח כליםלהכשיר
 מותר וכןצמוקי~

 להגעי~
 כלי להכשיראך ~צים~ בה שבשלו ב~לי

 כס~
 ידו על שהכשירו בכלי

 התר~י לא בעירוי עץכלי
 )פירו~

 ש~ירו כלי
 להגעילם ~די ח~וץ של עץ כלי על ~חלהממנו
 ולהניח הנ"ל הכלי את כעת להרתיחורוצה
 התירו לא זה לה~שירס ~~י כסף כליבתוכה
 די~א ~ושום בזה והטעם לכאו'( כוונתוכ"נ

דחמ~
 בזה וצע"ע בלע איסורא נקרא

 בשע~
ה~ח~

 סוסי~נ"ב החדש בא~ח והו"ד ~כ"ל
 ~ ~~ש~ש סקנ"ב י~א םעיף זה סי' לעילוע~דב"ר

~םז~
 ~ אבע~ועות פירוש ~ רתיחות ה~וים יעלו

 ועפמ~ג ~ ג' סעי' םיתנ"ב הרש~ז הרבש~ע
 רתיחות המים העלו לא דאם סק"ג סיתנ~בא"א
 להג~ילצריך

~~~ 
 ב'

 שנם~פק ועיי~"ע ~ ע"~

בא~
 הגעיל לא

 ~ני~
 אם ב~סח כך בו ושימש

לא~ור
 ב~

 ~ו: ששימש המאכל את

 ~סח~
 ~הא

 ה~וים שישט~ו ו~ו' מלאההיורה
 הר~~חי~

 על
 הרב ובש"ע סקי"א םיתנ"ב ע~וג~א ~ש~תה
 כדרך מתוכו אלא ח~וץ בו נש~~וששלא ב~ל~ רק מיירי לא ~~~ז ב' סעי' שםהרש"ז

כל תש~וי~
 ע~י נ~ש~ הוא ~לכך ה~לי~

 )דרך ד~בולעו ~ושום ב~ו~וש~ורתיח הרו~~י~ הגעל~
 ה~י~~ן בצד גם ח~וץ בו שנשת~וש ~לי אבלפולטו ~~ ~ני~~

 ו~ן ~וכ~ר רותחין בו ~~ואבין ~לי ~גוןשלו
 האלפס את בה ש~ו~סיןק~רה

 הג~לת ע~י נ~שרין אינןהקערה ~~ החיצו~ בצ~
 יו~~ לתוך ~ולס להכניסם צריך אלאשמתו~ם הרו~חי~

גדול~
 סיתנ~ב ~וברע~אן ~והרש"ם ועבהגה"ג ~ע"כ שלה~ החיצון ע"צ גם הרו~~ים שיעלו כ~~

 ו'אות
 דא~

 ע~~ רק ~ותחלה ה~לי נאסרה לא
 עלי'~נש~ך

 ~ובחו~
 איסור איזה

 אצל~כלי ש~~~ד~ ב~~
 הא~

 הכ~י ~נ~מלאה שע~י או
 ~ו~וך ח~וץ( או איסור בהם )שיש המיםש~פו ~ו~וכ~

ה~לי
 דר~

 שפ~ו
 ע~~

 א~ ~ו~ח~ץ ה~לי דו~ני

~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ 
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 על ג"כ הגע~ה ~ומהני
 אופ~

 שימלא דהיינו זה
רו~ין

 בתוכ~
 לתו~ו ישליך וגם הא~( )אצל

 משום נ~בחוץ האי~ור נפילת מקום ~~גה~לי שפ~ דרך ויצאו ה~ויס שישטפו עד ~ולובןאבן
 אצל ה~לי ש~~~מד וכיון ~בוכ~פדאמרינן

 הא~
אי~

 איסורו ב~יעת וגם ~~"ר( ~רק כעירוי זה
 ~ו"ש ועייש~ע ~ ע"כ זה בסגנון ג~כ היהלתו~ו
 לו ~והני אס מל~חה ע~י שנאסר ~ליבדין

 םיצ~א יו~ד שפ"ד ועפ~ו"ג עירוי ע~יהגעלה
 ~ו~ז ובפ~ו"ג הבל~י( בשם בזה ~~ו"שםקי"ח

 ~~~סיתנ~ב
 הגעל~ ~~~~

 עבדב~ר הסאמיוארין
 : נ' בס~ק זה סי~לעיל

 ~סט~
 רק להגעיל ואין

 פי' ~ היוס ~צ~ת~ד
 ריסי~נ"ב ועבש"ע ~ בע~"~

 וא"ו סוס"ק שס וב~ו~"א סק~א שסוב~~ז
 ובש"ע סק~א שםוב~"י

 הרהרש"~
 סוס~"י שם

 להגעיל שלא ל~~ויר כולס ש~תבו~"א
 בער"~

ר~
 ע~

 ~וו~ר עדיין שעה אותה ד~ד משום היוסשליש~ סוף עד דהיינו היוס ש~ל ד~ שעה סוף
 ב~( ס~י~ סיקי~ג לעיל )כמבואר בא~י~הה~~וץ
 ש~תבו הנ"ל בא~רונים עיי"ש ~ ל~הוהטעם
 ועיי"ע ~ ב~ה שס והארי~ו לזה טעמיס~~וה

 הרהרש~~בש"~
 עד ח' םעי' ~~~~לת שם

 י"גסוםע~י
 ובסעי~

 ועבחיי~א ~ בזה ~~~ש שס ט~ו
 לה~~יל י~ול ח~וץ איםור ז~ון קודםלהגעיל ש~~ אם בדיעבד ד~ו"~ו ל~ה א~ת קכ~ה~לל

 הלילה עד ב"י שאינס ~~יס בביתובער"פ
 מותר דנוטל~פ~יון

 בער~~
 כמבדב"ר הלילה ~ד

 דנוטל~פ ~ואע~ג ל"א ע~ף םק"א סיקי~זלק~ון
אםור

 ל~ת~ל~
 שאני אפשר דלא היכא מ"מ

 להתיר יש ליו"ט ~ל~ לו שאין צורך ב~וקוםול~ן
להגעילס

 בער"~
 ד~שיב ~ו~ום הלילה עד

~דיעבד
 םימן ~או~ח דינים עיקרי ועיין ~ ע~~

 שהגיע ב~וי ב~ אות סוףי~ט
 בער~~

 של ב~פר

גוי~
 ~דשים כלים לו ואין

 ל~ס~
 היה לא וגם

 הישינים להגעילי~ול
 קוה~~

 בזה ~ו"ש עיי"ש
 או~ ~ואורי ועב~ם ~ לדוד מ~תם ס~~~ס

 ש~תב
 ז~ון שהתחיל ל~~ר בער"פ להגעיל שאסרוד~וה

איסו~
 דוקא זה ~~וץ

 ב~לי~
 בהם מ~זיקיס שהיו

 ~~~ ~לי~ אבל ~ומשח~וץ
 מח~ות רק נא~רו

 גס להג~ילם שרי~ושהו
 ב~והמ"~

 דלא מ~ום
 הני כל בהושייך

 ~ששו~
 של ב~לים שיש

~ו~וש ח~ו~
 ע"~

 והו"ד
 סיתנ"ב ה~דש בא~~

 או~
 : ד'

~ע~
 לאחר ת~ומ~י ~ירוש ~ ההגעלה שאחר
 ~ריס ב~~ים ה~ליס א~ לשט~ף נהגוה~געלה
 יבלע ש~א~די

 מל~לו~
 גב~ שעל רו~~ים ~ויס

 שגיעול ~ו~~י~~לי
 שהוא הכלי ~יט~

נ~ערב ח~~~
 ב~ו~~י~

 נ~ב~ל ~בר שהגיעול ואף
להעבירו ל~תח~~ נוהגין אעפי"כ בם' רותחיןה~~יס בתו~

 ~ו~"~
 : ה~ סעי' ~י~נ"בהרהרש"ז ש"~ ~ ~צו~ן שטי~~ ע"י ה~לי

 ~עא~
 לה~עיל יש

 הג~לה בדיני הבקי ~ורה בעלבפני
 ד"~

 הוא
 םי~נ"ב ב~וג"א הו"ד חסידיס הס~ר~ודברי

 אוח ה~ ~וער~ת א"ד שד"ח וע~~ס ~~וסק~~
~"~

 הרא"ה מדברי גם ~ותבאר ש~ן ש~~ב
 צריךדל~ג~לה

 אי~
 ש~~ בשד~ח ו~ייש"ע ~ ב~י

 שאי~ן בנ"א אותן על ~~גולה~ו~~ת
 בדיניס ~קי איש ~"י ~היה הה~עלהשעסק נזהרי~

 ד~ ~בר אל וחרדוירא
 ~דין לעשו~

 ~~סור זה שדבר ~עונותינו רואות עינינו~אשר ו~הלכ~
 קלה שדע~ן נשיםביד

 וי~
 שטרם ~והן

 תתחיל ר~יחותהיורה שתעל~
 להגעי~

 כלים
 ה~וים שירתיחו עד ~מתינותויש בתו~~

 ו~יו~
 ~הרתיחו

 כלים להגעיל ~ו~~ילותה~~יס
 יש~יחו ולא זא~~~

 נחו ~ך ובין ~ך ביןאם
 ~ור~יח~ן המי~

 ~ו~ס ס~ר בשס גם שהביא בשד"חו~ייש"ע
 בקיאים ש~י~ם א~שיס ~וקצת על א~ו שחרהלועז
 את ו~ו~ני~ים ה~עלהבדיני

 להגעי~ עצ~~~
 ~לי

 ב~י~בעלי
 בעד ש~ר ו~ק~ליס

 ז~
 שאין ו~~

 זו~ר~י ~ולתא לאו ~י הגעל~ס על לס~ווךראוי
הוא

 דל~ך הנ"ל השד~ח שס וסייס ~ ע~~
~~א ~~

 להש~י~ הגעל~ בע~ לע~~~~
 ~לא בדבר

 בז~ים~ווך
 יבא שלא ~די ב"ב על

 ~י~ו~
 טמא ודבר

 פיול~~ך
 שא~

 ~דינה ההג~לה תהיה לא ח"ו~
 ה~לי~ ה~יו~~וש~טה

 הם~ והנוא~ליס ~~ורים
 יום ב~ל או~ל ו~~~צאא~ורות

 ~לילה חמץ()או ו~~רי~~~~ נביל~
 וא~

 ~ אב"~ ~~ליס יהיה אס

בשע~
 הגעלה

 )~ו~~~
 אפי~ ל~ידן אסור בפםח

 אפי~בדיעבד
 ב~ב"י~

 בשאר ו~~ילו
 איס~~~~

~~~~~~~~~~ ~ 

דהת~שי~
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 ~ו~~ו
 ~ו~~ ו~~~~

~~~~~
 פעם ב~ל ~ו"מ באב~י בדי~בד ~~ותר~~~ב~יל ~~~~~

ש~ב~ל
 ב~לי~

 קעביד איסורא ל~~חלה הללו

 ד~דרבנ~~יו~
 בק~ירה גם ל~תחל' לבשל אסו'

 ו~ל ~~יש~י~ה
 העוב~

 ו~ו' ח~~~ים דברי על
 על לעב~ר~~ש

 יו~ ~~ידי ~ברי~~
 ביומו

 הו~~~~~~י~
 ~ובר

 ב~~השי~של א~~ ~יום ~~מים ~ ~~
 ד' ~בר א~ היר~ ל~~ ~לי~

 ~~או~י~גי~
 ~יתו בני שי~ש~~ בההג~לה

 וא~
 לעמו~ יו~~~~

 גבן ~ל
 ב~ע~

 ההג~לה
 ע~"~

 הי~ב הג~~ה דר~~ ~~ן~~~י~
 ~~ט~

 בא~רה
 ~אי~ו ו~~י ו~~ו~לת~~ו~ה

 הג~~ה דיני יוד~
 א~ל~~ך

 ח~~
 ~ר~ות וילמד~ו

 חיי~
 ~~~ו~ד

~~~~~
 ה~~ל

 בק~ר~
: 

 ~עב~
 הגע~ה~ בדיני הבקי

 ~' מ~ר~ת א~~~~~ד~~
 או~

 ~~יחת בשס ~~ז

~~~~
 להיו~ צריך ~ה~~רו ~לי בדבר שנשאל

~~~
 ח~ם ה~ראת

 ~~גו~
 לשאר שוה אינו שה~לי

~~י~
 שלהס ש~ה~~ר

 ידו~
 ישראל ואמר לכל(

 ~ינא ~מיר ~~א~~ד
 ש~ו~

 ה~לי ~ת ה~~יר
 והלך ~נ~ל הישראל חלף )ו~~ומ"י( ~גע~ה~~י
~ו

 קמן וליתי~
 ~ע~~יו~

 באיזה ~נישייליה

~ו~~
 ד~~ ~~ען שה~~ירו

 ~דין ה~שיר~ אם

 ~ז~וי~
 וני~ר ההוא ה~לי לה~שר ~ר~יס ב'

 ל~~ו~ר~~
 ~י האחד ~~רך הו~שר ~א ~שר

 רשו~~ו היה הדרך ~או~ו מ~~ירו ~יה~~~
 שיש אך~~י~ר

 ~ה~תפ~
 ה~שי~ו אולי

 לזה ~א~ר~~' בדר~
 שו~ אי~

 הו~חה
 ש~

 ה~~ירו(
 ~םו~~לה

 לםמ~~ דאי~
 הישראל ~א~ר מה ~ל

 שה~שירוה~~ל
~"~ ב~יסורי~ ~~~~ ד~"~ דא~~~

 מ~ד ולא ~דו~ו ~והני לא ~~ה
 ד~י~ו ל~לוח שיש מ~ני א~ ~י ~ו~~נה ~סרו~

 ~~לי ה~~לת בדין~~י
 ~הו~

 ~~~ו~ד ו~ו'

ש~
 : בקצרה

 ~~~~ ~א~~~~~
 זורקו ו~ו' ~~~ין ~~וצא א~

 א~י' ~~~ול ~וו~רוה~א~
 ~~ב~ל ש~~ר דכיון א( בזה~ ~~~ם ~~~~~

~~~~~~~~~ 
 אי~ ~ו~ ב~~

 ל~~ור ב~~ח חו"נ
 ~דם הגר~ין ~~ף מ~ו ~~~יר ~יון~~~~ו

 ו~~~~~
 ~ס ~~אר

 ה~ע~ ר~
~ ~  

 ו~~י' ~(

 ~~אראם
~~ 

 של מ~ו~ו גם בת~רובות
 בלח לח שה~ארק ~מ~

 ~גו~
 לח שנ~ערב

 ישראל~עמו א~ אפי' א~ ס' אין אם )אבל בס'ונתב~ל קו~~~ בל~
 ק~ה"~

 לענין להקל~שה מ~~ חמץ ~עס הר~יש ו~א
 ח~ו~

 מהרש~~ הגהו~ ~פםח~

~בר~זא~
 כ~ז אות ס~ף סי~מ~~ז

 אב~
 ~ם

 מותר לח( שהוא ה~מש ~~ד ס'היה קוה"~
 אח~~

 לא~ול
 מ~~' ב~סח ~םהתערו~ות

 ה~מ~א)~~ברי ל~~רו~ נוהגי~ דאנ~
 בש~~

 ~' ~~י' ~י~~~"ז
 בלחל~סוק( ~ה~רי~

 ~ל~
 שנ~~רב

 קו~~~
 ~~' ונת~~ל

 חו"נ~אינו
 ב~~~

 ב~ו~הו ל~סור
 ואש~נז ~ולין ~ודינות ב~לל~ורות ~ו~גי~ ו~~
שנתערב בל~ דב~~

 ק~ה~~ ונתבט~
 ~~~ובו' ב~~ח חו"נ ~~ן

בשע~ת
 ~קי~ג~ סיתמ~~

 ו~ב~שמ~א ~
 ונ~ב~ל קוה~פ בלח לח נ~ערב דאס ~י~~הפסח הל~ו~

 לו נודע לא אם אפי' אזב~'
 מה~~רובו~

 עד
 בזה אמרי' לא מ~~ו ה~~חשהגיע

 משום ~~~ש~~לאסור ב~~~ דחו~~
 ~י~ ~~יו~

 ס'
 נ~~

 ראוי אינו א~~ ~לל ~רגש טעמוואין ה~~~~
 שיחו~

 עליו

ש~
 ~ו~~יו~ד ה~סח ~שיגיע ח~~ץ של

 ~יק"~
~~~~~~ 

 ו~~ה ~קי"ב(
~~~ 

 חוו"ד בעל הרב
ב~וקו~ח

 סית~ו"~
 ~~י' להתיר ~' א~~ ב~יאוריס

 ו~בש~~ח ע~~~ ~ו~ע~לא
 ~~~ומ~~

 ג' סי'
 ש~"ה שכ'ו' או~

~~~ 
 והבר~~י יה~שע ה~ני ד~ת

וה~~הרי~~~
 בלא א~י~ להתיר יהו~א והיד

 ~~ד~
 ~~ה~ערובו~~וה~~

 ב~ם שם הביא וגם
 הבי~

של~~~
 ש~ן ~~'

 נהו~
 ~~דע בלא דאף על~~א

 ~ו~~אי~
 תלו~ ביבש יבש ~~א~~ בלח בלח

ה~בר
 ~הגה~ר בא~א ~םק ו~ן ~~~~ ב~י~~

אברהם
 סק~~ סי~~ו~~ או~י~היי~

 מייר~ ו~"ז
 ג( ~~~~~ל~

 א~~
 ~י~ש יבש

 בלח י~ש ~וונ~ב~ל קוה"~ שנ~~ר~
 ול~

 מ~ו~ו הםיר
האי~ור ~~ו~ו~

 ~ו~"~
 ~פק רק יש א~ אפי' או

 שםנשאר ~מ~
 ~ו~ושו~

 ~~ ~~ון ב~~רובות ה~יסור
~נ~~

 ליין
 ~וה~~

 ה~ת א~ שהסיר ~ע~"י

~~~
 מ~מ

 י~
 פירורי שם נשארו שמא לחוש

 בתוךח~ץ
 שאינו ~וש~ו ~~ק דהוי )ואע~~ היי~

 ~יון ~~"~ו מדרבנןאלא
~והני א~רו~י~ ~~~ ד~~ע~



~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~~ו~~~
 וא"כ שאח"ז בענף שיתב~ר ~~~ו ~ינון~והנ~

 חו"נ אינו קוה~פ סיננו אם~ד~~ם
 הוי וא"~

 סינון ~~ידשיל"~ו
 ול~~

 ספק בו א~ורי' לא
 ל~קלדר~נן

~"~ 
 הגה"~ סננ~~ ~לא

 ~והרש~ם

~ו~ר~ז~~
 ~~~ ~ו~ סי~~ו"~

 ול~ן רע"א( בשם
 לענין אלא קוה~פ בס' שנ~~טל ~וה ~ה ב~ל~~~ו

 ~~ות~~י~~
 ד~ז ~לילה עד בער"פ לאו~לו

 ה~~~~אי~
 אוסר

 עדיי~
 אם אבל במשהו

 כשמגי~
 ה~י קיים התע~ובות עדיין~~ס~

 ~יתמ~ז רמ~א ~ במשהו ואוסר חו"נ~ב~ו~ו ה~מ~
 ~וח~~ו~צ ~ו~בשד"ח סקי"א~ שם ו~וג~א ~'~~י'
 ג'~י'

 או~
 שיש יין בדין מש~ש ח'

 ם~~
 ש~וא

 לענין שם ~' ובאות קוה~פ חטים בונ~ל

חו~~~
 בזה(~ ~~~ש עיי"ש חמץ פירו~י בו ~נ~וצא

ד(
 ~~ ובדב~

 סי~ון בו מהני אס ליין שנ~ל
 בט"~~יי~ש

 ליין שנפל ד~ת סק"ו סי~~ו"ז
ל~~~

 ואפי' סינון גס ליה
 קוה"~

 דחיישינן

~~ו~
 ~י~ור י~א

 ד~
 ה~ו~ננת נקבי דרך

 חו"נ יהיה ה~סחו~~י~יע
 וי~~

 ויא~ור ~~ם
 לדע~ אךב~~שהו

 והח"י ם~י~ג שם ה~וג"א
 סינון בזה ~ם ~~הני םקי"ז~ם

 קוה~~
 משוס

 דרך ~ק פירור ~ם י~~ס אם דאפי~דאמרי'
 )ב~ופן ~~כ ~ק שהוא כיון ~"~ו המסננתנק~י
 לעבור~יו~ל

 דר~
 ומ~ערב ה~~~ננת( ~ נקבי

 כלח דינו הוי א"כ בהיין~ם
 בל~

 ואינו
 ~~ק ~ה םי~ לקמן ~ועבדב"ר עכתו"ד~~~םח ~ו~~

 הפסח בתוך ~ם םינון ~~הני דבשעה"די~ח
 היין ב~וך הח~וץ ~הה לא אס עב בגד~רך

 בצ~נן~~~~~~ע
 ו~בשד~~

 ה' סי' ~וחומ"צ
 ב~ועשה ~רידבורג מרד~י דברי ~שו' בשם~~א או~

 בער"~ש~~~צ~
 לחם פתיתי שלשה חצות אחר

ב~בי~
 עב הוא ~ה~בש מפני ב~~ח באכילהה~~ש א~ ואםר להכירם קשה והיה דבש של

 הדברוקשה
 לםננ~

 אחה~פ עד להשהותו אבל
 ה( ה~סד~ במקוס הוא א~ שם~~יר

 ~ב~~י~~~~~ ~~~
 בין ~לוג~א יש ב~~ח דחו"נ

 לא העי~ור ובעל רש~~ ~~~עת~ראשונים
 אם בי~ש ביבש אפי' בפםח חו~נ כללא~~רי~
 והר~ב~א הר~~ב~ם ולדעת קוה~פ~ נ~בטל~~ר
 בס' נתבטל כבר אם אפי~ גאוניםו~וד

 כשיגיעמ"מ קיה~~
~~~~ 

 אפי' דחו~נ א~ורי'
 בל~

~ל~
 וב'

 דיעו~
 םית~ו"ז ב~~ע הובאו ~לו

 ~~ריע ~ס ~ר~~~א אך ד'~~י~
 ביב~ ~~~

 דחו~נ א~ורי'ביבש
 ב~~ אב~

 שנתטבל בלח
 נתבאר וכבר חו"נ א~רינן לא קוה"פב~'
 זה בס"קל~יל

 ענ~

 להורות נוהגין דאנן ב'
 ~' סי' מחומ"צ ועשד"ח הרמ"א~ ~דבריב~ה

או~
 דא~י' ה'

 ~זר בלח לח התערובות א~
והוחס

 בפס~
 הרב הס~י~~ו ו~ן להתיר~ יש ~~ו

 המלך וידפר"ח
 והגינ~

 שושן ופרח וורדיס
 באות ועייש~עע"~~

 בש~ כ"~
 שלום של חייס

 שבלע יבשדדבר
 ח~ו~

 ב~םח~ חו"נ הוא הרי ~~דו ס' שאין כגוןטעם נתינ~ בכדי קוה~פ
 םקנ"ד ~י~נ~א ה~"י ~ודבריו~"~ו

 אפי~ וא"~
 ~תערבאם

 אח"~
 אסור היתר של יבש ב~~ב

 ה~"~ על ~ת~וה מה )ועיי"ש בפסחלח~~~וו
 ו~ב~"ע הפר~ח~ בשם מ~~ש סקי"דסיתמ~ז
 הרש~זה~ב

 בשם שם ~ו"ש ט~~ םוםע~י ~י~מ"~
 שנשאר ~ויירי כ"~ ~~~~א~ז(~

 ע~"~
 ~ו~ושו

 לעיל א~~רי' וב~ה התערובות בתוך חמץשל

די~
 חו"נ בלח בלח ד~ם דיעות

 בפם~
 )אלא

 לא אס אבל כהמ~ילין( בלח בלח נוהגיןדאנן
 שוםנשחר

 ש~ ~ו~ושו~
 ב~וך ח~וץ

 והט~ם בלבד ח~~ץ של טעמורק ה~ערובו~
 נתבט~

 בס~
 םק~ז סיתמ~ו~ו~"א בפסח~ ~ו~נ אי~ו דל~ו~ע אמרינן בזהק~~~פ

 וסקי"~
 ~~חומ~צ ~~בשד"ח

 או~ ~'סי'
 ד~~ה ש~' ד'

 ג"~
 דעת

 ה~ב שגם הנ~א' ולפי יוסף וחק רע"או~שו' השיו~נה~~
 לומר נו~ים שלום של חיים והרב יצחקבית
 דבטעסכן

 ~מ~
 שס הביא גדוליס כמה בשסאך בפס~~ חו"נ אינו לכו~ע בלבד

 בשד"~
 דם~ל

 ג"כ קוה"פ שנתבטל בלבד ב~עםדאף
 דאינו להורות ה~~סקים ~ו~ל~ווס~ס ל~
 ~~ב םעי~ סיתמ"ז ה~ש"ז הרב ועבש~עבפ~~~ ~ו"~

ב~וראה
 מקומ~~

 שעל
 הגליו~

 כן שהבין נ~ו אות
גס

 בדע~
 בפ~~~ וכן ו~ר~~ ו~~~~ וב"י ה~ור

 סק"ז סי~~ו~~~ו"~
 ו~וחה"~

 ובשע~ת סקל~ח שם
 מתבא' כולם מד' ובא~י מקו~ש בשם סום~~~ז~ם
 לכו~ע הדבר ~ווס~ם דלאודס~ל

 בטע~ להורו~

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

 חו~נ אין בלח לח הוא אם ~ו"מקוה~פ
 בפם~

וא"~
 ~ו~ש~כ

 ב~ע~
 ל~י נ~מ מ"מ אך ~לבד

שרוצ~
 לומר המ~מירים ~או~ן לעצ~וו להחמיר

 רק ~פילו או ~לחבל~
~~~~ 

 כ~ון יח~ויר דחו~נ
 בזהדיש

 ה~וחמירי~ ~וסקי~
 ב~~ם גם

אבל ד~ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~~
~ב~

 ~ן ~ורה לא ~~~רים
 ו~~~

 ב~"ע ~הדיא
 ~~י' ~יתמ~ו הרש~ז~רב

 ו~במג"א ו( ~ ~"~
 דבמקום ~ם ~ודבריו דמשמע סקנ~א~י~נ~א
 ש~~אין

 ח~~
 אמרינן דלא ~ו~ים ~ו~ע ידוע

 ו~~~ ~~ו~נ
 ד~ס רד~~ז ב~שו'

 ו~ר~ב"א ~רמב~ם )~~וןד~ו~נ להסוברים~להל~~
 וסייעתם~

 מ"~ו
 ש~באין

 אי~ורא מחזי~ינן לא ~מץ ~פק ~ק
ו~ו~

 דחו~נ זו דחומרא ~~שום ~רבנן ם~ק דהוי
 מ~את והרב הפר~ח ו~~ד ~"~~ מ~ר~נן אלא~ינו

 והנח~ה הב~י בשםאך
 ב~ס~

 הביא
 ש~

 ב~~~ח
 להו~ם~קא

 ב~ע~
 הם א~ ד~~~נ ל~ינא הסוברים

~וברים
~~ 

 ב~פק אף
 ~מ~

 בודאי ~וקא או
~~ו~~ ~מ~

 ~יתמ"ז הט~ז דמ~ברי שם
 ם~י~

 ז' קטן
 ה~~ס' ~לדעת לה~מיר~תבאר

 הנ~ל~
 בס~ק~ אף

 עו~~~ז~
 הנ~ל בש~~ח שם

 הבר~"י מ~ברי ד~~שמ~
 הםוברי' דה~וס' נאמר א~ ~א~י' ~בוהו~~לחן
 ~~ו~נ~~ינא

 המ~
 מ~מ בם~ק גם אוסרים

 לא ד~ו~נ הפ~ס' ~~עת הנוהגים מקומות~או~ן ע~~~
 בודאי אלא דחו"נ וה~ו~רא ה~ונהג עליהם~בלו

~מ~
 ~אן אין ~ש~וא ס~ס בזה יש ~י בם~ק ולא

~~
 דלא ~ה~ו~קים הל~ה ו~מא ~לל

 א~ורינ~
 ~ו"נ(כ~ל

 ע~~
 וגם

 הש~~~
 וכ' לזה ~ס הס~ים

~לעני~
 דינא

 נ~ו~
 לומר הדבר

 ב~דאי ~לא נהגו לא ד~ו~נ זו חומ~א~נוהגיס ד~~~~מ~ ~~
 ב~פק ולא~מץ

 ~תב אלו ~בריס )ו~~ין ~ ע~~

~~~
 ועייש~ע ~ תס~ב( ~ום~י ב~ע~ת

 ~~מה ם~רבשם ב~ד~~
 ~בעני~ ומוס~

 אס ~ו~נ חומרת
 אבותיו שדרו ~~~ן זו חומרא נ~גו לאאבותיו
 ה~א שגס יותר טוב זו ב~ומרא נהגו שלאב~קום
 ממ~~ולות ניצול דעי~ז ~שום זו ~ומרא ינהוג~א

 תהי אל נאמר וע~ז~בות
 ~סי~

 א~~ם הרבה
 ל~ל ראוי מ~מ ~ו~נ ~ומרת נוהגין שאיןב~ק~ם א~

~~~~
 ה~וםקים ~~~לקו בדבר עצמו על לה~מיר

 המ~מיר סברת~~~וס
 וא~

 דרבנן אי~ור הוא
 )ועיין ~ ע~כ לא~רים ויקיל עצמו עלי~מיר
 ס~ט~ז ~"ב סי' מנ~שבס~רי

 ~ו~~
 במוסגר שם

בש~
 לעיל נתבאר ו~בר הרש~ז( הרב ת~ובת

 ע"פ ~הגו דבמדי~תנו ה' ובענף ב~ב~נף

 רמ~~~~רע~
 לא אבל ~ו~נ א~רינן ביבש דבי~ש

 ~~~~ בלח~ב~~
 נ~ון ~ו~נ בדין דעםקינן

 מדין המםתע~יס דינים ~ר~י ~מה עודנבאר
 שנתב~לו ו~~~~ה מ~~ל מיני ודין~ו~נ

 קוה~~

 נזה~וולא
 ב~

 מ~ירורי
~~~ 

 ~~ה~~ לא ו~ס
ב~~

 של ב~לים מלבשלם
 ח~~

 ל~~ל וכ~י ו~~וצא
 ~מעייןעל

 נ~לק~
 ~~~~ ~ל ק~נים לענ~ים

ו~ר~
 מוצג יהא

 בענ~
 ~צי בתוך ב~~ע

 ~ לבנ~
 נ~דר ש~ברויען

 ע~
 ענפים שבעה ה~ה

 ~( ~ ~' ענף בעזה~"י ~עת נת~ילחו~נ ~ודי~
 ~נ~ליין בדי~

~~ 
 ס~נוהו ולא לתוכו

 ~פס~ היין דא~ור ג' בע~ףלעיל דאמרינ~ קוה~~
 ניטל אם אף

 מש~ה~~
 מ~מ

 אי~
 אסור

 היי~
 בש~יה רק

 ועייש~~ ~ סקי~ח שםוב~~י ~י~~ םית~~~ מג~א ~ ו~~הייה ב~נאה~וותר אב~
 ~ק~~ג במג"א

נטלו ד~~
 יי~

 )~אחר ~~יות מאותו
 שהיהורק ~~~~ ה~~ ש~יט~

 קו~~
 היין ~לנא~ר ~~~ ביין ו~רבו~ו ה~ינון(

 ע~~
: )~ 

~~ 
 לעיל דאמרי~ן

בענ~
'~ 

 דל~ע~
 להיין םינון מהני לא הט~ז

שנ~~
 דוקא היינו לתו~ו ~ת

 בפ~
 ל~י

 ~ירוריןממנו ~נו~~

 דקי~

 ויש
 ל~ו~

 יצאו שמא
 ~נ~~ו ~~ים בג~גרי אבל המסננתנקבי דר~
משק~ ~תו~

 דהיינו ו~~ל ~ ~קי"ד~יתמ~ז ~~"~ ~ ~ינון ל~ו דמהני מודה הט"ז גם
 החטי~ א~ דוק~

ה~
 אם א~י' או נתרכ~ו שלא קשים

רק נתרכ~~
 נ~רו לא שה~ט~ם בודאי ~ידו~

 שה~ירו או ה~ושקה~~וך מע~~~
 אות~

 מ~ם
~נ~נם קוד~

~~~~ 
 בנשרו א~י' שאז

 מ~ל~~
 ~ינו

 במי שנ~וצאו או במ~הואוםר
 שום ~ם אין א~ אבל מ~מיץ ~אינו באו~ןמים בל~ ~ירו~

א'
 נאסרת ה~שקה הרי הנ~ל מ~נאי~

מהטעס ב~~ה~
 י( : וק~ל ה~ושקה ש~סנן יועיל ו~הבתו~ה שנ~צ~~ עצמן הגרעיני~ מאות~ שנפל~

 תשו' ב~ם ~וםקי"ד ~ית~ו~זב~~ט ~~~~
 דבש מי של הזוה~וא~~ב ד~~ הב~~

בה ש~י~~ בנ~~ קו~~~
 קמ~

 לש~~תו ~רי
 ~~וי משו~ ב~ס~

 ~ל~
בל~

 בס' וב~ל
 )ועב~~ ע~~ ק~ה~~

 תו~~~נ
ש~מה

 ע~~
 נתגבל ש~א ל~וש יש הלא

 ונעש~
~ו~קמ~

 ~יםה של ~ירור איזה ~~נ~ה
 ~ וח~"~ ~ל~ יבשהוי וא~~

 א~
 רק בנ~הנ~אר דלא~ ד~יון א~שר

 והו~ ק~ו~ ~ע~
 במי~ מ~וזר

~דבש
 ~~~ו~ נגב~ ל~

 עיסה
 ~ר~ ~ג~ ~יו~

 מ~וזרי~ ה~~הקמ~
 סברא ~כעי~ן ~ ע~~ד

 בשע"ת ג"כ~~ו~~ר ז~
 ~ק~י סית~~

 יותר א~לו או מ~מח דקים גרגריםדג' ש~ בה~~~
 ~וע~

 נותנ~ה~ע~
 נג~ורי דבטיני

 וחי~
 ~ד~ בהם

להח~~יץ(
 ועיי~~

 ~קי~ד ~~~~~ז ב~~"ת
נ~ו ~~~



~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~~ו~~~
 באו~ן ח~יס הנ~ה ~ל תחלה~~~

 ~י~
 לחוש

 גרג~י איזה נשארו~מא
 ח~י~

~~פה א~יג~ ב~קבי
 ואח"~

 המי של הזוה~~א בה שאבו
 במי חטה גרגיר איזה נ~ל שמא לחוש~ יש~~~ז דב~

 מהני בזה אך ב~סח ו~ו~נ~בש
 ע~"~

 סינון
 ע"כ ~ל~נ~ז( בע~ף ו~~ל~יל הט~~ לדעת~~י'

 סיק"ט לעילו~ב~ב~ר
 סק~~

 בקונטרס
 מחמיץ אם דבש מ~ לענין מש~ש ל~ב~נף מ"~

י~(
~~~~~ 

 שבשק קמח מעט )~גון חמץ של יבש
 בשאר שנתערב ונתייבש( ונתחמץ~נ~לחלח
~מח

 קוה~~
 הפסח כשמגיע מ~מ בס' ונ~בטל

חו~
 מותר אבל באכילה הקמח ~ל את ואוסר
 עדלהשהותו

 אחה"~
 הפירור נתערב אם אבל

 שבשק הקמח שמעט )~גון בתוה"פ בקמח~~ץ
 וא~כ ה~סח שהגיע עד נתייבש לאשנתלחלח

 נתערב ~אלו ליההוי
 בתוה~~

 ~מן ד~ל משום
 גם אםור ל~ן( מתערב היה לא מלו~לחשהוא

 בזה והטעם ~ סק~ט סיתם"ו מג~א ~ל~שהו~ן
 מ"ש ועיי~ש ריסקכ"ד סיק~ח לעיל~בדב"ר
 בזה ועיי~ע ~ ה~~מ במקום בזה להקלל~דד

 מ~ז ועפמ~ג בזה מ"ש סק~~ב שםבדברי~ו
~יחנ~ט

 םק~~
 א~ ~י מצה לו אין דאם

 זו

ש~עשי~
 בו שנתערב מקמח

 פירורי~
 ונרקד

 ~וצה דא~ילת מ~ע לקיים ~די להתיר ישבנ~ה

 משהו יבש ~ירור נתערב דאס ועייש~ע ~ע~~
 לרק~ו נפה לו ואין ה~ירורין לברר וא~אבקמח
 לוואין

 קמ~
 מש~ם צ"ע ~ו אם ~י ל~וצה אחר

די~
 בטל ~חמץ השאלתות על סומכין דב~ה~ג

 ב~ה~ג סומ~ין אולי או ב~סח גםב~'
 ע~

 דעת
 שאר כמו ה~סח ברוב בטל דיבשהאו~~רים
 יב( : ע"כאיסורין

~~~~ 
 סקי~א ס~תס~ו בט~ז

 חמוציס דמים שם( המ~בא הב~ח~משמע)מדברי
 ק~ה"פ שנת~רבו ~מוצים( ~לים ה~עלת מי~~גון
 בלח לח דהוי אף חמוצים שאינם אחריםב~~ים

 דמים משום בפסח דחו~נ בהו א~ורינן~~~~
 מיס למצוא דא~שר ~יון ~ל~תחלה חשיבב~ים
 שם בח~י )אך לתבשיל דמי לא ול~ןאחריס
סקמ~ד

 מיק~
 שנתערבובמים במים גם

 ועיי~~ע ~ עיי~ש( ~דיעבד דחשיב~~תב קיה~~
 במים מים דגם מדבריו ד~ושמע הנ~לס~ק בט~~

 ומ~בטלים בזה זה ומתערבים נבלליםאינם

 ונבללו פעמים ~מה מהס שאב~א~~

~א~"~
 המים ה~ו

 למעלה צ~י~ המחומצי~

ע~~
: 

 ~~~ יג~
 ב~ח ~ח מ~רי בק~וח

 בס'נתב~ל וא~
 ק~ה~~

 ~לא ה~חינה ~אחר זב~זבנתערב א~יל~ בפסח חו~נ אינו
 ~ד~~

 האו~ורי'
 נ~ע~ב אם ~לא~ י~ה ~בלל אינו בקמחדקמח
 סי~~~~ז ט~ז ~ ~ך ונטחן הטחינהקודם

 ~ק~~
ובסיתנ~~

 ~~~ו בתנ~ג שם ובמג~א ~ק~ב
 ד~~ותר ש~~ב סי~נ~ג בט~זועיי~ש

 שנטחנו ד~יון ~ח~ים ביןמצו~וחים ח~י~ הי~ א~ א~י' הפסח בתוך ~פי'~וצות ל~פו~
 קו~~פ נתבטלו ~בר הרי נג~ם ם'והיה קוה~~
 בח"י אך ~ ע"~ בל~ לח שאר ~דיןחו~נ יאי~
 לעצמו יחמיר ~פש דבעל ~~בםקי~ג ~~
ה~ל ~א~ו~

 קוה~~
 שנא~ה ו~יון

 קוה~~
 לבשל ~~ותר שוב

 הפםח ב~וך א~י'המצות
 ב~"~ ועייש~ע ~ ע"~

 בלח לח ~וקרי בקמח קמח ~דוקאהנ~ל
 בקמח ~נ~ערבו ק~וח~ירורי ~ב~

 בשאר ונתערב פירורין ונעשה מהקמחקצת שנתלחל~ ~~ו~
 ביטול ליה ול~מ בלח לח ~וק~י לא שובהקמח
 לאפותא~י'

 קוה"~
 סי' לעיל ועבדב"ר ~ ע~כ

 יד( : י"א ענף זה םי' ולעיל ~ק~~דק~ח
 בלח לח מקרי בקמח דקמח~אמ~י' ~~~
 ונתב~ל נחערבואם לקול~

 קוה~~
 חו~נ אינו

 אמרי' ~ןכמו ~~~~
 ג~~

 לח דמקרי לח~מרא
 קוה~פ במינו מין בנתערב אפי'וא~כ בל~
אםור מ"~

 מ~רבנ~
 א~י' לאוכלו

 ב~~~
 לאח~ר

 ~' שיהא עד הלילה עד איסורו ~מןשהגיע
 מ~ז ~~~ג ~נ~~ו

 סיתנ~~
 ~~~ ~ו( : ~ק~ב

 ~~ס' ~חות בלח לחנתערב
 קוה~~

 ביבש יבשנתערב א~ ו~ן
 קוה~~

 להוםי~~ ~~ותר אם
 ולב~לו ס' עדעליו

 ~בדב"ר ~ קוה~~
 ~ז( : םקי~אםיק"ח ~~~

~~~ 
 ש~חערב ביבש

 ונ~~מצו ל~וים שנ~לו חטים ~גון ברובונ~~~~ קוד~~
 ~~רים חטים ברוב ונתערבוונ~יי~~ו

 ואינ~
ני~רי~

 ~דלעיל חו~נ א~~י~ דביבש ~א~~ג
 ג' ~נף זהבס~ק

 וא"~
 אפי' אסור

ב~סח להשהות~
 וא~

 עד אותם והשהה ~בר
א~י~ אסו~ אחה~~

 ל~וו~ר~
 א~י~~ להסיר מותר מ~מ( לנכרי

 ~החטיםב~~~~~ין
~~~ 

 החמ~~י~ שיעור ~פי ח~ים
 ~או~לםשנ~ערב

 קוה~~
 מותר ~~ז

 לטחו~
 שאר

הח~ים
 ~ח~~

 מ~ני ה~סח בחוך אפי' ולאו~לם
שיש

 ~א~
 ~בר החמו~יס הח~ים ש~~א ס~ם

 הוםר~
~ול~

 ונא~לו משס
 ק~ה~~

 ~~או~ל ~ו~~ומעורב~ם הם~ שעדיין ואת~ל
 ב~ס~

 ~~ה
 הנ~שי~

מ~ערובו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~~
~~~ערובו~

 ~נ"ל
 י~

 ח~יכת ~ל על להסת~ק

 ~הוא~צ~
 בו~~

 ~לום זו בח~יכה אין ~~~א
 סי~~~ז ~ו~"א ~~ו~ו~וצים ~~~ים~~או~ם

 סק~~
~ו~~~

 הרש~ז הר'
 ~יתנ~~

 ו~ייש"ע י~ב ם~י~

~~וג~~
 ~~ק

 הנ"~
 שנת~רב ח~וץ יבש ~אפי'

 ברוב ~~צה~יבש
 ב~~~

 ונא~ל ה~~ח
 אח~

 ~~הס
 ~וו~ר~בשוגג(

 ג~~
 השאר ~א~ול

 ש~י~
 ע~כ

 ~ב~א~ל ~ם ~~ב ~ורבבה~ב~גול
 ~י~ו~ ~יש ~יון ~וקא ב'~' ה~א~ ~א~ול וא"צ א' א' לא~ול~~י' השאר~~ו~ר ~~ה~ ~ח~
 ~ית~~ז ~ב~~ע

 ~יבש ~'(~~י~
 ביב~

 ברוב ~~ל
~~ 

 ב~סח
 ~ן ~יי~ל ~לא~~ף ל~~

 ~ו"~~~
 בה~"~ו

~~~יר י~ ~~~~
 לא~~~

 ב~~ך בנ~ערב א~א~י' א~ ~~~ר
 נ~~רב דאם ומ~~~כהפסח

 קו~~~
 א' ונא~ל

 בו~אי~~הם
 י~

 ~יון א' א' השאר לא~ול לה~יר

~לדע~
 הרי ~' ~~י' ~י~~ו~ז בש"ע המ~בר

 ~יבש ~ח~וירין דא~ן אלא חו"נ אינו ביבשגם
 ~ם ~ר~~~א~~~בואר

 א' א' השאר לא~ול ~וו~ר קוה"פ( ~והם~חד ~נא~~ ב~ה~~ )~~~~ ~~~
 נא~ל ~~ר דהאיסורד~לינן

 והו~~ ע"~
 בם~ר

 בחטים או ~ו~וש ביבש אלא ~~יירי לא וכ"ז~ו~ו"נ
 יב~ ~~~ דהוישנתערבו

 קמח אבל ביבש
 ל~אורה א~כ י~ה שנבלל כיון בלח לח~ד~וקרי בקמ~

~ר~ה
 ד~~

 ו~~ל הנ~ל היתירים שיי~ים
 ~~"~~~~ ~נ~

 ~וג"א
 סית~~

 ב~ם שס ~~~ש סק~א

 ו~~"~~ש"~
 הנ"ל רש~ל דברי על ז~ל הוא

 אות שס הח~ש וב~~ח א' ם"ק שם~בשע"ת
 ~ו~ םיחמ"~ הח~ש בא"ח ~י~ע ~~'(

 ~ו~ה
 נוקשה דח~וץ הספרדי הפםח חקת ספרבשס

 ב~סח~נחערב
 יב~

 הוא הרי ביבש
 ב~~

 ברוב
 ~ב~וקשה ד~יון~~שום

 שנתער~
 בלח לח

 ב~וך ~נ~~רב א~י' ~~' דב~ל ~ם~ל~וסקים י~
~~סח

 וא~~
 שנתערב ג~ו~ר בח~וץ ד~ם~~ו"ד ~~~~ ש~~א ם~ס ~עין ~זה הוי

 בי~~ יב~
בפס~

 וש~וא ברוב ב~ל הוא
 הל~~

 ~~~ד
~נוקשה

 ב~~ בט~
 בס' בלח

 וא~~
 ~ו~וי~א

 י~( : ע~כ ברוב ב~ל ביבשדביבש
~~~ 

 שר~ו

~ות~
 התנור ~~ן

 ב~~רד~
 שנ~ח~~צה באו~ן ~~ווצה

ונ~~ר~ה
 ~ ~חרו~ ב~~~~~ ק~ה~~

~~~~~~ 
 ~י'

 ם"ק~נ"א
 ל"~

 שם ובח~י
 וב~ברינו נ"ו ס~י'~ם ~~~~~ ו~~~~ ~ק~~~
 סק~"ו ~יק~"~ ~~י~

~~~~
 סקי~~ םי~~ו~~ ~ח~י וע"ע ~ שם

 ב~וע~ה

~~~וצא~
 ~לה

 ~ח~
 ~ל

 בצ~
 ~סל ~~וך

 ~ה~~

 התנור ~ון ביציאתן אפיות ~~וצות ~ונ~~נין
 באיזה נו~ע ולאחמים

 ~וצו~
 הבצק נגע

 ~~י~~
~ו~~

 ב~ם בזה
 וע~~ב"ר ~ ה~ר~~

 ~~י~
 םי~

 שם ~~"ש הראשון במ~סגר ~' ~~ף סק~אזה
בשם

 הש~~~
 ה~"ל: הח"י על שת~וה ב~וה

יח( יח~
 ס~~ נ~ל~ ~~

 ~~וצה ~י~ו~ץ
 ~~ת~רב~ ~ח~

 ע~קוה~~
 ג'

 א~~ו~ ~וצ~~
 ש~ס

 ~אי~~ ~ש~י~
 י~~י~ר~

 ~~ם ~וט~ס ה~~רו~~ת לה~יר
 וא~"ל ~~~ץאינה ש~ו~

 שהי~
 ~ל ~ל םפק יש ח~ווצה

 ~~וי ~ואף זו אינה ~~וא~~ת
 אח~ ם~~

 ע~יוהשני בגו~
 ~~רובו~

 הי~ר ~~יין קוה"פ מ"~ו
 ~~קל יש לכןהוא

 א~
 ב~ה~ג(

 ו~~

 נתערבה אם

 ה~~~ב~~~
 ג~~ ~צ~~ יש

 ~~ו"~ ~ בזה
 ~~א

 ~ו' ~ס"ק ועייש~ע סק"~וםית~~"ז
 הנ"~

 בדין
 ברוב שנת~רבה ח~צה~צה

 קוה~~
 ~וו~ר אס

 ~~ל ולטחוןל~וך
 קוה"~

 ~ו"ש ~יי"ש
 ~' סעי' ~י~~ו"ז הרש~ז הר' בש~ע ועיי~ע ~בזה ל~~~

~"א
~"~ 

 ~ו~ש
 בעני~י~

 ב~יי"א ועיין ~ ~אלו
 ב~בר שנשאל ו' דין ק~~ו~לל

 שנ~פז~
 על

 ~ו~~ו~ת הנעשים גרוי~ין של שק א~ויות~וצ~~
 ה~וצות א~ לא~ול ואסרשועל

 ~פם~
 אפילו

 וא~ורו האו~ו~ין אצל שחקר י~ן~יבש
 נ~נס ם~ק ו~לי ודאי ~~וץ ~ם ה~~לשהגרויפין ל~

 קצ~~והם
 המצ~ח בנק~י

 וע' ~ ע"~
 ב~~"~

םוםיתנ~~
 ~ונחים ~~יו אפויות ב~וצות

 ונת~ולאו ק~וח שםשרק~ו בבי~
 ה~וצו~

 ~אבק
~~סר הק~ו~

 ש~
 ע"י שלא בעינם המצו~א~י' לא~ול

ביש~ל
 ~ושו~

 נ~נס דבו~אי
הנקבים ל~ו~ ~ו~ק~ו~

 שב~וצו~
 ו~~א

 וי~ לנ~ו~~
 לח~ש

 ע~ע~יה ולאו ה~בשיל לחוך ~ו~םי~ול ~~ו~
 ו~~

 יש
~וד

 חש~
 בזה

 ד~יו~
 שהרוק

 ו~"~ מח~וי~

~~~וש~
 ה~וצ~

 מאותו שם ויש בשיניים
~~~ 

~"~
 שישהה בשיניים שנשאר ל~וה ל~וש יש
 עם ~~ילשיעור

 לחלוחי~
 הרוק

 וג~ וית~מ~
 אין

 שיחזיר ~~ה על ב~הלס~ווך
 ה~נור ל~~ך ה~וצ~~

 ~~יחס
 ש~ק~ו~

 ~~ליה~
 ק~ו~ נעש~ יה~

 ~ושג~כשי~~ ~ב~ר~
 וע~יין

 י~~~
 אח~י~ ~וצות לע~ות

עכ~ו~~
 השע~ת

 ב~~
 ו~שם ש~וואל דבר

 ~~שנ~ ס~~שבסוף תשוב~
 הש~ב די ב~~ו' אך ~ ר~~ק

כתב
 ~ב~ו~~~

 לאחר ק~~ח ~לי~ם ש~~ל
יש אפיי~~

 ~הק~ ~~ד~
 שיח~ירם ע~~

 דכיון ~~ת~ו~
 ~ו~~~~~~י"~

 ל~ן ב~ל~וא ~בק אלא ~~ק~וח
ב~~אי

 ע~י י~~ ~~~~ ~קל~
 חו~

 התנור
 ו~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

 אליהו ~סא בס~ר ו~"כ הרא~ה בשס הישןבא~ח
 וא~י' ל~ועשה הל~ה כן הורה אב~ו מרש~רב
 ע~~ד זה ~יקון מה~י נקבים במצה יש~ם
 השיב דיהרב

 ו~עי~
 כ~ב זה

 ג~~
 ב~~ר

 הישן הא"ח בשם מנחםדברי
 ב' אות י~ד ~י'מ~ומ"צ בש~~~ והו~~
 א~

 ~~"ח הרב

~ני~
 זה הי~ר על ל~~ווך אם בצ~ע שם

 שי~זירב~~ה
 ה~~ור ל~וך ה~וצו~

 ח~
 שיעשה

 ב~ה~ ~~~מיר הנ"ל שהשע"ת כיון קלויהקמח
 או~ סוף סיתנ"ט מברעזאן מהרש"םו~בהגה~ג

י~~
 ש~תב

 ג~~
 ~וש~וע המרדכי דמדברי ד~ף

 על הרבה ק~וח בנ~לדדוקא
 ה~וצו~

 לאסור יש
 ני~ור ע~יא~י'

 וקינו~
 ~ו"~ו

 ב~וצו~
 שיש שלנו

 שלא~ר במהרי"ל ו~~כ טפ~ חמור נקביםבהם
 יבא שלא ~~אוד מאוד יזהרו ~מצותשנאפו
 שוםעליהם

 ק~ו~
 עוקץ ~~~לא א~י' נ~וב

 ה~וח~
~ושו~

 םיים ו~ו~~ו ב~וא~ל דנ~~~ץ
 ש~

 הרב
 דלא~ול הנ~ל~ו~רש"ם

 ה~~צו~
 שלא בלב~ם

 דשרי י"ל ובישול ~רייה~~י
 וב~ר~

 שנזהר ב~וי
 ובישול שריי' ע~י ~וצות לא~ול שלא בזה~~~יד
 ב~ה~ג להקליש

 )וב~ר~
 ל~נור כשמחזירן

~וה~~
 שיקלה

 הק~ו~
 ועבדב"ר ~ ע"כ י~ה(

 ק"י סי'לעיל
 ס~י~

 ועייש~ע ~ םקכ~ז ד'

~~~~~
 דיעבד לענין להקל שצ~ד ~וה הנ"ל

 ה~צות ובישל ~~ראם
 וכ~~~ בפס~

 דלענין
 בהם להקל ם~יקות ~מה ישה~לים

 ~יי~ ה~~ה שנה שלל~םח עכ"~
~ 
 ועבה~ה~ג ~

 ~י~מ"ז ~וברעזאן~ה~~"ם
~~~ 

 שנ~אל כ~ו
 וזרקו לחם ע~ו"ם ש~ררובדבר

~~וצות ע~~ ה~~רורי~
 קוה"~

 וב~קו המצות וקנחו וניערו
 אותן וד~ו ב~~ע ~וצה ב~ל בהנקביס~עיון
לק~~~

 שם והאריך ל~ס~ תבשילין מ~ן ובשלו

קצ~
 הר~ב~ז בשם םברא שם והביא בזה
 ש~וא ס~ס בזה~י~ל

 הלכ~
 ה~וסקיס כרוב

 ביבש ביבש א~י~ חו~נ דאין~~"ל
 וג~

 יש
 ~ו~ס נשאר ולא ה~ירורין ננערו שמא~~ק

 ד~ירורי~ )~יון~לו~
 יו~ר נו~ים

 ~ושום ה~יי~א בשס לעיל ה~ווזכרמ~רוי~ין להת~ב~
 ~הוי ובצירוף ק~~~( חשש בהם ~שדב~רוי~ין

 חו"נ דא~רינן דהא ~ושוס מדרבנן ס~ק~~ה
 והביא ~ודרבנן רקהוא

 מכ~~ה עוד ש~
 ~וקומו~

וב~~קנ~
 שס העלה

 דא~
 ~הקל אין ל~תחלה

ל~ל~
 אבל

 מ~~
 בדיעבד

 י~
 לצורך לה~ל

 יו~~

 שיק ~~הר~ם ו~ת"ש בקצרה~~~תו~ד
 הנ~~ן קמח שם ש~ווכרין ~נות בדברש~שאל סיר~~~

 א~ד ולקח דפ~חא ק~~~א וגם אפויותמ~~צות
מחתה

 ~שואבי~
 בו

 קמ~
 של

 חטי~
 ע~ו ו~אב

 מק~וח ~ע~ויםכמה
חמשים ~~ר~ ~ו~~~~~~ הנט~~

 לטרו~
 גי~~ק~( ~ציקער ~~~ונו אפהוה~~~ום נ~~ו~ ~~~ ל~יש ומ~רם

 הק~~ח שאר על ~םונ~אל קוה~~
 ~~ה~~צו~

 יש אם
 ~~ח~~ת בפ~ח ולבשלו לאוכלואיסור

~~~ 
ת~רובו~

 ח~ים ק~וח
 לש~ ~~פ~

 ששאבו ~עת
 של ~וח~ה עםמשם

 ~טי~ ק~ו~
 או~ור והמוכר

שקנ~
 ואין ב~~פה ה~ו~~ה

 ~א~
 ~~ק אלא

 ~שם ~ה~ולה בזה ~ם והאריךאיסור
דק~וח דה~~

 ה~~ א~ויו~ ~~~~צו~
 יו~ר ועב ~ס

 ~וק~ו~
 הוי ~א"~ ~טי~ש~

 ב~~ ~יב~
 בו ~ייך דלא

 ב~'ביטול
 ק~ה"~

 ~~יל ~~~~~~ב"ר
 וה~הסקכ~ד(~ ~~~

 ג~ ביב~ ~~~
 ל~ ~~

ביטול ~~ שיי~
 ~קרי לא ~ן וא~

 ~~רובו~
 ~~ל

לישה קוד~
 ב~סח ~ך אחר ~~ניל~ש וא~~

 ~ו~חי~
 אז

התערובו~
 ~ במשהו ~~וץ אוסר ו~ז

 או~וד ל~י י~לבנ~~ד ~~"~~ א~
 ה~~~

 ~ן ד~נ~חן ד~~י
ה~וצ~~

 ~וא
~~ 

 ~ושחר יו~ר ו~ב
 ק~~~

~ו~~ו ~~י~ של
דק ~~ו~ ג~ ~ו~~וצ~~ הנט~ן ~ק~ו~ ג~~ י~
 ~ואו~

 ~~וו
 הק~ו~

 י~ל ול~ן ~~ים ~ל
 הדק והק~וח ~~ינו ~~ויה~ס ~~~

על ר~~ ~ב~צו~
 ~~ו~~

~ו~ד ~עב~~~ ~ס'~ ו~וב~~ו ח~יס של ק~וח
 סי~~~

 ס~י~
 ב'~

 ~~ח~ כש~ר הו~ וא"~

בק~ו~
 ~לח ~~ינו

 בל~
 ב~' ו~~~ב~ל

 קו~~~
ו~~~

 ~ו"נ אי~ו
 ב~~~

 ~~~~יר ל~אן וא~י'
לו~~ר

 י~ ~ק~ו~ ~ק~ו~
 יבש דין ~ו

 ב~ב~
 ~~~~נ

 שי~א י~ג ע~ף ~עיל )~~ובדב"רב~~~
~~~ ~~~~ 

 ~י~ןב~~~~
 ~ו~ק~ו~ ~~וק~~

 של
 ה~וצו~

 ~~ר

 ~נ"ל ~~נ~~וםנ~~~
 ונא~~

 קו~~פ
 ~ק~ו~ ~א~ ~ל רקהוא ~ז~ וה~אל~

 וא~כ ~~ה~וצות
 ~נא~ל בזהדהוי ~~~

 ~וקצ~
 ד~וו~ר קוה~פ

 ~~שלוא~~~ ה~~~
 לעיל ~~~ו~~~~ר ב~~~

 ~~~~ ~נ~
 ~~ול~~

 ה~ע~ או~ודן ל~י
 ם' שם יש

 ב~~~~

 ק~~~ ה~ו~~ נ~~ ~~~~~צ~~הנ~~~
 שא~~ו ח~יס של

 ~~~~~ב בו~~~~~~ים
 ש~

 ~~ר ~וו~ר הרי

הק~ו~
 ~ל

 לבשלו ~~י~ ה~~צ~~
 יט( : בקצרה ~~~ל שיקה~ו~~"ם ~~~~~~ ב~ס~

 ש~ ~~~~
ח~~~

 ~נ~~רבו
 ק~~~~

 ברוב
 ~לי~

 ~~~ של
)ואינ~

~י~ר ל~~ שי~ ~ו~~~ ~~י ~~ א~ ני~~ים~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  ~השת~וש ואסור ב~לים אינם בה~עלה~יתר 

~ה~
 ~כי~ת ל~ורך אפי' בחמין

 ער"~
 ~וש~ה

 נ~~~ים ~~ינם חרס כלי הם ~אם ואילךה'
 להשת~וש ~וותר~הגעלה

 בה~
 ה~לים( ~ב~ל

 בהם שנ~~מש הח~וין ~גם ער"פ א~יל~~צורך

 ~~~ער~~
 ~וו~ר ~ליל'

 לאו~ל~
 ה~סח ב~וך אפי'

 א~ור ה~ס' ~שנ~~ס)א~ל
 להש~~ו~

 ב~לים
 ~ח~~ין~~~ל

 ~~י~
 ~רוב ~נ~~~ל ביבש יבש

~~ה"~
 ב~ס~( חו~נ ש~וא

 הרש"~ ש~~
~י~~ו"~

 וח"י סק"~ו ~ם )ועב~וג"א ~"ג ם~י'
 סקמ~ד(~ם

 א~
 א~ח בס'

 אות סיתמ~~ ~חד~
 ~~~~ו~~

 דגם ש~תב אור ~ו~ורי ם' ב~ם

~~ע~
 ~~תכת ב~לי רק להח~ויר אין ה~~~~א

 ~לי ~ל לה~עי~םשראוי
 ח~~~ ח~~

 שנתערבו
 ~~ה פ~ח של~~לים

 ל~עת גס ברוב ~טלי~

 נ~ערבו א~ה~ו~~~
 ק~~~~

 לה~ת~וש ~ו~וו~ר
~~~

 בפס~ נתער~ו אם אבל ~תו~"פ( אפילו
~~~~

 בח~י ~ובואר ~ו~ן ~ ע"כ בטלים אינם
 ~עת לזה נוטה וכן שם ב~וםגר הנ"ל~~ק
~הג'

 ~וה~~"~
 אות סיתנ~~~ ~ובר~זאן

 ~וה~עיי"ש מ~~
 שהבי~

 ~~קומות( ~וכ~וה ב~ה
 עו~

 ~~~ב~
הנ"ל ~י~ ~אורי הרב בשם הנ~ל בא~ח

 ד~~י~
 במשהו ~ שנא~~~~

 ~וו~~י~ ח~ו~
~הש~~~~

 ~בר דאז ~ו~ום הבאה לשנה בהן
 ~~~~~~ ~עיק~ וכיון ~ארעא ~ע~רא ונ~סלנ~גס
 רק הוא נו~ל~פ בפ~ח~~אסרו

 ~~ ~~~ ~וט~~
ע~~~

 ~ו~הו ו~רי ח~~ץ ~ו~הו ~עם
 שנ~ע~~

ק~ה~~
 ל~ו~ע שרי הוא ~~' ~ז ונת~טל

~~~ ~ 
 ז' סי' ~וחו~ו~צועבש~"ח

 או~
 ד'

 כלי ~'~נ~ערבו ב~ועש~
 חר~

 חרס ~לי ~~אות ג' בין

~ד~י~
 ~~ ~~אריך ו~~ר

 האו~~ין ~עת ~הביא
וה~ו~ירין

 שי~
 שאי~ו ד~יון שם סיים בזה

דוחק
~~~ 

 שא~שר ~יון בוה
 להשי~

 על
 ~ס~

~לי~
 ה~ליס ~אלו שהם אחרים

 ר~ ב~~ ואי~
~ני~~

 ~וקרי לא ~זה ה~ווכר ריוח
 ה~~~

 ל~ן

 )~יון ל~~ו~ל הי~ר צ~ ~~~ ~ה~י~ ר~~~~
 ~שואל לוש~~ב

 שי~
 לה~וו~ר ~אוסרים ח~~~יס

 בשם ~ס ~~יא וב~ו~ו ~~ס~( ל~ורך~~~ו~רם
 נרס'

 ש~ו~~~ ל~וא~
 א~י~ להגעילם להקל

 אם ~~~ח י~וי~~~ך
 ה~

 להגעילס ~א~שר ~לים
~~ך

 באו~~
 א' ~~י שיסיר

 ואח~~ ~וה~
 יגעיל

 לא אבל ב~~ע ~ויוחד ב~לי ~והס~~א
 יגעיל~

~ו~~
 ~י~ד

 וא~
 ~געלה ~ו~ני לא דב~~ח

 ~~~ו~

 ב~~~~~~ ~ו ב~~ה~ד ~ו~~ו ~ושהו ובולע~חוזר
 יעשה אם~~"~ו

 כנ~~
 ~הקל יש

 ~ועב~~~ר ~ ע~~

לק~ו~
 סוף סק"ג זה ~י'

 ענ~

 א'
 ~ו~~

 בשס
 ועיי~עהררש~~(

 ב~~ו~~
 כלי לענין ~וש~ש ו~עד~"~ו סק~~~ ~י~~ו~~ ~~~ז

 חר~
 ~~~ץ

שנ~~רב
 בי~

 או ~והס ~' ו~שבר ~סח כל"ח
 אם ~והם א'נאסר

 ~~~"~ ~~ו~ינ~
 ש~ו~~~

 ל~~ת~ושהאחרי~
 בה~

 ב~~ו~ג ו~ייש~ע
 שס ~ו"שסק~~ו ~~~

 בע~י~
 ~ו~ש עיי~ש דשיל~~ו נקרא א~ ~סח כליבין ב~~~ שנ~~רב ח~וץ ~לי

 ~( :בזה
~~~~~~ 

 חו"נ א~ורינן לא ה~לים
 אםו~~ן

 ה~עי~
 ואי~ך ה' )~וש~ה בער~פ

 ~~לה ב~~י ~אין זאח~ז ~רבה ~ליםהלי~~( ע~
ם'

 נג~
 ה~לים ~ל

 ביח~
 ~רי

 בדיעב~
 נגד ~הא

 ס' ~יה ~והם~"א
 ואי~

 ~ושום רק איסור ~זה
ד~ו~נ

 וב~ליט~
 ~וג~א ~~ ~חו"נ א~ורינן לא ה~לים

 ~ סק~ג שם ובח~י סק"וםיתנ"ב
 בזה שגמגם ~וה סק"וא~א ב~~ו"~ ועי~"~

 ו~~
 סוס"י יו~ד ב~~ך

 ~גם להח~ויר ~סקק~~א
 ב~ליט~

 ~לים
א~ורינן

 וכ"~~ דחו~~
 ה~ש~ז הרב בש~ע

 סעי'סיתנ~ב
 ~ יו~~

 בה~~ ועיי~
 סי~נ~ב

 בו~~י ל~~חלה אבל ~יעבד לענין דכ~ז~ק~~
 ס~צ~יך

 ~ג~
 ל~ת~~ה ~הח~ויר ונהגו הכלים ~ל

ב~ל
 החו~ורו~

 ול~וע~ה ~ ה' שעה קו~ם אפי~
 ~~~"ך דהגם ט' אות ט' סי' תו~~~נ~~~ם
~~~ו~ג

 ~וח~וירי~
 גס

 דיע~~ לעני~
 כיון ~ו~~ו

 אינו ~~עס ~וסקים להרבה ס"לדבלא~ה
 חו~~

 י~ל~~
 להתיר

 ע~~ עכ~~ ב~ה~~
: 

 ~א~
~~~~ 

 יבישה ~ולוחה וגבינה יבש ובשר ~~לוחיםד~ים
 שנ~ולחו ~ולוחי' ~~י~י ש~רו~ן

 קוה~~
 ~~וונ' ~~א

 ~וות~ א~ ה~ם~לש~
 ב~~ח לאו~לם

~"~~~ 
 ~"ו ~וסעי~ סית~ו~~~ר~~~

 ע~
 סעי'

 ~ ~ו~~

ודי~
 ~נת~~~ו ~~רים ~~~~~ או ~ו~ון

 קוה"~
 ~~~י

של
 ח~ו~

 נ~ב~~
~~ 

 ~"ה ~וסעי'
 ע~

 ~~~~ ~עי'
 ~~ר~~~~ בש~~~והנה

~דבריס אל~ ~ל נ~ב~רו ~~~ל
 בהר~ב~

 הדי~ור
 ואי~~ קצ~

 ב~ברינו
 עד ~~ג ~נף ~תחלת זה ס~ק זה ~י~לק~ון
 י~בארו ~~טענף

~~ 
 אי~ה אלו

 בדר~
 קצרה:

 ~~~~ב~

 ~וק~ה
 בער~~ ~וו~~

 ה' בשעה
 לכו~~

ול~ו"~
 אסור אינו ~~וקשה

 ב~ם~
 אלא

מו~ר ~ו~ר~~~
 ~ער~~

 שע"~ ~ היום ~ל
 סית~~"ז

ב~ם ס~~~
 הנובי~~

 ו~~ים
 ~הרב~ ~~יו~ בשע~~ ש~

~~~קי~
 ס~ל

 ~נוק~~
 ~וד~ורייתא אסור

 בפס~
נ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

 ה' ~ושעה בער"פ נוקשה ~אםור~
~~כ ואיל~

~ 
 כג(

~~ 
 מאכל איזה )קוה"פ( ח~ך

 נ~ערב ואם ה~~אכל ~ס~ר ח~וץ של ~ס~ין~ונן
 ב~ב~~ל~מא~ל

 ~~~~ה~ אום~ ב~ס~
 בזה והטעם

 ע~י ש~וא ל~וש )ויש נקי אינו ~סתם~ס~ין~~שוס
דוחק

 ~ם~י~
 ה~וא~ל א~ בח~י~~ו

 נפר~
 ~~שהו

 ו~שמגיע בה~~א~ל ונדבק הס~ין ~~ן בעיןח~~ץ
 ה~ושהו ע~יין נמצ'ה~סח

 ח~~~
 ה~~א~ל( בתוך בעין

 שס ה~רש~ז( ועבש~ע ~ ס~ל"ז םי~~ו"~~~ג~א ~~בשיל~ שנ~~~ב קודם ה~~א~ל ש~~י~ו לאאם
 נ"חסעי'

 ~ל~ די"~
 אמרו

 נקי אינו סכין ס~~
 ש~~נ~ני~ לעניןאלא

 ונסרך הנ~בק דבר שהוא

אב~
 א~ו~נן ~~~~ך נ~בק דבר שאינו ח~וץ לענין
שס~ס

 ס~י~
 ~ו~ונו נקי הוא

 ~~ ו~~~
צונן ~וחכ~ נ~~ך

 ס~י~ בם~~ בפס~
 ~ומנו ~נ~~רב ח~וץ של

 א~םר אינו ~ה~י~ו קו~םב~בשיל
 א~

 ב~חות
~ם'

 וי~
 ~ל לם~~וך

 ~בריה~
 או ה~"~ו ב~~ק~ם

 שמחת~~רך
 יו"~

 אחרים ~וא~לים לו שאין ~גון
 הביא ו~ן ~ ע"כ צורכו~ל

 בא~~
 סי~~ו~~ החדש

 בש~ ~ו~~~ו~
 אור ~~אורי םפר ובשם ~~"ר

 ב~~ח ה~בשיל ב~וך ~וה~ואכל נתערב ~ברדאם
 שנ~~רב קודם ~חלה~~וא~ל ה~יח~ לא אם א~י' בדי~ב' ולאסור להח~ויראין

 ועבז~~~~א ~ ע"~
הם~רדי

 הלכו~
 הרב ב~ם ש~ביא סי~~ו"ז ~םח

 ש~~כו ~ועשה שהיה דוד~ית
 בפם~

 בס~ין בשר
 גררוהו ולא ~~צה של עיסה קודם בוש~ת~ו
 דאין ~ם וה~לה בחודו הנדבק הבצק~ו~ויעוט
לאסו~

 שבםכין שהוא ~ל בצק ~ושום ב~יע~ד
 הוא בו שנדבק ~וה~י

 ~וע~
 ~~יד ~נ~ייבש ודק

~~ח~ו~
 נוקשה ח~וץ ~הוי ~וח~~יץ אינו ושוב דקו~ו

 נוקש' ~הואו~יון
 ואי~

 בו
 ~ר~

 ב~ושהו אוס' אין

 )ועבשד~~ ~ע~~
 ז' סי' ~ו~ו~ו~צ

 י"~ או~
 ~בשאר

 חוץהכלים
 ~~ס~י~

 בה~ א~ורינן
 היא ~לי ס~ם

ב~זק~
 גם נקי

 ב~ס~ חמ~ חש~ ~עני~
 ועי'

 ~ה ס~ק בדברינולק~~ן
 ע~~

 ו~ייש~ע ~ ~~~(
 הנע~ה בדב' ~דוקא ~ק~~ה םי~~ו"ז הנ~ל~מג~א
 ע~ו"ם ש~ת~והו דגיס כגון עכו"ם~ידי

של בס~י~
 ח~~

 כל לאסור ל~~~לה ~להח~ויר יש )בזה(
 ~ל~~~לה( הוי ~~ע~ו"ם דהקנייה )משוםה~ואכל
 אםא~ל

 נע~~
 הישראל ביד בעל~וא באקראי

 שאינו מא~ל ~יזהשח~ך
 ~רי~

 ~~ין
~ 

 ~מץ
 ~~תח~ה א~י~ו בגרידה או בה~~ה םגי~~ונן
 ~מץ בס~ין ~בנחתך סק~~ג שם )ועבשע"ת~~כ

 מהנ~ לא מקונח היה שהסכין לי ברי א~~ור~~~י'
 שאמר לא אס ו~ו' ר~ויא דלא ~ול~א דהוימשום
 םית~~"ז ה~דש ועבא"ח ~ ~~~( לשםשעשה

~ו"ב או~
 ~ו"~~ ~~~

 ~כ~לם ~רובס בעריקיס ב~בר
 שלא ~די כן עושין והע~ו"ם ~ראשי~ןנ~~~ים
 או~ם ב~~~~ינםי~ק~~~~

 בבורו~
 יודע ו~וי

 ח~
י~

 ל~~~ו~ם
 ם~י~

 ~~הם ליטול וא~א לזה ~ויוחד
 ב~רשט ~והם ועש~ נ~י~הכדי

~ש~ שאי~ וכת~ לפס~
 ע~ו"ם ~י נקי הס~ין היה לא שמא בזה
 ק~ואנקיו~א

 וא"~
 נק~ היה הס~ין בודאי

 אין ~גםמבחוץ
 ~חו~

 בזה
 ~ושום הסכין ~~~י~~

 ~~~~ד~יון
 רק חריפין היו לא או~ם ש~~~ו

א~"~
 הבארשט ל~ן ~רי~ים נ~~ים ה~בישה ~~י

כשר
 וב~~~

 ע~~ת~ד להקל יש בו~אי ~ס~ ל~נין

 ביאור ב~~ם' השו~~ו ~~ בשהא"~
 קצ~
: 

~~~ 
 שו~ון

 ב~עת בו נזהרו ולא ~מץ של ב~לי ק~~"פמ~ותך
 מ~ינא אםור ח~~ץ ~ירורי בו יפלו שלאעשיי~ו
 וב~הי~ה בהנאה ~וו~ר אבל ב~סחבא~ילה
 ועייש~ע םק~"ז~ שס וח"י ה' םעי' סי~~ו"זר~ו~א
 ~ושהו נ~ערב דאם ס~ל~בב~"י

 מהשו~ו~
 בתוך

ה~וא~ל
 ב~~~

 הפ~~ו וב~~ק~ם ב~ו~הו אוםר אינו

ו~ה~~
 ב~בשיל מ~ונו נתערב אפי' להקל יש

בפ~~~
 ~~ם'

 הרש~~ בש"ע ועיי"ש ~ ע"~
 סע~'

 ה~יבור שהרחיב ~~"ו ~ו~ה מ~ד~ו"ג
 קצ~

 בענ~ז:

 ~~~ה~
 ש~~לחו ה~~לו~ים ~ברים

 ~~ון ~מץ ~~פירורי נקי שי~הא המלח ב~קוולא ק~~ה"~ או~~
ג~ינ~~

 מחדש ~ו~וח בשר ו~ן יבש ~ב~ר ~~~ים

 ו~בושי' ~ולוחי~ ~~יניושא~
 ~~ו~

 וכרוב אוגערקים

 בל"א )שק~רין~רו~
 ק~~ופש~

 ולי~~יניס~
 אלו ~ל

ה~~נהג
 להיו~

 לא~~לם שלא נזה~ים
 ב~ס~

 ~~י'
 ה~חה~"י

 ושריי~
 דרך שאין דברים הם אם

לה~י~~
 בשאר

 י~ו~~
 ~~שום בזה והטעם הש~ה

 ~~~י~ ~~ר~~~~י~~
 בלא ~או~לן

 ~~ח~
 ~יישי' לכן

~~ו~
 י~~ח

 ג~
 ב~~ח

 ויא~ל~
 ~ד~ה בלא

 אחר~~~~~י~~ חו~
 ~סח של

 דנוהגי~
 )ע~י לאו~לם

 סק~~א שם וח~י ה' סעי' םי~~ו"ז ר~ו"א ~ה~ח~(
ו~~~

 ו~ייש~ע ~ ל~ו ~עי' שם ~רש"ז
 ביו~ר ~ולוחים דדגים ל"ו סעי'הרש~ז ~ש~~
 השנה ש~~ל ~ו~ברים בהם ~יוצא ו~ל~~רינג ש~רי~

 לאו~~ם ~וו~ר ה~~ה בלא נ~~ליןאינן
 ב~וים ג"פ ~י~רנו ו~רייה ה~חהע~י בפם~
 הרש~ז ובש"ע סק~"ב ב~~יו~ייש"ע ע"~
 ש~

 םעי'
 אבל ל~תחלה רק הן אלו מנהגים ד~לל~ח

~דיעבד



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~~
בדי~~~

 )אפי'( הללו מדבריס א~ד בישל ש~בר
 עד או~ם ל~יים וא"א ושרייה הדחה שוםבלי

לא~ה"פ
 של~

 על בזה מ~~ידין אז י~קל~לו
 לאו~לו ו~וו~ר הדין~יקר

 ו~~~ש~~ בפס~
 אם

 בו ו~יוצא ב~~שיל הללו ~ודבריס אחד~~ערב
 ~ל לא~ול ד~וו~ר מס' ב~חות~~י'

 ~ה~ערובו~( לקייס אפשר אם א~י' הפ~חב~וך ה~ערובו~
עד

 הרש~ז בש"ע ועייש"ע ~ ~~~ אחה~~
 דבמקום ~~"בס~י'

 שע~
 בשר לו שאין הדחק

ליו~~
 ד~יס ~ק

 ~~לוחי~
 בשר ~ו

 ~ו~ו~
 ~נ~ולחו

ב~ול~
 ~~~ירורי נבד~~ שלא

 ח~~~
 הדיחם ולא

 ~גס( ולהדיחם להשרו~ס מותרקוה~פ
 של ~~י אי"ל אם ח~ץ של ב~ל~ ואפי'ה~~ח ב~ו~

 א~ל ~~על~ע ב~ו~ו ישרה שלא ו~לבד~סח
 אי~ ~ו~~על~~~~~ו~

 צונניס ~ים
 ~~~לי~י~

 ~לום
 סקט~ז ~ם ~ועב~~~א ~~~~מה~לי

 ובש~"~
 ~ס

 שם החדש ובא~חםק~~ז
 שם ~וש~כ ~"ט או~

 גם ~~~רינן א~ל~~י~
 בהי~~

 ~~ובושל ~~וש
 אות סי~~ו~ז החדש ועבא~ח ~ בזה( ~ו~ש~יי~ש
 ~ובושל ~~לח ~שנשאל אש א~ורי ~שו' בשס~~א

 חג לצורך בע~יי~ו נז~רו שלא ~אל~ין(~~ק~רין
ה~סח

 ואח"~
 או~ו לבנו

 ב~~
 ניצוצות שהיו ~ד

 ה~~לח מן ו~~ן ~ו~ונונ~זין
 הז~

 ל~וך
 הבארש~

ק~~~~
 ~וד י~~~ושו ~לא ו~~~ש

 במל~
 הזה

 י~הרו ולהבא ו~ו~אןל~סח
 לשם יו~רב~~ר ~ול~ ל~שו~

 ~ס~
 הנ~שה ~הבארשט

 לפ~ח ו~שר ~ו~~רמק~~ס
 ~~יין ~ ~"~

~יד
 ~~ל~ו~ י~~~~

 ~לי~ה
 ~ל~אור~םו~~ל~~ בארו~ סיס~~

 ד~~חא ~וילי ו~ב~ם לה~ולח~יבון~ ד~הני שם ~ודבריו ~~ש~~ע
 ~~~רי~ה ~~~ירהדא~ר ל"~ או~

 נ~ו~ד~
 או~ן

 ~עול~

~~~ל~י~
 עשיי~ו מ~וקום ~ונח

 ~ו~~ ש~~~י~ו~~
קמ~

 היורה ב~וך
 בשע~

 ה~ו~ח ~ישול
 להח~יק המלח הי~ב שי~בק ~דירתיח~ו בע~
 ~י~~

שי~הו~
 דיש ו~~"ש ~אל~ין ~ו~ונו

 ~ו~ו~
 ~ה~יר

 בלא~~ילו
 לי~~~

 מ~ום
 ק~~~ דה~~~~

 ~ו נ~ב~ל

ק~ה~~
 בלח כלח דהוי ~~ום

 וע~"~
 ליב~ן ~~י

 ניצוצות ~יהיו ~ד~~ינ~
ב~ה אי~ ~וה~אל~י~ ני~זי~

 ~~יחו~ בי~
 ~ו~~ו~ח ~הס~~ק ו~וו~ר

ב~סח ג~
 ~ ע~~

 ~~~~~~ ~ו~
 שלא )~נע~ו

 ל~~

 ה~~~~ולאי~~~~~
 ~ק דק בבשר ב~ניס

 ~ו~ירו~י נבדק שלאב~ולח ~נ~~~~
 ח~~

 ~ו~וולאים וגם
ב~ו~~ים

 ~וו~יל אין ח~וץ של בס~ין הנחת~י~

 לאוכלם כדי הד~הבהם
 ב~בינה וכן ב~ס~

 וח~~ ה' סעי' סית~ו~ז שס רמ~א ~ הד~המהני ~~
 הרש"ז בש~ע ועיי"ש ~ ~ק~"השס

 ~עי~
 ~ו'

דב~ר~שו~
 שנח~~ו בשומים שנמלאו

 בםכי~

 ח~וץ
 גם אוסרים ב~בשיל בפ~חונתערבו

 אפילו לאוכלס אםור וגסב~וש~ו ~ערוב~~
 ביו~~

 האחרון
 ד~יס בדבר ~וסית~ו~ז א~א ועיפ~ו"ג ~ע~~
 ו~~י ל~יר ~ועיר ~נשלחיס קאר~ין שקוריןחיים

 יי~ש עס חמץ פריסת ~~ני~ים חייסשישארו
 שס ו~~ב ~יהסל~וך

 עד בער"פאפילו קוה~~ זא~ נעש~ ש~~
 ~~ הלי~~

 ~ו~ו אס ~~י~ו
הדגיס

 י~
 להי~ר לצדד

 ~~ור~
 אס יו"ט ש~ו~ת

 בעין שוס בפיהס שס ישאר שלא יפהמדיחם
 נעשה אם אבל~והח~וץ

 זא~
 אז בפסח

 אי~
 לה~יר

 ~ש~ אין דאז ~יים בנשארורק
 ~~~~~~ץ שיבל~ו

 דהוי ~וידי בליעה שייך לא חיים דבבע~י~ושום
אבה~וו~

 ח~וץ שאו~לין ע~~ם
 ו~ו"~

 שותין
~והם החל~

 אב~
 ~ושום להח~ויר יש הדגיס ~ו~ו אם

 היי~ש אם שיר~יח ~די בחריף אוסר ~בושדי"ל
 ~~די~ם ~ם וא~ילו לה~~יח ~~נת על טופחהוא
 י~לבצונן

 דל~
 ה~~ו~ג ע~~ו~ד דבולע ~יון מהני

הנ~
 )ועבדב~ר קצת לשון ובשינוי ביאור בתום~'

 ~ דא~ורינן( הא והנה ד~~ו סקי~ח זה סי'לק~ון
ועיין

 דע~
 להל~ות תורה

 טריפו~
 נ~ב סי~

 י"ל וש~ון חם דב~בר שם ~ו~~ריו דמשמעסק"א

דג~
 בולע חי ד~ר

 וכ~נ~ ~ ע"~
 ~ברי ל~אורה

 שבגליון אברהס ביד הו"דה~ויו"ט
 ~ו~~

~~~ 

ע~~
 ~ם בציונו

~~ 
 א' ם~י~ הר~~~א

 ~י' ~~א~א ועב~~ו~~ ~ דבש של ליורה ~ינוק שנפלב~ועשה עיי~~
 ע"~

 ה~ל בית בשם ~ו~ש ~ק~ג
 ~ו~ ל~יאך

 יו~ד ב~"ת שהביא
 ~י~"~

 ~ק~~א
 לחסבשס

 ה~ני~
 ל~אורה ~ושמע

 איןחי ד~~~ דס~~
 ו~ול~ בו~~

 ~~~ לאו דאי חם בדבר גם
 לא~~ר לוהי'

 ~ושו~ ש~
 ~ל ה~צבע ~~ר ~עס

 ב~לב ש~~באדם
 ~ו~~

 ~ז( : ודו~ק ~יי~ש
 ל~~~ליס ס~ו~ך ד~ס~א ק~ו~א לנהל שלאליזהר ~~

ו~ו~~ו~
 ש~בק ~~קום ~~~ ~ל ו~לים

 וע~~ז לה~יעי~ול הק~ו~
 סוס~~~ סי~~ו~~

 וב~"י
 ~~שרסק~~ה ש~

 יב~
 ~~~ר ~לוי שהיה

 מהני לא ק~וחשס ~~ונה~י~
 בחיי~א אך ~ ע"~ הדח~

 הביא ל~ד דין ק~~א~לל
 בש~

 א~ר
 וב~~

תשוב~
 ד~י~ן ה~חה ע~י הב~ר ~ו~ר הב"ח

שבא
 הק~~~

 ל~~יס
 ~~י~~

 נימו~
 ~~~ ל~ ו~וי
~~

 ~וש



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

מ~וש
 ענף סק~א זה סי' לעיל ועבדב"ר ~ ~~~~

 ~ הקמח מאבק שנת~ולאו א~יות מצות בדיןי~ח
ועיי~~

 סוס~י~ח סי~~ח לעיל בדברינו
 אס ח~~ץ ~ל מקמח אבק עליהם שנ~לחטיס בדי~

 ה~דש ועבא"~ ~ מצה לצורך ל~וחנם~ו~ר
 אותסיתמ"ז

 י~~
 ~ובי~~אטש ~והגה"ק א"א בשם

 ~ו~וררת מצ~בדין
 שי~

 ק~וח בה שנ~ערב חשש
 פםח~ל

 קוה"~
 )ועייש~ע ~ ~~זה מ~ש עיי"ש

 תשובת ו~שם שו"~ו תשובת בשס כ~אבאוח
 שצדדו ליוואיבר

 ל~ק~
 ק~~ח בנתערב

 ~' היה אם טאל~ין הנקרא מבושל~מלח קוה"~
 סקמ~ז סיקט"ז לעיל ו~בדב"ר הק~וח( נגדב~לח
 ג'ע~ף

 ~ו~~
 חאו~ח בע"ד ועיין ה~"ס בשם

 א~ל בשם שם מ~ש ג' אוח י"חסי'
 מתחלה בה שהיה בכלי יין נתנו אםלענין יום~

 שדרכן מקום בין שם וחילק סולת מקמח~בק
 דב~~~ום ~ת~ש ו~ם לאו או החטים~לתות
 היה )אם שרי אז חו~נ דאין לפסוקשנוהגין

 שנתבטל כיון קוה~~( בייןס'
 קוה~~

 וב~וקום
 ~השהו~ו ו~וו~ר היין ~~תות אסור דחו~נשנוהגין
~ד

 ע"~ אחה~~
 א~ילו להתיר אם בזה וצע~ע

 כח( : חו~נ דאין להקל שנוהגיןבמקום
~~ 

 נמצא
בתבשיל

 בער~~
 ח~יס ג'

 בקועי~
 שעורים או

 ~ודם מה~ב~יל הסירם אם נ~דו ס~ בתבשילויש
 דכיון בזה אמרינן ולא מותר התבשילהלילה
 שעורים עוד שם ~איכא חזקה ~עורים ג'דנ~צא
 הג' ~מצאואם א~יל~ ~ה~~ ~ םקי"ב סיתס"ז מג~א ~ ~~י~או

 שעורי~
 ה~סח בתוך בתבשיל

 מהתבשיל הסירם א~ עדיין נתר~כו שלאאלא

ק~ד~
 ~ברא לפי מותר התבשיל ג~כ שנתר~~ו

 ו~תבקעו עוד שם יש שמא ~יישינן ולאהנ"ל
 סקכ~ה בח"~~יי"ש

 מ~
 ועבדב~ר בז~~ שגמגם

~~י~
 ק"ח םי'

 םק~~
 בקועיס ח~ים ג' בע~ן ~~~ש

 של בכרי שנ~וצאו ~צומחיםא~ו
 חטי~
 כט( :

 שאינה חמץ של ב~ודו~ה חריף שאינ~ דברדכו ~~
נקי~

 א~ילו
 ק~~~~

 הדוחקא דע"י ~ו~ום אסור
 סיתמ"ז ~וג~א ~ להדיחו וא"א קצת בתוכונכנם
 דדוקא נ~ז ס~י~ הרש~ז ב~~ע ועיי~ש ~~קל"ד
 אבל ~וח~וץ קצת ~ולוכלך היה שה~לי ידועאם

 ~ולו~לך הכלי היה אם ידוע שאין ה~ת~~~
 בו ~יה ולא נקי ה~לי היה ה~ם דמן~מרי~ן

 ל~י ב~~ח ~אוכלו ~י~~~ ולכ~ ~כ~ו~שו~
ה~~ שאי~

~ ~~~~~ 
 ~~הנידוך ה~לי ~תוך ~~~וע ~ה

 בשד~ח ה~יא ~ו~ן ע~~~ חריף ~בראינו
 ז~סי' ~~חו~~~

 או~
 עולת בשם י~ד

 ~ב~
 ומחוקק

 כלי דסתם א~ורינן בפסחדגם י~ו~~
 ח~ו~

 ועיי~"ע כת"כ( שלא א~ד כמחברודלא ~~ הוא
 המדוכה אם א~ילו אז וכיוצא בוםראו ~~ל~ ~גון חריף דבר הוא אם אבל חריףדבר ~ינ~ כש~ני~וך הוא דכ"ז נ"ה בסעי' הרש~זהרב בש"~

 הי~
 אב"~

 קוה"פ חריף הדבר ני~ך אם אפילווגם
 ש~~י ל~י בפםח אח~כ הני~וך א~ לא~ולאסור ~ו~~~

 מהח~ץ בולע הוא הדי~ה דוחק ו~~יח~יפו~~
 כזו במדו~ה מיירי וכ~ז ה~ודו~ה בתוךהבלוע
שר~ילין

 לדו~
 בה

 ~~ו~
 השנה כל

של~ו ~ודו~ו~ אב~

 ~אי~
 בהן לדוך ר~ילין

 חמ~
 בהס ואין

חנח חש~
 ש~ו~

 ב~וך חמץ ~ושהו ~~ו נידוך
החרי~י~ התב~~~

 ~שנה ~ל של
 א~ וא~~

 נ~~ט אם
 ה~י~ים ה~בלין לתוך חמץ ~~הו ~~ם~ה~~דוכ'
 כבר הרי ~סח ~צורך בהןשנידו~ו

 ב~'זה ~~~ נתב~~
 ולפי~~ קוה~~

 המלח לא~ול ~וו~ר
הללו והתבלי~

 ע~~ בתוה"~
שנסת~ק ~~י~~ סיחמ~ז מ~ז ~וע~~ו~ג

~~ 
 בס~ין ~נ~~ך חריף ב~בר

 ~ו~מיר~ן ב~םח א~שר ~או ~~~~ה ~דיונאסר ח~ו~
לאםור

 ואח~~ כולו~
 ~חך

 בס~~~
הדבר א~ פסח ~ל

 ח~י~
 א~ורינן אם ש~אסר במקום ~~~ל

 בלא ~ריף ~ותוךהדבר יוצא ח~~ץ ~לד~בלוע
וחוזר רו~~

 ו~~~~
 בז~~~ מ"ש עיי"ש ~סח של ~~~ין

ועיי"~
 ובש"ע ~קל"א סי~נ~א ב~ג~א

 סעי~שם ~ר~~~
 בהן ד~ו אם א~ילו ~ל~ו ~~~~דו~ות ~"~

 ה~~ח ב~וךהתבלין
 ג~~

 לא~ור ~ין
 בדי~ב~

ב~בשיל י~~~ לא ~~~~לה ~ך ב~ב~יל~ נ~נם ~ברא~
 ~יי~~
~ 

 ~~~~ ועיי~
 שאיל~בשם סקל~~ ~י~~~א

 ש~קל~ דקא~~ י~~~~
 ב~~י באבוב

 ממ~ו לה~~~וש להקל יש ל~~~מוכשר
 :ע"כ ב~~~

 ~~ ל~
 ~ושהו נתערב

 ונא~והלישה בשע~ ~מצו~ ~מ~
 ~~~~~ ה~~ קו~~~

לבשל א~~~ ומותר
 א~ ~אל~~ ב~ס~ ה~~~~~

 לאו~לם
 ~~ג"א ~ א~~~י~בעין

 סי~ו~
 : א' ~ק~א תנ~ח

לא(
 קו~~~ שנ~ש~ נ~~ל"~ ~~

 )א~ילו
 ~ב~ר~~

 ~~ ~~~~~~ש~~
 הלילה

 ~יו~
~~~ 

 ~~ו~ר
 םי~~~~~ ברמ~א ~~~~וארל~ו"ע נו~ל~~

 ~~י'
 ח~~נאינו ל~~ ב'~

 ~~ ו~ושוה"~ ~~~~
 ~ריף שאינו ~~ר

~נ~בשל
 קוה"~

 שלא ~ידוע ח~~ץ ב~~י
 ה~םח לשס ~~~לו כג~ןב"י ה~~

 ~קוה"~
 עירה

 ~ל ~וה~ליהת~שיל ~~
 ח~ו~

~יי~~ ~~~ של הכלי לת~ך



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ולשתותו לאוכלו לו~~~ר 
 ~הרב ש~ע ~ ב~~~

 מדברי מבואר וכ~~ו ~~ז סעי' ~יתמ~ז~~ש~ז
 הרב בש~ע שם ~וםייס ~ סקכ~ג שס~~~~~א
~~~ל

 ד~~"~~
 ~~ח לשם לבשל אסור לכתחלה

 של~~לי
 ח~ו~

 שאסור ~~שום קוה~פ א~יל~ שאב~י
 מחומ~צ ו~בשד"ח ע~~(~ ל~~~לה נו~ל~פ~~שות
 ~~~י~

 או~
 ~כ~ה ב~

 דע~
 ה~ב

 ~וט~
 יהו~א

 חייס רוח והרב וח~ו~י ~ושהוה~~~ד
 דבנוטל~~

~וה~~
 לא

 א~~~ינ~
 חכ~~ה הרב וכ~ד בפ~ח ד~ו~נ

ו~ו~
 ם~ל והשיו~~~"ג לב חקרי ~הרב )והגס

 סייס ~ו~~ו חו"נ בנטל~פד~ם
 ש~

 ו~ווסר( ב~~~וה

די~
 כמ"ד הל~ה ~~~א ס"ס ~ו~ח בזה להתיר

ד~ו~~~~
 ~רי

 ~~ס~
 ב~םח נעשה אם א~י~ו

 ש~ו~ו~~
 הל~ה

 ~~ו"~
 הנוטל~פ ונעשה דבנ~ב~ל

~וה"~
 ~ינו

 חו"~
 םפיקי ג' לך הרי וא"כ בפסח

~~רבנ~
 ~פיקי ~' ב~ו"ש ~וונתו הנראה )~פי

 ל~בח בטעם דגם~שום
 י~ ק~ה"~ שנפל~

 בו

~"~
~~~ל י~ וא~כ בפסח( חו~נ הוא אס פלוגתא
 ע~~

 ל"ד ~אות סית~ו"ז החדש ועבא~ח

ב~~
 ~ולת ת~ו'

 שמוא~
 שהוחך בשו~ון

 קוה"~
~~ור~

 ~סח
 ואח~~

 ח~וץ ל~לי השו~ון את עירו
~אב"י

 וכת"~
 בנמצא יהא ולא עני הוא דאם

~ו~~
 אפשר אס א~~נס להתיר יו~ל אחר

~~צו~
 ואםור ~לכתחלה הוי פםח ~ל אחר שו~ון

~~~
 מש"ש םק~"ד ריש םיתמ~ז א"א ועפ~~"ג
ו~בדב"ר

 לק~ו~
 דגס וא"ו ענף סק~ד זה סי'

 ~ני~לי
 אי~

 בו ~להח~ויר
 בער~~

 הלילה( עד
 הוא ח~וץ או דשאור ~ק"ו סית~~~זו~ב~~ג~א
 צלי או ~ובושל בשר בתוךנו~ל"פ

 ולכ~
 אינו

או~ר
 ב~יעב~ ~ע~~~

 ~ כנגדו ס' אין אם ~~י~ו
 בבא~ ~חטים ה~ור~כי בשסו~ייש"ע

 הנו~ע
 הוא ~ו~ו~סין ~וים של בבור )אבלמ~ועיין
 מים )~ל בבור ו~עורים ש~( א~א ~~ו~ג~ושביח~

~וכונסי~
 א~א ~~ו~ג ~ ~נובע בבאר ו~ו~~"כ

 ~~ירוש וח~~ץ נוטל"פ~ה~י שס~
 עיס~

 שנ~לה ח~~ץ(
 הוי )הנובע(בבאר

 ס~~~
 ~וטל~פ או נו~ל~ש אס

ו~~~ת~~~
 שם בפנו~גא"א ועיי"ש ~~~~ ~וט~"~ הו~

 ועבהגה~ג בבאר~ נוטל~ש הוי ח~~ץדלחס
 ~וב~אר ד~"ה י"ב באות שס ~וברעזאן~~~רש~ס
 רב~י~~ניא

 ו~~
 שם ~ביא

 ב~~
 אשר"~ הגהות

 ~ולס שיפון או ש~ורים אודחטים
 נו~ני~

 ~~ם

~~ג~
 )של בבור

 כ~~ו"ג דלא מ~ונסי~( ~~י~

~~~~
 בש~ ~~ ~ביא ו~ס

 שיב~לי ו~~ס א~ר

לק~
 או ד~אור

 ח~ו~
 נוט~~~

 וש~~ה הנ~לה~~ג"א כ~בר~ ~~י בבשר
 בתני~

 ~ח~י ודלא רבתי
 ~~~~םקי"ב~

נ~שה א~ רק לדידן נפ"~ו אין ~~"ז
 הנוטל~~

 ה~בשיל בתוך נ~ערב וגס ~ה~פ
 ב~~ח בתבשיל ח~וץ ~תערב אס אבלקוה~פ
 נוטל~פ ~ע~ה ~כבר ~זה חמץ אפילוגופא

קוה"~
 ~~ושמעות לדידן א~ור ~"ה

 הרש~ז ~ודברי ~ובואר ו~~~ו יו~ד םעי~םית~~"ז הר~ו~~
 זה ~נף בריש ~הבאתיוה~~ג"א

 וכ"~
 בהגה"ג

 או~ םית~ו"~~והרש~ם
 ~ו~ח

 ד~~
 מ~ב~י מו~ח

 שס וה~ו~"א םית~ו"זהב~י
 ופמ~~ סק~~~

 א~א
 וםק~~ו םקל"ט סית~"א ה~~ג"א ו~~דברישס

 אם ~ו~מ קוה~פ נעשה ~~~ל~פ אםדאפילו
 ב~בשילנתערב

 בתוה~~
 ~~א ל~ידן אסור ה~ה

כספר
 יהוש~

 בלוע בו ש~ש דכלי ש~סק
ונ~ל"פ ח~ו~

 קוה~~
 גס להקל יש אז

 בתוה~~
 דזה

 אות ד~ סי' ~וחו~ו~צ ועבשד"ח ע"~~ליתא
 י~~

ד~ו~
 בזה יש בפ~ח נו~ל~פ הר~~~א שאםר
 ערך הרב ובן יהודא ~וטה הרב בין~וחלוקת
 לא~םר יהו~א מטה הרב דלדעתהשלחן

 שאב~י ח~וץ ~ל בקדירה אלא ב~סח~וטל~פ הר~~~~
 בלעה ~~~פ דבת~לה כיון בפם~ בה~בשלו
 ~~ושבח~עם

 ואח"~
 כזה חמץ אבל נ~גס

 הרמ"א גס בתבשיל( ~ונתערב ~~תחלה~גום ש~ו~
 ערך וה~ב דשרי~~ודה

 השלח~
 דא~ילו ס~ל~~

 הרמ~א א~רבכה~ג
 נוטל"~

 כיון ~ושוס בפסח
 הוא ב~סח נוטל"פ האוםריס ט~ס עיקרדכל
 ~ ~~"פ ~~ושהו ~הוי ~ס"ל~ושום

 וא~~
 שייך ~וה

 ~ועיקרא ~~ושבח ~ח~וץ אס בין בזהלחלק
 ~~ש~ו ~ף סוף ~~ת~~ל~ו ~גום הוא הח~~ץאם ו~י~

 אי~א~ויהא
 ע~~ו~~

 השד~ח
 ב~~

 ה~~ל~ ה~דוליס
ועיי"ש

 בש~~~ עו~
 ~וה

שנע~ה בנטל"~ ש~ס~~~
 בי~

 ב~סח הנ~רי ~בישל דהיינו ~~ו~ס
 הנכ~י של בקדירה לישרא~( ה~~ו~ר)תבשיל
 ~ס ונסת~ק יומא ~ת ואינה חנ~ץ שלש~יא

 ל~ידן אסור נכרי בשלגס ~~
 ~~ם~ נו~ל~~

 ו~תב
 נראה ~ל~אור~שם

 ~~ ~~י~
 אי~ור בדין ת~וי

 דאינו ~~~ור ואם~ושהו
 אי~ו~ נוה~

 ~ו~הו
 ~~ותר נוטל"פ דגס י~ל נ~רי שלב~~~ץ

 םקי~ט זה סי~ון לק~ון בדברינו )ועיין נכרישל בח~~

די~
 ~יעות( חילוקי ב~ה

 ו~יי~~
 בש~~ח עוד

 ~~~דת ספרבשם
 מש~

 ש~חב
 דח~ץהאו~ורים דלדע~ ג~~

~~ 
 ב~' בי~~ל לו ~והני ע~ו"ם



 ~~~~~ ~~~~~~~~~י
~~ס

 ~ושו~ ב~~~
 קוה~פ נ~ערב כאלו דהוי

 ו~"~
~~ש~~

 לענין כן לומר שיש
 נוטל"~

 דאיםור משום
 ב~"ז כ~ובואר משהו ~איםור הוא קיל~ו~ל~פ

 ~קי~ב סית~~~ז ו~~קו~ח סקי"אסי~ס~~
 הרדב"~ מדברי~וש~וע ~~

 דל~ינא שם ומסיק וכו'
 הנ"ל: ~~שה חמדת ב~ם ה~ד"ח עכתו~ד ~~הצ~ע

 ~~ל~~
 שהוא ח~ץ ב~לי קוה~פ סנ~בשל דבר

 ו~ורק~"י
 ~ו~

 ח~~ץ של ה~לי
 קוה"~

 ~~ו~ר אם
 ~~~פ או הפסח ב~וךלאו~לו

 ביו~~
 אחרון

 וב~~ז ה' ם~י' סי~~~~ז ר~ו"א עיין ~ ~סח~ל
 ובבה~ט ל~ב סקל"א שם ו~~~י ~םו~ו~"א
 ובש"ע ~ק~~ד~ם

 הרש~~ ה~
 מ~ג סעי' שם

 מ~ה~~~ד
 מ~~

 ~יעות שהביאו
 בר נ"ט דהוי ~~שום בפסח לאוכלומתירין ו~~~ בז~

נ~~
 ~ושום דהיתירא

 ~בע~
 בכל~ שנ~בשל

 חמ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
בר

 נ~~
 הן ~שהאיסורוההיתר אלא דהיתירא

~ש~ו~
 שאין ~וחולקין

 ש~וו~יה~
 ~גון זל~ז ש~ין

 יש ש~ותערבים שקודםבב~ח
 שם א~~ ~כ~

 ל~ן היתר והוא ח~ב או בשרב~~ע
 ~~ נ"~

נ~~
 בהפוכו לאוכלו ~~ותר לבדו א' ~ל ~ל
 נקלש החלב או הבשר שטעסכיון

 בו אין ~"~
 אי~ור של חדש שם על~ו לחול כ~כ~~~ושות
 בר נ"ט א~ל בב"ח שסדהיינו

 נ~~
 של

 מ"מ הי~ר הוא עדיין הפסח שקודם~~~~י חמ~
 ~הרי חדש שם עליו חל לא ~סח~~~~גיע
 ח~וץ ש~וו וע~שיו ח~וץ ש~וו היה~~~חלה

 הפסח ו~ש~~~יע ה~תוב אסרו לא ~כשיושעד א~~
נ~שה

 ~ח~י~~
 שם שאי~כ ~יון ולכן נבילה

 א~ילו לחול האיסור י~ולח~ש
~~ 

 קל~ש ~~ס
~זה

 ולפי~~
 א~ילו זה ~~~בשיל לאכול אסור

ב~ר~~
 האחרון ביו~ט ~פילו ואי~ך ה' ~~שעה

 הנ"ל אוםרין ~יש ~ם הנ"ל הר~"ז~~~ו"ד
 לאכול לענין ~ויירי דכ"ז~ו~יי~"ע

 ~ו~

 ה~~~יל
 קוה"~ ב"י ח~~ץ ב~לי ש~~בשל~נ~ל

 אין אבל
 של ה~לי א~ לאסור הנ"ל בתבשיל~ח

 לתוכו או~ושעירו ~ם~
 קוה~~

 עירו אם א~ילו

 ל~ו~וא~~~
 כש~

 אח"כ להשת~וש ו~~ותר ~ותח
 ח~וץ שהטעם ד~יון ~כשר ב~~ח~ב~א ~לי~או~ו

 כח בו ~ין ~ואוד ~וא קלוש הנ"ל~~תבשיל
~א~ילו

~~~~ 
 ~יש

 הנ"~ אוםרי~
 שס לה~רות

 תו ל~~ץ
 ~ו~~

 ~~~יל
 ~~ל~ בתוך שנב~~

 ~יאסירכדי
 הפס~ ~~י~י~

 ~~כ~
~ 

 ~וע~"~
 יו~ד

 סיתנ~~( ריש וב~~ג~א סקט~וסיצ~ה
 דל~תחלה הנ~ל ה~ש~ז בש~ע שםה~ריע ול~~ע~~

 לאכול שלא הנ"ל אוסרין היש ~דעת להחמיריש
א~ילו

 ביו"~
 ~בשל שנ התבשיל את האחרון

ב~לי
 ח~ו~

 במא~ליס ה~םח בתוך הנ~ל ~ותבשילנ~~רב א~ בדיעבד אבל קוה"פ ב"י
 או הפ~~ו וב~וקוס ב~' בטל פסחשל

 בנ~~רב אפי' אוסראינו שעה"~
 ב~~ו~

 לפי ~ו~'
 ~ל ~ג~~רי ~ו~ו~יןדבדיעבד שי~~

 דע~
 ה~ו~יריס

 ב~~קום או ב~~ה~ד עכ"פ ו~כןהנ~ל
 ע~~ו"ד דבריהם עלל~~ווך י~ ה~"~~
 הנ~ל~ הרש~~

ועיי~~~
 בסעי'

 ~ו~~
 דיניס ~ר~י כ~וה

 דבר הי' התבשיל אם בין לחלקזהושיש מ~נ~~
 לאואו חרי~

 ו~~
 של הכ~י אם

 ~~ו~
 בל~ע הי'

חריף מח~ו~
 ~גו~

 בו שבשלו בכלי שבשלוהו דבש ~וי
 ~ייי"ש וכיוצא ח~~ץ יי"ש~ו~חלה

~"~ 
 בזה

 ~~ג ~ות סי~מ~ז מברע~~ן ~והרש~סועבה~ה"ג
 נ"ט בר נ"ט ובענין עליו ש~~ו ~~~ץ ב~נין~ו~ש
 סק~~ד סית~ו~ז א~א ~עבפ~~~ג קוה~פ ח~~ץ~ל

 קוה"פ ~~ים בה שבשלו שאב~י או חדשהדקדירה
ו~חב

 כ~
 קוה"פ הנ~ל שבקדירה ב~~ים ~"י ח~~ץ

 נגד במיס ס' ~יהולא
 הכ~

 ביום ובו
 הנ"לבקדירה ~תיכ~

 שו~ו~
 לכתחל' ~שו~~ן דמותר וכת~ש

ל~~ול
 ~פס~

 טע~~ים נותני הרב' בזה דיש ~~שוס
ל~י~ר

 קו~~~
 הכף ומן ~לכף החמץ ~~ן ~היינו

ל~~ים
 ו~ו~

 ל~ומן הקדירה ומן לקדירה ~~וים
 וע~וג~א קוה"פ( ~נע~ה כי~ן הוא היתרו~דיין
 רק שם אין אם דאף םק~אםי~נ"ב

 של~
 נ~~י

~~~~י~
 להי~ר

 ג"~
 ואף ~~ו~ר

 דח~ו~
 עליו ש~וו

 חנ~נ לו~ור בזה ~ייך לא~~~~ו
 ~י~~ ~ו~"~

דעדיי~
 ע~~ו~ד ~וא היתר

 ה~מ~
 ~~~~פת

ביאור
 קצ~

 ~~ת סית~~"ז הח~ש ועבא~ח
 פ~ח ~ל בכלים שנייטוך ריב~ם ~שובתבשם ל"~

~הדיחו
 אחה"~

 ב~ים ח~וץ של ~ץ כלי ~~וך
 נקיה הי~ה חמץ וה~לי ~הים~בח~וים

בעין ~ו~מ~
 וג~

 אב"י הי~ה
 בשע~

 והוא ההדחה
 ו~ת"ש בה~עלה ~קנה ~הם ~אין ~~ים הםוגם ה~"~

 להתירםלה~ל
 להש~~~~

 ה~~' שנה של ~פסח בהם
 :~~כ

 ~ב~
 שצריך ~~~ ~ וכו' ~וותר והשאר זורקו

לזורקו
 ק~~~

 של( א' ~ליל שי~נוס
 פס~

א~
 עד ה~רנגולת מן החטה הסיר לא אם אבל

שנ~נ~
 ~~וף אע~~י ~סח ~ל א' )ליל

~וציא התר~~ול~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 קו~ם ~הרו~חת( הק~ירה ~וןהוציא
 אם ~~~~ו רו~ב בלא ב~ערה והניחהה~סח ~ני~~

 עדיין ה~ר~גולת הי~ה ~סח של( א~ )ליל~שנ~נם
 ש~י~"ב ב~~יח~ה

 א~יל~
 א~א ח~וה הי~ה לא

 אחדרגע
 בע~

 ש~~נס
 לי~

 ~~ח ~ל א'
 א~היתה )ו~~~

 עדיי~
 ~~~ך

 ה~רנגול~~
 באו~~ הרי

רג~
 שבתוך

 ה~~~
 חזרה

 ~הח~ה~
 ט~ס ו~ל~ה

 ~וך~ו~הו
 החרנגול~

 ~~הי~א
 ~~ח~ו~

 ני~ר

בעי~
 ~~ו"ע

 אס ~ולה א~ ו~וסר~ חו"נ~
 ~חו~ה היא ואם שמינה היאהתרנגולת

 ~~~ונה להסירצריך ~אין~
 ב~~קו~

 ~עובי ~~~א( הח~ה
 ~יון ~~ו~לרו~ב

 ש~ ש~י~
 רו~ב~

 המנהג ול~י

שבמ~ינו~
 ~~חלקין שאין אלו

 ~י~
 לש~ון ~ח~ש

 ~' וסעי' ~' ס~י' ק~ה ~י~ י~"ד בש"ע~~מבואר
 ה~רנגולת ~ללכ~(

 אסור~
 לש~ן ענין ב~ל

הרש~ז
 ב~וס~ ~~ב ~וס~~י סי~~~~~

 ומ~"א ~' סעי~ שס הש"ע מ~ברי והואקצת ~~או~
 עדי~ן ~התרנגולת ~~יירי ו~"ז ב( ~ סק"חשם
 שנכנס ~רם אם אבל ה~~ח שנ~נם בעת~~~ה
 התרנגו~ת נ~קררהה~סח

 אז היס~ב שאין ע~
מותרת

 ה~רנגול~
 החטה הסיר לא אם א~י'

~שם
 ע~

 חוזר אינו ~בצונן משום ה~םח שנ~נס

ומ~לי~
 ~~~וגיע ול~ן משהו א~ילו

 ה~ס~
 א~צ

להסיר
 ר~

 מותרת ~תרנגולת ~ו~ם הח~ה
 ~ארה ~ם א~ל~(

 החט~
 בתוך שם כבוש

 בימי שלם מעל"עהתרנגולת
 ה~ס~

 אז
 הח~~

 ע"י אח~~ ג~~ו~ט~
 ה~בי~~

 אפילו
 סקי~ב ~י~~ו~ז שע"ת ~ ה~~נ~ולת א~ואוםר בצ~~~

 ~וזה~ ~ צבי ~~אר~בשם
 י~ין ~ס~ר ~לא

 ~ובו~ל ~~ברש~תב ו~ו~~
 ש~ש~ה~

 ב~ו~ן בצ~נן
 ~נ~ב~ל עצ~וןמשקין

 ~~וה~
 ב~ה א~רינן לא

 ~~ובושל~בוש
 והו~~

 ~ינים עיקרי בס'
סי' חאו~~

 כ~ או~ י~~
 ועבה~~~~

 ~~בר~אן ~~~ר~"ם
 ~הניח ~~ז או~~~י~~ו~ז

 ג"~
 ~~רי את בצע~ג

 הנ"ל ו~ו~ז יכין~רב
 הני~ ו~ו~

 ~בצ"ע שם
 ~ולט הוא ~~בוש יעקב בשבב~ו~ש

 ב~~ו~
ה~~~ל~~

 ~י~ול ~ה ~ל
 וא~"~ לפלו~

 אינו
 ~~ז ו~~ב ונ~לע ~וזר ~וא וא~~בה ~~ליותר ~~~~

 ~~וא ~הרש~ם~רב
 ד~~ נ~~

 ~ל
 ~אחרו~י~

 ועבש~~~~יי~~
 ~~~ו~ו~~

 י~ אות ~' סי'
 ~בזה( מ~~

 ד~
 ~~ה ~~~~~~ וא~

 בע~"~
 א~ויי~ ב~ו~ה

~~~~~~~ ~~~ 

ו~~ו~~
 קודס ~וד מאפייתה נחקררה

 שנ~~~
ה~ס~

 ~וו~ר
 ~א~ו~

 ורק בפ~ח ה~צה
 )עם ~~שם להסירצריך הח~~

 ח~יכ~
 ~ד ~ביבה ~וצה

 י"א סעיף סי~ס~ז ~"ע נטילה(~~י
 ו~~ר~

ז~~י~
 ה( ~ סק~ג סי~~ו"ז

 ועבפ~ו~~
 ב~~יחה

 ~~ לה~~ו~~ו~~~
 רבי~י ב~רק

 סו~
 ~~~ או~

~~וק~
 ה~~ה נתבטלה דאם ~~רי' בבישול

 בער~פ בס'התבשיל ב~ו~
 וגו~

 הח~~
 הוסרה

~~~~ 
בער"~

 ב~סח לאםור חו~נ ה~~ם אין שוב
 או בקועה ח~ה נ~להאם אב~

 בער"~ ~ורו~כ~
 על

 הוםרה אם ~א~ילו ~~לוח בשר על אוהצלי
 קוה"פ משםה~טה

 ~ו~~ו~
 הצל~ נאסר הרי

בער"~
 נ~ילה ~די

 והמלו~
 ~~וק~ם כ~"ק נאסר

 אח"כ נתבשלו ואם החטה של~וגעה
 א~ע ואוסרים חוזריםה~סח כ~נ~נ~

 ב~ול~
 א~ ו~ן

 האחרו~~תי~ו~
 ~ול~"ז ע~כ ע~והן נ~בשלו אם

 שנמצאת בחטהה"ה
 קוה~~

 א"כ אפויי' במצה
 ו~~ן נ~ילה כדי ~ד הח~ה םביב מהמצהנאסר
 ב~סח לתבשיל הנטילה אותה נ~להאם

 אוס~~
~~~

 ו( ~ ב~ושהו(
 ועבת"~

 סוס~י יו~ף יד
 אחד ~ורב ג~כ~נשאל קי"~

 ב~עי~
 ני~ון

 ~ה~~ו~~
הנ~~

 ~ועשה בא היה שאם לו והשיב
 לי~~ ~ז~

ב~ר~~
 מלוחה ~רנ~ולת על ח~ה שנ~וצאת

 התרנגו~~ ~~ לקלוף~~ורה הי~
 ~חד ב~וקוס רק

 י~ו~ באין~א~ילו
 ~וקוס ב~ירור

~~~~ 
 של

הח~ה(
 ~~רנגו~~ אח~~ ולב~

 ב~~י
 לשני מנונהולה~~יל קדיר~~

 ע"~ בנ~~
 ומובא

 : ט"ז אות ~' סי'~וחו~~"צ בש~~~
 ~ג~

 ה~~ח ב~וך אבל

ח~ו~
 עב~"ע א( ~ ב~ושהו אפי' או~ר

 ה~~~~
םי~~~~

 ~~ה סעי' ובסיתס~ז י~ז ~~י'
נ~וצא ~~~

 ח~~
 ב~~ח רותח ב~ב~יל ~עורה או

 נ~ר~~~א~
 ע~יי~~ נ~בק~ה שלא אע~~י ה~~ה

 וה~וך הקלי~ה רק נתרככה לא אם~וא~ילו
 שע"ת ~ נ~ר~~ה לא~ח~ה ש~

 סיתנ"~
 סק~א(

 מ~~
 ~~ ביש א~י' בהנאה אפילו ה~ב~יל ~לנא~~
 ~~~~ ~ ע~כ ה~~ה נ~דבת~~יל

~ 
 שהיי~ בדב~

~~רו~ו~
 ~~~~ו

 ~ב~"~ ~ ~~~~ל~ ב~~~
 ס~י~סי~~"~

 ~~~ו~ ~~ווכ~ יו~~
 ועבד~"ר

 סיקי"בל~יל
 סק"~

 ~~ ~' ב~ )ענף

 ה' ס~~~~~ו~ו"צ ו~~ש~"~ ה'~
 או~

 שהביא ט"ו
 ב~~

 ~רב
 ~ח~~~ו~~י~~ץ

 שנ~ו~~ת
 ו~~~י~ ב~ר~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~וו~~ב~~~
 ה~י~ ~ו~

 ~ה~הו~ה
 זול~

 הרוצה
 ~~~יק ~ו~יללה~~~~ר

 ~~~ר~ ~~~ו~~~~
 ~"כ ה~~י

 הוא ~~ןו~ייש~~
 דע~

 ו~רא"ס ~ה~~ב~ הרשב~ץ
 פםח של א' ביוס אף התבשיל ל~י~ים~מו~ר
~"כ

 בהם~מו~ א~
 ~ובר~זאן מהרש~ם הגאון

 דמדברי שם כתב ל~ארו אור בם~ר~נד~ם
 רב ו~~~ברי ~~ה ~י' ד~~ח~ם ~"ב~רא~ש
 יו~~( םוםע~יםי~ס"ז הש~~ ~ו~~~ברי ~י~~~~ב שבטורנטרונ~י

 ~~ו~~
 ~~~ור

 רק אפילו~~םח להשהו~
 ~~רובו~

 ~~~הו
~~יו"~ חו~

 ~~ח של אחרון
 ~ו"~

 החדש בא"ח

~ימ~
 ~ס~ז

 או~
 ועיין ~ ~~ח

 ~ו~
 ב~ד~ח

הנ~~
 ~ו~ר~ת

 ואו~
 ה~"ל

 ש~~~
 ~~ברי

~ש"ע
 ה~~~

 שאםר
 ~~רו~~~ שהיי~

 ~~~~ו
 ב~ס~

 ~~~יו~טאחרו~~ו~
 ה~ורד~י ~~~~רי הוא פ~ח של

ו~גהו~
 ~~יון~~ונים הש~~ דדברי בשד"ח ע"ז וסיים מיי~ווני

 דלד~ד~
 הל~ה

 ~~~ו~ רוו~~
 ב~~ח

 גס א~ור א~~ ב~~שהו~וא
 ל~שהו~~

 משום ולאו
 ~קלה חשש ~ושוס א~א ב~י על עליו~ע~בר
 להשהו~ו גם א~רו ל~ן לאו~לו יבאשמא

הרב ו~~~
 ~ר~

 דבנמצא ב~~צ ~~בואר ו~ן השלחן
 ~קלה ח~ש ~ו~ום לשור~ו נהגו~חוה~מ

 להקל דאין~שבו~~ ו~~~
 תערובו~ לה~הו~

 ~~~הו
 ה~~ח ימי בשאר ולא האחרון ביו"טרק

 נ~פשטש~בר ~יו~
 המנה~

 לאםור
 חשש משוס ה~הייה לא~ור ד~הגור~~א בתשוב~ ו~~~

 רב דבי בקו~אוכ~כ ~ק~~
 או~ סי~~~~

 ט'
 ו~~~

 ב~~ר
 בשם יצחק~ינון

 ~נם~ ~שוב~
 ~~םק יחז~אל

 אשר הוא דמי שם סיים ~צחק רינון והרב~אםור
 והשד~ח ~גד~~~חמירים ראש ~הרים יגבר~ייליס

~~
 למעשה~ לזה הם~ים

 ~~~~י~
 ~~~ץ נמצא ~~

 ~~ח של שביעי ביוםב~ב~יל
 ~~~~ג~~

 ס~ת~~ו
~וסק~ב

 דצרי~
 לבער

 ה~ערובו~
 ע~ו"ם ע~י

 ל~~רו ~די במשהה דדוקא~ושום
 עובר ~ינ~

 דהא לקי~~~ו ~די או~ו משהה ה~א אבל~ליו
 לקיי~וו ~וותר יהא ~וב ח'~~ום

 ע~י ~~ומ~י לב~רו צריך ול~ן אח~כויא~לנו אחה~~ ע~

~~~~~
 בש"ע ו~~מ

 סי~ס~~
 דדוקא יו~ד םעי'

~יו~
 אסור ז' ביום אבל להשהותו מו~ר ח'
 םק~ב ~י~מ~ו ו~במקו"ח ע~~~להשהו~ו

 ש~~~
 המג~~~~~"~

 להח~יר אין הנ~ל
~~ 

 גמור ב~מץ
 בבי~ חייב שאינו בנוקשה~~ל

~~ 
 ~שש ~~~ם

 ל~~הו~ו ~וו~ר~~ל~
 ~נ~~צ~~ ~~~ ~ ~~~ ו~~~

בחרעמזליך
 ה~ע~י~

 מ~~~פ
~~ 

 מ~ס
 ~ל~

 רק הו~

נוקש~
 פםח של ז' ביום ~שנמצא ~~~~~~ו מו~ר

 ה~~~ ב~וךא~ל
 אםור

 ~קל~ ~ח~~
שה~ב~יל ~יו~

 ~"~ ~ו~קל~~
 ~בדב"ר ול~עשה

 )ו~~ברינו ח' ~נף זהס"ק לק~ו~
 ל~י~

~נף םק~"~ סיק~ט
 ל~~~
~ 

 בש~~ ו~~י~~ ~~
 ~א~ הנ~ל הרש~ז

נ~~ר~
 זה ~~~~~יל ~~~~ו

 )שנא~~
 ~~י

 א~~י~ ל~ב~~לין~~~~~( ~ער~~ו~
~~~~יל א~ ~~ף הגיס א~ ו~~

 ~~~ה ~~ ש~~~~~
 ~י ~גי~ ואח~~

 הנ"ל()ב~ף
 ~ב~י~

 שיש אע~"י אחר
 ~~ד ~'הב' ב~~~י~

 ה~ו~~
 בו ~~~~רב הא' ~~~~שיל

 )אפי'( א~ור ה~ל ~ו~מ ה~ף נגדאו
 ו~ן בהנא~

 ה~ל~~~~
 ~~~~~ו~ו

~~~ 
 ה~ב~ילין( ~~~ו~ן

 ח~~ים שה~בש~ליןב~ת
 להצני~ן צריך ~הי~~~

)~ולן~
 להש~מש מו~ר לא~~"~~~~~~ עד

~לים ~או~~
 ~פ~~

 ~יקי"ב ל~יל ~באה~~ב~ב~ר שנה של
 ~ק~ס ובםי~~~זסוסק~~ב

 ~נ~
 א' נ~~רב וא~ ז'(

 להצ~יע צריך אחרים ~לים באלף הללומ~לים
 לאחה~~ ~~ ~ולןא~

 אי~ל ב~ח שח~~ץ ~~פני(
 נ~~רב דאם י~א ~אך ~~ין בשום ל~ולםביטול

 מכליםאח~
 הל~~

 ~של אחרים ~לים בשני
 ברובבטל ~סח~

 ~יו~
 אלא ה~לי נאםר שלא

 לס~וך יש ש~ה~ד או הפ~מ וב~וקום~~הו ~ו~~~
 אח~ ~לי שיםיר ע"~~ליהם

 עד ויצני~ה מהם
 ו~םית~ז י~ז סעי' ~י~~~~ז הרש~זלאחה~~~~ש~ע

 סעי' םי~~~ז הר~~"א מ~ברי והוא ~"ה~סעי'
 שם ומ~~אט'

 סק~~~~
 וח~י םק~מ סי~מ~ז ו~וג"א

 זה סי' ל~~ל ועבדב"ר ~ א"ז בשם םקמ~דשם
~ק~א

 ~נ~
 החדש~ וא~ח שד~ח בשם ~~ש~ש י~ט

ג~
 במג"א ועיי~ע

 םיח~~~
 סקי~ב

 ובש~~
 ה~ש~ז

ש~
 ם~י'

~~~ 
 וב~~י

~~ 
 ד~וקא די~א ~ק~"ו

אם
 החט~

 ב~בשיל ש~מצאת
 הי~

 בק~~ה
 אינה החטה אם אבל ב~ושהו ה~ללאםור י~
 קרובה והיא שנ~ר~~ה א~~~יממש ~~~וקע~
 ~ח~~ ~~~ ~~בשיל ם~ יש אם~ו"~ו לה~~ק~
 ~וו~ר

החבשיל
 א~

 אותה ~ורק באכי~ה
 החט~

 ~ו
 ישהשעורה

 א~ ~~~~ ~~רו~~
 ~אותן קיי"ל דלא

 על ל~~~ך יש ה~~~ו יש אם מ~מי~א
הנ~ל ה~ו~ירי~

 ל~ני~ ~~~~
 ולה~יר השהייה או ה~~ה

התערובו~
 ~~ה~פ ~ד להשה~~ו או בהנ~ה בה~~מ

 ~י~ירלאחר
שם שנמצ~~ הח~~ ~~~ וי~~~ ~~~

 אם ~~~~ה שנ ~ח~ה גוף )~~דבר ~ ע~~
 ו~י~ב ~ו~ה ~י~ור בהיש

 ~ר~
 ב~~יל

לעיל ~~ב~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~~
~~י~

 ~קט~ו ~יקי~ב
 ענ~

 ועיי~~ע ד( ~ ז'(

~"~~
 הר~~ז

 הנ~~
 שהחטה מיירי ד~~ז

 ~לל אוסרח אינה ~חר~~ה לא א~ אבל~חר~~ה ע~~~
 ה~טה )ורק ~~כ באכילה א~י' ~~בשיל~ת

~~י~
 מ~ברי והוא ולהשלי~ה( ~ושס לה~יר

~~"ז
 הב~ח~ ב~ם סוסקכ~ו שם וח~י ~ק~י ש~

 ~ש~ע הנ~ל הרש"ז הרב מ~בריו~~ה
 באין אפי' ה~בשיל להתיר יש א~ החטה~תרכ~ה ד~ל~

 בתבשיל~'
 הח~~ נג~

 אך
 בפ~ו"~

 ~יתס"ז ~ו~ז
 החטה נ~ד ב~בשיל ס' אין ~בא~ ~ח~ש~~~י
 אם א~י' ה~ב~יל ל~~ור ישאז

 הח~~
 קשה היא

 ול~~או~
 ~חטה אם אפי' ה~ין ו~ן ~לל ~ח~~~ה

 צ~נן ב~בשיל~רוי'
 מ"~

 החטה נגד ס' אין אם

~~
 לא~ור

 החבשי~
 א~י'

 החט~ ~~
 מאוד קשה

 או~ל אס א~ הח~ה נגד ם' דכשאיןמשוס
 ~ושום בעין הח~ה ~ח או~ל כאלו הוי~תבשיל
 מקילינן ולא מ~אורייחא א~ור ~עיקרדט~ס
 ~החטה במקום החבשיל~ענין

 קש~
 נחר~~ה ולא

 נ~ד בתבשיל ס' ~שישרק
 ה~ט~

 אין דאז
 ~ודרב~ן מ~הו איסוראלא ב~~

 ועיי~ש ~ ע"~
 ~ו~

~~מ~~
 תבשיל לתוך חטים נ~לו ~אם הנ~ל מ~ז

 בדק אם ~ז רתיחות העלה שהתבשיל בעת~ם

~~טי~
 ונ~צאו אח~כ

 קשי~
 להתיר ~ש ~ואוד

 ~' בו ~שאין אפי'~חב~יל
 נג~

 החטים
 ע~תו~ד בזה ליזהר צריך והמורה ~ליטהד~וי משו~

 ביאור ב~וס~ת הנ~ל מ~ז~~~~~ג
 ~כע~ן ~ ~צ~

 מ~מע ~נ~ל ~ה~מ"ג~~רי
 ג~~

 םק"ז סית~ז בח~י
 ח~א מברע~אן מהר~~ם הג' וע~ח~ש ~~יי~ש

 ~וא ד~ס ~דבריו ל~או' דמ~מע~~ו~יק~"ו
 ב~~ו' ועייש~ע ~זה~~~ים

 מהר~~~
 ה~~ל

 ר~ל אס ~חטה ~תבקעה ב~~רו'~~שאל
 מל~ון ~נראה )~מו לאור~ה~~~ה ש~תבקע~

 הפ~ו~~
 ~~ז

~~ת~~ז
 םק~י~

 עד שנחבקעה ~וא ~ה~וונה או
~הו~יא

 צי~
 שלא סדק ה~טה בתוך נראה דאם שם קו~~ם הראשו~י~ מדברי בזה והאריך

 ב~ל להיות )הנהוג הסדק שמ~רחב או~~~גל
 ועייש"ע נתבקעה~ בכלל ה~ז מ~דר~ה יותר~ט~(

~~י~
 מ~~ו במקצת בנתרכ~ה דגם שכ' נ~ר~~ה

 אוחו על ע~"פ ל~~ש~ש
 מקצ~

 לג~ר הגיע שמא
 לה~~קע~~אוי

 ב~ס~ ~וא~~
 ~יון נ~מ אין

 ב~ו~הו הת~שיל את ה~~קצת אותו אוסר~ב~~ח

ו~
 בער"~ ~י

 ~ס מ"~ו בס' ב~טול לו מהני ~אז
 ~~מ~~ דברי ל~י בזה נ~~מ אין~ז

 ~~~ב הנ~ל

דב~י~
'~ 

 ~ת ~פי~ ~~ו~ר~ י~ ב~~ש~~
 בתשו' ועיי~ע ע"כ(קשה ה~~~

 ד' םי'בח~ב הנ~~ מ~ר~~~
 ~וש"~

 ביקוע ענין בביאור
 בח~~~

ועבהג~"~
 ~והרש"ם

 הנ~~
 ~י~ס~ז

 או~
 ~~ה

 דבנאב~~ ה~~ר~יז~ול~א בש~
 ם~ק ויש ה~~ה

 ל~קל ישנ~ר~~ה ~~
 בז~

 ו~ת"ש
 ~ושו~ ~~ ~~

די~
 ~זה

 ש~~ ס~~
 נתרכ~ה לא

 ~~תר~~~ ~~~"~
 ל~~~~

 נ~בקעה
 וא~

 מש~ ~~~ דהוי
 א~ד

 משהו לע~יןמ~מ
 ~רבנ~

 גם להקל יש
 שם א"א וב~~ו"ג םק~"ה סיתס~ז~ע~~ג~א ~~ה~~
 וגם ש~ואל( מקום בשס מ~ש םקל~דשם וב~~~~
 ח~קת ~אןדאי~א י~~

 הגו~
 ~מא דבס~ק ועוד נתר~~ה לא~ו~אי ד~וקו~~ ~יון דמעיקרא

 ~~ס ~ס מהני~לל ריעוח~ אי~
 מ~~

 וגם א~ד
 ~ברתל~ה לצר~ י~

 ה~ו"~
 מהנ~ היתר ח~קת ~בצירוף

 ~ושםם~ס
 ג~ אח~

 וה~"ס דאוריי' באיסור

 ~~~הס~י~
 הנ~ל~ המהרש~ס עכתו~ד זו לםברא

 ועייש~עה(
 בש"~

 כ~ו ס~י' הנ~ל הרב
 ל~ו~ור מותר ~ואוד ה~~~ודבמקום

 הח~ה אס א~י~ ממנו החטה שהוסר לאחרלנ~ר~ התבשי~
 החטה ~ין א~ אבל מ~וש בקועההיחה

 ~מ~ור מ~תר ש~תר~~ה רקממש בקוע~
 הפ~~ ב~אין ~פו'לנ~רי התבשי~

 ~~כ ~דול
 ואי~

 שם
 )שו~( שס אין אם אבל קצתה~םד ר~
 ל~וי התבשיל ל~ו~ור לה~יר אין אז קצתא~י' ~ל~ ה~~~

 ~אינה בנתר~~ה רקאפי'
 ו( ~ ע~~ בקוע~

 ~עי~ הנ~ל הרב בש~עועייש"ע
 במקים לנכרי התבשיללמ~ור ד~ש~~~~ ~~~

 ~י~
 היתר

 ישהנו )ולא התערובות ~שנודעת~ומ"י למו~ר~ צריך בחוהמ"פ ~וא אס אז~~~ל~יל למוכר~
 הוא ואם לא~ל~ ויבא ~שכח ש~אכדי בבי~~~

 ז( ~ במתנ~ לגו~ ליתנוי~ול ויו~~ שב~
 בס~י~ ועייש~~

 א~י' עבר דאם~~ח
 ב~~~י~

 ו~ש~ה
בבי~ו ה~~רו~ו~

 ע~
 של שמיני

~~~ 
 א"צ ש~ב ~סח של ש~ויני ביוםהתערובות נ~ש~ א~ ואצ"ל

 בקו~ה הח~ה היתה א~י'לגוי לי~נ~
 ~~ומ~~

 ור~~~
 לא~~~~ עד ~ךלהשהותה

 ~ח~ה ~ורק
 בו הח~ירו לא מדרב'אלא אינ~ ~מינ~ דיום ד~יון ~ושום לה~הותה(אם~ר בעצמ~

 מ~ברי ו~וא ע"כ~ ~~שהו ח~וץתערובוח להשהו~ לא~ו~ ~~~
 שס וח~~ י' סעי'~ית~"ז ~ש"~

 ועי~ בזה מ"ש ל' ~ות שם מ~ר~~אןמהרש"ם )ו~בהגה~~ םק~~~
 ~י~~~במ~~א

 סקי~~
 ~~~ ה~~~ ב~~ ~~~ש

ו~~י~



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

 סית~~~ועבב~~ט
 ~~' ~~~~ב

 ו~י' ~( ב~זיד~ ה~הה א~י' ב~~ילה אפי~~וו~ר י~~ ~לא~ה"~
 נע~~ א~ דאפי' ~קי~ד ~י~~"ז א~א~מ"ג

~תערובו~
 מ~הו

 ביו~
 ~ל ז'

~~~ 
 מו~ר

 ~לי עליו )וכו~ה א~ה~פ ~ד ל~תחלה~השהו~ו ג~~
 מוציו"~(~ד

 כיו~
 )וא~ור הכל שורפין דלדידן

 כיון מוקצה הוי וא"כ בתוה~~( ~~מנו~יהנות
 יוכל לא ~וב מוקצה דהוי וכיון בהנ~ה~א~ור
 ע"י א~י'( ~ביו~טלב~רו

 שרי ומ~וה~~ ע~ו~~
 בב"י ע~ז י~בור לא דבלא~ה כיון~השהותו

 ~~"צ דעת ו~ן הבלוע משהו רק ~ו דאין~יון
 ~' אות~יתמ"ו ה~ד~ בא~~ הב~א ו~ן ~פ~ו~~~ עכ~דוהא"ר

 בש~
 בכאן ~מיקל שמואל עולת

 ~דיף ת~~ה ואל שב ב~דא"פ כזית דליכא~כיון
~~כ

 ועיי"~
 פ~קי בקיצור גם כן מצא ~ה~~ר

~רא~~
 קלף על

 יש~
 ~ל א~רוניס דבימים

~~~ 
י~

 להשהותו להקל
 וכ~

 ב~יתס~ז ~ביא
 או~

 ש~~~~~~
 תשובה ~תשו'

~~~~ 
 ~~כ

 שכתב הנ"ל אות מברעז~ן ~~הרש~םבה~ה~ג ועיי"~
 ~ל לו יש ב~פ~מ~ה~יקל

 ע~כ~ שי~~וך ~~
 רינון בשם ט~ו אות ה' ~י' מחומ~צועבש~~ח
 ש~'~~~ק

~~ 
 ~ור יצ~ק ה~ר הגאון ב~ם

 שאלה לפניו בא ~שהיה בעצמו נוהג~היה
 ~' ביום בתבשיל או בתרנגולת שנ~צאת~~ח~ה
 פםחשל

 ל~
 דוח~ו היה רק לשואלו משיב היה

 לו אומר היה ~מיני ליל וב~שי~ת הלילה~ד
 ו~ז א~~~פ עד להשהו~ו~מו~ר

 ישרו~
 ה~טה

 יו~ר על לתקלה ~שש כי התבשיל~יאכל
א' מיו~

 והורא~
 הרבה בעיני מאוד~ הוטבה זו

 לנה~ג נ~~ן שכן ואמרו הוראה ב~לגדולי
 ועייש~ע ~"כ הוראה מורה~כל

 של ז~ ביוס ~ן אירע דאם ש~' שאוליד ה~הו~ בש~
 שאלה איזה בש~ויניו~ש~כ ~ס~

 בעני~
 בי~ור

 מ~~ו~ר~ ~~~
 ~די ה~רב עד להשואל ל~~יב

 לבער יצ~רך~לא
 ז~ אי~

 הדין ~~נוי ב~לל
 ~יון י"ד( ~~י' סירמ"ב ביו~ד~~מבו~ר

שג~
 ו~יי~ע ~( ע"כ~ ~~ה לו ניחא השואל

 יו~ד ~~י' סיתס~ז הרמ"א על ב~יונובש~~ת
~~~

 ~' ביוס בתב~יל ~~ה ~דבנמ~את ה~"צ

~~
 ~ח

 ה~ב~י~ ומש~~
 לא~~~פ ~ד

 אז~
~מו~יו~~

 ~~~ל
 ו~ור~ ~~~~י~

~~~ ~~ 
 ~ם

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

 ~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~

ב~
 ~עצ~ו ~~רי

 ז~ ביו~
~~ 

 לי~ח ~~ח
 א~ור ~זה~ב~יל ~~

 ל~~ו~
 ~~י~ ~לק~~ו בידו

 אבל משהובאי~ור
 ב~~

 פ~ח ~ל ~'
 י( ע~כ~ בידולמ~ות י~ו~

 ~ק~~~ ב~~"~ וע~ש~~
בש~

 ~~הו נת~רב אס ד~פ~ ~נ~י
 של שבי~י עד שרפ~ולא ~~ו~מ~~

 ~ד להשהותו מותר ~וב לכן~'( ~~~~ ו~~~~י~ מוקצ~ דהוי )מ~~םל~ור~ו )שוב~ א"~ שא~ ~ס~
 ע~~~ אח~~~

 דאפי' ו~~יש"עיא(
 הוא א~~

 ב~ו~ עד~~
 י~י

~והמ"~
 הוא א~ מ~מ

 ית~~ ~ד~~ ה~~~
ל~כו~~

 ה~~ו~ם ואס לביתו ש~~וץ
 עד~ותו ~~~ו~

 א~ה"~
 לו ~~ננו וי~~ר

 יב(~~כ~ מ~~~ אחה~~
 מנ~~ ועבת"~

 בק~טרס מ~ה
 ~ו~~

 דעה ה~ערי בשם ו ל ~ין~פ~~
בת~רובות ~נש~~

 חמ~
 ל~

 א' ב~ם ש~ת~רב
 ה~ערובות ואשתהי בס'( )~תבטלהפ~ח ד~~
 ל~תותו להתיר יש א~ פ~ח שלא~רון ~~
 הראש~ן דאם נ~שך~מה מכ~

 קוד~
 ~וב

 ה~~ר~ יו~~
 ~~הו~

 ו~מץ
 ש~עה"~

 ~רי תערובות ע~י
וא~

 יוס
 הרא~~

 היה אז וא"כ ~ול ~וא
 ~~~יב ב~' א~ ה~~ץ~תבטל ~~~~

 בזהנ~מיר דא~ דהג~
 הר"~

 בכדי ~~מ ד~תרי ~תרתי
 ביו~ט לזלזל לי~י~~א

 ~~רו~
 פ~ח ~ל

 ל~
~~~גי~ינ~

 בדבר א~~ דסתרי תרתי על
 )ועמג~א ~~כ~ממש ~~~

 סיק~~
 ~ק~~ז

 ובמ~ה~~
י~ז

 בש~
 ר~ה איגרא

 ~הני~
 ב~ה~גלה~יר א~ בצ~ע ~~כ

 מ~~
 כ~ו ~דלא הנ~ל ממ~נ

~ש~ע
 ב~~

 מ~"נ ~ו~ח שה~~ר ~כו~פ
 ניהו )הוא משה בר~ת בעל הג~ון ~~~אך הנ"ל~

 ה~בבעל
 ~נ~~

 הביא ~נ~ל( ~~ה
 ש~

 ש~~ב

לדינ~
 זה ב~~ון ~הקל ~צ~ד ד~~ורה

 ~לאחרון ב~~~
 אי~ ~~~

 ~~ל די~ל או~ו מז~~~~ן
~ה

 ה~י~ ו~~ ל~~~~
 שם

 ~גא~ ב~~
 ה"ר

 )~~~בצ~א~
 ~ל

 הר~~~
 ~~ה~( ה~~ש

 לה~ל ~~כ~צי~ד מו~לנ~
 מ~~ בז~

 וכ~כ הנ"ל ~מ~נ

בק~נ~~~
 א~ר~ ~~~

 ~~קו~~
 תורה יגדיל

 ב~~
 ה~ב~ה~~~

 ~~נ~~~ז ק
 לצר~ ד~~

 ל~~יף
 מ~~אר ~~רל~קל ~בר~

 ~~ ע~~ ~~~ ימו~
ה~ד~~

 ה~~~:
 ~ב~~הו ~~י~~ או~~ חמ~ הפ~~ ב~ו~ ~ד~

~~ ~~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ז

 ג'~ו~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~יתם"ז 
 הפסח דבחוך סק~~"ג ~ס ובח"י סקי"~

 שני כלי לתוך אפי' ח~~ץ נפל א~ להח~יר~ש
 בספרי ע~ין יס~ב )ושיעור ע~~~ היס~באם

 שב~מנח~
 שם חדשה ובמנחה ם~י~ז ~' סי'

 ו~~~ג"א ב( הנ~ל(~ לס~ק בהש~~טה ע~גדק"ל
 ~ק"ג~יתנ~א

 דמש~~~
 ~~םתפק ~עין ~הוא

 אפי' ב' ב~לי בדיעבד ל~ח~~יר אם זהבדבר
 סיתס~ז א"א ו~פ~ו~ג ג( בפסח~ ח~~ץלענין
 ראשון מכלי דבעירוי ~~דבריו דמש~~עסק~~ה
 קלי~ה ~די רק או~ר א~ו אי~וריס דבשאראף
 ד( בצ"ע~ שם וסיים ב~ולו אוסר בפ~חאבל

 דמש~~ע סק"ט סית~ו~ז ח~א ב~מ"גו~יי"ע
 לענין שני ב~לי אפי' ~ולו לאםור דעתושם
 נפסק אם אפי' ב~ירוי ו~ו~ש~כ ב~סח~~וץ

 שלא עירוי הוא דאם ועייש~~ ה( ~הקילוח
 דגם בו ו~ומר בפסח להח~ויר יש הקילוח~~סק
 ועיי~ע ו( כולו~ ואוםר ~אחד ו~~בליע~~ליט
 דעתו ~ושמע דשם סקי"ג םיתס"ז מ~זבפמ"ג
 ש~' ביותרלהחמיר

 דאע"~
 איסורין דבשאר

 ~ופלי~~ שאין ב' בכלי~ו~ילין
 אפי' ~אחד ו~~בליע

 סקכ~ז סים"ח יו~ד ב~~ך ~כ~ובואר הפ"~ובאין
 סק"ד( סיק"ה יו"דוב~~ז

 אב~
 בפסח בחמץ

 וגם במשהו ב' בכלי~ו~ר
 מפלי~

 כא' ו~~יע
 במים היס"ב אם התרנגול לתוך הקשה~וח~ה
 אבל הפסחבת~ך

 קודה"~
 הלילה עד בער~פ

 איסורין לשאר ח~וץ~וה
 ע"~

 גם ד~וחמיר הרי
ב~~ש

 דמפלי~
 ~ועי' בפסח חמץ לענין כא' ו~~בליע

 חקר ספר בשם ט~ז אות םית~ו"ז החדש~א"ח

 די~ דהי~~הל~~
רק שאי~~ ~גון להקל צדדיס עוד

 ~י~
 ו~דומה ~~ושהו

 סומ~י~
 ב~לי להקל

 בל~ם ~ו"מ אך~ני
 י~

 ענין בכל להחמיר
 דלחם או~וריס דיש ~יון ב~"ש~~~ח
 אפילו~ו~ב~ל

 וא"~ ב~~
 גם דמפליט י~ל

 ~ ע~~( בכ"שלאחרים
 ז~

 א"א בפמ"ג ועיי"ע
 חשבינן לא שהיס~ב שני דכלי םקכ"הםיתס~ז
 מבליע אינו ש~וא בו ולומר לספק~ותו

 וא~~ צונןכ~וו כל~
 ~ו~הו באיסור דרבנן ם~ק הוי

 עכ"פ ל~ן ~~"ש א~~רים דרביס ד~יון~ושו~

לעני~
 לא ~מץ

 נחש~
 לס~ק

 ע~~
 )וע~יי"ע

 ~~ק( עוד שם יש א~ בדין ~וש~ש סקי"ג~וב~ו~~
 ~תב כ"א סי' ב~~~~או~ן

~~~ 
 וכלי דעירוי

 בהפםד לא אם בכולו בפסח ל~סור יששני
~דול

 ד~~
 לה~~יר ~ין

~~ 
 ~ו~די יותר בעירוי

קליפה
 סי' לקמן ~ועב~~~~ ~ ע~~

 ב~~י ~~וץ בו שנ~ת~שו ~ב~לי בפסחנשתמש א~ דבדיעבד סק~ח סיתנ"א ועבח~י~ ח( ~ז'( סו~"~ ~~
 ~ ויש יומא בת אינה ה~לי אםשני

~ 
 ג~כ

ה~"~ו
 ו~וניע~

 בדי~בד לה~יר יש יו~ט ש~וחת
 דה~~מ~~יון

 ~~~ ד~לי ואח~ו~ים ראשוניס רוב

 ~לל מבליעאי~
 נו~ל~~ וג~

 רבים
 גם~ו ~וקי~י~

 לעיל ~ועבדב~ר ~ ע~~ בח~~~
 ועפ~~"ג ט( ~ ו'( ענף םוף~קנ~ח סיק~~~

 פםח של ~לים הדיחו דאםסקי~ג סי~~~ ~ו"~
 ל~~~יר יש ש~י ~~י שהיא החמץ שליורה ~~ו~ ב~ס~

 ~שאינן ו~~~ש"~ ב"י הכלי אם אפי'בהפ~מ
ב"י

 ~ ע"~
 י~

 ח~א ד' ~ו~דורא שו~~ו ו~בשו~ת
 בו נש~~וש שלא בכף ~"וסי'

 ח~ו~
 ט'

ב~ירור ח~שי~
 וביו~

 נ~~צא ~סח של ש~י
 ה~~

 הלזה
 ולא שני ב~לי ביחד שהדיחו ה~פות בין~ועורב
 אם נודע לא ושוב בהן סולדת הידהיה

 של שני ויום לא או ב~ואכליס בונשת~ושו
 ח~וין וה~מינו עש"ק היההנ"ל יו~~

 ע~
 ~רבה

 לב~ה"ב נודע שבת ובליל ביחד~~נים
 שהוד~

הכ~
 ביחד ~"ל

 ~~ת"~
 ה~ל לה~יר

 ~י' לק~ון ועבדב~ר ~ ז' אות ~~ו"ז סי'החדש בא~~ הו~~
 הט~ונ~ ל~נין ~וש"ש ~'( )ענף סק~זזה

 לאםור יש אס א' בתנור פסח של ~וא~ליסעם ח~ו~
 י~( ~בדיעבד

 דאס סו~ק~ט סיתמ"~ וע~וג~~
 שעירה דבר או~ו אם צונן על שני מ~ליעירה
אותו

 ~וה~"~
 להחמיר אין צלול דבר הוא

 דבר הוא אםאבל ~ל~
 גו~

 דבדבר משום להחמיר יש
 א' ~~לי לעולם הואעב

 ~"כ שהיס"ב כ"~
 יו~ד ~~~ך ו~ו~ד רש~ל מדברי הוא~ו~"ז
 סיתנ~א א"א ועפ~ו"ג יב( ~ סק"ל(סיצ"ד

דבהפ"מ ס~ל~~
 י~

 כ~ר~ין ~~ שאין גוש בדבר ~ם להקל לצדד
 ע"~

 שגם מ~ברי~ )ומשמע
 ~ביאור~ ועי' יג( ~ בהפ~~ו( בזה לצ~ד ישבפםח ~~~~ לעני~

 סיק~ה ביו"דהגר~א
 או~

 שדעתו י"ז
 גוש בדברלג~ורי להק~

 ~~וש~~~ שבכ~~
 אפי~ להקל ~ם

 ~והרש~א גליון )ועי' ה~~~ובאין
 וע~חיו"ד םק"ל ש~ך על שם בציונו~וש~ש ס~~~~ ביו~~

 ד~בר ~~תב סק~ח בחידו~יס~יצ"א יו"~
 ח~ גו~

שהני~
 רק הצונן ~ו~~אי בו~ע אי~ו ב~~ש

 איסור דבר עליו נ~ל שאס ח~~יר הוא בזהורק ~ד~~
 ~אינו ~ופנ~ אוסר הוא הצונן על שהושםלאחר
 מתת~ימ~~רר

 ע~~~
~ 

 ~~~~~~ ועבשד~~ ~ד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~'~י'
 ~ו~

 ~~ם ש~~ב( ומה ~דה~מ י"ט
הח~ם

 ~~~ ש~ת~
 ל~קל הג' מ~ורו גם שקי~ל

 ~וש~~בר
 בשם ועיי"ש ה~ורך~ לע~

 שמחמיר במה בצ"ע רש~ל דברי הניח הואשגס ~רו"~
 ~~בר ב~"ש~~י~

 לעיל ועבד~"ר ~ ע"~ גו~
 ועייש"~ ~ נ"ח ס~~~קםיק~~ז

 הנ"ל ב~~ו"ג
 חם חמץ לחם עליו ~נות~ן ~לחן ~דין~~ו~ש

~~~
 ~אח~~ ~ש~~ ~ל ה~נור

 ב~סח ע~יו ~~נו

 חמו~~~~ו~
 ~~עבדב~ר ~ חם דבר שאר או

 לעי~
~יק~~

 בדין מ"ש נ"ב ענף סק~~ו
 חטהשנ~וצא~ קניידלי~

 רו~ב ועירו ~~הן ~אח~
 סי~~~ז החדש ו~בא~ח~ו( עליהס~

 או~
 בשס י"ג

ס'
 נזירו~

 ש~ושון
 דדוק~

 אוםרין גופא ~~םח
 אבל ב~~שא~י~

 ~ער~~
 להחמיר אין הלילה עד

 דא~י' ~יוןב~~ש
 בפס~

 אלא אינו הוא ~ופא
 ~ו~רא~~~~~

~~~~~~~ 
 דאינו ח~וץ ~ל ריחא

 לעיל ~~עבדב~ר ~~~~ הל~ל~ ~~ ב~ר~~~אום~
~י'

 ז~
 סק"א

~~~ 
 ל~נין ~~ש"ש ל~א

 ס~ק~ה ו~~ל~~ר~~( ~~~~~~
~~~ 

~ ~ 
 ~ה~

 א~סר ח~ץ
 והיינו א( ~ ו~ו' ב~ש~ו~~~

 ב~~~ דוק~
ע~"~ ~~

 בודאי
 שי~

 ~~סח בתבשיל~מ~א א~ א~ל מהח~ץ ~ש~ו שם
 קלי~~

 של
 שבול~

 שועל
ואין

 ידו~
 העל~נה הקלי~ה הוא אם

 שנושר~
ב~~~

 הנושרת העבה הקלי~ה שהוא או דישה

ב~~~
 ~ושהו ם~ק דהוי ~ושום ~~יר יש ~תי~ה

~דרבנ~~
 ~שו' ~

 בי~
 ומובא םיל"א חאו"ח א~רים

~ש~"~
 ~~ב זה )ו~~ין בקצרה סי~נ"ד ריש

 נ~~צא דאם םק~א שםבח"י
 ש~ול~

 ~וך ~~קש
 הני~~וחה~~א~ל

 ב~יבול~ וא~~
 א~צ ~~ואה שום

ל~~יח~
 המא~ל ל~וך ~נ~לה ~בואה שם היה ש~וא

 ~~~זיקי~ן לא איס~רא ~א~זוקי ~ושום ני~רואינו

~ב~ר~
 ~~ולהו א~~רינן אלא דרבנן ~~~הו באי~ור

נ~לו
 ~ו~ג~ א~א בס~ ועי' ~~~~~ די~~ בשע~

הר~~
 סק~א סי~~~~ז ~ו~ינהיים

 ב~~
~~ 

 ~~~ב~וד בי~
~~~ 

 ס~ק דהוי דהיכא
 ב~~ידי ם~יקא דהוי ~~שום ל~ו"ע שרי~שהו ~ערובו~

 ושמא נתערב לא ש~~א~דרבנן
 הל~~

 ~~~"ד
 בששים בטל ח~~ץ דגם דם~ל השאל~ו~(~)הוא

ע~~
 )ועבד~~ר

 לק~ו~
 ~שם ~~~ש סוסק~ז זה סי'

 מבואר ~וש~~ע ו~ן ~וברעזאן( ~הרש"םה~'
 סק~"ה סי~~~ז א"א~ב~~"ג

 דג~
 א' ~~ק

ב~ו~הו
 דרבנ~

 בםפק לא אם ב~סח מקילין
~~~חזיקין

 ~וז~ו~
 ~ז~~ן

 הס~~ ~ז~
 יותר~ חמור

ועבדב"ר

 ~ק~ו~
 ס~ק

 ז~
 ענ~

 ~ו~ש ~'
 ה~~ בש~

הק~וש
 ועיי"~ ~ובי~שא~~

 םי' לקמן
 בשם מ"ש ד'ענף םק~~~

 הבי~
 בית ~~עב~"ש יעקב

יצחק
 מ~גאו~

 ד~מנהג דמש~~ע ~~~ב ~ולבוב
 ~~~ד ~ו~~ו ם~קלאםור

 בשד"~
 םי' ~וחומ"צ

 או~ ם~ף~'
 ~וש~ע וראיי~ו יו~ד

 סי~ם~~
 סעי'

 בלא אף ה~ל לאסור דנוהגיןי"ב
 אף נ~~ק~

 דחיישינן משום וה~עם ~~ו~תא ספקדהוי
 דס"ל ה~וםקיםלשי~ת

 דח~~~
 לו שיש ד~ר הוי

 אסור דרבנן םפק אף וא~~מ~ירין
 ~עב~~ך ע"~

 סיק"י~ו"ד
 ם~נ~~~

 מהרש~ס ה~' דעת ו~~מ

מברעזא~
 דבריו שהבאתי

 לקמ~
 סוםק~ז ~ה סי'

 סיק"ח לעיל ב~בר~ו ועיי"ע ~~ה ~~ווצ"ע
 בענין מ~שםק~~ז

 ם"~
 ~~יל~ לענין מהני אם

ב~םח~
 סי~נ~ד ריש ו~~וג~א ב( ~

 ~וב~ע~~
 שם

סק~א
 בש~

 דד~קא צב~( ~~ארת
 שקורין ק~יפ~

 קלי~ה ~~יאשפרייאור
 אבל מח~יץ ~ינ~ ~וק~

 ~ח~~קליפ~
 ~גס ד~~~~ויץ ~~שר עצמה

~לא א~~
 נדב~

 ~~~ו~~~ ק~ו~ ק~~ ~~
 ע~~~ ~ח~ים

 ב~ס ד' ע~ף ש~ח"ז בס~ק~ו~ב~ב"ר
 אם( ~~ון החטים נתיי~~~ ~~ברדאם ה~~ו~~
 ל' הח~יםעל עבר~

 ~~~~~ יו~
 א~שר הקצירה

 נ~בק יהא~לא להיו~
 בקליפו~

 שום הח~ים
 ק~וח~
~ 

)~
 ~~ע~~ ועייש~~

 דאם הנ"ל
שהוא לעי~ נרא~

 קלי~~
 ~י~וק שום בלי ~~מש

אין ~ו~~מ~
 צרי~י~

 ש~וא לחוש
 דב~ק היה ה~~שילל~וך הקלי~~ נפ~ל~ בע~~
~~ 

 קצת
 בתב~יל שני~~וחאלא קמ~ ~~~~~~~

 ~~~ו~
 א~צ ד~~דינא

 בס~קאיס~ר להחזי~
 ~~גדל ו~בת~ש ~ ע~~

 לפנינו קמח שאיןדכל שכת~ הש~
 י~

 לצר~

 ולו~ור
 בבוחה הרחשונה ברגענימוח שמ~

קודם ~תבשי~ ~~ו~
 שנתח~ו~

 ~ג~~רי אחר לענין ונה~ך
 ב~וך ~~שהו~~וא ~י~~

 ~ערובו~
 ~דול

 א"א שוב וא~~
~י

 ו~עי~ ~ה~~~ו~
 בשע"ח ~ם ~~ו~~ר זו ם~רא

סי~"ם
 ~"~ ס~

 בא"ח ומובא השן המגדל עכ~ד

 בשס ~ם הביא עוד ~ ב' או~ סי~~~~החד~
 ל~ני מביאין ~~~וים ד~מה הנ"ל השן~~~דל
ה~~ורה

 ש~ול~
 מה לראות אותו וכשבוק~ין שועל

 שועל דבשבולת ~~~ום ריק אותו מוצי~יןב~~ו
 וזה הרבה ריקיס ~מינם ~~עמיםנ~~צח

 היא~~~צוי ~ויעו~
 בשבול~

 מובחר שאינו
 ו~אי א"~

 יש ודאי בז~ א~~ ~~~ל שהיה ה~רח ~אן~אין
 ע"~~לה~יר

 ד~
 ~~~ג~"ק ~~"א ועי'

 ~ובי~~א~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~ו~~~
~צידד

~~~ 
 ד~יון וכתב משהו ס~ק בענין ~הקל

 הגם ~~ן ~דרב~ן רק הוא ב~ח ~~וץ~מ~הו
 הדיעות ~ל חובת ידי לצאת ח~ז"לש~ר~ונו

מ~~
 ח~ש אין

 ופתחו~
 ספיקות בעניני פה

~~~~~~
 שום ש~גיע בודאי ידועשאין ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~

 קמ~
 ~ירור או

ח~ו~
 אין והמשקי' האו~לים או הכלי לתוך
 ם~ק דהוי משוםנהחמיר

 ~רבנ~
 ו~קו~א

 ~~וש~ל ~לא ~וזהו ב' אות ~ית~~~ז הח~ש~א"ת והו~~
 ועבחיי"א יצחק( הבית בשם ב~ ענף זהב~~ק
 דל~~ורה ~' אות םוף ק~"א~לל

 מש~~~
 מדבריו

 משהו בתרי לא אם ~ושהו ב~~ק ~התיר~אין
 ~ו~הו איסורי )ולענין ה( ~ שם בדבריווצ~"ע

 איסור אומר שאני בהם אמרינן אסהחמורים
 סק~"א םיתס~ז עבח~י ~ נ~ל איסורל~וך

 בש~ך המובא הנ~~ו"י ו~דעת בזהשהח~ויר
 אך בזה ש~~יקל ~~ר"ח ודלא ריםיקי~איו"ד

 מ"ב אות םיתס~ז מברעזאן ~~הרש~ם~בהגה"ג
 דלא ראיות ~מה שהביא א"ר בשםהביא

~הנ~ווקי
 יו~~

 דל~ן שם וסיים
 י~

 ~דעת להקל
 ~ ~~~(ה~ר"ח

 ~~~~ ו~
 דח~וץ דאמרינן הא

 דוקא היינו ב~ושהו אפי'אוסר
 כ~נ~~

 החמץ
 שני דכלי בחום רק )וא~י' חם היתרל~וך

 בם~קו~ד~עיל
 שלפנ"ז~

 לתוך ש~פל חמץ אבל
 ~ינו צוננים מים או~בשיל

 נו~~
 שלא זמן ~ל

 ההיתר בתוך ~~ל"ע החמץנ~בש
 הצונ~
 ט~ז ~

םי~ס"~
 במג"א ועיי"ש ~( ~ ~סקי~ח סקט~ז

 גם ב~סח דמחמירים ד~עות שהביאסקי~ט
 וסייםבצונן

 ש~
 אםור ~ילי ביה דאית דבב~ר

מדינא
 )~גו~ בצו~~

 חמץ של ב~ים הבשר שנ~רה
 ~ונני~(שהם

 ו~~
 בהיתר הח~~ץ שנמצא הי~א

 החמץ שס ~~ונח ~בר ~~וא ס~ק ~יש ל~צונן
בהי~ר

 ~ועל~~ הצונ~
 אז

 ג~~
 הצ~~ן היתר א~ור

 הח~וץ שם נ~בש ~לא ידוע אם אבל~ו~ינא
 )אם במנהג ~לוי אזמעל~ע

 בצ~נן לאסו~
~חו~

 ~עה"ד הענין ל~י או ~ו~ועל"ע(
~"~ 

ו~"~
 ~"ד םעי' םי~~~"ז הרש~ז הרב בש"ע

בה~ה~~
 על לםמוך יש דחק דבמקום שם

 ב~חות בצ~נן או~ר אינ~ ב~~ח ש~מץהאומרים
 םקכ"ט ~יתס~ז במג"א ועיי~ע ח( ~ממעל"ע
 ~~גון לחלו~ית שם שיש אע~~י רו~ב בלידצו~ן
 בקועה~~ה

 שנ~וצא~
 ק~דם הבשר על

 נ~רה שלא~יון מליחה~
 ב~~י~

 ל~ו"ע ~ו~ר ~~נו מ~וש

 ~~עבדב"~ע"~
 סקנ~ג ז' םעי' ~יק~ו לעיל

 ~ לישה( בשעת העיסה בתוך שנמצאתחטה ב~י~
ועי' ~~

 ברמ~א~יתם~~
 ובח~י י~ב סעי'

 ש~
 םק"~ו

 בצונן האוסרין לדעתדא~י'
 בפס~

 אם ~~~~ו
 ב~ם שנשרה צוננים המים ~ותוך הב~רנ~ל

 יש השריה מי בתוך בקועה חטה נ~צא~ואח~~
 החטה נפלה ~~א ס~ס ~וכחלה~יר

 משם הבשר ניטל שכבר לאחרהמים לתו~
 לשס נ~להשמקודס וא~~

 בע~
 ~וונח היה שהבשר

בתו~
 שמא השריה מי

 ~~ו~~ הל~~
 אינו ~צונן

 הפ~ח ב~וך א~י' מ~ו~ל~ע בפחות ~לל טעסנותן
 ועבמג~א י(ע~כ~

 םק~ט םי~~"~
 ~עם נותן אינו דצונן דקיי"ל דהאמדבריו ד~ו~~ו~

 ביד הדבר נעשה ש~בר בדיעבד דוקאהיינו
 ד~ים ל~תחילה לקנות להתיר אין אבלהישראל
 ועבת~ש יא( ~ עיי~ש בצונן ח~~ץ ב~ליהשרוים
 ~אם סינ"ט א' חלק מברעזאןמהרש~ם

ב~סח נ~וצא~
 חט~

 מים ב~לי בקועה
 בצונ~

 לא~ור אין
 ואין ה~ס"~ו שאין במקום )א~י' ה~ליאת

 נ~~ום ~ דחק(~ום ש~
 ד~יו~

 בצו~ן ~וקילים שרביס
 להוםיף ~לא הבו להמח~ויריס דגם לכ"נב~סח
 ה~לי את לאסורואין

 ה~דש ועבא"ח יב( ~ ע"~
 ~רס ~לי דבר על חיים לב בשם ט' אותסיתנ~ט
 הידיס בהן ~דילרחוץ מים שמלאוהוחדש

 ללישה לישה ביןשלשין ~~הליש~
 במצו~

 ואלו מצוה של
 ה~~יס שפ~ו ושוב זו רחיצה ע~י קצת נשתנוהמים
 או ב~ר בו והניחו היטב אותו ורחצו זהשב~לי
 : ע"כ באכילה דמותרין והשיב ל~ס~מלח

~ו~

 ריסי~~ו~ז ע~~ג~א א( ~ ב~ושהו א~י' אוסר
 ד~ון א' םעי' ~ם הרש~ז הרבובש~ע

 א~י' בס' ובטל איסיריש ~אר ~דין חמץ דיןהוי ה~ור~
שנ~ערב

 ב~וה~~
 החמירו שח~~~ים אלא

 בזה ויש ~פסח תוך ~ש~~ערב ב~ושה~שאיס~רו ב~
 ~ ~ע~ויםג'

~~ 
 י~בו בעין ~שהוא דחמץ ~וש~ם

איסור
 ~~~~ ~ר~

 ~ערובתו שיאם~ר בו החמירו
ב~~שהו

 ~~~ושוה"~
 נ~ערב אס

 ע~ בער"~
 הלילה

 ~רת איסור עדיין בו אין ד~ז ~~שום ב~~ב~ל

ול~~
 ו~הנאה בא~ילה אסור שגםאז אע"פ

 איםורים ~שאר ב~' בטלמ"מ ~וה~~
 ב~ס~ ~ושא~~

~ופ~
 ב( ~ כרת( איםור ~ם בו דיש

 ~~ ועו~
 טעם

בזה
 ~ושו~

 ~ולא ~ויניה אינשי בדילי דלא
 שיאסור עליו החמירו ה~י~ו~ום שת~

 ב~ס~
 במשהו

)ו~~מ"~
 להל~ות ה~וללת ב~תיחתו או~ח

ח"ג ~~~



~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~~ו~~~
 ~"ד~~~

 או~
 בתוך ~וע~רב אם דאפי~ י"א

 בפסח ש~פלה חלה כגון אחר אי~ור גם~חמץ
 דלא הםברא בזה שייך לא וא"כ הת~שיל~~וך
 אוסר דח~~ץ דררא בו שיש ~ל מ"מ מיניהבדילי

 בו שיש מש~ס בזה ~עם יש ועוד ג( ~ב~~ושהו(
 וב~~י בב"י עליו שעובריןלאו

 כשמש~י~
 או~ו

 בו הח~וירו הנ~ל ה~ע~~ים אלו ו~ו~מתב~םח
 תערובתו שיאםור ב~וה"פ בשנתערב~כמיס
 )ועייש"עב~ושהו

~"~~ 
 דהרמב~ם א' ס"ק

 דבר הוי ד~~וץ משום בזה ט~םנתן
 שי~

 לו

 ומשוה"~~~~ירי~
 ועיי"ע ב( ב~וש~ו( אוסר

בט"~
 ה~' ובהגהות םקי~ט םית~ו"ז

 בשם י' אות ~ם~ובר~ז~ן ~והרש~~
 רדב"~

 והבשמים
 במשהו בפסח או~ר נוקשה חמץ ד~םראש
 אך סק"ה שס ב~וג~א המובא התה"ד דעתוכ~ה
 הרש~ז ובש~ע ה' בס"ק שםה~וג"א

 איםור בו אין נוקשה דח~ץ כתבו כ~א ~'~עי' םית~ו"~
 )וכ~כ בעין כשהוא אפי' לדידן מדרבנןאלא

 או"ח ובפר"ח סיכ~ב חאו"ח נובי"קב~שובת
 םיתס"ה א~א ובפמ"ג י~ב םעי'סי~~ו"ז
 מדרבנן אלא אינו דנוק~ה םק~בו~יתס~ו
 כש~תערב גם בם' ביטול לו ומהני~~ידן(
 ו~ן כרת איסור בו דאין כיון ~פסחב~וך
 סקנ"א םיתנ~א בח~~~~ק

 ובחיי"~
 קכ"א ~לל

דין
 מ~~

 י"ח סעי' םית~~~ז הרש"ז הרב ובש~ע
 זוטרי וה~פי ס~~ר הכ~ב גם ~זהוה~כימו
 והרב ~לוםוהנהר

 ח~מ~
 בשד~ח )והו"ד ומוסר

 ב' םי~מח~~"צ
 במקור ~~פ ב~~ או~

 ס~תמ"ז כט"ז )דלא סק~זסיחמ~ז חי~~
 דס~~ סקי~~

דלעני~
 ורק ב~ושהו אוםר נוקשה גם אכילה

 בס'( כשנ~בטל שס התירלהשהותו
סיתמ~ז ועבשע~~

 שנ~ל בנוקשה הנוב~י בש~~ קם~~
 אםל~בשיל

 אי~
 ~אסור יש נ~דו ס' בתב~יל

 גמור בח~ץ שא~ור כמו בהנ~ה אפילוה~ל
 ~' בישואפ~

 בהקדמ~ו ועב~מ~ג ~( ~ ע"~
 דקמח םק~ב םיתמ~ג א"א וב~מ"גלםית~"ז
 ועבדב"ר נוקשה ח~ץ מקרי מיס עם במ~פ~נילוש
 )שהבאתי ל"א ע~ף סקט~ו םיק"טלעיל

ש~
 דס"ל מדבריהס דנראה מח~רים הרבה

~דע~
 בם~ ב~ל ד~קשה הנ"ל המג~א

 שס ~~אתיוגם(
 בד~

 במי שנמ~את חטה
 לזה מהני אס מים עס המעורב~ירות

~~~~~
 ב~'

 ד~י~ ~י~

 רק לזה
 ד~

 ~וע' נוקשה

 להל~ות ב~~י~~ובפ~"ג
 ~ס~

 ש~תב
 יבש בפ~חשנ~~רב דנו~~~

 ביב~
 ב~ל דלכו"ע י~ל

 ומג"א םק~~ו םיתמ~~ז ט"ז ועי'בתרי ~~
 מ"ז פ~ו~ג ועיין ד( ~ וד~~ק(סק"~ו ~~
 ~וי לא ב~וים ~וורםן ד~ריי~ ~נ"י ב~םסק~א םי~ם~~

רק
 ח~~~

 בס' דבטל~"ל וא~~ לא~יל~ ראוי דאין כיון נוקשה
 ~ם ~תב וכה~ג ~ ע"~

 י~ל א~~ מאו~ל דבנ~סל סקט"ו סי~~ו"בא~א ב~~~~~
 )והא עיי"ש ב~' דב~ל ~נוקשהד~ינו

 ~ ב~~שהו אוסר ד~וורםן ג' סעי' ~סיתס~הבר~ו~א ~~~~~~~
 ~~ה~ע~

 י~א שלא דא"א ~וש~ם ב~ה
 תנ"~~~ רס~י בר~ו"א כ~ובואר בה~וורםןנדבק ק~~

ועש"~
 מחיטי~ ד~ורסן הנ"ל בפ~ו~ג

 ישיני'
 ~~ש~ת יום ל' החי~י' על עברו ש~בר)דהיינו
 ~פשרהקצירה(

 להי~~
 בו נדבק יהי' שלא

קמח שו~
 סיתס~א א"א וע~~ו~ג ה( ~ ע"~

 ~~ בצ~~ש~ניח ~קי~~
 דין רק לו אין כפולה ~וצה

 נתערב אם בס' ובטלנוקשה
 ה~~~ מקו~

למקו~
 שנתערבה נפוחה דמצה ועיי"ש אחר

 ס~י~ סיק"ו )וע~ל בס' בטל אחרל~וקום
 םי~~~~ב ועיח~י ו( ~ םקע~ז( שסובדברינו י~~

 במאכל נת~רב דאםסקי~ט
 שיש די~ ב~ס~

 בהתבשיל שנתערב או ח~~ץתערובות ב~
 שא~

חמ~
 בטל ה~ה כלב מאכילת שנפסל

 דע~רא כיון ששיס אפי' וא"צב~~~וא ברוב~
הוא בע~מ~

 סק"א סיתמ"ב ועיבמג~א ז( ~ ע"~
 כ~א כ' סעיף שם הרש~זהרב ובש"~

 או~ן באיז~
 משם ו~יוצא נוקשה ח~וץ רק ~וק~~לא

 שנתח~וץ שמשעה אא~~ נוקשה ח~וץנקרא ד~~נ~
 ~ג~ן ה~~ק ע"י כ~א מעולם לא~ילה רא~יהיה ~~

 שהתחילה~יסה
 להתח~ו~

 הגיעה ולא
 סעי' סי~נ"ט שם )~נ~בארג~וור לחי~~~

 לאכילה ראויה תהי~ לא אותה ~שא~ואף ו~~~ י"~~
 ~ו~~~

ח~ויצו~~
 ו~ן צורכה כל ג~רה שלא )~ו~ני(

 את הםופרים בו שמ~ביקין בצקאו~ו
 ניירותיה~

שעושי~
 הרחיים ~וע~ר אותו

 ~ג~~
 רא~ו~ אינו

 או~ו ~שיאפ~לא~ילה
~~ 

 ~יו~ב ו~ל זה
 נוקשה ח~וץנ~רא ה~~

 ואינ~
 בפסח אסור

 בא~ילה הן~~דרבנן א~~
 ב~נא~ ה~

 ~ו~ר ~רו ~ ולא ~~~ה~פ)ו~קב~יעבד בשהיי~ הן
 בהנ~~

 וב~י ~~"י עליו עבר ש~א כי~ןא~~"~
 ~~ה~~

אב~
 גם אס~ר באכילה

 חמץ~ם עלי~ שיש ~יון אח~~
 ח( ~ ~~~ שעעה~~~

~יי~י ~~~~ ועייש"~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~א מע~לס לא~ילה ראוי היה ~~לא~~~~רי 
 אם אבל~הד~ק ~~

 ראוי ~י~ כשנתח~~ בע~
 לא הרי שעי~שה שאור של ~ו חמץ של ~ת~~ון לא~יל~

 של איס~ר ~ו~ונונ~קע
 ~~~י~ה הן תור~

 בשהיי~~ו~ן ב~~~
 נ~סל א~~ אלא

 ~~א~יל~
 ~לב

קו~ס
 ש~~

 ששית ~~ה קו~ס שהוא הביע~ר
~~רב

 ~ס~
 ו~יין ~( ~ ~~כ

 סי~~ו"ז ~וברעזאן~~~~רש"ם ~הגהו~
 או~

 י'
 ~~וי~

 צבע

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

~~~~~ 
~~~~~~

 שס ~ידד~~
 נה~~

 אם~~~רב
 בק~ו~

 פס~~~~
 ואפו

 ב~~וח ס' היה א~ ~וצ~~ ~ו~ונ~
נג~ו

 ~~~~~ ~יו~
 ו~ר' ה~וג~א

 ~רש~~
 והמק~~ח

~ו~~י
 ל~~~ש~

 הצבע ני~ר ~ם וא~י' בס' בי~~ל
~ל

 ה~וצ~~
 לאםור אין ~ו~מ

 בז~
 חזו~א ~ושום

כי~~
 בחזו~א להקל קיי"ל ~רבנן )משה~( דבאיסור

~ו~~~~"~
 לאסור שא~ן

 אות~
 בשהייה

 ~"ה ~~ת ח' סי' ~~חו~~~צ ועבשד"ח י( ~~~~רה ע~תו~~
 שהש~~י ודע~~~~"~ו

 ו~~~~
 שהבי~

 ~שם ~ם
~~~

 אילה
 שלו~~

 ~ש~ו~ים סברא שם ש~תב
~בי~ים

 הנ~ו~רי~
 ב~ו~קל

 ב~לל ~הוי ב~~ י"~

ח~~~
 ~וא~ילת שנ~סל

 ש~י~ ~י~~ כל~
 רא~יי~

 )כלב~~~~יל~
 ~ע~ין בזה ~ו~ש ועיי~ש חי ~~ל

~~
 עבר

 ע~יה~
 ב~~ורי~ ~נא~~ ~~~ח

 ה~~ל
הרבה

 וש~ ב~~ ~ע"~ ול~ו~ש~ ~ ~יסו~
 לא

~~י~
 אלא

 בציר~~
 ע~~

 ~צ~~ים סבר~ת הרבה
 לו ~~יה~~קל

 בני~~~
 ~ ~~ו

 ח~~ו~ה ~~~~~א~הנעשה יי~~ ~ב~~~ יא~
 ~ו~~~ שק~רי~

 ~וש~ורי א~
 חי~יס או ש~וריס שלש~ר

 ש~"~ עיי~
 ~י~~ו~ב

~~~~ג
 ~~ו~ ~י~

 ~~וץ רק ה~י לא ~~~אלץ דס"ל
 ובח~י ועייש"ע ~נ~ק~~

 ש~ ובבה~~ ם~"~
 סק"ג

~~~בו
 ד~ע~

 ד~וי האחרונים רוב
 ח~ו~

 ג~~ר
 עליוו~וברין

 ~וה~~
 וב~י בב"י

 ~~~ ו~~
 ב~~~

ה~~
 הרש~ז

~~ 
 י' ~' ~~~י'

~יי~~ ~ו~ ~זי~ ד~ש~~~
 חייב ~~~ץ של

 ~ר~
 ~צ~וו ~ל ~~~ו

~~~~ץ ש~
 סיקי~ב לעיל ו~~~ב~ר ~ ~"~

 סקט~~
 ~"ש

 ~ש~
 ~ז~

 ~ ב~וש~ו אפיל~
 א~

 סי' רמ"א ~יין
 ~חי~א שם ו~ט"ז ה~ ס~י'~~~ו~ז

 ד~~ש~~
 חו~ורא

 לא~ח~~ץ
 ~~~~ינ~

 רק יו~~ו בן אינ~ ~לי ס~ם

בי~~~
 נ~ב~~ א~ )~ירוש ~אחרון

 קו~ם
 פם~

 ~לי~~~~
~~ 

 ח~וץ
 י~ו~ ואי~

 היה אס
 ביו"ט רק ה~םח ב~וך ה~ו~~ל לא~ול א~ור~ו~~ו ב~

 ב~~ג"א ~עי~~"ש ב( ~~א~רון(
 ד~וש~ו~ םק~~~

 ת~ת~~ב~ינ~
 נ~~ ~ לטיבו~א

 בר
 וס~~ ~ ~"~

 ויו~~ ~ אב~י~~י
 דאז ~~ אחר

 ~~~ה~ דא~י' סק~ו~א סית~ו~ז ~וג~א~עיין ~ג~ להק~ ~~
ינ~ט~~~

 אבל ב~סח א~ור
 ברי~

 ~ושהו
 להקל ~יש~~~ר ו~ו~~~~

 ~וש~~ע ~ו~בריו )הנה ~ ע~~
 ~~~' ב~~ח בריחא לאםור נו~ל"פיש~~~אינ~
 דא~~לו סק~ג הנ~ל בסי' ~סק ו~ן~~יעבד

ב~ו~~~
 ~רי~א לאםור ~ש הפ~~ו

 אך ~פם~
 ~~ילו בה~~מ ~ריחא מי~ל םק~~ ש~בח~י
ב~~~ר

 ק~~
 אי~ורין ~שאר ~מו לגמרי ום~ום

 או~ סי~~ו"~ הח~ש בא~ח ה~יאו~ן
~~ 

~~~ 
ם~~

 אגידת
 א~ו~

 ~~~ם
 ס~~

 א~~ ~ואור~
להק~

 ב~יח
 וב~~~

 מ~~ו של ב~יח
 ~~~ ב~~ מ"~ או~ ~~ו~~ סי' ה~~שבא~~ ~~~~יי~

שצי~~
 ~ריח לכאורה ל~קל

~~ ~ 
 ~~~ור דלא לפגם

 ח~"~ב~
 ש~ ב~ין אפי'

 ס'
 נג~

 ו~~~~ע ה~מץ(
בא~ח

 ה~~~
 ת~ו~ת ~שם ~~ח אות ~י~ס~ז

ר~~א
 ~ח~~

 ח~ווצה
 ב~יך ב~ם~ שנמצ~~

 ב~ ש~~ונ~~ק~רה
ש~ר ד~ו~~~~~ ~~~~ ב~~~ ח~וין

 ~ק~ירו~
 שב~~ור ~ה~בשילין

~~~ ~ )~ 
 א~ח חלק ש~ל ז~רון בס~רו~יין

~~ 
~~~ 

 בש~ע"~
 ארי' ~גור

 ~~ת~ יהוד~
 ~~~ו~ור

 ~ו~~ו ~פשי~ות לה~יר יש~נ~רי
 ונו~~~~

 ו~~~ ~ ~"~ב~ס~
 ~רב~ן תרי דהוי~יון ~~~ו~~ סי~~ו"~ א~א ~פ~~"ג

 ו~~י~
 גם כתב זה

 א"אב~מ~ג
 ס~ת"~

 של ~ף ~חב ~אם ם~י"ב

ח~~~
 ב~י שאינו

 ב~בשי~
 ~~ח של

 ב~י~

 י~וי

~~~~
 נגד ~' ~תבשיל ויש

 ה~~
 ~~ו~~ר ~וו~ר

 ל~~ו~םה~~שיל
 בפ~~

 א~ ה~"~ו יש ~ס
 גם א~~~נאס~~

 בהנא~
 ~~ו~~ר ה"ה )~ל~י~ז

להש~~~~~
~ 

 ב~~ו~~ ו~יי~~ ה~
 סי~~~א א~א

 ח~ץ ~וש~~ ~~~ע ~א~~~י~א
 ~~~~~ )ק~~~~~~

 ~~~ו~ש~~~
 ~וע~"ע

 נצל~ וא~~~
 ~ל~ו

 ב~~
~~~~

 ס' ב~שר ~~ש
 נג~

 הנ~ל ח~וץ ~~~~~ו
 ב~לי ביט~ל ~אין ~אף~~~ב

 ~~ירו~
 ~~~ף

~ו~~
 ס' בו יש אם ~פי' ה~לי

 נג~
 האיסור

 הנבלע האיסור א~ לב~ל י~ול אינו~~~~ו
 ל~ ו~"~ ~~~ו~~(

 ~~וץ המשהו נ~ב~ל
 ב~~~ו~

~~~~~~
 שנא~ור

 בז~
 חו"נ דאין

 ~~ס~
 ~ו"~ו

 בצירוף ~~~ה~ ~איםו~~י~~
 נו~ל"~

 חו~ורא הוא
~~ו~~

 ~~~ג ~לס~ווך ~~קל יש ל~ן
)~~"ל אש~~~ו~

 ~ג~
 ~ איס~ר נגד ם' ~וועיל ב~~ח

ע~~ו~~ ~~~~
 ~~~~~ג

 בתוס~ו~ ~~~~
 ביאור

 ~~י קצ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

 ו( ~ זה שאחרב~~ק

~~~~~~ 
 ~~ון משהו תר~

~~נ~ערב
 ~וע~

 ב~~שהו נאםר ש~בר ~ו~בשיל
 אחרל~~שיל

 וי~
 שם

~"~ 
 המעט נ~ד ם~

 עיין ~~שהו תרי דהוי~~ז~
 בה~~

 סי~~ו~ז
 בזה דיש ב'~~ק

 ~וח~וק~
 ~לד~ת ~אחר~נים ~ין

 ביו~ד~~"ז~
 חילוק יש ~~~ ס~~ צ~~ סי~ו~

 ל~בין
 בדרך ש~אסר בלח

 ז~
 נא~~

 ל~ולם
 ח~י~ה אבלב~ושהו

 שנאסר~
 א~~~ ונ~לה ב~ושהו

~קדיר~
 וםילקה אחרת

 ~ליט~~ אי~ ~וש~
 אוסרת

 לא דב~ה"גב~וש~ו
 אסרינ~

 ו~ן ~ושהו ~~י
 שהסירו לאח' ח~ה ~~ שנ~~צ~' ל~בשיל~~~בוהו ב~~

 ו~חבו ~~שםחטה
 שנ~י ל~~שיל ~~ף אח"~

 ל~ע~ ~ו~ ~"~ ~ ב~ושהו אוסראינו ג~~
 הנ"ל ~"ז

ו~~הגה~ג
 ~~ו א~~ סי~ס~~ ~ובר~~אן ~~הרש"~

בש~
 ~נפי

 יונ~
 ~~עת ש~םק

 ה~~~
 דבר ל~נין איסורי' ובשארביבש ח~ו~"~ ~עני~
 שי~

 מ~ירין לו
 בלח בלח א~י'הקיל

 אבל ~ ע"~
 לדע~

 ~ש"ך

בנקוה~~
 ה~"ז על בציונו

 ו~ן סק~~~
 והרב מש~ו תרי ~~עולם( אסרי~ן והע~תמג~א לדע~

נקוה~~
 ש~ן ~תב

 נתפש~
 ב~ל~ ~ל אצל ה~וראה

 ע~~ד ~~ש~ו ~רי לאסורההוראה
 הבה~~

 הנ"ל

 מ"~ו~בפ~ו~~
 םק"ד ב~י~נ~ב ~ודבריו דמש~וע

 אםרי~ן ~ושהו ~בלע ב~ל~ ע~~פ ו~ן בל~(~ד~לח
 ~~~ו~רי

 ו~~~
 להל~ה ~ך ~~וסק הרש~~ דעת

 ~ו~י' ג' ענף סק~ג זה סי' לעיל בדברינו~ובא
 ~~ו אות םי~ס~~ ~ברעזאן מהרש~םב~גה~ג
 אסור ב~לי הרי מ~ז והפ~ו~ג ~א~רד~~~ת

~~ו~~
 שם הביא הפר~ת בשס אבל ~שהו ~רי

 יו~ד מ~ז )עפמ~ג לכלי או~ל בין חילק~לא

 סי~~ו~~ ועבשע"~ ~ק~א~~יצ~~
 דבמקום םק~א

 ~ו~~י~
 ~א ~ושהו ~בלע שה~לי ~גון להתיר צד
 בתבשיל ב~סח ונ~חב חדשים ~~~ בו~~~משו
 משהו ~רי ב~לי ~~י' לה~יר יש חריףש~ינו

~~~~ 
 בבה"~ ועיי~~ ז~

 הו~יח ~הא"ר הנ~ל
 ונ~לה ב~ושהו שנא~רהדבחתי~ה

 ~ח"~
 לתבשיל

 להתיר יש ~~שס ה~תי~ה ו~~קו ~נגדה רובשיש
 יותר קיל ~הודבר

 מ~~
 במ~~ו שנ~סר

 ~ ע~~

~~
 לפאר~ א~ר ו~ב"ם

 דא~י'
 לדע~

 הא"ר
ל~תיר אי~

 ר~
 בחתי~ה

 שנאסר~
 משהו ~~~עם רק

 שנפל~ בעין משהוא~ל
 אחת על הק~רה ל~וך

~החתי~ות
 ה~~

 משוס ה~תי~ות שאר גם אוסרת
 ממ~ו ~~עסד~ו~א

 ~י~
 לצאת י~~ל

 ~~חתי~~
~~~

 ~~הו
 שנבל~

 ~ה~~י~' ~ו~א ב~~~י~~
 וא~~~

אח~~
 ב~"ח ~ו~ד ע"כ במשהו

 ט( ~ ~'אות םי~~~~~ הח~~
 וע~~~"~

בה~"מ ~~י~~ ס~י~~ סיתס~~ ~ו~ז
 ו~וניע~

 ש~וחת
 יו~~

 ~~~~ל ~~~~~ בתרי
 ~חתיכה ~~~~ו שניל~בשיל א~~~ שנ~לה במשהו ~נאםרה בח~י~ה )פי'גוש

 ~ושם~
 לא

 הב' התבשיל להתיר ד~רי ו~~~ש~כ ב~ לגעורואין ה~~~~
 וצ"ע ~ושהו ב~ריבהנאה

 ~לל ועבחיי~א ~ ע"~
ק~"א

 או~
 ~ושהו ב~רי להקל דעת~ ~מש~וע ח~

 ה~~~ו שישב~וקום
 ו~ו~יע~

 י~"~~יש ש~ו~ת
 ~~קל צ~עוד ~~

~"~~~ 
 ש~~ה

 ה~~~~ ד~~
 ~ולא

ביא~
 בלח ~ם ב~~~ג לה~יר א~ ~ס

 בלח~
 י( ~

 ~ו~ר~זא~ ~~~רש~~~~בהג~"~
 ~ות ~יתס~~

 הר~~ה ח~~שיבשם ~~~
 גם ~~קל ש~~~~

 ב~~
 יש~ אס

 ס~ קדי~הב~ל
 ~אי~

 לא~~ר
 א~"~

 ב~ל ס' לי~א
~דירה

 ראיה והביא אסור~ת ~ולן אז ה~ף נג~
 ש~קיל סק~~~ סיקל"ד יו~ד~וש"ך

 ב~ר~ ג"~
 והפר"ח ריסית~ו~~ הפר~ח פסק וכן בח~~ץמשהו
הביא

 ג~~
 הג' ע~תו~ד ~נ~ל סיקל~ד יו~ד ~ו~~ך

 םי~ן א"א ב~~ו~ג ועיי~ע יא( ~ הנ~ל~והר~"ם
 דא~י~ ד~~ש~וע יו~ע( ~וי )בדה~~ו סקל~גתס~~

ל~ו~~
 ~ושהו בתרי ד~~~יר

 ~ו~~~
 שנאסרה חתי~ה

 קלי~ה ~דירק
 ~גו~

 ~~ליח~ ע"י
 ובשלו

~~~~ 
החתי~~

 קליפה בלא
 אוםר~

 משום~ ~~ושהו אח"כ
 ~שהוא ~וח~~ץ שנאםרהדבהקלי~ה

 ~חוש~
 יש

 הוא הבשר אם וא~י' ג~~ור~עם ב~
 ~א"~ ש~ו~

 ~ו~~
 שיו~ל להח~וץמפ~ם

 להת~ש~
 ~~~~ו ב~ולו

 ד~~
ז~

 ח~~ורא אלא אינו הוא~ופ~ס( דה~~ון ~דאמרי'
 בתוך נשאר הטעם עיקר אבלבעלמא

 ~קלי~~
וא~~

 הקלי~ה
 א~ור~

 אוס~ת ולכן ~ודינא
 ~~ו"עבמשהו אח~~

 ~יתמ~~ ב~~י ועיי~ע ~ ע~~
 ט~ו י~ד ~עי~ ~ית~"~ הרש~~ וב~~ע~' ס"~
 יב( ~י~ז ~~~

 ו~ב~~ול"~
 )דה"מ תמ~ז רס"י

על ה~י~
 ~~"ז~

 בית תשו' בשם
 דו~

 דיש דהי~א
 לתוך ה~' ~ותערובות ~~שהו נכנסא~ ~פ~
 ~הוי מש~ם ~~ה~ג דשרי ~וודו ~ו~עהב' ~תערובו~
 דרבנןב~וידי ~"~

 ע~~
 ~~~רעז~ן מהרש"ס ועב~~ה"ג

 ג~ ~ן שהביא כ~ו אותסי~ס~ז
 ~ושה ד~~י בשם

 ~ך ~ושהו ב~רי להקל יש ס~ק עוד ישדאם
 בית~ בשס אופינהיים ה~"א ~~~ג' בא~אמש~כ
 נ~ירא לא מש~ו בחד א~י' ~הקל שישדוד

~ג~ ע~~~
 ~והרש~~

 סי' לעיל ועבדב"ר הנ~ל
 סק~~ ז~

~~~
 א'
~ 

 ~ח~
 במשהו~

 ע~~~~ א~

 םק~~ג~ סי~ס~ז
 ה~~לתותב~~ת

 ~ס' ב~ל גמור ~מץ דג~~
~~ן ב~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 נוטה~~~ן ~~ו~~
 ג~~

 הישר בספר תס הרבינו דעת לזה
 בהגה~ג הו"ד כהשאלתות ל~םוק םי~ר~~ב~ג~ול

 ועייש~ע ב( ~ ריםיח~~ז( ~ברעזאן~~~~רש"ס
 שוב ~התיר צ~ ~ו~ שיש דב~וקום הנ~ל~~וג~א

ל~
 ולצרף לס~ווך יש דבכה~ג ~~שום ב~שהו אסרינן

 ה~אלתו~~~~
 ~ר ~~וו בם' ב~ל דחמץ ~ס~בר

~י~~רים
 )ומש~~ ~~~

 ~ו~ברי שס
 ~נ~~ ה~ג"~

 ~וקרי להי~ר~צ~
 ~גו~

 פוסקי' הרבה שיש ב~קום
 יותר בההיתר ליבלע י~ול אינו דה~יםור~ס~ל
 ~גוןמ~ד~ק

 חמ~
 היתר עם שנ~לח ~חוש ~הוא

 םברות שיש ב~קום~ו
 בג~~

 ח~ש בו שאין הענין
חמץ

 וכיוצ~
 ~ף

 דל~ועש~
 ~וחמירין

 של~
 ~אותן

~ברות
 ה~וסקי~

 ב~ה"ג ~"מ המקילים
 ע~~~

~~
 וע~' ג( ~ בס'( ב~ל דח~ץ א~אלתות לס~וך

 לס~וך אין דל~עשה א' ס~ק ~ית~"ז~~"י
 ע~~~ להקל ~דדי' הרבה עוד יש אא~כ~שאלתות

~~
 דל~נין ריסית~~ז א~א וע~מ~ג

 רק ביש דגם אפשר לע~ו~ם ל~כור או~~םח להשהו~
 ~ ה~"~ו( יש אם להקל יש להתיר צד~ד

 ה~
 ועי'

 אשאלתות ס~~ינן דלא סוסית~"ז ~"זב~~~ג
~~י'

 כ~~ בי~
 בדבר רק ל~יתר צד~ים

 מקום אבל חו~ורא מש~ם רק אותו אוסרין~אנו כ~~
 דיעות ~~וה שיש אף אז מדינא אוסריןשאנו
 מהני לאלהתיר

 ל~~ל ועבדב~ר ~ ע~~
 בדין להקל לצדד שיש מה מ"ח ענף~ק~"ו סיק~~
 מ~ש עיי~ש בשר של רוטב בתוך בפםחשנ~צאת חט~

 דהוי ב' אות ד' סי' מ~ו~"צ ו(~ו~בש~~ח ~בזה(
 ~~ו~~ז ~ה~ליך~ובדא

 פ~
 בקועה( חטה )אות

 ~~בשיל ס~ שס ~יה )וגם ~תבשיל מתוך~~~ראל םילק~ ות~ומ~י ב~סח ב~זיד ישראל של~תבשיל
 התבש~ל לאסור יהו~א הבית והעלה הח~ץ(~~ד
 את ~שליך הנכר~ אם~~~ף

 הח~~
 כ~י לשם

 ה~ב~יל את לו לאםור ~~י הישראל את~ה~עים
~~ף

 ~ב~ה~
 ~~~יק~~ד ביו"ד בר~"א מבואר

 היין לה~יר יי~נ~ענין
 יר~יל שלא ~די בשתי~ א~

 י"ט ס~ק זה ס~מן לקמן ועבדב~ר ב~ך~נ~רי
 בעני"ז( והנה~ה"מ

~"~ 
 א~ור בח~וץ

 א~
 אם

 אסור דהוא ביי"נ דדוקא ~וש~ם מ~הו רק~וא
 ב~ך ירגילו שלא ~די להתיר יש ל~ן השנה~~ל

 זמן דהוא חמץמש~~~
 מוע~

 טעמים יש ועוד
 יהודא ~בית עכתו"ד בזהלח~ק

 הנ~~
 הרב אבל

 יש ~ם להתיר יש דבשעה~ד כתב ומוסר~~~ה
~~

 ה~מץ נגד ס'
 ~יו~

 ד~וי
 ס~יק~

 דרבנן ב~י~י

 ב~ה כוונתו הנראה)ל~י
 במש~~

 דה~י
 בזה יש הרי מיד הח~ץ את שסילק ד~יון~~ום ם~יק~

 לא ש~ואס~ק
 ~ל~

 שלו ה~~ם
 ~ווע~ בז~~

 ~ז~(

ו~~~ש~~
 אירע אם

 ביו"~ ~~~
 של אחרון

 תרידהוי ~~ס~
 דרבנ~

 הנ~ל השד~ח ע~תו~ד
 ומוםר ח~~וההרב בש~

 הנ"~
~ 

 ~ט~
 ~( ~ בהנאה ~ם

 ת~"~ סי~ןעשע"ת
 ס"~

 בש~ ~ ח'
 ~נ~בי~ת

 שנתערב נוקשהדח~ץ
 ב~חו~

 אסור ~~שים
~"כ

 בהנא~
 כמו לנ~רי ל~ו~ר~ ואסור

 ב( ~ עכ~ד ~~~' ליותר שנפלג~ור בחמ~
 ח~ץ ו~ן נוקשה דח~~ץ סק"ב בביאוריםסית~~ז וע~קו~~

 דהוי ~ים עם ~"פ ע~יה~תהווה
 ג~~

 נוקשה
 סקט"ו ק~ט סי' לעיל)~~ו~ואר

 ענ~
 אס ל~א(

 יבשנתערב
 ביב~

 חוץ לנכרי ל~~~רו ~וותר
 להשהותו א~~ר אבל שבו איםורמדמי

 אםור בלח לח נ~~רב ואם יא~לנו ש~אתקלה מ~~~
 ל~עיי~ ו~ש~~ ~ ע"כ ל~ו~רו~ם

 שם
 ד~ל~

בל~
 לשי~~ו ~~דו ם' דיש הגם למו~רו אםור

 דנוקשהדס"ל
 ע~ דמ"~

 אוסר מים
 בפס~

 מברעזאן מהרש~ם בה~ה~ג אמנם ~ב~ש~~
 או~~ית~~~

 םפר בשם הביא ה'
 י~וש~

 שח~לק
 המקו~חעל

 בנוק~~
 ו~סק ביבש יבש שנתערב

דמו~
 ורק תקלה חשש בזה שייך ולא להשהותו

 ~ןשמסלקו
 וג~ העי~

 המקו"ח במ~ש
 אסור ~וקשה גםבלח דבל~

 ה~ ל~י~ר~
 בספר

 ל~תיר ופ~~ק ~זה גם עליו חולקה~סח חוק~
 ~ע~~~~

 חמ~ל~ני~
 שע~ה"פ

 ~~~ו~~
 מהרש~ם ~~'

מברע~~~
 )וע~וג~א

 ~י~~~"~
 ~ש~~( ~~~~~ו

 ח"~ ~ה"~ ה~ולל~ ב~תיח~~ ועב~~~גג(
 ~~ק

 י~ב אותג'
 ד~~~

 ל~וס~ים שא~ילו
 ב~ס~

נוק~~
 למ~רו ~וותר מ~~ו ב~שהו

 ע~~~
 ל~~ו~ם

 נ~~רב אם ו~ן ~בו איםור מ~מיחוץ
ביבש יב~

 מו~ר נגדו רוב שאין ב~וחצ~ א~
 ג~~

 ח~~ לע~~"~במ~יר~
~( ~ ~~~ שב~ איסור ~ו~~וי

 ועיי"~
 ד~~ילו ל~ית~ו~ז ~פ~יח~ו ב~מ~ג

 ביבש יבש שנת~רב ג~וורבח~וץ
 ברו~

 י~ל
 שבו איסור מדמי חוץ לע~ו~םלמו~רו ~~ו~~
 ~ ע~~

 ועבה~ה~ג ה( ~ ולענין דה~מ שלאח~זועבס"ק
מ~רש~ם

 ~ברעזא~
 דנ"ל ה' אות סי~~~ז הנ"ל

 אבל לה~ל יש מ~ירו ש~ינו לע~ו"ם למ~ורדדוקא
 ג~כ והויטובה ל~ יחזיק שהע~ו~ם לחוש יש ה~כירובע~~~ם

 טוב~
 הנאה

 ו( ~ ע~~
~~~~ 

 ~ם
 לתו~ה ~נ~~לו ~~~~וה ל~~ול~ו~ר

~נ~~~וצו ~י~ ב~~~



~ ~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~~ ~~ו~~
 ~~ן~~~ח~~צו

 תבו~~
 ה~וים באותן שלתתו

 אם בצ~ע שהניח פרענקיל ברוך ה~ר~בה~ה~ג
 המקוה מי בתוך ב~סח א~ע לטבול~~~~ר

 בית ו~שו"ת הנ~ל הח~ו~צי' ה~וים בהם~~~עורב
 ~~י ראויין אס בין בזה חילק ~יצ~ח~למה
 לא אם או לאסור( יש )דאז לש~ייה~~וקוה
 סיתם~ז החדש א~ח בספר והו~ד לשתיה~אויין
 א~א בשם הנ"ל בא"ח ועייש~ע ז( ~ י~גאות

 )שבמרח~( הי~רה בדבר מביטשא~שמהגה~ק
 מים ל~ע~וים בה ש~פ~ים השנה ימי~בתוך
 הנ"ל בהיורה מים ~וחמ~וים ובחוה~פחמוצים
 בהנאה איסור חשש שאין וכתב מהםורוחצים
 ה~ל שנתבטל כיון זה~~ל

 ק~ה"~
 דקוה"פ ~ו~~ם

 נבילה נעשית חתיכה בהם לומרל~ש
 ~יו~

 דעדיין
 ח( ~ ע"כ הואהיתר

~~~~~ 
 ~אבאקשמעשנין

 דרך אותו מריחין ~חי~ו לאחר ו~ם~ו~ו
 ~חינת שלאחר מקו~וות ויש~~חירים

 נותניםהנ~ל ה~אבא~
 השני~טאבא~

 מיי"ש חביות בתוך
~~ירטים

 ע~
 ~ הריח שיק~וט ~~י מרובה ~~ון

~~~
 ה~~בואר לפי

 סי~ס~~ ב~~"~
 ם~י~ד

 איזה בו שנתערב ~זה בטאב~ק לכאורה~ושמע
 להריח וגס לעשנו אסור יי~ש או ש~ר כגון~~ץ
 כלל בחיי~א וכ~כ נחירים דרך~ו

 די~ קכ~~
'~ 

 עליו שיש ב~אבאק אלח ב~םח משתמשיםדאין
 בעקרי אך ~ שכר בו נתערב ~לא ה~שר~~ב
 בשם ה~יא ע~א ~ות י~~ םי' חאו"חדיניס
 ~מחמירי' על ~חק הח~צ שאביו וכתב נחיריו~רך ~~ריח~ בין עשנו לש~~ף בין להתיר ~~ציעה~ור
 תערובות חשש בו שאין ~זה ט~באק אחרוח~ר
 ו~ייש"~ ~ ו~יו~א~~ר

 ל~א בסי' הנ~ל בע~ד
 ~~ג~ות

 דמשמ~
 שלא מקרי דזה שם מדבריו

 אםור הנאה כדרך שלא ד~ם ואף הנאה~~דרך
 הנאה כדרך ~לא הוי הכא מ"מ מדרבנן~~~~פ
 ~השכר לש~ות דרך שאין חדא ~ טעמי~ו~רי
 הנ~ת דרך ~אין ועוד ~ נחיריו דרך היי~ש(~ו

 בטאבאק להשימו לא אבל לשתותו כ~א~יי~ש
~~ן

 י~
 טע~~י וכעין ~ ע"כ ב~שיטות להתיר

 מהד~ג ~ו~ו~ד בתשו' ג"כ כתב הנ~ל~היתר
 היינו אם ד~פילו שם כ~ב וגס קל~ג~סום~י
 חמץ יי~ש בו נחערב אשר בעינינו~ואים

 )פי' ז~~נו ק~דם ~לב מאכילת נפסל הרי~~מ ק~ה~~
 ומותר הפס~(~~דס

~~~~ 
 זמנו לאחר ~הנאה

~~ירוש
 ב~וה~~~

 ~~איר בית ~ס~ר וכן ~ ע~כ

 בזה להקל צידדו אור מאוריובס~ר
 הו~~

 בת~ו~
 ~יתס"ז הח~ש א~ח ועב~ס ~ סיקנ~הזכ~י

כ"א או~
 שהבי~

 גם שס
 בש~

 חייס דברי ספר
 ש~ם אס~~ד מהר~י ותש~' לאברהם חסדות~ו'
 בנידון להקל ~תבוהם

 שאיפ~
 שיש הטאבאק

 יי~ש ת~רובות ח~שבו
 חמ~
 שהביא ועיי~ש ~

בש~
 ש~ר נ~נו דאם מבי~שאטש מהגה~ק א"א

 ~אבאק ב~ שישב~לי
 קו~~~

 את ללחלח ~די
 וה~~באקהטאבאק

 ע~~ ~~~~ ב~ הי~
 לה~~יח

 בו והיה במים לחלחו ב~סח ואח"כ~על"ע
 לה~~יח ע~מטופח

 בפם~
 להקל ג~כ שם וצידד

בדיעבד
 ~ו~~~

 דא~
 ב~םח להחמיר קיי~ל דא~ן

גם
 בנו~ל~~

 תמיד שהוא ~ה מ~מ
 הנאה שום ואין לא~ילהק~י ול~ נו~ל"~

 אים~ר אין מז~
 אות א' סי' מחו~ו"צ ~ו~בשד"ח ע~כבדי~בד
 ~מחמיר מי דמ~מ שיק מה~~ם בשם ש~~בי~ט

 חשש בו שיש ה~אבאק את ב~םחמלשאוף
תערובות

 חמ~
 בשד"ח ועייש~ע ט( ~ ת~ב(

 הניירות דבאותן ג' אות הנ~ל וםימןמערכת
 טי~ין של הציגארין בהן ש~ורכיןדקות

 עם בדבק אותה ש~ודבקיןחשש שי~
 קמ~

 והביא
 בפ~ח ה~יטין לעשן שאסר חיים ~ב ס~רבשם ~~

 או~ן~ם
 הניירו~

 בעצמו ~שד~ח הרב אך
 ת~ארת בשם שם הביא וכן להיתר שםנ~ה
 בניירות הציגארין שתיית בפ~יטות שמתיריוסף
 אינו וגם כלב מאכילת דנ~םל מ~עםהנ"ל

והוא בעי~
 ~חו~

 וכן ע"כ כלל ניכר ואינו ~וכ~י~ור
 בשם כ~א אות םיתס~ז הח~ש א~ח בםפרהביא
 ברור היתר שהוא ש~~ב יו~טב~די

 ושאי~
 לחוש

~לל
 ע~~
: 

 ~י~
 א( ~ בהנאה

 שנחל~ה עיסה א~ חטה לענין ד~~תפקסק~ד םיתנ"~ ע~וג~~
 דבזה"ז משום ב~יעבד אפי' להתי~ אסברותחין

 ש~ ועבח~י ב( ~ בחליט~ בקיאין אנואין
 סק"ד

 ~שה חטה נפ~ה ד~ם מדבריוד~ושמע
 תבשיל לתוךה~סח בתו~

 רות~
 ~ואוד

 אף שם נחלטה שהחטה לומר שיש באופןרתיחות התבשי~ שהעל~
 מותר מ~מ בחליטה בקיאין אנו אין~בזה"~

ע~~~
 אם אפי' ובשהייה בהנאה התבשיל

 לאחר שםנ~בקעה הח~~
 שנ~ל~

 משום התבשיל לתוך
 ~לי~ה ע~~ד~~שהו

 י~
 בהנאה עכ"פ לה~יר

 ~~ג ~י' מחומ"צ ועבשד~ח ג( ~ ע~כובשהייה

או~
 שכתב ומוסר ח~מה ~~ בשם א'

 ב~יאינן לא דהאידנא דאףהר~ב"ז בש~
 בחלי~~

 ~נ~

~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ו~וד ~ ~נ"ל ~~י~~~ א~ל ל~~חלה~ילי ~~ו~~~
 דדוק~

ל~~י~
 ~ה~יר

 הנ~ל~ הדב~
 עצמו

 ל~
 בקיאין

~ב~
 ~~וע~ו ~א ב~~~הו ת~רובתו ל~~ור

ו~~דבריו ~~~
 ~~שמ~

 א~י~ ה~~רו~ות ~~~יר ~~ע~ו

 בחליטה ב~יעבד להתיר הר~ב~ז על~~~~~~נן
 ו~~"ש באכילה~~י~

 ~רי ~בדי~~ד בר~ה ב~~~זיק~~~~בא אוה~~ הרב ~~דברי ~~~~~
 ו~~~~ו~ז~"ז ג~ ב~~י~~

 ~~~י~
 ~ס

 ה~~~~ ~~~ ב~~
 ה~~ל

~~א
 ~יי~ו ב~י~בד חלי~ה ~~ דמ~י~

היו א~ דו~~
 ~~רו~ח~~ ה~~י~

 ~~אוד
 ~ב~

 ~ם
~~~~ 

 ~~י
 ל~ו~וויא ~ו~ני ~א~ירוי

 ר~ ~~ו~
 קלי~ה ~~די לה~אה אבל קלי~הו~~י ~~~י~~~
 ו~י~~ש ד( ~ למיח~ט ~חבה~~יס אי~

 דביין הנ~ל ו~~ו~ר ח~מההרב ב~~ ~ו~
 בז~~ז ~ם ב~י~ה ל~ח~~יראין רות~י~ ו~~~~
 יועיל שלא ב~ה"ז בחלי~ה גזרוב~~ים דדוק~ ~ושו~

 ~ר~וי יחליט לאש~א משו~
 אב~

 ונגזור ניקוס לא
~ם

 ב~~"~
 לגזירה ~זירה דהוי

~~~ 
 )ול~אורה

 שנחלט ב~מח ד~ם מדבריו~ו~~~ע
רו~חין במ"~

 אי~
 בזה~ז(~ ~ס ~הח~~יר

 ה~
 ועב~"ח

 סי~נ~ד~~דש
 או~

 ד~~ש ~ולם בנין בשם ~'
 ~ש בו אין ~~חלי~הב~"ם

 חי~ו~
 דוקא היי~ו

~ס
 נ~ב~~

 לאכיל~ ראוי שהוא ~ד לגמרי
 ~ך

 א~י' חימוץ לידי ~יבא בו לחוש ~ין ~ובדאז

~~ח~
 ~ש~"כ מר~יח~ו שינוח

 ב~ת רק החליטה מהני ~א א~ לגמרי~~ב~ל של~ בחלי~~
~ה~~ים

 ~ינוח~ ל~ח~ ~~~ ~ר~יח~~ ~דיי~ ה~
 הוא מרתי~~ן~~~י~

 ~~~~מ~
 ה~מיר זה ומשום

 שבול~ לענין~ס
 רו~חין במים שהחליטו שו~ל

ל~שות
 גרי~י~ מה~

 שאין ה~~ח ~ליהס ו~בר
 ~"~~לה~יר

 ח~~~ ~~~~~~
 ~~ור

 ~נ~~ר~
 ב~~ח

 מו~ר ~ם ~~~' ב~חות או ~ס'בחערו~~ת
 הנאת להשליך או ~ב~ אי~ור מד~י חוץ~~~ו~רו
 א~ ם~י' סי~מ~ז ער~~~א ה~~לח~ לים~~יםור
 בזה ~הח~~ירש~'

 הר~~~ בש~~ ועיי~~
 ~~י' ~ס

 ו~ב~ד~~ ~ בזה ~ו~ש ב'~~
 א' סי' מחומ~צ

~~~
 ש~ין דב~~קו' י~

 מנה~
 )~~~ת להח~~יר קבוע

~~~~~א
 הנ~~~

 דמהני ה~~קילין ~ו~קים ~מה יש

~~י~~
 ד~~י

 ה~~~
 א~י~ ל~~ו~ם ה~~ר ול~~כור

 ~~ס'~~~~~
 וב~~

 ~~ר
 ~ו~ בי~

 הביא
~~ 

 ~ת~רובו~~~~~~
 מ~~ו

 י~
 ד~והני ~~ורוח

 ~~~~י~~ ~נ~~ ~~~~ )~~~~ו~~~י~~
 ~ל~ו~ור

 ~ייס ו~~~~ח~~~ר
 ~י~~ דל~~י~ ש~

 ~ב~~
 ~ן לפ~וק נ~ונים דוד בית~רב

 א~ל ~רמ~~( ~דעת להח~יר ק~וע~ו~הג דלי~~ )במ~ו~
 להקל אין להחמירדנהוג הי~~

 וב~וקו~
 ~ב~~~~ ~~~ק

הר~"~
 הנ~ל

 ~~י~מ~~
 ~~~ו"דבזה להת~ה~ איך ב'( ~' ~~י'

 ה~~~~
 בד~רי~ו ועיי~ע ה~~ל

 ~ק"ג זה ~~'ל~יל
~~~ 

 ו~יי~ע ~'
 ש~~נ~ז ~ס~קל~יל ~ד~רי~~

 ~נ~
 ~יא~ ד~~

 וב~ל
 איזה~נ~ו~א ~וק~~

 ~ר~י~
 ~ ו~ו'

~~ 
 סי~"~~ ~~~~"א

 ה~ש"ז ו~~~עםקט~~
~~ 

 מ' ~~י'
 ~~רו~

~~ו~
 ש~~ד )או

 ב~~ שי~ ~בושי~
 ציר(

 ~~בו~
 ~~~~ ונט~~חבי~

 ציר
 ~ו~

 ~קערה ל~וך ה~~ית

 בקו~~ ~~~ נ~צ~ואח~~
 ~~רוב ~רי בקערה

 ~~ו~~~בחבי~
 ~א~ו

 לו~ ~ולי~
 הי~ה ו~א~~~ה הק~ר~ של~וך

 ה~~~
 ~ו~ום בחבית מ~ו~ס

 ~~חזיקי~~~י~
 אי~ור

 ל~~קו~ ~~~קו~
 ~ם אבל

 ~ו~~נה ש~טל לא~ר בחבית ב~ו~ה ~~ה~~~צ~~
 הרי הק~רהל~וך

 ג~
 שבק~רה ה~רוב

 היתה)אס אםו~
 נשר~ הח~~

 ~~פני הציר( בתוך
 איםורשמחזיקין

 מז~ו~
 ל~מר וחו~~ן לז~~ן

החטה ~הי~~
 בחבי~

 ממנה שנטלו קודס ~וד
 שבחבית מה ~ל אז ונאםר~קערה ~תו~
 החטה שם שהתה ~בר ש~אד~יי~ינן מ~ו~
 דוקא ו~~ז כמבו~ל~ב( הוי וכבושויותר מ~ל~~
 ~~~ח~~

 מבוקע~~י~
 לא ~ם אבל

 נתבקע~
 ~לא~

 י~~נ~רכ~~
 )~פי~( להתיר

 א~ ש~חבי~ מ~
 ה~"~י~

 נ~לה ~~וא ~~ס ~~כח
 ש~~~~~~~~

 ש~~באו~~
 וא~~ל ~~~נו ~~רוב נא~ר

~ודם שנ~~~
 ל~~

 עד החטה ~תר~~ה ~א שמא
 ~ו~

 וא~ר~ בקדירה תבשיל בשלו ~א~~ו~קכ~ה

~נצט~נ~
 ~~ה~ירה סלקו~ו

 למקו~
 אחר

 וש~
במקו~

 נמצא~ ה~ני
 חטה

 )בקוע~
 ~ו

 ~תה א~ורי' הקדירה ב~וךשנ~ר~~~( חט~
 נצ~ננה ש~בר לאחר ~~י' הח~הלשס ~~ל~
 ולא ~ו~ר ~ינו~ונן הקדיר~~

 ~יי~ינ~
 ה~ט~~ נ~לה ~~~א

 ~דיין הי~ה ~~קדירה בעת~שם
 רותח~

ועו~~ד~
 מחזיקינן ~לא ~שוס ה~י~ה ~ל

 איסו~
~~~ו~

 ל~~קום
 ל~~

 לומר ~לינן
 ~ב~~~קו~

 הב~
נ~לה

 ב~~ ~ח~~
 היתה ~בר ~ה~~ירה

 צונ~~
 ~מג~~~~~ו~~

 ה~~ל
 ב~~~~~

 ~יאור
 ~ ק~~

ד~
 סק~~ה א~א ב~~ו~ג ו~יי~ש

~~~~ 
 ~זה

 אין א~ד~ו~א ו~יי~
 ~~~ ~~ ב~~~י~

 אי~ור
~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ ~~ו~~
 אז החטה( נ~ד ~' בתבש~ל ~יש ~~גוןד~בנן
א~שר

 די~
 אחד בכלי א~י' בה~"מ ~ה~ל

~~~~טלו
 ~~~ו~~~~

 בה~לי חטה ונמצאת ~מקום
 היא ש~בר בעת הב'ב~וקום

 צוננ~
 להחזיק שלא

 ה~וג"א )ו~דברי מ~~ל"~ו ~~ה~גאי~~ר
~בל הנ"ל~

 הי~~
 ב~בשיל שיש

 חש~
 תורה איסור

~~גו~
 באו~ן חעיס הרבה בתב~יל ~נ~~צאו

 ~~ושום ~הקל אין א~ ~גדם( ~'ב~בשיל ש~י~
 סבר~

~בר~
 זו

 דאי~
 אבל ~ו~ול~מ איסור ~~חזיקין

 לא ~ו~ו~~~ו ש~ל~לו~ו ~~ב~לי
 אים~ר ~~ששיש ב~וקו~ ~וקילינ~

 עכתו~~ ~ור~
 הנ~ל ה~~ו~ג

ב~וס~~
 ב~יי~א ~~~ו~ר זה ו~עין קצ~~ ביאור

 ק~"ב~לל
 די~

 בתשו' ועי' ה( ~ ~'

 אר~

 ~בי
 לפסח משו~ור בחזקת ~היה ~~יס בחביתםיל~א
 י~~י כל ~ומנוובשלו

 ה~ס~
 של ובשביעי

 ורצו המיס ש~לואחר פ~~
 החבי~ לנקו~

 בו ל~~ן
 או~ו וגלגל החבית ~ע~ו~ם וקיבל אחרים~~יס

 החבי~ ~דו~ני~~ ~~צאו ואח"כ הראשון ל~~קום והחזירו~~~ו~~~ו
 דבוקה שעורה מבפ~ים

 בלי וה~לים התבשילין כל להתיר ו~'~נ~ר~~ה
 ע~כ פקפוקשום

 הח~~ בא~~ והו~~
 סיתס"ז

סו~
 או~

 ~ מ~ג
 ו~

 הר"י ל~גא~ן ועב~וקו~ח
~ליםא

 בסי~ס~~
 שם בבי~ורים

 ~ק~~
 ובחי'

שס
 סק"~

 שס שהאריך מה
 ה~ק~ ~~י~

 איסור
 ו~וקום לז~ן~~~ן

 למקו~
 ה~לים טלט~~ ובדין

ממ~~~ו
 ונ~וצא~

 עו~ודה בעת בהכ~י החטה
 ח~ל~קים ~מה בזה שביאר ועיי"ש ~שניב~וקוס
 בענין חדשות~בר~ת

 החזק~
 מ~וקום א~סור

~מ~ום
 ~~מ~ ו~~ז~ו~

 שם ~ודבריו והעו~ה
 היינו ~ומל~מ איםור מחזיקין ~א דהא ~~ך הו~

 ויכולין ~ועלמא דנ~ל במידידוקא
 לתלו~

 שלא
 לא אז ה~ני במק~ם אלא האיסורנ~ל

 מגו~יה דא~א במידי אבל ל~~ק~ס מ~קוםאםור מ~זיקינ~
 איסור דמחזיקין ~א וגם ממל~~ו איסורמ~~יקינן
 ב~ שנמצא הנ~ל ד~רוב נידון ~עין לזמן~ז~ון
~~~

 מ~~צת ~ומנו שניטל לאחר בחבית
 שבקערה הכרוב גס ל~יל ~סרינן הקערה~תוך כרו~

 ה~~וב נבדק ש~א ~~יירי~~~
 שבחבי~

 טרס
 )הגם ~~ערה ל~וך ~ו~נו ה~רובשני~ל
 ~~~יו ד~~רינן מבואר סי~~א~ביו~ד

 ~ו~

 הרי~ו~א נמ~א שלא דבר אותו נ~דדאי~רע
 שבנד~ד שבקערה ה~רוב כעיןבתוכו

 ב~~ידי הכא ~ו~~ו בתוכו הריעותא נ~~צאלא ש~~~
 שב~וקום לתלות לו ויש מעל~~אדא~י

 שנלקח טרם עוד ~~~בר החטה נ~להחבית ע~ויד~
 ~וח~יקי~ן לא ב~ה~ג הקערה לת~ך ממנוה~רוב
 )~י' ל~~קום ~~~~קום ~~~~יקרא ~היתיראח~קה

 ה~רובלהע~~יד
 בח~ק~ שבקער~

 ולומר הי~ר(
 ב~רוב ריעו~א נ~וצא שלאד~~וו

ב~וקוס ~בק~ר~
 ה~~ר~ ע~~יד~

 ~~וו
~~ 

 היה לא
 ~~~~ך בה~~ובהרי~ו~ח

 ב~~ הח~י~
 ~נ~קח

~ו~ונו
 ל~ו~ ~~רו~ ~וק~~

 לה~יר ~~י ה~~רה
~י~ז

 ע~"~
 שבקערה ה~רוב

~~ 
 א~ורינן ~א

 לו אין ~~~רוב~יון
 חזק~

 ד~~עיקרא הי~ר
ב~וקוס

 ~ח~י~ ~~וי~~
 נב~ק שלא ~יון

 ה~רו~
שבחבי~

 ~רם
 ~ו~~נ~ ה~רו~ שנ~ק~

 ~וא ~~~יו ב~~~גא~ורי' ~~ ~~~
 ~אי~רע~

 אם אבל
נב~קה

 החבי~
 )~י' ~ה ~~~קום

 ב~וקו~
 ע~ויד~ה(

 ~~~~נוונלקח
 וא~~~ ~וקצ~

 ריעותא נמצא
 לא~~~ה~~( בחבי~

 ~וחזיקי~~
 לז~ון ~~~~ון א~י' איסור

 חזקה ~יש כיון דאיתרע הוא עכשיווא~ו~ינן
 חזקת לה~רוב שיש )~י' ~ה ~ו~וקוםד~ו~יקרא
 ~~~יקראהי~ר

 ~יו~
 ~וקודם החבית שנבדקה

שנלקח
 ה~רו~

 או~ו לענין מיירי ו~"ז ~ו~~נה
 ~בל ~~מש( בתו~ה הריעו~א נ~~צא שלא~וא~ל
 ~ויבעיא לא ב~ו~ה הרי~ו~~א שנ~~צאבדבר

 ~ז~ון איסו'ד~ו~~יקינן
 ל~מ~

 א~י' אלא
~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 וא~ורינן אםורה בתוכהחטה

 שהי~ה בשעהב~ו~ו הח~~ הית~ ש~ו~
 רו~ח~

 אחר~~ד~א במקוס
 זה ס"ק לעיל המובא המג~א~דברי

~~~ 
 ג~(

 הב' ו~~וקום ל~~קום מ~קום קדירה טלטלה~ם
 וב' א' )ובמקום ג'ל~~קום

 הי~~
 ~ב~~קום רו~ח~(

 מכוסה הי~ההג'
 ונמצא~

 ד~ז בתו~ה חטה
 ל~ם ~חטה נ~לה אחר דבמקום בודאיתל~נן
 ~~כוסה( היתה דשם ~~יון הג' במקוםולא

 הש~~ושו וב' א' במקום ~~~~דה בעתאם ול~~
 שבתו~ההרותח ~ו~שי~

 ונ~~ר~
 ~ו~~נו

 ~~ח ~ל בכלים מ~ונה נש~משווגס ח~י~ במא~לי~
 שהית~ יו~~ין היינו אס לאסורשיו~ל ~באו~~
 ~ז שם

 רותח עדיין אז היה שה~בשיל ~גוןה~~ה

שהי~~~~
 ל~~ור ~ין ~זי

 ~~~י~ ~ו~~ ר~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

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

 שבקדירה מתבשיל בהם שנת~רב~~ה~~אכליס
 המאכלים אבל הב' במקום שעמדה בעת~נ~ל
 שבקדירה מה~בשיל בהם שנתערב~הכלים
 אס ו~ן ל~סור אין הא' במקום שע~~דהבעת
~נט~

 הקדירה
 למקו~ ~ו~וקו~

 שהיתה בעת
 הראשון למקום הק~ירה החזיר ואח"כרותחת
 מהתבשיל ונשתמשו בתו~ה חטה ונמצאתוא~~כ

 הן הנ"לשבקדירה
 בע~

 הב' במקוס שעמדה
 למקום שהוחזרה לאחר~~ן

 הראשו~
 ~~כ הרי

לאםור אי~
 ר~

 מה
 שנש~מ~

 לאחר ~התבשיל
 הנ~ל ה~וקו"ח עכתו~ד הראשון ~מקום~הוחזרה
 ~ו"ז ב~מ"ג ועיי"ע ~ קצת ביאורבתום~ת

~יק~ה יו~~
 ס~"~

 אלו ב~ינים קצת שהאריך ~ה
 בא"ח~~יין ז( ~ למקוס וממקום ל~מן מזמן איסורד~חזקת

 החד~
 ~' בשם ל~ד אות ~י~~"ז

 מה מ~ני הענין ~~~ שהסביר ביוסף~דות
 בזה ~עם ~כתב לזמן ~זמן איםור~~זיקין
 ~פי' ~החזקה שיצא שראינו ~כל~~ום

 לכן לו ~תן גבול כמה ידענו ולא ~לו(~ש~ות ~~ז~~
 ממקוס וב~למא כשרות אחזקת לאוקמא שייךלא

 ~נין לו אירע זה דבמק~ם אומרים א~למקום
 ~תי לנו נודע לא לזמן במז~ן אבל גבולווזה
 )מחזקת~א

 שלו~ כשרו~
 מזמן מחזיקין ~כך

 ג~ינות לענין~~א סימן ביו~ד מוזכר האי כי )וסברא ע~כ~ז~~ן
 ~י~~

 ובש~ך סק"ג ב~~ז
 דלפי סוסקט"ז סיתס~ז ועמג"א ח( ~סק"ד(
 שנ~רכ~ה ב~~ה לה~ל לנ~ היה הב~ח~~י
 ם~~ דהוי ~ושו~ ~זמן ב~וזמןאפי'

 לא ש~א
 ~~לה לא וש~וא~~חמצה

 ע~
 ~האי ~ך עכ~יו

 לא דשמא~פק
 ל~ ~תחמצ~

 םפק מקרי
 ~יו~

 ~הוי
 ה~דש א~ח בס' אך ~ ע~כ ידיעה חסרון~~ק
 שמ~ון נז~רות ס~ ב~ם ל~ד באות שםהביא
 החטה נ~בקעה לא דאםשכתב

 י~
 לס"ס לחשוב

 פוסקים דרוב~יון
 ראשוני~

 אסרו לא וגדול~ם
 שכחב שהרמ~א ורק הח~ה נתבקעהאא"כ

 אינו~המנהג
 כ~

 ב~ל להקל יש בו~אי א~כ
 משהו( באיסור ~~ירושש~וא

 ו~~כש"~
 בזה כשיש

~יז~
 שמחת מניעת

 שם בט"ז )ועי' ~ ע~~ יו"~
~קט~ו

 ~ו~~
 בהגה~ג שס הביא ו~ה"ג בזה(

 ם~ק ~האי ש~~ב הא"ר ב~ם מבער~אןמהרש~ם

~מ~
 ~א

 ~~ נתח~וצ~
 ס~ק ~קרי

 ח~רו~
 ידיע~

~~~~
~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~~~ ~י~~
כיון

 בטור ~ושמע ו~ן ליד~ שא~~
 בזה די~ל משום להקל יש בודאי צונןבאיסור וב~~~

עו~
 ~תה עד נתח~וצה לא שמא םפק

 י ע~~
 אות סיתס"ז ~ברעזאן ~והרש"ס ועבהגה"גט(
ל"ו

 בש~
 דלא דהא שהע~ה נדה פ~חי ס'
 איסורמח~יקינן

~ 
 דוקא היינו ~ו~"~ו

 ר~
 באיסור

משהו
 מ~א"~ דרבנ~

 יו"ד ~ועבט"ז תורה בשל
 סק~גסיק"ה

 ובלב~~
 דינים בחידושי

 להלכו~
~ריפו~

 במז~ן ד~וחמירים הא ~כן םקע"ב(
 או ה~בשיל היה לא באם רק דוקא היינולזמן
 ה~יס סננו אם אבל מעיקרא ב~וקיםה~ים
 ~~כ להקל יש ד~ועיקרא חזקה דאי~א~~~ודס
 שהבא~י ה~וק~"ח לדברי מתאימים~ו~בריו
 מ~ז הפמ"ג בזה העיר וכה"גל~יל(

 בשם ועייש"ע ~י( ~"כ הנ"לםיק"~םק"ג ביו~~
 בס~ק להקל דהעלה הנ~ל נדהפתחי

 י~תב מ~הו באיסור בצונןמעל~ע כבו~
 שכ~

 ~דלא םקי"ח סיתם~ז הט~זד~ת ~ו~~
 בחידושי וגס הט"ז( בכוונתב~ה ש~ע~ ~בה"~
 ~בוש בס~ק ~המי~ל וסיים להקל~ן העל~ הרז~~
 ל~

 הפ~יד
 גם~כדמוכח

 ~הט"~
 ס~~ג( סיק"ה יו~ד

 ד' ג' ענף סק~~ו וה ~י' לקמןועבדב"ר~ ע"~
~~~ 

~~~ 
 ב~"ח ועיי~ע יא(

 ה~~~
 אות סית~~ז

 שנ~אל מביטשאטש מהגה~ק א~א בשםל~ז
 ב~וע דגן בהם ~נמצא חמוצים תפוחיםמי בדב~

 כ~ מעל"ע כבוש היה אם ס~ק והיהמרו~ך
 במקום מגולה מק~דם ימים ב'עמד

 שאין והגם תבואה מהעליה לה~יל יכולהיה ~~רו~
 ~י ~~ל שאז יותר נ~טה מ~מ ממל"מ~חזיקי~ן
מאז

 ~וע~
 ו~ומד מ~וסה היה היום(

 ~בי~
 ~אי~

~ס
 מ~

 יהגם ליפול
 שב~ו~

 ש~~ו ~~~ל"ע
 ב~

~י~
 מ"~ו םינון בלי

 אי~
 דגן שהיה כ"כ נ~טה

 א~י' בהנאה לאוםרו ו~תבב~ים
 בהפ~~

 : ע~כ

~יב~

 שאלה ל~שות צרי~ין ח~וץ מ~הו
 מה~~גשו~מ עש~~~

 ח~~
 ב~בר שנשאל סוסי~~א

 כל ב~ו שש~ושו ~והק~~~ל ~לקחוהחולים בי~
 מהמים ו~קחו ח~וץהשנה ימו~

 יורות ~תוך ונתנ~
וקדירות

 בפס~
 רק אינו ד~וש~ו ~~יון וכתב

חש~
 ובפרע דרבנן

 ו~"ד השאל~~~ דדע~
 לצ~~ך ~יר ל יש ל~ן ב~סח גם ~ו~ה~לה~יר הר~~

~ח~ל~
~~ 

 ~ו ש~ין
 ס~נ~

 ב~ד~ח והו"ד ע"כ

~חו~ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~~ו~~~
 ~' םי'

 או~
 ~~ב

 ו~~~~~
 ה~~ל

 הנאה איםורי ד~~אר ~~ף~זה ~יי~
 א~

 ש~ינס

א~ורי~
 ~דרב~ן רק

~"~ 
 דבר אי~ז

 בנידון מ~מ ם~נה שאי"ב ~ולה בשביל~התיר כ~~ ~שו~
ז~

 חולה בשביל ~פםח ~ו~הו דאי~ור
 מס~בר~

 והר"ת ה~אל~ות דעת על בזה ל~מוך~י~
דם~ל

 דג~
 בטל ח~~ץ

 בששי~
 דבמקום ~~שוס

 ד~ו~ע י~ל~ולי
 מודי~

 וצריך רבנן גזרו ~לא
 ולמעשה להל~ה בדברל~תיישב

 וע~א"ח ~ ע~~
 ~ית~~ז~חדש

 או~
 מהגה"ק א"א בשס ~"ז

 העולס שנוהגין ל~וה ~עס ~כתבמבי~שא~ש
ש~ח

 ~~שת~ו~
 בה שמבשליס בקדירה בפםח

~~~~
 ב~יפ~ן בציס

 הג~
 אין הבצ~ם שבגוף

 אצל ~ונחו ~אחשש
 משו~ ק~ו~

 הבציס דב~וף

 היו לא ~~א ~~~י~
 הבצי~

 ~ל ~לל
 ~שאלתות ה~~ה ש~~א קמח ~צל שהיו~א~~ל ~מ~

 ב~ם~~ג~
 )ו~ד ב~' ביטול ~וה~י

 הח~~
 מעט

 דרבנן ב~וידי ס~ס והוי ~'( יש בוד~י~ח
 לע~ין~"~ו

 ~ו~

 הק~ירה
 י~

 בה
~~אר ש~~ חש~

 קמ~ ~וע~
 ~~~ה ~עירו לא~ר ק~ירה ב~ול~

 ~יה שה~ורק בעוד~~רק
 י~~~

 בםוף וב~לע
 ~נ~ן כ~~עירוי

 ק~~
 וממילא ~~~טה לי~ול

 ~~~~~ י~
 ה~שש ~ן ~בלעה

 קמ~ מע~
 בגדרשאי~ו ב~~נו~

 מש~~
 ול~~ל לחזור אבל

 על ע~~פ ~י מ~יליןבצים בהקדיר~
 ~~שהו רק דבלע~יון ~~~ אין ה~צי~

 ואי~
 ~' בה ~ין ביצה

 המש~ו~גד
 קמ~

 עליו חוששין שאנו
 י~ ו~~

'~ 
 ס'~עמים

 ע"~
 רוב

 ל~ וא~~
 נשאר

רק בהק~~יר~
 חש~

 בציס בה לבשל מקילינן ל~ן משהו
 הנ"ל הא~א עכתו"ד~פעס עו~

 בחום~~
 ביאור

 קצת לשון~בשינוי
~ 

 ~י~~
 שא~ה~ לעשות צרי~ין

~י'
 יהו~א בית בשם ~ק~ל סי~ם~~ ש~~~

 ~~ה המ~ה על מצא הס~ודה בא~~ע~אס
 מה~בשילין לשס נ~ל אם ידוע ואיןבקועה
 ~לא הי~ר חזקת חזק~ו ~ל התבשיליןמעמידין
 ה~רנגו~ת בו שהיה בכ~י ~~~ה ננ~ו~ח~מי

~י~ה ~~~
 ע"כ ה~לי ב~ו~ו בוד~י ה~רנגול~

 ל~שו~~י~~
 ~י~~~ז ב~~ט ~יין ~ שאלה

 חמץ ~מש~ו דהנזהר ז~ל האר"יבשם םק~~
 בפס~

מוב~~
 הש~ה ~ל יחטא שלא לו

~"~ ~ 
 )~נ~ון( ז~ל ~אר~י בשם ~הביא וא~ו סי'הרש~ז ועב~~~

 ~~ייר~י ~"ז והנה ב~סח~ החומרות ~ל ירלה~~ו

~עני~
 אותו

 אד~
 ~צ~ו

 ~~ז~מ~
 בבי~ו

 ~י~~

 ח~~ ד~~~~~~
 א~י~ו ~"עלה~~ויר רי~~ ~~ ~ו~א~ ~רי ~~הו

 בח~~
 דנדנוד ~דנוד

~ע"~ ~~~
 ~~וור~ ל~~ין אבל

 הבאיס
 ~ןאינו מ~~~ ~~~ו~

 ו~יי~
 באר ~פר בםוף

 מ~~
 ~והגאון

 דר~~ ובענין וז"ל ש~תב ירושלי~~~קאהרמ~נ
 מקומות ב~מה ד~~צינו מלבדהו~אה

 ~~ם' )עיין עדיףדהיתרא ד~ח~ בש"~
 בר~ו~

 ע"~~ ם' דף
ביצה

 ד~
 נד~ ~ ע"ב ~~ ד' קידושין ~ ע~ב ב'

ד~
 ידוע לזה חוץ ~"ב( נ"ט

 ג"~
 הגאון דברי

 אפ~יםה~ר
 ש~תב זצ"ל ~~בראדי ~ור~ליו~ ~ל~~

 שלאדלהח~ויר
 ~די~

 ג"כ בזה יש
 דרר~

 דממ~נא
~~י~ ~י~ר"~ א~~~ ש~ע ~עיין להש~אל מפסידש~וא

 א'~
 ר~מים המורה צריך ובא~~ת

 לפניו יבא~לא רבי~
 עני~

 ה~ואל עבור רע )שהוא(

 ב~ס~וב~ר~
 ~מה מ~ו~צת ש~לה איזה ~~י~ו~ב

 וביטול~~"נ
 ש~וח~

 ועתה להב~ה~ב יש יו"ט

נדפ~
 ~ר~ת מהר"א הצדיק להגאון נ~ח םפר

 בפ~ד שם ו~תב מקאמארנא ז"ל אייזיק(מו~ה
 העיר ראש או הדור דראש ~ו~ד ~וש~הדאבות

ו~ור~
 שכל ולהאמין לידע צריך ~~ראה

 והיתר אי~ור או ממונות דיני הןל~ניו שב~ ~~
 להוציא צריך( )שהוא או והיתר אי~ורת~רו~ות ובפר~

 מ~יו~רי~ה
~~~ 

 הוא
 אם ~~ ב~בת~

 ל~
 היה

 בא ~היה( לא גמור צ~יק ו~יה חייב~וא
 ל~ני~

)דברי~~
 דבר שום אירע היה ולא ~אלה

 בע~~ין אב~~ק ~שה מ~~ה ה~סיד והצ~יק~עיר ב~~ ר~
 אמשטרדם אבד~ק ז~"ל הר~א הגאון של)ב~א
 מליזענסק( ז~ל אלי~ולך ר' רבי הרב שלוגי~ו
 אירע ולא רב היה שנה של' פטירתו קודםא~ר
 ~אלה ~~א באשה~חס

 ב~~~
 ח~רובו' מ~ניני ולא

 ~~~ו"ר ~עיר ~רי~ה ~~ל ולא ו~יתראיסור
 משההבאר

 הנ"~ ב~~
 בענין מ"ש )ועייש~ע הנ~ל

זה
 ב~~

 מה ה~~ורים ~~ולי
 שדר~

 להקל
 אל~ ו~מדומה יל~ו~~( מבעת י~תר ~קנותםלעת בהורא~

 ה~ר ~ק~וש ~ר~~צ בשם בילדותי שמע~יכי
~עקב

 יו~~
 וצללה~~

 מעיר
 ב~ל הקדוש שלבנו ב~ ~~הי~ או~טר~

 שאמר ז~ל( ייב"י ר~
 כ~ ג~~

 מזד~וניס אשר ח~ץ מ~ששהשאלות
 וכאשר ~בעיר הוראה בהמורהתלויס ה~ ב~ס~

 המור~
~ורא~

 לו~~ד
 פס~ הל~~~

 לשס ל~~ח קדום
 ב~~ ומ~מיןו~ושב שמי~

 ב~ח ~י לימודו
 הלימו~

 שלו
י~ז~ר

 ~ש~~~
 להם ~~ובבו שלא עירו לבני

~אלות ~~~
~~~~~ 

 ימי ~ל ~~ו
 ה~~~

 יצ~~~ ~וד~י אז
~ז~
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~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

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

~ז~
 ל~ס י~ובב ~לא ~ירו ~בני ו~~ירה ~ו~לת

~~ו
 ~ו~

 ~ ע"~ בפס~ חמץ ~~רובות שאלות
 הוא ~ן ש~מו הקדוש בשמו שמ~~יו~וד

 ת~רובו~ עניניב~אר ~~~
 בעיר שמ~~מנים או~ה

הם
 ~~~ תלוי~

 ~בעיר הוראה המורה של בלימודו
 אלו)ודבריו

 ~~~ מ~אי~~י~
 לדברי

 ה~~ל(~ הנ~~
 בשמו שמעת~~וד

 ~~י~ הק~ו~
 לשון ב~~ר ~א~

 מו~ר ול~וןא~ור
 ~יוצ~

 ~~~א ~~עה ה~וורה ~~י
משי~

 הוא ~~ר ל~ו~לו
 ד~שו~ ~ש~~

 הוא אםור

 ה~רא~ קשיר~~~ור~
 ש~ק~רת ו~קלי~' הטו~~א~

ו~ורה
 המא~~ ~~

 הזה
 המזד~~~

 בו
 איז~

 ~א~ה
 שהוא ב~בל ~ור ~~~ורש הוא א~םור ~שון~נין

~שו~
 הק~י~ה נקשר ~ן ~~ו קשר

 ה~רת לש~ן ~ושורש הוא מו~ר ול~ון הלזההמא~ל ~~ ושור~
 ה~~ורה ~ו~י יוצא ~~א~רק~ר

 לשו~ הורא~
 מו~ר

 שהי~ וה~ומא' הקליפ~ של הקשר ניתר ~ו~~ש~רי
 ה~ושקה או המא~ל ~ל~ורה

 שנ~ד~~
 ה~~לה ע~יו

ולכ~
 ל~ע~י~ ~ה~י

 להתיר שעה~ד ~ו ~~~מ
 )דלכאור' להתירו אין הפ"מ באין אשר כזהדבר

 להק~ו~י~
 ה~~מ( ~והני ~ה אסו' הוא אם מ~ו~נ

 מ~ום בזה ה~עם~ך
 ל~מורה ~~ י~ דב~~~~

 לה~יר~ור~ה
~~~ ~~ 

 הנקשרת הקלי~ה קשר

ושור~
 אמירתו ע~י ~לזה הדבר ~ל

 בש~~ותי~
~שו~

 ~ן ו~מו ~~ו~ר
 ~~יפ~

 ב~~תותיו ~ש~ומר
 ~~ל ~~ז ~הקלי~ה וקשור א~ור ה"ה א~ור~שון

 בילדותי~מ~י
 וה~~

 מ~~ו מ~ש לשונו שאי~ז

~~~
 ~ור~

 ש~~~רוני~ ה~מ~~ה לפי ~~ו~~~
 ו~~י~

~~נו~
 ~ב~~ר בה~~ה ראי~י זה

 ~ולדו~
 י~קב

 ~~תוב ~א~ר ~ל וי~י ~'~ו~ף
 ל~

 ~~ור
 י~ידו אשר~דבר ~~

 ל~
 ב~~רי ~~רשו ו~~~ל י~ין

 אומרשא~י~ו
 ל~

 ~מ~ל ו~ל שמאל שהוא עלימין
 ~"ד ו~י להק~ות יש דל~או'ימין

 על ל~ לש~ו~
~םור

 שהו~
 ימין ~הוא ~וחר ~~או~~ר ~מאל

ו~יוצא
 ד~~ ש~ וכ~~ ~~~

 לישראל שיעמוד ~~ד
 ~מןב~ל

 י~
 ~והשמאל ל~~ות בי~ו י~ולת

ו~שהב"~ י~י~
 ~מאל על אומר

 ~~ו~
 ~~י י~ין

 ~ בקצרה ~ס ~כתו~ד ו~ו' י~~ין השמאלנ~שה בא~ו~
 כ~זוהע~קתי

 של~ למע~
 ~ב י~ול

 המו~
 ח~ו

 ~ו~הגיע
 ~~ין איז~ לפעמי~

 שי~
 בו

~~~ 
 ~רבה

דיע~~
 וש~ה~ד ~ה~~ד הע~ין ~ל~י ורק האו~רין

 ~ני~~ ~ר~~~ ~י ~~~י~~ ~וכ~~~ו~
 ~ו

 אחרונ~~~~~~ו~קי~
 ~~ו אשר

 ~~ריה~ ~~~~י~
~"~~

 יוצא אס ה~א לעיל האמור ~ל
 ה~ב~

בחזק~
 שב~~ר ה~ו~רה מ~י היתר

 הלא לו~~~נה ~ה~ש~~ ב~וקו~
 ~עש~ בא~ו~

 ~~מאל
 ונע~~ י~~י~

~א~ו~
 ו~ב~~ ג~וור~ הי~~ר

 ~וה~~ קדמות ~ודבר
 סוף ~ו~ ב~~~ר~ת~י~"א

 או~
 שה~~א ל~ג

 ב~~
 ~ו~~~רי~~~~

 ~ה~~ פני~ ~~~~~ ~רפ~ ר~~י
 פ~י~ו~ו~~

 ואלו ~לו ~הור שאי~ו
 דא~~

 וה~ל

~מ~
 שהה~רע~ אך

 דור ל~~~~י ~' ~סר
 ו~ו~

 ה~ו~אש~
 ההל~ה ~קבע ~ך י~~ימו

 א~ווד~רים ~~~~
 ~~~ה ש~~בנו ל~~~ ~ו~אי~~י~

~ 

~~~~~~~ 
 ל~יל ש~בא~י ~וה בדבר

 ~י וצ~י~ים~דוליס ב~~
 ~~יני בשא~ ~ן ו~~וב~~ח ~~וז~~~ני~ ה~~לו~

 ~ו~~ ~ע~ובו~
 ~לוי~~~~

 לולא הנה שבעיר~ ~וראה בה~וורה
 ומ~ש~~ ~ו~ביריד~וסת~י~א

 או~ור ~ורבותי~היי~י

ב~~
 א~ר ה~וד~ים שב~נים בדור~תביותר ~יי~י~ ~~ הללו דברים ד~ל ~דש דבר

 ה~ינים ב~ללמילוליו ציי~י~ ו~יו שב~יר הרב ניהו הוא ה~ירראש ת~~ ~~וף היה ~לבם היו ~שרים הדור~וא~~י רו~~
 ל~~

 תלוים הי~
 מאור~ותיהם ו~ל ור~~ניותםב~פשס ג~~
 בידו גם היה ואז שלהםה~וורה ב~ר~

להציל ~ור~~ ובכ~
 נ~ש~

 רב ~ל ~~~וכשולים
 ~~שיו ~ן לא אבלדיליה ד~ג~ ל~ו~

 בדורו~
 ~ללו

 דרו~ארובא ~~~
 הר~ ~~~ ~ר~וי ~~וף לב~ אי~

של~~
 ~לל ~ל~ם ואי~ם

 בד~~
 בדי~ו~יה~ ל~ ~מק~~ א~יל~ זל"ז ~ללי~~וו ול~ ~ל~~ הרב

 ~מדו~י~~ול~
 רב ~וא ~ם א~י~~ ו~~כ

 ל~ ~צ~~אשר ~ז~
 או~ם ~להציל י~צר

 ~~ו~י~ ~~~~ אך אם~אלה מדברי~
 א~ל ח~~יו

 ה~ ~י~~~ר מצ~~
 להל~ה א~ע ~ו~ש~~ס

~ודיעו~יו הר~~ רח~~
 י~~

 מ~~בותיו לא ~י
 בי~ו אין ~~ הנ~ל ~ע~בו~ו הרב י~אובזה מח~בותיה~

 לה~ל~שו~
 ~~בה ~ום

 ובפר~
 א~שי~ לאותן

 וה~וש~יל בפרה~יא ה~ור~ מדר~י א~~ה~ורשי~
 :יבין

 ~טו~
 גדול בדוחק אלא המים מזה לה~תפקאין תבו~~ גרעי~י ~ו שנ~~צאו ~וים באר

 ~~~ו ~~א ל~וש דיש ~זה ה~עם א(ו~ו'~
 תבו~ההגרעיני ש~

 מ~ל~~
 ~~ם ונ~~ו

 מש~~ ~מ~
 ~~~~~~~~י~

 ~~~זי~~~
 ~~~~ון ~י~ור

~ 
 ע~~י~
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~ ~ ~  

 א~ ש~~ו~ר~~~~~ן
 ב~ק~ם

 י~ הד~~
 מ~ח להתיר

~"~
 ~~~א

 ל~
 שהו

~~~~ו אל~ מעל~~ החטי~ ~~
 ז~ ש~

 )ו~~~ות ~~קרוב
 ~~~ל~~

 אינו

~ו~~
 ב~ונן( ~עס

 ו~~~~
 ש~~לו

 רב מזמן ש~
 ~~ ~~ל~~ ש~~~ש~~

 בזה
 ~~~ ם~~ ~~~

 ~א
~~ר~כו

 הח~י~
 נ~~~~ו ~~א ~ו~~ז ע~ה ~ד

 ~ורו~~ים ~~~ה ~~~~יו ~אף אוסרי~(~י~~
 ~הו~א מ"~

 ברי~ו~~ מ~ל"~ ש~
 ואין

 ב~לעי~ ה~וי~
 ~~~~ ~צו~ן~~~~~י~

 ש~~ ~ ~~על~ע
 הרש~ז

 ו~עין מ~ז סעי'~י~~~ז
 ס"~

~~~~י' ~~~ ~~~ש ~זה
~~~~ 
~ 

 ~~~ ב~~י~ ועיי~"~ ~~
 הנ~ל

 ~ו~רי~~~ז
 שאי~

 ה~~ים
 ב~עי~

 ש~~ר~~ו רק

 י~~~~
 ~ה~יר

~~~~ 
 ~~~ ~ש~~~~~

 ה~"ל ~~ס
 ה~טי~ א~~בל

 אי"~ א~~ בק~~ים
 אלא

 שהו ש~א~' ם~~
 ~~י~ ~ו~ל~~ ש~

 ש~א שבב~ר

~~
 ~~ו

 ו~כ~
 ~סור

 ~~י~ עו~ לש~ו~
 ~~באר

 ב~~ה~ד~~י'
 ~~שו~

 ~~~ום אםור ~בוש ~~~ק

~~~י~ל~
 אי~ור ~~~זיקין

 ~~ז~ו~
 ג( ~ ~~~ ~ז~ן

ו~~~ע~~
 בשם ~ק~~ד סי~~~ז

 ~וקו~
 ~מואל

~~~ש~וע
 בקו~~ הח~~ דב~ין ~~

 רק
 נ~ר~~~

~~
 ל~~יר

 הנ~~ ~~~ ~ו~~
 משוס דחק ב~י אפי'

 אמרי~ן~ד~א
~~~ 

 אםור ~בוש
 ר~

 גמור בח~ץ
 ל~~~~~ן

 ~י~ה או
 ~~~ ~ו~א~~

 ש~חר~~ה

~~~~ 
 ש~ הבי~ ~~~

 שהתיר שאול גבעת ב~ם

 ס"~ ~שו~ ז~ נידו~ ~~עי~~~~
 ~ הנ~ל

~~יי~"~ ד~
 הנ"ל ב~~~ת

 בש~
 שה~יל יעקב בית

 מ~הו דאי~ור ~יון ב~סח ~~וש ~~~ק~ג~רי
 מדר~~ן אלא~~ו

 ע"~
 אלו ו~וד~יו

 ~ש~~
 אם~~~~~~

 י~ ~~ו~~ ה~~~
 בם~ק להקל

 ול~ולא דרבנן ~ו~הו ס~ק ~הוי ~~~~~~ב~~
~~~ה

 סי' ~ול~ ~~~י~ ~~~
 ~אין ל~~

 ~וחזיקי~
 בצ~נ~ לז~ו~~~ז~~

 שית~אר ~~וו
 לקמ~ בע~ה~י"~

~~~
 ~ה

~~~ 
 ~ ~~~ו

 ו~~~~~ ~~
 טוטו~ד

~~ר ~והגאו~
 סירי"~ ~לי~~~ ב~הדורא קלוג~ר של~ו~

~~~~
 ל~נין א~ר הי~ר צ~ ~ס

 ח~~~
 ~נ~~א

~ב~ר
 די~~ והיי~~

 ב~י~ ~~ב~~ שה~י~ ~יון
 ~ן א~ ~~~יי~~ו~

 נמשך ~~~ כ~
 ~~שי~ ~~י~

 ~~ל ~ן וא~ ~~~~~ ~מ~~י~~~~~
 הח~שי~~~וי~ ~~קררי~ ~~~

 ו~רי ~ו~בר ש~יו המיס את
 ~ו~נין~~~ים ~~~ל~~ בתוך הו~י~ו אם ב~לי ב~ב~ש~~י~

 ל~
 ~יה ה~~

 ~~ו~
 ~~מו

נ~י ~~~ ~~
 ~יו~

 דב~וך
~~~~~~ 

 ~וים באו
 ~~~ חדשי~

~~~~יי~
 ~~~יבה ~~י וב~רט

 ניתוס~
 ~ל

 פ~~

~י~
 ~ד~י~~

 ו~~~
 ~ו ~ין

 ענ~~ לפי נכוןהי~~ וז~ כ~~ ~בו~ די~
 וי~ול

 להורו~
 היתר

 בז~
~~חו~~

 ~ר~~ק ה~~ון
 ה~~~

 א~ו ד~~יו )ו~~י

י~
 א~י' ל~~ורה להתיר

 ב~~~~~
 ~~ץ

בבאר ~~~~~
 ה~~

 הוא א~ ~~עיין מן
 באופ~

 דלי~א
 ~~ירוריןל~יחש

 ~ג~~ בעי~
 ~~ ~~ננ~

 ה~~יס
 ו( ~ עב(בב~ד

 ועב~~~
 ה~הן ~~הר~~ם

 ~~י~ ש~~~ בא~~ ~~~~~ו ~~ר~ברעזאן
 ~באר

 בח~נוב~
 ~~~ח

 ~הבאר ~~רשאב ~~~~~ ~ו"~ ל~~~~ ל~ב~~~י~
 ~ח~ ~~י~~ ו~~~

 בה~~י

~י~~
 מהבאר ~~ליי~ו

 וה~וי~
 שש~בו

~ננו ~קוד~
 ~ל ~~~ך אח~ ומור~ ~~ ב~~~

 הר~
~~~ו~~

 דבב~ר ~~~ל
 ~~~~ ~יי~ ~~

 ~ה~יר

~ת~~ילי~
 הג' וה~יב

 ~נ~"~ ~לשי~~ מהר~~~
 ~י~ל~~ביו~~

 ~~~~ו ה~~ז ~ל ~ס )דח~לק
 ~~~( ~בוש הו~ ~לא ~בו~~ל~יר~ין ~~יןו~ובר

 להק~ י~ ~בא~ג~
 וג~ב~שוב~ ~

 צ~~ה מ~יל
~י'

 ל~~
 ~תב

 ב~~י~ו~
 דבנחל~ו

 ה~~י~
 או

~פי'
 בל~

 שה~ציאו רק נחל~ו
 ה~י~ ~~~

 את
 ו~זרו ר~ע ~ל רק א~י' ~~~ו~וה~~בש

 ב~ק~י גם ~ לה~ל יש עצמם מיס ב~ותןאו~ו וה~ני~~
 ז' םי' ~יו~דדי~ים

 י"~ או~
 ~ם ~ן ה~יא

ה~ו~א ב~~
 ~וח~~וי ~בל~ ב~~

 ו~ו~ מנטוב~
 ה~~~א

~~
 פריבינצאלי מ~ה~~ם קבלה בע"ד

 ד~~
בנענ~

 ה~יס
 בינתיי~

 הוי לא שוב
 ~בל ע"ז( שםש~ק~ק )והג~ ~בו~

 בבא~ עכ~~
 שמים

 להקל י~ל ו~ו~ערביס פעם( ~ )~~לנ~בעים ח~שי~

ו~דע~
 ~קשה והגם הנ~ל ~~טו~ד

 ל~מו~
 על בזה

ס~רת
 ~ו~ו~~

 כיון ~~טעם בלבד
 ש~~~~

 עוד

 בבאר ש~~ועורבי~
~~ 

 ~~~ם
 הרא~ו~י~

 ~~ו~ם

 הל~ ~~וי~ ו~~ו~~ה~~~ל~~
 ~~ר

 י~
 ~י~~ר

~~י~ה
 הל~ו~ ~~~~ )ו~ב~~

~~א סו~~~ ת~~ובות
 בא~~ דנס~~~

 דה~ויס לו~ור אם בזה

ה~ד~י~
 ~ו~~רים

~~ 
 הרא~וניס

 ו~~
 ~ס~ר

רו~
~הו~א י~ ב~~ר ו~ן ~ב~ר ~ס ~~~~ו~ר ~יים

 ה~רו~ ב~ירו~ סיק~~
 או~

 ~חה א'

סבר~
 מקר~ לא מחול~ים דבמי~וות שאו~~ר ~~י
~~ישה(

 ~וו~ ~~~~~
 דבלא~ה

 י~
 הרב ~ברת בזה

ב~י~
 דב~אר ~~ורה ע~~ס

 אי~
 אי~ור להחזיק

~~ז~ן
 וי~ לז~~~

 הוראתו לקיים ~~קום
 ~י~

 דבבאר

 ~ב~~קו~ הנ~~~~ גידי ~ריהנו~~
 ה~ים הבאר

 ב~וקי~ה~
 ל~ י~ וא"~ ~וח~~

 דמעי~רא ח~קה
להיתר

 ול~~
 ול~ן לזמן ~וז~~ן ~י~ור להחזיק אין

~צירו~



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~~ו~~~
בצ~רו~

 על לער~ר אין הנ~ל ה~ע~~יס כל
 בזה שהקיל הנ~להמורה הורא~

 עכתו~~
 מהרש"ם הרב

~נ"~
 מ~ש ו~יי"ש בקצ~ה

 עו~
 בהגהותיו ב~ה

 יהוסף ז~ר ועבת~ש ז( ~ ל~ו אות םיתס"זלאו~ח
~או"~

 סימן חאו~ח יהושע ~ םפ בשם םיקע~ה
 לתיבה המים מן סילון שיוצא באר בדבר~'

ו~~~
 תבואה גרעיני בתיבה ונ~~צא לחוץ ה~יבה

 ~ה~וים ד~יוןו~~"ש
 וזוחלי~ זבי~

 הפסק בלי
אינו

 מח~~י~
 לק~~ ו~מי

 היום כל ~לף ע~יו שנפל
 ~י' לעיל )עב~ב~ר מח~יץ דאינוכולו

 וגם ח'( ענףםק~~ו ק"~
 י~

 בזה לצרף
 ובפרט נ~~~"פ הם בבאר דח~יםהאומרים ס~~~

~~~~
 ~ה~וים כיון כבי~ה לידי לבא

לעולס ~וח~לפי~
 ולכ~

 הללו מ~וים נתבשל ~כבר הי~א
 גמור שעה"דד~וי

 י~
 ה~בשילין ~התיר

 שאח~ז בסוס~ק)ועבדב~ר ע~~
 ~ו~~

 מעשה ספר ב~ם~~
 ~שה( דבר ~~ר וב~םאיש

 ~~טז~
 שנ~וצאו ~~ים

 יהודא יד עב"ס א( ~ וכו' תבואה גרעיניבו
 הארוך בפירושו ק"ה םי' תערובות הלכות~יו~ד
 בפ~ח ~נהר חטה נ~וצאת דאם א' אות~ס

~הג~
 להתיר אין ~~חולפים ~המימות דמטעס

 די~ל ~~~ם בזה להתיר לו נראה אבל(לדעתו
 במקום אלא בפסח ב~ושהו אסרו לאדח~מים
 ~עם נ~ינת לידי לבא~אפשר

 ב~ס~
 אמרי~ן אז

 ח~מראדמחמת
 ד~מ~

 ב~~שהו גם לאסור החמירו
 כגון נ~ט לידי ~בא כלל שא~א במקוסאבל
 ~זלי קמא ד~אבנהר

 וא~~
 נ~ט לידי שיבא

 הנ"ל הרב וכ~כ ~ ע~כ כלל במ~הו בו אסרולא
 יהודא יד בספרו~~כ

 להלכי~
 בהשמטות שחי~ה

 בזה להתירשם
 ~והו~~

 סי' מחו~~צ בש~~ח
 ה~ה יהושע שבס~ר דהגם וכת~ש ט~ו( אותד'

~מסת~ק
 ב~~

 אבל במשהו בנהר להתיר אם
 אוסר ~אינו ~שוט דבר הוא ~לדע~ו

 זכר הרב בשם מ"ש זה בס~ק לקמן)ועיין ע~~
 דגם יהושע ספר הרב בדברי שהביןי~וסף
 והנה במ~הו( נאסר אינו דנהר ליה פשי~א~וא

מסו~
 הנ"ל שחיטה ~ל~ות ~על י~ודא היד דברי
 בנהר דו~א ~לאו משמע ~נ~ל בשד~ח~מובא

ב~ב~
 ~ם אלא

 ב~ו~יי~
 בו י"ל ההולך

 במ~הו בואוםרין דאי~ ~~
 ו~י~ ב~~~

 לח~

 בין
 ר~יה ~ם והביאלבאר ~ועיי~

 קנ~
 ~ו~ברי ~~ה

 ש~ם בשד"ח ~~~עיין ~ס ו~~~ע~ריטב"א

 מס~י~~ו~
 ~~~יין דגם לזה

 ההול~
 ~ין

לא~ור
 ב~~~

 ב~שהו
 ~דהבי~

 ב~~י~~ דבריו
בלי

 שו~
 ~והרש~ם הגאון ~אך חולק

 שם הביא בנהר והנה זה( ענף םוףלק~ן דברי~ ויובא כן ל~נ ~~וסקים כל ד~ודבריכתב ~ר~~~~
 ברמ~י שנ~וצא האוצר בית ס~ר ב~םגם ב~ד~~

 שם שנזרק נהרות ~מי ש~~באו"ח
 ח~~

 י~ל
 ג~רודלא

 ב~~
 כיון במשהו שיאסר

 ש~ו~
 גזירה

 הצבור רובש~ין
 ~כולי~

 ~ואין בו לעמוד
 ידוע בבאר חמץ שנ~ל נודע אא~~~הח~ויר(
 להםתפקדא~שר

 ולהש~~ו~
 אחרים ~ומים

 בשם שסע~תו~ד
 בי~

 ר~תי וכן הנ"ל האוצר
 ~~נחתבס'

 ~~ש~
 בק~נ~רס

 חק~
 םיל~ה הפסח

 שיהא צריך דה~ו~הו ש~~ב דעה ~ערי ספרבשם
בו

 ע~~~
 חשיבות קצת

 לת~
 במקו~וו טעם

 קמא וקמא פעס בכל מתחל~ין דהמיםבנהר משא~~

ב~י~
 וכן ~ ע~כ

 הבי~
 ~' אות ט' סי' יהושע ~~רבשם בש~ י~וסף ז~ר בספר

 שו~~ ~בנ~~~
אי~

 אפי' בו
 טע~

 הע~ה ול~ן ~~שהו
 ש~ו~ודים דבנחליס סיתנ~ו שלווכתבים בפ~~י~
 והאבק ב~סח מאלץ שם וטוחניםרחיים ש~
 נ~פזר ח~ווצית( מתבואות הרוב על~שהוא ~והקמ~

 לאסור דאיןוכתב
 בצונ~

 שא~א דכיון במשהו
 ה~ובואר ד~ין ~דומיא גזרו לא נ~ט לי~ילבא

 יו"~בש~~
 סוסיצ~~(

 עכ~~
 ס~ר בשם הז~~י

 ~וברעז~ן מהרש~ס )ועבהגה~ג הנ"ליהושע
 ויוםף כנסי~ח בשס כ~ח אות~ית~~~ז

 והרי~ב~א הר~וב"ן דלדעת~כתבו ~~~ו~
 י~ל נאסריס אינןמ~ובריס ד~וי~ ד~~

 דג~
 בו ~נפל מעיין

 רש~~ מ~עת ו~~~ו במשהו נאסר אינובח~~ץ
 ~ ק~~אי( וקמאי ~~~~ו ע~א מ"ז ~ף~ע~ז

 דמדברי מהרש~ם הרב שם סייםמ~~ו א~
 ~ כן( ל"נהפיסקים ~~

 ב~
 בס' ועיי"ע

 ברייא~היי~~ר ב~בר הנ~ל ~יעה שערי ב~םהנ~ל ~ו~~ מנח~

~עו~ו~י~
 ו~ברייא לנהר ס~ווך

 הול~
 לנהר

 שהולכת שבמקום עד ה~סח י~ויבתוך ג~
 דל~~יר ו~ת~ש ה~וים בתוך ~ומש ני~רתהיא הבריי~

 ל~ו~ום ונראה ס~ו~ך ~וים ולקחתלשאוב
 הגראלני~

במ~ו~
 ה~ים ~~ראית שנ~תנה

 בפ~~~ ל~אוב וצרי~ין אופן ב~וס ל~קלאין הברייא~ ~וח~ו~
 קצת רחוק ~~ואמ~וק~ם

 ~וחמת ~נש~נהה~וים ~וראי~ שינוי ~ומקו~
 הנ"ל ד~ה שעריבשם המנ"~~ ע~~~ ה~רייא~

 א~
 ~~נח בעל הרב

 ~ו~~ ~
 ~~~יי~

 ל~~~~ק ~י~ו~ין ~ב~וקוס
~~~י ~ל~~~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~

~ ~ ~  

~מי
 ב~~ו~

 ~התיר ר~וי ~ין
 ב~ו~

 לשאוב או~ן
~~נ~ר

 ז~
 אף בפ~ח

 מ~~קו~
 רחוק שהוא

~נ~ת~ו ~מי~
 א~ מראי~

 לשא~ב שא~א במקום
 ל~כין ו~ון ראוי ~~"פ ~~ר ~ו~קוםולהש~~ק

 ה~ים~ל
 מקוה"~

 בא~~ת כא~ר
 י~

 אנ~י בלא"ה
 )ובכמה~~שה

 מקומו~
 מכינים ואיש( איש כל

כל
 המי~

 ~הוא היתרו בזמן לפםח( צ~כין ~~הם
 בארות ממי ואף פ~חקודם

 )ו~ו~ש"~
 ב~עין

 לי~ראל וראויה גדולה תקנה והואנד"ד(
 וראוי תע"ב ה~~ח בימי והנ~חמירקדושים ע~

ונכון
 ל~ל~

 אשר הראשונים רבותינו בדר~י
בענין

 חמ~ חש~
 כמה החמירו עצמו בפ~ח

 והגון וראוי חו~רא על חו~ורא והו~יפו~ימרות
 למ~מרת נוש~רת ~זה~עשות

 עכ~~
 הנ~נ~מ

 ט~ו אות ד' סי' מחומ~צ ועבשד"ח ~( ~הנ~ל

 ~~תו~~דה~~~
 ~פר בשם ש~ביא הא~~ור( כל

מע~ה
 אי~

 מי על ~נ~אל
~ 

 מ~~הר הבאים צידון
ל~~יר

 דר~
 ברזל של תיבות באמצעות צינורות

ומ~
 בני לבתי דקיס צינורות ע~י נ~ושכים התיבות

 שטוחנים רחיים בית ההוא בנהר ~יש ויעןה~יר
 ~לתי~ה ומחמת החטים וליח~ים חטיםבהם

 )א~ר הנ"ל ה~יבות לתוך חטים גרעינינשמטים
 הצינורות דרך ה~יר לבנ~ הנ~ים יבואומהם

~נז"ל~
 הנ"ל מהמיס לשאוב נ~ותר אם ונשאל

 מקודם לשאוב דצרי~ים והעלהב~וה~פ
 מה~ל ה~~~

 שצרי~
 ולבישול ל~תיה

 וללו~
 ורק

 בפםח גס הנ"ל ~~המ~ם לשאוב יכולים~רחיצה
 אות תס"ז ~ינ~ן החדש ועבא"ח ד( ~ע"כ

 הקרקע ע"י ה~לח ב~~ים נ~שה דבר תשו'ב~ם ~"~
 ~תחת~הצינורות

 הקרק~
 מרחוק שם ויש

 משםאשר נ~אשי~
 מ~~ הולכי~

 שיש וכחב הח~וציס
 ע~י מותר ורקקו~"פ ב~~ח ~והמים ל~אובל~סור
 ~' ענף ~לפנ~ז ב~וס"ק ו~בדב~ר ע~כ~ינון

~ו"~
 : י~ו~ע ~~ר בשם

 ~יז~
 ~~זה ל~ס~~ק ~~

 לה~כות בהש~~טות י~ודא ביד עיין א( ~ה~ים
 ~ש~יטה

 דבנדו~
 קודם אותן ש~~נקין הבארות

 שא"א הגם ב~~ח ~~הן להשתמש כדיהפסח

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ע~כ נתעפש כבר ~רי הבור בחחתיחוהטיט
 ~ ט~ו אות םוף ד' ~י' מחו~~"צ בש~~חומובא
ב(

 הגא~~ ו~ב~~~
 ~ירכ~ג ח"ר ~ב~עז~ן נ~הרש~ם

 החורף ימות ~בכל אחד באר דבר על~נשאל

~א~
 ב~רייא~הוי~~ ~~~מ~~ן ב~~י~ ~~רי ~מ~ו

וניקו
 ~םח לצורך הנ~ל הבאר א~

 גרעי~י ~מה ב~ירוףהרפש ~מ~~ והוציא~
 הי~וד~ד ל~~ו~ ~א"~ א~ חמ~

 וי~
 עוד נשאר אולי ל~וש

 גרעיני~
 הר~~בתו~

 ויהא מהברייא בעין איזה או
 היתר בצדדי קצח שם והאריך בפ~חבתו~ו נ~ב~

 שסוה~יא
 ~בר~

 בדברינו ~~ובא טו~ו~ד הרב
 דין דאין ש~ב ~' ענף ~ט~ו זה םי'לעיל
 הנובע בבאר ~והגכבוש

 וג~
 ה~~ר ב~ל הוא

 בדברינו אי~ה שיתבאר ~מו ב~ושהו אוסרואין
 זה ~י'לקמן

 סקי"~
 נוטל"פ ו~י~ון ו~עורים דחטים הג"אםברת ~~~ לצרף יש בנד~ד וגס

בבור
 ומכש~~

 םית~"ז )עמג"א בבאר
 תערובות ח~שובדבר ~~"ו~

 הבריי~
 י~ל

 רק ואינו מקולקלהוא דהבריי~ ג~~
 חנ~~

 ולשי~ת נוקשה
 גס ב~שים ~טל נוקשה פו~קיסכמה

 ב' ענף סק"ו םי' לעיל)עבדב"ר בפ~~
~קט~ו וב~י~~~

 ואף ל"א( ענף פירות מי בקונטר~
 בש~ע ~~מבו' בפםח אסור דנוטל"פ קיי"לדאנן

 י' ~עי'~יתמ"ז
 וא~~

 דלעיל ה~ברא מועיל מה
במ~

 שהחטים
 ה~

 נוטל~פ
 מ~~ בבאר~

 ~יון
 ~~ר~י~י ~לום ~~אר לא ~מא ~פיקאדאי~א
 בבארחטים

 ~בנד"~
 ~~ם

 בצירו~
 ~~רת

 דין בו אין דבבאר~ הנ~לטוט~ד הר~
 ~בו~

 לכן
 )עב~ב~ר קצת עב בבגד ~י~ון ע~ילהקל י~
 במקום מ~מ אךשאח~ז( ב~~~

 ~י~
 בארות ~ם

ואפשר~ א~רי~
 מה~ להשתמ~

 ~קל ירא ~י בפםח
לכתחל~

 הרב עכתו~ד
 ~והר~"~

 ו~ייש~ע הנ"ל~ג(
 באחד במעשה הת~ובהב~וף

 ~"ד ~מוקה לבאר קטנה לחםחתיכת קוד~~ שהש~~
 ~וים ~מצוא ~אין הדחק שעתוהוא א~ו~

 י~ דא~ שםוהשיב ל~ס~ אחרי~
 שאיבת ~ע~י לתלות

 משם יצא~ ה~~ח קודם פ~נויםכנוה ~וי~
 החתי~~

 קו~~לח~
 ה~שח

 י~
 הנ~ל מהבאר לשאוב להקל

 לו~ר דתלינן משום עב בבגד םינון ~~יבפ~ת
 יצא כ~רד~נוא

 לח~ הח~י~~
 ע~י קודה"פ

 ואף ה~~יםשאיבת
 דאי~

 וד~י מידי מוציא ~~ק
 ע"פ ~ף שהוא הלחם דטבע כיוןמ~מ

 ל~ן המי~
 צף דלא תא~ור דאם ועוד שיצא ט~י~כיח

 לחם החתי~ת דנפל ני~וש אלאהמים ע~~
 ל~וט~

ברפ~
 מ"~י~ל הבאר ~בקרקע

 התיר ו~ן ~ע~כ ו~רק~ ד~תעפ~
 בתשוב~

 מה~~ון י~חק בית
 ~וד~~ החנ~ץ ~~מצא הנ~ל נידון ב~עיןמלבוב

~פ~~
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~ ~ ~  ~הבא~~
 ~התיר

 ~~ ~~~ ג~~
 הב~ר ~ן

 ב~~~
 אחרי~ מי~ שאי~~~קו~

 ~שום ~~~~י~ם
 לתלו~ ~י~

 ~ב~~קודה~~
 והובאו לחוץ ~~ירורין ~~אבו

 ט~ו אות ~~ םי' ~~חומ"צ ~~~ח ב~~ר~בריו
 וב~פ~ו~ד~~מ

 בי~
 דה~~ו בסוף עיי"ש י~ק

ה~~ל~
 ו~בה~ה"ג ד( ~

 מברעזא~ מהרש~~
 םי~~ו"ז

 ב~י ~~~~ת ב~ס שהביא בר~~י ~שס ~~חאו~

~די~
 לבאר שנ~ל ~~ץ ~~ר

 דצרי~
 ~ל ל~~ש

 מקצתו ~ו ~ול~ ול~וצ~א~~~~ר
 וא~"~

 יסנ~ו

 ~י~ו~~מי~
 ו~וו~~ים י~ה

 ב~תי~
 ע~~ו~ד ~~~ח

~ב~~"י
 ו~~~~

 מהר~"~ ~~ ~~ו
 הנ~ל

~~יי~י דצ~~
 ~ל~

 שם שהה
 ~ו~ל~~ ה~~

 ~ו~וש~~ע ע"כ
~ד~ריו

 ~ג~
 אם

 ~~~ ~מ~~
 י~י ~תוך בבאר

 לה~~ר יש~~~~
~"~ 

 ~~י
 סינו~

 י~ה
 י~~~ ~~

~ל~
 ש~ה

~~ 
 ע ועיי~~~ ה( ~ מ~ל"~(

 ב~גה~~
~~ר~~~

 ~נ~ל
 ~ו~

 ה~~ל
 ~~ ב~ב~ ~ש~~

 ~ו~~ו

 צ~ל~~
 )ב~אר(

 ביו~
 של א'

 ~ס~
 שיהוי קו~ס

 ו~וציאוה~~~ל~~
 ו~וצאו ו~זרו

 ביו~
 ב~

 ~ו~~~
~~~

 ו~~י
 מ~~פק ~~ין ~ם~שהוא ל~~עיין ה~ר~~

~ז~
 מהלחס שם עוד שנ~אר איס~ר ~החזיק יש אם

~~~~ו~
~~ה ~התיר~ ~בוש ם~ק ב~לל הוי אול~ ~ו

 אח~רוני~
: 

 ~יח~
 ואם

 נמצ~
 בו

ו~~~ פ~ ~תי~~
 ו~~

 ~ מהני לא ~ינ~ן
 א~

 מ~ברי הוא ד~ז

ה~יי~~
 ק~~ב ~לל

 ו~ר"ח הח~י בשס י"~ או~

~~~ח~
 ~~הני ~א

 ב~~~ )ו~~~ םינו~
 אור ~~אורי

ד~~~ל
 ~~ים של הב~ר ל~וך פ~

 אי~
 ~ק להקל

~ו~~~
 א~ל עב בב~ד ~ינון ~~י

 ב~~~
 דמ~הו

 אי~א~י~א
 אי~

 נ~ב~ל לא ד~א ~~שם ~לל ל~אוב

 ע~~~ו~"~
 אות סיתס~ז הח~ש בא~ח ו~~ובא

מ~~~
 ו~ב~ב~ר

 ~עי~
 ~ה סי'

~~~~ ~~~ 
'~ 

 ~ם~~~ש
 ה~י~ו~ ~~~י~

~ 
 ב~

 ~~~~~ ו~ב~~~
 ~י~

 בהג~ה ~~ד ~~י'~~~"ז
~~ 

 ובקו~א ~ ~~ה ובס~י~
 ~ית~~"ב ה~"ל רב~~י

 או~
 ~~ו

~~~~~~~ 
 ~~בואר

~~
 ~אם

 י~ו~
 בבירור

 של~
 עבר

 ~~יי~
 מ~ל~ע

 ש~פל~~~~ה
 ה~~

 לתוך
 המי~

 שמ~~~ו ~עה עד
 שר~ינו ~~~~ן ה~~ח~~וך

 נ~~ ~ימ~
 הפת( לשם

 י~א~
 לו שאין )כגון בש~ה"ד ~ה~יר

 ~וי~
 להשת~~א~רי~~

 ~ם
 באו~~

 שיס~נם ע"י מיס
~ב~~

 קצת ~ב
 מ~~~

 דכיון
 בבג~ שמ~~נ~

 עב
 ~לינן~צת

 של~
 נ~אר

 עו~
 דק א~י' פירור ~ום

 וא~~~ו~
 גם מ~~ירין ד~~~ח

 ב~~ו~ בצו~~

 ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~~~~~

~~~ל"~
 ~~~ו

 ב~~ה~~
 ס~~ינן

 האו~~י~ ע~~
~~מב~~

 כבישה ~שיעור בפ~ות בצונן אוסר אי~ו
 ~~על"ע~הוא

 ע~~ו~~
 הנ"ל ה~~"ז

~ 
 ועי' ג(

ב~ש~"א
 ה~~

 עם ~ולא ~~לי שנשאל יו~ד ~י~

ב~ריקי~
 ~~ח לצורך מח~~~צים

 וג~
 ב~ל~ היה

 אשח~ ש~שה וא~ר ראםיל שק~רין של~םהר~~ב
 וה~יח~ חמ~עי~~

 היטב ידיה וקנחה
 היה ~א ~~~השל~י ע~

 ב~~ שו~
 ניערה ידיה על

 הר~~יל א~בי~יה
 הב~רקי~ ע~

 ~~י
 א~י' להתיר צד~י~ ו~~~~ בצ~~~~ ~~~~ באצ~ע~ מ~אה י~יה שהוציאה ואחריותר ~י~~~~
םינון ~ל~

 כ~~ די~ משו~
 לא שמא ס~ם

~לום ~~ר~
 מ~

 ש~~א ~~~מ משהו ~נפרך וא~"ל הבצק
 דק~וא

~~~ 
 ה~וםנ~ת דרך ~צ~~ שיו~ל

 ש~ת~ב ו~יי~ש חו~נ דאי~ו בלח כלחהוי וא~~
 עו~

~דדי~
 לה~יר אם בצ~ע םיים ומ~מ ~הי~ר

 ~י~וןבלא
 וג~

 ~ה~יל ו~תב עליו חולק ב~~ת
בהרו~ב הבעריקי~ לה~די~ שאפ~ר כיון מ~אייו~ר

 שלה~
 הרא~יל ול~~ן בהר~~יל ~יי~ו

בלי
 ה~ס~

 ~~דש בא~ח ו~ו~ד ע~כ
 סית~ו~~

סו~
 ~( ~ ל~ או~

 ו~בשד"~
 ~' ~י' מ~ומ~צ

 אלא )דה~מ ט~~או~
 ד~רי~

 מה לדע~(
 ~והני אם ~ענין ה~ו~ים בדברי ~םשהאריך
 ~ו~~וע ~בריו ו~וםוף בפ~ח~י~ון

 ~ה~~י~
ג"~

 לדעת
 הר~"~

 הנ~ל
 ~~שנ~ה~~

 לס~וך יש
על

 בבג~ ה~ינו~
 עב

 קצ~
 אם ב~סח גס

 וכן ע~כ בצו~ן מ~ל"ע החמץ שם ~ההשלא ידו~
 עקרי ב~~רהביא

 דיני~
 אחר בענין א"א ~אס יהודא בית ~שםכ~ו או~ ~~ח סי' ~או~ח

 שלו שהנקבים ~בבגד םינון ע"ילהתיר י~
 דקי~

~רבה~
 בנ~ל אפי'

~~ 
 אם להבאר ממש

 וע~מ~ג ה( ~ מעל"ע הפת שם ש~הה ~~שש~ אי~

מ"~
 דמ~רת ~ועשה ~דה~מ םקי"ח ~יתס"ז

ו~~~(
 דמ~מ~

 דהי~א ~~~ריו
 ח~~ ~י~

 ~~הה

 הח~לת אפי~ אז ב~ונן מעל~ע החמץש~
 היה מה~בישההמ~ל~ע

 בער~~
 ~נ~צא ~~ון

ה~~~~
 לא~ור יש מ~מ ~םח של א' בליל בבאר

 ולאחר הפ~י~ה גורם הוא המע~~ע דסוף~ו~ו~
~~הה

 ש~ החמ~
 כבישה ~יע~ר

 היא ו~אה מא~הרי ~~~ול~~ ~הי~
 ~ול~

 א~י~ רגע ב~ל ט~ס

בצונ~
 וב~~ח

 או~~
 טעם א~ילו

~~~ 
 ~ו

 )ו~~~
ב~מ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~י~~~ז
 ~~י~~~

 הנ~ל במ"ז ו~יי~ש
~~ש~~ע

 ש~יר~
 שבסי~ם~ז ט הבה~ דברי גם ~ן

~ו~~~
 ל~ד

 עיי~~
 ו~ן

~~~ 
 דניאל ח~~די בם~ר

~הל~ו~
 מ' דף תערובות

 םו~

 ו~~מ ל~ו אות
 בם~ר )הו"ד ~בית ~ינות~םפר

 ה~דש א"~
~י~~~ז

 או~
 כמש"ה )דלא ה~לי~ה גורם המעל"ע דסוף~נ"ל ה~~"~ לסבר~ שהם~י~ מ~ה(

 המובא~~ו~י
 ~בוש ~לענין ריסיק"~ בכו~~

~~ל
 דפול~

 מעט
 מ~~

 מעל"~( בתוך
 ועב~~

~~
 ובקצר בארוך סק~א ~יק~ה בחיו~ד יהודא

 השרייה שהת~לת דאף לזה ג~כ ~הםכיס~ס
 ~לה ה~~ל"ע ~וף א~ מ~מ קוד~פ~יה

 ש~יר הוא~רי ב~~~
 ו~בלי~ מ~לי~

 במשהו ואוסר
 מה~~ך

 ל~ני~ ~~ שה~מי~
 ~רו~~ת חטה

~נ~ריח
 במי~

 מעת אם ד~פי' ~~תב צוננים
 ~י~ה לא ה~טה~נ~ר~~ה

 מונ~~
 מ~ל"ע במיס

 התחיל שלא ~גון~ם
 ~~~ו~

 ל~~~ר סמוך רק

~מעל~~
 בג~~ר מ"מ

 המעל~~
 ~שרייה מהתחלת

 ~וא~רי
 מפלי~

 ומבליע
 ואו~

 כיון במשהו
~~

 ~יא ~בר
 ~~ו~~~

 המקום על בזה וחולק
שמואל

 והרש"~
 םי~ לעיל בד~רינו המובא ז"ל

~~
 ~קט~ו

 םו~
 ~' ענף

 וענ~

 ~ בזה ~הקילו ג'
 ~גד דרב~ן משהו באי~ור נראין דבריו איןבזה

 שהקילו הנ~ל לב חקרי~דולים
 בזה~

 בם~ר וכן
 י~ח ~י' חאו~ח דיניס~יקרי

 י"~ או~
 ~~ב

 הכ~ד ש~ל ב~ינןדלא ג"~
 שעו~

 של
 ~בי~~

 ~היי~ה
 ה~סחבתוך

 ד~יו~
 הוי ~לא( ה~בי~ה ~~עולת

~רק(
 בס~~

 ד~רי א~~רי' דוקא ואז המעל"ע
 אם אף וא~~ ל~ן קודם ולא ~מבושל~וא

 ה~בישה~~חלת
 הי~

 שהר~ע ~יון מ"מ י"ד בליל

~אחרו~
 הפסח בתוך הוי ה~בישה ונגמר שנע~ה

 ה~ועל~ע ~ל נש~~ה שלא ה~ם בפסח ~~~בושלה~ז
 הפםח~~וך

 ע~~
 םי' מחומ~צ בשד~ח הביא ו~ן

 ובשס ~~רד~י מאמר ספר בשם י~ד ~ות~'
 ם"ק הנ"ל ~בה"ט על ~ס )ותמהו מאיר~בית
 ~הבי~ו ~ה לפי~~ד

 ה~
 סובר שאין בדבריו

 הרב בשם שם הביאוכן
 בי~

 דב~בוש יהודא
~

 שיי~
 ש~~בטל בו לומר

 קוד"~
 אם בס'

 ~ו~
ה~מ~

 ב~~רו~ות מונח עדיין
 בתו~

 ד~יון ה~םח
 חשיב הוא ~רי מענ~ע~לאחר

 ~רתיח~
 בישול

 הוא הר~ו~~~
 נ~~~

 בחוך שעה ב~ל מחדש ~עם
 ~פםח בתוך ~רנגולתשח~מוה ~~מו~~םח

 בע~
~ה~~~

 ~דיין
 ~תו~ה~

 ע וע~יש
 ~~ ב~~~~

 ~רב מלשון~דייק
 ז~ול~~

 בע~י~ז
 םיר~~ו מהד~ג~ו~ו~ד ועב~ו~~

םיק~ה ח~שי~ מג~~ ~בס~~
 או~

 ע~ו~י בשם ~ו~ש א'
 דניאלחמ~די ובס~~ ~~

 ד~
 ~"ג ~ות ~י~מ"זהחדש א~~ ובס~ר ~"א אות ל~ז

 מ"~
 חשו~ ב~ס

 ~ק~ב זה סי' לעיל ועבד~"ר הלוימהרי"א
 ~~ענף

 מ"~
 וה~ב ובועז יכין הרב בשם

 ו( ~יעקב
~~~~ 

 דב~~ות לעיל ~א~~רי~ הא
 אוםר אינו~מעל~ע

 בצו~~
 ~פל אם אבל חריף שאינו משקה ~אראו ב~י~ דוק~ היינ~

 פת~~י~ת
 יי~~ לתו~ ח~ו~

 פסח של
 ש~ו~

חרי~
 ~ק~~~( םי~~ו~ו במג~א ~כ~ו~~אר טפי
ל~אורה

~~ 
 ~ם שהה בלא אפי' לאסור

 ה~~~
ר~

 וי~~יל ~אור ~ל שיתננו ~~יעור
 ~ להר~י~

~~~
 שיעור נקרא ~מה

 ~ שיר~י~
 בז~ עיי~

ב~פאר~
 משנה ~סח~ם ד~ום~ת ב' ב~רק ישר~ל

 אותו'
 ד~שיעור שם דנ~בא~ מ"~

 בס~רי אליו ורמז~י מינוטין י~~ ~יעורהוא ~יר~י~
מנח~

 םקל~ה פ~ םימן שבת
 ו~עי~

 שיעור
~~ב ~~

 ג~~
 לחם בית לם~ר בהקדמה

 ~ק"ה חדשים מגדיס בםפר~ו~ד יהוד~
 או~

'~ 
 שם הביא ש~~~ה שנ~~י ס~רבשם

 ב~~~די~
ח~~י~

 מינ~טין מ~~ פ~ות לא דהוא הנ~ל
 י~ ועב~~ ~ע"כ

 סי' יהודא
 ס"~

 ו~ק~רפ"ד ~~~ באר~ך
 דשיעור םקק"כ ש~

 משי~ור~חות ~ו~ שירתי~
 מי~

 ~~ו~ערין ~ס ו~~ב מ~נ~טין עשרהערך דהו~ ש~ מ~ברי~ ומש~ע
 ראי~~ ~ו~נה ~ בינונ~ ~ש על שיר~יחבשיעור
 ם~ר בעל אא"~ שחברו ~~"ח ווי~וחבםפר

 )אחיוז~ל ה~י~~
~~ 

 על בה~גו~יו מפראג( מה~~ל

הת~
 שם ש~~ב ט' דין וא~ו כלל

 ש~~י~
 א~ו

 מ~ני ש~ר~יח ~~י בשיעורבקיאין
 שאינו ולפ~מים לה~~יח וממ~ר ~דולשה~ש ש~~~מי~

 ממ~ר ואינו~דול
 להר~י~

 ו~~ך
 ~והגי~

 לא~ור
 ד~~יו לפי והנה ~ ע~כמיד

 הנ~~
 ב~ל הרי

 בו ~~~~וח~יף דב~
 ~~~~י~

 על ~י~ננו ~~י שיעור
 מיד לאםור צריכיןהאור

 לדיד~
 מ~~ם

 ש~~~
 אנו

 בס~ר אךבקיאין
 ת"~

 הנד~ס
 ש~

 ה~~ר םביב
 יוסף ה"ר הג' ש~ברו הנ"ל חייס מיםוו~וח
~חונ

 נ~~ינז~ה~
 תמה מ~בוב

~~ 
 הרב דבר~

בעל
 ווי~ו~

 ~מענו דלא ו~תב חיים מים
 ~ שירתיח( ~די בשי~ור בקיאין חנו~~ין ~ע~ל~
איך ~~~~

 ~יה~
 ~הה ~ם

 ע~~~ היי~~ ב~ו~ הח~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~~ ~~~ו~ 
 ~~~~~ ~~~"~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~י~~

 ~~ו~ל~
 ל~~ור יש מ~נוטין ח"י משיעור

 מבואר~~ן הי~~~
 ג"~

 בתשו'
 הרמ~~

 דהוי דיי~ש
~ובא חרי~

 ~ו~~
 דלא מודו

 ב~ינ~
 מ~ל"ע

בשד~ח ומוב~
 ~וערכ~ בכללי~

 ~~"ף
 ~ימ~

 ו~ם קל~ג
 לאסור יש לכאורה אך שעות שתי נשרהבנידונו
 מבואר ~כן שירתיח ~שי~~ר רק ~הה ב~אגם

ב~~~~
 דבריו הבאתי ~מ"ז ~וס"י ~~א

 םוף סק~א זה~י' לעי~
 ענ~

 בספר מצא~י ו~ן כ"ו
 ע"ב ~~ג דף חיו~דז~רון

 םו~
 דביי~ש ל"ו אות

 שיעור ~די בו~שערין
 ומ~~ו~ שירתי~

 ~ם
~בשהה

 ה~מ~
 ~שיעור היי~ש בתוך

 שיר~י~
 קודם

 נאםר ה~סח ש~גיע עד שם ~ונח ונשאר~~סח

היי~~
 ~~~~ ~ ~יר~יחכשיעור ה~ם~ בתוך ~ם שהה שלא אף תכומ~~

 ח~וץ בנפל מיירי ~~ז
 וכיוצא ~ת חתיכת כ~ון היי~ש לתוך~~וש

 בכדי ~ס ושהה היי"ש לתוך ח~ה נ~ל~ם אב~
 או בקועה שהיא הח~ה ונ~וצאתשירתיח

 ~~ו ענף מ~פ בקונ~רם סיק"ט לעיל~בדב"ר מרו~כ~
 הוא היי~ש אם דיעות חילוקי בזהדיש

 ודו~ק ה~ני ג' בענף ועייש~ע הח~הא~ מחמי~
)~

~~~~~ 
~~~~ 

 ~תוכו ~נפל
 ח~~

 ולא בצונן
 ס"ק סיק~ה יו~ד ~~"ך ~ ~~על"ע ב~ו~וש~ה
 שם ו~חוו"ד ~ם ש~ד וב~מ~ג~'

 ז'אות בחי~ושי~
 ובבה"~

 םית~ו"~ ובמג~א סק"ד שם
~~~~~

 ובח~י
 ש~

 נ~ח ~לל וב~~"א סקל~ד
 ובערוגות י~ד סי' פסח הל~ות ובנשמ~א ג'דין

 יד ובספר ה~ אות םיק"ה~בושם
 קל~ג~ אות הכ~ף ~וער~ת כלל~ס ס"הוב~ד~חדף סיס~~ יהוד~

וה~ול~
 ב~וחלוקת זה דדבר הנ~ל המ~מות ~ו~ל

 אס ~נוי~וא
 חו~ו~

 דבר ~~אר ~ינו
 חרי~

 ~נאסר
 על שירתיחבכדי

 הא~
 בעינן הנ~ל ה~~ך ול~עת

 מזה וב~חות מעל"ע בו נ~בש ~יהא ~חומץ~ם
 ה~ר"ח ו~"ד אוסר~ינו

 וה~~~
 הו~ד הא"ר ~כ~ד

ב~וחה~~
 ו~~ד ~ק~"ב ~יתרמ"ח

 הבי~
 מאיר

וכ~ד
 המ~ה"~

 שעל
 שעל מסה~ש זה ~אין יו~~

 ~~~~מת~יצוש~~(
 עו~

 דבחומץ אחד ג~ול
 דו~א ~וע~~ע ~ישהה בעינןלעולס

 וכ~~
 ה~ה

~ו~רי~ך
 הו~~

 ח~י בספר העלה ו~ן בז~~~א
 סקל"דסיח~~ז

~~~ 
 העלה ו~ן הנ"ל ה~~ך

 סקצ"ח סי~~ט יהודא יד~ס~ר
 ד~~

 אין בחומץ
 ~י~~י~ ~~י~ור~א~ור

 ~~ע~~ע בעינן אלא

עי~~
~ 

~~ 
 במג~~

 וב~ית~~~~ םק~~ח סית~~~~ז
~ק~~

 ~~~~ ק~ה ~י' יו"ד ~ש~ע ~כדעת פסק
 שירתיח כשיעור ב~וכו שהה אס ~זק דבחומץא'(
 וכן כ~~בוש~~ הוא והרי כבוש~עשה

 ~עי~ סיתרמ"ח לו~ב בהל~ות הרש~~בש~ע ב~~י~ פ~~
 כ~~

דבכבו~
 מאוד חריף שהוא חזק בחו~וץ

 אלא בתו~ו ש~ה לאאפי' ~~ז~
 מועט~ שע~

 ב~די
~יתן

 ע~ ה~ומ~
 כ~ובו~ל ה~ז וירתיח האור

עכ"~
 בפ~ו~ג ~סק וכן

 יו"~
 בש~ד

 יש ע~~פ חזק דבחו~~ץםק"ב ~יק~~
 ה~~לה~ג"א ~דע~ ~החמי~

 ו~"~
 ב~ידו~יס ~יק~ה ב~וו"ד

 ח~~~~א בס~ר ועיין ז'אות
 ~"~ כל~

 דין
 שירתיחבשי~ור דאוס~ חומץ בכל דמחמיר הכו"פ בשם ש~תבג'

 דע~ )ו~"~
 ה~ אות סיק"ה הבושם ערו~ותבס~רו ~רי~ שם הרב

בולע דב~ו~ו~
 ופול~

 האור על שיתן בשיעור
 הנ~ל בחכמ"א שםו~וסיק וירתי~~

 דע~~~
 מאכל בדבר

 שיא~ור חזק אינו אפי' חומץ ב~ל להחמיריש
 שירתיח שיע~רב~די

 אל~
 לענין

 בעינן שירתיח( )ב~די הכ~ימן אי~ו~ לה~לי~
 דוק~

 שיהא
 ב~וך ג~ור ~מץ בנמצא ו~~ז עיי~~~ חזק~~~מץ
 ~טה בתו~ו נמצא אם אבלהחומץ

~עיל עבדב~~
 סיק~~

 ענף ~ו~פ בקונ~רס סק~~ו
דיש כ~~

 חילוקי ב~~
 דעו~

 החו~וץ אם
 ~וח~וי~

 :ה~~ה ~~
 ~יט~

 א~י' ~סור
 ו~ו'~ אחרי~ מ~~ אי~

 ~' ג' ב' ענף של~נ"ג בס~ק לעילעבדב"ר

א(
 ועבת~~

 חאו~ח יהודא אריה ~ור
 גביה )~ליכא נכרי של בבאר הנמצאדבחמץ ~ימ~~

~~שו~
 ה~ו~וד בבאר או ב~י(

 ברחו~
 ~עיר

שהוא
 לא )דאז בעלים לו שאין ה~ק~ מקו~

 שב~ו~ו( החמץ על ב~י אי~ור ג"כשייך
 בב~~ )~~~"ש ב~~~הו שיאסור גזרו לאב~ה"ג וא~~

 וניעור ~וזראין ה~ס~ ק~דם ב~שים שנתב~ל דח~וץדלמ~ד
 ב~ס~

 בזה ה~עם
 ~ושום הוא במשהו ח~וץ דאסרו דהאמ~ום הו~

 יראה דבלקנםא
 וב~ה"~

 קודס ~נתבטל

~ס~
 ~ייך לא ב~י משום בו דאין

 ~נ~~
עכ~~

 בנד~ד( ~ן וכמו ~ב~י
 ו~~רי ~ ע~~

 םי~ ~~ר מהר~~ם בחשו' הובאו הנ~להגוא~י

ר~~~
 ד~~ ~ילוי ו~ס~ר

 ו~ת~ו~ סקי"ב ם' ~י~

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



~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ ~~ו~~
~~~ל

 הבי~
 ~ייס שנות ספר ב~ס ב( ~ס~

 ש~יזק מבראדי הרש"קל~גאו'
 ג~~

 ~ור סברת
 ~והגדולים ~~וה קושיית )מ~ח הנ~ל יהודא~ריה
 בו~ד~י הלא מה~הרות שותים דאיך~הקשו
נתערב

 בה~
 ע~ו~ס דבשל אע~~( ~מץ משהו

 הרב גם ג( ~ במשהו גזרו לא הפקר שלאו
 הנ"ל להיתר סמו~ין הביא הנ"ל דעתגילוי
 הל~ה ויובל מש~יטה פ~ד הרמב~םמדברי
 יהודא היד דברי ~ם ~ודחה שם וב~"מ~~ט
 בשתי ב~~י~ות ה~~ל היתר שדחה מהעל

 דכ' םק~ל ~יתס"ז ועב~ע~ת ד(~די~(~
 ג"~

שי~
 לומר מקוס

 דחמ~
 של או ע~~~ם של

 ועבשד~~ במשהו~ אוםר אינוה~~ר
 מ~~מ~צ

 תשו~~~פ~ים בשם ה( ~ ט~ז אות ~'סי'
 נ~בטל דאם הנ"ל ~ה~ע~ת ~"כ שפסקישריס

 ב~~י~ה~מ~
 ע~~~ לישראל ~ר~ העכו~ם ביד

ו~יי~~ע
 ב~ד"~

 אות ד' סי' הנ"ל במערכת
 ~ש נ~רי של דבבאר ~עקב זכרון ב~סט~~

 ב~פק ~כ~פל~תיר
 כבו~

 די~ל משום מעל"ע
 גזרו לאדבכה~ג

 ב~
 האוצר בית ובשם נ~רי

 ל~~יתר ג"כ צידד מוואר~א שהרב ו( שם~~~יא
 ~ריה הגור דברי~כח

 ~השע~~ יהוד~
 הנ~ל

~~~~ ~~ ~ 
 א~

 מלבוב מהגאון ~צחק בית ב~ם
 מיס לשאוב לכת~לה לסמוך דאין שם~ביא

~~~~
 ~~הבאר

 שנמצ~
 בפס~ ~~ץ בו

 נ~רי של הוא החמץ~מס~מא א~
 ~~י~

 ש~יח ד~א
 ~מא ס~ק יש וגם ישראל ~ל חמץב~םח
 ~לוס( ממנו נשאר ולא ה~מץ משס סלקו~בר
 הת~~ילין לענין ורק להתיר אין ל~ת~להמ~~ו
 שבש~ו ה~~ים ו~ם ה~~ו ממים בש~ו~~בר
 ל~~יר יש משה~ ספק ~ק בהם שאין ~יוןבהם
 נ~~ל משהו ס~ק לענין דעכ~פמש~ם

 לא~~ר גזרו לא נ~ר~ דבשל האומרים~ברת ~צר~
ב~ושהו

 ע~~
 ~~ד שהביא הנ"ל בשד~ח ו~יי~ש

 זה בענין המדבריס ~ו~ברים~רבה
 הרב דלדעת ב(מ~ם~ והע~ל~

 פ~~~~
 סית~~"ח א"א

 דפשיטא נראה~ק~א
 לי~

 של ב~~~ץ דגם
 בהנאה אפי' במשהו דאוסר ~~מים אמרו~~רי
 הח~יד מה~' שהוא ~~נראה ~סד התורת ~~ןג(

~~ש"~
 האבד~ק ז~ל

 לובלין~
 ב' אות בסי~~א

~תב
 ג~~

 של ד~~וץ ~ש~~ב הנ"ל ה~~~ת ש~ברי
 ~י ~לל נ~חוור~ לא במשהו( אוסר אין~~רי

 רא~ונים פוסקים ~~~ה דברי~~~י~~ת
 נ~~~

 ~אף

חמ~
 ~ במשהו ~וסר ~~רי של

 ו~"~ ד~
 מת~~~

דברי
 ~יי~

 בקונטרס המובא
~~~ 

 הפסח
 ב~ש~ו~ או~ר נ~רי של חמץ ד~ם י"ב דין~~נ~~מ שב~~~

 מ~שו~ ו~~מ~(
 ז~ר~~

 לעיל ~המובא יעקב
 י~ל כ~וש בספק דרקזה( ~~~

 דל~
 משהו גז~ו

 דעת וגם ו( ~ בו~א~ לא אבלנכרי בש~
 דחומר ד~נא ~~ם שם ו~וסיק לה~מירנו~ה בעצ~~ השד~~

 ה~ו~בא ה~שב~א מד' וראייתו נכרי בשל ~ם~~א מש~
בש~ע

 סי~"~
 וב~וג"א ג' סוסע~י

 ~~ך סק"~ ש~
 דעת גילויבס~ר

 הנ"~
 דמ~ב~י כתב

 מיירי דשם ח~א ~~מי~~ מ~מה ראיהאין ~~שב~~
ש~ ב~~~

 ישראל ב~ל שנתערב נ~רי
 ~ל~~

 אוםר
 ~~ל ~~קר( ב~ל ~או נכרי ביד נתערב אםאבל במש~~

 א~~כ ~שבא גםדמותר
 לי~

 ~אין ~~ראל
 ~ ~ו~~

ועו~
 ~"ל

 דהרשב~~
 ל~י~תו הולך

 דם~~
 דחו~נ

 בעצמו השד~ח וכן ~ ~יי~ש ~עמיםועוד
 ראייתו ~ד~ו לומדים ~מה בשםשס הבי~
מהרשב"א שהבי~

 הנ"~
 ו~~בו

 כול~
 שמדברי

 לנד~ד ראיה שוסאין הרשב~~
 הטעם~ ~יי~~

 יהודאיד ועב~~ ז( ~
 סיפ~~

 שד~ה סק~ב
 ג"~

 זה היתר
 דמצוה ו~תב ידים בשתי הנ~לה~וא~י ~~
 )אך טעות~הוא לפרס~

 הרה~~
 כ~ב מברעזאן מהרש"ם

 לך שאין הלצה בדרך אלו דברי~על
 ל~רםם מצוה ואיןהצניעו' יפ~

 כ~~
 הרב כי

 היתר לםברת םמו~ין שכתב לשיט~ו הולך~וא מהר~~~
 ~~' ו~ן ~( ~ בשמו( זה ס"ק ~ע~ל ו~נז~רזה

 מהורי~ליב וויידינפעלד יעקבה~ר
 ~ נכרי של בחמץ משהו המתירים דברילסתור ~אי~ הבי~

 בס~ר~ מווילנא הכהן הר~ש הרה~ג וגםט(
 ~תב סי~~דשלמה בני~

 דמדע~
 נראה ה~ו~~ים

 ישראל של ~מץ ביןל~לק ~אי~
 ל~~~

 נ~רי של
 ו~ן י( ~ במשהואיס~רו ל~ני~

 פש~
 דברי

 ח"~ הר~ב~~
סירנ~~

 ~ושהו דחו~ורות שסובר מורים
 גםנוהג ב~ס~

 בחמ~
 שיבא קודם א~~ נ~רי של

 ו~"ו~ מהדורא שו"מ בתשו' ~~ן יא( ~הישראל לי~
 ~~הסיל~א

 סבר~
 ~הודא אר~~ה שבגור ההיתר

 ע~~:הנ"ל
~~~~ 

 שהעלה נ~רי ~ל ד~מץ בעני"ז
 ב~ש~' עיי"ע במשהו יאסור שלא הנ~להגוא~י
ז~ר

 יהוס~
 שהאריך ~ה סיקע~ה חאו~ח

 ועובדא( ~בדה~מושם בז~
 כת~~

 דבעיקר
 נכר~ של בבאר שהתיר הנ"ל יהודה ארי'הגור הורא~

 שלאו
 ה~ק~

 יהיה שלא רבים של ~~ון
 ב~~חבמ~הו נא~~

 י~
 זה מצד להקל ~ה~יי~ב

~יכא ל~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  בעדיס שנ~ברר~כא 
 הל~ה והוא ח~ץ ~~ שי~

~~ין
 כ~ ~וורי~

 לרביס התמוה ~~ דהוי ~ו~~ס

~"~~
 ~~~~~י( ~יר~"ב יו~ד

 ו~~~~
 ש~~י ~וד

 לע~ומ"ז ל~~ור לצ~~ יש הנ~ל ~גוא"י~ברת
 מ~ירתבשעת

 ~~ בע"~ ח~ו~
 הבארות

 ע~
~מי~

 בתו~ם ינוצאו ש~ם בזה )~ירוויחו שבת~~ם
 בתיך~~ץ

 ה~~~
 שב~וך ורק ב~שהו( י~~רו לא

 ישאב לא ~והבאר ~ים הישראל ~~ישאב~~סח
 טוב ~גם הח~וץ אח הקונה הע~ו~ס ברש~תרק
 ב~עתו יהא קוד"פ הח~ץ ~יב~ל ש~שעה~נ~ון
~ס

~~ 
 בקצר' ע~תו~ד בהבאר ~י~וצאו הגר~יניס

 ~הושע ס~ר בשם הנ"ל יה~~ף ב~~ר~~~~ש"ע

~הי~~
 ה~~ו~ם ש~שה ה~בר ~ני~ר

 דב~ה"ג י"ל ~פסח לבאר ~~וץ וה~~להי~ראליס א~ להקני~
 ~~ושהו הגזירה הי~הלא

 )דומי~
 דע~ו~ם

 ה~וז~ר לה~ע~ס ישראל ~ל~ינו ה~ו~ס~
 ~~ס~י ביו~~

 סי' ל~יל ו~ב~ב~ר~~~ד
~~ 

 וא~ו( ענף םק~ח

 הי~~~~~ו~~~
 ע~י רק ח~~ץ ~שם שנ~ל ידוע שאין

 יש אחד~ד
 לצ~~

 להעד שיא~ור הסברא לזה
~יני

 ~~~ינ~
 ~ו~~~בו~ר

 ב~~~~
 ~י~יק~~ז יו~ד

 מאמינך( ~יני ~ו~ר אותו~~ול~~~ין
 ~ ע"~

 ועיי~~
~ו~

 לו ~~תב דנוה עולם בנ~ן בשם הנ"ל בז~י
 מה"צ ~חבר ~~מ"ז הג' בשם שש~ע~~~~ל
 אינו א~ד שעד~~ורה

 נאמ~
 שראה ~ומר

 במה לאסור נא~ון אינו דע~א ~ושום~באר ~~י~
 לפק~ק יש היתרא~את~זק

 קצ~ ע~~
 בשם ע~~ד

~ני~
 ע~~~

 ו~נראה הנ~ל
 הרב ש~ס לה~ו~יין ש~

 בזה לו ניחא ~א יהו~ףז~ר
 להאמי~ של~

 ~עד
'~

 ו~~ר~
 מימיו ל~~וב ל~ל ה~ו~~ר בבאר

~~~ות
 ו~שהבא~

 על ~הוצ~ה ~~ילים ~יקון צריך

~~
 ה~~~י~

 וא~~
 ~בעלים עליו נא~ון א~ ~ל

 דבנמצא הנ~ל בז~"י~י~ ~ו~יי~~
 ~~ו~ גרעי~

 ~ה~~ר
 הגרעין מציא~ של~נ~~י~וע

 הנ"~
 ~ו~ל~~ע ב~וך

 שא~תו לה~ל לחלות יש להבאר גרעין ~ם~שלי~ו
 ~גרעין ניהו הוא ב~ב~ר עתה ~~מצא~~ר~ין

~~שלי~~הו
~~ 

 ש~א ונ~~צא ל~באר
 נ~ב~

 שם

 ~~~~ מ~ל"~~דיי~
~ 

 ~~~י~
 ~והר~~ם ~~~ו'

~~~~~א~
 ~~ש~ל סי~~א ב' חלק

א' שבי~~ בע~ב~~
 דחוה~ו~~

 ~וים לשאוב הבאר אל אשה הל~ה
 ב~דה ומצאה ~~יםושאבה

 ~תי~~
 חטים ~ת

~ה~~י~
 להבאר והשלי~~ו ~~זרה

 ול~
 ~~וים לק~ה

~~~~~
 ~~~ק~ם הי~ויס ~ל ~ים לק~ה והלאה ו~אז

~~ו~
 וא~~~ רב~ ~ו~~ ~~י

 ~אבו
~~ 

 ה~יר אנ~י

 זא~~~ ינ~יםב'
 ~הבאר מיס

 האשה םי~רה וא~"זהכלים בכ~ ונ~~מש~
 ~נ~~ העוב~~

ונ~ת~~
 ~~ואל

~~ 
 ~~שה

 נא~~נ~
 ~ל לאס~ר

 השואל ~וראייתו העיר בני של ו~ליםהתבשילין
 סעי' ליו~ד דינים בחידושי ~ר~ הלבושימ~ברי
 ואף ~~וב"ז( בעובדא להתיר ש~תב~"א

 שותקיןדהבעליס דה~כ~
 ואי~

 הרי ל~~חיש יודעים
 )כ~בואר לאםרו נא~ןע~א ~~

 בש~~
 יו"ד

סקט~ז( סיקכ~~
 ~ו"~

 נאמנת דאינה לק~ן דמיא אשה
 לבד ~ולתא ~לוי רק דהוי ב~קום רקבאיסורין
 קטן( גב~ סוסי~~ח ביו~ד)~~ובואר

 ש~ ~אריך מהרש"ם הרב והנה ~ הנ~ל~~ואל ע~תו"~
הרב~

 ~נ~לא ובקי~ו~ו חריפותו ברוב בתש~בתו
 דלדעתו דהגס ~ודבריו והיוצא בקודשכ~ר~ו

אשה ~~
 נאמנ~

 שחי~ש הלבו~ש ~דעת ~~לא בזה
 לק~ן( ד~יאדא~~

 ~י~ר צד שום כאן אין וא~~

ר~
 וא~כ אחרים ~ל לאסור נאמן ~א דאין מ~ח
 ~ר~ לה~ח~ש יודעים ואין שותקין שהבע~י'ב~אן
 הש~~לדע~

 ע"א גם בזה נא~ן
 א~

 שי~ל
~ם דבנ~~

 הש"~
 ~~ טע~ ~~י ~ודה

 ה~ו~כר
~~ 

 ~יו~בש"ך~
 דרב~ן ~שהו איסור רק ~אן שאין

 ל~~~~יר נא~ון דאינווי"ל
 ~דרבנ~

 ו~~י~
 ~יון מ~מ הנ~ל שבש~ךהא' ל~ע~

 כד~י א~כ ~הו~אה ש~יקה דהוי בזה א~ורינןלא יוד~ שאי~~ מ~ני בשותק הרי והמרדכיוהרא"ש ה~וס~ו~ של~ע~
 במקום דרבנן באיסור עליהם לס~ווךה~ה

 הנ~ל הש~ך דברי דחו והח~ס הש~ו~י ~גםובפרט ה~~~~
 דה~יקרו~תבו

 ~ד~~
 בודאי וא~כ הנ"ל התו~'

נו~ל
 להק~

 ~~ל דבנ~ד והגם ~ע~~א מהאי
 להאשה גם ויש ה~יר בני ~ל של הוא ~ויםדהבאר כיו~

 בזהחלק
 וא~~

 א~ס ד~ל ~יון ע~"פ נאםר חלקה
 שלו עלנא~ון

 ו~יו~
 ב~ש~ו ח~וץ אוםר ~ב~סח

שוב
 ~~יל~

 כיון ה~ל אס~ר
 די~

 ~וים מ~ט כאן
~ח~קה

 ש~~
 המים שאר עס ו~~ורבים אס~רים

 דב~לים משום אדם ל~ל ~~~ר שלה החלק~הא
 גם י"ל בנד"ד מ~~ו שלהם עלנא~ו~ים

דאדרבה איפ~~
 ד~יו~

 דעי~ז
 ~נ~~י~

 ~~ק על לה
 ~וב א~~ אחרים של חלק גס נאםרי~א ~~~
 ~~ובואר ואף ש~ה על גםנא~ונת אינ~

 ~קו~ות ב~~ו~
 ד~תוךדא~רינן

~ 
 נ~~ן של~ על נא~ון ~~~ם

 סי~~~ז יו"ד ~עב~~ת אחרים שלעל ג~
 מ~~ו ה'( סעי' ובםיר~"א ב' סעי' שסובש~ע יו~~ ס~~

~יו~
 ~מפ~יד ד~יון ~ו~וס בזה הוא ~ט~ס דעי~ר

~זה



 ~~~~~~ו~
 ~~~ו

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

ב~
 במקום ולכן מ~קר לא ~וםת~א לכן לעצ~וו ~ם
 ה~םד רק הוי~נא

 מו~~
 הכי א~~רינן לא

 יו"ד בט"ז)~מ~ואר
 ם~ק~~~

 מ~ש~כ וא~כ םק~ד(
 ובכל במים כלל ה~סד שייך שאין~נד"ד

~~~~~
~~ו~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~

 ב~דא~ קצת הפסד בגדר א~י' אינו ד~ה~
ל"~

 שנאמנ~ דמתוך לו~ר בזה
 נא~נת שלה על

 ע~ב י' ד' ~חים )עי' אחר~ם של ~ל~ס
 ב~וניה ~בנן אטריח~הו בגופיה שם~א~ינן

נ~
 ח~ריחוהו

 ומ~כ~
 דמי ~א הג~ף דטורח מזה

 ובכמה שוה טורח ~ל דלאו והגס ממון(לה~ס~

מקו~ו~
 יו~ר קשה הוא ~דול דטורח מוכח

 מ~מ מ~~ון~היזק
 ז~

 משא~כ רחוק בדרך דוקא
 ~וי דמסתמאבנד~ד

 דר~
 אין וא~~ מועט

 לומר הוכחהכאן
 דמתו~

 שלה על שנאמנח

 ג~~אמנ~
 י~ל שוב וא"כ אחריס של ~ל

 דאינ~
נאמנ~

 לבד חלקה על נא~ונת ד~כ"פ והגס

מדי~
 בע~ים

 וכיו~
 אוסר ה~ה נאסר דחלקה

 שהבאר כיון בנד~ד ~~מ המיםשאר
 ~רשוח וישרבים הוא~~

 ל~~
 הוי וא~כ שם לשאוב אחד

 וא"כ כלל שות~ות ב~לל ואינם הפקר שלהמים
 אינה ושוב בהמים חלק שום לה~שהאין

 אותה בני חפרוה דהבאר והגם כלללאוסרם נאמנ~
 ~~גירה לבדם ישראליםה~יר

 הי~
 אצל

 וא~כ כהפקר דינה איןוא"~ המרח~
 שו~

 י"ל
 ~ן ~ם הנ~ללהאשה די~

 שות~ו~
שוב וא~~ הנ~ל בהמים

 נאמנ~
 וא~~ ע~"פ חלקה על

 שוב ממילא
 כלנא~~ו

 המי~
 מצד

 התערובו~
 של

 כלל נאסר חלקם דאין י~ל שוב הא~הל~ברי מאמיני~ אין מהעיר בתים הב~לי שאר א~מ~מ ~לק~
 ~ה ~וכעין מו~ר חלקה גם דעתם דלפי~יון

~~בואר
 ג~~

 יו~ד ברמ~א
 סיק~"~

 א~( סוס~~י
 לאש~ שאין ~נד"דוב~רט

 וז~ות חלק שוס הנ~ל
 כיד אשה דיד משום ב~לה של הוא ~וה~לכלל
 או~ס א~כ לדבריה מאמין דבעלה ורקבעלה
 ל~ש~~וש מו~ריס שפיר לה מאמינים שאיןא~שים
 ה~~בואר לפי )אךבה~~ים

 בלבו"~
 בחידושי

 אסור השני של דהחלק ם~ט סעי~~ ליו~דדינים
 א' סוס~"י שבסיקכ"ז הנ~ל דרמ~אוביאר
 ל~~ר~יי~י

 ~לו~~
 ~"כ

 ו~ול~ צ~ע~
 ~יירי ~כ~ז

 אבללה
 ~בסי~כ~זהרמ~א אות~

 לאאיסורים
 אינילומר מה~

 מאמינ~
 בחמץ ~םוא~כ בלב~ מאמין שהוא ה~~א
 אי~ בפס~

 דאי~ור אף להקל
 שם הש"ך לשיטת ובפרט דרבנןמשהו

 ~~~~~~ן אם להקל אין הדברים שכתבםקט"ו בסיקכ~~
 איםור ב~~מר לכןבלבו

 ח~ו~
 להקל א~א

 ~ס' ~~פתח~ת ~~ייש~ע בקצרה מהרש"םהג' ע~תו~~
 שהה לא דאם ~~~ב הנ~ל לסיפ"אהשייך

 הל~~
~על~~

 ה~וים היטב וסננו בהמים
 שהה אם בם~ק רק וא~~~ בזה בהפ~מולהקל לצד~ י~

 : עי~"ש ולה~ל לצדד ישמעל~ע
 ~כ~

 ש~א חיישינן
יש

 בה~
 גרעין

 מחומ~
 חטה נמצא ואם ~

 ~ליו~~ שה~לח בעוד שנ~ו~~ לאחר הבשר~ל בקוע~
 הרש~זעבש~ע

 ~ נ~ב ~ נ~א ~ נ' סעי' םי~ס~~
 שוס אין דאם א( ~ ~שם והיוצא ~~"ג

 ~ד או~ם שישהה או לגוי י~ו~רם אם~לל ה~~~
 החתי~~~ הן באכילה ה~ל לא~ור יש אזלאחה"פ
 שאר והן עליה החטה~~מצא

 או~ה עסיחד שנמל~~ הח~יכו~
 )לדיד~( ב~ה לחלק ואין הח~~~~

 או ~כחושים הם בשר החתיכות אםבין
 קצ~ ~~סד יש ואם ב(ש~~נים~ ~ה~

 או
 אם אז ~אכילה( ה~ל נאסור )אםהדחק שע~ קצ~

אינה ה~~~
 בקוע~

 לאסור אין ~נ~ר~~ה א~א
 )אבל עליה ~~טה שנ~וצא ~חתיכה אותהרק בא~י~~

 לא~ר חתי~ה אותה ~ם מותרבשהיה
 כדיממנה שה~י~

 מותר ו~ן קל~פ~
 לגוי(~ ל~וכר~

~~
 עם י~ד שנמלחו ~חתי~ות שאר אבל

 או~~
 מו~רו~חתיכ~

 ואם ד( באכילה~ גם
 או~ה רק נאסור לא אס ~א~י'באו~ן הו~
~ולה ~תי~~

 שנ~~צ~~
 בזה יהא לבד ~ליה הח~ה

 ~דולה~ס~~ ~~~
 כג~~

 ~ני ש~וא
 והחתי~~

 גדולה היא
 שהוא אווחשובה

~~~~~ 
 בזה שיהא

 מניע~ש~~ח~
יו~~

 אותה רק נ~~ור לא אם א~י'
 שנ~וצאתכולה ח~יכ~

 החט~
 ~ליה

 לב~
 להתיר ~ש ~ז

 גםבא~ילה
 או~~

 החתיכה
 ~וגעה ב~~קום ~~~ק ממנה ~יםיר לאחר~ליה הח~~ שנמצא~

 ~~קילין ה~"מ דב~קים )משום החטהשל
 קליפה ~די רק לאסור שלאבמליחה

 הוא ע~~~ו מצד~האיסור הי~~
 כ~ו~

 ~מור
~~~~~ 

 אםדוקא
 אינ~

 מאמינים
 ~תב ~בר בלבםהמאמינים

 דבשאר א'( הג~ה א'~עי'

ו~יו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  הוא ~מו שנ~ו~ח הבשר אס ואפי'~~יוצ"ב 
 ומפטם ~~~ון ההי~ר דאזיל א~ורינן לא~~מ ~~ו~

 שיו~ל ה~חוש~ה~~וץ
 ל~ע~~

 ~ושום ב~~ו
 במליח~( ~י~ום א~~רינן לא ה~"מדבמקום
 ב~~קום הבשר ~ון שקו~~ין עצ~וה הקליפהאבל
 ה( ~ הדין מן איסור בה יש החטה שלמגעה

 הח~ה נגעה שלא בבירור ~שידוע ~וייריו~~~
~לא

 שנ~וצא~ ~~וקו~
תוך ה~ט~ שנ~וצא~ כגון בו

 ה~רנגול~
 צריכה אינה דאז ~~ירוש

 נגעה שמא חיי~ינן ולא הנחתה במקום~ק קלי~~
~כ~וה

 מקו~ו~
 ~בתוך

 ה~~נ~~ל~
 ולהצריך

 ב~ל~לי~ה
 התו~

 דאין מ~ום התרנגולת של
 נראה כך ~ ס~ק ~ש~ם ~ומל~~ו איםור~~ח~יק
 גם ~געה שמא להם~פק יש אם אבל~~כ~ור~(
 ה~רנ~ולת ~ל שנ~וצאת כגון החחיכותב~אר
 החתיכות ~ושאר מבחוץ בשר שאר על או~בחוץ
 בש~ת נגעו ע~וה~~~לחו

 מליחת~
 באותה

 הדין ~עיקר קלי~ה צריכוח ~ולן אז~~~יכ~(
 הנ"ל הרש~~~~~ד

 ~וכה~~
 הביא

 בשע~~
 ~ש~ סקל~~~~~~~~

 )ומ"ש צדקה ש~~ש
~~ 

~~~
 צ~קה

 הו~
 ד~ םי' מחו~ו~צ שד~ח ~ ~"ס

~ו~
 שנ~ול~ו רבים בתרנג~ליס איר~ ~~ם כ'(

י~ד
 ונמצ~

 ~~ה ~הן א~~ על
 בקוע~

 ואין
י~ו~

 מהם באיזה
 נגע~

 החטה
 גו~י כל מעל כולו העליון העור להסיר~~ריך נו~נ~ הסבר~

 בליע~ ~~ח~ש לצאת כדי~~~נגולים
 ע~~~ איסור

~~ד"~
 ~צריך בהדיא ביאר הנ~ל ואות ~וער~ת

~~~ו~

 עור ~ל את מהתרנגולים א' ~ל את

~לי~~
 ~רא~ו ~ל~

 ~ע~
 שיטול םגי ולא רג~יו

 רק ~ר~גול~כל
 ב~וקו~

 א'
 בש~ע ו~יי~"ע ו( ~הנ~ל( ה~~"~ עכ~~ ~ו~ומ~
 הר~~~

 ד~פי~ הנ~ל
 ידו~~~

 ה~~ה ~געה שלא בבירור
 אל~

 ב~חת

~~~~י~ו~
 ידוע ש~ין ~ך

 באי~
 ~תי~ה

 ג"כ ה~~ה שנג~ה~~~תי~ות
 צריכו~ ~ול~

 ~ושו~~~י~~
 ס~ק

 ~~~~~ ~~~~ ע~~
~ 

 ~ה~~~ר
 דלכאו' לעיין י~

 ב~ה~~
 עכ~פ ~יה

 רק ~והחתי~ות אחת ~וכל ~יטול~~י
 במקו~

 א'
 ~יון~~אומד

 די~
 ש~א מהם ~"א על ס"ם בזה

~~
 ~היא זו

 ~~~י~~
 ש~ו ואת"ל ~חטה בה שנג~ה

~י~
 מקוס אותו שמא ס~ק יש שוב ~ח~י~ה

 הוא זה~~~ף
 ה~~קו~

 ~א בו ~געה ש~ח~ה
 בזה הו~~ ולא~~~ר

 מ~~
 כי~ן א'

 דס~~
 הר~שון

~~י~
 ~~בי~ו יותר

 וב~ר~
 ב~וקום

 ה~~~

 ~והניאם ~~ ב~נ~ן מש~ש ם~~~~ ~יק~ח לעילועבדב~ר
 ב~ס~~
 בש~ע ועיי~~ע ז( ~

הנ"ל הר~~~
 דבכ~

 שה~תיכ~ת מ~~ם
 צריכי~

 אם ~ליפה
 ~ל לאסור יש אז קליפה בלא ובש~סעבר

 ו~וניעת ה~"~ו שם יש א~י' ב~~ילההחבשיל

ש~ו~~
 ~ יו~ט

 ח~
 אבל

 ~וו~
 או להשהותן

 קלי~~( בלא ואפי' ל~ח~לה ~אפי' לגויל~וו~רן
 נ~ו סעי' הנ~ל בםי' ועייש~ע ~הנ"ל הרש"~ עכתו~ד נגיעה ס~ק ~לא בהן שאיןכיון

 הח~ה שנמצאתמיירי ד~~~
 ~ו~נח~

 או הבשר על
 ה~~ה נמצאת אס ~בל ט( ~ ציר בלאדגים

נשרי~
 ~גים ~ו ~ובשר היו~א ציר בת~ך

 ושהתה~וליחתן ב~ע~
 כש~~~ר הציר בתוך הח~~

 כ~וה ~~עדשירתיח
 נקר~

 ~בדב~ר שירתיח כ~י

לעי~
 זה םי~ון

 י~~ ס"~
 ו'~ ענ~

 כל א~
ה~תיכות

 ה~וונ~ו~
 אסור~ת הציר ~תוך

בפס~
 ~~כ לגוי למוכרן או להשהותן ואפי'

 הר~ ש~רתיח ~שיעור בציר דכבוש ~ושוםחסור
 הח~ה אין אם ומ~מ י( ~~וש~ כמבושלדינו

~בוק~~
 הוא וגם בלבד שנתר~כה רק

 י~ א~ה~~מ ב~ק~~
 להתיר

 עכ"~
 או להשהותן

 החתיכה מקצת ואם יא(לגוי~ למוכר~
 מונ~~

 ב~וך
 ו~וקצתההציר

 או להשהותו א~י' ~ם~ר הצירשב~וך המ~צ~ הרי הציר מן למעל~
 ה~א החטה ~~ם ה~"מ ב~וקום ~פי'לגוי ל~ו~~~

 חתיכה המקצת אבל ~ו~וש(בקועה
 שבול~~

 ~בל( ~אכילה רק אםור ~אינו הציר מןל~ל~
 ~ם אין אם אפי' ל~וכרה או להשהותהמותר
 כד~ק מ~ונה להםיר שיזהר רקה~"~ו

 הציר שב~וך השני למ~צת מחובר~היה במ~~~
 ~~~יעת א~ ה~~נו ~םיש ו~~

 יו~~ שמח~
 ~ש

 לציר ~וץ שהיה המקצת אותולהתיר
 ~"ה בםעי' ו~ייש"ע ~~( ע~~~באכילה ~~
 הבשר ~ל ה~~ה שנמצאת ~ויירידכ~~ ~נ~~
 ~לא ~ליו~ה~~לח בעו~

 הוד~
 הבשר

 ה~~ה נ~וצאת אםאבל ~~~לח~ ~דיי~
 ע~

 ש~~ר לא~ר הבשר
 לו~~ר ~לי~ן אז מ~ו~ו הבשרהודח

 ~ל~ן ~ב~ר על הח~ה נפלה ההדחה(~לאחר שעכ~~~
 ודיו ה~~ה של מגעו מקום~~דיח

 ~ושו~
 דא~רי'

 ה~~ה ~לי~ היתהשאם
 ~בודאי ~ליחת~ ב~ע~

 הי~ה~בר(
 עובר~

 ש~ודי~ין ~הד~ה ע~י מעל~ו
י~( ~ליחת~ שיעור במלחו ששהה לאחרהבשר
 ~א~

 ~ב~ ~~~ ~~~~ ~נ~~צא~ ~~יי~י כ~ז



~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~~ו~~~
 התרנגולתאו

התרנגולת בתו~ נמצ~~ א~ ~~~ מבחו~
 מבפני~

 ~ז
 י~

 בלא אפילו לא~ור
 ממלחו הבשר שהדיחו לאחר אלא שםנמצ~ת
 בש~ת גם שם היתה שבודאי דאמ~ינן~~ום
 אחר ~ומקום נ~לה לא בודאי שהר~~ליחה

לתו~
 שם דהיתה )א~ורינן( אלא התר~גולת

 ע~"ד בשרה על שס נ~לה וממעיה~~עיה

 א~א ועפ~~ג יד( ה~~ל~~ר~"~
 סי~ם"~

 סקל~ג

בש~
 ~בורה חטה נ~וצ~ת דאם שבת עולת
 מליחה בשעת~תרנג~לת

 י~
 הא~רוח את להתיר

 שחתי~~ת שיד~ע דמיירי הנראה )לפי~חתיכה מחתי~~ ה~עם ~ו~ע~ע ~ינו שמא ~"ם~~עם
 החטה שנ~צאת בהחתיכה רק נגע~ לא~א~רות
 נגעו( לא עצמה הח~ה בגוף אבל~ליה

~א~~~
 ש~~עם

 ~ו~ע~~
 יש לחתי~ה ~וחתיכה

 דגם ואפשר ~ הח~ה נתע~לה ~בר שמא~~ק

או~~
 שנ~וצאת ה~~יכה

 הח~~
 עליה

 ג"~
 אין

 רקל~~ור
~"~~ 

 החתי~ה ושאר מגעה במקום

י~~
 בה

 ג~~
 רק אוסרת מליחה אין שמא ס~ס

~~~~
 ו~י' ~~( ע~~~ הח~ה נתע~לה ~בר וש~וא
 בש~ ס~~"~ ~יחס~~~~ע~ת

 ~שב
 ה~ה~

 ד~ם

 ח~י~ות ע~ד ~וונחיםו~~תיה
 אחר~~

 שם והעלה
 ש~~~יה הח~~~ות ושאר אסורה חתיכה~~ותה
 הנ"ל ס~ק בשע~ת ~עייש"ע ~ז( ~~תרות
 שס ~~~~~ב~~~ג

 ב~~ םק~~
 נמלח~ דאם ~ב"ח

~~י~ו~
 וש~וו אחרונה הדחה לא~ר )לקיוס(

~~~
 ~~לי

 ~ער"~
 הניחו וש~ב

 עליה~
 ח~י~ה

~~ו~~
 ח~ה עליה ונמצא

 אי~ ~רו~~~
 )אותה

 שם ה~ח~השקודם אא~~ בנגיעתה החחיכות שאר אוסרת~~תי~ה(
 ל~

 ה~לי בשולי צ~ר היה
 א~ילו )ה~ל( אסור אז ציר שם נ~וצאו~~~~ו

 הח~ה שמת~~צית שי~ל לפ~~~שהו~
יצאו שנתר~~~

 טי~ו~
 דרך החתי~ות על ונו~ף ~מץ

 שם נ~~צא לא אם אבל למ~ה ~~ל~ו~לההילו~ה
 להקל יש ה~לי בשולי למטה ע~ה( ~גם~יר

 ~~א~
 ה~לי( )בשולי ציר שם היה אם ם~ק

 להקל יש אז נתרכ~ה החטה אס ס~ק שישא~
 באכ~להא~י'

 ו~ו~ש~~
 שלא בוד~י ידוע אם

 יז( ~ ~הנ~ל ~~~~~~~ה~~~~~ ע~תו~ד משה~ באי~ור להקל דיש הח~הנ~ר~כה
 ו~בשד"~

 ~חומ"צ
 ז'~י'

 ~א~
 יו~~~

 בש~
 דאם ~ליהו דבר

 נמ~א~
 ~פס~~~

 ~~~~~ בשר בו ~היה בס~ל
 ~וכפי

 כבר בספל הח~ה מציאת ~~עת דמיי~~הנ~א'

ני~~
 ~ש~ר בשר וקצת לבשל בשר איזה משם

 הבשר באותו שם נמצאת והחטה בספלעדיין
 ~וציאת שבעת שס משמע וגם בהספל~שנשאר
 והחשש ממלחו מודח הבשר היה ~ברהח~ה
 ה~~חה קודס מכבר הח~ה היתה שמאשם
 שבב~ר בק~ע ב~יזה ~מונה הח~ה שהיתהאלא
 לכן ההדחהבשעת

 ל~
 ~הדחה( ע~י ~ו~ס עברה

 קודם שבשלו מה אף הבשר לא~ורוכת~ש

~~צא~
 מזמן אי~ור שמחזיקיס לפי הח~ה

~~~~
 ~ם הח~ה היתה ~בר שמא ~~חיישינן

 שבשלו הכלים אבל ע~יו( ~מלחו בעוד הבשרעל
 ענ~ הוא ~ם ~ם התיר מקודם הבשרבהם
 מ~עם ל~סח חדשים ~לים לקנות בי~לתושאין
 וא~~ל לשם הח~ה נ~לה לאח~~ שמא א'ס~ס

 נגעה לא ש~וא ספק יש מקודם שםשהיתה
 ~~~ה שנמצאת ה~תי~ה בזו רקהח~ה

 ע~תו~ד מקודם בהן ~בשלו הכלים א~ר לאול~ן עלי~
 דל~~ לעיין ~ויש הנ"ל אלי~ו דבר בשםהשד"ח
 ט"ו ד' ענף זה ~ם"ק לעילהמבואר

 ט~~
 ~כאור'

 דבר בעל ~ל דינא ~האי גם להקל לצדדיש
 בזה~~ עוד וצ"ע בה~"מ ובפרט הנ"לאליהו
 בשם ~~ח אות םי~ם~~ החדש ועבא~חיח(

 הרבה שמלח באחד י~ראל ביתתשובת
 הכלי הניח שעה ואחר אחד ב~לידגים חתיכו~
 וע~וד אחר למקוםהדגים ע~

 ו~ח~כ מה זמן ש~

~שרצ~
 רא~ לבשלן הדגים ליקח

 על שמונח
ח~י~ה

 ולא שנתרככה אחת חטה אח~
ו~~~ש נתבקע~

 דהדי~
 על~ה ~נ~צא ד~ח~יכה ~וא

 ועייש"ע ~ ~"כ ~וותרין הח~יכות ו~אראסו~ה
 ת~~' ב~ם ט~ז אות ד' סי' ~חומ~צובשד"ח

 בשר בפ~ח שנחנו דבר על יוםףיד
 צו~נים מים של אחת קערה לתוך לקיוםשנ~ולח כ~~

 האשה ונ~רדה ממליחת~להדיחו
 ב~וך הב~ר והניחה הבשרבהדחת שע~ק~

 אחת ח~ה המים ב~וך ~א~"~( ומ~ו שעותב' כמ~ ה~וי~
 מעט עם שבקורה הנסרים מן שנפלשנראה
 וב~יט הקערה ~ק~ם ועל ב~וים ג~כ ~היה~יט
 מקוםשעל

 הקער~
 ול~י חטים שני נמי ~יה

 היתה ~ו שח~ה נר~ה המעשהסגנון
 הי~~ דהח~ה ד~יון הבשר לאסור וכת"שמ~בר ~מו~~

 ב~ונן אפי' ~בשר את אוסרת מכברחמ~צה
 הידעכתו~ד

 יו~~
 הרב ~ך ~~ל~

 כ~~ שד~~
ע~~
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 ~~ו~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~
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 ~~~~ ~~ו~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~

 מנהג ש~ין במ~וס בזה ~~תיר ~המוריםע~ז
 שנוהגין ב~קום א~י' ~ו בפסח בצונןלאסור
 או שעה~ד שהוא רקלאס~ר

 הפ"~
 אין בודאי

 עכתו"ד המקילין עלל~רער
 השד"~

 ועב~ב~ר
 םי'לעיל

 ז~
 צונן לענין מש"ש ו' ענף םק~ה

 אוסרא~
 בפס~

 זה סי' ~עיל בדברינו ועיי"ע
 ו' ענף~ק~ב

 מש"~
 שנמצאת ח~ה לענין

בתרנ~ולת
 ~ולו~~

 : בער~פ
 הבהב אם פירוש~ותר~ ובדי~~ ~~א~

 בק~
 שעם

 ~מא הנ"ל ~שש בשביל בדיעבד לאסוראין השבלי~
 גרעין בהן~יה

 מ~ו~ו~
 הרבה מצא אם דאפי' תס~ה ~סוס~י~ר~"ז ועבש~~ ההבהוב~ בש~ת

 לאחר הנותריס בשבלים המ~ומציםגר~יניס
 שגם לו~ר מם~ק איסור מ~זיקין אין~הבהוב
 גרעינים ג~כ בהם היה בהם שהבהבב~בלים
 נ~לו הגרעי~ים ש~ל לומר תולין אלאמחומ~ים
~הם

 שהיה לנו ידוע אם אבל הדי~ה ~ בשע~
 לאםור יש בהם שהבהב בשבלים מ~ומץגר~יר
 בא~ילה~עופות

 )א~
 בתוה~פ( אותם ~ב~ב

 ב~ס~ ש~~~ץמ~ני
 ע~תו"ד במשהו אוסר ~

 אם דאפי' משמע מדבריו )והנה הנ~ל~~ר~~~
 הנותרים בשבלים ~~ומצים גרעינים ג'~מצא
 גרעינים בהס הי' בהם שהבהב בשבליםשגם ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

 ~~וס~פק נר~ה סק"ה שם במג"א אךמ~ו~ציס

בז~
 ~' בנמצא ~ס להתיר אס

 גרעיני~
 מחומצים

בשבלי~
 שם ב~"י ~~מע וכן הנותרים

 וע~~ו"ג עיי~ש( המג~א בדברי ~ן שהביןסק~ז
 דמיקל הא"ר בשס םק~ה סיתס"הא~א

 ~ו~ו~וץ גרגיר שהיה לנו ידוע אסא~ילו ב~יעב~
 ~ו~~יק ~הקש מש~ס בהס ~הבהב~ה~בליס

 ד~ע~ הנר~~ )ו~~י ~~~~
 המ~~~י~~~

 ~נ"ל

~ו~
 הגרעין ג~ף נגע ש~~א ד~יישינן מ~ום
 א"א ב~~ו~ג ועייש"ע ~ ההבהוב( בשעתב~עוף
 גבי על בשר נ~~לח ~א~ה~~ל

 ו~~ול~ ק~י~
ו~~~~~

 ב~ו~ן
 ~~~ו~י~ ה~

 לומר יש צ~ ~ו~ל

ד~
 או~ל ~וין שאינו ~~ן ל~לי ד~וי

 שייך וא"~
 בזה גסלו~ר

 ~~~לי~ במ~~ ~~ ~אי~
 ~עס

 דרך~~~ה
 הק~

 ~~~~ם ה~~~~יק
 ~אי~

 ~~~יחה

לכלים
 להפלי~

 וצ~ע
 ~עבהגה~ג ~ ע~~

 ~דבריו דמש~ע מ~ו אות ~יתס~זמברעזאן ~הר~~~
דמס~יס

 ג"~
 להיתר

 ו~סבר~
 וה~א הנ~ל ה~~~ג

 ה~~ה דגוף דכיון להיתר ם~רא עוד שםכתב
 עליו באלא

 ~יון מל~
 השבול~ דק~יפ~

 ~~~~יק
 ~ט~ור הויא"כ

 ~ולו~
 דאף דמותר תפל וט~א

 )שהוא בכלי להבליע המלחדטבע
 דרך ל~נים ~ו~~~ת אינה מ~מ~שבולת( קלי~~
 ~י~ו בעצמו הגר~ין וא"כ שבתו~הלהגרעין הקלי~~

~לו~
 : הנ~ל המהר~"ם ע~תו"ד

 ~~ב~
 לי~~ל

 )עבדב"ר וכו' העוף מןהזפק
 לק~

 ~י'
 עו~ות שקונה ב~וי להת~הג האיךסו~קיס"א ~~

 ~דיב~וה~~פ
 א( יו~ט(~ לצורך לשוחט~

 ם~י' סיתס~זהרש~ז ועב~~~
~~~ 

 דאס ם"ב
 בק~~ה שעורה אוח~ה נמצ~~

 בז~~ בפס~
 הרי נוצתו להסיר באור העוף אתשהבהבו ל~ח~ ה~וף

 בצלי אפי' ~הרימותר העו~
 ממ~

 הח~~ אין
 או~ר

 מברעזאן מהרש"ם )וע~הגה"ג מכד"קיותר

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

~~~~~~ 
 התירו ולכן ~~~וש כצלי דינודאין

 ב~לי~~
ע~~~

 ה~ה אותו ש~ו~לי~ין הז~ק ו~אן
 הם אם הש~ורה או ה~טה ורקקלי~ה במק~~~
 ~ו הח~ה אם אבל נתר~~ו אם ל~ורפסצריך שלי~י~

 העיכול בהם ששלט שניכר שבורים הס~שע~רה
 ונפקע ~פרש הס הרי וא~כ שנ~תברועד

עצ~ום הח~י~ א~ גם לבער א~צ ול~ן ~מץאיסור ~ה~
 ו~~~"~

 אז ל~~ור ~ח בהם ~אין
 קליפהכ~י ~~י~~

 ב~~י' וע~יש"ע ב( ~ ע~~
 ס~~

 ~אם
 ~~רך רעים דברים ~~ר או מ~ר~ן ~ע~ףא~ל

 אז בפיו ~ועםןשהעוף
~~ 

 דאם ~ילוק
 עי~~ל ~שיעור העוף ב~עי ה~ו~ר~ן ש~~ש~בר י~ו~

 לג~ורי ~מעו~לים ה"ה אז מעל~עדהיינ~
 ונ~ק~

מה~
 הקיאן ~א אם )אפי' חמץ איסור

 הקי~ן ~בר ואם שלו( הרעי ב~ת דרך~~יינו ~עו~

 עדי~ן ה~וורםן שהה לא אפילו הרעי בי~~ר~
 אי~ור ~~נו נפקע ג~כ הע~ף במ~ימ~~~ע
 וע~ת~ש ג( ~ ע~כ~~וץ

 ~~~ ~ו~יב~
 דלדע~ו

י~~
 ד~~~ור

 ר~ הו~ ~י~ו~
 ~~ הילוך ~יעור

~י~ין



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ו~~~~וי~י~
 בשי~ור

 ~ו~~
 וכתב ~י~ול הוי

~~י~
 כשלא ~ב~רט דרבנן ~ושהו באיסור ~ה~~~יר

 בא"ח ומובא ע"כ הח~ה~~~~עה
 נ' אותסיתס~ז החד~

 ~א~
 מיירי אס שס ~יאר לא

 בא~ח ועייש~ע ד( ~ שבורה( או שלי~והבחטה

 ל~~~ו~
 לומר שנס~~ק הנ~ל נ~ש ~ושיבת בשם

 עיכול הוי דלא ני~~א אםד~פילו
 ~חו~

 ממעל~ע
 א~שרמ~מ

 אינ~ דע~~~
 כמו עוד מחמצת

 בו ~ועל הט~עי שחום די"ל ~ושוםבחליטה
 דרבנן במשהו להח~ויר ~ין ~~~ן הא~ר~שריפת
 ~ח~האפי'

 ~לי~ו~
 להתיר אין בעין באיסור אבל

~~~
 ה( ~~כ~

 ~הר~"~ בהגה~~ ועיי~~
 ~וברעז~ן

 דבח~ה שכתב מ' ~אות הנ~ל בא~חהנד~סים

 ~~ ~~~י~ בת~~הנ~~~~
 ה~~ה ~תב~עה לא

 נתרככה לאוגם
 אי~

 ~ייח ד~וינח אע"ג ל~וש
 ~ם ד~ין~יון

 ר~
 ~על~א ל~לו~ית

 םק~ו~ו םיתס~ז בח~י כמבואר בצו~ן אוםראינו ל~ו~~ ~ב~~~~
 נכב~ א~וא~י~

 אין ~~על"ע שם
 לחו~

 ~ושום
 ~מבואר כבוש דין ~ו שייך לא לבדדבלחלוחית

ב~ר~~
 וכמו סק~ח םיק~ד יו~ד

ב~ו~~"ז ה~י~ כ~
 רי~ יו~~

 והא~"ה המרד~י בשם ק~ה סי

ודל~
 הנ~ל הפר~ח על שחולק ~הבלח"י

 הר~ש בשם מ~ש ועייש"ע ו( ~ הנ~להמהרש~ם עכתו~~
 מתעכל מ~קה דגם ה~( ~~שנה דפרה)פ"ט

במ~ל~ע
 ודל~

 ד~שקה צבי בת~ארת כמ~ש
 ~וידמתע~ל

 ~ ע~~
 ז~

 הרש~ז בש~ע ועיי"ע

~הנ~~
 בית דרך העוף הקיאן דאם דאמרי' ~הא
 אף עיכול הוי שלוהר~י

 ממעל~~ בפחו~
 זה

 במור~ןדוקא
~~~~~~ 

 העוף בפה נלעס ~בו~אי

בשע~
 ב~י~~ו

 אב~
 וכיוצא ושעורים ח~יס

 ה~~~ הקי~~~~ בה~
 בי~ ~רך

 ~לו הרעי ~
 ממעל~ע יו~ר במיעיו שם שש~ו אף אז~לי~ים ~~ה~

~"~
 ~א

 ~~יי~ ~פק~
 איסור ~ם

 מה~
 ע~תו~ד

~שינוי
 לשו~

 ~ קצת
 ~~~~~ ח~

 שנ~לחו תרנגולים
ו~~וצא

 באח~
 עמג~א ~ ~טים מלא ז~ק מהס

 תרנגולת אותה ~אסור ד~~ב ~קל"ג~יחס~~
 בזה להחמ~ר ~וצדד ~~ל"ג ~ס א~א ~פמ"גו~ן
 ב~~צא לאסור כתב ם~ל~ו שם בשע~תוכן

 ~ם ~נמלח בז~ק ם~בין או ~נתרככוח~~ם

התרנג~~י~
 ~ני~ת ~ו הפ~מ במ~וס ~א אם

 יו~~~~וח~
 אותה להשהות ~~תיר יש ד~ז

~~~ר~ג~~~
 ~נמלח ~

 ~זפ~

 עד עמה
 ~~ה~~

 ב~~~לה ~ם ~~~~~~לים ~א~ו~~~י~
 עיי~~
~ 

 ~~~ ~ית~~~ ~~~ ~~~ו~~ ~עיי~~~~
 ל'

מדבריו ~~~~~
 ש~

 דב~ו~ום
 ה~~~

 נוכל
 ~התי~

 ~ם
 ש~מצא ~~רנ~ולת~ותה

 ב~
 הזפק

אם ח~י~ ~ל~
 הו~

 עדיין
 תו~

 ד~ו~ משום שנמלח ~ע~~ע
 ~גוף ~יין ת~ל ו~~~א מ~וחכטהור

~בתוך החטי~
 ל~ ~זפ~

 ואם מבחוץ הז~ק רק נ~לחו
 שעות י~ב תוךהוא

 שנמל~
 אף ל~~יר נוכל

 הפ~מבאין
 ע"~

 סיתס"ז )ועבח"י
דטהור ~ק~~~

 מלו~
 ~פל ו~~א

 ~~~ח גם להתיר י~
 ב~~ובת ~~קוכן

 ~הר~~
 ~ו~ד או~ז

 בה~ה"~
 םית~ו"ז מברעזאןמהרש~~

 ~ ~~ט( או~
 ~הגה~~~עיי~~ י~

 ~הר~"ם
 בםי~~ הנ"~

 דאפי' מ~ואות ~~~~
 לדע~

 המג"א
 הנ"~

 דאו~ר

 ~נ~וצ~ התרנ~~ל~א~ת~
 ~~ל~~ה בה

 הוא ~שהז~ק ~דוקא י~ל מ"מחטים ~ל~ ז~~
 ה~וליחה ~~וה~י י"ל א~~~י~ מל~

 הז~~ שע"~
 ~ם

 לתוך מהם ה~עס נפלט שיהא שבתו~ולה~~ים
 בז~ק ח~ים ~~עט רק נ~וצא אם אבלהת~גולת

 להקליש
 כיו~

 ה~יר ~קט~ז ~יחס"ז שה~~~ח
 ~ו~סיק שהזפק מטעם גווני~~~ל

 לקלוףרק הצרי~ ול~
 ~וע~

 ע~תו"ד ~זפק סביב
 ~י' ה~~ש בא~ח ועיי~ש יא( ~ הנ"למהר~~ם הג~ו~

 בית מ~ו אותהנ~ל
 יצח~

 ~י' או"ח
בעוף ~~~

 ה~פק עם ונ~אר בניסן בי"~ שנשח~
 פ~ח ערב עד הזפק שבתוךו~מץ

 ~~ו~
לער~

 והיה
 לחלו~~

 היה ולא מהזפק
 לערב וםמוך הח~ץ~~ד ~~~~

 ~ער~~
 הפרידו

 ה~מץ עם נ~ולח לא דאםוכח~ש ה~~ו~
 שמות~ ~שו~

~~
 ~מ~ ע~ ש~כב~

 ~ו~מ
 לא העוף שחר~בנ ה~~~ ר~ נ~ב~ ל~

 נכב~
 ואם

 נ~ול~
 ~ס ~ו~~פ

 ול~~~~~
 ~' הי'

~~~~ 
 ~ם

 ~ נ~ל~
 ו~ם

 ואח~~איסו~~ ~~~
 בפסח נש~משו

 בתר~~ו~~
 זו

~~ 
 באו~~~ערובו~

 ם' שהיה
 ה~מ~ נ~~

 מו~ר
 נ~לחאם ~~

 בער~~
 איסו~ו ז~ון א~ר

ה~~נ~ולת אסור~
 ~הפ~~~ מ~~ וה~~י~

 וסעודת
 יש~~צוה

 לסמו~
 על

 סבר~
 ה~ר~ח

 לג~ורי שמיקל ~~( ש~פני ענף סוףלעיל ~ה~ווב~
ע"כ: ~י~וי~~

 ~~ג~
 קט~יות מיני ~ל

 ש"עעיין אסורי~
 ~ימ~

 ובר~~א א' ~עי' תנ~ג
ש~

 דמ~י~ר
 הדי~

 ל~~~ל ~ותר
 תב~יל מהם לעשות מותר ו~ן~פסח קט~יו~
 אך לעולם ~ימוץ ~ידי באי~ ~~ינס~~ני בפ~~

~המ~ה~
 ב~"ז ועיי~ש ל~נות~ ואין לה~מיר

~~ 



~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~~ס ~~ו~~
 הס~"~

 שכתבו ג' ~עי' ~ם הרש~ז ובש"ע
 שבדורות לפי~~עם

 ה~ח~וני~
 העמי רבו

 שאו~לים ~ראו ~אם והיתר באיסור בקיאין~אינן האר~
ב~ם~

 חבשיל
 ק~ניו~ ש~

 להתיר י~עו
 ג~~

 תבשיל
~ל

 ח~ש~
 שם ~יש ~ימ~ץ( לידי ~~ב~ים ד~ן מ~ני

 ~עםעוד
 ~ושו~

 מתערבין ח~ין ~מיני
 ו~יי"ש ב( ~ ע~כ לאסור נהנו לפיכךבהקטניות בה~

 שקבלו שנים ~ואות כמה ~זה ~ק"אבשע~ת
 באשכנז~ליהם

 ~ב~ול~~
 זו חו~ורא

 של~
 ~אכול

ק~ניו~
 הוא והמיקל להס להקל א~ן ולכן בפסח

 ואף וכו' ~דר~ורץ
 ב~~~
 ם

 קצ~ שי~
 דוחק

~י~
 ~~~ירם

 במ~~נו~
 יבו~ו שלא כדי ~לו

 ו~ל~דר ל~רו~
 האוכ~

 ~ב~קום ב~סח ק~ניות
~~ק~ה ש~~~

 דגזיר~
 ~~~ קטניות(

 דלא בלא~ עובר
~~ו~

 ~ברעזאן ~הרש~ם ועבהגה~ג ג( ~ ע~כ
~ית~"~

 מ~רי~ל ליקוטי בשס ~' אות
 ב~~

 מהר~ש
 ~ייב ע~ז העובר ד~ל ו~~ב בזה ~אוד~החמיר
 ~ער~ ובספר ~כמים דברי על העובר כ~ל~י~ה
ר~מי~

 לה~יר ש~ין ~~ב
 ~~יר~

 ק~ניות
~~ 

~~נ~
 הג~ עכ"ד ב~ורת

 ~הר~~~
 ~ ~נ~ל

 ועבת~~ד~
 החדשות צ~צ

 ~או~~
 ם~~~ו

~ז~ ~הא~י~
 ~שם והיוצא

 דבל~
 התרה

 ~י~
 לה~ל

 התרה ~~י ו~פי' ב~עה~דא~י' כל~
 ~~ טר~

 הרבה

 ישא~
 ל~~~

 מנהג הוא קטניות ד~זירת כיון בזה

~ו~
 ~~קומות בכל

 הנ~~כי~
 הרמ~א אחר

 ל~תירו יכולים א~ לפקפק יש ול~ןשבש"ע

והבי~
 י~ראל ~ל שנהגו דדבר ~הר~~ל ~ו' ~ס
 עליהםוקב~ו

 א~~
 להתיר שא~א )כ~ו ~התיר

 וכו'( י~ראל דבנות זירא~ו~ר~~ר'
 מש~~

 דהוי
 ~צריך ~ב~ניןד~ר

 ~ני~
 וא~א להתירו א~ר

ל~תקב~
 ה~ו~ה כל

 כ~~~
 וא~כ ~~בר להתיר

~יך
~~ 

 מקצת
 להתי~ ~ע~

 םיבה ~~~ האיסור
 ~ ז~ל הרש~ל בשם עכ~ל ו~ו' בהן ש~גע~~~ה

~~
 ו~ייש~ע

 בצ~~
 ה~ד~ות

~~~~ 
 ~עשות לענין

 ג"כ בזה וה~~יר ~~ניות ~~יני~~ן
 להקל~כד~ וםיי~

~~ 
 יש בשעה~ד העניים

 לה~~
 לעשות

 ~קטניות ~יתנו ב~ו~ן קטניות ממיני~מן
 בת~ורי~

 ~וד~~~י~
 ושיהיו ~ל~יתה

 שיהי' ~ד~רבה חמ~~ התנורי~
 ~קט~יו~

 )דבכה"ג כא~ויים
 ~י~י בא~~נו

 ~י~ו~
 ואפי'

 לגזור ~ין~ב~~~ג ~~ינ~~~ בח~ש~
 ~כ~~

 הלתיתה וגם בקטניות
~~א

 במי~
 ליה הוי ~דאז רותחין

 כחלו~
 ומ~הוחלט

~ו~
 ~ינו

 ב~
 לידי

 חימ~~
 הצ~צ עכתו"ד וכו'

 הקצרה~~חדשות
 ~ועב"~

 מנחת
 יו~~

 ~~~ה סיצ~ח
 ~והני אס לענין אשכול נ~ל בשם שםמ~ש

 ועבנש~ו~ח ו( ~ ישראל בכל ~נתפשטלדבר ~~~
 דהח~וירםיל~ב

 של~ ג~~
 ~~~ויני יי~ש לעשות

 ושאפי' גריקא ~קורין רעצקא ממין כגוןקטנ~ות
 ~ם היי"שנעשה

 ~הדב~ מדב~
 הוא

 הואוהמ~עט ~רו~
 ~פיה"~ רעצק~

 במקום ואפי' אסור
 שאח"ז~~ בס~ק ~ועבדב"ר ע~כ יו~ט שמחת~ניעת

 ~שם סיקנ~ז ~הו~ף זכר בת~ובת הביא וכןז(

תשוב~
 ~וצבים ~ברים שכתב ענזרל מהריא"ז

 ~~ל~בו~
 אפי' ~טניות ל~כול המקיליס על

 וכן היוקרב~עת
 הבי~

 ~ר~ת ~פר ב~ם ~ס
 ~זה ~ה~מיר שה~ליגו ~~הבה ותשובה~רדכי

 ~לומתר~מים
 הב~~

 וב~~ ~ ~~תירו
 ~פר

 בזה ש~תב שם הביא אור~~ורי
 ~~נ~~

 ~לא
 ח~ו( בא~ץ רעב ~שישב~עה~ד

 ~~צ א~ ~ל~
 בדורינו ~~~ש~כ הראיות מה~י לא ~~קאין א~ ~עב בפנ~ ~~ר שאין מ~~י להתירראיות
 מאמיני~ הבל~~ד~י~י

 א~ר ~כז~ל בדברי
~צאו

 ר~
 ~שר ~מנה~יס ~ולשת ~אות הה~וןעיני ל~~~ כד~ היוקר בשעת תואנה

 ב~י~~ור~ים ~~~
 ~כו'

 יממיל~
 ל~קל ~בואו

 העם ה~וון ~י~ליטו ו~ו' ה~נ~ם בשארגס ~יעצמ~
 מ~ילא לגמריויתבטלו ~ר~ונ~ ל~~י~~ ~~כ~ים ביד מ~ורה התורה~י בד~~~

 ג~
 ~שנים בש~ר

 הםייגים כל א~ ולהאביד לבטליבקשו ~~~~~
 ב~~ר ~~

 יהו~ף זכר הרב עכתו~ד ~כו'הענינים
הן ~~~~~

 ~~ברי והן הנ~ל חו~ מאורי בש~
 ~ ~צמ~

 ~~כ שג~וגם סי~כ בנש~~א ועי'ח(
 מאו~

 ~~~תר
 אפי' ק~ניותאכילת

 במקו~
 ל~ניים גדול דו~ק

 ~רבוב~נה
 הי~ של~ ה~~~י~

 באפשר
 ~~צ~~

חטי~
 ו~רפח ~~כנז דבכל דכיון ~~ום כ~רים

 ה~נה~נת~ש~
 שלא

 לאכ~
 ~בני וא~~נו ק~ניות

 בנ~ ~ל י~חרטו אא~כ להתי~ א~א ~~כבניהס
~~דינ~

 ב~ם לעיל ~כמבואר א~כנז
רש~ל( תשוב~

 וא~~
 מהני לא ~כו~ע

 התר~
 ~~~כ

לו ~י~
 מ~

 נ~ש חיי הוי דאז ~אכל
 ו~~י~ כלל ל~תי~ א"א אחר דברלאכול ל~ ~~ ~~ ~ב~

 נ~ש ~ידהו~ ~מקו~
 נרא~

 ~~~בר יותר
 ~ל~

 ~~תיר
 קמח ~מנו ע~ש~ן שאין ~כאלו( קטניות מןרק

 א~י ולא~~דינתנו
 למיח~~

 רעצקא אבל
 כ~~ בו ויש קמח ממנו לעשות ד~רךט~~אריקע( ~שקורי~

 ~דהוי ה~ו~קים~~א~ד ~~~בו טעמיםה~ל~ה
נ~יד~



~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~~ו~~~
~~ידי

 ד~וי~ג~
 ~ ד~ן גרעיני בו דמחערבין ב' ~

'~

 ~~ויחל~

 יראו שאם ס~ק ובלתי ~ בק~וח
 לבשל יבואו רע~שקא ~ון ~רויפין~מבשלין

 ג~~

~~~~~

~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~ ~~ 
 והנ~ ~ ה~ש~ו~א ע~תו"ד התרה~והני

 ~~תבאר
 הנ"ל הגדולים דברי ~ו~ללך

 דע~~ שאי~
 נוחה

~ה~יר
 ק~ניו~ אכיל~

 ~~וחק א~י' בפסח
 בת~וב~ אך א(~ד~~~

 ~י~~~ח ~וברי~ק ~והרי~ם
 כ~ו"ש )~בנד~ד מצוה ודבר ו~רישות םייג~~שום שנהג~ דבדבר הוא הראשוניס רוב דדעתדאף ש~ וביאר לאכול ~וה ה~ניים י~~צאו שלא~עבון ושנ~ בשעה"ד קטניות א~ילת להתירהאריך

~רי~
 זה ס~ק

 בש~
 להתיר בידינו אין הט"~(

~~
 ל~תיר רוצים אם דוקא ~ה ~ו"מ ~רטה ~~י
 רק להתיר שצריך בדבר אבל לחלו~יןהדב~
 בזה שעה חייל~י

 ל~
 ~זירת וא~~' כלל מיירי

חכז~ל
 שנתפש~

 אכילת כגון ישראל ב~ל איסורו
 דגזירת אל~וא ו~ו' לענייס התירו מ~~ודמאי
 לעת שהוא וב~וקום בהחלט אינה~ז"ל

 לא דבזה~~ו~י~ן הצור~
 הית~

 הגזירה
 עכתו~~

 תשו'
 והו"~ הנ"ל~ ~ובריסק~~~~~ם

 ~שד"ח
 או~ ו~~~' ~~חו~~"~

 ב( ~ א'
 והשד"~

 שנראין כתב שם

~~~~~ 
 ליה דפשיטא במה הנ~ל ה~~הרי~ם דברי

 ~ושום גדול בשעה"ד~~~~~יר
 דב~ה~~

 ג~רו לא

ו~~
 ~יון

 דהר~
 הרב אביו ~ם וקציעה מור

 שלא ה~ונהג עיקר כל ~ל ~~תרע~~ים צבי~כם
 דמתוך ~ושום קטניות~א~ול

 ~א~
 אין ועי"~ ה~וצות באפיית ~הרבותצ~י~ין קטניו~ אוכלין

 בעשיי~מדקדקין
 וקציעה ה~וור עכ~ד המצות

~~
 שקבלו ב~וקום שב~~ות ואף הנ"ל ה~"צ אביו
 הוא וה~ותיר לה~יר חליל' וו חו~ורא~ליהם

 מ~מ~דר פור~
 ע~"~

 ל~תיר באים אנו דאין ~כה"ג
 רק~גמ~י

 דלא הבו ~~ול ודוחק הצורך לע~
 ~~יי"א ו~~~ו הנ~ל~ ה~ד~ח ע~"ד ~לה~~וסיף
 גדול דבד~חק א' אות קכ~~~לל

 עכ~~
 להתיר יש

~בשל
 ק~ניו~

 ~וערכת וע~שד~ח ע~כ
 ו~ו~

 הנ"ל
 בשעה~ד בפםח קטניות לאכול מקילין עוד~הביא
 ה~יר לב חקרי ~רב ג( ~ הן~אלו

 בשנ~
 אחת

 ב~םח~ אורז גס לא~ול התיר ב~וצות דוחק~היה
 ~ו שאין ב~~י לזה ג"כ הסכים חיים ~ב והרב~(

 שיבדקו ב~נאי ~ך ~דול בצ~וצום אם כי~צו~
 ~~~ים ~' קוד"פ האורז~ת

 מחטי~
 ושעורים

 בתוכוהנמצאים
 וג~

 קלו~ האורז שיהא ב~נאי
 קודס המים ירתיחו וגס הבישול ק~דס ~באש

 כחלו~ה שיהא כדי בתוכם האורזשישי~וו
 ~א~

שאי~
 שאינו באורז מ"מ בחלוטה בקיאין אנו
 בכה"ג להתיר לםמוך יש חו~~רא ~וש~םאלא
 ל~חור דאפשר ~והוכל

 הר~
 עבדינן במיעוטו

 ה~~"ס וכן ה( ~~"כ
 כת~

 שיש דב~~קוס ג~כ
 שא"א באופן הרבה ~~צות א~יית ע~י~ו~שול
 חוב~ ידילצא~

 ובחרו כ"כ כראוי שימור

~~~~~
 ~~ני מיני ישראל לעניי להחיר ב~ויעוטו

 משו~ורים ויהיו המצות באפיית~~~ו~~ו ו~
 בחשובח כמ"ש ע~ו יפה ח~וץ~~~ל

 הרא"~
 ~כלל

נ~~
 אם ~~~מ לסייג ~~הגו מנהג דאפילו סי"י(

 קלקול לידי לבאיוכל
 י~

 באופן אך המנהג לבטל
~יתנו

 הק~ניו~
 שיבואו ~די מיד ~ותחין ב~~ים

 ~והד~ת ה~ו"מ דעת וכ"נ ו( ע~כ~ חלי~הלידי
 ל~~יר יכולים מאוד דחוקה דבשנה םיקכ~ח~~ד

 לעניי~קטניו~
 ~ בלבד

 ז~
 ע~~ודי הרב ו~"ד

 ~חוקה דבשנה מלכיאל דברי הרב וכ"ד ח(אש~
 שא~שר מי אבל לעניים להתיר יכוליםמאוד
 ~השתדללו

 של~
 וד~~ דוחק בלי ק~ניות לא~ול

 לא~ול~םור
 קטניו~

 דאם ~כת~ש
 יוכ~

 העשיריס
 העניים יצ~רכו שלא באופן צדקה ~לל~זר
 ~~~~ לי~ילבא

 אבל טוב מה קטניות לאכול זו
 הרב וכן ט( ע"כ~ ע"~ ~כופס רשות ~נואין
 ה~~ים נ~שעל~ק הא~ד~ק ~וה~' של~וה~שק
 חלי~ה ע"י היוקר בש~ת קטניות אכילתלהתיר
 ~ואוד רותחיס ב~~ים בישולס קודם הק~ניו'שיתנו
 לבשלםואח~כ

 ~וכעי~
 לב בשם ~~יל שנזכר

חיים(

 וא~
 אנו ~אין

 סו~ו~י~
 לג~י ~חליטה ~ל

דג~
 באורז ~ו~~ו

 ~ושא~
 חו~ורא רק שהוא ק~ניו~(

 כרת ~איסור םי~ג ~ושום~תירה
 הרע לבחור דא~שר ~ואי וכל החליטהעל ~~כינ~ בז~

במיעוטו
 ע~~ו~~ ~בד~~~

 ~ הנ"ל ה~וקיליןהגד~לים ~~~ בקצר~ השד~ח
~~~~ 

 יהוסף ~~כר
 ~והרי~ם הג~ של ההיתר דעיקר סיקנ~~חאו~ח
 ו~פי בעבליך נ~ין על רק היה ~"ל~ובריסק
 שבנקל ~ושום זה ב~וין רק שהתיר ש~עמוה~ראה
לברור

 אות~
 במדינתינו נטחני' שאינם וגש

 על שגזרו בעת באש~נז זה ~וין היה לאוגם
 יבררו אס קטניות ~ויני שאר אמנםהקטניות
 המ~רה עיני בראות ת~וי ~וה~פ הי~באותם
 להקל אין בהירז ~בל היו~ר גו~לל~י

 כ"~
מ~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

מ~~~
 בהם יש ו~ם כראוי לבררס שא"א

 חמשת של גראפין ולבשל למיחלף אתיד~~א חש~
 מ~זירת החו~רא שעי~ר ובפרט דגןמי~י

 ודוחן אורז מח~ות נצמחקטניות אכיל~
 דלדע~

 הראב~ד

י~
 באורז להח~יר

 כריב~~~
 )אם בכרת שהוא

 מ~רשים ויש מהרי~ל במנהגי ~כ~ה~תחמץ(
 ~יר~ח במג~א )כמבואר הירז מין הואדאורז
 רב מעשה בס~ר וכן ~קי~א( שם ובט~ז~ק~ט
 להתיר שלא ~ם מפורש ~ווילנא מהר~אלהג'
 אפילו אופן בשום~הירז

 ~שנ~
 ו~ן בצורת

 בשםבע~ד הבי~
 ~~ת~

 במק~ם ~ילו ד~~ ל~וד
 ק~~יות מיניאכילת שמ~ירי~

 ודחק הצורך ~שע~
~~~ 

י~
 להתיר ואין במיעו~ו הרע לבחור

~~ 
 שאר

 אורז לא ~בל קטניותמיני
 ודוח~

 דאורז משום
 ~ואודוחן

 גר~
 קשה וגם קטניות מיני מ~ול~ו

ב~יק~ו
 דו~ ל~ בס~~ וכ~~

 הרחיד~א מהג'

עכ~~
 הרב בשם ועיי~~ע הנ~ל~ יהוסף הז~ר

 ודוחק יוקר היה אחת שב~נה ~~קאוונארי~א
 מרבני וועדוהיה

 הםביבו~
 ~ירז ~וין והתירו

 רותחין במים החליטה ואחר הי~ב הברירהאחר
 ורייז שלימים רעצקי אך האור על ר~שוןבכלי
 ב~~~י )ועייש"ע לע~י אף אופן בשוס ~תירולא

 מאור גרש~ן רב~ינו דבי~~ מדבריו דמתבארהנ"ל
 והאבודרה~ם הרא~ש ובימי המאור ובעלהגו~ה

~דיי~
 לא

 נת~ש~
 דקטניות חו~רא אז

 ועבת~~
 ~ל~הר~~~

 י"ט
 סיכ"~

 פםח~ם~~ ~וף ~ב~~ור
 מהרש"םועב~גה~ג

 מברעזא~ הכ~~
 אות סיתנ~ג

 להתיר שצידד סיק~~ח ~או~ח ~ו~~י ~שו' בשםז'
 שקוריןה~ין

 וש~בר בצורת בשנת פאסאליס ~
 היו ~אבל ~~א שבבראד ~לויז חכמי ~"זה~ירו
 בעלי עמו יס~ימו שאס ו~יים מער~רים(רבים
 מכל לך מתבאר והנה ע~כ~ להקל דע~ותריסין
 שלימים וכן דרבים הנ~ל הגדוליםדברי

 הדחק בשעת ~כ"פ קטניות אכי~תהמתירין ה~
 וי~

מה~
 ~ומרים

 ל~ שעכ~~
 בשעת י~ירו

 ~ושום ודוחן אורז לא אבל קטניות מיני ש~ררק הד~~
 ~~~~ מכולהו~דגריעי

 בישול לענין מיירי כ"ז
 אפיית ~לענין אבלקטניות

 קטניות ~~~יני המצו~
 בזה ה~קילין ~~ולים יש דגן מיני מח~ושתשאינם
 כלל החיי"א א( ~ ~"ה ~ כ~כ ד~ק בלאא~ילו
 או~א~קכ~ז

 ב~
 בעל הרב וכן

 בי~
 אח~ון ש~וואל

~ה~
 רעצקי לברור

 ~וה~~
 מצות ולאפות ולטחון

 ~זיר~ ~יי~ דל~ ~~~ו~~~פ~~
 ~ניות

 ר~

 ב~~~ת ~אםורבמה
 ~~ינ~~

 אבל בישול ~~ון
 לאםור אין ~כן ~מינים בחמ~~ דשריא~~י'

 ג~
 ו~ן ~( ~ב~טניו~

מ~ד"ק טוטו~~~ שו"~ בהקדמ~
 לחז~ הוסי~

 והו"ד ההי~ר את
 מברעזאןמהר~~ם בהג~~~

 או~ ~יתנ~~
 ז'

 םית~"דא~א )וע~~~~
 ~ו~ק"ב~

 הגדולים ומדברי
 דא~ילומשמע הלל~

 באי~
 להתיר יכולים ש~ה~ד

ה~וצות אפיי~
 ~~~טניו~

 ~וצוי ~אין במ~ום ובפרט
 סיק~~א ~~~ס גס~ס~ים דב~~~~ סי~וק~ די ישראל לעניי וק~וח~טים בנק~

 לא~ו~
 ~וח~~

 ~~ג~~~
 ק~קריזי~)שקורי~

 לילות ~שתי )חוץבפסח א~~~ ולא~ול ~~~ש~י~( ~ו
 הר~~ונ~~

 של
 ~ילושו באופןאך ~~~~

 אות~
 ויאפו ~~יס ב~~ם

 ~ו~ות ~קדוקי ~ארב~ל או~~
~~~ 

 ד~יי~~ ~וצ~~ ~לכות
במי~

 וב~ו~~~ ~~ל~ ובלי ש~נו
 ל~~יה הראוי

 י~~רב שלאליז~ר ~ג~
 בה~

 ק~ו~ ~~~ט
 עיסה או

של
 חטי~

 יעשה ו~ם
 עבים אות~

 יבו~ו שלא םי~ בהם שי~יהכדי רקיקי~ ול~
 מ~וה מצ~ חובת ידיבהם לצא~ לטעו~

 ע~~ו~~
 ~ח~ס

 מערכת~בשד~ח הו~~
 וסי~ו~

 ~ו~ברי גם ~הבין יוסף יד בשם~בשד~ח ועיי~~~ ~ ~' אות הנ~ל
 ~ו~וינ~ ~צ~ לא~ול ד~ו~ר סוסק~ב םי~~"דא~א ה~~ו~~

קטניו~
 גס

 ב~ס~
 לאפו~ם ל~עתו שצריך ורק

 שם נסתפק ~צ~ו ~~ד~ח )אך הפסחקודם
 רק או ב~~ח גס להתיר דעתו אס ה~מ~גד~רי בהבנ~

ב~ר~~
 מצות לא~ול התיר

 ~ ~~קט~יו~
 ו~~

 ~ה~~
~~הר~~~

 בהגהותיו ~~ברעזאן
 םי~נ~~

 ז~ אות
 כעין ג~כה~ה

 ~וס~~~
 נאמר דאם הנ~ל בשד~ח ועיי~~עהנ~ל(~ הפ~"~ דברי ~ה~נת

 שדע~
הפ~~~~

 יד הרב בדבריו ~הבין כ~ו הוא
 חילוק ~אין י"ל אזהנ"ל יו~~

 לדע~
 ~ל~ו ~וצותנעשו א~ ~ן ~~מ~ג

 קו~~
 או הפסח

 ~ ב~וה~~
 בי~

כ~
 לעשותם שצריך אך לאוכלס ~רי ~ך ובין

 וסיים ~ ~הנ~ל החת~ס ו~דברי ~~צה~לכות כ~~
דמדב~י ~~

 השו~~~
 ד~ין נר~ה

 לדע~~ חילו~
 בין

 ~ק~ניות~ישול
 ל~י~

 ו~ם ~הם מצות א~יית
בא~ייה

 שיי~
 ~זירת

 ~ ע~~ הקטניו~
~~רובו~ ~~~~~~

 חטיס של בקמח קטניות
 ש~~~יוםף ~ב~~~ ע~יי~

 ב~~צות קט~יות ל~רב דאסור
 ז' אות םי~נ"ג החדש בא~ח ~ו"ד~~צוה ש~~
 ~~חטי ק~~ח נתערב ד~ם ש~תב ציוןבנין ועב~~~
 ~וגר~ו~

~שקורי~
 ק~~ח ל~~ך קא~יזי~(

~מיניס מ~מש~ חטי~ ~
 י~

 ~כ~ר הנ~צות בדיע~ד לה~יר
 ~~פ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

 הקמח ~בל~והם
 נ~~~ ~ל~

 דבזה הגס ע~יין

 ~י~~"~
 ~~מ חשש

 הח~ס על לחלוק ~ב~ ~ל~~ ל~
 מפסיק ~ה ש~ין~~כ~ב

 בחני~
 חימ~ץ( לידי יי~א

~ל~~
 ~~ור

 ~~ה~ מצו~ לא~ו~
 ולענין לכ~חלה

לצא~
 ב~י~~ ~צי~ ~צ~ ~~ח

 נאפו ש~בר ה~צות
 אם ~ו~ם ל~~ום יש~הם

 ל~
 ~~ס בהס נרגש

~ח~
 ~ש~ר ה~ש~נה

 מצ~~
 ש~ס

 ~ו~מ~
 לבד דגן

~"~
 ~~ס בהס יוצא

 נרג~
 ב~ס

 ט~~
 אין משונה

 והו~ד ע~כ בו יוצא ואין דגן ~~ס ~~ל נקרא~ה
ב~ד"ח

 ~ו~ר~~
 א~~ הנ~ל ~סי~ן

 ועייש~ע ~ ג'
~שם

 בי~ ~שוב~
 א~ילו זה ~~עין דה~יר של~ה

 וטחן ה~חינה קודם נ~ערב אס ~ב~רע~~~ח~ה
~~ל

 ביח~
 ~הס ואפה

 ~~~ה~~ מצו~
 לכל

 ~צה א~ילת ~ובת ידי לצא~ לענין ~גם בילה~ש ה~יעו~
~"צ

 ע~ כ~~ לא~ו~
 ~זית שיהא

 ב~בלין דדוקא~~שוס ע~~~ ~ח~י~
 ~זי~ שיאכ~ בעינ~

 ~צה
 חו~

~וה~ב~י~
 ח~ים הוא הרוב אם נד~ד ב~עין אבל

 י~ולין שהלוקחין ורק ו~ו' ל~זית ה~ל מצטרףהרי
 דרך ~ין דהאידנא ~יון משוס בהם~ח~ור

~~~ו~~ ב~~
 הנ~ל~ועבדב~ר הב~ש בשם ה~ד~ח

 עוד מ~ש ח' ~נף סקצ"ג~י~~~ לעי~
 ~~ז~

 : הענין

~כד~
 הנ~~ה יי~ש~ ~לענין ~סו~יס קטניות ~יני
~~וינ~

 ק~ניו~
 בס~ק לע~ל עי'

 ~~~נ"~
 אות

 בשם שהב~תי ~ה~אשון(~~
 הנש~~

 אדם
 שיש ב~קוס א~י' בפסח בש~יה~לאוסר~

 ~~ יו~~ ~מ~~~ניע~
 הל~ה ע~ק ב~שובת

 ב~סח בשתיה לה~יר ו~~ב הנשמ~א דברי~~ה

~~
 רעצקע ~שקו~ין ~קעניות הנ~שה היי~ש

 ~ריקע~~~
 ~~~~חי הנ~שה ~י~ש או~ו וב~רע

 אך וכ~' ~ריקע ובצירוף~ד~ה
 ה~ריקעשיהא ליזה~ שצרי~

 מלוק~
 שלא ו~בורר

 יה~
 בה

 ליזהר צריך ~גם ה~ינים שמחמ~תמ~ב~אה
לקנות

 ~~~~ווח~~ היי"~
 ~כ~ר~~

 צריך וזה
 בכללי~הר

 ל~ס~ שק~ני~ יי~~
 ביי"ש א~י'

 ו~~ב ו~לאמין ~ר~זינקיס או ~~ו~ד~~עשה
 ~~נ~נו גאונ~ עס בזה עסק~~בר

 הנ"ל ~~חיי~א ~~לא להח~יר ~וקוס ל~צוא~ה ~וצ~ ו~י~

ע~~
 בשד~ח והו"ד

 מער~~
 הנ"ל ו~י'

 ~' אות סי~נ~ג החדש בא"ח הביא וכו~~א ~ו~
 לעשות להקל ש~~ב יצחק ~אר ~שו'~שם
 י~ה לב~ור ~בלבד ~סח לשס ~ק~ניות~י~ש

~וד~~
 ה~ל ויטח~ן

 קיה~~
 ע~~:

 ~~ה~
 קטניות

 ס~~ ~י~נ~~ ~~~י~סורי~~
 ו'

 ~~~ וב~~~~~

שס
 ש~~ב~ סק"~

 דבד~מ
נפלו דא~ מש~ו~ ובתה~~

 קטני~~
 אוסרי~~ אינם ה~בשיל ל~וך ב~םח

 מ~תר ס~ יש ואםבמשהו
 ולדע~

 הפ~~ח
 וכל נגדם ם' א~י' ב~ינן לא וח"יוהא~ר

 מו~ר נגדסרוב שי~
 שאי~ ~~ו~

 אלא איםור בהם
משוס

 חו~ר~
 בעלמא והרח~ה

 סעי' סיתנ~ג הרב ו~"ע ז~ א~~ ק~~זכלל בחיי~~ ~ו~~~
 נגד היתר רוב אין אם אבלה'(

 דאס ~~וס התבשיל ~לאסור ~ק~ניו~
 אי~

 ~אוכל ה~י רוב
 ועב~ד"~ ע"כ~ עצמו מק~ניותה~בשיל

 ~וח~~~צ
 ד' אות ו'סי'

 שאיל~ ב~~
 שלום

בםילקו דדוק~

 גו~
 הק~ניו~

 נשאר ולא
 אבל ברובס~~ ~לי~~ ר~

 ל~
 בנ~~ר

 ה~~ ~~ז מ~~~ ~~
 ועיי"~ ~ עצ~וו ק~ניות~אוכל

 ב~~ו~ג
 לב~ל ~א~ורהנ~ל ם~~ ~~~

 ק~ניו~
 שאסור כ~וובס'( ~א~ ~רוב ל~תחלה

 ~בט~
 ע~כ~ דרבנן איסור כל

~~~~
 שהס מינים איזה לבאר צרי~ין

ב~לל נ~ללי~
 ק~נ~ו~

 בה~ ואין מחמיצים ש~ינם
 איסור

 משוס אלאבפסח
 סיי~

 וגס
 בכלל א~י' הוו ד~א ~יניםאיזה לבא~ צריכי~
 ~זיר~

 ק~~יות~

 בעזהשי"~ואחלק~
 א( ~ ק~נים לענפ~ס

 והואודוחן ~~~~
 ריי~ ש~ורין ~~

 ב~לל הוא ~ירז או
 ש~~ ~ק~ני~ת

 ~' ם~י' תנ~ג םי' או"ח
 זה םי' לעיל ~ועבדב~ר ~ ~' ס~י' סיר~~ויו~ד ו~~~

 דה"מםקכ~ג
 ועיי~

ב( ו~ו'(~ חאו~ח יהוסף בז~ר
~~~~~ 

 ש~ע ~ קטניו~ ~ין הוי ועדשים
 ~~ג' בא~א ~~עי~ ג' ם~י'סירצ~ו יו~~
 ~~לין ד~ו~א סק~ב סי~ג~ג חאו~חא~~ינהייס ~הר~~

 מין הויישינ~ת
 גזיר~ ב~ל~ ע~~~ ~ישנ~ קטניו~

ק~~יו~
 מידי דהוי ~ש~ם

 ~מיד~~
 אבל

הלחי~ ~ולי~
 א~~ר

 ~~ו~רי~
 ב~~~

 דהוי ~~~ס
יר~ ~~~

 ~ראיה
 ~ה~

 הנודר דקיי"ל
 הי~~ מ~

 אסור
 ל~יםב~ולין

 ע"~~
 שקורין ~~~קי ג( ~

~~ 
~~~~~ 

 ~ינ~ ~קאקרי~יס~~ ~ש~~רי~ ו~ייצ~~וע~רקיש~

מ~~יצי~
 ~ג~א ~ ק~~יות בכלל והם

 א'ס~ק םיתנ~~
 וח~~~~ ~~~~ ~~ וב~ה~~

 ק~~ו ~לל
 שקורין מין ד( ~ א'אות

~~~~~~~ 
 פשוט~

 שע~~ ~ קעניות ~~יןשהוא
 סי~נ"ג

 ~ק~~
~~ 

ה(

~~~~~~ 

 סירצ"ו יו~ד ש~ע ~ קטניות הוי
 בש~ע ועיין ו~( ~ ג'סעי'

 ב~ווסגר ה'םעי' סי~נ~~~ הרש~~
 ש~

 הנעש~~ דה~מן דמשמע

משו~~י~
 עצ~~ ה~ו~וש~וין ~מו באכילה אסור

 ל~דלי~~~~
 בש~ן

 ~~ניו~
 ~ו~ר

~זר~ דל~ ~ושו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  אי~ור אלא ~קטניות~ז~ו ~~ו~~~
 א~יל~

 מו~ר אבל
 א' סעי' ~ם ברמ~א ~מבואר מהםליהנות
 ~ ובשהייה בהנאה מותריםדק~ניות

 ז~
 ועייש~ע

בש"ע
 נזהרו לא אם דא~י' הנ~ל ~עי' הרש"~

 במ~תשת מל~תשם קטניות הש~ן עשייתבעת
של

 חמ~
 ~הוא בפסח בו להדליק מותר מ"מ

 ב~ס ב' ~"ק שם המ~"אמדברי
 ד"~~

 וה~~ם
 משהו בו נתערב אס דאפי' ~ושום שםכחב
 בששים בטל הוא~~וץ

 ~~~ קוה"~
 ~ועיין

 ב~ם ב' ~ות א' סי' ~וחו~ו~צ בשד"ח ב~ה~~"ש
 ~( ~ ~יים(לב

 ו~יש~~
 דמו~ר הנ"ל במג~א

 ב~סח ~ית שמןלאכול
 בהגהות הביא ו~ן ע"~

ה~'
 ~~ר~~~

 בשס ח' אות ~י~נ~ג מברעז~ן
שאילת

 ~עב"~
 מחבית לי~ח שיזהר שכתב רק

 ומוכשרמלא
 ל~ס~

 שה~~ויר כדגמ~ר )ו~לא
 זית(בשמן

 סית~ו~ז בבה~ט ועיי~ע ט( ~ ע~~
~~מ~ו

 ובשע"~
 בנרות מחמירין דיש סקמ~ו ~ם

 להדליקן ~לא עכו"ם של חמאה ~ל או שומן~ל
בפ~ח

 ~ל~ מ~ו~
 בעש~יתן נזהרו

 ~ו~ערובו~

~מ~
 מ~עס מ~~יר וב~הרי~ל

 ז~
 בשמן גם

 מק~ניות~~עשה
 ב~ת ועבש~~ת י( ~ עיי"~

 ~~גרעינ~ם ~נעשה השמן ~ל שנשאלשלמה
ש~דליס

 שעושיס שאנזניק ~קורין בשו~ני~

י~ראלי~
 דאס ו~תב ל~סח בהכשר

 עשוי הי~
 מקום אין פםח של ובכלים משושניסהש~ן
 בא~י~ה אף~~ו~רו

 א~
 הנעשה ~מן באמת

 דמידגן מידי והוא הגרעינין והם ~ברחשו~הזרע
וא~כ

 ~ו~
 ג~ירת בכלל

 קטנ~~
 לאכול ואסור

 החדש א"ח בם' הו"ד ע~כ ב~סח ~הוא~~~ן

~י~נ"~
 ד'~עי' םי~נ~~ הרש~~ ועש~ע יא( ~ ח' אות
 ~ל~

 קטניות ב~ויני אלא אי~ור ~ה~ו
~~כ~בר הענים~ ~~~~רי~ ה~~~ כנ~~ זרעי~ מינ~אבל

 ~שק~רי~
 וכ~וצא אקלייזא וזרע אליי~~ר(

~~~
 ~ין גינה זרעוני מיני משאר

 נוהג~~
 בהן

~י~ור
 ח~

 ב~~י~ין הוא שגידולו ~~י החרדל מן
 דומה הואוהרי

 ~~ידו~
 ונאסר ~טניות מיני

 הנ~ו~ר הכמ~ן ~ון וחוץ~~ללם
 בחנו~

 )שקורין
קרא~

 קימעל(
 שמביאי~

 ממדינות לכאן אותו
 בו מח~וירין ולכך לד~ן דו~~ה ו~רעיניוא~רות
~~ו

 ~מחמירי~
 הו~ם )ואם ~~ניות ~ויני ~~ל

 בתוך קי~ועל~ראם
 יי"~

 בשאילת ~תב ~~ח ~ל

שלו~
 משום ~ק~וק שום בלי ל~תוחו ד~~ו~ר
 להח~~יר ~אין ברוב בטלד~לי~~ו

 ~ז~ בכיוצ~

 ~ו~~ו~ד~ושום
 וע~י~~

 ~~~~~א
 אבל ד'( אות םי~ו~ו~ומ"צ ~~~~~ הו~ ע~~
 מי~

 כמון
 ו~ן ל~גן דומה צור~ו שא~ן קימעל(פעלד )שק~ר~~
 בהם מחמ~רין א~ן י~ותמיני כ~

 וא~נ~ הואי~
ד~~וי~

 םעי' ~ס רמ~א מדברי והוא ~ ע~כ לדגן
 הנ"ל ~~ק ב~~ז ועייש"ע ~ סק"א ~ם וה~~זא'

 באו~ןדאפי'
 זרעוני~

 הית~ בהם שנוהגין
צרי~ין ~~~~

 בדי~
 א' בהס מעורב יהיה שלא רבה

מח~ו~~
 שם ובבה~ט ~ ה~וינים

 סק"~
 הביא

בשם
 י"~

 לאכול שלא להחמיר ד~וב
 של אחרון יום עדוקי~ועל העני~

 פס~
 א~א כ~

 לה~מיר דאין ~תב שם ובח"י ~ ע~כי~ה לברר~
 יב( ~ האלובענינים כ~~

~~~ 
 לאוכלו שלא נוהגין

 נתערב אם אפי'ב~םח
~~~~~ 

 אותו ~~~~ו )~גון
 ו~ינו יין עם או~ו וערבו קוד"פ אותווט~נו
 בו ~נוהגין קטניות כ~ויני דהוי ~ושוםני~ר(
 שם וח~י תס~ד ~ום~י רמ~אאיםור

 סק~~
 ~ועי'

בענ~
 הר~"~( בשם בזה ה~עם שלפנ~ז

 ועייש~~
בבה~~

 ~ה~שס דיין סק"ג שם ובח~י סק~ב
 בע~~וחרדל ב~

 חד~
 ~ח~~ירין ב~~תיקתו שמעמידו

 דאפשר כיון ב~סח לשתותושלא
 ~השהו~

 עד
 בשס שם ~~"ש סי~ס~ה )וע~~זאחה~פ

 רו~~

ועיי~
 הוא הט~~ ~~וונת אור במ~ורי

 ר~
 לה~יר

 הו~דבשהייה
 החד~ בא"~

 סיתס~ד(
 ~אילת בשם מ"ש ד' אות ~"ונוחו~ו"צ ועבשד~~
 י~( ~ב~ותיקתו ~~~~יד~ היין ב~וך שהו~ם ה~רדלבדבר ~לו~

~~~ 
 נוהגין י~

 למה הטעם ידוע ואיןב~םח ~אוכל~ ~ל~
 מ~~~ א~ מחמירי~

אי~
 הארץ ~מי בפני ל~קל

 א~א ~מ~ג בזה~ להח~~יר איןלת~ח בצנע~ ~~
 זכר בתשובת וע~ין ~ א' ס~קתס~ד סי~ו~
סיק"~ יהו~~

 שום שא~ן ש~תב
אכי~ת בדב~ לחו~ מקו~

 הש~~
 לא~ול שלא שנ~~ו ומה ב~םח

שום
 ב~ס~

 ~ונ~~ם נ~ו~ך
 ב~~ו~

 ~~וה
 סי~~ו~ובמג~א ~מבוא~

~~~~ 
 יש ד~ם

 א~ילואםור ב~בחו~ ~ו~
 ב~עב~

 אבל עצ~וו ~חמץ ב~ושהו
באמת

 ש~
 משוס בזה ה~עם עיקר

 במג~~~ שם ~מבואר חמץ בס~ין נחתךשב~בחות דהשו~
 שהביא הנ"ל בזכ~יועייש~ע

 ~כ~ו~ ראי~
מקומו~

 השום ~נ~תך חשש ~ן דאס
 או"ח רמזי ובשם ב~סח לא~לו מותרח~~ץ ב~כי~
 ביש ~א~ילושם הב~~

 ח~~
 ~~שרו

 ~"כ ב~~רזריעה קוד~ ~שו~וי~
 נ~~ו~ חש~ אי~

 ~ה~~ר
 כל~

ונ~תנ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ונשת~ה 
 וסיי~

 מוחר ד~כ~פ הנ~ל בזכ~י שס
 אם בפסח שומיס בהם שיש ה~רכשותלאכול
 עכתו"ד לפסח המיו~ד ובס~ין פסח לשםנעשו
הז~~י

 כלל ו~בחיי~א ~ בקצר~
 דין סוף קכ~~

 ג~כ~דנראה שכחב~'
 ~שו~

 שנח נוהגים שיש דמה
 וש~~ויס צנוןלא~~ל

 ב~ס~
 ~עם שוס לזה ~ין

 וכנראה ע~כ~ בפשי~ות להס להחיר ו~י~~~רי~

 ש~ל~מעיי~
 דאי~צ

 ל~~
 למי ה~רה ~~י~ו

שוס ~~ ~~יך דל~ ~יון מקודם איםור ~השנהג
 סיי~

 ועבהגה~ג ~ עיי~ש
 ~והרש~~

 ~ברע~אן
 או~ס~חס"ד

 מב~אר ג' םעי' ם~רצ~ו דבי~~ד ב~

דשומי~
 הנקרא מין יד( ק~ניו~~ בכלל אינו

 מין שהוא הנראה )לפי~אגע
 םאדע~

 ~נראה
 ולפעמים ק~וח~~וו

 מצוי~
 שיש ל~וי הרו~איס

 לדקדק צריך מין אותו לאו~ל ו~~חוש חולילו
 מין מאוחו דוקאשיהא

 ~ואר~ ~ב~
 הינדיע

 שנעשה מין ~יש לפי זולחולא
 ח~ים~ מקמ~

 החדש ועבא"ח טו( ~ סק~ד ~יחנ~גשע"ח
~י~ס~ג

 או~
 ה'

 בש~
 זכרון ~בני קונ~רם

 תשוב~ בסוף~נדפס
 דמוחר ~ילאי דבי ארי'

 ~קפוק ~ום בלי הנאכל ממין ~םח פחלאפות
 הנ~רא מ~ן~כגון

 וי~ קאר~אפלי~
 אוחן ~ורין

 לעשוח שיכוליןרו~ליך(
 ולאפו~

 צורח ~מו ~מנו
 צריכים ואין ~ורפח

 לחו~
 ~ין למראית בזה

 מהפר~ח ראיה)והביא
 יו~~

 ~י'
 ומ~ר"ח פ"~

 ~יחס"א~ו"ח
 ג~~ שמתי~

 בזה כיוצא בענין
 כרצונו לאפוח ומוחר עין למראית לחוש~אין

~"~
 מ"ש ל~א אוח ~~ז ~י חא~ח בע~ד ועיין

שם
 בעני~

 מדעחינו גזירות לגזור יכולין אס
 : זה בענין~האריך עיי~~

 ~כו~
 פירות מינ~ כל וכן

יבשו~
 ר~~א ~ודברי ~וא ד"ז ~ וכו' אסורין

 במדינות ה~~נהג ~וא שכן ~' ~עי'סי~ס~ז
 פירות ~ום בפסח לאכול שלא להח~~יר~~ו

 ש~ין בדרך שנתייבשו שידוע לא אםיבישיס
 ח' ~י' ברמ"א ועייש"ע א( ~ לח~וץל~וש
 סעי' שס הר~"ז ובש"עהנ~ל

 דביו~ט י"~
 פסח שלהאחרון

 )פירו~
 פסח( של שמיני יום

 ~ לאו~לן~והגין
 ב~

 סי~ון מחו~~~צ ועבשד~ח
~א~ו

 ~ו~
 דמי ה~ר~ח בשם ז'

 שנוה~
 באיזה

~ומרוח
 ~י~ ב~~

 ביו~ט בהס להקל נכון
~אחרון

 ש~
 היכא כי ~סח

 ~ל~
 ו~"ה לזלזולי ליתי

 םפר בשם אך ברכה במחזיק ~ו~ד הרמ~~עח

 פקודי~~ר~
 ~ ~ביא

 ש~
 דבר דכל

 ~ד~
 עו~ה

 לו ראוי הדין מ~ורת יוחר חומ~א~וצד
 הלזו בחו~וראלהחזיק ~~~~

 ~יום ~ס זו ~ומרא נוהג דאםמש~ם ~~~ של אחרון בי~~
 ני~א ולא גנוור לחמץ הדבר מחזיקא~כ אחרו~
 ע~כ ה~ידלימרו למריי~~

 ~והשד"~
 אלא שאינו בדבר ד~וקא~~ש~ע ~~ודברי~ ע"~ ~ייס

 י~י שאר בין בו לחלק אין איס~ר חשש~ושום ב~ ש~וחנויר בדבר אבל הדין מש~רחויותר חומר~ ~וש~~
 האחרו~ יו"~ ל~~~~~~

 ביח הרב וכ"כ
 ב~~י ~~~~~~~ מגרוגר~~דיי~ש י~ו~~

~~~~~~~ 
 א~~~

 א~ילו להקל נ~אה איןבעיסה
 ה~ו~הג ~ה~ה ~ע"כ( האחרו~ בי~~~

 הו~
 הנזהרי' דכל במ~ינתינו

 ~פ~ח ש~ורה מצהל~כול
 ~~י ~~~ ב~~~ ל~כול שלאהנזהרי' ו~~ קציר~ משע~

 ~רי~
 ובישול

מ"מ
 ביו~~

 ~~~ ה~~~~~~

 ~~~~~~י~~~~~~~~
 בש~וש~עתי ב~"~

 ~~~לי
 הצדיקי~

 ~~שנים
 והש~מ~ו כן נ~ג~ הםשגם הקודמי~

 שמורהשאינה ב~צ~ האחרון ~י~"~
 משע~

 בכל קצירה
 הכלי~

 מצה של
 הכלים באוחן הש~מ~ו ש~ב ה~~ה ~לש~הש~וורה

הנ~~
 ה~' בשם מ~ש י~ד אוח ק~ב סי'מניו"ט ב~~ר~ ~ועיין אשתקד כב~ל שמורה במצה

 סקי"א סי~ס"ז מ~"א ועי'~ברעזאן(~ג( ~וה~ש~~
 ~ש~ין יבישים פירוח ~חערבו דאם שסא~א ובפ~~~

 בחוך ~וחימוץ( בהן נזהרו אס~דוע
 ~יתר ברוב ב~~ים הםהרי התבשי~

 וא~~
 אבל נגדס ~'

 תערובות בו אין אם ידוע )שאיןדבש
 ח~~~

 ה~~שיל ב~ך שנתערבקמח( ~~
 ~ ע~כ ב~ושהו אוסר אינו אבלנגדו ששי~ בעינן ב~ס~

~~ 
 ב~"י

 דסגי ב~בש גס מיקל םק~~זשס
 ברו~

 ~~ד

 בו~אי ידועאם ד~פיל~ ב~~י ~ם ~~ב ~~זו ו~~ולה ד( ~הדב~
 שנ~ער~

 בתוך ~ולת
 הדבש נתערבוא~~כ ~דב~

 כנגדורוב וי~ הפ~~ ~תו~ ב~בשי~
 ~ו"נ~

 בזה הסו~וך
 בהפ~~

 מניעת או
~נוחח

 יו"~
 ~דס~ל יונה רבינו ~עת על

 לא דבש( להיות ו~ו~הפךהכל דני~וו~
 מותר ו~ן ה~~י~

 בעין כ~הוא ~ם ~~~ח ולהשהו~ו הדבש אחלקייס
 א"א בפ~~"ג אך ~ ע"כ הנ~ל סבראמ~ח

 יודע~ ד~~י ~ושום בצ"ע והניח ב~ה פק~ק~קי~א ש~
 ל~ה שצריך והשיעורהזמן

~ 
 להיוחשבחוכו ה~~~~ שיתהפך

 דב~
 ~הק~~ח~ שידעי~ן לא אם

 בס'נתב~ל
 בדב~

 גו~א
 ~ קוה"~

 שידו~~
 ב~~ך רב ז~ון ~ה ~ולתשנ~ערב

 רק בפסח ~ו~נונפל ~ הדב~~~ואח~~
 ~ו~~

 ~ ~א~~ן החבשיל ~~וך
~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~ו~~~
שי~

 להיתר לסמוך א~~ר אז ~גדו בתב~יל ~'

 נ~ערב דאם הנ~ל בפמ"ג ועייש~ע ה( ~~~~~

~דב~
 אחר בדבש סולת בו ~יש

 שי~
 קמח בו

 בטל הוא מב~מ דהוי ~חונה~מצ~
 ג~~

 ברוב

~~~
 ג' ענף מ"ז ם"ק זה סי~ לעיל ~ו~ב~ב~ר

וסקמ~~
 זה סי' לעיל ובדברינו ט' ענף

 ~~~ בפ~~~ג ועיי"ע ו( ~ כ~ז(~נף ~~"~
 בקמח דדוקא~~~ו ~~~ם~~

~~~~~~ 
 ~ו שייך בד~ש

 ~~י~~~בר~
~~~~ 

 לו~~ר ~~ל

 דמ~~~~
 חטים אבל ~ורובה זמן בו ~~נ~בש דבש~~~~ת הק~~

ש~ימים
 הנ~ו~א~~

 בדבש
 ב~ס~

 זמן שזה אף
 ב~ו אמרינן לא ב~ו~ו ~בו~ים שהם~ב

 שלי~~ים ב~ברים ~י דבש להיות~מ~ה~~ים
~מרינן

 דהדב~
 בי~~ד בש~ך ~~~~ב~אר מעמידם

 סקל"ב(~יפ"ד
 וא"~

 ואוםר חמץ הדבש נ~שה

 ע"~~ במשהו ל~ו~ו שנ~ל התבשיל א~~~"~
 הי' שה~~ים שידעינן באו~ן הוא אם~היינו
 דאי לדבש נ~ילתם קודם עוד ובקועים~~מ~צים
 אין דהדבש בזה י~ל הרילאה~כ

 מחמי~
~~וי ~שו~

 מ"~
 לעיל בדברינו וכמבואר

 םיק"~
~ק~נ~ר~

 ~ יעויי~ש השני ג' ענף ~ירות מי

~~ז~
 מיני

 ~ירו~
 ו~ו' וצ~ווקים ו~ו' יבשות

 מ"~ ע~מ~ג א(אסורין~
 סי~ס~ז

 ~ב~מ~ג סק"~
 דב~יר~ת םק~ח שםא"א

 מע~ו~ס שקונין יביש~~
 חמץ לחם עם העכו~ם יבשם שמא חששיש

 נ~~ו שמא וגם חמץ של מ~תנור ובלע~~תנור

~~
 ועייש"ע ב( חם~ ~~ץ בלחם ב~נור

~צ~~~~~
 שהרא~ינקים נוהגין רא~~קים שקו~ן

 ה~חורים והראזינקיס א~תן או~~ים אין~א~ומות

 ועי~ש~ע ~( ~יי~ש~ מתיריןי~
 שאין הטעם יבישים ד~~וימען הנ"ל~ק~ח א~~ ב~~~~

 או ~כר ע~יהם אותם~~~~~~ש~ותניןאוכליס
 ועמג~א ד( ~ ע~כ ש~ורים~י

 םי~ס~~
 ס~~ח

~בש~ע
 הרש~~

 נתייבשו אס דא~י' י~ח סעי' שם
 הגוי ביד~~יר~ת

 במ~צ~ מ~~
 מקומ~ת

 משקה מהס ל~שות ל~~~לה אף היתר~וה~ין
 שנקלט עד במים אוחם ששורין דהיינוב~סח

~עמ~
 המים בתוד

 ושותי~
 ~ושום בפםח המים

ד~יו~
 ~וחמירין אין בעל~א חשש אלא בהם שאין

 אין עצמם ה~ירות אבל שרייתן מי ~ף לאסור~~כ
~וכלים

 אין וכן אות~
 מקילי~

 או~ם לב~ל כ~כ

 לשתו~ כדי~~ס~
 בישולס מי

 בפם~
 שע~י לפי

 ~רייה מע~~ יותר במים טע~ם נ~לט~~י~ול

 ~מו שרייתן ב~י להח~יר נוהגין מקו~וותובמקצת
 ובשלם ~ר~ן אא~~ בישולםב~וי

 ~( ע"כ~ קוה~~
ועייש~ע

 ב~מ~~
 לסנן דהנ~גין סק"א א~א

מן היי~
 הצמוקי~

 ~קוה~~(
 חש~ מש~~

 משום חימוץ

 שמ~דחו~~~~
 הצמוקים על נדבק בע~ן יש

 רשאיםב~םח ~נו~~
 לםנ~

 גם
 ע~ בע~"~

 ~שוס הלילה
 שם היה ואם ב~ושהו א~סר אינ~ הלילהדעד
אי~~

 בעי~
 עד בס' ~~מו ב~ל הרי

 הליל~
 ~~~בו~'

 ל~יל~פ~ים
 רי~

 םי'
 זה~

 חל ואס
 בבוקר בשבת ונז~ר בער~ש היין את לםנןוש~ח ב~ב~ ער"~

מותר
 לס~

 היין את אז
 ול~

 ~וי~זי
 היי מן לשתו' דרשאי ~יוןליו~ט ~ש~ ~מ~י~

 ג~
 ~שבת

 )ומש~~
ח~~

 בורר
 בשב~

 יניח
 עד מזה נז~ר לא אם אבל בשבת(~ש~וסננם בהצ~וו~י~ יי~ מע~

 לשתות לו אםור דאז ללילהסמוך
 ~וע~

 רק יין
 ם~~~ו( םיקי~ג לעיל )~~~בוארהרבה

 בצמצום רק לואין א~ ו~ש~~
 י~תר ומעע ~וםות לארב~

 מיחזידאז
 ~מ~י~

 ליו~ט ~ו~בת
 ול~~

 לא
 יםנ~

 א~ז
 ששורה ואף יםננ~ ואז הלילה עד שימתיןורק

 החמירו לאב~םח ~~
 מם~~

 במג~א ~~מבואר
 ע~~~ ת~רובתן אוסרין אין דבדיעבד ו~ודסק~ח(

 ~~~גו דבמק~ם ~ק"י א"א ב~מ"ג ~~ייש~עו(
אים~ר

 ב~ירו~
 להם מהני לא יבישים

 א~ םינ~~
קוה~~

 כי
 החש~

 ~ו מהתנור בלעו ש~וא הוא
 כולו נגד ומש~רינן~~הלחם

 לזה סינון מהני ~~ו~
 ע~~וצ~~

 ש~תב מ~חם ת~רת )ועב~ס
 דל~י~~

אנ~
 קוד~פ צ~~יקים יין לסנן דנ~הגין

 שאנן מ~~~
 יב~שים ד~יר~ת חומרא נהגינןלא

 ~צ"~~
~ 

 בשם ~~~ א~~ םי~ס"~ החדשועב~~ח ז~
 מאור~ ספ~

 דב~סח ש~תבאור
 אםורי~

 ~והן ל~ש~ח הצמ~קים
 הלח~ ע~ א~ת~ מייבשים שהרבה ~יוןיין

 בתנור
 עוד א' ענף ם~"ט זה םי' לקמן~עבדב~ר

 ברותחין אותם מ~בסין והרבה~איסור( ~ע~
 ש~" ועוד מ~ו~הונזהר~ן וב~ס~

~ 
 מדיבוק בבדיקה

פירורי~
 מהובהב ~~מח דקים

 שי~
 וק~ו~~ בסדקי

 ג~ור ~יס~ר והוי ~יבישי~הצמוקי~
 חמ~

 בעין
 או~ם שרוחצים הרחיצה תקנת עלולםמ~ך

 ל~ני אף מאודקשה ב~וי~
 ע~~ הפס~

 ~ין ~ו
 ~וונ~ו אם אור ה~~אוריבדברי ה~ר~

 ר~
 לאםור

 ד~תו אם או ב~סח גם הצמ~~םכששורין
 לאסו~

א~
 הצמ~קים מן היין כש~וםננין

 ~( ~ קוה~~
 בא~חועייש~ע

 הנ"~
 בשם

 א~~
 מהגאון

 ~קד~~
מבי~~א~~

 ~ה~יל
 בז~

 דהגס וכתב ביותר

 ~~~רוני~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 להחמיר ~~בו~~~חרונ~ם
 ב~ירו~

 יבישים

ב~ס~
 לצורך לה~יר מודים דכו"ע ~אה מ"~ו

יי~
 הח~ויר ומ"מ בפסח הצ~~וקיס לב~ל קידוש
 ~םח ~ל ח' ביוס אבל ~סח של ז~' ביום~~~~~ו
 לעשות שה~יר ~ו~ש וכ~ב ~ במבושל~~ר

ב~וה~ו"~
 קידוש לצורך שרייה ע~י צ~ווקים יין

 בם~ר ועי' ט( ~ ע~כ פסח של אחרון יו~ט~ל
 סקי~ד םיק~ב~נחיו~ט

 ~ו"~
 הח"ם בשם

 יב~שיסדבראזינ~יס
 וכיוצ~

 לא~ול שלא שנוה~ים

~~
 פסח של ז' י~ס חל אם ל~ן פםח של ~וסאחרון

 יום לשם פסח של ז' ב~ם לבשלס אסור~~ר~ש

 כיו~~שב~
 ו~ם מבעו~י ו' ביום ראוים דאינם

 לזה הסכים מברעזאן ~הרש"ם~~'
 ו~ע~

 ראיתי
 חלק ארי' שם~ב~שו'

 א~~
 ~~ב סוסיצ~ה העזר

 דח~ו כיון ז' ביוס לבשלם להי~ר ~בראבזה
 דא~י' ~ושום לקטניםל~~ול

 לדע~
 דגם האו~ורים

 בדבר מ"מ לקטנים להאכיל אסור דרבנן~י~ור
 למספי מותר בודאי בעלמא ~מ~א רק~אי~ו
 דחזי משום לה~יר כתב רע~א הג' וגםליה

 ~חה שהח~ס והגם~~ושאב~ס
 סבר~

 רע~א הג'
 ש~יח אין ~ו~מ שכיח שאב~ם דחולה דנהי~ו~ום
 צריך יהא ח~להש~ו~~

 ל~ירו~
 ע~"פ ~ו"מ אלו

 דחזי זה היתר~םברת
 לק~ני~

 שייך לא בזה
~~יי~

 : הנ~ל אריה ה~ם ע~חו"ד הח"ס

~~~~
 ~ירות

 מחו~ו~צ עבשד"ח א( אסורין~ יבשו~

~י~~
 בדבר שנשאל שיק מהר"ם בשם כ~ג אות

~צי~ארי~
 ~ויש

 קו~י~
 בתוך שנותנים ציקאריא(

 ו~ח"כ בש~ה או~ן שמייבשין רובין(~~נ~רא לפ~ ממין לחדש אחד אומן ורוצה~~פע
 וטוחנין אותן~~~~~רכין

 לעשו~ או~~
 ציגאריא מהן

 הוא הס~ק ומקום ~סח~~ל
~~ 

 ב~~ל ~ם
 ~יר~~

~יבי~י~
 שנהגו

 במ~ינו~
 נ~בק ושמא לאסור אלו

 קצ~ שהאריך ~וה ~~יי~ש בה~ ~~וץ ~~ל~~ו
 בזה

~~~~ב
 דכיו~

 נהגו ד~בר
 של~

 שום לאכול
 דקיי~ל כיון בכלל זה גם יהא לא ~ל~~ה~~יבישים פירו~

~"~~~~
 ~'( םעי' ~ית~ו~ז

 דכ"~
 מ~חלה שעשו

 )כעין ~םח לש~ס נעשה~לא
 הל~~

 הנ~ל
 נו~~ים אנ~ אין ~סח( לשם נ~ייבש לא~~~בוש ~ב~~

 בזה שיש הזה והח~ש ולש~~ת~~~~ול
 בנ~~~

 משום
 חמץ של בעין ~ירור שם נפל~שמא

 בע~
 הייבוש

 להקל שייך ואיך ביו~ר ג~ול ~שש~~ו~דומה(הוא

~~~
 בהי~ר ה~בר שיצא ש~יון שס םיים מ"מ
 רצונו ~ין לכן ~~ו~הקים~~ר~נים

 ל~לו~
 עליהם

 ט~ס המתירים הרבניס מצאוומסתמא
 ~כתו"ד יבחרוהבוחר ~~~ת~

 ~ בקצר~
 ~ם הנ"ל שיק ~~הר"ם בשם~~ד~ח ועייש~~ ב~

 ~אר עבורש~ושין הצוגרי~
 ימו~

 בזה יש השנה
 ש~~~~ריםאיסור חש~ ג~~

 שהאומ~
 ל~וכה נו~ן

 שומ~
 וגדול

 אסרוא'
 משו~

 שנ~ברר
 עדו~

 אומנ~ס מ~~~ה
בקיאים

 שהר~~
 שו~ון בו ונו~נים מזיי~ים

 שלא שי~ויח ~דיתיק~נו בע~
 לית~ יצטר~

 הרבה
 הציגאריא של והשרפיםמה~~שיס

 ונ~~ ונ~~
 שם

 בזהה~בה
 ו~~

 ~~ד
 גדולי~

 גם בזה ונתנו נ~~ו
 בש~י~ לה~ירה ~ם השנה י~וות שאר שלבצי~אריא
 הריתשו' ב~~ י~~ אות ~י~ס~~ הח~ש ועבא"ח ג( ~עיי"ש

 בש~~י~
 הציק~ריא ע~ד שנשאל

 ומ~~וחיס ומבעריקיס ענבים שלמגרעיני' הנע~י~
 הפסח חג על הל~ו הציקאריא לה~~יר ישאם יבשי~

 הציקאריא להכשיר שיוכלו שםוהעלה
 מברעזאן מהרש~ם בהגה"ג ועיי~ע ד( ~ע~כ ל~ס~ הזא~

 שסהנד~ם
 באו~

 ~שובה בשס שהביא הנ~ל
 לא ש~נוב"י הציקאריע דבר על שכ~במאהבה
 לשס ~ה~~ר נעשית אם אפי' ל~םח לה~ירהרצה
 ~מה בו יש כי~סח

 ח~שו~
 ~ל ~~יר~ו אחרי אך

 באופן הוא אם ~שס הרבנים אותה ה~ירוהנוב~י
 שהרב אך פסח לשם מ~ולה בשמירהשנ~שית
 ~ע~ו וביאר ע~והם הםכים לא מאהב'~שובה
 דאף ~ושום הכשר ע~י גם הצי~ארא לאסור~ם

 ש~~ייב~ין יש מ"מ יבשים שרשים לשסשמביאים

או~~
 ואף בתנור

 מייב~י~ שר~ב~
 מ~מ בשמש אותן

 שמייבשין למיעוט לחושיש
 ב~נו~

 ב~לוגת~ )ו~ליא
 ~ר~ש( מרובא ~~ריש ~ל אמרינן שיל"מ ב~בראם
 שהר~ועוד

 או~ן חו~~י~
 ק~~ו~ ל~תי~ו~

בס~יני~
 הם חרי~ים והשרשים

 ב~ול~ת~
 ו~וי

 לזה מיוחדיס םכינים להם~ יש אסיו~ע
 הם כש~בר השרשים מביאיםאם ובפר~
 וש~וע~י בהם ערבו מה יו~ע ד~יו~חוניס שרו~י~

שמערבין
 דג~

 ו~ו~~ין
 ~~ור~י~

 ש~נוב~~ והעיד יחד
 ב~לה~רי~

 הביה~~~
 וגם ל~יסור

 העי~
 א'

 ~שובה הרב שס סיים ומ~מ שבורים ח~יםבתו~ם שמצ~
 וה~ירוהו עליו רבו ש~ביריו~ואהבה

 ע~~ו"~
 הג'

 הנ~~~ מאה~ה ~שובה בשם ~וברעזאן~והרש~ם
 הנ"ל מאהב' ~שובה בשס ~עייש"עה(

 דרכוניס דמו~קי~
 להיו~

 ~ס~~~וין נקבים ~ולא
 ~ו~שקיט ~גם בבצקאו~ו

 בליה~
 ~~~~י שירין

שעו~ים
 ע~~

 ~ו~עי~זה
סי~ ה~~~ ~~"~ ג"~ ~בי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~~ ~~~~ ~ש~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ו~~~
~~~ 

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

~יתס"~
 ~ו~

 ~ו~
 כרם ס~ר ב~ם ~'

 ואין ב~ראג בהס להח~ויר נוה~ין ש~ן~ו~תב ש~~~
ל~נוח

 ע~~
: 

~~~~ 
~~~~~ 

 ~ ~סח לשם שהו~שר

~~
 אם אבל

 ל~
 אס א~י' ~סח לשם הוכשר

 שנ~יי~שו בשעה ב~י התנור ~יה א~ ידו~~ין
 ~~ירותבו

 אי~ ג"~
 רק להתיר

 ביו~~
 א~רון

 א~ורינן לא דח~~ץ חומראד~~~ס
 ס~~

 אב~י ~לי
 בו אמרינן לאוגם

 בנ~~ נ"~
 ~שוס דהיתרא

ד~~ו~
 כ~~ ~ ~ליו ש~~ו

 םעי' סיתמ"ז בר~~א
'~

 וב~~ג"~
 סי' ובמג"א כ"ו ~~ה סק~"ד שם

 ~ סק~חתם"ז
 ב~

 סי~~~~ז ברמ"א ועייש"ע
 שם וב~~י הנ~ל םק~~ו שם ~~מג~א ה'~~י'
 ואין קו~"פ ~~~ץ ב~לי שנתב~ל דדברסקל"ב
 אח~כ ממנו ~נתערב ב~י ה~לי היה אםידוע
 ~~רובתו אוסר אי~ו אחר בתבשילבפסח

 ~לתא ~~"פ דאי~א ד~יון ~~ס'ביותר ב~ס~
~נ~~נ~ט" ל~יב~~~

 "ו~ושהו~ אב~י~ ~~ ~וסת~

 ל~
 ~~ח~יריןאין

 צידד שם ובמג~א ~ ~~~ ג~
 בתערובותל~ל

 ~ז~
 מ~' ב~חות א~י~

~~י~א ~יו~
 ע~"~

 נטבנ~ט לטיבותא ~רתי
 ו~"~ ~ אב~יכלי ו~~~

 ה~"~ו במקום בח~י שס לה~ל
~ו

 מני~~
 ג( ~ עיי~ש יו"ט שמחת

 הנ"ל ס~קב~ג~א ~עייש~~
 דבשומ~

 ב~לי שנתבשל מה~תך

ח~~
 ק~ד"~

 ממנו ~נת~רב
~"~~ 

 בת~שיל ב~סח
 יותר להח~~יר יש~~ר

 ~יו~

 לה~~רב רגיל דשס
 שמבשלין בשעה בעין חמץ ~ירורי לפעמיםבו
 ~ו נזהרין שאין ~וש~ם הש~ה באמצעאותו

~"~ 
בשע~

 ממנו נחערב אם ו~~ן מחמץ עשייתו
ב~בשיל

 ב~ס~
 אםור

 ב~חו~
 ועייש"ע ד( ~ ~ס'

 ~ק~~גב~וג"א
 ובבה~~

 שם
 ד~~ סק~~~

 בש~ו
~~חלה

 קוד~~
 מא~ל איזה

 ~~לי ~ס~ ל~~
 ונז~~~ ~~י שאינו ~~ץשל

 דהוי ~יון ל~וכו י~לו~א ח~וץ ~ופי~ורין בו
 נטבנ"~

 וגם
 נו~ל~~

ו~~
 הדבר נעשה ~בר

 ~דיעבד הוי וא~~ ~~ה~~
 לע~ות שצריך ~ך ב~~ח לאו~לו ~~ותרל~ן

 ל~לי קוד~פ מ~ו~תב~יל
 ה( ~ ע"~ ~ס~ ~~

 שנ~בש ~~בר סק~~~ ~ית~~זו~ב~ע~ת
 ~~על"~

קוד~~
 ח~ץ ב~לי

 אי~
 ב~וקום רק ב~סח ~~~ר~ ל

 דעת ~זה לצרף ~~ ד~~ ג~~ל ו~עה~ד~~~מ
 ~י~~ה ~~יו~ד~~~ז

 ו~~~ ~~"~
~~ 

 ס~~ב~

~~~
~~~~~~ 

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

דס~~
 דחחר

~~~~~ 
 ה~~ס נ~שה ~בר

 דלאואף ל~~~
 נהג~~~

 מ~מ ~ך ל~ורות
 ~~ד~~ בחמ~

י~
 בל~ה"כ

 דיעו~
 הי~ר דעדיין ד~יון דס"ל

 לאהוא
 א~ורינ~

 ~מבו~ל ~בוש בו
~ק~"~( ש~ ~ע~~ג"~

 ~ע~יי~ ~יו~ וג~
 ~לא י~ל הוא ~יתר

משערינ~
 ~~~יה דנפיק ~~אי ~נגד רק

 עכ"פ להקל ~ש הנ"ל היתר צדדי~ל ~ציר~~ ו~~~
 ב~~~י~ הנ~ל הש~~ת ע~ת~~ד ~דול וש~ה~ד~~~מ ~~~~~

 ו( ~ ק~תלשון
~~~~ 

 השע~ת ~ודברי
 ~בוש להתיר אין שעה~ד שאיןדב~וקום ~~~~ הנ"~

 ~וע~~~

בצ~נ~
 נ~בש אם א~י'

 קוה~~
 ו~ן

 סק~ו~גבח~י ~~ ~ובו~~
 ובבה~~

 דז~יס סקי~~ שם
 ב~י ~הוא ח~וץ ב~לי ~ועל"ע)קוה~~( ~~~בש~
 שנ~~~ המים ע"י ~ריפ~ס עיקר נ~בטלש~בר )הג~

בהם~
 שמו~ר רק ב~סח בא~ילה אסורין

 אין וגםבפסח ~קיי~ו~
 אוסרי~

 ~~ין ב~םח תערובתן
 חמץ ב~לי שנ~בשלו דבריםשאר

 ~~ב~ו בש~ה ב~י היתה לא הקדירה דאסבח~י ~~ייש~~ ~( ~ ע~~
 ~~דס בתו~ןהזתים

~~~ 
 מותרי~

 גם הזתים
 ש~~ור לא~ר ~~~~ים דאףבא~ילה

 הם הרי ונ~ח~וצובמיס כבישת~
 ג"~

 ~~י~ו
 ח~י~י~

שבשע~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~
 חריף דבר היה ~א ~עמו קב~ת עיקר

 לח~שאין
 ע"~
: 

 ~ל~
 יבשים תאנים

 ~ אס~רין ~וכו' וצמ~קי~
 א~

 סי~~~~ ב~~~ מב~אר ה~~ס
 עליהם ש~~זרים ה~אנים( ~~ל חשש דישםק~~
 וא~ילוק~ח

 אות~
 הגדיליס

 ב~י~ו~
 אסור

 ה~נבים איסור ~~~ם עיין מראית~ושוס ~~~
~וש~ם הו~

 א~~ ש~וונחי~
 הט~ז ע~"ל ת~נים

 ~ועבדב~~
~עי~

 ~ה סע~' זה ~י'
 ~ ~'( ע~ף סק~~~

 מהר~~םו~בה~ה"ג ב~
 ~וברעזא~

 ב~~~ ס~סי~ס~ה
 ~ירור~ ג' דבנ~~צאו ~ד~~ים דעת ~~ל~~~י
 דמייר~ )ו~וש~וע אחד במ~ום צ~ו~קיס ביןלחם

~צנ~ו~ים
 ב~ל בד~קה א"צ ~~~~( ~מי~~די~

 נתפרר אחד ד~י~~ר די"ל משוםהצ~~~קים
 ~' ~~~~או אם רק~ירורין ל~~~

 ~ירורי~
 רחוקים

 ה~ל לבדוק יש א~ ~~ר~~ין ~' ~היה וני~ר~זה ז~

~~~
 שלש~ן נמצאו

 ~~~ אח~ ב~~
 ב~~ דגם

 יש ש~וא אי~ור ל~~~יק אין ~ירורין~מיני
 ~ירו~יןיותר ~~

 ~יו~
 ע~~~ ביחד ~~~~ם ש~ולם

ו~י~~



 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ו~
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 על ~~אל ק~~ב ~י~ ~~א מהרש~ס ו~ב~~ש~(
 שנשמע~בר

 מהםו~~י~
 ~שש שיש

 ~נקראיםה~בשים ע~ב~~ ע~
 האי ~ון הנקחי~ ראזינקי~

~יפרא
 שדר~~

 ל~יס ותוחבין ~זינקים שק ליקח
 שיפ~טורות~ין

 ~ע~ קצ~
 בתוך

 ה~וי~
 ~~זה

 וה~וחריס ראםט~ר( )שקורין ה~מ~וק יין~ו~ין
 מ~ירים~מבי~ים

 ~ה~ איז~ בה~
 ברותחין ה~~~וו

~נ~~ל
 י~ ~~

 איזה ~~י~ויס אולי בזה לחש~ש
דבר

 ב~ו~ ~~ו~
 יפל~~ שעי"~ ~~י~

 טעס
ה~~~יקות

 ו~ת~
 ~ב~ל שם

 שנ~
 הוא

 ~~ר~~
 ע~~

 ~לא~~קאוח
 ~בדר~

 אי~ור
 ב~ר~ אל~

 עצה
 ~י ש~לטו~ה(

 שרו~
 ~וחשש לה~~ר

~~~~ 
 לא

י~~ו
 ענבי~ או~~

 ~ן )~בל ~י~רא ה~יי ש~ן
 הנש~ע ל~י ~יז~עה~איי

 אי~ ~והסו~רי~
 בהם

 ש~~~~~
 ~תב ה~ין מ~יקר ~ך ובי~ול( ש~יה

ש~
 ל~~~ צרי~י~ שאין

 ~ם
 ש~~ לע~~י~

 האי~
 ד~ל ~ושוס~י~רא

 ה~לי~
 אב~י ~לים ~~ס י"ל

ו~~
 י~ ~סתמא

 ל~ה
 ~לי~

 על וגם מיוחדים
 ~~שי~י~הח~ש

 שם
 ג~~ ~~ץ איז~

 ~ין
 דרבנן מ~הו ם~ק אלא דאי~ו~יון ל~~~

 ~~מבואר ב~ה אישורלה~~יק ~~י~~ ולקול~
 ב~~~~

 םי~~ו~ז
 ב~ק~ם וא~י'~ק~"ו(

 די~
 דא~ריי~א ~~ק ח~ש

 דלי~א הי~א~"מ
 חזק~

 ~וחזיקי~ן לא איס~ר

 ~יק~~א י~~ד בט"~ )~~~בוא~~יםור~
 ~ק~ב~

ו~~ש~~
 ~~פי' ~~רבנן אלא שאינו מש~ו בח~ש

 ~שי~יס ~מא ניח~ש~ם
 דב~ ש~

 שי~ור ח~ץ
 ~ד~דול

 שאי~
'~ 

 ~גם ~לבד הנה ~נגד~
 ~אחזוקיי~ל בז~

 ~י~ור~
 עוד ~~דלעיל ~וחזיקינן לא

 ~~רא בזה י"ל~את
 ~יו~ להית~

 להו דט~מי
 ~רג~שין ואין ש~א~ו~~

 נתערב שלא סי~~ן~~ו א~~ ח~ץ ~~~ בה~
 ~מ~ ~"~ ב~~

 הרבה
 ע~

שאי~
 ~~ברא ס'

 ~עי~
 מ~ז~ר ~ו

 ג"~
 בב~י

 ~י~~ו"~
 בש~ ~"~~בש~

 ~אפי' ~"ת
 לדע~

 שחולק ה~~~ו

 ע~ש~
 בנד"ד מ"מ הב~~

 ~~~~ו~
 ~ש

 ~לי~ ~ה~
מי~~די~

 ל~ך
 ~י~ מ~~~ו~ ו~~

 ~ד ~~~ין ה~יס
 ~~ל"~~~י~~ב

 ~~בר בה~~ווקים ניכר היה
 ~מס~~~אנ~ב~לו

 ה~~
 ~ני ב~~י רק

 ~אי~
 יס~ב

~~~
 ~~א רק ה~א בזה ~~שש

 ~וי~ איז~ מע~ב~~
 ~ג~~~~~

 ~ני ב~לי ה~א בזה
 ד~י~

 בו ~~ח~ויר
 ב~ה~~ לכןקו~~פ

 ~ם
 ה~~~

 דלא מודה

~~~זי~י~~
 ~ע~ד אי~ור~(

 ~~ ד~~
 ~שש ~יה

 ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ו~~~

בז~
 ~ו~ליס ~~ן ~רי ~~~מ

 א~א~פסח ~~~~ ~~~ו~~~
 ול~ן ~ו~נ דאינו קיי~להרי ב~~ ו~ל~ מהצמוקי~ ~יי~ ששותי~

 מ~נ~
 אבלל~קל ~צ~ יש

 י~ מ~~
 ב~ם להחמיר

חשש ~מל~~ ו~ו~
 ~~ו~

 יש
 בז~

 ~וד
 ~ש~

 המתהוו~ ~יין על
 ה~נה ~ל ו~ם ~ו~יקו~ן טעם ~~עטמהצ~ווקי~ הוצי~ ש~~ ~יון דיןיין עוד לו שאיןמ~~

~~ 

 ש~וייב~י~~~~~אמ~~אנצע~
 ~( אות~~

 ועב~~~ו~~
 דא~ת~ס~ל~~

 קלי~~ת
 הסאו~ם שמייב~י~ ~א~~ע~אנצע~

 ג~~
 ש~נו יבי~ים פ~~ות ב~לל

ב~~ נו~~~
 לא~~לם ש~א ~~~ורא

 ~~שו~ ב~ס~
 ד~י~ן

~ל~
 לש~ ב~יוון נ~ייבשו

 ~יי~ינן הרי ~~ח
~~בק ~~~~

~~~ 
 ~ש~~ איזה

 ח~~
 ~ג~

 י~ל
 ד~לי~~~

 ~~~ ה~~~~~~רא~~~~
 ג~יעי

מצד ו~~ יבישי~ ~ופירו~
 ה~ בלב~ ה~~נה~

 ~~ל אלא אסורים
 דמדי~~

 ~יו~אסורי~
 ל~~יש וה~לי~ו~ חמץ ~ל ב~~ין שנ~ת~~
 את ל~בח ו~ש~וי חריפות

 הבלו~

~~~י~
 דהקליפות נא~ר אם וא~י'

 ל~~ אי~
חריפ~~

 ~לאוסרם רא~י ~~~ו
 ~י~ו~ ח~~ ~ח~~~

ב~י~
 הנ~ל בק~יפות שנדבק הס~ין פ~י ~~ל

~~ 
ל~

 ק~ה"פ ~י~ב הדיחם
 פ~ ול~~

ש~ירבה א~~ ב~שה שס
 במרקח~ הקליפ~~

 ~ם צנון של
 דב~

 ~ל

~ס~
 ~עס י~נ~ ~הקלי~ות ~די

 ~יון לפסח המרק~ת א~ לא~~ר דראויוכ"ש ה~~~ ~ ב~מרק~
 הק~יפות אתה~י~ו ~~~

 ב( ~ ~~~ ~ו~~~~
 חא~"ח יהוםףז~ר ~ע~~~~

 ד~~ םיק"~
 את ~תנו

הנ"ל הק~י~~~
 ל~~~

 ~~ון ~סח של יי"ש
~~ 

 קו~"פ
 ו~~~~

 קיה"פ מהיי"ש א~ת~לוק~י~
 וכ~"~

 ~צ~~ ~יש
 ~ר~~ א~ ~בפר~~~ק~

~מ~ק~ ~~ ~וח~ ונתן בסיב
 ~בודאי ק~ה~פ רי~ם לקלוט ~~י

 דבלי~~~ו~~~ מו~~
 ב~~י~ בט~ ה~~~~

 ~י~ן קו~~פ

 ל~~~יר~~
 ל~~מא

 עביד~
 ~שנ~~יר

~~~ ~~~ 
 ~ה~יועי~

 ~י~~ל
 ועב~~~ת ~ ע~~ ב~'~

~קי~ד ~י~~~~
~ 

~~~~ 
 קליפ~ת

 ~אמעראנצ~~
 א( ~

 ~~~~~~ ~י~~~~~ ~בשע~ת ~~בפסח~~יית ו~~ב~
 ~~ו~~~הגי~~במקומו~

 בקא~ע ~~וט הי~ר
 בק ~מובא א~ד~~~~ל )~~~

~ ~ 
בקא~ע ~~~~~~~ ~ין ~וב

 משו~
 המ~ן

 ~~~ ע~
 ~~~ו יד~ו

~ו~ו וי~~



~ ~ ~

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~~ת~
 ראשוניס ~ל ~דרן י~ר~ו ו~י~ז לק~ניות

 מקדימין זרי~ין ומ"מ ~לי~א( ע~כ ה~ל~~ירו
 הקא~ע את~~רוך

 קוה~~
 שקולין קודס לעיין ו~ם

 ~ו~ם לברר~~~ס
 ~ערובו~

 מינים ושאר אורז

~י~~
 חו~רא משום ~~~ל נקי

 ד~ס~
 וב~~"ג

~~ר~ו
 קו~~~

 אפי' להקל יש
 במקומו~

 שנה~ו
 כ~ובואר בקא~על~~~ויר

 בקונטר~
 טוב

 ב~~~ג ~ביא ~~~ן הנ"ל השע~ת ~~~ו"ד~נ~ל עי~

מ~~
 ~ו~~ין הקא~ע דב~תיית א' אות סיתנ"ג

 אין וגם ~ערוב~ת שום ~הו דלית משום~י~ר

דו~י~
 ב~ו דניחוש לד~ן

 משו~
 ע"כ( אחלו~י

ו~~י~
 הרי בתשובת ג~כ ~תב זה

 ~ש~וי~
~בק~~~~

 ~~י~ה ה~~~לה
 עדשי~ ~~ ב~רב~~~~

 לאוםר~~י~
 ~~ל ~ושום ק~ניות ~ו~ום ב~סח

 בק~ניות לאיםור ~נא~ו~~ה~~~וים
 ל"ש כ"ז כ"~( ס"ק ריש זה םי' לעילבדברינו )~מוב~י~

 ע~כ~~א~~ע
 ל~~

 בקאפ~ע ל~ח~ויר
 ~~~ר~

~~
 הקא~פע חורכין

 ~~ן כ~ונהגינ~ קוה"~
 ומובא ע~כ בזה לה~מיר~~~ם ש~~

 יי~~ב הג' ב~ם אך ו' אות סוף~~תנ"ג ~~~~ ~~~~
 הביא יחזקאל ~ראה~~גדת ~~ד~~

 ש~
 ~~~~ווע

 ב~סח ~~ותו וא~~ קטניות מין הוא~~~רטנער ה~ו~ו~
 כר~ תשוב~י~~ם

 בזה שכתב שס הביא שלמה
 הקא~~ע מזיי~ין אלה דבימינו משום ~~ש~~ד
 אותן וצוב~יס מחמץ גרעינים ש~ושין~~~ינו
ירוק

 ~~ורא~
 ולכן לרבים ידוע והדבר הקא~פע

צ~י~
 אח~ז לבדוק

 קוה~~
 ~עייש~ע ב( ~ ע~כ

 דבש~יי~ שבו~י ב~ם הנ"ל ס~קב~ע"ת
~~~ 

~~סח
 י~

 חשש שיש ~ושום ש~וח~ירים רבים

ר~או~
 מ~ום ב~~ע

 ש~וש~~ושי~
 ~~~ע ב~לי

 ואח~כ ה~נה(~בכל
 חוזרי~

 אותם ו~~ייבשים
למ~ור

 וי~
 ~ם ~חלה ~~~~וש ש~וא ל~וש

 ב~סח כי ~~זה ירחק נ~שו שו~ורו~~ן ח~~
 והשע~~ ~ השב~~י ע~~ד ~~י~ר~קה צרי~
 סיים

 ש~
~~ו~~~

 ~סח( )של מ~כל ל~~ך ~~~~ייעה נ~~ך אם

~ו~~
 ה~לים

 )ש~
 ה~ייעה בהם שנתב~ל ~ס~(

 עצמם על אפי'לה~וח~וירין ~~י' להס לחושאין
 שיש ~~~ש וגס ב~םח( ~טייעה ~~~ות~~א
 אשר התגרים מן שבאה ב~ייעה הי~רנו~~ין
 גי~ולס~~~~~נת

 הבקיאי~ וג~
 שהוא ~~ידים

 ע~י ~~סח~~ר
 במראה הטייעה א~ ~~~~רי~ ~ה~

 ש~~ר ~יי~ה בין הבדל ~יש ~~~~~ ~ריח~~~ם
~~בש~ה

 ~~~~ ה~י~ע~ ל~י~ ~~ייב~~ ו~~~~

~דר~
 ~ב~לה ~ור בה ~לט לא ועדיין גדילתה

 ועב~"ח הנ~ל השע"ת עכתו~דכלל
 ש~תב אור מאורי בשם כ' אותסיתם"ז ה~ד~
 בעשב איםורשנוהגין ~"~

 הטייע~
 ~ה~י ושחור ירוק

 ~ך הנ"ל ~~ו"י בשס לעיל שנ~בארט~~וא
בסי~נ"~

 דברי ~ש~' בשם שם ה~יא ו' אות
 שה~~~יר הנ~ל שבו~י על ~~ולק~ונ~ם

 ו~ת~שה~ייעה ב~~י~~
 בז~ די~

 הר~ה
 ס~יקו~

 ל~קל
 ~ו~חררק

 ~~ו~גי~
 איםור בו נהגו ו~~ר~סה~~ו~רים ~~ב~י~ הוי ~י איסור בו

 מחומ"צ ועבשד~ח ~ ע~כ ב~ניהם ~~~~ררש~י א~~ אי~
 ד'~~~

 או~
 ספר ~שס ~~ז

 בי~
 ~ה~~ל מאיר

 דכיון הנ~ל ~ ~~ע עשב דבר על וכתבב~ותר
 אם ם~ק רק~הוי

 נתב~~
 איסורא אח~וקי כלל

 ו~בר מ~וייף הוא ש~וא מחזיקינןלא
 בדב~י~ו הובא זו סב~א ~וכעין ונתייבשברו~חין נחל~

 לענין ג' ענף סק"ל זה ~י'ל~יל
 פריש מרובא ד~ריש בזה י~לגם ראזינקיס~
שנפרש )~י~~

 קוה~~
 איסור ~דיין אין שאז

 נ~ג~ ואחריםהמותריס כדברי~ הוי ולכן ~וזויף אינו והרובב~וש~ו( ~~ו~
 ב~~

 ב~~ות איסור
 וה~ד~ח ב~ני~ם( לה~ירו גם)דמותר

 סיי~
 בטע~ום נכונים מאיר בית ה~ב ~~בריע~~

 בשתיית ~ו~ק~ק הלביהא ו~~
 הטייע~

 כ~ כלל
 בשתיי~ו רגיל~ם היו שלא ~קד~ווניםבימים ~וק~

 היו לא ולכןכ~כ
 מבחיני~

 בי~

 לאינו מזויף
 ~דבר הבקיאים אםכי ~וז~~~

 אב~
 עתה

 שנת~ש~
 ~~כ

 כולנו בקיאים כולנו וצ~רים ובוקר ערבששו~ים
 ומ~ירים ~לל זיוף חשש שאיןיודעים

 עכתו~ד כלל ~חוש ואין וריחוטעם במרא~
 החדש בא"ח הביא ~כן ~הנ~ל הש~~~

 ב~~
 ם~ר

 ~~ה בבירור שידענו ~במדינתינו ~כתבשנמה ~ר~
 מותר~ם ה"ה עדיין בהם נ~תמשו שלא טהעמיני
 לכתחלהא~ילו

 א~יל~
 ~שבו~י לדעת

 הנ~~
~לג~

 המשקה
 שעושי~

 היתר נוהגין הצ~ווקין מן
 ~לשתותו

 א~
 שעל ועבמםה~ש

 להח~יר נוהגין ד~מדינ~ינו ~כ~בס~~ד ~~ סי~ון קיצוש~~
~~~ 

ל~ו~
 רק ה~שקה

 זה ~י' לעיל ~ועבדב~ר ב( ~ע~כ ~~~ ~יו~די~ מצמו~י~
 ~איך ~קכ~~

 במשקהל~תנהג
 הנעשי~

 יש ואם צמ~קים מיין
 ל~ננםהיתר

 ויו"~ בשב~
 או

 לכת~ל~ לש~~ת~
~~~~ה~ו~~

 ~ בז~( עיי~ש
 די~ ו~ב~שמ~~ ג~

~~~ 
 ~~~ו~י~ יי~~~עו~י~

 ~~די
 ~~~ו~

 מר~ה
~~י~ ו~ב~



 ~~ו~~~~~~י
לי~~

 צי~ער ~ל נייר ~ל אותו ~~~~יס
 מו~ר אם~בלהה( הצבו~

 לש~ו~
 וכ~~ש בפסח אוחו

 הנראהדלפי
 הניי~

 ש~קרא עץ ב~ין נצבע
 ~י~~ץ שום בו אין ובזהברו~עליא

~~ 
 יען

 ~מ~רבין~או~ריס
 יי~~

 הב~וז~ליא עם
 והוי לחזו~א הנעשה דבר דהוא כיון וא~כבי~ול בשע~

 דפסח חו~ורא מ~ום ולכן איסור שלכמ~ושו
 בודא~ור

~~ 
 בפסח או~ו י~~ה ~א לכן ~פק

ר~
 לאחה~פ ~ד ישהנו

 ע~תו~~
 ד( ~ בקצרה

 ~~ו אות ~י~ס~ז החדשו~בא~ח
 בשםשאיל~

 שלוס
 לצב~ע ינהגו ~שר דברעל

 היי~~
 ב~די האד~ם

להיו~
 ~יו~ר אדום

 ו~ב~
 אשר הלזו הצבע

 ~ימוח~~~~
 כ"~

 ~הנקרא במשקה א~ ב~י~ש
 בפסח לש~~~ו אסור אסראה~ם(

 דלדע~ ~~יו~
ה~~~

 הר~ ~יתקי~ג
 ל~ חזות~

 וכ~ב ב~ל(
 לחוש שיש ורק לאסור אין הצבע איסורדמצד ש~

~צד
 היי~~ ~ערוב~

 בזה לחקור ויש גו~א
 ~~א ל~קל ~"גואין בחביות יבא אשר י~~שכמה
 ה( ~ ע~כ גדוללצורך

 ועב~"~
 ח~א מהרש"ם

 שהביא אחד באיש~יקל~א
 חבי~

 לפסח ~שר יי~ג
 ל~~כו שפך ידיעתו ולחוסר הין ט~ו~~חזיק
 משיע~ר יו~ר בהיין ~יש ח~וץ יי~ש קריטשיקיסש~ש
 נגד~'

 הי~~~
 לה~~יר וה~יב

 ה~י"~
 ב~סח

 היי~ש הרי סק~"ז( ~סי~נ"א מ"ז ~~מ~גשלדברי ~~~
 ~~ן בס' בטיל ולא ל~ע~א דעביד ~~ל~א~וא
~וא

 ~בה"~
 סי~~ו"ב

 ם~י"~
 ~שם

 הנחל~
 ש~~ה

 שנו~~י' המנ~ג במדינתינוו~ם
 ל~ע~וי~

 לת~ך יי"ש
 ולהשביחו טעמו לחזק כדי~יי~~

 וא~~
 ל~אורה

 אך ב~יל דלא לטעמא דעביד כמל~א~~~
 דכיון ל~קל צדדים עוד ישבנד~ד

 דיי~~
 נעשה

 ~~~ר ~"פ כ~ו ח~וצים ש~י~ם ~מינים~ם
 ~~וצה ~~~ב~אה ה~ותה~וה היי~ש וחלק~~ניות
 מ~ער~בות רביע או שליש רקהוא

 היי~~
 ~~שאר

 בי~~ד )ער~"א גורם וזה זה הוי א~כה~ינים
 י~א םעי'םי~~ז

 וקוה"~
 חנ~נ( לו~ר ל~ש

 ~~וא ~ל ~~נאה כ~ון א~ור ~~~~ג ~םדב~~ח וא~
 סק~ה( ~~~ה סי במ~"~א ~~~בואר אי~א~י~א
 שס רב דבי בקו"א~"מ

 להקל צידד וא~~ או~
 ~ע~ד ב~סח גם בזוז"גבהפ~מ

 בנ~"~
 כ~~~שכבר

~~~~

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

~כן
 י~

 ~~ב~ד ה~~מיד דבדבר והגם ~הקנ
 נרגש שהטעס~~עמא

 ב~ס~
 בזוז~ג דגס י~ל

~ו~נ
~~~ 

 אם
 ע~~~

 או~ן הישראל יטע~ונו

ובקי
 יינו~ ש~ ב~~מי~

 שאין ויא~ר
 ~עש"ך בזה~ז גם להקל יש היי"שטעם ~ר~י~
 יו~~

םיצ"~
 ~ם ישראל א~עי~~ ~ס~~ינן סק"ה

 והח~~ש הכו~פ מ~~ו בזה ~וחמיר דהחו~~דואף בז~~~
 אים~ר עיקר שכל ובפרט הש"ך( ~דעת~סקו
 לשי~~ מדרבנן אלא אינובששים בטלי~ דאין דאמרינן לטעמא ו~ביד~ע~~יד

 רוב
 ממיניס יי~ש רוב יש בנד~דוגם ~פוס~י~

 הריוא"כ ח~~וצי~ שאינ~
 מה~~

 שביטל מה ובדברלהקל י~ ~כן במינו מין ברוב בטל
 הישר~

 ~~ור ~נ~ל
 ל~ת~ל~ ~יי~~ א~ שעירב במה ב~וזידלכ~חלה
לת~~

 השואל ~ברי דלפי ~יון בזה י"ל היי"ג
 ~י~

~ב~
 ~ואנן ל~רב שמ~תר ב~ע~ו השואל

 נחשב ה"ה מותרדאומר פס~~נן~
 כשו~~

 וה~ם
 ~יון מו~ר שהוא ~~ור שהיה לולהא~וין שקש~
 הידועדבר ש~ו~

 דלדע~ ~יון מ"~ לכ~
 ~וו~ר ה~~ז

 ~וא הי~ר דעדיין ~יון קוה~פ לכ~~להלבטל

וא~
 לעיל ~~בדב~ר עלי~ החולקים שרבו

 )עבמג~א בדי~בד להקל יש מ~מסקי~א( םיק~~
 א~א ובפמ~גסקי"א סי~~~~

 שם~
 הו~~ שע~"פ כיון

 מהרש~~~ הרה"ג ע~~~~ד שוגג שהיהאומר
 שנשאל סיקס"ד ז~"י ועב~~ש ~ בקצרההנ"ל

 הנ~ל יי~ש ~~ר על הנ~ל ~שואלמאב~ ג~~
 ~~ימת ע~י ל~י~ר ~ג~כ וצידד היי~גב~וך שנ~~ר~

 מורגש היי~ש ט~ם שאין יא~~ר אםהישר~ל
 ~וא גם~ולפע~ים בהי~~

 ~וג~
 ~עס

 היין~
 ו~ם

 הנובי"~ מדברישם הבי~
 )~י~~ד

 ב~ה שם וכתב בס' ב~ל דהי~~שב~שיטות ד~ת~ סינ~~~
 ~י~ ועב~~ש ~ ע~י"ש להי~רצדדים עו~

 יצחק
 שנשאל ~ע~ורבורג האבד"קהרה"ג לידי~~

 ג~~
 מאותו

 ~בר על הנ"לשו~ל
היי"~ ב~~~ היי~~ ~ערוב~~ ני~~~

 ~צידד ~נ~ל
 ג~~

 ~' סי' חא~~ח ה~נ~יסברת ש~ ~צירף ב~ה ~היתר
 דיי"~ דכ~~

 ~~ל
 ~ף ו~פ~רבם'

 ~חו~
 מהרש~~~ )עב~~ש מס'

ה~~~
 ה~נ"~ ~ברת ~~יתר ג"כ שם צירף ~השואל

 ה~ב לו ~ה~יב מה ~~ עלהנ~ל
 ~ו סב~א ד~ה שם מהר~"ס הרבאך ~נ~~ יצ~~ בי~

 ביין לא אבל ~~~ס שנח~רב ביי~ש ~יירידה~נ~י ~כת~
 נרגש הוא אדרבאדשם

~~ 
 ~' ~ושיעור בי~~ר

 ועייש~ע ל~~~ויה( ד~~ידא מלתאככל
יצחק ב~י~

 ~נ~~
 עוד להוסיףהמ~~ר בי~ ~ש א~ שא~ דלי~ר שם ש~~ב

 יי"~
 בו שנ~ערב היי~ג ~ל

~יי~~
 ~יזוק לבטל ~די

 ~יי~~ טע~
 ~~~ שפיר
אס



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 יש
 להשי~

 אס ד~~ז שם וםייס וכו' ב~~ל
~עשה

 היי~~ תערובו~
 אבל בשוגג היי~ג בת~ך

 המוכר זה עשה~ם
 ב~~י~

 ~~רבו דהיינו
 נוקפו לב~~~וונה

 ובפר~ להתי~
 בעת

~ור הז~~
 עק~

 על מר~בה הפ~צה אשר ו~תלתול
 לנו חלילה~עומד

 לת~
 ו~ללא לפ~ש~ים יד

 ~וגדר ~~וו הוי ל~בריהם חי~וק שהוא דבר~ל הו~
 באח~ מ~~ז~ין היו שא~~לתא

 אתו מ~~ריהס
 ~הל~ות בפ~ג ה~~~ו ~~~~ש ב~~להו~~לזול~
 דה~ורה ~ען אך ם~סי~י~~( או"ח ובב"י~ד~יס

~ס~
 ~ו~~נן על

 ש~
 ~~ראל

 ~~~ ע~~
 ~~ה

 לו שית~ר ~~~ א~י ב~~י~ ה~ו~ר ~ה~~ה שא~
 היי"ג~ת הר~

 ~ק~~
 המו~ר על~ו

 ~י"~
 באי~ור ~נ~ל

 השבועה ~חומר~מור
 של~

 לימיס ~זה יעשה
~ב~ים

 וא~
 ג"כ הוא א~ כך ע"ע המ~~ר יקבל

~צ~~~
 היי~ג לש~ות ~מ~תר להמתי~ין ~~ע

 ~~ק~~ק חשש בלי~~סח
 ע~~ו"~

 יצחק בית הרב
 בשס סק~~ו ~ית~~~ ועבשע"ת ~( ~~ בקצרה~נ~ל
 חמץ יי~ש ~ל ישן בחב~ת יין שנתן ב~'~מ~א

~ב מזמ~
 ~בשע~

 יי"ש ~~ם בו הרניש~ שתייה
 הוא שהיי~ש~~יון ו~ת~

 נועל"~
 ~אשר ביין

 חי~
 אוכל

 ~ב~לי~~ ~אף~עם
 שיעלה ליין ~ר~ה הכלי

 ~~ס ~ו ~רם הלזו תסיסה ע~י ~מ~מ(~תיחה

~~ג~
 ~וך ~יין א~ לאסור ~לנו( די ל~ן

~בל ה~ס~
 לא~ה"~

 י~ל ~~א~~ ~והנה ע~כ ~וחר
 ~ודע~ם ~יו שלא הקד~ונים ב~מים דוקא~~ה
~איך

 לתק~
 שלא היין א~ ול~ותק

 יור~~
 ~בל בו

 ~הב~מנ~~ו
 לער~ ~נוהגי~

 ~הט~ים ~~י היי~ש
 ~ו ש~הא~י~ן

 ח~י~ו~
 ~~ם קצת

 מ~ותקי~
 אותו

 בדברים או~צוקר
 שיהא כדי ~~~קי~

 נר~~
~ע~

 ~ותיקות
 הוי וא"~ ~~רי~ו~

 היי"~
 בזה

 ד~ב~ד~~לתא
 ול~ ~~ע~~

 ב~יל
 י~ וא~~

~הח~י~
 בשה~יה א~ילו בו

 ו~בר~
 ג"כ ~תב זו

 דביינות צ~ק אבני ב~שו' ו~"כ ~ומ"נ~~~ר
 בהס~מ~רבים

 יי~~ מע~
 אםור ס' מחלק פחות

~~וכרם
 בפס~

 למו~רס ומ~ויב לה~הותס ולא
 לעכו~ם~וה"פ

 ע~~
 א~ח בס~ר והו~ד

 ~~הר~~ם בהגה~ג מצאת~ אך ~ כ' אות~יתמ~ז ה~ד~

~ברע~~~
 שכ~ב ~ו~ד אות סיתנ~א

 דבי~
'~ 

 פק~וק בלי להשהותו ~ותר ~יי"ש~גד ביי~
 ~ו~ו~

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 וא~ו ~ות ד~ ~י~~~ומ~צ

 שה~רי~
 הרבה

 בד~~

 ~ל~י~ג
 פס~

 בתו~ו שהיה חבית ~~וך ~ש~ווהו
~י~ש

 חמ~
 ~ל

 תבוא~
 הרבה שם וה~יא

 ~ו~ברי~
 ~ה בע~יןהמדב~י~

 וזא~
 העולה תורת

 בקצרה~ ש~( שהביא ה~וחברים ~~ר )ומדבר~שם ~~דברי~
 וב~~ע ס~"מ סיתנ"א ב~ו~~א המבואר לפיכי

 ש~הרש"~
 ~קט~ז סי~~ו~~ ו~מחה~ש ס~ג סעי'

 ~~ב~ ~א~ להלכ~ ~נק~ינןמש~וע
 או ה~בש מי

 של ב~ליהיין
 יי~~

 ~ו נ~בש לא אפי' חמץ
 רק~ת~ה"פ

 קוה~~
 הוא היתר ~עדיין

 מאי נ~ד ~ושערינן ולא הכלי כל ~גד~ושערינן ~ו"~~

בפ~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 לדב~י ~והני לא וגס

 הא~רוני~
 הנ"ל

 שהחבית~ה
 ל~

 מבליעת ב~י היתה
 היי~~

 בשעה
 של שה~עס ~~פני בתו~ה היי"ג~הו~ס

 אפי' נפגםאינו הי~~~
 אח~

 נותן ~הוא ימ~ם ~~ה
 ~וע~מ~ג לשבחט~ם

~~~ 
 ש~ש במקו~ לא אם היתר בעו~ו שנבלע ~הלדידן ~ל~~ סק~~~ ~יתנ~א

 גם מצרפינן אז להקל ~דדיס ~רבה~וד
זו( ~בר~

 ~י~ ~ב~ר~
 הרב ד~ת צירוף ב~ה

~"~~ 
 ש~תב הנ~ל( םק~"~~סי~נ~~~

 בש~
 הח"צ

~ינו דיי~~
 ב~~

 עבידא ~ל~ע~א מש~ם בס'
 דגס והנוב"י~פנ~י ~והגסד~ע~

 יי~~
 ב~' ב~ל

 ~ו~~
 היין להתיר שלא לאצ~רופיהפמ"ג דע~ חזי

 להתיר דחלילה ~ש~~~~כת"ש ב~תי~~
 של בחביות ~ה~~ם ~~~יין בפ~~ בש~י~

 יי~~
 ~הגו ~~~ר חמץ

 בר~~)א~~ר~
 לאםור י~ראל ~פ~צות

 ~ותמירים ורבים ~זה ~מץ ב~ליששהה ~~ק~
 היין ש~הלא א~ א~

 בתו~
 יקל ומי ~וע~~ע החבית

 ל~ר~~רא~
 ~"ו ג~ר

 ד~~ויר ח~~ץ באיסו~ בפר~

 ח~ ע"~טוב~
 מער~ת בשד~ח ועייש"ע

הנ~ל ו~ו~
 בדב~

 שה~צ~~ו
 שש~ה ~זה מיין ל~ס~ ~י~~

בחבי~
 איזה הוראת ע"פ ~מץ יי~ש ~ל

 ~ק~אים ~ע~ו וגם ~ן לע~~ת ~~ו~תר~הורה ~~ור~

 הושם שמ~ונו הייןא~
 היי~~

 הנ~ל פ~ח של
 ש~ם בוט~מ~ ול~

~~~ 
 של מיי"ש וריח

הרבה ~~~~~ ח~ו~
 צ~~י~

 ל~ם ~נעשה היי"ש לה~תר
 סיתנ~א ט~ז הרב דלדעת ~יון א( ~ הנ~ל~יי~ג פ~~

 נ~~ינן~ק~~ה
 ~נ~ב~ ד~י~~

 של ~כלי
 מאי נ~ד רק הכלי ~ל נגד מ~~ינןלא קוד~~ ~~~

 ~ל בחבית גם לא~ור אין זו סברא ול~י~יניה דנפי~

 שהוא ח~ץיי~~
 חרי~

 היי~ג אס
 נ~~ו~ו~~~~ בהחביו~ שה~~~

 ~וד~~ יי~~
 הביא )וכעי~ז

 בעי~י ג"~
~יני~



~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ ~~ו~~
דינ~~

 בית םפר בשם ~~ה א~~ י~ז ס~ ח~ו~ח
 ע~~ש~~ד

 ם~~"~ סיתמ"~ ב~ע~~ וכ~~
 ~צ~~~~ דל~ני~

 קודם דב~מץ ~אומרים דעת ~ם
 ~ס~

~~
 הכלי כל נגד מ~~~רין

 וכ"~
 מדברי ל~אורה

 מ"~~~מ~ג
 סק~~ה ~י~נ~א

 ה~~ וכ~
 השד"ח

בדברי
 ה~מ"~

 ~ עיי~ש(
 ב~

 יש
 ~צר~

 בזה
 ~די ~ק ב~לי נבלע אין דב~~ן האומרים~ברת
 מ~~לה וא"כ סק"א( סיק"ה ~"ד )עבט~ז יפהק
 ה~לי קליפת ו~נגד ~ד"ק רק החבית נא~רלא
 ~' בודאייש

 בזה יש ועוד ג( ~ שבחבי~~ בי~
 םיק"~ הח"ס~ברת

 דגוף ש~תב
 ה~~~

 שהוא
 א~ר~ וממינים ~מים גם חלק בו יש מה~עה~ק

שאינס
 ח~~

 ה~בי~ת מדברי כדמשמע )דלא
 ה~~~ה שהוא דהיי~ש ~~"ז ו~~' ~~נ"ח~יו"ד
 בלבד מ~ב~אה רק מהמים ~ח שום בו~ין
אבל

 לד~~
 הח~ם

 א~
 הא~םורבל~ד( מן ה~עה

 מחציתו יה~ א~י' שבו הח~~ חלק ~ד~א~כ

חמ~
 דיש י"ל

 בה~~
 מחצית נ~ד ס' ה~לי שבתוך

 סק~מ סי~נ"א ~עבמחה~שה~לי
 ובפמ"~

 או~ח

 הוראו~~הנהגו~
 ה'( אות ב' סדר או~ה

 ד~"ש ~יפ~~ של~ה בית בתשו' ~~כ~~ב ו~ע~~
 ~ח~ץ( ממאלץשנעשה ~~~

 קטנ~~ ע~
 )ש~ינ~חמ~(

 ב~~~ א~~~~~תערב
 ~ל

~~~ ~~~ 
 ~~ער

 חמץ ~~אל~ ערך ~ד רק ~' פ~ח~ל ב~~~
בתוך שי~

 היי"~
 ~ חמץ ~ל

 ד~
 ~~~ד

 י~
 בזה ~צרף

 ~~ז~ו~~א ~~יתר~~יף
 ד~ ~ח~~

 ~~~~( ק~~~
 לו יש ד~~ש ~ה דדבר לב חקרי ספר בשם~ביא
 דברדין

 חרי~
 אינו

 מ~~~~~
 הרב ~י ל~~~ע

 ~וברים ~הו~א בית והרב משה~בר
 החב~ אם בזה ~הני לדי~הו חרי~וא"כ דבר דין~ו א~ ד~"~

 חמץ יי~ש~ל
 ל~

 ב~י היתה
 מבליע~

 ה~~ש
~הו~ם ב~~

 הי~
 ~ בתוכה

 וכע~
 בס~ר מבואר זה

~~~
 ב~ב~~י הו~ד אהרן ~~ה

 ~ם~השבו"י ח~~םיע~~
 ~~ להמעי~

 הם~ים
 מעל"ע לאחר ל~~ס נעשה ~~ש של כלי~גם לדבר~~ קצ~

 יש ~בשד"ח משקה~שאר
 ש~

 ט~ות הנראה ל~י
 םי~נ~א דב~ג"א והגם בדברים( ו~י~ך~דפום
 של ד~לי שם כתבםוםק"מ

~"~ 
 ~ם נפגם אינו

 מ~מ מעל~ע~אחר
 להמעי~

 סיתמ~ז במג~א

 ~~~~~~ ~הו~ ירא~~י~~~~
 דגםלאחרמעל~ע לומר להמ~~א~בר~שוטגם אי~ וע~"~ בז~

 ועוד ה( ~ טעל~ש יי~ש של הכלי~~ן
 י~

 להסתפק
~ומר

 ד~~~
 ~~~רובו
 נ~~ל~~ ~ו~ ~צ~~ ה~י~~ ~

בי~
 וכ~מ

 בנובי~~
 ~~"ז ~~' ~יו"ד

 ~ו~ ד~כ~
מ~~~~

 ~ס בזה
 הו~ ה~"~

 ~~~ל~ש
 בי~

 ~ם או

 ~וה~~ בי~ ~וג~~הו~
 דם~ק

 ~~פק הו~ כז~

ח~ר~
 וכמבו~ר ~~~ק ה~י ~לא ידיעה

 בח~~~
 כלל

נ"ד
 או~

 ~"ד
~~~ 

 עכ"פ
 לםני~

 ה~~~ר לכל
לעיל

 י~
 ~הג לצרפו(

~ 
 ~נ~ הורה ~~~ר

 ~~גשש~~~ים ה~~י~
 ב~~י~

 של
 אתבה לה~~~ למע~ ם~יר~

 הי~
 נו~ל~ש ~~~ד~י מוכח הרי ~א~כ

בי~
 ~ה אין מ~מ

 נסי~
 שהיי"ש לומ' גמ~ר

 נו~ל~~
בי~

 יוכל כי
 ~~וג~~ להי~~

 ש~עו~ים אלא ~צת
 ~מר~י~~ס ~~ה נ~ד פגימ~ו לקצת חוששין אין~ן

 שה~ןבמה
 והס~יר~ מ~~ז~

 מע~ידו
 ומקי~~~

וכע~
 ~~~בות ~ר~שי פמ~א ב~~~ת מבו~ר זה

פנ~~
 ~~אירות(

 פוג~ ~י~ דיי~~
 וש
~ 

~~~~~ 
ל~נין ~"~

 של ישן ב~בי~~ שנ~~~ י~
 יי~~

 ~הו~ד
ב~ע~ת

 םיתמ~
 זה ס~ק לע~ל ~הבא~~ סק"מ

 וא~ו(ענף
 וג~~

 ~~דברי
 הישוי~~~

 ~~יקל"ז )חי~~ד
 דס~ל ~ו~חםק~ב(

 דיי~~
 של

 תבוא~
 פ~גס

בי~
 וכן ~

 בי~~ בתש~
 ~ל~י כ~ב םיצ~ו ש~מה

 וד~י שלנוה~וש
 בי~ ~וג~ ~~~

 בריחו
 כלי לי~ח ~לא ה~בהו~ק~ידים ~~~~~

ב~וכו ~ית~ מ~~~
~~ 

 ~חלה ה~לי א~~ ~מ~י~ים עד
~ר ~~~

~~~ 
 ~~~ר

 ~~ום )ורק י~ן ב~וכולי~ן ~~~~~ ~~~ ~רי~~ ~~~~~~~ ~~ ~
 ~ל~

 דבר נת~~ר
 שב~ד~י וקדמוניסבש~ם ז~

 ה~~~
 הוא

 נוטל~~
 בתוך

~ן
 לע~~ ול~~

 ~ה~ור הנוב~~ בזה ה~~ירו ~ע~~

 ~ל~ד~
 משיקול בזה להקל

 דע~
 ~לא במה נו

 ע~~ו~ד ב~~(נתבאר
 הב~~

 ב~ד~ח ה~~בא הנ~ל
 ו~יי~שהנ~ל

 בשד~~
 צ~~י כל ~~ציע ~אחר הנ~ל

 סיים הנ~ל~יתר
~~ 

 דמ~ברי דכ~ן
 ב~ע~חהמ~בא ה~~~~

 )~~ובא סק~מ סיח~"~
 ל~
 ל

ב~"~
 מ~~ע זה(

~~~ 
 ~הנ~~ן ה~~ג ~~מו

ק~דס
 בחבי~ ~ם~

 ~ל
~~~ 

 ~ע~ו ולא חמ~(
שום ב~

 ~ע~
 ~ם לשחו~ו מותר מה~"ש ור~ח

 אסר~לא ב~~~
~~ 

 הי~
 רח בפ~ח בש~ייה

 ~~םשהרגי~ו מ~ו~
 וא~~ בי~ היי"~

 ל~י בנד~ד
 עדו~

הבקי~י~
 שהו~ס ~~~ן ~ת ש~~מו

 ~ום בו ~עמולא מ~~ ה~~~
 ט~~

 מעי~ר מה~~~~א~כ וריח

הד~
 נראה היה

 דיכ~ל~~ ~שו~
 ~וף גם להתיר

~י~
 ב~~ייה

 ב~~~~
 וה~ם

 ~ליל~ דל~ע~~
 ל~~יר

גוף
 הי~

 ב~םח בש~~ה
 )טר~

 ש~ו~ם
 ~~' ~~' ה~~ל של~ה בית ב~~~ו' )וכ~כ~~~נו( ה~~~
י~ן~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  שלבכ~י ~~~~ו~~~
 ח~~~ יי~~

 היה מעל~ע ב~~~ו ו~~ה
 והאור שהנוב~י כיון בפסח מל~תותו~~מיר
 יין בהושם )א~ילו בזה ל~~~יר דע~סחדש
 מיי"נ( ~נעשה יי~ש ~חבית~שר

 ~וכש"~
 שיש

 לענין ב~הלהחמיר
 חמ~

 ב~~ח
 וכ~

 בתש~בת

שו~~
 של יי"ש בנידון ג~כ החמיר םיקנ~ב ח~ב

 שנים ג' לפני בה שנ~תמשו בחבית שניתן~םח

יי~~
 בלי ריקם ה~בית ע~וד עתה ועד ומאז ח~ץ

 השתמשותשום
 וג~

 ~ל היי"ש שם שהושם קודס
 רחץ~סח

 ו~~ש~
 בה וע~ד ~~בית א~ היטב

~י~
 דכיון ו~תב אחת שעה

 של~
 שום בכאן היה

 בזה קשה ~כי ב~סח היי~ש לשתות ~סורהגע~ה

~םמו~
 כלה חודש י~ב דלא~ר דם~ל ה~~צ על

 וגם הלחלוחית~ל
 קש~

 ד~תב הפנ~י על ל~מוך

דיי~~
 משוס נוק~~( חמץ רק הוי לא

 גמור חמץ דהוי ~שיטא ~ותבואההנע~ה דביי~~
 ול~ן~ח~~( )כ~י~~

 אי~
 ~ה~ל

 ר~ בז~
 ו~שת~תו ל~וו~רו

 ע~תו"ד חלילה ~סח אבל~א ה~סחאחר
 שהושם ד~שקה ל~יל הא~וור מכל נראהוא~כ השו~~

 ידוע שאינו ~ל יי~ש של~~לי
 להתיר א~א~וג~וה דהיי~~ בביר~

 ~ו~
 לשתותו המשקה

 ב~ס~
~~

 שה~שס עצמו היין ~התיר באנו דלא בנד~ד
 להתיר באנו ורק ח~ץ יי"ש שלבחבית

 מהיין שנעשה פסח של )היי~ש פי' ממנוהיוצאת הזיע~
 דאסור ברור אינו היין גוף ~גם כיון ל~ן~נ~ל(
 לעיל שנתבארו היתר הצדדי כל לנו שיש~טעם
 )פירוש הזיעה להתיר לס~וך אפשר ע~"פל~ן

 דהוי ~~שום זיעה( ~~קרי מ~נו שהוציאוהיי~ש
 ה~ושק~ דזיע~ ר~~~ א~ ולא דזיעהזיעה

 ה~ה
~מוהו

 בזיע~ א~~
 דזיעה בזיעה לא ~בל הרא~ו~ה

 ו~וכש~כ קו~ש אד~ת בס~ר כת' זו םברא~~עין

בנד~~
 דא~י'

 ~ו~
 היין

 ~הוש~
 של בחבית

 בו מ~מירים שאנו רק איסור ודאי אינוהנ"ל יי~~
 דלא הבולכן

 נוםי~
 לאסור

~~ 
 הזיעה

הי~א~
 להתיר אין ודאי ד~הת~לה ו~גס ממנו

ל~~ו~
 ש~בר ~~ן מ~מ ל~סח יי~ש ~ה מי~ן

 בדיעבדנע~ה
 והו~

 דעתי ה~~מ
 נו~~

 לה~יר
 ~ברת עלולסמוך

 האומרי~
 עדיין שהיה דהיכא

 הבליעה בעת~י~ר
 ~וה~~ ~~ו~

 ~ו~ע~ינן לא
 במאירק

 דנ~י~
 צדדי ~אר בצירוף וגם מיניה

 הוראת ~~פ ה~בר שנעשה וב~רט הנ~להיתר
 להתיר ~~ורה~מורה

 השו~ל וח~וב ~ן ל~שו~
~זה

 כשו~~
 ~ בקצרה הנ~ל ה~ד~ח ע~תו"ד ג~~ור

 ואות מערכת ב~ד~חועי~ש"ע
 הנ~~

 ~עוד
 להתיר למעשה עמו הסכיסאחד ~דו~

 היי~~
 הנ~ל

 ל~סח ~"ל ~~ייןשנ~~ה
 ח~ב הפנ"י ~ברת א( ~ בזה היתרצ~די ~~~ ~~~ ש~ וכ~~

 ~יעה אלא אי~ו ~ותבואה הנע~ה דיי"שש~תב ~י"~
 ו~וד ב( מדאורייתא~ איסורו ואיןבעל~א

 באותו בושהחזיקו ד~יו~
 חבי~

 ד~ השנה בא~וצע יין

פעמי~
 יצא הרי

 ו~~ל~
 בליעת כ"פ

 ונבלע ו~זר היין לתוך בחביתהנבלע היי"~
 ועי"~ היין מןהחבית בתו~

 טעם נקלש
 היי"~

 ~בתוך
 י~ב אחר וא~כהחבית

 חוד~
 יין ~נית כ~הושס

 היי~ש ~עם בדופנותיו נתערב ~~ברלה~לי
 ס' שיהא לשער א"צ שוב בי~ד הייןו~עם

 ואף ה~לי כל ~נגד באחרונהשהושס ביי~
 עי~ז ה~לי להכ~יר חודש י"ב יישון ~והנידלא לדיד~

 יין בה ליתן מותרשיהא
 ~~~ לכתח~

 לענין
 יין נתנו שכברדיעבד

 בתו~
 ~~ב לאחר הכלי

חודש
~~ 

 היין להכשיר
 כיו~

 יין ~עם ע"י בכלי הבלועהיי~ש טע~ נקלש ~~בר
בהכלי ~~~ הב~ו~

 וכש~~
 בנד~ד

 שז~~
 שנתנו ד~ ~עם

 ט~ם נשאר פ~ם ב~ל וא~כבהכל~ יי~
 בשם וכת~ש כלל~ נרגש שאינו עד קלושיותר שבחבי~ יי~~

 ה~לגדול
 עו~

 הגדול בזה ~כתב ~~יתר הםברות ~ל שםדחה שהשד~~ הגם והנה היתר~ צדדי
 ~~עם להיתר שם ~ם~ים למ~שה אךהנ~ל
 לעיל בדברינו שהוב~ו הי~רהצדדי

 סיתמ"ז ה~דש ~ועבא"ח בעצ~ווהשד"ח ש~תב~
 יהודא יד ב~ם שהביאל~ה או~

 דיין ב~שיטות ש~~ב קכ~ד( דףבהשמטות ~~י~~ ~להלכו~
 ~לזה ~והיין להוציא מותר ח~וץ יי~ש בושנתערב

יי"~
 שיהא צריך א~ונס ל~סח

 ~היי"~
 ~צ~~ו

 שיוצ~
מהיי~

 היי~~ נג~ ש~י~
 היין ב~וך המ~ורב

 ~~י וי~~ובה~זה
 ער~

 בתחלה שעירב היי~ש
 יוצא אינו מהיין דהא שבחביות הייןבתוך

 כ"~
יי~~

 ומהיי~ש
 חמ~

 יוצא מס~~וא בו המעורב
 ב~וך שיהא צריך ו~~ככולו

 היי~~
 מהיין היוצא

 ~תחלה שנ~~רב ח~ץ היי"ש נגדם'
 בשד~ח ועייש~ע ט( ע~כ~~היין בתו~

 בש~
 ~ורי ~ו~~ת

 שנ~אלוישעי
 ב~ע~~

 ~נ~נו
 ~פ~~ ~עש~ יי"~

בחבי~
 ~חר מאיש ~אול'

 וב~וה~~
 ~~~ כ~ נודע

החבי~
 ג' ל~ני ~~ץ יי~ש של ~י~ה

 ~מ~ה ע~הועד ~~~~ שני~
 אות~

 חבית
 ~ו~ ~~~ רי~ני~

השת~~~ו~
 בתו~ה

 שהוש~ וק~ד~
 בתו~ה

~''~~~ 



~ ~ ~ ~  בה ועמד החבית היטב ושפ~ף רחץ פ~ח~ל ~~ו~~~

~וי~
 קוד~ ז~~ן אי~ה

 בה שהושם
 היי~~

 של
 ~הנזכרים הי~ר צדדי ~רבה וכת"ש שםוהאריך ~~~

 הנז~רי~ הן ~עיל~ס
 בעצמו הש~~ח בשס לעיל

 ~ה~ד~ח המ~ייע השני ~ב ב~ם הנ~~ריםוהן
להתיר

 בנידו~
 אורי והרב ~נ"ל( השד~ח ~ל

 ~יש ד~יון ~ם סיים הנ"לוי~~י
 ג~~

 אס ס~ק
נרג~

 יי~ש ~ל וריח טעס שוס עדיין ~חבית

ח~~~
 נ~ינ~ ב~ע~

 לתוכה ~סח של היי"ש
 נרגש לא ש~א היינו ג~~ור ס~ם~~נינ~ וי~
 ואת~ל בחבית ~ריח~עם ~ו~

 נרג~
 ש~~א

 משקה לשאר דומה דיי~ש אהרן ~~טה ~רח~בעל הל~~
 כאן שיש אלא עוד ולא ~~על"ע לאחרשנ~גם
 ~לאחר צבי ~ח~ם ה~~ה שמא ס~יקות הרבהעוד
 דו~ני בתוך עוד לחלוחית שום אין חודשי"ב

 שבתוכו ~~מ ל~~ורי דנחייבש ~שוםהחבית
 והרב כ~נ"י הלכהש~~א וג~

 מהרי~"~
 שלנו דיי"ש

 יש גם בעלמא וקיוהא זיעה אלאאינו
 לצר~

 עוד
 הו~~~ד וגם ~וקודם הי~ב החבית שרחץמה

 היי~ש טעם הו~ג שעי~ז דא~שר מיםבהחבית
 לגמרי הריחוה~ך

 וב~ר~
 ולכן רב ה~סד שיש

 ~סח של היי~ש את להתיר הדין ~ועיקריכולים
 ב~וךש~ושם

 ~חבי~
 ב~םח גס לשתו~ו הנ~ל

אלא
 שאי~

 עכ~פ אך כ~כ ~הקל רצונו
 הרב עמו וה~~י' ~~ק שום בלי מותרהיי"ש אחה"~

 והשד"ח הנ"ל וישעי אורי הרב עכתו"דמלבוב
 וישעי האורי דברי כל העתיק שלזאת שםסיים

למע~
 גובריה דרב וישעי האורי דאף לה~דיע

 דהי~רא בכחא א~ירים במיםוצלל
~~"~ 

 לא
 בשתיה היי"ש גוף להתיר לבו~~ל~ו

 ב~ם~
~ל ור~

 אח~"~
 ה~א

 שהחלי~
 ~ ע~כ בשתיה להתיר

י~
 החדש ועבא"ח

 סי~מ~~
 ~שו' בשם ל"ה אות

שו~~
 בדבר סיקנ"ג ח"ג מהדו"ק

 העושין יי"~
 היה והדבש ה~ב~בים עס המעורב~ודבש

 ~א~ילו וכתב חמץ מיי~ש הם אם ידוע אינואשר בחביתי~
 יי"ש בהם היה אם הכלים ~ל ס~ק היהאם
 ~סח של יי~ש ~והדבש לעשות ~ם~ר נמי~לל
 שס הביאוכן

 הבי~ בש~
 לבוב האבד~ק יצחק

ש~תב
~"~ 

 מצדד בדיעבד אמ~ם לכתחלה להחמיר
 תשובת בשם ועייש~ע יא( ~ ע~כ להקל~ם

 יי~ש ב~ו~ה שהיה חבית דבר על י~זקאל~~ראה
 ל~~כה ונ~נו ה~עילוהו חודש י~ב ~לאחרח~וץ
 וב~וך ~~~~יין

 או~~
 ~נ~ל חודש י~ב

~~ 
 היה

 היין ~התיר ש~ין וכ~"ש יין רקב~וכו
הוא ~~ ~

 ~א"~ באו~~
 להמציא

 יי~
 נפשו שומר הרי ~חר יין ימצא אסאבל ~~~ ~צורך א~ר

 ~זה היין ~יה אס ספק יש אם אבלמזה יר~~
 ה~תירין על לסמוך יש אז מיי~שהחביות בתו~
 המעשה היה ששם ה~ראה )ולפיע"כ ולהתיר~
 לעיל ועבדב~ר ~~ר בלא לבדב~ים ~געילוה~
 ל~ה באות ועייש~ע יב( ב'(~ ע~ףסקל~ה ~יק~~~
 איזה והיו שנדר~ו ענבים ע"ד רי~~את~ו' ב~~
 שלבחב~~ת ימי~

 חמ~ יי~~
 לשתות דאסור וכתב

 ת~ו' בשם ועייש"ע י~( ע~~~ב~סח היי~
הלוי מהרי~~

 ע~~
 ~ל י~ינים בחביות אותו שנותנים יין

 יי"ש ~ערובותבו שהי~ מיין ב~ועים היו שה~~ים ~חוש וישיין
 חמ~

 וכתב
 דא~

 אס
 כדבר הוי לחזקו בהיין הםוחרים שנותניםדהיי"ש נאמ~

 לבטלו בהיין ס' שיש מה מהני ולאהמעמיד
 שנבלע מועטת בליעה אותה מ~מקוה"פ

התערובות ~~אות~
 לתו~

 ~~~אי ה~לי
 אי~

 להעמיד כח בו
 מה~לי ~נ~לט מה בטל ושפיר השניהיין

 מהחביות היין עירו דאסהעלה ולכ~
 קו~"~

 מותר
 נשתהה אם וגס בודאי בפסחלשתותו

 ג~כבהחבית בפס~
 י~

 ~ה~

 יד( ~ בדיעבד
 בי~ ליקוטי ם~ר בשם כ"ז אות ג' םי'מחומ~צ ועבשד~~

 )שהוא ~סענטץ ~לו שהיה באחדא~רי~
~~~ 

~יס~ור~
 שהיה כלי ~תוך יין של חומץ( של

 שני לתוך מהםענטץ נתן ואח"כ חמץי~~ש
 ק~דם רב זמן ייןשל ~ביו~

 והיין פס~
 הי~

 ~' יותר
 לאסור שם ~~' הםענטץ( )נגד~ע~ם

 לשתו~
 כבוש היה דה~~נטץ משום בפסחהנ"ל ~~~~
 יי~ש של ה~ליב~וך מתחל~

 ח~ו~
 מקבל והיה

 נו~ן ואח~כ שבתוכוהיי"ש ~~~
 הסענט~

 ~עם
 ~ל כנגד ב~ה לש~ר ~צרי~ים~יין ~ת~~
 ~~בי~~

~הסענ~~
 בהס כבוש היה

 ~ו~ני ד~א י~ל וגםצ"ע( ~ל~ דברי~ ~אהמ~~
 בז~

 א~ילו
 כשי~

~~ 
 ~ה~א כיון היי~שנגד

 ~ז~
 ~כמבואר ביין ונו~~ט

 והנה( דה"מ סק~~ז סיתנ~א ~ו~זבפמ"ג
 ליקו~י ב~םהשד~ח ע~תו~~

 ~י~
 בקצרה~ הנ"ל אפרים

טו(
 ועיי~

 בשם ל~ו אות םיתמ~ז החדש בא"ח
 שאילת~ש~בת

 ב~~~ שלו~
 שני לו שהיה

 בתו~ם היה ~~ברה ובשנה מיי"שקטנים חביתי~
 לביתו ובבואו יין ל~ו~ם ש~ך זו בשנהו~ס י~~

 ל~~ך ~ין ~והםש~ך
 )היי~

 שני בתוך( לו שהיה
 שני ~בתוך בהיין ~ך גדונים~ביתין

הגדו~~~ חביתי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~ ~~~~~ ~י~
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ר ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

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

 לתוכם שנש~ך היין נגד ם' שס ~יה לא~~דולים
 ~ק~נים ~~יתין~שני

 וא~"~
 אחת מדה ש~ך

 מזה~~ן
 הח~ו~

 של ~~ולה א~רת לחבית הגדול
 הנשמר~ין

 ו~~~~ ה~~~ ח~ ~~~
 דמו~ר

 לעיל ~ועבדב~ר ע~~~ פקפוק שום ב~י~~~ותו
 ס~נ~ב~יק~"~

 בדי~
 מ~ונה ה~ל ~~ווליך ~לי

~י~~~
 ~ו~ונה ל~וליך מותר אס ~מץ

 הב~
 ~וצד

 ~ברי~ו ו~יי~ע פס~ ~ל יי"ש ל~וך~~ני
'~~

 הנ"~
 א' ~עי'

 בדי~ ~"~ םק~~
 חמץ ~ל~

 ~ודש י"ב עליוש~בר
 נשת~ו~ של~

 ~בו
~שלו וא~"~

 עיי~~ בפס~ ב~
 וב~בר ~ז( ~ ב~ה( מ"ש

 של~י"ש
 הנשל~ פס~

 ל~קוס ~~קוס ~~ו~ם ~~י

~ל~
 ח~תם

 עבדב"~
 לעיל

 ~י~~
 קט~ז

~~~~ ס~ס~~~
 הראשון

 ועבשד~~
 ~"א אות ג' םי' מחו~~צ

~~~
 תשו'

 בי~
 על שנשאל מלבוב ~ו~גאון יצחק

 של ~ש~יווי~וי~~( יי~ש חבית~ן~בר
 פס~

 שנ~חו
 הרבה ~המדה ונחםר נ~רי~~י

 נחס~ וג~
 ש~שה

~~~~דין
 וי~

 ~~ להשליך ~יכולים בחביתין נקב
 דבנד"ד ד~יון שם ~הש~ב אחר ~שקה או~י~

 י~
 ש~~~~חו~

 ~מו הוי ל~ו~ו~~א~כ מה דבר
 שהו~

 ~ות~~~~
 ועוד

 ק~~
 גרע

 ~בל~
 ~ותם

 ~ה מהגר~דין שנ~סר במה ~יעותא~~זינן כיו~
 שאי~

~ר~
 ~יחסר

 כ~~
 ~נ~ר~ עשה ודאי וא~~ גראדין

 ע~כ ~ה~בר
 ~יישינ~

 לתערובו~ ~~ לא~לו~י
 חמ~~~~

 דיי"ש ד~יון פשוט יי"ש שהוא
 שליוויווי~

~ו~
 ~וב ~ותר

 ל~~ לשת~~
 לה~יר ו~ין החליפו

~זה
 ~"~ ~שו~

 שעירב ואת~ל עירב לא ש~א
~מא

 י~
 דח~מי~ ד~~ון ~עירב מה נגד ~'

 אסרו

~שלו~
 בלא

 ~ות~
 א~~~~י מח~ש

 ל~
 ~הני

 ה~מ~ג מדברי~וראי~תו ם~~
 סי~מ~~ ~~~

 דלא סק"ד
~~יר

 ~שו~ ש~
 ~יש ו~יון ה~א( ~ה~ה ס"ס

 חיישינן לפנינו~י~ותא
 לריעו~~

 השד"ח עכתו"ד
 ~ בקצרה הנ~ל יצחק ה~יח~שם

 יז~
 ועייש~ע

 שאילת בשם~~ד"ח
 שלו~

 ח~ית בדבר הנ~ל
 של םליוו~ווי~שי~~ש

 עכו"ם ע~~ ~נשל~ ~ם~
 הבע"ג ~שלן ובדרך מלמעלה ב~ותם~ו~ותם
 הא~ס~יא בעל ~~ה עכו"ם של בא~םניא~ע~ו~ם
 יי~ש אקיס ~~ב לערך וגנב בהחביות ח~ןקב
 ~חותם~קל

 ופת~ של~~ל~
 ~שנמעלה( הד~ב

~ע~
 ~יו~ל ~די

 ~ל~~~ נ~~ דר~ ~יי"~ לזו~

 נמצאוכן
 היי"~ א~"~

 בעל ~צל הנ~נב
 י~עמו )שאםוכת"ש הא~~י~

 היי~~
 ~וה ויהא שבחבי~ת

 ל~~סבטע~ו
 הנמצ~ היי"~

 הגנב אצל
 וג~

 אס
 מ~וונים ~ג~~יןמ~ידת

 ~~~ק~~
 ~אז(

 י~
 ל~~יר

 בהחביות ה~~ארהיי"ש
 לש~~~~

 ~וס בלי ב~םח
 בזה לחוש ~~ין כלל( ~פח~וק~שש

 מ~ותם היה שהדאב דמה משום ~ללחמץ לתערובו~
חשיב למ~ל~

 כחות~
 א~ד

 עכ~~
 ובדיעבד

 י~
 לה~יר

בחו~~
 ביו~ד ~מבואר אחד

 וא~ םיקי~~
שנתקלח~

 החותס
 עם הגנב ע~י אח"~

 אין ~~~
 להנ~תו שהחליף ~מץ יי"ש ל~ערובותלחוש
 ~ן שע~ה לחוש אין ו~אי א~סניא דלבעל~שוס
 השלים ולא ב~ליו ונתן ~גנב ח~ינןדהא

 ~ותר גונב היה עוד ליקח רוצה היהואם ה~~רו~
 איןלהעגלון וג~

 לחו~
 החליף שמא

 כיו~
 ~~~פ חתום היה הגניבהשנעשה דקוד~

 הח~~ם ~~ ל~~ ~רמה לעשות יראוהיה ~~ בחות~
 וד~י הגנ~בה ~~ה ~כבר ואחר ~גנבנת~ס י~ ~~

 בד~~ו היה דאם להנ~תו ממנו ~ה~~יףלחוש אי~
 ~ל בולמע~ל

 הי~
 ל~צ~ו גס לגנוב לו אפשר

 א~ וב~רט הקודם בהגנב זה גםול~~ות
 י~~~וו

היי"ש
 ~~~~יו~

 ב~~~וו ~וה ויהיה
 אין ודאי ה~~ב א~ל~נמצאו ל~יי~~

 לחו~
 ~זה ~לל

 שפיר ישראלדב~~ימת
 םמ~י~

 ב~~ך ~~מבואר
 סיצ"חיו"ד

 סק~ה~
 אם וגם

 ~ודיד~
 הגר~~ין

 ~מקדםמ~וונים
~~~ 

 שלא לם~ווך יש
ערמה ~~ נעש~

 ותערובו~
 יי"ש בו שופך היה דאם

 בלא~ה וגם מ~וו~ים~ ה~ראד~ן בו היולא ~~ו~
 ~י~

~~ו~
 יי"ש לחערובות

 ~וחמ~
 רצה דאס

 היה~ר~ה לע~ו~
 ש~~~

 החסרון למלאות ~ויס
 ו~~ן יקריםשד~ו ~י~~ ול~

 י~
 היי"ש ~ה~יר

 ~~~ ב~~~
 ~קפ~ק~ום

 ע~~
 לעיל ב~ברינו ~עיי~ע

 הרא~ון~קמ~ג םי~~~~
 ענ~

 ~~ד נתבאר דשם ז~ וא~ו
 : א~ו מענינים~ר~ים

 ~לד~
 זאפערן ו~~ילו

 א( ~~ אסורין בגנות ב~ודינתינוהגדילה
 ~שוםבזה ה~~~

 ד~ר~ו~
 ~~צו~ אין זאפערן( )שקורין

ליגדל
 במדינו~

 א~ילו בזה גזרו לכן ~לו
 שלא ~ד~ חי~ו~ץ ~שש בו שאין בגינתוהגדל ב~רכ~~
 ~~~ ב~ שיש ממר~קים הבאים ~ר~וס גםלהתיר יבו~~

~~~
~ 

 ~ג"~
 ~ ~~יו"ד ~ית~~ז

 ועיי~~ ב~
 ~~~ו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~י~
~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

 ~ש ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~ 

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

: ~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 

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

 ~~~~ש~ ~~
~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ 

 ש~ור~ו ~ר ד~~~ק~~
 ני~~~

 דלא
 שיי~

 דל~~א בו
 הבא צוקער מין כג~ן לאחלו~יא~י

 ~וקאנדי~
 ש~י~~~י~~~

 ~ו~תר ~~~וו~( ח~ש בו
 ל~וכל~

 ו~א
 משום בו~זרינן

 דלמ~
 בציקער לאחל~~י א~י

 חי~~ץ חשש בו שיש~חר
 ציקער ובדבר ג( ~ ע~~

קאנדיל
 קאנ~יל בלשונינ~ ~הנקר~

 ציקער~
 הנה

 ג~~ור ~~ץ חשש ב~ יש הנ"ל בםק"ח הט~~לדעת

ו~~"~
 ~ס

 הבי~ סק"~
 בצוקער מ~ילין שיש

 ~סייםקאנדיל
 דבי~~~

 ע~כ~ להח~ויר אין אחרון
 סק~~~ ~ה סי' ~קמןו~בדב~ר

 ע~~
~~ 

 מ~~
 בשס

 ~עת אך ציקער~ הקאנדיל בדבר מאהבה~ש~בה
 או~ס העושין להאומנים לשאול צרי~יסבז~~נינו
אם

 י~
 בזה

 חי~~ו~ ח~~
 לפי ~שתנ~ הענין ~י

 שקורין ~ל~~ין וע"ד ד( ~ והמק~~וותהזמנים
 ~~א~ח ~בזמני~ו~ע~~ר

 י~ח אות םי~ם~~ ~~ד~
 שבז~ונינו ד~ל~לין ש~~ב אור מאורי ס~רבשם
 גמור ~י~ף בו אי~א ~עפיררין

 בעשיי~
 עיסה

 הנ~ל א~~ ~הרב ע~~ל קשה דבר ~הוא פםחקודם

 ~ם~~ ~~~~יי~
 ~~ורי

 או~
 ~וד נד~ם הנ~ל

 ~ג~ ~קפ"~בשנת
 כבר אז

 ~י~
 ה~~~יר

 ש~~ב הי~~~ בית ~ש~' בשסועייש"ע ~מ~~י~
 ידוע שה~א המזויף~~ע~יר ~וד~~

 שה~~
 ל~ן ג~ור ~מץ

 לע~~"ם ל~וו~רו צריך~ו~אי
 קוה~~

 ~םיים
 ב~םח ~~~י~ שום יש~~וש ~לא ירחק נ~שו~~שו~'

 המו~~ר הנ~גליך דבר ועל ה( ~~"~
 ~א~

 ב~נים

 ב~~ח לאו~ל~~ל~
 ~~~~"~ ~ב~~"~

 ~א~~ ~י~
או~

 ב~דינ~ת אשר אמ~~~~ם בעי~ ~נ~~רר ~'

~ינדי~
 ס~בין מ~ א~ שעו~~ם ש~ר ~ליהם ~ז~פין

 רח~קה ~דרך י~ייבש~שלא
 ~חש~

 ג~כ מ~ז~ר ~ה
 וע~ד ו( ~ ~~~~ל"א ~הלב~ש ~~שהבדר~י

 הקנמו~
 ם~~ בש~ ש~~בי~

 ש~ם דוד לב
 בק~מו~

 יש
 הנ~לחשש

 ובש~
 ק~נטרס

 תוד~
 שבם~ר השלמים

 ב~צ~~י~~ורה
 ש~ הב~~

 ש~ח~ש שנ~ברר ש~~ב
 הוא~הנ"ל

 ר~
 ~בא~ח בקנמון ולא ב~~גליך

 שם הביא ~' ~ות ~י~~~~~החדש
 בש~

 ס~ר
 גם י~הר שמים ירא דכל שכ~ב אור~~אורי
 משימים שהסו~רים ~~~~י~י ראינ~ א~רבקנמון

~ות~
 ת~ך

 יי~~
 ~ א ~ב של

 בב~~י~ ~~צר~

שק~רין
 ~ותו מייב~ין ומי~ לוקע~

~א~ח ועיי~~~ ע"~
 הנ"~

 ד~~~ינת ש~~ב
 בעהמע~

 ~~כל~ן
 ב~שם~ קנה ~ זנגביל ~ ~~~ל ~ אלו בשמ~ם~יני

צימרונד
 ב~ש~

 ~ ע"כ חדש
 ~~ה~

 לב~דקו צרי~ין
 ו~~~~ב~ו~ו'~

 הקדירה ל~~ך ~~~~ו
 מ~ול~

 זה
 ~לל ~יסור איןנ~ר~~ה ל~ ~~א~ בפםח ש~~ר~~ה ח~ה בהשנמצא

 ~מבוא~
 םי~ם~ב ~מ~~א

 בשה~וםק~~
 א~~ הב"~

 ~ם
 י~ נחר~~~~

 ~~~ור
 אם שב~די~'המא~ל

~~~ 
 של מגעה ממק~ם המלח

הח~ה
 שה~~

 ~רוחב
 ~גוד~

 נטל אם אבל לה סביב
 ל~לאהמה~לח

 מ~ק~~
 מגעה

 אי~
 ~בדיעבד ~~~~ לאסור

 אב~
 מ~לח להס~~ק א~ן ל~~ח~ה

 ח~ה בהשנ~~צא
 ב~וה"~

 להלאה א~ילו
מ~עה ממ~ו~

 )ו~~~
 בתוה"פ( ~חטה ~נ~צאת מיירי

 ה~סח ק~~ם החטה נמצאת אםאבל
 מגעה מקום רק מה~~לח לה~יר צריךאין

ש~
 ~וותר ~~~~ר הח~ה

 כ~א כ"א ~' סעי' םי~ס~ב הרש~~~~ע ל~ת~ל~ א~יל~
 ~ מהרש"םועבהגה~ג

 מברעזא~
 ת~~ב סו~~~

בש~
 ם~ר

 יה~ש~
 ב~ר בו ~~חו ד~ולח

 בהמלח ~בל~ אם~~ק ~~~
 קוה~~

 ~והביא חמץ לחם
שם

 םק~ח( ~סי~ם~~ ~קי~ב םי~מ~~ מה~~~~~
 המלח לה~הות לה~יר~מ~יק

 ~ה~ש~
 לאחר עד

ה~סח
 ע"~

 מהרש~ם והרב
 ~יי~

 שם
 ~~א מ~~ש ~ק הוא י~ושע ם~ר הרב שלה~~ש ~~יק~

 ~יר~רנשאר
 מהל~~

 ב~בשר ונ~בק המ~ח ב~וך

 ~~ו~אב~
 ~נ~~ ~~ל~ ה~~צא ~~ם

 לשאר בהלחם
המ~ח

 אי~
 ~י ~~~ור

 אי~
 הבל~ע

~נ~ע מ~ול~ י~צ~
 בלח~

 ~מב~אר רוטב ב~א ה~~ח לשאר
 םקי~~ ~י~~~~ א"~ב~~~~

 משהו דגס
יוצא אינ~

 ע"~
: 

 או~לי~ אי~ ~ב~ ~ל~~
 ~ ו~ו'

 ~~~סבזה ה~~~
 ~י~

 םולת קמח בו ש~~ערב ~~ש

 ל~~~י~ ~~~~י~שנעש~
 ש~ם

 ח~~
~ 

 ~~ס~י' סי~~~~ ר~ו"~
 ם~וא"~ ש~ ומג"~ ~~"~

 ~ו~~

~ 

 ~~ברי~ו
 הדבש בדין םוסקי"ח סיקי~בלעיל

~~ 
 ע~ו"ס

 סי' לעיל ~עבד~~ר א( ~ לה~ה~תו( מ~~רא~
 דא~ סק~"~~ה

 ב~בשיל נת~רב ~כו~ם של הדבש
יש

 דיע~~
 ~~י~

 וסגי נגד~ ס' א~ילו צריך
 נגדורוב בי~

 ב( ~ עיי"~
 ובד~
 ר

~~סח ~י~~~ א~יל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  שם ובט"ז הנ~ל ח' ס~י' ברמ"א עיי~שב~סח 
 ובמג"א~ק~ח

 ש~
 םקכ~א שם יעקב ו~חק סק~ט

 םעי' שם הרש~ז הרבובש~ע
 י~~

 כ' וס~י'
 ~"כ ח~ש בו אין ~~ו~ע העשוי צוקערדבהוט
 אלא בא~ילה לא אבל עכ~פ בשהייהומותר

דנוהגי~

 ל~ו~כרם~
 ק~ה"~ לגו~

 בציקער אבל
 במיני וכןקאנדיל

 בלילו~
 בהם ש~חפים צוקער

 תערובות ~שש בה יש פירותב~ויני
 ק~ו~

 חמץ
 של ב~לים נ~בשל שמא ~שוםו~ס

 חמ~
 ~א~"כ

 חשש שום בו שאין באו~ן שנעשהידוע
 הח~ירו ול~ן~יי~ש( ~ימו~

 בה~
 ג"כ ל~~הותס שלא

 נפל~ א~ואך
 אפילו אוםרין אין ה~ב~יל לתוך

 במקום הוא אם מ~~יםבפחות
 ה~~~

 ~ניעת או
~מחת

 והטע~ יו~~
 שיש משום בזה

 כא~
 הרבה

 ואת~ל ק~ח בהם עירבו לא שמא להקלצדד~ם

~ירב~
 היה ~~א

 ששי~
 נגד

 הקמ~
 שלא וא~"ל

 הקמח היה ~מא ששים~י~
 מח~י~

 ~שרים
 חמץ בכל~ נ~בשלו שמא משום להחששוגם לפס~
 בנת~שלו בכ~"ג מתירין שיש כיון ~~כ לחושאין ג~~

 בע~ן אח"כ אפי'לאוכלו חמץ בכליקוה~פ
 מהרש~ם ועבהגה"ג ~ הנ~ל הפוסקי'~כתו"ד בתוה~~

 מא~בה תשובה ב~ם י~ז אות ~יתס"ז~ברעזאן
 ~ציקור דבר על אחרות חששות ~יני עוד~כתב
 ב~לים אותו ש~בשלין ~ה~ינו הנ~לקאנדיל

 נמ~כיס נקבי' ~מאותן נק~י' ~לאים~ד~פנותי~ם
 ב~צק ~מ~וחים ~ורג ~~שה וקנבס פ~~ן~וטי

ר~
 ~ילוק ואין ההםבהחוטים ~אח~ והסעריפ בבצק נסתמים הנקבים ~~ם

 בי~
 ציקער

 לב~
 או

 הוא שהלבן אלאאד~ם
 מ~~ר~

 אינו ו~אד~ם י~תר
 ה~~ריפ ממראה כ~כזוקק

 ול~~
 הו~

 ח~ו~
 ג~ור

כן
 נמ~אי~

 ~~וה נעשה וגם בתו~ו חיטים

~עמי~
 על שנש~ך ~~ה

 ~אר~
 בע~י~ת

צוק~ר ה~~
 ומכבדי~

 ו~וזה הבית א~
 ~ור~י~

 את
 ה~ור~ה אין ואם ה~אנדיל ועו~ין~סעריפ
 כ~כאדו~ה

 שו~~י~
 ~א~ ש~ורים ש~ר ל~ו~ו

~ו~
 ל~ו~ו נותנים מתעבה ~אינ~ הרבה צלול

 הוי ~ל~ןק~ו~
 ~מ~

 ה~~~~~~ ע~~~ ג~ו~
 ה~~ל

בשם
 תשוב~

 מנ~מ ועיין ד( ~ הנ~ל מאהבה
 הפסח ~קסבק~נ~רס

 ~~ם~שובת ב~~ ~הבי~ מ~~ די~
 סיקל"~ חא~~~

 לענין ~א~~ ~~~~ויר
ה~ש~

 היורה
 בה~ ~ע~~~~ ~ה~~~סי~

 ~יקר
 צריך השנה כל ~יק~ר בה שבישל דהיורהו~~ב ~~ם~

 קולא שום בלי גמורה~שר
 ~~~ ו~ד~~םי~

 חרם~ל
 י~

 ~הקל מ~וס
 נ~ ~~

 ה~ו~ק
 העי~ור בענ ע~ד בזה )ול~~וך פע~ויסג' להגעיל~

 ב~ורהמובא
 יו~~

 ה~עלה דמהני ד~"ל סיק~~א
 ~וק~ר מ~וי א~ ומ"מ חרם( ל~לי ~ס פע~~יםג'
 אין חדשים ב~לים שנעשהאחר

 הנעשיםהצוקער בז~ להשתמ~
 בכלי~

 ו~~~נים השנה כל של
 לעצמםיחו~ו

 עכתו"~
 אך ~ הנ~ל הח~ס בשם

 סיים משה מנחת בעלהרב
~~ 

 דה~~ס
 ש~~ש משום אלא הנ~ל זה בכל החמיר~א

 ~ל בצוקער ~מערבין ~ולת ~מחלתערובות
 הדבר נודע כמ~ט אלה בזמנינו אבלהשנה
שאין

 מערבי~
 ~ולת קמח שום ה~אבריקען בכל

 ש~ם אין א"~ ~ ה~נה בכל אף הצוקערבתוך

חש~
 בזה

 להצר~~
 להיורה והגעלה ה~שר

 אותו ורק ~הס ונגמר נעשה שהצוקערה~לים ולש~~
 שרוציםהצוקער

 ב~ לה~ת~~
 מ~~ירין בפ~ח

 לשס ב~יוןאותו
 פם~

 ממוני~ ~מעמידין והיינו
ומשגיחי~

 הפועלים נזהרין ~יהיו הי~ב ~השגיח
 שמשגי~ין כמו חמץ ~ערובות מכל ע~ייתןבעת

ע~
 כנ

 הדברי~
 ישגיחו וגם פסח ~שם הנעשים

 י~בלושלא
 ~פועלי~

 הדבש ביערת פתם את
 נמס שהוא בשעה~הצוקער

 ונימו~
 משוס עדיין

~ש~
 וי~ארו בעין פירורין לשס י~לו שלא

 ואח"כ~ציקער בתו~
 ~וכ~

 פיר~ר ~יזה ח"ו להזדמן
 השו~~ צריך ובודאי לכו~ע ב~סח וניעור~םחוזרין י~י~ הפירורין וגם ישראל של פיו ל~וךבעין
 מעליא שמירה ומשמר יושבלהיות

 ~אך פסח ל~ם הצוק~ר בישול זמן כל~מץ מתערובו~
 להחזיק איןמס~ק

 ריעות~
 מצד אבל בזה(

 ודאי השנה כל הצוקער בהם שעשוהכליס
 אין ה~נה בכל ד~ם דידוע כיוןח~ש ~י~
בו מערבי~

 ~~ו~
 נזהרים אין ה~נה דבכל ו~ף

 ה~בש יערת לת~ך פתסמ~בילת ה~ו~לי~
 וא"~

 יש
 איזה ה~ליס בת~ך נבלעדאול~ חש~

 מ~ירור~ בלו~

ה~~~
 ה~ירורין ~עם נת~~ל ~בר הא ~"מ

 ב~שובת ~~"כ ועש"ע ה~םח ק~~םבששים
שלמה בי~

 זה בענין באורך סיצ"~ ~~ו~~
 דע~שיו ג"כשס ו~~י~

 כ~~~
 דרך ~~ין הדבר מבורר

 לערב ~~בריק~ן צ~ק~רבשום
 בהצוקע~ קמ~

ג~
 רק בזה חשש ואין השנה ימות ~שאר

 שנו~לים הח~וץפירורי ~~ו~
 לתו~

 הציקער
 מ~ב~~~

~~
 שדרכם הפוע~ים

 ~טבו~
 ~תם שם

 הדב~י~ר~ ב~ו~
 ~~ לזה ע~כ ו~יעור חוזר וב~םח

בשמירה



~ ~ ~ ~  ל~םח הצוקער עשיית ב~עת ~~עולה~ש~~ירה ~~ו~~~
 כל הצוקער בהם שנ~~ה הכלים כל עלאבל
 ה~ירורין של דה~עם משום חשש ~ום אין~שנה
 צריכין אין ו~~ן הפסח קודם בם'נתב~לו
 הדין )מעיקר הד~וסים ולא היורה לאלהגעיל
 של הוא הפאבריק וגם ~יורה אםא~ילו

 של היא ~~פאבריק או ב"י הכלים איןואם ישרא~
 שאפשר במק~ם א~ילו ~כשר שום א~צ א~נ~רי
 במנ"מ ה~וובא הבי~ש עכתו~ד טורח(ב~י
 אות ג' סי' ~וחומ~צ ~ ובשד~חהנ~ל

 י~~
~הבי~

 יותר באריכות הנ"ל הח~ם דברי ג~כ
 עיקר עכ~פ הנ"ל בשד"ח המובא הח~סול~~ד
 ק~~ח ~וערבין ~אין בזמנינו )גם הואגדול

 ~~מ~הצי~ער
 בעינ~

 משגיחים שיעמידו ~~~~(
ישראלים

 בשע~
 לשם הנעשה הציקער ביש~ל

~~~
 פתס את ה~~עלים יטבלו ש~א ש~ש~יחו

~י~ר~
 שו~ אין ה~~ם לדעת )כי הדבש

 ~וקוס
 בצוקער ה~~~ערב החמץ דנ~ה~ך לו~ור~התיר
 עצמו הציקער כמולהיות

 כסבר~
 ר~י

 ר~"ז בסי~~ן ה~וג~א דלהכ~ת מלבד~י בדב~
 סק~~

ו~~
 הרי ~נה"ג השיורי דעת

 קיי~
 כהחולקיס

 זאת עוד ~ש~א בתר א~לינין דלא וס~ל ר~י~ל
 את לה~וך בטבעו שאין לומר ק~וב~בציק~ר
 בתוכו~ניתן

 להיו~
 ול~ן ציקער כן גם

 הוסיף ~ם ובח~ס ~~ו~ה( הר~י גם~זה
~~

 גמר לא~ר ~ס להשגיח שמחויבים לה~~יר

~שיי~
 לעשות או עכ~פ לכסותו ש~ראו הצי~ער

 חנ~ץ פירורי לשם י~לו שלא מ~יצה~~ניו
 ~~וברי~~~ו~~~לי~

 ושבים
 שמ~~

 בגוף וידבקו
 המציאות שהו~~חוק בזה כת' ~שד"ח ~ך~~ו~~ר
~~ש~ס

~~~ 
 גמר לאחר הציקער ע~ג יפלו א~

~~יי~~~~
 ~י בהציקער י~~בקו לא ~ירורין

 ~גלגלי~~~~~~
 אכילת בעת וגם ונופלים

 יו~לו~צי~~ר
 לעיי~

 ~בר עליו יש אם ולראות
~בוק

 ~~~ ול~~
 לחוש רק הוא ש~ע~ר ~ם

~~ל~שגיח
 עשיי~ ב~~~

 רותח ב~ודו ~~וק~ר
 הדק שהציקער )אך ~"כ~~בש ביער~ ~~ן את ~ז י~בלו ~לא ~~וים~~~מס

 )שקורי~
 ~וע~י~(

 ח~~ץ ~~ירור ~חשש שייך שם חול ~~ו ~וא~
 ~ם ~~הפועלים ~שם~י~לו

 לא~~
 ע~ייתו ~מר

 צרי~~~~~~~
 ~שייתו ג~ר אחר גם ~ה~גיח

~~~~~~ו
~~~~~ 

 ח~~ץ ~~רורי ~מה י~ל~ ~~א
 ~~~ ~~וברי~~~~~~~י~

 מש~~ע ו~ן ~נלע~ד

 מאירבבית
 הו"~

 הנ~ל ג' םי' הנ~ל בשד~ח

 ~ו~
 ~ י~ט(אות

 ה~
 תשו~ בשם בשד~ח עוד ועיי"ש

 זה ד~בר ג~כ שכ~ב שיקמהר~ס
 רות~ת ביורה פתם טובלים והאו~~נים~הפועלים ש~י~

 ~משגיח גדול רב ע~זוהעיד
 בעשיי~

 הציק~ר
~ל

 פס~
 טבל א~~ ש~ועל בעיניו שר~ה

 פתחתי~ת
 ~ע~

 עין העליס ~משגיח שהרב
 נ~ן ככרות כ~~ה ~ז אסר ה~ושגיח )והרבמ~נו

 ~י' מ~הבה בתשו' ו~~כ זה( מחמתהצי~ער
 כן שעושיס ראה שבעיניוק~~ט

 וחשש~
 זו

דטביל~
 ~ציקער את ה~~ב~לת ביורה פת

מוזכר
 ג~~

 הרחיד~א הגא~ן מ~ורן ברכ~י בס~ר
 בעת ההשגחה ולכןז~ל

 ביש~~
 הוא הציקער

 ועייש"ע ו( עיי"ש~ ~דולעיקר
 בשד"~

 בשס
 םופר ~~בתשו'

 שהא~~
 הצוקער בני~ון ג~כ

 שקורין ציקער שלהכובעיס בה~ שעושין הכלים ~שהוא ~ד~וסיםובדבר
 הו~

 ציקער(
 הגעלה ~"י ויופ~ו יושחתו כי אוחםלהגעיל שא~~

 ב~ותן הציקער עשיית שדרך ~סוכתב
 הואהד~וסים

 ע~
 שמנקים זה או~ן

 הציקער של הכובעים שנו~לים אחרהדפוסים ומדי~י~
~תוכס

 ול~
 כ~רדל אפילו בהס נשאר

 הציקער להריקכשרוצים ואח~~
 הני~~~~

 היורה ש~תוך

לתו~
 הציק~ר שואביס הנ"ל הדפוםים

 קערות ע~יהיורה מתו~
 ומ~ נחוש~ ש~

 הק~רות
 ~ל הכ~ות ומן נחושת של כפות ע~ישואביס
 שלהדפוםים

 נחוש~
 שס וכחב

 ~דל~
 בזה מהני

 ~~~ אינם שה~~וסיםמה
 נוטל~~ וה~

 ~~ון
דע~"~

 גם~
 ב~לי~

 א~ור ב~י ~אינם
 של ה~אבריק אם ואף ~~י אטו ~ושוםל~תחלה לב~~

 די~ר~ל אדע~א הנ~רי דעושה ~יון ~ו~מנכרי
 לשס צוקער לעשות שנה בכל קבו~הומלאכ~ו
 עליו ~מד ומשגיח לבד ישראלים בשביל~םח
 להנ~~י הישראל לאומר ~דמי א~~ר ו~~שמרוי~שב
 ~~לי~ הנכרישיב~ל

 דבכ~~ג ישראל ~שביל שלו
 אי~ה ~כרי של ה~לי אם א~ילו להתיר איןבודאי
 בהדפו~~ם נבלע לא היותר דל~ל ~אחר אך~~י
 קליפה ~דירק

 כדי~
 ומבל~ע מב~ל ~אין עירוי

 ק~יפה כדירק
 ~~~ו~

 בנוה שיש לו~ור
 ששי~ה~לי שב~ו~

 הפ~ח קודם ובטל הכלי קלי~ת נגד
 ולכן צ~ח( סוס"י ביו~ד מ"ז בפ~~~ג)~מ~ואר

 דנו~ל~~ הסבר~בצירו~
 ~וחר

 א~
 לי~ראל

 ל~תחלהלב~ל
 ו~סב~~

 ~תום'
 ל'( ~ד~ ~חי~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~שהו 
 ~נו~ל~~

 וגס ~כתחלה לישראל ~ף ~ו~ר

~~
 בזה

 ~ב~~
 ירו~ם ר~

 ~המוב~
 סי' יו~ד ב~~ך

~~
 עירוי ע"~ ב~לע אינו נחושת ד~לי םקל~~(

וכו'
 בציר~~ ל~~

 לעש~' ל~~~ל' ~וו~' ה~~~וים ~ל
 בלי~צו~~ר

 ~~על~
 מהי~ת אך י~ראל הוא ה~אבריקאנט אםא~ילו הי~~ הניקיו~ א~~ ~~~וםי'

 ~י~ א~~וב
 ~ ~~סד

 ~~ר~ב~
 יני~ו

 מ~
 הצד

 יאכלו ולא הרא~ון ול מביש שה~א~ציקער
 דאז ~השלישי השני מבישול הנעשה ~הציקעררק בפס~

~~
 של הבלוע יצא ~כבר לחלוח ~~כ

מהכלי~ ח~~
 בישול ע~~

 ע~~ו~~ הרא~~~
 סופר ה~~ב

המובא
 מ~מע ~לה ו~דבריו הנ"ל~ ~שד~~

 ש~ב~לי~ היור~~ע~"~
 שה~א ~ציקער בה

 אפילו ~הגעלה ה~שר צריכה ראשוןכלי
 בית הרב מדברי אך נ~רי של ~ואה~אבריק א~

 הנ~ל מ~ה ~במנחת ~שד~ח שם שה~יא~לנוה
 ~אם ב~דיאמבואר

 רוצי~
 של ציקער לבשל

פם~
 מעל"ע ש~בר אחר השנה כל ~ל ב~~ים

 הוא ו~~~בריק ~שנה ~ל ~ל ~ציק~ר~ב~~ול
 ~~רישל

 יכולי~
 בלא לכ~~לה ~~ילו בה לב~ל

~ו~
 היא א~ וא~ילו הכשר

 יומ~ ב~
 או

 גם ~דין מן מ~מ ישראל של הוא~ה~אב~יק

~~
 טורח בלא אפ~ר אם ורק הכשר א~צ

~~
 י~על

 ~יור~
 ~ד והד~וסים

 ~א~
 ~ו~ד

 נוטה ולזה הנ~ל בש~"ח שהובא ~~יבקצרה ~ב~~

 ד~~~~
 לעיל שהב~תיו משה מנחת ~רב

בם~ק
 ז~

 ענ~
 לדעת ~וא והעיקר ד'

 מ~~יחים להעמיד ~צריכים הנ~ל משהוהמנחת הב"~
 ~ירורי י~~ו ~בל הצוקער בי~ולבעת

~ו~~ועלי~ חמ~
 ז( ו~דלעיל~ ~ם ~~עומ~ים

צוק~ר ~~~~~
 ~נ~~~

 לשם ה~שר בלא
~ו~ר א~ ~ס~

 בחנות ~~~~ר~
 א~~~מ~~ עיי~ ~~~לי~ בח~מ~~

 ~בקצת ש~~ב ~ק~ט ~יתס~ז
 ~מקילין כמדומה~קומות

 ~שי~
 יו~וא

בחוה~~~ דשו~~
 לנ~רי ולמו~רו צוקער ~הוט ל~חור

 ~~ולה ו~~ש"ע ע"~~ בידס ל~~~ותואין
 צוקער לא~ול מותר אחר צוקער לו א~ןא~ שאב~~

~~~
 ב~ש~~ א~~ ~~~~ פ~ח לשס בה~שר נ~~ה

י~
 מג~א דב~י ~~א לנו אין ~אנו ~תב אלעזר
 סק~~םית~~~

 לנ~רי למו~רו ~נוהגין שכ~ב

 ~~~ור~~יר
 בהו~

 שלם ~שהוא רק צוק~ר

 ~ניי~ו~~~~
 ~~ו

~~~~ 
 למ~ור ~~ו~~~ם

 אחת בחביתביחד
 ~ב~

 בחנ~ת ל~~ור
 בודאי ~טנות ל~תי~ות לבקעםהם~~ריס ~ד~
~~ 

ה~~ו~~
 בזה דשייך ~שום ~~סור מ~~ה

 ע~~ ש~~~~ה ~י ל~ל וראוי לא~לו יבאשמא ~חשש~
 יניח שלא ל~וח~ת בידו וישראשו

 ומוב~~ בקצרה הנ"ל אלעזר הידעכ~ו"ד ~~~ לה~~
 : י"ח אות א' סי' מ~ומ~צבש~"ח

 ח~

~~~~~~ 
 ב~~ך לתת הבצי~ ~שע~ ~~~הגיןמה

 שאר ~לצוק~ר היי~
 ימו~

 ל~~ו~רשאין א~ לה~ותיק~ ~די ה~נה
 ~~ס~ היין ~ותו

 שיס~נו לאחר
 סיתס~~~ ב~~~ ה~ובואר ל~י הנה ק~דה"פאו~ו
 זה( ס~ק בריש ל~יל )~~~~יוסק~~ג

 א~י~ תער~ב~ו אוםר אינו ה~שר בלאהנ~~ה ~הצוק~~
בפח~~

 מ~'
 סקל~ד בסי~מ~~ ו~~~

 ע"י החו~וץ דמו~ר יין בחומץ~נ~ערב ~צ~קע~
 גם לכאורה ~א~~ק~~ה~פ סינ~~

 בנד~~
 ע~~פ סננו אם~~~ח לש~ו~~ ~רי

 א~ קוד~~
 עיינ~~ ~עת

 וראית~ סירמ~ו חאו~ח שי"ק מהר"םב~~ו'
 הוי דהצוק~ר לומר בדברשה~~~יר

 הי~~~ את ל~קן שבא ל~עמא דעבידכ~~לתא בז~

~~~ר דאינ~ ואף היין ~ת ו~וסר ~בעין הויוא"~
 מ~~~

 ~~ סעי' סיצ~ח ~עביו~ד עצ~~ו

לעני~
 לשם ה~שר בלא ~נ~שההצוקער א~ אסרו דמעי~רא כיון מ~מ ~~ח(

 ~לוג לא משום אסור ל~ן משהוחומרת ~שו~ ~ס~
 ~~רוב ~דבר כעיקר הוי עבידדלטעמא ו~יו~
 בזה מה~שהאריך ועייש~ע ב~לולא הדב~

 ~זר~~ וסיי~
 ראית~ וגס הנ~ל שי~ק ה~הר~ם~~~ו~ד ~~צ~ת~ ולא היתר למצוא הצדדים ~לעל

~~~~ח
 ~ערכ~

 הנ~ל ואות
 ~ל אומר היי~י ד~~סתפינא לולאאבל דבריובש~יק~ שהבי~

 ~זה לה~~יר המדה שה~ריזעל הנ"ל~י~ק ה~~ר~~
 היין את ד~ננו ה~~א~ודאי ~ות~

 בתוכו שניתן ביין להיתר לצדד~~~בנו דברינ~ לפי והנה ט( ~ ~שהו ס~ק אלאשאינו וב~~ קו~ה~~
שנ~שה צ~ק~~

 בל~
 ~~כ הכשר

 י~
 לצדד

 הנעשהוישניק ~שק~ ~~~
 שקורי~ מ~ירו~

 וויינשיל
 מעור~

ע~
 שאר ~ל הוא הצוקער א~ א~י' ציקער

 שלא~שנה י~ו~
 נ~ש~

 ~ שי~~נו ובלבד בה~שר
 ע"י ק~~~פ הנ~לה~שקה א~

 בג~
 ציקר שיש )ב~קום בזה עודל~תיישב וי~ ~צ~ עב

 ~~ת~ל~ ~ן ל~שות אםבהכשר( הנ~~~
 ~~ לע~ב

~וק~ר
~~~ 

 בה~~ר~ ~~~ו
 י~

 ועב~~ש
~~ 

ארי~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  ~~ ~~~ ~~ו~ ~~~ו~ 
~ 

~~~ 
 ~~ד שנ~אל ח' ~י' ~א~~ח~רי'

 אך הצ~קער ~~~~~לת ל~~ות~רוצים ~~~~ יי~~
 אותו מלבנים~~צי~~ר ~או~רי~

 נ~בר~ הי~ב ~חקירהו~~ר ~~~ מיי~~ ב~יס~יר~
 אשר הדבר

 ובתוך ~~~ט ~בר~וא ~יי~~
 ~יי"~

 ~וא ל~םח
 נ~~~

 יה~~ה~~ול~
 הרבה בו

 פ~מי~
 ~ל נ~ד ש~ים

 שלהיי"ש
 ~נ~~~ ~מ~

 ב~ל בזה
 לא ~י ~ש~~

 וכיון אלף מני אחד מ~~ט דבר רקנתקבל
 בהכ~ר הדבר יצא ~ן נתברר ו~קירהדרישה ~ע~~

 ~~שותומו~ר
 ~ ~ה~~ול~

 ~נ"ל ציק~ר
 ואי~~~~~ יי~~

 בו
 נ~נ~~ ~ו~

 כלל ~י~ור
~"~ 

 ~ייםלב
 ~נקרא משקה על ~~ב אח~ שבתשוב~

 נ~שה ש~~א עלי~ אומרי~רו"~
~תן א~ ול~ן ~מור חמץ והוא מים עס~~ורבים משעורי~

 ~ס~ ~~ יי~
 בח~יות

 ש~
 רו~ם

 י~
 לא~ור

 בו ש~וחן~שום
 ~ע~

 לשבח
 המש~' נתן א~ ו~ש~~

רו~~
 בתוך

 היי~
 ~~כ י~מיץ שלא ל~ע~~ידו כ~י

~~
 הנ~ל חיים לב הרב ~תב א~~~ בתש~בה

 ~ל מקנים נע~ה ~וא ~י חימוץ ~שש שום~נ~ל רו~~ במשק~ ~אין לו ו~תברר ודרש~חקר
~וקאר

 ולכ~
 ~ם התיר

 הי~ ~שתו~
 ~נתנוהו

~ז~~~
 ~בית ~~וך הבציר

 ש~
 הו~שר אם רו~ס

~~בי~
 אבל ימיס ג' ו~ירו~ מילוי ע~י מת~לה

 בו ~נותן משום ל~ק~ק יש ~י~~וי~לא
 רי~

~כ~ו~~
 : הנ~ל חיים ה~ב ב~ס הש~~ח

~ל~~
 ~ותרין ו~ו' ~ולה לצ~רך

 ~~~ו~
 מצות

 ~~ר או בי~יםמי ע~
~~~~ 

 ~~ד~~ר ~ ו~ו'
 ל' ~~נף וביחוד סקט~ו~י~~ט ~עי~

 פ ~ שבקונ~ר~

ש~
 ~ובואר

 ~~ריכו~
 איזה

 ~ו~~ ~~~~
 ~באיזה

או~~
 ללוש ~מו~ר

 ~ה~
 וגס

 מבוא~ ~~
 דין

~י~~
 ~~ילושה

~~~~~ 
 ~ס

 סמ~~ ועב~~ ~וי~
 סי'

 במ"פ היינו במ"פ עיסה דהלש ג' ~עי~~'

~אי~~
 מז'

 שסימנ~ ~~שקי~
 שח~ט ~~ד

 ד~~
 תיבו~ רא~י~ה~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~
 ~וב ~~~~ ~~~~~~

 ~~ו~ ל~~ו~~
 משיעור

 אם אבל~ש~~ן
 ב~~~ ל~

 מז'
 משקי~

 י~ול
 ו~א בר~ה בלי ~לה ייפריש ~~ר~~~לוש

 די~
לבר~

 לש ואס ~~
 ~~ירוש ~~קים ז' בלי ב~~~

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

 ~~~י~~
 ת~ה ~ין

 ~~~~ ע~

 ~ו~~~~ ~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ו~~
 ד~~ור ~~שוס ~ומ~ה~יטול

 ~~ורפ~
 ~~וי

 ~רו~~
 ו~~~ט~ור~

 ~~ות ק~ן לכהן אותה יתן
 ~ב~

~~~ 
~נים

 של~
 ~ו חלה בה~רשת לברך ו~ין קרי ר~ה

 ~~~~כו"~
~ק~ב ~~ ובט~~ ~~ ס~י' ~י~~"ב ועש~ע
 ובמ~~~

 ובח~י ~ק~ה שס
 ~ ~ק~~ ~~

~~~~
 ~ול~

 ~ו
 מותרי~ זק~

~ 
 או חולה מדין ~~בר ~י~ן ד~תי~יון ~~~~~ ~~~

 ~ק~

 ראו~~
 ~ה~ירו ר~ואה ~רטי ~יזה ב~אןלהע~יק

 ו~~לקם חולה ~שביל ~ח~ץ~~~ח ~ע~ו~
 ל~נ~י~

~טני~
 בו ~~ין חולה א( ~ ~ע~ה~~י

 ~~נ~
 ~ו~ר

~~שו~
 מ~~ורים או מ~טים מלוגמא בשבילו

 היי~ו חליטה ~~י~ק~~ת ~~
 דלדעת ~יון ~קמח ~ת בוול~~יל ה~י~ ~~ ~הר~י~

 לא~ור ~ם להםתפק יש ~ק~ד~י~נ~ד ~~~~~
~~י~בד חלי~~

~~~~ 
 ~ו~ר~ ~ק"ד ~~ ~~~י ולד~ת

 ~ושום ב~ה ~שש אין ~כן לה~הות~כ~פ
 אין וגם~ראה ב~

 ב~י~ור~ ~~תר~א מצ~ בז~
 ועיי~ש ~ ~ק~ב ~יתס"השע~ח לא~ור~ אין הנאה כדרך ~לא שהוא ד~י~ן~נאה

 ל~שות א~~רד~ם ~ק~~ בבה~~
 ב~~~ ~~לו~~~

 י~~ה
 של ~מ~ו ב( ~ ע"כ ~~~מיץ אינוש~~ ~~ו~
 ~~~~ו ע~ג ~~הניח להישראלשה~אי~ו ע~ו~~
לי~ראל מו~

 ל~שו~
 למ~ה מלוגמא ממנו

 ~ולה ב~בילא~י~ ה~~~ ~ו~
 שאב~~

 הישראל~ל אח~ו~~ ~ין אם
 כיו~

 הישראל דעת שאין
~ לז~ו~  שלושי~יו 

 ול~~
 ~ובר ~ינו

 ו~~ בב~~ עלי~
וגם

 ~י~
 נהנה ~~שום בזה

 ומתרפ~
 מ~נ~ץ

 ב~~~

~~~  ~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ 
 סיח~~ו~~מי~~~~~א

~~~~ 
 וח~י

הרש~ז סק~~~ו~~~ ~~
 ש~

 ~ק~א בח~~ ~ו~יי~~ע ד~ ~עי'
 ה~א ~ם דוקאמיירי ד~~~

 ~ר~
 ~ולוג~א

חמץ לא~~ ~ב~
 ~פ~~

 אלא להתיר ~ין
 במקו~

 םכ~ה
~וקא

 ע"~
~מג~א ~עייש~~ ~ ה( ~נף ~"קזה לק~~ן ועי~
 ובש~~

 ל~וי ~ין ~א~ הנ"ל הרש~ז
 לע~ו~~טי~

 ~י~ר~ל יכול ~לוג~~א מ~ו~ו
 להי~ר~ל וי~אילן ה~וי ויל~סן ח~ים לולהקנות
 ~א~ע"~

 ~רב ~שם ~~ביא בבה"ט
 דב~~~~~ ~דורן ~לא י~א ~לא ב~ברש~ו~ק~ק ~ר~~~

~י~~
 ~~~~~~ רוצה ~~י~ו ~~ע~יו ~~~וך ~י~ר



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

~~~~~~ ~~~~~
~~~ן ~~~~~

 היפ~
 ב~~ע ועיי~~ע ~( ~ ע~~( הוא

 ~כ~ז ה' ~עי'~רש~ז
 דוק~

 בו שאין ב~וכה
 אם אבל~כנה

 י~
 ~ס

 ~כנ~ ח~~
 ~ותר

 לרפואה ~~~לו אפי' ~חמץ לע~ות~י~ראל

והי~
 הרפואה שי~א

 ידו~
 מו~~חה ~פ~י או

 ~' ם~י' הר~~ז בש"ע עוד ~ם ועי' ~( ~~~~
 שא~~ר ~ל מ~~ו ~~נה חשש ~ו בישדא~י'
 בב~~ו~ולי ל~ שיש ~וי ול~ן ל~~ות צריך ~היתר~~~ות

 ~קו~י~
 שר~ואתו ~ו~~ר הייב

 ~"~~הני~
 בט~ו

 ~עורי~
 ~ו

 ש~~
 מבושלין ~הם

~~
 להר~יח צרי~ין ב~םח זה ~ולי אירע

 אינו ו~וב תחלה השעורין ב~ם ולחלוט~טב ה~וי~
 לי~יב~~ן

 ~ימו~
 ה~עורים לחלוט אפשר אס וכן

~"~~
 ב~וים י~לי~ס לא

 ע"~
 ~יחם"ה ~ועבח~~

 אפ~ר ~אס~~~ב
 ל~שו~

 ~~י הר~ואה
 ~~ו"~

~~ש~
 לעשות שא~שר מיירי דכ~ז ו~שוט ע"~(

~~בר
 ~ל~

 אי~ור
 ובל~

 אם אבל דיחוי
 או ע~ו~ם ~ל י~~תינו ~ם ~~נה~~ש י~
~י~ליטו ע~

 השעורי~
 בו~אי ת~ילה

~ל להמתי~ אי~
 ~~ו~~

 הוא ו~ן שי~ליטם ~ד ולא
 ~יירי ו~~ז ה( ~ ס~~"א וב~יתס~ו םק"ב~י~~"ה ב~~"~

בר~וא~
 שהוא

 דר~
 שהוא ברפואה אבל מלוגמא

 אכיל~~~~
 וש~יה

 ~~ו~
 שרוציס

 ל~ול~ לית~
 ולשתו~~אכו~

 איםור בו ~אין ~זה ~ ~מץ אפי'

~ל~
 מ~מ מד~בנן

 י~
 לה~מיר

 שס ובשע~ת סוםק~א סיתם"ו ~~י ~~~ר ~כנ~ ~שאי~

~~~~~~ 
 הר~ואה דאס ב~ע"ת ועיי~~ע ו(

~~א
 בשתיי~

 שאר או ~עורים שכר
 ר~ואו~

~~~~
 ל~~ול ~ין

 ול~~ו~
 רק

 כשי~
 ~~~ה

 וג~
 ~ר~ו~~~~ה~

 ~~וע
 שא~~ ב~ו~~ ש~ו~ וג~

~~שו~
 א~~ר א~ ~בל ב~י~ור כמו ~הי~ר

~~ש~
 אי~ור )בלא בהיתר

 ובל~
 אין דיחוי(

 ז( ~ ע~כ~~קל
 ועיי~

 בשע~ת
 סית"~

 ~קי~א
~~ם

 לי~~ צרי~
 ל~ולה ל~תות ר~ואה

 שי~
 בו

~~נ~
 אם

 י~
 אחד יש~אל ~וד שם

~~~יו מזומ~
 ל~ ~י~

 הר~ואה יחן
 להחול~

 ~י~י~י
 דל~~~~ו~

 ו~י' ~ח( ~~כ מי~יה למיכל את~

~~~~~
 דכתב סק"ב ~י~~"ו א~א

 ~ג~
~ 

 ב~~יל

 י~ ~~ב~~~ו~~
 ר~ואה לו ל~שות שיו~ל תקנה

 ~חמץ א~י~~~~~
 ש~

 שיבטל דהיינו י~ראל
~~~~קיר

 ~~~י~ ~~
 שלו

 קו~~
 ~י~י ~יבואו

 ~ימו~

 או הרפו~ה עשיית~עת
 ה~~רים דבר~ם בהס שיערב~ו ~מ~~ ~ו~~ ~ילו~

 )ע~
 דין ל~ם ויהיה לאכיל~(ראוייס י~י~ ש~א
 נוק~~

 או
 י~בור לא ושוב ~יעור מחצי הר~ואהשיע~ה
 וב~י ~ב~י~ליהם

 ~' אות~~ו ~ור~ תו~~"~ וע~"~ ~ ~~~
 שכח~

 ~וו~ת דאין דא~~ר
 רק בכ~זלה~יר ה~~ו~~

 לצור~
 ר~ו~ה

 שהו~
 ~רך

 ו~~ל~יל לא~~~ לא אבל~ולוגמא
 ב~~~

 ~ ה~
ט(

 ו~בה~~
 םיתס~ו

 אינו מרה ~מי םקי"~

מח~~י~
 לרפו~ה ~י~ה ~~מנו ל~~~ת מו~ר ו~"כ

 ~לב ~מיוה~ה
 וה~~ ~ ע"~

 וע~דב"ר מ~פ ב~אר
 בקו~~~ם ~~~~ו םיק~טלעיל

 ע~~ ~~~
 ט~ו

וענ~
 נע~ה ש~א ציקער הוע י( ל"ח:

 ל~ו~ה ~וותר פס~ל~ס בה~~~
 ~א~"~

 ב~~~~ לא~~לו
 א~א~מ"ג

 ~י~~~~
 ~ק~ט

 הר~א מה~און ובא~א א' ~ו~~ק ~ת~"ז~ינון ע~~~~~ יא~
 ~~~~~ ~ימןאו~ינה~ים

 א' ס~קא
 בש~

~פר~~
 ~אש כאב ~~ שיש ב~~י ש~שאל

תדיר
 ומניחי~

 ו~~ומ~יס ו~ויס קמח של קילוח
 ~די בצדעיואח~יס

 להק~
 מו~ר א~ ה~~ב

לעשות
~~ 

 א~ילו ~~י~ור ו~~יב בפ~ח
 א~ילת ב~~י ~~~ת~חות כשהו~

 פר~
 לעשות~ס א~ן

 ד~~י ש~יר פירותמי
 ע"~

 לעיל ו~~דב~ר
זה ~~~

 ע~~
 ג~כ להקל ~ש חליט~ דע~י א'

 םקל~ח ~ה םי~ לק~ון ועייןחושאב~ס לצור~
 ~ ל~~

~לח~
 ~לא שיזהרו

 י~~ר~
 מע~ א~יל~ בהס

 לעיל ~בדב"ר א( ~מי~
 ב~~יל ~א~ילו ~פמ~ג בשם ~הבא~י ל'ענף ~"~ בקונ~ר~ ~יק"~

 איןחולה
 לל~~

 פירות במ~
 המעורבי~

 ~י~ עם
~שו~

 ~מ~ו~ר
 ל~ח~וי~

 יו~ר
 ב( ~ בלב~ ~ו~וי~

~~ייש~ע
 ל~~ ~~~~

 שה~~~י
 ~~ו~

 ~עות
 ה~ילושהדעי~ה דס~~

 ~~ ב~"~
 מים

~~ 
 ~~ה

הנמ~את
 במ~~

 ה~~עורב
 ע~

 ~~י לא מים
 כ~וה ולד~תנוק~ה ר~

 ~~םקי~
 ~( ~ ב~' ב~ל

 דיניס בעיקריו~יין
 ל~ו אות י~ח םי ~או"~

בש~
 אי~ה

 ב~~~ ~דולי~
 שצוה חולה

 ל~כול צריך ושהוא ~וצה יאכל ~לאנ~רי רו~~ עלי~
 ו~תב~~~ץ דוק~

 דל~
 ד~~~

 ז~
 חילול לענין

 ~ב~
 ויוה"כ

 לרו~~ד~~ח~ויני~
 לחלל

 שב~
 ~יו על

שאני ד~~~
 ~יו~

 יחי' לבדו הל~ס ~ל דלא
 ק~י~ ~~א~לי~~רבה ~י~ הא~~~

 ~יו~לו בעולם
 ~~ ל~עו~
~ונ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ב~י~חו~~
 ~~י~~

 ~מץ
 ב~~ ו~ר~

 ע"ד
 ה~~י~

~~~
 ~~~ה ~~ה ו~ן ז~ת ~~ראה

 ~צ~יך ~רו~א~~~ר ~~ א~
 החול~

 ל~ב~יל
 חמ~ ש~

דוק~
 ~ודים ~ה~ל ~~י~א בלאה~כ א~שר ~שא~

~א~
 למנוע~~החולה

 שו~
 ד( ע"כ~ דבר

 רי~~~בש~~~
 ~י~~~ו

 תש~ב~ ב~~
 ב~ח

~ח~שות
 דל~~~

 לא~ול ל~ו~ה לי~ן
 ול~~ו~

~פיל~
 דרב~~ ח~~

 יש
 ~~~מי~

 ~~אין
 ס~~~

 ~אם
~ר~~אה

 ב~~י~~ הו~
 שכר

 ש~ורי~
 שאר או

~פ~או~
 מחמץ

 ~מ~ )~~~
 לא~ול אין ~~(

 ר~~לש~~~
 ~שיש

~~~~ 
 ב~~~ן וגס

 י~ו~ה ~רפואה ש~~הא~~ו~ן ~ג~ ס~~~
 דוק~ ו~~

 ~שא~א
~~שו~

 בהיתר
 )בל~

 ו~יח~ר( ודיחוי עיכוב
 ב~י~ור~מו

~~~ ~ 
~ 

 ~~~ק בתפ~~י ~עיין
~~~א

 ~~נ~ דיו~~
 ~~ו א~~ ~~

~~~~ 
 ~~~~~י~~~

 לה~~יל א~ בדבר ל~~יי~ב
 רופ~ ~~יר~ ~~~י בי~~"כ~~~~~ה

 שהוא ~~~"ם
 מ~ו~ לה~ע~ו~ רש~~ ה~ולה ש~ין~~~~ר

 ד~עינ~ו

~~~~
 להי~ו~ותייהו ד~בקו

 ~ל~~
 קל חולה

 או~רי~
 ~כשי~ע~~~~י~

~~יר~א בהלכ~~ וע"~ ~ ~~~ ~~~~ן
~~~~ 

 ~~ב
 ~פ~~~ ב~~

 ~נ~ל ישראל

~ה~~~~
 שם

 ~ו~
 ~יום ישראל דרו~א~ ל~~ר

 הרוב~ז~~נינו
 שלה~

 בע~ה~ר
 כ~פרי~ ~~

~ת~ה~~
 ~בם בז~~ן ~~ ~~כו~~~ ~ר~~י~ וה~

~~
 ~~ייעצ~ם

 ~~ להדי~
 ~יש~א~ים

 ~~~~י~~ ב~ני~
~יםורי~

 ~ימ~ ו~ן
 ה~~ני~

 בס~ר ~כן ע~כ
~~~יס מ~~

 ~ימ~
 תרי~ח

~~~ 
 שה~בר שם כ~ב ב'

 ה~~ר~ עינ~ בר~ות~ל~~
 הר~פאים בבק~א~ת

 ~~~לא~ ב~~ב~ב~יו~ם
 יש כי הל~ה

 ר~~~
~~~ני~

 ~ו~כ
 ~ינו ולכן בעיני~ ~~

 נ~ת~
 לבו

 ו~~מר היטב~~~~~נן
 מות~

 הביא ~~ן ע~כ
 י~ב ~לק~שד~ח

 יוה~~ מער~~ ~~
 ג' ~~'

~ו~
 ~ש~' בשם ה'

 הרמ~~
 ד~נ~ דבז~"ז ~~~ב

 ב~דא ד~ול~~~~ו~י~
 ~ח~~

 ~ולם
 מקילי~

 בע~ין
 ~כן~~~נית

 ב~~~~ ע~~~
 ישראל ר~~אי

~עצ~ם שה~
~~~ 

 אם צ~ע א~קרו~א ~צד ~~ענים

~~~~~
 ו~ן ~ליהם

 ~בי~
 ~ם

 בש~
 ~פר

~ייס רו~
 הרו~~ דא~

 ~ל לעבור ~שוד היא י~די
 ~ור~~~ר~

 ל~לל ו~ן
 בו להא~ין ~ין א~ ~~

~~~
 ~~בר על ~~~ד ~י שמ~יל

 ב~~ נ~~ן ~~ור ~נ~רי~~ד~ ול~ ד~~ ל~
 ~תר

 מ~~
 ע~~ד

~ש~~~
 ~~ר ב~ם

 א~~ ~י~~ ~ו~
 דברי מםיוס

 לה~ל ~~וצד~ ~~~~ נר~~ ~~~~ד~~
 ~~ו~ ב~~

~~~

 ~ידהו ~אינ~ו
 ניח~ ~~~קיר~

 ~~ו
 יאבו~א ~~~

 ~~~רי~
 יכש~ו

~~ 
 ידס

 וי~
 לצ~ד

~~ום ל~~~
 והנה ~ ~"~ נ~~ ~~~ו~ ~~~

~~~~ 
 ~~~ל

נו~ל
 לל~~~~

 ל~נין ~ם
 ר~~~

 הח~לה ~ל שצ~ה
לא~~ל

 חמ~
 לח~ל א~ בפ~~ ג~~~

~~ור בחיל~~ ש~~
 ~ב~ ~נ~~ ~וע~~~

 ~ק~"ז צ"ב ~י'
 ~~~ג ~' ~ס ~~נחהוב~יו~י

 ע~~
 א~ת

 א~
~ 

 ו~~הג~~~ו~
 מהר~"ס

 ~~~~זא~
 ~י~~~ה

ב' או~
 בש~

 סיר~~א ח~א הרדב~ז
 ~כנ~ ב~שא~ן ב~ול~ ~~~

 מו~ר
 ל~לו~

 ב~ו~חין שע~רים
ולהשקו~ו

 בחלי~ה בקיאין אנו ~~ין דאע~~
 ב~ב~ינ~)~~בואר

 לעי~
 סי'

 ז~
 ~~ק

 יו"~
א'( ~~~

 ז~ ~"~
 ~ו~

 בק~ו~
 מ~~~כ ~~צק

~~עור' ב~~~
 ~~ ד~שי~

 ו~~~שלי'
 ו~וד ~ח~צ~ ק~ד~

~ב~ק~~
 ~~לי

 ~~~ו~~~
 ע"כ ב~יא~ינו ~ל

ז~ ~~~~י~
 ~~~~ לע~ין םק~ג ~~ס~ה בח~י ~~~ר
ש~ורי~

 ~~~ב לרפו~ה ב~~ו ~ב~ ~ל
~~~ 

 ~~עוריס~יחלי~~
~~~~ 

 רו~~י~( במים
 ~י~~~ו~~א ועפמ~~

 ב~"ק ~ב~~י~ ~ק"~
 של~נ~~

 ענ~
'~

 ל~ש~~ ~נ~~ עצו~ ~~~ מ~~
 ~~יאה

 ל~ש~~ה~~~ מ~~~
 ~~~אה

~~~~ 
 ב~~ח

 אש~ בדר~
~ו~

 ~ז( בהי~ר ~ו~ר
 ו~יי"~

 סית~~ו במג~א
 ב~ ~עי' שם הרב ובש~ע~~~~ב

~ 
 ~' ד' ~'

ובבה~~
 ~ם

 מח~וץ ר~~אותל~נין של~נ~~ בס~~ הביאותי~ ~ק~~
מ~~ו ע~~ לה~ח~ הח~ל~ שצ~י~

 ו~יוצ~
 ~~~יה אכילה ב~~ך ~לא

י~~הג האי~
 ~ ~בעש~י~~ ~ה~

 ~ע~ש~~~ ~~
 ~חו~~צ

 ס~ר ב~ם ש~~יא י~~ ~ות ~'~~'
 ~~~יה ~רב~~~י יע~~ ~~~~~

 ~בש~
 ח~לה בדבר

~~נ~~ ב~ ש~י~

~~ 
 ~~~ל צ~ר שס~בל

 ~רופ~
 א~ור מ~בהק

שר~~~~~
 לר~ו~

 ב~ל ג~~ו
 ב~~בט~ ~ו~

 ~~ ~ל

 ~עש~~~בי~
 ~' ~ן

 ימי~
 ק~דם

 ~ה~ק~ פ~~
ו~ו~נ ~~~~

~~ 
 ~~~~ בי~י י~~ה

 ~י
 ח~ש~

 ~בר ~ן
 ~~ ~צי~~ לאי~~~ ~~ול~ וי~~~ר~~~~~

 ל~~יר
~"י

 ~י~~~
 הס~בי~

 ב~ים
 רו~חי~

 דא~רו ~~ף

~~~י~~
 מש~ס

 דאי~
 ~נו

 מ~~ בח~יט~ בקי~~~
לחול~

 ~~~לו בחליטה ~~ירו
 באי~

 בו
ו~~~ש~ע ~~נ~

 ~ו~~~~~~ בש~~~
 שה~ין כמ~ ~ו~לא

 ה~ירו ~לא י~ז א~~ ~~ו ~לל~חיי~א
ל~~לה אל~

 ש~~
 ~ש~~ח ~~תו~ד ס~נה בו

 ב~~
ה~גי~

 ב~~~~ אבל ~ל~~~ : יעלה יהו~א ~ב~~ר
 מ~ה ל~~ול צריכין ~ר~ש~נות~~ות

~~~ 
 ואי~~

יוצ~ין
 ~בק~נט ~~דב~ר ~ ~~יר~ ~מ~~

~י~ו
~ 



 ~~ ~י~~ ~~י~~י~ו~
~~ 

 ו~~"~
 ~אח~ז

 ~( ~ ~שיר~ ~~~ ~~ר~~ או~ן~איז~
 ו~~~~~

~~~רי~~
 ~י~נ~ח א~אד

 ~הרו~~י~ ~חול~
 ~ו~~י'

 ~~~ ~לי~~ומרי~
 י~~ל

~~~ 
 ב~~נה י~א ו~רור

 להחמיר רו~ה ו~~ולה~~ו
~"~ 

 א~ ו~א~ול
~ו~~

 ~ברך
~~ 

 ר~~י ~~ינו ו~חב א~ילתו
 ו~~רבאל~רך

 ~~ו מנ~ץ ~וא יברך ~~
 ~ו~מר~~

 ~וף~י~~~ב הח~~ בא"~ ו~ו~~ ~~~ ~~יב~ל~~שו~י~~
 ~ו~

'~ 
 ו~ה~~

 ב~~ו' ~~ב
 ו~~ב ~יר~סשי"ק ~הר~~

 דבמ~ו~
 ע~~י ~~נה דאי~א

 ודאירו~~י~
 אי~

 ~~~~ו ומ~חייב להח~יר רשאי

 שאי~ ו~~"~ ~ו~~י~~~
 ~~~ ~ברך

 סי'מ~ו~ו"צ ~~~~~ ו~וו~א
 ~ו~ י~~

 י~ד
~ו~~~י סיקי~~ ~לק~~~ ~ועיי~

 י~~~
 ~נ~ל במער~ת בש~~ח ועייש~ע ב( ~

 תשו' ב~ם יו~ד ו~"~~ות~י'
 ~הר~"~

 שי~ק
 שי~ חול~סירמ~א~ב~~~

 בחלל ~ולאת לו
 ~ת לא~~ל שלא הרו~אי'וציו~~ליו ~ו~

 מח~ש~
 המיני'

 ~ הנעשה ~~א~~
 ~ערק~ע )שקורין ק~~יו~ ממין

 ו~~שונינו~וייץ
 אות~ קורי~

 או ~א~פ
 קאקריזום~

 ~~הר"םונ~~~~
 ~י~~

 להחולה ~וו~ר א~ הנ~ל
 אתלא~~ל

 ~~י~ ה~ש~ ה~~
 ~ם הנ~ל קט~יות

ב~~~
 הרופאיס דאם וה~יב

 בזה שיש או~~ר~~
 ~~נה~שש

 ~שיט~
 ד~ותר

~~ 
 בזה ~ין אם אף

 הרו~אים ע~~י~~~ה
 ~כולל חול~ הוא א~ ~~~

 ~~~ ~שו~ ה~~~~~
א~~ר א~ ~יב~י' ולא דמו~ר

 הנ~~ ~ק~ניו~ לל~~
 פירות~ ב~י

~ג~~
 ~~רי ודאי ב~ל~

 )~יו~
 ~זירת ~יקר ד~ל

~~~יות
 ב~~~

 יבו~ו ~מא מחשש הוח
 נעש~~

 במ~פ ללוש ~בל ~גן מיני מח~ש~~~~י~
 דגן ~~יני בחמשח גם חולה לצורך~ה~ירו

ב~ט~יות ו~"~
 ~מו~ר~ ~שי~~

 א"א אם אף אלא
לל~שו

 במ~~
 שהס ב~ים ~~חלי~ו וא~שר

 גם ה~ין ~~~יקר ~יון דמי ש~יר נמיטובא רו~~י~
 ~~מבואר מחמיץאינו ~לו~

 ב~~~
 ~עי'~~~( םיתנ~ד

ואם
 א~~

 ברותחין בחלי~ה גס
 י~ ג~~

 להתיר

~י~~
 ד~ל

 אי~~
 ~וא קטניות

~~~ 
 מנהג~ מ~וס

א~~
 י~ל ל~ן

 ~א~~~~
 ד~~י

 לא ח~ל~ במקו~
~~הי~ו

 ע~
 רוצה שאינו ובפרט לא~ור עצ~ם

 מצי~ו וכה"ג מיחוש שיש בעת רק ה~נהגלבטל
 ו~דגול סקי~ב ~י~~~~א )~מ~"א ~וכ~~~~~ה

מרבב~
 םק~ב ה~"ך ~ל ~ציונו םירי~ד ~יו~ד

~~יי~~
 ~~~ע

 ~ו~~
 ~~~ו ם~י' ~ית~נ"ד

 ב~ול~

 ~~ני~ ל~~י~שא~~~~
 ו~~~ע

 ~י~~~~ ~~~~
 ~ו~~ל~~י~

 ד~~~י ~~~~ י~~~ ~ולי במ~צ~ שני
 באלו(כיוצא

 א~שר א~ ~~ א~
 ~ולי ו~וא ~"א ואס י~~ה ~חלי~האו ~~~~ ~~ו~

 ולה~~י~ ~צמ~ ב~ני ב~לים ל~~ות ר~~י~הגוף שבכ~
 וה~~ א~רי~ בח~~י~י~ יתער~~ל~

 י~~ה
~~ו~~

 ~צו~~ ~~אר
 וב~~י~

 כזית
 ב~ת~ מצ~

לילו~
 של הר~~ו~ות

~~~ 
 אם

 אי~
 מ~ויב ~כנה

 אם דוקא הם ה~לה הדברים ו~ללא~ול
 ~י~ור בלי ~~ומ~י ~"ז ל~שות ~צריךאו~ר הרו~~

ועיכוב
 המהר"~ ~~~~

 שי~ק
 ~~ והשד"~

 ~"~ה~כי~
 ~רב לד~רי

 מהר"~
 הנ~לי~ שי"ק

~~
 ועיי"ע

 בשד~~
 ג' ~י' מ~ומ~צ

 ~ו~
 ~~ו

 שא~ב חולה ע"ד שנש~ל שתיה אבן ~פרבשם
 שנקלה אורז מי ל~תות הרופאיס לו שצי~ו~כנה
 ש~ט~~ וממ~ום הר~ה שנחרך עד בתנורמ~ו~ם
 ~ם הו~זקהא~ר~

 מע~
 תבו~ה של ~ר~~ים

 המיני~מ~~~~
 בדקו ו~~ה

 בהקלויי~
 ו~~~

נ~צ~
 ~ולי ~~ק ~יש רק מהגרגרים בהס

 שנחרך עד בתנור הרבהשנקלה מחמ~
 ומ~יק קוה"פ מ~ם נ~תמשוו~ם להכי~ א~~
 ש~

 ה~בה ~~לושכבר דכיו~
 ~לי~~ קוה~~ מה~

 ~מה
 ~ה~ג ~~מבו~ נאכלו אי~ור של~נא~לו

 ~מ~~~
~ית~~~

 ~ק~ד
 וא~

 דבמקור
 ~ו ~יסור ~ל א~ת בחתי~ה דדוקא~~ ~~~ ~~ ~יי~

 ~ני~
שנתער~

 שייך בהיתר
 לתלו~

 ~האי~ור
~~~ 

נ~~~
 מ~א~כ

 בח~י~
 חמוצים הרבה

 ~תער~~~
בי~

 ש~ל ~ומר ~ברא אין היתר של ~~ים
 אחד למק~ס כולם נ~קבצוח~ווצים הח~י~

 אכ~ ומ~~
~וק~

אך המקי~~ ~~~ד זאת מכחיש דהחוש קוה~פ
 ~ב~ הר~

 הרבה ~תיה
 להבי~

 ד~ל ראיה
 להי~~שא~שר

 מ~וד רחוק ב~וציאות אפי'
 א~א דאינו מ~וםלהקל ~לי~~

 מדרב~~
 דמדאוריי~ משוס

 במינומין
 ברוב~

 ~בר ~בנד"ד ובצירוף ב~ל
 ראויין ~אין ~ד זמנן קודםנחרכו

 שיהא בעינן דבחמץ ~אף~דם ~אכ~ל~
 ~~ לחמץ ~ראו~ בחמץ דוקא ~ה מ"~ו~לב ~א~י~~ ~פ~

~י~ו~
 אחרות

 ~וג~ בנד~~ ~~~~"~
 ל~ש

 לא~ילה דאחשביהלומר בז~
 ול~

 אלא בידים ערבו דלאדכיון שחר~~ במ~ מהנ~
 ~ת~ר~ ~מיל~

ל~~
 ~~ק ~י~~~ב ועמ~~א ~~~~~יה לומר בזה
 ד( ~ ע~תו~דט~ו(

 ועבא~~
 ~יתס~ג הח~ש

~ו~
~~ 

~~~ 
 ~~ר~~~נו

~~ 
 ~~רהס

 ד~ו~~
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 ~~~~~ ~~~~ ~~ו~
~~~~ ~~ס~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~~ ~ו~~ן

 ~סו~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ 

~י~
 שעורים מי ל~~י~ ~י וי~ה סכנה ~ו

יו~~
 אחרת ~ומשקה

 י~
 ~ה~יר

 לקל~~
 הש~וריס

ו~ח"~
 מ~ום או~ם יבשלו

 ~ה~
 שמא דחיישינן

 ~~~נה בלא נקל~ אם דוקא היינו י~ה נ~~ולא
 יו~ל ~אח~כ ד~~י אדע~א אותם ~~ק~לין~~ל

 י~מיצ~ ולאלבשלם
 אמרינ~

 אותם ק~לין ~~~אי
 ע~כי~ה

 ח~~ ~~~ ב~~ ועייש"~
 ~פסח

 ד~ש~~הםפרדי
 ~~רא

 אפילו לה~יר יש ז~
 שס ~~~ א~~ הרב ~ך ם~נה שא~בלח~לה
 הרב~~רת

 חק~
 : הנ~ל ה~סח

 ~~ו~
 ושלא

 ה~~ם עשירה~ ~~צה לא~~~ אס~ר ~דול~צורך
 בק~נ~רם לעיל ~בדב~רבזה

~~~ 
 ק"ט ~י'

 א( ~ ל~~~~ף
 סי~ס~~~ ועברמ~~

 ד' ~~י'
 במ~פ ~ק~ף דא~י' ח' סעי' שם הרש~ז~ב~~ע
את

 המצו~
 לאחר רק נוהגין אין במים ש~ילושו

 אשר והמצ~ת ~( ~ חמין בעודןא~י~~ן
 נוהגין אין הראשונות ל~ו~~ ש~ילצ~רך ה~
 ~וצה דה~י משום א~יי~ן לא~רא~י' לק~~
 ג(~~~: ע~יר~

 ~עיי~
 ~ושח אם דדוקא ש~' ~מנ~ח

 במ~פ~~צ~ת
 ב~ו~~

 להחמיר יש אז חמין
 כבר הנ~צות אם אבל ~~~רה מצה דהוי~שום

 להקל ~~שר צ~ננין~~
 ה~~~

 השלחן במ~עמי
~יתם~ב

 םק~ח הנ~ל םי' ועבבה"ט ד( י'~ או~
 ה( ~ מ~פ לשאר חלב בין בזה חילוק~אין

 ומלח מים ד~~ה סק"א א~א ב~מ"גו~י~ש
~~כ

 אי~
 לאחר המצה על לי~ן

 ולהחזיר~ ~~יי~
~~~~

 ~ ע~כ עשירה מצה דהוי משיס לתנ~ר
 סק~ב בח~יו~ייש~ע

~"~~~~ 
 דביש סק~ח שם

 ב~וים~'
 בל~~

 ~גד
 ה~~~~

 בלי
 לא~~ב הק~~~ הצ~~~~~

 נקר~
 : ע~כ ~שירה מצה

 ~מא~
 הנו~ן

~ב~א~
 ל~~י ~ורסן או

 א~א עי' ו~~'~ ~ו~ו~
 םי~ס~ה או~ינ~יים אברהם ה~ר~~ג'

 ~ו~
'~ 

 ~ו~~ת לא~ול שלא ~נוהגיס דאו~ן~~'
 פסח של~~שי~ים בי~י~

 ובימי~
 לא א~~לים אחרוניס

 בבית ידיהם~~צ~ו
 המדר~

 נזהריס אא~כ
 אלא א~תם~~~ילין שאי~

 מצ~
 שא~ב דבר שאר ~או

~שש
 חמץ~

 ~~~ד~~ר ~ ע~כ ~פסח ימי ~ל

~ק~~~
 ~י'

~~ 
 י"ג ~~י'

 דה~~~ ס~~ ~~~~~

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ו~ו~

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

 ~~ ~~~~ ו~~ ~~~~ ~~

 אלו: ~ענינים ~~ש"ש~ענין
 ~~וב~

 או
 ~יין א( יתלחלחו~ ש~א ו~ו' עופותלפני ~~ור~~
 א~~' י~לחלחו שלא להח~יר דיש הרמב"םשעל ~קוב~

 ~~~~ח דלא שה~א כלבמים
 שמיק~

 ~ל ב~וים
 ~~ויס דהי~ר ~~ושוםשהוא

~~ 
 ל"ש שהוא

 של~יס(ב~טיס אל~
 ע~~

 סי' החדש בא"ח הו~ד
ת~"ה

 או~
 סי~ס~ה ועיח~י ב( ~ ג'

 ~יעור שי~ל~ל~ו ~מורסן י~הו לא אסדאפי' סק~~
מיל

 דל~~~~ ~ושום א~ו~ ~~~ העופו~ באכיל~
 א~~~ לה~~~תאסור

 ~ ~ח~ ~~~
~~ 

 ו~יי~~ע
 ~' סעי'בש~ע

 ומ~~~
 רו~חין ב~~~~ ה~וורסן אתחולטין ~~ ~אף ס~~~ב שם

 ג"~
 ל~~ו

 ~שו~

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

~~~~ 

~~~ ~~ 

 ל~ו: ענףסיק~ט
 ~מג~

 עי' יתלחלחו~ שלא
 ~~ו~ך היא ~אם קוד~פ דא~י~ סק~גסי~~~ה בה~~

ל~ס~(
 ליזה~ י~

 ~זה
 משו~

 ש~וא
 יח~~~~

 וישאר
 ~~~ ה~~~ ~~ך~ם

: 
 ~מ~~

 אם~ר ~בה~וה
 לי~~

~ו~רם~
~ 

 א~
 ם~ס~י החדש עבא"ח

 ~מ~~~
 בשם

 לענין ש~~ ~~ביטשאטש ~~~ה~קא"א
 )סי~ס"ו שבש~ע הגם בפסח לבהמהסובין להא~י~

 ~~י ק~לא צד שם מו~~ר ב'(םעי~
 ק~~ס)שמבטלו ~י~ו~

 שנו~ני~
 ה~וונה לבה~וה(

 בי~~ל הסובין את ש~בטל דוקאדצריך ~ז~
 שיש קו~סבפה מפו~~

 ו~כ~ חי~ו~ חש~
 זאת

צ~ בז~ י~
 איס~~

 שנ~נה מח~~ת
 מח~~

 ~ש~המ~ו
 ~נ~ח~~ץ ~~~רממנו או~~~

 ובמק~~
 י~~וי~~ ~י~~ום ~יש

 רק לב~~ותו ~~א~יל צריך ל~ןמיד
 ~אין דברי~

 ~גון חימוץ צדבהס
 ~ב~

 או
 קטני~~

 ה~~ון~ והוא
 יש וב~בו~~'ע~ה~ו~ט

 ש~י~ ~~ול~
 ~~והר

 ע~ ל~~ו~
 ק~נ~~ ו~"~ש~תבק~

 הוא
 ~ ~~~ עצה~~~

 בשםוע~ש~ע ב~
~~ 

 ~הרש~ם
 שלא ליזהר דיש ש~' ל~ארו א~רלס~ר בהס~מ~~ ~ב~~זא~

 לית~
ס~ב~

 א~י' ל~~מה ב~סח
 מק~~

 וא~~ ~סח של

בל~
 ~~~כ ה~י~אסור א~~ ל~לוחית שום

ה~ובין ~וא~~
 ה~

~~~יתנם לאסור~ ~יש פ~יטא ל~~~~ם מ~~ים
 וכן ג~ור חמץ ~~ם ~~נ~ ~לב~מ~~

 ~בי~
 ~~~ ~~~~ בא~~~~

~~~ 
 וב~ם דברי

 הרה"~
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 ~בר~~י~~ש~ק ~~~~~
 ~~י~~~

 ~~ס~א מילי ב~~ וכ~כ
~~ת

 ג( ~ ~~~
 ~ית~~~ ו~ש~~

 ובמג~א ו' ~~י'

~~~"~~ 
 ש~ וב~~י

 ד~פילו ~ק~~ב
 ח~צו ~האכיל ג~כ א~ור ~~קר ~ל ~וא~רי' ל~~מו~
 ב~ס~

~~ו~
 הנאה ד~~יב

 ~ש~~~~
 ~~~ ל~ה~~ ה~~ץ

 בח~~~~די~
 עליו ש~בר

 ה~ם~
 ~( ~ ע~כ

 ~~ ~י~~~ומ"צ ועבש~~~
 או~

~~ ~~~ 
'~ 

 א~~ חפאר~
~~או"~

 ר~ה ~א~ ~י~~ו
 בהמ~ אד~

 ה~ק~
 נו~דת~~~~א

 לל~~
 ר~מיו ו~~~~ו

 ו~~
 עליה

 לה~וצי~~~רו~~
 לה

 מ~~נו~
 לו~ר ~ו~ר

 לה תן~כו~~ז לנ~~ו~
 וכ~ב ~~רע וא~~ ל~~ ~~

~~~ל ש~
 ה~יעו~

 ~וחר
 ב~~ו~

 ~~~: זה
 ~מה~

 ~בוא~ ~ה~נו~ן א~
 ע~שד~ח וכו'

 סיצ~~ מ~ו~~~
~~~ו~

 ב~~ר נוב~~ ב~ל ~ג' בשם ג'
 שיבח בשו~ת ~~~ובא~לו ~~~ ~~י~~

 ציון~
 שכ'

~כ~ ל~ דא~
 ~בו~ה להא~ילה ורוצה הבה~ה

 לה~יחן צרי~ ב~~~
 כ~~ ~יע~ו~ נ~~~ ובמקו~ ~~~ ~ע~

 כ~ המו~ר~ב~ר
 י~חמ~

 ~הריר
 ~ודם ~~ש~ייר ויפקיר יב~לו לב~ר~א~א ~יו~~ ובשב~

~ית~~~
 וי~תר

 נ~ו~
 וה~בואה ~בה~ה שי~~ור

 והנ~רי~~נ~ר~
 יא~ילנ~

 ~ו~
 ~י~ודי לרש~~

~~א ו~ו~
 ~וו~ר א~ להי~~די איכ~~

~~~ 
 ~ועב~ב~ר

~~עי~
 ~~~~ סיקי~ד

 ~ו~~
 ~עי' ~ק~~~(

 מה~~~ם~~' בה~~ו~
 מברעזא~

 דתבואה ב' ~ית ~י~ס~ו

~י~
 ~~י' ~צו~~~~ם ~רעינים בה

 ב~בואה יש א~
 נגדם~~'

 מ~~
 ~~ש~~~ן א~ור

 בה~ ~ליה~ו~
 ~~~ם

~~י~~
 ה~מ~ ~י~~ ~~רי

 ~~~~ו~' בי~~ל ~~~י ולא

~סור ו~~~ ~ר~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~~~~~~~
 ו~ ~ה~~~~

 ~המה ל~~י ~ן
 ~ל~

 ב~יקה

~~~
 ~וה~פ )ל~רי למ~ור הנכ~ן

 ו~ייש~ע ~ ה~בו~ה~~ם ~~~ו~ את~
 בעל ~~בי ~~~

 ד~~
~ק~ושי~

 לי~ן דמו~ר
 ~בהמו~

 הני~וש חבן

~~~~אר א~
 ומינ~ השב~~~ בר~ש~ ~רע~ני~ ~~~~~

 ~~ ~~~~ו~
 שאין ~בר הו~

~~~חי אי~ ~~~ ~~~~~
 שחח~~

 ~ר~~ו ~~א ~י הבהמה ~ו~ם
 וגם הבהמה~רגלי

 נו~לי~ ~ע~וי~ ~מ~
 ה~ר~ינים

 הבהמה~ו~י
 ~דבר הו~ ו~~

 שא~~
 ולא

 ~~ו~ ~~~~~~~וש~~ ~
 ג~~ינין י~~ר ~לא ~~נמנע

 ~~ר~~וי
 בש~ ~~ ~~תו~~

 ~~ל
 ~דושים~ דע~

~~~~~ 
'~ 

 ~~ר~~~
~~~ 

 ~~~~ ~י~ ~~~

 מ~~ ~הריבנ~ע
 ד~~ון ב~יתו לה~~~תן אסור

דש~י~
 שיהי'

 ש~
 שי~ ~~ ~~ ~נ~ הוי גר~ינין

 ~עמג~א ~~עי~ין~~
~~~~~~ 

 ~~~~~שיים
 ש~

דל~~
 ~ל~~רי למ~ור יש

 קו~"~~
 ~ם

 ~~~ו~ ו~י' ~~~~ ה~~~ א~
 ~י"~ ~יי~ ~וי~

 ש~'
 ל~~ור ש~א ו~א~ורה ש~~

 ~~ה~ו~
 י~~ רק לנכרי

 ש~~לה~
 וא~

 ~י
 ה~~~

 ביוקר
 אי~ מ~~

~~~~ 
להקל

 מ~מ~
 זה

 ~שג~~ל והי~~ ה~~~ ~י~ במ~ו~ ור~
 לה~

 חקנה
 לנכר~ הב~מו~ ~י~~~ו~

 ב~י~וש י~~~ר ~לאובלבד
 הנ~ר~ ~יא~יל~

~~~~ 
וא~

 הנ~~י יא~ילם שב~~א~
 ל~ ~מ~

 בה לן
ומ~בא ~"~

 ואו~ מ~רכ~ ב~~~~
 ~נ~ל:

 ~מו~
~ש~ירו ~~

 המ~בר ~יד~ ~ב~ר~
 ב~~

 קיצו~~ע
~יצר

 ~א~
 לעיל ו~~~ב~ר מ~ד

בקו' ~ק~~~ ~יק~~
~~~ 

~~~ ~~~ 
 ו~בין

 בפני~ ~א~ מ~~

~מז~
 ~ל ~~צו לש~ור ~~

 ומ~~~~ ע~ו~~
 דא~י~

לקנו~
 עי' ~ ו~ו'

 ב~"~
 ש~~~ז

~מה ה~~~~ ב~~ ~~~
 ~~~וי~

 ל~נ~ת ד~~~ר במה
בשביל ב~~~ ~~~

 ~~ו~~
 ~~~יס~ ושני

 ~ה~
 הוא

 ~שו~
 רוצ~דהיש~א~

 ב~~~ו~ו
 הח~~ ~~

 שי~ ו~~
~~~~ 

 ~~ו~~ש~
 ~ע~וי~ השנ~ול~~ורה ~ ~~כ ~יניה ל~~י~ל א~~ דלמא

 אלו
 ג~ שייכי~

 בשו~~ר
~~צו

 ~ ב~~~ ~~ו"~ ש~
 ~~י~ בש~~~ א~ ~~

 הביא ~~~"ו~"נ
 הג~~ בש~

 ~~חבר מבן
 א~~יס ~~ר~רב ש~

 ~~~~י~
 שר~א~ שם

 ~~ ב~~~ל~~י~ היש~א~
 ה~~~ר

~~ 
 שכר

 ~ו~~~יו~~~~~ ולק~~
~~~ 

 ה~~ר
 ול~~~

 ש~ר
 ~~ ב~~

~ל~
 ע~ו ~יקח

 ~ו~
'~ 

 ~י~~
 ~~ו

 ד~~
 דל~~ל~ו~ ~~~

 אבל ~יניה למי~ל ~~י
~י~יר ~ושו~

 רו~~
 בקיו~ו

 אי~
 בזה

 ~~~~ כ~~~ ~ש~
~ישרא~

 ב ~ו~~ה ~ו~ה
 די~

 רק
 יוש~

 ומש~ר

~אי~
 ~ושוס בזה

 ~~יחו~
 שאין ~יון

~~ו~נ~ ~יש~~
 ר~

 ~~~ ~ו~ות ניקח
 שבע~

 ה~~ר
 ~ינ~

 ~ומ~נ ~~ב~ס ~ ע"~ ל~~ר~י~~א~י~
~~ו שור~

 ~ו~
 א~~

 זה דל~י ~~~ב ~'
 ~ל ~~וו~ה~י~ו ~ישר~~ ~~

 ה~ו~ו~
 ~וף ~ל ~ק

 ~~מ~
 א~שר

 ~~~שי~
 ע~~~ וצ"ע שלי~ו שהוא

 ב~~
 דב~מץ ~~~ב ~מ"ו ~~ רב ~בי~~~א ו~י~
 ~~י' בלוע רקבעין ש~י~

 ~~א א~
 בד~~ בלו~

~~כל
 ~י~

 ~י~ור ~ו
 ~ו~~ ~שו~

~~י~ ~ ~~יו~ו
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 ה~~שמש דישראל ~מםיק גב~ה בשלחן וע~~ג(

~בב~~
 גם לשמש ~וו~ר ע~ומ"ז

 ב~ס~
 ולערוך

 לפניו~לחן
 א~

 ב~אר שגם כיון ח~ץ שם שיש
 ע~ומ~ז בישולי ~שום ~ו~ו~~לו בדיל השנהי~וות
 למי~ל א~י דלמא חיישינן לא בפסח ~סל~ן

 נזהר הישראנ ואם~יניה
~~ 

 השנה
 ~ו~~

~~ו~~
 של הפת א~ ב~םח ~ם להביא ~וו~ר

ח~~~
 אתי דלמא חיישינן ולא הע~ו~ם ל~ני
 א~ א~ל ~וי~יהל~~ל

 נזהר אינו
~~~ 

 עכו~ם של
~ל

 ~שנ~
 ל~ני לערוך ר אסו

 הע~ו~~
 ה~ת את

ב~ס~
 שמא דחיישינן משום

 לא~ו~ יב~
 ~~נו

 בשד~~ ו~וב~ ~~~כ
 ח' אות ~~ סי' ~~~~ו~צ

 ~ ~ו הוא י~ירה דקולא ~~~ח הרב ~םום~~ם

ד~
 דאשה הנ~ל בשד~ח עוד וכת~ש

 ה~ושרת~
~~

 קרא~~( )שק~רין מקרא בני אצל ה~נה
 א~ ונשאל וכיוצא המאכל ~לי ולנקות~וא~לם לבש~

 לשר~~ו~ר~
 הפס~ ב~מי גס אצלם

 ~וליך והיא
 לא~ול עצ~וה בשביל ~וצהעמה

 וכ~ב ~ואכלה לבשל לה~צריכים ~לי~ וג~
 דמצ~

 הסברא
 ~ושו~ לאםו~נראה

 הנאה באיסורי ~ושחכר
 דוד~ימשום

 ה~וצו~
 ~וקרא בני ~ל

 ל~יד~
 ~וא

 ~~ור~~ץ
 ול~~~ל~

 באי~ורי לה~~~ר אסור
 לאכ~ל רגילה השנה שכל דכיון ועוד~נאה
 ב~סח ~~קרא בני של ו~לחם~לח~ם

 ה~
בדו~~~

 ותא~ל תשכח ש~וא לחוש ויש של~ו מצות
ב~~ח

 נו~וצו~
 שהוא שלהם

 ח~~
 לדידן גמור

 האי~~~~
 ~~ ~ו~נ~

 גבוה ~ל~ן הרב
 בשאר דאף שם ו~יים דאסור~ודה ה~~~
 ~ני אצל לשרת לה לאםור ראוי הי'השנה ~~~ו~ו~

 קרוב חשש דיש ~ושום בשבילם ולבשל~וקרא
 מבשלת ~היא ~וה~בשילין ל~עוס~~א

 ~ה~
 שאינ~ דבר ~ו~ור שלא~צ~~

 ו~ו~ ~ש~ע

 השד"~ע~תו"~
 בשד"ח ועייש"ע ה( ~ ~נ~ל

 הנ~ל וסימן~וערכת
 או~

 צדיק ~רי בשס ~~א
 בפסח א"~ להש~יר ~לכתחלהדאסיר

 משוס לאיבוד להשליכו בח~וץ ~לא~~ ל~ל~שות לע~ו~~
 : ע~כ הנאה באיסורי ~ו~תכר עכ~פד~וי

~~~~
 ~כו~ם ב~ביל חמץ לקנות דאסור ומכש"כ

~~~~
~~~ 

~~~~ 
 הר~~ז

 ~~~י~"~
 אס ד~~י'

 את ~וושך אי~והישראל
~לא ה~וו~~ ~ורשו~ הח~ו~

 נו~~
 בלבד ד~וים לו

 ב~ס~
 ~נו~~ו

לפי אסור~
 שי~~

 ~ו~וי מ~לטלין קונה שישראל

 ב~ם~
 ונ~וצאבלבד

 שהח~ו~
 ועובר ב~~ח להישראל נקנה

 א~ר ~שהי~ראל ואעפ~י וב~י בב"יעליו
 את ~~נה ~~ינו~~~ו~ר ב~יר~~

 הח~~
 אלא ~צ~ו

 ~שלחו~~~~ ב~ב~
 ~אי~~ אעפי~~

 נקנה
 ~ח~~~

 ~ל~~~~
 שנתן להישראלאלא(

 ה~ו~~ר ~יד ~~~~~ ה~ע~~
 או~ורי~ואין

 ~י~~
 הגוי של הן ~ה~עות

 ~רי )~א~~( ~~לי~~~~~~נם ~הי~ר~~
 ז~

 ~גו~ נ~נם ~אלו
 ~~י ~מו~~( א~ם של ~שלוחו )מ~ני~עצ~וו
 שנע~ה בישר~ל אלא כן אומריםשאין

 שנעשה בישראל ולא ח~ירו~ישראל ~~י~
~וע~ו~ם ~לי~

 הרש~~ ע~~ו"~
 הנ"ל

 ב~וס~~
 בי~ור

 ~נ~ל סי' שם המ~"א ~ו~' והואקצת~
 ~~~וים ב' עוד ~תב שםוב~וג"א סקיו~~
 לאי~~~

 ~שבי~ ח~ו~קניי~
 הוא ה~' ~עס ע~ו~ו~ז

 ~~~ו~
~חיישי~~

 ~~מנו לא~ול ויבא הישראל יש~ח שמא
 בקיו~וו רוצה דהישראל משום הוא הב~והעעם
 ~ובה הע~ו~ם לו שיחזיק כדי הח~וץשל

זה ב~~
 כנהנה חשיב וא~~

 מ~
 ע~~~ החמץ

 םקי~ב שםבש~~ת ו~י~ ~
 ב~~

 בית ~שו'
 אפר~~

~~~~ 

~ב~
 ~~ו~ם ~~ביל הח~~ץ וקנה הישראל

 ב~ס~
~הו~

 פשי~א ב~סח להע~ו~ם ליתנו רוצה
 ד~~ו~

~~ש~
 ~ובואר אפרים בבית

 ~ט~~
 ד~~~ ~~וס

~~ור~
 הנאה( בא~~ורי חובו

~בר ~ב~ בא~ משא~~
 ה~ס~

 ורוצה
 ~~ה~פ ל~ ~ית~~

 ~ובואר אפרים בבית )ושם ע~כ~הי~ר ~~~~ י~
 לי~נושמו~ר ה~~~

 ל~~ו"~
 ~ושום אחה"~~

~~וץ ~~ דאי~
 ~ע~ה~~

 ו~~י בב~י עליו עבר לא ~~א
 ע~~ו~ד ~וא והפקרא הישראל בו ז~ה לא~הא

 ו~~רי~בקצרה~
 אלו

 של~ ~~
 כד'

 הרש~~
 ~~ל

ש~'
 ב~שי~ו~

 עליו דעובר
 בב~~ בפס~ הישרא~

 סק~ה ~ס במקו~ח ועייןוב~י~
~"~ 

 ב~~~
 בית בתשו'ו~יין ~~

 שלמ~
 נכון א~ סי~"ב

 על פ~ח בחוה"מ מאדונים חמץיי~ש ~~~~~
 ~ם וכ~ הפסח ל~חר היי~ש ~~~סשיקבל ~ו~~
 ב~~ח ומובא ~~וור אי~ור~ ש~~~

 החד~
 ז'~ ~ות ~ית"נ

ד~
 ועייש~ע

 בא~~
 ~~י~ ~יי ~~ו~ ב~ם ~נ"ל



~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ים ש~ר מ~~ו~ם שקנ' ב~וי י~ד~~' 
~א~שר )קו~~~~

 להיו~
 ש~~~ו"ם

 יע~וי~
 הש~ר את

 ~~~~ ב~וך~י~ראל
 או~נים ב~ני ~ם וה~יב

 דאם ~וא הא' או~ן היינו בזה להתנהגה~יך
 ק~דם הש~ר נ~מר~בר

 ~ס~
 בבית ועומד

 ה~לך ~~בר או הישראל עבור ~ו~~ןה~~ו~ם
 ק~~ם הישראל י~ו~ר~ו א~י ל~וע~ו ב~רך~~~ר
 ב~םף לנ~רי~הפ~ח

 ~~ש~ וג~
 ~שה~א ~אנ~שלאג

~י~
 איזה לה~~רי ויש~יר הנכ~~ ~ם ם~ו~~~א(

 לו שימ~~ר ~מ~ן~דר
~~ 

 ~~ב ~ס הנ~ל הש~ר
 ~~ ל~ יו~ל ~והבי~ול~רקע

 כמו ה~ו~ירה ~חר

~~~
 ז~ו ה~ו~ירה(

 א~~~
 ~וא ה~~ ואו~ן ~א'

~~
 ~~~ר

 עו~
 י~ו~ור ~זי ~~~ר לא

 וי~ו~רנו נ~רי ~יד קאנ~ר~ק~( ~~וו ~~הוא~~טיל ה~~י~ ~~

~~
 ב~ס~

 וש~ר
 מ~יר~

 עליו יקבל ש~א )רק
ש~ם

 א~ריו~
 בהש~ר ויכתוב מהש"צ(

~~ל ~ו~יר~
 זכו~

 לו שיש
 ע~

 מוכר ה~א ~ראשון המוכר
 ושייך הק~נה~ה~~רי

 ה~~
 ואם הקונה ~הנכרי

 י~וליר~ה
 לעש~~

 האנדשאל~ ~~ס
 קנין ~~וא

~~ו~תא~
 ועייש"ע ה( ע~כ~

 בא"~
 בשם הנ"ל

 ~"~~~ו~~
 ~~ודם ש~ו~ר א' ב~יש סיקי"ח

 בי~ל ו~ם ~כנהו~( לע~ו~ם ח~וצו כל אתה~סח(

ו~~יר~
 ~ו~יר~ו ב~עת החנה

 ע~
 הקונה הנ~רי

~~~~
 ~וקום באיזה ח~~צו כל את להנכרי ~וו~ר

~הו~
 ~חו~~מ ו~ח~כ

 פס~
 בא

 בע"~
 א'

ו~בי~
 ~~~ ~~ יי~~ ~~י~ להי~ל לו

 א~ר
 )ע~ד א' ~וסוחר הישראל קנהו~~ר

 קוד~
 ה~~ח(

~~ם~
 ובב~א

 הבע~~
 הנ~ל

 לבי~
 השיב ה~ראל

 שקנה הקונה העכו"ם אצל שילך~~י~ראל
~~נ~

 ק~~~ ה~~ו~
 כי ~סח

 החמ~
 ~בר הזה

 ה~~נה ל~~רי הבע~ג שה~ך ~ה וכן שלואי~~

~~~~
~~ 

 ~הנ~רי החבית
 הקונ~

 ~ו~ונו קבלס
~~ר

 המוע~
 ~~ ~הנכר~ הישראל שק~ה

~~ר~ ~~~~
 ביי~ש הנ~ל יי~ש החבית את החליף

 ~ליפי רק שיהא בא~~ן~~ר
 ח~ו~

 שהוא שם ו~~

~~ו~
 דמו~ר

 ו~~~ן ~( ע~~~ היי~~
 בה~ה~~

 הג~
 דמי ט' ~ות ~ית~נ ~ר~זאן ה~הן~הרש"~
 ש~ריס~קונה

 ~~אברי~
 בי~יהם ~~~ובר והיה

~~
 ~זולתו ~וה~~בריק ~~~ר~~

 פם~ וקוד~
 כתב

ל~~
 ש~ורים ב~~~ח לש~וח

 לעכו"~
 ביוקר אחד

 ~~פי~~~ר
 ה~וק~

 הריוח לו ~חן ואח~כ ~בי~יהס
 דאסור~~

 ~~ לע~~
~ 

 א~
 ל~ס י~תוב

 בם~~
~~

 ~זכיר
 וא~ ~~~י~ ~~

 הריו~ ל~ יתן ~~~~כ

אין
 חש~

 ~~שוס
 רו~~

 בקי~~ו
 ~מ~ ~~

 ~~כ~~
ו~ו~בריו

 ~ו~ירי א~ הכרע א~ן ש~
 ש~

 דבעל
 הוא~~~ב~יק

 ישרא~ ג~~
 ~ר' ~~~א~' ל~ו או

 הפאבריק ש~עלד~ויירי
 הו~

 ל~יין ויש א~י
 ~ו~

 אות סי"ט ~וחו~ו"צ בש~~ח ועיין ~ב~~
 ולי)~ה~~ו יו~~

 ה~~~
 ~~ו' בשם

 אי~~ר ~אי~ ח~~
בר~צ~

 ח~וץ של בקיו~~ו
 ~ל~

 ~~י בקי~~ו~ ברוצה
 הו א~ אבל בו~הרויח

~ 
 ~די בקי~~וו רוצה

~~~צל
 ~ו~~ס~

 ~ה~א ~ג~ן
 באופ~

 י~ב~ שא~

החמ~
 בזה אין ~יסו ה~םד להישראל לו יגיע

 ~ ~~~ ח~וץ של בקי~~ו רוצה משוםאיםור

~~ו~~
 סום~י ~רי'חיי חשוב~ עיין א( ~~ו'~ ח~וץ לקנות ~אםור

~~~ 
 י~ראל ~אם

 לי שיקנהלנ~רי ~ו~~~ נת~
 ~~ו~

 ל~ני
 הפס~

 הנ~ר~ ונ~תהה
 עבורו יקנה ~ן הי~ראל וחו~שב~רך

בפס~ ה~~~
 ש~ורה ~~וו ~ע~ות תקנה ~ו יש

 בה~וות לענין י"ג סי'ח~א ה~~~~~
 נ~ן ש~םבשבת ~~~ מ~ העושו~

 ~ו~ו~
 לו ~קנות לנ~רי

 ~' ב~ני שבת( ~קודם הדמיםיפקיר ב~~ו~
 בה~ו~ו יהא לא שיב הה~קר דא~רג~וור ה~~

 ~דל~יל לנכר~ שלי~~~ דאין ~ח~אי~ר~ל
 לו קנו ולא ה~ועות ה~קיר דכבר ותו(של~נ~~ בס~~

מעותיו
 וא~

 ו~ובר בההפקר יודע הנ~רי שאין
 עכ~ד בה לן לית ~~ראל ~ל~~ן

 ~ הרדב~~
אלמא

 דא~
 ~שכר מלאכ~ו הנ~ר~ בהן דעובד

 ~השיל~ון~י~ראל
 בב~~ו~

 ~נ~רי ום~ר ~לו

שהב~~וו~
 ~י~ר~ל של הם

 ו~~~~"~
 כ~~כ שר~

 ודאי החמץ את הנ~רי קנה לא שעודה~א
 וא~כ ה~עות בה~קר תקנהאי~א

 א~
 שי~ה

 ולא בה לי~ל ~פסח ה~~וץ א~הנ~רי
 ~חמץה~~ח אח~ י~~

 ש~עה~~
 ~נ~ל ~רי' ~~יי עכ~ד

ו~וובא
 או~ סי~~ ~וחומ~~ ב~~~~

 ל~ד
 אם ~ק ל"~ו ד~"ז שס סייסהנ~ל וה~ד~~

 באמ~
 ב~עה

 ~נה לא ~דיין ~~עותיו את הישראלשמ~קיר
 כבר אם אבל ה~מץ אתהנ~רי

 הנכר~ קנ~
 הח~ו~~~

 ב~ע~תי~
 כ~ר ~~חמץ נמצא המעות א~ שה~קי~קודם י~~~~ א~ ~ום ה~~ר~ל ~ל

 ~~~רי ~ל~חות דיש י~א כי הישראל שלהוא
 דבר קונה ד~ם י~א ו~ם ~אי~ורין ב~ללחומרא
 שלבמעות~ו

 ה~וש~~
 ל~א

 ב~ה~~
 ~א הזה הנכרי דמס~מא גם ו~הלנכרי שלי~~~ ~ין

 ישראל של כפועל הו~ ו~~כ ב~~רה~בר ~ו~~
~~~ 

 ל~ ~נכרי~ ~~~ו~~~וברי~
 ~~ר~נן

 ~~~~~ ~י~



~~~~י
 בעל כיד ~ועל דיד ~שום~~נ~ר~ ~~ו~~

 הזה ~חמץ על הפ~ח ~בר אם~~ענ~ן ~וא~ הבי~
 ~נין דב~ל הםוברים דיעות ע~פ להקל~קום י~

אמרינן
 א~
 לכתחלה מ"מ לנכרי ~ליחות ~

צרי~
 ה~סח קודם ~~קן

 שיה~
 שלא בענין

 דא~ר( ~ואן לש~ס בב"י עליו~~בור
 ול~~

 לפוס
 לנכרי החמץ את למ~ר הוא שצריך נר~הרי~טא
 זה חשש מ~וםקוד~פ

 הנ~~
 ועבשד"ח ~ ע~כ

 שנשאל אריה חיי תשובת בשס ל"ג אות~י~ט
 לפני נכרי שר אצל שעורים שכר שקנהב~י
~~~

 שאפ~ר להישראל לו אמר ה~וכר והשר
 ה~סח ב~וך הש~ר ~ת להישראל לוש~י~~יד
 הש~ר במ~ירת הישראל ~זה יתנהג האיךונש~ל
 והעלה בב~י עליו יעבור שלא כדי קוה"פל~~~י

ש~
 ישנו וכבר קו~~פ נגמר כבר ~~כר דאם
 למען בדרך והולך הישראל ~בור~י~~ד
 וגס ~כסף לנכרי הישראל ימכרנו ~זהי~ראל

י~~~
 ס~ו~~א( קנין )~הוא האנדשלאג

 ~דר ~יזה להנכריי~~יר ו~~
 מה~דרי~

 וימכרנו שלו

~~
 קרקע ~~ב

 ~~מ~ ~~ו~~~ ו~ביטו~
 י~ול

~ע~ו~
 כמו המכירה אחר

~~ 
 ואם ~מ~ירה

 ~דייןה~~ר
 ל~

 ~ז ~מר
 י~~

 להנכרי לו

~~
 השכר

 ב~~~
 ~~וסירת מכ~רה ~ב~~ר

 ~ל אחריות קבלת ~~י~~לישצעטיל
 הזכות כל את השני ה~ונה להנכרי~~י~כור עצמו~

 כן ויכתוב ויודה הראשון ה~ו~כר~ל
 המו~ר על ז~ות עוד לו שאין ~כירה~~~ר בתו~

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

 עדיין ~גמר ש~א
 ~א~

 אי~ו ביטול שלענין

י~כו~
 לב~לו

 כ~~
 ~ו~~ו עדיין נגמר שלא

 קנינ~~
~~~

 ב~ו~פת עכ~ו~ד בכה~ג( אף ~וועילים
 ~ח~י ~ קצת לשון ו~שינוי~~ור

 סי~מ~~
 סקי~ד

 ~~ו~~~ו~~
 )ובט"ז מש~ש סוםק"ח ב~י~ושים

~י~~
 ועבס~ק האור~נדים( לענין ~ש~ש

~ל~~~ז
 ~נ~

 הא~ח בשם ה~אתי ~שר ד'
 ב( ~ הנ"ל ה~~ח דברי הביא ~וא שגס~~~ש

 בית~ו'
 ~ל~~~

 על שנשאל
 דב~

 ~~מרים

 ~מדינ~~בא~
 ישראלים לג' הים

 שה~ח~
 מהם

 ~ועו~~~~
 )קוה~~( העכומ~ז להמו~ר )אדרוף(

 לו~~שלח
 ה~מרי~

 דואר הבי ע~י
 ~ ל~~~ו~~ר ובע~

 ~~ם דואר ~~י
 ~ה~ו~

 וה~~
~~ 

שלח
 ~ש~~ ה~~רי~ כ~י~י~ ר~ ~~דרו~

 המ~~ת
 עיר שב~יזה למכירו כתב והג' דואר ה~י~"י

 לה~וכר~~תוב
 שבמדינ~

 ~י~ל~~ הים
 ~ו~ירו של לעיר ה~ועות ישלח והואשמרים ל~

 הגיעו והשמריםהנ~ל
 תוה~~

 קבלו ולא
 שלמה בית והרב ה~ג אחר עד השמריםאת הלוקח~~

 לדעת להקל ב~ה צדדהנ"ל
 הםוברי~

 דישר~ל
 קונה אי~ומעכומ~ז

 בכס~
 במ~י~הוכאן א~א

ג~כ
 ל~

 היה
 ר~

 קנין
 כס~

 כ~ב ועוד ~לבד
 דס"ל רש~י לדעת ~אפי' ל~ל לצ~ד ישדבנד~ד
 בלבד ~~סף קונה מעכו"סדישראל

 דוקא אלו שמרים ל~נ~ת קנינו י~חד ~לאכיון בנד~ד~ ~"~
 אי"ל וגס ישראל של ח~וצו מקרי לאלכן

 ~ובנתיבות כפועל הוי דוארדהבי בז~
 המשפ~

 םי~
 כי~ד הו~ עכומ"ז ~ועל דיד מבוארקפ"ח

בעה~ב(
 נושו~

 ~ינו דואר דהבי י~ל דבנד~ד
 ~~י~ המ~לח על יחזור ~סחורות אתלקבל ה~וני~ ירצ~ לא אם כי המשלח ~ל ~ועלאלא
לדע~

 לעכו"ם ~ליחות דיש הםוברים
 בשארא~י' לחומר~

 אי~ורי~
 בלב~( ברבית ~ולא

 אלא דאינוכיון ~~
 ח~מר~

 ~ודרבנן
 וכמ~

 מהראשו~י'
 םעי' סיקס"ט )עביו"דמקילין

 ו'~
 י~ ל~ן

 ל~קל

 ~עו~ ש~עה~~ב~~ו~
 לה~תר סברא יש

 ~יון לא דואר ~בי דבעלמשום בנד~~
 לזכו~

 בשביל
 ידעו ~לא כיוון הישראליס וגםהישראלים
 כוונו לא ג"כ דואר להבי שניתןהשעה

 לא נ~קנה אחרת דעת דבד~יכאואף לזכו~
 כשהמקנה דוקא זה מ~מ לזכותכוונה בעינ~
 הוא ~המוכר ~נד~ד משא~כישראל הו~
ו~וסיק ע~~"~

 ש~
 להת~ר

 ע~"~
 ~ה~אה הש~רים את

 ~כתו~ד באכילה לא אבל ה~~חלאחר
 בשםהנ~ל ה~ד~~

 הבי~
 ~ הנ~ל שלמה

 ג~
 ועי~~"ע

בשד~~
 שלמה הבית ב~ם ה~~ל

 חנ~ץ מיני מנות ~~לוח לחבירו~שלח ~~~~ ~~נ~~
 וה~קבל דוארהבי דר~

 ל~
 ~~ב~ ~~ל~ וא~ אחה~פ עד דו~ר בהבימנות המשל~~ ונשאר בבי~ו ~יה

 מינ~ שהיא וראהדואר
 ח~~

 ~י~~ו
ופלאדין ראזאליי~ יי~~

 והריפו~
 דהי~ראל ~ם וכ~ב מש~ורין

 קנה לא מנות ה~~~~~ח ~~ שנ~לח~שני
~~ 

 קו~~~חמ~
 כי דואר מהבי ~קבלו

 שליחו~ אי~
 ~ראשון הישר~ל גס וכאן ע~ו~"ז ~~י~~כיי~

~~
 ~ד~וי תן ~ו זכה לש~ן ב~ה אמר

 ז~י~~~ל~ון ~~~
 ו~ו~

 דא~י~ו
 ל~ דזיכ~ ~מ~~~



 ~חר~~י~
 מ~~

 ~~וכה אס
 צוו~

 ~~~ י מ~
 ~~י~ו

 ל~נו~~~~~
 מודו כו~ע

 דל~
 בנ~~ד וא~~ ~~י

 ~צוו~~~ו~
 מעיקרא

 דאים~~~
 ליה ניחא לא

ל~י~ני
 וא"~

 הח~ץ הוא
~~ 

 אס הש~לח ~ישראל
~~שלוח

 ~ונו~
 של ~מץ כדין בהנאה ואס~ר

 בזה לצדד אין וגם הפסח ~~יו ש~ברי~ראל
 הבי~יל ב~לל ~לזה ~~~~ץ ~נ~נס מ~וםל~~יר

 דלא דכיון קוה"פ חמצו ~י~ל ה~ולח~הי~ר~ל

א~י~
 הביטול ב~ח א~ע~יה

 שה~~~~
 הגיע לא

 זה ח~וץ י~נם לא ~~ן השני הישראל ליד~דיין
 בשם ה~ד"ח ע~"ד הביטולבכלל

 הבי~
 ש~מה

~~~~
 ~הרב

 שד~
 שם פק~ק

 קצ~
 שכ~ב מה על

הב~~
 נ~נס ד~ח ש~מה

 הבי~ו~ הח~ו~
 משום

 אותם צ~ שב~וונהדאף
 ~~ונתו דעיקרד~~ין ~וו~~ ~~~~ה~~ יח~

 ~ר~
 ~לא ה~הורים על

 בנד~ד וה~ה שרי ע~כ לחודלצודס שא~~~
 שאי~ה לה~בואה רק הוא~ו~נ~ו דעיק~ ~יו~
 ק~ו~וי~~ ו~א א~~ר לי~ הוי וא~כ לבררםא~א הר~ ~ו~וקעים ~ס ב~ו~ס י~~צא אסיע~ה ~~~ ~ו~ו~וצ~

 בקצרה הנ~ל הרב ע~~ו"ד ל~ו~עדשרי
 או"ח ח~ס ב~שו' ~ובואר ד~דבריושם וסיי~
 הנראה~ול~י םי~~~~

 ~~וו~
 אי"ה ~~~בא ~ה~~ס

 ~וש~ש סוסי~~נ א~א ועבפ~ו"ג זהס~ס~ק ל~~~~
 לישראל מו~רא~ לעני~

 להיו~
 םרםור

 בפס~
 שי~נה

 ה~ני ~~נ~רי אחד~כרי
 ח~י~

 בהם שיש כ~לו

 ח~ווצי~קצ~
 צד ג"כ ~ם וכ~ב

 להי~~
דל~

 החמוצים בעד לא ~י לומר דיש~ו~ום ~גם לו~ור דיש ו~~ב ע~ז אדע~יה אסיק
 הביטול ב~לל נ~ם זהח~וץ הו~

 ~יו~
 ת~נ סי~וןה~~ש שברש~תו חמץ ~ל מב~ל ~הוא הבי~ולבשעת א~~ בספר ועיין ב( יעוי~ש~ ה~~ויםנו~ן בער"פ דאמר

 ~שם ז~ או~
 וא~כ ב~ו~ו ~יה זה שגם מלתא שאגלאיוכ~ת ~שוב~

 ח~~
 ששלח באחד ~ל~ד סימן

 הוא דהרי לומריש ~ושר~
 בכל~

 תבואה לו לקנות וסוםיו עגלה עס ע~~~ם ד( ~ ע~כ הבי~ול
 בדבר פרטים איזה הנ~ל אות בשד"ח~~י~ש~ע הבא~

 לו לקנות ל~~רי שליח שעשהי~ראל
 חמ~

 אם
 דיש בזהא~~רינן

 ~הב~א לחומרא לנכרי שליחו~

ש~
 : בזה דעות

 ~נ~
 לקנו~

 חמ~
 עיין א( ~

 הנקוב חדש~ב~ו~~ב
 בש~

 יצחק אהל
 ~חד רב שם ~חקר יו~ד ~י' ~רס"ד(ניםן )~~~~~~

 ישראלים ~סוחרים שנהגו מה בדבר~דול

ל~ו~
 ול~~כור

 בחוה"~~ ב~ב~או~
 והוא ~~ח

 הנמנ~ ~מן~בר
 יהא שלא

 ב~~~~
 ~ובוקעים ח~יס

ו~חו~צי~
 ~~ימד

 ש~
 ז~ו
~ ~~~ 

 לו~~ר דיש זה
 דלקני ליה ניחא לא דאי~ו~א~זה

 )עי~
 ~~ז

 ס~~ג~יתמ"ח
 ~בנובי~~

 סיע~ז( חאו~ח
 ~הג~

 ה~ב~א~דקו~~~
 ומק~י~ים וב~ש~ל במ~ה

 מה~שקל~~~ר ש~~
 והמח~צי~ וה~בוק~י~

 משלימים
~~~קל

 וא~~
 ~עשיו

 מוכיח~
 דקונ~

 ומשלם
 בעדגם

 ~~~~~י~
 דאי~ו~א ~~~~ ~ו ~ה~י ולא

~~
 דהא דלקני ליה ~~חא

 בעי~
 יהא שלא

 ~~~ש~ ~ו~וך~כר
 בה~~ץ ליה שניחא

 לאחר אבל ב'( סנ~~ ~י~~~ט~~ע )עי~
נר~~ העי~

 ד~ס
 בנד~~

 שח~ץ מ~כיח ~~~שה ~אן אין
 ~~והבה~מוצי~

 המשק~ ע~ ש~וק~י~
 רח הוא

 יהא ~~~~ושקל דכשי~סר ~ח~מ~י~ס ~~בל~~~שביל
 ~~~~ ~ש~חסר

 ויש ~וה~ש~יס
 ל~~ו~~

 נד"ד
~~ד

 דגי~
 ~~ ~א

 ~~"ע ~ה~~בואר ~~ה~רים ~~

~~~~
 ~~~ ~יקי

 ובט"ז
 ~~ ~א~~~ינ~ ~~~~~~ ~~

מהם~ינו~
 א~~ ~כו~ס עמו ושלח ניםן י~ג ביוס

ה~~~י~
 ההוא בםחורה

 ונ~~
 מעות ~הס

 וא~ורהתבואה ~יח~
 לה~~בי~

 ~י בש~רו לו שיהא
ריו~

 ב~ר"~ ~י~יב~ סבר והי~ראל
 והם לבי~ם

 ובאו ~סנ~ע~ב~
 ביו~

 של שני
 פס~

 ו~בי~ו
י~ח

 ח~י~ אי~~~
 לע~~~ם מכרו~ו ובחוה"~ו

 את בחוה~~ו הישראל שלחו~וב
 הע~ו~~

 וש~ו

ביו~
 עוד והביאו אחרון ~סח של ~יו~ט ה'

אי~ות ~~~
 ח~י~

 ח~~~ל על בע~ר צ~חה קול ~ע~ה

 ~ג~ ויו~~שב~
 ~י ב~סח ~~~ץ זלזול ~ל

 אומרי~
 ה~ה ב~~ינה ~~איס~~~י~

 ~ב~ ~וחו~וצי~
 ~~ח~~ ~וי~~ליה~

 הי~ח בדקו
 בר~ו~ב~~~~ )ה~ניי~~~ אי~ו~

 קשים ~מה שבהם הח~ים ושאר~חו~וציס ~~~רי~ אי~~ בהם ~נ~צא ישראל
 שלא אמר והסוחר צור~ס נש~נה~לא ויביש~~
 ~ל~

~~~ 
 חשש כאן שיהא כ~לדע~ו

 חי~וו~
 וגם

~יסור מ~~~
 שב~

 מקרה ~נא
 ~ו~

 ש~~~~בו
 ק~~~ לחזי~להםזמן ~ה~~ ש~

 ה~~ת
 ה~סח לאחר או~ס ל~ו~ורהח~ים שמו~ר~~ ו~ת"~

 ~יקבל טוב ו~וה לישראל ל~וו~רםשלא ו~~ לעכו~~
 ע~~וו עלהלזה ה~~~

 לה~ענו~
 ח~ל~ל על ימים איזה

 א~~' ~~~ץ ~~זול ו~ל בה~ו~~ ב~בי~~שב~
~~ 

הי~
 ידע ולא בשוגג

 ה~~~ ~~~~~
 הנ"~

 ולאה~"ס ב~~
 הבי~

 שס
~~~ 

 ~הי~ר
ול~י ה~~~ שהתי~

 ~~ ~בנ~ ~נ~~~
 ~ל ~הי~~~~ יסוד

 ~ב~~
איס~ר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~
 ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~ס~~~~~~

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

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

~~~ 
~~~~ 

 ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ס~~~ ~~~~~~ ~~~ו~~~~
~~~~

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

 ~~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~
 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ך

 ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ו~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ך
 ~~~ם ~~~ו

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

 ל~אי~ור~
 ניחא

 לק~ון ~ועבד~ר דלי~ני לי~
 למראה(~ נחמד הרב בשם ~וש~ש םוםקס~א זה~י'

 לה~ענות הנ"ל הח"ס שצוה מהובדבר
 איז~

י~וי~
 עב~ס וכו' שבת ~ילול ~ל

 מנ~~
 םיפ~ה

 וב~ונחהסק~~ו
 חדש~

 שם
 ד~

 קמ~א
 םו~

 מש~ש םקכ"ו הנ~ל םי' שם למנ"שבה~מ~ה ע"~
המלבושי בש~

 יו~~
 ~ מבי~שאטש מהגה"ק א~א ובשם

 ו~בה~ה~גג(
 ~~הרש~~

 ~וברעזא~
 שכ~ב~' א~~ סיתמ~ו

 ש~
 שקוניס הנ~וג ה~~~~ר בענין

~~טי
~~~~ 

 נ~רך ול~עמיס בעי~ולים ~רו~ים

 ~קנו~ס מותר אם ונשאל מסביב ק~ה חמץ~~~
 הסברא משום בזה להקל דאין וכתב~חו~"פ
 )עבח~י דליקני ליה ניחא לאדאיס~רא

םק~~( םיתמ~~
 משו~

 אי וגס ~~ה ~~י ו~י הואיל די~ל
 ~קודם הבי~ול ~ל ~זה לס~ווך~~שר

 בשעת ברש~תו ע~יין היה לא ~לזה דחמץ~יון ה~~~
 יתקלקל שלא בקיו~וו רוצה דהוי י~ל וגם~ביטול
 רק לה~יר א~א ולכן ~ביבו הכרוךהעיגול
 שטר שיע~ו~או~ן

 ה~חיי~ו~
 ~הי~ראל

 מ~ויב~הי~אל ו~עכו"~
 לקנו~

 את הע~ו~ם עבור רק
 מיד לקנותו מתחייב והעכו"ם הנ~ל פשתןה~ו~י
 בחצר ~יניחם ~די ~צר להע~ו~ם לוויש~יר
הע~ו~ם

 בשע~
 יבא ולא קנייה

 לר~ו~
 הישראל

 פ~תן החו~י לו שיקנה ~םף מהע~ו"ם ויקבל~לל
 שב~וכו~~~ה

 תי~~
 בזה וגס הישראל ~שיקננו

 ~ הנ~ל ה~והרש~ם ע~תו~ד~~ע
 ~נא~

 במעו~יו
 סוסי~~נ א~א עפמ~ג ~ ~כומ~זשל

 שיש ~~ואה אחר ~וע~ו~ס ב~סח לקנות~ר~צה דעכו~~
 לישראל ~~ותר ב~ו~ה חמוציס~צ~

 להיו~
 ~ר~ור

 בעד לא~י
 הנכרי הח~~וצי~

 נות~
 ד~י ל~ישר~ל

 של יבש ~~וב שנ~ערב ~~~ץ וביבשהסרסרות
 איםור ~~דמי ח~ץ ~מ~ו ליהנות מותר~י~ר
 ע~כש~~~~~

~ 
 ~נב~

 באיםורי לה~תכר ~~סור
 הרש"ז ובש~ע ד' םעי' סית"נ ~בש~ע~נ~~י

~~
 ~~ש~כר ~~~ום שאסור דבמקום ~~ סעי'
 ~נא~באי~ו~י

 ~סור
 לכת~~~

 לקבל
 ה~ועו~

 ~ן

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ש~~~
~~~ 

 את העכו~ם לו הביא אס אפי'העכו"ם
 לכתחלה שקנסוהו ~ודרבנן רק הוא וד~זאחה"פ ה~עו~~

 הנאה באיסורי להש~~ר~א
 אב~

 עבר כבר אס
 בתוה~פ א~י' העכו"ם ~ון המעות וקיבלהישראל
 לו~וותר

 ל~~נו~
 ~~~ום ~והס

 דבכה"~
 לא

 יין ב~כר )~לא מעותיו~פסיד קנםוה~
 ~לי~~ ~א חמץ דמי לא אינן אלו שהמעות~יון ~לב~~ נם~

ה~מ~
 הע~ו~ם של שהחמץ גר~~א רק ~לא

 הישראל ד ~י שיבאלהמעות גור~
 ע~תו~~

 לשון ב~ינוי
 :ק~ת

 ~נג~
 חדר לו להשכיר ~ותר וכן

 שמחזיק מיבדין ו~ו~
 יורו~

 ~ו~ושל וכיו~ב רחיים או
 לו ויש הכ~ר או העיר מאדון או~עיר

 ~~ל ה~~ר או העיר בני כל על מהמושלקבוע ~ו~
 שמבשלמי

 ביורו~
 אלו ~ר~ייס שטוחן או אלו

 ל~~~זיק לו לי~ן~ריך
 הי~רו~

 ~ד~ה הרחיים או
 או בהיורות ש~~בשלין ~ומה ח~~ץאחת

 ~ר~~ז ב~"ע בזה ע~' ~ ברחייסש~וחנין ~~~~
 בזה להתנהג האיך י~ז ט~ז ~"ו י~דסעי' ~ית~~
 בפ~~

וסיי~
 ל~כור טוב ~~שר דאם שם

 כלקודה"פ לעכו~~
 המדו~

 ~ל
 חמ~

 ה~ב~~ם ~יפרישו
 ~טוחני~~~

 לנכרים יצוה ~ו בפסח
 ב~ית~ס המ~ר~~~

 היורו~
 והר~יים

~~~ 
 ~הם

 ~ו~ונ~~
ל~~רי~

 ומן ~בישולים מן המדות
 ~לו~ י~רי~~~לא ה~~ינ~~

 ו~ו~חינת ~בישול
 שיט~נו אושיבשלו ה~~~~

 ש~
 י~תבו אלא בפםח

 המבשליםשם ו~~~~~
 והטוחני~

 ויגבו~

 ה~רישו ש~א ~מן שכל ל~ילאחה"פ ה~~ד~~~ ~וה~
של ה~י~ו~

 עדיי~ ~מ~
 זכה לא

 בה~
 שהרי הי~ראל

 ~~~ו~לק~ה ל~
 ה~~~~~ ~~

 ~~~ר~~ו
~ 

 ה~יש~~י'
 ויט~נו שיב~~ווהט~ינות

 ~היורו~
 והרח~~ם

 : ע~כ המושלשל
 ~נד~

 לו להשכיר מו~ר
 שיודע אע~"יוכו' ~ד~

 שיכני~
 לתוכו

 ו~יו"ב יורה או קדירה כגון כלי אבלא( חנ~~
 אפי~ לע~ו~ם ל~~~י~ם אסור האור ע~גבו ש~וב~לי~

 ~ו ~יבשל ~~ ידוע ~ם קוד~פ~ י~~יםכמה

 ב~ס~ ~~ו~~ע~ו~~
 ~ו ~ אי ~~~ וא~י'

~~~~ 
א~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  לפי~סור 
 שב~ע~

 בישול
 ה~~~~

 ~פס~
 בתוך

 מגי~~כלי
 הכלי היה שאם ל~י הנאה להישראל

~~~ר
 ריק~

 ה~ור ע~ג
 ~~~ו~ בל~

 ~כל~ ~י~
~~~בקע

 מ~~~
 לנו ידוע אין אם אבל האור

 ב~~~ ~מץ בו יבשל~~~כו"ם
 להשכיר מותר

 א~י' הכ~י ~ת~ו
 ב~~

 שהכל ואף הפסח ימי
 קו~~פ בו שנשת~וש הרבה מחנוץ בלוע~וא
 כיון ~ח~ץ הנאה ~~יב ~ה אין~~~מ

 שאי~
 הע~~"ם

~ות~
 בעד ה~מים לו

 החמ~
 ~בה~לים( הבלוע

~הו~
 ב~ד הדמים לו נו~ן אלא בהנאה אםור

~ו~
 ש"ע ~ ב~נ~ה מותר שהוא הכלי

 הרש"~
~ית~~

 דלהשכיר סק"ב שם עט~ז ~ועי' י~ב םעי'
 ~~ ~י~~~ו~ו~צ ועשד"~ ~ יו~ר קיל ~וד~פ ~~ועות ~' ~ו~~

 או~
 שהעיר ו~ה דה"מ ד'

 מ~~~~~~
 רוצ~ בדין

 ב( ~ ~מץ( של בקיומו

 ב~"~~~יי~~~
 דמטעם י~~ סעי' שם הרש"ז

~~
 ~נזכר

~~ 
 ב~עי'

 י~~
 להחס מותר הנ"ל

 ב~~~~מין
 לצור~

 ו~~יפת וכבי~ה רחיצה

~ר~
 הבלוע בכלי א~י'

 מח~~
 שאי~~ ~~י

 כלו~~ה~~
 מ~עם

 הח~ו~
 הנפלט

 לתו~
 מי

 שאינן ~~ון~רחי~ה
 עומדי~

 ~ו~א לשתיה
~אשה דא~ו~

 לשו~
 בש~ע כ~~בואר בשרה על ~ורסן

 נהנית ד~אשה משום שאני התס~י~~~ה
 ~גו~

~~~~
 ~י~ם~ה אופינהיים הר~א ~הג' ~~א ~

~~~~
 ו~יי~~~ ג'(~

 בםעי' הנ~ל הרש"ז בש"ע

~~~
 ה~~ל

 ~ו~ ~~~
 להשתמש שדרכה כזה ~לי

 ל~ע~~י~ב~
 בשאר ו~תייה א~ילה ~צורך

 לרחיצה א~י~ו ב~~ח בה להשת~~ש אין ~ז~נה ימו~
 צונן ע"י ואפ~~~~~~ביםה

 ~ושו~
 ישכח שמא

 ב~~י~~~~
 ולש~יה לאכילה

 ול~~
 להצניע צריך

 צנו~~~קו~
 לשס לילך ר~יל שאינו

 ~יה~~
 ~~תו~ד

 ~נ"ל ב~עי' ~עיי~"ע בקצרה הנ~ל~~~~ז
 מ~~

~~~~
 ב~סח בה להש~~~ש רצו~~ ~ס בין

 בעל~א באקראי רק או צונן~~י בקבי~ו~
 א~~י~ דר~

 ~דו~ ו~ב"~~~
 חבית להגע~ל דמותר בי~ף

 ~~~~ י~~~~~
 ~~י

 ~~~ ~ר~ו~
 ~ו~ו

~~~~ 
 ~י~~~ ה~ד~ ~א~~ו~וב~

 ה( ~ י~ב אות
 ~~~~~~~~~~ש

 ב~חד שנשאל םיקצ~ז ~י~ק
 מחלב הוא~~רנ~תו

 שבפרו~
 ובפסח

~~ 
 היה

 ~~ים~ו
 סת~ ר~ ~ד~י~

 השנה ~ל של ~לים

 ומנוקי~~ודח~~
 ~י~ה

~~ 
 בהם להחזיק ~~ו~ר

 הנחלב ~~~ב
 ~שובחו והי~ה ~ ב~~~

 ~ ~ו~נים~~ בז~ די~
 ~~ל~ ~~י~ ~~ א~

 ~~לי~ מן

 החלב ו~ין ל~וכר~( ~כדימיד
של ~הכ~~ עו~~ד~

 ~מ~
 להצניע ראוי דלכת~לה נ~י ~ו~ל~ע

הכלי
 ח~~~

 עצ~~ו ל~רנם לו ש~ין בשעה~ד מ~מ

אל~
 על

 ז~ דר~
 כיון ומותר ד~וי כדיע~ד ה~ז

 ~ם אבל ב( ~ יומן בני הכלים איןדבלא~ה
~חלב

 עומ~
 בו ונ~בש ~ועל~~ בהכלי

~~ם וי~צ~
 החנו~

 ה~לי ~ו~וך
 ל~ו~

 ~ן ל~~~~~ין ב~~~~ ~ל~ן ה~~ב
 לכתחלה~

 כיון
 ~א~~

 קיי"ל
 ב~סחאסור ~נו~ל"~

~~ 
 עבר א~ ~ו~נו

 ע~~~ ושה~~
 ה~לב

ע~
 בה דאין כיון או~ה ל~סור א~ן לאח~~פ

 ~ל ~גוםטעם ~ל~
 חנו~

 והוי
 כ~~ו~

 דמו~ר נוקשה
 עד או~ה השההאס

 לאחה"~
 ה~ור ד~דעת כיון

 א~ילו להשהותו מותרין משהי באי~ורהרי
ל~~ח~ה

 וג~
 בזנ~ן

 ~וע~
 כזו

 ~ש~~
 י~וים שמונה

 לא ~~ח(של
 חיישינ~

 יש~ח שמא ל~קלה בעלמא
 בכלי ח~וין ~~ף הקילו ולכןויאכלנו

 חמ~
 לחפ~פת

 ו~כן ל~קלה חששו ולאהראש
 עכ"~

 בדיעבד
 בקצרה שי~ק ~~הר"ם הרב עכ~ו~דמותר

 ומוב~
בשד~~

 ל~שה~ת אםור עכ~פ דלכתחלה מבוארמשמע מדברי~ והנה ~ ט"ז ~ות א' סי' מחומ~צ

החל~
 בכלי

~~~~ 
 במ~ו~ח ~וכ~מ הפסח לאחר עד

 ~י~מ~ב בשע~ת ו~ו~ש ~ םוסק"א~יתמ~ב
 ה~ר~ול הר בשססו~ק~א

 ד~וו~
 ~~~ח להשהות

 בקדירת העו~דיס שו~ון או~רק~ת
 חמ~

 י~ל
 קודם ~חר לכלי הורקה ע~יד~~יירי

 הפס~
 או

 ~בל מו~ר ~כבר שם שעומדיס כיון~~שר
 ב~ל~לכת~לה לשו~

 ח~~
 ~ דאסור י~ל

~~ 
 כתב

 ~ סיקיו~ד( סיקי~ב לעיל ועבדב~ר ~ תו~~~נבס'
וע~~~

חקת בקונטר~ ירושלינוסק~ להגאון מנח"נו
 ש~ ~פס~

 שהביא י~ב סימן
 ~בש~

 תשובת
 שכתב חייםדברי

 ג"~
 לחלוב דאםור

 בכליבפםח ה~רו~
 ח~ו~

 אחה~פ עד בהן החלב להשהות
 ב~י בפסח להשתמש דאסורמ~עם

 ח~יפתלצורך ז~ל~ חמ~
 הרא~

 )כדלעיל
 ברי~

 וה( ~"ק
 לאחרו~~ילו

 ה~~~
 עבר אם החלב ~סור

 בשם ~~שה ~~~ת ~~ב~~"~ ~נוזי~
 ~שוב~

 ~~~~ ~וש~~~ וכן ~הנ"ל ~יי~~ ~~~י
 ~ובי~ש~~ש ~הגה~ק

 בא~ח והו~ד בדיעבד אפיל~ זה בכעין~~וח~~יר
 ע~א מ"ד דף תמ~ח סימןהחדש

 יע~יי"~
 ~~ן ~

 ו~ות במערכת בעצמו שד~חה~ב
 הנ~ל ~

 ש~א ~זהלהח~יר ציד~
 לקב~

 ה~לב
 הנחל~

 ב~ג
 כל~ בתוךה~סח

 חמ~
 א~ר ~ד להש~~~ה ~ד~

ה~ס~
 ~חר ~בינ~ ~~ ~ לע~ כדי

מ~~ס ~~ם~



 ~~~~ ~~~ס~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~~~
~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~ 

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

~~טע~
 בא~ילה החלב אםורה ~ופא דב~סח כיון

 ששהתהלאחר
 )וא~ילו הכלים בתוך ~~ע~"~

~דעת
 דהיתר דס~ל ק"ה םימן ביו~ד וש~ך ה~~~

~נכב~
 איסור של בכלי

 ~ועל~~
 ~~שום ~וותר

~לאחר
 ~על"~

 כבר
 נו~ל"~

 ~ו~~ו
 י~

 להח~ויר
 דלדידן ~ושוסבנד~ד(

 נו~ל~~
 אםור

 בפס~
 י~וא"~

 ל~סור
~~ 

 עד להשהותה
 אחה"~

 מ~~ש
 ~וכ"~ו בפ~ח ~~מנה לאכול יבא שלא~קלה
 וכ~ז ~ םק~ו"א( סית~~~ז א~א ב~~~~גל~אורה

 לתוך החלב נתנו ב~~בר אפילו להח~~יריש
 לכתחלה ליחן אבל ~~על~ע ~ם ושה~ה ח~וץ~~י

~~
 הנ"ל הכליס בתוך החלב

 ס~ו~ ע~
 שיהא

 ל~עת ~אפילו לכתחלה אסור בודאינו~ל"פ
 דם~ל~ב~י

 דנו~ל~~
 דאין ~ושוס ב~סח( ~וותר

 כ~ובטל דהוי ~ושוס לכתחלה נוטל"פלעשות
 להשת~וש א~ור דהרי ועוד לכתחלה~יסור
 לא~ילה ה~~יוחדים ~~וץ ב~לי ב~סחל~תחלה
 הנ~ל שד~ח הרב ~~תו~ד להצניעםוצריך
 דמיירי ~~~מע הנ~ל הגדולים ~ל ~ודבריוהנה
 שיד~י~ןדוקא

 ~כ~~
 ו~אי

 בהס שבשלו כגון זמן באיזה ג~~ור ח~~ץה~~ל בה~לי~ ~נ~~~~
 ו~עין וכיוצא ז~ן באיזה ח~וץעיסת

 ז~
 הביא

~~~
 ז~רון בספר

 ד~

 תשובת בשם ע~א ט"ו
 ח~וץ ~הם שנשת~~שו ב~~ים דדוקא ~ואיריד

 להע~~יד אם~ר~~ור
 בה~

 ~די בפ~ח חלב
 שם ה~ברים ~ומשמעות ~אחה~פ~השהותה
 חמץ של ה~~יס אס~אפילו

 יו~ון בני אי~ן כע~
 גם הבין וכן כן ל~שות ~םור~ו"~ו

 אבל~ד~ריו( הש~"~
 כל~ אות~

 כל בהם ש~~ש~~~ים
 ד~וותר הנ~ל ~ואיר ביד ~ת~ש חלב רק~שנה

 עד להשהותה כדי בפסח החלב בהם~הע~~יד

 ~וור בם~ר ג~כ הביא זה וכעין ~ ע"~~אחה~~
 ה"ר הרה~ג מידי~נ בו נ~כבדתי )אשרואהלות

~~~~
 אביו מר בכת~י ע~א ע~ו בדף

 )שמע~ידים שלנו קנקנים דבם~םז"ל ה~~ופל~
 ~שנה( ~ל~חלב בה~

 י~
 )במקוס ל~ת~לה גם לצדד

 עד ~לה~~ותה לת~כן החלב לשפ~ך ~ד~ל(~~רך

~אח~
 ב~~ אב"י הקנקנים אס ה~סח

 ~פי~ת
 מ~וס ~תוכן~~לב

 ~~י~~
 ~~ה

 לה~יר צדדי~

 ~~ית~~~ז בש~ע המחבר דעת בזה יש א( ~בזה
 ~~"ל יו"ד(םעי'

 נוטל~~
 יש ב( ~ ב~סח מותר

 ~י~~נ )שבמג"א צדק ה~ועגלי דעתבזה
 ד~וש~ו~~ ~קי~ב~

 תב~יל ב~םח נ~בשל דאם מדבריו
 בלע שלאב~לי

 ח~~
 ל~ו~ור מותר ל~~~יס רק

 בשהייה גם דמו~ר וממילא לנ~ריהתבשיל

 א~~ ב~~ו~~~ועיי~~
 כן וכ~וו הנ~ל( ~~י~ב

 אין הנ~לבקנקנים
 דר~

 בהם לבשל
 ח~ו~

 רק
 חנ"א ~י' ~עח~י במ~הו חש~וי~ם ורובלפ~מים
 ועודסקל"ב(

 דבליע~
 ע"י רק הוא הקנקנים

 יש הנ"ל הצדדים מכל לכן ~ליטתן וכן~בישה
 ע~תו~ד בדי~בד ו~וכש~כ לכתחלה א~ילולה~יר
 וע~ש~"ח ~בקצרה

 הנ"~
 מנח~~~מ בעל הרב שגם

 על פ~~קו הדור ~ורבני שאיזה לו כתבה~ל
 ולענ~ד ע~כ~ הנ~ל חיים הדבריחו~~רת

 ~שקורין ~לנו בקנקנים בזה להחמיראין ~~~
 בתוכן ח~ב ~העמדת רק ה~ויוח~יםנאדי~יס(

 ז~~נים ב~וועעורק
 שב~וש~

 השנה
בהם ~~שת~ושי~

 בחמ~
 וגס

 ~ווע~
 השימוש

 ~משת~ושי~
בה~

 ה~נה~ בא~צע
 ~~~ הו~

 בכל לא
 ני~ר ואין בכולס ולא ~והם שניס ~ו ~א~דרק הכלי~

 מהס באיזההדבר
 שמשתמשי~

 ~זה יש וא~כ
 ברוב ביטול םברתג~כ

 א~
 נכון ~את ליתר

 בשפיכת ~פםח בהס ש~~~~מ~ים שבעתהד~ר
 ~שראל ~וד אז שם יע~~וד לתוכןה~~ב

להז~~ר אח~
 של~

 כבר אשר מהחלב יעע~ו
 ~והחלב ~י~~~ל~ו ואחר ~ועל"ע שם וע~ודלתו~ן ~שפ~

 לתוכה~נש~ך
 יעמיד~

 ~ותה
 ב~וקו~

 צנוע
 רגיליםשאינן

 ליל~
 או הפםח ימי כל לשס

 בו שיהא כזהבמקוס
~~~~ 

 יבואו שלא
 מהחלבבפסח להשתמ~

 שב~~~~
 ~~בואר שכן ראיתי שוב ~

 ב~גה~ג~~כ
 א~ת םי~~"ב ~וברעזאן ~והרש~~

 חלב ~ל ב~לים להקל לצדד דיש ג~כ ש~~בה'
 ~די בפםח לתו~ן ל~לוב רוצה אס השנה~וכל

להשהו~
 הפסח אחר עד

 ו~~
 ~ז~~ין ש~~ן

 ~~ור על בהם ו~ובשלים השנה כלבהס
 משהו חשש רק דהוי כ~ון ~ו"~ווכדומה ~מ~
 במקוס ה~~יקל לכןנו~ל~פ וג~

 צור~
 גדול

 י~
 ~לו

 ~ה~ל
 ~יסמו~

 הנ~ל ~~הרש"ם הרב ע~תו"ד
כ~יו~ע ~
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~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 
~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~

~~~~~ 
~נה~

 שיא~ילה ~~יודע
 ~ ב~ס~ ח~ו~

 ~י~
 הוא זה

 ~ ז' ~~י' ~ית~ו"ח הש"ע~~ברי
 דאם םק"י~~~~א ו~י~"~ ~~

 י~
 יא~ילנה~העכו"ם אם ~פק

 ~~ח~וץ
 לו ליחנה

 ~ הפסח בי~וי להא~יל~

 ועיי~~ב~
 הא~ילה א~ דבדיע~ד ם~~"ד ב~"י

~עכו~ם
 חמ~

 ו~יי"ש ג( ~ ה~לח ליסאכילה הנא~ ~~וי ל~שליך להח~~יר ~וב
 בבה~~

 םק~"ז

ב~~
 ~ת הישראל נתן ד~ם פ~ו~א תשו'

 ולחלק ל~דלהל~~ו~ם בהמ~~
 הוו~~ו~

 ו~ע~ו~ם בי~~~ם
 דה~כו"ם ~ושום ~~~~ר חמץ להנותן

 אך ~ ע~כק~~וין עצ~~~ להנא~
 בשע~~

 ~ה דין הניח שם
 ~י~ראל נהנה דעכ~פ ~יון בצ~עדה~~~א

 ועייש~ע ~( ~ ב~ס~ בה~ות~שאו~לת ~והח~ו~
 בשע"~

 בש~הנ~~
 ~וש~יר הישראל דאם הנ~ל הפ~ו~א

 ~לו הסוס )~גוןבה~~~ו
 ו~יוצא~

 לע~ו~ם
 ב~~ה~~~

~~~
 הע~ו"ס על ~ווטל יהא ~המזונות ו~ותנה

 הישר~ל ~יודע אף~~ו~ר
 ל~ יתן ש~~~ו~~

ח~~
 ב~~ו~יקח בפס~ לנ~רי לו~ור להתיר ~ין ~בל ~~ותר

 ות~

 ל~ אשל~ ואני ~וזונות לה
 ד~יון

 מא~יל' שהע~ו~ם ו~אי~יודע
 חמ~

 שהע~ו~ס נ~וצא
~וא~ילה

~~~ 
 אבל ישראל של ב~לי~תו

 ק~ד"פ רב ז~ון הע~ו"ם~~ת~ייב הי~~
 לזו~

 בהמותיו
 ולחלק הישראל~ל

 ע~
 ~וול~ות עם הי~ראל

 ליה דלקני' לי' ניחא ד~שראל אמרינןב~ה"ג
~וזו~ו~

 השע~ת ע~תו~ד ~איסורא ולא דהי~רא
 הנ~ל השע~ת אך ~ ~נ~ל ה~~ו"א ~שםהנ~ל
 נהנה ~~ישראל ~יון בצ"ע ~~זהניח

 בפס~
 ~ומה

 או~לתשבהמתו
 ח~ו~

 וא~י' ב~םח
 ~ו~~~

 ~ל
 ולא ב~סח ליהנות אםור~~רי

 שיי~
 בזה לו~ור

 דלקני לישראל ליה ניחא לאאי~~רא
~~~ 

 שיודע
 הע~ו~ם שיא~~ל~בו~אי

 ח~~
 ע~~~

 ה~
 ועייש"ע

 ישראל ד~ם הפ~ו~א בשס הנ~ל ~ות~~שע"ת

 ע"~י לאסור הריטב~א דעח קניןב~עת
 ועב~~~~

לק~ו~
 םי'

~ 
 או חלב שתיית בדין סקס~א

 ע~ו"ם ~ובה~ות ב~סחבשר א~י~~
 ב~~~~ ח~וץ האו~ל~

~נו~
 ~"ד ~וה~~תשו~מ ~כו~~ע~ו~~ למשרתי תן ~חר לעכו"ם לא~ור

 במעש~ סיצ~~
 חיל ~בא

 ~~~ש ל~ם יתנו שיהודים דוקאורוצים ל~י~
 עלי וה~ס צא לע~ו~ם לומר ~התיר~ועות ח~ו~ול~
 יא~~ר ולא לך א~~ם ואניהמלך נ~~~

 יי"שלהס שית~ ב~ירו~
 ע~~

 בא"ח ו~וובא
 ה~ד~

 םית"נ
א~~ ~ו~

 : ז'
 ~נז~

 היינו ~ הע~ו~ם אל ישא~ו
 ה~ינוק איןאם דוק~

 ~"~ חו~~
 ב~נין קצת( )רק

 דאז הגוי לבית הבית ~ון להוציאושא~שר
 יא~ילהו ושס הגוי לבית התינוקלהוציא צרי~
 שלא~די וישק~~

 י~ני~
 חמ~

 ש"ע ~לל~ ביתו לתוך
 מן להוציאו ~שא"א אבל ~"ה~ ם~י'סית"נ הרש~~
 גם להאכילו~~ותר הבי~

 בבי~
 בס~ק ~משי"ת הי~ראל

 אי~ל העכו~ם~א(ואםשא~"ז:~נח~~יא~ילהו
~א~ילהו~ ע~ו~~

 ישר~ל ע"י
 ק~~

 דאס ~~שום
 בעצ~ו ו~ושק~ו ~וא~ילהוהגדול הי~רא~

 י~
 בו

 איסור על הגדול י~~ח ש~אגזירה ~~שו~
 ח~ו~

 ויטעמנ~~
 )ועב~ס ב( ~~ה~ םעי' סי~~נ הרש~זש~ע

 ק~ן או דחולה יר~שליס תום' ב~ם ע"ב ט~ודף זכרו~
 לאכולשצריכין

 ~מ~
 ~ושוס ישראל יא~ילם לא ע~ו~ם~~י א~ בעצמן לא~ול יכולין אם

ב~~ע ועייש~~ ג( ע~~(~ ~אוכל הוי ד~א~ילב~רושל~~י דאית~
 חולה הוא התינוק דאם הנ~ל ~רש~~

 להשהות ~וותר הבית ~ן להוציאווא~א
 ח~ו~

 ז~

בתו~
 ~~חיצה לפניו יע~ה אך ביתו

 גבו~
 ע~רה

 שבת ~וא ואם~פחים
 ויו~~

 ~~י עליו י~פה
 אס ~כן ~ו~ונו להס~~ק ויבא יש~חשלא

 ~וותר קטן י~ראל ~ו ~~ו"ם ~~ילהא~יל א~~
 ישראלע~י ג~

~~~~ 
 : ע"כ

 ~נ~~
 וי~ר~

 היש~אל לו
 בהמה ~נו~ונ~רי

 בשו~~ו~
 לק~חי~~ו~ברי ~~בריו ~~~~~~ ~~יא~"~~ מתחלה התנו אם

קו~~ ~~~~
 ~וזונות לה י~ן~ שהי~ראל לקיחה

 קו~~~
 להנ~רי לומר דמו~ר ש~~ב ~~י~ית~נ

ו~~וי בתחל~
 ל~ ית~

 ~וזונות
 ב~ס~

 ~~כול ~ו ל~~ות ~ה~י~וק לו~ן ~תנו לא ו~ס ~ותר
 ~מ~

 ואני
 אפר~
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~ו~~

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

~~

 ~ם ~~ב~~י
 ם~י~~

 ם~י' שם הר~~~ ~~ש~ע

~~~
 )~~~מ

 ~~~ הפמ~~ ~ע~
 ס~~~( שס

 ~י~הר צריך~ל~~חלה
 ~ל~

 לגוי י~~ור
 ~מ~ ת~

~~~ינ~~
 אלא לך ~~רע ואני ~ה

 יב~~
 ~הנ~רי

 ~~~~ ~מתנ~ ~התינ~~ ה~~~~י~~
 הוא

 ~ע~
 נה~~~~

 שלום
 גב~~ ~~~ח~

 ~~ה"ג ~שי~~י ~~ב"ח
~~~ר~י

 קו~~
 ~~~~ו~צ בש~~ח יה~"~ ~נח~~ב~םף

 ~~ן ~ ~' ~ות ~'~י'
 ב~~ול~~ הב~~

 ~~~ה בשס

 ~~~ ~מהרח~~~הו~~
 על ש~שיג~

 המג~~
 הנ~ל(

~~
 א~א ~ס

 בק~ למצו~
 יש במ~נה ~יתן ~~

~ס~וו~
 דעת ~ל

 המג~~
 לו ל~רוע ~מותר הנ~ל

~~ר
 לי~ החמ~ ~נת~

 הת~נוק
 ל~ )א~

 לו יפרע
 ק~~ם~הנכר~

 ~~א לה~~~~ק ~~~ץ א~ שית~
 ש~בר לאחר לו~~~~ע

 הח~~ ~~ נ~~
 א~ר~~ התינ~~~ ל~~

 שהני~
 ~~~~י

~~ 
 החמץ

 בבי~
 היש~אל

 ~צ~~כב~
 החמץ

 מרשו~
 ה~וי

 קוד~
 ה~ר~ון

~~~שות
 הנ~~ הי~~~~

 א~~~י בא לא עדיין
 אדס ~~~~ ~צי~~ ~~י~ משי~ בב~ת~הני~ו

~~ו קונ~
 בע"~

 א~ מ~ר לא הגוי ~~ס
 יזהר וגם לה~ינוק~לא לה~שרא~ החמ~

 של~
 ב~ד החמץ ~קבל

~~~
 א~~' ה~~י

 ~ אא~~ ה~~ע~~ ~ו~~
 ~ו

 התינוק~~בר
 ב~גבה~

 מ~~ס
 ~מ~ ש~~

 ~~ה ש~א
 א~י~ ה~ינ~ק~ו

 ~~ב~ ~~
~ 

 בבית הגוי ה~יחו
 ~ם )~~~מ(~ישראל

 ח~~
 ה~ה ~ביד~( ~נט~ו הג~~

 כמו~לו
 שה~~

 ~אח"כ( היש~אל נ~~ל~ ~~ס
 כ~~נ~ ה~~ הנ~ר~~יד

 ח~~
 ~ין ~ל~ן ב~~ח

~הישר~ל
 ה~~~ ~~ ~י~ו~

 לאחר א~א הג~~ מיד
 בו ~~ה~~בר

 בהג~~~ ~תינ~~
 הרש~ז ע~~ו~ד

 :~נ~ל
 ~ס~

 ~אס
 ~ד~ מותר השוק מן ח~~ץ ל~נות וא~י' ~~~תר ~~~~ ~שי~~ ~וםו~~ החינו~

 ~ס ב~כ~~~ו~~הר
 ה~~

 ~~~ילת צ~יך
 ~~ו~

 בכה~~ ח~ששי~~~י~
 ש~ובר וב~י ב~~ של ללאו

 אח ה~ו~ה~~לי~
 הח~~

 שע~מד דבר ~ך שאין ~~ני
 ש~ע ~יקו~~נ~ש~~~ני

 הרש"~
 ~~ו: םעי' םית"נ

~~םא~
 ~ש~ו~

 ה~לב
 ~כו~~ ~ו~המ~

 חמץ ה~~~לת
~~ם~

 יי~ ~ים~ין יש
 ~~~~י~

 י~~ ~נ~ ~
 שדבר

 הו~~~
 ~~ו~ ~~~~ ~ש~~~~ מל~א

 בזה ל~~ר
 ~~ו~רין~~~ו~~

 ו~~~~ירי~
 בזה ~ר~י~י

ב~~~ם
 וני~ווק~

 ו~ושוס
 ל~~~ נ~וןדע~יף דהי~ר~ ~ח~

 : המתי~~ן דיעות ~חלה
 ~( ~ראיתי ~~~~

 ~~י~ בבי~
 דבהמה ~פםק םיל~ה

 לישראל מותר ב~סח ~מץ הא~כלת נ~רישל
 הפסח ~י~~י מ~נה ~ח~לבין הח~בלאכול

 ל~~ ~צמ~ העכו~םדעל ד~יו~
 ~בהיתר ~נאה איסור

 א~ מא~ילה~א
 ~חמ~

 בזה אין ל~ן לבהמותי~
~ושוס

 הנאה באיםורי נ~פ~~~
~ישראל ש~םו~ ~~~

 ~י~נו~
 ה~~נו ~~ו"ם של ~ו~~וץ

 דו~~
מח~ו~

 בנד~ד אבל בעין
 שהעו~~

 ה~~יל
 ~י~כ הבה~~ה חולב הוא ~ע~~ייבהיתר לבה~וותי~
 ~ורה אסרה דחמץ ~וש~ס ~ללד~מץ דרר~

 להישראל ~וגיע ~נאהואי~ה חל~ ול~
 ~הח~~

לנ~רי דו~ו~ ~ה"~
 ~שרי ב~םח ושר~ו ח~~ץ ~~ ש~~

לקנות לישרא~
~~~~ 

 שאפי~ בנד"ד וה~ה ממנו ולי~נות
 ~יבא לחלב ~ורם שהח~וץ~~י~א

 מ"~
 ה~~ל

 ~מנו קי~ס~חרכו
 הבי~ ע~~ו"~

 ~כתב ח' ~י' בנשמ~א ~אית~ ~כןב( ~ הנ~ל אפריס
 מעל~ע בת~ך א~י' החלבלש~ות ~תי~

 מאכיל~
מ~ו~ ה~מ~

 ~~~"ג דה~~
 דה~

 ימיה כל נת~~מה לא
 הוא היתר ז~~נו קו~ם ~ח~וץ כיוןבאיםור

 ~ו~~
 בסי'דה~וג~א

 ס~~ ת~ו~~
~ 

 לאסור כ~ב
ב~סח זו~"~

 ~~ו~י~
 ~ב~

 ~~מ ~צ~ס
 ~עני~

 שאר
שאינם דברי~

 בעי~
 ~~ובו~ר ב~סח גם ~וותר ז~~~ג הרי

 ~ ע~כ םק~ט ~י~מ~בבמג"א
 ~~תביעקב בי~ועו~ ועיי~

 ~~ו~
 להת~ר ובא ~~~ה

 החל~
 ~ם~ה~נה ר~

 ~ערבי~ שחרי~ הבהמ~ ~~א~~
~ 

~~רי~
 ה~ו~~ריס

 להמ~ין אפש~ ~~~
 בתשוב~ וכ~כ ~ ע~כ ~~ב~וה מעל~~

 ~רמ~~
 להת~ר שלא

 שחת גם וערבית ש~~ית ב~~~לתרק
 ~~~~ןבו ~~יוצ~

~~~ 
 ~~ו~ד

 ~חומ~~ בשד~~
 ב~ ס~'

אות
 ד'~
 בשד~ח הביא הנשמ~א~ה~~ל ~~דברי ~

מ
 ~~ו~ ער~~

 בשס ~ם ~( ~ הנ~ל
 ~וג~

 ~ ה~לף
 ימי ~ל או~לת א~דא~ילו

 ה~ס~
 ר~

 שר~ ח~וץ
מש~ס

 ד~ו~~~
 באיסורי שר~

 ו~~כ ~ד( ~ הנ~~

~~~
~ 

~~ 
 בז~~ ~ה~יר שדע~ו ~~לת~ בשס הנ~ל

 שלא הוי דזה מש~ס אחר ~~ס ב~הו~~ב
 ~דר~

~ 
 ~( ~הנ~ה

 וכ~
 ב~שו'

 תור~
 ~סד

 ~~ו~~
 ~י~~



~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~
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 לאחר
 שהארי~

 בזה הרבה
 דהוי משום הוא בזה ההיתר ד~יקר ו~תבבזה להית~ מצ~~

 כיוןזוז"ג
 של~

 באיסור י~יה ~ל נת~~מה
 הוי מהעכו"ם והקניה בזוז~ג אסורדל~~~לה וא~

 כיון ~~"מ~לכת~לה
 דע~~~

 ה~ו"פ סברת בזה יש
 שלא ~זה ~~יי ש~~~~כ

 הנ~~ כ~ר~
 ~~א~כ

 איסור בזהאין
 אל~

 ד~~ה~ג י~ל ~~כן ~ו~רבנ~(

ל~
 ובצירוף לכתחלה א~ילו זוז"ג רבנן אםרו

 ~ז~שי~
 הפוסקים םברת

 ~באי~ורי~
 בתר אז~ינן

 ~ן ו~מוהש~א
 בנד"~

 ה~ו~הווה ה~לב הרי
ממא~ל

 חמ~
 עניינו ונשתנה או~ל ~ו~ורת יצא

 ~~~ןוצורתו
 בצירו~

 הנ"ל ההיתריס כל
 י~

 להקל
 ג~וללצורך

 ע~תו"~
 מערכת בש~~ח והו~ד בקצרה

 דעת גילוי בס~ר ראי~י ו~ן ~( ~ הנ"לואות
 הכהן~~~והר~"ם

 מברעז~~~
 י~ב אות ם' ~י~ון

שצידד
~"~ 

 בזה להיתר
 ~נ~תנה ד~יון ~ושו~

 לד~~ו~ו ויש שרי נכר~ ביד~ג~ורי
 לח~~~

 ש~חבטל

 היחר ~ד בזה ו~וי"ל לי~ראל דשרי נ~ריבי~
 )עבדב~ר נ~רי ביד ~~~הו ~יסור גזרו דלאד~~ו
 סקי~~( זה סימןלעיל

 כמ~
 ז~~~ג ד~ס י~ל כן

 הנ~ל דעת גילוי הרב עכתו"ד נכרי בשל~~ותר

 ~~קצר~
 ז~

 הנ"ל דעת בגילוי שס הביא וכן
 כסברת לה~יר שפסק מוואלאזין הר~ח הג'בשם
 א' באות לעיל )ה~וובא ~נ"ל א~רים~בית
 דיעו~~בין

 הביא וכן ח( ~ זה( שבס~ק ~מתירין
~ם

 בש~
 להקל שהעלה אסאד מהר~י ת~ובת

 תוע~ות תשובת בשס ~ביא ו~ן ט( ~בזה
 להקל~~דד רא~

 בז~
 ל~קל לבו מלאו ~לא ~אלא

בז~
 זה ס~ק לקמן אי~ה שיובא ~~מ"ג נגד

~' ב~~

 ~בי~
 בגילוי שם וסיים ה~וחמירין( דיעות

 ש~~ הנ~ל~עח
 היתר דבר ~ס אוכלות הבה~וות

י~
 להקל

 ב~שי~ו~
 למכור הנוהגי' )ומ~מ

 ~הא~ילם ל~סחבה~וו~הס לעכו~~
 ח~~

 דאין נראה
 הקונ~ מהנכרי החלב לקבללהתיר

 ד~ו~ דמלבד
 הניכרת~ער~ה

 עו~
 זאת

 י~
 הוא דהא ל~סור

 דעו~ה ד~יון חמץ בהמתו שמאכילין ~מה~הנה
 מ~ינא אסור ממנה ה~לב ואוכל~ועשה

 וכ~
 אני

 ~כעין הנ"ל דעת גילוי הרב עכתו"ד תמיד~~ורה
 קיצשו"ע ש~ובעל ה~נים בלחם ~תב~ה

~עי' סיקי~~
 י~ דא~ יו~~

 הרי ~חלב יד להי~ר~ל
 ~ ה~כירה כח בזה~וגרע הו~

 ז~ וכעי~
 בתשו' ~תב

~~ר
 יהוס~

 לא דבכ~~ג ~וסיקנ"ט
 נ~צ~

 ~י
 בכ~~ג ד~םר יעקב בית ו~ב~ס ~ ~~כ~מתיר

 לי~ר~ל~ם
~~ 

 ה~לב לקנוח
 מה~וו~~

 ~י~ר~~
 לאוכלהכ~~

 בפס~
 ~מור אי~ור והוא

~~~ 
~ 

 ~( ~ כ"ב( אות ~יתמ~ח החדש בא~חו~~ובא
בם~ר ועיי~

~~~~~ 
 י~ד ד'

 רי~
 לוו~~ בר תשו~ ב~ם ע~ב

 ~של ~~בה~~ה חלב לאכול ג~כד~~~ר
~או~לת ~כו~~~

 ~~ו~
 הביא ו~ן יא( ~ ב~סח

 ה~~ב שה~יר תניינא משהדבר ~~~ ש~
~~~ו"ם( ~ובה~ו~

 ש~ו~לו~
 ~~ו~

 בפ~~
 ~~וז~ג ~ו~עם

 בשללאו~רו אי~
 אי~ור דכל כיון עכו"~

 הוא ב~~ח~אםור ~ו~~~
 ~ושו~

 עכ~פ בו דיש
 )~~ו~~אר~ בש~ים ~ב~ל נכרי בשל אבל~ו~הו ~ערובו~

 זה סי~ לע~לב~ברינו
 ז~~י ~ועבת~ש ע"כ ~~ו~ר זוז"ג גסל~ן גו~~י~ ב~~ סקי"~

 ~כתב או"ח רמזיבשם סיקנ~~
 ל~י~ר צ~ עו~

 ב~סח אסור זוז"ג הוי ב~ו~שותד~וקא מ~ו~
 ~ושו~

ד~~ו~
 ~ ע"כ( בנשתנה לא אבל במשהו

 התיר מברא~י הרש~ק להגאון חיים שנותבספר ו~~ יב~
 שלפנ"ז באות הנזכר מטעם החלב~~כ

 ~וערכת בש~~ח הביא וכן ~ג( ~ משה~דבר ב~~
 שה~יר ~יק ~הר~ם ת~ו' בשם הנ~לואות

 האוכלותמ~רות ~חל~
 ~מ~

 נ~רי של הם א~ ~~סח
 ל~יל המבוא'~טעם

 ברי~
 א' אות זה ם~ק

 ב~~
 ~ א~רי~הבי~

 יד~
 שם הביא וכן

 להל~ותיהודא י~ ס~~ בש~
 ~~יט~

 ~בה~וות ~כ'
 ה~וכלו~

~מ~
 ב~ס~

 כיון מי~ ולשו~טן לקנותן ~ותר
שכבר

 נעש~
 ומו~ר ~דיעבד הוי תו הזוז"ג

 פרה ~~מו לכתחלה אותםלקנות
 ולש~ות~ החלב לקנות מותר וכן עכומ~ז(ב~רשיני שנת~~~ו~

 ל~לכה ברור נראה כן ~לל ~ששבאין
 ~ הנ"ל יהו~א י~ הרב בשםע~~ד ~~וע~~

 וסיתמ~ז א"אס ב~~~גלכאורה ו~~~ ~~
 האו~ל~ נכר~ מבהמת~לב לשתו~ ~ה~ו~~

 חמ~
 אם ב~סח

 דמיירי~נאמר ל~
 הפ~"~

 ~ם הב~~ה שאו~לת
 ~עח ~ילוי בס~רו מברעזאן מהר~"ם ~~'~כ~כ ~ב~

 ב~מ~ג אך י~ב( אות ~'~ימן
 סוסית~~ח א"א וב~~"ג ~~~ה ס'~י' בש~~ יו"~

 משמ~
 ~~~דמח~י~

 לא אם
 שאוכל~

 הבה~ה
 זה וגם זוז"ג ~וידאז ~ב~ ג~

 הני~
 ביו~ד ועייש~ע בצ~ע

 מעל~ע לא~ר רק מתירדאין
 ס~ר ב~ם סיקנ~ט ~או"ח יהוסף ז~רו~בת~ש החמ~ מא~יל~

 בזה ~הקל ג~כ שצידדיהו~ע
~~ 

 החליט ~לא
 להיתרבזה

 ~יי~~
~ 

 וכ~~ טז~
 הרבניס מ~ברי

~יו ~~ח~ ודבר~ ~ ~~ר וזכר ~ ~~ר~הנח~ד
 ב~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~ן ב~ברינו ~י~ה~~וב~ו 
~~~~ 

 ד~י~א ז~(
 אין חמץ ~~ הנכרי ביד~~חפ~מה

 חש~
: 

 ~י"ה~~דר ~~~~
 דיעו~

 האוסרין
 ל~~ו~

 ~לב
שאוכלת נ~בהמ~

 ב~ם~ ~מ~
 אפי'

 ה~ה~ו~ ~~
 של הוא

 א( ~~~~י
 הה~~

 דוד ה~ר
 או~ינהיי~

 בהיותו
 בק~קאב"ד

 כרו~ י~~ פרא~
 בכל ב~קו~תו

 לאםור כנםיותב~י
 ב~~~

 שנחלב ה~לב את
 האוכלות ~נ~~י(~בה~~ות

 חמ~
 ~ ב~סח

 ב~
 והרב

 החזיק מאה~התשובה
~~~ 

 שב~וף והגס ב~בריו
 נש~ר~ברי~

 נבו~
 הרמ~"ס דברי ~מכח בזה

 ~לא ב~"ע ה~~ר והניח ~~ז~~( אי~ור~בהלכות
 לבעל רק בזההחמיר

 נפ~
 לפי )מ~~ו

 לדברי נ~ון ביאור ~~ ~י' ~ואר ~ריבס~ר ה~ובוא~
 תשובה בעל דבר~ ~חחזקו ממילא~רמב~~(
 וכ"~ו ~( ~ אד~ לכל בזה ל~~מירמאהבה

באו"~
 גם שאוכלת לא א~ ב~ה ד~~ח~~י' סוםי~מ"ח

 גורם רק הוי בלאה~כ ~~ל~בן
 ~~י~ור~ אח~

~ 
 ה~~ים בלחםוהו"ד

 זה ~וס"~ קיצוש~~ שע~
 ~ם~ו~תב

 בלח~
 ~פ~ו~ג ~מדברי ה~נים

 לעי~ ~הבאתי~ ח~~"~~ו~~י ~~~
 ט~ו באו~ זה ב~~ק

~~~~י~ו~
 ראי~ אין המ~ירין

 ואינו ~היחר
 ~זה מ"ש עיי"ש ל~ה~נין

 ו~~ב הנ~ל ה~ל~י ודברי החיי~א~~ר~ ~דח~ מ~ ו~ייש~~
 לבו מ~או ~א ראס~תו~~ות דג~

 להק~
 ~גד

וגס ה~מ~~
 הישועו~

 )הנוובא יעקב
 ב~ו~ ל~~

 ~ות
 ג~כ המ~ירי~( ש~~~יעות~'

~התיר ~י~ בריר~ ל~
 ~וק~ ומצרי~

 שתא~ל
 ~חר~

 ~ערבית
 דברים~ם

 ש~
 וכו' הי~ר

 ~כתו~~
 ~~נים ~ל~~

 ~הנ"ל
 ד~

 ~דברי משמע וכן
 ה~ח~י~

 ~ה בר

~לה~או~
 ~ח~ב ל~~ור דיש הרחיד~~(

 האוכלח~כר~ מבה~~
 )~~ ב~ם~ חמ~

 הרב ~תב
 ועייש~ע ~ הנ~ל( ואות~מערכת ש~~~

 ב~ד"~
 ~שם

'~

 י~ח~ רי~~~
 וכ~ ביותר ~הח~~יר

 אין ~~~~ ~מץ ה~~~לח~~ו~ם דבה~~
 לש~ו~

 ~חלב
 א~י'~לה

 מ~כילת מעל~ע לאחר ~~ח~ב ~~
 וגם~~מץ

 החל~
 ~םח בערב מ~נה ש~~לב

 ~מנה ~שתות אין אי~ורו ~~ןקודם
 ח~ץ ~אכיל~ה מעל~ע שהייח לאחר~~~ה אא~~

~ל~
 דמותר יהודא מחוקק בס' כמ~ש

 ~~ח~ בערב אי~ורו ז~ן עד ~~ץ~בהמה להא~~
 ~~~חלה ~ווחר~ו~חלב

 ב~ס~
 להמחין צריך ו~ין

~ל~
 דדב~יו

 ו~~ו~~י~ ה~"~ ~י~~
 עד ו~ו'

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

~רב
 יצ~~ רינו~

 ~ל ~~~ריז ~נ~ל
 ולא~ורלהחמיר ה~~~

 ~חל~ ~~
 הב~~ה ~ן

חמץ ~~~~~
 בער~

 פ~ח
 ~בהמות אס ~לא אסרודלא ~ו~~~ ח~~ אי~ו~ ז~~ ~~

 בזה~י~ר להורו~ דמי דשפיר נראה ול~ן אי~~רו~זמן ~~~ או~לו~
 עכ~ו~~

 ~ הנ~ל ~ד~ח ~~ב
 רק ~אם ~יק מהר~ם ת~ו' ב~ס ~ם~~יא ו~

 א~ל~ שבער~~ ו~ שעהק~דס
 חמ~

 ~ו~~י
 א~~ווח~

 וב~ם ז( ~ חי ~~ל ~~ועד ב~םם~ ~ו(בש~"ח ועיי~~~ ~ ע~כ( ~~ראל של בפרה
 ~חלב לאםור ג~כ שכתבו דוד עינ~~'

 מב~~~
עכו~~

 ~אוכלת
 חמ~

 הביא וכן ~ ב~~ח
~~ 
~~ 

 ב~~ח~
'~ 

 רו~
 ~~ק מ~ום רק ~א~י' ~יים

 חמ~~ עכו~ם מא~ילהשמא
 בפ~

 ג~כ
 מלבוב לה~' יצחק ביתבשם ~~ ~ביא וכן ~( ~ מבהמתו החלבל~תות אי~

 ~~ה~ה ~וכלת אס אלא לה~י~ ד~ין ם'(~סי' ~~~ח~ו~ ~בח~ו~~

 ~מות~י~~~א~לי~
 ב~ל

 ~ ~"~ יו~
 י~

 וכן
~א"ח ~בי~

 ~י~~~~ הח~~
 יד בשם ~~ב אוח

 ~~~~ ~ ל~~ור~~~ יו~~
 ~מ~~ה

 ל~ח~~ר הד~ר ו~~~ן ראוי דודאישמםייס ~~~ ~ב~~"~

~ל~
 בהמות של ~החלב לשתות

 ~אוכלו~
~~~~ 

 זכר ~~~ו' ועי' ע"כ~בפם~
 י~ו~~~יק~~~

שהבי~
 דכ~ב ~רדכ~ פר~ת ת~ו~ בשם

 ~ין אבל ל~צ~ו יחוש ~פשדבעל ~~~
 מרד~~~ הפר~ת בשם שם ~~~ד ~יתרהנוהגי' ~י~ למחו~

 כ~~~~
 ~כר~ ~ל הם הב~מות באם מיירי

 ~ם~בל
 ה~המו~

 אפי' ישראל ~ל הם
 קודה"פ לנ~ר~נ~~~ו ~~

 ב~~ ~נהו~ החמ~ ע~
אי~

 ~ו~ס ה~~ב ל~ת~ת שמ~יר ~וי נ~~א
 כשאוכלו~

ח~ו~
 ~~ק ל~יל ש~~אתי ~מו ~~~ח

 עיי~ש( המתירין דיעות ש~יןט' )~~ו~ ז~
 דישראל ~ירי~ב שי"ק ~הר~ם ~שו' בשסהנ~ל ב~ד~~ ~עי~~

הח~ו~
 ~כ~~ןב~חריו~ו ~~~ ~בהמו~ ב~~~ ~מץ ל~א~יל

 ~קיב~
 מאחרים בהמות

 הישראל על הם הבהמות ואחריוחב~כר ל~טמ~
 ו~תב ב~~רו( החלב את~קבל והו~

 הו~ דא~
 חמץ להא~יל~~שו~

 בפ~~
 א~ור

 ל~ו~
 י~ראל

~קנו~
 ו~בפ~~~ ~ ע~כ ~~נו ~לב

 םית~~ח ~~א
 ~ידון בכעין מ"ש נשאלתי דה~מ~ק~י

 דמהר~~

~י~

 ~ הנ~ל
~~~~~ 

 ב~~~ ל~~ו~ ~~ות~ ~~
ב~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

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

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

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

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

 ~~~~ ~~ו~
~~~~~ ~~~~~ 

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

~~~ם~
 ש~~לה אחר

~~~ 
 )~~י ה~~~ י~י בתוך

 ~בשרה~~~~~ול
 ב~ס~~

 בס~ר עי~
 ו~רו~

 ד'
~~~א י~~

 ב~~
 ~~ר

 יהוש~
 דאו~ר

 לשחו~
 ~פסח

~
 ~~מו~

 האו~לות
~~~ 

 לאכול ~כדי
 ו~~ר~

 ~בבהמו~ ~~ ~דב~~~ ומ~~עו~ב~~~
 של

 ו~שמע ~ ב~יעבד מוחר דבשרה ~ק~~~ית~~ח א"~ ~ב~~~ בש~~~~ כ~~ ~ קאמר~~רי
 בלא~י'

 שהיי~
 את א~יל~ה ~ז~ן מעל~ע

 ב~~ ~~~~ ~סו~"י ~ש~~~~~~~ הח~
 ~~ון דו~ו

~~בה~וה
 ~~ו~ האו~ל~

 ב~ס~
 בי~וי לשוחטה ~~תר

 ה~~ש ו~~א~~ ~ ע~~~~~~
 ~ו~ ~י~~~~

~~~~~~~
 ~הביא

 ש~
 בשס

~~~ 
 ~הג~

 הקדו~
 ~~י~~~יט~אט~

 מ~~יר
 ל~נו~ ל~תחל~

 א~ע
 ~לה~החלב

~ 
 לאסור אין

 ג~~ או~ל~ א~~~"~ ~צו~~ לשו~~~
 א~ר ~וא~ל

 ועיי~~ע ~ ע~~

 א~~ב~~
 ~נ~ל

 דבהמו~
 שש~ו

 ~~ו~
~רצון של~ ב~ס~

 ישרא~ הב~לי~ ודע~
 בה~לכת ד~

 לי~האי~~ר הנ~~
 ~ולה נ~~רה לא והבה~ה

 ע~~

 לעיי~)וצ~י~
 ם~ בג~ף

 ב~ה ~וונחו ל~~~ ~~~

 ~ל~ש~~~
 כולה נאסרה

 ה~~
 ל~~ין בזה ~וונ~ו

 ב~רהא~ילת
 ~ בפש~

 הי~ר לענין ~ם ~כוונחו
 ~יון ש~ה ה~~ב~~ייח

 של~ ~~ע~~
 ~רצון

 ה~' ~וף ואין~ישראל
 א~~

 בו(~ ל~יין ~~י
~~בשע~~

 ~~י~~~ז
 ~ונטר~ ב~~

 טוב
 עי~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ת

 ואורז דו~ן קניי~~
 הרב ניהו )הוא א~~רב מח~י~י~ ~אי~ דברי~
~~ 

 לא~ור צי~ד~ש~~ח( כ~~ ~ אליהו
 לקנו~

 ~רנ~ולת
 מטע~~~~~ בתו~

 ש~ם
 נ~צא ~~י~ ב~~~ י~~

~~וא
 ה~~~ ~ו~~

 ב~וך
~~~~ 

 ו~ייס
~~ 

~~~~~~ 
 צריך

 ~תר~~~~~
 ~ב~ל ~~ן

~רגל ~~~~
 ז~ מ~ו~

 וי~~ר
 ב~ירו~

 ~~~~ ~~ין
 ~~~~~~ו~

 ~י~~ ~~ ~לל
 ~~~ו ~~~י~ה

 הז~ק להשליך ימ~ר~~ר~~ו~ת
כמו ~תו~ לרה~~

 ~~ו~
 עכ~ו~ד

 ה~~~~
 טוב ב~ס

 ועב~ד~~ ~~~ל ע~~
 םי~א מחומ~צ

 ~ו~
 ד'

 טוב הרבמדברי ד~~~~
 ע~

 דאין הנ~ל
 ~~ו~

 לה~יר

 ~רנ~~ל~לקנו~
 ל~ א~ בפס~~

 שיאמר
 רוצה~~ין ב~ירו~

 ל~ו~
 ~י~יל צריך וגס הזפק

הזפק
 ל~~~

 שהוא ~מו לרח~ב ~~יטה
 דברי ו~רב ד~ר ז~~ר הרבאך ~ו~

 ~נח~
 ה~י~ו

 ו~ם~לי~
 ~תב ל~רא~ נ~~~ ~ר~

 ל~נותדמותר ב~שי~ו~
ב~ה~~~( ~~ירי~ ~~~~ ב~ו~ ~רנ~ול~

 ול~
 ~יישי~ן

 למ~
 חטים שי~צא

 ~אי~ורא ~י~ל~יון בז~~
~~ 

 ~~~~י ליה ני~א
עכ~ד

 ~ד~~
 למראה נ~~וד הרב בשס

 ו~~~
 ~שד~~ ~~~יי~

 ~להל~ה דהגם
 נראי~

 דברי
 כ~ב~~ לה~~יר נ~ון מ~מ ל~ראה נח~~ד~רב
 רוצה שאין ב~ירוש ~יאמר הרחי~~א~רן

הז~ק לקנו~
 ~ו~בדב~~

 ~~ ~נף ~ק"נ זה םי~ לע~ל
 בש~~~~~

 ו~יי~~ע יצ~ק( אוהל שב~' א~ד רב
בש~~~

 הרבני~ דמ~בר~ הנ~ל
 שהביא

 דא~~ח~~~
 ה~ו~ות שנ~~~~ו

 ~~~ ~~~ר~ביד בהיו~~ ~חמ~
 ~נת~~~ו כיון ~שש אין

 ~ : ע~כ הנ~ר~בר~~~

 ~~~ ~א~~~~
 ~ב~ג~"ג ~ ~שר ה~א

 ז~ אות ~י~ע~ב~ברעז~ן ~ו~ר~~~
 ~קד~הדא~~ר

 ~~יר~
 ~חס

 ~~ ל~קנ~ יינ~
כוסו~

 ר"א וב~רקי
 ~ו~~

 ~בואר מ"ז
פנ~ס ש~חרי~

 ~~~ור~ ~ש~
 ~~ח

 נש~ו~
 מיינם

ע~ו~ם ~~
 לו ~אין ד~~ ~שו~ ~~ב~ ול~~

אחר יי~
 מ~~

 ~ל ~ו~ות ד' לשתות א~ור
~~~ 

 ~כתו~דיינ~
 ~ר~

 : ~~צרה ~נ~ל ~ה~ש~ם

 ~~~~~~~~~~ב~
 ~ולין בל~~ן ~קורין ~

)~ע~רע~~~~
 די~ ~~~ ~~~ ~~י~~

~'~ 

 ~~~~~ג~
 יו~ר

 לק~~
 ~ צ~ל~ר

 ו~~~
 ~י~~~~~~~~

 ~~~ד
 ~~~~~נ~~וד~ ~~~~ ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

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

~~~~~ 
~~~~ ~~ 

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

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

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

~ 

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

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

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

~ ~  
~~~~~~ 

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

~ו
 ע"~

 בספרי ה~~ירה
 שאנו~וה ~~~ ~כרפ~ הר~ואו~

 ~ורי~
 ~ צעל~ער

 ה~ ~~~~~~~ ~~~
~קח~

 ~~~ ב~רא ~~~~~~ן ר~ים בצלים או ~ ~נון
 ~וב~שלי~~ א~~וה ~~~~י ליקח נוהגין ~שהא~מה~
~~ה"~

 קיצור שעל
 ש~~

 ~כ~~ םק~~~ ~ה ~~י'

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

 סיתע"ה מג"א ו~יין ~~~~
 סק~~

 מותר~רקות ל~ א~ן דאם
 ליק~

 פרי בורא שבר~תו אחר דבר
 לפ~ מין הוא אפילו~אד~ה

 דמו~ר דה"ה סק~ד םי~ע"ג א~א~~~~ג עו~ ועיין ~ ע~כ
ל~ר~ם ל~ק~

 יר~
 ~ומפעש~( )שקורין כבוש

 : ע"כ ~פה"א~לי~ ש~בר~~~
~~~ 

~ 

~~~~~ 

 מרור
 ערך ~~א בזכול"א ע~ין וכו'~ליק~ ~~ה~~~

 יו~~
 שא~רע

 א~ור ואחד מרור בנ~וצא היה ~לא~~א
 ~~וצא~~ם~ לע~ו~~

 בער"~
 ~ורור ב~ינתו

 ~יבי~
 ~ו

 ~~לשו ~סח ~ל א' ביום רק שנ~וצא ~~הו~ן ד~~ו~

ו~~י~
 ~~ בל~ל לאו~לו ש~וותר שם והורה לו

 בסי~ ו~ייש"ע ~~~ס~
 ~ע~~

 כ~י~שיהיה ~~סח קודם בקרקע~לו ~ר~~ ש~~ן ב~וי
ו~א ~~~~~ ל~

 הוצ~א~
 ו~~ב יו~ט קודם הקרקע מן

 ~שם~ ~~
 ביו~~ להוציא~ שמותר~והרי~ו

 ~~וה ועיי~"ע ~

~~נ~ני~
 מרור בדיני

 והו"~
 בא~ח

 םי~ע"~ ~הח~~
או~

'~ : 
 ~~~~~~ ~ו~

 ~ן ~ בריב~איי~ין לפררו
 גם~וב~~ר

 ב~ע~~
 ועיין סקי~א~ ס~~ע~ג

 בנ~מ~~
 הלכו~~~~

 בעל ה~און בשם םיל"ג ~~וץ
~~~~ 

ד~~
 ד~או~ל ש~תב ~שלו( ה~~ה ~~~ירוש

~~ור~ ~ר~~~
 ~ום בוה ~ם ~ו~~~מו ~לל יוצא אינו

 ל~ירורין שנתפרר ~לא~ר~~~ון
 ~~~~~~~~ ~ב~כ~~ ~קי~

 וכיון
ברכ~ ~ענ~~ ~יר~ מתור~ ~ב~~

 הפיר~ר ע~~ טעמו שהו~ג משום וגם

וא~~
 ~בע~ן

 ~~ע~
 ~ורור

 לכ~
 ~ו~אין אין

 בו~
 ע~~~

ו~~
 ~י~"ו מחו~ו~צ בש~~ח הביא

 ~שם א~ או~
 ~יקו~יך ~רך~רב

 ש~ס~י~
 ~ד~ת

 ~~וו~~
 ~~~ב

 ~אי~~ ו~~ר~ ~ להקל~~ב~ה~~ין
 ל~~חש

 לברכ~
 ~~לב~~

 ~~ב~~ר
 הקוב~

 על
 הר~וב~~

 ~צ~יך

 ~כ"~~כו~
 ~ם~

 הרא~
 ~~ריי~~~ם מן

 הקר~~~

 ~~~ ו~~~~ו~~~
 ~ ס~~~~~~א~ת~~~~( ~~~ש

~ך
 ה~~

 ה~~~"~~ ~~ל לחלוק הא~יך ה~"ל נש~א
 א~א מפורר~~~ ~ריין לא~ול ~~נהג ו~ב~~~ל~
~~

 ש~וא מ~~~ר~~ בל~י א~~ו ל~~ול אופן~

 נ~~~~
 ~ו

 ~~י~
 ~ אנש~ם~~ב~~ל~ו לאיזה

 א~~ו~~~ה~~~~~~ל
 מ~ור~וכ~~~~ע~~
~ 

~~
ו~~ר~~ ל~~~יס~ לא אבל ~~צ~וו ~~י~י~~ויר

~~~ 
 ה~ז~~ ~~~~י ה~לו

 ~~קל~~~ה~~
~ 

~י~

 ~~כ~ הר~ה מזיק~ ~ו~ו~~
 ו~~

 ~~~~~~ הביא

~~~
 ~ור~ ע~~~ כן שנהג י~ב ~~עי~ ~שם~

א~יו
 ~לו~

 לא~~ל ~~י~~~~~י~ול
 כז~~~~ו~~נ~
~ 

~ון~
~  

 ~ל~~ולל~~ הח~~ן ~ל ~ל~~
~י~~

 ד~~
~ 

 נ~~
 וה~וש~~ ~לל ~עמו~

 מע~ד~

 ~~ש~~
 ~ם ממנו~

 מ~
 ~ח~~ת~~ יד~ ויוצא

ש~יי~ו~ ה~בים~ ~~~~ז~~~י~ל~~ו~ ו~י~ ש~~ולל~יין
 מצו~

 ה~~
 ול~

 הגו~ים י~~קו
 ~ ה~~~י~

 י~ק~ ה~שו~ו~ ~~~~~~ש~~~~"~
 וכ~~~ ~נ~ל

הש~~
 ב~ה~ להח~ו~~~ ~אין ~צמו~

 ~~ל~~~~~~~ ה~~~ ו~~
 אסא~~ ~~ו~~~ ~שו'

 ~~~~ ו~ש~
~ 

 ~ימ~ן~~ו~
 ~~~ה"~~ ~~~~~~ וב~~~

 ~'~ג'~ש~~ב~~ ~ ~ה~~ר~וא~ו ~~~~ ~שו'~~~~~ ~ו~י~~א~~

 בזה~ ~ה~~~ו~~
~~~ 

~ 
~ ~ ~  

 ל~רר~~ ~סורין
 ע~~~~וכו'~

 י~~~ סי' ~וחו~ו~צ
 או~~ו~~ו~בש~
~ 

ה~~
~ שאלה~ ~ הע~וק  ו~ו~ו~ ~וצ~ אםר~ ש~~ 

~ ~
 ~ל~

 ל~יו~
 ~~~~~~~ם

 ~ג~~ר~
 ~ר~~(

 ~'~ יעבירנו~ד~מא
 ~ו~

 ~ת~
 הר~י~~~~~ו~
~ 

~ו~
 ה~עם~ ~"ל~ ו~~~~ ולול~~ ו~~ל~~

 בז~
~שו~

 דר~~ ~ין
 ~ל~"~ ~צא~

 ~לילה ~
 ~~ו~ילה בקריא~~~~~ ו~~~

 עיק~
 הו~~~~ הג~י~~

 ~~~~~ ~~ו~וא ~יאה~~שו~ם
~  

 ~~~~ק~ הרב

~~
 פ~~~~ ~~~~~ אך

 ויו~~~~ ~~~ריו ש~~
 ~חר ב~~ך~ה~~ין

 ו~~~
 ~~יקר

 ~עמ~
~ 

 ש~
 ר~~

 ~ושו~~ ו~~לה~ה~א ~~~ר~ ב~~~ב~קיע~~~סרו~

~אין~
 ה~~~

 וח~ישינן בקיאי~~ב~~
 אצל~ב~~ ~לך~ ~

 ב~ה~ר~~~ל א~ו~ ד~~ישאנ~
~~ 

 ~א~ ו~ורור

~יי~
 ~ון~ ~לל זו~ ~זי~ה

 ~~י~
~~ 

 ~רון~
 ~ל~~~או~~

~~~~~ 
 ה~~

 הנ~ל~~~ ~~~~~
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 ~~ו~~ ~~~~~ ~~~י~ ~י~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~

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

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

~~~~~~ 
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 ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ו~~
 ~~~~ך

~~~~~~ 
 סעלא~~ שהוא חזרת ~~~ת ~~ב יותר

 ~שם ה' סעי' סית~~ג הש~ע מדברי ~ואד~ז
 ירקות ~~יני ד~ שם ~שיב הנ~ל ה' ~עי'בש"ע
 א( ~ הן ואלו ~רור ~ובת ידי בהןשיוצאין

 ~ חרח~ינא ~( ~ ת~~~א ג( ~ ~ולשין ב( ר~~חז
 ב~זרת ה~א ~מצוה דעיקר בש"ע שסומבואר
 ~~י ~~ון ראשון אחר י~~ור ~זרת לו ~יןואם
 ע~כ ~לעי~( ו~~ודרים שנויים ~הםה~~ר

ועבא~~
 יו~ד אות סיתע"ג ה~דש

 בש~
 ס~ר

 דעת ל~וען וז"ל ש~~ שלמה~רס
 אש~נזבלשון ש~~~~~ה~

 ובלשו~
 הא~רוני' שה~לו ~~י לאטיין

 ~~רת הנה אותם~ אציגהא~~רתי
 בלשו~

 אש~נז

 ו~לשו~~א~~ענסאלא~~
 לאק~~ק~א לאטיין

ע~לשי~
 ~נדיווי~ן~ א~~נז בלשון

 ובלשו~
 לא~יין

~ינ~י~~ס~~מ~א
 ~לש~~

 )ובמ~ינ~ינ~ קריין ~ש~נז

קורי~
 ~ריי~( ~ותו

 ל~~יי~ וב~~ו~
 ארמארא~~~ס~

 נודע לא~~~בינא
~~~ 

 ע~"ד הוא
 הא~~

 הנ~ל
 ועייש"ע הנ~ל~ של~ה ה~רםבשם

 באו~
 ט'

 בעלי אנ~ים לו שאין ד~י ש~תב ה~"ם~~ס
 א~ ~~נים ~ו~ול~ים השאלא~א שי~~קוי~~ה

~
 ליק~

 חריין ~קו~ין ~~מ~א
 ~~~~ ע~~~~~~

 ~ע~ים חם חבנ ~חים~~~
 ~~וו~י~ ה~

 ~פינו
 ~~~א בהם~ יוצאין אין מ~~ו לג~ורי יבשי~אין

סי~ע~~
 ~ם ו~"י ם~~ג

 סקי~~
: 

 ~~ ~י~

 לא
 ~ירו~ ~~ושין~ או~~בו~~ין

 ~~ושין יהיו ש~א
 על מים ~י~נו ~שי~ור ~זק ~~ו~וץ אובציר
 וי~~יל~אש

 להרתי~
 סקי~ד סי~ע"ג ~ג~א

 סעי' שם ~רש~זוש"ע
~~~ 

 ועייש~ע רש~י~ בשס
 ש~תב הנ~לב~~ג"א

 ד~~י~~
 השרוי ד~בר ~קי"ל

 א"כ ~~וב~של והוי ~בוש הוי מעל~עב~ים
 אם~ה~ה(

 ~ר~
 )ג"~( ~~~ל~ע ב~וים המרור

~י~
 ~מ~ום( בו יו~אין

 דנת~ט~
 ~רי~~ו

~~~ 

ו~"~
 ~ית~~ג בח"י אך ג' דין ק~ל ~לל בחיי~א

 להוכיח ~אריךסק~כ
 ד~וק~

 ה~ורור ב~בוש
 משנה דה~ו~ץ ~ושום בו י~צאין איןב~ומץ

ו~~~~
 בו יוצ~ין מרור טעס עדיין בו שיש~י~ן ~ועל~~ בנ~י~ ב~בוש ~בל המרירות ~~ם

 כ~י ב~ו~וון אותן ששורין היא ~ורהישראל ו~נ~~
 נ~~ויר ואם ~~ו~יס ולא לחין העליןשיהיו

 או~ן שיא~לו ~לא ליד~ ד~~י ~ו~ורא ה~יבז~
~שהן

 כ~~ושי~
 וגם

 י~
 דעת ~ה לצרף

 א~א ~ועל~ע ב~ים ~בי~ה דין ד~יןדס~ל ה~וסקי~
 איסור דלענין ואע"ג ימים ג'בעינן

ל~חמיר קיי~~
 מ"~

 לא וגם ~דרבנן שהוא ~~ור~ר
 שי~~בו הפוסקים מן בא~דנ~צא

 וגם במים ה~~וש מרורלאסור ב~י~~~
 הו~

 דא~י ~ומרא
לי~י

 קול~
 שי~ואו

 ל~ו~ל~
 ~~~ושים ~שהן

 ע~~

אי~
 הביא וכן הנ~ל ~~י הרב עכ~ו~ד להח~יר
 ~יוצאים פנ"~ו תשו' בשם סקי~דבנ~~ה~ש

 ה~~ו~ב~~~~
ב~~רירותו דעונ~~ כי~ן לכתח' א~י' במים

 ו~~
 םי~ע~~ החד~ בא~~ הביא

 אות
 תשו' ב~סי"א

 אגוד~
 דמצדד אזוב

 להק~ ג~~
 ועבש~~ ~נ"ל~ ה~"יו~ד~~

 סעי' הנ~ל הר~~ז
 ~דבריו ד~~~וע~~ט

 ג"~
 לה~מיר שאין

 נשרה אםא~י' בדיעב~
 ~מי~

 דנ~~~ו שם וסיים ~~~ל"ע
 ~ועל~ע ~וך נ~ה~~ים להוציאוטוב

 ואח~~
 יחז~ר

 שםוישרנו
 ~~~ו~

 ~~ ~כש~ינו
 במים ש~וי

 לד~רי ~בוש נקרא אינו רצו~יםשעוח ~~~
ע~~ ~~

 מבואר ו~ן
~ 

 בפ~"ג גס זו ~ה
 ~~ א"~

 ב~ד"~ וכ~~םקי~~
 ~' אות ס~ט~ו ~~ו~~צ

 ~מרור ~ס~ק זו ~קנה לעשות ל~~חלהדנ~ון
 אח~כ וי~זירס ~~ות כ~ג לא~ר ה~~יםמן

 ל~י~
~ו~~~

 חשיב לא דב~ה~ג
 ~בו~

 גם
 באיםורין~

 נ~~נ~ ~~~~~ו~~~
 ~י~ דמ~יר ~לי~זר ר'~

~~תח~~
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 מ~עס ~ועל~ע במיס ה~רור לכבוש~~תחלה

ם~~
 ד~י~ור ~האו~~רים הלכה שמא

 ושמא י~וים ~~שה הואבמים ~~יש~
 ה~~~

 ד~א ~ר~~י
 רק כבוש~וי

 בחו~~~
 והרב ב~יס ולא

 ~רק לה~יר אין ס"ם דמ~עם וכ' דבריוד~ה ש~~~
 שד"ח הרב ע~תו~ד לכתחלה( ולאבדיעבד
 הרב א~ור יפה בדיעבד דע~~פ שם וסיים~נ~ל
 לה~יר דיש הנ"ל ר~אמשנת

 ע"~
 ראיתי ו~ן

 ~א~ר בשם םיתע"ג ח"ר~ז~ול~א
 דב~י~ב~

 יש
 דמ~ברי ~~~ד~ח ועי~ש"ע ע~כ להתיר~ס~וך
 בבר~"~~ ~~וובא ~ושה ~ני~שו'

 ~רא~
 לחלק דיש

 שקורין תמ~א ביןלד~~ו
 ~ריי~

 א~י' בו ~יוצאין
 ירקות בשאר ~ושא~כ מעל~ע במיםב~בוש

 ~ועל~ע במיסה~בושים
 א~

 ~ב דברי ~ו~גנ~ן

~~~ה"~
 ב~ל להתיר נראה הנ"ל ח"י והרב

 ~על~ע במים ה~בו~יםהירקות
 ע~תו~~

 הרב
 : בזה מ"ש ועייש"ע הנ"לשד~ח

 ~~~ ~~א~
 או

 ~דום במשקה לרכ~ו ויש ~ רך שיהי~~ו~וץ
 סי' רמ"א לדם~ זכר אדומים חומץ או יין~~ון
 ה' םעי'~~~ג

 וש"~
 הרש~ז

~~ 
 : ל~ב סעי'

 ~~~~~י~~
 לעשו~ צריך וכו'

 עי' ו~ו' בשינוי
~ש"ע

 סי~~"~ הרש"~
 ~סח חל דאס ל"ד סעי'

 את לר~ך ליזהר צריךבשבת
 החרו~~

 במ~~ה
 ע~י בשבת יר~~ו ~~ע"ש לרככו ש~ח ואם~ו~~ש
 ~~~~~~וי

 כמ"ש )ו~יינו
 בפנים~ ~~~

 ועיי~~ע

 עד ב~לי אוחז א~ באצ~ע~ לערבודי~ול
ע~כ שיתער~

 ומש~~
 מש~ם ב~ף יערבנו דלא ~ודבריו

 ובס~רי ~' םעי' ~' סי' ועבקיצ~ש"עשינוי
שם מנ"~

 מ~"~
 ב~ה:

 ~יג~

 חל ~ש~א ~~~'
 ~ו~~

 בשב~~
 כשחל דגם סק~ד קיצוש"ע ~עלעמם~~ש

 ~"כ יוכלבשבת יו~~
 לצורך ~ועט נולח מי לעשו~

 שק~ה ל~י אך לםעודה ס~ווך םעודהאותה
 יו~ט כשחל ל~ן ~~~ לצ~~צםהדבר

 ואס ~וע~ש ~~לחה~~י י~ש~~ ב~ב~
 לעשות ש~~

 ~ע~~
 יע~ה~

 מ~~בשב~
 שנתבאר ו~~וו ~ז~יר

 סי~~"ג הט~ז~וד~רי ו~~~ ~"~
 ~~ו~~א םק"~

 ש~
 ם~~ה

 ~קי"~וח"י
 םעיף ~ם הר~~ז וש"ע

 ועיי~~~ י"~
 הנ~~ב~וס~"~

 יו~ט חל ד~~לא
 ח~י~~(~ מבעל ~לבד לה~יא האח~וניס ~ל~ו~ברי נרא~ בשב~

 ~לל לצמצם וא"צ ביו"ט ל~~ותודיו~ל
 ~שעושה גם זה ב~ל ליז~ר~וב ו~~~

 ביו"~
 ~~א

 ~עבר~ו"~~~בשב~
~ 

 ם~~~י
 לעיל~ ובקיצוש"עתק"י

 סיצ"~
 ג'( סעי~

ה~וס~~ש ע~"~
 ~~~~ הנ~ל:~י~~

 עי' ו~ו' בשר
 ~והרב ~~~ים עמודיבסי~ור

 יעב~~
 שיז~ין שכ'

בשר
 ודגי~

 ~' ללב י~~ ובםפר ה~~~ רבה כי יו~טשמחת למצו~ ה~~שוב~ ~ון ~חו ~פי ויין
סמו~יס

 ל~מנה~
 ב~~~~ דגים לא~ול ~נהגו

 פ~א וב~~ו"ר ע~ב די~א םו~ה~מש~ס
 ב~~רוהו"ד י~וי~ש~~

~"~ 
 ~': אות ~~יתע~ג

 ~~~ ~טו~
~רי~



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

 ~~~~ו~
~ 

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

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

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

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

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

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ ג~ ~י~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ו~ ~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~ 
 ~~~ו~

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ו~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~~~~ 
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 ל~ו~לן~~ביו"~~~י~
 לאו~לן שחייב פי' ראשון~

 ראשו~ביו~~
 הצליה ~רחת יהיה שלא ~די

 לצורך שלא ב~ילה אותם~~ש~ל~
 אב~

~~~ס צל~ אם
 בעיו~~

 לאו~לם חיוב בזה אין מב~ו~י

 ~~א ש~~צ~~ רק ר~ש~ן ~ ביוםא~~~
~ ל  

ביו~
 סי הח~ש ועבח"ח ב~נים~ ~אן ו~~ובוחר~

 מאורי בשם מ~~~ש ז' א~~~~~ג
 םי' ~~~ג~א אלו~ לילות בשת~ צלי בשר~~כלין ~~~~ אור:~טז~

 לאו~לו ~וו~ר בשלו ואח~כ ~צ~או ~ק~ב~~~ו
 ~אך ~~~~ ~ס~~ליל

 בע~~
 ~~ביא

 דיעו~
 דאסרו

ג~
 ומסיק ~חר~ה~ליה בבישול

 דאי~
 ב~בר להקל

 סי~ע~ג החדש בא~חו~~ובא
 או~

 ח:
 שיש~~~שבו~ י~י~ ~יז~

 סי' ש~ע ~ירות~ ~רך ב~סיבה
 ~~י'~~~ב

 ב~
 ~' ס~י'~ הרש"ז בש~ע ~~יי~ש

 ~ור ~ ~ב~ל ~ל~~ש~~
 ~~ו~

 ל~רא~ת א~~ חייב

 ע~ה הוא ~ ~א~ו ~צ~~~~~
 יוצ~

~ 
 ל~י~ך~~~י~~~ ~ושי~בו~

 צרי~
 ~~שו~

 ~~עשה כל
 ~יל~

 ~ה

 ע~~~ חירו~~~~
 ~~~~~ ~יח~

 קיצוש"ע~~~ל ~ב~ו~ה~~ יו~~
 ס~

 ד~בר ~ק~ו ~ה
 ז~

 היא
~~ברי

 ה~~י"~
 ~בדיני ק~ל ~לל

 ה~~רבקצר~
~~~

)'~ 
 ע"~ ו~ו~

 בש~ע מ"ש
~~י~ ~~י~~~~

 א'~
 ~~י ~ב~ו~י ~רוך שלחנו שיהיה~

 ב~~יל ~שתחשך מי~~ לא~ול~~~~ר
~ 

 התינוקות

~~~
 ~שתנהי ~וה וישאלו ~שנו

~  
 י

 ~~ושבו מק~ם~~ ~ו~יעין~~~ו
 בעו~

 ~הוא
 בבי~

 ו~~~~ל~~~נ~~
 ~~י~ ~

 ע"~:
 א~ ~~ ~י~~

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

 ~ ~~ב~ו~י י~יןהק~~ה
 ע~וסה~~

 ~~תב סק~ז
 הרב ובש"ע ~'( )סעי' ~י~ע"ג~ב~וש~ע
 את להביא כ~~בו ~~ה( ~' )סעי' שםהרש"~
ה~ער~

 ~וסידור הקי~וש אחר ה~בריס ~ל עם
 בפ~ים ~אן המבוארהקערה

 ם~י~

 נזכר לא ח'
 בסית~~~ הפ~"ג ורק טוש~ע( ב~ברי~לל
כ~~

 מה וכל הקערה להביא נוהגין דאנו
 א~ן ~ובעו~י~ לה~ינה אבל הקידוש קו~םשצריך
 : ה~~ל מסה~ש הרב ע~~ד ב~בריהם ~~וזשום

~~~~~~ 
 ~והרש"ם עבהגה"ג ~ ו~ו' הק~רה

~ו~רעזא~
 ג' אוח סיחע"ג

 ה~ום~ת~ בש~
 ~"ב

 ~~י ב~יןועייש"ע זא~~ מ~~בים אין ו~ורור ד~צהדפםחיס
 ~אי~

 א~א לו
 ~זי~

 ~רור
 בתשו' לעיין והראה א' ל~יבול ירק לוואין

 אסא~~הר~~
 סוסיק~ו"ב חאו"ח

 ו~ו~ק סו~ק~א~ס~ע~א א~~ וב~מ~~
 ע~~

: 
 בס~ר ~ נאה מ~ה~ליהס ~~~~~ ~~~~

 ~יי~~
 ~ל ~לל סוף

 הס~רב~יני
~~~~~ ~~~ 

 שנו~ין ד~וה ~~ב א'

ת ו~ו~~חין ~~צ~~~~רו~ ~  בי 

הו~
 ~ונהג

 ומוב~ ע"~ בור~~
 ה~נים ב~חם ג~כ

 ח~ םעי' ~ל בציונו זה סי' קיצוש~עש~ובעל
 הנ"ל ה~נים לחם בעל ש~רב הגם~הנה

 יעקב קול ~~ר בשם שם~~ ס~~~
 מ~ה ~ל שבין ש~~~

ו~~צה
 יהי~

 ~~וו ולא במפה הפסק
 בש~

 ו~ת~ש
 ~~~~ק אור ~ואורי בם~ר אך ~~ולחא~ע~וא

~ו~
 ~' דף ל~וו~ד

 ג~~ ~ק~~ ע~ב~
 על

 ~~ונ~~
~נ~~



 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ו~
 ~ ~~~~ ~~ס~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

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

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

: 

~~~~~~ 
~~ 

~ 
 ~~~ ~ ~~ס~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~

 ~או"א בין ס~ו~~וט דהנושינוים ו~תכ~נ~ל
 י~~ זה( )הרי מצותמהשל~ה

 ~והוא( כנ~ול
 ~הוא( עוני לחם דעיקר ~כיון( הדעתבלבול
 ת~י~ ~~גולין ויהיו דברים עליו~~ונין

 ושו~בים
 כלחםזע~ז

 ~ושנ~
 ~ולבד דשבת

 בש~~
 קיד~ש

 )~וה( וכן נועט יכס~ ולפי~ך וכוסותובציעה
 בבר~נו~ז ~שלח~( )על הקערה להחזירשנהגו
 בשי~רי רק כנ~ול יתר ~הוא(ה~ל

 סגי השלח~( ~עלה~וונחים אפיקו~ו~
 ~ו"ש ועייש~ע ~ ~"~

 חד של הש~ר א~וירת ועל אלי' של ~ום ~וזיגתעל
 בא~ח והו"דגדיא

 החד~
 : ~א~ו אות םיתע"ג

 ~~~~~~~ב~
 דאם סית~~ו ~ו~ז עפמ"ג ~ ו~ו'

 וגם לפםח ז~ר ~יהיה טלה של זרוע יקחא~~ר
 ועיי~ע ~ ע"כ נטויה לזרועז~ר

 ב~~ו"~
 א"א

~יתע"~
 זרוע לו שאין דמי סק~ז

 יק~
 ~שר שאר

 אנשים שק~ת ומה ~צם בלא~ף
 לו א~י שעליו בש~ עם עוף של~ר~ח ליק~ נוהגי~

 טע~
 : ע~כ ב~ר ~אר ~~לז~

 סעי' סי~ע~ג ~רש"ז עבש"ע בא~וצעלברכה ~~~~~ ~כג~
 ~עין אמצעם כנ~ד מעט ל~ו~ה ה~ורור דיניחכ~ו

 : ע"כ~גו~ל
 ~~~~~~ ~כ~~

 ל~ו~ה באמצע~
 ש"~ ~ ב' סגו"ל ~עין אמצעםכ~גד מע~
 הרש~ז

 : סעי~~וסיתע~ג

 ~ הקי~ל א~ ~~~~~~ ~כה~
 מ~ים בגד הוא זה שבגד ~ושוםה~~~~בזה

ולובש~
 ~ע~ו ~~וח שלא הלב לה~ניע אותו

 הש~~המחמת
 שעוש~ והחירו~

 ט~ז זה~ ב~יל
סי~ע"ב

 סק~~
 וש~ע

 הרש"~
 : ד' ~עי~ שם

~~
~ ~~~~~ 

 הב~ח דעת כ"ה ~ אי~ולובשו ר~ל

 ב~ג"א שם וכ~כ סק~ג סי~~~ב ב~~~הו"~
 ~ם והח~י סק"ג שם ה~~~ דעת אבלםק~ה
 ול י דהאבל~ק"ה

 ללבו~
 דעת וכ"ה הקי~ל

הרש"~
 ק"ל כלל בח~~א וכ~כ ד' ~עי' שם
 הקיטל דהל~בש ב' אות בקצרה( הסדר~בד~י

ג"~
 ~~ז~~~~~ ע"כ~ ה~סיד לא

 בהסיבהח~ב
 סק"ה שם ובמג"א םק"ג ~יתע"בעב~~ז
 תוך אבל הרי ~ב~חדלדעת

 י"~
 על חודש

 דע~~ה~~ז וכ~מ הסיבה צריך אין ואמו~ביו
 שס ~~ם ובמג"אשם

 דה~~
 על תוךל' ~בל

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ 
 קודס ~בעה נהג לא אס קרוביםשאר

 שם ב~~י אך ע"כ~ מיםב אינוג~כ הר~~
 שם הרש~ז ובש~ע סח~ג במ"ז ~םוב~מ"ג סק~~

 בער~פ מתו נקבר אס דאפילו כתבו ד' ~'םעי'

מ"~
 אחת אב~ותשעה נהג אס

 דהי~ו קצת ל~נות שצריך )רקלהסב חיי~ ש~~ ש~~ה של האבילות ~ו~נודב~לה קו~סהליל~
 ~ל~

 י~ים
 כררק

 ~~~ אח~
 ~ ~אפ בו( וכ~צא מראשו~יו

 אביו עלב~בל
 וא~~

 נהג שלא לא אם
 קודה~פ~לל א~יל~~

 כגו~
 מ~ו נקבר ~לא

 ~~"כ פסח בליל להסב ~לא נו~גיןאז י~~~ קוד~~
 ו~~~"~

 החדש ועבא"ח ~ ב~~ם~א~
 סי~ע"~

 ד~ ~ות
 מנחם דברי ב~םמ~ש

 ~ ש~~נהאר~
 ~~~ ~~~ח~

 מו~~ק רבו הוא אביו ~ם דא~~ י"אםעי~ ~י~ע~~ הרש~~ ע~"~ ב~סיבה~ ח~ב אביואצל
 ~פי ~~~יבהצריך ~~~~

 ש~~
 ~~חל האב הם~ם

 לבנוכבודו ~~
 ע"~

 ~~י' הש"ע מדברי ~הוא
 ~~ג~א ה'םעי' הנ~~

 ס~~ ש~
 וע~~ש וא"ו

 שיסב ר~צה אי~~~~ב ~~ס םק"דמ"ז בפמ~~
 םק"ט שס כח"י ~~~ב~ודלא ל~אסור הב~
כעין שהו~

 מס~~~
 בזה(

 ולכ~
 רש~ת שיבקש ראוי

 וכ~ה ~~~מאביו
 הב~~ ד~~

 ב~~~ ה~ובא
הנ~ל~

~~~~ 
 צריך אינו רבו אצל ~~~~~~~

עבש"ע
 הרש"~

 ש~חב~ר י~ב י"א םעי' סי~ע~ב

ש~~
 ~מה

 ~ר~י~
 : ~לו בע~נים

עמג~א צרי~ ~~~~ ~ל~
 סית~~~

 ד~ל ורש"ל ט~ז בשם סק"ו
ה~~ור

 ומיס~
 נקרא

 הד~~
 ו~"פ ע"כ

 ב~~~
 ש~הרש"~

 סעי'
 י~~

 החדש ועבא"ח
 דהא שמואל ע~לת ~~ם ה'אות סית~~~

 הדיוט נ~רא וע~שהו ~דבר~ן ~~~ו~ דאמרי~
 דוק~ ~~~

~מקו~~
 ~ג~ן ~~~לא לידי דא~~י

 בנדו~
 זה

 ~~ו בכבוד דמזלזל א~ור צדבזה די~
 ~~קום משא"כ ~החמיררשאי אי~ לפי~~
 איסורצד שו~ ש~ שאי~

 אנ~
 רשאי אז ~~~ע יחמיר

 הביא ~)~~ה~גע~כ להח~י~
 ~ירות~ בש~~ ש~~

 ו~כש"כ ~מרור ~לה~~ להחמירדרש~י ש~ו~~
 בשא~

דברי~
 הנ~ל ~וסק~ו~ ועב~~~~~~הנ"ל ע~~(

 דכ~'פ כ~ן בזה להתיישב דצריך~~תב
 מצ~~~
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~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~

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

~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ 
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 ~ושו~ ~~~~~~ ~~~ ~ו~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ו~
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 ~~~ ~~ש~~~ ~~~ו~ ~~~~~
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~~~~ 

~מח~וי~י~
 ~אנו ב~בר

 ע~~ ב~ ~~ור~~

~~
 יו~ד ~~ק שם ב~~י

 ד~~ ה~י~
 בצ~~~ ~ה

 סק~ו א~א בפ~"ג~יי"ש
 שיש דבדב~

~צריך דיעו~
 לעשו~

 ~ך
 דלהל~~ ~ע~~

 ~~ט~ר ~יי"ל

 שמח~י~ ~י~~~
 נ~רא ~ין עצ~~ על

 הדיו~
 ש~ ~דברי~ )ו~ש~ע~~~~

 ~ין ל~ו~ע דב~ה~ג

 ~יו~ ~דיו~~~~~
 המ~מירין דיעות ע~~פ שיש

 ~ער~~ ב~~לי~ ועבשד~~בזה~
~~~ 

 ~~ז ~לל

 בעני~ הרב~~הארי~
 ה~~ור דכל זה

~~ 
 הדבר

 ~קרא~וש~ו
 ~~ והבי~ ~דיו~

 ~ל
 ~מ~ברי~

ה~~~ברי~
 : זה ב~נ~ן

 ~א~~~~
~~~ 

~קד~י~
 ~ד

 שהו~
 ודאי

 ~י~ון בש~ע ~יין ~~י~ה
~ע~~

 ~' ~~י'
 לא~~ שה~יינ~ ברכ~ ד~בר~

 ~ק~א ב~~~~א ועיי~ש ~~קי~ו~
 דא~

 בירך לא
 בלי~~~~יי~~

'~ 
 א' בליל בירך א~י' א~ פס~ ש~

~ל~
 ~~~יינו בירך ~לא

 בלי~
 של ב'

 פ~~
 ~~הוא

~ו~~
 ~~י

 ש~
~בע~ ~~ שה~יינ~ ~ברך ה~~ ~ליו~(

 ~~ב~אר בש~ק ~~ילו ~~~~ר ~ת )ב~ל

~~מ~~
 ~ם( ~~א

 ב~~~~ ועיי~~
 שנסת~ק ~~א

 ~~~א~
 נ~~ר

 ש~~
 של ~' ל~ל ~ד ~~ן בירך

~~ב~~ץ פ~~
 יברך א~ לארץ~

 ~ר~~ ~
 שה~יינו

 ועב~~ ~ ~זה~~ש יע~י~~
 ללב י~ה

 בש~
 דדו~א מו"ק

~ם
 ל~
 ב

 ~מ~ ~~
 ~סח ~ל א' בליל

 ת~לו~י~ ל~ ~~
~~

 ~~ח ~ל ב' ~ליל זמן בירך לא א~~ אבל ~'
 ב~ל לברך ~ס בו ל~ק~ק~יש

~~ 
 מי~י שיז~~ר

 ~~~~~~ס~~
 בליל גם ז~ן לב~ך ד~קינו דאע~ג

 ~יב'
 דל~ ~י~~

 לא ~שלו~~ין אבל ~יה ~זלזולי
 ~יכא~~ענו

 ~לי~ דביר~
 ~~~וא א'

 ~ן ~יק~
~תורה

 ותקנ~~ האידנא~
 לתקנתא

 ל~
 ~ב~ינ~~

 ~י~ ~~ נז~~ ל~ ~~~ ~ו~~~~~
'~ 

 יו~~ ~הו~

 האחרו~י' ימי~ ~שני~~
 בו ~~~רך שי~~~ו ה~ועים ~~~נ~שהחיי~ו ב~ לברך ~ין פ~~ ~

ויבר~ו ז~~~
 ~"~ ה~

 ~מוהו
 ע~~

 א' אות ~י~~"ג~~דש בא~~ ו~~בא
 ~~ ~~"~ ~ועייש~~

 דב~י

 ~~כ לו נו~נין ו~ו' לחי~וךשהגי~ו
 ~י~~~~ ~ו~

~~~ה"~
 זה ~י' ~י~וש~ע שעל

 ~ק~~
 ~~~ב

 ~~~' ~י~~"ב ~ר~~זדמ~ברי
 ל~ינוך ~~י~ו והקטנותהק~נים ד~~ ~~ש~ ~~~
 להשקו~~ צרי~

~ו~
 ל~ד~ל ~מו רביעי~( )המ~זיק ~~ס מ~ל

 ה~יעו~לא ~~~
 רוצה א~ לחינו~

 די~ו~ות ~ר~~ ~ה~קות~
 לה~

 מ~זיקי' שאינס קטני' ב~ו~ות א~'

~ביעי~
 ~טרת בעל הרב ~יירי ~וב~ה"ג

 בהגיעו אבל יעוי"~( ~~~ב~יתע~ב ~~נ~~
 ל~י~ו~

 וד~~

 ~מו ויע~~ה ר~יעית לו ליתן~~~יבי~
 ל~ות י~ל~ינו ו~~ גד~

~"~ 
 ~מ~קים יין ישקהו

~ס~ר ו~~~
 א~

 המסה~ש ע~~ו~ד ~~~דה
 הנ"~

 וכ~~ו
 ~ק~~ז ~יתע"ב הח~~~ו~בר~

 ~יי~~
 ~דו~~:

 ~~~~~~ג~
 ~~~י ל~י~וך

 ~יתע~~
 ~ק~~ז

 ו' או ה' ~~ן שהוא היינול~י~~ך דה~י~
ו~בש~ע ~~~~ ~ני~

 ש~ הר~~~
 ~הגי~ו ש~תב ~~ז ~עי'

ל~י~ו~
 שה~י~ו ~יי~ו

 ל~~~~
 ל~נכס שראוי

 לש~וו~
 ~~הן ~~ון ~~וסות ~ל ~או~~רי~ה~ברי~

~וע~ין יודעי~
~קידוש ~~~וו~ ל~נכ~ ר~ו~ ~~ יו~~ ~~וש~

 שאו~ורי~
 ~וס ~ל

 ר~שו~
 ~ה להבין ד~תבו ~~ ~אס~ ~ג~

 ~הם ש~ס~~י~
~~צרים מי~י~~

 ההגד~ ~אמיר~
לש~וע ל~נ~~ רא~וי ~ז

 ~ה~ד~
 ~ל שאו~~רים

 ~ו~
 ו~ן ~ני

 לחנ~םחייב
 ל~~~ו~

 ~אומ~~ן ~מ~ון בר~ת
 והלל ~הלל ~ג~ור ג' כוס~ל

 ו~~~~ ~גדו~
ש~ו~ים ~

 ~ו~ ~~
 ~~~~ ועבא~~ ע~~~ ~'
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 ו~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ו~ ~~ס~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

 ~~~~~ ~~ ~י~
 ~~ס~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~~~גו~

 שמואל שאילת ב~םס~~ע~ב
 דה~

 שידע דבעינן
 ~~וס~רים~~ה

 מצרי~ ~ויציא~
 ל~נין דוקא היינו

 מצד ש~ייבים ~וה אבל הה~~החיוב
 ליל ש~ר על נו~ףו~~ו~ה ~ירו~

 י~"~
 יש בזה הראש~ן

 מם~רים מה יודע שאינו אף ה~~ןל~ייב
 ע"כ~

~~~~~~~~~ 
 ~ודברי היא ד"~ אליהו~ ~ל כום ~תו

 ~~' וע' ~ סוסית~פ~ח~י
 סי~ע"ג החדש א~~

ס~~
 דענין ש~~ב אור ~אורי ם~ר בשם ו' אות
 ~משך הוא אליהו של כום ~זיגת של~~~נהג

 ~ושו~

דר~
 שהב~ה~ב ~ירות

 ~ור~ אי~
 לבני למ~וג

 הם שגםביתו
 מםו~י~

 שלא וכדי בשל~ן
 ~לשאר ~מנו ל~זוג גדול כוס ת~לה~יחו ל~רו~

 ~ינוקות ובשאלת~~וסות(
 מ~ ~ע~

 ש~ווזגים
 ~~ורו הנ"ל( הגדול הכוס~ת

 ~להם~
 ~ה~א

 ~עוד( הוסי~~ ועי~כ ~נביאלאלי~ו
 ~מה וכן ~~~לעיגים ~ול להכביד~אלה כדברי~
 חד של השיר את לעז~לש~ן שא~מ~י'~

 גדי~
 הגם

 שה~ו~ב~
י~~

 ~ירושים והרבה כוונ~ו
 י~

 והנה עכ~ד וכו'
 הנ~ל ~ור ~ואורי הרב~דברי

 משמ~
 שמזיגת

 הוא אליהו של~כוס
 מז~ג~ בת~ל~

 ה~וסות
 ארבע של~ראשונים

 כוםו~
 אין במדינתינ~ אך

 אל~הו של ~כום ל~~~וג~והגין
 בשע~ אל~

 ~זיגת
 ~~~כ ~~ו~ך ~~וך א~וירח קודם הרביעי~~ס

 קיצ~ש~ע שעל~מסה~ש
 ו~~

 ~תב
 ש~~~

 מדברי
 מד~עתיקו ו~רש~ז~~~י

 מ~ה~
 ת~פ ב~~ם~~ זה

 שאר ~~ם ~ ע~כ ~רביעי ב~וס מיירי~שם
יש באמ~ כי צ~ע ~נ~ל ~ור מאורי הרב של~~רי~

 סודו~
 ישראל מנהגי לכל נס~רים

 ~מבואר ל~י אשר ~דיא ~ד ~ל ~שיר~א~ירת ~ב~ר~

~ם~רי~
 בו יש ~קדושיס

 סודו~
 ~ר~~זים נוראים

 ~דבש~~~וקים
 ונו~~

 : ~ופים
 חירות~רך ~~~~~~ ~ה~

 עב~~
 אר~ות ס~ר בשם ללב י~ה

יו~
 ב~יל שררה לנ~וג דמצוה

 ובז~ ~ס~
 יכו~ר

 ~הג ~והלו
 שררו~

 ~ ע~כ השנה כל ~~אוה

~~ו~~
 ~ות סי~ע~ב ה~דש ב~~ח

 ~~~~ ב~:~ו~

 לכל כוסנ~~ל
 ~פ~ו~

 הרוב את
 ב~ע~

 א~
 םית~~ב ~"~עיין

 סק~~
 ~שם

 ברובו סגי ~בדיעבד הכוס ~ל לשתותצריך דלכ~~ל~ הב"~
 ה~~ע דברי כוונת ~שפירש יעקב ביתועבת~ש
 בעצ~וו הבעה~ב דאם ~'( םעי'םיתע"ב

 כולו שיש~ה בעינן ה~וסאת שו~~
 וא~

 הוא
 ~~~ א~ כוסו בש~יית שיסייעוה~ ב"ב אתגם ~וצר~

שהב~ה~ב
 ישת~

 ב"ב יש~~ וה~וותר רובו
ו~וובא ע~~

 ~ות ~י~ע~ב ה~דש בא~~
 א~ת בש~ייה אותו שישתה דהיינו ~ב~~א ~~~ ב'~~~~

 ה~םיק אפי' ובדיעבד ~תיות ל~ניי~סיקנו ~ל~
 ישהה שלא ~הוא יצא בא~~צע~~~ים ~מ~
 מכדי ~ו~ר ס~~ה עדה~תייה מת~ל~

 ~ר~ אכיל~
 זה סי' לקמן ~בדב~ר ~רם א~~ל~~ו~יע~
 ישהה שלא ~ שצריך ~י~אסקכ~~(

 מת~ל~
 שתיה

 מכד~ י~ר א~ר~נה שתיה םיף עדראשונה
רביעית שת~~~

 ~י~
 כוםות שני ~ענין ~~בריהם ל~וש

 כ~כ הפ~יק שאםהראשונים
 השתיי~ בא~ו~~

 ~ד
 מכדי יותר סו~ה ~ד הש~ייה ~ת~לתשיש

ש~יי~
 לחזור ~~יך רביעית

 ולשתו~
 ה~וס אותו

בל~
 ב~ני אבל ברכה

 כוםו~
 ש~ס הא~רונים

 ~חזוריצ~~ך
 ~ל ~מ~םיף נרא~ יה~ ו~~~ו~

~ו~~ן
 י~ לכ~ הכוםו~

 בז~ לסמוך
 סברא על

~~~~~נה
 ו~~

 י~זור
 שהה אא~~ ~ישת~

~ש~ייה ~ו~~ל~
 ע~

 סיתע~ב מג~א ~ו~~א"~~ י~תר ~ו~ה
םקי"א

 ועבהגה~ג ~ כ' ס~י' שס הר~~~ ~ש~~

 ~~ברע~א~~~הרש~~
 ~ ב~ה ~ו~ש ~~ אות סי~~~ב

~~~
~~~~~~ 

 עב"ס רביעית וש~ע~ר א~~ ~~~ס
 סק~"~ ~ ~י~~ שבת~~נ~ת

: 
~~~ 

 הנש~ם גם ~~

~ייבו~
 ד~~ א~ו~ ב~צ~ת

 סי~ע~ב הש~ע מד' הוא
 הנשים דגם שם דמת~אר י"דם~י'

 בד~ ~ייבו~
 מ~ני סק~~ז ב~~ג~א שם ~ב~ארב~ה וה~ע~ ליל~~ באותו הנ~הגות ~~~ת ובכל~וםות

 שהנשי~
 הנס ~~~~ו עיקרהי~

 ~ועב~~ק ~~כנג~~ו צדקניו~ נשי~ ש~ז~ו~
 מ~ו~~~ ועבשד~~ ~א~~ז~

~י~~
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 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~
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~~~~
 ~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ו~ו~~ ~~~~ ~~ר~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~

 ~~~ ~~~~~י~
 ה~~~~~ת אשה ~~ם ו'

 מ~
 החמחוי

 צ~ק~ ג~~י~י~~ם
 לי~~

 לה
~~ 

 ~ל על ה~~וחוי
'~

 ~~וסו~
 דבאשה ~~דש ~~צ~ ~' ~ג~ול ו~לא

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~  ~ 
 ~ואע~"י ~~~ו

 שהנ~י~
 פ~ורות

~~~~ 
 ~ו"ע

~~~~
 ~ין ~ורה ~ל ~~ן

 ש~
 ~~~~ן~~~י~ו א~~י~~ ד~ס

 ~~מי~
 ב~ל

 ב~י~ה שתק~~ ~דברי~

 ~~~ז~
 ~~ותו ~יו הם ~ף

 הנ~
 ~צ~את של

 כ~ה ~~י' ~ע"ב סי' הרש"ז ~~~ן ~~~רי~

~~י~~~~~
 ~בל~ל~ מצ~ ~~א~ילת

 הן הראשונה(

~~י~ו~
 מ~ן

 ~~ור~
 שהוקש~ לפ~

 אכילת ~ל ~~~ע

 ל~~~צ~
 ~א

~~~~ 
 של

 וכו'~ ~~ץ ~כי~~

 ~ו~הרו~ ~~~וכ~~
 ~~ילת של ל~ת על

 של ~~ע על ~ו~~ר~ות הן~ך ח~ו~
 אכ~ל~

 ע"~~ ~וצה
~עבשד~~

 ~פר ב~ם ט' אות ~"ו ~י~ ~חומ~צ
 אם ~~~אל אהרן~~י

 רוצו~ נשי~
 ~~דר לע~ות

 ~~~ ע~י לע~~ן ~~בורה ~סח לילשל
 ~~~~ה

 לקרו~~יודע~
 ~~גדה

 ולע~~
 ~~דר כל

 לאו או ד~~ ש~יר אי~ד~ן ע~~
 ~א~ והשי~

 דלכאור'

 לעשו~יכולו~
 לעצ~ן שמז~ונות ~זימון ~מו ~ן

 ~~ע~כ~בואר
 סיק~~~

 ~~ח של ~סדר מ~מב~יתרפ"~( במ~יל~ וכן וא~ו סעי'
 כיו~

 ~ו שיש
 וגם ~ודרבנן רק שהן מצות ~ו ויש רבות~צות
 מדאוריי' ~~ן ~וצות בו~~

 ~ג~~
 ה~~דה ק~י~ת

 ~וצות הםו~~~ן
 ~ה~"~

 ורק בהם ~~~רות ו~~יס

~~~~
 באנו הנס באותו היו הן ~אף

 דטעם דס~ל ~וסקים הר~ה די~ות ~יש~~יון לחייב~

 א~א מהני לא הנס( באותו היו הן ~שאף~~
 ~ה~~~~צו~

 למצ~ת ולא דרב~ן
 שה~

 דאוריי'

 אינן זו סברא לפיוא~~
 חייבי~

 ב~י~ור
 ~מצרים יציאת דסיפור ~כיון הל~ו ~לילהמצריס יציא~

 ~היא וגם( ~~דאוריי'~וא
~"~~ 

 גר~~א שהזמן~
 על ~ם ~י ~וא ס~ק ~בלי ~~לנו ~~רוב~~ת
 שיש ו~יון ~צרים~ציאת

 מחלוק~
 ~קדמוניס

 ג~כ לברך רשאות אם ~רמא ש~ז~וןבמ"ע
~מצו~ ע~

 לקיים ~~רוצות
 אות~

 ולדעת לאו או
 ~~~י~~~ר~~

 ~~~תק~~~
 )~~י'

 ו~~ו~
 ר~אות ~ינן

 ~הז~ן ~ו"ע ~יוס עללברך
 ~ר~ו~

 ו~ף
 ~הז~ג מ~ע על ~ברך~"כ ~~וה~ו~

 ~גו~
 ~ופר

 ~לא הוא ~א~ו( ~~י' ~יתק~"ט בר~ו~א~וכמבו' ול~ל~
 הב~~ מרןכ~עת

 ו~~~
 לה~ די

 להחזיק
 נ~גו שכברב~בר ~מ~ה~~

~~ 
 קד~ו~ה מק~ם

 לבוא יכולות הנ~ים ~ל לא ב~ו~רדשם )ובצירו~
 ב~קיעת לצאתה~נסת לבי~

 ~ש~~
 ~~ה ובלולב

 לבטל אין ל~ן ~י~ ~"י וא~אשבגוף ~~צו~
 ~ז~~ מנ~~~

אב~
 רוצות אם

 לחד~
 מעחה דבר

 לעשו~
 הםדר

מעצ~ו~
 הב~~ מרן ~עת היפך ~~תחלה ולע~ות

 כן לע~ות נכוןאין
 כיו~

 לש~~וע יכולות שבקל
 להן ~הקל אין לכן האנשי~ מ~יהה~דה

 האנשי' מ~י ישמעו רק ל~צמן~סדר ~ע~ו~
 ועי' ~ ~נ"ל אהרן ~פי בעל בשם~שד~ח ~~~~~~
 ד' ם~י' זהסי~ לק~ו~

 סק"~
 שס ~"ש

 בש~
 בר~"~

 ~ובר~ין שהנשי' מ~~וע שם בר~~י הרב דבריול~י
 ~ יעוי"ש גאלנו אשר בר~תגס

 ~ל ~~א ידיו י~~~ץ לבדו הוא דוקא ל~ו ~ידיו ~~~~~ ~י~~
 ל~ול צרי~יםב"ב

 לא~ילה ידיסנטילת כדי~ הכרפ~ קוד~ ידיה~
 א~

 ~ל וכ~ין ברכה בלא
 מסה"ש ~ במשקה שטיבולודבר

םי~ קיצו~~~ שע~
 ז~

 ~ ~אח~ז ב~"ק ועי' סק"ג
 ב~ו~קה ~טיבולו דבר דכל ~ושום ~ עליהן~ברך ~~~ ~יב~

 ש~ע ~ ברכה בלא נ~ילהצריך
 הרש"~

 ~י~~"ג
 י"ט~עי'

 ועב~~
 ובירך שכח דאם ללב י~ה

 בנטילה ~נית פעס לברך לו יש ~ו~מ זו נ~ילה~ל

~שני~
 נטילה על ~בירך הברכה ומ"~ו

 לבטלה ~וילא הר~~ונ~
 ~ע"~

 ~ו~ל' בפ~~ הרמב~ם ~ו~ש
 הל~הברכות

 וב~~~ ב~~
 ~~~~ דיש

 מהראש~נים
ד~"ל

 דיבר~
 ו~~ו~א ע"כ ~ו נטילה ~ל

 ב~"~
 סי~ע~~הח~~

 םי~ע~ג ועט"ז י"ג אות
 ~~~ז~

 ~~~~~יג~
 הט~ס ~ ~ו~זית

 דבעינ~ ב~
 שיא~ל

~חו~
 יש של~~ כזית יא~ל דאם ~ו~ום ~~זית

 אך הא~חרונה ברכה עליו יברך אם פלוג~אספק
ב~יעב~

 שאכל
 ~~י~

 ברכה יברך לא ג"כ שלם
האחרונה~~וג~א

 סיתע~~
 םקי"~~ ~ס ו~~י סקי"ח

 שםועבט~ז
 םק~~

 ~הנ~ל םימ' ~חדש ובא~ח
 ט"זאות

~"~ 
 ~~ בזה

 ~~~~~~~~ ~יד~

 ל~~ור
 ~ המרור את גם זובברכה

 ~~~ע~~~ עמג~~
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 ~"~ ו~~מ"~~~יו~~
 שס

 ירקות( שא~ )ולא ~~~סלו אי~ דא~ י~~~ ס~~
 לבר~

 בורא עליו
 על יברך לא אז ה~ורור א~ ול~~ור הא~~וה~~י

 ש~~~לי~~קריי~
 א~ילת על ברכת רק ~~ורור

מרור
 לב~

 ~יון הא~~וה ~רי בורא בר~ת ולא

~אי~
 חי שהוא ~מות לאו~לו ראוי

 ע"~
: 

~~~~~~~~~ ~"~ 
 ~ ~מאל בהםבת

 מצא ~לא ש~תב סק~ה זה סי' קיצוש"עש~ל ~~וסה~~
 ה~יבה צריך יהא ד~ר~ס ב~וםקים~~

 ע"~
 ~היפך גם מ~ורש מצא ~לא מש~וע)~~ו~ברי~

~ל~
 ו~וצאתי יגעתי ב"ה ואני ~ הסי~ה( צריך יהא
 בשם ז~ול~א בם~ר מ~ורש זה דבר ~י)~א~~י~(

 בהסיבה דיא~לנו ש~~ב ע~ג מ~ז דף~~ו~רה~ם
 הביא כןו~~~ו

 ~~~ ב~~ו~~~ ש~
 מהר~~ד

 ~ן ~ס ממנוד~ושמע
 דח~י~~

 הסיבה נריך ה~ר~ם
 בר~ת ו~ן ה~ר~ס שעל הבר~ה א~וירת~ורק
 הלזו בלילה ~וצה א~ילת על ובר~תה~ווציא

וקריא~
 הגדה

 ~והרי~ד הרב ~' אלו ~ל אמיר~

ז~
 דאדרבה וכתב הסיבה בלא להיות שצריך

 דחה זכול~א ~רב אך באמירתם להסב~~ם~ר
 בשעת דגם ו~~ב מהרי"ד ה~בד~רי

 הה~דה אמירת בשעת ו~ן הנ"ל הבר~ותכל אמיר~
 להסב~וותר

 מבר~~ ח~~
 המזון

 שהו~
 מדאוריי'

 ~~~~ ~יעויי"ש
 הרב

 ~מ~~
 כ' סי~~~~ במ"ז

~"~
 ההגדה ד~מירת הנ"ל מהרי~ד הרב ~~ברי

 ישב רק ה~יבה בלא לאומר' צריך וברהמ"~ו~לל
 ע~"ד א~וירתם בשעת וביראהבאימה

 ה~מ~~~
~ 

 שיהיה האיךוהנה
 עכ"~

 המחבר הרב ~~ש
 דא~ילת בקיצוש"עבפנים ~~~

 להיות ~ריך ~~~~~
 הוא או~ו ~מםייעין תנאים ע~ז לו ישבהסיבה
 הרבניהו

 א~ודרה"~
 ~ ז"ל מ~רי~ד והרב

 בז~ול~א שם ה~יאל~ועשה ~~~
 ה~~~

 ש~א דמנהגינו
 ~וס~ימיות ש~"נ שם ו~תב ~~ר~ם בא~ילת~הסב
שאר

 ה~~םקי~
 באכילת הםיבה ה~~ירו מדלא

 ~~ר~~
 מ~ה~ מ~ה ב~~ר ר~י~י מצ~~י ו~ן

 ~~ין בהדיא ~~חב םיתר~"ה ~~ישי~לח
 צרי~
~ 

 וכןהסיבה
 הבי~

 ה~~ל ב~~ו~"א
~~~ ~~~~ 

 ~ ו~ן~
 שס הביא בר~~יבשם

 ש~~~
 ~ דאין ב~שי~ות

צרי~
 בין ~~~ט ל~י בין הסיבה

 ע"~
 ~~וד

 ה~י ~~"ל ~וסקים ~מהשם והבי~
 ו~~~

 בספר
 בשס אליהו ~םא בס~ר הביא ו~ןהרגל שמ~~
 צ~יך ה~ר~ם א~ילת דאין דם~לפוס~ים ~~ו~
 ה~יב~
~ 

 ~והגין אנוו~ן
 ש~~

 באכי~ת ל~~ב
 ו~~ ה~רפ~

~~ 
 ~ פסח שבח ב~~ר ו~~כ הנ"ל הז~ול~א ע~~דעיקר
 והערך הםיבה דא~צ השלחן ערךובספר

 ~~פ ~~רק מירו~ל~י לזה ראיההביא ה~ל~~
 בא"ח והו~ד~ ה~~~

 החד~
 סיתע~ג

 או~
 וזהו ~~ו

~~~ 
~ 

 ~כתב הנ"ל בא~ח המובא ואהלות מרכ~פר
 ~ י~~ יצא לא ש~וא דדינא ספיקא בזהשיש

באכיל~
 לא ~אם הסיבה בלא אכלו אם ה~רפם

 דר~יו ב~ל ש~~הגמי
 ~~~(~ ז~ל האר~~ ע"~

 הנ"ל ~א~רוני' ~ל~י
 ל~

 : ~ן ~~ל
 א~א ע~~ו"ג חלקיסלשני ~~~~~~ ~~ז~

 שיע~~( )~די בס~ין ולאביד דיחלקנ~ םק~~ סי~ע~~
 ~דר~

 ~הע~י
 ~~ אות םי~~~ה ה~~ש ועבא"ח ע"כעושה
שלי~וות מצו~ ~ני א~ ~י ~ו אין דאם ה~~ו"גב~ם

 ~לי~ו~ יניח~
 דהא ~שום ה~ווציא ~ד

דפורסין
 קו~~

 ~ ~ונה~א רק הוא לח~וא ~הא

ו~~~
 מ~נה לחם

 ~~ ע~י~
 הביא פ~ת בשס

 ה~~ו~ג עלשהשיג ~~
 בז~

 ו~יי~
 ה' ~ע~' ~קמן

וב~ברי'
 םק~~ה~ ש~

 ~~~~~~~ ~י~~

 ב~ו~ה~ ל~ור~ו
 סק~ב סיתע"בעח"י

 ב~~
 הר~וב"ם

 וישאלו ~~ינוקות שיראו ~~י זה מיד זה~וצה דחו~~י~
 שמזה ואפשר הרמב"םע~"ל

 במ~ינות לתינוקותש~ניחין ה~ונה~ נת~~~

 וי~עוררו ישנו לא שעי"זהא~יקומן אלו~~~~~~
 ש~' אור ~ואורי בס' ועי' ~ ח~י הרבע~"ד לישא~
 ד~~~

שגונבי~
 ה~סת ~ו~חת ~א~יקו~ון את התינו~ות

 בדויהוא
 והב~

 שהיהודים נ~מע ובגוים
 ~ול~ודי~

~~
 לגנוב ילדיהם

בו )~~תו~ מצרי~ ~יציא~ ז~~
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~~~~~ ~~~~~
 ע~ וינצל~~~( ~~~~~

 ~וא ~מונע כן
 מש~~~

 ~~כ
 בא"ח~ומובא

 או~ ~יתע~~ החד~
 : י"ט

 ~ וכו' הקערה א~~~~~~~ ~יח~
 ~ב~~

 ~וה~ה"ק

~בי~שא~~
 ~~~ביה נוהג שהיה

~ 
 הקערה

 והביצה~שהבשר
 ג~~

 ה~ר~י ב~' ~~ו~מ~ש עליה
 ר~ה ו~ובז~ל(

 בהרא~~
 בזה שיש ~~ל

 ~עין עי~ז~~ראה ~ש~
 ה~ו~

 ולזה לפםח זה בשר
 להםיר ליזהר~ש

 הבש~
 ע"כ הה~בהה בשעת

 או~ ~י~ע~~ ה~ד~ בא~~~מובא
 אך ~ ~'

~מג"א
 םיתע"גם~~~

 סקל~א שם וב~~י
 לה~יר דא~צ~בוא~

 החבשילי~
 בשעה

~קערה ש~ו~בי~
 ~ת~ ו~~

 בהדיא שם
 ב~מ"~

 שס א~א
 ~כש~וגביה~ק~~ג

 ~קער~
 ואו~ר

~ 
 לח~וא

 והביצה הבשר להסיר צריך איןוכו'
 שאו~ר בשעהורק מהק~ר~

 ~ס~
 יזהר ~ו~ו' אוכלין ~~יו

 ה~~ר י~~יהשלא
 של~

 נר~ה יהא
~דשי~ ~או~~

 ~עת ~~מע ~כן ע"כ ב~וץ
 ~~~ע ו~ן ~~ה~~י' ~רש~~

 דע~
 המ~בר

בפני~ ~א~
 : ד' סעי' זה ~י' לק~ן

 ~~שו' ~י' ~ ו~ו' עניא ל~~א~א ~~~~~~~ ~י~~
 בש~וי~

 ראש
םירע~~

 ימות דבשאר שכ'
 ~שנ~

 ~~דאוריי' ס~י
 בלב ~וחשבה ~~י ~וצרים יציא~~ז~רת

~ב~
 בליל

 ~ס~
 ובספר בפה וה~ד~ת ~~וב

~וקת
 דקיי"ל דלמא~ ~תב ~~~רדי ה~ס~

 ידי יוצא אדם אין דמי כדיבור ~~וד~רהור
~ו~~

 בלבד בה~הור ~צרים יצי~ח ~ז~רת

~"~
 ומ~בא

 םיתע"~ החד~ ~~~~
 ~~א: אות

 ~~~~~~~כ~
 ב~~ון הה~דה דבר~ בי~ו לבני ל~רש

~~~יני~
 ~ודברי הוא זה דבר ~ וכו'

 הר~ו"~

 הה~דה לומר דצרי~ין ז' ~עי~םיתע~ג
ש~ובינים ב~~ו~

 ~נ~י~
 או והקט~ים

~~נין ל~~ י~ר~
 ~ו זה םי' ב~ו~ה~ש ועיין ~ ~~~

 בגמרא ה~בואר דל~יש~~ב
 ובר~וב"~

 ו~~ר
 גמור חיוב יש הרי ה~ש~ז ובש~עוש~ע

 לפרשהאב ~~
 לב~

 את
 ~~י ~מב~ן בלשון ההגד~

 ש~ע ~~יין ~"כ בן של וחכ~ותו דע~ו~
 הרש~~

~י~ע~~
 ס~~' ובסית~~ד ~~ג מ~ב מ' ס~י'

 ב~שו' ועי'ג'(
 בי~

 דוד
 באמירתחייבות הנשי~ אין דבא~~~

 ~ו~ו~ ה~~~~
 דהוא

 גר~אש~~~ון ~ו~~
 וא~

 באותו ~יו הם שגם
 דא~ר~י' ב~וצוה שייך לא זה ~עם~~מ ~נ~
שהח~וב ~ל~

 הו~
 ול~ודי~ להן ~ה~יד ~~~שים ~ל

 שע~ה והנפלאות הנםיס א~להק~ני~
 ~בינים שאינם בלשון יא~~רו ואםלנו המק~~

 זו היא והודעה~גדה
 ע~~

 ~~~ג' בא"א ומובא
 אברהם~~ר

 סי~ע"~ או~ינהיי~~
 ובע~ד םק~ב

 ~~י הרב בשם ~~ש~ש י~"ד ~~ק ב' םעי'זה
אהרן(

 א~
 הרב על להשיג האריך ברכ~י בס'

בי~
 ד' ~סחיס ~ו~ו~' ~הביא הנ~ל דוד

 ~וכה ו~ו~' ד' דף מ~ילה ו~וס'ע~ב ~~~
 דנשים ופסקל"ח( ד~

 ~יי~ו~
 ~ה~דה ב~מירת

 ~וברע~~ן ~והרש~ם ה~' בהג~ותוהו"ד
 ~י~ע~~

או~
 : כ~ב

 ~~~ ~כא~
 ~~~ומר

~~~ 
 וכו~

 ~י' ~~~ל עבדב~ר ~ ו~ו' הזרוע את יגביהלא
 : בזה מש~ש סקי"ח ס~~ג~ה

 ~ר~~ז ~ב~~ע ~ וכו'לל~י~ך ~~~~~~~ ~~ב~
 ס~~~~

 ~עי~
 של ~נו"ן~ דצ~ל~~ז

 ונא~
 )~~נ~ו

 ~ד~~ ~~~
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 ~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~
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~~~~~~~ 
'~ 

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

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ש~
 ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~"~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~~ום~ ~~~~~ ~~~~~~
~~~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ו~~~ך
~~~~~~~~~~ 

~~ 
 ~~~~ ~~~~ס~ ~~~ ~~~~~~~

 ~~~~ך
~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~
 לא~כלה ~ירושו ויהיה הנו"ן תחת בםגו"ל~ללויה( ~~~~~

 יצ~
 חובתו ידי

 שב~ל ~י~ן ז~ ב~~יל~
 ~רחו ~~וצרים בצא~ס וישראל משה א~ורו~~~ר

 נהנ~
 ו~"ז ג~~~ ~ו~ונו

 יוד~ ~~~ו~
 שלילה

 דהיינו ~דשה ה~~~
 שיר~

 או~ורים יש ו~ם הים

~~וש~
 את אמרו וי~ראל

 ההל~
 ע~כ:

 ~~ג~
~~~~~~~

 עבש"ע ~ ב~ה"ג ה~וס ~ל
 ~ם ~מחבר~~~עת סיתע"~

 אי~
 ~"א ב~ה~ג ~~בר~ין

 של שהוא א' ~ום~ל
 קידו~

 שהוא ג' ~וס ו~ל

~~
 על לברך אלו ב~ודינות ה~ונהג אך ברהמ"ז

 שארבע לפי בזה ו~~עם ו~וס ~וס~ל
~לו ~וסו~

 תקנ~
 ד~ך ל~תותם ח~מים

 חירו~
 א' ו~ל

 ול~י~ך עצ~ה ב~ני ו~~צוה ~ירות הוא~א'
 זה~וצטר~ין אינ~

 ע~
 אחת בבר~ה לה~~ר זה

 רמ"א ~ בפ~ע וא' ~' ~ל על לברך ~ריךאלא

 ש~ ומג~~~~
 םעי'ב'~ שם הר~~ז וש~ע סק~א

 ראשונה בר~ה לענין הוא ד~~ז ג' בסעי'~עייש~ע
 שום אחר ~ברך אין היין על אחרונה בר~ה~בל
 הרביעי ~ום ~ה~א האחר~ן ~וס אחר כ~א~~ם
 ~~טרין הכוסות~~ל

 בבר~
 שיברך אחרונה

 בא"ח ועי' ~ ~~~ הא~רון ~~~~~~
 החד~

~יתע"~
 ~וביטשא~ש מהגה"ק א"א בשם ~וש"ש

 ~לבו ~וי~ע~ין
 ל~נין ~והס~

 הבר~
 )ראשונ~(

האיך
 י~

 ~ל מידי לצאת ~זה חקנה
י~וי~ש החש~ו~

~"~~ 
 ~~ה
~ 

 ~~~~~ ~~ד~
 ~כי~ת

 שם ובמג~א ד' ~עי' סי~~~ה עבש"ע ~~כו' מ~~
 ~~ח םעי' שם הרש"ז ~~ש"ע~ק~~ד

~~~ 
 דאם

~~
 מצות דבשאר ואע"ג יצא זו בא~ילה חובתו~די ל~א~ נת~~ין שלא דהיינו ~וונה בלא מצה

 ק~ש~~ון
 ותקיע~

 אמרי~ן לולב ונטילת שו~ר
 זו בעשייה ~ובתו ידי ~~חת ~וונה דצרי~ות~הס
 זה ~ו~מ חוב~ו יד~ יצא לא לצאת נתכוין לאואם
~וקא

 אבל ~לל הגי~ הנא~ ב~ן שאין במצו~
 ~גון ב~~י~ה התלויות~וצות

 )~ס~~
 ~~~~~ר מצה

 הנאה בהן שיש ב~ןו~יו~א
 לגו~

 ול~ן
 ל~את נ~כויןלא א~ א~

 בא~יל~
 ידי יצא זו

 נהנה כרחו על~הרי ~~בת~
 הגו~

 זו והרי מא~ילה
 מצות ש~ים ונמצא א~ילה~קראת

 הא~יל~
~~~י~~

 ~~י'
 ל~

 וכ~~והו ~צה ל~~ול ר~ה

 במ~~וין שלא שא~ל~ אלא ~וצה ה~א ~ש~ו ~םחזו
 לא אם אבל ברצונו שלאאו

 יד~
 הלזו שלילה

 אפי' או ברצ~ני וא~י' מצה וא~ל ~~חהוא
 ה~א הלזו ש~לילהידע

 פס~
 סבור שהיה אלא

 וא~לה מצה לו ונזדמנה בשרלא~ול
 אבל זו בא~ילה יצא לא א~ בשר שזהוד~~בור מש~~

 ד~ורור ~וש~ם יצא זה ב~נין ~ורור א~לאם
 שאינן המצות ו~ל ~ודרבנן אלא אינו הואבזה"ז
 אי~ן מדר~נןאלא

 צריכו~
 כוונה

 ו~וב ~~ונה צרי~ות ~דרבנן מצותדגם או~~י~ וי~
 ב~וונה מ~~ר ולא~ול ול~זורלדבריהם ל~ו~
 ~ועי' ע~כבר~ה בל~

 בהגה~~
 ה~און

 ~ע"ה סימןמברעזאן מהרש~~
 או~

 דל~י ש~~ב י~ב
 יו~ד ~~רק ~ירושלמיה~ובואר

 ד~םחי~
 ה"~(

ה~~ם
 דיצ~

 מצה ~~~ל
 בל~

 הוא ~~ונה
 מש~~

ד~יו~
 אכל א~ ול~~~ ~יו~~ ~~~~ שה~סב

 בלא די~א ~הםוברים דגם י~להסיבה בל~
 הסיב~

מ~~
 יצא לא ~~ו~ע ~~~נה בלא

בא~ח ועייש~~ ע~~
 החד~

 אות
~~~ 

 שמשון ~זירות בשס
 לא~ולאנסוהו דא~

 ~~~ס~~ ד~~~~ ~יו~
 ~זה הו~

~מת~וי~
 ~~~ת שנא

 דבכה"~
 ~א ל~ו~ע

 ~צ~
 וגם

 דלדעת~יון
 הבה"~

 והרי~~
 והרא~~

 הרי
ה~וצות ~~ל~

 צרי~ו~
 וכ"מ ~ו~נה

 ד~~
 הש~ע

 ~דבריהם לה~מיר ~ש ל~ן ד' ~~י' ס'בסי' )~~~~~

ע"~
: 

 ~~~~ ~~ה~
 רק ואוחז ו~ו~ המצות ש~י

 בזה ~י~ ~ ו~ו' ב~רוסה וגםבע~יונה
 ~לו~תא ~~ה שהב~א מה ב' ~ק~א סיתע~המ~ז ב~מ~~

 אם הראשוניםבין
 בר~~

 על קאי המוציא
 ~אי ~א ~~סקיס ו~יש ה~רוסה על ~והשלי~~ה

 ~לכן ה~רו~~ על מצה א~ילת בר~תרק
 ישס~יקא ~ו~ו~

 כמ"~ לעשו~
 ב~~ים: ~אן

 ~~~~~ ~~ו~
 ~~~לתעל

 ~~ה ~ מ~~
 הר~"ז ובש'~ע א'םעי' סי~~ע~ בש~~ ~לשו~
 ש~

 ו~ן ה' ~עי'
 ב~~~ו~יו קד~נו א~ר לברך שצריך~םידורים נד~~

ו~ו~ו
 ע~

 ~~י~ת
 ~~בה~~ ~ ~~~

~ 
 ~~~ ~וה~~

 ~זאן~ב~
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~~~~~

~~~~~ 
 ~ו~ ~י~~~~מבר~~~~

'~ 
 ב~~

 ה~י~ן פי~~י
 בספר )הנדפ~ים~לט

 הפרד~
 לרש~י

 את לא~ול ~~רךש~~לה ז~ל~
 ו~~ ה~~~

 לא~ול
ה~ר~ר ~~

 ~יו~
 ומה ~ליח ע~י ל~שות דא~א

 הוא וכו' אכילת ~לב~י~~ורים ש~דפ~
ה~ול~ א~ ע~~ שי~ו~

 ~והגין
 ע~ לבר~

 ואין מצה אכילת
ל~~ו~
: 

 ~~ ~כז~
 ~יתע~ה ע~ש~ע ~~צה~ א~ילת

 ז'~~י~
 ד~~

 אלא מצה אכילת ~חיוב
 בלבד~א' בליל~

 דמהאי םקכ~ד ב~~י ועיי~ש ~ ע~~
 ~ל ~ברכין אין~~מא

 ~~יל~
 רק ~צה

 אם ואילך ש~ו~אן לפ~ הראשו~ו'~לילות
 אלא אינו~צה או~~

 ר~ו~
 הימים שבשאר ורק

 לאכולאסור
 ~מ~

 ~~בל
 אי~

 ~צה לאכול מצוה
 שאר ~א~ול י~ול אלאדייקא

 ~ירות כגון דברי~

וכיו~א~
 בה~וה בשר ~או~ל למי דמי ~ה ו~בר

 )~ל מברך שאינו טמאה בה~וה ולא~הורה
 א~ילה ~אותה ~~ני טהורה( בהמה בשראכילת
 ~ופו לצורך אלאאינו

 להשבי~
 ולא רעבו~ו

 הוא ~ן וכמו~~צוה
 מ~~

 ~שאר מצה בא~ילת
~י~~י~

 ~ל
~~~ 

 ש~וברך ב~ו~ה לא~ילה ד~י ולא

~כ~
 יום

 משו~
 ~ם המצוה מקיים היא ד~ם

 ו~ישיבה~ישיבה
 ~ו~

 גופו צורך אי~ו
 ול~~

 ראוי
 ב~וכה לי~ב יום( ~ב~ללברך

 מ~הא~י~ת ב~י~ו~ מ~א~~
 ביאור ב~וספת הנ"ל הח~י ע~חו~~

 קצ~ ~שוןוב~ינוי
 מצה א~ל ~לא דמי ועיי~~ע

 ~~~ של ~ראש~ניםבלילות
 ~י~ה משום

 בשאר מצה אח~כ כש~ו~למ~~ו או~~
 ~ימי~

 אי~ו
 שהוא ~יון מצה א~ילת ~למברך

 ואין רשו~
לו

 ~של~מי~
 י"ד םי' מ~ומ~צ ועב~ד"ח ~ ע~כ

 ~~~~ות ~כ~ה יו~דאות
~~~ 

 הרי~~
 והר~ב~~

 דא~יל~ והטו~והרא"~
 אי~ו הימים בשאר ~~ה

 ולא ~ובהלא
 מצו~

 הרב ~~ב ו~ן רשות אלא

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ועייש"ע הנ~ל~שד~ח

 בש~~~
 מה

 ב~~ שה~רי~
 ש~ו~~י~

 בכל ד~ס דס~ל ~חזקוני~ ב~ם
 ~~צו~ ~יכ~ ~~~~~~י שבע~

 ~~~~~לת
 וה~~~ מצ~

 ל~היי~~
~~ 

 דעת
 ~ר~~~

 ~~~ל ו~ר~ן
~~ 
~ 

ו~דב~י
 האב~

 ~~ל בא פ' ~זרא
 פ~ו~

 ~ב~ת
 דא~ילת ~סובר מ~באר תאכלו( ~וצותי~וים
 ה~ס~ י~י ז' ~ל~ה

 ~ו~בר~ חובהו~"נ ~וא
 צדה~רב

 לדר~
 ו~גר~א ~ ~ן ד~~ל

~הו~~ מוויל~~
 רב( ~~שה בס~ר

 החלי~
 להלכה

 מן ~וצוה הוא מצה ש~~ילתולמע~ה
 התור~

בכ~
 ~~ם~ ימי

 מ~~ה ובס~ר
 ר~

 הנ~ל
 היה שה~ר~אשם הבי~

 ~ואו~ ~וחב~
 מ~ות

 ~בעה כלמצה אכיל~
 וביו"~

 ~~ל ~אחרון
 אוכל~יה ~~~

 ~~וד~ ג~
~~ 

 א~
 י~י~ ~ב~אר

~ובי~
 או~ל ~יה לא

 ~ו~~~ ~עו~ו~ של~

עשה~
 מצ~~ חביבו~~ מ~ני

 מצה א~ילת
 )ובמוצ~י לוהולך שזמ~~

 יו~~~
 ~~ח ~ל האחרון

מ~תדל הי~
 לטעו~

~~~ 
 לא~ול ~~~ע והיה

 לא~~
ה~ס~

 ~צה
~~~~~ 

 חובת~ ידי ~ה
 בפ~ח

 ~עשייתלהיכרא ו~~~
~ 

 שאין הי~ר ~~וה
 עוש~

 ~ו~~ה
 ~~ני א~א~ה~אה

 ג~ר~
 ~~"ל הב~ת~ש(

 הנ~ל ב~~~ח ~מובא ה~~ל רב ~ועשהה~~ר

ו~~
 הו~א

 ~~~ ב~~~~ ~~
 ב~ר ~~ר

 הוא ימים ז' ד~ל הם~רי ~שםש~~ב י~~~~ ה~~י ב~ם שהביא לאי~~( ~~~יל)ב~ל ~~רה~
 ~~ו~

מ~
 א~ גדול בשס ועייש~ע מצה ~א~ול התורה
 ל~ה ראיה ~צתשהביא

 ~~ברי ~~
 תרג~~

 עו~~~ ב~~נ~~
 ראה ~~~

~"~~ 
 פ~ו~

 ג~(

דכ~ו~
 יומין שב~ה שם

 ~י~ל~
 ~טיר ~~~~א

ומ~~~
 ~~מע לשמיא

 ~~ו~
 מצוה

 לדע~ בש~~~~דא~י~ ~םהעלה ומ~~ ~~~
 הג

ד~"ל הנ"~ ולי~
 דא~יל~

 ~ל מצה
 ש~~~

 ~צוה בו יש
 ~ה ~ל עלהתורה ~~

 ~~ור~ ~~צ~ ~~
 ~י~~ר ~~

 ב~צמו ש~הג מי ו~~ן שב~ה ~ללברך
 על ~בעה~ל לבר~

 אכיל~~
 חשש בזה יש מצה

לבטלה בר~~
 ~~~ל רב מעשה ~' מדברי וג~

 ה~ר"אד~ם משמ~
 מו~~נא~ל~

 א~ילת ~ל ~ירך
 ~דל~ ~~~~ י~יבשאר מ~~

 ~ידוש ~שמיענו
 ז~

עכ~
 ~ד

 ~~ד~~
 ~~~ל

 מברעז~ןמ~ר~"ם~ ועבהגה~~ ~~צר~
 ~~ז או~ ~י~ע~~

~~~~ 
~~ור~
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~~שי~
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 ס~~~ ~~~ ~~~
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 דא~יל~ ה~יב~ש בת~~בתמפ~~ש
 בשאר ~מצה

 אלא אינו~י~~~ם
 רשו~

 מצוה ולא בעלמא
 ולכן~לל

 הנוה~
 לבטלה ברכה הוא ז' כל ל~רך

 ב' אות בסי~ע~ה החדש עבא"ח ו~י'~~~ל
 בכל ה~ו~ה על שמברכין דמה הבעה~מ~~שם
 הואיום

 משו~
 שינה בלא י~~ים ג' דא~א

 ל~כול שיוכל ~מצהמשא~כ
 ~ירו~

 עשירה מצה או

 בשס שהביא מה הנ"ל בשד"ח ועייש"ע ~ע~~
 מהם ואחד אחד וכל בזה שהאריכו גדולים~מה

 ~ע~~ח~
 מס~יק

 ~חל~
 ב~ו~ה אכילה בין

 ש~ין ~וצה אכילת ובין יום ב~לשמברכין
 ~~י~מברכין

 אלא
 הראשונו~ בלילו~

 ועב~ב~ר
 ח' ס~~י' זה סי'לק~ן

 םק~ו"~
 ~וי בדין מש~ש

 אכיל~ זמן אצלו~נמשך
 ~וצה

 ע~
 אחר

 ~איך~י~ה חצו~
 בברכ~ י~נה~

 ~וצה אכיל~ על
ו~אר

 ברכו~
 בזה: מ"ש יעויי~ש ההגדה

 ~~~~כח~
 עבשע"~ ~ כזית א'

 סי~~~ב
 לשניהס ואין ב~~ינה ~הם~~נים

כ~י~ אל~ ביח~
 האיך יעיי~ש א'

 לה~נה~
 ועב~~~ר ~ ב~ה

 י~א םעי' זה ~י'לקמן
 האיך ~וש"ש סקם"~

 יכול ואין חולה שהוא מי בדיןלהת~ה~
אלא לאכו~

 ~זי~
 בלבד א'

 והאי~
 שאין במי לה~נהג

 ~' רק~~
 לילו~ לשתי מצו~

 ~סח של
 : בזהמ"ש י~עויי"~

 ביח~ שניה~ ~~~~~ ~כ~~
 לבולעס א~צ אבל ~בב~א ~~יו שיכניסםדהיי~ו ~ וכו'

 אח~~ב~
 ~אלא

 יר~ק~
 ב~חלה ויבלע ב~יו

כ~י~
 כולו א'

 אח~ בב~
 יבלע ואח"כ

 והוא ו' סעי' סי~~~ה הרש"ז ש"ע בב"א~~' כזי~
 ~ס ה~וג~א~~ברי

 םק~~
 ~~צריך בזה ~ה~עם

 ~בואר בב~א ~יו ל~וך ה~~ים ב'להכניס
שם

 ~~ הרש~~ בש"~
 ~ו~ום

 דא~
 מ~חלה יאכל

 ~כזי~~~
 של

 המ~צי~
 השלימה ~ל דהיינו

וא~"~
 יאכל

 ה~ז~~
 ~ל

 אכיל~
 דהיינו ~וצה

 ה~רוםה ~של
 ~א~כ~

 בין ~בזה( ~ו~~יק יהיה
 ~צה אכילת ~לבר~ת

 לבי~
~פי~ך ~~והשלימ~ ~זית א~ילת

 יכנים~
 בב~א ~ו~ם

 הוא וכ~~ ~ ע~~
 ל~~שו~~~שי~ול

~~ ~~~~ 
 ו~יי~~ע ~ ב~ני~ כאן

 )רק( הוא דכ"ז ח' סעי' הנ"ל הרש"זבש~ע
 אלא אכל לא אפי' בדיעבד אבללכתחלה

 אכל ואפי' מהפרוסה בין מהשלימ~ ביןבלבד ~ כזי~
 הרבה בא~ילות זה אחר בזה הכזי~(~את

 שההלא ע~
 ~ו~חל~

 עד רא~ונה א~ילה
 א~ילת שהיית מכד~ יו~ר אחרונהא~ילה ~ו~
 בא~~צע הרבה ה~יח יצאואפי~ ביצי~ ג'דהיינו ~ר~

הכזי~
 צריך אין )מ~~ו( לא~ילה א~ילה בין

 על ולברךל~זור
 א~יל~

 ברכת ~אצ~ל מצה
 לת~לת הבר~ה ~ין השיח שלא ~יוןהמוציא
 : ע"כהאכילה

 ~ל~
 יכול שאינו ~~

 מצה~ ללעו~

א~
 המצ~ א~ ללע~ס צריך דלכ~חלה כ~הסעי' ~~ הרש~~ ובש"ע ~' ~עי' ~י~ע"ה עבש~ע

 עד
 אם בדיעבד אבל בפיו ~ע~וה~ירגיש

 ל~
 לעסה

 אעפ~י יצא אותה בלעאלא
 נקראת הר"ז ~מנה גרונו שנהנה דכיון בפיו~וצה ט~~ הר~י~ של~

 ע~כ~~ילה
 ~ועבה~ה"~

 ~וברעז~ן מהרש"ם
 ב~~ס י"א אות~יחע~ה

 ~שוב~
 ש~~ב הרדב~ז

 מצה בבלע יצא ד~ושו~ה~~עם
 מ~ו~

 דכל
 בילה אין לבילההראוי

 ~ועכב~
 וכ~"ג ע~כ בו

 ב'~~ ס~ק ~ית~~א מ~ז ב~~ו~ג הו~ד הלבושכתב
 ולא ~~רור בלע דאם הנ"ל בש~ע ועייש"עב(

 יצא לא ב~יו מרירתו ~עם ~שירגיש עדלע~ו
 ה~וכל ~ל פיו למרר הק~י~ה שה~ורה~~פני
 לוימררוזכר

~~ 
 ו~יי~~ע ג( ~ ~~כ חייהם

 םעי' הנ~ל ~רש"~ ובש~ע הנ~ל ~' םעי'בש"ע
 לא ובלעה בסיב ה~צה את ~רך דאם~"ז

 בין חוצץ ~וא ~~אכל מין שאינו שה~יב~ו~ני יצ~
 ה הבליע בית לבין~~ו~ה

 וא~~
 ב~ך ~~ילה ~רך

 סי~ע~ה החדש ועב~~~ ~~~~
 זכרון~שו~ בש~ י~~ או~

 יצח~
 דבא~ל

 ~ל~
 ~~ן ~כילה ~דרך

 בחשו' ועי' ד( ~ ע~כ כלל מ"ע קיום~~
 באחד ~~שאל ~יק~"ד ח~א מברע~ן~~~רש~ם
 ~לל לאכול ~כול שאינו עד ר"ל בגר~נו ~שנחלה

 והרופאי~~
 נקב ועשו ניתוח לו עשו קיעב ש~~יר

ב~לק~
 יאכילוהו ~ס ו~רך צווארו

~~י בש~~פר~
 ~~ו~

 ~~אלה
 ~י~

 נו~ע ה~וא~ל
 ב~~~

 ~י ~לל
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 ~~ו~
 ~~ם~~~ ~~~~~ ~~~~

 שם ו~אל לגרונו ~החיך ל~ו~הנכנם
~~נהג האי~

 ~יוה"~
 ו~~~ה

 ש~
 שיא~ילוהו א~א ד~ם

ב~ח~~
 ~יון מנהגם כפי יא~ילוהו מ~~יעור ~חות

 זה~אין
 דר~

 ושתיה ~~ילה
 ב~~

 הרב ע~~ו~ד
 ו~נ~ ~ בקצרה הנ"ל~הרש"ם

 הרב דברי לפי
 ה~~ל~הר~"ס

 י~~
 מ~ה ~זית א~ילת בנידון דגם

 הש דרך יא~ילוהו ~אם ~סח ~ל א'~ליל
~~~ל ר~ ~ו~

 ג"~
 ~ה שאין ~יון ~לל מ"ע קיוס בו אין

 שא"צ ונ~~~ו אכילהדרך
 ול~א~יל~ ל~חו~

 את
 דרך~~ה

 הש~ו~ר~
 שוס בזה שאין ~יון הנ~ל

~יום
~~~ 

 ~~~~ ~ ~לל
 ~ו~ו שמא~ילין מי

 אי~ה~~סח
 חמ~

 וה~~ץ לר~ו~ה
 הו~

 ~~~~רך

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

 שהוא~יון
 ~דר~ של~

 להתיי~ב ויש א~ילה
 :~זה ~ו~

 עבדב~ר ~ לח~ דין י~סי~ ~~~ ~לא~
 ב"ה שס שנ~באר ה' ד' ~נף סק~~ג ~יק~י~~יל
~מה

 ~רטי~
 : בזה

 ~~~~ ~~ב~
 ו~ו' מרור ~זית

 עלומברך
 אכיל~

 סיתנ~ד עב~קו~ח ~ מרור

~ק~~
 ש~ינו ~זה~ז דמרור

 ~דרבנ~ ר~
 ל~ן

יו~י~
 בו

 א~
 משום ה~~ול במרור

 דב~רבנ~
 לא

~~~ל
 ~שו~

 מצוה
 ה~~

 ~~בירה
 לא דל~~~לה םיצ~ח סו~ר~~ב ועב~~~ ~ ~~~
 יק~

 ה~זול ~רור
 ג~ול שאינו מרור אח~כ י~וצא ואם יצאוב~י~בד
 מ~לוג~א נ~שו להוציא ~די שניתי~~ל

~~~~ ול~ני~
 יברך לא

 ע~
 הגזול

 ואח~~
 ~שאו~ל

 י~רך לא נ~י ~זול~אי~ו ~~
 מ~ו~

 ב~עס יצא ~ילמא
 דבר הוא ו~~רי~ה ה~זול ב~~רור~~'

 שאינו ~יון יצא ~~וי גזול ~מרור~א~י' ~~ו~
 במרור לי~א ובר~הלז~רון ~~~

 ע~~ שב~~י~~
 ומובא

~~~~
 ועיי"ע ~ ה' ~ות סי~ע"ה ~~דש

 םוסק~ד~י~נ~ד בש~"~
 בש~ מ~~

 ז~ בע~ין ~אג~א
: 

 ~~~~~ל~~
 ~י~ ו~ו'~ מרור

 בש~ בע~~
 ~וד ~ית

 בלי~ ~זר~ או~לי~ שאין~המנ~ג
 ~ל א'

 י~~ר במבושל~~י' ~~~
 ~~ מ~זי~

 שיא~לנו ~די ~ו~וה
 לתי~~~ן ~'~ליל

 ע~~
 בא~ח ומובא

 הח~~
 ~ית~"ג

~ו~
'~ 

 ~וי~
 של ~~~~ת א~ ב~בריו לה~~~ק

הכרי~ה
 ~~~ הו~

 ב~י~ע"ו ועייש~ע לא(או ~וצו~ של הכזית ~~~ל ל~עתו
 ~ו~

 ג'
 ~ס~ ב~~

מ~וב~~
 ~המ~הג

 ~שו~
 בין

 ~ס~רדיי~
 ש~א

 זולת וחזרת ירקותלא~ול
 שהו~ ~~

 ~יוב
 זה ~עי' לקמן)ועבדב"ר ~~~

 סוס~ל~~
 ~ ש~ מ~ש

וע~שד~~
 מש~ש ג' אות סי~~ו מ~ו~~צ

 אם ~רור לא~ילת ~זית שצריךמה ב~י~
 ~ו~

 מעיקר
 ~ל שמברך ~ש~ם רק אוהדין

~~~~~ 
 ~ורור

 ~חות א~ילהואין
 מ~~ יעויי~~ מכ~י~

 ~~ה
 ב~~~ מש~ש םקל~ו זה סי' לק~וןועבדב~ר
 ~~~~ ~הרא"ש(

 כזית שיעור הוא
 ש~ו די"א א' ס~י' סי~~"והרש"ז ~בש~~

~ 
 ~חצ~

 ~~~ת ~~וא וי~שב~צה
 ~ושלי~ ~~ע~

 ~~ובו שאיןב~רור ~א~~ ביצה
 ר~

 דבר ב~ל )ו~ן מדרבנן
ששיעורו

 ב~~י~
 ~~~ווך יש מדרבנ~( אלא ואינו

 ~שיעור ~או~ריס~ל
 ~~~ ~~ו~ הו~ ~זי~

~~שלי~
 א~ילת ב~ז~ת ~בל ביצה

 מ~~
 ש~יובו

 הוא ששיעורו דבר ב~ל ~ו~ן ~וה~תהוא
 להח~יר יש מ~~~(~הוא ב~זי~

 )בו~
דשיעורו ~~או~ורי~

~~ 
 כ~צי ~וא ~זית

 בי~~
 לענין א~ל

 ~~י~ורו וברה~ו"ז א~רונהבר~ה
 ג~~

 ב~זית
 בז~

~~~~~~~~
~~~ 

~~~~~~~~ 
 א~ ביצ~ ~~~י ויא~ל ~ר~ה ~~ק לי~יעצ~~ו
 ב~בר ביצ~ ~~שלי~ ~~ו~הרב~

 שאי~
 צריך

 הנ~ל הרש~זע~~ו~ד ~~י~
 של שי~ורו ב~נים ~אןמבואר ש~ב~ וה~~ ~ בק~ר~
 ~זי~

 ה~~~~~ מ~~ו
 תו~פ~ מ~~י ~ר~~זדברי

 יו~ר בו שיש דבריס
 ב~ני~ ~~ןמה~~ו~ר

: 
 ~~~~~~ ~ל~~

 ב~רו~~~
 דלא א~ סעי' ~י~~~הע~~ע

 ישה~
 הנ~רור

 ~רי~ו~ו ט~ם י~ב~ל ~~א ~~י~ח~וס~ ב~ו~
~~~ ~ 

 ~~~~~לה~
 ו~ו~ נו~ל

 ~זי~
 ~מרוראח ו~וני~ ו~ו' מ~ור

~~~ 
 ~ב~"ש ~ וכו' ~~וצה

סו~ר ~ת~
 חאו~~

 ר~~ מרור לו שאין ~מי ~"ו סי~

~~י~
 כל דיא~ל מצומ~ם

 הכזי~
 ~בר~ה ל~ורור

ל~~
 ~~ר~~ה ~~~ונו יניח ולא מרור ~~~ות

)ר~( ש~ו~
 ~ז~~

 ב~~~א~
 י~ ~~~

 ~ני ~ו
 ~~~~ ~י~ ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

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

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י
~~~~~ 

~~~~ך
~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ 
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 ו~ש~י ל~~צוה הא' בלילה ~חד ~אכליותר(
 ואל הב'בלילה

 י~~~
 י~ל ואס ~~רי~ה ~~ל

 ל~רי~ה ~ם י~~ל ז~~םהרבה
 ע"~ ~זי~

~מוב~
 סי~ע~ה החדש בא"ח

 או~
 : וא"ו

 ~~י~ ~~~~לו~
 עב~~ש ~ ~ורור

 מנח~
 משה

 קיעלץ( האבדק"ק ירושלי~~סקי ~רמ"נ)ל~א~ן
 יו~ד סי'~חאו"ח

 ש~ח~
 ~דבר דל~ינא דאף

 להקל דאיןפש~ע
~~ 

 ב~רי~~
 מ~זית בפ~ות

 הוא ~ן כימרור
 דע~

 והרוקח םית~"ו ה~ור
~יר~~ג

 ו~"~
 י~ח סעי' םי~~"ה הר~"ז

 דבעינן ~ריה( שאגת בשם סיתע~ה רישב~ע"ת ~וכ~~
~זית

~~ 
 ~ל בודאי וא~כ ב~רי~ה

 יכאב אם אף י~ולחו ב~ל עצ~~ו לדחוק~ריך אי~
 כ~י~~ליו

 לקיי~
 חכז~ל ~וצות

~~ 
 מי ~~מ

 רבינו ג~ול עמוד י"ל הזתים כל לא~ול לושקשה
 צריך הבר~ה ~ח~ות דרק )דס~להרא~ש
 ~אין ב~רי~ה וא"כ מרור ל~ילת~זית

 לצא~ ולהקל עליו לסמוך יוכל( עליהמבר~ין
בא~יל~

 מ~זית בפ~ות גם מהכריכה מרור
 משה מנחת הרב ע~תו"ד שהוא ב~לוא~ילו
 : ב~צרההנ~ל

 ~~~~~ ~לז~
 עש~ע ~ בהסיבה

 ~בש"ע א' סעי'סי~~"ה
 הר~"~

 י"ח ם~י' ~ס
 ~וענין שאינו בדבר להשיח ש~א לי~הרד~ריך

~ס~ודה
 ~~שביר~

 שיא~ל עד ~~צה א~ילת ~ל
 ש~עלה ~די זוכריכה

 בר~~
 זו

 ובר~~
 המרור

 זו ל~רי~הגס
 ע"~

 )ועייש~ע
 מ~~

 לענ~ן בזה
 דהמצה כ~א סעיף הרש"ז ~~~ע ועייש"ע~יעב~(
 זו שב~ריכהו~~ורור

 צרי~
 ל~תח~ה ליזהר

 מצה הכזית~ל לבלו~
 בב~

 מרור ה~~ית כל ~ם א~ת
 לבלוע עליו ק~ה אא"~ ב~יו מרוםקים~שהן
 לב~וע י~ול שא~ בב"א ה~~יסשני

זה מ~זי~ ~ו~~
 ~~~~י~ ונוע~

 זה
 י~זו~ וא~~~ בב~~

 ~יבלע

מ~~
 עד בב"א ~ה מ~זית ו~~~ט ~ה ~~~~ית

 זתיס ~ש~י ~לשיא~ל
 ע"~
: 

 ~~~~~ ~לז~~
 ~ה ~י' ~~יל ע~דב~ר ~ וכו' מדרבנןבזה~~
~קל~ג

 בדה~~
 וכמה

 הו~
 כזית שיעור

 מ"~
ש~

 : זה בענין הרש~ז בשם
 ~לח~

~~~ 
 ~~י~ו~ולה שהו~

 יכו~
 עבדב~ר ~ ו~ו~ ~~רור ~~כול

 סיק~"זל~יל
 ~וש~~ סקל~~

 ע~~ו שצ~~ למי בר~~ם ובדיןומרור ~וצ~ א~יל~ ב~ין
 ה~

 ~~ים
 בס~נה הוא ו~ורור מצה יאכלשאס

 צדיק בשם בילדו~י ו~~~~~י ~ בזהמ~ש י~ויי~~
 שיתנהג האיך אחד מחולה שנשאלאחד וקדו~
 ב~כיל~

~זי~
 בליל מרור

 ~ס~
 עליו ~צוו יען

 ע~ע ~החמיר רצה והחולה יא~לשלא הרופאי~
 מצוה~לו~י מ~ע~

 אינ~
 הרב לו וה~יב ניזוקין

הנ~ל הקדו~
 ~בא~ו~

 אם
 יו~~

 שיעור ~צמצס הא~ם

ה~זי~
 ~ח על בזה לס~ו~ך אפשר ב~וכוון

 י~ן אך ניזוק~ן אינן ~צוה ~לוחישל הז~ו~
 יאכל ואםלצמצס ש~"~

 ~~~ )~חו~
 לא אז ~וכזית

 מצוההוי
 וא~

 יא~ל(
 יו~~ ~ו~~

 ~ותו אז
 שאינו כיון לו לה~יק יו~ל ה~~ית ~ושיעורהנותר המ~~

 ~וצוהשל
 יותר נכון לזא~

 שימנ~
 א~ע

 היתה כךהמר~ר מא~יל~
 ת~~~~

 הצדיק הרב
להחו~~ ה~~~

 ~הרב אלי וכ~ומה ~ הנ~ל

 הצדי~
 ה~ר הקדוש הרה"צ ניהו הוא הנ~ל~נ~אמר ~ע~

יעקב
 יוס~

 של בנו בן ~צ~ללה~ה~מא~ס~רה
 ח' סעי' סי~~"ג ~ו~~ש~ע ~~לייב~י הר~
 במש~~

שמ~
 ודו"ק( ו~ו~ בדיקת~ ~י~לים אחר

 : םקל~ו ~~ םי'לעיל ועבדב~~
 בח~י מ~ו~ר ~ן ~ בעל~~א לז~ר ו~~~מהמי~ים קצ~ עכ"~ ~~~~ ~~~~

 הרש~ז ובש"ע סק~"א~י~~~ג
 ש~

 סעי'
 ל~~
~ 

ועב~~~~
 ~' אות ט~ו סי~ ~~ח~מ"צ

 ~ו"~
 ב~ה

~שם
 ~ר~

 ~ורד~י ~בר~
בשד~ח ועיי"~ ~ פרידבור~

 בא~י~~
 ד' ~ות ~~ילה נוערכת דינים

מה~
 ~~~רי~

 שם
 ב~י~

בזה י~ א~ כזית דבעינן ו~~רור מצה אכילת~גון ~יעו~ דבעי דבר ~ל
 ע~"~

 קיום
 ~וצו~ קצ~

 ב~וכל גם
 ~ם ~הביאמכשיעור פ~ו~

 ח~ו~~ו~ ד~~ו~
 בזה

 ובש~
תש~~~

 דברי
 ~~ר~~

 שהעלה ~ם ~ביא ~רי~ב~רג
 מ~הו ~ל הרי וכ~צא ומרורדבמצה

 לו נחשב א~~לשהוא ומשה~
 ~קצ~

 ~' ממצות
מי וע~~

 ש~"~
 לא~ול לו

 ~ז~~
 כל לאכול חייב שלס

 ~ן כי אתו ש~רו והנה שבי~ולתומה
הדין שור~

 ולענ~ נ~תנ~
 שם מםיק הברכה

 ~~ית ~~ו~ל מי א~לו שס ישדאס להלכ~
 י~~

 ל~ו~~

לצא~
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 שאו~ל מי ~צלו ~ם אין ואס ח~ירו ~בר~תל~~ת
~זי~

 ~~~זית ~חוח על יברך לא אז שלם
 ~יטת~ל~י משו~

 הרלנ"~
 סק~כ( סירל"ט יו~ד )שבש~ך

 שי~ור ~ציה~י
 ~ו~

 וב~רט דרבנן ~~~וצוה גרע

~~~~
 מ~זית ~~ות דבא~ילה כ~~ו א~רוני'

~י~
 ע~~ו~ד ~לל מ~וה

 הנ~ל ~ר~~י דברי הר~

 ~יי~וה~ד~~
 ש~ן שס

 נ~~
 ב~צמו

 בסו~

 ימיו

~ל~
 בשום מרור ~~ית לא~ול בי~ולתו היה

 בבר~תו י"ח ש~וציאו ~חתנו ~~צוה והיהאו~ן
 ~ו~ל היהו~~~ו

 ~זי~
 או~ל היה והשד~ח

ב~ו~י מ~~
~~~ 

 חיד~א מרן דעת הוא ש~ן ו~ייש~ע
~ם~ר

 ברכ~ ~~~זי~
 ש~ם ~~ית ~ו ש~ין ד~י

 בלא שיעור ~צי יא~ל~ז
 ~וא )~~ן ~"~ בר~~

~~~~~
 ~~~ה מחזיק ב~ם וא~ו ס~י' ~ית~~ה

 הביא וכן ~וצוה קצח אי~א שי~ור בח~~דג~
 םי~~~ה ~~דש~~~~

 סי~
 בנין ב~ס י~ד אות

 שיעור ~ח~יעול~
 ~~~ דמצו~

 מצוה(
 ו~ייש~~

ב~~~~
 ה~"ל

 מ~~
 בליל מצה לו שאין ב~וי שם

 אלא ~סח ~~ל~~
 החד~ מ~

 אחר איסור ~ל או
 ~ונש לא וגם ~שה ~לא לאו אלא ~ו~~ין

 מ~ש יעויי"ש בזה י~נ~ג~א~ך ~~ית~
 ב~~

 ו~בשו~ת
 בדרך ~נ~עכב באחד ~~אד~~~~~י

 ע~
 םמוך

~~ב~
 ~ר"פ שהיה

 ~~קו~
 ש~~ן

 ~הוד~ שו~
~ר

~ 
 ביום עגנה וש~ר

 שב~
 ק~דש

 לקיים ~די~בי~ו ונס~
 אכיל~ ~צו~

 מצה
 בזמנ~

 ~~~ו~~~~~~
 שא~ור ו~ת"ש

 ~~ ~~שו~
 ~~ריך

~~~~
 ו~שובה

~~ ~~~ 
 שע~ה

 ע~~
 בא~ח ומובא

~~~ש
 סו~ית~~~

 שיק מהר~ם ו~ב~~ש
 ל~~ר שהלך ב~~ד שנשאל~יר~"א ~או"~

 בער~~
 ~די

לג~~~
 עד ו~~~ב ההוא ביום זמנו שהיה חוב

 ו~ש~~~ר~
 של לעיר ~עות ד' ~והלך היה

 ~הוא וב~~ר~~~~ל
 הי~ ~~

 לקיים י~ול
 ~~צו~

~כ~~~
 הה~דה שם לומר י~ול היה ולא ~צה

 א~~~~~~
 לחלל ל~~~לה ~ן לע~וח רש~י היה

 בלי~~~וא~~ ~ב~~ו ~~וב~ו~~~
~~~~ 

 ו~~~יתו
 צ~יך~~י

 ~~~~ ל~ב~
 שס ו~עלה ~~ז

~~~~~~ דל~תח~~
 ~יו~ ~ו~ו~ ל~~ו~ ~~~~ א~~~~~~~ ~י~

~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 מצה~וצוח

 ~~~~ ~ו~~"~ ~ומ~ו~
 ~אן(וה~ה ש~~~ לענין ~וש~ש סק~~ג ~ם ~ב~וג~א~"א ~עי~ םי~~~~ו

 ~~ די~ב~ ל~ני~ ו~~
 ~~שה ~בר

י~
 דע~ה בו ל~ון

 ~ביר~
 דקיי~ל ואע"ג ב~ה

~~~~
 קודס באאם ~א~~ פטור מצוה ו~שה ~~צוה ~ד~ר

 חצו~
 בא~ילת מצוה ~שה ~~"פ

~ו~ה
 ~ו~~

 לעש~ת ש~וו~ר שס~ור ב~ין בטעה
 הוי~ן

 ~~ו~י~ ~רו~
 ולקבל בתשובה תל~י והעיקר

~~~יו
 ~היו~

 וה~אה מהיום זהיר
 מה ל~י הדיין עיני ראות לפי וה~ל~שבת יו~~ בשמיר~

 בקצרה שיק ה~~הר~ס עכתו~דאדם ש~ו~
 ~והנ~

 ~~~ש
~~ועה

 בדי~
 עמ~ש ~ ~מזיד קרוב הוי

 סק~~ד( ~' םי' ~בת ~ונחת~ס~רי בז~
מ~ז ו~פמ~~

 סיתע~~
 שכ~ב סק~א

~"~ 
 שאין ~~~י ב~~~א

 )בליל מצהלו
 ~סח~

 יוצא אינו ~ת~וס תוך
 ל~~וםחוץ

 ~ב~
 ~~שר ~~~ו"ס א~וירה ע~י

 ע~כ חצות ~חר עד יא~ל~ לא ~~~~~ם~שרי
~ 

 ~~~מ~
 ~~~ותן א~י~ו ~י' ~ מר עשב ~אר

 ~ שב~אן ~~דבריו כ~מ ~ בו~וצאין ~א~~
 ~~ ~רי~בור~ ~ור~~י דברי בשס ~~ש~א~~~ ועב~~~

 ~יר~י~ ~~~~וא~
~~לאחר ~ו~ש~ו~ ~ מרירות ~עס

 ירגי~
 יוכל מרירות ט~ם ~~יו

~~ול~ו ~ח~~
 ו~~~~

 ס~~~א( םי~ע~ג בח~י
 דאם מבואר שם~הר~"ז וב~~~

 אי~
 ~~כל מרור ~ו

 שיר~~ ~~ר ירק איזה~~יקח
 והוא

 שי~
 ש~ף בו

 ~ו אין~וא~
 יר~

 ~~~ ש~ף ~ו שיש
 ~יא~ל

 יר~~יז~
 ~רירו~ ב~ ~יש אחר

 ~ואו~~~ ~ואפי'
 יוצאין~שאין

 בו~
 ~ז~ר רק והוא ~זית צריך ואין

~עלמא
 ועב~~~~ ~~~

 ~~ו םי' ~~חו~ו~צ
~~ א~~

 פרי~בורג ~ר~~י ~בר~ בש~
 שאין דירקו~וםיק ע~~ ~~ק~~

 ~וצאי~
 ~כו~ע ~ו~ה ידי בו

 ליקחא~ור
 ~ו~ו~

 ל~קל~ דחייש~נן
 ~~רת בפעם

א~ילו
 בע~

 מרור לו~ ~יהיה
 ~~ב~

 אז גם
 ליק~

 העשבים או~ןא~
 ש~י~

 ~יוצ~ין
 ~ה~

 ~~~ו~ד
~ 

~~~~~
 ~~ו~ו~~ ~~ב~ד~~ ה~~לו~~ ~~~~

 ס~'~ו~
 ~'אות

 בש~
 א~~~ זרע

 בש~~~ ד~~ו~ק~~~ ~
 ~~~לו~

 ~~~ו~ ~י~~~~ונו~
 ~י~י~~ ~שני ~בל צ~י



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

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

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ו

 ~~~~~ ~ו~

~ו~
 ~~~ ~~~~ו~ן ~ו~~~ן~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ו~ ~~ ~~~~~~ ~~~~

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

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

 אם א~י'~ראש~נים ~~~~~
 י~

 ש~וה~ מי
 ה~ז להח~ויר

 ועבפמ"ג ~ ע"~ לי~ ומב~~ינ~ ב~~ו~מ~ה~
 ~~"~ םי~~"~~~"~

 ~ו~ר ~~בעו"י דב~~~פ

לא~ו~
 אחר א~י' ~ל~ ב~ר

 בלילה רק לאסור ~~ייהוקבל~ דל~ ~ושו~ ~~~~
 ש~ אב~

 ~לם
 בער~~ ~~~~~~א~ור

 א~ר
 ח~~~

 ~ס~ר וגם
 א~ר~א~~לי

 ח~ו~
 דיאמרו ~שוס ~~~~~~י א~י'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 אפילו~~ב~~~י

~~~ 
 א~ר ואפי~ וצלוי ~לם

 חצו~
ו~י~

 ~לילה ~ק איסור
 י~ויי"~

 ~צ~"ע
 ~ בז~

 ~~~~~~~מג~
 ב~לוהו

 וא~"~
 בקדירה צלאוהו

 סק~א ~י~ע~ו ~ה~וג~א הוא ד~ז ~ או~~ין~ין
 הבישול לאחר קדר צלי ב~שא~ ד~~י'~~חב

 ~~פ~י לא~וריש ג~~
 מראי~

 ~ולה לצורך לא אם עין

קצ~
 וכ"ה ~ ע~כ מותר בשלו וא~~כ צלאו אבל

 סק~ב שם הח~י~~~
 ו~~

 בשם שם בשע~ת הביא
 דבצלאו יעקב בית~שובת

 וא~~~
 מותר ב~לו

וכ~~
 ~~"ע

 הר~~~
 ~' ~עי' שס

 מש~~
 דהבישול

 ו~יוצא ה~ליה~בטל
 ב~~

 ~~ול ב~סח
~ו~יי~ש ~עויי~~

 בשע~~
 ~בר ד~ל

 שב~דיר~
 מרק בו שיש

 של נשאר~בו(ל~לוחית ולא מצ~~וק שא~~כ~ע~~י
 ע~כ ו~~~ר תבשיל אלא צלי נקרא אינו מ~מ~רק
 הרש~ז הרב בש"ע~~~~ו

~~ 
 במוםגר ד~ ~~י'

שס
 יע~יי~ש~

 ה~ד~ ~א~~ הביא ו~ן
 םי~~~ו

 בשלו ו~~~כ דבצל~ו ~ור מאורי בשם א'~ות
~~~ברא

 לה~~
 כדעת

 המג~~
 ~בדבר מש~ם הנ~ל

~ני~ר
 שיי~ ל~

 ל~~ור ב~
 ל~ משו~

 ~~~לא פ~~ג
 אפי' ~~~~~יר ~~~א שם בב~~ע המובא~~~~~
 בא~ח ועייש~ע י~ויי~~( בשלו ו~"כב~לאו
~נ~ל

 ב~~
 ~~ד

 י~ בש~
 ישש~ר

 דא~ ש~~רי~
~י~

 ~ם עליו ~ל~ ~בר אז ~לי היה ה~~וש~ת
 ב~יל שבשלו בי~ול ע"י ניתר אינו ושוב~י~ור

פ~~
 מבעו~י בער~פ ~צלי~ ~~ר נ~בשל אם אבל

אז
 ל~

 בשר ~ל נקרא
 ש~ ז~

 ~י~ור
 ~עול~

 ומו~ר

 בא~ח ו~יי~~ע ~~~~
 הנ~~

 ~למה כרם ב~ם
~הביא

 תשוב~ בש~
 לו ש~יה ~א~ד שנשאל ~"~ו

ב~ר
 ~~ה~

 י~יס ~'
 ~ל~

 ~~~ה
 ~אי~ ו~ולי~~

 לו

~ק~ה
 א~~

 ~~~~ צלי
 ~~שר ל~שות מה

פ~~ ~~י~ ז~
 ~שי~ור למ~ל~ו ל~ו~שה הלכה ו~ורה

 ולבש~ו ול~לותוולהדי~ו ~ול~ח~
 אח~~

 יו~דמ"ז ו~~~ו~ ~ ~"כ
 ~י~~~

 ב~ס מש~ש ~קל"ב
 ~נה~~

 שגםוכ~~א~
 הפ~ו~~

 שם
 ~ו~~י~

 ל~ה שם
 או ש~תא לי~~בתו~~יקא דל~~ו~

 ב~ו~ו~
 ה~~~מ

 הצל~יה א~~ לבשלו ל~ת~להאף ~~~~~
 צליי~ו כ~צי ויצל~ו מלי~ה ~יעו~~~לה ~י~ול~~~ ובלב~

 ~ יעויי~ש ~ב~לויו~ל וא~~~
 ~~~~~~ ~מד~

 ~ אפיקו~ן
 א~ ם~י' סיתע~זעש~ע

 ובש"~
 הר~~ז

 ש~
 ~~י'

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ 
 ו~~~~~ג ע~~~ ~צוח קו~ם ברהמ~~ש~חר ~~~~ א~ ל~מור א~ע להק~יס ט~בול~~~י~ה

~~~ 
 ההג~ה את אמר לא דא~ םק~~~יתע"~

 ~צה(א~ל ~ו~~
 ע~

 בל~ מצ~ ויאכלההג~ה ~~ אח~כ יאמר אז ~צות אחר
 על ב~~ת

 ~~~ אכיל~
משו~

 לא ~צות אחר דלראב"ע
 ~צ~

 ו~~י
 הלכה אולי נ~~א לא~~ק

 ~~~ וא~ ~ כראב~~
 )~י' כולן על א~ת בברכה יש~הכו~ות

בפה~ג ד~ר~~
 יבר~ ל~

 על רק
 כו~

א~ר~נה~~~~~~ף ובר~~ ר~שו~(
 א~

 חצות לאחר
 וכן ~ ע~~

 ~בי~
 ש~בש~~~

 בשם םק~א
 איר~ דא~ דגו~~~

 ~ו

 א~ של~~~~~~
 חצוח ~ד המוציא ~רוסת

 משום מצ~ א~ילת על עודיברך ל~
 ~ם~~

 ומ~~ועלהקל בר~ו~
 ש~

נתא~ר ~~~ י~רך לא ~~רור על ד~ם
 ו~~ ~צו~ ע~

 הביא
 ב~וסה~~

 ~י~~ר בשם
 ו~בא~ח ~ ~ן ש~~קדר~~ח

 פ~ח הרב בשסג' ~ו~ ~ית~~~ ה~ד~
 שהני~

 אם ב~~ע
לא~ר לבר~ י~ו~

 ~צו~
 ~~ם אך ההגדה על

 יעק~ ~ו~~~ו~
~בי~

 ~כתב שס
 ל~ ד~~

 א~ל
 קו~ מ~~ ~זי~

 בלי~~ח~ו~
 ~~ות א~ר יאכל הר~ש~נה

 ~~~ו אז יברך אס להסתפק יש הברכהדלענין וה~~
 ה~~יד לאהמברך

 משו~
 דה~יקר

 הלילהכל דהחיו~ הו~
 ו~~~

 ה~י~~ זה וכ~ין ע~כ הרמב~ם

ג~~
 ~~הרש~ם בהגה"ג

 ~~ו~ ש~ ~~ברע~א~
 ב~

 תשוב~בש~
 נח~קו ~לא ר~ש בשמים

 ה~~~קי~
 ~~~~~~ הל~~~~

 ר~
 ~~~~~ לע~ין

~~~~ 
ב~י~~ד
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 ~~~~~ן
 ~~~~~ ~ו~

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

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

~~~~~~~~ 
~~יעבד ~~~~~

 ל~
 ~זה להח~~ר ~~~ענו

~~~ 
 ~הג' אך

 ש~~הרש"ס
 רא~ הבשמי~ ~בר~ על ~מה

 הנ~ל
 א~ר ורבא דלראב~ע הוא מפורש דדברו~תב
~צו~

 ~~אז כי יצא לא
 ~~צה א~ילת הוי והלא~

 ~~~~~שו~
~~~~ 

 הא~רוניס שרוב רו~ה א~ה
 מאוד ליזהר צריכין לזאת בזה~~מירו

 להקדי~
~~~

 קודם שיהיו ומרור מצה של ה~~יס באכי~ת
 לב~לה ברכה לחשש א"ע להכניס ~לא כדי~צות
 חצות א~ר יברכו~ם

~ 
 ~~~~ ~מה~

 כל ~מר
 שכ~ב ללב יפה ~ב"ס~שביעה

 דאע~~
 ~ה~וכל

~ל
 גור~ ~שוב~

 ~לא~ם לו
 ר~י~

 הר~ב~ם )כמ"ש

 ~~~ דיעו~ב~לכו~
 א~יקו~ן ~כיל~ ב~ידון

~ע~~
 על ד~א~ל

 מזי~ ~ינ~ השוב~
 שומר מ~ם(

 ~~~צו~
 ~' בזוה"ק כ~"ש ~אסוו~א~~~לא ~ראוה~ ~~ל ~ח~מי~ו רע דבר ידע

 ~צ~~
~~"~ ד~

 ע"א~
 םיתע"ז ~חדש בא"~ ומ~ב~ ~"~

 : ~'~ות
 ~מו~

 ואס ~ מכ~י~ ~~~ו~ ל~ ~~~"~
 ~~~צע ~ישן ~ר~~ה ~ליו~~ל

~~~ א~יק~~~~ אכיל~
 ~זי~ עדיין אכל~ שלא

 עש~עםי~ע"~ובש~ע
~רש"ז

~~ 
 ~' ~ם~י'

 ע~
 ~ ~~ סעי'

 ~~~~ ~מז~

~א~יקו~~
 ל~כול אס~~

 ~א~ור וה"ה דבר~ ~~~

 משק~ ~ו~~~~י~
 וב~וק~ס ~~וש~ר

 ש~י~
 צ~רך

 אכילת לאחר ל~תות א~ן ~~ול
 האפיקו~ו~

 א~י'
 ~~שום ממים( )חוץ מ~~ר ~אינו~שקה

 מעביר המשק~ן ~ל~~ דה~ע~
~~ 

 של ה~~ם
 הרש"~ ש"~ ~ ~~~ק~~ון ~ל~מורה ~מצ~
 ~י~~~ח

 : א~~~י~
 ~מח~

~~~~~ 
 להדר

 שיה~~
 ~ז~מן~ לו

ד~ז
 סי~~"~ ~ה~"~ ~ו~

 אור ~~אור~ ו~ב~ס
~~תב

 דמס~בר~
 ~~ס בבנ~ ~וקא ~~וונ~ו

ש~~~עין
 ה~ולו~ ~ירו~

 )ואף
 דמ~מ~י~

 ~~ה ~ל
 ~ב~ה ~לא~ו~עס

 לע~~~ ב~ו~
 ש~יך לא זה מ~מ

~~
 בנז~מן

 ~ב~
 אין

 רק~ ~ה~רי~
 ~יודע

 ~ו~

מברך
 ע"~ ב~שרו~ ומוחז~

 ו~וובא
החדש ב~~~

 או~ םיתע"~
 : ב'

 ~~ו~~
 אם אלא ~לבית ~ובי~ י~~~ ~~

 ר~צ~~ ה~
 ק~~ם לשס יל~ו

 ויבר~ו הא~יקומן ~ם ויא~לו א~יקו~~ן~~יל~
 הא~יקומן יא~לו )או בזי~וון ו~לל ברהמ"זשם

 ~בי~~ ברה~ו~~ויברכו
 יל~ו ואח"כ

 לש~
 אם

 הלל לו~ורירצו
 בזי~~ו~

 ~רש"ז ש"ע אנשיס(~ ש~שה
 ~~ סעי'םית~"ט

 ועייש~~
 סעי' ת~"ד בסי'

 א~ילת קו~ם ס~ודתו ל~קור די~ול דהאוא~ו
 מ~מאפיקו~ון

 בעינ~
 לכך דעתו שהיה

 ~חר בבית סעודתו שיגמור ה~~וציאכשבירך ~תחל~
 ע~~ ש~~יברך

: 
 ~~ ~נ~

 ייתי ~~~ין
 ויכו~
~ 

עב~מ~ג
 ~א"~

 םקכ~ד סי~ע~ג
 ~ו"~

 אייבשיץ יהונ~ן להרבינ~ יהונ~ןד~~י ועב~~ בז~~
 שללה~דה ב~רו~

 ~ס~
 נ~מד פי' ש~~~ש קי"ח אות

 ~למא~ר ~~
 ד~פי~

 ייתי
 ~בהסבה ~~~~~ י~ויי"ש:~נא~ ווכ~~

 עיי~
 דב~~ורא סקי~ג ~ע~ב ~י' ~~י

~~ת~~
 מן ~יזה

 ~ה~וסו~
 הסי~ה צריך

 ב~מראמ~יק ולכ~
 דכ~ל~

 צרי~ין
 הסיב~

 ובח~י םק~ו ב~וג"א עיי"ש הס~~ה בלא~~ה ו~~ ~ ע~כ
 מ~~ סקי~~~~

 ~רב בש~ע ו~יי~ש ~~~
 ש~ה ~א~ ~~~ סעי~ ש~הר~~~

 ~ו~
 ר~~~ן

 ל~זור לו אין הסיבה בלא רבי~י ~ו של~שי או~
 ~ו~ש~ו~

 בהס~~
 אס א~ל ה~~ם( ~יעויי~ש

 ~ו~~~~
 ב~~י~ה ויש~ה י~זור הסבה בלא ~ני

 ו~וב ב~~"ג ~ ~ליו ולברך לח~ור~ ו~~~~~
בדעתו שיהי~

 ~תחל~
 קודם

 ש~וב~~
 על

 כו~
 ר~~ן

 ב~ן ~ו~~~ה שיחזור~
 כ~

 ~סמך על ל~ני ~רא~ון
 כוס על ~בירך הבר~~~

 הראשו~
 א~ילו ואז

 ~~יש~ה יטעה~~ ~~~~
 כו~

 רא~ון
 בל~

 ~ם יו~ל הםי~ה
 ראשוןבכוס

 לחזו~
 בה~יבה ו~~~ותו

 ~וב~~
 בהגהות ועי~ן בקצר~~ ~~~ו~~בר~~

~~רש~~ ~~~ו~
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 ~~ו~~

~~
 : המ~ך

 ~~~~~~ ~~ב~
 עיין חמחך~ ש~ור

 סק"ד: א' סעי' ~ה ~י' ל~יל~~ברי~ו

 ~וחחילי~ ~~"~~נג~
 ~~ו'~ לנו לא

 עיי~
 בל~וש

 ה~~ם~כ~ב
 לחלוק~

 ~~לל דחצי משום ~~לל
 ה~ל מ~בר ה~~~~ה קודסשאומרים

 ה~א ול~ן~~רים בי~י~~
 שיי~
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